
Pārsla  Pētersone

Pārsla Pētersone

vēstures liecības barona hansa johana 
otto fon rozena atmiņās

raksta pamatā ir latvijas Valsts vēstures arhīva dokuments – barona Hansa Johana 
otto fon rozena atmiņu manuskripts, kas rakstīts 1926. gadā lielstraupē. autors 
stāsta par redzēto un pārdzīvoto 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, par 
ģimeni un lielstraupes muižu, ko 1905. gadā nodedzināja. Viņš atceras arī savu 
dalību Krievijas I domes darbā, runā par Pirmā pasaules kara cēloņiem un gaitu. 
Darbs sniedz liecības par autora izjūtām pēckara politisko pārmaiņu un 20. gadu 
agrārās reformas laikā. 
Atslēgvārdi: fon rozeni, lielstraupe, 1905. gads, Vidzemes bruņniecība, 
Krievijas Valsts dome, Krievijas Valsts padome, Pirmais pasaules karš, latvijas 
agrārreforma.

starp daudziem kādreizējā latvijas Psr Vēstures institūta dokumentiem, 
kas šobrīd glabājas latvijas Valsts vēstures arhīvā, atrodas arī lielstraupes 
muižas kādreizējā īpašnieka barona Johana otto fon rozena 1926. gadā 
rakstītais manuskripts “Lebesnerinnerungen des Baron Johann Otto (Hans) 
von Rosen” (4060. f., 1. apr., 1087. l.). sīkā rokraksta deviņpadsmit burtnīcas 
formāta (20 x 27 cm) lappuses ir autora vēstījums par redzēto un piedzīvoto 
Vidzemē, Krievijā un Vācijā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gs. 20. gadu 
vidum. 

Johans otto fon rozens dzīvoja trauksmainu politisko griežu laikā, viņam 
nācās pārdzīvot gan 1905. gada revolūcijas vētras, gan Pirmā pasaules kara 
notikumus, gan arī pēckara krasās politiskās norises: izveidojoties latvijas 
republikai, uz politiskās dzīves skatuves nāca jaunu kārtu un slāņu 
pārstāvji, bet Johanam otto fon rozenam to vajadzēja atstāt. 

vēsture
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manuskripta autors piederēja senai Vidzemes muižnieku dzimtai, kuras 
pārstāvjiem jau 1693. gadā tika piešķirts Vācu romas impērijas brīvkunga 
tituls, vēlākajās paaudzēs to papildināja zviedru brīvkunga, zviedru grāfa, 
franču grāfa un marķīza tituls. savukārt Krievija, pateicībā par uzticīgo 
dienestu, dzimtas pārstāvjus 1855. gadā iecēla barona kārtā. 

Johans otto fon rozens dzīvoja ar cieņas pilnu savas kārtas apziņu, 
viņa svētākais dzīves uzdevums bija dzimtas goda un tradīciju glabāšana: 
“Vēsture nu reiz tā noteikusi, ka mums, baltiešiem, jābūt virsslānim un, 
pilnveidojot nepieciešamās rakstura īpašības, jākalpo [..] mūsu baltijas 
dzimtenei.” no šī skatpunkta darbā uztverti arī politiskie notikumi un 
sniegti to vērtējumi. 

autora ģimenei piederēja skaistā lielstraupes pils – arhitektūras un 
kultūras piemineklis, kurā pēc vairākkārtējiem postījumiem un būtiskām 
pārbūvēm vēl atrodamas 1263. gadā būvētās celtnes konstrukcijas. 
Jau 14. gadsimta vidū šeit saimniekoja Voldemārs fon rozens, viņam 
piederēja arī mazstraupe, stalbes, auciems, raiskums, Dikļi un augstroze. 
17. gadsimta sākumā zviedru valdība, sodot par kalpošanu poļu dienestā, 
fon rozenu dzimtai pili atņēma. Pēc vairākiem gadsimtiem – 1857. gadā – 
ģimene seno īpašumu atguva un pēdējais tās loceklis – barons Johans oto 
fon rozens dzīvoja šeit līdz 1939. gada izceļošanai. 

manuskripta lappuses ļauj jau zināmos latvijas vēstures notikumus 
vērot no šodien vēl maz iepazīta skatpunkta un saņemt atšķirīgu notikumu 
vērtējumu. autors aktīvi piedalījies “lielās politikas” veidošanā, par ko viņš 
dāsni dalās ar lasītāju, ļaujot uzzināt arī jaunus faktus un viedokļus. 

barona Hansa Johana otto fon rozena atmiņas
lielstraupē, 1926

esmu dzimis1 1870. gada 30. septembrī (12. oktobrī pēc vecā stila) 
lielstraupē, Vidzemē kā lielstraupes muižas dzimtkunga – barona frīdriha 
rozena2 un viņa sievas Virdžīnijas (Inas), dzim. bolto fon Hoenbahas (Boltho 
von Hohenbach)3, otrais dēls. maniem vecākiem pavisam bija seši dēli. Pirmais 
no viņiem – par mani vienu gadu vecākais jaunības dienu biedrs Konrāds4, 
ļoti apdāvināts cilvēks – astoņpadsmit gadu vecumā nomira ar tuberkulozi, 
trešais – Voldemārs5, dzimis 1874. gadā, vēlākais rozbeķu (Rosenbeck) 
muižas īpašnieks, kā krievu armijas oficieris 1915. gadā krita karā, bet trīs 
jaunākie brāļi nomira dažu mēnešu vecumā. 
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Pirmo izglītību man sniedza vecāki, tad mājskolotājs Viktors Dīderihss6 
(Diederichs). 1882. gadā kā eksternis iestājos bērzaines ģimnāzijā (mani 
vecāki pārcēlās dzīvot uz cēsīm) un 1888. gadā to absolvēju. lai ārstētu 
ausu kaiti, 1889. gada pavasarī devos uz Halli pie zāles7 (Halle a.d. Saale), 
tur 1889.–1890. gadā studēju ekonomiku un lauksaimniecību. mācības 
1890.–1891. gadā turpināju berlīnē, kur mani sevišķi ieinteresēja treičkes 
(Treitschke)8 politiskiem jautājumiem veltītās lekcijas. Pēc gada pārcēlos uz 
tērbatas universitāti un kļuvu par korporācijas “livonia”9 landsmani, šo 
pienākumu no sirds pildīju visu mūžu. studijas pabeidzu Hallē. 1893. gadā, 
izstrādājot pētījumu “Die sozialpolitische Ideen alexander Herzens”10 
(ar pseidonīmu otto fon sperber (Otto von Sperber) iespiests Dunhtera un 
Humbolta izdevniecībā leipcigā), ieguvu filozofijas doktora grādu. 

1893. gada maijā nomira mans tēvs, tā paša gada jūnijā – māte, abiem 
bija sirdstrieka. savas vecāsmātes11, kurai muiža bija nodota lietošanā 
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līdz mūža galam, pilnvarots, 1894. gada pavasarī pārņēmu lielstraupes 
saimniecību. Par pilntiesīgu īpašnieku kļuvu tikai 1905. gadā, kad vecāmāte 
nomira. 1898. gada 15. augustā es apprecējos ar Ženiju fon fītinghofu-
Šēlu (Vietinghoff-Scheel) no Jumpravmuižas (Jungfernhof)12, dzīvoju laimīgā 
laulībā, līdz – daudz par agru – 1915. gada aprīlī nāve man viņu atņēma. 
mums piedzima sešas meitas: anna13, rita14, sofija15, benedikte16, Žanete17 
un lizete18. anna un rita šobrīd19 ir precējušās ar diviem brālēniem no fon 
Hānu (Hahn) ģimenes, bet benedikte tikko kā saderinājusies ar Valteru fon 
Vālu (Wahl) no Pajusi20 (Pajus) muižas. 

1905. gadā, latviešu revolūcijas laikā mūsu veco lielstraupes pili 
slepkavas nodedzināja – pāri palika tikai mūri. taču ēku izdevās uzcelt 
no jauna, un 1909. gada rudenī mēs varējām tajā ievākties. Pa vasarām te 
dzīvojam arī tagad, kaut gan pasaules kara laikā, sevišķi pēc rīgas krišanas 
1917. gada augustā, bēgošie krievi telpas ļoti izdemolēja. 

1894. gadā, kad pārņēmu lielstraupes muižas pārvaldi, tās teritorijā 
bija 100 saimniecību, pēc zemnieku zemju pārdošanas – 70, ar kopējo 
platību 21 000 kvadrātverstu jeb 35 000 pūrvietu, jeb 8000 ha. Pēc latvijas 
agrārreformas laikā veiktās muižu konfiskācijas (bez kādas kompensācijas) 
šobrīd palikusi ir tikai 50 ha liela neatsavināmā daļa. 

savas dienesta gaitas sāku 1894. gadā kā straupes draudzes priekšnieks, 
mans galvenais pienākums bija veikt draudzes ceļu revīzijas. Pēc dažiem 
gadiem šo amatu atstāju un kļuvu par straupes baznīcas priekšnieku. līdz 
ar to rūpju lokā nonāca baznīca un skola, baznīcas konventu vadīšana un 
rekomendācijas mācītājam. Vienlaicīgi mani ievēlēja par rīgas–Valmieras 
apriņķa deputātu 1899. gada landtāgam21. līdz ar to iestājos Vidzemes 
muižnieku konventā22, un manu sabiedrisko dzīvi galvenokārt aizņēma 
dažādi bruņniecības pienākumi. bruņniecības priekšgalā toreiz bija 
landmaršals23 barons frīdrihs meiendorfs (Meyendorff)24, līdz pat viņa 
nāvei piedalījos šā kunga iedvesmas pilno plānu realizēšanā. es vadīju 
apriņķa deputātu kameru, kamēr landrāti25 pulcējās rezidējošā landrāta26, 
toreiz galma padomnieka barona tīzenhauzena (Tiesenhausen)27 vadībā. 
Plenārsēdēs abas kameras sanāca kopā, tās pieņēma arī svarīgākos lēmumus 
landtāgu starplaikā. 

tas bija rusifikācijas periods, kad krievu valodu ieviesa visās mācību un 
valsts iestādēs. Pēterburgā valdīja patvaldnieciskās birokrātijas vēsmas, kas 
centās uz pašvaldību rēķina visu institūciju varu koncentrēt savās rokās. Šajā 
situācijā bruņniecība centās iespējami sekmēt baltvācu jaunatnes vācisko 
izglītošanos baznīcas skolās sanktpēterburgā un, piešķirot stipendijas, 
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studijas Vācijā. Paralēli cīņai par vāciskā saglabāšanu pirmajos pārmaiņu 
gados muižnieku konventā izcēlās strīds, vai nepieciešams arī turpmāk 
saglabāt noteicošās pozīcijas ceļu būves pārvaldē, tāpat nozīmīgu vietu 
bruņniecības politikā ieņēma jautājums par muižas īpašnieku degvīna 
pārdošanas tiesību aizsardzību cīņā pret valsts monopolu – tas konventos 
izsauca daudz strīdu un pūļu. tomēr abās jomās izdevās gūt zināmus 
panākumus. tika atzīta bruņniecības vadošā loma ceļu būves pārvaldē un 
saglabāts šim nolūkam domātais, t.s. ceļu būves kapitāla fonds. Par degvīna 
pārdošanas tiesību zaudējumu baltijas muižnieki, vienīgie visā impērijā, 
saņēma kompensāciju. tas, ka cars28 šajā jautājumā pieņēma baltiešiem 
izdevīgu lēmumu, bija landmaršala barona meiendorfa un sāmsalas 
landmaršala fon ekespares29 (Ekesparre) nopelns. Viņiem izdevās saņemt 
senāta prezidenta lielkņaza mihaila30 atbalstu, kurš pats ar šo jautājumu 
vērsās pie cara. 

līdztekus darbam bruņniecības konventā, manā kā apriņķa deputāta 
pārziņā atradās arī rīgas (un īsu brīdi arī cēsu) apriņķa ceļu, šoseju un 
tiltu būves vadība. Vajadzēja pārraudzīt arī jauniesaucamo komisiju, kādēļ 
mobilizācijas laikā – oktobrī – vienmēr divas nedēļas pavadīju rīgā. un vēl 
virkne citu dažādu komisiju. Konflikti ar valdības iestādēm sākās, kad vadīju 
komisiju zemes nodokļu noteikšanai. Šī joma bija Vidzemes bruņniecības 
milzīgs devums likumdošanas laukā, bet es 1896. gada landtāgā to ļoti 
asi kritizēju. bez tam ļoti aktīvi darbojos kā Kredītkomitejas31 (Vidzemes 
muižu Kredītbiedrība) loceklis un kā Vidzemes upju regulēšanas biedrības 
direktors. Par organizācijas biedru privātziedojumiem izbūvēja Gaujas–
Daugavas kanālu32, darbus vadīja sangastes muižas33 īpašnieks grāfs bergs34 
(Berg-Sagnitz). ar pasākumu saistītās sarunas un sanāksmes bija interesantas 
un izglītojošas, kanāla būves sakarā man, lai noslēgtu kādu līgumu, radās 
izdevība doties ceļojumā uz berlīni. neilgu laiku man bija uzticēta bērzaines 
īpašumu35 pārvalde, tur darbojošos ģimnāziju rusifikācijas spiediena dēļ, 
pieņemot attiecīgu landtāga lēmumu, 1892. gadā slēdza. 

nozīmīga bruņniecības darbības joma bija rūpes par medicīnas attīstību, 
kam par apliecinājumu kalpoja lauku medicīnas iestādes būve strenčos36, 
atklāšanas ceremonijā uzstājos ar nelielu uzrunu latviešu valodā. Kā 
Vidzemes Ķeizariskās Vispārderīgās un ekonomiskās biedrības (Kaiserliche 
Livländische Gemeinnützige und Öconomische Societät)37 biedrs varēju likt lietā 
savas dotības saimnieciskajā dzīvē. sēdes, daļēji atklātas, daļēji slēgtas, 
notika katru gadu janvāra mēnesī tērbatā. Vasarās kopā ar saimnieciskās 
dzīves lietpratējiem organizēja izbraukumus uz muižām. Dzīvākā atmiņā 
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palikusi kāda vasaras sēde Jaun-antslas (Neu Anzen) muižā38 pie landrāta 
barona Štēla39 (Stael) un Pelgasti (Pölks) muižā40 pie apriņķa deputāta erika 
fon etingena41 (Oettingen). Pirmais demonstrēja muižas foreļu dīķi, otrais – 
dažādās pļavu kultūras. Kopā ar Vidzemes mežsargu biedrību piedalījos 
arī ekskursijā uz Vilandes apriņķa eisu (Euseküll) muižas42 mežiem. 

Drīz pēc Japāņu kara43 sākšanās 1904. gadā notika krass pagrieziens 
Krievijas un līdz ar to arī Vidzemes politiskajā dzīvē. sakāves un 
musināšana, ar ko nodarbojās slepenas revolucionāras organizācijas, 
spieda valdību pieņemt lēmumu iesaistīt valsts pārvaldē arī pašvaldību 
iestādes un tautas pārstāvjus. lai to realizētu, sava laika ģeniālākais krievu 
valstsvīrs – ministru prezidents Vite (Witte)44 – nolēma izveidot komitejas, 
kuras sāka saukt vienkārši par “sabiedriskajām komitejām” (comites der 
salus publica). tajās pulcējās valdības un visu sabiedrības slāņu pārstāvji 
un gubernatora vadībā apsprieda dažādus aktuālus jautājumus, visvairāk 
saimnieciska rakstura, tomēr skāra arī politiskas tēmas. runāja par nodokļu 
izlīdzināšanu un ceļu būves saistībām laukos, kā arī par bruņniecības muižu 
privilēģiju ierobežošanu. Kādā no komitejas sanāksmēm man pirmo reizi 
nācās uzstāties krieviski. 
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3. att. barona Hansa otto fon rozena manuskripta pirmā lappuse. 
LVVA, 4060. f., 1. apr., 1087. l.
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akmens bija iekustināts: 1905. gada sanāksmē jau pulcējās ievērojamākie 
provinces padomnieki – bruņniecības, pilsētu un zemnieku pārstāvji, starp 
viņiem arī es, kopīgi apspriedām reformas projektu. laika garam atbilstošus 
lēmumus pieņēma arī 1905. gada vasaras landtāgs, īpaši atzīmējama 
provinces jaunās konstitūcijas izstrāde, šajā procesā nolēma iesaistīt arī 
zemnieku pārstāvjus. saskaņā ar projektu, landtāgam daudzu jautājumu 
izlemšanu vajadzēja nodot jaunajām varas iestādēm, savā kompetencē 
atstājot tikai tieši ar bruņniecības dzīvi saistītās problēmas. es šajā landtāgā 
pārstāvēju nemantīgo sabiedrības locekļu intereses un, tā kā šī kompetence 
pārgāja provinces jaunveidoto iestāžu ziņā, vajadzēja doties prom, landtāga 
kase tomēr man vēl samaksāja visus uzturēšanās izdevumus.  

zemē pieņēmās spēkā revolucionāra kustība. tā izpaudās kā muižu 
īpašnieku, mācītāju un ierēdņu nogalināšana, bieža dievkalpojumu 
traucēšana, organizētas demonstrācijas pret caru u.tml. laukos sociālistisko 
partiju45 vadībā ar proklamācijām un mītiņiem izplatīja pret valsti un baznīcu 
vērstas idejas. mēs toreiz izveidojām pašaizsardzības spēkus, regulāri 
apsargāja arī straupes baznīcu. 1905. gada vasarā vētra šeit vēl nebija 
atnākusi, tomēr kādu svētdienu, kad no Vidrižiem atnesa ziņu par bruņotu 
uzbrukumu kapusvētku laikā, es lūdzu un saņēmu apsardzei karaspēku. 
revolucionārā kustība aktīvi izplatījās arī pastā un dzelzceļa sistēmā. 
cars mēģināja reaģēt, sasaucot parlamentu ar padomdevēja tiesībām.46 
1905. gada 17. oktobrī izdeva manifestu, tas lika pamatu konstitūcijai, kurā 
bija paredzēts veidot likumdošanas iestādes un proklamēta ticības, vārda 
un pulcēšanās brīvība.47 

es tajā laikā tieši biju rīgā un piedalījos rekrūšu iesaukšanā: te nebija 
nekādas disciplīnas, tādēļ uzdevumu varēju izpildīt tikai ar lielām pūlēm. 
rudenī uz laukiem jau kļuva mierīgāk, taču novembra beigās notika 
vairākas dedzināšanas. saskaņā ar politisko mērķi – mazināt muižnieku 
ietekmi laukos – visvairāk cieta kungu dzīvojamās mājas. laikā, kad es ar 
savu ģimeni bruņniecības konventa laikā uzturējos rīgā, kāda nītaures 
zemnieka vadīta laupītāju banda aizdedzināja arī lielstraupes pili. Dažas 
dienas agrāk sociāldemokrātu federatīvās komitejas48 biedru vadībā braucu 
uz lielvārdi, lai atbrīvotu kādu revolucionāru sagūstītu vācu kungu un 
dāmas. Šim nolūkam vajadzēja samaksāt 500 rbļ. lielu ķīlas naudu, kā arī, 
uzrunājot sapulcējušās masas, publiski atvainoties. 

sagūstīšanas gadījumu dēļ sabiedrība lūdza ierasties krievu dragūnus, 
taču bruņotās tautas masas tiem uzbruka un aizdzina. laukos valdības 
vara bija pilnīgi paralizēta, revolucionāru rokās bija arī dzelzceļš. rīgā, 
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kur patvērās atbēguši dienvidu Vidzemes muižu īpašnieki un mācītāji ar 
ģimenēm, kārtība saglabājās, tikai pateicoties bailēm no vācu pašaizsardzības 
spēkiem. tad pēdējā brīdī ieradās gvardes karaspēks no Pēterburgas, 
uzsāka soda ekspedīcijas un atjaunoja kārtību. 1906. gada pavasarī kopā ar 
ģimeni, ko pa ziemu biju aizsūtījis uz berlīni, pārcēlāmies uz straupi. mēs 
apmetāmies 1898. gadā celtajā villā, kas atradās no mazstraupes riebiņu 
kroga īpašnieka nopirktajā gruntsgabalā, un es, izmantojot arhitekta 
bokslafa (Bockslaff)49 projektu, ķēros pie pils atjaunošanas. 

Vienlaicīgi piedalījos arī jauno laiku diktēto, Vidzemes bruņniecības 
lielo uzdevumu realizēšanā. Vajadzēja rast iespēju atjaunot vācu skolas.50 
Pēc gara, interesanta darba komisijā un ilgām debatēm landtāgā nolēma no 
jauna atvērt klasisko ģimnāziju ar internātu bērzainē. atklāšanas svētkos 
uzrunāju klātesošos – tajā pašā telpā, kur 1882. gadā piedzīvoju skolas 
pirmo atvēršanu, kur 1892. gadā bijušo skolēnu vārdā teicu atvadu vārdus, 
kur 1914. gada rudenī krievu valodā vajadzēja izziņot skolas pārvēršanu 
par kara hospitāli. 

skolas atkalatvēršanas svētku brīdi 1906. gada augustā aptumšoja dienu 
iepriekš saņemtā ziņa par lielvārdes mācītāja cimmermaņa (Zimmermann)51 
un viņa sievas nogalināšanu. Vēl mēnešiem ilgi zemes mierīgo dzīvi 
pārtrauca slepkavības. īpaši sāpīgi pārdzīvoju kaimiņa – stalbes muižas 
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īpašnieka Kampenhauzena (Campenhausen)52 – nogalināšanu 1906. gada 
vasarā. formāli revolūcija bija apspiesta, taču uz vietām protesti turpinājās, 
un patiess miers iestājās tikai 1907. gadā. tad arī visā valstī nodibinājās 
kārtība, un enerģiskā ministra stolipina (Столыпин)53 vadībā valdība sāka 
pieņemt izšķirošus lēmumus. turpinājās bruņniecības iesāktās reformas. 

1906. gadā baltijas ģenerālgubernatora54 vadībā sapulcējās konsils. 
Šo iestādi, kurā piedalījos arī es, izveidoja pēc bruņniecības iniciatīvas. 
Pārstāvji no visām trim baltijas provincēm kopīgi izstrādāja likumprojektus 
pārvaldes sistēmas, baznīcas, skolu, tiesu un agrārās likumdošanas 
reformai un iesniedza tos valdībai apstiprināšanai, taču tur priekšlikumus 
nogremdēja. likumdošanas aparāts nodarbojās ar jauniem uzdevumiem, 
no kuriem svarīgākais – parlamentāro institūciju – Valsts domes un Valsts 
padomes55 – veidošana. 

