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Ed. Sturms.

Latvijas akmens laikmeta materiāli I.

Latvijas akmens laikmeta inventārs, apmetņu atradumus at-

skaitot, sastāv no savrup atrastām senlietām, akmens, krama, kaula

un raga priekšmetiem, par kuru atrašanas apstākļiem gandrīz pil-
nīgi trūkst novērojumu un ziņu. Muzejos uzkrātajām senlietām la-

bākā gadījumā zināms pagasts un mājas, kur tie atrasti; dažkārt jā-

aprobežojas ar muižas vai pagasta robežām; bet ir arī daudz tādu

atradumu, kuriem zināma tikai province, vai arī vienīgi, ka tie at-

rasti Latvijā. Atraduma vieta precīzi zināma tikai nedaudz priekš-
metiem, "bet izziņas izrakumi šais vietās izdarīti tikai dažos gadī-
jumos.

Tādos apstākļos Latvijas akmens laikmeta pētījumos vienīgā

izlietājamā zinātniskā metode pagaidām ir salīdzināmi tipoloģiskā
ar visu tai piemītošo nedrošību un patvarībām, kas sevišķi lielu

lomu spēlē bālajā Latvijas neolitisko formu pasaulē. Tipologiskas un

chronoloģiskas kļūdas un misēkļi še sagaidāmi ik uz soļa; tos redu-

cēt iespējams, stingri ievērojot konstatējamo tipu un variantu for-

mas īpatnības. Sevišķi nedroši ir lokālo formu salīdzinājumi ar citu

zemju un novadu formām, ja tās nav pazīstamas oriģinālā. Tā kā

man nav bijusi izdevība iepazīties ar citu zelmju materiālu, tad esmu

atturējies no plašiem vispārinājumiem par formu chronoloģiju un

izplatījumu un esmu aprobežojies vienīgi ar Latvijas materiāla ti-

poloģisko analizi un no šī materiāla izlobāmo chronoloģisko un to-

pogrāfisko datu konstatējumu. Manu studiju nolūks ir sniegt sakār-

totu un pārbaudītu materiālu pētniekiem, kas neolita problēmas ap-

skata plašākā mērogā.

Šai savā raksltā esmu apskatījis galvenās interreģionālās kara

resp. laivas cirvju formas un dažus svarīgākos lokālos Austrumbal-

tijas tipus. Fo/mu definējumos un aprakstos balstoši galvenā kārtā

uz N. Aberga (Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während

der jüngeren Steinzeit I, 11, 1918) vn1A. Äyräpää (Über die Streitaxt-

kulturen in Russland, 1933) darbiem.

lepriekšējās piezīmes.

Rakstā minētās senlietas sakārtotas pa apriņķiem ģeogrāfiskā
secība no W uz O, bet apriņķu robežās

— pa pagastiem alfabētiskā



kārtībā. Atradumu vietu apzīmējumos pirmā vietā likts pagasta

(—pg-), otrā — mājas,, muižas (=mž.) vai ciema (=c.) nosaukums.

Norādījumos uz tabulām izcelta apskatāmā priekšmeta tuvāka (=kā
tab.) vai attālāka (= līdz. tab.) līdzība ar attēloto. Garums (=...cm
g.) dots tikai veseliem priekšmetiem. Senlietu uzglabāšanas vietas

(mūzeju) apzīmēšanai lietoti šādi saīsinājumi:
CvskM

-
Cesvaines vidusskolas mūzejs-

JvskM = Jēkabpils vidusskolas muzejs.

KM =Kara muzejs Rīgā.
KPM =Kurzemes provinciālais muzejsl Jelgavā.
LB =Rīgas Latviešu B-bas VVM deponētā kollekcija.
LU = Latvijas universitātes ausitrumu vēst. kabinets.
PV = Pieminekļu Valde.

RDM = Rīgas Doma mūzejs.

TAK = Tartu univers, archaiol. kabinets.
TvskM =Talsu vidusskolas mūzejs.
VVM = Valsts vēsturiskais mūzejs.
ZM =Zemgales mūzejs Jelgavā.
Priv. īp. = privāts īpašums.

psk. =pamatskola.
Aizrādījumos uz sarakstos apskatīto priekšmetu attēliem lite-

ratūrā lietoti šādi saīsinājumi:
Akm. lkm. 1., 11. = Šturms, E., Akmenslaikmets Latvijā, I Dzīves

vietas, II Savrupatradumi un kultūras raksturojulms. Rīgā, 1927.

Ebert Führer =Ebert, M., Führer durch die vor« und frühgeschicht-
liche Sammlung des DommuseumsL Riga, 1914.

Latv. arch. = Latvijas archaiologija. Prof. Fr. Baloža redakcijā.

1926.

RK =Katalog der Ausstellung zum X. archäologischen Kongress in

Riga, 1896. Riga, 1896.

Riga Kat. 1930= Katalog der Ausstellung zur Konferenz Baltischer

Archäologen in Riga 1930. Riga 1930.

I. Laivas cirvji.

1. Agrīnie laivas cirvji.

Agrīnajiem laivas cirvjiem (Europaeus - Äyräpää I. tipam
1),

ir slaida forma ar ovālu, noapaļoti četrstūrainu vai (retāk) trapezvei-
dīgu šķērsgriezumu; cirvja sānmalas saplūst ar augš- un apakšpusi
vienā liektā plāksnē, bez asām šķautnēm, bet rada kupra veida uz-

tūkumus pret kāta caurumu. Cirvju profils ir viegli liekts vai gan-
drīz taisns; cirvju apakšpuse ir plakana vai viegli velvēta, bet ne

lauzta, jumtveidīga; diezgan bieži tā izrotāta ar lejamās šuvas imi-

tāciju. Priekšpusē nekad nav sastopams kāta cauruma pagarinājums
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auļa resp. valnīša veidā; pietes galā pogas nav, vai arī tā ir ļoti

niecīga; asmens ir mēreni liekts un pārvilkts uz priekšpusi; tikai

attīstītākie eksemplāri uzrāda vairāk uz augšu izceltu asmens un

pietes galu. Kāta caurumābieži novērojama apkārt ejoša dziļāka vai

seklāka vadziņa.
2)

Kā citur, piem. Somijā
2), tā arī Latvijā šis agrīno laivas cirvju

tips uzrāda dažādus, lielākā vai mazākā mērā atšķirīgus variantus,
kas radušies gan svešu formu ietekmē, gan pirmatnējo formu vien-

kāršošanas vai modifikācijas ceļā. Spilgtākie šī tipa pārstāvji, A-

variants, ir cirvji ar apaļīgu griezumu, liektu profilu un izceltu as-

meni (tab. I 1) ; tie atrasti 2 eksemplāros (nr. 22, 25). Šai grupai cieši

pieslienas vienkāršākā forma, B-variants (tab. I 2), ar vāji izceltu

asmeni, kas pazīstams 5 eks. (nr. 3, 10, 13, 14, 20). Trešajam, C-va-

riantam, (tab. 1 3) ir ovāls vai noapaļoti četrstūrains! šķērsgriezums,
bet asmens galā pa lielākai daļai jau labi izveidotas sānmalas. Šis

variants Latvijā ir visparastākais (11 eks.: nr. 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17,

19, 23, 24, 27), Lielais un masīvais D-variants (tab. I 4), kas Latvijā
pārstāts 3 vai 4 tipiskiem eksemplāriem (nr. 5, 6, (18?), 21), uza

skatāms par vienkāršo laivas cirvju prototipu un atšķiras no tiem ar

pietes gala konkāvajām kontūrām, kas lielākā vai mazākā mērā izceļ

kuprveidīgos sānmalu uztūkumus kāta cauruma abās pusēs. Šī vari-

anta „deģenerētie" eksemplāri (nr. 1, 2, 26) gandrīz vairs nav atšķi-

rami no vienkāršajiem laivas cirvjiem. E-variants (1 a, b att), no kura

nav pazīstams neviens vesels eksemplārs, uzrāda pogas un kāta

cauruma valnīša rudimentus. Latvijā šis variants pārstāts divi ek-

semplāriem (nr. 8, 12).

Kaut! gan nav apgalvojams, ka apskatītie laivas cirvju varianti

(B—D) reprezentētu pirmatnējā A-varianta evolūcijas resp. deģe-

nerācijas pakāpes, zināma un diezgan ievērojama techniska un sti-

listiska radniecība to starpā tomēr nav noliedzama. Sevišķi cieša

šī radniecība ir starp A un B variantu no vienas puses un C un D

variantu no otras puses, pie kam D variantam savukārt piesaistāmi
vienkāršie laivas cirvji.

Agrīnie laivas cirvji atrasti, kā to rāda karte (Nr. 1.), pa lielā-

kai daļai novados uz dienvidiem no Daugavas, — Ventas un Lielupes
baseinā un Daugavas lejasgalā; atsevišķi atradumi, to starpā abi

A-varianta pārstāvji, sastopami Latgalē; bet Vidzemes ziemeļos
zināms tikai viens vienīgs atradums. Ka šāds atradumu izplatījums
nav nejauša parādība, rāda citu laivas cirvju tipu atradumu vietu

situācija.

Aizputes apr. 1. Alsungas pg. Nez m. At r. vie ta. De-

ģenerējies D-varianta cirvis, līdz. tab. I 4. 13,6 cm g. LU (VVM
7042).

2. Alsungas pg. „L iek ne s malā" Deģener. D-varianta

cirvis, līdz tab. I 4, bet īsāks un platāks. 11,6 cm g. VVM 7213.
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3. Kazdangas pg. Nezin. atr. vieta. B-variants, tab.

I 2, ar ovālu šķērslgiezumu un vāji izveidotām sānmalām; kāta cau-

rumā sekla vadziņa. 13,2 cm g. KPM 256 (nolējums KPM 369).

Ventspils apr. 4. Užavas pg. Sārnate. Deģener. C-vari-

anta cirvis, līdz. tab. I 3, ar noapaļoti četrstūrainu šķērsgriezumu un

vāji izceltu asmeni. 13,2 cm g. VVM 7909.

Talsu apr. 5. Stendes pg. Ūza s. Tipisks D-varianta cir-

vis, kā tab. I 4; asmens galā spēcīgi veidotas sānmalas, 18,8 cm g.
Atrasts upē. Priv. īp. (Fr. Grīnblats, Lībagu Purgafos).

Tukuma apr. 6. Matkules p g. X a 1 n a m v i ž à. D-variants,

kā tab. I 4; ļoti labi apdarīts. Apm. 19,3 cm g. Priv. īp. (P. Bredaus,

Matkules Kalnamuižā).

7. Nezin. atr. vieta. C-variants, kā tab. I 3, ar ovālu grie-

zumu. Šuva apakšpusē no pietes līdz asmenim; bez vadziņas kāta

caurumā. '13,8 cm g. VVM 8128: 1.

Jelgavas apr. 8. Jēkabnieku pg. Jēkabmuiža. E-va-

riants (att. 1 a); pietes gals ar mazliet velvētu apakšpusi un aizme-

tušos pietes pogu; šuva apakšpusē. KPM 393.

1. att. a. Jēkabnieku pg. Jēkabmuiža; b. Zaļenieku pg. Briņķos.

9. Mežmuižas pg. Mazkaijēni. Deģener. C-variants,

līdz. tab. I 3, bet ar vienmērīgi liektām kontūrām un noplacinātu

pietes un asmens! galu. Apm. 12,2 cm. g. ZM 1763.

10. Platones pg. Vecplatones mž. B(?) varianta as-

mens gals, līdz. tab. I 2. KPM 391.

11. Sesavas pg. Pūrīces. Tipisks C-varianta pārstāvis,
tab. I 3; apakšpusē šuva no kāta cauruma līdz asmenim; kāta cau-

rumā vadziņa. Pietes gals virspusē bojāts. 14,3 cm g. KPM 265.—

Latv. arch., a«tt. 7: 7, 8. — Riga Kat. 19301, tab. 5:3. — Akm. Mcm.

11, att, sb.

12. Z a ļ e n i e k v p g. B r i ņķ i. E-varianta asmens gals,_att_lb.
ar viegli liektu un velvētu apakšpusi un valnīti ap kāta caurumu.

Šuva apakšpusē. KPM 396.
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Bauskas apr. 13. Skaisit k a 1 n e s pg. Andr i ņ i. B (A) va-

riants, līdz. tab. I 2, bet ar taisnu muguru un bez šuvas. 15,0 cm g.

Atrasts kopā ar kādu (vēlāk pazaudētu) krama kaltu Mēmeles aug-

stajā un stāvajā krastā. RDM nr. 25 (1922). — Riga Kat. 1930', tab.

5: 1.

Ilūkstes apr. 14. La š v pg. Lašu mž a. B-varianta asmens

gab, līdz. tab. I 2. TAK 2650: 31.

Kurzeme. 15. N e zi n. a t r. v i e t a. C-varianta asmens gals, lī-

dzīgs tab. I 3, KPM 372.

Rīgas apr.. 16. Dol e s pg. Dol e s mž a. C-varianta tipisks

eks., kā tab. I 3; jumtveidīga apakšpuse ar šuvu no pietes līdz as-

menim. 14,0 cm g. RDM I 7. Ebert Führer, 8. att.

17. Ikšķiles pg. Mācītājmuižas sala. Vienkāršāks

C-varianta eks-, līdz. tab. I 3. 12,0 cm g. VVM 5653.

18. Ikšķiles apkārtne. Nenosakāma varianta (D?) pietes

gals. VVM 7003: 2.

19. Ķīšezera apkārtne. C-varianta tipisks pārstāvis, kā

tab. I 3. ar platu šuvu no pietes līdz asmenim; pietes gals virspusē

bojāts. 14,9 cm g. VVM 3078. — Akm. Ikm. 11, att. sa. — Rīga Kat.

1930., tab. 5: 2.

Valmieras apr. 20. Baunu p g. Nezin. atr. vieta. B- va-

riants, kā tab. I 2, ar šuvu no pietes līdz asmenim. Stipri sadēdējis.
14,1 cm g. VVM (PV 3973?).

Daugavpils apr. 21. Kapiņu pg. Geranimovas mža.

D-varianta vienk. forma, tab. I 4, ar šķautni virspusē no pietesl līdz

kāta caurumam; viss pietes virsus bojāts. 15,2 cm g. VVM 7415.

Rēzeknes apr. 22. Viļānu (?) p g. Murān i. Spriežot pēc fo-

togr. Piem. Valdē, tipisks A-variants, kā tab. I 1, bet, liekas, ar taisnu

apakšpusi. Atrasts Rēzeknes upes krastā. Žagatu psk. kollekcija.

Ludzas apr. 23. Pi 1 da s pg. Antonovka. C-variants, līdz.

tab. I 3. Paaugstinājumi ap kāta caurumu apakš- un virspusē; plata

vadziņa kāta caurumā. Pārslīpējot sānmalas cirvis ieguvis asākas

šķautnes, sievišķi asmens galā. 13,0 cm g. VVM 2623.

Jaunlatgales apr. 24. Kacēnu pg. Manuchnova. C-vari-

ants, kā tab. I 3, bet bez šuvas un vadziņas kāta caurumā. 12,5 cm

g. VVM 375L

25. Viļakas pg. 11 ziņ i. A-var. skaistākais pārstāvis, tab.

I 1 ; apakšpusē šuva no pietes līdz asmenim. 15,8 cm g. ZM 2695.

Latgale. 26. Nezin. atr. vieta. D-varianta deģener. eks.,
līdz. tab. I 4, bet ar stipri norauktu pietes galu un četrstūrainu as-

mensgala griezumu. 15,0 cm RDM IV 6.

27. N e z i n. a t r. v i e t a. C-varianta deģener. eks., līdz tab. I 3,

12,1 cm g. Priv. īp.
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2. Vēlīnie laivas cirvji.

Vēlīnajiem laivas cirvjiem (Europaeus II tipsi
3)) ir plats un biezs

stāvs ar lēcas, veida vai (biežāk) trīsstūra šķērsgriezumu un velvē-

tiem sāniem; sānmalas ar virspusi veido asas šķautnes. Cirvju pro-

fils ir stipri liekts, pie tam jumtveidīgā apakšpuse vairāk nekā virs-

puse; ap kāta caurumu virspusē izcils valnītis; pietes galā spēcīga

poga, kas profilā ir simmetriska ar asmeni.

1. karte. Agrīno (•) un vienkāršo (o) laivas cirvju izplatījums Latvijā.

Šis laivas cirvju tips, kā Somijas speciālforma, ārpus tās robe-

žām sastopams visai reti
4); Latvijā šīs formas pārstāvji nav pazī-

stami.

Starpformas, kas siīkdaļās stāv tuvāk te h, te 11. tipam un So-

mijā devušas variantiem bagātu laivas cirvju grupu, Latvijā ir visai

retas. No agrīnajiem laivas cirvjiem (I tipa) tāsi atšķiras galvenā
kārtā ar jumtveidīgo apakšpusi, bet arī ar vairāk vai mazāk izvei-

dotu pietes pogu.

Šādi cirvji Latvijā līdz šim atrasti divi eksemplāros, no kuriem
viensi (nr. 28) ir neapšaubāms kapa atradums.
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Talsu apr. 28. Kandavas pg. Kandavas m ža. Tab. II 2,

att. cirvis ar jumtveidīgu augš- un apakšpusi, platām sānmalām, as-

mens galā ar asām šķautnēm, augšpusē izceltu pietes galu, tomēr

bez noteikti veidotas pogas. 14,6 cm g. TvskM. — Atrasts K. mžas

dārzā, vidū pie ģindeņa, apm. 45 cm dziļumā.
Bauskas apr. 29. Misas pg. Lambārtes daļā. Tab. 11.

1 attēl. cirvis ar spēcīgi velvētu un mēreni liektu apakšpusi, viegli
velvētu virspusi, izceltu asmens stūri un labi veidotu pietes pogu.

Lejamā šuva apakšpusē no pietes līdz asmenim. 14,1 cm g.

VVM 7045.

3. Austrumeiropas laivas cirvji.

Šai laivas cirvju grupā ietverti Krievijas vidienas (Fatjanovas)

un Austrum-Vācijas (Silēzijas) tipa cirvji, kas sava izplatījuma peri-

fēriju novados, pie kuriem pieder arī Latvija, pārstāti galvenā kārtā

vienkāršākiem, deģenerētiem eksemplāriem, kuru piederība vienai

vai otrai grupai nav droši nosakāma. No citiem laivas cirvju tipiem

tos šķir pirmām kārtām raksturīgais segmenta veida šķērsgriezums,
bet arī tas dažkārt nav konsekventi izturēts.

Tipisko Fatjanovas cirvju5 ) raksturīgās īpašības ir uz virspusi

pārvilktais un pret kāta caurumu paceltais asmens, kas cirvja sma-

guma centru pārnes uz asmens galu, un trapezas vai segmenta vei-

da uz virspusi sašaurinātais šķērsgriezums. Cirvja apakšpuse pro-

filā ir taisna, šķērsvirzienā lauzta ar viegli izceltu šķautni vai rū-

pīgi izslīpētu šuvu; šāda šķautne pa cirvja vidu bieži sastopama

arī virspusē; ap kāta caurumu še bieži novērojams pacils valnītis:

apakšpusē tas sastopams retāk.

Vienkāršie Fatjanovas cirvji sastāda loti plaši izplatītu hetero-

gēnu grupu, kas tikai ar dažām savām īpašībām saistāma ar tipiska-

jiem Fatjanovas cirvjiem. Chronoloģiskā zinā Fatjanovas tips pieder

agrīno laivas cirvju laikmetam, bet deģenerācijas formas var piede-
rēt arī vēlākamu posmam. Tomēr jāņem vērā, ka tiklab tipiskie, kā

arī vienkāršie Fatjanovas cirvji ir lietoti vienā laikā, un ka tāpēc

vienkāršās formas ne vienmēr uzskatāmas par deģenerācijas

formām.

Latvijā, kā to jau atzīmējis A. Äyräpää8), tipiskie Fatjanovas
cirvji nav pazīstami, bet vienkāršā forma esot sastopama 7 eksem-

plāros. Tā kā Äyräpää šos cirvjus tuvāk nav apzīmējis, tad nevaru

tos indentificēt ar savā sarakstā uzņemtajiem cirvjiem.
Sarakstā par Fatjanovas tipa cirvjiem esmu uzskatījis tikai

3 (nr. 1, 6, 7), kuru piederība šai grupai man liekas esam droša; pā-

rējie Äyräpää atzīmētie cirvji laikam ietilpst manā Silēzijas cirvju

derivātu grupā.

Silēzijas kara (laivas) cirvjiem
7) ir viegli liekta, bet pilnīgi pla-

kana apakšpuse, kas veido asas šķautnes ar sānmalām, bet šīs sa-
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plūst vienā liektā plāksnē ar virspusi. Tādā kārtā radies šiem cirv-

jiem raksturīgais segmenta veida šķērsgriezums.
Arī Silēzijas cirvji pieder vēlo laivas cirvju grupai un piešķi-

rami pārejas posmam no akmens uz bronzas laikmetu un pat bron-

zas laikmeta I. periodam.
8)

Abu šo Austrumeiropas cirvju tipu izplatījums Latvijā nav īsti

droši nosakāms, jo no 8 cirvjiem tikai 5 zināmas atradumu vietas,

un tās- vienmērīgi izkaisītas pa visu Latviju.

Liepājas apr. 30. Embūtes p g. D r a p c 1 i. Tab. I 3, vien-

kāršais Fatjanovas tipa cirvis. 19,5 cm g. KPM 277. — Riga Kat.

1930, tab. 5:4. — Akm. Ikm. 11, att. 4b.

Ventspils apr. 31. Ances pg. Platai i. Deģener. Silēzijas
tipa cirvis, 15.6 cm g. RDM 111 18. — RK tab. 2:4. — Akm. lkm. īī,
att. 7b.

Tukuma apr. 32. Irlavas p g. T a m a s. Tuvāk nenoteicama

Austrumeiropas tipa cirvis ar aizmetušos pietes pogu un riņķveidīgu
šuvu no pietes līdz kāta caurumam virs- un apakšpusē. 14,8 cm g.

Cirvis atrasts kopā ar cilvēka kauliem. RDM nr. 11.-1922. — Latv.

arch., att. 6:4. — Akm. lkm. 11, att. 4c.

Valmieras apr. 33. Valmieras pg. Āžka 1n s. Tab. II 4,

Silēzijas tipa cirvis ar viegli velvētu apakšpusi, vāji veidotu pietes

pogu, mazliet izceltu asmens stūri un viegli ieslīpētām sānmalām

asmens galā. 16, 2 cm g. VVM LB 13. — Latv. arch., att. 7:1. —

Akm, lkm. 11, att. 4c.

Daugavpils apr. 34. Krāslavas pg. Vilmaņi. Tab. II 4

līdzīga deģener. Silēzijas cirvja asmens gals. VVM 7356.

Latvija. 35. Nezin. atr. vieta. Vienkāršais Fatjanovas tipa

cirvis, līdz. tab. II 3, ar jumtveidīgu apakšpusi un spēcīgu asmens

loku. 14,2 cm g. VVM LB 66.

36. Nezin. atr. vieta. Vienkāršais Fatjanovas tipa cirvis

ar viegli liektu un velvētu apakšpusi un spēcīgi veidotu asmens

loku, kam atbilst virspuses pacēlums. 13,1 cm g. VVM 2391. — Riga
Kat. 1930, tab. 5: 9.

37. Nezin, atr.vi et a. Silēzijas cirvja asmens gals ; deģe-

ner, forma. VVM LB 95.

4. Igaunijas laivas cirvji.

Līdzīgi Somijai, arī Igaunijā izveidojusies sava īpatnēja laivas

cirvju forma, t. s. Karlovas tips. Šī tipa cirvjiem ir taisna un pla-
kana apakšpuse un velvēta virspuse, ar spēcīgu valnīti ap kāta cau-

rumu: šaurās un plakanās sānmalas, kas tipiskajiem eksemplāriem
sākas pie pietes pogas un izbeidzas asmens lokā, veido ar platajām
pusēm asas šķautnes. Spēcīgais asmens loks cirvja virspusē pacelts

pret kāta caurumu. Cirvja muguru rotā lejamā šuva.
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Karlovas tipa cirvji Igaunijā pazīstami 4 eksemplāros
10): ārpus

Igaunijas šī forma liekas sveša esam. Latvijā tomēr atrasts kāds

cirvis (nr. 38), kuru puslīdz droši var uzskatīt par deģenerētu Kar-

lovas tipa pārstāvi. Vēl tālāku šīs formas deģenerāciju, liekas, rāda

otrs (nr. 39) Latvijā atrastais cirvis.

Tukuma apr. 38. Irlavas pg. Zentas. Tab. 111 1 ; cirvis

viegli liektu un plakanu apakšpusi un velvētu virspusi ar spēcīgu
valni ap kāta caurumu; sānmalas nav izveidotas: šķērsgriezums
virspus kāta cauruma ir segmentveidīgs, zem tā — trīsstūra. Vāja

pietes poga, taisns asmens. Asimmetrisks stāvs. 16,6 cm g. VVM

7285.

