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Raksts veltīts avotu kopumam, kas glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā un ir saistīts ar 
dzimtbūšanas atcelšanas jautājumiem Kurzemes un Vidzemes guberņā 19. gs. pirmajā pusē. 
Šie avoti ir izvietoti ļoti daudzos fondos, un pārsvarā tiem ir fragmentārs raksturs, kas nerada 
viendabīgu priekšstatu par dzimtbūšanas atcelšanas likumdošanas izstrādi, ieviešanu un to 
ietekmi uz zemnieku un muižnieku attiecībām attiecīgajā laika posmā. Tomēr materiālu bāze ir 
pietiekama, lai ar konkrētiem piemēriem, kas saistīti ar saimniecībām, muižām, muižniekiem 
vai iestāžu arhīvu daļām, varētu mēģināt iedziļināties tajā viedokļu dažādībā, kāda pastāvēja 
saistībā ar dzimtcilvēku brīvlaišanu, par emancipācijas norises daudzšķautņainību un par to, kā 
likumu ieviešana ietekmēja sabiedrību Baltijas guberņās.
Atslēgvārdi: dzimtbūšanas atcelšana, zemnieki, muižniecība, agrārā likumdošana.

Dzimtbūšanas atcelšana ir ļoti komplekss jautājumu kopums, un grūti 
iedomāties dzīves jomu, ko tā neietekmēja 19.  gs. pirmajā pusē. Lielā mērā 
šis process noteica tā sabiedrības modeļa izveidošanos, kas vēlāk piedzīvoja 
Latvijas un Igaunijas valstu nodibināšanos. Latvijas historiogrāfijā par 
dzimtbūšanas atcelšanu rakstīts it kā diezgan daudz, bet iedziļinoties ir 
redzams, ka autori centušies atsegt noteiktas problēmas vai procesa aspektus, 
kamēr vispusīga dzimtbūšanas atcelšanas vēsture vēl nav uzrakstīta. Iespējams, 
ka tas saistīts tieši ar avotu stāvokli un to milzīgo darbu, kas būtu jāiegulda, 
lai jautājumu izvērtētu no politiskā, sociāli ekonomiskā un tiesiskā aspekta. 
Arī igauņu vēsturniece Kersti Lusta (Lust) atzīmē, ka reti kurš vēsturnieks ir 
skatījies dzimtbūšanas atcelšanas jautājumu visu agrāro reformu kontekstā no 
18. gs. vidus līdz 19. gs. vidum.1
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18. gs. beigās un 19. gs. sākumā zemnieki no dzimtbūšanas bija atbrīvoti 
Dānijā, Šlēsvigā-Holšteinā, Šveicē, Varšavas hercogistē un Prūsijā. Galvenais 
jautājums bija par zemes piešķiršanas kārtību zemniekiem. Piemēram, Dānijā 
klaušas atcēla pilnībā, pārejot uz fiksētu naudas renti, un valsts deva aizdevumus 
ar zemu procentu likmi zemniekiem zemes iegādei no muižniekiem. Igaunijas 
1816.  gada, Kurzemes 1817.  gada un Vidzemes 1819.  gada zemnieku 
brīvlaišanas likumi noteica procesu, kādā zemnieki kļūst brīvi, bet zemi atstāja 
muižnieku un valsts īpašumā. Zemniekiem bija ierobežotas iespējas mainīt 
nodarbošanos, apstrādāt zemi viņi varēja, tikai slēdzot “brīvus līgumus” ar 
muižniekiem.

2020.  gadā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
(turpmāk LVVA) tapa izstāde par dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemes un 
Vidzemes guberņā. Šī raksta mērķis ir, balstoties uz izstādes veidošanas gaitā 
veikto materiālu apzināšanu, piedāvāt ieskatu avotu grupās, kurās atrodama 
noderīga informācija par attiecīgo tematu, bet tas nebūt nenozīmē, ka nav 
iespējams atrast vēl citus materiālus. Lai saprastu, kādas dokumentu kopas 
pieejamas LVVA par dzimtbūšanas atcelšanu, tās iespējams sadalīt vairākās 
tematiskās grupās:

1) par muižnieku un valdošo institūciju  – Krievijas imperatora, Baltijas 
ģenerālgubernatora – nostāju zemnieku likumu izstrādes laikā;

2) par pagasta tiesu sistēmas ieviešanu un tiesu materiālu, ieskaitot sūdzību, 
nozīmi brīvlaišanas gaitas un zemnieku sociāli tiesiskā statusa maiņas izpētē; 

3) par muižu un zemnieku saimniecību stāvokli dzimtbūšanas atcelšanas 
laikā.

Dokumenti par muižnieku nostāju zemnieku likumu izstrādes laikā

Lielākais materiālu kopums, kas var atsegt muižnieku nostāju zemnieku 
jautājumā, ir landtāgu materiāli. Arī Krievijas impērijas sastāvā esot, 
Kurzemes un Vidzemes guberņas muižnieki sanāca landtāgos, lai apspriestu 
tobrīd aktuālos sociāli ekonomiskos, tiesiskos un citus jautājumus. Vidzemes 
landtāgos varēja piedalīties ne tikai muižu īpašnieki, bet arī nomnieki, tomēr 
pēdējiem nebija balsstiesību.2 Kurzemes landtāgos piedalījās no draudzes 
novadiem iecelti muižnieku deputāti. Pēc 1819.  gadā notikušā Piltenes 
apgabala iekļaušanas guberņā tajā bija 33 draudzes novadi, bet to pārstāvjiem 
bija dažāds balsu svars jeb skaits. Piemēram, lielākajai Kurzemes muižai 
Dundagai, kas veidoja veselu draudzes iecirkni, bija sešas balsis.3 



9MATERIĀLI PAR DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANU

Vidzemes landtāgu materiāli meklējami 214. fondā “Vidzemes bruņniecības 
arhīvs” un 673.  fondā “Rīgas rātes Ārējais arhīvs”.4 Kurzemes landtāgu un 
valsts ierēdņu veiktā zemnieku stāvokļa novērtējuma materiāli pieejami 
640.  fondā “Kurzemes bruņniecības arhīvs”.5 Tie parāda, cik dažādi bija 
muižniecības viedokļi par zemnieku stāvokļa uzlabošanas metodēm un cik 
grūti bija vienoties par principiem, pēc kādiem zemniekiem noteikt klaušu un 
nodevu apjomu, respektīvi, kā novērtēt zemnieka rīcībā esošo zemi, cik daudz 
darbaspēka, lopu un inventāra nepieciešams saimniekošanai un cik lielu ražu 
var gaidīt no katras saimniecības. 

