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VĒSTURE

Līga Lapa

JĀŅA RAVAS ATMIŅAS PAR SALDUS 
PRĀVU 1910. GADĀ

1905. gada revolūcijas laikabiedra Jāņa Ravas (1863–1946) atmiņas aptver laika posmu pēc revo-
lūcijas sakāves, kad cara administrācijai gatavoja un realizēja politiskās prāvas, cenšoties tajās iesaistīt 
pēc iespējas plašāku latviešu tautas daļu. J. Rava ir skaitliski vislielākās, Saldus prāvas apsūdzētais, 
viņš tiek notiesāts, pēc soda izciešanas izraidīts trimdā uz Sibīriju, kur viņu, līdzīgi kā citus politiski 
ieslodzītos, atbrīvo Februāra revolūcija.
Atslēgvārdi: revolūcija, soda ekspedīcija, cietums, advokāts.

1905. gada decembra vidū Latvijas teritorijā ienāca soda ekspedīcijas 
karaspēks, kas, pievienojoties šeit jau dislocētām armijas daļām, sāka represīvas 
operācijas pret iedzīvotājiem. Pēc vairāku mēnešu akcijām tās rezultējās ar 
1170 bez tiesas un izmeklēšanas nogalinātām personām, kā arī nodedzinātām 
un izpostītām sētām. Nākamais solis represiju izvēršanai bija politisko prāvu 
organizēšana, kā to prasīja likums par karastāvokli. Sākās tā sauktais politisko 
prāvu laikmets, kas ilga līdz pat 1917. gada Februāra revolūcijai. Historiogrā�jā 
dominē viedoklis, ka šīs represīvās tiesu sistēmas izveidošanās cēloņi lielā 
mērā ir saistīti ar vardarbības eskalāciju visā plašajā Krievijas impērijā. Tomēr 
revolūcijas aktivitātes impērijas nomalēs – tā sauktajos nekrievu apdzīvotajos 
rajonos, kā Polijā un Baltijā, kur veidojās jaunas valsts pārvaldes sistēmas 
iedīgļi – fabriku padomes, streiku komitejas, rīcības komitejas, radīja aizdomas 
par separātismu, un patvaldnieciskā iekārta šeit jutās īpaši apdraudēta.

1905. gada laikā un arī vēlāk pirms karastāvokļa ieviešanas ar revolucionāro 
kustību saistītos nodarījumus politiskajās prāvās tiesāja Viļņas kara apgabala 
tiesa, Pēterburgas tiesu palātas izbraukuma sesijas un arī Rīgas apgabaltiesas 
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krimināllietu nodaļa. No 1905. gada decembra beigām sāka veidoties pagaidu 
kara tiesas. Sākumā tās nodibinājās gandrīz katrā apriņķa centrā, vēlāk to 
skaits saruka, kad aktīvi darbojās faktiski tikai Rīgas, Jelgavas un Rēveles 
(tagad Tallina) pagaidu kara tiesas. Šo tiesu locekļi bija attiecīgajā kara rajonā 
dislocēto karaspēka daļu virsnieki, piemēram, Rīgā un Jelgavā no 101. Permas, 
113. Starorusas, 115. Vjazmas, 116. Malojaroslavas, 177. Izborskas u.c. 
kājnieku pulkiem. Šīs tiesu sēdes ar ļoti retiem izņēmumiem bija publiskas, 
tās varēja apmeklēt tiesājamo tuvinieki un arī preses pārstāvji. Informācija 
par apsūdzētajiem, viņu nodarījumiem, prāvu gaitu un spriedumiem tika 
publicēta dažādas politiskas ievirzes preses izdevumos, kā “Rīgas Avīze”, 
“Jaunā Dienas Lapa”, “Rīgas Apskats”, “Latvija”, Ziemeļblāzma”, “Mūsu 
Laiki”, “Baltijas Vēstnesis” u.c., kas kalpo kā vērtīgs vēstures avots. Nedaudz 
tiesas prāvu spriedumu oriģinālu un kopiju ir saglabājušies Latvijas Valsts 
vēstures arhīva atsevišķos fondos: 117. fondā “Rīgas apgabaltiesas prokurors”,  
4568. fondā “Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvalde”, 4569. fondā 
“Kurzemes guberņas žandarmērijas pārvalde” u.c.

Pagaidu kara tiesas iztiesāja dažādus nodarījumus, kas bija saistīti ar 
revolucionāro kustību, un pēc satura šīs prāvas nosacīti var iedalīt šādās grupās: 
muižu dedzināšana un postīšana; rīcību komiteju darbība; kaujinieku bruņoti 
uzbrukumi, naudas ekspropriācija, nodevēju vai amatpersonu sodīšana; 
mežabrāļu darbība un atbalstīšana; ieroču kon�skācija, atsevišķu novadu vai 
pagastu bruņotas sacelšanās, kā Tukuma, Talsu, Aizputes bruņotās sacelšanās 
prāva, Skrīveru–Lielvārdes, Mazsalacas, Vecauces u.c. prāvas. Sodi tika 
piemēroti pēc 1903. gadā izdota likumkrājuma, un pēc attiecīga apsūdzības 
panta tie paredzēja: nāves sodu pakarot vai nošaujot, dažāda ilguma katorgas 
gadus, arestantu labošanas nodaļas, cietumsodu, izsūtīšanu nometinājumā. 
Jāpiezīmē, ka katorgas piespriešana automātiski nozīmēja visu tiesību 
atņemšanu un pēc soda izciešanas mūža nometinājumu Sibīrijā. Izmeklēšana, 
tiesāšana un apsūdzēto meklēšana politiskajās prāvās notika līdz par  
1917. gada Februāra revolūcijai, un to apturēja 1917. gada 6. (19.) marta Pagaidu 
valdības nolikums par vispārēju politisku amnestiju, kas pavisam atbrīvoja ap 
88 000 patvaldnieciskās Krievijas politieslodzīto un izsūtīto personu. 

Politisko prāvu daudzums un tajās notiesāto skaits joprojām nav apzināts. 
Iemesls tam, visticamāk, ir saistīts ar objektīvām grūtībām atsevišķos 
gadījumos precīzi de�nēt, kas ir politiskā prāva, jo ar revolucionāro kustību 
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saistīto nodarījumu saturs ļoti daudzos gadījumos gan toreiz, gan mūsdienās 
varētu tikt vērtēts kā krimināls – dažādas ekspropriācijas, dedzināšanas, 
postīšanas, vardarbīgas akcijas pret atsevišķām personām, teroristiski akti. 
Tādu revolūcijas ievirzi noteica vienīgās ietekmīgās politiskās partijas 
Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (turpmāk LSDSP) radikālā 
spārna aicinājums uz masu vardarbību pret patvaldniecisko iekārtu un tikpat 
vardarbīga carisma pretdarbība pārmaiņām un varas uzurpācija. Tomēr ir 
ļoti liels daudzums prāvu, par kuru vērtējumu nav bijušas šaubas, un Saldus 
revolūcijas prāva kā skaitliski lielākā tur ieņem īpašu vietu.

Strādājot ar 1905. gada revolūcijas notikumu tiesvedības materiāliem, var 
secināt: par vienu un to pašu nodarījumu dažādos laika periodos var saņemt 
pilnīgi atšķirīgu sodu un vairākas reizes; apsūdzēto liecības visbiežāk tika 
iegūtas spīdzināšanas ceļā un tās nevarēja vērtēt kā objektīvas; tikpat bieži 
tika iespaidoti arī liecinieki, visbiežāk izmantojot ekonomisko attiecību sviras. 
Neskaitāmos nopratināšanas protokolos, kas sastopami izmeklēšanas lietās, 
nepārprotami dominē izmeklētāju spiediens uz pratināmo, lai atklātu pēc 
iespējas lielāku nodarījumā iesaistīto personu skaitu. Apsūdzēto cerības, ka 
izmeklēšanas gaitā varētu tikt noskaidrota patiesība, bija naivas. Nereti bija 
gadījumi, ko rāda arī šīs atmiņas, ka pratinātāji un liecinieki atradās stiprā 
alkohola reibumā, un tas tiesvedībā tika uzskatīts par normu.

Saldus prāvā apsūdzētais zemnieks Jānis Rava savas atmiņas par izmeklēšanas 
procesu, tiesāšanas gaitu un soda izciešanu ir uzrakstījis biedrībai “Piektais 
gads” 1928. gada 25. aprīlī – tieši desmit gadus pēc izciestajiem katorgas 
gadiem un atgriešanās no nometinājuma Sibīrijā, kas viņam bija izdevies 
1918. gada aprīlī, t. i., gandrīz gadu pēc politieslodzīto amnestijas, pārvarot 
grūto ceļu atpakaļ no Sibīrijas uz Sātiņu pagastu, kas atradās vācu okupētajā 
Kurzemē. Viņš ir dzimis 1863. gada 21. janvārī (2. februārī),1 un 1905. gada 
revolūcijas laikā viņam bija četrdesmit septiņi gadi, tātad jau nobriedis 
vecums ar noteiktiem politiskiem uzskatiem. J. Rava 1894. gadā apprecējās 
ar Mariju Folbergu no Skrundas, līdz arestam ģimenē bija piedzimuši deviņi 
bērni, no kuriem divi bija miruši. Viņš nav bijis LSDSP biedrs, nav piedalījies 
nekādos vardarbīgos ekscesos, bet pagasta un apkārtnes varasvīru acīs bijis 
dumpinieks pašlepnuma, kā arī nacionālistisko uzskatu dēļ. Biedrības “Piektais 
gads” aptaujas anketā uz jautājumu par iemesliem, kas rosināja piedalīties  
1905. gada notikumos, viņš raksta: “Lai atsvabinātos no muižniecības jūga un 
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riebums pret muižniecības roklaižām.”2 Liekas, ka viņa dzimtai Kūmu mājas 
bija izdevies izpirkt, viņš bija ekonomiski neatkarīgs un saimnieciski darbīgs. 
Iespējams, tieši šo īpašību dēļ pagastā jaunās varas vēlēšanās viņš tika ievēlēts 
rīcības komitejā, kas arī kļuva par lielāko un smagāko apsūdzību.