Latvija. 39. Nez i n. atr. vieta. Stipri deģenerēta forma ar

platām sānmalām un reducētu valnīti aD kāta caurumu. 15,0 cm g.

VVM LB 65. — Latv. arch., att 7: 2. Akm. lkm. 11, att. 4d.

Igaunijas kara cirvju saimei droši vien piešķirama arī kāda

cita forma (tab. 111 3), kuras tipoloģiskais stāvoklis vēl nav noskai-

drots. Šiem cirvjiem ir viegli liekta un velvēta apakš- un virspuse

un pacils valnītis ap kāta caurumu cirvja virspusē; sānmalas, kas

pret platajām pusēm norobežotas asām šķautnēm, pietes galā ir

šauras, bet aslmens galā izplešas! līdz asmens platumam, tā ka cirvju

šķērsgriezums ir ovāls ar taisni nošķeltiem galiem. Daži Latvijas
atradumi uzrāda sānmalas ieslīpētu vadziņu, kas sniedzas no pietes

pogas līdz cirvja vidum. Pietes gals ir stipri smails un plāns; cir-

vja virspusē pietes strupajā smailī izveidota poga; īsais asmens loks

tikko paceļas pār cirvja virspuses plāksni.

Ar savām smaili-ovālajām kontūrām šis cirvju tips vistuvāk pie-
slienas t. s. smailpietes laivas cirvjiem, bet atšķiras no tiem ar savu

ovālo šķērsgriezumu; var būt tomēr, ka smailpietes cirvji, vismaz

pa daļai, ir radušies šīs formas ietekmē.

Pārējo īpatnību dēļ šī forma saistāma arī ar Karlovas tipu, bet

nav ar to apvienojama. Un beidzot, nav noliedzama arī zināma lī-

dzība ar kādu Zviedrijas formu
11), kurai piemīt visi šī tipa elementi,

bet spilgtākā veidā un citādā komponējumā. Vai šī līdzība ir ne-

jauša vai dibinās uz patiesu radniecību, nav pagaidām izšķirams.

Jēkabpils apr. 40. Rites pg. Margas pilskalns. Ti-

piskās formas cirvja pietes gals, līdz. tab. III: 2. VVM 2569. Riga

Kat. 1930, tab. 5: 7.

Rīgas apr. 41. Salaspils pg. Vējstūri. Tab. 111 2; tipisks
formas pārstāvis. Stipri sadēdējis. 16,1 cm g. VVM 7889.

Madonas apr. 42. Virānes pg. Diļau ka s. Deģenerēta

forma, līdz. tab. 111 2. Piete un asmens bojāts, cirvis vidū pārlūzis.
14 cm g. CvskM 569.
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5. Smailpietes laivas cirvji 12).

Šī kara cirvju tipa galvenās īpatnības ir šādas: lielākā vai ma-

zākā mērā smaila piete ; salīdzinot ar pietes galu, garš un plats as-

mens gals; visā garumā jumtveidīga virspuse un tāda pati vai vel-

vēta apakšpuse, tā ka cirvju šķērsgriezums ir trīsstūris ar liektiem

sāniem vai trapeza ar bazi uz leju. Cirvju uz augšu uzvilktais un

noplacinātais asmens izbeidzas kāta cauruma tuvumā ar zemu lok-

veidīgu atkāpi; līdzīga atkāpe iezīmē arī pietes pogas nobeigumu-
Šie kara cirvji atrasti Somijā

18) (80 eks., no tiem apm. puse

deģenerācijas formu) un Igaunijā 14) (15—'17 eksi); atsevišķi cirvji at-

rasti arī Uplandē un Krievijas Karēlijā. Somijas cirvju atrašanas ap-

stākļi un atradumu vietu izplatījums un augstums virs jūras līmeņa

norāda, ka tie nepieder īsto laivas cirvju novadam un laikmetam.

Tie ir jaunāki par laivas cirvjiem, bet dažas īpatnības, kā pietes

poga, valnītis ap kāta caurumu v. c, tos tipoloģiski tomēr saista ar

laivas) cirvjiem, resp. chronoloģiski ar laivas cirvju laikmeta

beigāļm.

Latvijā līdz šim atrasti tikai trīs tipoloģiski nedroši, katrā ziņā

deģenerēti šīs formas pārstāvji.

Kuldīgas apr. 1. Cieceres pg. Ž v b c s. Tab. 111 3. 10,0 cm g.

VVM 8125.

Ilūkstes apr. 2. Nezin. atr. vieta. Smailpietes (?) cirvis.

Virsipuse sadēdējusi. 12,2 cm g. TAK 3336: 2.

3. N e zi n. a t r. vi e t a (Lašu pg.?). Smailpietes (?) cirvja pie-

tes gals. TAK 2650: 4L

6. Vienkāršie laivas cirvji.

Sī plašā un diezgan viengabalainā kara cirvju grupa izveido-

jusies, kā liekas, galvenām kārtām no agrīno laivas cirvju D-vari-

anta, paglābdama no šo cirvju īpatnībām vienīgi liekto profilu un

rūpīgo slīpējumu. Šīs grupas galvenā pazīme ir masīvitāte, cirvju

ķermeņa lielais platums un biezums, un vienkāršā forma, kam gan-

drīz nemaz nav profilējumu, iedobumu, rievu un šuvu. Galvenās

slīpējuma plāksnes sniedzas vispār cirvim vai arī aizņem vismaz

pusi no tā, tā ka cirvja pietes un asmens gala atšķirīgajiem veidoju-

miem ir pa daļai techniskas dabas iemesli.

Tipiskajiem vienkāršo laivas cirvju eksemplāriem ir taisna vai

viegli liekta un bieži plakana vai tikai viegli velvēta apakšpuse ; virs-

puse tiem ir vairāk liekta un spēcīgāk velvēta. Cirvju šķērsgriezums
virs kāta cauruma ir apaļīgs, zem tā — četrstūrains ar noapaļotiem
stūriem: visiem šīs grupas cirvjiem lejous kāta cauruma ir platas

un labi veidotas sānmalas, pie kam sānmalas ar apakšpusi izveido

asākas šķautnes nekā ar virspusi. Pietes gals gandrīz vienmēr ir
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zemāks par asmeni; tikai retos gadījumos tas ir otrādi. Platais as-

mens ir gandrīz taisns vai arī viegli liekts.

Vienkāršo laivas cirvju starpā izšķirami divi varianti. I varianta

cirvjiem, kuru radniecība ar agrīno laivas cirvju D-variantu ir ne-

apšaubāma un kuru atšķirībām (pietes gala veidojumā) piemīt tikai

formāla nozīme, ir liels un slaids stāvs ar sānmalu lūzumu pretim

kāta caurumam. I varianta cirvji uzglabājuši savu īsto kara ieroča

nozīmi, kamēr II varianta cirvji stāv ļoti tuvu vienkāršajiem darba

cirvjiem : tiem ir mīkstas kontūras ar noapaļotu pāreju no pietes uz

asmens galu. I var. cirvju garums svārstās starp 13 un 17 cm, II

var. — starp 9 un 13 cm.

Vienkāršo laivas cirvju I variants sastopams galvenā kārtā

Zeimgalē un Kurzemē (22 eks.), II variants Kurzemē un un Zemgalē
(11 eks.), bet Vidzemē un Latgalē atrasti tikai pa vienam 1 varianta

cirvim un vienīgi četri II varianta cirvji, kas diemžēl nav īsti droši

šķirami no deģenerētiem laivas cirvjiem. Šādā cirvju sadalījumā un

novietojumā saskatāma noteikta atšķirība starp kultūras novadiem

uz ziemeļiem un dienvidiem no Daugavas. Vērā liekams arī tas ap-

stāklis, ka vienkāršo laivas cirvju novads Latvijas austrumos iz-

beidzas tur, kur sākas t. s. Augšzemes cirvju novads! (sk. karti nr. 2)

Vienkāršo laivas cirvju chronologisko stāvokli pietiekoši skai-

dri nosaka Garozes Ruteniekos atrastais I varianta cirvis (nr. 19):
tas iegūts kādā kāpu apmetnē kopā ar auklas keramiku: vienkāršo

laivas cirvju I variants ir tā tad tikai nedaudz jaunāks par agrīna-

jiem laivas cirvjiem.

Liepājas apr. I.Embūtes p g. Z v e j i. 11. var., līdz. tab. V 2

11,5 cm g. Embūtes psk. kollekcija.

2. Tadaiķu pg. Tadaiķu mža. I var., kā tab. V 2., bet

ar jumtveidīgu apašpusi. 13,3 cm g. VVM (PV 13242).

3. N e z i n. a t r. v i e t a. I var., līdz. tab. V 2. 13,3 cm g. VVM

1781.

4. Nezin. atr. vieta. II var., tab. V 3. 9,5 cm g. VVM

7879.

5. Nez in. At r. vieta. Atipisks var., kas radies parslīpejot
kādu bojātu agrīnās formas D-tipa cirvi; lejamā šuva no pietes
līdz asmenim. 11,2 cm g. WM (PV 13238).

Kuldīgas apr. 6. Rendas pg. I var., tab. V 2. 13,8 cm g.

VVM 1995.

7. Vārmes pg. Pavasari. M var., ka tab. V 3, gareniski

pāršķelts. Apm. 11 cm g. VVM 7055.
_

8. Cieceres ezera krastā. II var., tab. V 3. 10,3 cm

g. VVM 8127: 1.

Ventspils apr. 9. Ances pg., Rindas un Stendes sa-

tekā. I var., līdz. tab. V 1, bet ar šauru asīmeni. 12,2 cm g. RDM

111 19.
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2. karte. Vienkāršo laivas cirvju (•) un Augšzemes cirvju (B ) izplatījums
Latvijā.

10. Ziru p g. Sises c. Da m b e ri. I var., līdz. tab. V 2.,
bet ar šauru un garu pietes galu. 13,7 cm g. VVM (PV 13104).

11. Ziru pg. Vendzava. II var., līdz. tab. V 3., pietes gals
bojāts. ll,l_cm g. KPM 6.

12. Zlē k v pg. Z 1 ēku mž. II var., kā tab. V 31 9,7 cm: g.

g. RDM I 21.

13. Nez i n. At r. vie t a. I var., līdz. tab. V 2. 14,1 cm g.

KPM 99 (no Puzes mācītāja).

Talsu apr. 14. Kandavas pg. Daigones skolas apk.
I var., kā tab. V 2, bet ar sašaurinātu pieti. 12,8 cm g. VVM 7268.

15. Nezin. atr. vieta (Valgāles pg. Rigmaji?) I var., līdz.

tab. V 2., bet asimmetrisks; asmens ar pieti vienu augstumu. 12,6
cm g. KM 2342 (14962). — Äyräpää (Streitaxtkulturen, 26, lp., 4.

piez.), man liekas, maldas, apzīmēdams šo cirvi par Kazaņas tipa

pārstāvi.

Tukuma apr. 16. Aizupespg. Aizupesmž. I var., kā tab.

V 2; plašāks padziļinājums ap kāta caurumu. 17,0 cm g. VVM 2082.
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17. Zebrenes pg. Vikšņ i. II var., līdz. tab. V 1 ; as-

mens gals. VVM 7429.

Jelgavas apr. 18. Dobele. Vācu pastorāts. I var., līdz.

tab. V 2. KPM 458 (nolējums KPM 399).
19. G a r o z e s p g. Ru t e n i e k i. I var., kā tab. V 2. 14,7 cm

g. Atrasts kopā ar krama kaitinu un auklas keramiku. VVM (PV

12767).
20. Iles pg. 11 e s mž. II var., kā tab. V3; vidū pārlūzis-

-10.5 cm g. KPM 363.

21. ī1 e s pg. P e 1 es. I var., kā tab. V 2. 13,6 cm g. KPM 86.

22. Lielauces pg. Sirm c 1 e s mž. Asimmetrisks ek-

semplārs ar smailu pietes galu un irrēgulāru šķērsgriezumu. 16,4

cm g. KPM 362 (nolējums).
23. Lielauces pg. Liekn i. II var., tab. V 1. 11,6 cm g.

KPM 91.

24. Sesavas pg. Buķ i-M elde r i. I var., līdz. tab. V 2.

13,1 cm g. KPM 267.

25. Sesavaspg.P a s t or ā t s. I var. asmens gals. KPM 26.

Bauskas apr. 26. Ceraukstes pg. Ilziņi (Kūlas). I var.,

līdz. tab. V 2. 14,3 cm g. VVM 2087.

27. Misas pg. Ķēniņi. I var., līdz. tab. V2, ar masīvu un

augstu pieti, bet zemu asmeni; segmentv. šķērsgriezums. 15,5 cm g.

VVM 1659.

28. Misas pg. Zuš i. I var., kā tab. V 2. 14,6 cm g.
VVM 1668.

29. Taurkalnespg. Lej nieki. I var., līdz. tab. V2. Pie-

tes gals ar kāta caurumu. VVM 8156.

Jēkabpils apr. 30. Saukas pg. Lielais pilskalns.
1 var., kā tab. V 2. 14,4 cm g. VVM 1682.

31. Zalvaspg. Tenīsi. I var., līdz. tab. V2. ; pietes gals

bojāts. Apm. 14,2 cm g. VVM 6974.

Kurzeme. 32. Mēmeles krastā. I var. derivāts, līdz. tab.

V 2. 17,6 cm g. KPM 18.

34. Nez i n. At r. vie t a. II var., līdz. tab. V 3. Gareniski pār-

šķelta cirvja puse. KPM 458 (no A. Bīlenšteina Dobelē).
35. Nez i n. At r. vie t a. II var., līdz. tab. V 3. 10,6 cm g.

VVM LB 76 (no Jelgavas mūzeja).
36. Nezin, at r. vie t a. I var., līdz. tab. V 2. 15,3 cm g.

KPM 370.

Valmieras apr. 37. Mazsalacas p g. Valtenberģu m ž.

I var., līdz. tab. V 2; pie kāta cauruma nolūzis, otrreiz izurbjot pār-

vērsts par vienkāršu darba cirvi. VVM LB 53.

Valkas apr. 38. Trikātas pg. PuTk a. II var., attāli līdz.

tab. V 3. 12,6 cm g. KM 5970.
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Madonas apr. 39. Medz v 1 a s pg. Lape n i. II var., ar pla-
kani-övälu šķērsgriezumu, līdz. tab. Y 1. 11,5 cm g. VVM LB 69.

40. Praulienas pg. Ozolkaln i. II var., kā tab. V 3.

9,1 cm g. VVM 5784.

Daugavpils apr. 41. Līvāni. II var., attāli līdz. tab. V 3. 10,2

cm g. VVM LB 26.

42. Rudzētu pg. Nez i n. At r. vie t a. I var., attāli līdz.

tab. V 1. 13,1 cm g. VVM 6176.

11. Taisnmuguras kara cirvji. 15)

Šīs formas tipiskajiem pārstāvjiem ir taisna un plakana mugura

un auļa veida kāta cauruma pagarinājums augšpusē. Tā kā cirvja
sānmalas ar virspusi saplūst vienā liektā plāksnē, tad šķērsgriezu-
mam (virs- un lejpus kāta cauruma) ir pusovāls veids. Kā citur, tā

arī Latvijā izšķirami divi tipisko cirvju varianti: I variants ir īss,

plats un samērā zems, ar spilgti izceltu valnīti ap kāta caurumu,

kas atrodas iespējami tuvu pietei; II variants ir garš, šaurs un

augsts; kāta cauruma valnītis izcelts pretskatā, bet sānskatā pa-

rasti saplūst ar cirvja kontūrām, radot slīpāku kritumu pret pieti,
lēzenāku pret asmeni.

Šis variants uzskatāms par pirmā derivātu resp. tālāku attīstī-

bas pakāpi, jo viņš uzrāda stipras deģenerācijas tendences un lielu

formu dažādību, kamēr pirmais uzglabājis savu tradicionālo veido-

jumu un pat lielumu. Kā deģenerācijas pazīme uzskatāma arī kāta

cauruma pārvietošanās no pietes gala. tuvāk cirvja vidum un kāta

cauruma valnīša panīkšana, kas bieži novērojama pie II varianta

cirvjiem.
Äyräpää 16) pieminētie pustipiskie eksemplāri, kuriem valnītis

ap kāta caurumu norobežots tikai pret pietes galu, sastopami arī

Latvijā, kaut gan nelielā skaitā.

Tālāk attīstītā resp. deģenerētā forma, kurai valnītis ap kāta

caurumu pilnīgi izzudis, nav īsti droši izdalāma no vienkāršo darba

cirvju grupas; sarakstā šai derivātu formai piešķirti cirvji, kas uz-

glabājuši taisno un plakano muguras veidojumu ar asām šķautnēm
pret sānmalām.

Taisnmuguras kara cirvju izcelšanās vēl nav pilnīgi noskai-

drota: vara pirmveidi konstatējami tiklab Bohemijā un Morāvijā,
kā arī Austrumkrievijā; Äyräpää17) tomēr domā, ka akmens atda-

rinājumi radušies Krievijas austrumos un no turienes izplatījušies
rietumu virzienā, aizsniedzot Dņepru, Austrumbaltiju, Somiju un

Zviedriju. Nenoskaidrota pagaidām paliek arī šo cirvju chronolo-

ģija; labā technika un valnītis ap kāta caurumu norāda uz laivas

cirvju laikmeta beigām; dažu Somijas cirvju atrašanas apstākļi lie-
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3. karte. Taisnmuguras cirvju (•), Austrumbaltijas kapļu (■) un liestes kapļu
(a.) izplatījums Latvijā.

cina par šīs formas piederību neolita pedejalm posmam. Tada gadī-
jumā deģenerācijas formas būtu pieskaitāmas jau pēcneolita laikam.

Eberts18) Latvijā konstatējis 11 taisnmuguras cirvju; Äyräpää19)

pazīst tikai 6, bet nav pieskaitījis dažus Latgales atradumus20). Ka

no apakšējā saraksta redzams, tagad Latvijā pazīstami 28 pilnīgi
neapšaubāmi eksemplāri, no tieim 13 (Nr. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18,

19, 21, 27, 29, 30) pieder tipiskās formas 1 variantam, 8 (Nr. 1, 3, 4,

15, 16, 17, 28, 31) — II variantam,_bet 6 cirvji (Nr. 10, 14, 20, 22,

23, 32) pustipiskajai formai. Saraksta bez tam uzņemti 4 cirvji (Nr. 5,

24, 25, 26), kas pieder taisnmuguras cirvju derivātu grupai.

Jo zīmīgs ir apstāklis, ka šie kara cirvji (sk. karti Nr. 3) at-

rasti pa lielākai daļai Daugavas krastos, vai vismaz Daugavas tu-

vumā, un ka šie cirvji pieder taisni tipiskajām formām. Šāda atra-

duma vietu situācija itkā nosprauž ceļu, pa kuru šie cirvji ienākuši

Latvijā. Pārējie cirvji atrasti galvenā kārtā novados uz ziemeļiem

no Daugavas, Ziemeļvidzemē, un saistāmi ar Igaunijas taisnmugu-

ras cirvju novadu.
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Kuldīgas apr. 1. Kursīšu pg. Gailīši. II var. deģener.
forma, tab. IV 3, ar kāta caurumu cirvja vidū; rieviņa ap tikko iz-

celto valnīti. 11,2 cm g. VVM 7515.

Talsu apr. 2. Pastendes pg. Grīvas. I var., kā tab. IV 2.

Piete un asmens bojāts. 13,7 cm g. TvskM.

Bauskas apr. 3. Stelpes pg. II var., līdz. tab. IV 3; bo-

jāts pietes gala fragm. VVM 7044.

Jēkabpils apr. 4. Saukas pg. Skos a s. II var. asmens gala

fragm. VVM 1689.

5. Seces pg. Alt en c. Derivata forma, līdz. tab. IV 4.

8,5 cm g. RDM 111 27.

Ilūkstes apr. 6. Lašupg. Veclašumž. I var., kā tab. IV

2; pietes gals KPM 355.

7. Lašu pg. Lašiu mž. I var. deģener. forma, līdz. tab. IV

2, ar vāji izceltu valnīti; stipri bojāts. 8,6 cm g. TAK 2650: 73.

8. Nezin, at r. vie t a. II var., līdz, tab. IV 1, apakšpuse
bojāta. 13,0 cm g. TAK 2650: 203. — RK tab. 2: 20. — Akm. lkm.

11, att. sc.

9. Nezin.atr. v i e t a. I var., līdz. tab. IV 2. 10,0 cm g. TAK

2650: 180. — Latv. arch., att. 8: 5.

10. Nezi n. At r. viet a. Pustipiska forma ar apaļīgu pietes
galu. 10 cm g. RDM (bez nr.),

Rīgas apr. 11. Allažu pg. Plānu p c. I var., kā tab. IV 2.

16 cm g. RDM I 3389.

12. Birzgales pg. Vizentali. I var., līdz. tab. IV 2.

pietes gala fragm. LU 350.

13. Daugmales pg. Tīcmani. I var., kā tab. IV 2, pie-

tes gals. Atrasts T. pilskalnā. VVM (bez nr.).
14. Dol e s sal a. Pustipiskä forma, līdz. tab. IV 4. 9,3 cm g.

VVM 2.

15. Dole s pg. KaļķuDa v g a v a. II var., tab. IV 1. 13,5

cm g. ZM 3781.

16. Kokneses pg. A t radze. 11. var. deģener. forma,
līdz. tab. IV 3, ar vāji izceltu valnīti. 10,0 cm g. RDM I 11.

17. Kokneses pg. Lēven r v j a. II var. deģener. forma

līdz. tab. IV 3. 9,1 cm g. RDM I 13. — Latv. arch., att. 6: 9.

Valmieras apr. 18. Mazsalacas p g. P ē k š ē n i. I var. pie-

tes gals, kā tab. IV 2. VVM (PV 13632).

19. Rencēnupg. I var., kā tab. IV 2. 11,8 cm g. VVM 4949.

Riga Kat. 1930, tab. 5: 6.

Valkas apr. 20. Karvas pg. Klunksti. Pūstipiskā forma,

tab. IV 4. 10,8 cm g. VVM (PV 12141).

21. Lejasciema pg. Salmini. I var., kā tab. IV 2.

11.0 cm g. VVM 6384.
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Madonas apr. 22. Jaungulbenes pg. Silabriči. Deģe-

ner. forma, līdz. tab. IV 4. 10,5 cm g. KM 6834.

23. Jaungulbenes pg. Lie 1 purvi. Deģener. forma,
līdz. lab. IV 4; asmens gals atsists. VVM 6381.

Daugavpils apr. 24. Asūnes pg. Misnieki. Derivāta

forma, līdz. tab. IV 4. 10,5 cm g. VVM 1684.

25. Kapiņu pg. Sale n i e k i. Derivāta forma, līdz. tab.

IV 4. 9,7 cm g. VVM 6342.

26. Līv ā n v pg. Lujā n i. Derivāta forma, līdz. tab. IV 4.

10,7 cm g. VVM 6970.

Ludzas apr. 27. Zvirgz d i n e s pg. „M irok o p y" mežā.

I var. deģener. forma, līdz. tab. IV 3. 10,0 cm g. TAK 1511 a.

Latgale. 28. Nez i n. atr. vieta. II var. līdz. tab. IV 3; as-

mens gals. RDM IV 5.

Latvija. 29. Nezin.atr. v i e t a. I var., kā tab. IV 2. 12,3 cm

g. VVM 6177.

30. Nez i n. At r. vie t a. I var., kā tab. IV 2 ; kāta caurums

nav izurbts. 14,2 cm g. KPM 129 (nolējums).

31. Nezin. atr. vieta. II var. līdz. tab. IV 1, bet platāks;
pietes gals. TAK 1732a.

32. Nez i n. At r. vie t a. Pustipiskā forma, līdz. tab. IV 4.

11,0 cm g. VVM (bez nr.).

Ilūkstes apr. 33. Grī v ā. I var., kā tab. IV 2. Priv. īp.

111. Divasmeņu cirvji

Aberga divasmeņu cirvju B-grupai Latvijā piešķirami cirvji,

kuru augš- un apakšpuse ir taisna, vienotrai parallēla un (parasti)
plakana; slaidā lokā liektās sānmalas turpretim ir lielākā vai ma-

zākā mērā velvētas; šķautnes starp platajām pusēm un sānmalām

trulas. Koniskais kāta caurums parasti atrodas cirvja vidū, bet uz-

rāda tendenci tuvoties vienam galam. Abi asmeņi ir viegli liekti.

Šī tipa cirvji Latvijā pazīstami 6 eksemplāros; atraduma vieta diem-

žēl zināma tikai vienam.

Jēkabpils apr. 1. Mēmeles pg. I s kal ni. Kā tab. 111 4,
bet truliem asmeņiem un viegli velvētu augš- un apakšpusi; asmeņi

bojāti. 11,7 cm g. VVM LB 25.

Ilūkstes apr. 2. Nezin. atr. vieta. Kā tab. 111 4, bet kāta

caurums tuvāk vienam galam. 11,7 cm g. TAK 2650: 94.