Valdības iestādes un ģenerālgubernators pastāvīgi uzraudzīja notiekošo un 
izdarīja zināmu spiedienu uz muižniecību, lai tā pieņemtu lēmumus “zemnieku 
stāvokļa uzlabošanai”. 19. gs. sākums bija trauksmains laiks Eiropā. Norisinājās 
Napoleona kari, kuri noveda pie traucējumiem starptautiskajā tirdzniecībā un 
radīja papildu spiedienu uz karadarbībā iesaistīto valstu ekonomiku. Visas šīs 
norises ietekmēja preču – graudu, kokmateriālu, sāls – cenas un pieprasījumu, 
tādējādi atsaucoties arī uz zemnieku materiālo stāvokli Baltijā. Satraukumu 
valdošajās instancēs izraisīja arī Francijas revolūcijas un tur notikušo pārmaiņu 
atbalsis vietējā sabiedrībā. Mūsdienās ir grūti pateikt, kuri procesi un notikumi 
izraisīja kādas sekas, tāpēc historiogrāfijā atkarībā no vēsturnieku piederības 
ir bijis iespējams parādīt muižniekus gan kā zemnieku labdarus, gan kā 
ļaundarus, kuri rūpējas tikai par šī brīža labumu un privilēģiju saglabāšanu. 
Arī 1804., 1817. un 1819. gada zemnieku likumus iespējams interpretēt ļoti 
atšķirīgi. Tā kā likumu izstrādes laikā neviens nevarēja paredzēt to reālās sekas, 
jo tie pilnībā mainīja 80 % iedzīvotāju tiesisko un sociālo statusu, visdrīzāk, 
nevar kādu noteiktu muižnieku grupu apzīmēt ar labdaru vai ļaundaru birku. 
Skaidrs, ka muižniecība centās paturēt savā kontrolē zemi, jo tā bija viņu 
ienākumu un varas avots.

Zemnieku likumu izstrādes kontekstā jāņem vērā:
1) atšķirības starp šo procesu gaitu abās guberņās, jo Vidzemē zemnieku 

tiesisko stāvokli un muižu zemju mērīšanas jautājumus mainīja un ietekmēja 
jau 1804. gada likums, tad tā grozījumi 1809. gadā un tikai pēc tam brīvlaišanas 
likums, bet tajā pašā laikā Kurzemē viena situācija bija pirms dzimtbūšanas 
atcelšanas likuma ieviešanas un otra – pēc. Par Vidzemes zemnieku stāvokli 
starp 1804. un 1819. gadu pieejams visai bagātīgs avotu klāsts – gan landtāgu 
materiāli, gan muižnieku sacerēti pārskati par zemnieku likumu būtību;6
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Zemnieku ārkārtas klaušu saraksts Tukuma apriņķa Abavas muižā 
(kopā 20 zemnieku saimniecības). 1828. gada 23. maijs. 

LVVA, 472. f., 11. apr., 18. l., 20., 21. lpp.
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2) zemnieku likumu sarežģītību – viena likumu daļa attiecās uz brīvlaišanas 
posmu (līdz 1832. g.), otra – uz pastāvīgo brīvības stāvokli, likumos ir aptuveni 
700 pantu;

3) no likumu sarežģītības izrietēja tas, ka zemniekiem bija grūti saprast 
likumu ne tikai tāpēc, ka viņiem trūka elementāras izglītības, bet arī tāpēc, ka 
vācu un krievu valodā sarakstītos likumus bija grūti pārtulkot latviešu valodā 
tā, lai tie būtu saprotami, kā arī tāpēc, ka daļa zemnieku neuzticējās muižnieku 
teiktajam.

Zemnieku likumu ieviešanas praktisko gaitu vislabāk varētu atsegt 
Vidzemes un Kurzemes zemnieku likuma ieviešanas komisiju materiāli. 
Komisiju izveidi noteica brīvlaišanas likumi, un tās darbojās līdz brīvlaišanas 
pārejas laika beigām, tātad līdz 1832. gadam. Tās bija pakļautas imperatoram 
un atskaitījās viņam caur ģenerālgubernatoru.7 Komisijā ietilpa gubernators 
kā priekšsēdētājs un seši piesēdētāji. Vidzemē tie bija – rezidējošais landrāts, 
kamerālvaldes pārstāvis, Rīgas rātes pārstāvis un trīs bruņniecības pārstāvji. 
Kurzemē tie bija – guberņas valdes pārstāvis, divi kamerālvaldes pārstāvji un 
trīs rezidējoši virspilskungu iecirkņu pilnvarotie no Kurzemes bruņniecības. 
Kārtības uzturēšanai komisija varēja pieaicināt militāru spēku. Vidzemē 
komisija apstiprināja mērīšanas un revīzijas komisiju izgatavotās muižu vaku 
grāmatas. Diemžēl tikai Kurzemes komisijai izveidots savs – 2514. fonds, bet 
tajā atrodams salīdzinoši neliels skaits lietu. Lielākā šo komisiju sarakstes daļa 
glabājas citu iestāžu – guberņu, ģenerālgubernatora kancelejas, kamerālvalžu – 
fondos kā ienākošie dokumenti. Pagaidām nav izdevies atrast komisiju iekšējos 
dokumentus  – protokolus par komisijā skatītiem jautājumiem un ikgadējās 
atskaites par zemnieku brīvlaišanas norises gaitu un problēmām, kas pēc 
nolikuma komisijām bija jāgatavo. 