Jāņa Ravas atmiņu stāstā var satikties ar visai daudziem tā laika sabiedriskās, 
saimnieciskās un politiskās dzīves darbiniekiem. Atmiņās vairākkārt ir 
minēts Saldus pilsētas galva Jānis Vicinskis, ierindojot viņu nodevējos, 
kopā ar daudziem citiem lieciniekiem. J. Vicinska izveidotās pilsētas valdes 
darbību 1905. gada 2. (15.) decembrī revolucionāri apturēja, tās vietā liekot 
jaunizveidoto rīcības komiteju. Pagaidu kara tiesa Rīgā 1906. gada 24. jūnijā 
(7. jūlijā) iztiesāja apsūdzību pret Saldus pasta un telegrāfa kantora bijušo 
priekšnieku galma padomnieku Jakovu Soboļevu, ierēdni Bērtuli Zuti un 
Zvārdes pagasta locekli Jevgēniju Baldiņu par sacelšanos pret pastāvošo 
kārtību, kuri personīgi bija piedalījušies varas pārņemšanas aktā. Arī šajā prāvā 
J. Vicinskis uzstājās kā liecinieks, un no tiesas materiālu atreferējuma presē var 
secināt, ka jaunās varas pārstāvji viņam nav iedvesuši uzticību, tāpēc tas slēpis 
no viņiem gan pilsētas naudu, gan daļu dokumentācijas.3 Apsūdzētos šajā 

Saldus politiskās prāvas izmeklēšanas laikā uzņemtais Jāņa Ravas foto, ko viņš nosūtīja 
no cietuma ģimenei. No Maldas Šintas personīgā arhīva
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prāvā aizstāvēja pazīstamais advokāts Jāzeps Šablovskis, un viņi tika attaisnoti. 
J. Vicinskis bija arī uzņēmējs, 1895. gadā Saldū blakus atslēdznieku darbnīcai 
un smēdei viņš uzcēla ēku, kurā ierīkoja lauksaimniecības mašīnu fabriku 
ar čuguna un metāla lietuvi, zāģētavu un tvaika dzirnavas. Izmeklēšanas 
laikā kļuva zināms, ka šajā fabrikā 1905. gada nogalē tika kalti ieroči, tāpēc  
1909. gada janvāra vidū J. Vicinski apcietināja, un, iespējams, tikai pateicoties 
viņa sabiedriskajam stāvoklim, izdevās pret ievērojamu drošības naudu –  
3000 rubļiem – izkļūt no cietuma.4 Var pieņemt, ka viņa liecības pret 
revolucionārās kustības dalībniekiem varētu ietekmēt arī personiskas nepatikas 
motīvi, jāatzīmē vēl fakts, ka 1905. gada decembrī pēc LSDSP Saldus centra 
rīkojuma tika veiktas ieroču kon�skācijas, kas skāra arī J. Vicinska namu. 
Saldus prāvas iztiesāšanas laikā 1910. gada vasarā J. Vicinskis no apsūdzētā jau 
bija kļuvis par liecinieku.

Biedrības “Piektais gads” fondā glabājas interesants dokuments, precī-
zāk – tā noraksts. Tas ir toreizējā Kuldīgas apriņķa priekšnieka jaunākā palīga 
pa 2. iecirkni Kārļa Maršala5 ziņojums Kurzemes gubernatoram 1906. gada  
14. (27.) janvārī par nesenajiem notikumiem, kad 4. (17.) janvārī Saldū 
ienāca soda ekspedīcija.6 Tie bija 10. Novotroicas-Jekaterinoslavas dragūnu 
pulka četri eskadroni ar diviem lielgabaliem. Tā komandieris pulkvedis 
Firidunbeks Vezirovs7 pavēlēja atdot ieročus, piedraudot miestiņu bombardēt 
ar lielgabaliem. K. Maršals raksta: “Ar komandiera atļauju un uz pilsētas 
vecākā uzaicinājuma saviesīgās biedrības zālē sapulcējušies visi miestiņa 
namsaimnieki sastādīja sīku sarakstu par visiem vietējiem revolucionāriem, 
kurš tika nodots komandierim.” Šīs kolektīvās denunciācijas radītais 
dokuments, visticamāk, arī ir bijis tālāko represiju reāls pamats, kas mainīja 
vairāku simtu cilvēku un viņu dzimtu turpmākos likteņus, tostarp radīja tolaik 
skaitliski lielāko politisko prāvu Latvijas vēsturē.

Rakstīdams par muižniecības jūgu, J. Rava, visticamāk, varēja domāt 
par brāļiem Brēdrihiem, no kuriem vecākais – Roberts revolūcijas laikā bija 
apriņķa priekšnieks, bet Silvio Brēdriham piederēja lieli zemes īpašumi, to 
skaitā Kurmāles un Sātiņu muiža, kuras teritorijā atradās J. Ravas mājas. Abi 
brāļi aktīvi piedalījās soda ekspedīcijas eksekūcijās, un laikraksts “Mūsu Laiki” 
1906. gada 3. (15.) martā par notikumiem Snēpelē vēstīja tā: “Soda ekspedīcija 
šeit atnākusi otro reizi un sodīja 8 dienas no vietas. Apmēram 100 personas 
sistas lielās lūdzamās dienas naktī. Pēršanai lieto žagarus. Ļaudis ir uzbudināti 
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un žēlojas par apriņķa priekšnieka Brēdriha bardzību un cietsirdību.” J. Ravas 
atmiņas liecina, ka savu mērķu sasniegšanai brāļi bez kautrēšanās izmantoja 
šantāžu, melus, uzpirkšanu un draudus. Apsūdzības vardarbībā par brāļiem 
Brēdrihiem ir atstājuši daudzi apcietinātie. Tā Pilsberģes pagasta zemnieks 
Kārlis Girgensons pēc deviņu dienu spīdzināšanas Labraga muižā guva smagu 
galvas traumu un palika darba nespējīgs; Ezeres pagasta zemnieks Miķelis Irbe 
tika pērts ar 100 sitieniem, viņam izsita aci, cietumā noturēja trīsarpus gadu, 
bet beigās Saldus prāvā attaisnoja; Jēkabs Mūrnieks pēc spīdzināšanas zaudēja 
dzirdi un viņam tika sakropļota kāja, Saldus prāvā viņu attaisnoja.8 Daudzi 
cietušie ir atstājuši liecības par to, ka atšķirībā no citiem soda ekspedīcijas 
nodaļu locekļiem, kas deva rīkojumus par eksekūcijām vai raudzījās, kā tās 
tika izpildītas, brāļi Brēdrihi labprāt ir personīgi tajās piedalījušies. S. Brēdriha 
vārds vēlākajos gados bija pazīstams sakarā ar Kurzemes kolonizācijas 
idejas ģenēzi un realizāciju pēc 1905. gada revolūcijas.9 Vēstures materiāli 
par šiem notikumiem rāda kolonizācijas idejas patieso cenu, kas vārda 
vistiešākajā nozīmē atstājusi asiņainas pēdas Latvijas vēsturē, kā, piemēram,  
1906. gada 3. (16.) februārī Valtaiķos nošautie 32 apkārtnes zemnieki, par kuru 
konkrēto revolucionāro darbību pat īstu ziņu nav. Šiem upuriem var pievienot 
daudzus desmitus nošauto “bēgot”, bojā gājušos tuviniekus, cietumos un 
trimdā mirušos. Politiskajās prāvās, kā Aizputes bruņotās sacelšanās prāvā  

Jāņa Ravas ģimenes apbedīšanas vieta Dubes kapos. 
2019. gads. Ilzes Harunas foto
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1909. gada 16. (29.) janvārī, Lutriņu pagasta rīcības komitejas prāvā  
1907. gada 3. (16.) maijā, Skrundas rīcības komitejas prāvā 1907. gada  
30. aprīlī (13. maijā), Saldus prāvā 1910. gada vasarā u.c., tika apsūdzēti un 
tiesāti daudzi simti apkārtnes pagastu zemnieku, atraujot tos uz vairākiem 
gadiem no saimnieciskās dzīves, ja izdevās saņemt attaisnojošu lēmumu, bet 
visbiežāk tas neizdevās. Laikrakstā “Latvija” 1910. gada 28. decembrī (1911. gada  
10. janvāris) bija ievietots saraksts, kurā minēti 62 zemnieki, kam bija izdevies 
aizbēgt no Saldus prāvas tiesvedības, visticamāk, atstājot Krievijas impērijas 
robežas, un viņi atradās policijas meklējamo sarakstos. Nogalināto, notiesāto 
un aizbēgušo zemnieku rentētām saimniecībām tika pārtraukts līgums, un 
tās tika atsavinātas, lai pārdotu no jauna vai nodotu vācu kolonistiem. Brāļu 
Brēdrihu vārds pēc Latvijas valsts nodibināšanas vairākkārt tika minēts gan no 
Satversmes sapulces, gan Saeimas tribīnes. Tā 1924. gada 1. aprīlī, apspriežot 
likumu par atlīdzības nokārtošanu Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un 
muižu īpašniekiem, Latvijas Jaunzemnieku savienības deputāts Kristaps 
Bahmanis, uzskaitot brāļu ļaunprātīgos nodarījumus, ar zināmu rūgtumu 
atzina, ka viņi tomēr ir kļuvuši par pilntiesīgiem jaunās valsts pilsoņiem, 
saņēmuši savu neatsavināmo zemes daļu: Silvio Brēdrihs Kurmāles muižā  
46 ha zemi ar ēkām, Roberts Brēdrihs Labraga muižu ar zemi 51,5 ha ar ēkām 
un papes fabriku. Viņš uzsvēra agrārā likuma nepilnības, kas ļāva gūt labumu 
tām personām, kas bija “visnaidīgāk izturējušies pret latvju tautu un Latvijas 
valsts tapšanas ideju”.10

J. Rava, nokļūstot Kuldīgas apriņķa cietumā, ir sastapies ar tā priekšnieku 
Jāni Kronvaldu, tomēr nekādu tuvāku šī cara ierēdņa raksturojumu nav atstājis, 
visticamāk, mēģinājis ar cilvēkiem, no kuriem lielā mērā tobrīd bija atkarīga 
viņa dzīve, veidot daudzmaz neitrālas attiecības. J. Kronvalds bija lielā latviešu 
tautas pirmās atmodas laika publicista, valodnieka un skolotāja Kronvaldu Ata 
vecākais dēls, kurš šajā postenī sāka strādāt pēc atgriešanās no krievu-japāņu 
kara, tātad 1905. gada revolūcijas seku likvidēšanas laikā. Kāds cits tā laika 
Kuldīgas cietuma ieslodzītais gleznotāja Jaņa Rozentāla māsasdēls topošais 
dzejnieks un literatūrzinātnieks Eduards Šillers ir atstājis visai izteiksmīgu 
J. Kronvalda raksturojumu: “Cietuma kantorī vārda pilnā nozīmē iedrāzās 
neliela auguma vīrelis. Abas rokas uz muguras atmestas. Rūsganā ķīļbārdiņa 
gaisos pacelta. Viņš pieskrēja katram klāt un ielīda sejā. Tad apgriezās pusriņķī 
un sāka nelabā balsī kliegt. Ar katru izgrūstu kliedzienu viņš palecās gaisā. 
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Platās krievu bikses, kas pārlaistas pāri zābakiem, plandījās. Viņš apsveicinājās 
krievu valodā: “Es jums parādīšu!” Ķērkstošā, izdzertā balsī viņš locīja 
tālāk lamu vārdu virkni. Tas priekš respekta pacelšanas un disciplīnas.”11  
E. Šillers īpaši ir uzsvēris cietuma priekšnieka pakalpību un sevišķu cenšanos 
iegūt apriņķa priekšnieka R. Brēdriha labvēlību: “Un Brēdrihs nebija vīlies, 
dabūdams par savu apriņķa cietuma priekšnieku šo padevīgo cara kalpu. 
Kronvalds izrādījās par noderīgu palīgu viņa asiņainajos darbos šinī laikā. 
Kronvalds cietumā bija ievedis stingru režīmu. Cietumnieku terorizēšana bija 
viens no viņa galvenajiem uzdevumiem: “Tu tiksi pakārts, tu tiksi nošauts, 
cietumā sapūdēts!” utt. bij Kronvalda parastie draudi. Un toreiz laiks bija tāds, 
kad šādi draudi tika arī realizēti.”12

Saldus prāvas apsūdzēto un notiesāto skaits ir milzīgs, un tikai par 
nedaudziem no viņiem ir izdevies atrast materiālus par turpmākajām dzīves 
gaitām, kas, ņemot vērā Pirmā pasaules kara, Krievijas Pilsoņu kara, Brīvības 
cīņu laika sarežģīto situāciju, varēja būt ļoti dažāds. J. Ravam izdevās atgriezties 
pie ģimenes. Neskatoties uz visai smago cariskās Krievija katorgā pavadīto 
laiku, viņš ir nodzīvojis garu mūžu un aizsaulē aizgājis 1946. gada 29. aprīlī 
Saldū, apglabāts Dubes kapos. Kuplo Ravu ģimeni izpostīja Otrais pasaules 
karš un padomju varas represijas, no kurām glābjoties lielākā daļa atstāja 
dzimteni un patvērumu atrada Vācijā, bet vēlāk Amerikas Savienotajās Valstīs.

