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VĒSTURE

Muntis Auns

DEMOGRĀFISKĀS PROBLĒMSITUĀCIJAS VIDZEMĒ 
UN KURZEMĒ 18. GADSIMTĀ*

Rakstā aplūkotas mirstības līmeņa pārmaiņas vairākās Latvijas draudzēs 18. gs. otrajā pusē, 
pievēršot uzmanību gadījumiem, kad mirstības līmenis spēji pieauga, liecinot par kādu 
infekcijas slimību uzliesmojumu. Spriežot pēc nāves cēloņa atzīmēm metriku grāmatās, 
nopietnākās epidēmijas izraisīja garais klepus, pneimonija, masalas, bakas, influence un 
dizentērija. Šīm epidēmijām nebija tik postošas sekas kā Lielajam mērim (1710.–1711. g.), 
tomēr tās ievērojami kavēja iedzīvotāju ataudzi. 
Atslēgvārdi: epidēmija, mirstība, vēsturiskā demogrāfija.

Epidemioloģijas jautājumu izpēte Latvijas teritorijā 18. gs. saistīta gandrīz 
tikai ar tā laika lielāko demogrāfisko katastrofu – Lielo mēri (1710.–1711. g.), 
tādēļ citu demogrāfisko problēmsituāciju pētniecība palikusi novārtā, kaut 
gan arī nelielākas krīzes gan lokāli, gan kopumā ietekmēja iedzīvotāju dabisko 
kustību. Vispārējos vilcienos Latvijas teritorijas iedzīvotāju demogrāfiskās 
iezīmes 18. gs. ir zināmas, tomēr ir vēl daudz iespēju, lai pašreizējos 
priekšstatus pamatotu ar pārstāvnieciskāku faktoloģisko materiālu, kā arī 
izsekotu demogrāfiskās kustības dinamikai dažādu reģionu un dažādu sociālu 
grupu ietvaros. 

Sākotnēji šā raksta iecere bija izsekot mirstības līmenim vairākos Latvijas 
novados, lai, konstatējot novirzes no vidējā rādītāja, noskaidrotu krīzes 
momentus vai demogrāfiskajai kustībai labvēlīgākus un nelabvēlīgākus 
periodus un mēģinātu tos sasaistīt ar kādu klimatisku vai sociālu faktoru 
ietekmi. Tomēr darba gaitā noskaidrojās, ka nepieciešams apjomīgāka faktu 
* Raksts sagatavots valsts pētījumu programmas “Letonika” ietvaros.
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materiāla apkopojums – kaut vai tādēļ, lai vispirms izprastu pašus avotus 
un to interpretācijas iespējas. Viena no problēmām ir, piemēram, jautājums 
par mirušo zīdaiņu, iespējams, nepilnīgu reģistrāciju metriku grāmatās, kā 
arī nepilna gada vecu zīdaiņu pieskaitīšanu vienu gadu vecajiem. To varētu 
noskaidrot (bet varbūt arī ne) pēc visai laikietilpīgas dzimšanas un miršanas 
ierakstu salīdzināšanas. Cits apstāklis, kas palielina darba apjomu, ir tas, ka 
demogrāfisko norišu izpētei nepieciešams iegūt ne vien gada kopējos rādītājus, 
bet arī griezumu pa mēnešiem, dažos gadījumos pat vēl detalizētāk.

Pamatavots mirstības izpētei ir draudžu metriku grāmatas, kas glabājas 
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā un ikdienas darbam 
pieejamas vietnē http://www.lvva-raduraksti.lv. Diemžēl daudzas 18. gs. 
metriku grāmatas ir zudušas Otrā pasaules kara laikā. Liels Latvijas metriku 
grāmatu krājums (fotokopijas), kas gan tikai nedaudz var kompensēt šos 
zudumus, glabājas Saksijas Valsts arhīvā Leipcigā.1 Līdztekus metriku grāmatām 
izmantojamas arī vaku grāmatas, muižu revīzijas, iedzīvotāju revīzijas un citi 
materiāli, kas var saturēt kaut nejaušu piezīmi par kādu notikumu – epidēmiju, 
laikapstākļiem u.c. Šajā gadījumā tomēr izvēlētas tikai metriku grāmatas, kas 
ir apjomīgs, daudzšķautņains un vēl aizvien daudzsološs materiāls.

Šajā rakstā atspoguļotajam pētījumam daļēji pēc nejaušības principa 
izvēlētas vairākas draudzes, tomēr tā, lai tās pārstāvētu dažādus Latvijas ap-
vidus un katrā no tiem būtu vismaz divas ģeogrāfiski blakus izvietotas draudzes. 
Izvēlētie apvidi ir Dienvidkurzeme ar Nīcas–Bārtas, Liepājas Sv. Annas un 
Grobiņas draudzi, Ziemeļkurzeme ar Dundagas un Irbes–Ģipkas draudzi, kā 
arī Vidzemes vidiene ar Cesvaines, Gulbenes un Lejasciema draudzi. 