Jāatzīmē vēl vairākas iestādes, kurām nav savu fondu, bet kuras bija 
iesaistītas Vidzemes zemnieku jautājuma risināšanā. To sarakste atrodama 
citu iestāžu fondos un ir būtiska brīvlaišanas procesa izprašanas kontekstā:

1) ar Krievijas imperatora pavēli izveidota Vidzemes lietu komiteja 
Sanktpēterburgā, kas pastāvēja no 1803. līdz 1819. gadam (pieci locekļi, trīs 
ierēdņi un divi Vidzemes landrāti), kura izstrādāja 1804. gada likumprojektu 
un kontrolēja tā ieviešanu;

2) Rīgas un Cēsu apriņķa revīzijas komisijas, kas pastāvēja no 1804. līdz 
1809.  gadam un kas sāka muižu zemju kadastrēšanu. To priekšsēdētāji bija 
ierēdņi, bet locekļi – septiņi vietējie muižnieki katrā;
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3) Valkas zemes mērīšanas un revīzijas komisija, kura no 1809. līdz 
1823. gadam izstrādāja muižām vaku grāmatas, balstoties uz agrāk veidotām 
kartēm un muižnieku sniegtām ziņām, bet daļā muižu veica daļēju zemju 
pārmērīšanu. Komisijā bija imperatora iecelts prezidents, viceprezidents un 
četri muižniecības pārstāvji.8

Visām minētajām komisijām bija īslaicīgs raksturs, bet katra no tām 
noteiktā laikā veica būtiskas funkcijas muižu un zemnieku attiecību kārtošanā, 
un to sarakste parāda gan vispārīgas problēmas, gan jautājumu risināšanu “uz 
vietām”. Tādas, piemēram, ir landrāta Frīdriha Vilhelma Zīversa (Sivers; 1748–
1823) piezīmes pie 1804. gada Vidzemes zemnieku likuma un Vidzemes lietu 
komitejas komentāri par zemnieku zemju mērīšanu un klaušu noteikšanas 
principiem,9 kā arī Cēsu apriņķa revīzijas komisijas locekļa Frīdriha fon Berga 
(Berg) 1806. gada 4. jūnija atlūguma raksts, kurā skaidroti komisijas darbību 
bremzējošie faktori, kas izraisījuši atlūguma iesniegšanu.10

Valdošo institūciju nostāja zemnieku likumu izstrādes laikā

Zemnieku brīvlaišanas jomā līdz ar muižniekiem aktīvi iesaistījās 
augstākstāvošās personas  – imperators Aleksandrs I un vietējie ģenerāl-
gubernatori, īpaši no 1812.  gada amatā esošais Filips Pauluči (Paulucci; 
1779–1849). F. Pauluči iesaistīšanos brīvlaišanas likumu izstrādē un ieviešanā 
plaši aprakstījis vēsturnieks Jānis Zutis.11 Dokumentāras liecības par 
F.  Pauluči aktivitātēm zemnieku jautājumos atrodamas guberņas pārvaldes 
iestāžu fondos, bet visvairāk 1.  fondā “Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes 
ģenerālgubernatora kanceleja”. Šis fonds ir viens no bagātākajiem ar attiecīgās 
tēmas dokumentiem, jo ģenerālgubernators sarakstījās ar visdažādākajām 
iestādēm  – ministrijām Sanktpēterburgā, guberņu valdēm, gubernatoriem, 
tiesu iestādēm, muižniecības institūcijām, zemnieku likumu izstrādāšanas un 
ieviešanas komisijām. Imperatora rūpes vairāk izteica pastāvīgs atgādinājums, 
ka viņu uztrauc “zemnieku stāvokļa uzlabošanas” jautājumi, bet F. Pauluči ar 
tiem nodarbojās tieši un bieži personīgi uzrunāja muižniecības pārstāvjus un 
iedziļinājās pat zemnieku māju labiekārtošanas jautājumos.12 Tomēr nevar 
nenovērtēt arī imperatora lomu, jo, kā norādīja vēsturnieks Toms Ķikuts, 
reformu procesi Krievijā lielā mērā bija atkarīgi no valdnieka personības.13
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Aizliegums palīdzēt zemniekiem sacerēt rakstiskas sūdzības Rīgas kara 
gubernatoram Filipam Pauluči. Rīga 1820. gada 7. septembris. 

LVVA, 77. f., 1. apr., 1938. l., b. p. (Nr. 3903)
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Valdību interesēja ne tikai privāto muižu, bet arī kroņa muižu zemnieku 
stāvoklis. Šajā sakarā būtisks dokumentu kopums ir Kurzemes guberņas 
valsts īpašumu revidenta Heinriha fon Ofenberga (Offenberg; 1788–1871) 
veiktais kroņa muižu stāvokļa vispārējais izvērtējums pēc zemnieku 
atbrīvošanas perioda beigām  – 1835.–1837.  gadā. Viņš ir sniedzis ne tikai 
kroņa muižu un to zemnieku stāvokļa izvērtējumu, bet arī priekšlikumus 
par muižu apsaimniekošanas uzlabošanas un kroņa muižu uzraudzības 
jautājumiem. Saglabājušies Kurzemes kamerālvaldes ierēdņu komentāri pie 
H.  fon  Ofenberga priekšlikumiem, kas kopā veido solīdu dokumentu kopu 
par kroņa muižu stāvokli attiecīgajā laikā.14

Atsevišķi var izcelt 77.  fondu “Vidzemes kamerālvalde”, kurā atrodams 
apjomīgs Valdošā Senāta ukazu, dažādu pavēļu, rīkojumu un Vidzemes 
guberņas valdes patentu apkopojums, kas palīdz izsekot zemnieku stāvokļa 
uzlabošanas un brīvlaišanas norises teorētiskai pusei jeb tam, kā valdība 
redzēja dzimtbūšanas atcelšanas procesu.15