Raksta autore pateicas vēstures pētniecei Ievai Markausai, Jaņa Rozentāla 
Saldus vēstures un mākslas muzeja vēstures speciālistei Ilzei Harunai, Jāņa 
Ravas mazmazmeitai Modrai Šintai un viņa vecākā dēla Jāņa vedeklai Brigitai 
Ravai par informāciju un atbalstu.

ATSAUCES UN PIEZĪMES
1 Ieraksts par J. Ravas dzimšanu atrodas Saldus evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas grāmatā, sk. 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 235. f. (Kurzemes, Vid-
zemes un Latgales ev. lut. draudžu metriku grāmatas), 2. apr., 1902. l., 44. lp. o. p. Tātad tuvinieku 
uzraksts uz ģimenes kapakmens Dubes kapos, kur dzimšanas gads minēts 1864, ir kļūdains.

2 LVVA, 5570. f. (Biedrība “Piektais gads”), 1. apr., 91. l., 89. lp. o. p.
3 Mūsu Laiki. 1906. 1. jūl. Nr. 112.
4 Rīgas Avīze. 1909. 15. (28.) janv. Nr. 11; Jaunā Dienas Lapa. 1909. 20. janv. (2. febr.). Nr. 15.
5 Kārlis Maršals (arī Maršalks; 1870–1936), 1905. gada revolūcijas laikā Kuldīgas apriņķa priekšnieka 

jaunākais palīgs pa 2. iecirkni, pēc tam pārcelts par Jelgavas-Bauskas apriņķa priekšnieka 
jaunāko palīgu. 1907. gadā iecelts par Pleskavas pilsētas policijmeistaru, no 1908. gada Maskavas 
kriminālpolicijas priekšnieka vietnieks, vēlāk priekšnieks. Miris Rīgā, apglabāts Meža kapos.

6 LVVA, 5570. f., 1. apr., 113. l., 133. lp.



133JĀŅA RAVAS ATMIŅAS PAR SALDUS PRĀVU 1910. GADĀ

7 Firidunbeks Vezirovs (1850–1925), dzimis Ti�isā, Krievijas armijas militārs darbinieks. No  
1900. gada 28. janvāra līdz 1906. gada 17. jūlijam 10. Novotroicas-Jekaterinoslavas dragūnu pulka 
komandieris. Īstenoja soda ekspedīcijas darbību Kuldīgas, Saldus, Jelgavas un Bauskas apkaimē. 
Par izciliem nopelniem 1906. gada 18. aprīlī paaugstināts par ģenerālmajoru. Pēc Baku komūnas 
gāšanas bija Baku pilsētas komandants. Nodibinoties padomju varai, apcietināts un nošauts.

8 LVVA, 5570. f., 43. l., 136. lp.; 49. l., 161. lp.; 78. l., 169. lp.
9 Pirmā pasaules kara vēstures liecības vācbaltiešu muižnieka Silvio Brēdriha atmiņās (1914–

1915). Publicēšanai sagatavojis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Klāvs Zariņš. Latvijas 
Universitātes Žurnāls. Vēture. 2017. Nr. 3.

10 Latvijas Republikas I Saeimas 4. sesijas 20. sēde 1924. gada 1. aprīlī.
11 Šillers, E. Kuldīgas cietums, 1907–1909. Grām.: Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata. 

Maskava: Prometejs, 1936. 103., 104. lpp.
12 Turpat, 104. lpp.

Jāņa Ravas atmiņas, kas iesniegtas biedrībai “Piektais gads”

1928. gada 25. aprīlī

Priekš manim 1905. gads sākās jau 1904. gadā. Tas notika ar Saldus latviešu 
draudzes mācītāju Teodoru Beķeri1.

Sagadījās man ar mācītāju pie viena goda mielasta kopā sēdēt, un viņš 
iesāka latvju tautu ļauni kritizēt par 1904. gada beidzamajiem notikumiem. Es 
viņam runāju pretim un mēģināju latviešus aizstāvēt. Tas Beķera kungam bija 
tā ieķēries, ka viņš nevarēja man piedot un 1905. gada notikumus caur soda 
ekspedīciju gribēja un arī krietni atriebās.

Viņš jau pasteidzies mūsu goda mielasta sarunu tam asinskārajam 
Brēdriķim2 atstāstīt, un tā laikam abi kopā pasteigušies to piesūtīt kara 
ministram Suhomļinovam3 priekš manas apvainošanas. Jau 1906. gada janvārī 

1 Teodors Ādolfs Beķeris (Becker; 1864–1945), vācbaltiešu mācītājs, dzimis Piltenē. 1886. gadā  
beidzis Tērbatas Universitāti, 1889. gadā ordinēts par evaņģēliski luterisko draudžu mācītāju, 
1889.–1920. gadā strādāja Saldū. 1921.–1939. gadā Jelgavas Sv. Trīsvienības vācu draudzes 
mācītājs, 1922.–1939. gadā Zemgales vācu draudžu prāvests.

2 Visticamāk, šeit ir domāts Silvio Brēdrihs (Broedrich; 1870–1952), vācbaltiešu muižnieks, 
Kurmāles, Labragu, Satiķu u.c. muižu īpašnieks Kurzemē. Studēja teoloģiju Tērbatā. Ienākot 
soda ekspedīcijai 1905. gada decembra vidū, kļuva par goda policistu pie brāļa Roberta, kas bija 
Kuldīgas apriņķa priekšnieks. Organizēja un īstenoja vācu kolonistu apmešanos Kurzemē.

3 Vladimirs Suhomļinovs (1848–1926), krievu militārs darbinieks, dzimis Telšos. 1874. gadā beidza 
Krievijas Ģenerālštāba akadēmiju. No 1909. gada marta līdz 1915. gada jūnijam Krievijas kara 
ministrs. Apsūdzēts un notiesāts par korupciju un slikto armijas militāri tehnisko nodrošinājumu. 
Miris Berlīnē.
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Jāņa Ravas izpildītā anketa 
biedrībai “Piektais gads”. LVVA, 
5570. f., 1. apr., 91. l., 89., 90. lpp. 
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sūtījuši soda ekspedīciju, lai nodedzina manas mājas. Bet soda ekspedīcija 
apmaldījusies, atbraukusi atpakaļ, manas mājas nenodedzinājusi. Tā visiem 
par brīnumu palika manas mājas veselas. Tālāk 1906. gads palika bez 
traucējumiem, tamdēļ ka man nekādus rupjus noziegumus nevarēja pierādīt. 
Bet 1907. gadā gan saskubinājuši gubernatoru, lai saldeniekus rīcības komitejas 
locekļus izsūta no Kurzemes. Priekš tam vēl Brēdriha palīgs Adol�4 ar kādiem 
8 stražņikiem un uradņiku Grīnfeldu priekšgalā vienā jaukā tumšā naktī 
manas mājas aplenkuši un smalki un pamatīgi izkratījuši. Pie kam strādājuši 
4 stundas, man salauzuši dokumentu skapīti, kon�scējuši vienu vēstuli no 
Amerikas, nolaupījuši vienu skaistu zīda kaklautu, izvandījuši klētī labības 
apcirkņus, miltu kastes un tā atkal, kā lielu valsts darbu padarījuši, aizgājuši. 

Es to nakti nebiju mājās. Aizbraucu uz Auces tirgu. Pēc trim dienām satiku 
uradņiku Grīnfeldu5, tas ir tas pats Grīnfelds, kas tagad Zvārdes virsmežniecībā 
izpilda mežziņa vietu, prasīju – kāpēc to visu darījuši? Viņs atbild, ka nezinot. 
Un mana Amerikas vēstule un zīda kaklautiņš bij vai nu Grīnfeldam jeb 
Adol�jam bij tā patikuši, ka es viņus vairs neredzēju. Drīz pēc tam nāca tā 
izsūtīšana no Kurzemes, un šie paši bargie Brēdrihs un Adol�js lika mūs pa 
etapu vest, lai gan gubernators bija domājis, ka mums labprātīgi jāizbrauc. Uz 
to etapa rēķinu ievietoja mūs Kuldīgas apriņķa cietumā. Par to mana sieva un 
Rozentāla sievas tēvs bij lūguši pie senatora Pālena6, kāpēc viņus tura cietumā? 
Ja jau izsūtīšana, tad nav cietumsods. Pālens devis vēstuli līdzi, lai brauc pie 
gubernatora. Līdzko gubernators vēstuli izlasījis, tūlīt telegrafējis uz Kuldīgu, 
lai mūs no cietuma atbrīvo un mūs pēc 10 dienu cietuma dzīves atlaida, lai 
paši labprātīgi izbraucam 3 dienu laikā. Bet pa tām 3 dienām gubernators 
apdomājies, devis atkal rīkojumu, ka mūsu izsūtīšana atcelta uz nenoteiktu 
laiku. Bet Adol�js ar uradņikiem Putniņu un to pašu Grīnfeldu, lai mūs 
vairāk pamocītu, to rīkojumu tīšām novilcināja, tā ka trīs mani biedri jau bij 

4 Šeit domāts S. Brēdriha brālis Roberts (1969–1945), kurš bija Kuldīgas, vēlāk Ventspils apriņķa 
priekšnieks. Viņa jaunākais palīgs, kas reāli izpildīja policijas priekšnieka funkcijas, bija Karls  
Adol�.

5 Indriķis Grīnfelds (1880–1942), policijas uradņiks Kuldīgas apriņķī. Pēc Latvijas valsts 
nodibināšanas virsmežzinis Kursīšu mežniecībā (1918.–1922. g.), pēc tam Kursīšu virsmežniecības 
3. un 2. šķiras mežzinis. 1941. gada 14. jūnijā deportēts, miris Vjatlagā.