3. Nez i n. atr.vi e t a. Līdz. tab. 111 4, bet kāta caurums tu-

vāk vienam galam. 8,3 cm g. TAK 2650: 12,

Latvija. 4. Nez i n. At r. vie t a. Līdz. tab. 111 4. 9,5 cm g.

VVM LB 70.
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5. Nez i n. atr.vi e t a. Tab. 111 4. Stipri bojāti sani. 11,5 cm

g. VVM LB 73.

6. Nezin. atr. vieta. Tab. 111 4. līdzīga cirvja puse. TAK

1732 c.

_

Šis divasmeņu cirvju tips, kā to rāda atradumu saraksts, Lat-

vija pārstāts divi dažāda lieluma variantiem; garums abiem vari-

antiem ir gandrīz konstants: lielākajam ap 11,5 cm, mazākajam
(Nr. 3, 4, 6?) ap 9,0 cm. Tipa izplatība Latvijas robežās nav nosa-

kāma; nepilnīgie dati liecina, ka puse no pazīstamo cirvju skaita at-

rasta Latvijas austrumos, uz dienvidiem no Daugavas, resp. Augš-

zemē^.
Ārpus Latvijas robežām, šie cirvji pazīstami Rītprūsijā, se-

višķi tās austrumu novados
21), Baltkrievijā 22), Lietavā

23) un diezgan
bieži sastopami arī tālāk uz dienvidiem, Polijas! vidienā

24

), kur arī

ir atrasti abi varianti. Līdzīgi divasmeņu cirvji pazīstami arī rie-

tumos: Meklenburgā 25) un Skandināvijā 20

), ziemeļos turpretim, Igau-

nijā un Somijā, tie ir sveši. Somijā gan atrasti divi divasmeņu cirvji,

bet Europaeus
27) tosi uzskata par importu no Skandināvijas.

Šo cirvju pirmveids laikam būs bijis kāds vara divasmens cir-

vis; viens šāds cirvis atrasts Morāvijā28), otrs Rītprūsijā, Zām-

landē*9

), Šo vara cirvju atdarinājumi akmenī Ziemeļ-Eiropā parā-
dās laivas cirvju laikmetā. Viņu tālākai attīstībai resp. deģenerā-
cijas sākumam ir raksturīga kāta cauruma pārvietošanās uz vienu

galu, kas, man šķiet, norāda uz to, ka šis divasmeņu cirvju variants

ir t. s. Augšzemes cirvju priekštecis.

IV. Augšzemes cirvji.

Vienkāršo darba cirvju grupā ar savu stingri tradicionālo, tikai

retos gadījumos mazliet nekārtno veidojumu izceļas t. s. Augšze-
mes cirvji. Tiem ir taisnas un plakanas parallēlās puses, un plakani
vai mazliet velvēti gali. Tā kā cirvju šķautnes saduras taisnā leņķi,
tad cirvja šķērsgriezums ir pareizs četrstūris, kas nostādīto uz

šauro (vai plato) malu. Otra šo cirvju īpatnība ir tā, ka kāta cau-

rums novietots ļoti tuvu pietes galam.

Šai cirvju grupā izšķirami divi varianti: I-jā ietilpst cirvji,

kuru stāvs virs kāta cauruma ir tikpat plats, kā zem tā, kamēr II va-

rianta cirvjiem sānmalas virspus kāta cauruma konverģē, tā ka

pietes galam ir trapezas veids. Daži šī tipa II varianta pārstāvji (ar

spēcīgi liektām sānmalām) rāda, ka tie varētu būt cēlušies no div-

asmeņu cirvjiem. Jau pie tiem varējām novērot, ka kāta caurumam

ir tendence novietoties viena asmens tuvumā. Augšzemes cirvju II

variants nu rāda šīs attīstības sekas: kāta cauruma galā nozūd as-

mens un izveidojas trapezveidīga piere. Tālākā attīstībā izzūd arī

šīs reminiscences un cirvji iegūst savu normālo, I varianta veidu.
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šī varianta forma ir spilgtākais darba oikonomijas iemiesojums:
vienkāršais četrstūra stāvs lielā mērā atviegloja cirvju pagatavo-
šanu un uzasināšanu; stāva garums un kāta cauruma novietojums

pašā pietes tuvumā nodrošināja cirvim ilgu lietošanas! laiku. Šo
domu apstiprina taisni tas, ka atrasto cirvju garums svārstās gan-
drīz kā 1:2: nenolietotie eksemplāri ir līdz 19 cm, nolietotie — ap

10 cm gari. Nav tomēr droša pamata tam, ka formas tipologiskā
attīstība norisinājusies attēlotā veidā, jo nav nekādas pieturas šo

cirvju varianta datēšanai. Ja nu tomēr še uzstādītā tipoloģija iz-

rādītos pareiza, tad Augšzemes cirvji būtu datējami akmenslaik-

meta beigu posmā.

Augšzemes cirvju izplatījuma novads Latvijā aptver galvenā
kārtā Ilūkstes un Daugavpils apriņķi, ļoti reti tie saistopami Jēkab-

pils un Ludzas apriņķī, bet uz ziemeļiem un rietumiem no šī novada

tie ir gandrīz pilnīgi sveši. Arī ārpus Latvijas robežām, Lietavā un

Polijā, šī tipa izplatīšanās novads aizņem viļņoto un ezeriem ba-

gāto gala morēnas paugurāju šo valšķu austrumos.

Jēkabpils apr. 1. Dignājas pg. I var. pietes gals. JvskM

12 (a 18).
2. Sunākstes pg. Lielsunakstes mž. I var., bet ļoti

irrēgulāra forma. 13,1 cm g. KPM 431.

3. Mēmeles krasts. I var., ar zemu kāta caurumu. 11,2

cm g. RDM 111 10.

Ilūkstes apr. 4. Dvietespg. Dvietes mž. I var., 14,5 cm

g. KPM 435.

5. Gārsenes pg.Ziļaņi -Indan i. II var., tab. V 5.

13.7 cm g. VVM 3747.

6. Lašu pg. Veclašu mž. 1 var. ar kvadrāt. šķersgriez.
13.8 cm g. KPM 357.

7. Lašupg. Veclašu mž. I var. 13,7 cm g. KPM 351.

8. Pilsk aln c s pg. I var., šaurs un augsts. 16,9 cm g.

VVM LB 21.

9. Salienas pg. Sīķe 1e s mž. I var. 16,0 cm g. RDM

111 17.

10. Nez in. At r. vie ta. II var., spēcīgi liektas un velvētas

sānmalas, zems kāta caurums; bojāts pietes gals. TAK 2650: 93.

11. Nezin.atr. vie t a. I var., plats, ar velvētiem sāniem.

12,0 cm g. TAK 2650: 89.

12. Nezin.atr. vie t a. I var., ar zemu kāta caurumu. 10,4
cm g. TAK 2650: 118.

13. Nezin.atr. vie t a. I var., ar liektam sanmalam. 14,1 cm

g. TAK 2650: 202.

14. Nezin. atr. vieta. I var. 11,7 cm g. TAK 2650: 86.

15. Nezin. atr. vietā. I var. 11,5 cm g. TAK 2650: 87.

16. Nez in. atr.vi eta. I var. 10,5 cm g. TAK 2650: 119.

17. Nezin. atr. vieta. I var. pietes gals. TAK 2650: 46.
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18. Nez i n. At r. vie t a. I var. Pietes gais TAK 2650: 47.

19. Nezin. atr. vieta. I var. 12,4 cm g. TAK 2650: 28.

20. Nezin.atr. v i e t a. Nez. var. asmens gals. RDM bez nr.

(Rēzona kr.).

21. Nez i n. At r. vie t a. I var., stipri nolietots. 10,2 cm g.

RDM bez nr. (Rēzona kr.).

22. Nezin.atr. v i e t a. I var. 17,9 cm g. TAK 2650: 182.

Daugavpils apr. 23. Aulejas pg. Kalna Kodiņi. II var.,

spēcīgi liektas un velvētas sānmalas, kāta caurums cirvja vidū.

13,2 cm g. VVM 3727.

24. Aulejas pg. Žaune r ē n i, Nezin. var. asmens gals.

Atrasts pilskalnā. VVM 2690.

25. Dagdas mies t s. I var. pietes fragm. VVM 6183.

26. Jā si muižas pg. Smilktenieši. I var. ar zemu kāta

caurumu. 11,0 cm g. VVM 3763.

27. Jasmuižas pg. Katigrade. I var. 10,7 cm g.

LU 346. '

28. Jāsmu i ž a s pg. Zeni š ķ i. I- II var., ar pazemu kata

caurumu. 10,9 cm g. VVM 3730.

29. Jāsmuižaspg. Pienupi. I var., sadedejis. 14,5 cm g.

VVM 6971.

30. Jasmuižas pg. pagastnam si. I var., 18,8 cm g.

VVM 7126: 17.

31. Jasmuižas pg. (?) Bebri. (Cīmaņa mj.). I var.,

11,6 cm g. VVM 7414.

32. Kapiņupg. Salenieki. I var., 15,6 cm g. VVM 6343.

33. Kapiņupg. Ardaukasez. saliņa. 11. var., ar spē-

cīgi liektām sānmalām; 16,1 cm g. LU 342.

34. Preiļu pg. Nezin. atr. vieta. I var., 15,4 cm g.

VVM 3738.

35. Skaistas pg. Indr i c a. Nezin. var. asmens gals.
RDM IV 13.

36. Skaistas pg. Luņ i. Nezin. var. asmens gals. VVM

7441.

37. Vārkavas pg. Sņiger o v k a. II var. pietes gals.
VVM 6166.

38. Vip c s pg.Muiž n i e k i. II var., ar liektam sanmalam

un platāko vietu lejpus kāta cauruma. 12,0 cm g. VVM 4942.

Rēzeknes apr. 39. Andrupienespg. Skrebes. I var.,

platā forma. 12,1 cm g. KM 2341. — Latv. arch., att. 6: 13. Akm.

lkm. 11, att. 7a.

40. Bukmu i ž a s pg. Nezin. atr. vietā. I var., tab. V4,

ar slīpu pieti. 16,0 cm g. VVM 2234.

41. Bukmuiž a s p g. Nezin. atr. vieta. II var. ar zemu

kāta caurumu. 11,5 cm g. VVM 2236.
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42. Sakstagalapg. Re pušķi. I var., sadedejušas sān-

malas; kāta caurums līdz pusei aizurbts,'. 14,0 cm g. VVM 7413.

43. Nezin.atr. v i e t a. Nezin. var. asmens gals. VVM 2242.

Ludzas apr. 44. Nautrēnu pg. Žaga t i. I var., sadēdējis.

15,1 cm g. VVM (PV 12104).

Jaunlatgales apr. 45. Rug ā j v pg. Cuš ļ i. I var. ar pazemu

kāta caurumu un platāku asmeni. '19,6 cm g. VVM (PV 12055).

Latvija. 46. Nezin. atr. vieta. I var., ar aizurbtu kāta

caurumu; sānmalas nenoslīpētasl 13,3 cmi g. TAK 3336: 1.

47. Nezin.atr. v i e t a. I var. pietes gala fragm. TAK 1732b.

48. Nezin. atr. vieta. I var., ar pazemu kāta caurumu.

12,9 cm g. KPM 454.

49. Nez i n. At r. vie t a. I var., ar trulu, bojātu asmeni.

16,0 cm g. VVM LB 92.

50. Nez i n. atr.vi e t a. I var. pietes gals. VVM 3759.

51. Nezin. atr. vieta. I var. 11,8 cm g. VVM 354.

52. Nezin. a t r. vie t a. I var. 16,4 cm g. KM 7340.

V. Kapļi.

Latvija pazīstamas trīs akmens kapļu formas: A) primitīvie

kapļi, B) Austrumbaltijas kapļi un C) liestes kapļi.

A. Primitīvie kāpļi pagatavoti no plānām akmens plāksnēm un

tiem ir irrēgulāri-ovālas kontūras. Plākšņu virsmas dažkārt nemaz

nav slīpētas. Kāta caurums ir divkārši-konisks : izkalts vai arī iz-

urbts ar pilnu svārpstu. Šo kapļu chronoloģiskais un kultūrālais stā-

voklis nav noskaidrots; urbuma veids atļauj tos piešķirt laikmetam

pirms laivas cirvju kultūras parādīšanās.

Liepājas apr. 1. Nezin. atr. vietā. Tab. VI 1 attēl. kaplis
ar divkārši-konisku kāta caurumu. 16,8 Gm g. VVM 3082.

Talsu apr. 2. Ārlav asp g. Cun cc s mž. Irrēgulāras apa-

ļīgas formas kaplis ar könisku (crm. 2,2—3,2 cm) kāta caurumu; ne-

slīpēta plāksne ar apdrupušām malām. Crm. 9,7 cm. RDM 111 24.

lespējams, ka šai grupai pieder arī kāds diezgan rēgulāri veidots

kaplis, tas atrasts

Jelgavas apr. 3. Džūkstes pg. Nezin. atr. vieta.

Kaplis ar četrstūra šķērsgriezumu un stipri konisku kāta caurumu.

8,2 cm g. VVM LB 62.

B. Tipiskajiem Austrumbaltijas kapļiem ir jumtveidīga virspuse,

asu šķautni pa vidu, mazliet liekta vai taisna un visā garumā pja-
kana apakšpuse, tā ka kapļa šķērsgriezums ir trīsstūris ar velvētām

sānmalām; pret virspusi viegli uzliektais asmens ir apaļīgs vai

stūrains. Zemajai pietes galvai ir dažāds veidojums : tās profilējums
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var būt: a) riņķa, b) romba vai c) trīsstūra veidā vai arī d) pa daļai
izzudis.

Deģenerācijas formām pilnīgi trūkst galvas profilējuma un, kaut

gan tās uzglabājušas vispārējās šī tipa īpatnības, tās tomēr zaudē-

jušas agrīno tipu asos profilus, pieņemdamas masīvākas un mīkstā-

kas formas. Tipoloģiski tās tomēr saistāmas ar agrīnām formām un

nav, man šķiet, nekāda pamata tās izdalīt atsevišķā grupā, kā to

dara Gērte savā pēdējā rakstā.
34

)

Liepājas apr. 1. Gramzdas pg. Sila Bunci. Stipri sadē-

dējis kaplis ar apaļīgu šķērsgriezumu un trīsstūra galvu (C-tips).

12,5 cm g. VVM (PV 13235). — Latv. arch., att. 8: 2.

Aizputes apr. 2. Dzērves pg. Kleperi. Tab. VI 4 līdz. kap-
lis ar tikko nojaušamu galvas profilējumu (D-tips) un pusriņķa šķērs-
griezumu. Piete un asmens bojāts. 16,5 cm g. VVM (PV 13244) —

Riga Kat. 1930, tab 5:11.

Kuldīgas apr. 3. Lutriņu pg. Jānaiši. Tab. VI 3 līdz. ka-

pļa fragm. ar riņķveidīgu galvu (A-tips); asmens gals trūkst. VVM

7877.

Ventspils apr. 4. Ances pg. Aušķeņi. Tab. VI 3 līdz.

kaplis ar riņķveidīgu galvu (A-tips), taisnu apakšpusi, trīsstūra šķērs-
griezumu un smaili-ovālu asmeni. 22,1 cm g. KPM 98.

5. Užavas pg. Muižarāji. Tab. VI 3 līdz. kaplis ar

riņķveidīgu (vai rombisku?) galvu (A-B-tips), taisnu apakšpusi un

taisnu asmeni ar noapaļotiem stūriem. Apm. 21 cm g. Sārnates psk.
kollekcijā.

Jēkabpils apr. 6. Mazzalves pg. Taurkalne. Tab. VI 4

līdz. kaplis, pilnīgi bez galvas profilējuma, ar liektu apakšpusi, pus-

ovālu šķērsgriezumu un apaļīgu asmeni. 13,6 cm g. VVM LB 61. —

Akm. lkm. 11, att. 6a.

Rīgas apr. 7. Slokas pg. Lapmežciems. Tab. VI 3 at-

tēl. kaplis ar trīsstūra (rombisku?) galvu, liektu apakšpusi, trīsstūra

šķērsgriezumu, šauru un taisnu asmeni ar noapaļotiem stūriem. 21,6
cm g. VVM 7200. — Riga Kat. 1930, tab. 5: 8.

Daugavpils apr. 8. Līvānu pg. Jaun-BirzākL Tab. VI

4 attēlotais kaplis, bez galvas profilējuma, ar liektu apakšpusi, pus-

riņķa šķērsgriezumu un platu, liektu asmeni. 17,1 cm g. VVM 4182.

Austrumbaltijas kapļu
30) izcelšanos, tipoloģisko attīstību, chrc

noloģiju un kultūrālo piederību mēģinājuši noskaidrot N. Abergs
3i

),

M. Eberts
32) un V. Gērte

33

). Gērte tos atsavina no kādas mesoli-

tiskas kapļu formas
34), kas sastopama Vidus- un Rietum-Vācijā, un

uzrāda arī dažas pārejas formas, kas atrastas Austrumprūsijā. Līdz-

šinējie atradumi tomēr nedod pārliecinošu attīstības virkni. Nepār-
liecina arī uzstādītie kapļu tipoloģiskās attīstības posmi: ja proto-

tipa (Gērte, op. cit. 1. att.) galvas veidojums atbilst C - tipam
(Gērte, op. cit., 245. lp., 2c, 3c un 4c att.), tad šis arī būtu uzska-
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tāms par pirmatnējāko formu, un nevis A-tips. Tādā gadījumā
Gramzdas Sila Bamcos (nr. 1) atrastais cirvis arī piederētu agrākai
formai.

Tipiskie Austrumbaltijas kapļi, kurn izplatība (sal. Gērte, op.

cit. 7. att. karti) aptver novadu starp Vislu un Daugavu, neapšau-
bāmi pieder Austrum-Baltijas neolitiskai kultūrai; tie varbūt ievie-

sušies šeit jau pirms laivas cirvjiem, bet savas attīstības kulminu

sasniedz laivas cirvju ietekmē un laikmetā, tā ka tos īsteni nevar pie-

šķirt austrumu ķemmes un bedrīšu keramikas kultūrai, bet gan drī-

zāk kādai lokālai auklas keramikas ietekmētai kultūrai. Šo kapļu

izplatījumu Latvijā rāda karte Nr. 3.

C. Liestes kapļiem ir stipri liekta un velvēta virspuse,

plakana vai viegli velvēta un taisna vai viegli liekta apakšpuse, pie

kam asmens šķautne atrodas apm. kapļa profila vidū. Pietes gals ir

šaurāks par asmeni, kam ir lēzena loka veids. Kāta caurums pa-

rasti atrodas kapļa augšējā trešdaļā, bet var arī noslīdēt līdz kapļa
vidum. Kapļu izplatījumu Latvijā rāda karte Nr. 3.

Kuldīgas apr. 1. Skrundas pg. Plaisas. Tab. VI 2 līdz.

kaplis; pietes gals trūkst. ZM 1707.

Tukuma apr. 2. Dzirciema pg. Laminu mž. Kaplis ar

taisnu apakšpusi un platu asmeni. 18,3 cm g. TAK 1051a. — RK 209,

tab. 2: 10. — Akm. lkm. 11, att. 7f.

Jelgavas apr. 3. Lielvircavas pg. Lielviesuļi. Tab.

VI 2 attēlotais kaplis. 16,8 cm g. VVM 8081.

Bauskas apr. 4. Ceraukstes pg. Caurumi. Tab. VI 2

līdz. kaplis. 18,1 cm g. KPM 128.

Valmieras apr. 5. Sēļu pg. Zvejnieki. Tab. VI 2 līdz.

kaplis; asmens bojāts. 12,8 cm g. RDM I 35. — RK 18, tab. 2:11.

Jaunlatgales apr. 6. Rugāju pg. Aizupes c. Tab. VI 2

līdz. kaplis, asimmetriska piete. 13,0 cm g. VVM 6327.

Materialien zur Steinzeit Lettlands I.

(Zusammenfassung)

Vorbemerkung. Die Funde 'sind (im lettischen Text) geographisch nach

Kreisen (von W nach 0 vorschreitend), innerhalb der Kreise alphabetisch nach

den Gemeinden gruppiert. In der Fundortbezeichnug steht an erster Stelle der

Name der Gemeinde (= pg., im Genitiv), an zweiter — der Name der Gehöftes,

des Gutes (= mž.) oder des Dorfes (= c). Bei den Hinweisen auf die Tafeln ist

zwischen kā tab., —
wie Tafel und līdz. Tab. — ähnl. Taf. zu unterscheiden. Die

Abkürzungen für die Museen und die Literatur s. S. 4.

Von den Siedelungsfunden abgesehen, besteht das steinzeitliche

Inventar Lettlands ausschliesslich aus Einzelfunden, über deren ge-

naueren Fundort und nähere Fundumstände in der Regel fast keine
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Angaben vorliegen. Ein solches Material ist nur mittels der typolo-

gischen Methode (mit aller unvermeidlichen Willkür einer solchen),
einigermassen zu bewältigen. Der vorliegende Aufsatz befasst sich,

gestützt auf die Untersuchungen von N.Aberg, „Das nordische

Kultiurgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit I, II"

(1918) und A. Äyräpää, „Über die Streitaxtkulturen in Russland"

(1933), in der Hauptsache mit den interregionalen Streitaxtformen

Lettlands, ausserdem aber mit einigen anderen Formen, die eine

engere Verbreitung gehabt haben.

Die frühen Bootäxte (Europaeus Typus I) weisen in Lettland

vier gut unterscheidbare Varianten auf. Die Variante A (Taf. I1)
ist hier mit 2 Ex. (Nr. 22, 25), die Variante B (Taf. I 2) — mit 5 Ex.

(Nr. 3, 10, 13, 14,20), die Variante C (Taf. I 3), eine typisch lett-

landische Bootaxtform, — mit 11 Ex. (Nr. 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19,

23, 24, 27), die Variante D (Taf. I 4) — mit 3 oder 4 typischen (Nr. 5,

6, (18?), 21) und drei degenerierten Ex. (Nr. 1, 2, 26) vertreten. Eine

letzte Abart, die E-Variante (Abb. la, b), ist durch zwei fragmentari-
sche Äxte (Nr. 8, 12) vertreten. Die Varianten A-D stellen vermut-

lich eine Entwicklungsreihe dar; besonders eng verwandt erschei-

nen einerseits die Varianten A und B, andererseits die Varianten

C und D, wobei die Variante D ihrerseits eine nahe Verwandschaft

mit den einfachen Bootäxten aufweist, keineswegs aber eine unum-

gängliche Entwicklungsstufe von den frühen zu den einfachen Boot-

äxten darstellt, da auch die Variante C einige ihr entsprechende De-

generationsformen besitzt. Die Verbreitung der frühen Bootäxte

ist hauptsächlich auf die Gebiete Lettlands südlich der Daugava be-

schränkt (Karte Nr. 1.).

Die finnlandische Lokalform (Europaeus Typus II) ist in Lett-

land völlig unbekannt; einige Zwischenstufen aber, die diesem Ty-

pus nahe stehen, sind hier mit zwei Äxten (Taf. II 28, 29) ver-

treten. (Karte Nr. 1.).

Die osteuropäischen Bootäxte sind in Lettland durch die ein-

fachen, degenerierten Formen der Fatjanovoäxte (Taf. II 3) und der

schlesischen Bootäxte (Taf. II 4) vertreten. Von der ersteren sind

hier drei Äxte (Nr. 30, 35,- 36), von der zweiten Form fünf Äxte

(Nr. 31, 32 (?), 33, 34, 37) nachweisbar. (Karte Nr. 1.).

Von der estlandischen Lokalform,* dem Kariowa—Typus (Taf.
111 1), ist in Lettland nur ein einfacheres (Nr. 38) und vermutlich

auch ein stark degeneriertes Exemplar (Nr. 39) gefunden worden.

In diese Gruppe gehört vermutlich eine andere Form (Taf. 111 2\
deren typologische Stellung aber nicht genauer präzisiert werden

kann. Die Form, hier mit 3 Ex. (Karte Nr. 1, Nr. 42) vertre-

ten, erinnert teils an die Karlowa-Äxte, teils an die spitznackigen

Bootäxte; eine Verwandtschaft mit gewissen skandinavischen For-

men, wie Montelius Minnen Nr. 319, ist ebenfalls nicht abzuleugnen.
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Die spitznackigen Bootäxte sind hier nur mit drei Exemplaren
einer stark degenerierten Abart (Tai. 111 3) bekannt geworden.