Zemnieku brīvības jautājums skāra arī baznīcas lietas – mācītājmuižas un 
to zemniekus, baznīcu un pastorātu ēku uzturēšanu, mācītāju nodrošināšanu 
ar iztikas līdzekļiem, skolu un skolotāju iecelšanas un uzturēšanas jautājumus. 
Tieši tādēļ ar zemnieku brīvlaišanu saistīti dokumenti atrodami konsistoriju 
arhīvos – 233.  fondā “Vidzemes konsistorija” un 629.  fondā “Kurzemes 
konsistorija”. Baznīcas institūcijām nebija izšķirošas nozīmes zemnieku 
likumdošanas izstrādē, tomēr tas nenozīmē, ka baznīcai un tās pārstāvjiem 
bija margināla loma zemnieku brīvlaišanas procesā. Nevar aizmirst arī 
to, ka baznīca pildīja sava veida medija funkcijas, jo no kanceles nolasīja 
oficiālos paziņojumus, ieskaitot zemnieku likumu izsludināšanu jeb, pareizāk 
būtu teikt  – septiņu galveno likuma pantu nolasīšanu. Mācītāji savu amata 
pienākumu izpildē vienmēr atradās starp muižnieku un zemniekiem. Daži no 
viņiem nepieņēma jauniecelto pagasta tiesnešu zvērestus, ja draudze apgalvoja, 
ka viņi nav godīgi ievēlēti. Toties Zemītes mācītājs Johans Frīdrihs Pabsts 
(Pabst; 1779–1826) par “zemnieku nemieru” atbalstīšanu tika atcelts no amata. 
Konsistorijas fondā pieejams plašs viņa tiesāšanas dokumentu krājums.16
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Pagasta tiesu sistēmas ieviešana un to avoti par brīvlaišanu

Būtisks 19. gs. sākuma zemnieku likumu jaunievedums bija pagasta tiesu 
izveide, kurās bija jādarbojas no zemnieku vidus ievēlētiem tiesnešiem. Pēc 
likuma tās izsprieda zemnieku savstarpējos strīdus, atbildēja par nodokļu 
nomaksu, publisko klaušu izpildi, kārtības uzraudzīšanu un sociālo aprūpi. 
Otrā līmeņa tiesā  – Kurzemē pilskunga tiesā, bet Vidzemē draudzes un 
apriņķa tiesās  – zemnieku jautājumu skatīšanā tika iesaistīti no zemnieku 
vidus ievēlēti cilvēki. Ņemot vērā pagasta tiesnešu funkcijas, pagasta tiesu 
materiāliem būtu jābūt izšķirošai lomai brīvlaišanas laika notikumu izpētei 
“uz vietām”. Diemžēl tieši no 19. gs. 20.  gadiem un bieži arī no 30. gadiem 
pagasta tiesu fondos gandrīz nekas nav palicis pāri ne Kurzemē, ne Vidzemē.17 
Daļa materiālu iznīcināta apzināti 19.  gs. otrās puses tiesu reformu laikā, 
bet daļa  – nezināmu apstākļu dēļ. Atlikušie atsevišķie dokumenti praktiski 
nerada nekādu priekšstatu par pagasta tiesu darbību to vēstures aizsākumos. 
Par pagasta tiesu un valžu fondu saturu izvērsti rakstījusi vēsturniece Melita 
Svarāne.18 

Par pagasta tiesu darbības aizsākumiem materiālus var atrast pārsvarā citu 
iestāžu arhīvos, kurām rakstīja pagasta tiesas vai kuru darbība bija saistīta ar 
šīm tiesām. Ļoti interesants un daudzējādā ziņā pagasta tiesu veidošanas laiku 
raksturojošs ir Tukuma apriņķa tiesneša Aleksandra fon Kleista (Kleist; 1799–
1859) 1826. gada ziņojums Kurzemes zemnieku likuma ieviešanas komisijai 
par pagasta tiesu rakstvežu instrukcijas gatavošanu.19 Tajā tiesnesis izteica 
šaubas par instrukcijas ieviešanas efektivitāti un pamatoja bažu iemeslus, 
norādot, ka pagasta tiesu locekļi: 1) ievēlēti no zemākām sabiedrības grupām, 
viņiem nav pamatzināšanu un izglītības, lai pildītu amata pienākumus; 2) reti 
kurš prot lasīt un rakstīt; 3) nevar atbrīvoties no aizspriedumiem un maldīgiem 
priekšstatiem; 4) saimnieku pārstāvji uzskata, ka viņiem jāaizstāv saimnieku 
intereses, bet kalpu pārstāvji – kalpu intereses.

A. fon Kleists argumentēja, ka par rakstvežiem iecelti cilvēki, kuri prot 
uzrakstīt burtus, bet nevar sakārtot un pierakstīt savu viedokli, lai kāds pēc 
tam rakstīto saprastu. Pagasta tiesu darbība tiek novesta nekurienē un bieži 
kļūst smieklīga. Pat ja instrukcija būs pieejama un izsmeļoša, tā lielākajai daļai 
pagasta tiesu personāla nebūs saprotama un izpildāma. A. fon Kleists uzskatīja, 
ka par iemeslu šai situācijai ir tas, ka ar agrāko Kurzemes dzimtzemnieku 
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apgājās kā ar nepilngadīgu un tagadējais zemnieks nav mainījies uzskatu ziņā. 
Tukuma draudzes novadā tobrīd bija 14 pagasttiesas ar 60 tiesnešiem un 11 
rakstvežiem, no kuriem, pēc A. fon Kleista domām, tikai viens bija spējīgs 
pildīt attiecīgos pienākumus. 

Pat ja dokumentā pagasta tiesu stāvoklis 19.  gs. 20. gados ir nedaudz 
pārspīlēts, tomēr tajā atrodamas ziņas par tām grūtībām, ar kādām saskārās 
zemnieki pēc iecelšanas tiesnešu amatos. Viņiem trūka elementāru zināšanu 
par lietvedības vešanu, tiesāšanas kārtību un likumdošanas normām. Šīs 
problēmas varēja novērst tikai ar laiku un pieredzei uzkrājoties. Turklāt 
šādas liecības par grūtībām ar tiesām nav vienīgās. Piemēram, Kurzemes 
kamerālvaldes dokumentos kā iemesls zemnieku labklājības kritumam minēts 
apstāklis, ka pagasta tiesas jautājumus, kurus varētu izspriest vienā reizē, skata 
vairākas, tādēļ strīdā iesaistītiem cilvēkiem vairākas reizes jāmēro ceļš uz tiesu 
un atpakaļ, tādējādi kavējot lauku darbus.20

Arī pagasta tiesnešu ievēlēšana ne visur noritēja mierīgi, jo situācija visām 
pusēm bija vēl nebijusi. Pārpratumus, kuri izcēlās tiesnešu vēlēšanu un zvērestu 
pieņemšanas dēļ, plaši apraksta vēsturnieks Jānis Zutis, balstoties pārsvarā uz 
Igaunijas un Krievijas arhīvos atrodamiem materiāliem.21

Minētais liecina, ka pagasta tiesu darbības sākumposmā bija pietiekami 
daudz problēmu ar pašu tiesu darbību, kas neglābjami iespaidoja lietvedības 
sakārtotību un šo dokumentu izredzes nonākt līdz mūsdienām.