1906. gadā pirmo ļoti demokrātisko vēlēšanu tiesību rezultātā izveidotajā 
Valsts domē56 no baltijas provincēm ievēlēja tikai latviešu un igauņu 
pārstāvjus. Kad pēc pirmās atlaišanas arī otrā Dome radikālisma dēļ nebija 
spējīga strādāt, 1907. gada 3. jūnijā izdeva manifestu, ar kuru vēlēšanu 
tiesības ierobežoja, tās kļuva būtiski konservatīvākas. netiešu vēlēšanu 
ceļā zemes lielgruntniekiem, mazgruntniekiem, pagastiem, kā arī pilsētām 
izveidoja atsevišķas pārstāvniecības, tagad parlamentā varēja iekļūt arī 
skaitliski nelielā, bet kultūras jomā nozīmīgā vācu minoritāte. 1907. gada 
rudenī mani ievēlēja parlamentā kā Vidzemes zemes lielgruntnieku 
pārstāvi, manu māsasdēlu – mazstraupes īpašnieku baronu aleksandru 
meiendorfu (Meyendorff)57 – kā visas provinces pārstāvi, Pērnavas pilsētas 
galvu brakmanu (Brakmann)58 – kā Vidzemes mazpilsētu pārstāvi un 
advokātu ervīnu moricu (Moritz)59 – kā rīgas pārstāvi. no Kurzemes kā 
zemes lielgruntnieku pārstāvi ievēlēja baronu Hamilkāru felkerzāmu 
(Fölkersahm)60, no Igaunijas – baronu alfrēdu Šillingu (Schilling)61, bet 
Igaunijas pilsētas pārstāvēja barons otto beneke (Beneke)62 no rēveles63. Visi 
kungi piecus gadus bija man labi kolēģi. tikai morics drīz nomira, viņu 
aizstāja roberts ekharts (Eckhardt). 

man sākumā uz gadu bija tikai pagaidu mandāts, jo domāja, ka šo vietu 
aizņems barons Pilārs (Pilar)64, bet viņu 1908. gadā ievēlēja par landmaršalu. 
tas visu mainīja un man amatu vajadzēja saglabāt ilgstoši. 1908. gadā ļāvu, 
ka mani atkārtoti ievēlē par apriņķa deputātu, taču jau 1909. gadā no šā 
amata aizgāju, jo pienākumus nevarēja savienot ar domes locekļa mandātu. 
1911. gada rudenī mani ievēlēja par landrātu, tomēr iekšējā konflikta 
dēļ 1912. gada vēlā rudenī kopā ar vēl pieciem landrātiem65 un deputātu 
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vairākumu posteni pametu. 1914. gada maijā mani atkārtoti ievēlēja 
landtāgā, amatu pildīju līdz pat 1920. gada jūnijam, kad latvijas parlaments 
bruņniecības iestādes likvidēja. no 1919. gada rudens līdz pat beigām veicu 
arī landmaršala vietnieka pienākumus, jo pēdējais 1918. gadā ievēlētais 
landmaršals H. fon strīks (Stryk)66 1919. gada janvārī no amata atteicās. 

no 1907. līdz 1912. gadam biju trešās Valsts domes loceklis. sākot ar otro 
ziemu, kopā ar ģimeni dzīvoju carskoje selo, ļoti tuvu cara pilij. Pirmajā 
ziemā mūs – labējā spārna deputātus un centra partiju pārstāvjus – cars67 un 
cariene68 ielūdza uz greznu pieņemšanu lielajā pilī. Vakaru ar īsu saturīgu 
uzrunu atklāja pats cars. cariene, kas, vedot pie rokas mazo troņprinci69, 
apstaigāja deputātu rindas, atstāja tiešām majestātisku iespaidu: brīnišķīgie 
sejas vaibsti izstaroja dziļu nopietnību. atkārtoti tādu pašu iespaidu 
izbaudīju, kad ieraudzīju viņu 1913. gadā, romanovu dzimtas 300 gadu 
jubilejas70 svinību ballē ziemas pils bruņniecības zālē. toreiz troņmantnieks 
asins kaites dēļ vairs nevarēja paiet, viņu nesa kāds spēcīgs kazaks. Kā 
pretstats jaunajai carienei aleksandrai smagi, skaļiem soļiem galma svētkos 
jaunavīgi laipna ieradās vecā cariene – māte71 – ar spilgtu kosmētiku, 
pūderēta un krāsotiem matiem. 

Kopā ar citiem baltiešu deputātiem pieslēdzos 17. oktobra frakcijai72, 
nacionāli liberālai partijai, kas sākotnēji 150 vīru sastāvā stingri nostājās 
centrā, kura vienā pusē bija labējie un “mēreni labējie” (vēlākie nacionālisti),73 
otrā – “mierīgie atjaunotāji”, konstitucionālie demokrāti (kadeti),74 “darba 
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grupa”75 un sociāldemokrāti76. sākumā vairumā jautājumu oktobristi rada 
saskaņu ar labējiem un kopā atbalstīja valdību. trešās domes sākumā, 
izstrādājot agrārlikumus ar mērķi radīt zemniekus – privātīpašniekus, 
te padomu un atbalstu varēja rast arī enerģiskais ministru prezidents 
stolipins. oktobristu vadītājs bija aleksandrs Gučkovs (Гучков)77, pēc 
izcelsmes maskavas tirgotājs, neparasti enerģisks un gudrs, tajā pašā laikā 
arī noslēgts, inteliģents un piedzīvojumu kārs cilvēks, kurš izcēlās ne vien 
ar lielu aktivitāti, bet arī ar sirsnību. tomēr viņa noslēgtība atstāja negatīvu 
iespaidu. sirds dziļumos viņš bija demokrāts un republikānis, vienlaikus 
tomēr arī fanātisks nacionālists. mūs, baltiešus, viņš cienīja un pret 
mums izturējās ļoti labi. negatīvi viņš sevi parādīja pret somiem vērstajā 
rusifikācijas politikā, bet īpaši – kara kurināšanas mēģinājumos, ko veica 
viņa ietekmei pakļautā avīzē “Новое время”. 

baltijas deputātu vidū nozīmīga persona bija barons 
al[eksandrs] meiendorfs, viņu ievēlēja par domes otro viceprezidentu. 
Pirmais prezidents tolaik bija Homjakovs (Хомяков)78, senas krievu 
muižnieku dzimtas pārstāvis, pirmais viceprezidents – firsts Volkonskis 
(Волконский)79. meiendorfs ar plašajām zināšanām un uzskatiem vienmēr 
izpelnījās apkārtējo uzmanību, viņš vienmēr nostājās aizstāvja pozīcijās, 
īpašu līdzcietību demonstrēja somijas jautājumā.80 Viņa uzupurēšanās 
pārējo labā nezināja robežas, ko apliecināja rūpes par vāciešiem kara laikā. 
tā kā es biju viņam piederošās mazstraupes kaimiņu muižas – lielstraupes 
īpašnieks, mēs kļuvām draugi. Iespēju strādāt kopā ar šo izcilo personību 
vērtēju ļoti augstu, kaut arī mūsu politiskie uzskati ne vienmēr sakrita. Viņš 
bija kosmopolitiķis ar krievisku ievirzi, bet manas politiskās uzmanības 
centrā vienmēr palika vācieši un vāciskais. 

ar 1905. gada 17. oktobra manifestu Krievijā proklamēja ticības 
brīvību. tas radīja nepieciešamību pēc jauniem likumiem, vispirms jau 
par brīvām konfesiju tiesībām. ar šo jautājumu nodarbinātie domes 
deputāti bija apvienoti atsevišķā komisijā, mani ievēlēja par tās vadītāja 
vietnieku, līdz ar ko aktīvi iesaistījos darbā. Par šo problēmu pirmo reizi 
Domē uzstājos ar garāku runu, dažas īsākas uzrunas man bijušas arī 
vēlāk, kā, piemēram, atbildot uz sociālista Gegečkori (Гегечкори)81 prasību 
pret baltijas muižniecību un sociāldemokrātu izvirzīto 1905. gada soda 
ekspedīciju interpretāciju. 

Vispār demokrātisko likumdošanu arvien vairāk centās ierobežot. 
ar laiku parādījās arvien reakcionārākas tendences, valdība ar stolipinu 
priekšgalā arvien vairāk slīdēja nacionālā gultnē, viņus atbalstīja oktobristu 
partijas vairākums, tādējādi panslāvisms guva virsroku. Vispirms 
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izrēķinājās ar somiju, tad izcēlās konflikts ar Poliju82 dēļ Holmas (Cholm, 
Chelm) apgabala83 un pēc tam sākās kampaņa pret vāciešiem, par likumīgo 
pamatu izmantojot vācu kolonistu īpašumtiesības Pievolgā.84 bosnijas un 
Hercogovinas aneksija 1908. gadā85 veicināja aktīvo propagandu reņi86 
klubos un Volīnijā87, tā atblāzmojās arī domē. notikumu aizsegā drīz 
arvien manāmāki kļuva aicinājumi karam ar Vāciju. atbilstoši situācijai 
valdība veica vairākus pasākumus karaspēka un flotes palielināšanai. lai 
gūtu piekrišanu ņemt kredītus flotes attīstībai, jūras lietu ministrs88 mūs, 
deputātus, divas reizes ar savu jahtu veda uz Kronštati, kur ļoti laipni 
uzņēma. oficieris, kas mūs pavadīja un visu paskaidroja, noslēgumā deva 
pavēli izšaut pret Vāciju vērstu uguns zalvi – tas mani biedēja. 

Vienlaicīgi arvien ciešāka kļuva brāļošanās ar frančiem un angļiem, 
sevišķi tā izpaudās Parīzes un londonas parlamentāriešu apciemojumā 
1911. un 1912. gadā. Vispār jāteic, ka franču deputātu un senatoru 1911. gada 
ziemas vizītes laikā nekādas militāras noskaņas neizpaudās, citādi tas bija 
1912. gada sākumā, kad viesojās angļi. Kāds ģenerālis banketā uzsvēra, ka 
paredzamā ieroču brālība visādā ziņā būtu apsveicama, un, atbildot uz kāda 
klātesošā jautājumu [par tās uzdevumiem], atbildēja ar vārdiem “немцев 
бить”89, – lai varētu sist vāciešus. 

mēs, baltijas vācieši, sākumā nekādu uztraukumu neizrādījām. mūsu 
politisko noskaņojumu ietekmēja arī cara vizīte rīgā 1910. gadā par godu 
200 gadu jubilejai kopš Vidzeme pievienota Krievijai.90 bruņniecības nama 
svinīgās runas, kurās es arī piedalījos, skanēja cildinoši un deva iemeslu 
sirsnīgiem apsveikumiem. man toreiz bija garāka saruna ar stolipinu, 
kuras laikā viņš mani ielūdza pie sevis sanktpēterburgā. Protams, baltijas 
jautājumam toreiz speciāla uzmanība vēl netika pievērsta. sākoties 
1912. gada jaunajam likumdošanas vilnim, bija gaidāma baltijas baznīcu 
pārvaldes, zemes pārvaldes u.c. būtisku jautājumu risināšana, kādēļ 
konflikti kļuva nenovēršami. tā kā toreiz vēl pietiekami nepārvaldīju 
krievu valodu un mana dzirde arvien pasliktinājās, nejutos drošs, ka 
savus uzdevumus spēšu labi paveikt, tādēļ paskaidroju bruņniecībai, 
ka pēc piecu gadu mandāta turēšanas vēlētos pārvēlēšanas. 1912. gada 
pavasarī no domes aizgāju. tā paša gada rudenī par manu pēcteci ievēlēja 
baronu nikolaju Volfu (Wolff)91. tiešām negaidīti mani, kā barona Heinriha 
tīzenhauzena92 sekotāju, ievēlēja Valsts padomē. 

Izvirzīšanu, kas notika rīgā bruņniecības namā 1912. gada oktobrī, par 
Vidzemes lielgruntnieku pārstāvi Valsts padomē veicināja konflikts starp 
landmaršalu baronu Pilāru un muižnieku konventu, kas sākās līdz ar Pilāra 
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stāšanos amatā 1908. gadā un pakāpeniski saasinājās. Pilāru vēlēšanās 
izbalsoja, drīz pēc tam viņu Valsts padomē ievēlēja kā visas muižniecības 
pārstāvi, kas atbilda arī mūsu interesēm. nesaskaņu pamatcēlonis droši 
vien slēpās Pilāra viszinīgajā, neatkarīgajā un pārlieku emocionālajā 
raksturā, kas viņu cīņu gados izvirzīja par vadītāju, bet mierīga politiskā 
darba apstākļos traucēja respektēt landtāga un konventa direktīvas un 
lēmumus, sevišķi, ja pats tiem nepiekrita. Iepriekšējā landmaršala frīdriha 
meiendorfa personība varēja kalpot par piemēru šāda amata pildītājam, 
viņš darbojās pilnīgā vienprātībā ar bruņniecības pārstāvjiem. apspriežot 
baznīcas jautājumus, viedokļu dažādība ieguva principiālu raksturu. 

Pēc 1905. gada revolūcijas pieredzes bruņniecības iekšienē veidojās jauns 
grupējums – “vecie liberāļi” (Altliberalen), kam sevi pieskaitīja Pilārs, tāpat 
landrāts tīzenhauzens, Štrandmans (Strandmann)93, V[iktors] Štackelbergs 
(Stackelberg)94, Gersdorfs (Gersdorff)95, Vilhelms Štēls (Stael)96, Kurts anreps 
(Anrep)97 un arī frīdrihs meiendorfs, viņš drīz pēc amata atstāšanas saslima 
un 1911. gada pavasarī nomira, bet mēs vēl aizvien ticējām, ka kopīgā darbā 
ar latviešiem un igauņiem izdosies saglabāt mierīgas attiecības. mēs, “jaunie 
konservatīvie”, uzskatījām, ka miera saglabāšanas interesēs, situācijā, kad 
arvien vairāk izpaužas jaunas iniciatīvas reliģiskajā laukā, varētu pieļaut 
vācu un nevācu baznīcas dalīšanos. tā kā landtāgā tas neguva piekrišanu, 
ierosinājām zemes nodokļa atcelšanu, ar ko vācu minoritāte atbrīvotos 
no pārāk augstajiem nodokļiem. Dalīšanās tāpat bija prognozējama, 
nepieciešamība uzturēt baznīcu ar nodokļu palīdzību to tikai sekmētu. 
Idejas, pret kurām toreiz, izņemot virsmācītāju Kelleru (Keller)98 un 
advokātu Šēleru (Schoeler)99, uzstājās visa garīgā un laicīgā pasaule, vēlāk 
tomēr realizējās, tās veidoja latvijas jaunās reliģiskās dzīves pamatus. 

Pretstatā landmaršalam Pilāram, mūsu grupā pastiprinājās vācu 
nacionāļu100 (par dažiem varētu teikt – vāciešu apvienotāju101) – virziens, 
pie tā garīgajiem vadoņiem varētu pieskaitīt maksi zīversu (Siwers)102, 
eriku etingeru (Oettinger)103 un maksi anrepu  (Anrep)104. Pretēji viņiem 
Pilārs ieņēma krieviski orientētu nostāju. Vairumā gadījumu dalīšanās līnija 
abu grupējumu starpā nebija stingri noteikta. tā vācu nacionālajā jautājumā 
frīdrihs meiendorfs un Štrandmans (Strandmann) vienmēr pieņēma mūsu 
viedokli, viņi iesaistījās arī vācu apvienības105 dibināšanā un vācu skolu 
veidošanā, kamēr lielkrieviski noskaņotais ferdi lipharts (Liphart)106 un 
eduards nolkens (Nolcken)107 protestēja kā pret Pilāra patvarībām, tā arī 
jautājumā par valsts pilsoņu tiesību liberalizāciju, bet vācu – krievu pretrunu 
normalizēšanā, pretēji mūsu enerģiskajiem cīņu biedriem, izrādīja pilnīgu 
bezspēcību. 
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Vispār pretrunas nacionālajā jautājumā galvenokārt izpaudās izpratnes 
trūkumā. Konfliktu labi ilustrēja valsts padomnieka vēlēšanas 1912. gada 
decembra bruņniecības konventā. Pilāram nepārprotami pārmeta, ka, 
mani apejot, izvirzījis pats savu kandidatūru, un krievu muižniecības 
mandātam deleģējis kādu igauni, līdz ar ko vidzemnieki zaudēja vienu 
balsi. Pretrunu saasināšanās dēļ Pilāram vēlāk vajadzēja iesniegt lūgumu 
par atkāpšanos no amata. redzot, ka neiegūs konventa vairākuma atbalstu, 
viņš lēmuma pieņemšanu gribēja nodot landtāgam. atbildot uz šādu 
rīcību, seši landrāti (maksis zīverss, arveds etingens (Oettingen)108, eriks 
etingens, arveds Štrandmans (Strandmann), Harri strīks109 un es), kā arī visi 
klātesošie deputāti (trīs nebija ieradušies) iesniedzām atlūgumu. Kad dažas 
dienas vēlāk landtāgā vēlēja jauno landmaršalu110, mēs savas kandidatūras 
neizvirzījām, vēlēšanās balotējās citas personas. tā rīkoties lika mūsu 
pašcieņa, jo Pilārs bija paziņojis, ka sadarbība ar konventa vairākumu 
viņam šķiet neiespējama. tikai tad, kad viņš pēc pārvēlēšanas 1914. gadā šo 
paziņojumu atsauca, mums pavērās iespēja konventā atgriezties: gandrīz 
visi mūsu vietā ievēlētie landrāti lojāli atkāpās un tādējādi nogludināja 
mums ceļu – 1914. gadā Štrandmanu, arvedu etingenu un mani ievēlēja 
atkārtoti. Šī epizode lika mums visiem sarosīties. 

Konflikts negatīvi ietekmēja arī mūsu nometni un radīja morālu 
apjukumu. landmaršals111, tāpat arī konventa opozīcijas locekļi rīkojās pēc 
labākās pārliecības. Viņš sevi demonstrēja kā īsts taktiķis un diplomāts, 
labāk par mums prata rast atbilstošo psiholoģisko risinājumu landtāga 
apspriedēs. bruņniecība vienmēr centusies saliedēties noteiktā grupā, tā 
labāk pacieš kāda vadoņa patvaldnieciskumu nekā konventa pārākumu. 
turklāt vēl pretrunas bija kompleksas un grūti izprotamas, tām nebija tāda 
skaidra risinājuma kā savulaik konfliktam starp konventu un landmaršalu 
Gustavu nolkenu (Nolcken)112 katedrāles jautājumā.113 

līdz ar pasaules karu, kas sākās drīz pēc mūsu atgriešanās, konflikts 
zaudēja spēku un jebkādu pamatu. notikušā atskaņas bija jūtamas 1918. 
gada landmaršala vēlēšanās, kad Pilārs nesaņēma kopuma vairākumu.114 
tam cēlonis bija viņa vēsā attieksme pret vāciešu idejām. Viņš pats savās 
atmiņās pieminējis, ka gribētā tautu samierināšanas politika nerada 
vairākuma atbalstu. tomēr Pilāra nopelni zemes labā neapstrīdami paliks, 
un 1925. gada vasarā cildinošo runu pie viņa zārka es varēju teikt ar pilnu 
pārliecību. 

Darbu Valsts padomē interesantu darīja saskarsme ar ievērojamām 
personībām. tur pulcējās visi agrākie ministri, kā plaši pazīstamais Vite 
(Witte)115, kurš kā rēcošs lauva, pēc sadursmes pilnīgi izolēts, atkal atklāti 
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tiecās pēc varas. mēs, baltieši, piederējām centram. bez Pilāra un manis 
strādāja arī Igaunijas pārstāvis barons Šillings, kurzemnieks grāfs Pālens 
(Pahlen)116 un Viņa augstības par Valsts padomes locekli ieceltais agrākais 
sāmsalas landmaršals fon ekespare (Ekesparre)117. es, līdzīgi kā domē, 
galvenokārt pievērsos informācijas laukam: laikā no 1907. līdz 1914. gadam 
regulāri visiem konventiem un landtāgiem iesniedzu ziņojumus par domes 
un Valsts padomes darbību, tiem tagad vajadzētu atrasties bruņniecības 
dokumentu kolekcijā pilī izvietotajā latvijas Valsts arhīvā.118 1912. gada 
rudenī liku iespiest apkopojošo ziņojumu par piecu gadu iespaidiem Valsts 
domē. 

uzstāties Valsts padomē iznāca tikai vienu reizi – jautājumā par 
plānotajām draudžu aizlieguma tiesībām, ar ko paredzēja ierobežot garīgās 
aktivitātes muižās. Pret priekšlikumu uzstājās Pilārs, Šilings un es, tā 
īstenošanu izdevās novērst. Publiska uzstāšanās man grūtības nesagādāja, 
tā deva prieku, bet vienmēr prasīja rūpīgu sagatavošanos, un, ja no runas 
bija gaidāmi panākumi, veselus teikumus mācījos no galvas. ar spēju 
atjautīgi iebilst vai izteikt replikas diskusijā nebiju apveltīts. bieži uzstāties 
vajadzēja landtāgos, pirmo reizi 1896. gadā jautājumā par zemes nodokļa 
reformu, kam toreiz pretojos, kā arī sapulcē par jaunu personu uzņemšanu 
muižniecības matrikulā, kad pārstāvēju ekskluzīvu viedokli. no visām 
landtāga runām lielāko atzinību ieguva mana 1902. gada uzstāšanās par 
komercskolas dibināšanu Vilandē un 1910. gada aktivitātes baznīcu 
jautājumā. abiem gadījumiem bija praktiskas sekas. ar īpašu prieku 
uzrunāju baltijas jaunatni. laba izdevība uzstāties bija “livonia” simts 
gadu svinības 1922. gadā, “livonia” konventā rīgā 1926. gadā un vēl dažas 
reizes. Palaimējās uzrunāt arī “rigensis”119 simtgades viesus. 

trīs gadus – no 1912. līdz 1915. gadam – man bija Valsts padomes locekļa 
mandāts. lai būtu kopā ar ģimeni, 1913./1914. gada ziemai īrēju dzīvokli 
Ļesnaja priekšpilsētā. Šajā laikā iekrita arī romanova jubileja120 ar ārkārtīgi 
spožajām, tomēr stingajām svinībām. cars savā bezpersoniskajā atturīgajā 
manierē, viņam blakus dziļdomīgi klusējošā sieva un mazo troņmantnieku 
svīta klātesošos paralizēja. 