Die einfachen Bootäxte, eine ziemlich homogene Streitaxt-

gruppe, die in der Hauptsache aus der Variante D der frühen Boot-

äxte entstanden ist, besitzt einen massiven Körper mit rundlichem

Nacken- und vierkantigem Schneideteil. Innerhalb dieser Axtgruppe
können zwei Abarten unterschieden werden: eine I Variante (Taf.
V 2), die den Streitaxtcharakter strenger bewahrt hat, und eine

II Variante (Taf. V 1, 3), die augenscheinlich eine Übergangsform zu

den einfachen Arbeitsäxten darstellt. Die Vertreter der I Var. sind

in der Regel 13—17 cm, die der II Variante — gewöhnlich 9—13 cm

lang.
Aufschlussreich ist die Verbreitung dieser Axtform (vergl. Karte

Nr. 2, auch Nr. 1): die I Variante ist mit 22 Exemplaren (Nr. 2, 3, 6,

9, 10, 13—16, 18, 19, 21, 24—32, 35) fast ausschliesslich in Kurzeme
und Zemgale nachweisbar; hier finden sich auch 11 Ex. (Nr. 1, 4,
7, 8, 11, 12, 17, 20, 23, 33, 34) der II Variante, während auf dem Ge-

biete nördlich der Daugava, in Vidzeme und Latgale, bisher nur je
ein Vertreter (Nr. 36, 41) der I Variante gehoben worden ist und

nur 4 Äxte (nr. 37—40), die mit Vorbehalt der II Variante zugewie-

sen werden könnten, gefunden worden sind. Beachtenwert ist auch

der Umstand, dass die westliche Verbreitungsgrenze der I Variante

in Zemgale mit der östlichen der sogen, „oberländischen" Äxte zu-

sammenfällt (Karte Nr. 2).

Die Zeitstellung der einfachen Bootäxte ist durch den Fund im

Kr. Jelgava, Gem. Garoze, Ges. Rutenicki (Nr. 19) festgelegt: hier

wurde eine Axt der I Variante auf einer Dünensiedlung zusammen

mit der jüngeren Schnurkeramik gehoben.

Äxte mit geradem Rücken sind in Lettland durch 28 unzweifel-

hafte Exemplare vertreten; hiervon gehören der breiteren Vari-

ante I (Taf. IV 2) — 14 Ex. (Nr. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 27,

29, 30, 33), der schmäleren Variante II (Taf. IV 1), die Degenerati-
onsformen (Taf. IV 3) mitgerechnet, — 9 Ex. (Nr. 1, 3, 4, 8, 15, 16,

17, 28, 31) an. Die halbtypische Form (Taf. IV 4) ist hier in 6 Ex.

(Nr. 10, 14, 20, 22, 23, 32) nachweisbar. Die Derivate dieser Form,

nur durch den ausgeprägt geraden Rücken gekennzeichnet, sonst

aber von den einfachen Schaftlochäxten kaum unterscheidbar, sind

mindestens in 4 Ex. (Nr. 5, 24, 25, 26) bekannt geworden. Sehr be-

zeichnend ist die Verbreitung dieser Axtform (vgl Karte Nr. 3): von

den 24 Äxten mit bekannten Fundorten fallen nur 2 (Nr. 1, 2} auf

West-Kurzeme, 6 (Nr. 18—23, 27) auf Nord-Lettland; 15 Äxte

(Nr. 3—6, 11—17, 24—27, 33) finden sich auf beiden Ufern der Dau-

gava; durch diese südlettlandische Gruppe scheint der ost-westli-
che Verbreitungsweg dieser Axtform angedeutet zu sein, während

die nordlettlandische Fundgruppe mit den zahlreichen estlandischen
Äxten dieser Art zusammenhängen dürfte (Karte Nr. 3).
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Die doppelschneidigen Streitäxte der steinzeitlichen Form (Taf.
111 4), aus Lettland in 6 Ex. bekannt, stammen, soweit die Fundge-
gend bekannt ist, aus dem östl. Teil der Landschaft Zemgale. Ein be-

merkenswerter Zug in der Entwicklung dieser Form ist die auch

am lettländischen Material zu beobachtende Verschiebung des ur-

sprünglich zentralen Schaftloches nach dem einen Ende zu, wo-

durch m. E. die Umwandlung der Streitaxt in eine Arbeitsaxt in Er-

scheinung tritt. — Die Vorbilder dieser Äxte sind augenscheinlich
die doppelschneidigen Kupferäxte gewesen; eine solche ist jetzt
Kuch aus Ostpreussen bekannt (vgl. W. Qaerte, Urgeschichte Ost-

preussens, Abb. 48c).

Die oberländischen Äxte (Tafel V 4, 5) haben einen langge-
streckten vierkantigen Körper mit hoch angebrachtem Schaftloch,

wobei das Bahnende in der Vorderansicht entweder rechteckig (Taf.
V 4, I Var.), oder aber trapezfömig (Taf. V 5, II Variante) gestaltet
ist. Die Entstehung dieser Axtgruppe ist nicht geklärt; möglicher-
weise handelt es sich hier um eine Weiterentwicklung der doppel-

schneidigen Streitäxte: hierfür spricht m. E. das trapezförmige Bahn-

ende der II Variante, das als ein Schneidenrudiment betrachtet

werden kann; in dieselbe Richtung weisen auch die stark geboge-
nen Schmalseiten einiger Äxte (Nr. 10, 23, 33, 38) dieser Variante.

Demnach scheint es, dass die II Var. eine typologisch ältere, die

I —- eine jüngere Form darstellt. Der dieser Entwicklung innewoh-

nende Zweck ist die Schaffung einer leicht und einfach herzustellen-
den Form, der durch das hoch angebrachte Schaftloch auch eine

lange Gebrauchszeit beschieden wäre.

Das Verbreitungsgebiet der „oberländischen" Äxte (vgl. Karte

Nr. 2) umfasst die östlichen Kreise Lettlands, in der Hauptsache die

Kr. Ilūkste und Daugavpils, wo sie z. Z. in mindestens 52 Ex. gebor-

gen sind; aber auch ausserhalb Lettlands ist diese Form auf das

hügelige und seenreiche Endmoränengebiet Ostlitauens und Ost-

polens beschränkt. Für die Chronologie dieser Axtform geben die

lettländischen Funde keine Anhaltspunkte.

Die Hacken sind in Lettland durch drei verschiedene Formen

vertreten. Die primitiven Hacken (Taf. VI 1), aus starken Steinplat-
ten roh zugehauen, ungeschliffen und mit einem doppelkonischen
Bohrloch versehen, sind in 2 Ex. aus Kurzeme bekannt. Die ost-

baltischen Hacken mit Schlangenkopf sind in Lettland durch 5 ty-

pische Ex. vertreten, die alle aus dem westl. Kurzeme stammen;

hierzu gesellt sich die Degenerationsform (wie Taf. VI 4), wovon

3 Ex. bekannt sind. Für die Zeitstellung dieser Hacken geben die

lettländischen Funde keine Anhaltspunkte. Die breiten schuhleisten-

iörmigen Hacken mit Schaftloch (vgl. Taf. VI 2) sind in Lettland

durch 6 Ex. vertreten, von welchen 4 in Kurzeme, je eins in Vid-

zeme und Latgale geborgen sind. (vgl. Karte Nr. 3.).
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1. Viļakas pg. Ilziņi (1/2).
3. Sesavas pg. Pūrīces (1/2).

2. Kazdangas pg. (3/5).

4. Kapiņu pg, Geranimovas mž. (1/2).



1. Misas pg. Lambarte (2/5).
3. Embūtes pg. Drapeļi (2/5).

2. Kandavas pg. Kandavas mž. (2/5)
4. Valmieras pg. Ažkalns (2/5).



1. Irlavas pg. Zentas (2/5).
3. Cieceres pg. Žubes (1/2).

2. Salaspils pg. Vējstūri (2/5).
4. Nezin. atr. vieta (1/2).



1. Doles pg. Kaļķu Daugava (1/2).
3. Kursīšu pg. Gailīši (1/2).

2. Nezin. atr. vieta (1/2).
4. Karvas pg, Klunksti (1/2).



1. Lielauces pg. Liekņi (1/2).
4. Bukmuižas pg. (1/2).

2. Rendas Dg. (1/2). 3. Liepājas apr. (2/3).
5. Gārsenes pg. Zilāņi-Indāni (1/2).



1. Liepājas apkārtne (2/5).
3. Slokas pg. Lapmežciems (2/5).

2. Lielvircavas pg. Lielviesuļi (2/5).

4. Līvānu pg. Jaunbirzaki (2/5).



Pēteris Ārends, architekts.

Latviešu istabas apkure.

(Pavards un krāsns,)

I. Pavards un krāsns aizvēsture.

Uguns īpašībām —■ siltumam un gaismai ir izšķiroša nozīme

skarbāka klimata zemju apdzīvošanai. Un pie tādām pieder arī

mūsu dzimtene pēdējo gadu tūkstošu laikā. Cik tālu sniedz pētnieka
acs mūsu zemes aizvēstures miglājos, tikpat tālu redzamas liecī-

bas par uguni, kā cilvēka sabiedroto dzīves cīņā. Ugunskurs ir

mūsu zemes iedzīvotāju mitekļu sastāvdaļa, sākot ar aizvēstures

laiku sākumiem.

Vecākās mūsu zemes aizvēstures liecības par pavārdu zīmējās

uz vēlo akmens laikmetu (3000—2000 g. pr. Kr.). Šī laikmeta kultū-

ras atradumu vietā Riņņu kalnā (pie Salacas upes iztekas Burtnieku

ezera ziemeļu galā) atrastas vairākas ugunskura vietas — pelnu
laukumi ar trauku lauzkām1). Riņņu kalna atradumi liecina, ka

Riņņu kalna pirmatnējie apdzīvotāji nodarbojušies ar medībām un

zivju un gliemežu zveju.

Zemkopības pirmsākumi mūsu zemē konstatējami vēlā bronzas

laikmeta vēlajā posmā (750'—600 g. pr. Kr.)2). Šo faktu pieminu

tapec, ka pāreja uz zemkopību izsauc stabilāku dzīvokļu rašanos,
kas līdz ar to ietekmē ugunskuru attīstību, piemērojot tos celtnēm.

Minētā un vēlāko aizvēstures periodu mītņu vietu pētījumos ar-

vien atrastas ugunskuru — pavardu pēdas. Ugunskuri atradušies

gan uz līdzenas zemes, gan nelielos padziļinājumos, gan bijuši ap-
likti akmeņiem3).

Kauguru Pekas kalnā prof. Fr. Balodis konstatējis apdegušas
gulkoku atliekas, kuru vidū atradās 2 bedres, pildītas ar oglēm un

pelniem -— tā tad kādreizējo ugunskuru vietas.

Raunas Tanīsa kalna izrakumos noskaidrots, ka laikā ap 6. g.

s. pr. Kr. pilskalnā iemītnieki dzīvokļa vajadzībām lietājuši vieg-
las būves celtnes ap iedobumu, kurā uz sakrautiem akmeņiem at-

radies pavards.

Vaļējie akmeņi ugunskura tuvumā ir krāsns veidošanas pamats,

un krāsns rašanās gaitu varam iedomāties šādu. Pat primitīvam

pavarda lietātājam nevarēja palikt apslēpta akmens nozīme, kā sil-

tuma uzglabātājam, jo pēc ugunskura izdzīšanas tuvumā esošie ak-
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meņi vēl ilgi palika karsti un savā tuvākā apkārtnē izplatīja patī-
kamu sausu siltumu. Šāds novērojums lika gādāt par to, lai uguns-

kura tuvumā būtu iespējami vairāk akmeņu un lai ugunskurs tos

labāk sildītu. Vēlāk ap ugunskuru sakrāva akmeņu grēdiņu, kura
sekmēja temperātūras uzturēšanu mājoklī, bet kura no blakus esošā

ugunskura lēni sila. Nākamais solis bija akmeņu krāvumu pārsegt

ar lielākiem akmeņiem, radot akmeņu apņemtu alas veida uguns-

kura vietu. Šādu varam iedomāties krāsns attīstību līdz primitīvā-
kam veidam, kādu vēl tagad sastopam vecās pirtīs visos Latvijas
novados.

Vārdu „kräsns" atvasina no vārda krāt
4). Krāstns — akmeņu

krājums, „krävirms", akmeņu kaudze, kas burtiski saskan ar pir-

matnējās krāsns izskatu un mūsu tagadējo vecākā veida pirts krāsni,
kura tāpat ir akmeņu kaudze, bet kurai kurtuve salikta velves veidā.
Krievu valodā krāsns vārds pirmsākumā identisks ar alas nosau-

kumu. XI. gadu simtā vārdi neuib un nemepa apzīmē kā krāsni,

tā alu5). Otrs krāsns vārds „ceplis" apzīmē vairāk mūrēto, kleķēto

krāsni, kas attīstījusies no krautās krāsns.

Aizvēstures senvietu pētījumos krāsns konstatēta pilskalnā
Kauguru Kaln-Eniņu Pekas kalnā

0

), un Raunā pilskalnā Ta-

nīsa kalnā. Tanīsa kalna izrakumos 13.—15. g. s. kārtā atrasta

apaļa krāsns, kas bijusi sakrauta no lieliem laukakmeņiem; kā sais-

tošā viela lietāts māls. Krāsns diametri: ārējais 2,50 m, iekšējais

apm. 1 m
T ). Krāsns vidū bijusi ogļu un stipri apdegušu akmeņu

serde. Virs kodola akmeņi vienā pusē bijuši vaļīgi, kurā vietā do-

mājams bijusi kurināšanas vieta
8). Starp krāsns akmeņiem atrastie

javas materiāli, māli un grants norāda, ka še bijusi no apaļiem

laukakmeņiem mūrēta krāsns — ceplis. Turpat izrakumos līdzīga

apdegušu akmeņu kaudze atrasta 8.—13. g. s. pēc Kr. noslāņo-
jumā

9).

Beidzot atzīmējams, ka šī raksta iespiešanas laikā 1935. g.

septembrī ļoti bagātīgus un vērtīgus materiālus par aizvēstures laiku

krāsnīm ieguvis Dr. V. Qinters Daugmales pilskalna pētījumos.

Pilskalna mītņu kārtā konstatētas vairākas labi uzglabājušās
krāšņu daļas, kas attiecās uz laiku ap 11. gadu simtu pēc Kr.

Krāsnis, domājams maizes cepļi, bijušas ar rūpīgi gludinātu
māla klonu, darinātās no nelieliem laukakmeņiem un iesarkaniem

burbainiem kaļķakmeņiem. Kā saistviela lietāts māls.

II. Kurzemes un Vidzemes istabu apkure.

Kurzeme. Vecāko dzīvojamo ēku apkure sastāv no mūrētas

krāsns un pavarda, kas lai gan atrodās dažādās telpās (namā un

istabā), tomēr savā starpā apvienoti pie namu un istabu dalošās

sienas. Pavards atrodās namā, bet krāsns istabā. Krāsns mute

iziet namā un kurināšanas laikā še pat namā saplūst atpakaļ dūmi.
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Esošie piemēri atļauj sastādīt šādu attīstības pakāpju sada-

lījumu.
1. Dzīvoklis divu telpu: nams bez griestiem un istaba. Pa-

vards namā atvirzīts no ieejas durvīm pie dibena sienas. Uguns-
kura vieta mazliet padziļināta un aplikta akmeņiem. Krāsns bez

speltes un dzirksteļu uztvērēja.
Tāda apkures iekārta vēl tagad retumis sastopama trūcīgākās

namelnieku un būdnieku (butenieku) dzīvokļos Lejas Kurzemē.
2. Novietne kā 1., bet nama daļa virs pavarda segta ar līdze-

niem apaļu vai plēstu grodu griestiem. Tāpat, kā 1. pavards un

krāsns attālināti no ieejas un atrodās dibena sienas tuvumā
10)

(zīm. L).
3. Novietne, kā 1. Pavards segts ar īpašu dzirksteļu uztvē-

rēju — koka rovi („robis" 11), „roja"
12). Rovja nesējas ir sijas, kas

spārenīcas augstumā savieno dalošo sienu ar nama ārsienu, pie kam

dažos gadījumos rovja kores balstam ierīkota vēl trešā sija
13). Uz

sijām jumtiņa veidā salikti apaļi vai plēsti koki. Konstrukcijas ziņa
koka rovji atgādina norvēģu un zviedru uz sijām balstītos! jumtus.

Rovju kore var būt nesimmetriska (zīm. 2.). Sastopami arī noapa-

ļoti rovji. Tiem segums likts rovja garās ass virzienā
14). Koks

vieglas aizdegšanās dēļ nebija piemērots dzirksteļu uztveršanai,

tāpēc centās rovju koka daļas! padarīt ugunsdrošākas, nosedzot

koka klāsta virspusi māliem un velēnām. Engures pagastā rovja

nojumi taisījuši no „riķiem" (kārtiņām) noziežot tās ar māliem
1").

Ar laiku mālu sāk pielietāt arvien vairāk, atstājot kokam tikai sa-

turošā stiegrojuma — armatūras lomu. Lielākas izturības labad

māliem ieteic piejaukt sienu. Šāds rovja veidsi atzīts_ par labu un

to 17. g. s. ieteic trūcīgākiem muižniekiem, kam nebūtu iespējams
celt ķieģeļu skursteņus 16). Arī koka sienas pavarda tuvumā nebija

vēlamas. Tāpēc arī šai ziņā vērojama cenšanās pāriet uz uguns-
drošām konstrukcijām — resp. mūra sienām.

Zīmējumā 2 parādīts piemērs, kur skaidri izteiktas ēkas cēlāja

rūpes par rovja ugunsdrošību; sienu apakšdaļa mūrēta no lauk- un

plienakmeņiem, bet augšdaļā koka siena apmūrēta līdz pat rovja sijai.

Pavardu un krāšņu kurtuves ieslēdz ugunsdroša telpa „rovis"
ar pieeju no priekšnama (piem. zīm. 3i). (Sastopami arī Zemgalē,
Augšzemē un Vidzemē).

Vecākie slēgtie rovji blietēti no māla un mūrēti no apaļiem
laukakmeņiem māla javā. Lai mūris labāk turētos, tad starp akme-

ņiem javā likti žuburoti paegļu zari
17). Dūmu novadam kalpo ver-

tikāls caurums no rovja uz bēniņiem vai lūka virs durvīm (zīm.. 3).

Pēdējais veids ir vecāks, jo tas sastopams ēkās, kur nama daļa

ārpus rovja, pie ieejas durvīm, (resp. priekšnams) ir bez griestiem.

Dūmi no rovja plūst bēniņos, bet no turienes laukā pa vaļējiem

jumta kores galiem. Ir atzīmēti gadījumi, kur dūmu novadam kore

ierīkota koka caurule.
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4. Manteļskurstenis, („Dižais skurstenis", „Mūra kukņa") ir attīs-

tījies no ugunsdrošā rovja, pievienojot rovim vertikālu dūmu no-

vadu — skursteni. Tecnniski apvienojums izpildīts divējādi; vai

nu līdz korei paaugstinot un sašaurinot rovja sienas, vai arī izbū-

vējot no kādas rovja malas šaurāku dūmvadu līdz korei. Dižo

skursteņu augšējo daļu izveidojumu variantos atzīmējamas divas

pamatatšķirības, t. i. simmetriski un asimmetriski mūrētie skursteņi.
Sos divus veidus noteic skursteņa pamatu stāvoklis ēkas plānā. Ja

dižais skurstenis atrodās ēkas vidū, tad tas ir simmetriski mūrēts,

bet ja novietne novirzīta no ieejas uz dibena sienas pusi, tad lai

skursteņa galva nāktu jumta vidū, — mūrējums asimmetrisks un

manteļa skursteņa viena siena (pret ēkas vidu) ir mazāk ieliekta vai

pat pilnīgi vertikāla18). Novirzīta apkures novietne, kā to redzējām

augstāk, ir raksturīga vaļējiem un slēgtiem rovjiem; tas norāda, ka

šādā novietnē celtie dižie skursteņi ir vecāki atrisinājumi. Jumta

vidū izvirzītai skursteņa galvai piederās arī pamatnes centrālā no-

vietne un tāda ir vairumam jaunākā laikā (ap XIX. g. s. vidu) cel-

tiem dižiem skursteņiem (zīm. 4.).

Lielākas izturības labā skursteņu sienas apakšējā daļā mūrē-

tas biezas (līdz 90 cm), sašaurinot tās uz augšu un izbeidzot no-

slēgumā 15 cm biezumā. Parasti dižo skursteņu augšdaļu konstruk-

cija pamatota uz velves principa, pie kam nereti izturības pavairo-
šanai enkuru nozīmē izmantoti 2—3 griestu augstumā skurstenim

riņķī apbūvēti apaļkoku vaiņagi
19). Mūra materiāls — laukakmeņi

un ķieģeļi (arī nededzināti). Kurzemē un Zemgalē plašāk pielietāti
ķieģeļi, Vidzemē

— akmeņi.

. Dižā skursteņa iekārta un pielietāšana tāda pat, kā mūra rov-

jiem. Viņi ir dzīvojamās ēkas apkures centrs. Dižā skurstenī atro-

dās pavardi un krāšņu kurtuves. leeja „kukņā" (tā arī Kurzemē

sauc dižo skursteni) no priekšnama pretīm istabas ieejas durvīm.

Nav retums, ka „kukņā" ir vēl otra ieeja, kas ved uz otrām istabas

ieejas durvīm (zīm. 4.). Lejas Kurzemē ierasts aiļu pretīm galve-
nai ieejai izmantot „kukņas" apgaismošanai. Tādā gadījumā pre-

tīm ailai ārējā sienā ierīkots logs20).

Tagad dižos skursteņos bez atklātā pavarda iemūrēti viens vai

divi čuguna katli — „podi"
21), kas sevišķi sakāms par Vidzemes

manteļskursteņiem un rovjiem. Podu kurtuves dūmvadi ir mūriņa

sildītāji. Siltuma uzturēšanai manteļa skursteņu galos ierīkoti no-

slēdzami vārstuļi, kas aizverami no apakšas ar striķa vai kārts pa-

līdzību. Virs katlu kāšu ārdiem skurstenī atrodās ārdi malkas,

gaļas, un desu žāvēšanai.

5. Kā pēdējos minēsim tagadējos, vienāda caurmēra, velkmes

skursteņus. Tiem ieviešoties, pavarda atvietotāja — plīts iekaro sev

paliekošu stāvokli. Maizes krāsnis rīko no istabas kurināmas. Bez

maizes krāsns telpu apsildīšanai izmanto (krāsni) rieres un lai gan

retāk — podiņu krāsnis. Eku plānos apsīkst tradīciju ietekme. Ar



35

XIX. g. s. vidu turīgākie saimnieki (Zemgalē, Kurzemē) ceļ daudz-

telpu istabas ar diviem apkures centriem, vienu grupētu ap dižo

skursteni, otru ap parasto skursteni. Dižais skurstenis pamazām
zaudē savu apkures centra nozīmi, un tiek vairāk tik izmantots kā

saimniecības virtuve. To lietā vēl lopu ēdienu vārīšanai, lielāka

daudzuma ūdens sildīšanai, veļas mazgāšanai, kā arī ēdiena gata-
vošanai vasaras laika, kad siltuma dēļ nav vēlams plīti kurināt.

Zemgale un Augšzemes vakaru daļā dzīvokļu apkure pamatos
tada pat, kā Kurzemē, tāpēc atsevišķi netiek apskatīta.

Vidz cm c. Stipri atšķirīgas pamatsistēmas istabu apkurē
nav konstatējamas. Še, lai gan mazākā skaitā, atzīmēti tādi paši
rovji kā Kurzemē (skat. zīm. 3.). Plato manteļskursteņu mazāk un

cik var spriest no archīvu materiāliem, tad arī senatnē to nav bijis
tik daudz kā Kurzemē. Minētais saprotams, ja atcerēsimies cik

liela nozīme Vidzemē no 16.—19. g. s. piekrita rijai, kā dzīvojamai
ēkai"), kur rijas krāsnij bija arī dzīvokļa vajadzības jāapmierina.

Velkmes skursteņi Vidzemē sāk ieviesties 17. g. s. beigās.
Līdz ar šo jaunievedumu top mūrētas no istabas kurināmas krāsnis.

Pavards — iemūrēta katla veidā paliek namā resp. „ķēķī" pie ista-

bas atdalošās sienas. Katla kurtuves dūmvadi izmantoti istabas ap-
sildīšanai ar mūriņiem un rieriem. Šis apkures veids ļoti rakstu-

rīgs tagadējām vecākām Vidzemes dzīvojamām ēkām23). Ēdiena

gatavošanas vajadzībām mazāka plīts iemūrēta maizes krāsns

priekšā.

111. Pavardu iekārta.

Nosaukums pavards apzīmē vaļēju ugunskuru ar kaut kādu

ierīci vārīšanas un cepšanas trauku pakarināšanai vai atbalstīšanai.

Pavardus, kas daudzus gadu simteņus bijuši latviešu mājokļu ko-

dols — dvēsele, izskauž jaunlaiku plīts. Tikai ārpus dzīvokļa pa -
vards — ugunskurs, domājams, uz laiku laikiem paturēs savu no-

zīmi, kā īslaicīgs izpalīgs zemniekam viņa darbu gaitās. Tāpat, kā

tagad tos lietās uz priekšu gan ēdiena vārīšanai (siena pļavās,
mežā), gan siltuma iegūšanai (pieguļā, rudeņos kartupeļus rokot,
ziema meža darbos un citur).