6 Konstantīns fon der Pālens (Pahlen; 1861–1923), vācbaltiešu muižnieks, Veczvārdes, Vecauces un 
Ķeveles muižu īpašnieks. Krievijas valsts darbinieks, jurists, no 1906. gada 15. (28.) marta sena-
tors, Baltijas pagaidu ģenerālgubernatora izveidotās provinciālpadomes loceklis no Kurzemes. 
1917. gadā emigrēja, miris Veimāras Republikā.
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aizbraukuši līdz Šauļiem. Es gan dabūju uz ceļa zināt par izsūtīšanas atcelšanu, 
desmitajā verstē atgriezos atpakaļ. 

Otrā rītā iebrauca uradņiks Putniņš un tā lepni manai sievai saka: “Nu, jūs 
varat savam vīram braukt pakaļ un vest mājās.” “Tā, tā,” – mana sieva atbild. 
Atver durvis un saka man: “Nāc nu mājās!”

Uradņiks ieraudzīja mani un brīnās, ka es jau mājās. “Jā,” teicu, “dabūju uz 
ceļa zināt par izsūtīšanas atcelšanu, tamdēļ droši griezos atpakaļ. Es jau zināju, 
ka jūs man tīšām vilcināt to atsaukšanu.”

Tā mēs mierīgi sagaidījām 1908. gada decembri, kad iesākās tā Brēdriha un 
Adol�ja asinskāre. Un pie tam viņam vajadzēja palīgā tos viltus lieciniekus, un 
tie viņam arī atradās lielā skaitā. Tie bija: mācītājs [T.] Beķeris, Jēkabs Liepa, 
Rodriks Draviņš, Jānis Lavendels, Miķelis Plaudis, Matīss Kilēvics, Zadovskis, 
Silenieks, Jānis Vicinskis7, Roberts Tiltiņš, Jānis Upenieks Lediņos, Jānis 
Pumpainis, Jānis Putniņš Dameikās utt. 

Mācītājs Beķeris apliecināja, ka Žanis Muša viņu izdzinis no muižas, tas 
nebij taisnība. Rodriks Draviņš, tas pats, ko Saldus virsmežzinis Jēkabsons (tā 
viņš parakstās) rekomendēja par mežzini Sesīlē, un tas tur bij sapinies žagaros, 
malkā un naudā un ar lielu “slavu” atsviests. Draviņš līdzēja Brēdriham  
3 dienas to apvainošanas aktu priekš lielās Saldus politiskās prāvas sastādīt. Es 
prasīju Draviņam: “Ko tu tur dari tik ilgi?” Viņš atbildēja: “Pīpējam cigārus 
un dzeram tēju abi ar Brēdrihu.” Es teicu: “Kādu pirti tu mums sakurināsi, 
tādā mums būs jāperas.” Un tā arī bij. Tiklīdz Draviņš ar Brēdrihu savu 
kopsēdi beidza, tūlīt sāka mūs, rīcības komitejas locekļus, apcietināt, kas vēl 
bija starp dzīvajiem. Daudzi jau bij nošauti. Tā 1906. gada janvāra sākumā 
kā ienāca soda ekspedīcija, tā nošāva skolotāju Švolmani8. Pēc tam četrus 
jaunus puišus, kuri bij drošāki izturējušies.9 Tad vēl Saldus apkārtnē bij liela 
bendēšana notikusi Skrundas pagastā. Valtaiķos muižnieki bij nošāvuši  
32 revolucionārus vienā rītā visus vienā krastmalā.10 Kazdangā vēl tagad 

7 Jānis Vicinskis (1862–1939), uzņēmējs, rūpnieks, Saldus pilsētas galva (1903.–1910. g.).
8 Aleksandrs Švelmanis (arī Švolmanis; 1880–1906), dzimis Kandavas pagastā. No 1903. gada 

pēc Baltijas skolotāju semināra beigšanas strādāja Saldus pareizticīgo skolā, LSDSP biedrs.  
1905. gadā Saldus rīcības komitejas loceklis, tautas milicis. 1906. gada 4. (17.) janvārī viņu nošāva 
soda ekspedīcija.

9 Par soda ekspedīcijas upuriem Saldū un Brocēnos ir saglabājušās visai pretrunīgas ziņas, kur 
atšķiras nošaušanas vieta – Saldus vai Brocēni un nošaušanas diena – no 4. (17.) līdz 7. (20.) 
janvārim. Nošautie ir: Žanis Bergmanis, Romans (Roberts) Blūms, Alberts Grošs, Kārlis Gūtmanis, 
Kārlis Liepa, Gustavs Mihelsons.

10 1906. gada 3. (16.) februārī Valtaiķos soda ekspedīcija nošāva, pēc pašreizējām ziņām, 38 apkārtnes 
zemniekus, desmit no viņiem bija no Skrundas.
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ceļa malā ir ābele, kur ar lielu spīdzināšanu pakāra skolotāju Pumpuriņu11. 
Liepājas 1905. gada revolūcijas izstādē tā ābele bij uzzīmēta, bet par to lielo 
upuri Pumpuriņu kā par brīnumu nekas nebij minēts. Saldus rīcības komiteju 
1906. gadā bargi neķēra. To sataupīja uz 1908. gadu, tad atkal toties bargāk 
apstrādāja. Tā 1908. gada decembrī Jēkabs Liepa Bitēs bij liecinājis par mani, 
ka es esot ar revolveri draudējis, lai atdod amata zīmes un kasi. Bet tas nemaz 
tā nebij. Jēkabs Liepa bij pagasta vecākais. Kad 1905. gadā novembra beigās 
[Friča] Stepes un Strautiņu [Friča] Bumbiera vadībā lielā pagasta sapulcē 
ievēlēja rīcības komitejā [Jāni] Ravu, [Miķeli] Rozentālu, [Žani] Mušu un 
[Kārli] Jurjanovski, tad izvēlēja Zandera [Frici] Marku un Veņģu [Jēkabu] Lasi, 
lai iet pagasta mājā pateikt pagasta vecākajam un priekšniekiem, ka jāatdod 
vara un kase jaunizvēlētiem. Tie iznāca un pateica, ka pagasta vecākais negrib 
citam atdot, lai iet tie izvēlētie. Mēs arī tūlīt iegājām. Es piegāju pie galda un 
teicu: “Tev nu ir laiks atdot.” Stepe bez draudiem teica: “Ja tu neatdosi ar labu, 
tad tev atņems ar varu.” Un tūdaļ bez pretošanās viņš arī atdeva.

Bet vēlāk pie apriņķa priekšnieka Brēdriha viņš meloja, ka esot ar revolveri 
draudēts. Zināms, to tas asins kārais Brēdrihs tik gribēja, lai samelo. Tad viņš 
var apvainot uz 100. pantu, tas ir, uz nāves sodu. Un pagasta vecākais Jēkabs 
Liepa, apzadzis pagasta kasi, labprāt meloja, lai apriņķa priekšnieks Silvio 
Brēdrihs12 viņu nesoda. Tas laikam arī bija apsolīts. Un no manīm viņš atkal 
baidījās, ka es to zādzību ātrāk ievērošu tāpēc, ka biju vecā valdībā par pagasta 
vietnieku. 

Lai varētu to grēku lielāku uzpūst, tad Brēdrihs iedomājies mani pašu 
pirmo pierakstīt. Tamdēļ arī man uzbruka ar sitienu, kurš, slava manai kažoka 
apkaklei, neķēra domātā vietā. Un kaut arī tā, bet mana kažoka apkakle vēl 
tagad deg pret to mežonīgo muižnieku suņiem.

Tā tie izsalkušie suņi izgāza savu ģii pār Kuldīgas, Aizputes un Tukuma 
apriņķiem. Tanīs dienās, kad Brēdrihs spīdzināja mūs Saldū ar savu svītu Adol�, 
uradņiku Putniņu un Grīnfeldu, tie bij īstie rokas suņi. Dabūjām dzirdēt un 
redzēt daudz tautas nodevējus un nepatīkamus lieciniekus. Tā Paures pagasta 
Grebutnieku Roberts Tiltiņš apliecināja, ka Saldus pagasta rīcības komiteja 
izsūtījusi, lai atņem ieročus. Bet tā nebij.

11 Jānis Pumpurs (1871–1906), Kazdangas pagasta skolas skolotājs no 1903. gada. Ievēlēts Kazdangas 
pagasta rīcības komitejā, tautskolotāju kongresa delegāts. 1906. gada 30. janvārī (12. februārī) viņu 
pakāra soda ekspedīcija Kazdangas–Aizputes ceļa malā Zīļu māju laukos.

12 Domājams, ka abu brāļu Silvio un Roberta Brēdrihu darbība bija tik līdzīga, ka atmiņu autors abas 
šīs personas dažviet sajaucis. Šeit apriņķa priekšnieks bija Roberts Brēdrihs.
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Ar lielu godu jāpiemin daži goda vīri mūsu tautā. Minēšu Frici Stūri no 
Paures pagasta Grebutniekiem. Ļoti gaiši atminu viņa liecību. Man gadījās 
izdevība noklausīties, kā Brēdrihs nopratina lieciniekus. Brēdrihs labā cerībā, 
ka no Friča Stūra dabūs tādu liecību, kādu viņš grib, glaimodams pieaicina sev 
klāt, lūdz, lai apsēžas, un tad saka: “Nu, jūs, īsts goda vīrs, man teiksiet visu 
patiesību. Vai jūs pazīstiet tādu Kūmu Ravu?”

“Jā, lielskungs, pazīstu ļoti labi.”
“Tā! Nu, sakāt man – kādas pavēles Kūmu Rava izsūtīja pa pagastu?” 
“Nē, lielskungs, to es nezinu,” atbild Stūris. 
“Kā, nezini? Tu taču teici, ka pazīstot un zini, ka Rava bij rīcības komitejas 

priekšnieks.”
 “Kūmu Rava ir saldenieks, bet mēs, paurenieki, piederam pie Sātiņu 

pagasta, tāpēc es no Ravas neko nezinu.” 
“Ar labu nakti!” Brēdrihs tūlīt iesaucas. “Man tevi vairāk nevajag. Ej uz 

mājām!”
Tā bij patiesība, ko Fricis Stūris liecināja, tāpēc Brēdriham viņš nepatika. 

Turpretim citi Paures pagasta liecinieki, gribēdami apriņķa priekšniekam 
patikt, ļāvās ar tiem glaimiem sevi novilināt uz meliem. Tā viens paurenieks 
Jānis Upenieks no Lodiņiem lielījies, ka braucot Kūmu Ravu par pēdu īsāku 
taisīt ar savu liecību. Par to gan no maniem labvēļiem dabūjis pliķi. Vēl divi 
citi Paures pagasta liecinieki Jānis Pumpainis un Jānis Putniņš no Paures 
Dāmeikām liecināja, ka visas pavēles toreiz saņēmuši no Ravas. Un tas bija salti 
meli. Bet Brēdriham tie patika. Tā var Kūmu Ravu apvainot uz 100. pantu. Pēc 
tam Podu Jānis Lavendelis, Miķelis Plaudis no Stapāniem, [Matīss] Kilēvics 
no Ruņģiem, Zadovskis no Sileniekiem – visi, gribēdami Brēdriham patikt, 
samelojās savās liecībās tik daudz, cik Brēdriham vajadzēja.