Citi tiesu materiāli kā avots zemnieku brīvlaišanas izpētei

Tiesu materiālu izmantošana jebkurā tēmā rada divējādu efektu. Stāsts 
vienmēr kļūst personīgāks, ja zināms, piemēram, zemnieks, kurš sūdzējies 
par pārlieku smagām klaušām, un muižnieks, kurš šīs klaušas bija uzlicis, 
un muiža, kurā notikums risinājās. Izmeklēšanas procesa dokumentācija 
var atklāt dažādas nianses par muižas saimniecību, zemnieku saimniecību 
vispārējo stāvokli, attiecībām starp muižas īpašnieku, pārvaldnieku, vagaru 
un zemniekiem, pēdējo gadu politisko vai ekonomisko procesu ietekmi  
uz konkrēto muižas saimniecību. Tiesu materiāli vienmēr būs lasītāju 
“uzrunājošāki” nekā saimnieciskie pārskati, revīziju lapas, ienākumu un 
izdevumu atskaites. Piemēram, no Vestienas draudzes 1822. gada 2.  janvāra 
tiesas sēdes protokola par parādu piedziņu no Cēsu apriņķa Skujenes 
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Vidzemes zemnieku likuma 70. pants par kārtību, kādā zemniekam ir iespēja apmesties 
uz dzīvi citā guberņā. Nedatēts, ap 1819. gadu. LVVA, 4038. f., 2. apr., 672. l., 38., 39. lp.
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kroņa muižas zemnieka Vīceņu Jāņa lasītājs uzzina, ka tiesa ir pieņēmusi 
lēmumu izsolē pārdot Jānim piederošos lopus, lai dzēstu daļu parādu labības 
magazīnai22, muižai un kalpu algām. Tā kā Jānis noteiktā termiņā nav varējis 
atdot atlikušo parādu, tiesa nolēma viņu izlikt no mājām. Par draudēšanu 
tiesnešiem un lamāšanos tiesas zālē Jānis vairākkārt saņēma miesas sodus.23

Taču tiesu materiālu izmantošanai ir arī pretējs efekts. Ja tos izmanto ļoti 
bagātīgi, nepieredzējušam lasītājam var rasties sajūta, ka konkrēto cilvēku 
attiecības bija viena vienīga liela sadursme. Šajā gadījumā  – muižnieku un 
zemnieku. Pretnostatīt šīs divas sabiedrības grupas ir gandrīz vai tradīcija. 
Zināmu iemeslu dēļ starpkaru periodā un padomju laikā ne tikai publicistikā un 
daiļliteratūrā, bet arī zinātniskos pētījumos muižnieku un zemnieku konflikts 
izvirzīts kā muižās pastāvējusi norma, kā attiecīgo laikmetu apzīmogojis 
elements.

Tomēr apiet sūdzības, to skaitā tiesu materiālus kā avotu, arī būtu nepareizi. 
Zemnieku sūdzēšanos ierobežoja cilvēku izglītības līmenis, nepietiekama 
pieredze un nespēja nokļūt līdz sūdzību saņēmējam, tomēr iespējas bija savam 
laikam attiecīgi nodrošinātas: 1) kroņa zemnieki varēja vērsties kamerālvaldē; 
2) visi zemnieki varēja vērsties ģenerālgubernatora kancelejā; 3) saskaņā ar 
brīvlaišanas likumiem zemniekiem savstarpējās problēmas bija jākārto pagasta 
tiesā, bet par muižniekiem viņi varēja sūdzēties tikai nākamajā tiesu instancē: 
Vidzemē – draudzes tiesā, Kurzemē – pilskunga tiesas otrajā nodaļā, ko vēlāk 
pārveidoja par apriņķa tiesām; 4) zemnieki mēdza sūdzēties arī landrātu 
kolēģijai, kas bija Vidzemes muižniecības vēlēta pārstāvniecības iestāde. 

Ģenerālgubernatora kancelejā bija izveidota zemnieku lietu nodaļa, kas 
pieņēma mutiskas sūdzības no zemniekiem. Pēc to saņemšanas vietējām 
tiesu iestādēm tika uzdots izmeklēt sūdzībā minētos apstākļus un ziņot 
ģenerālgubernatoram, lai gan muižnieki ne vienmēr bija apmierināti ar 
zemnieku iespēju sūdzēties tieši ģenerālgubernatoram, apejot vietējās 
iestādes.24 Par nepamatotu sūdzēšanos zemnieki saņēma sodu. Zemnieku 
lietu nodaļas materiāli glabājas 1. fonda 3. aprakstā, kur tieši par 19. gs. 20. un  
30. gadiem saglabājies relatīvi neliels skaits lietu, tomēr zemnieku sūdzības un 
neapmierinātības izpausmes atrodamas arī citos šī fonda aprakstos. Tāda ir, 
piemēram, Aizputes apriņķa Padures muižas mežziņa atraitnes Evas Andris 
sūdzības izmeklēšanas lieta.25 1819. gadā Eva rakstīja ģenerālgubernatoram, ka 
ir 50 gadus veca vecmāte, audzinājusi septiņus bērnus, kopā ar vīru uzturējusi 
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piecas ēkas. Pirms gada kļuvusi par atraitni, izlikta no mājas un nozīmēta par 
kalponi. Vecmātes pienākumus pildot, kavējusi darbu, tādēļ saņēmusi miesas 
sodu. Sūdzējusies Grobiņas virspilskunga tiesā, bet atkal saņēmusi miesas 
sodu. Grobiņas virspilskunga tiesa uz ģenerālgubernatora pieprasījumu 
paskaidroja, ka: 1) mežziņa sieva pēc vīra nāves nevar palikt mežziņa sētā 
pēc likuma, jo tā ir amata izpildītājam piešķirta sēta; 2) Evas iedalīšana citā 
sētā par kalponi arīdzan atbilst likumam un uzliktie darbi ir piemēroti viņas 
vecumam un spēkam; 3) par ēku būvi mežziņa sētā sūdzētāja jau saņēmusi 
atlīdzību no muižas.