Dienvidkurzeme

Salīdzinot trīs ģeogrāfiski tuvu izvietotas draudzes – Nīcas–Bārtas, Liepājas 
Sv. Annas un Grobiņas draudzi, var ievērot diezgan lielu līdzību mirstības 
līknes izmaiņās. Īpaši uzkrītoša ir līdzība starp Grobiņas draudzi un Liepājas 
Sv. Annas draudzi, kas abas aptvēra ne vien attiecīgo pilsētu, bet arī apkārtējos 
lauku novadus. Redzams, ka Sv. Annas draudzē spējš mirstības pieaugums 
bija 1758. gadā, kad reģistrēts 231 mirušais, lai gan iepriekšējā gadā mirušas 
tikai 100, bet nākamajā gadā – 81 persona. Diemžēl nav datu, kāda situācija 
tajā laikā bija kaimiņu draudzēs, pagaidām nav arī precīzākas informācijas par 
1758. gada krīzes iemesliem. 
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Līdzīga krīzes situācija vērojama 1781. gadā, taču šoreiz ir pieejami dati 
jau par visām trim draudzēm. Vēl 1780. gadā mirušo skaits vairāk vai mazāk 
atbilda “normālas” mirstības līmenim (Nīcā–Bārtā – 87, Liepājā – 60, Grobiņā –  
58 mirušie), bet gadu vēlāk šie skaitļi bija attiecīgi 247, 197 un 197, t.i., mirstība 
bija 2,8–3,4 reizes lielāka, un tas liecina par kādu nopietnu sērgu. Jau 1782. gadā 
situācija bija normalizējusies, izņemot Nīcas–Bārtas draudzi, kur stāvoklis gan 
bija manāmi uzlabojies, taču krīze vēl pastāvēja. Sv. Annas draudzes mācītājs, 
noslēdzot 1781. gada metriku ierakstus, piemetināja: “Pagalam, un ar Dieva 
žēlastību ir arīdzan šis bēdīgais gads galināts. Slavēts esi Tu Tēvs tās mīlestības 
no mūžības iekš mūžības. Āmen.”2

Lai saprastu notikušo, miršanas gadījumus nepieciešams sadalīt pa 
mēnešiem. Pēc novērojumiem augstāka mirstība dažādos Latvijas apvidos 
18. gs. bija ziemas–pavasara mēnešos, bet zemāka – vasarā un rudenī.  
1781. gada sezonālais griezums rāda pavisam pretēju ainu – Nīcas–Bārtas 
draudzē mirstības kāpums sākās jau jūlijā, maksimumu sasniedza augustā 
un septembrī, bet oktobrī situācija strauji uzlabojās. Sv. Annas un Grobiņas 
draudzē notikumi veidojās mazliet citādi – jūlijā mirstība abās draudzēs bija 
tuvu minimumam, pirmie krīzes simptomi parādījās augustā (Sv. Annas 
draudzē – augusta vidū), septembrī mirstība sasniedza apogeju un, līdzīgi 
Nīcai–Bārtai, oktobrī strauji mazinājās. 

Mirstība Nīcas–Bārtas, Liepājas Sv. Annas un Grobiņas draudzē 18. gs. otrajā pusē 
(sast. pēc: LVVA, 235. f., 1. apr., 6.–8., 65.–70., 129., 130., 144. l.)
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Sv. Annas draudzē septembrī nomira 66 cilvēki, oktobrī – 25, bet pārējos 
mēnešos – seši līdz deviņpadsmit. Parastā līdz šim novērotā mirstības līkne 
pēc vecuma ir tāda, ka liela daļa bērnu mirst pirmajos dzīves gados (it īpaši 
0–1 gada vecumā), tad mirstība strauji mazinās un no jauna pieaug, sākot 
no 40 gadu vecuma.3 Sv. Annas draudzē metriku ieraksti rāda, ka septembrī 
apmēram puse mirušo bija vecumā no 3 līdz 40 gadiem (pārsvarā 3–15 gadus 
veci), t.i., vecuma intervālā, kad mirstības rādītājiem vajadzētu būt samērā 
zemiem. Tas liecina, ka šoreiz nav izplatījušās, piemēram, bakas vai masalas, 
kas būtu izraisījušas augstāku mirstību zīdaiņu vidū.  

Notikumu secība liek domāt, ka sērga sākusies Nīcā–Bārtā un no turienes 
izplatījusies Liepājas un Grobiņas apkārtnē. Diemžēl ne Nīcas–Bārtas, ne Sv. 
Annas draudzes metrikās nav norādes par nāves cēloņiem, taču atrisinājumu 
dod Grobiņas metriku ieraksti. 