Tā atkal Kursīšu pagastā soda ekspedīcijas laikā Dabe saimnieks Zulps 
līdzējis stražņikiem ķert rīcības komitejas locekļus Krūzbergus Abrupjos, 
kur stražņiki vienu ar zobeniem sakapājuši.13 Grīvu Turks, Leibu Turks, 
Sauļu Zihmanis, Cepurnieku Suseklis, Mačuļu Klabis [..] ar savām liecībām 
samelojuši tik daudz, ka gribēja galvu noņemt Vālodzu [Jēkabam] Vītiņam, 

13 Abrupju mājās pie brāļa Osvalda slēpās Rūdolfs Valds. 1906. gada 14. martā viņu pārsteidza soda 
ekspedīcijas nodaļa, kas mājas ļaužu klātbūtnē viņam sacirta galvu ar zobeniem un pēc tam nošāva. 
Tēvs par to sūdzējās Liepājas apgabaltiesas prokuroram, bet saņēma atbildi, ka dēls nošauts bēgot.
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rakstvedim [Jānim] Lācim, Grietēnu [Kristapam] Osim, Sūbru [Fricim] 
Vītolam. 

[J.] Lāci, [K.] Osi un [F.] Vītolu iztiesāja 1906. gadā lauka kara tiesa 
Jelgavā.14 Minēšu atkal vienu Brēdriha mežonību. Aizsauca no manām mājām 
puisi Jāni Bitaušķi uz Kuldīgu kā liecinieku un piesolījis Kurmālē mežsarga 
vietu un māju, bet lai liecina tā, kā Brēdrihs prasa. Jānis Bitaušķis, iekārdināts 
no tāda atalgojuma, parakstījis ar to ļauno liecību. Tā paiet daži mēneši, 
pienāk Bitaušķim pavēste, ka jāierodas Jelgavā [..] kā lieciniekam Lāča, Oša 
un Vītola lietā. Bitaušķim sirds paliek nemierīga, ka par mežsarga vietu nu 
būs bende trijiem cilvēkiem. Sāk man atzīties, ka slikti liecinājis Kuldīgā pie 
žandarmērijas palkavnieka, un lūdza, lai palīdzu apdomāt – kā lai izglābj 
cilvēkus no Brēdriha viltības. Un tad kopā apspriedām tā. Bitaušķim Kuldīgā 
pie nopratināšanas nav priekšā stādīti ne Osis, ne Vītols. Tātad var uzgriezt 
to liecību uz to Kalēju un Osi, kas aizbraucis uz Ameriku,15 un Vītolu, kas 
pazudis bez vēsts. Un to liecības grozīšanu palīdzējis advokāts Jānis Čakste, 
mūsu pirmais Valsts prezidents, izvest spīdoši cauri.16 Tā Osis un Vītols tika 
attaisnoti, bet Lācim piesprieda nometināšanu Sibīrijā uz visu mūžu. Par to 
Lācis izteicis kara tiesai paldies par dzīvības glābšanu. Bet ienīstie Brēdriha 
liecinieki tūlīt steigušies teikt, ka tā ir Krūmu Ravas vaina, ka Bitaušķis savu 
liecību ir grozījis. Par to Brēdrihs tā saskaities, ka sūtījis uradņiku tūlīt Krūmu 
Ravu apcietināt. Par laimi, urdņiks ieteicies, ka Rava tagad nebūs mājās, nu 
labi, lai paliek līdz rītam. Bet no rīta Brēdrihs apdomājies, teicis urdņikam: 
“Lai paliek tā apcietināšana pēc tam, kad es pārbraukšu no Jelgavas. Es braukšu 

14 Apsūdzību pret Jāni Lāci, Kristapu Osi un Frici Vītolu iztiesāja pagaidu kara tiesa Jelgavā  
1907. gada 17. (30.) janvārī. Viņus apsūdzēja par darbību revolucionārā partijā, piedalīšanos 
mītiņos, kuros teikuši runas ar aicinājumu gāzt pastāvošo varu, kā arī par likumīgi ieceltās  
pagasta valdes gāšanu un rīcības komitejas vēlēšanu. Tiesa piesprieda Jānim Lācim izsūtīšanu,  
bet pārējos attaisnoja.

15 Ir ziņas, ka uz ASV izdevās aizbraukt Kursīšu pagasta Sīmaņu māju saimniekam Fricim Osim 
(1856–1916 vai 1918), kurš bija pagasta rīcības komitejas loceklis. Viņa mājas soda ekspedīcija 
1906. gada 10. (23.) janvārī apšaudīja ar lielgabalu, tika nodedzinātas visas ēkas, izņemot riju un 
kūti, kurā kalpi turēja mājlopus. Miris Bostonā.

16 Jānis Čakste (1859–1927) – jurists, politiķis, pirmais Latvijas Valsts prezidents (1922.–1927. g.). 
No 1888. gada strādāja par advokātu. Ir zināms, ka bijis aizstāvis vairākās politiskajās prāvās Jelga-
vas pagaidu kara tiesā, tā sauktajā Talsu prāvā 1906. gada 23. augustā (5. septembrī), šeit minētajā 
Kursīšu pagasta revolucionāru prāvā 1907. gada 17. (30.) janvārī un lielajā Saldus prāvā 1910. gada 
vasarā.
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pats pārliecināties, kā pie kara tiesas viss tas noticis.” Aizbraucis un dabūjis 
skaidras ziņas.

Liecinieks Zihmanis tā bijis piedzēries, ka sācis skaļā balsī dziedāt. Leiba 
Turks caur piedzeršanu samaitājis valodu tā, ka kara tiesa atzinusi to par 
nepilnīgu. Grīvu Turks ar savu liecību bijis neievērojams. Tā kā sajukums bijis 
apmēram tik liels, ka kara tiesa Osi un Vītolu attaisnojusi. Brēdrihs pārbraucis 
un teicis uradņikam, ka nevajag Ravu apcietināt. Tie kursīšnieku sunīši 
paši vainīgi, tikai apmelo Kūmu Ravu. Bet liecinieks Bitaušķis dabūjis lielu 
rājienu par savu liecības grozīšanu, mežsarga vietu un māju arī vairs nedabūja. 
Uradņiks pasteidzās man to prieku paziņot, ka atkal vienas nepatikšanas 
laimīgi garām.

Mani apcietināja 19. decembrī 1908. gadā vakarā, nodeva uradņikam Grīn-
feldam. Ejot uz arestmāju, es lūdzu, lai mani ielaiž tējnīcā paēst vakariņas. “Ne 
soli nelaidīšu,” atteica Grīnfelds. Tā arī paliku bez vakariņām.

Tad sadzina mūs, apmēram 5–6 cilvēkus, vienā mazā ar asinīm notraipītā 
kambarītī, kur jau agrāk līdz asinīm spīdzināti revolucionāri. Bet no rīta 
itin agri Preis kundze bij klāt ar siltu un gardu brokastu. Tā priekš mums, 
apcietinātiem, atradās līdzcietīgas sirdis, kas mūs atminēja bēdu brīdī.

20. decembrī stražņiku pavadībā visus ar pagasta šķūtīm aizveda uz Kuldīgu 
apriņķa cietumā. Cietuma priekšnieks, mani ieraudzījis, noskumušā balsī 
teica: “Jūs esat smagi apvainots”.17 Tur atkal mūs, saldeniekus, brocēniekus un 
zvārdeniekus, salika vienā kambarī. Nu bij jāapron ar cietuma kārtību. Pirmo 
nakti jāizguļas uz plikiem dēļiem. No rīta jāiet iebāzt matrači priekš gulēšanas. 
Kad matrači bij iebāzti, tad Leibu Merklins lūdza cietuma staršam Zālītim, vai 
nevar dabūt birsti drēbes notīrīt. Zālītis teica pajokodams: “Dabūsi birsti un 
sulaini arī klāt.”

Tā sagaidījām pirmos Ziemassvētkus šķirti no savas pasaules. Pirmo 
Ziemassvētku rītu ienesa mūsu kambarī vienu maisu kartupeļu un pavēlēja 
notīrīt priekš pusdienas. Mēs jau labi sapratām, ka mums grib pierādīt, kādā 
verdzībā esam iespiesti. Nu, itin labi tā. Es piesēdos pie maisa klāt, uzdziedāju: 
“Liktens visus ēvēlē, uz mata vienādus.” Caur to sākām visi smiedamies 
lobīšanu.

17 Kuldīgas apriņķa cietuma priekšnieks šajā laikā bija Jānis Kronvalds (1869–1926). Ir zināms, ka 
Krievijas impērijas tieslietu resorā viņš sāka strādāt no 1906. gada.
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Viens ļoti zīmīgs atgadījums, kamēr Kuldīgā izmeklēšanas cietumā sēdējām. 
Vienam no mūsu biedriem Zariņam18 jāiet turpat Kuldīgā uz miera tiesu par 
liecinieku, un viņam piesola likt ķēdes uz rokām. Pa laimi, ienāk prokurors 
Marišins. Nu Zariņš domāja atrast glābiņu. Lūdza prokuroru, lai viņu ved bez 
ķēdēm uz miera tiesu: “Es tikai stāvu izmeklēšanā, neesmu notiesāts, kāpēc 
tad mani slēgs ķēdēs?” Uz to prokurors Marišins viņam zaimojoši atbild: “Ja tu 
būtu slepkava jeb laupītājs, tad tevi vestu bez ķēdēm, bet tagad tevi slēgs ķēdēs 
tāpēc, ka esi politiskais.” Tā arī bij. Saslēdza ķēdēs, aizveda uz miera tiesu un 
atpakaļ. Tik bargi skatījās muižnieku acis uz mums, politiskajiem.

Dažas dienas vēlāk ienāca man viens radinieks uz apciemojumu, un, starp 
restēm runājot, es viņam itin vienkārši sāku stāstīt, cik bargi uz mums skatās, 
ka, pat par liecinieku ejot uz miera tiesu, saslēdz ķēdēs. To izdzirdis, tas pats 
vecākais uzraugs Zālīte bargā balsī mani apsauca un piedraudēja, ja vēl tā 
ko stāstīšu, tad tūlīt aizliegšot sarunāties. Tātad tīru notikumu nedrīkstēja 
atstāstīt.

To, ko prokurors jeb Brēdrihs darīja jeb runāja, nedrīkstējām vēstulē arī 
rakstīt. Ja kāds to bij ierakstījis, tad to vietu ar tušu izdzēsa jeb vēstuli pavisam 
nozaudēja. Vienu dienu no mūsu kambara izsauca vecu vīru Rozi no Ķerkliņu 
pagasta pie apriņķa priekšnieka cietuma kantorī. Drīz pēc tam uznāca vecais 
Roze ar sadauzītu galvu. No tiem sitieniem viņš dabūja tādu slimību kā krītamā 
kaite. Uz reizi nokrīt, atkal pēc dažām minūtēm uzcēlās.