Ņemot vērā šos apstākļus, Evas sūdzība tiesā atzīta par nepamatotu un 
Eva saņēmusi sodu atbilstoši likumam. Ģenerālgubernators tālāk lietu nav 
skaidrojis, tātad atzinis tiesas rīcību par pamatotu.

Būtiski atzīmēt, ka kroņa zemnieku sūdzības pirmajā instancē izskatīja 
kamerālvalde, un tās atrodamas šo iestāžu attiecīgajos fondos.26 Bieži vien 
jautājumi bija vienkārša rakstura un to izskatīšanai nebija jāpiesaista augstākās 
iestādes, bet kamerālvaldes ierakstos saglabājies zemnieku sūdzības būtības 
izklāsts, muižas pārvaldes vai pagasta tiesas skaidrojums par jautājumu un 
kamerālvaldes lēmums. Par sarežģītākām lietām sarakstījās vairākas iestādes – 
guberņas valde, tiesas, muižniecības orgāni –, un ir iespējams atrast materiālus 
arī šo iestāžu fondos. 

Muižu un zemnieku saimniecību stāvoklis

Svarīgs diskusiju objekts par agrāro tematiku rakstošajā historiogrāfijā bijis 
jautājums, kādu ietekmi dzimtbūšanas atcelšana atstāja uz muižu un zemnieku 
saimniecībām. Tas ir komplicēts un kontekstā skatāms jautājums un prasa 
statistisko datu apkopošanu. Jāatceras, ka trešā daļa zemnieku Kurzemē atradās 
kroņa muižās, salīdzinoši Vidzemē tikai ap 15 procentiem.27 Līdz ar to kroņa 
zemniekus skaroši jautājumi atrodami 472.  fondā “Kurzemes kamerālvalde”. 
Salīdzinājumā ar privātmuižām kroņa muižu stāvokli ir iespējams padziļinātāk 
pētīt tieši tādēļ, ka par lielu daļu kroņa muižu saglabājušies inventāri, zemnieku 
klaušu saraksti, pārskati par saimniecisko stāvokli un revīziju materiāli. Muižu 
inventāri ietver informāciju par muižā esošajām ēkām, to celšanas materiāliem, 
izmēriem (ne vienmēr), telpām, krāsnīm utt., arī par muižas pļavām, mežiem, 
mājsaimniecības piederumiem, labības ražu un zemnieku saimniecību 
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klaušām. Privātmuižu pārskati un ziņojumi atradās personu privātajos 
arhīvos un salīdzinoši retāk “atrada ceļu” līdz iestādēm, kuru arhīvi glabājas 
LVVA. Muižu saimniecību pārskati ietver plašu informāciju. Piemēram, tāds 
ir Bauskas pilskunga tiesas pārstāvja sastādītais Bauskas apriņķī izvietotās 
Vecmuižas saimniecības 1811.  gada pārskats, kas ietver informāciju par 
muižu šķērsojošiem ceļiem, tiltiem, muižās esošiem krogiem un no tiem gadā 
ietirgotiem līdzekļiem, par lopu skaitu muižā un ietirgoto piena naudu, cik 
daudz siena var nopļaut muižā, pa kādiem ceļiem gādā produktus uz lielajām 
pilsētām utt. Bez tam muižā bija veikta visu zemnieku saimniecībās esošo 
ēku un inventāra stāvokļa novērtēšana, kā arī lopu uzskaite.28 Jāuzsver arī tas, 
ka kamerālvaldes dokumenti ietver ierēdņu apkopotās ziņas par zemnieku 
stāvokli ietekmējošiem faktoriem, kas neattiecās tikai uz kroņa zemniekiem, 
bet vispārināmi uz visu zemniecības stāvokli kopumā un var palīdzēt 
pētniekiem, analizējot brīvlaišanas ieviešanas sākuma posma reālijas.29 Toties 
misīvu grāmatās ir pieejami izejošo dokumentu satura noraksti, to skaitā to 
dokumentu, kas sūtīti uz Sanktpēterburgu un kuru oriģināli visdrīzāk LVVA 
nebūs atrodami. Muižu jautājumā īpaši svarīgi ir tie dokumenti, kas sūtīti uz 
Finanšu ministrijas Valsts īpašumu departamentu.30 Līdzīga satura un rakstura 
dokumenti pieejami par kroņa muižām 77. fondā “Vidzemes kamerālvalde”.

1100.  fondā “Muižnieku dzimtu dokumenti” glabājas dažādu dzimtu 
muižnieku privāta rakstura vēstules par saimnieciskiem jautājumiem, taču 
parasti tie skar kādu sīku problēmu un plašāks konteksts nav skaidrs, jo trūkst 
papildu informācijas par vēstulē aprakstīto. Lietās, kurās apkopoti ar muižām 
saistīti materiāli, atrodami inventāri, saimniecību pārskati, pirkšanas–
pārdošanas līgumi un dvēseļu revīziju sarakstu fragmenti.31 Lielā daļā to pašu 
var attiecināt uz muižnieku dzimtu arhīviem, piemēram, 2344. fondu – “Hānu 
dzimtas arhīvs”, kur atrodami dokumenti par dzimtai piederējušām muižām, 
bet tie ir fragmentāri un saprotami tikai kontekstā ar citu fondu materiāliem.