1781. gada septembrī Grobiņas draudzē nomira (faktiski – tika apbedītas) 
68 personas – apmēram 35 vīrieši un 30 sievietes (dažām personām miršanas 
ierakstu nepilnību dēļ dzimums nav nosakāms). Atzīmēts mirušo vecums 
vai arī pēc ieraksta var spriest par mirušā piederību kādai vecuma grupai. 
Līdzīgi situācijai Sv. Annas draudzē Grobiņas metriku dati par 1781. gada 
septembri rāda paaugstinātu bērnu mirstību pēc četru gadu vecuma, kā arī 
jaunu cilvēku mirstību vecumā līdz 35 gadiem, bet it īpaši 15–24 gadu vecumā. 

Mirstības sadalījums pa mēnešiem Nīcas–Bārtas, Liepājas 
Sv. Annas un Grobiņas draudzē 1781. gadā
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Turklāt, ignorējot dažus gadījumus, kad precīzs mirušā vecums nav zināms, 
mirstība nemaz nav skārusi 35–54 gadu vecuma grupu, kad mirstības līknei 
tieši vajadzēja iet uz augšu. 

Iespējams, minētos skaitļus ietekmējusi arī kāda nejaušība, taču svarīgākais 
ir tas, ka 11 dažāda vecuma personām par nāves cēloni norādīta dizentērija 
(Ruhr). Var izteikt minējumu, ka dizentērija bijusi nāves cēlonis vēl vismaz 
18 gadījumos, kad dažu dienu laikā kādā sētā miruši vairāki bērni (vienās 
mājās pat četri) un pieaugušie, liecinot par infekciju. Jādomā, ka šī bija tā pati 
infekcija, kas izraisīja epidēmiju arī Nīcas–Bārtas un Sv. Annas draudzē.

Nīcā–Bārtā 1782. gadā, kad kopējā mirstība tur vēl saglabājās visai augsta, 
mirstības maksimums novērojams martā un maijā–jūnijā. Kaut gan nevar iz- 
slēgt iepriekšējā gada epidēmijas atkārtošanos, drīzāk te būtu jādomā par kā-
dām pavasara sezonai raksturīgām saslimšanām (dizentērija vairāk raksturīga 
vasaras–rudens periodam), taču Nīcas–Bārtas draudzes miršanas ierakstu ne-
pilnību dēļ tas nav noskaidrojams. Katrā ziņā ne Liepājas, ne Grobiņas apkārt-
ni 1782. gadā sērga neskāra. 

Nākamā kritiskā situācija visās trīs draudzēs izveidojās 1786. gadā. Nīcā–
Bārtā paaugstināta mirstība bija janvārī–jūnijā (maksimums – aprīlī), Sv. An-
nas draudzē – aprīlī–maijā, Grobiņas draudzē – aprīlī–jūlijā. Diemžēl šoreiz 
Grobiņas mācītājs nav devis nevienu norādi par nāves cēloņiem, vienīgi tas, 
ka dažos gadījumos vienās mājās īsā laikā miruši pa pāris bērniem vai pieau-

Tabula

Mirstības sadalījums pa vecuma grupām Grobiņas draudzē 1781. gadā

Bērni Darbspējīgie Veci ļaudis
vecuma 
grupa

skaits % vecuma 
grupa

skaits % vecuma 
grupa

skaits %

0 3

47,8

15–19 9

43,3

60–64 1

8,9
1–4 8 20–24 9 65–69 2
5–9 11 25–29 2 70–74 1

10–14 5 30–34 4 vecs 2
bērns 5 >30 1

55–59 1
pieaudzis 3
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gušiem, liecina par infekcijas slimību. Diezgan atšķirīgā mirstības līkne Nīcā–
Bārtā un Liepājas–Grobiņas apkaimē varētu nozīmēt to, ka kādas slimības 
uzliesmojums abos apvidos nebija tieši saistīts.

Ziemeļkurzeme

Ziemeļkurzemē aplūkotas divu draudžu – Dundagas un Irbes–Ģipkas – 
metrikas.4 Dundagā var vērot vairākus krīzes gadus vai posmus, no kuriem 
izteiktākie ir 1771., 1776.–1777., 1784.–1785., 1791. un 1799. gads, kas daļēji 
sakrīt ar situāciju Irbes–Ģipkas draudzē. Irbes–Ģipkas draudzē paaugstināta 
mirstība bija arī 1782.–1783. gadā, kad Dundagā vērojams tikai neliels mir- 
stības kāpums, bet pēc 1785. gada krīzes īpašas novirzes no mirstības vidējā 
līmeņa Irbē–Ģipkā nav konstatējamas; nedaudz paaugstināts mirstības līme-
nis bija 1795.–1796. gadā, kad Dundagā tas tieši samazinājās, bet Dundagas  
1791. un 1799. gada krīzes Irbes–Ģipkas draudzi acīmredzot neskāra. 