Cik no archaioloģiskiem materiāliem var spriest, tagadējie na-

mos, rovjos, namiņos v. c. sastopamie pavardi līdzīgi aizvēsturis-

kiem, vismaz tik tāļu cik tas zīmējas uz ugunskura iekārtojumu.
Esošo pavardu ugunskuri pa laikam atrodas zemes līmenī, vai ne-

liela kula padziļinājumā, „rušiņā"
24), kur ierušināja kvēlošās ogles,

lai tās tādā veidā uzglabātos nākamai kurināšanai. Nāk priekšā
tomēr gadījumi, kur pavarda vieta padziļināta visā rovja platumā

par 10—20 cm
25).

Ja namā ar vaļēju rovi ir grīda, tad tā izbeidzās līdz ar rovja
sākumu 26) (zīm. 2.). Uguni kurina uz zemes, māla klona, retāk uz

akmeņu bruģa pamata
27) (zīm. 1.). Pēdējā gadījumā pavarda vieta
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paaugstināta attiecībā pret nama grīdu. Tādu paceltu pavardu rāda

Le Prince XVIII. g. s. Livonijas zemnieku virtuves zīmējums (fot. 2).
Ir pazīstami arī mazi, zemi pie pavarda pretīm durvīm sakrauti

muriņi, lai pasargātu ugunskuru no vēja
28).

Pavardu novietnes ziņā savrūpvietā — Latgale. Kā turpmāk
redzēsim, še pavards atrodās cepļa priekšā apm. 50 cm augstumā
virs grīdas uz mūra pamata vai māliem izolētas koka pabūves.

Pie ugunskura parasti glabājās daži (3 —9) brīvi stāvoši lauk-

akmeņi, kurus vajadzības gadījumā izmantoja katlu resp. pannu

uzlikšanai (fot. 4). Jaunākos laikos šos akmeņus pa daļai aizvietoja

ar dzelzs trijkājiem (zīm. 8.), kas tika kalti no plakandzelzs stie-

ņiem. Katla balsta riņķiem plekniedētas trīs dzelzs kājiņas. Kā-

jiņu augšējie gali krietni gari un ieliekti uz riņķa centru, kas atļauj
trijkāji izlietāt dažāda lieluma trauku uzlikšanai. Riņķa caurmērs

vid. 30 cm; kājiņas 20—40 cm augstas.

Daudzveidīgie pavarda kāši bieži asprātīgi pagatavoti. Pēc

pielietotā materiāla kāši sadalās koka un dzelzs, kā arī kombinētu

materiālu darinājumos. Atkarībā no konstrukcijas izšķirami: iebū-

vētie, pārnesamie, bīdāmie un grozāmie kāši. Grozāmie kāši pie-

der iebūvēto grupai un tos sauc arī par „saimnieku kāšiem", bet

viegli izjaucamos — pārnesamos — par „kalpu kāšiem". Plašāk

pazīstamie nosaukumi: „Pavarda kāsis" (Liepājas apr.), „Katla kā-

sis", „Kukņas kāsis" (Tukuma apr.), „Poda kāsis" (Raunas pag.)_.
Kā jau pats vārds

,
;kāsis" liecina, „pavarda kāsis" savā primītivaka

veidā ir vienkāršs koka kāsis, kas ar striķi vai klūgu vijumu pie-

stiprināts sijai vai ārdiem (zīm. 5.).

Pakaramās ierīces uzdevums ne tikai nest dažāda smaguma

katlus, bet arī rēgulēt katla augstumu un ļaut ērti pārvietot katlu

bomja, resp. sijas garenvirzienā. (Teiktais neattiecas uz grozāmiem
kāšiem). Minēto uzdevumu veikšanai piemērota kāšu konstrukcija,

kurā svarīgākie momenti ir piestiprinājums sijai — „bomim", aug-

stuma regulēšana un katla uzkāršana. Kā jau minēju, ierīces vien-

kāršākais veids ir ne resna apaļa koka kāsis ar atzarojumu katla

uzkāršanai (zīm. 5.). Augstumu regulē pārliekot atsēju augstākā
vai zemākā robiņā kāša kātā, vai arī mainot bomja robus (pie slī-

piem bomjiem). Kāsis bomim piesiets savelkamā mezglā. Mezglu
atvelkot kāsis pārvietojams bomja garenvirzienā. Ņemot vera

striķa mazo izturību nama tvaikos un dūmos, kāša piestiprinā-

šanai vairāk lietātas koka ietaises.

Citu vecāko pavārda katlu nesēju galvenā sastāvdaļa ir maziņš
s—lo5—10 cm resns, ar cirvi apdarināts vidēji 100'—170 cm garš koka

kāsis, kam kāts apdarināts plakans. Kāta galā ieurbta rinda cau-

rumiņu, kas kalpo augstuma regulēšanas vajadzībai. Pievienošanu

ārdiem, resp. bomim, izdara ar virves valgu2"), (zīm. 6b) vai leņķī

augušu saknes koku, kura augšdaļa kaltā caurumā uzvērta bomim

un ir viegli bīdāma bomja virzienā. Kāša kāts izvērts saknes koka
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apakšēja daļa piemerota_ kalumā un nostiprināts ar tapu (zīm. 6 a).
Katlu paceļ vai nolaiž pārliekot tapu kāša kātā esošos caurumos

30).
A. Bīlenšteins, ka Kurzemes īpatnību min kāša pievienošanu bomim

ar liektu loka veida aptveri
31), kuras galus savieno šķērskoks.

Šķērskoka nostiprināms kāša kāts 32) (zīm. 6 c). Turpat Kurzemē
zināmi piemēri, kur kašu pielietāšanas kārtība grozīta liekot kāša
katu nevis uz augšu,_ka parasts, bet gan uz leju un katla uzkabi-

našanai izmantojot kaša kata urbtos caurumos iedzīto tapu
33), vai

dzelzs ieliktni (fot. 3). Šādos gadījumos kāsis darināts masīvāks

un ar garāku atzaru.

Katla kāšus piestiprina pie resnākiem šķērskokiem, sauktiem
„bomjiem", „ardiem", „sijam", kas pavarda telpā atrodās sienu tu-
vuma un 1,50—2,50 metrus augstu no zemes. Slieteņu namiņos
„bomis" pievienots pamatspārēm. saišķu — „b e n d c ļ v" veidā34).
Guļkoku namiņos bomjus liek šķērsām virs sijām. Arī pašas sijas
kādreiz izmanto, ka katlu nesējas. Rovjos un manteļskursteņos
bomjus redz virs speciāliem sienu izvirzumiem vai arī iemūrētus.

Ja bija vajadzīgs novietot daudz podu kāšu (līdz 8) 35), tad pirmos
divus līdzteku bomjus pie divām pretīm stāvošām rovja sienām iz-
mantoja ka nākošo divu (3 un 4) bomju balstus. Ir arī piemēri, kur
bomis ar diviem enkuriem iesiets rovja pārsegumā

30). Tālās pa-
gātnes atskaņas nes „slietais bomis". Tā novietne nama resp. rovja
kakta (zīm. 5). Raunas apkārtnē šādi „poda kāši" un „bomji" se-

nāk _(ap._ 1800. g.) bijuši katrās mājās un lietāti tiklab virtuvē —-
nama, ka atsevišķos savrupnamiņos. Ļoti primitīvs ir arī paņē-
miens pacelt bomi ar diviem dakšveida balstiem, kas pieslieti nama

resp. rovja sienai (fot. 2). Tas atgādina senveida pavardus brīvā
daba, kur katlu pakara_divām zemē iedzītām staklītēm, uzliktām
šķērskokam. Tadu pavārdu A. Bīlenšteins konstatējis vārāmā na-

miņa Subates apkārtnē
37).

Konstrukcijas un pielietāšanas dēļ no „bīdāmiem" kāšiem ļoti
atšķiras „grozamie" (t. s. saimnieku kāši) kāši. Tiem katla uzkara-
mais kāsis tads pats, kā augstāk aprādīts, bet uz citiem principiem
dibinās nesēju uzbūve. Kāšu nesējs — saukts „elkonis" ir uz pusi
īsāks. Tā viens gals ir brīvs, bet otrs nekustīgi nostiprināts resnā
bomi, kas ar koka iekavu resp. eņģi pievienots nama sienai tā, lai

var brīvi kustēties ap savu asi. Bomja apakšgals pietēsts un novietots

akmens plāksnē iekaltā ligzdiņā. Lielākas izturības labā elkoni un

bomi savieno diagonalstute 38) (zīm. lun 7). „Elkonī" I—2 kalumi kāša

kātam, kurš nostiprināms ar tapu. Visa ietaise ļoti līdzīga senlaicī-

gam koka durvju eņģēm. Vecākā tipa „grozamie kāši" darināti no

viena_ piemērota koka gabala, izmeklējot bomi ar dabīgu elkonim

piemērotu zaru (Subate)39), vai saknes koku
40) (fot. 5). Tādā gadī-

juma iztrūkst īpašais stutes koks starp bomi un elkoni. „Grozamie
kāši", salīdzinot tos ar nekustīgiem un bīdāmiem kāšiem, uzrāda

lielu progresu lietošanas ērtību ziņā. Tāpēc grozāmos katlu kāšus
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uzskata par jaunāku parādību, kaut gan esošie piemēri uzrāda ļoti

primitīvu techniku un darināti vairāk kā simts gadus atpakaļ. Šā-
diem kāšiem katls var tikt pieliets un uzkārts ārpus pavarda. Pēc

katla sagatavošanas to „iegriež" virs ugunskura. Tāpat beidzot

vārīšanu atkrīt neerta,_ lielu spēku prasošā katla nocelšana; kāsi

var ērti, ar mazam pulērn „izgriest" no ugunskura. Grozāmo kāšu

priekšrocības sevišķi jūtamas pie lieliem smagiem katliem

(līdz _10 spaiņu tilpuma), kādus saimnieki vairāk lietāja kā kalpi.
Varbūt arī šis apstāklis pa daļai ietekmēja visas ierīces nosaukumu.

Dzelzi pavarda kāšos vispirms sāk lietāt koka kāša galā katla

uzkāršanai. Ar 1850. gadiem turīgākie saimnieki kaldina īpašus
dzelzs pavarda kāšus un „podu ķēdes". Koka kāšiem lietāto dzelzs

„uzgaļu" parastais veicis apaļas vai plakandzelzs „divu galu kāsis"
(āķis), kas izskata atgādina burtu S; vienu galu āķim. ieliek kāša

kata urbtos caurumos, bet uz otra gala kar katlu (fot. 3, zīm.J7).
Retāk S dzelzs iekāršanai kalpo īpaša dzelzs iekāva (zīm. 6). Šā-
das īpašas palīgierīces, kā arī kāsim pieskrūvējamie vienzara āķi
ir jaunāku laiku technikas ietekmēti (fot. 5). Ja visa katlu nesošā

ietaise dzelzi kalta, tad to uz bomja uzver ar īpašu riņķi11) vai

āķi
42) (zīm. 8). Katla uzkabināšanai kalpo vienkāršs āķis vai

S_ veida „dubultāķis". Ar S āķi regulē katla augstumu iekarot aug-

šējo aķi augstākā vai zemākā ķēdes loceklī. „Stienu" kāšiem aug-

stuma maiņu izdara ar t. s. „zāģa kāta" palīdzību (zīm. 8a).
Nobeidzot pavarda iekārtas aprakstu, nevar atstāt neminētu

vienu priekšmetu, kas gan nav tiešā sakarā ar kāsi un ugunskuru,
bet ir gandrīz katra rovja un manteļskursteņa neiztrūkstošs piede-
rums — tas ir 30—40 cm augsts vienkoka bluķītis vai trīs-, četru

kaju soliņš ar caurumu vidū, kas kalpo no pavārda nocelta katla

uzlikšanai (fot. 3). Pavarda kopējas to lietā arī sēdēšanai. Minē-

tos soliņus sauc arī par „skraķiem"43).

IV. Kurzemes krāsns.

Kurzemes istabas apkures apskatā tika aizrādīts, ka piemēros,
kur pavards atrodas namā, rovī vai dižā skurstenī — maizes krāsns,
ceplis novietots istabā, bet kurināms no pavarda telpas uz kurieni

iziet cepļa mute. Tagad veltīsim dažas rindiņas krāsns — cepļa
konstrukcijai un izskatam, mēģinot sekot attīstības gaitai.

1. No esošiem vecākiem cepļiem primitīvākie, tagad ļoti reti

sastopamie, ir bez speltes dalījuma. Krāsns masā — tikai viens

tukšums — kurtuve.
_

Dūmus novada šaurs kanālīts no kurtuves

augšējas daļasuz krāsns priekšu. Dažreiz iztrūkst arī tikko pie-
minētais vienkāršais dūmu vads. Tādas krāsnis vēl 1924. gadā kon-

statētas Pieminekļu valdes pieminekļu apzināšanas ekspedīcijā Lie-

pājas apriņķī dažās nabadzīgākās namelnieku istabās. Šādas krās-

nis ir vai nu primitīvi mūrētas, vai taisītas no māla kleķa, ja bija
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iespēja, izmūrējot krāsns muti un velvi ar ķieģeļiem. Krāsns plānā

— iegarens četrstūris. Galu un sānu attiecība, kā 1 : 2 līdz 1 : 1,5.

Augstums vidēji, % līdz % no istabas augstuma. Sienas slīpas.
Krāsns augša šaurāka par apakšu.

2. Nākošā pakāpē iedalīsim krāsnis ar īpašu dūmu eju, ko iz-

veidoja uzmūrējot virs kurtuves otru velvi. Dabūto tukšumu —

„spelti" krāsns dibenā savienoja ar kurtuvi, bet virs krāsns mutes

atstāja nelielu caurumu — „speltes muti" dūmu novadam. • Šis
techniskais uzlabojums lielā mērā veicināja krāsns velkmi un līdz

ar to sildspējas. Šāds krāsns pamatveids, ar sīkākiem grozījumiem

un variantiem vairākus gadu simtus ir bijis Kurzemes istabas sa-

stāvdaļa ir namos, ir rovjos, ir dižos skursteņos.

Atzīmēsim 'konstrukcijas dažādības un variantus. Kurtuves

velvi mēdza arī sadalīt mazākos velvētos — spriešļos, savienojot

krāsns telpu ar dūmju eju — spelti vairākkārtēji
44) (zīm. 4). Krāsns

Driekšā parasti mūrēts 30—40 cm liels izvirzums pelnu un ogļu iz-

slaucīšanai. Tam pašam nolūkam dažkārt darināti padziļinājumi
krāsns muste sānos, ja siena starp krāsns telpu un rovi bija pietiekoši
bieza. Krāsnīm, kas atrodās namos bez rovjiem virs speltes uguns-

drošības labā mūrēts 30—40 cm dziļš dzirksteļu uztvērējs. Dažos

gadījumos tas ir visas krāsns (zīm. 1), bet reizēm tikai kurtuves

platumā
45).

Krāsns ārējā uzbūvē ievērots dalījums divās daļās. Šaurākā

augšdaļa mūrēta uz platākas apakšdaļas. Dalījums izdarīts ap-

mēram vidū no kopējā krāsns augstuma
40) (zīm. 9). Teiktais attiecas

tikai uz krāsnīm bez īpaša zokeļa un mūriņa. Ja krāsns ir ar mu-

riņu vai skatāmu pamatu (zokeli), tad krāsns augšējās daļas aug-

stums samazināts, nereti līdz V3nokrāsnsaugstuma
47). Krāšņu vi-

dējie samēri: garums 1801—200 cm, platums 90—10O cm, augstums

140'—170 cm. Krāsns ārpuse norāda uz krāsns iekšējo konstrukciju,
tā piemēram, krāsnīm bez speltes nav dalījuma krāsns vidū

48).

Izplatītākais materiāls krāšņu mūrēšanai — māls, grants un

nededzināti ķieģeļi. Laukakmeņiem Kurzemē krāšņu būvē mazāka

nozīme, ja tie lietāti, tad vairāk pamatos un zokeļa daļā. Par ve-

cāku tur paņēmienu blietēt (stampāt) krāsni no māliem izturības

labad piejaucot salmu resp. viršu kapājumu
49). Velvi, dūmu telpu un

spelti izmūrēja nededzinātiem ķieģeļiem. Tāpat nereti ķieģeļus ie-

vietoja krāsnī ārējos stūros un virspuses malās, lai novērstu sa-

mērā mīkstā kleķa izdrupumus.

Lejas Kurzemē vēl vietām atrodamas krāsnis, kurām sildspēju
pavairošanai lietāti viduslaiku tipa dobjie krāsns podiņi, kas pec

izskata atgādina parastos puķu podus, ja tiem augšgals būtu izvei-

dots kvadrāta formā (zīm. '11). Podiņa dibens ir apaļš vai stūrains,

bet katrā ziņā ar paplašinātu maliņu (ranti), lai podiņi labāk turētos

krāsns masā. Dažos gadījumos šim pašam nolūkam veidota rie-

vaina visa podiņa ārpuse
50) (zīm. 11 a). Sastopamie podiņi ir ne-
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vāpēti un vāpēti. Samēri: malu platums — 14—15 cm, dziļums
10—15 cm. Podiņus iespiež krāsns masā līmeniskās rindās, novie-

tojot podiņus gan uz šķautnes (fot. 6), gan stūreniski (zīm. 10).
Pēdējā gadījumā podiņi kopskaitā veido ļoti izteiksmīgas rotājumu

joslas.

Ķieģeļu krāsnīm dobjie podiņi iemūrēti starp ķieģeļiem,
mainot divas kārtas ķieģeļu ar kārtu podiņu

51). Ja dobjo podiņu
nebija pie rokas, tad sildvirsmas palielināšanai ar parasto puķu

podu iespieda krāsns kleķī lielāku skaitu noteiktā kārtībā sarindotu
iedobumu52) (zīrn. 9). Tīri dekorātīva rakstura, bez kādas prak-
tiskas nozīmes ir seklie iespiedumi ar kādu cilnī grieztu koka spie-

dogu (stampu)'33) (zīm. 11 d).
Līdz ar paradumu iemūrēt namā vai rovī vienu katlu

nekustīgi, apkures sistēmā ieviešās jauns elements — „mū-

riņš", „müritis", kas domāts istabas apsildīšanai un izveidots

no pavarda telpā iemūrētā katla dūmu vadiem. Mūriņš atrodās pie

krāsns sāniem un pa daļai gar namu atdalošo sienu. Kurzemei rak-

sturīga mūriņa novietne pie vieniem krāsns sāniem un proti pie

tiem, kas vērsti pret istabas vidu. Tāds mūriņš satur divus dūmu

vadus: no un uz rovi. Dūmvadi pa laikam blakus mūrēti ar plānu
dalošo sienu vidū. Mūriņa platums vidēji 48—65 cm, augstums
45—50 cm. Paaugstināta un paplašināta mēdz būt mūriņa daļa pie

nama sienas, virs kuras nereti atradusies apgaismošanas ietaise

„kamins", „rūķis" (fot. 6) — tas ir īpašs, neliels dūmu uztvērējs,

kas savienots ar rovi resp. dižo skursteni. Kaminu lietājot virs pa-

mūra zem dūmu uztvērēja dedzināta labi izžāvēta, sīki skaldīta

malciņa „ķieņi".

Mūriņi salikti no ķieģeļiem lietājot šuvu aizpildīšanai mālus.

Parastā novietne tieši uz zemes, bet ir piemēri, kur mūriņš likts uz

ķieģeļu paliktņiem (zīm. 10). Ar to krietni palielinātas sildīšanas

spējas.

Uz jautājumu vai pirms „siltiem" mūriņiem nav bijuši pazīstami

„aukstie" — neapkurināmie mūriņi — var atbildēt apstiprinoši.
Tādi mūriņi ir bijuši un lietāti gan sēdēšanai, gan gulēšanai. Līdz

ar „silto" mūriņu rašanos, „aukstie" izzuduši. No tiem uzglabāju-
šās tikai fragmentāras atliekas augstu, izvirzītu, vienpusīgu žokeju
izskatā gar krāsns sāniem. 1924. gadā Rucavas pagasta Kalna

Urbānos XVIII. g. s. sākumā celtā dzīvojamā ēkā vienā pusē krās-

nij atradās platais siltais mūris, bet otrā pusē — zemāks un uz pusi
šaurāks „aukstais mūrītis".

Pavārdam atrodoties namā bez griestiem, maizes cepli kurinot,

kad speltē sāka liesmas parādīties un lidot — vajadzēja uguni_ap-
slāpēt. To panāca rušinot (putinot) pelnus ar žagaru slotiņu krāsns

priekšā. Ar to uguns tika apslāpēta un lielas dzirkstis vairs ne-

nāca namā. Bijis pazīstams teiciens: „Ej parušini krāsni, lai nedod

lielas dzirksteles"54).
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Tagadējas maizes krāsnis ar velkmes kanāliem un plīti krāsns

priekša saktas 1890-os gados. Tāda krāsns ar plīti parasti
atrodas lielajā istaba

55). Vasarās, lai nebūtu jākurina plīts, arī ta-

gad, dažkārt lielākas vārīšanas un pat ēdienu pagatavošanu norīko

diža skurstenī vai namiņā ja tāds ir. Jūrmalā šai vajadzībai lietā

ari zivju žāvējamos namiņus.

V. Vidzemes krāsns.

Vēsturisko laiku Vidzemes istabas vecākāsl krāsnis pēc uzbū-

ves pamatprincipiem bijušas līdzīgas augstāk aprakstītām vecākām

Kurzemes krasmm, bet atšķīrušās ar lielāku kurtuvi un ārējo formu.

Še domātas krāsnis_ bez dūmu vada un speltes; kurtuves vienīgo
velvi sedz blīva krāsns čaula. Krāsnis bijušas mūrētas uz gandrīz
regulāra kvadrāta plana un viss krāsns ķermenis nav daudz at-

šķiries no kuba.

Huhna izdarītos Alūksnes un Limbažu apkārtnes dzīvojamo riju
(ap 1800. g.) uzmērojumos

56) redzamas divas aprādītā tipa krās-

nis. Pirmā no tām iegremdēta, otrā virs zemes. Kurtuves vienai
ar četrstūra (Alūksne), otrai ar apaļu pamatu (jumols). Abām krās-

nīm loti augstas velves. Spriežot pēc uzmēroj*miem, kurtuves aug-
stums, pārsniedz vienu metru. Abas krāsnis bez akmeņu lā-

diņiem „keršam". Prof. P. Kundziņš krāsnis bez „keršām" kā rijas

īpatnību nepasvītro. Pieņemot, ka krāsns attīstības gaita Vidzemē

bijusi tāda pat, ka Kurzemē, pieminēto krāsns veidu varam attieci-

nāt ari uz istabu. Šādas krāsnis vēl tagad retumis sastopamas
Igaunijā Latvijas robežu tuvumā. J. Manninens apzīmē tās par iz-

zūdošu parādību un sniedz interesantus datus par lielumu57). Šāda
tipa krāsnī varējis 4—5 gadus vecs bērns brīvi stāvēt (Pöltsamaa)
un pieaudzis cilvēks ērti sēdēt. Krāsnī bijis vietas 5 lieliem un 7

maziem bērniem (Räpina). Kad pavārdā iekurta uguns, tad bērni,
lai izvairītos no dūmiem, salīduši krāsnī (Vastseliina). Vajadzības
gadījuma arī pieaugušie gulējuši krāsnī. J. Manninen a publicētos
faktus par igauņu gulēšanu krāsnīs pievedu atcerēdamies dažas
musu tautas dziesmas, kuras kaut gan ironizēdamas apdzied līdzī-

gas parašas latviešu istaba. Vairums tāda satura tautas dziesmas
attiecas uz Vidzemi.

Daži piemēri :

„Aiz ko man maz maizītes

Aiz ko garš pavasars

Tautu dels ceplī guļ
No pieguļas atjādams" 248; 407 d. 408. (Krustpils).
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„Es maza meitiņa
Man gluda galviņa
Pate guļu ceplī
Galviņa ārā" 238, 13a; 325e (Ikšķile, Tirza, Ozolmuiža).

„Mäminai piecas meitas

Visas piecas ceplī guļ; 243, 407-b. (Krustpils).

„Rijenieka līgaviņa
Ceplī guļ dienavidu" 244, 75-b. (Ērgļi) 58).

Senie Vidzemes maizes cepļi tiešām bijuši tik lieli, ap 1,50 m

gari un ap 1 metru augsti, ka gulēšana tajos nebija neiespējama

lieta.