Nazi nepavisam nebij brīvi ienest, taču to arī iedabūjām pa vienam, dažreiz 
pat vairāk. Bet vēl stingrāk bija aizliegts avīzes lasīt. Bet politiskajiem tās ir 
nepieciešamas. Te nu bijām spiesti nopirkt uzraugu ar visām avīzēm. Kāršu 
spēlēšana arī bija aizliegta. Bet no gara laika paši uztaisījām kārtis un tomēr 
spēlējām. Tā atkal vienreiz pašā spēlēšanā uzreiz durvis vaļā un ienāk pats 
priekšnieks, pavadīts no starša. Bet mums zibeņa ātrumā kārtis apakš deķa 
un grāmata rokā. “Kā, jūs kārtis spēlējat!” uzprasa. “Ak ne, ne, grāmatu lasāt,” 
pats saka. Un mēs ar veselu ādu laimīgi cauri. Par godu cietumam jāsaka, ka 
bibliotēka bija plaša. Ko lasīt papilnam. Kad jau bijām apnikuši to cietumu, 
tad sākām domāt, vai nevarētu kāds mums līdzēt. Un tā mūsu domas krita uz 
mācītāju Beķeri. Norakstījām cienīgam tēvam lūgumu, lai palīdz mūs izpestīt 

18 Jānis Zariņš, Zvārdes pagasta zemnieks, 1910. gadā 44 gadus vecs, Saldus prāvā notiesāts uz 
četriem gadiem katorgā.
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no cietuma. Par to cienīgs tēvs esot stipri uztraucies un rokas plātīdams teicis: 
“Es neko nevaru līdzēt. Kas sodu pelnījis, tam jācieš.” Un vēlāk, kad mums 
piesprieda katorgu, tad teicis mūsu sievām, lai nu tos vīrus vairs negaida. Kas 
katorgā, tie ir aprakti. Droši var precēt citu vīru. Tas pats mācītājs Beķeris bija 
arī kara tiesā par liecinieku no policijas puses. Un, kad tika nopratināts, tad 
neteica vis kā tie citi policijas liecinieki “rīcības komiteja”, bet “revolūcijas 
komiteja”. Viņam tas nosaukums “rīcības komiteja” izrādījās par mīkstu, tālab 
viņš sauca “revolūcijas komiteja”. Ļoti ievērojams draudzes gans, kas parādīja 
savu īsto dabu. Tā mēs dabūjām zināt, ka esam čūsku glaudījuši.

Tā, vienu gadu un desmit mēnešus nosēdējuši izmeklēšanas cietumā Kuldīgā, 
dabūjām braukt pa etapu uz Rīgu iepazīties ar mūsu apvainojumu pamatīgi. 
Tur arī redzējām visas liecinieku liecības un izteicienus. Un pabrīnījāmies par 
Brēdriha kalpiem, cik rūpīgi tie mācējuši atminēt visus sīkumus, kas derēja pie 
apvainošanas. Draviņš bijis pat tik labs priekš Brēdriha, ka pateicis, redzējis 
Emīliju Smiltnieci staigājam ar sarkanu zīmi uz rokas. Un sarkana zīme bij 
muižniekiem nāvīga.

1910. gada jūlijā iesāka tiesāt, un tā gandrīz ik dienu līdz oktobra vidum, 
tad pasludināja spriedumu.19

Tas interesantākais bij pa to tiesāšanas laiku. Astoņi simti liecinieku bija 
nopratinājami. Un kādi tur meli un viltība bij jānoklausās. Vispirms ņēma tos 
lielos lieciniekus – baronu Osten Zakenu no Vaiņodes, tad grāfu Pālenu no 
Zvārdes. Tie ļoti garas un ļoti labas liecības par mums nodeva. Tā kā mēs sākām 
cerēt uz attaisnošanu. Bet vēlāk nopratām, ka tiekam mānīti. Par to laiku, 
kamēr Pālens savu runu turēja, Brēdrihs klusu pie vaļējām durvīm klausījies. 
Viens kārtībnieks Pālenam pateicis, ka Brēdrihs viņa liecību noklausās. Pālens 
kara tiesu tūdaļ darījis uzmanīgu, lai Brēdriham aizliedz noklausīties, ko 
liecinieki liecina. Kara tiesa Brēdrihu tai brīdī gan norāja, bet vēlāk Brēdrihs 
vēl lielākas blēdības izdarīja. Noticis bij pat tā, ka Brēdrihs bij apģērbis vienu 
no saviem policijas lieciniekiem zaldāta drēbēs, ielaidis starp konvojiem, lai 
ievēro Ravu, kurš sēd pirmajā rindā pirmais pie sienas, un tā trīs dienas lai 
mācās, kā jāliecina. Bet šis liecinieks no tiem priekiem, ka viņš tik ievērojams, 
sācis citiem to izstāstīt. Tie trīs, kuriem viņš to stāstījis, uzrakstījuši un zem 

19 Saldus revolūcijas prāva iesākās 1910. gada 23. jūlijā (5. augustā), pavisam notika 53 tiesas sēdes, 
spriedumu nolasīja 1910. gada 6. (19.) oktobrī.
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paraksta iesnieguši zvērinātam advokātam Jānim Čakstem, mūsu pirmajam 
Valsts prezidentam, kas arī bij starp mūsu aizstāvjiem, lai stāda katrs tiesai 
priekšā to Brēdriha blēdību. Un tā arī notika. Čakstes kungs iesniedza kara 
tiesai, paskaidrodams, cik viltīgi Brēdrihs vēl tagad rīkojas pret apsūdzēto Ravu. 
Izsauca Brēdrihu arī priekšā un pateica, ka viņa blēdība pieķerta. Brēdrihs 
nosarka un sauca: “Eto lož, eto lož!” Mēs atkal domājām, ka tiesa griezīs uz to 
vērību. Bet atkal bijām vīlušies. Tik tas gan nu bija panākts, ka tas liecinieks 
Ravu nemaz nepieminēja savā liecībā. Vienu muižnieku – Satiķu Reni20 varu 
pieminēt kā patiesu liecinieku. Tas atkal sacēla tiesas gaitā lielu uztraukumu. 
Ļoti daudz liecinieku nezināja pateikt, kas viņus nopratināja, vai tas apriņķa 
priekšnieks vai viņa palīgs, jeb žandarmērijas palkavnieks, viņi nezin. Bet šis 
muižnieks Rene teica, ka pazinis savu nopratinātāju. Uz tiesas jautājumu, vai 
viņš atmin, ko agrāk liecinājis, Rene atbild, ka ļoti labi atmin. Nu sāka stāstīt 
savu agrāko liecību. Tā bij ļoti laba priekš apsūdzētiem. Uzreiz prokurors aptur 
un prasa vēlreiz, vai atmin, ko pirmo reizi liecinājis. Rene apstiprina, ka tā 
liecinājis. Prokurors sāk lasīt Renes agrāko liecību. Rene brīnās. Tā pavisam 
pretēja viņa liecībai. Advokāts Šablovskis lūdza tiesu, lai jautā lieciniekam 
Renem, kas tas bij, kas pirmo reizi nopratinājis? Rene atbild: “Tas bij Saldus 
pristavs Adol�js.” Advokāts lūdza, lai prokurors nolasa, kas to agrāko 
protokolu parakstījis. Prokurors skaņā balsī nolasīja: žandarmērijas pulkvedis 
Belopoļskis un prokurors Mariškins, tulks Veidemanis. Rene brīnījās un teica: 
“Tādus nemaz nav redzējis.” Advokāts aizrādīja, ka pēc likuma pristavam 
nemaz nav brīv nopratināt. Mēs atkal klausīdamies domājām – mūsu lietai 
vajadzētu labi beigties, ja būtu taisna tiesa, bet bijām nodoti mežoņu rokās. 
Muižnieki bij to lielo Saldus politisko prāvu tā sapinuši, ka lai iznāk trīs apriņķi 
kopā: Kuldīgas, Aizputes un Tukuma. Tāpēc visiem astoņi simti lieciniekiem 
prasīja: “Čto vi znajeķe po ģēļe Rave?” Pašā sākumā nāca Aizputes liecinieki, 
tie atbildēja, ka pirmo reiz dzird tādu vārdu. Bet, kad nāca Saldus liecinieki, tie 
gan daudz zināja. Zināja to, ka savās pirmajās liecībās melojuši, un tagad tiesas 
priekšā savas pirmās liecības noliedza. Viens liecinieks – Roberts Tiltiņš no 
Paures pagasta Grebutniekiem rādīja kara tiesai, ka viņam tulks Veidemanis 
iegrūdis revolveri mutē, pie kam izsitis trīs zobus un draudējis nošaut, ja melu 
liecību neparakstīs. Vēl noliedza savu pirmo liecību Miķelis Plaudis no Saldus 

20 Vilhelms Fridrihs Karls Teo�ls fon Renne (Ronne; 1871–1912), Vecsatiķu muižas īpašnieks.
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Stapāniem, Zadovskis no Sileniekiem, Kilevics no Ruņģiem. Visi teica, ka to 
pirmo liecību ar draudiem parakstījuši. Kara tiesa prasīja Tiltiņam: “Vai tad 
vēl kāds bij klāt pie tās nopratināšanas?”

Tiltiņš atbildējis: “Bij gan vēl viens ierēdnis, bet tas gulēja otrā istabā 
piedzēries.”