Pēc ievēlēšanas par Valsts padomes locekli man ziemas pilī vajadzēja 
stādīties priekšā caram. tā bija neliela pieņemšana astoņām personām. 
mums ieteica pašiem uzrunāt caru, jo viņš nespējot uzsākt sarunu. Iespaids, 
ko guvu par viņu īsajās sarunas minūtēs, manī nostiprināja jau agrāk 
izveidojušos viedokli. Viņš bija nedrošs, aizdomu pilns, bez gribasspēka 
un ieinteresētības par citiem cilvēkiem, varēja manīt, ka uzticību aizstāj 
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godkārība. traģiskais dzīves nobeigums un veids, kā viņš to panesa, šodien 
liek mums spriedumu mīkstināt. 

uzturēšanās laikā sanktpēterburgā katru gadu kā Vidzemes pārstāvis 
piedalījos Viskrievijas muižnieku sanāksmēs, un kādas īsas uzrunas dēļ, 
ar ko reiz uzstājos, mani ievēlēja arī kolēģijā (komitejā). lielāku politisku 
nozīmi šī institūcija neguva, nepietika spējīgu personu, turklāt valdīja 
visādas intrigas un tenkas, auglīgas diskusijas netika novērtētas. mūs, 
baltiešus, šajās aprindās ļoti cienīja. es muižniecības padomes sēdēs 
piedalījos līdz 1916. gadam. beidzoties ievēlēšanas termiņam, 1915. gadā 
no Valsts padomes aizgāju. Pēc sievas nāves 1915. gada pavasarī man bija 
nepieciešams vismaz daļēji atturēties no sabiedriskās dzīves, lai varētu 
vairāk uzmanības veltīt ģimenei. tādēļ kandidēt vēlēšanās atteicos. Par 
manu pēcteci kļuva eduards nolkens (Nolcken)121. 

līdz ar kara sākumu atmosfēra sanktpēterburgā kļuva ļoti nepatīkama. 
tomēr kolēģi Valsts padomē mūs, baltiešus, sargāja. Viņu pieklājīgā uzvedība 
bija pretstats Domes oktobristu delegātiem, kuri baltiešus apmeloja valsts 
nodevībā un spieda izstāties no partijas. tomēr visur – uz ielām un sapulcēs – 
juta fanātisko naidu pret vāciešiem, dalība patriotiskajās demonstrācijās, no 
kā nevarēja izvairīties, bija nepanesama. tādēļ valsts padomnieka amatu 
atstāju ar prieku.

Kara izcelšanos ar Vāciju mēs, baltieši, paredzējām jau iepriekš. Katrā 
izdevīgā gadījumā par priekšā stāvošajām briesmām centos brīdināt “valsts 
vāciešu” draugus, īpaši man labi pazīstamo vācu vēstniecības jūras spēku 
virsnieku fon Kaizerlingu (Kayserling)122 un militāro aģentu fon egelingu 
(Eggeling)123. tieši pirmajā atradu sapratni: viņš sūdzējās, ka vēstniecības 
un ārlietu ministrijas diplomāti šādās runās nevēloties klausīties. baltiešus 
uzskatīja par nevēlamiem miera traucētājiem. Dažas nedēļas pirms kara 
sākuma par kara iespējamību sarunājos ar vēstniecības padomnieku fon 
leini (Leune). ziņas, ko sniedzu par personām – piemēram, par Izvoļska 
(Извольский)124 un stolipina sievasbrāļa neidharta (Neidhardt)125 lomu Valsts 
padomes nacionālistiskā faktora attīstībā –, viņam bija pilnīgs jaunums. 
Vēstnieks grāfs Purtale (Pourtale)126, ko 1914. gada pavasarī satiku pusdienās 
pie kolēģa Šillinga, man naivi jautāja, kā tas var būt, ka krievu uzticīgajā 
attieksmē pret Vāciju ieskanējušies tik nedraudzīgi toņi, Konstantinopoles 
afērā taču Vācija esot tik ļoti palīdzējusi, un par to nekādas pateicības.127 un 
vai tik labi izdevusies cara vizīte pirms gada berlīnē esot galīgi aizmirsta? 

bez tam šajā laikā daudzkārt pieauga armija un flote. Valdības rīkojumi 
paredzēja ik gadu rekrūšu skaitu palielināt par 135 000. strauji sākās rēveles 
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kara ostas būvdarbi. “otra būtu jāceļ mēmelē”128, domes sēdē paziņoja kāds 
augsta ranga kara flotes pārstāvis. toni noteica avīze “Новое время”129, tā 
uzpūta degošās ogles un uzkurināja uguni. Viens no akcionāriem al. falcs-
fains (Falz-Fain)130 man stāstīja, ka 1914. gada maija apspriedē par avīzes 
nostādnēm ārpolitikas jautājumos, kas bija pretēji meņšikovam131, Gučkovs 
(Гучков)132 nepārprotami paziņojis: “Vajag vairāk žvadzināt ieročus (надо 
бренцать оружием), karš ar vāciešiem mums var tikai noderēt: francija 
saņems elzasu–lotringu133, anglija – vācu kolonijas, mēs – Galīciju134, un 
pēc tam padzīsim nikolaju II (затем мы прогоним Николая II)”. 

attiecībā uz iecerēto kara sākuma termiņu zīmīgs bija kāda ārlietu 
ministra sazonova135 izteikums domes ārlietu komisijā: “Vācijas ķeizara136 
miera mīlēšana atļāva mums izvēlēties piemērotu laiku.” Šo tēzi 1918. 
gada vasarā pateicu kādam vācu ģenerālštāba virsniekam, kurš ar manu 
piekrišanu to publicēja avīzē “norddeutsche allgemeine zeitung”. Vienā no 
Holandes Hindenburgam137 sūtītā vēstulē sazonova izteicienu pieminējis arī 
ķeizars Vilhelms. man arī stāstīja, ka sazonovs, stājoties amatā, uz jautājumu 
par valsts kara industriju no militārā resora saņēmis skaidrojumu: pirms 
1914. gada mēs nedrīkstam karot, sākot ar 1914. gadu, mēs varam karot, 
1917. gadā mums jākaro. man šķiet, ka daži antantes locekļi, īpaši anglija, 
kara sākumu vēlējās par pāris gadiem attālināt – līdz būs pārbaudīta 
krievu armija. bet militārās partijas, ko vadīja abi serbijas karaļa138 znoti – 
lielkņazi nikolajs (Великий князь Николай Николаевич, младший)139 un 
Pēteris nikolajevičs (Великий князь Петр Николаевич)140 – kā arī gudrais, 
bet vieglprātīgais kara ministrs suhomļinovs (Cухoмлинов)141 (viņa vēlākā 
nožēla neko nedod), par laimi Vācijai, nolēma pie lietas ķerties agrāk. Ja 
karš sāktos vēlāk, krievu karaspēka grandiozais pārākums, bez šaubām, 
vācu armiju būtu nomācis. 

tūlīt pēc kara pasludināšanas mēs sapulcējāmies Valsts padomes sēdē, 
notika arī domes sēde. urrāpatriotismam un uzvaras prognozēm nebija 
robežu: Vācijas pakļaušanu plānoja dažos mēnešos, un pazīstamiem 
virsniekiem pasūtīja iespējami ātri sagādāt berlīnes kartes. baltijas vāciešu 
vārdā felkerzāms (Foelkersahm) un Pilārs Valsts padomē uzstājās ar īsu, 
pašcieņas pilnu lojalitātes apsolījumu. Pilāra teiktais skanēja: “Pirmajās 
kara dienās mūsu baltijas zeme var pārvērsties par kara lauku, tādēļ 
mēs paskaidrojam, ka mūsu visu domas un jūtas ir pievērstas šīs valsts 
nelaimīgajiem un viņu kronētajam vadonim.” sabiedrības viedokli 
kropļoja melīgie ziņojumi par gūtajām uzvarām. Kauju pie tannenbergas142 
atspoguļoja kā nenozīmīgu panākumu, ko vāciešiem izdevies gūt armijas 
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skaitliskā pārsvara dēļ, jo labi attīstītais dzelzceļu tīkls ļāvis veiksmīgi 
organizēt armijas transportu. sanktpēterburgā sarīkoja vāciešiem [un 
sabiedrotajiem] atņemto karogu izstādi. es aizgāju to apskatīt un kā pirmo 
ieraudzīju vācu dziedāšanas biedrības karogu ar uzrakstu “In freund und 
leid zum lande sind wir stets bereit”143. starp trofejām atradās arī Ļvovas 
(Lemberg) stacijas restorāna ēdienu karte. 

Dažus mēnešus vēlāk jau dzirdēja brīdinājumus, ka austrumprūsijas 
zaudēšana ir neatgriezeniska. uzvaras skurbumam drīz sekoja dziļa 
depresija. runāja par armijas trūcīgo apgādi, munīcijas un apģērbu 
trūkumu, par ko visniknākos pārmetumus saņēma suhomļinovs, kurš 
sākotnēji atbildēja ar neveikliem jociņiem, bet vēlāk Gučkova vadītās 
opozīcijas spiediena dēļ bija spiests atkāpties. Viņa pēcnācējs Kara 
ministrijā Poļivanovs (Поливанов)144, Valsts padomes loceklis un cara 
ģenerāladjutants, uz kuru lika lielas cerības, vēlāk pēc revolūcijas kopā ar 
daudziem citiem augsta ranga ģenerāļiem (brusilovu (Бруссилов)145, bonču-
brujeviču (Бонч–Бруевич)146 u.c.) nelietīgi pārbēga boļševiku dienestā. 

arī vēlāk sabiedrības noskaņojumu vēl arvien centās uzturēt ar ziņām 
par uzvarām. labākais, šķiet, bija fantastiskais paziņojums par atvairīto 
desantu pie Pērnavas un piecu vācu kuģu nogremdēšanu, kam par godu 
rīkoja pateicības dievkalpojumus un procesijas. Patiesībā vācieši, lai glābtu 
Pērnavas ostu, nogremdēja vienu kuģi.147 Ideja par Pērnavas lielo namu 
uzspridzināšanu un bēgšanu piederēja Pērnavas komandantam rodzjanko 
(Родзянко)148. Kara propagandai sistemātiski meklēja un atrada “vācu 
zvērības”. mēs, Valsts padomes locekļi, regulāri saņēmām brošūras ar šādām 
ziņām. es atceros kādu briesmu stāstu par krievu zaldātiem, ko vācieši it 
kā esot dzīvus sadedzinājuši. Kā pierādījumu publicēja attēlu ar kazakiem, 
kuri notikušo esot paši savām acīm redzējuši. melu propaganda vērsās arī 
pret Krievijas vācu nacionalitātes pavalstniekiem, īpaši baltiešiem, kuriem 
tas bija smags ciešanu laiks. Jau drīz pēc kara sākšanās slēdza Vidzemes 
Vācu apvienību (Deutsche Verein). Priekšsēdētāja makša fon anrepa (Anrep) 
un viņa vietnieka profesora Kupfera (Kupffer)149 vadītā organizācijas 
slēgšanas sēde rīgas Doma muzejā man palikusi neizdzēšamā atmiņā: cits 
aiz cita uzstājās apvienības dibināto, zemē labi pazīstamo skolu un citu 
garīgu iestāžu pārstāvji un uzsvēra organizācijas paveikto un līdzšinējo 
uzplaukumu, ko tagad nākas upurēt Krievijas cara režīmam. 

Drīz sākās arī vācbaltiešu aizdomās turēšana un izsekošana: bez kāda 
pamata vienu pēc otra izsūtīja uz sibīriju, arī manu labāko draugu un 
kaimiņu, “krustēvu” korporācijā “livonia” – baltazaru fon Kampenhauzenu 
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(Campenhausen)150 no ungurmuižas. tikai pateicoties aleksandra meiendorfa 
pūlēm, viņu ar sievu neaizsūtīja uz sibīrijas iekšieni, bet atļāva apmesties 
Irkutskā. tas notika, lai gan baltiešiem karā vajadzēja cīnīties pret saviem 
tautas brāļiem. 1915. gada augustā pie Jaunjelgavas krita mans vienīgais 
brālis Voldemārs, roperbeķu muižas īpašnieks, kurš pirms sešiem gadiem 
bija apprecējies ar elsu fon sahsenu (Sachsen). Jau pašā kara sākumā viņu 
kā rezerves oficieri iesauca otrajā Pleskavas dragūnu pulkā, kura sastāvā 
piedalījās cīņās austrumprūsijā un Polijā. Kaut gan brālim bija izteikti vāja 
dzirde, no dienesta viņu neatbrīvoja. Viņu nogalināja taurkalnes mežā. līķi 
atveda uz straupi, kur arī apbedīja. Drīz pēc tam no cēsu štāba straupē ieradās 
militārās izmeklēšanas komisija, lai pārbaudītu, vai, pretēji aizliegumam, 
zārkā neesot atradusies munīcija. Pateicoties mūsu uzticamajam kalpotājam 
un viņa enerģiskajam protestam, jo manis ar ģimeni tobrīd tur nebija, neko 
nepanākušiem, kalmikiem151 vajadzēja doties prom. 
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man pašam bija izdevība atmaskot kādu ļoti smagu denunciāciju. 
Konstantinu fon rautenfeldu (Rautenfeld)152, septiņdesmitgadīgu kungu, 
kurš pazīstams kā godavīrs, kāda nesaprātīga sieviete apvainoja, it kā 
viņš no kāda vācu aeroplāna esot saņēmis naudu. Viņu tūlīt apcietināja un 
ieslodzīja cietumā. nopratināšanai vainīgo izsauca vispirms uz štābu cēsīs, 
tad uz galveno štābu Pleskavā,153 kur es viņu pavadīju. man tikai ar lielām 
pūlēm izdevās fon rautenfelda kungu atbrīvot, kam vajadzēja neskaitāmus 
pazīstamu personību galvojumus, līdz konfrontācijā ar sūdzētāju pēdējā 
atzinās, ka kungu nekad dzīvē neesot redzējusi.

Vācbaltiešu vajāšana ar katru mēnesi kļuva aktīvāka. aizliedza izdot 
vācu avīzes, kā arī veikt korespondenci vācu valodā, vācieši nedrīkstēja 
uzturēties uz ielām, dzelzceļos vai citās sabiedriskās vietās. 1915. gada 
vasarā vācu armija iekaroja Kurzemi. rīga bija apdraudēta, tādēļ landrātu 
kolēģija savu sēdekli pārcēla uz tērbatu, tur notika arī konventu sēdes. 

neapmierinātība ar Krievijas valdību un režīmu, īpaši parlamentārajās 
aprindās, arvien vairāk ņēma virsroku, pirmām kārtām vēršoties pret caru, 
kas bija nonācis pilnīgā atkarībā no plēsoņas rasputina (Распутин)154, viņa 
pavēlēm bez ierunām pakļāvās arī visi augstākie valsts ierēdņi. Vienreiz es 
rasputinu redzēju: viņš carskoje selo izkāpa no galma ekipāžas, lai dotos 
uz mūsu dzīvoklim blakus esošo māju pie Virubovas, dzim. taņejevas 
(Вырубова, ур. Танеева)155 kundzes, tur viņš mēdza satikties ar carieni. Ko 
tenkoja par abu neatļauto sakaru, protams, bija apmelojums, bet citādi cariene 
viņam pilnīgi uzticējās. Viņam bija dižciltīga audzināšana, matu un bārdas 
fasonā varēja manīt zināmu līdzību ar Pestītāja attēliem, skatiens – urbjošs kā 
plēsīgam zvēram. Iespējams, viņam piemita arī hipnozes spēks. nelaimīgā 
cariene uzskatīja viņu par Dieva apdāvinātu svēto un akli uzticējās, īpaši 
pēc tam, kad viņam izdevās, iespējams hipnozes ceļā, apturēt asiņošanu 
troņmantniekam. rasputins bija izteikts pretinieks karam ar Vāciju un savos 
pareģojumos vēstīja par nelaimi, ko tas atnesīs Krievijai. Varu apgalvot, 
ka izredzētais darbojās arī slepus no carienes. 1916./1917. gada ziemā 
krievu patriotu grupas pārstāvis kņazs Jusupovs (Юсупов)156 un deputāts 
Puriškevičs (Пуришкевич)157 viņu nogalināja. 

Dinastijas liktenis jau tuvojās beigām, savu ietekmi tā bija zaudējusi arī 
konservatīvajās aprindās. revolūcija 1917. gada februāra beigās un cara 
gāšana noritēja bez grūtībām. Procesu veicināja antantes158 spiediens, kas 
caram un carienei piedēvēja vācisku noslieci. Par cara gāšanu gavilēja visa 
tauta. Vairākums sākumā cerēja, ka izveidosies konstitucionāla monarhija 
ar parlamentu. tā kā cars atteica troni159 arī savam dēlam160, bet brālis 
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mihails161 troni vēlējās saņemt tikai ar tautas sapulces piekrišanu, monarhija 
beidza pastāvēt. Drīz Gučkova un miļukova (Милюков)162 grupējums savu 
iniciatīvu revolūcijas attīstībā zaudēja, līdz ar ko arī izgaisa viņu sākotnējās 
cerības saglabāt savās rokās republikas vadību. Ļoti drīz vajadzēja atdot 
varu agrākajam sociālistu deputātam Kerenskim (Керенский)�, kuru paši jau 
bija iecēluši par tieslietu ministru. Šis histēriskais doktrinārs, ar Kazanovu 
(Casanova)163 apsēstais fantasts, liekot lietā savas brīvības ilūzijas, iznīcināja 
vecās autoritātes un disciplīnu, un sagatavoja augsni boļševikiem, kuri 1917. 
gada oktobra revolūcijā sasniedza galīgo uzvaru.

monarhijas gāšana deva vispārēju amnestiju uz sibīriju izsūtītajiem 
baltijas vāciešiem un pavēra iespēju atgriezties dzimtenē. Pēc cara gāšanas, 
kuram vienīgajam bijām zvērējuši uzticību, nekādas morālas antipātijas 
pret Krieviju nejutām, mēs tikai gaidījām dienu, kad vācu karaspēks mūs 
atbrīvos, vēl jo vairāk tādēļ, ka zemē arvien vairāk pastiprinājās boļševiku 
ietekme, kuri drīz pēc apvērsuma pārņēma karavīru vienības un citas 
organizācijas. Gandrīz visu baltijas vāciešu simpātijas jau no paša sākuma 
piederēja Vācijai, tikai nedaudzi, ko pārējie saucām par “slimajiem”, aiz 
pārprastas lojalitātes nostājās Krievijas pusē. Daži jau sen klusībā loloja 
domu par iespēju beidzot pievienoties Vācijai. arī es iekļāvos šajā baltiešu 
grupā, kuras centrā atradās skrīveru muižas īpašnieks maksis zīverss. 
Pēc 1905. gada revolūcijas berlīnē teodora Šīmana (Schiemann)164 vadībā 
izveidoja palīdzības biedrību baltiešiem.165 tās locekļi pārsvarā bija Vācijas 
vācieši, organizācija kalpoja galvenokārt šauriem propagandas mērķiem, 
nolūkā baltijas vāciešu vidū izplatīt Vācijas intereses. līdz ar to izveidojās 
dzīvi kontakti, kas mums pārējiem radīja domu apmaiņas iespējas, taču 
jebkādus tālāk ejošus centienus uzskatīja par aizliegtiem. bet līdz ar kara 
sākšanos sapnis kļuva reālāks. toreiz, īpaši pēc tam, kad 1915. gada vasarā 
vācu armija pārgāja Krievijas robežu un ieņēma Jelgavu, starp mums bija 
tikai daži pesimisti, kuri neticēja ieceres īstenošanai, kādēļ viņus dēvējām 
par “bēdu kazām”. 

1917. gada 19. augustā sita arī rīgas atbrīvošanas stunda, es jau 
17. augustā piedzīvoju pirmo vācu armijas bumbu krišanu un redzēju 
krievu bēgšanu. Kad saņēmu vēsti par vāciešu pārcelšanos pār Daugavu 
pie Ikšķiles, steidzos pie ģimenes uz straupi, kur mums vajadzēja pārdzīvot 
pilnīgi degradētā krievu karaspēka atkāpšanos, kas dažās stundās, pa daļai 
nolaupot, pa daļai sabojājot, pilnīgi izpostīja muižas kustamo inventāru – 
lopus, zirgus, ratus, mājas iedzīvi, apģērbu. Kad situācija kļuva bīstama 
dzīvībai, cerībā drīzumā ieraudzīt vācu glābējus devāmies uz blakus esošo 
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mežu. Diemžēl gaidas nepiepildījās, vācieši palika stāvot uz līnijas apmēram 
20 verstu attālumā no straupes un šo zemes daļu ieņēma tikai 1918. gada 
februāra beigās. 

Pils iekštelpas bija pilnībā izdemolētas – vajadzēja pārcelties uz cēsīm, 
kur paziņas izlīdzējās ar apģērbiem un veļu, jo mums pašiem viss bija 
nolaupīts. novembrī devos uz tērbatu, lai parūpētos par savu acu slimību, 
kas draudēja pārvērsties aklumā. no tā mani tikai vēlāk rīgā izglāba 
brīnišķīgais cilvēks un ārsts barons Heinrihs Krideners (Krüdener)166. 

ziemassvētkos gribēju atgriezties cēsīs, taču ļāvos atrunāties, jo tur 
mani meklējot revolucionārā komiteja. Pa to laiku ar stokholmas paziņu 
palīdzību, īpaši – ar apriņķa deputātu Heinrihu fon strīku no Voltveti 
muižas (Tignitz) Igaunijā, izveidojās sakari ar Vāciju. no kāda reiha kurjera 
mēs jau augustā uzzinājām, ka Pilārs un Delingshauzens (Dellingshausen)167 
izplatījuši paziņojumu, ka Vidzemes un Igaunijas tautas vārdā jānosūta 
lūgums vācu ģenerālštābam par teritorijas ieņemšanu, tādējādi radot 
pasākumam nepieciešamo politisko pamatojumu. Vēlā rudenī analogu 
lēmumu pieņēma arī bruņniecības konventā, un pasākums, ar ko slepeni 
nodarbojās landmaršals, rezidējošais landrāts un bruņniecības sekretārs, 
oficiāli ieguva konventa piekrišanu. 