Runā esošā cepļa aprakstam vēl jāpiemetina, ka tā uzlabotos

variantos bijušas nelielas dūmu lūciņas „speltes" no velves augstā-

kās daļas uz krāsns priekšu. Maizes cepšanas laikā spelte aizbāzta

ar piemērota lieluma akmeni. Krāsns mute atradusies namā resp.

virtuvē („ķēķī", „kukņā"). Tagadējās vecākās Vidzemes istabās

krāsnis, kas kurināmas no blakus telpas — rovja, ķēķa, mūrētas ar

un bez apaļu akmeņu lādiņiem (ķeršām). Pirmās ir izveidojušās no

augstāk aprakstītā vienas velves cepļa, bet otrās — rijas krāsns

ietekmētas. Pirmajām kurtuves sedz viengabala velve, kā to jau

redzējām pie līdzīgām Kurzemes krāsnīm, bet otrajām kurtuve pār-
velvēta vairākiem (3—4) 25—30 cm platiem spriešļiem (spraišļiem),

atstājot sitarp tiem nelielas spraugas. Uz „spraišļiem" sakrauti apaļi

laukakmeņi. To lielums 10—15 cm caurmērā. Visa klāsta biezums

apm. 1 pēda (30 —35 cm). Akmeņi likti lai krāsns vairāk sildītu.

Virs akmeņiem tukša telpa, kurā saplūst dūmi. Šo daļu līdz ar sa-

krautiem akmeņiem sauc par „spelti". Krāsns priekšā speltei cau-

rums — speltes mute"
50) (fot. 1).

Krāsni lietā galvenā kārtā maizes cepšanai un tikai ziemas auk-

stākās dienās iekurina siltuma vajadzībai. Galvenais siltuma devējs

ir mūriņš, kāds parasti sastopams pie visām šī veida krāsnīm. Vid-

zemē mūriņui „kultüra" vispilnīgāk attīstījusies. Uz esošo archīvu

materiālu un nostāstu pamata var teikt, ka pagājušā gadu simtā ista-

bās Vidzemē krāsns bez mūriņa ir bijusi retums. Vidzemei rakstu-

rīgi „riņķa" mūrīši (zīm. 12), t. i. visapkārt krāsnij, kas pa daļai

izskaidrojams ar paradumu novietot krāsni vairāk pret istabas vidu.

un tādā gadījumā abi krāsns sāni mūriņu ierīkošanai vienlīdz ērti

izmantojami. Šim novadam nav sveši arī paceltie mūrīši, kādi

pieminēti Kurzemes krāsns aprakstā. Uzbūve tāda pati, paceļot

dūmu vadu virs ķieģeļu vai akmeņu balstu rindas (zīm. 12).

Kā materiāli krāšņu mūrēšanai lietāti māli, grants, laukakmeņi,

plienakmeņi. ķieģeļi un jaunākā laikā mazākā mērā plaknes podiņi.
Vecākās skaitās akmeņu krāsnis. Tām ārējā čaula mūrēta no apa-
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liem laukakmeņiem un plienakmeņiem; mūriņu pārsegumos liktas

plienakmeņu plāksnes (fot. 7 un 8). Raunas un Cēsu apkārtnē atro-

damas liesmas izturošas radzes „kräsns oļi", kas ar labiem panā-
kumiem lietāti arī kurtuves spriešļu mūrim

60). Veci ļaudis atceras

arī tādas krāsnis, kurām kurtuves pārsegs nebijis mūrēts, bet sa-

sliets trīsstūra veidā no garākiem izmeklētiem akmens gabaliem.

Aprādītām līdzīga primitīva krāsns vēl 1928. gadā atradusies Vec-

piebalgas Butleros (fot. 7).

Apakšējās daļas mūra čaulas parastais pildījums bijis akmeņi

un grants. Virs akmeņiem nobērta 3—7 cm bieza grants kārta, uz

kuras guldīti krāsns kula ķieģeļi. Krāsns dibenā kuls ierīkots maz-

liet augstāks, lai maizi labāk varētu izņemt.

Tagad apskatīsim apkures otru telpu — rovi, namu, ķēķi, kur

atrodas krāsns mute un mūriņu apsildošas! kurtuves. Vecākie va-

rianti sadalās divos veidos: 1) Krāsns kurtuve un pavards atrodas

namā, ķēķī (kukņā) pie istabu atdalošās mūra sienas
61) (fot. 13) un

2) slēgtā rovī. Abi šie veidi principiālos pamatos saskan ar augstāk

aprakstītiem tādiem pašiem Kurzemē, tāpēc pie tiem tuvāk neuzka-

vēsimies.

Rovī vai ķēķī krāsns mutes tuvumā iemūrēts liels čuguna
katls („pods" 62), „gräpis

63). Šāda ietaise saukta „papode"
64), bet

ugunskura vieta zem katla, kas nereti iegremdēta kulā — saukta

„kulda"
65). Papodes ir mūriņu un rieru siltuma avots. Pirms iemū-

rētiem katliem nav bijušas ne rieres, ne apsildāmi mūriņi. Vecu

laužu uzskats par rovjiem un mūriņiem ir tāds, ka lai gan viņi pa-

tērējot daudz malkas, tomēr istabu sildot labāk, kā tagadējās krās-

nis. Neatsverami mūriņi esot slapjajā rudens un aukstajā ziemas

laikā ir apģērba gabalu žāvēšanai, ir sēdēšanai un gulēšanai.
Par mūriņiem jaunāka parādība ir rieres (rieri), t. i. dūmu vadu

vertikāli kombinējumi, kas tāpat kā mūriņi rīkotas dzīvojamo telpu
apsildīšanai. Daži pētnieki (Harusins) rieres pieskaita t. s. holan-

diešu krāsnīm. Pēc uzbūves principa rieres tiešām pieder holan-

des krāsns tipam ; un atšķiras no tām tikai ar to, ka vertikālie dūmu

vadi nav sakopoti kopējā ķieģeļu resp. podiņu čaulā. Vidzemes

istabās rieres kombinētas ar garākiem vai īsākiem mūriņiem. Dūmu

vadus vienu no otra šķir vaļējās spraugas un iedobumi slaukti „ro-

rīši". Vecāka parauga rieriem pievienoti gari mūrīši, un augstākos
vados daudz horicontālu daļu ar platiem rorīšiem (zīm. 13). Jau-

nāku laiku rierēs („ierēs", Vestienas pag.), dominē vertikālie vadi;
mūrīši — īsi (fot._9). Rieru siltuma avots — tāpat ir „papode", rovī

resp. ķēķī iemūrētie katli. Ja istaba dalīta, tad rierus iekārtoja da-

lošā sienā.

Tālākā Vidzemes istabas attīstības gaitā svarīgs mo-

ments ir dalītu krāsns un pavardu kurtuvju ierīkošana, kas no-

tiek pagriežot krāsni ap viņas asi par 90° un ievirzot krāsns kur-

tuvi no rovja resp. ķēķa (nama) istabā. Šī parādība gan iezīmējās
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ar skursteņu būves sākumu. Krāsns muti novietoja uz ieejas durvju

pusi. Pirmās šādi mūrētās krāsnis bijušas bez dūmu uztvērēja virs

krāsns priekšas. Šis trūkums drīz novērsts un rezultātā rasta gan-

drīz jau pilnīga mūsu laiku maizes krāsns (fot. 9). Tālāk sildspēju
vairošanai dūmu vadu virs kurtuves vairākkārt izlocīja. Sen-

senā krāsns kurtuves un pavarda vienības tradicija atradusi

jaunu laiku prasībām piemērotu izpaudumu (zīm. 11), krāsns priekša
ierīkota plīts veidā. Krāsns priekša vēlāk piemērota arī tvaika uz-

tveršanai, ierīkojot atsevišķu vadu uz skursteni. Katlu iemūrēšana

krāsns priekšā — deva neērti lietājamu atrisinājumu (fot. 10). Tas

pieder krāsins-plīts apvienošanas mēģinājumiem un uzskatāms kā

pārejas stadija.
Pēc plīts iekārtošanas krāsns priekšā virtuvē (ķēķī) joprojām

paliek divi (retāk viens) iemūrēti katli, t. s. „ķēķa plīts", kuru lietā

lielākām vārīšanām, ūdens sildīšanai un lopu ēdienu sagatavošanai.

Ķēķa plīts ir rieru sildītāja. Atzīmējams, ka virtuvē iemū-

rētie katli vēl šodien top lietāti arī cilvēku ēdienu pagatavošanas

nolūkam. Gadījumos, kad vāra ēdienu lielākos vairumos, kā piem.

godos, svētkos, talkās v. t. t., tad izmanto ķēķa plīts priekšējo, ma-

zāko katlu. Vasaras laikā arī cepšanu izdara ķēķī, liekot pannu uz

oglēm plīts priekšā. Tā tad arī tagad vēl Vidzemes virtuve —■ķē-

ķis nav galīgi zaudējusi senās dzīvojamās ēkas pavārda telpas —

nama raksturu.

XIX. gadu simta otrā pusē Vidzemē, tāpat kā Kurzemē, sāk

ieviesties individuēli atrisinājumi, kā ēku plānos, tā arī apkures
schēmās. Ir mēģinājumi vairākas telpas, kambarus iekārtot ar

ieriem apsildāmus, neapstājoties pie dūmu vadu pārvietošanas pāri

durvju aplodai. Plīti krāsns priekšā izmanto otras rieru grupas ap-

sildīšanai 66). Kā ūnikums mināma mūriņa izvadīšana no virtuves

plīts gar saimes istabas ārsienām zem logiem riņķī istabai uz skur-

steni
67).
Maizes krāšņu apšūšana ar plakaniem podiņiem, liekas, radu-

sies muižu celtņu ietekmē. Tādas krāsnis sastop diezgan reti. Lie-

lākas izmaksas dēļ tādas varējuši atļauties tikai turīgākie saimnieki.

Pieprasījums pēc podiņiem tomēr bijis un ar podiņu izgatavošanu,
neatkarīgi no muižas cepļiem, nodarbojušies arī latviešu amatnieki.

Tā Skujenes apkārtnē 1850. gados podiņus taisījuši vietējie podiņu
meistari Purgailis un Baltauss. Podiņi gatavoti no vietējā māla, sa-

mēros 18X24 cm. Fotoattēlā 12 parādīta Baltauša un Purgaiļa po-

diņiem apšūtā Skujenes Muilēnu māju krāsns. Podiņi tumši brūni,

vāpēti. Piebalgas, Vestienas apkārtnē paretam atrodamas krāsnis

ar podiņiem, kas pirkti Tolkas muižas ceplī
08) (fot. 13).

VI. Latgales krāsns.

Pec krāsns uzbūves novietnes un pielietāšanas starp pārējiem
novadiem īpašu vietu ieņem Latgale. Kurzemei un Zemgalei pa-
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rastie, Vidzemē sastopamie rovji un manteļskursteņi še ir sveši.

Tāpat Latgalei ir svešs paņēmiens apvienot ar krāsns-pavarda ko-

dolu divas dzīvokļa telpas namu un istabu. Rovju un manteļskur-
steņu sistēmā istabā esošā krāsns kurināma no otras telpas — nama

resp. rovja un turpat namā atrodas pavards ēdienu gatavošanai.

Latgales istabā atsevišķi pavardi nav pazīstami, Siltuma rašanai

un ēdiena pagatavošanai kalpo tikai krāsns — ceplis, kurš, kā to

redzēsim vēlāk, satur arī izzūdošo pavardu. Vecākie Latgales cepļi
novietoti guļkoku sienu istabas kaktā pa labi, vai pa kreisi no ieejas,

pie kam krāsns mūri pieskaras tieši baļķu sienām. Jaunākos laikos

krāsnis taisa atvilktas no dibena sienas uz istabas vidu un tad kaut

ar mazu spraudziņu tās atdala arī no priekšnama sienas. Pēdējais
vairāk gan attiecas tikai uz krāsnīm ar skursteni un šādu krāsns

novietni, kā liekās, būs vismaz pa daļai izsaukusi skursteņa centrā-

lās novietnes nepieciešamība.

Vairumā Latgales cepļu (dūmenīcu) sastāvdaļas (vertikālā da-

lījumā) ir šādas: 1) pamati, 2) paceple, 3) plāns, kuls, un 4) ceplis.
Cepļa augšdaļā sānos parasti ierīkota zemāka pakāpe (fot. 15, 16),
kas domāta gulēšanai.

Zemē ieraktā grāvītī novietota laukakmeņu rinda, vai

atsevišķi akmeņi izpilda pamatu vietu. Virs pamatiem uz-

cirsta 2—4 vaiņagu guļbūve — saukta „paceple", papārte)
69).

Primitīvākos piemēros paceple cirsta no apaļkokiem ar pārlaistiem

pakšu galiem
70), bet jaunākos atrisinājumos — tēsti baļļķi savienoti

gludos pakšos ar slīpiem iecirtumiem (fot. 18). Virsējā paceples
vaiņagā iesiets krāsns stūra stabs. Paceple tukša un pieejamu caur

baļķos iecirstu aiļu, kasi atrodas krāsns sānos vai priekšā. Pacepli
noslēdz grodu klāsts virs kura atrodas blietēta mālu, akmeņu vai

ķieģeļu cepļa grīda — kuls. Krāsns kula augstums no grīdas
55—75 cm. Pasvītrojams raksturīgais izvirzumsi cepļa mutes priek-
šā, ko sauc „cepļa priekša", „kräsns priekša", „pārts" 71) —

„pörds"
72). Cepļa priekšas platums 50—100 cm. Izvirzums cepļa

priekšā panākts ar plašāku paceples vaiņagu izbūvi, vai ar seviš-

ķas palīdzību virs pārlaistiem pakšu jeb grodu ga-

liem. Archaiska izskata ir Zimbļu māju cepļa priekša, kur pavarda
malas koka enkuriem izlietāti sakņu koki (fot. 14).

1. Paša cepļa uzbūvē esošie piemēri rāda dažādas cepļa atī

tīstības ainas. Kā pirmo minēsim krauto akmeņu cepli (zīm. 14).

Kurtuve tam salikta no lielākiem laukakmeņiem, bet virs tiem sī-

kāku akmeņu klāsts. No ārpuses akmeņu kaudze apmūrēta ar ķie-
ģeļiem. Atmetot ķieģeļu apmūri šai gadījumā mūsu priekšā primi-

tīvākais krāsns veids, kas atgādina aizvēstures dzīvokļu krāsnis.

Domājams senātnē šādām krāsnīm lietāts vienkārši māla aplikums,
kas krāsns siltumā sacietējot deva pietiekoši izturīgu ārējo čaulu.

2. Otrkārt apskatīsim māla kleķa cepļus. Kā jau pats vārds

„kleķis" norāda, šie cepļi izveidoti blietēta māla ma.sā, pie kam
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vienkāršākais, šķietami vecākais darināšanas veids ir šāds. Uz jau

agrāk aprādīta veida uzcirstas paceples lika grodu kārtu; virs tiem

blietēja cepļa un cepļa priekšas māla pamatni. Kad pamatne bija
nedaudz apžuvuši, uz tās salika vēlamā kurtuves lielumā malkas

kaudzīti, nolīdzinot tās virspusi ar pietēstām koka šķilām. Tad virs

sakrautās malkas blietēja cepļa stāvu. Cepļa mutes vietā ielika

viegli izņemamus aizbāžņus, bet ja tas nebija izdarīts, tad krāsns
muti vienkārši izgrieza mīkstā blietējuma masā

73). Bija pazīstams
arī paņēmiens izlikt krāsns muti ar piemērotiem akmeņiem

74) vai

ķieģeļiem 75). Retāk sastopamas ar saplēstu katlu daļām izliktas

krāsns mutes (fot. '17). Tādā veidā darinātu cepli atlika pirmo reizi

izkurināt, izdedzināt kurtuves pildījumu un lēnām izžāvēt māla

masu. Gludāku kurtuves iekšpusi deva blietējums uz dēļu velves

pamata, kuru pēc māla nocietēšanas izņēma.
Par pamatīgākiem un izturīgākiem tomēr uzskatīja cepļus ar

ķieģeļu oderējumu (fot. 14) un ja vien līdzekļi atļāva, tādiem deva

priekšroku.
3. Trešā vietā no apaļiem laukakmeņiem māla javā mūrēti cepļi,

Šiem cepļiem apakšdaļā nav koku vaiņagu. Viss ceplis, sākot ar

pamatiem un ieskaitot priekšas izvirzumu ir mūrēts
76) (zīm. 15,

fot. 16). Ir piemēri ar pacepli (zīm. 15), kā arī bez tā (fot. 16).

Atzīmējams, ka pēdējais mūrētā cepļa paveids gandrīz pilnībā lī-

dzīgs Daugavpils apriņķī sastopamo dzīvojamo riju krāsnīm

(fot. 17). Akmeņu krāvums uz krāsns velves domāts sildspēju pa-

vairošanai. Šis paņēmiens pazīstams ari Igaunijā
77) un pie dzīvo-

jamo riju krāsnīm78a).
No aprādītiem trim senatnīgiem dūmu cepļu veidiem starp vēl

tagad esošiem dominē otrais veids — ar koka pabūvi. Pārējiem —

gadījuma raksturs. Otram veidam piederīgi arī techniskā ziņā uz-

labotie dūmu cepļi, t. i. no ķieģeļiem mūrētie78b) un ar „kaminu"

resp. „koptoru"79), t. i. dzirksteļu uztvērēja nosegtu cepļa priekšu.
Vairums esošo dūmu cepļu ir gludi bez noslēdzošām dzegam.

Parasti cepļa garenvirzienā — sānos izveidota viena zemāka apm.

30—50 cm plata pakāpe, saukta „ļanuška" 80) (fot. 14, 15, 16; zīm. 15).
Ļanuška dažkārt paplašināta ar dēļiem, kas balstās uz stūra sta-

bam pievienota konsoļa 81

) vai uz zemi sniedzošas stakles
82) (fot. 15).

Dēļu ārmala nereti pacelta uz augšu, lai gulēšana būtu ērtāka.

Ļanuška — „lāviņa" bijusi senatnē ierasta guļu vieta. Pati krāsns

augšā aiz liela karstuma varēja būt reizēm nelietājama gulēšanai.
T. s. „ļanuškas" sastopamas arī jaunākas konstrukcijas cepļos, bet

niecīga platumā (līdz 18 cm
83)). Kā redzams, tādas darinātas veco

tradiciju ietekmē bez nodoma lietāt gulēšanai. Uz tām novieto pa-

stāvīgi lietājamos galda traukus84).

Cepļa priekšā vai sānos vietām atrodami viens līdz divi apm.

20X30 cm lieli un līdz 40 cm dziļi iedobumi — rovīši — t. s_. „pe-

čurs"
85) vai „pečurka"

86). Tur glabā mazākas lampiņas un „sērkas"
— sērkociņus. Agrāk šajos iedobumos novietoja skalus un šķiltavas.



47

Cepļa stūru stabs ir augstāks par krāsni. Staba augšgalu atse-

višķa sija savieno ar sienu pretīm cepļa mutei. Virs cepļa priekšas
šo siju nereti krusto pāris ārdu, uz kuriem žāvē malku. Stabam,
konstruktīvam krāsns stūra nostiprinātājam, kā augstāk minēts, ir

nozīme arī „ļanuškas" paplašinājuma ierīkošanā. Turklāt, ja bija
vajadzīgs, tad stūra stabā iedzina vadžus drēbju uzkāršanai un pie
reizes pat skalturus.

Runā esošie senie dūmu cepļi (atskaitot krauto akmeņu krāsni)
pieder primitīvākam vienas velves krāsns tipam. Tiem trūkst pat
vienkāršākas velkmes ierīces kaut maziņas speltes (alas) veidā virs
krāsns mutes, ka to sastop senlaiku krāsns paraugos Kurzemē un

Vidzeme.

Latgales dūmu ceplis kalpo_maizes cepšanai, ēdienu pagatavo-
šanai un istabas apsildīšanai. Ēdienu gatavo cepļa priekšā; pie
kam tas var_ notikt divējādi — kurinot un nekurinot cepli. Ja cepli
kurina, tad ēdiena trauku novieto cepļa mutes priekšā pēc iespējas
tuvāk degošai malkai, kur ēdiens ātri uzvārās. Novada austrumu

nomale, it sevišķi krievu tautības apdzīvotos rajonos, nav svešs

paņēmiens gatavot edienu izkurinātā ceplī, saraušot mutes priekšā
kvēlojošas ogles. Šāda pielietāšana raksturīga tā saucamām „krievu
krāsnīm". (Līdzīgu darbību tiku novērojis 19!18. g. Ukrainē, Har-
kovas, Poltavas un Kijevas guberņās, kur zemnieki ēdienu gatavo
tikai krāsnī, kurinot ielikto trauku priekšā ziemāju salmus). Maizes
cepšanai izkurinātas krāsns ogles izslauka cepļa priekšā arvien uz

sienas pusi no krāsns mutes, kur šai vajadzībai dažreiz paredzēts
speciāls iedobums. Agrākos laikos (ap 1855. g.), kad vēl nebija sēr-

kociņu, ogles cepļa priekšā glabātas nākamai kurināšanai8'). Lai no

pavarda uguns pasargātu koka sienu, tad krāsns priekšā pie sienas

mureta izolācijas sieniņa (fot. 15). Ja cepli nekurina — ēdienu ga-
tavo uz „pörda", cepļa priekšā. Ēdienu trauku liek uz trijkāja
(fot. 20, zīm. 15), vai atbalsta uz trim, četriem nelieliem akmeņiem
(resp. ķieģeļiem). Apakšā kurina uguni. Pie segtām cepļa priek-
šam_ nereti atrodami arī grozamie dzelzs katla kāši, kas savā uz-

būve analogi Vidzemes un Kurzemes grozāmiem nama kāšiem
88).

No augstāk minēta redzams, ka Latgales ceplis izpilda krāsns

un pavarda funkcijas. Brīžiem cepļa pavarda raksturs tikko nojau-
šams, ka to redzējām pirmā aprādītā ēdienu pagatavošanas veidā;
toties otrs paņēmiens spilgti izceļ cepļa pavarda dabu. Tobrīd

krāsns paliek pilnīgi nelietāta.
Arī cepļa konstrukcijā skaidri saredzami atsevišķi krāsns un

pavards, kas saticīgi novietojušies uz kopējās pamatnes — paceples.
Izvirzīta cepļa priekša ir Latgales istabas pavards, kas vietām pat
uzglabājis savu agrāko nosaukumu — „pörds" (Višķu pag.).

Apvienotais ceplis — pavards attīstījies no kādreiz dzīvojama
vientelpa bijušiem atsevišķa pavarda un atsevišķas krāsns. Par

krievu krasni_ pastāv uzskats, ka cepļa pamatā likts pavards, kam

pievienota krāsns, jo arī krievu dzīvokļos pirms cepļa konstruēša-
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nas pavards lietāts ēdiena gatavošanai un telpas apsildīšanai 89).
Krievu krāsns analīzēs domas par tās pavarda raksturu dalās, daži

pētnieki pavārda esamību atzīst (0. Sehräder), citi to konsekventi
noliedz (Rhamm), bet daži iet kompromisa ceļu, atzīdami abas

iespējamības 90).
Ja jautājums tik strīdīgs, tas pierāda, ka krievu krāsns pavarda

raksturs palicis visai miglains, un ka pavards zaudējis nozīmi krievu

tautas dzīvē.

No teiktā izriet, ka skaidri izteiktais pavards ļauj mums brīvi

Latgales cepli norobežot no austrumu krievu krāsns; turpretim
austrumu Polijas un Krievijas rietumu nomales un dažu somu no-

vadu dūmu krāsnis ir Latgales cepļa pilntiesīgas! dvīņu māsas
91).

Cepļa izplatība Latvijā parādīta klātpieliktā kartē, no kuras re-

dzams, ka šis krāsns veids raksturīgs arī Ilūkstes apriņķim. Do-

mājams, ka izplatība turpinās tālāk uz ziemeļiem Jaunlatgales ap-

riņķī, kur nav atzīmju apzināšanas materiālu trūkuma dēļ.
Dūmu cepli kurinot, istaba pildījās dūmiem, kas sakrājās ista-

bas augšējā daļā. No dūmiem brīva palika tikai istabas apakšdaļa
3—5 pēdas augstumā. Saprotams, ka uzturēšanās tādā telpā bija

apgrūtinoša un tāpēc, kam vien bija iespējams, pa kurināšanas laiku

istabu atstāja. Kas palika istabā, tie atgūlās uz soliem, gultā vai

sēdēja uz zemajiem soliņiem. Dūmus centās novadīt atverot durvis,

dūmui lodziņu sienā vai dūmu lūku istabas griestos. Dūmu nova-

dam no istabas augšas kalpoja caurums ēkas zelminī
92) vai jumta

čukura gals. Izkurinātā dūmu istaba bija patīkami sausa un silta.

Liekas, ka sakāmvārds „kur dūmi, tur siltums", dzimis dūmu istabā,
jo viņā atjautīgi izteikta viena no dūmu krāsns īpašībām — labā

sildspēja. Kā citas dūmu cepļa labās īpašības min, ka tas uztur ēku

sausāku, dezinficē un liek bieži spēcīgi vēdināt, un ar dūmiem pa-

matīgi konservē būvmateriālus. Dūmenīcas trūkumi — sodrēji uz

sienām, dūmi un aukstums kurināšanas laikā. Sevišķi slikti bija pie

neizdevīga vēja, kad dūmi mutuļiem vēlās atpakaļ istabā.