Diemžēl Dundagas metriku ieraksti ir paskopi – norādīts tikai mirušā 
vārds un pāris citu personas identificēšanas zīmju – mājas, tēva vārds u. tml. 
Tikai no 1796. gada sākas ierakstu iedalījums pa mēnešiem (vēl bez datuma at-
zīmes), kā arī mirušo vecuma norādes, no 1797. gada – arī nāves cēloņa norā-
des. Šādā situācijā tuvāk aplūkojami informatīvi bagātākie Irbes–Ģipkas drau-

Mirstības sadalījums pa mēnešiem Nīcas–Bārtas, Liepājas 
Sv. Annas un Grobiņas draudzē 1786. gadā
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dzes dati, mēģinot noteikt, ar ko varētu būt saistītas krīzes Dundagas draudzē 
1771., 1777., 1785., 1791. un 1799. gadā.

Pirmajā brīdī var likties, ka 1771. gadā bija izplatīta kāda krūšu sērga, jo 
krūšu sērga un karsonis bija galvenā diagnoze no janvāra līdz maijam miruša-
jiem. Tomēr galvenais problēmu cēlonis bija bakas, kas reģistrētas gada otrajā 
pusē un bija nāves cēlonis vismaz 14 gadījumos no 28. Gandrīz visi mirušie 
bija zīdaiņi un mazgadīgi bērni, tomēr gada beigās – divi 17 un 18 gadus veci 
puiši. Bakas turpinājās arī nākamajā gadā, taču mazākā apmērā.

Baku sērga Irbē–Ģipkā no jauna parādījās 1776. gada augustā, bet lielākus 
apmērus sasniedza novembrī–decembrī, kad bakas vai pārslimotu baku kom-
plikācijas bija nāves cēlonis 10 mirušajiem (no 15). Līdzīgi iepriekšējai reizei, 
bakas mazākā apmērā turpinājās arī 1777. gadā (līdz martam; vienreiz bakas 
diagnosticētas vēl aprīlī, bet krūšu sērga kā pārslimotu baku komplikācija – 
jūnijā). 

1785. gada ziņas parāda nepārprotamu baku epidēmijas ienākšanas ceļu 
Irbes–Ģipkas draudzē – tā ir Dundagas pils. Epidēmija acīmredzot sākusies 
janvārī, un pirmais no bakām mirušais bija Saunaga Negliņu māju 17 ½ gada 
vecais kalpa puisis Kārlis, kurš apbedīts 6. februārī. Irbes–Ģipkas mācītājs pie-
zīmējis, ka Kārlis “pilī darbos slims tapis, pokkes dabūjis, kas viņu arī noņē-
me”5. Jādomā, ka Kārlis nav bijis vienīgais infekcijas pārnēsātājs, jo bakas drīz 
fiksētas arī citos draudzes ciemos – gan Mazirbes, gan Ģipkas apkārtnē. Laikā 
starp 6. februāri un 10. jūliju, kad miršanas ierakstos diagnosticētas bakas, 
apbedītas 65 personas, no tām bakas vai pārciestu baku komplikācijas kā nāves 
cēlonis norādīts 38 personām jeb 58 % mirušo, respektīvi, apbedīto (pavisam 
1785. g. miruši 75 cilvēki6). Epidēmija maksimumu sasniedza aprīlī, maijā 
it kā mazinājās, lai atkal uzplaiksnītu jūnijā, taču šādai epidēmijas gaitai ir 
izskaidrojums – līdz aprīlim tā aptvēra galvenokārt Irbes šauruma piekras-
tes ciemus, bet no maija vairāk izplatījās Kolkas–Melnsila apvidū. Jāsecina, 
ka visnopietnākā epidēmija, kas skāra Dundagas novadu 18. gs. otrajā pusē, 
bija 1785. gada baku epidēmija, kas, spriežot pēc mirstības līknes, Dundagas 
iekšzemē bija sākusies jau 1784. gadā, bet Dundagas jūrmalciemus sasniedza 
nākamā gada sākumā. 
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Dažus gadus bakas Irbes–Ģipkas draudzē vairs nav fiksētas. Ieraksti par 
tām atsākas 1790. gada augustā un turpinās līdz gada beigām, taču sērgas 
izplatība (vismaz ne ar letālu iznākumu) nesasniedza 1785. gada apmērus, 
šaurāks bija arī slimības izplatības apvidus – no tā sauktajiem Ģipkas meža 
ļaudīm līdz Vaides ciemam. Dundagas iekšzemē 1791. gadā tomēr redzams 
spējš mirstības kāpums, ko hipotētiski varētu saistīt ar jaunu baku epidēmiju, 
kas ienākusi no kaimiņu draudzes.