Kad uzzinājām, ka sanktpēterburgā agrākais vēstniecības padomnieks 
grāfs mirbahs (Mirbach)168 un agrākais jūras lietu aģents, pašreizējais 
admirālis fon Keizerlings ieradušies uz sarunām ar boļševiku valdību, kas 
brestļitovskā vadīja miera sarunas169 ar Vāciju, 1917. gada ziemassvētku 
otrajās brīvdienās devos uz sanktpēterburgu, lai nodibinātu sakarus ar 
Keizerlingu, ko agrāk ļoti labi pazinu. Izpalīdzot zviedru vēstniekam 
ģenerālim brandstrēmam (Brändström)170 un zviedru konsulam Hallam 
(Hall), man konsula mītnē noorganizēja vairākas tikšanās ar Keizerlingu, 
tajās piedalījās arī citi baltieši. Keizerlings izmantoja tikšanās, lai ar mūsu 
starpniecību noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret vācu okupāciju. 
nepieciešamās ziņas mūsu jaunie kungi, galvenokārt tērbatas studenti, 
savāca no visas provinces un nosūtīja mums uz sanktpēterburgu. līdzīgā 
veidā uz Vāciju nosūtīja arī informāciju par krievu karaspēku, kas atradās 
pilnīga sabrukuma stadijā un bija kļuvis par draudu vietējiem iedzīvotājiem. 
man vēl arvien atmiņā saglabājies skats, kā netālu no cēsīm kādā brīnišķīgi 
saaugušā, nenopļautā auzu laukā kazaki bija pametuši savus kritušos. 

attālākajos novados, ko nebija skārusi revolūcijas sērga, latviešu un 
igauņu lauku iedzīvotājos arvien vairāk pastiprinājās vēlme, lai vācu 
karaspēks viņus atbrīvotu no krievu boļševiku terora. Kādu dienu pie manis 
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sanktpēterburgā kā latviešu inteliģences grupas pārstāvis ieradās advokāts, 
vēlākais ulmaņa171 valdības172 tieslietu ministrs Kārlis Pauļuks173, kurš, 
pretēji antantei simpatizējošajam virzienam, par kura piekritēju nosauca 
vāciešiem neticīgo arvedu bergu174, vēlējās baltijas pievienošanu Vācijai. 
Pauļuks man jautāja, vai paredzama Vidzemes okupācija, un ļoti priecājās, 
kad devu tam drošu apstiprinājumu, bet saskuma, kad paskaidroju, ka uz 
latgales iekarošanu vēl nevar droši cerēt. Viņš man lūdza no Keizerlinga 
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uzzināt, ko latvieši varētu gaidīt no zemes pievienošanas Vācijai. Kad 
nākamajā apciemojumā varēju paziņot Keizerlinga atbildi, ka nav plānota 
ne pārvācošana, ne kolonizācija, Pauļuks atkal izskatījās ļoti laimīgs, jo, 
šķiet, zemes pievienošanā Vācijai ieraudzīja latviešu tautas glābšanas 
iespēju. Vienlaicīgi latvieši veda sarunas arī ar antantes pārstāvjiem 
sanktpēterburgā, viņu pārstāvis bija seska kungs.175 Par to uzzināju no 
kādreizējā kancelejas šefa un kopš kara sākuma ārlietu ministra sazonova 
labās rokas – barona morica Šillinga176. 

Viņš mani uzmeklēja, lai nodibinātu sakarus ar Keizerlingu un runātu par 
vācu armijas steidzīgu virzīšanos caur Igauniju uz sanktpēterburgu. Šillings 
bija viscaur krieviski orientēts, protams, monarhists, un tikai ar vāciešu 
palīdzību cerēja atbrīvot Krieviju no boļševikiem. ar smagu sirdi viņš man 
žēlojās, ka cena par to būs baltijas provinču atdalīšana un pievienošana 
Vācijai. Kā vienu no saviem domubiedriem viņš nosauca agrāko tirdzniecības 
ministru timirjazevu (Тимирязев)177, kurš esot izteicies, ka baltijas ostas 
vācu labā pārvaldīšanā būšot Krievijai izdevīgākas nekā sliktajā krievu 
uzraudzībā. Šillings, nodošanai tālāk Keizerlingam, man izklāstīja visu savu 
miera programmu, pie tam uzsverot, ka tā esot nekļūdīga. taču apstāklis, 
ka viņš šo programmu bija pārrunājis ar antantes vēstniekiem, būtiski 
mazināja demarša nozīmi. bez tam vajadzēja noslēgt tādu miera līgumu, lai 
Vācija izietu no beļģijas, bija nepieciešamas arī tālejošas sarunas par elzasu–
lotringu, apmaiņā pret ko Vācija vēlējās saglabāt savu ietekmi austrumos. 
francijas un anglijas vēstnieki par plānu izteicās rezervēti pozitīvi, bet 
Itālijas vēstnieks paziņoja: “mūsu dēļ Vācijai varētu dot austrumu teritoriju 
ap visu jūru, ja tikai mēs saņemtu adriju.” Kad iebildu Šillingam, ka par 
apspriedēm elzasas–lotringas sakarā nav ko domāt, viņš atrauca: “tad 
sekos vēl smagas cīņas, bet beigās vāciešiem buras būs jānolaiž.” 

Galvenās domas no Šillinga izteikumiem paziņoju Keizerlingam, bet 
viņa priekšlikumu kā pašsaprotami nediskutējamu noklusēju. toreiz jau 
Vācijā neviens vēl nedomāja par elzasas–lotringas atdošanu. salīdzinājumā 
ar gadu vēlāk noslēgto miera līgumu šī Vācijai būtu iespēja no kara iziet 
spīdoši. Pēc manas pārliecības, toreiz – pēc Krievijas sabrukuma, kad 
bija jau noskaidrota amerikas palīdzības178 vērtība – bija īstais moments, 
kad antante piekristu miera noslēgšanai. Domājams, tad Vācija, izņemot 
elzasu–lotringu, savas teritorijas būtu paturējusi un ieguvusi hegemoniju 
austrumos. taču galvenais – būtu saglabāta monarhija. 

Pēc brestļitovskas sarunu izjukšanas, 1918. gada 20. februārī vācieši sāka 
uzbrukumu, kā rezultātā dažās dienās ieņēma visu Vidzemi un Igauniju. es, 
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kopā ar trim citiem kungiem, pametu sanktpēterburgu ar pēdējo uz Valku 
ejošo vilcienu, kurš tomēr apstājās Viru. tur slēpāmies divas dienas. Pilsētu 
bija ieņēmuši igauņu komunisti, visus vācu muižu īpašniekus ar ģimenēm 
turēja apcietinājumā un sāka vest projām. arī mūsu stāvoklis kļuva bīstams, 
jo katru brīdi mūs varēja atklāt. tad svētdien, 24. februārī, pēkšņi nāca 
atbrīvošana. no Valkas bija atsteigušies trīspadsmit vācu triecienkomandas 
kareivji, kuri atbrīvoja apcietinātos. Kad dažas stundas vēlāk ieradās vēl 
astoņi huzāri un kāda armēņu majora komandēts kombinētais karaspēks, 
pēc īsa slaktiņa pilsēta pilnīgi nonāca vācu rokās. Daļu sarkano aktīvistu 
apcietināja, daļa aizbēga. Krievu kavalērijas eskadronu, kas atkāpās Viru 
virzienā, atbruņoja un ļāva ceļu turpināt. no cēsīs pabijušiem vāciešiem es 
uzzināju, ka tur sarkanie daudzus vāciešus apcietinājuši un aizveduši, starp 
tiem arī sievasmāsu ritu fītinghofu (Vietinghoff)179, kura kopš sievas nāves180 
rūpējās par maniem bērniem. tādēļ pa ragavu ceļu, kas veda caur Valku 
un Valmieru, steidzos uz cēsīm pie saviem bērniem. mums pretim nāca 
dažādu ieroču veidu vācu karaspēka daļas, visi vislabākajā noskaņojumā. 
Valkā tirgus laukumā pie laternu staba bija pakārts kāds komunists. –

1918. gadā vācu okupācijas laiks sākās ar skaistākajām cerībām, bet 
noslēdzās ar smagāko katastrofu Vidzemes vēsturē. es pats cerēju uz 
visu savu vēlmju piepildīšanos. landtāgos, ko sasauca martā un jūlijā, 
saskaņojot ar kaimiņu provincēm, izstrādāja zemes nākamās politiskās 
iekārtas pamatus. Kopš 1917. gada rīgā palikušie bruņniecības pārstāvji 
makša zīversa vadībā nodibināja ciešus sakarus ar vācu karaspēka augstāko 
virspavēlniecību un domāja par baltijas kā atsevišķas provinces pievienošanu 
Prūsijai, kam pirmais solis būtu personālūnija. bet ideja izsauca pretrunas 
reihstāgā, vairākuma atbalstu ieguva landmaršala H. fon strīka izstrādātais 
plāns par Vācijas reihā iekļautu baltijas hercogistes veidošanu, nākamā 
hercoga postenim ieteica meklenburgas hercogu adolfu frīdrihu (Adolph 
Friedrich Herzog zu Mecklenburg)181, kurš arī deva savu piekrišanu. 

man par vācu pārvaldi un armijas ļaudīm ir tikai labākās atmiņas. 
Ģenerālštābā cēsīs mums bija sakari ar tiešām inteliģentu, čaklu oficieri, 
no pārvaldes ļaudīm īpaši labi iepazinu fon bota (Both) kungu un lībekas 
senatoru neimani (Neumann). Vairākkārt oficiālos jautājumos izdevās sasniegt 
pat vācu ķeizara augstumus, kam biju pateicīgs par zemes atbrīvošanu no 
laupītāju rokām, bet īpaši – par Vācijas spiedienu, lai atgrieztu atpakaļ mūsu 
piederīgos, ko sarkanie izsūtījuši uz sibīriju. Vācu kareivji, kuri dzīvoja pie 
mums straupē, pārsvarā bavārieši, uzvedās nevainojami un nedeva nekādu 
iemeslu sūdzībām. saprotams, kara laikā, svešas zemes militārās pārvaldes 
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apstākļos daļēji tādēļ, ka vācu okupācijas vara ne vienmēr ar mums pietiekoši 
apspriedās, arī šeit neiztika bez vardarbībām. tomēr administrācijas, tiesību, 
satiksmes un skolu jomas sakārtošana notika uzkrītoši ātri, pēc dažām 
pārmaiņām tās sāka darboties. Ja karš būtu beidzies Vācijai izdevīgā veidā, 
baltija vācu virsvadībā varētu zelt un attīstīties. Protams, tiesību pamatā 
būtu jāliek Keizerlinga programmatiskais viedoklis: “nekāda igauņu un 
latviešu ģermanizācija, un nekāda kolonizācija.” Pretēji daudziem maniem 
draugiem, es biju izteikts pretinieks vācu zemnieku piespiedu izmitināšanai 
baltijā. tā vai nu novestu pie ilgstoši saspīlētām attiecībām starp vāciešiem 
un vietējiem iedzīvotājiem, vai arī pie vācu zemnieku nacionālās identitātes 
zaudēšanas. Vēsture nu reiz tā noteikusi, ka mums, baltiešiem, jābūt 
virsslānim un, pilnveidojot nepieciešamās rakstura īpašības, jākalpo Vācijai 
un mūsu baltijas dzimtenei. Šī virsslāņa stiprināšana ar papildinājumiem 
no Vācijas vienmēr būs ļoti apsveicama. –

sabrukums pienāca negaidīti ātri. mēs rīgas pilī apspriedām jauno 
satversmi, kad pienāca ziņa par ķeizara gāšanu.182 tad notikumi meta augstu 
vilni. revolucionāru pārņemtās vācu armijas vienības bez cīņas atstāja zemi 
boļševikiem. cēsīs tikai ar lielām pūlēm un, pateicoties pretimnākošajam 
dzelzceļa leitnantam Šmitam (Schmidt), izdevās nodrošināt turienes vāciešu 
transportēšanu uz rīgu – pēc dažām dienām cēsis jau ieņēma boļševiki.183 
mēs toreiz cerējām, ka rīga varēs noturēties un ziemassvētku vakarā tur 
jutāmies drošībā. Pilsēta bija piepildīta ar vācu karaspēku. Pirms dažām 
dienām sapulcē bruņniecības namā šīs rūpes nosauca par nepamatotām. 

Pilsēta padevās184 negaidīti viegli. Dažās stundās es izšķīros pieņemt 
iespēju aizceļot uz Vāciju, ko bija sagādājusi kāda bruņniecības 
organizācija, un 26. decembra rītā, kopā ar manām sešām meitām un 
sievasmāsu ritu fītinghofu izbraucu uz berlīni, ko sasniedzām pēc dienas. 
Pa ceļam Pozenes185 stacijā mums vajadzēja noskatīties, kā poļi atbruņo 
vācu kareivjus. berlīnē viss bija juku jukām. brīžam likās, pie varas 
nāks komunisti. mēs dzīvojām kanclera pils tuvumā, mihaela patvertnē 
Vilhelma ielā. cauru dienu uz ielas notika apšaudes. Unten den Linden186 
varēja redzēt klaiņojam piedzērušus matrožus, veco berlīni vairs nevarēja 
pazīt. spartaka savienības187 marši radīja ielās nedrošību. Demonstrējot 
neizsīkstošu varonību, stāvokli glāba bijušo oficieru veidotas brīvprātīgo 
organizācijas. Pēc rozas luksemburgas (Luxemburg)188 un Kārļa lībknehta 
(Liebknecht)189 nogalināšanas spartakiešiem atņēma vadoņus un orga-
nizācija zaudēja enerģiju. 

arī iztikšana bija grūta. toreiz mēs uzzinājām, cik cilvēks var būt atkarīgs 
no ēšanas, kaut arī turējāmies, cik varējām. manu vecāko meitu pieņēma 
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baltijas palīdzības padome190, divus pārējos bērnus draudzīgi nomitināja 
meklenburgā un Šlēsvigā, bet divus jaunākos aizveda uz Šteglicas liceju, kur 
mana sievasmāsa ar bērniem varēja ievākties mazā dzīvoklītī. es pats veltīgi 
meklēju kādu amatu. laiku pa laikam vadīju jauno baltiešu apmācīšanu 
landesvēram191. tā kā bija sākušās aizsargāšanās cīņas pret boļševikiem, 
viņus sūtīja atkal karot par dzimteni. ar apbrīnu sekojām viņu uzbrukumiem 
vissmagākajos apstākļos. landrātu kolēģijas sēdeklis atradās liepājā, kas 
vienīgā vēl bija vācu militārās pārvaldes rokās, no turienes arī landesvērs 
un vācu karaspēka grupējumi sāka uzbrukumu. Vācu formējumiem grāfs 
fon Golcs (Goltz)192 meklēja berlīnē brīvprātīgos, ar šo lielisko cilvēku es 
vairākkārt sadarbojos. rūpes darīja jautājums, vai un kādā veidā varēs 
izpildīt tautai dotos solījumus, ar kuriem cīņās iesaistīja brīvprātīgos. 

zemes nākotne vēl arvien bija neskaidra. landmaršals fon strīks, kurš 
uzturējās stokholmā, noteikti paziņoja, ka mērķim jābūt vienotas baltijas 
valsts dibināšanai, kas pastāvētu zem ārēja protektorāta. 1918. gada 
novembrī proklamētās latvijas republikas valdība bezspēcīga sēdēja 
liepājā, Igaunijas republika turējās, tikai pateicoties somijas atbalstam, 
bet vācu baltiešu vienības cīnījās pret boļševikiem. Šo valstu dzīvotspēja 
bija visādā ziņā apšaubāma. strīka plāni sabruka, tajos jau arī bija pārāk 
daudz fantāzijas. Viņam pašam no liepājas vajadzēja bēgt uz berlīni193, jo 
draudēja apcietinājums – pie viņa atrada latvijas valdību kompromitējošus 
rakstus. Vienlaicīgi viņš atteicās no sava landmaršala posteņa. es dienu pēc 
ierašanās satiku viņu berlīnē un ar zviedrijas sūtņa palīdzību mēģināju 
aizkavēt izdošanu latviešiem. Devos uz Štetinu, lai lūgtu Pilāram, kurš tur 
uzraudzīja jūras ceļu no liepājas uz stokholmu, noorganizēt kontaktus ar 
militāro aģentu stokholmā nandšenu (Nandschen), kurš varētu sagādāt 
izbraukšanas apliecību no berlīnes uz zviedriju. strīks nebija zaudējis 
vēlēšanos turpināt politisko darbību, tomēr uzskatīja, ka izredzes pašam 
ieņemt kādu posteni nav reālas. līdz brīdim, kad baltiju okupēja vācieši, 
viņam bija ļoti lieli nopelni, jo viņš vācu karaspēka vadībai piegādāja 
vērtīgas ziņas un dažādus dokumentus, kas atviegloja uzbrukuma 
sagatavošanu. berlīnē viņš mācēja izveidot plašus noderīgus sakarus un 
turienes politiskajās aprindas kā baltijas valstu pārstāvis spēlēja redzamu 
lomu. Pēc ievēlēšanas par landmaršalu strīks nereti tika nostādīts pretējās 
pozīcijās augstākajai armijas virspavēlniecībai, turklāt viņam parasti bija 
taisnība, īpaši opozicionārā nostājā jautājumā par baltijas pievienošanu 
Prūsijai. Viņš kā pirmais jau vasarā brīdināja par pārāk optimistiskajām 
prognozēm. strīks arvien ieņēma nacionāli vācisku pozīciju. tādēļ mani vēl 
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jo vairāk apbēdināja viņa pāreja antantes pusē, uz ko mēs nekādas cerības 
likt nevarējām. Vēlāk strīks no jebkādas sabiedriskas darbības pilnībā 
atturējās.  

Kamēr uzturējos Vācijas laukos un, līdzīgi daudziem citiem, iepazinu 
vācu lauksaimnieku viesmīlību, pienāca ziņa par liepājas puču194, kā 
rezultātā ulmaņa vietā par ministru prezidentu kļuva mācītājs niedra195, 
kurš kopā ar vācbaltiem izveidoja ministru kabinetu. Dažas nedēļas vēlāk 
pie mums atsteidzās priecīgā ziņa, ka vācu landesvērs 22. maijā ieņēmis 
rīgu. tas bija militārs varoņdarbs, par kuru spīdošāku neatrast visā karu 
vēsturē. Pilsētu, kurā atradās ļoti labi bruņoti spēki, frontāluzbrukumā, 
pāri platās upes tiltiem iekaroja neliela varoņu grupa. ziņa atbalsojās visā 
eiropā. Divas dienas vēlāk nonācu magdeburgā un kādā kafejnīcā avīzes 
“Temps” pirmajā lappusē ieraudzīju lieliem burtiem rakstītu paziņojumu: 
“La prise de Riga per la troupe de secousse balte. Manteuffel tué an cours de la prise 
de Riga”.196 

Dažas dienas vēlāk kopā ar dažiem citiem kungiem ierados rīgā. Prieku 
par atbrīvošanu no boļševiku valdības briesmām aptumšoja sāpes par 
kritušajiem kara laukā un daudzajiem, ko nogalinājuši sarkanie nezvēri. starp 
pēdējiem bija arī mans labākais draugs – baltazars Kampenhauzens.198 

nemiera un rūpju pilns saņēmu ziņu par konfliktu starp landesvēru 
un igauņiem. landesvērs pēc rīgas ieņemšanas pie cēsīm bija sadūries 
ar igauņu karaspēku, kas, kopā ar ulmaņa valdībai uzticīgajām latviešu 
militārajām daļām, virzienā no ziemeļiem atbrīvoja zemi no boļševikiem. tā 
vietā, lai igauņos atrastu cīņas biedrus, kā bija cerēts, landesvērs sāka naidīgu 
uzbrukumu. Izcēlās apšaude, landesvērs ieņēma cēsis. niedras valdība 
pieteica karu Igaunijai, taču vienlaicīgi arī vērsās pie antantes ar lūgumu 
par starpniecību. Vācu virspavēlniecība, kam bija pakļauts arī landesvērs, 
pieprasīja nekavējoties no latvijas armiju izvākt, bet igauņi to darīt atteicās. 
10. jūnijā cēsīs notikušās sarunas beidzās ar to, ka amerikas, anglijas un 
francijas pārstāvji vienprātīgi pieņēma lēmumu, ka līdz 1. jūlijam igauņiem 
latvijas teritorija jāatstāj. uz vienu nedēļu noslēdza pamieru, kuram 
beidzoties abu partiju pilnvarotajiem jāierodas cēsīs uz miera noslēgšanu. 
mēs rīgā priecājāmies par gaidāmo konflikta atrisinājumu. no landesvēra 
aprindām uzzinājām, ka cīņa pret igauņiem nav guvusi popularitāti. 

taču igauņi pamieru izmantoja, lai savilktu šurp karaspēku. norunātajā 
dienā neviens no igauņiem uz paredzētajām miera līguma sarunām 
neieradās. Vācu virspavēlnieks grāfs Golcs pa telefonu no rēveles saņēma 
angļu ģenerāļa Gofa (Gough)199 pavēli atvilkt savu karaspēku uz teritoriju 
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rietumos no lielupes. Visi niedras ministru kabineta latviešu ministri 
ieteica organizēt jaunu uzbrukumu un igauņus padzīt, jo, pēc izlūkošanas 
dienesta ziņām, viņu cīņas spējas esot ļoti ierobežotas. Vācu virspavēlniecība, 
sašutusi par solījuma laušanu un angļu iedomību, piekrita. Pāris dienu laikā 
plānoja sasniegt zemes robežu pie Valkas. niedra cerēja uz piekritējiem no 
ziemeļlatvijas;200 tūlīt pēc igauņu izdzīšanas vajadzēja notikt vēlēšanām, 
kurās viņš domāja gūt atbalstu savai valdībai. 

toreiz igauņus uzskatījām par boļševiku sabiedrotajiem, ar savu naidīgo 
attieksmi pret vāciešiem viņi tiešām pildīja šo uzdevumu. mēs cerējām 
arī uz antantes politisko atbalstu, kura bija likusi igauņiem līdz 1. jūlijam 
karaspēku izvākt. Vadošā grupa ar nosaukumu “Dzelzsdivīzija”201 savienībā 
ar landesvērā iesaistītajiem vāciešiem nešaubījās par sava karaspēka 
uzticamību. taču karavīri vairākas nedēļas uzturējās rīgā, šajā laikā armija 
demoralizējās un pakļāvās musināšanai. Kareivji daļēji ticēja cerībām, ka 
atraduši šeit apmešanās zemi, nesaprata jaunās cīņas jēgu un nespēja to 
realizēt. landesvēra vērtīgāko – trieciennodaļu – atvilka atpakaļ uz rīgu. 

nedaudz par kaujām pie cēsīm un lielstraupes. Šeit uzturējās mana 
vecā tante emīlija rozena, kura apšaudes laikā ar lauku virtuvi pārcēlās 
no pastorāta uz pils pagrabu. Viņa piedzīvoja Dzelzsdivīzijas atkāpšanos 
un igauņu uzbrukumu, kas tā saplacināja drosmi, ka viņa palika pavisam 
nespējīga. 

landesvērs sākumā diezgan ievērojami pavirzījās uz priekšu, bet tad 
pārspēka priekšā vajadzēja atkāpties. artilērijas bruņojumā igauņi bija 
krietni spēcīgāki, viņi izmantoja angļu ieročus un pārspēka nodrošināšanai 
starp viņiem cīnījās arī angļu kareivji.202 Dažās dienās igauņi atradās rīgas 
tuvumā, kur kāda triecienspēku nodaļa ar neredzētu varonību viņus 
aizkavēja pie Juglas ezera, līdz sākās sarunas, kas beidzās ar strazdu muižā 
noslēgto pamiera līgumu203. antantes spiediena rezultātā pārstāvji vienojās, 
ka vācu karaspēkam rīga jāatstāj, pilsētā nedrīkst ieiet arī igauņu vienības, 
tur devās tikai latviešu armija. niedras valdība atkāpās, viņa vietā atkal 
atgriezās ulmanis. 