Latgales cepļiem pa daļai līdzīgas arī dažu novadu

dzīvokļu (dzīvojamo riju) krāsnis
93

). Līdzība saskatāma stūra staba

pielietāšanā, augstā pavardā un guļamvietā krāsns sānos. Vēl vai-

rāk kopēju elementu igauņu krāsnij ar latviešu dzīvojamās rijas

krāsnīm, kam pavards krāsns mutes priekšā. Minētās krāsnis pie-

lietāšanas paņēmienos pa daļai atgādina Latgales cepli. Neaizmir-

sīsim tomēr jau pašā sākumā atzīmēt konstrukcijas pamatatšķirību,
kas norāda, ka dzīvojamās rijas krāsns ir noteikti rijas krāsns,
kas rijai uzņemot dzīvokļa funkcijas, pieskaņota jauniem uzdevu-

miem. Šī atšķirība ir — krauto akmeņu kodols „ķeršas" (igauņu

„kerris"), kas ir viena no rijas krāsns pamatsastāvdaļām. Tagadē-
jās rijas krāsnis ■— apaļu akmeņu krāvumi likti virs spriešļu velvi-

tēm vai uz viengabala pamatvelves, pie kam ķeršas no augšas pār-
sedz otra velve94). Tautas atmiņā vēl uzglabājušās rijas krāsnis ar

vaļēju — nepārsegtu akmeņu krāvumu
95), kādas igauņu zemēs ari
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tagad atrodamas 06). Krāsnīm ar akmeņu kodolu piemīt lielākas sild-

spējas un tāpēc tās labāk piemērotas sera žāvēšanai rijā. Arī

zīm. 15 parādītie istabas krāsns virspusē esošie akmeņi, kurus gan

liesmas tieši neskar, salikti tur ar nodomu pavairot sildspēju. Re-

tums un tālas pagātnes atskaņa ir nemūrētā, no apaļiem akmeņiem
salikta rijas krāsns (fot. 21), kas ne ar ko neatšķiras no primitī-

vām pirts krāsnīm97).

Pārvērtībām, kas radušās, piemērojot riju apdzīvošanai, pie-

skaitāma pavarda ierīkošana krāsns priekšā un pa daļai paņēmiens

mūrēt krāsnis virs zemes, jo iegremdētās krāsnis nebija piemērotas

ne maizes cepšanai, ne pavarda ierīkošanai. Virs zemes esošā

krāsns gan ne vienmēr norāda uz rijas apdzīvošanu, jo dažos nova-

dos šādu krāsns veidu ietekmējis augsts gruntsūdenis (Liepājas
ezera apkārtnē un citur).

VII. Dažādu novadu apkures veidu salīdzi-

nājums un chronoloģija.

Latviešu dzīvokļa apkures veidi sadalās divās noteikti atšķirī-

gās grupās: pirmai pieder Kurzemes un Vidzemes „divu telpu" ap-

kures schéma, otrai — vientelpas apkure, t. s. „Latgales krāsns

ar pavardu krāsns priekšā.

Pirmās grupas pamatprincips ir tas, ka pavards un maizes

krāsns atrodas divās atsevišķās dzīvojamās telpās — pavards
namā, krāsns istabā vai pretistabā. Šis veids līdzīgs divpavardu

Vakareiropas mājām, t. s. austrumvācu un augšvācu resp. alpu ti-

pam. Pēc savstarpējas atklāta pavarda un krāsns, kuri piegul ko-

pējai sienai, novietnes Kurzemes latviešu mājai tuvu stāv dienvid-

vengru, Ziemeļbalkanu tautu un mazuru dzīvojamās ēkas
98). Pa-

varda un krāsns kurtuves atrašanās namā norāda uz to, ka Kur-

zemes, Zemgales un Vidzemes dzīvojamās ēkas pieder tai dzīvokļu
kultūras grupai, kuras attīstības kodols ir apdzīvota vientelpa ar

pavardu — „nams". Latviešu nams pa daļai var tikt pielīdzināts

romiešu pavarda telpai „atrium", kas arī ir visa dzīvokļa kodols.

Kā jau augstāk minēts, pirmās grupas apkures veids raksturīgs tau-

tām, kas dzīvo uz dienvidiem un dienvidvakariem no mūsu dzim-

tenes.

Daži zinātnieki uzskata, ka lietaviešu un vecprūšu vairāktelpu
dzīvoklis attīstījies apvienojoties pavarda ēkai „namas" ar otru,

neapkurināmu dzīvojamo ēku „stuba"
99). Ja tas būtu tā bijis, tad

līdz ar to būtu izskaidrota turienes „divu telpu apkures" izcelšanās.

Kurzemes divu telpu dzīvojamās ēkas rašanos mēģināts izskai-

drot ar aizvēstures vientelpas dzīvokļa — nama dalīšanu divas

daļās. Lielas vientelpas nama vidū atradies pavards un krāsns. Ar

šķērssienu nodalīts viens nama gals, atstājot krāsns muti un pa-
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vardu otrā galā
100

). Nama dala ar pavardu paturējusi nama vārdu,
bet nodalītais gals ieguvis istabas nosaukumu.

Otrā grupā ietilpst Latgales krāsns, kurā ir apvienots pa-

vards un maizes ceplis un kas atrodas vienā telpā — istabā. Krāsns
kurināma istabā. Latgales istabas priekšnamam — „sincēm" ir

priekšnama resp. divu istabu vienotājas starptelpas raksturs. Kā

dzīvojamā telpa „sinces nav lietātas. Konstruktīvi „sinces" celtas,
kā piebūve pie četru pakšu guļbūvē cirstās istabas. Kurzemes
istabai nams ir neatņemama sastāvdaļa. Turpretim Latgales ista-

bai sinces var arī nebūt, kā tas nereti trūcīgu saimnieku sētās no -

vērots
101).

Šai pašai apkures grupai pieder igauņu setuku, somu, kareļu
un baltkrievu krāsns. Ar dažiem iebildumiem turpat var pieskaitīt
arī Vidzemes dzīvojamu riju krāsnis, jo arī tur apkure koncentrēta

vienā telpā — dzīvojamā rijā, kur pavards iekārtots rijas krāsns

priekšā. Tomēr līdz ko Vidzemē sāk kaut cik rijas dzīvokļus uzla-

bot piebūvējot kambarus, tūlīt ņem pārsvaru apkures divu telpu

schēma, jo pavards paliek rijā un kambars top apsildīts no rijas.
Tā tad rija izpilda pavarda telpas — nama vietu, bet kambars —

istabas.

Vienā telpā novietota apkure raksturīga krievu un somu cilšu

zemēm. Bet uz koka pamatnes celtās krāsnis ir setuku, kareļu,
somu, baltkrievu dzīvojamo ēku īDatnība

102).

Runājot par dūmu istabām jāpasvītro, ka Latgales dūmenīca,

ar krāsni dzīvojamā istabā (vientelpas apkure) neapšaubāmi pie-
skaitāma zemākai dzīvokļu kultūras pakāpei, salīdzinot pat ar vien-

kāršākām Kurzemes dūmu istabām (divu telpu apkure), kas satur

namu un istabu. Tāda istaba, kas apkurināma no nama patiesībā
nemaz pilnā mērā neattaisno „dūmu" istabas nosaukumu, bet pie-
līdzināma jau „skaidrai" istabai ar skursteni.

Cik noprotams no nepilnīgām vēsturiskām ziņām par šo jautā-

jumu, divu telpu apkure vispirms ieviešas Kursā un Zemgalē un pēc:

tam izplatās Vidzemē un Augšzemē. Latgale, pateicoties savam

izolētam stāvoklim, pēdējo trīs ar pus gadu simtu laikā šai ziņā pa-

likusi neietekmēta. Izrakumi Kauguru Pekas kalnā un Raunas Ta-

nīsa kalnā noskaidrojuši, ka ap XII—XV gadu simtu ziemeļu Vid-

zemes pilskalnos celtās dzīvojamās ēkas vēl bijušas vientelpas, tā

tad arī apkure tanīs — vientelpās. Bet Kursā jau 10. g. simtā, kā

tas nojaušams no Egila sagā attēlota zemes iedzīvotāju sētas ap-

raksta, dzīvojamā ēka bijusi vismaz divu telpu, jo teikums „kalpi
nesuši galdius no virtuves istabā" liekas, ļoti saprotams atceroties

Kurzemes dzīvojamās ēkas dalījumu namā un istabā. Tāpēc pagai-
dām pieņemsim, ka Kurzemē jau X gadu simtā bijušas pazīstamas

no nama atdalītās istabas līdz attiecīgā laika mītņu vietu pētījumi
šo domu apstiprinās vai noraidīs.

Lai gan visa Latvija nav vēl etnogrāfiskā ziņā pilnīgi apzināta,

tomēr uz esošo pieejamo materiālu pamata konstatējams, ka aprā-
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dīto divu apkures pamatschēmu robeža apmēram sakrīt ar taga-
dējo Latgales-Vidzemes administratīvo robežu, pieskaitot Latgales

daļai Ilūkstes apriņķa austrumu daļu un nodalot Daugavpils apr.

Aiviekstes, Krustpils un Ungurmuižas pagastus (sk. kartogrammu).
Salīdzinoši apskatot latviešu istabas apkures ietaišu variantus

redzējām, ka esošos piemēros, gandrīz pilnībā izsekojama apkures

sastāvdaļu: krāsns un pavarda attīstība no vienkāršiem primitī-
viem atrisinājumiem, kādi radušies un lietāti simtus, pat tūkstošu

gadus atpakaļ līdz mūsdienu konstrukcijām. Tikai attiecībā uz ista-

bas krāsni nav konstatēti gadījumi, kur tās pirmveids — krautu ak-

meņu krāsns bez apšuvuma būtu atrasta namā vai istabā. Nostā-

dot jautājumu plašāki, t. i. vispārīgi uz krāsni arī šis iztrūkums aiz-

pildās, jo pirmatnējām krāsnīm līdzīgas vēl nereti sastop pirtīs
10')

un pat rijā
104

) (fot. 21).

Tas, ka primitīvas un neērtas iekārtas līdz musu dienam nav

galīgi izzudušas, izskaidrojams ar vecu tradiciju cieņu, oikonomis-

kiem v. c. apstākļiem.
Tautas būvniecībā tradiciju ietekme jo stipri turās līdz XIX g. s.

vidum, ko pierāda līdz tam laikam celto ēku plānojumi un vienvei-

dīgais ārējais izskats. XIX g. s. otrā pusē oikonomisko apstākļu
nozīme pieaug un turībai un sabiedriskam stāvoklim ne vienā vien

gadījumā bijusi izšķiroša nozīme tēvu tēvu materiālās kultūras tra-

diciju laušanā.

Vecu vecās apkures schēmas dūmu istabas lietāšanā mūsu die-

nās noteikti iezīmē īpašnieka nabadzību. Lejas Kurzemē ļoti retās

dūmu istabas ir nabadzīgo namelnieku un butenieku dzīvokļi un taīs

mitinās ar maz izņēmumiem vecākas sieviņas (atraitnes), kas spies-

tas iztikt bez vīrieša darba roku aizgādniecības. Tāpat tas ir Lat-

galē. Ar savām „dūrnenīcām" to iemītnieki nav apmierināti, un lab-

prāt pie pirmās iespējas pārmaina tās pret istabām ar skursteni.

Atcerēsimies, ka daudzus gadu simtus Latvija ir bijusi par ie-

kārošanas un iekarošanas objektu gan tuvu, gan tālu kaimiņu acīs.

Ģermāņi, krievi, zviedri, poļi v. c. ar mainīgām sekmēm ir cīnīju-

šies par mūsu zemes virskundzību. Daudz cīņas latvieši izcīnījuši

ar svešniekiem, daudz svešnieki savā starpā apkarojušies, bet gala
rezultātā cīņu smagums un sekas gūlušās uz vietējiem iedzīvotā-

jiem. Miera laikā uzkrātais kara gados tapa iznīcināts, uzbūvētais

— sagrauts drupās. Pagāja gadi lai sasniegtu pārtraukto stāvokli

un to pēc tam uzlabotu.

Ja vērā ņemam vēl dzimtbūšanas un klaušu laiku muižnieku-

zemnieku īpatnējās mantiskās attiecības, tad mums kļūst sapro-

tams, cik lielā mērā visi pievestie apstākļi ietekmēja latviešu dzī-

vokļu kultūras attīstību un protams, ne pozitīvi.

Pēdējos gadu simtos muižnieki ar nosacījumiem un rīkojumiem

ietekmējuši zemnieku ēku celšanu, darot to, protams, ne zemnieku,

bet savās interesēs. Taupības nolūkos muižnieki centas samazināt

ceļamo ēku skaitu, ko prasīja tautas būvniecības tradicijas, bet gan
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sekmēja vairāku ēku apvienošanu zem viena jumta. Tā piemēram,
Vidzemē ilgus gadus ar muižnieku gādību tapa uzturēts nehigiēnis-
kais dzīvojamās rijas un rijas kambara dzīvokļa tips

105). Apkures

ziņā muižnieku rūpes izteikušās galvenā kārtā uguns drošības vei-

cināšanas nolūkā. Tā piemēram, Pūres muižas barona Rönne's

1802. gadā izdotais «Priekšraksts vagariem" nosaka: „ikkatram va-

garam visās gadskārtās, kad tas viņam uzticētās sētas pārlūko, jā-
skatās, kur kādai istabai skurstenis ir, lai šis allaž skaidri slaucīts

taptu turēts, un tur kur rovji vien ir vagaram jāizmeklē vai viņi

nav bojāti tā kā no tiem uguns varētu izcelties. Par katru neuz-

kopšanu vai trūkumu vagaram tūlīt jāziņo muižai"106). Tas pats

priekšraksts nosaka, ka pavasarī visām vajadzīgām būvēšanām,

ēku un jumtu labošanām laikā jābūt pabeigtām.

Dzimtskunga Kārļa Brinckena 1806. g. „likumos Vārmes ļau-

dīm" teikts: „Ikkatram saimniekam būs bez maksas skursteni uz-

mūrētu dabūt, bet tos nededzinātus ķieģeļus viņam pašam jā-

skapē"
107). Šāds rīkojums sekmēja skursteņu izplatību minētā no-

vadā, un uzskatāms, kā zemnieku dzīvokļu uzlabošanas mēģinājums.
Uz jautājumu, kādas ir bijušas Latvijas novadu apkures ietai-

ses dažādos gadu simtos tīrā chronoloģiskā sakārtojumā šobrīd vēl

nav iespējams dot noteiktu atbildi. Mierīgos laikos normālā attī-

stības gaitā katrs jaunievedums — nākošā pakāpe dzīvokļu iekārtā

ieviešās pamazām un ilgākā laika sprīdī ieņem dominējošo stā-

vokli, sasniedzot 50 un vairāk % no kopskaita. Bet, kā jau aug-

stāk minēts, mūsu zemes kultūras attīstība dažādu apstākļu dēļ

nav varējusi iet normālu gaitu, un daudzkārt gadījās, ka augstākā

pakāpē esošā, dominējoša kultūras parādība, oikonomiskiem ap-

stākļiem pasliktinoties, uz turpmākiem gadu desmitiem paliek atkal

mazākumā vai pat pavisam izzūd, lai pēc laika no jauna atdzimtu.

Mums vēl par maz materiālu, lai skaitliski pareizi sastādītu

latviešu istabas apkures veidu rašanās un izzušanas līknes.

Chronoloģiskais sakārtojums pagaidām var būt tikai aptuvens

un pa daļai uz hipotēzēm dibināts. Uz aizvēstures liecību, vēstu-

res ziņu. un esošo piemēru pamata priekšā stādāmi šādi latviešu

mājokļu apkures veidi gadu simtu maiņās.
Līdz dzelzs laikmeta sākumam, 500 g. pr. Kr., aizvēstures

viegla tipa dzīvokļu apkure ir atklāts ugunskurs — pavards.

Agrā un vidējā dzelzs laikmetā izveidojoties lauksaimniecībai

par galveno nodarbošanās veidu, progresēja arī dzīvokļu kultūra,

pārejot no viegla tipa stāvbūvēm uz solīdāko guļbūves veidu. Dzī-

vojamā ēka būs bijusi vientelpa — nams ar atklātu pavardu nama

vidū, akmeņu krāvumiem pavarda tuvumā, un krautu akmeņu krāsni.

Kā jaunākā dzelzs laikmeta 800—1200 g. p. Kr. ieguvumu var

skaitīt no apaļiem laukakmeņiem ar māliem mūrētos cepļus, kas,

domājams, Vidzemē ieviešās vēlā dzelzs laikmeta otrā posma bei-

gās; Vidzemē visu jaunāko dzelzs laikmetu pastāv vientelpas dzī-

vojamie nami, bet Kurzemē, kā pieminēts agrāk, domājams jau Xg. s.



53

bija no nama atdalītas istabas ar cepli istabā un pavardu namā bez

griestiem.

Vārds „ceplis" dominē tautas dziesmās, kas arī dod pamatu

pieņemt, ka mūrētie cepli tautas dziesmu ziedu laikā 13.—16. g. s.
108)

bijuši plaši izplatīti. Tā tad pilnīgi iespējams, ka ieviesties tie sāk

dažus gadu simtus atpakaļ, t. i. vēlā dzelzs laikmetā. Uz daiņu
pamata to pašu varētu teikt par istabu, kas atdalīta no nama, resp.

apvienota ar namu radot „divu telpu" apkures schēmu. Ja attiecībā

uz Kurzemi būtu bijusi spēkā Beuningena un Vanaga un citu hipo-
tēze pa istabu, kā nama dalīšanas rezultātu, tad Vidzemē un se-

višķi tās austrumu daļā jārēķinās ar citādu divu telpu dzīvokļa ra-

šanos un proti apvienojot atsevišķi būvētos namu ar istabu. Tirzas

apkārtnē uzglabājušās_atmiņas, ka senu laiku istabas esot bijušas

vientelpas ar krāsni. Ēdienu vārījuši namā. Istabas ar piebūvētiem

ķēķiem esot jaunākas
109).

Vaļējos koka rovjus varam attiecināt uz laiku no XIV—XV

gadu simtam, bet mūra rovjus pieskaitīt XVI, XVII gadu simtam,
kad zemnieki jau prata izgatavot nodedzinātus ķieģeļus 110). Uz šo

pašu laiku zīmējas apsildāmo mūriņu sākumi, kaut gan, kā to aug-

stāk redzējām, mūriņi tika pagatavoti arī bez ķieģeļiem no laukak-

meņiem un oļiem. Tas pats sakāms arī par rovjiem.

Tautas dziesmās „mūriņu" maz piemin, kas norāda mūriņu iz-

platību pēc tautas dziesmu ziedu laika.

Skursteņi Latvijā sāk ieviesties XVII gadu simtā, kad tos sāk

pielietāt muižnieki savu dzīvojamo ēku izbūvē. Še gan jāpiezīmē,
ka jau sen pirms XVII gadu simta skursteņi būvēti ordeņa mestra

pilīs. Tā piemēram, Cēsu pilī, mestra un svētku zāles sienās (kas
celtas XV g. s.) redzami no lauk- un plienakmeņiem mūrēti dūmu

kanāli, kuriem bijušas pievienotas apsildīšanas ierīces — kamīni.

Tomēr XVII g. s. skursteņu izplatīšanās pat muižās bijusi gausa un

tur vēl tanī laikā celti arī rovji, kā to liecina XVII g. s. Guberta pa-

mācība par rovju būvi. XVII g. s. zemnieku mājās skurstenis iedo-

mājams kā retums. Lauku istabās skurstenis sāk izplatīties
XVIII g. s.

111). Liekās, ka Kurzemē un Zemgalē ātrāk piesavināta

skursteņu būve, kā Vidzemē, kur tanī laikā apdzīvošanai daudz

lietātas rijas. Tomēr arī Vidzemē uz gadu simta beigām daudz ista-

bas celtas ar skursteņiem, atskaitot izņēmuma gadījumusi, kur pat

simtu gadu vēlāk (ap XIX g. s. vidu) viena otra dzīvojamā ēka

vēl uzbūvēta bez skursteņa
112).

Līdz ar skursteņu būvi tiek izkopts paņēmiens apsildīt istabu

ar ķēķa plīts rieru palīdzību.

Lielu impulsu dzīvokļu un līdz ar to apkures izveidošanā radī-

jusi māju iepirkšana par dzimtu. Tanī laikā (XIX g. s. otrā pusē)

pielikts daudz pūļu dzīvokļu uzlabošanai. Dzīvojamās ēkas celtas

vairāktelpu dalījumā un protams, ar skursteņiem. Sāk krāsns ap-

šūšanai lietāt plakanos podiņus. Zemnieku sētās parādās pirmās
holandiešu krāsnis. Arī riņķu plītis attiecas uz šo laiku.
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Latgales dzīvojamas ēkas attīstība, kā jau agrāk minēju, no-

ritējusi citu apstākļu ietekme, un te līdz pat XIX gadu simtam uz-

glabājusies citos novados sen jau aizmirsta apkures pakāpe, t. s.

„īsta" dumu istaba ar dzīvojamā istabā kurināmu cepli bez skur-

steņa. Skursteņi Latgale parādās XIX g. s. sākumā un to izpla-
tība kaut cik jūtama paliek ap gadu simta vidu. Augšzemē skur-

steņi ieviešas simts gadus agrāk.

VIII. Pamatojumi un atsauksmes.

x) E. Sturms — Akmens laikmets. Fr- Balodis, Latvijas archailoģija.
2) E. Šturms — Vēlais bronzas laikmets. Fr. Balodis, Latvijas archailoģija.
3) Fr. Balodis. Mūsu pilskalni, Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā, lpp. 15, 33.
4) K. Müsenbachs. Latviešu valodas vārdnīca.
b

) Xapy3HHī,, CaaBHHCKoe jKiiJiiime, JpP> 350.
6) P. Kundziņš, Latviešu senceltnes (Latviias archailoģija, prof. Fr. Baloža

red.).
7) Fr. Balodis. Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā, lpp. 33, 34, 37. XII, D un

XIII.
8

,
°) P. Kundziņš. Tanīsa kalnā atraktās celtnes, lpp. 49.

10) Drulla namelis Nīcas pag. Liepājas apr- P. V.
11) Matkules pag. Tukuma apr. P. V.
12) Talsu apr. P. V.
13) Brizgu namelī, Sikšņu ciemā. Dunikas pag. Liepājas apr. P. V.
14) Dūmu istaba, Vec-Uldriķu mj. Dunikas pag. P. V-
-15) Pieminekļu valdes archīvs.
16) P. Kundziņš. Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 503.
17) Raunas Speikstu mj. Cēsu apr. P. V.
18) Rucavas Vismiņu mājas, Liepājas apr.
19) Snēpeles pag. Laucinieku mājas, Kuldīgas apr. P. V-
-20) Rucavas Vismiņu mājas, Liepājas apr.
2*) Cēsu apr. P. V.
22) P. Kundziņš. Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 578.
23) Vestienas Skaldu istaba Brīvdabas mūzejā.
24) A. Bielenštein. D. Holzbauten und Holzgeräte d. Letten, lpp. 60.
25) Vaives pag., Lejas Betes, Cēsu apr. P. V.
26) Matkules Krumulos, Kuldīgas apr. P. V.
27) Nīcas pag. Drullu namelī, Liepājas apr. P. V.
28) Durbes pag. Apaļu mājā, Liepājas apr. P. V.
29) Eiboku namiņš —

Ainažu pag., tagad Brīvdabas mūzejā.
30) Praulienas pag. Graviņu mj. Madonas apr. P. V.
31) Dr. A. Bielenštein. Holzbauten und Holzgeräte d. Letten.
32) Dunikas pag. Matutu mj. Liepājas apr. P. V.
33) Zvārdes pag. Ķīšu mājās. Kuldīgas apr. un Blīdenes pag. „Kalnabriņķos"

Tukuma apr. P. V.
34) Eiboku namiņš, Brīvdabas mūzejā.
35) Rendas pag.
36) Cieceres Ezermalos, Kuldīgas apr. (būv. 1854. g.). P. V.
37) A. Bielenštein. Holzbauten und Holzgeräte d. Letten.

_

38) Lestenes Klibīšos, Tukuma apr. (1892. g.); Drullu namelī, Nīcas pag.

Liepājas apr. P. V.
39) A. Bielenstein, Die Holzbauten und Holzgeräte d. Letten.
40) Vecgulbenes Dziesniekos, Madonas apr. P. V.
41) Liepājas apr. P. V.
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42) Launkalna Jaunzemjos, Cēsu apr. (1858. g.) P. V.
43) Vecmoku pag. Tukuma apr.
44) Kalēju ciema Kalna Mikās, Kuldīgas apr. P. V.
45) Nīcas pag. Silenieku ciema Daudzenos, Liepājas apr.
4°) Pērkones pag. Purajodanu māj. Liepājas apr. P. V.
47) Materiāli par Latvijas būvniecību, 111, 16.
48

) Stud. arch. A. Teivena personīgi sniegtas ziņas par Bārtas vecākām
krāsnīm.