Muižu pirkšanas–pārdošanas līgumos dažreiz atsevišķi punkti skar 
konkrētu zemnieku likteni  – pārcelšanos uz citām muižām vai palikšanu 
kādā amatā, bet kopumā informācija par muižas saimniecību ir minimāla, kā, 
piemēram, Hermaņa Ernsta fon Grothusa (Grotthuss; 1773–1858) līgumā par 
Saldus draudzē izvietoto Brocēnu muižas un Emburgas pusmuižas pārdošanu 
Johanam Heinriham fon der Brinkenam (Brincken; 1754–1833) 1808. gadā.32 
Dažreiz ir pieejama informācija par muižā esošām dzirnavām, krogiem vai 



22 ANITA ČERPINSKA

ēkām būvniecības stadijā. Par abām minētajām muižām ir pieejams 1804. gada 
inventārs. Tajā aprakstīts muižkungu māju un dārzu stāvoklis, krogi, dzirnavas, 
pļavas, meži, zvejošanas un kaļķa ieguves iespējas, ražas apjomi par 1799. gadu 
kviešiem, rudziem, miežiem un auzām. Katrai saimniecībai (kopā 41) norādīts 
lielums, saimnieks ar ģimeni, kalpi un vaļinieki ar ģimenēm, klaušu dienu 
skaits un nodevu apjoms.33 

Muižu saimniecību stāvokļa izvērējumam būtisku pienesumu sniedz 
218.  fonds “Vidzemes muižnieku kredītbiedrība”. Ar valsts piešķirtu 
pamatkapitālu šo biedrību nodibināja 1803. gadā, iestājoties 143 muižniekiem. 
Muižnieki aktīvi izmantoja iespēju aizņemties (līdz 1818. g. viņi bija 
aizņēmušies 7,5 miljonus sudraba rubļu), tādēļ fondā atrodami materiāli 
par dažādām muižām: to ienākumu pārskati, kredīta vēsture, pirkšanas–
pārdošanas lietas. Tāpat Vidzemes muižu izpētē nevar apiet 7172.  fondu 
“Vidzemes muižu vaku grāmatas”. Parasti tās satur attiecīgos sarakstīšanas 
gados muižā esošo sētu uzskaitījumu, darbspējīgo cilvēku skaitu, zirgu un lopu 
skaitu, sētas lielumu (pārsvarā gan aptuveni noteikto, nevis uzmērīto), klaušu 
dienu skaitu, naturālo nodevu uzskaitījumu un papildu darbu un nosacījumu 
sarakstu. Tomēr ne visas vaku grāmatas ir tik kārtīgi aizpildītas.

Dažāda rakstura dokumenti par muižām atrodami arī tām veltītajā 
6999. fondā, tomēr tajā ļoti atšķiras pieejamā informācija no muižas uz muižu. 
Par vienu var būt saglabājušies daži dokumenti, par citu  – daudzskaitlīgas 
lietas, kā, piemēram, par Lugažu muižu, tomēr dokumenti, kas attiektos uz 
19. gs. pirmo pusi un zemnieku brīvlaišanas jautājumiem, neprevalē. Tāpat kā 
citos fondos, arī šajā glabājas Vidzemes muižu vaku grāmatas, Kurzemes muižu 
klaušu tabulas, zemnieku sētu un muižas ēku inventāru uzskaites dokumenti, 
bet papildus tiem atrodama arī informācija par zemnieku ņemšanu rekrūšos, 
kas ir tēma, ko nevar apiet, vērtējot muižu saimniecību ikdienu.34

Par Kurzemes bruņniecības muižām bagātīgs materiāls pieejams 640. fondā. 
Irlavas, Grenču, Degoles, Ķūķu, Snapju muiža un Pētermuiža piederēja kronim, 
bet ienākumi no tām tika novirzīti bruņniecības kā institūcijas uzturēšanai. Līdz 
ar to bruņniecības arhīvā pieejami dokumenti par pagasta tiesu izveidi, zemnieku 
neapmierinātību un neizpratni ar jaunajiem apstākļiem, dažādi atsevišķu muižu 
klaušu saraksti un dokumenti par brīvlaišanas norisi pa periodiem.

Noslēgumā jāmin fonds, kurā dokumentu saturs būtiski atšķiras no 
iepriekš aprakstītajiem. Tas ir ārsta Oto Hūna (Huhn; 1764–1832) 6810. fonds. 
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O. Hūns vāca statistiskus un topogrāfiskus materiālus par Baltijas guberņām, 
tās iedzīvotājiem, pilsētām, protams, arī par iedzīvotāju veselības stāvokli, 
bet tas šoreiz tēmai nav tik būtiski. Dzimtbūšanas atcelšanas pētniecības 
kontekstā jāmin viņa veidotie apraksti par zemnieku dzīvesveidu, mājokļiem, 
ēdienu, bērnu audzināšanu utt.35 Apkopoti arī mācītāju ieteikumi, kā uzlabot 
zemnieku labklājību, kur daudzreiz minēta tieši nepieciešamība pārmērīt 
zemnieku zemi un tikai pēc tam noteikt klaušu un nodevu apjomu.36 Muižu 
vēstures kontekstā jāmin O. Hūna apkopotie dati par visiem Baltijas guberņu 
apriņķiem. Tajos atrodamas draudžu kartes ar muižu izvietojumu un apriņķu 
apraksti. Ir pieejams arī kroņa muižu alfabētisks uzskaitījums ar norādēm 
par atrašanās vietu, pusmuižām, īpašnieku, saimnieku skaitu, riežu37 apjomu, 
dzirnavu un krogu skaitu, nomas lielumu un līguma ilgumu.38 O.  Hūns 
izmantojis arī datus no Valkas zemes mērīšanas un revīzijas komisijas, lai 
salīdzinātu muižu lielumu un vērtību.39 Informāciju par konkrētām vietām 
papildina zīmējumi  – zemnieku tērpi, ēkas, darbarīki utt. Citos avotos ir 
pieejama informācija par vienu muižu, saimniecību vai procesu, bet O. Hūna 
materiālos redzama apkopotāja vēlme salīdzināt, piemēram, informāciju 
par muižās dzīvojošo cilvēku skaitu, arklu skaitu, apriņķim vai draudzei 
raksturīgām saimniekošanas īpatnībām utt., kāds ir Rūjienas draudzes muižu 
izdedzinātais brandavīna apjoms.40 Kopumā jāteic, ka Oto Hūna savāktie 
materiāli dod vērtīgu pienesumu muižu vēstures izpētei, neskatoties uz to, ka 
viņa savāktajos datos ir iespējamas kļūdas un neprecizitātes. 