Vēl sarunu laikā, kopā ar lielu daļu konventa locekļu, rīgu atstāju, jo 
vajadzēja rēķināties, ka igauņi kopā ar viņiem draudzīgajiem latviešiem 
varētu rīgu ieņemt un tad sāktos slepkavības un laupīšanas. Pēc vācu 
kareivju un landesvēra aiziešanas nevarēja izslēgt arī boļševiku atgriešanos. 
rīgā palika landrāts Gersdorfs, kurš gribēja sākt sarunas ar latviešiem. 
es braucu uz berlīni, tomēr uz divām nedēļām iegriezos arī tilzītē204, no 
kurienes, sagaidījis ziņas no dzimtenes, atgriezos atpakaļ. Vilciens gāja līdz 
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Jelgavai, kas vēl arvien atradās vāciešu rokās, no turienes ar kuģīti braucu 
uz rīgu. Dažas nedēļas vēlāk devos uz straupi, kur pirmajā laikā vienmēr 
vajadzēja pieteikties zemnieku komandantam.205 

mana agrā atgriešanās muižā izrādījās laimīga, jo izdevās atkal pārņemt 
lielstraupes muižas pārvaldi, un līdz konfiskācijai 1920. gada oktobrī206 no 
meža gūt ienākumus, kas vēlāk atviegloja iztikšanu, jo visi agrākie skaidrās 
naudas uzkrājumi naudas reformas dēļ bija gājuši zudumā. Kritiskas 
dienas lielstraupē piedzīvoju 1919. gada oktobrī, kad bermonta daļas 
aizvirzījās līdz pat torņakalnam.207 latviešu valdība atbēga uz cēsīm, un 
vajadzēja rēķināties ar latviešu karaspēka atkāpšanos. es devos uz mežu 
pie mežsarga Germana (Germann), tomēr pēc divām dienām atgriezos, jo 
no cēsīm uzzināju, ka bermonta uzbrukums apturēts. Dažas nedēļas vēlāk, 
būdams pilsētā, piedzīvoju bezjēdzīgu apšaudi. 

nākamajā ziemā nodibināju sakarus ar amerikāņu un angļu militārajiem 
un diplomātiskajiem pārstāvjiem, kas mums, baltiešiem, izrādīja simpātijas, 
kaut palīdzēt neko nevarēja. baltiešiem naidīgos misiju pārstāvjus drīz 
nomainīja. Pat angļu komandieris aleksanders (Alexander)208, kura pakļautībā 
kopš strazdu muižas miera līguma atradās landesvērs, nevarēja novērst, ka 
šīs lepnās daļas pārveidoja par tukuma infantērijas pulku, ietērpa latviešu 
armijas tērpos un iecēla latviešu komandieri.209 

latvijas valsts konsolidējās. tikai reizi, ap 1920. gada ziemassvētkiem, 
šķita, draudēs boļševiku iebrukuma briesmas. taču viss palika mierīgi. ar 

89

9. att. lielstraupes pils. 1935. gada uzņēmums. 
foto no fon rozenu ģimenes arhīva Vācijā.



Pārsla  Pētersone

laiku atgriezās arvien vairāk uz Vāciju aizbēgušo vācbaltu. es savu ģimeni 
atvedu jau 1920. gadā. saimniecības vadību uzņēmās mana brāļa Voldemāra 
atraitne elza210, mana sievasmāsa rita fītinghofa ar jaunākajiem bērniem 
līdz 1923. gadam palika Šteglicā, tad aizceļoja pie brāļiem un māsām uz 
Šverinu, jo valsti bija pārņēmuši vaļīgi tikumi. 

Pēc īsa laika rīgā saņēmu oficiālu priekšlikumu kļūt par Kredītkomitejas 
priekšsēdētāju un Vidzemes muižnieku kredītbiedrības padomnieku, līdz 
ar ko saņēmu skaistu dienesta dzīvokli, kur 1920./1921. gada ziemā bieži 
ciemojās mūsu paziņas, sevišķi laukos dzīvojošie. Šeit varēja rast sabiedrisku 
kopā pabūšanu, kas nepieciešama jebkuros smagos laikos. 1921. gada 
rudenī ar latviešu valdības rīkojumu ilgu laiku tik veiksmīgi darbojusies 
Kredītbiedrība tika likvidēta un tās īpašumi konfiscēti, līdz ar to beidzās arī 
mana darbošanās.  

Vidzemes muižnieku kredītbiedrības likvidēšana bija pasākums ķēdē, 
ko latviešu valdība realizēja, lai likvidētu lielo zemes īpašnieku ekonomisko 
un politisko varu. Kulminācijas punkts bija 1920. gada 20. septembra likums 
par t. s. agrāro reformu. saskaņā ar to īpašniekiem zemi atņēma, lai izdalītu 
bezzemniekiem, atstājot tikai piecdesmit hektāru. tas, ka konfiscēja arī 
mežus, uzskatāmi pierāda valsts vēlmi likvidēt muižu īpašnieku labklājību, 
mazināt viņu iespaidu un uz viņu rēķina iedzīvoties. reformu nepieciešamību 
atzina jau pati bruņniecība, kas latviešu valdībai iesniedza vairākus vērā 
ņemamus priekšlikumus, kas, lai apmierinātu akūto vēlmi pēc zemes, 
paredzēja veidot speciālas apvienības. Pārliecībā, ka valdība nepakļausies 
ietekmei (tā tas arī notika), es 1920. gada februārī–maijā uzstājos pret 
tālāku agrāro priekšlikumu iesniegšanas turpināšanu. Konventa vairākums 
tomēr nostājās animam salvari211 pozīcijās. nelaimi – tās realizēšanu visā 
valstī – novērst neizdevās. likuma pantus, kur sākumā varējām saskatīt 
kompensāciju, vēlāk, pēc kreiso iniciatīvas, biedējot ar tautas sašutumu, 
izmainīja. mums atstāja tikai maz ienesīgu zemes atlikumu, nosaukumu 
“muiža” (Restgut)212 lietot būtu maldīgi. 

man personiski strīdi par savu māju un muižu ar latviešu ierēdņiem tika 
aiztaupīti. lielstraupes draudze, ar kuru jau ilgus gadus biju labās attiecībās, 
iesūtīja valdībai oficiālu lūgumu, lai visu manu īpašumu vismaz vēl dažus 
gadus atstāj manā rīcībā, kam pievienoja pavadrakstu ar 750 parakstiem. 
sekas bija tās, ka neatsavināmo daļu man atstāja tādu, kā vēlējos. Vispirms 
jau man palika mūsu vecā pils, kur regulāri pavadījām vasaras. to varētu 
nosaukt par ģimenes sapulcēšanās vietu un vāciešu tikšanās centru Vidzemē. 
Divas atpirktās zemnieku sētas, ko sākumā drīkstēju paturēt, saskaņā ar 
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kādu likuma papildinājumu vajadzēja pārdot. arī paša celto villu, kurā 
kopā ar sievu un bērniem nodzīvoju vienpadsmit gadu, konfiscēja, tādu 
pašu likteni piedzīvoja pat mūsu jūrmalas būda saulkrastos. Ja nesaņemtu 
algu kā Kredītbankas padomes loceklis un akciju sabiedrības “landmann” 
(agrākā liepājas lauksaimnieku patērētāju biedrība “selbsthilfe”)213 
direkcijas loceklis, savu ģimeni nevarētu uzturēt. Šādā stāvoklī bija nonākuši 
visi muižu īpašnieki. no neatsavinātās daļas ienākumiem, ja vien tur nebija 
kāda ražotne, neviens nevarēja izdzīvot. eksistēt varēja, strādājot pilsētās 
vai gūstot citus blakus ienākumus. uz stāvokļa uzlabošanos visas cerības 
biju zaudējis. 

Par nodarīto netaisnību iesniedzām sūdzību tautu savienībā214. Šo 
soli spert mums ieteica Vācijas lauksaimnieki. sākumā vēl vilcinājāmies, 
jo vēlējāmies saņemt visas baltijas vācbaltu atbalstu, vajadzēja sagaidīt 
arī piemērotu momentu. tam noderēja brīdis, kad jebkāda kompensācija 
negrozāmi tika noraidīta. 

tautu savienības pirmajā, padomdevēja instancē mūsu tiesisko viedokli 
atzina par pareizu, tomēr tālāku virzību lieta neguva, jo latviešu valdība 
gleznaini iztēloja boļševisma briesmas, kas varētu rasties gadījumā, ja 
mainītu agrārreformas nosacījumus. mēs, tāpat kā agrāk, pastāvējām uz 
tiesībām saņemt kompensāciju un iesniedzām prasību Hāgas tribunālā215. 
mūsu dvēsele šajā akcijā ir deputāts barons firkss (Fircks)216, kurš, 
izmantojot berlīnes speciālista mazākumtautību jautājumā Dr. brūnsa 
(Bruhns) padomus, ir labākais padomdevējs. Kārtojot šos jautājumus, arī 
man bija izdevība sarunāties ar šo brīnišķīgo cilvēku. Ja palaimēsies, mēs 
iegūsim nelielu atlīdzinājumu. mūsu viedokļa tiesiskā atzīšana vēl vairāk 
nostiprinātu politisko pozīciju un prestižu, kaut arī laukos tas vēl arvien ir 
pietiekoši augsts. cieņa un uzticēšanās, ko mēs baudām, pierāda, ka pret 
lauku ļaudīm esam izturējušies taisnīgi. nākotnē, ja tiks atļauta zemes 
pirkšana, ar lētu kredītu palīdzību ceru neatsavināmo daļu palielināt un 
tādējādi nodrošināt eksistences iespējas muižā.

lielgruntniekiem līdzīgu likteni jau agrāk izbaudīja Vidzemes 
bruņniecība. 1919. gada rudenī rekonstruēju muižnieku konventu. tā 
kā mūsu apvienības locekļi uzturējās ārzemēs, atbilstoši kārtas tiesībām 
ievēlējām laukos palikušos apriņķa deputātus no muižniekiem. Vadību 
uzņēmās landrāts Gersdorfs, kurš visu laiku bija palicis uz vietas. Pēc 
tam, kad agrākais, 1918. gadā landtāga ievēlētais landmaršals fon strīks 
no amata atkāpās un agrākais landmaršals barons Pilārs, kurš īslaicīgi 
pildīja vietnieka pienākumus, pārcēlās uz Vāciju, konvents mani ievēlēja 
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par landmaršala vietnieku. Vēl neilgi pirms slēgšanas landtāgā notika arī 
dzīvas diskusijas. bija skaidrs, ka latviešu valdība plānoja bruņniecības 
organizācijas likvidēšanu. bruņniecības nama217 lielākā daļa jau bija 
atņemta. Vairāki konventa locekļi, vispirms jau mūsu arhivārs H. fon 
brīnings (Bruiningk)218, baidījās, ka pēc somu parauga varētu izveidoties 
latviešu un muižniecības apvienība bez kādām politiskām tiesībām, tās 
ierobežotu likumdošanas ceļā. es cīnījos pret šo plānu, jo tas nozīmēja 
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Vidzemes bruņniecības saplosīšanu. Ideja neguva arī konventa vairākuma 
piekrišanu. 1920. gada aprīlī kā landmaršala vietnieks vadīju pēdējo Vid-
zemes bruņniecības landtāgu. tas apmēram 75 kungu sastāvā sanāca 
bruņniecības nama landrātu istabā. landtāgs nolēma piešķirt balsstiesības 
arī muižniekiem, kam nepieder īpašums. Pēc tam izstrādāja lēmumu, ka 
bruņniecības likvidācijas gadījumā tās īpašumus, kā arī dibinājumu pārvaldi 
uzticēs Vidzemes Vispārderīgajai biedrībai (Livländischen Gemeinnützigen 
Verband)219, ko mēs nesen nodibinājām un lūdzām valdību apstiprināt kā 
bruņniecības organizācijas tiesību pārmantotāju. Drīzumā notika tas, no 
kā baidījāmies. latviešu parlaments 1920. gada jūnijā, kad īsi pirms tam 
bija pieņemts ad hoc220 likums, nolēma likvidēt Vidzemes un Kurzemes 
bruņniecību, kam sekoja juridisko personu atlaišana. 

muižniecības konvents toreiz rezidējošā landrāta fon Štrandmana vadībā 
sanāca vēlreiz, lai izteiktu savu neapmierinātību un iesniegtu protestu. 
Pēc tam Vidzemes bruņniecība kā sabiedriski tiesiska korporācija ar valsts 
funkcijām beidza pastāvēt. bet viņas tradīcijas, ko nekāds spēks pasaulē 
tai nevarēja atņemt, pārmantoja Vidzemes Vispārderīgā biedrība, kuras 
uzdevums bija apvienot visus Vidzemes muižniekus. funkcijās ietilpa arī 
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bruņniecības legātu pārvaldīšana, dzimtu reģistru kārtošana, bruņniecības 
kultūras veicināšana, īpaši vēsturiskā skatījumā. taču pāri visam stāvēja 
rūpes par bruņniecības organizāciju locekļu godprātību. Kādā no biedrībai 
pakļautajām komisijām es pavēru ceļu grāmatas izdošanai, ko pēc mana 
ierosinājuma vēl nolēma pēdējais bruņniecības konvents. Publikācijas 
mērķis bija zinātniski vēsturiskā skatījumā atspoguļot bruņniecības nozīmi 
mūsu zemes attīstībā. Šo goda pieminekli bruņniecībai apsolījās izveidot 
doktors a. fon tobīns (Tobien)221, kuru mēs konventā kā pēdējo ierakstījām 
mūsu dižciltīgo matrikulā. sargājot tradīcijas, Vispārderīgās biedrības 
padomē ievēlēja agrākā muižnieku konventa locekļus. tā kā iepriekš 
pildīju landmaršala vietnieka funkcijas, man uzticēja priekšsēdētāja 
amatu, to pildu vēl šobrīd222. Par savu uzdevumu uzskatu ciešā saistībā ar 
Vidzemes imatrikulētās muižniecības apvienību (Verband des Livländischen 
Stammadels)223, kas apvieno muižniecības pārstāvjus Vācijā un kuras sēdēs 
berlīnē es regulāri piedalos, rūpēties, lai saglabātu mūsos dzīvu Vidzemes 
bruņniecības seno garu. mūsu pēdējā sanāksmē šā gadā224 maijā, ko apmeklēja 
230 bruņniecības pārstāvju, radīja tam drošas cerības un apliecināja mūsu 
gara stiprumu. Kaut tas pārdzīvotu visas nākotnes vētras!  

lielstraupē 1926. gada augustā
                                                                              barons Hanss rozens  
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Vēstures lIecības barona Hansa JoHana otto fon rozena atmIņās

KomentārI un atsauces 
1 Johans (Hans) otto fon rozens miris 1945. gada 10. oktobrī Šverinā.
2 brīvkungs frīdrihs fon rozens (1833–1893), Krievijas armijas oficieris, sasniedzis leitnanta 

pakāpi. 1865. gadā apprecējās ar Hansa fon rozena māti.
3 Karolīne Virdžīnija fon tekla boltho fon Hoenbaha (1842–1893).
4 Konrāds Johans fon rozens (1869–1888).
5 Voldemārs frīdrihs Johans fon rozens (1874–1915), Krievijas armijas praporščiks. 1909. gadā 

apprecējās ar elsu fon sahsenu (Sachsen). 
6 Viktors Dīderihss (1844–?), vēsturnieks. Dzimis Kurzemē, studējis vēsturi tērbatas 

universitātē, virsskolotājs ārensburgā, apriņķa skolas skolotājs limbažos, vēlāk 
privātskolotājs Jelgavā. bija Kurzemes literatūras un mākslas biedrības priekšsēdētāja 
vietnieks.

7 Pilsēta Vācijā, mērzeburgas apgabalā.
8 Heinrihs fon treičke (1834–1896), vēsturnieks. studējis vēsturi un politiskās zinības bonnā 

un leipcigā (1851–1853), “Preußischen Jahrbücher” līdzstrādnieks (1858–1863), izdevējs 
(1866–1889), privātdocents leipcigā (1859), profesors freiburgā (1863), Ķīlē (1866), berlīnē 
(1874), “Historischen Zeitshrift” izdevējs (1895–1896).

9 baltijas vācu studentu biedrība tērbatas universitātē, dibināta 1822. gada 22. septembrī, līdz 
1939. gadam darbojās tērbatā, tad minhenē un Getingenā. Darbību beidza 1997. gadā. 

10 aleksandra Hercena sociālpolitiskās idejas.
11 aleksandrine Kīzīla (Kiesiel), dzimusi Kauņas guberņā 1811. gadā, mirusi lielstraupē 

1905. gadā. ar Hansa fon rozena vectēvu Johanu Gustavu fon rozenu (1797–1872) viņa 
apprecējās 1829. gadā.

12 Johanna (Ženija) antonija Katarīna brīvkundze fon fītinghofa–Šēla (1871–1915).
13 anna eleonora aleksandra Doroteja Johanna (1899). 1921. gadā rīgā apprecējās ar Paulu 

ādolfu brīvkungu fon Hānu. 
14 rita Ina sofija Johanna (1900–1921). 1921. gadā rīgā apprecējās ar Paulu ādolfu brīvkungu 

fon Hānu, kurš bija viņas māsasvīra brālēns.
15 sofija elīzabete aleksandra Johanna fon rozena (dz. 1902). 1928. gadā rīgā apprecējās ar 

brīvkungu ernstu fon Kampenhauzenu no ungurmuižas.
16 benedikte Katarīna Johanna fon rozena (dz. 1905), precējusies 1927. gadā ar Valteru fon 

Vālu.
17 Johanna (Žanete) magdalēna aleksandrīne fon rozena (dz. 1908), precējusies 1929. gadā ar 

aristu fon Hēnu (Hehn) no Druvienas muižas.
18 elizabete (liselotte) Šarlote Johanna fon rozena (dz. 1915), precējusies 1939. gadā ar Hansu 

otto brīvkungu fon maidelu.
19 1926. gadā.
20 Pajusi muiža atradās Igaunijas teritorijā, Vilandes apriņķī.
21 muižnieku kārtas sanāksme latvijas un Igaunijas teritorijā (1561–1920).  
22 bruņniecības pārstāvju sanāksme landtāgu starplaikos Vidzemē un sāmsalā. Konventā 

piedalījās landmaršals, ladrātu kolēģija, divpadsmit apriņķu deputāti un ar padomdevēja 
balsstiesībām bruņniecības kases deputāti. Kārtējos konventus sasauca rezidējošais landrāts 
divas reizes gadā. Konventus sasauca līdz 1920. gadam.

23 landtāga priekšsēdētājs (1648–1920).
24 barons frīdrihs meiendorfs (1839–1911), īstenais valsts padomnieks, kambarkungs, 

landmaršals.
25 muižnieku ievēlēts pārstāvis landrātu kolēģijā.
26 rezidējošais landrāts vadīja landrātu kolēģiju – Vidzemes muižnieku vēlētu pārstāvniecības 

orgānu (1643–1920). sākumā tajā bija seši locekļi, no 1648. gada – 12. landrātu kolēģijas 
kontrolei pakļāva administrācijas un tiesu iestādes, baznīcas un skolas. rezidējošais 
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landrāts pastāvīgi uzturējās rīgā un bija ģenerālgubernatora padomnieks. Viņa uzdevums 
bija ietekmēt valdības pārstāvjus un informēt muižniecību par valdības iestāžu darbu.

27 Heinrihs engelbrehts magnuss barons fon tīzenhauzens (1843–1914). Par Vidzemes bruņ-
niecības rezidējošo landrātu bija ievēlēts no 1887. līdz 1902. gadam.

28 cars nikolajs II aleksandrovičs romanovs (1868–1918), tronī no 1894. gada.
29 oskars otto fon ekespare (1839–1925), inženieris, Harkovas–nikolajevas dzelzceļa direktors 

(kopš 1871), sāmsalas landmaršals (1876–1906), Valsts padomes loceklis.
30 lielkņazs mihails nikolajevičs (1832–1918), cara aleksandra III brālis, senāta prezidents no 

1881. līdz 1905. gadam.
31 Vidzemes muižnieku kredītbiedrības statūti apstiprināti 1802. gadā. saskaņā ar latvijas 

valdības 1923. gada likumu Vidzemes muižnieku kredītbiedrības pienākumus un tiesības 
pārņēma Valsts zemes banka.

32 Kanālu būvēja laikā no 1899. līdz 1903. gadam. tā uzdevums saistīt Gaujas ūdensceļu ar 
Daugavu, resp. rīgu. Izmantoja koku pludināšanai vietējam tirgum un eksportam. Kopīgais 
garums – 22,3 km.

33 muiža atradās Igaunijas teritorijā, Vilandes apriņķī.
34 frīdrihs Georgs magnuss fon bergs (1845–1938), studējis sorbonā un anglijā, no 1874. līdz 

1919. gadam bija sangastes muižas īpašnieks, vēlāk viņam piederēja muižas neatsavināmā 
daļa.

35 bērzaines ģimnāzija (Birkenruh) pēc alberta Hollandera iniciatīvas dibināta ap 1820. gadu. 
mācību iestādi uzturēja Vidzemes bruņniecība.

36 1903. gadā strenčos pēc Vidzemes bruņniecības iniciatīvas sāka celt psihoneiroloģiskās 
slimnīcas ēku, kuras projekta autors bija arhitekts a. reinbergs. tolaik tā bija viena no 
modernākajām eiropā. Iestādi atklāja 1907. gadā. Pirmais slimnīcas direktors bija a. bērs.

37 biedrība dibināta 1792. gada 18. oktobrī. Viens no tās veidošanas iniciatoriem bija 
rīgas tirgotājs Pēters Heinrihs fon blankenhāgens (Blankenhagen, 1723–1794), kurš 
sākumkapitālam ziedoja 40 000 alberta dālderu. 1813. gadā biedrība savu sēdekli pārcēla 
uz tērbatu, likvidēja 1939. gadā.