Par 1799. gada krīzi liecības sniedz jau pati Dundagas draudzes metriku 
grāmata, jo no 1798. gada beigām tajā sākas sistemātiski nāves cēloņa ieraksti. 
1799. gadā Dundagas draudzē nomira 163 cilvēki, bet gadu iepriekš un gadu 
vēlāk – 108 un 106. Mirstības sadalījums pa mēnešiem liecina, ka janvārī– 
februārī un aprīlī–jūlijā tā bijusi mērena (vidēji 15–16 mirušie mēnesī), bet  
no augusta samazinājās līdz diviem līdz septiņiem gadījumiem mēnesī. Viskri-
tiskākais bija marts, kad nomira 43 dundadznieki (26,4 % mirušo). 

Spriežot pēc diagnozes, galvenie nāves cēloņi šajā gadā bija trīs – pneimo-
nija jeb plaušu karsonis7 (45 gadījumi), garais klepus (36 gadījumi) un bakas 
(27 gadījumi), kas kopā bija nāves cēlonis divām trešdaļām mirušo. Visu mi-
rušo vidējais vecums bija 14,1 gads (tas norāda uz lielu bērnu īpatsvaru mirušo 
vidū), bet pieaugušo (20 un vairāk gadu veco) atsevišķi – 58,8 gadi. Lielākā 

 Mirstība Dundagas un Irbes–Ģipkas draudzē 1769.–1800. gadā 
(sast. pēc: LVVA, 235. f., 1. apr., 16., 85. l.)
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daļa mirušo bija bērni vecumā līdz 12 gadiem (128 jeb 78,5 % mirušo), darb- 
spējīgā vecumā nomira 13 personas (25–58 gadus veci), bet vecu ļaužu (60– 
83 gadus veci) bija 22. Bērnu vidū visaugstākā mirstība bija pirmajos dzīves 
gados: līdz gada vecumam nomira 52, gada vecumā – 22, divu gadu vecumā – 
20 bērni. Šie skaitļi rāda, ka no infekcijām maz pasargāja arī dabiskā imunitāte 
bērna zīdīšanas vecumā. 

Pēc diagrammas redzams, ka pneimonija kā nāves cēlonis fiksēts gal-
venokārt gada pirmajā pusē, jo sevišķi martā. Garais klepus izplatījās gada 
sākumā, maksimumu sasniedzot martā, kam kombinācijā ar pneimoniju bija 
sevišķi nelabvēlīgas sekas, bet tad epidēmija strauji mazinājās. Epidēmija fak-
tiski bija sākusies jau 1798. gada oktobrī un lielākus apmērus sasniedza tā paša 
gada decembrī, kad garais klepus kā nāves cēlonis bija 14 no 19 mirušajiem. 
Nedaudz mazāka ietekme bija bakām, kad pārsvarā daži gadījumi mēnesī 
minēti laikā līdz augustam. Redzams, ka 1799. gada krīzi izraisīja vienlaicīga 
vairāku slimību izplatīšanās. 

Irbes–Ģipkas draudzē 1799. gads pagāja bez demogrāfiskiem satricināju-
miem. Iepriekš notikumus Dundagas draudzē mēģinājām skaidrot ar Irbes–
Ģipkas metriku palīdzību, bet tagad Dundagas materiāls var palīdzēt noskaid-
rot dažas nianses Irbes–Ģipkas metriku grāmatās. Tā Irbes–Ģipkas mācītāja 
ieraksts “pikts kāsulis” acīmredzot saistāms ar Dundagas metrikā minēto garo 

Mirstības un nāves cēloņu sadalījums pa mēnešiem Dundagas draudzē 1799. gadā
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klepu, bet “krūšu sērga” – ar pneimoniju. Abās draudzēs minēti arī vairāki 
masalu vai to komplikāciju gadījumi.

Vidzeme

Vidzemē salīdzināma Cesvaines un Gulbenes draudze, kas teritoriāli aizņē-
ma līdzīgu platību, taču pēc iedzīvotāju skaita Cesvaines draudze varēja būt 
par trešdaļu lielāka. Mirstības līknē abās draudzēs saskatāms daudz līdzību, 
taču ir arī atšķirības. Redzams, ka augsts mirstības līmenis abās draudzēs vien-
laikus bija 1769., 1773., 1785.–1786., 1798. un 1800. gadā. No dažiem citiem 
krīzes momentiem izceļams 1793. gads Gulbenē, kas it kā vieglāk aizvadīts 
Cesvainē, tomēr vairāk vai mazāk paaugstināts mirstības līmenis Cesvaines 
draudzi raksturo gandrīz visus 18. gs. 90. gadus, it īpaši šīs desmitgades beigas.