“Vai nezināt, kā viņu sauca?”
“Dzirdēju, ka viņu sauca Belopoļskis,” teica Tiltiņš. Zadovskis teica, 

ka tie, kas viņu pratinājuši, arī bijuši piedzēruši. Par tādu paskaidrojumu 
Tiltiņu, Plaudi un Zadovski paturēja trīs dienas pie kara tiesas, līdz iesauca 
žandarmērijas palkavnieku Belopoļski un tulku Veidemani. Kad tie atnāca, 
tad sauca Tiltiņu un rādīja viņam, vai tie paši? Tiltiņš droši apstiprināja savu 
izteicienu un ar pirkstu rādīja uz tulku Veidemani: “Šis ir tas, kas man iegrūda 
revolveri mutē, un tas otrs ir tas, kas gulēja otrā istabā piedzēries.” Tad visus 
palaida mierīgi uz mājām. Ne mazāko piezīmi kara tiesa neizteica nevienam. 
Mēs, apvainotie, domājām, ka to vajadzētu ievērot, bet izrādījās, ka tas padarīja 
lietu vēl ļaunāku. Tad nāca atkal viens Brēdriha rokas suns Jēkabs Liepa no 
Bitītēm, tas pats, kas 1905. gadā bija Saldus pagasta vecākais. Tas sāka savu 
viltus liecību apstiprināt. Uz jautājumu, vai tu tā liecināji, ka Rava draudēja tevi 
ar revolveri nošaut, ja neatdosi amata zīmes un pagasta kasi. Atbildēja, visiem 
dzirdot, jā. Vai tu tā liecināji, ka Rava pavēlēja miličiem braukt uz Aizputi pret 
kara spēku. Atbildēja, jā. To vairs nevarēja ciest neviens, ka liecinieks tā savus 
melus apstiprina. Bet Žanis Rūsis21 no Kursīšu Muceniekiem, kuru Saldus 
komandants Mateuss lika nošaut, iesaucās stiprā balsī: “Tu, slepkava! Vai tu 
nesaproti, ka tu ar savu viltus liecību nokauj nevainīgus cilvēkus!” Kara tiesas 
priekšsēdētājs tikai apsauca: “Tiše, tiše.” Jēkabs Liepa sāka drebēt un uzreiz 
izlikās, ka nesaprot, ko no viņa prasa. Par to atkal kara tiesa brīnījās. Kāpēc 
šis tāds sajucis. Pasludināja pārtraukumu uz 15 minūtēm. Rūsis sauca atkal: 
“Tu, bende! Kāpēc tu gribi nokaut nevainīgus cilvēkus?” Jēkabs Liepa bālēja 
un trīcēja vēl vairāk. Kad pēc 15 minūtēm tiesa turpināja Liepu jautāt, tad nu 
gan nabadziņš visu noliedza. Bet prokurors uz tām noliegtām liecībām nekādu 
vērību negrieza. Tā atkal Kursiešu pagasta liecinieks Cepurnieku Suseklis, lai 
varētu neuzkrītoši noliegt savu ģiīgo liecību pret Vālodžu Vītiņu, izlikās 
drusku galvā maitājies. Uz jautājumu – vai viņš tā liecinājis pirmajā liecībā, ka 

21 Žanis Rūsis, 1910. gadā 27 gadus vecs, Kursīšu pagasta zemnieks, Saldus prāvā notiesāts uz vienu 
gadu arestantu rotā.
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Vītiņš bijis liels orators un musinājis tautu uz ķeizara gāšanu un bilžu plēšanu, 
atbildējis: “Es it ne nieka neatminu. Es pat to neatminu, ka būtu pret Vītiņu 
kādreiz liecību devis.”

Par vienu no Aizputes apriņķa apsūdzētiem Ernestu Gruntmani22 no Jēkām. 
Prokurors pavisam atsakās no apsūdzības tādēļ, ka pa trim mēnešiem nav 
neviena apvainojuma. Aizstāvis Vrubļevskis vēl laimes uz attaisnošanu. Bet 
Gruntmanis netic. Kad pasludināja spriedumu, tad tam pašam nevainīgajam 
Gruntmanim bij piesprieduši 4 gadi katorgā. Te nu bij mums visiem, ko 
brīnīties, bet visvairāk nevainīgajam Gruntmanim.

Prokurora biedrs Jurjevs pieprasījis savā apvainošanas runā mums, 
saldeniekiem, brocēniekiem, ciecerniekiem un dažiem ezerniekiem, nāves 
sodu. Bet caur advokātu aizstāvēšanas sirsnīgām runām kara tiesa tika tā 
mīkstināta un nāves soda vietā bij katorga.

Par to bargo spriedumu nu ņēmās Vaiņodes Osten Zakens mūs mierināt ar 
šādiem vārdiem: “Nebēdājiet neko, es lūgšu savam onkulim, kas ir Pēterburgā 
kara tiesas virsprokurors, lai liek to lietu otrreiz iztiesāt, tad jums būs daudz 
labāks spriedums.” Mēs, saldenieki, pieņēmām par aizstāvi Mansirevu23. Tas 
mums teica tā: “Jums prasīs, ko varat teikt beidzamajā vārdā? Es jums saku, 
ka nava vērts it nekā teikt. Tas ir vienalga, vai jūs teicat tam mūrim jeb šai 
kara tiesai. Tie visi nolikti priekš jums kā bendes.” Un tā arī bij. Mums, diviem 
saldeniekiem [Jānim] Ravam un [Miķelim] Rozentālam, piesprieda katram 
7 gadi katorgas. [Žanim] Mušam un [Kārlim] Jurjanovskim katram 4 gadi 
katorgu. Vienam ezerniekam [Miķelim] Putrišķim par to, ka draudējis vienam 
meža kungam pie Pampāļiem, 8 gadi. Tad brocēniekam Miķelim Pūcem  
 7 gadi, Rūdolfam Erbstam no Ezerniekiem 7 gadi. Tālāk ezerniekam Žanim 
Galeniekam 6 gadi, [Gustavam] Annuzim 5 gadi. No Cieceres pagasta Jurim 
Jizoram 4 gadi, Krišam Levicam 5 gadi, skolotājam Jēkabam Priedem 4 gadi. 
No Paures pagasta [Miķelim] Balgalvim 5 gadi, Fricim Bitem 5 gadi, Kampam 
5 gadi. Tālāk neatminu vairs. Pēc tik ilga laika ir aizmirsts. Vēl diviem 

22 Ernests Gruntmanis, 1910. gadā 61 gadu vecs, Kazdangas pagasta zemnieks, Saldus prāvā notiesāts 
uz četriem gadiem katorgā.

23 Sera�ms Mansirevs (1866–1928), dzimis Tambovas guberņā muižnieku ģimenē. Beidza Maskavas 
Universitātes Juridisko fakultāti. No 1907. gada zvērināts advokāts Rīgā, aktīvs sabiedrisks dar-
binieks, Konstitucionāli demokrātiskās partijas biedrs. 1912. gadā ievēlēts par IV Valsts domes 
deputātu no Rīgas. Pēc Februāra revolūcijas Krievijas Pagaidu valdības komisārs, pēc oktobra 
apvērsuma dzīvoja Igaunijā un Latvijā, atjaunoja advokāta praksi. Miris Tallinā.
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brocēniekiem atminējos: Mārtiņam Grosam 6 gadi, [Jānim] Merkliņam  
6 gadi. No visa tā apsūdzēto skaita pāri par 40 dabūja katorgu.24 Apmēram 
tikpat daudz dabūja aresta rotu.25 Tad kādi 50 cietuma sodu un vienu daļu 
attaisnoja arī.26 Pastāvējām vienu mēnesi Rīgā guberņas cietumā, kamēr 
mūsu spriedumu apstiprināja. Tad tūlīt visus katordzniekus sasauca smēdē 
un uzkala ķēdes uz kājām. Izmeklējām pēc patikšanas katrs sev smukākās un 
tādas nesām visu noteikto laiku. Bet par labu uzvešanos cietuma priekšnieks 
noņēma ķēdes par vienu trešo daļu no laika ātrāk. Ķēdes atstāja iespaidu uz 
kājām. Pirmo mēnesi ļoti nogurst kājas, pēc tam arvien vairāk apron. Bet, kad 
pēc viena gada ķēdes noņem no kājām, tad izliekas, ka kad kājas nemaz nebūtu 
klāt. Kad kāpj pa trepēm uz augšu, tad ar vienu kāpienu bez nolūka uzkāpj divi 
kāpieni. Ar visām ķēdēm apģērbties un noģērbties var viegli, tikai jāiemanās.

Tā sasēdējām Rīgas Centrālcietumā līdz 1914. gada 19. jūlijam, kad 
Vācija pieteica Krievijai karu, tad tai pašā dienā pavēlēja politiskos no Rīgas 
izsūtīt. Mūs, 5 vai 6 vagonus, izveda uz Jaroslavļu, laikam tikpat daudz uz 
Pleskavu, tad citus uz citiem cietumiem. 1916. gada 20. novembrī beidzām 
savu katorgu tie, kam bija spriedums 7 gadi. Tad mūs 4, Ravu, Rozentālu, Pūci 
un Erbstu, izsūtīja uz Jeņisejas guberņu Kanskas apriņķi,27 Šelajevas pagastā 
Ravu un Erbstu, Ābanas pagastā Rozentālu, Aleksandrovskas pagastā Pūci. 
Krasnojarskā noturēja vienu nedēļu, līdz gubernators nozīmēja, kurā pagastā 
katrs lai paliek. Tad sākās tas Sibīrijas ceļojums. No Krasnojarskas pa dzelzceļu 
līdz Kanskai, tā ir apriņķa pilsēta. Tur labi pamatīgi nomazgājāmies pirtī. Divas 
naktis izgulējāmies un agrā rītā sēdāmies pagasta pastā 14 verstis līdz pirmai 
sādžai. Lielā salā 45 grādi viens krievs jau bija kājas apsaldējis. Paēdām krietnu 
pusdienu un atkal ar citiem pastiem tālāk līdz nākošai sādžai 28 verstis. Mēs, 
četri latvieši, izsargājāmies no nosalšanas. Vienā otrā sādžā redzējām vietējiem 

24 Pavisam katorgā tika notiesāti 43 zemnieki: viens (Miķelis Putrišķe) uz astoņiem gadiem, pieci 
uz septiņiem gadiem, seši uz sešiem gadiem, astoņi uz pieciem gadiem, divdesmit trīs uz četriem 
gadiem.

25 Ar nodošanu arestantu rotās notiesāja 19 zemniekus, no tiem Jāni Misu uz diviem gadiem, pārējos 
uz laiku no viena līdz pusotra gadam.

26 Ar dažāda ilguma cietumsodu no četriem mēnešiem līdz vienam gadam un četriem mēnešiem tika 
sodīti 73 apsūdzētie. Saldus prāvā sākumā bija 224 apsūdzētie, prāvas gaitā to skaits samazinājās. 
Pavisam notiesātas tika 135 personas, attaisnotas 85 personas.

27 Tagad Krievijas Federācijas Irkutskas apgabala Taišetas rajons, klimats izteikti kontinentāls – ziemā 
-57 oC, vasarā 40 oC temperatūra.



147JĀŅA RAVAS ATMIŅAS PAR SALDUS PRĀVU 1910. GADĀ

ievainoti deguni. Prasīju, kas par vainu, ka jums deguni ievainoti. Tas no sala. 
Mēs, vietējie, neko neievērojam to salu, un tad deguns ir beigts.

Mēs apbrīnojām Sibīrijas viesmīlību. Pa ceļam mūs labi paēdināja un 
padzirdināja. Un, kad prasījām, cik jāmaksā, tad atbildēja – par tādām ēšanām 
mēs maksāt neliekam. Kad iebraucām savā pagastā, tad tai pašā vakarā ienāca 
viens sādžas saimnieks un prasīja, vai tev ir, ko ēst? Atbildēju: “Šovakar bij 
maize, rītā jāmeklē.” Tas uz pēdām apgriezās un izgāja. Pēc piecām minūtēm 
atkal ienāca un iedeva man kukuli maizes un teica: “Ja tev pietrūkst, tad atnāc 
pie manis, tepat manas mājas, tu būsi man mīļš ciemiņš.” Pateicos un brīnījos 
par tādu neliekuļotu viesmīlību.