Secinājumi

Kā par daudziem jautājumiem, arī par dzimtbūšanas atcelšanas 
likumdošanas izstrādi un ieviešanu dzīvē dokumenti LVVA ir izkaisīti pa 
dažādiem fondiem, bet lielākoties koncentrējušies augstāko pārvaldes iestāžu 
fondos  – ģenerālgubernatora un gubernatoru kanceleju, guberņas valžu, 
kamerālvalžu un tiesu iestāžu fondos. Lielāko dokumentu kopumu veido 
dažāda līmeņa amatpersonu sarakste, kuras autori ir Krievijas impērijas 
ierēdņi un muižnieki kā privātpersonas vai kā muižniecības pārstāvniecības 
orgānu vai tiesu locekļi. Toties zemnieku skats uz daudzām ar dzimtbūšanas 
atcelšanu saistītām lietām, kurās viņi bija tieši iesaistīti, ir nolasāms pārsvarā 
tikai sūdzību gadījumos un tikai ar svešu roku pierakstīts. Šāds dokumentu 
sastāvs dod ļoti maz iespēju izsekot tam procesam, kā Vidzemes un Kurzemes 



24 ANITA ČERPINSKA

guberņas zemnieks no dzimtcilvēka, kurš ne par ko neatbildēja un bija daudzās 
lietās atkarīgs no muižnieka un muižas, kļuva par valsts pilsoni un pagasta 
locekli, kuram jāuzņemas daļa atbildības par kopējo labumu un jāspēj lemt 
patstāvīgi. 

Pašreiz historiogrāfijā nav jūtama pastiprināta interese par agrāriem 
jautājumiem, jo prioritāri ir cita rakstura pētījumi, tomēr jācer, ka šis plašais 
temats, bez kura nevar izprast latviešu kā nācijas formēšanās vēsturi, atradīs 
savu pētnieku un ieņems pelnītu vietu 19.  gs. Latvijas vēsturē. Visdrīzāk 
nepieciešama kompleksa pieeja avotu bāzei, lai atsegtu visdažādākās situācijas, 
kādās nonāca zemnieki un muižnieki un kā viņi tās risināja.
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Anita Čerpinska

UNTERLAGEN ZUR AUFHEBUNG DER LEIBEIGENSCHAFT 
IN BESTÄNDEN DES HISTORISCHEN STAATSARCHIVS 

LETTLANDS

Die Aufhebung der Leibeigenschaft gilt als ein Komplex der Fragen, der 
verschiedene Lebensbereiche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beein-
flusst hat. In einem hohen Maße wurde durch diesen Vorgang die Heraus-
bildung jenes Gesellschaftsmodells bedingt, das später zur Begründung der 
Staaten Lettland und Estland führte. In der lettischen Historiographie gibt es 
recht viele Abhandlungen über die Aufhebung der Leibeigenschaft; bei einer 
näheren Betrachtung ist jedoch zu erkennen, dass die Autoren versucht ha-
ben, konkrete Probleme oder Vorgangsaspekte zu betrachten. Eine allgemeine 
Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft ist jedoch noch nicht abgefasst 
worden. Möglicherweise ist dies auf das Reichtum der Archivalien und den 
großen Umfang der Forschungsarbeit zurückzuführen, die nötig wäre, um 
diese Frage aus dem politischen, sozial-ökonomischen  und rechtlichen Stand-
punkt zu erörtern.

Die im Historischen Staatsarchiv Lettlands aufbewahrten Unterlagen zur 
Aufhebung der Leibeigenschaft lassen sich in etliche thematische Gruppen 
einteilen:

1) Dokumente über die Erarbeitung der Bauerngesetze und über den Ein-
fluss herrschender Institutionen auf diesen Vorgang; diese sind in den Archiv-
beständen der Livländischen und der Kurländischen Ritterschaft (Nr. 214 und 
640), sowie in den Beständen der Verwaltungsbehörden – Kanzlei des Gene-
ralgouverneurs (Nr. 1), Livländische und Kurländische Gouvernements-Ver-
waltung (Nr. 4 und 96) – zu finden. Hier gibt es Landtagsdokumente, sowie 
Geschäftskorrespondenz adeliger Vertretungsinstitutionen mit verschiedenen 
Kommissionen und Regierungsbehörden.

2) Dokumente über eine allmähliche Bauernbefreiung und den Wechsel 
des sozialrechtlichen Status der Bauern; diese sind in den oben erwähnten 
Beständen und in Beständen höherer und niederer Justizbehörden zu finden.

3) Dokumente über die wirtschaftliche Lage der Güter und Bauernhöfe zur 
Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft; der Großteil dieser Unterlagen ist 
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im Archivbestand zur livländiscehn und kurländischen Gütergeschichte (Nr. 
6999) zu finden, sowie in den Beständen der Kammeralverwaltungen (Nr. 
77 und 472), die Inventarlisten verschiedener Gutshöfe, Wackenbücher und 
Frontabellen beinhalten.

Die umfangreichste Gruppe der Dokumente zum betreffenden Thema bil-
det der amtliche Schriftverkehr zwischen Amtspersonen, Justizbeamten oder 
Vertretungsinstitutionen, sowie Wirtschaftsdokumente der Güterverwaltun-
gen. Unterschiedlich von diesen sind die von Otto Huhn, Arzt und Historiker, 
gesammelten und bearbeiteten Unterlagen über ökonomische Kennziffern der 
Gutshöfe im Allgemeinen, die im Archivbestand Nr. 6810 zu finden sind.

In der Historiographie von heute lässt sich kein besonderes Interesse über 
die Agrarfragen feststellen, weil Forschungen anderer Art vorgezogen werden. 
Hoffentlich wird jedoch dieses bedeutende Thema, ohne dessen die Heraus-
bildung der lettischen Nationalität nicht zu verstehen ist, Interessente finden 
und die gebührliche Stelle in der lettischen Geschichte des 19. Jahrhunderts 
einnehmen wird. Vor allem ist ein komplexer Zugang zu den Archivquellen 
nötig, um die verschiedenen Situationen zu erfassen, in denen Bauern und 
Gutsherren gerieten, und wie sie die vorhandenen Probleme zu lösen wussten.

Schlüsselwörter: Aufhebung der Leibeigenschaft, Bauern, Adel, Agrarische 
Gesetzgebung.
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