38 muiža atradās Igaunijas teritorijā, Viru apriņķī.
39 reinholds Vilhelms Štēls fon Holsteins (Stael von Holstein, 1846–1907), kopš 1879. gada bija 

antslas muižas īpašnieks, Vidzemes landrāts (1898–1902).
40 muiža atradās Igaunijas teritorijā, Viru apriņķī.
41 eriks augusts arturs fon etingens (1862–1928), kopš 1900. gada bija Pelgasti muižas īpašnieks, 

1896–1908 – tērbatas–Viru apriņķa deputāts, 1908–1912 – landrāts, 1906–1918 – Ķeizariskās 
Vidzemes Vispārderīgās un ekonomiskās biedrības priekšnieks. 

42 muiža atradās Igaunijas teritorijā, Vīlandes apriņķī. 
43 Krievijas–Japānas karš (1904–1905), cīņa par Ķīnas un Korejas sadalīšanu, beidzās ar 

Krievijas sakāvi. 1905. gada 23. jūlijā tika parakstīts Portsmutas miera līgums.
44 sergejs Vite (1849–1915), kopš 1905. gada – grāfs, 1889–1892 – dzelzceļu departamenta 

direktors, 1893–1903 – finanšu ministrs, 1896 – valsts sekretārs, 1905, 1906 – ministru 
prezidents.

45 latvijas teritorijā darbojās latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija (lsDsP, dibināta 
1904. gada 20. jūnijā), Krievijas sociāldemokrātiskās partijas (KsDsP) rīgas grupa, izveidojās 
1901. gada augustā, Vispārējā ebreju strādnieku savienība lietuvā, Polijā un Krievijā (bunds, 
dibināta 1897. gadā). Vidzemes lauku rajonos pārsvarā darbojās tikai lsDsP.

46 runa ir par Krievijas Valsts domi – kārtu pārstāvju sapulce likumprojektu apspriešanai. 
likumprojektus tālāk apsprieda Valsts padome un apstiprināja cars. Valsts domes pirmo 
sēdi sasauca 1906. gada 27. aprīlī. 1917. gada 6./19. oktobrī Pagaidu valdība parakstīja aktu 
par Valsts domes atlaišanu.

47 cara 17. oktobra manifests paredzēja personas neaizskaramību, sirdsapziņas, vārda, 
sapulču un savienības brīvību. tas paredzēja ikviena likuma stāšanos spēkā tikai ar Valsts 
domes akceptu, ievēlētajiem tautas pārstāvjiem nodrošinot patiesu līdzdalību valsts varas 
pārraudzībā.
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48 runa ir par rīgas federatīvo komiteju, ko darbības labākai saskaņošanai 1904. gada 
septembrī izveidoja lsDsP un bunds.

49 Vilhelms ludvigs nikolajs bokslafs (1852–1945). mācījies rīgas Politehnikumā (1878–1884), 
no 1892. gada privātarhitekts. Projektējis lielās ģildes (1898), biržas komitejas (1901), 
zasulauka manufaktūras (1895–1914) u.c. namu pārbūves un jaunbūves. 

50 Šo iespēju paredzēja 17. oktobra manifests.
51 ludvigs Gotfrīds cimmermanis (1852–1906).
52 brīvkungs Heinrihs eduards Pauls fon Kampenhauzens (1845–1906), landrāts, stalbes 

muižas īpašnieks.
53 Pjotrs stolipins (1862–1911), Krievijas valsts darbinieks, valsts dienestā no 1884. gada. 

Grodņas guberņas (1902), saratovas guberņas (1903–1906) gubernators, iekšlietu ministrs 
un ministru padomes priekšsēdētājs (1906), 3. jūnija apvērsuma (1907) organizētājs, 
agrārreformas iniciators un realizētājs.

54 Vasilijs Justinovičs sologubs – līdz 1906. gada oktobrim, barons aleksandrs mellers–
sakomeļskis – 1906. gada oktobris–1909. gada 15. aprīlis.

55 augstākā likumdevēja iestāde cariskajā Krievijā. beidza pastāvēt pēc 1917. gada februāra 
revolūcijas. 

56 Šeit autoram negribas piekrist: I Valsts domes vēlēšanām vēlētājus iedalīja četrās (muižnieku, 
pilsoņu, zemnieku un strādnieku) kūrijās, lielai daļai iedzīvotāju vispār liedzot jebkādu 
līdzdalību šā pārstāvniecības orgāna izveidošanā.

57 barons aleksandrs meiendorfs (1869–1964), Krievijas politiskais darbinieks, beidzis 
sanktpēterburgas universitātes Juridisko fakultāti, strādāja par šīs universitātes 
privātdocentu baltijas provinču tiesību katedrā. III un IV Domes deputāts, Domes 
priekšsēdētāja biedrs (1907–1909), oktobristu partijas biedrs, partiju atstāja 1913. gadā.

58 oskars brakmans (1841–1927), komunālpolitiķis, studējis jurisprudenci tērbatas universitātē 
(1861–1864) un Heidelbergā (1864–1865). Kopš 1868. gada sācis strādāt Pērnavas pilsētas 
pārvaldes iestādēs, Pērnavas galva (1879–1915), III Domes deputāts.

59 ervīns frīdrihs morics (1842–1907), advokāts un politiķis. studējis tiesību zinības tērbatā 
(1860–1864) un Heidelbergā (1865), I Domes deputāts.

60 barons Hamilkārs eižens magnuss fon felkerzāms (1854–1929), politiskais darbinieks. 
studējis tiesību zinātnes tērbatas universitātē (1874–1879), Kurzemes pārstāvis baltijas 
konsilā (1906), Domes deputāts (1907–1917).

61 barons alfrēds Karls Vilhelms fon Šillings (1861–1922), politiskais darbinieks. studējis 
tieslietas tērbatas universitātē (1880–1882 un 1884–1885), strādājis dažādās tiesu iestādēs. 
baltijas konsila delegāts (1907), Domes deputāts (1912–1917), Valsts padomes loceklis.

62 otto Juliuss beneke (1849–1927), jurists. studējis tieslietas tērbatas universitātē (1868–1872), 
Igaunijas guberņas lietvedis, tallinas pilsētas sekretārs (1878–1905), Valsts Domes deputāts 
(1907–1912).

63 Šodien – tallina.
64 barons adolfs Konstantins Jakobs Pilārs fon Pilhaus (Pilar von Pilchau, 1851–1925), politiskais 

darbinieks. studējis tieslietas tērbatas universitātē (1870–1873) un Hallē (1873–1874), bruģu 
tiesas tiesnesis Pērnavā (1878–1882), Vidzemes landrāts (1899–1905), rezidējošais landrāts 
(1906–1908), landmaršals (1908–1918), landrāts (1918), Krievijas Valsts padomes loceklis 
(1912–1917).

65 bez Hansa fon rozena demisiju iesniedza arī maksimilians (maksis) fon zīverss, arveds 
fon etingens, ēriks fon etingens, arveds fon Štrandmans un Harri fon strīks.

66 Heinrihs eduards fon strīks (1873–1938), politiskais darbinieks. studējis tērbatas universitātē 
(1891–1893), apriņķa deputāts. Kopš 1916. gada dzīvoja stokholmā, kur nodibināja 
palīdzības biedrību baltiešiem. 1917. gadā pārcēlās uz berlīni, darbojās, lai panāktu baltijas 
provinču pievienošanu Vācijai. 1918. gadā ievēlēts par Vidzemes landmaršalu, 1919. gadā 
no amata atteicās. Kopš 1918. gada Vidzemes bruņniecības pārstāvis berlīnē. 

67 nikolajs II aleksandrovičs (1868–1918), Krievijas tronī no 1894. līdz 1917. gadam.
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68 aleksandra fjodorovna (1872–1918), Krievijas imperatore, Hesenes lielhercoga ludviga IV 
meita. 1894. gada 14. novembrī salaulāta ar Krievijas caru nikolaju II.

69 aleksejs nikolajevičs romanovs (1904–1918), lielkņazs, cara nikolaja II un carienes 
aleksandras fjodorovnas dēls.

70  romanovu dinastija Krievijā valdīja kopš 1613. gada, tās pirmais pārstāvis bija cars mihails 
fjodorovičs (1613–1645).

71 marija fjodorovna, īstajā vārdā marija sofija frederika Dagmāra (1847–1928), Krievijas 
imperatore, dāņu karaļa Kristiana IX meita. 1866. gadā apprecējās ar Krievijas caru 
aleksandru III, cara nikolaja II māte.

72 Partija – “17. oktobra savienība” (oktobristi) – Krievijas lielrūpnieku partija (1905–1917). 
nosaukums cēlies no cara 17. oktobra manifesta, kas atbilda partijas politiskajiem 
centieniem, partija iestājās par pakāpenisku pāreju uz jauno konstitucionālo valsts 
iekārtu.. 

73 Krievijas labējā spārna partiju bloka veidošanā galvenā loma piederēja monarhistiskai, 
nacionālistiskai organizācijai “Krievu sapulce” (Русское собрание), kas nodibinājās 
sanktpēterburgā 1900. gada novembrī. 1901. gada 26. janvārī tika apstiprināti tās statūti. 
organizācija apvienoja krievu inteliģences pārstāvjus, ierēdņus, garīdzniecību un 
galvaspilsētā dzīvojošos muižniekus. sākotnēji tā funkcionēja kā literāri māksliniecisks 
klubs, pēc 1905. gada organizācija izvirzīja arī politiskus mērķus. “Krievu sapulcē” sākotnēji 
iesaistījās 120 cilvēku, to vadīja padome, kuras priekšsēdētājs bija kņazs D. Goļicins 
(Голицин). “Krievu sapulces” idejiskā ietekme 1905. gada aprīlī V. Gringmūta (Грингмут) 
vadībā nodibinājās “Krievu monarhistiskā partija” (Русская монархическая партия), kas 
darbības sākumā centās pildīt labēji konservatīvo partiju apvienošanas funkciju. Partija 
aizstāvēja konsekventu rusifikācijas politiku, cīnījās pret konstitucionālām ilūzijām. 
blokā ietilpa arī 1905. gadā martā nodibinātā “Krievu cilvēku savienība” (Союз русских 
людей), kas Krievijas nākotnei centās piemērot maskavas Krievzemes pārvaldes principus. 
neapstrīdams līderis labēji konservatīvo partiju blokā bija melnsimtnieku “Krievu tautas 
savienība” (Союз русских народов), kas nodibinājās 1905. gada novembrī sanktpēterburgā. 
to vadīja a. Dubrovins (Дубровин), V. Puriškēvičs (Пуришкевич), n. markovs (Марков). 
Partijas programmā bez monarhistiskām prasībām bija ietverti arī punkti par strādnieku 
dzīves līmeņa uzlabošanu un cara birokrātijas mazināšanu. 

74 1903. gadā Krievijā izveidojās pirmās liberālās partijas – “atbrīvošanas savienība” 
(Союз освобождения) un “zemstu konstitucionālistu savienība” (Союз земцев-
конституционалистов). 1905.–1907. gada revolūcijas laikā partijas sadalījās. 1905. gada 
martā “atbrīvošanas savienības” trešajā kongresā pieņēma konstitucionāli demokrātiskās 
partijas (kadetu) (Конституционно-демократическая партия; кадеты) programmu. Kā 
legāla politiska organizācija partija izveidojās 1905. gada oktobrī. tā veidoja I Valsts domes 
vairākumu, partijas programma paredzēja monarhijas likvidāciju.

75 Darba grupas vairākumu veidoja eseru partijas biedri. Partija izveidojās 1901.–1902. gadā, 
apvienojoties vairākām narodņiku grupām. biedru vairākums bija demokrātiskā sociālisma 
piekritēji. Partijas pirmo programmu izstrādāja V. Černovs (Чернов), to apstiprināja partijas 
pirmajā kongresā 1905. gada decembra beigās–1906. gada janvāra sākumā. Kopā ar citām 
kreisajām organizācijām eseri I Valsts domē noorganizēja t.s. Darba grupu (Трудовая 
группа), kas aktīvi piedalījās dažādu agrāro jautājumu apspriešanā. II Valsts domē eseriem 
bija 37 deputāti.

76 Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas dibināšanas kongress sanāca 1898. gada 
1. martā minskā. tajā pieņēma Pētera strūves sarakstīto Krievijas sociāldemokrātiskās 
partijas manifestu. taču partija darboties nesāka, jo nedaudz vēlāk visus kongresa 
dalībniekus apcietināja. 1905. gada aprīlī londonā sanāca partijas trešais kongress, kurā 
pieņēma rezolūciju par bruņotu sacelšanos. Pēc 17. oktobra manifesta publicēšanas un 
Valsts domes izveidošanas sociāldemokrāti nolēma I Domes vēlēšanas boikotēt. Partijas 
ceturtajā kongresā 1906. gada aprīlī londonā pieņēma lēmumu piedalīties II Valsts domes 
vēlēšanās, pēc kurām partija Valsts domē ieguva 65 vietas.
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77  aleksandrs Ivanovičs Gučkovs (1862–1936), III Domes priekšsēdētājs, oktobristu partijas 
līderis, Valsts padomes priekšsēdētājs (1915–1917). Piedalījās cara nikolaja II gāšanas 
organizēšanā. Pagaidu valdības pirmajā sastāvā (1917. gada 2. marts–2. maijs) ieņēma kara 
un jūras lietu ministra posteni. 1917. gada augustā bija viens no t.s. Korņilova dumpja 
organizētājiem.

78  nikolajs aleksejevičs Homjakovs (1850–1925), II, III un IV Domes deputāts.
79  Vladimirs mihailovičs Volkonskis (1868–1953), III un IV Domes deputāts.
80  20. gs. sākumā Krievijas valdība centās somijas lielhercogistē realizēt aktīvu rusifikācijas 

politiku un veica virkni pasākumu tās autonomijas ierobežošanai.
81  Jevgēņijs Petrovičs Gegečkori (1879–1954), zemnieku izcelsmes. Pabeidza maskavas 

universitātes Juridisko fakultāti. III Valsts domes loceklis no Kutaisi guberņas, 
sociāldemokrāts, meņševiks. Pēc februāra revolūcijas viens no Petrogradas padomes 
Prezidija locekļiem. Pēc oktobra revolūcijas atgriezās Gruzijā, bija aizkaukāza komisariāta 
priekšsēdētājs (1917–1918), tad ārlietu ministrs. Pēc 1921. gada dzīvoja emigrācijā. apglabāts 
Parīzē.

82  20. gs. sākumā Polija kā atsevišķa guberņa bija iekļauta Krievijas impērijas sastāvā.
83  Pilsēta Polijas austrumos, vojevodistes centrs. 13. gadsimtā ietilpa Kijevas valstī, vēlāk 

bija Galīcijas kņazistes centrs. 1349. gadā ar nosaukumu “Королевство Руси”, saglabājot 
autonomiju, pievienojās Polijai. 19. gadsimta otrajā pusē, bet sevišķi 20. gadsimta sākumā 
Polijas valdība būtiski ierobežoja ukraiņu tiesības, kas radīja dažādus konfliktus.

84  1912. gada 14. decembrī Krievijas ārlietu ministrs a. makarovs domē iesniedza projektu 
par ārzemnieku īpašumtiesībām, kas galvenokārt bija vērsts pret Krievijas vāciešiem. 
Projekts paredzēja, ka ārzemniekiem, kas pieņēmuši Krievijas pavalstniecību pēc 1888. gada 
15. jūlija, kā arī viņu tiešajiem mantiniekiem, ja viņi nerunā krieviski, tiek atņemtas īpašuma 
mantošanas tiesības Kijevas, Podolijas un Volīnijas guberņu pilsētās, viņiem nav tiesību arī 
iegādāties privātīpašumu un saņemt ienākumus no īpašuma nomas. Pēc oktobristu partijas 
vācu tautības biedru spiediena, projekta izskatīšanu domē pārtrauca. 1913.–1914. gadā 
diskusija par likumprojektu atjaunojās.  

85  Pievienoja austroungārijai.
86 reņi – ostas pilsēta Krievijai 20. gadsimta sākumā piederošajā besarābijas guberņā, 

Izmailovas apriņķī, Donavas kreisajā krastā, netālu no Prutas ietekas pie rumānijas 
robežas.

87 Guberņa Krievijas dienvidrietumos, tagad ukrainas teritorija. 
88 stefans arkadjevičs Vojevodskis (Воеводский,1859–1937), ministrs 1909–1199; Ivans 

Konstantinovičs Grigorovičs (Григорович, 1853–1923), ministrs 1911–1917.
89 sist vāciešus (krievu val.).
90 Vidzemi Krievijai pievienoja pēc rīgas kapitulācijas 1710. gada jūlijā.
91 nikolajs boriss ernsts fon Volfs (1866–1940), jurists un politiķis. studējis tiesību zinības 

sanktpēterburgas (1883–1885), ekonomikas zinātnes tērbatas universitātē (1885–1889). 
Kopš 1892. gadā cara galma dienestā, cara manufaktūru administrators (1900–1912), 
Vidzemes landrāts (1912–1920), Vidzemes deputāts Valsts domē (1912–1917).

92 barons Heinrihs engelbrehts magnuss fon tīzenhauzens (1843–1914), politiskais darbinieks. 
studējis tiesību zinības tērbatas universitātē (1862–1865), rīgas apriņķa tiesas tiesnesis, 
rīgas–Valmieras apriņķa deputāts landtāgā (1877–1884), landrāts (1884–1887), rezidējošais 
landrāts (1887–1902), Valsts padomes loceklis (1906–1912). 

93 arveds magnuss frīdrihs fon Štrandmans (1858–1926), politiskais darbinieks. studējis 
tiesību zinātnes tērbatas universitātē (1877–1882) un ārzemēs (1882–1883). rīgas pilsētas 
deputāts (1897–1901), Vidzemes landrāts (1906–1912 un 1914–1920), pēdējais Vidzemes 
rezidējošais landrāts (1920).

94 barons Viktors augusts aleksandrs fon Štakelbergs (1853–1945), lauksaimnieks. studējis 
ķīmiju tērbatas universitātē (1872–1878), Viru apriņķa deputāts (1893–1899), Vidzemes 
landrāts (1902–1918).
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95 Georgs Karls aleksandrs Pēters fon Gersdorfs (1856–1923), politiskais darbinieks. studējis 
ekonomiku tērbatas universitātē (1897–1880), Valmieras apriņķa tiesas tiesnesis (1883–
1886), rīgas–Valmieras apriņķa deputāts (1897–1905), Vidzemes landrāts (1905–1920),  
rezidējošais landrāts (1919–1920).

96 barons Vilhelms reinholds Štēls fon Holšteins (Stael von Holstein, 1858–1918), politiskais 
darbinieks, Vidzemes landrāts (kopš 1906), rezidējošais landrāts (1908–1918).

97 Kurts Konrāds ferdinands fon anreps (1839–1924), politiskais darbinieks. studējis tiesību 
zinātnes tērbatas universitātē (1861–1863), vēlāk berlīnē, Heidelbergā. nodarbojās ar 
lauksaimniecību. tērbatas apriņķa priekšnieks (1867–1875), Vidzemes landrāts (1872–
1902). 

98 Karls aleksandrs Kellers (1868–1939), mācītājs un politiķis. studējis teoloģiju tērbatas 
universitātē (1890–1894), rīgas pilsētas vikārs (1903, 1904), Doma baznīcas mācītājs (1910), 
Pētera baznīcas virsmācītājs (1913–1920), darbojās arī latvijas republikas valdībā.  

99 lotārs Hanss Šēlers (1881–1945), studējis tiesību zinātnes tērbatas universitātē (1900–1904), 
advokāta palīgs rīgā (1907–1913), tad advokāts. 

100 Deutschnationale – a) liberālas kustības austrijā, kas iestājās par austrijas pievienošanu 
Vācijai; b) ekstrēma nacionālistiska kustība, kas priekšplānā izvirzīja vācu intereses.

101 Domāta nacionāli orientēta organizācija Alldeutschen Verband (1894–1939), kas iestājās par 
visu vāciski runājošo apvienošanos. 

102 maksimilians (maksis) frīdrihs fon zīverss (1857–1919), politiskais darbinieks. studējis 
zooloģiju un ekonomiku tērbatas universitātē (1877–1879), pazīstams mežsargs un 
dendrologs, rīgas apriņķa deputāts (1887–1898 un 1918), Vidzemes landrāts (1898–1912). 
skrīveru muižas īpašnieks.

103 ēriks augusts arturs fon etingers (1862–1928), politiskais darbinieks. studējis tiesību 
zinātnes tērbatas universitātē (1880–1884), Vidzemes landrāts (1908–1912).

104 maksis fon anreps (1870–1915), politiskais darbinieks. studējis vēsturi, tiesību zinātnes 
un ekonomiku tērbatas universitātē (1887–1890), arī marburgā un Heidelbergā. “Düna 
zeitung” līdzredaktors, cēsu–Valkas apriņķa deputāts, Vidzemes skolu komisijas 
priekšsēdētājs (kopš 1911). 

105 organizācijas vāciskais nosaukums – Vereinigung der Balten. Dibināta berlīnē, 1908. gadā.
106 ferdinands ernsts fon lipharts (1868–1935).   
107 eduards Georgs fon nolkens (1875–?), politiskais darbinieks. 1905. gadā apprecējās ar 

annu beātu fon taubergu (1885–1913), viņa otrā sieva bija Helene Pauline fon engelharta 
(1895–?).

108  arveds aleksandrs etingers (1857–1943), politiskais darbinieks, studējis ekonomiku 
tērbatas universitātē (1875–1878), Vācijā, francijā, austrijā, Itālijā un Grieķijā (1880–1882). 
nodarbojās ar lauksaimniecību. tērbatas–Viru apriņķa deputāts (1889–1902), Vidzemes 
landrāts (1902–1912 un 1918), rezidējošais landrāts (1903–1905 un 1918).

109 Harri oskars Karls fon strīks (1871–1914), politiskais darbinieks, apriņķa deputāts, landrāts 
(1911–1912). 

110 Par landmaršalu arī šoreiz ievēlēja baronu adolfu Konstantinu Jakobu Pilāru fon Pilhau.
111 barons adolfs Konstantins Jakobs Pilārs fon Pilhaus (Pilar von Pilchau, 1851–1925), 

landmaršals (1908–1918).
112 Gustavs fromholds fon nolkens (1815–1879), politiskais darbinieks. studējis tiesību 

zinātnes tērbatas universitātē (1833–1835), tad berlīnē. tērbatas apriņķa priekšnieks 
(1848–1851), landtāga konservatīvo partijas vadītājs (kopš 1850), landmaršals (1851–1854 
un 1869–1870). 