Ļoti līdzīga situācija, it īpaši salīdzinot ar Gulbeni, redzama Lejascie-
ma draudzē (tā tolaik bija Gulbenes draudzes filiāle, kurai piederēja arī daļa 
Jaungulbenes un Vecgulbenes saimniecību). Līdz 18. gs. 80. gadu vidum Le-
jasciemā īpašas novirzes mirstības rādītājos nebija, bet no 1785. gada arī šo 
draudzi skāra vairāki sērgu uzliesmojumi. Draudzes mācītājs Kristofs Al- 
brehts Apelbaums (Appelbaum) kā lielas mirstības gadus atzīmējis 1785., 
1786., 1794., 1798. un 1800. gadu.8 No 1768. līdz 1784. gadam draudzē ik gadu 
mira vidēji 44 cilvēki (maksimāli 64), bet minētajos augstas mirstības gados – 
no 94 (1785. g.) līdz 150 (1800. g.).

Kā jau tajā laikā parasts, ne Gulbenes, ne Cesvaines draudzes mācītājs nav 
Mirstība Cesvaines, Gulbenes un Lejasciema draudzē 18. gs. otrajā pusē (sast. pēc: 

LVVA, 235. f., 3. apr., 36., 37., 83., 85., 133., 135. l.)
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Kā jau tajā laikā parasts, ne Gulbenes, ne Cesvaines draudzes mācītājs nav at-
zīmējis diagnozi, kas varētu būt bijusi mirušo nāves cēlonis. K. A. Apelbaums 
par 1785. un 1786. gadu Gulbenē tomēr rakstīja: “Lielas mirstības gadi. 1785. 
gada rudenī Alūksnē un Kalnamuižā izcēlās nelāga lipīga slimība, kas iekļu-
va un izplatījās visur arī šajā [Gulbenes] draudzē. Tā uznāca ar neciešamām 
sāpēm rīklē un tūlīt atņēma cilvēkiem visus spēkus. Ja pašā sākumā slimniekam 
sākās deguna asiņošana vai viņam tika nolaistas asinis, tāpat ja viņam izraisīja 
vemšanu, viņš tika glābts. Vienīgi spēki atgriezās tikai pēc ilga laika. Visu ru-
deni gandrīz nepārtraukti lija, mājas vajadzēja iekurināt mitras, un tas radīja 
negantu tvaiku.”9 Pēc šā apraksta diagnosticēt kādu konkrētu slimību tomēr ir 
problemātiski. Liela mirstība Gulbenes draudzē bija arī 1793. gadā: “Šajā gadā 
plosījās ļoti negantas bakas un masalas, pret ko nebija gandrīz nekāda glābiņa. 
Daudzās sētās cits pēc cita nomira visi bērni.”10

Mirstības līkne 1785. un 1786. gadā, sadalot to pa mēnešiem, parāda in-
teresantu ainu. Redzams, ka kaut kāda epidēmija Gulbenē izplatījusies jau 
1785. gada sākumā, maksimumu sasniedzot martā, bet ar pāris mēnešu nobī-
di slimība nonākusi arī Cesvainē. Var gadīties, ka Gulbenē un Cesvainē jārunā 
par dažādām sērgām, tomēr uzmanība pievēršama tam, ka starp Cesvaines 
draudzē aprīlī mirušajiem viena trešdaļa, bet maijā divas piektdaļas bija no 
Dzelzavas muižas, kas robežojās ar Gulbenes draudzi.

Mirstības sadalījums pa mēnešiem Cesvaines, Gulbenes un Lejasciema 
draudzē 1785.–1786. gadā
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 Tā kā K. A. Apelbaums piemin, ka viņa aprakstītā epidēmija izcēlusies 
1785. gada rudenī Alūksnes pusē un tad pārmetusies uz Gulbeni, tad redzams, 
ka paaugstināta mirstība šīs sērgas dēļ Gulbenē sākusies tikai 1786. gada jan-
vārī, bet 1785. gadā lielo mirstību “nodrošināja” nediagnosticēta ziemas–pa-
vasara epidēmija. 1785. gada janvārī–martā nomira 48 % no visiem šajā gadā 
mirušajiem, kamēr novembrī–decembrī mirstības kāpums bija nenozīmīgs. 
Tomēr jau 1785. gada decembrī kaut kāda slimība bija uzliesmojusi Cesvainē, 
maksimumu sasniedzot 1786. gada janvārī, tad tā spēji mazinājās. Martā mir- 
stība atkal strauji pieauga, ko it kā varētu saistīt ar slimības izplatīšanos, kas 
ienākusi no Gulbenes puses, tomēr Dzelzavā paaugstināta mirstība bija tikai 
janvārī (mira bērni līdz trīs gadu vecumam), bet februārī un martā Dzelzavā 
reģistrēti tikai daži nāves gadījumi – pārsvarā vecu ļaužu vidū. Marta–aprīļa 
epidēmija bija vienmērīgi izplatīta pa visu Cesvaines draudzi, līdz ar to tās 
izplatības ceļš nav noskaidrojams.