Sibīrijas iedzīvotāji ļoti cienīja politiskos. Ja tik dabūja zināt, ka politiskais, 
tad tūlīt pat piedāvāja savu māju un draudzību. Tas bij 1916. gada 15. decembrī, 
kad mani palaida Šelajevas pagastā uz brīvām kājām. 1917. gada martā lielajā 
revolūcijā mūs amnestēja. Divas lielas Sibīrijas bankas bija devušas pusotra 
miljona rubļu, lai politiskos var pārvest katru savā dzimtenē. Un tā arī tikām 
vesti pirmās un otrās klases vagonos līdz savai dzimtenei.

Bet tagad sākās man viens nepatīkams piedzīvojums. Es labprāt daudz ko 
dotu, lai tas nebūtu, bet viņš ir.

No Sibīrijas mājās braukdams, Kazaņā dabūju zināt, ka advokāts Jānis Čakste 
arī tur ir. Uzzināju viņa adresi un gāju nokārtot savas agrākās darīšanas. Tiku 
ļoti laipni uzņemts. Sāku lūgt paskaidrojumu par mūsu agrākām darīšanām. 
Viņš atminējās itin labi visu, bet noskaidrot pamatīgi nevarot tamdēļ, ka visi 
dokumenti esot Jelgavā palikuši. Ja pārbrauksim Jelgavā, tad nokārtosim. 
Pateicos par apsolījumu un aizgāju labā cerībā, ka Jelgavā drīz tiksimies. Drīz 
pēc manas pārbraukšanas arī Čakstes kungs bij mājās un tika ievēlēts par 
Satversmes sapulces prezidentu. Es aizrakstīju vienu vēstuli, lūgdams, lai man 
paskaidro, kad mēs varētu savu lietu nokārtot. Man neatbildēja. Aizrakstīju 
otru vēstuli. Arī neatbildēja.

Lieta, lūk, tāda. Man bija piespriesti 7 gadi katorgas 1910. gadā. Es jau biju 
to cietis līdz 1913. gadam. Man ienāca prātā caur Čakstes kungu atsvabināties 
no tām laicīgām mokām. Es nosūtīju savu sievu pie augsti godātā Čakstes 
kunga ar lūgumu, vai viņš nebūtu tik labs un pamēģinātu mani izpestīt. Jā, viņš 
teicis, es to labprāt darīšu. Mana sieva viņam iedevusi vienu tūkstoti rubļu ar 
to norunu, ja viņš varēs mani izpestīt, tad tas būs honorārs, bet, ja nevarēs, tad 
atdos pārējo atpakaļ. Čakstes kungs vienu lūgumrakstu nosūtīja uz visaugstākā 
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vārdu. Uz to es saņēmu atbildi “bez ievērošanas”. Tas bij viss, ko viņš manis 
dēļ padarīja. Es savu sodu pilnīgi izcietu. Tagad man radās doma, ka Čakstes 
kungs man atdos naudu atpakaļ, bet nemaz neatbildēja. Šo es ieskaitu par lielu 
nepatikšanu savās ciešanās. 

Avots: LVVA, 5570. f., 1. apr., 91. l., 92.–102. lp. Rokraksts

Līga Lapa
MEMORIES OF JĀNIS RAVA ON TRIAL 

IN SALDUS IN 1910

In the middle of December 1905, the armed punitive expeditions entered 
the territory of Latvia, joined the units of the army located in the territory 
and started repressive operations against inhabitants. Aer several months 
of actions, it resulted in 1,170 people killed without investigations and court 
sentences, burnt down and destroyed farms. 
e next step of repressions 
included organising political trials. In historiography, the opinion dominates 
that the reasons for establishing this repressive court system were, to a great 
extent, related to escalation of violence in the Russian Empire. However, the 
revolutionary activities as a part of establishing a new state administration 
system in remote parts of the Empire, in the so called non-Russian regions, 
for example, in Poland and in the Baltics, included establishment of councils 
of factories, strike committees, action committees and caused suspicion about 
separatism and the governing system felt especially endangered.

In 1905 and later, District Court Martial of Vilnius, visiting sessions of Ju-
dicial Panel of Petersburg and Department of Criminal cases of Riga District 
Court adjudicated the o	ences related to revolutionary movement. From the 
end of December 1905, temporary courts martial were established. 
e mem-
bers of these courts were the o�cers of the units of armed forces located in the 
respective war region, for example, in Riga and Jelgava from the 101st Infantry 
Regiment of Perm, 113th Infantry Regiment of Staraya Russa, 115th Infantry 
Regiment of Vyazma, 116th Infantry Regiment of Maloyaroslavets, 177th In-
fantry Regiment of Izborsk, etc. 
ese court hearings, with rare exceptions, 
were public and family members of persons on trial and press representatives 
could attend them. Information on the accused, their o	ences, developments 
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of trials were published in newspapers with di	erent political agenda, for 
example, “Rīgas Avīze” (“Newspaper of Riga”), “Jaunā Dienas Lapa” (“New 
Page of the Day”), “Rīgas Apskats” (“Overview of Riga”), “Latvija” (“Latvia”), 
“Ziemeļblāzma”, “Mūsu Laiki” (“Our Times”), “Baltijas Vēstnesis” (“Herald of 
the Baltics”), etc. that now serve as a valuable historical source. Some originals 
and copies of judgements in cases have been retained in some funds of the Lat-
vian State Historical Archives: in Fund 117, Prosecutor of Riga District Court, 
in Fund 4568, the Board of Gendarmerie of Vidzeme Province, in Fund 4569, 
Board of Gendarmerie of Kurzeme Province, etc.


e temporary courts martial adjudicated di	erent o	ences related to rev-
olutionary movement and by their nature the o	ences can be divided in the 
following categories: burning and demolishing of manors, activities of action 
committees, attacks of armed soldiers, expropriation of money, punishment 
of traitors or o�cials, activities and support of forest brothers, con�scation 
of weapons, armed uprisings of some municipalities or parishes, for example, 
the trial on armed uprising of Tukums, Talsi, and Aizpute, the trial of Skrīveri, 
Lielvārde, Mazsalaca, and Vecauce. Investigation, adjudication and search of 
accused in the political trials was carried out until the February Revolution 
in 1917 and this process was stopped by the order dated 6 March (19 March1) 
1917 of the Provisional Government on general political amnesty that released 
in total of 88,000 prisoners and deportees. 


e number of political trials and the number of convicted is still unknown. 

e reason is most likely related to objective di�culties faced in certain cases 
to de�ne accurately what political trial is, because the content of o	ences re-
lated to revolutionary movement in many cases then and now might be treated 
as criminal, i.e. di	erent expropriations, burning, destroying, violent actions 
against certain persons, acts of terror.  
is direction of the revolution was 
due to the invitation of the only in�uential political party — Social Demo-
crats — and its radical wing to start mass violent actions against the govern-
ment structures and the violent counteraction of czarism and usurpation of 
power. However, there is a large part of trials the evaluation of which have not 

1 Hereinaer the date in brackets refers to the date in the Julian Calendar o�cially used in the  
Russian Empire until 1918.
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been doubted, and the revolutionary trial in Saldus, as numerically largest, has 
a special place. 

Aer analysing the trial materials related to the revolution in 1905, it can be 
concluded that for one and the same o	ence in di	erent periods di	erent pun-
ishment can be imposed; testimonies of witnesses most oen were obtained 
with torture and could not be considered objective, pressure was exerted upon 
witnesses using the impact of economic relations. In countless interrogation 
minutes attached to case �les, the pressure of investigators can be clearly de-
tected to discover as large group of people involved in the o	ence as possible. 

e hopes of the accused that the truth might be found out during investiga-
tions, however, were naive. Occasionally, there were cases when interrogators 
and witnesses were under strong in�uence of alcohol and it was considered a 
normality at the trials.


e peasant accused at the trial in Saldus, Jānis Rava, wrote down his 
memories about the investigation process and the time when he served his 
sentence and submitted his memories to the association “Piektais gads” (“
e 
Fih Year”) on 25 April 1928, exactly 10 years since April 1918 when he re-
turned from the hard labour in Siberia, i.e. almost a year aer the amnesty of 
political prisoners. He managed to overcome the di�cult journey from Siberia 
to Sātiņi Parish in Kurzeme occupied by Germans at the time. Rava was born 
on 21 January (2 February) 1863 and during the Revolution of 1905 he was 
forty-seven years old — a rather mature age with certain political opinion. He 
was not a member of the Latvian Social Democratic Workers’ Party, he did not 
participate in any violent actions, but, according to the opinion of the parish 
o�cials and others, he was a rebel due to his dignity and nationalistic views. 

Rava’s memories depict di	erent people who were engaged in the social, 
economic and political life of the time. For example, the mayor of the town, 
Jānis Vicinskis, has been mentioned several times and named a traitor along 
with several other witnesses. 

Rāva has also mentioned the Brēderihi brothers rather oen. 
e older 
brother, Roberts Brēderihs, during the revolution, was the chief of the dis-
trict, and Silvio Brēderihs owned a large land property, including manors of 
Kurmāle and Satiķi, in the territory of which the house of Rava was. Both 
brothers were actively involved in corporal punishments executed by the pu-
nitive expeditions. According to the memories of Rava, both brothers were 
not ashamed to use blackmail, lies, bribery and threats to achieve their goals. 
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Many victims have testi�ed that, as opposed to other members of units of pu-
nitive expeditions who ordered corporal punishments or watched how they 
were executed, the Brēderihi brothers were willing to be involved. Later, the 
name of Silvio Brēderihs was heard in regard to the origin and implementation 
of the idea of colonising Kurzeme aer the Revolution of 1905. 
e historical 
materials about these developments show the real price of the idea of coloni-
sation that le literally a bloody trace in the history of Latvia, for example, on 
3 February (16 February) 1906, 32 peasants were shot in Valtaiķi and there is 
no information on their revolutionary activities. Many tens of victims can be 
added who were shot when “running away”, killed family members, and those 
who died in prisons and in exile. 

Contracts with the farms rented by the killed, convicted and escaped farm-
ers were terminated and the properties were repossessed to sell again or to 
give to the German colonists. Aer establishment of Latvia, the name of the 
Brēderihi brothers was mentioned several times at the Constitutional Assem-
bly and the Parliament [Saeima], they became citizens of the new state and 
received the part of the land that could not be repossessed: Silvio Brēderihs 
obtained the manor of Kurmāle with 46 ha of land and buildings, and Roberts 
Brēderihs obtained the manor of Labrags with 51.5 ha of land and buildings, 
and the factory of cardboard. 

Rava, aer he was sent to the prison of Kuldīga district, met the Chief of the 
prison, Jānis Kronvalds, who was the oldest son of Kronvaldu Atis, publicist, 
linguist and teacher during the period of the First Awakening of the Latvian 
nation. Jānis Kronvalds started working at this position aer he returned from 
the Russo–Japanese War, i.e. during the time when the consequences of the 
Revolution of 1905 were eliminated and he stood out due to his obedience and 
complaisance. 


e number of the accused and convicted during the trial in Saldus was 
large and information about the future destiny of only some people can be 
found which, considering the complicated situation due to World War One, 
Russian Civil War, War of Independence, could be very di	erent. Rava 
managed to return to his large family, he was welcomed home by his wife, two 
sons and three daughters.

Keywords: revolution, punitive expeditions, prison.
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