113 landmaršals Gustavs fon nolkens nonāca bruņniecības konventa opozīcijā, jo viņš 
oficiālajās valsts svētku dienās apmeklēja pareizticīgo katedrāli. Šā iemesla dēļ viņš 
1870. gadā posteni atstāja.

114 Par landmaršalu 1918. gadā ievēlēja Heinrihu eduardu fon strīku. 1919. gadā viņš no 
amata atteicās. (sk. 66. piezīmi).
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115 Grāfs sergejs Vite (1849–1915), Krievijas valsts darbinieks: finanšu ministrijas dzelzceļu 
departamenta direktors (kopš 1889), finanšu ministrs (1892–1903), ministru padomes 
priekšsēdētājs (1905–1906), Valsts padomes loceklis un finanšu komitejas priekšsēdētājs 
(līdz 1915).  

116 Grāfs Pauls Pēters ādolfs fon Pālens (1862–1942), politiskais darbinieks. studējis tiesību 
zinātnes Varšavas universitātē, strādājis Valsts padomes kancelejā (1887–1889), Kurzemes 
lielo zemes īpašnieku pārstāvis Valsts padomē (1912–1915).

117 oskars otto fon ekespare (1839–1925), studējis sanktpēterburgas nikolaja inženieru 
akadēmijā (1858–1861), politehnikumā Karlsrūē (1864–1866). sāmsalas landmaršals (1876–
1906), 1906. gadā ievēlēts par Valsts padomes locekli, 1912. gadā Krievijas cars viņam šo 
amatu piešķīra uz mūžu.  

118 latvijas Valsts arhīvs (tagad latvijas Valsts vēstures arhīvs) rīgas pilī atradās līdz 
1931. gadam, kad to pārvietoja uz tagadējo ēku slokas ielā 16.

119 studentu korporācija, pilns nosaukums “Fraternitas Rigensis”, dibināta tērbatas universitātē 
1823. gadā.

120 romanovu dinastijas 300 gadu pastāvēšanas jubileja.
121 eduards nolkens (dz. 1872) 1911. gadā apprecējās ar Jadvigu Haņetcku (Chanetzki).
122 Grāfs arčibalds Pēters teofils fon Keizerlings (1882–1951), jūras oficieris. Iestājies jūras 

kadetu korpusā (1901), vēlāk dienējis baltijas flotē, vēlāk – latvijas Kara flotes admirālis.
123 majors b. fon egelings.
124 aleksandrs Petrovičs Izvoļskis (1856–1919), Krievijas valsts darbinieks, diplomāts. sūtnis 

belgradā (1897), minhenē (1897–1899), tokijā (1899–1903) un Kopenhāgenā (1903–1906), 
Krievijās ārlietu ministrs (1906–1910), Krievijas sūtnis francijā (1910–1917). Piederēja grupai, 
kas atbalstīja Krievijas sadarbību ar franciju, veicināja Krievija un anglijas savienību, kā arī 
antantes izveidošanos. 

125 aleksejs borisovičs neidharts (1863–1918), Krievijas politiskais darbinieks, labēji konservatīvā 
virziena pārstāvis, vadīja krievu nacionālistu grupējumu Valsts padomē. beidzis pāžu 
korpusu (1873), vēlāk mācījies kadetu korpusā, īstenais valsts padomnieks (1905), Valsts 
padomes loceklis (kopš 1906). Viņa māsa olga borisovna neidharte (1865–1944) bija Pjotra 
arkadjeviča stolipina sieva.

126 Grāfs frīdrihs von Purtale (1853–1928), Vācijas vēstnieks sanktpēterburgā (līdz 1914. gada 
augustam).

127 Domājams, runa ir par Krievu–turku karu (1877–1878) un berlīnes kongresu.
128 mēmele (kopš 1923. gada Klaipēda) šajā laikā piederēja Vācijai.
129 literāri politisks laikraksts, iznāca sanktpēterburgā (1868–1917). no 1904. gada tās izdevēji 

bija f. I. bulgakovs un m. a. suvorins, bet no 1912. gada – izdevniecība “Т–bo A. C. Суворин”. 
aktīvākie korespondenti bija V. P. burēņins, m. o. meņšikovs, V. V. rozanovs. 20. gadsimta 
sākumā laikraksts bija ieguvis šovinistisku ievirzi.  

130 aleksandrs falcs-fains (864–1919), uzņēmējs. 1913. gadā viņu un viņa pēcnācējus iecēla 
Krievijas dižciltīgo kārtā. Viņa pirmā sieva bija anna Petrovna zagulovska (1870–1958), otrā 
sieva Vera nikolajevna Jepančina (1885–1988). bija personiski pazīstams ar Krievijas caru 
nikolaju II. 

131 mihails osipovičs meņšikovs (1859–1918), literāts, avīzes “Новое время” publicists. 1873. gadā 
iestājās Kronštates jūras tehniskajā skolā. līdztekus specialitātes apguvei rakstīja arī dažādas 
publikācijas. 1892. gadā no militārā dienesta aizgāja un pievērsās tikai literārajai darbībai. 
bija laikraksta “Неделя” pastāvīgs korespondents, vēlāk arī avīzes sekretārs. Pēc avīzes 
slēgšanas 1901. gadā pārgāja darbā uz a. s. suvorina izdoto avīzi “Новое время”. 1918. gada 
20. septembrī boļševiki viņu nošāva.

132 aleksandrs Gučkovs (1862–1936), Krievijas politiskais darbinieks, 1905. gadā nodibināja 
oktobristu partiju, bija tās vadītājs, no 1907. gada III Valsts domes deputāts un tās 
priekšsēdētājs, Pagaidu valdības kara un jūrlietu ministrs.

133 Vācijas impērijas zeme (1871–1918). Vēsturiski tās bija francijas provinces, ko vācu karaspēks 
anektēja pēc francijas–Prūsijas kara (1870–1871). Pēc frankfurtes miera līguma (1871) tās 
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pievienoja Vācijai. Jautājums par elzasas–lotringas ekonomisko un politisko attīstību 
saasināja francijas un Vācijas pretrunas un bija viens no Pirmā pasaules kara cēloņiem. 
1918. gada novembrī pēc pamiera parakstīšanas francija ieveda tur savu karaspēku. Pēc 
Versaļas miera līguma (1919) elzasu–lotringu atguva francija.

134 Vēsturisks novads (daļa rietumukrainas un poļu zemju), ko pēc Pirmās Polijas dalīšanas 
(1772) ieguva austrijas impērija. 1786.–1849. gadā Galīcijā ietilpa bukovina, 1795.–1809. gadā to 
veidoja teritorija starp Pilicas un bugas upi. 1809.–1815. gadā no Galīcijas atdalīja ternopoles 
apgabalu, ko pievienoja Krievijai. 1918. gadā Galīciju iekļāva Polijas sastāvā. 

135 sergejs Dmitrijevičs sazonovs, Krievijas ārlietu ministrs no 1910. gada 14. septembra līdz 
1916. gada 7. jūlijam.

136 Vilhelms II (1859–1941), Vācijas ķeizars un Prūsijas karalis (1888–1918). 
137 Pauls fon Hindenburgs (1847–1934), Vācijas militārais darbinieks, ģenerālfeldmaršals. 

Pirmajā pasaules karā bija vācu astotās armijas ģenerālštāba vadītājs.
138 1914. gada 7. martā par serbijas karali kļuva Vīdas princis Vilhelms (Wilhelm Prinz uz Wied).
139 lielkņazs nikolajs nikolajevičs romanovs (jaunākais, 1856–1929). Krievijas cara nikolaja I 

mazdēls, ģenerāladjutants, kavalērijas ģenerālis, augstākais virspavēlnieks (1914. gada jūlijs–
1915. gada augusts). Kopš 1907. gada precējies ar anastasiju nikolajevnu (stāni), melnkalnes 
kņazieni.

140 lielkņazs Pjotrs nikolajevičs romanovs (1864–1931), cara nikolaja I mazdēls. Precējies ar 
melnkalnes kņazieni miļicu nikolajevnu (1866–1851). Kā ģenerālleitnants darbojās augstākā 
virspavēlnieka štābā, tad dienēja Kaukāzā. 

141 Vladimirs aleksejevičs suhomļinovs, ģenerālis (1848–1926), Krievijas armijas ģenerālštāba 
vadītājs (1908–1909), kara ministrs (1909–1915).

142 tannenbergas kauja bija viena no lielākajām Pirmā pasaules kara kaujām, tā notika toreizējā 
austrumprūsijā, tagad Polijas teritorijā, dienvidos no olštinas pilsētas, 1914. gada 17. au-
gustā – 2. septembrī. Vācu karaspēks ģenerāļa Paula fon Hindenburga vadībā apturēja krievu 
karaspēka uzbrukumu ziemeļrietumu frontē, sakāva un praktiski iznīcināja aleksandra 
samsonova komandēto krievu otro armiju. Krievu pusē apm. 50 000 kritušo, apm. 92 000 
saņemti gūstā, vācu pusē – ap 20 000 kritušo.

143 Priekos un bēdās mēs vienmēr esam gatavi kalpot savai zemei. (Vācu val.).
144 aleksejs andrejevičs Poļivanovs (1855–1920), ģenerālis, Krievijas armijas galvenā štāba 

priekšnieks (1905–1906). 
145 aleksejs brusilovs (1853–1926), ģenerālis (1912). beidzis Pāžu korpusu (1872), Pirmā pasaules 

kara sākumā komandēja krievu 8. armiju, Dienvidrietumu fronti (no 1916. gada marta), 
armijas augstākais virspavēlnieks (1917. gada maijā–jūlijā).  1920. gadā iestājies sarkanajā 
armijā, strādājis Kara lietu tautas komisariāta centrālajā aparātā, Psrs revolucionārajā kara 
padomē (no 1924. gada). 

146 mihails Dmitrijevičs bončs–brujevičs (1870–1956), ievērojams militārais speciālists. beidzis 
armijas Galvenā štāba akadēmiju (1898), pulkvedis (kopš 1913. gada). strādājis 3. armijas 
Dienvidrietumu frontes un ziemeļrietumu frontes štābā, kopš 1915. gada ģenerāl-
majors, 6. armijas štāba priekšnieks (no 1915. gada aprīļa), vēlāk ziemeļu armijas štāba 
priekšnieks. Pēc oktobra revolūcijas bija Padomju valdības augstākās Virspavēlniecības 
štāba priekšnieks, augstākās militārās padomes loceklis.

147 1915. gada vasarā vācu kara flotes virspavēlnieks princis Heinrihs fon Hoencollerns 
(Hohenzollern) nolēma iekarot baltijas jūras rīgas līci. Vācu flotei izvirzīja četrus uzdevumus: 
iznīcināt krievu flotes daļas, kas apsargāja mona līci; noslēgt ieeju līcī, izveidojot mīnu 
aizsprostu starp muhu salu un kontinentu; sabombardēt nocietinājumus pie Daugavas grīvas 
un noslēgt Pērnavas ostu. Par šiem plāniem uzzināja krievu izlūkdienests, un krievu armija 
uzsāka pretpasākumus. Viens no plānotajiem pasākumiem – Pērnavas ostas blokāde sākās 
1915. gada 20. augusta rītā, kad vācu tvaikoņi pietuvojās Pērnavas molam. taču, baidoties 
no vācu desanta, krievi jau bija aizsprostojuši ieeju ostā – starp moliem bija nogremdēti 
trīs burinieki un fabrikas “Waldhof” prāmis. atbildot uz krievu uzsākto apšaudi, vācu 
karakuģi savu uguni vērsa pret pilsētu. 40 minūšu laikā Pērnavas osta bija bloķēta. nedaudz 
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vēlāk vācieši atkāpās jūrā, pa ceļam nogremdējot sešus burukuģus, kas, jādomā, piederēja 
vietējiem Kihnu salas iedzīvotājiem. Pārējos rīgas līča ieņemšanas uzdevumus vācu flotei 
izpildīt neizdevās. Šajā operācijā krievu flote zaudēja divas lielgaballaivas, divus tvaikoņus, 
deviņus nelielus buriniekus, vienu prāmi un vienu hidroplānu, nopietnus bojājumus cieta 
bruņukuģis “Slava”. Vācieši zaudēja divus “jūras medniekus” un trīs tralerus. nopietni bojāts 
bija līnijkreiseris “Moltke”, vieglais kreiseris “Thetis”, “jūras mednieks” s-144 un traleris 
t-77. Vieglāki bojājumi bija līnijkreiserim “Von der Tann”, vieglajam kreiserim “Augsburg” 
un “jūras medniekam” V–183. stratēģiskā ziņā Pērnavas ostas ieņemšanai lielas nozīmes 
nebija. toties ļoti cieta pilsēta. Komandants rodzjanko, nobijies no vāciešu desanta tuvuma, 
realizēja “izdegušo zemju” taktiku, viņš lika uzspridzināt fabriku “Waldhof”, elektrostaciju, 
Šmita pienotavu, petrolejas noliktavas, kā arī nogremdēt jūrā palikušos kuģus. 

148 aleksandrs Pavlovičs rodzjanko (1879–1970), Krievijas IV Domes priekšsēdētājs. Pirmā 
pasaules kara dalībnieks, rotmistrs (1911), pulkvedis (1912), ģenerālmajors (1918), 
ģenerālleitnants (1919).  

149 Karls reinholds Kupfers (1872–1935), botāniķis, rīgas Politehniskā institūta profesors 
(1912–1915), Vidzemes skolu komisijas priekšsēdētāja vietnieks un priekšsēdētājs, piedalījās 
Vidzemes Vācu apvienības likvidēšanas sēdē (1914).

150 baltazars armīns fon Kampenhauzens (1870–1919), ungurmuižas, Kūduma, lenču un 
rozbeķu muižas īpašnieks, Jēnas universitātes filozofijas zinātņu doktors (1896), kritis par 
upuri 1919. gada boļševiku teroram.

151 Domāti krievu armijas kareivji – nicinošs apzīmējums.
152 Konstantins bērens fon rautenfelds (1845–1921). 1882. gadā rīgā apprecējies ar mariju fon 

mengdenu (1860–1888), pēc viņas nāves ar emīliju fon brīningu. laulībā ar pirmo sievu 
piedzima trīs, ar otro – viena meita.

153 Pleskavā atradās Krievijas ziemeļu frontes štābs.
154 Grigorijs rasputins, īstajā vārdā Grigorijs novihs (1872–1916), Krievijas cara nikolaja II un 

viņa sievas aleksandras fjodorovnas favorīts. avantūrists. no 1902. gada kļuva pazīstams 
kā “pravietis” un “dziedinātājs”. Viņš ieguva neierobežotu varu pār cara ģimeni, iejaucās 
valsts lietās. cenšoties glābt cara autoritāti, monarhisti rasputinu nogalināja.

155 anna aleksandrovna Virubova (1884–1964), dzimusi Viņa augstības kancelejas vadītāja 
aleksandra sergejeviča taņejeva ģimenē, no 1903. gada carienes galma dāma. 1907. gadā 
apprecējās ar leitnantu a. V. Virubovu, bet drīz izšķīrās un atgriezās galmā. bija cara ģimenes 
uzticības persona un pildīja daudzus konfidenciālus uzdevumus. Pēc februāra revolūcijas 
viņu apcietināja, 1918. gadā izbēga no apcietinājuma un 1920. gadā nelegāli izbrauca uz 
somiju.

156 Kņazs felikss feliksovičs Jusupovs (1887–1967), dzimis vienā no bagātākajām Krievijas 
ģimenēm. beidzis klasisko ģimnāziju un oksfordas universitāti. 1914. gada februārī ar 
imperatora atļauju apprecēja cara ģimenes locekli – lielkņaza aleksandra mihailoviča meitu 
Irinu aleksandrovnu. organizēja un vadīja stolipina nogalināšanu. Pēc oktobra revolūcijas 
emigrēja. 

157 Vladimirs mitrofanovičs Puriškevičs (1879–1920), muižnieks, Krievijas II, III un IV Valsts 
domes deputāts. ar zelta medaļu beidzis novorosijskas universitātes Vēstures–filoloģijas 
fakultāti. Piedalījās sazvērestībā pret rasputinu. Pēc februāra revolūcijas atbalstīja Pagaidu 
valdību. 1917. gada oktobrī izveidoja monarhistisku grupu, kas centās nodibināt sakarus ar 
ģenerāli Kaļedinu.  

158 trejsabiedrība – lielbritānijas, francijas un Krievijas bloks, vērsts pret trejsavienību (Vācija, 
austroungārija, Itālija). Izveidojās 20. gs. sākumā:1904. gadā lielbritānija noslēdza līgumu 
ar franciju, 1907. gadā šīm valstīm pievienojās Krievija. 

159 cars nikolajs II atteicās no troņa par labu savam brālim lielkņazam mihailam 
aleksandrovičam.

160 lielkņazs aleksejs nikolajevičs romanovs (1904–1918). 
161 lielkņazs mihails aleksandrovičs romanovs (1878–1918), nikolaja II jaunākais brālis. 

Pirmā pasaules kara laikā komandēja kavalērijas (“mežonīgo”) divīziju, kavalērijas kor-
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pusu. 1912. gadā apprecējās ar natāliju sergejevnu Šeremetjevu (brasovoju). 1917. gada 3. 
martā atteicās no troņa. Viņu nogalināja boļševiki netālu no Permas.

162 Pāvels nikolajevičs miļukovs (1859–1943), Krievijas politiskais darbinieks, muižnieks, 
vēsturnieks. III un IV Domes loceklis, kadetu frakcijas priekšsēdētājs. Piedalījās cara 
nikolaja II gāšanā. Pagaidu valdības pirmajā sastāvā bija ārlietu ministrs.

163 aleksandrs fjodorovičs Kerenskis (1881–1970), politiskais darbinieks, advokāts, Krievijas 
IV Domes deputāts, arī priekšsēdētājs, ievēlēts no darbaļaužu saraksta. Pēc nikolaja II 
atteikšanās no troņa Petrogradas Padomes Izpildu komitejas priekšsēdētājs no eseru 
partijas, Valsts domes Pagaidu komitejas loceklis, Pagaidu valdības tieslietu ministrs (1917. 
gada 2. marts–5. maijs), vēlāk kara un jūras lietu ministrs (1917. gada maijs–septembris). 
no 1917. gada 8. jūlija līdz 25. oktobrim  Pagaidu valdības ministru priekšsēdētājs, no 30. 
augusta – armijas virspavēlnieks.

164 Džovanni Džakomo Kazanova (1752–1798), itāļu rakstnieks. bagātību un panākumus 
meklējot, apceļojis eiropu un austrumu zemes. Karavīrs, mūziķis, spēlmanis, bibliotekārs. 
Ievērojamākais darbs – memuāri “mans dzīves stāsts” (1791–1798).

165 teodors Heinrihs Kristians Šīmans (1847–1921), vēsturnieks. studējis vēsturi tērbatas 
universitātē (1867–1872), Getingenā (1873–1874), strādājis Drēzdenes un Vīnes arhīvā (1874–
1875), rēveles un berlīnes pilsētas arhīva vadītājs (1883–1887), Prūsijas valsts padomnieks 
(1902), Vilhelma II uzticības persona.

166 runa ir par 1908. gadā nodibināto organizāciju ar vācisko nosaukumu Vereinigung der Balten. 
Par šīs organizācijas pēcteci uzskatāma 1915. gadā berlīnē nodibinātā baltiešu palīdzības 
padome (Baltischer Vertrauensrat, 1914–1940). Prominentākie organizācijas pārstāvji bija 
Johaness Hallers (Haller), adolfs fon Harnaks (Harnack), Pauls rorbahs (Rohrbach) un teodors 
Šīmans. Kad 1919. gadā berlīnē nodibināja baltiešu apvienību (Baltenverband, 1919–1940), 
padomes pārziņā palika galvenokārt tiesiska rakstura jautājumi. 

167 barons Heinrihs emanuels fon Krideners (1864–1932), acu ārsts. studējis medicīnu 
tērbatas universitātē (1884–1890), berlīnē (1894). Kopš 1895. gada acu ārsts rīgā, kur 
kopā ar G. th. fon Knorri nodibināja privātklīniku.

168 eduards Juliuss aleksandrs fon Dellingshauzens (1863–1939), politiskais darbinieks. 
studējis fiziku tērbatas universitātē (1880–1884), tad berlīnē un minhenē (1885–1886), 
apriņķa deputāts (1899–1902), lielo zemes īpašnieku pārstāvis Valsts padomē (1907–1912), 
pēc oktobra revolūcijas Igaunijas un Vidzemes delegācijas vadītājs berlīnē, kopš 1918. gada 
decembra dzīvoja Vācijā.

169 Grāfs Vilhelms fon mirbahs–Harfs (Mirbach–Harff, 1871–1918), Vācijas vēstnieka padomnieks 
sanktpēterburgā (1908–1911), tad vācu virspavēlniecības štāba bukarestē padomnieks 
politiskos jautājumos, vadīja vācu vēstniecību sanktpēterburgā (1917–1918), piedalījās 
brestļitovskas miera līguma sagatavošanā. 1918. gada 6. jūlijā viņu Vācijas vēstniecības telpās 
nogalināja čekisti.  

170 1917. gada 2. decembrī starp Padomju Krieviju un Vāciju tika noslēgts pamiers, 9. decembrī 
sākās sarunas par mieru. V. I. Ļeņins un KsDs(b)P cK prasīja mieru noslēgt nekavējoties. 
tam pretojās “kreisie komunisti”, padomju delegācijas vadītājs Ļ. trockis miera līgumu 
neparakstīja. Izmantojot to par ieganstu, Vācu armija 1918. gada 18. februārī sāka uzbrukumu, 
ieņēma visu latvijas, Igaunijas, ukrainas teritoriju un apdraudēja Petrogradu, kā arī daļu 
Krievijas teritorijas. 1918. gada 19. februārī Padomju valdība paziņoja Vācijai, ka ir gatava 
parakstīt miera līgumu. Vācija tam piekrita tikai 23. februārī, kad tās karaspēks tika apturēts 
pie Pleskavas un narvas. brestas miera līgumu parakstīja 1918. gada 3. martā. saskaņā ar to 
padomju valdība zaudēja Poliju, baltiju, ukrainu, daļu baltkrievijas, Krimu, Donas apgabalu, 
tamaņas pussalu.