Cesvainei ļoti līdzīga aina 1785. gada nogalē un 1786. gadā redzama Le-
jasciema draudzē, kaut gan līdzībai teorētiski vajadzēja būt vairāk ar Gulbeni. 
Liekas, ka sērga, kas Gulbenē un Cesvainē izplatījās 1785. gada sākumā, Lejas-
ciemu tomēr neskāra vai arī skāra ne īpaši stipri, toties secen negāja 1785. un 
1786. gada mijas epidēmija.

Pašās 18. gs. beigās paaugstināta mirstība Cesvainē vērojama 1798.– 
1800. gadā; tajā pašā laikā krīzes situācija pastāvēja arī Gulbenē un Lejasciemā, 
vienīgi 1799. gads abās pēdējās draudzēs aizvadīts salīdzinoši mierīgāk. Met- 
riku grāmatās joprojām nebija ieviesusies nāves cēloņa atzīmēšana, taču tajā 
laikā Vidzemes evaņģēliski luteriskās baznīcas konsistorijai no draudzēm jau 
tika iesūtītas ziņas par epidēmijām, it īpaši bakām. Informācija no Cesvaines 
draudzes bija tāda, ka 1798. gadā (baku) epidēmija nav bijusi – saslimuši tikai 
daži bērni, no kuriem viens miris; 1799. gadā no bakām miruši 14 cilvēki, 
1798.–1799. gada ziemā nepieredzētā aukstuma dēļ izplatījušās masalas (Ma-
sern) un garais klepus (Stick-Husten), 1800. gadā baku epidēmijā miruši sep-
tiņi bērni, bet ziemā un pavasarī izplatījusies influence (Influenza) jeb gripa, 
no kā miruši gan jauni, gan veci.11

Kaut arī Cesvaines mācītājs Gotlībs Frīdrihs Mītels (Müthel) ziņojumā kon-
sistorijai liecināja, ka 1798. gadā epidēmijas draudzē nav bijis, kopējais mir- 
stības līmenis bija visai augsts. Paaugstināta mirstība vērojama pavasarī, it īpaši 
martā un maijā. Tā kā šajā laikā infekciozas saslimstības uzliesmojums nav 
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apliecināts, tad paaugstināto mirstību hipotētiski varētu saistīt ar nelabvēlīgu 
laikapstākļu ietekmi. Šajā pašā laikā, it īpaši martā, augstāks mirstības līmenis 
bija arī Gulbenes draudzē. Mirstības līknes kāpums decembrī un paaugstināta 
mirstība 1799. gada martā–maijā acīmredzot saistīta ar G. F. Mītela ziņām par 
masalu un garā klepus izplatīšanos. 1798. gada decembrī straujāks mirstības 
kāpums reģistrēts arī Gulbenē un Lejasciemā.

Visaugstākā mirstība minētajos trijos gados bija 1800. gada janvārī, kad 
izplatījās influence. Cesvainē līdz maijam mirstība pakāpeniski mazinājās, 
taču Gulbenē un Lejasciemā pēc strauja krituma atkal pastiprinājās aprīlī. 
Atšķirībā no vairākām citām infekciozām saslimšanām influences gadī-
jumā paaugstināta mirstība vērojama arī pieaugušo vidū. Cesvaines draudzē  
1800. gada janvārī no 47 mirušajiem 17 bija bērni (gandrīz visi 0–3 gadus 
veci), 15 – darbspējīgi pieaugušie, 15 – 60 un vairāk gadu vecie. Protams, in-
fluence bija nāves cēlonis vai paātrinātājs tikai daļā gadījumu. Līdzīga situācija 
vērojama arī Gulbenē, kur janvārī no 46 mirušajiem 14 bija bērni (galvenokārt 
0–3 gadus veci), 20 – darbspējīgā vecumā (pārsvarā 40–59 gadus veci) un  
12 – veci ļaudis. 

Mirstības sadalījums pa mēnešiem Cesvaines draudzē 1798.–1800. gadā



72 MUNTIS AUNS

1 Informācija par Leipcigā glabātajām metriku grāmatām (kopijām) pieejama: http://www.archiv.
sachsen.de/archiv/bestand.jsp?oid=13.01&bestandid=21962&syg_id=251073 [skatīts 17.05. 
2018.]. Daļa Leipcigā glabāto metriku grāmatu pieejama arī tiešsaistē: https://www.familysearch.
org/catalog/search [skatīts 08.02.2018.]; pēc ievietotā materiāla var spriest, ka fotokopēti metriku 
ieraksti, kas saistīti ar vācu draudzēm, turpretī latviešu draudžu ieraksti – daudz mazākā mērā.

2 Liepājas Sv. Annas draudzes metriku grāmata, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs (turpmāk LVVA), 235. f., 1. apr., 130. l., 96. lpp.

3 Sk.: Auns, M. Cesvainieši 18. gadsimta otrajā pusē. Latvijas Arhīvi. 2000. Nr. 1. 6.–8. tab.
4 Demogrāfisko, tajā skaitā epidemioloģisko situāciju Irbes–Ģipkas draudzē analizējusi arī Gunita 

Zariņa, sk.: Zariņa, G. Ieskats Irbes–Ģipkas un Kolkas draudzes 18. gadsimta demogrāfijā. Grām.: 
Letonikas avoti: Latvijas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 334.–345. lpp.