171 edvards brandstrēms (?–1921).
172 Kārlis augusts Vilhelms ulmanis (1877–1942), agronoms, latvijas valsts un politiskais 

darbinieks. studējis lauksaimniecību cīrihes Politehniskajā institūtā (1902), leipcigas 
lauksaimniecības institūtā (1903–1905). 1905. gada vasarā kļuva par Kauguru lauksaimneicības 
biedrības piensaimniecības un lopkopības instruktoru un žurnāla “lauksaimnieks” faktisko 
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redaktoru. 1906. gadā emigrēja uz Vāciju, 1907. gadā izbraucis uz asV, kur 1909. gadā 
absolvēja linkolnas lauksaimniecības industriālo koledžu un ieguva agronoma grādu. 1913. 
gadā atgriezās latvijā. Pēc 1917. gada revolūcijas ulmani ievēlēja Vidzemes Pagaidu zemes 
padomē. latviešu zemnieku savienības izveidošanas (1917. gada aprīlī) iniciators un partijas 
priekšsēdētājs (līdz 1934. gadam). 1918. gadā aktīvi piedalījās latviešu politisko organizāciju 
sastādītā Demokrātiskā bloka darbībā. 1918. gada 18. novembrī piedalījās latvijas republikas 
proklamēšanas aktā un tautas Padomes sēdē tika ievēlēts par Pagaidu valdības ministru 
prezidentu. satversmes sapulces (1920–1922) loceklis un visu četru starpkaru neatkarības 
perioda saeimas deputāts no latviešu zemnieku savienības. ministru prezidents (1925, 
1926, 1931, 1934), ārlietu ministrs (1918–1919, 1926, 1931, 1934–1936), ministru prezidents 
(1934–1940), Valsts prezidents (1936–1940). 

173 Izveidojās 1918. gada 18. novembrī.
174 Kārlis Vilhelms Pauļuks (1870–1945), advokāts. studējis maskavas universitātes Juridiskajā 

fakultātē (1890–1894), zvērināta advokāta Jāņa Čakstes palīgs, no 1904. gada zvērināts 
advokāts Jelgavā. 1915. gadā devies bēgļu gaitās uz tērbatu, latviešu bēgļu komitejas 
priekšsēdētājs. latviešu pagaidu nacionālās padomes loceklis, tās priekšsēdētāja biedrs 
(1918), lzs dibinātājs (1917), 1.–4. saeimas deputāts, 3. un 4. saeimas prezidija loceklis. 
tieslietu ministrs (1919–1920). 

175 arveds bergs (1875–1941), zvērināts advokāts, iekšlietu ministrs (1920–1921), saeimas 
deputāts, laikraksta “latvis” izdevējs, namsaimnieks.

176 Jānis sesks (1877–1943), latvijas diplomāts. Pašmācības ceļā sagatavojies tautskolotāja 
pārbaudījumiem, kurus nokārtojis 1897. gadā cēsīs, strādājis par skolotāju Valkas un 
Valmieras apriņķī (1897–1906), piedalījies 1905. gada revolūcijā, pēc tam emigrējis uz 
zviedriju, beļģiju, Šveici. no 1907. gada studējis bernes un bāzeles universitātē. 1913. gadā 
nelegāli atgriezies Vidzemē. 1917. gada oktobrī piedalījies latviešu informācijas biroja 
dibināšanā sanktpēterburgā, lPnP ārlietu nodaļas sekretārs, tās ārzemju delegācijas 
loceklis. 1918. gadā piedalījies Parīzes konferencē. 

177 barons morics Gustavs fon Šillings (1872–1934), diplomāts. Kopš 1894. gada Krievijas valsts 
ierēdnis, Krievijas vēstniecības Vatikānā sekretārs (1908–1910), vēstniecības francijā pirmais 
sekretārs (1908–1910), ārlietu ministrijas kancelejas direktors (1910–1917).

178 Vasilijs Ivanovičs timirjazevs (1849–1919), Krievijas tirdzniecības ministrs (1905–1906).
179 1917. gadā asV iesaistījās karā.
180 margareta (rita) Herniha Johanna fon fītinghofa–Šēla. Dzimusi 1869. gadā Krapes muižā.
181 1915. gadā.
182 meklenburgas hercogs adolfs frīdrihs (1873–1969), āfrikas pētnieks, koloniālpolitiķis, Vācu 

olimpiskās komitejas pirmais priekšsēdētājs (1949–1951). Vadīja ekspedīciju uz teritorijām 
pie Čadas ezera, Kongo, līdz pat nīlai, vācu kolonijas togo pēdējais gubernators (1912–1914), 
pēc Pirmā pasaules kara bija Dienvidāfrikas Vācu koloniju savienības viceprezidents.    

183 Ķeizars Vilhelms II no troņa atteicās 1918. gada 9. novembrī.
184 cēsis ieņēma 1918. gada 23. decembrī.
185 rīgu ieņēma 1919. gada 23. janvārī.
186 tagad Poznaņa.
187 Viena no berlīnes centrālajām ielām.
188 spartaka savienība (Spartakusbund) – organizācija, kas Pirmā pasaules kara laikā apvienoja 

marksistus un sociālistus. tās darbības mērķis – proletariāta internacionāla uzvara un 
kapitālisma gāšana. Kopš 1919. gada 1. janvāra ietilpa Vācijas komunistiskās partijas (KPD) 
sastāvā. 

189 roza luksemburga (1871–1919), Vācijas, Polijas un starptautiskās strādnieku kustības 
darbiniece. Viena no Polijas karalistes un lietuvas sociāldemokrātijas un Vācijas KP 
dibinātājām. beigusi cīrihes universitāti (1897). Vadīja Vācijas sociāldemokrātiskās partijas 
kreiso spārnu. Viena no spartaka kustības dibinātājām un vadītājām. 

190 Kārlis lībknehts (1871–1919), Vācijas un starptautiskās strādnieku un komunistu kustības 
darbinieks. Viens no Vācijas KP dibinātājiem. mācījies leipcigas un berlīnes universitātē 
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(1889–1893). 1900. gadā iestājās Vācijas sociāldemokrātiskajā partijā, bija viens no kreisā 
spārna vadītājiem. Viens no sociālistiskās jaunatnes internacionāles dibinātājiem (1907) un 
tās priekšsēdētājs (1907–1910). 1916. gadā kopā ar rozu luksemburgu nodibināja “spartaka 
savienību”. Vadīja berlīnes strādnieku demonstrācijas un bruņoto sacelšanos. (1919). Pēc 
sacelšanās apspiešanas arestēts un nogalināts. 

191 organizācijas vāciskais nosaukums – Baltischen Vertrauverband (1915–1940). organizācijas 
uzdevums bija Vācijā dzīvojošo vācbaltu interešu pārstāvniecība un politisko kara mērķu 
īstenošana baltijā. 1919. gadā ar padomes līdzdalību nodibināja baltiešu apvienību 
(Baltenverband, 1919–1940), kas Vācijā pārstāvēja no Krievijas un baltijas provincēm izceļojušo 
vācbaltu intereses.

192 Vācu zemessargi baltijas valstīs 1918–1920. Karaspēka daļa noorganizēta pēc 1918. gada 7. 
decembra līguma starp Vācijas pilnvaroto latvijā un latvijas valdību. 1919. gada 6. jūlijā 
pēc antantes spiediena landesvēru iekļāva latvijas armijā un tā vadību uzdeva angļu 
virsniekiem. Kā atsevišķa karaspēka daļa landesvērs beidza pastāvēt 1920. gada 1. jūlijā, bet 
tā kājnieki, no kuriem tika izveidots 13. tukuma pulks, bija latvijas armijā līdz 1922. gadam, 
kad šo pulku likvidēja.

193 ridigers fon der Golcs (1865–1946), Vācijas militārais darbinieks, ģenerālis. Pirmajā pasaules 
karā komandēja landesvēra divīziju, no 1919. gada vācu armijas formējumus cīņā pret 
boļševikiem, ieņēma Kurzemi un rīgu (1919. gada 22. maijā), 1919. gada oktobrī atstāja 
latviju.

194 strīks latviju pameta 1919. gada februārī.
195 1919. gada 1. janvārī, strauji tuvojoties latviešu sarkano strēlnieku vienībām, latvijas Pagaidu 

valdība pārcēlās uz liepāju. Šeit darbu turpināja tikai ministru prezidents K. ulmanis, iekšlietu 
ministrs m. Valters, finanšu ministrs K. Puriņš, apsardzības ministrs J. zālītis, satiksmes un 
darba ministrs t. Hermanovskis un zemkopības ministrs J. Goldmanis. Vara pilsētā piederēja 
vācu okupācijas iestādēm, kas uz Pagaidu valdību raudzījās ar neuzticību. naktī uz 16. aprīli 
ar ģenerāļa fon Golca akceptu, karaspēka daļas liepājā sāka bruņotu uzbrukumu Pagaidu 
valdībai, kuras laikā dažus tās locekļus uz laiku pat apcietināja. ulmaņa vadītā valdība 
bija spiesta meklēt patvērumu uz liepājas ostā stāvošā tvaikoņa “Saratov”, ko apsargāja 
antantes valstu kuģi. Pēc tam izveidojās provāciska valdība, ko vadīja andrievs niedra. tā 
pasludināja sevi par vienīgo likumīgo varas nesēju latvijā. niedras valdība pastāvēja līdz 
1919. gada jūlijam. Jūlija sākumā andrievs niedra rīgu pameta un galvaspilsētā ar kuģi 
“Saratov” ieradās latvijas Pagaidu valdība.   

196 andrievs niedra (1871–1942), rakstnieks, mācītājs. studējis teoloģiju tērbatas universitātē 
(ar pārtraukumiem 1890–1899). Pēc studiju beigšanas pievērsies žurnālistikai. Žurnāla 
“austrums” redaktors (1903–1906), arī izdevējs (no 1904). niedra atzina sabiedrības attīstībā 
vienīgi evolūciju un pilnīgi noraidīja revolucionāro cīņu un sevišķi sociālistiskās idejas, viņš 
vērsās pret 1905. gada revolūciju. 1906. gadā viņu iecēla par matīšu baznīcas mācītāju, vēlāk 
strādāja par mācītāju Kalsnavas–Vietalvas draudzē (1908–1918). 1919. gadā aktīvi sadarbojās 
ar latvijā dislocētās vācu armijas vadītājiem, kļuva par t.s. niedras valdības galvu – ministru 
prezidentu (1919, aprīlis–jūnijs). Kad vācu karaspēku padzina, niedra apmetās poļu 
okupētajā Viļņā un strādāja par vācu draudzes mācītāju. 1924. gadā atgriezās latvijā, kur 
viņu tiesāja par tautas nodevību. Piespriesto sodu – 3 gadi cietoksnī – 1926. gadā nomainīja 
ar aizliegumu dzīvot latvijā. niedra pārcēlās uz Vāciju, kur altštatē (austrumprūsijā) 
strādāja par vācu draudzes mācītāju. 1928. gadā viņš atteicās no latvijas pilsonības, 1942. 
gadā atgriezās latvijā.

197   “baltiešu triecienarmija ieņem rīgu. manteifels (Manteuffel) iet bojā, ieņemot rīgu” (franču 
val.). barons Hanss Joahims Pauls manteifels–scēge (Manteuffel, gen. Szöge, 1894–1919), 
oficieris. studēja tiesību zinātnes Heidelbergā (1913–1914), Pirmā pasaules kara laikā 
komandēja ulānu pulku ansbahā. Karoja rietumu un austrumu frontē, 1918. gada decembrī 
ieradās rīgā, kopš 1919. gada 6. janvāra komandēja baltijas landesvēra trieciengrupu. 
organizēja un īstenoja K. ulmaņa valdības gāšanu 1919. gada 16. aprīlī liepājā.

198 sk. 150. piezīmi. 
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199 Ģenerālis Huberts Delapērs Gofs (de la Poer Gougf, 1870–1963). Pirmā pasaules kara laikā 
dienēja kā kavalērijas oficieris un vadīja britu karaspēka (bef) nodaļu rietumu frontē (1914, 
1915), kļuva par korpusa komandieri (1916) un britu piektās armijas virspavēlnieku (1916–
1918). 1919. gadā vadīja antantes sabiedroto misijas Igaunijā un latvijā. 1922. gadā atstāja 
militāro dienestu.

200 Pirms Pirmā pasaules kara niedra bija matīšu, vēlāk Vietalvas–Kalsnavas baznīcas mācītājs.
201 Izveidota 1919. gada janvārī, papildinot 1918. gada novembrī saformēto Vācijas vāciešu 

Dzelzsbrigādi. no 1919. gada februāra Dzelzsdivīzija ietilpa ģenerāļa fon der Golca 
komandētajā armijā. 1919. gada 6. oktobrī ieskaitīta P. bermonta–avalova armijā.

202 apgalvojums par angļu kareivju iesaistīšanu neatbilst patiesībai.
203 noslēgts 1919. gada 3. jūlijā starp igauņu karaspēku, landesvēru un ģenerāļa fon der Golca 

vadīto vācu karaspēku. saskaņā ar pamiera noteikumiem landesvēram un citām vācu daļām 
līdz 5. jūlija vakaram bija jāatstāj rīga un jāpārtrauc latvijas teritorijā visas uzbrukuma 
darbības, izņemot kaujas darbību pret Padomju Krievijas spēkiem. Vācu karaspēkam tika 
izvirzīta formāla prasība visdrīzākajā laikā atstāt latvijas teritoriju, kas radīja pamatu 
bermonta uzbrukumam. 

204 Šodien – sovetska.
205 Domāts latvijas armijas straupes iecirkņa komandants.
206 1920. gadā, pildot zemes reformas noteikumus, īpašniekam baronam Hansam fon rozenam 

atstāja neatsavināmo daļu – muižas pili un 50 ha zemes.
207 P. bermonta–avalova armiju saformēja 1919. gada rudenī. tās uzdevums bija cīnīties par 

Vācijas ietekmi latvijā. 1919. gada oktobrī, lai gāztu latvijas valdību, bermonts–avalovs 
sāka uzbrukumu rīgai. lai aizkavētu viņa plānu īstenošanu, antante nosūtīja uz rīgu savus 
karakuģus un sniedza militāru atbalstu latvijas valdībai. 1919. gada novembra sākumā 
latvijas armija pie rīgas sakāva bermonta–avalova armiju, un tās atlikušās vienības 
decembrī caur lietuvas rietumu rajoniem atkāpās uz Prūsiju.

208 Pulkvežleitnants Harolds aleksanders (1891–1969), vēlāk – maršals grāfs Harolds aleksanders 
fon tunis (Harold Earl Alexander von Tunis). Pirmā pasaules kara laikā dienēja rietumu 
frontē, 1918. gadā ieguva brigadiera pakāpi. 1919. gada jūlijā pārņēma latvijas armijas Vācu 
zemessargu vadību, vēlāk dienēja turcijā un Gibraltārā. otrajā pasaules karā kā feldmaršals 
komandēja britu 15. armiju, 1945. gada 29. aprīlī akceptēja Vācijas kapitulāciju. Pēc otrā 
pasaules kara bija Kanādas ģenerālgubernators (1946–1952).

209 1920. gada martā no latvijas armijas Vācu zemessargu kājnieku daļām izveidoja 13. tukuma 
pulku, kuru likvidēja 1922. gadā. sk. 192. piezīmi.  

210 elsa fon sahsena.
211 Dvēseles glābšanas (latīņu val.)
212 bijušajiem muižu īpašniekiem atstātās zemes latviski sauca par “neatsavināmo daļu”.
213 akciju sabiedrības galvenais kantoris 1924. gadā atradās rīgā, Valņu ielā 2, nodaļa – rīgā, 

tērbatas ielā 68. filiāles bija Vecaucē, Kuldīgā, liepājā, Jelgavā, tukumā, cēsīs, Ventspilī. 
nodarbojās ar dažādu lauksaimniecības preču – sēklu, mēslojuma u.tml. – pārdošanu.

214 Internacionāla valstu organizācija ar centru Ženēvā. Dibināta 1920. gada 10. janvārī, beidza 
eksistēt 1946. gadā. organizācijas uzdevums bija valstu savstarpējās kooperācijas veicināšana 
un miera līgumu nosacījumu ievērošanas kontrole. 1921. gadā par tautu savienības locekli 
kļuva arī latvija.

215 starptautiska organizācija, izveidota 1900. gadā.
216 barons Vilhelms frīdrihs Karls fon firkss (1870–1933), politiskais darbinieks. studējis 

inženierzinātnes freiburgā (1892–1897), ieguvis kalnu inženiera diplomu (1896), kā ģeologs 
un mineralogs piedalījies ekspedīcijā austrumāfrikā (1896), serbijas svina un sudraba 
raktuvju direktors (1898–1901), urālu platīna un zelta raktuvju ģenerāldirektors (1903–
1917), Vācbaltu nacionālās komitejas priekšsēdētājs (1919), latvijas pirmās–ceturtās saeimas 
deputāts (1920–1933). 

217 tagad latvijas saeimas nams.
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218 brīvkungs Hermans Gotfrīds roberts fon brīnings (1849–1927), vēsturnieks. studējis tieslietas 
tērbatas universitātē (1867–1875), arhivārs, Vidzemes bruņniecības uzdevumā strādāja 
Vidzemes landtāga kancelejā rīgā, vienlaicīgi bija arī Galma tiesas tiesnesis (1875–1882), 
bruņniecības arhivārs (1882–1884), bruņniecības sekretārs (1884–1889), bruņniecības vecā 
arhīva direktors (1899–1920), tad latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieks.  

219 organizācija dibināta 1920. gadā. tā turpināja Vidzemes bruņniecības tradīcijas. organizācijas 
pirmais priekšsēdētājs bija barons Hanss Johans otto fon rozens. 

220 tam, īpašam mērķim (latīņu val.).
221 aleksandrs Johaness fon tobīns (1854–1929), statistiķis, agrārvēsturnieks. studējis ekonomiku 

tērbatas universitātē (1874–1879), ko beidzis ar zelta medaļu, tībingā (1880), “Rigasche 
Zeitung” līdzstrādnieks (1881–1882), rīgas statistikas biroja vadītājs (1888–1919), latvijas ev. 
lut. baznīcu virsvaldes lietvedis (kopš 1922), J. G. Herdera institūta pasniedzējs. 

222 atmiņas rakstītas 1926. gadā.
223 apvienība dibināta 1920. gadā rostokā, tās locekļi – no Vidzemes izceļojušie Vidzemes 

muižniecības pārstāvji. turpināja Vidzemes muižniecības tradīcijas, rūpējās par bruņniecības 
vēstures pētniecību un dzimtu ģenealoģiju apzināšanu.   

224 1926. gads.

Pārsla Pētersone

historische zeugnisse in den memoiren 
hans johann otto von rosens

Die Grundlage der vorliegenden Veröffentlichung bildet eine historische 
Quelle aus dem Historischen staatsarchiv lettlands, und zwar das 
manuskript der von Hans Johann otto von rosen 1926 in Groß-roop 
niedergeschriebenen memoiren „lebenserinnerungen des baron Johann 
otto (Hans) von rosen“. Heutzutage befindet sich dieses Werk im bestand 
der „Dokumente des Instituts für Geschichte“ (bestand 4060, findbuch 1, 
einheit 1087).

Die 19 seiten des mit einer kleinen, schwer lesbaren schrift versehenen 
Heftes (20 x 27 cm) enthalten den bericht darüber, was der autor dieses 
manuskripts in livland, russland und Deutschland seit dem ende des 19. 
Jahrhunderts bis mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gesehen und 
erlebt hat.

baron Hans Johann otto von rosen lebte in der zeit großer politischer 
umwälzungen; es war ihm beschieden, die revolution von 1905, die 
ereignisse des ersten Weltkrieges und die darauf folgenden grundlegenden 
gesellschaftlichen Veränderungen zu erleben. nach der Gründung der 
republik lettland traten auf die politische bühne Vertreter neuer Klassen 
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und schichten; Hans Johann otto von rosen sah sich aber gezwungen, von 
dieser abzutreten.

Der autor des hier veröffentlichten manuskripts stammte einem 
uradeligen adelsgeschlecht livlands ab, dessen Vertreter bereits 1693 in 
den freiherrenstand des Heiligen römischen reichs Deutscher nation 
erhoben worden waren, in den späteren Generationen wurde dieser titel 
dann um die der schwedischen freiherren, der schwedischen Grafen, der 
französischen Grafen und marquise ergänzt. russland aber, in Dankbarkeit 
für treue Dienste, verlieh 1855 den angehörigen der familie von rosen den 
barontitel.

Hans Johann otto von rosen führte ein ehrenhaftes und standesbewusstes 
leben; seine lebensaufgabe sah er darin, die ehre seiner Heimat hochzuhalten 
und die traditionen zu bewahren. er schreibt dazu:„Wir Deutschbalten sind 
nun einmal von der Geschichte dazu bestimmt, oberschicht zu sein und 
durch ausbildung der damit zusammenhängenden charaktereigenschaften 
dem Gesamtdeutschtum und auch unserer baltischen Heimat zu dienen.“ 
Von diesem standpunkt werden in seinen lebenserinnerungen auch die 
politischen ereignisse betrachtet und bewertet.

Im besitz der familie von rosen war das schöne schloss Groß-roop – ein 
architektur- und Kunstdenkmal, das nach mehrfachen zerstörungen und 
tiefgreifenden umbauten (während der revolution von 1905 wurde das 
schloss in schutt und asche gelegt, danach jedoch wiederhergestellt) noch 
einige elemente des baues von 1263 bewahrt hat. bereits in der mitte des 
14. Jahrhunderts war hier Woldemar von rosen zu Hause, – er besaß auch 
die Güter Klein-roop, stolben, autzem, raiskum, Dickeln und Hochrosen. 
am anfang des 17. Jahrhunderts wurde Groß-roop von der schwedischen 
regierung konfisziert, weil die angehörigen der familie von rosen in 
polnischen Diensten gestanden hatten. nach mehreren Jahrhunderten – im Jahre 
1857 – konnte die familie von rosen ihren alten erbbesitz wiedererlangen; 
der letzte Vertreter der familie – baron Hans Johann otto von rosen wohnte 
dort bis zur umsiedlung im Jahre 1939.

Das hier veröffentlichte manuskript lässt uns gut bekannte ereignisse 
aus der Geschichte lettlands von einem heute wenig bekannten standpunkt 
aus betrachten und eine andere bewertung gesellschaftlicher Vorgänge, die 
von den bisher bekannten abweicht, kennenzulernen. Von rosen beteiligte 
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sich als aktiver Politiker an der Gestaltung der „großen Politik“ und erzählt 
ausführlich über die Durchsetzung bestimmter ziele, wobei dem leser 
seiner lebenserinnerungen neue Informationen und erkenntnisse zuteil 
werden.

Schlüsselwörter: familie von rosen, Groß-roop, revolution von 1905, 
livländische ritterschaft, russische Duma, reichsrat russlands, der erste 
Weltkrieg, agrarreform der republik lettland – 1920er Jahre.

Iesniegts 2007. gada 4. martā