5 Irbes–Ģipkas draudzes metriku grāmata. LVVA, 235. f., 1. apr., 84. l., 240. lpp.
6 Pēc G. Zariņas datiem, 1785. gadā 80,8 % mirušo bija bērni, bet citkārt laikā no 1745. līdz 1795. 

gadam bērnu īpatsvars mirušo vidū bija 41,2–67,0 % (Zariņa, G. Ieskats Irbes–Ģipkas un Kolkas 
draudzes 18. gadsimta demogrāfijā. 1. tab., 337. lpp.).

7 Hitziges Brustfieber. Te pievienotas arī diagnozes, kas fiksētas kā hitziges Brustkrankheit un hit-
ziges Fieber, jo, spriežot pēc mirušo vecuma un laika (mēneša), tās varētu būt vienas un tās pašas 
slimības pieraksta variācijas.

8 Lejasciema draudzes metriku grāmata. LVVA, 235. f., 3. apr., 135. l., 483. lpp.
9 Gulbenes draudzes metriku grāmata. Turpat, 85. l., 178. lpp.

10 Turpat.
11 Turpat, 233. f., 1. apr., 472. l., 63., 64., 71.–76. lpp. Sk. arī: Auns, M. Cesvainieši 18. gadsimta otrajā 

pusē. 81. lpp.

Secinājumi

Izsekojot mirstības līmeņa izmaiņām dažās draudzēs, var konstatēt krīzes 
situācijas, ko izraisīja vairāk vai mazāk postošas epidēmijas. Pašreizējais datu 
apkopojums neliecina, ka 18. gs. otrajā pusē epidēmijas Latvijas teritorijā būtu 
visaptverošas – dažādu slimību uzliesmojumi un attiecīgi mirstības pieau-
gums vairāk bija lokāls, skarot vienu vai vairākas draudzes. Tuvāk aplūkotās 
krīzes situācijas bija saistītas ar tādām infekciozām saslimšanām kā garais kle-
pus, pneimonija, masalas, bakas, influence un dizentērija vai arī bija vairāku 
slimību kombinācija. Analizējot epidemioloģisko situāciju, jāņem vērā, ka ne 
visos inficēšanās gadījumos iznākums bija letāls un arī ne visi nāves gadīju-
mi epidēmiju laikā bija saistīti ar infekciozām saslimšanām. Lai gan 18. gs. 
otrās puses epidēmijas nebija tik postošas kā Lielais mēris (1710.–1711. g.), to 
summārā ietekme ievērojami kavēja iedzīvotāju ataudzi un skaita pieaugumu.

18. gs. epidemioloģiskās situācijas novērtēšanai nepieciešams plašāks avotu 
materiāla apkopojums. Lai gan var sūdzēties par metriku grāmatu zudumu 
vai to ierakstu nepilnībām, esošais avotu un informācijas klāsts piedāvā labas 
perspektīvas šā jautājuma izzināšanā. 

ATSAUCES UN PIEZĪMES
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Muntis Auns

DEMOGRAPHIC ISSUES IN VIDZEME AND 
KURZEME IN THE 18TH CENTURY

The article views mortality changes in several Latvian parishes in the 
second half of the 18th century, focusing on cases when the mortality level 
increased rapidly due to an outbreak of infection diseases. Three regions were 
selected for detailed analysis: South Kurzeme (Nīca–Bārta, Liepāja St. Anna 
and Grobiņa parishes), North Kurzeme (Dundaga, and Irbe–Ģipka parishes), 
and central Vidzeme (Cesvaine, Gulbene and Lejasciems parishes). The  
results obtained in the analysis have been summarised in diagrams that  
show the changes in the mortality level (in absolute numbers) by years and in 
some critical moments, by months.

The current summary of data does not show that in the second half of the 
18th century, comprehensive epidemics that included outbreaks of diseases 
occurred in the territory of Latvia. The increase in mortality was local, affecting 
one or several parishes. The more severe critical situations that have been 
viewed in detail were related with such infection diseases as hooping-cough, 
pneumonia, measles, smallpox, influenza, and dysentery, or combination of 
several diseases. Analysing epidemiologic situation, it should be noted that 
not in all infection cases the outcome was lethal, and not all the death cases 
during epidemics were related to infection diseases. Although, until the second 
half of the 18th century epidemics were not so pernicious as the Black Death 
(1710–1711), their summary impact delayed reproduction of population and 
increase of number of population.

A wider range of sources is necessary to assess the epidemiologic situation 
of the 18th century. Although one might complain about loss of metrics 
journals or deficiencies of records therein, the range of available sources and 
information provide good perspectives of research of this matter. 
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