4y) Rucavas pag. Biidļa mājās.
50) Nīcas pag. Sīkles mājās. Liepājas apr. P. V.
51) Durbes pag. Kupše mājās, Liepājas apr. P. V.
52) Pērkones pag. Purajodanu mājās. Liepājas apr.
53) Rucavas pag. Bīdla mājās.
*4) Krotes pag. Liepājas apr. P. V.
55) Engures pag. Tukuma apr. P. V.
56) P. Kundziņš. Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 421, 422.
57) J. Manninen. Die Sachkultur Estlands II Band, lpp. 222, 223.
58) R. Klaustiņš, „Latvju tautas daiņas" 11.
59) Vecpiebalgas Smeilos, Cēsu apr. P. V.
60) P. Kundziņš, Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 495.
61) Vecpiebalgas Smeilos, Cēsu apr. P. V.
c2) Priekuļu, Vaives pag. Cēsu apr. P. V.
6S) Raunas pag-, Vaives pag. Cēsu apr.
64) Priekuļu pag. Cēsu apr.
65) Raunas pag. Cēsu apr. P. V.
60) Vestienas pag. Kalna Rizgos, Madonas apr.
67) Ļaudonas Stopanos, Madonas apr. P. V.
68) Vecpiebalgas Vecsprogos, Cēsu apr.; Vietalvas Dzeņos, Madonas apr.
69) Lašu pag., Ilūkstes apr. P. V.
70) Gārsenes Zimbļos, Ilūkstes apr. P. V.
71) Lašu pag-, Ilūkstes apr.
72) Višķu pag. Daugavpils apr. P. V.
7S

) K. Andermanis, Senā latvju istaba. Latvju tautas daiņas 2.
74) Jasmuižas pag., Daugavpils apr. P. V.
75) Višķu pag., Mozuļu s., Jura Bicāna mājās, Daugavpils apr. P. V.
7G) Pelņu s., Pildas pag. un Rundānu pag., Ludzas apr. P V.
77) J. Manninen, Die Sachkultur Estlans, lpp. 216.
78a) Istras pag., Ludzas apr. P. V.
78b) P. Kundziņš, Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 475.

79) Lašu pag., Cielavu mājās, Ilūkstes apr.
80) Višķu pag., Mozuļu s., Jura Bicāna mājās, Daugavpils apr.
81) PavHnkas Ostaškovas mājās, Silajāņu pag., Rēzeknes apr. P. V.
82) Ilūkstes ap>r., Bebrenes pag. P. V.
83) Kaunatas pag., Kautkauskas ciemā, Rutkovska mājās, Rēzeknes apr.
84) Višķu pag., Daugavpils apr.
85) Višķu pag., Daugavpils apr. P. V.
S6) Rēzeknes, Ludzas un Ilūkstes apr. P. V.
87) Višķu pag., Daugavpils apr., Mozuļu s. P. V-

-88) Ludzas apr., Istras pag., Paidaru sādžā un Koņevā. P. V.
89) Xapy3HH-b, CiaBHHCKOe atminiue, ļpp. 343.
90) D. Zelenin, Russische Volkskunde.
91) Xapy3Hni>, CjiaßauCKoe jKHJiame, (zīm. 55, 169).
92) Meirānu dūmenīca, Gaigalovas pag., Rēzeknes apr., tagad Brīvdabas

mūzejā.
Ö3 J. Manninen, Die Sachkultur Estlands 11. 215. un 216. lpp.
94) P. Kundziņš, Dzīvojamā rija Latvijā, 495. lpp.
95) Turpat 496. lpp.
96) J. Manninen, Die Sachkultur Estlands. 216. lpp.
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97) Koderu pirtsnamiņš, Lizuma pag., Madonas apr., tagad Brīvdabas muzeja.
98) B. A. Ky*TMHb, Kj> Boupocy Bbuicuenifl thiiobb n cocTaßHbixi.

3jieMCHiobtj BOJiro-TaTapcKofi STHimeCKofi KyjibTypM.
99) A. Bezzenberger, Sep- Abdruck aus der Altpreussischen Monatschrift

Band. XXIII.
10(J) F. Beuningen, Das lettische Haus. A. Wanag. Das Gehöft und das

Wohnhaus d. Letten.
1U1 ) Kristīnes Boldines dz. māja Degteru sādžā, Ludzas apr. „Materäli par

Latvijas būvniecību".
102) J. Manninen, Setude ehitused. Eesti Rahva muuseumi aastaraamat.
103) Koderu namiņš, Lizuma pag. Tagad Brīvdabas mūzejā. Kokorovišu

sādžas pirts. Dricānu pag. Tagad Brīvdabas mūzejā-

-104) Rudzātu pag., Mālukalnā, Daugavpils apr.
105) P. Kundziņš, Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 579, 580.

10G) A. Švābe, Kurzemes muižas tiesības. Izgl. Min. Mēnešraksts 1931. g.

Nr. 5/6, lpp. 524.
107) A. Švabe, Kurzemes muižas tiesības. Izgl- Min. Mēnešraksts 1931. g.

Nr. 4, lpp. 380.

los) prof> p šmits, Senatnes dzīves apstākļi pec musu tautas dziesmām.

Latv. arcaioloģija, lpp. 151.

īoo) prof_ p šmits, Senatnes dzīves apstākļi pēc mūsu tauta sdziesmām.

Latv. archailoģija
110) P. Kundziņš, Dzīvojamā rija Latvijā, lpp. 501.
411) Prof. P. Šmits, Senatnes dzīves apstkļi pēc mūsu tautas dziesmām,

lpp. 164.
112) Dzīvojama rija Rozulas Denauskas, Cesu apr. (1868.) P. V.

Avoti.

P. V. = Pieminekļu valdes archīvs.

A. = Autors.

IX. Zīmējumi.

1. Drulla namelis Nīcas pag-, Liepājas apr.

Plāns un griezums. P. V., 1924.

2. Koka rovis. Krumuļos, Matkules pag., Kuldīgas apr. P. V., 1929.

3. Mūra rovis. Speikstu mj., Raunas pag., Cēsu apr.

Plāns un griezums. P. V., 1928.

4. Manteļskurstenis. Kalēju ciemā, Kalna Mikās, Kuldīgas apr. P. V., 1929.

5. Poda kāsis. Raunas pag. Ceceros, Cēsu apr. P. V., 1928.
6a. Kāsis. Praulienas Graviņās, Madonas apr. P. V., 1928.

b. Kāša augšdaļa. Ainažu Eibokos. Valmieras apr. A., 1928.

c. Kāsis. Dunikas Matutos, Liepājas apr. P. V., 1924.

7. Katla kāsis. Lestenes Klibīšos, Tukuma apr. P. V., 1930.

Ba. Pavārda kāsis. Liepājas apr. P. V., 1924.

b,c. Podu ķēdes. Launkalna Jaunzemjos, Cēsu apr. P. V., 1928.

d. Trijkājis. Lazdonas Midzēnos, Madonas apr. P. V.. 1928.
9. Krāsns. Pērkones Pura Jodanos, Liepājas apr. P. V., 1924.

10. Krāsns. Lībeķu Jura mj. Papes ciemā. Liepājas apr.*)
11a. Krāsns podiņš. Sīkles m., Nīcas pag., Liepājas apr. P. V., 1924.

b. Krāsns podiņi. Rucavas Kalna-Urbānos, Liepājas apr.**)

*) Materiāli par Latvijas būvniecību 111 — 16.

**) Materiāli par Latvijas būvniecību 11. Rīgā, 1922.
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c. Krāsns podiņš. Rucavas pag. Bidla m., Liepājas apr. A., 1924.

d. Krāsns rotājums — iespiedums. Rucavas pag. Bidla m., Liepājas apr. A., 1924

12. Krāsns. Raunas Mazieviņās, Cēsu apr. P. V., 1928.

13. Rieri. Raunas Jaunieviņās, Cēsu apr. P. V., 1928.

14. Ceplis. Oreniešu s., Antona Murmana m, Gaigalovas pag., Rēzeknes apr

P. V., 1925.

15. Ceplis. Peļņu s., Pildas pag., Ludzas apr. P. V., 1926.

X. Fotoattēli.

1. Pavārds. Vecpiebalgas Smeilos, Cēsu apr. Zīm. reprodukcija. P. V., 1928.

2. Pavārds. Le Prince zīmējuma reprodukcija.
3. Pavārds. Cieceres Ezermaļos, Kuldīgas apr. P. V., 1929.

4. Pavārds. Ainažu Eibokos. Valmieras apr. A., 1928.

5. Namiņš. Vecgulbenes Dziesniekos, Madonas apr. P. V., 1928.

6. Krāsns. Rucavas Kalna-Urbānos, Liepājas apr. A., 1924.

7. Krāsns ar mūrīti. Vecpiebalgas Butleros, Cēsu apr. P. V., 1928.

8. Krāsns ar mūrīti. Raunas Cieceros, Cēsu apr. P. V., 1928.

9. Krāsns. Tirzas Ģevjānos, Madonas apr. P. V., 1928.

10. Krāsns. Jaunpiebalgas Kurmjos, Cēsu apr. P. V., 1928.

11. Krāsns. Vecpiebalgas Grīviņās, Cēsu apr. P. V., 1928.

12. Krāsns. Skujenes Muilēnos, Cēsu apr. P. V., 1928.

13. Krāsns. Vecpiebalgas Vec-Sproģos, Cēsu apr. P. V., 1928
14. Ceplis. Gārsenes Zimblos, Ilūkstes apr. P. V., 1926.

15. Ceplis. Asūnes pag. Daugavpils apr. P. V., 1927.

16. Ceplis. Rundānu pag., Ludzas apr. P. V., 1926.

17. Ceplis dzīvojamā rijā. Lamanu s. Vīpes pag., Daugavpils apr. P. V., 1927

18. Ceplis. Istras pag., Ludzas apr. P. V., 1926.

19. Maizes ceplis. Bebrenes Bīriņu mājās, Ilūkstes apr. P. V., 1926.

20. Pavārds cepļa priekšā. Beļēnu s., Kārsavas pag., Ludzas apr. P. V., 1926

21. Rijas krāsns. Mālukalna s. Rudzātu pag., Daugavpils apr. P. V., 1927.

XI. Kartogramma.

Istabas apkures veidi. Sastādīta pec Pieminekļu valdes archīva materiāliem

1924—1935.

XII. Literatūra.

1. Andermanis, K. Senā latvju istaba. Latvju tautas daiņas 2. Rīgā, 1928.

2. Balodis, Fr., prof. Mūsu pilskalni.*)
3. Balodis, Fr., prof. Tanīsa kalnā izdarītie izrakumi un mītņu slāņu da-

tējumi.'"1)
4. Balodis, Fr., prof. Mūsu senči. Daugava 1928.

5. Balodis, Fr., prof. Senlatvieši. Daugava 1929.

6. Balodis, Fr., prof. Vēlais dzelzs laikmets. Latvijas archaioloģija. Rīgā, 1926

7- Beuningen. Das lettische Haus. 1893.

8. Bielenstein, A. D. Holzbauten und Holzgeräte d. Letten. I. d. 1907.

9. Bomann, W. Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk.
10. XapysuH'b. CaaBHHCKOe acmmme bt> CÈBepo-3ana^,noM,b icpai. BHJieHCKiB Bpe-

mehhmKT) KHHra 11, BwibHa, 1907.

11. Klaustiņš, R. Latvju tautas daiņas. 2. 1928.

12. Kohl, J. G- Leiši un latvieši.

*' Pieminekļu valdes materiālukrājumi, IV. sējums, 1. daļa. Rīga, 1928.

**) Pieminekļu valdes materiālu krājumi, IV. sējums, 1. daļa. Rīga, 1928.
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13. Kohl, J. G. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen.
13. Kohl, J. G. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen. Dresden u. Leipzig

1841.

14. KycpTHHi,, B. A. Kb Bonpocy BuacHeHia oö-iacTHbixb innoßt d cocTaßHbixb 3Jie-

MeuTOßb Bearo-TaTapcKOË 3THHqecKOË KyüßTypbi. KyjibTypa h 6biT

oöJiacTH. MocKßa, 1929.

15. Kundziņš, P., prof. Dzīvojamā rija Latvijā. Rīgā, 1934.

16. Kundziņš, P., prof. Latviešu senceltnes. Latvijas archailoģija. Rīgā, 1926.

17. Kundziņš, P., prof. Tanīsa kalnā atraktās celtnes.*)
18. Krodznieks. Latvijas vēsture. 1926.

19. Manninen, J. Setude ehitused. Eesti Rahva muuseum aastaraamat. I. Tartu,
1925.

20. Manninen, J. Die Sachkultur Estlands. 11. Tartu, 1933.

21 Mülenbachs. Latviešu valodas vārdnīca. 1923—32.

22. Materiāli par latviešu būvniecību. L. U. archit. fak. izdevums. 11., 1922.

23. Šmits, P., prof. A. Bīlenšteina grāmata «Die Holzbauten d. Letten».**)
24. Šmits, P., prof. Dažādi laikmeti tautas dziesmās. Latvieši 11. 1932.

25. Šmits, P., prof. Senatnes dzīves apstākļi pēc mūsu tautas dziesmām

Latvijas archaioloģija. Rīgā, 1926.

26. Šmits, P., prof. Seno latviešu māja. Etnogrāfisko rakstu krājums.
1923. 111.

27. Šmits, P., prof. Valodas liecības par seniem baltiem. Latvieši I. Rīga, 1930.

28. Šturms, Ed. Akmens laikmets. Latvijas archaioloģija. Rīgā, 1926.

29. Šturms, Ed. Vēlais bronzas laikmets. Latvijas archaioloģija. Rīgā, 1926.

30. Švābe, A. Lapa no brīvzemnieku vēstures zviedru laikos. Izglīt. Min. mē-

nešraksts 1921., Nr. 5.

31. Švābe, A. Latvju zemnieks 1624. g. I. M. M. 1922., Nr. 2.

32. Švābe, A. Kurzemes muižas tiesības. I. M. M. 1931., Nr. 4.

33. Švābe, A. Kurzemes muižas tiesības. I. M. M. 1931., Nr. 5., 6.

34. Švābe, A. Latvju kultūras vēsture. Rīgā, 1921.

35. Wanag, A. Das Gehöft und das Wohnhaus d. Letten.

36. D. Zelenin. Russische Volkskunde. Berlin u. Leipzig, 1927.

*) Pieminekļu valdes materiālu krājumi IV. sējums, 1. daļa. Rīga 1928.
*.*) Rīgas latviešu biedrības zinību kom. rakstu krājums 16. 1912.



Chauffage des maisons Lettonnes.

Le système de chauffage des maisons lettonnes se divise en

deux catégories nettement distinctes: d'une part, le système de

chauffage propre à Kurzeme, la Zemgale et la Vidzeme, à deux

pièces; d'autre part, le système employé en Latgale, à une pièce,

l'âtre se trouvant devant le poêle.

1) Le trait caractéristique du premier groupe de chauffage

est la répartition du foyer et du four à pain dans deux pièces dis-

tinctes de la maison: le foyer dans le "nams" (primitivement

la seule pièce de la maison, avant l'apparition d'une seconde pièce

avec un poêle) et le poêle dans l'"istaba" ou "pretistaba" (seconde

pièce dont l'addition est plus récente), bien que ce poêle s'allume

par le "nams" (dessins 1, 2, 3, 4, photos 1, 2, 6).

Le fait que la bouche du poêle (kurtuve) et le foyer se trou-

vent réunis dans la même pièce prouve que les maisons de Kurzeme,

de Zemgale et de Vidzeme appartiennent au groupe d'habitations

qui à l'origine ne se composaient que d'une seule pièce "nams".

Les accessoires du foyer sont tantôt de fer, tantôt _dc bois,

mais ce sont le plus souvent ceux-ci qui dominent (dessins 5, 6,

7, 8 photos 3, 4, 5).

Les poêles sont construits en pierres brutes et en briques. Pour

augmenter la surface de chauffage, et aussi dans un but d'ornemen-

tation, on employait autrefois en Kurzeme des carreaux d'argile

creux de type moyenâgeux (dessins 10, 11; photo 6).

Dans les poêles primitifs, il n'y avait pas de cheminée, on les

allumait de la pièce où se trouvait le foyer, "nams" ou "rovis". La

fumée n'avait donc pas d'issue pour s'échapper, elle se répandait

dans la pièce d'où elle sortait par des trous pratiqués aux extré-

mités du toit (dessins 1, 2, 3.).
Pour éviter les risques d'incendie, au-dessus de l'âtre et du

poêle s'avance un rebord (rovis), soit en bois (dessin 2), soit en

briques (dessin 3), d'où sont dérivées les cheminées avec hottes

(manteļskursteņi) (dessin 4).

Dans les temps plus reculés, en Kurzeme et encore plus fré-

quemment en Vidzeme, on chauffait L'istaba" par un système spé-

cial de conduits (mūriņi), par lesquels passait la fumée s'échappant

d'une marmite encastrée dans une maçonnerie adossée au mur du

"nams" ou "rovis". Ces conduits, contournant le poêle de L'istaba"
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formaient une sorte de banc en briques (dessins 3, 10, 12, 13; photos

6, 7, 8).
2) Dans le deuxième groupe, celui de Latgale, le foyer et le

four à pain se trouvent réunis dans la même pièce et le poêle s'al-

lume dans la pièce même où il se trouve. Les habitations latga-
loises comportent une entrée (appelée "sinces") que l'on ne peut

pas chauffer et que l'on n'habite pas, sorte d'appendice à la pièce

principale construite en poutres supperposées.

Gomme on peut s'en convaincre par les données historiques,

c'est en Kurzeme et en Zemgale qu'apparait en premier lieu le

chauffage à deux pièces qui se répandit ensuite petit à petit en

Vidzeme et en Augšzeme. Quant à la Latgale, en raison de sa si-

tuation isolée pendant trois siècles et demi, elle n'a été influencée

que beaucoup plus tard.

La frontière entre les deux systèmes s'identifie à peu de choses

près avec la frontière administrative qui sépare aujourd'hui la Vid-

zeme de la Latgale, en ajoutant du côté de la Latgale la partie occi-

dentale de l'arrondissement d'llukste et en lui retranchant les com-

munes d'Aiviekste, de Krustpils et d'Ungurmuiža (carte).

Jusqu'au début de l'âge de fer, environ 500 ans av. J.-C, les

habitations, très légères, étaient chauffées par de simples feux de

bois allumés dans l'âtre.

A l'âge de fer inférieur et à l'âge de fer moyen, l'agriculture
devenant la principale occupation des Lettons, la construction des

maisons se transforme et l'on passe du type à poutres verticales,

plus léger, au type à poutres horizontales, plus solide. A cette

époque, il n'y avait encore qu'une seule pièce, "nams", avec un

foyer au milieu et un poêle fait de pierres entassées.

La caractéristique de l'âge de fer supérieur, 800—1200, est le

four à pain (ceplis) édifié en pierres rondes et en argile, qui s'in-

troduit en Vidzeme pendant la deuxième période de l'âge de fer

inférieur. Pendant tout l'âge de fer supérieur, on ne trouve en Vid-

zeme que des habitations d'une seule pièce, mais en Kurzeme

dès le Xème siècle on rencontre des maisons comprenant deux

pièces distinctes, le "nams", sans plafond, avec un foyer et l'"istaba"

avec le four à pain.
Le mot de "ceplis" est celui qui revient le plus fréquemment

dans les chansons populaires lettonnes. Il est donc clair qu'il était

couramment employé avant le Xlllème siècle, puisque les chansons

populaires atteignent leur apogée du Xlllème au XVlème siècle.

Il est donc plausible de penser qu'ils existaient déjà à l'âge de fer

supérieur.
Le "rovis" en bois remont au XlVème siècle et au XVème

siècle, mais ceux en maçonnerie seulement au XVlème et au

XVllème siècle. C'est également à cette époque que l'on voit ap-

paraître les "murs de chauffage" (mūriņi). En effet, le mot de
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"mūriņi" est très rare dans les chansons populaires, ce qui prouve

son origine relativement récente, postérieure à l'époque de floraison

des chansons populaires.

Les cheminées apparaissent en Lettonie au XVllème siècle,

époque à laquelle les barons commencent à les employer dans leurs

maisons. Il est à remarquer qu'il en existait déjà bien avant cette

époque dans les châteaux des Maîtres de l'Ordre, mais au XVllème

siècle l'usage en était encore assez peu répandu chez les barons

qui se servaient principalement de "rovis". Il était donc encore plus

rare d'en trouver chez les paysans où elles ne deviennent courantes

qu'au XVIIIème siècle. Il semble qu'au début l'usage en ait été

plus fréquent en Kurzeme et en Zemgale qu'en Vidzeme où on

habitait alors beaucoup la "rija" (édifice divisé en deux parties,

l'une pour faire sécher le blé, l'autre pour le battre). Mais à la

fin de XVIIIème siècle, à peu d'exceptions près, on trouvait des

cheminées partout.

En même temps qu'apparaissent les cheminées, se développe
le système de chauffage de I'"istaba" au moyen de conduits (rieri)

venant de la cuisinière dans lesquels passe la fumée.

Un grande impulsion fut donnée au développement de la cons-

truction des maisons et des systèmes de chauffage, lorsque les

paysans se virent octroyer la possibilité de posséder leurs maisons

en pleine propriété. Dès ce moment (deuxième moitié du XlXème

siècle), de grands efforts furent faits pour améliorer les conditions

de l'habitation. Les maisons sont partagées en plusieurs pièces,
toutes avec cheminées, et bientôt même apparaissent les premiers

poêles hollandais et les cuisinères recouvertes de fonte.

En Latgale, l'habitation s'est développée sous l'influence de

circonstances totalement différentes et elle a gardé jusqu'au début

du XlXème siècle ses formes primitives, c'est-à-dire une seule pièce,

sans échappememt pour la fumée, avec un four à pain chauffé du

"nams" et sans cheminée. Les cheminées n'apparaissent en Lat-

gale que vers le début du XlXème siècle et l'usage n'en devient

courant que vers le milieu du siècle.

Dessins.

1. Foyer et poêle. Maison. Kurzeme, arrondissement de Liepāja, commune

de Nīca (1927).
2. Rebord (foyer recouvert de bois) Kurzeme, arr. de Kuldīga, com. de

Matkule (1929).
3. Rebord (foyer recouvert de maçonnerie). Vidzeme, arr. de Cēsis, com.

de Speiksti (1928).
4. Cheminée avec hotte. Vidzeme, arr. de Kuldīga, village de Kalēji, Kalna

Mikas (1929).
5. Crémaillère de foyer. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Rauna, ferme

de Ceceri (1929).
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6a. Crémaillère de foyer. Vidzeme, arr. de Madona, com. de Prauliene, ferme

de Graviņi (1928).
b. Renfort de crémaillère de foyer. Vidzeme, arr. de Valmiera, com. d'Ai-

nāži, ferme d'Eiboki (1928).

c. Crémaillère de foyer Kurzeme arr. de Liepāja, com. de Dunika, ferme

de Matuti (1924).
7. Crémaillère de marmite, arr. de Tukuma, com. de Lestene, ferme de Kli-

biši (1930).
Ba. Crémaillère de foyer. Kurzeme, arr. de Liepāja (1924).

b,c. Chaîne de marmite. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Launkalns, ferme de

Jaunzemji (1928).
d. Trépied. Vidzeme, arr. de Madona, com. de Lazdona, ferme de Midzēni

(1928).
9. Poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Pērkone, ferme de Pura-Jodani

(1924).
10. Poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Rucava, ferme de Libeķu Juris,

lia. Carreaux de poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Nīca ferme de

Sīkie (1924).
b. Carreaux de poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Rucava, ferme de

Kalna Urbāni.

c. Carreaux de poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Rucava, ferme de

Bidls (1924).
d. Ornaments de poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Rucava, ferme

de Bidls (1924).
12. Poêle. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Rauna, ferme de Mazieviņas (1928).
13. Conduits pour la fumée. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Rauna, ferme

de Jaunieviņas (1928).
14. Four (poêle). Latgale, arr. de Rēzekne, com. de Gaigalova, village de

Orenieši (1925).
15. Four (poêle). Latgale, arr. de Ludza, com. de Pilda, village de Pelni

(1926).

Reproductions photographiques.

1. Foyer. Vidzeme, arr. de Cesis, com. de Vecpiebalga, ferme de Smeili
(1928).

2. Foyer. D'après une reproduction d'un dessin de Le Prince.
3. Foyer. Arr. de Kuldīga, com. de Ciecere, ferme d'EzermaH (1929).
4. Foyer. Arr. de Valmiera, com. de Ainaži, ferme d'Eiboki '(1928).
5. Maisonnette (cuisine d'été). Vidzeme, arr. de Madona, com. de Vecgul-

bene, ferme de Dziesnieki (1928).
6. Poêle. Kurzeme, arr. de Liepāja, com. de Rucava, ferme de Kalna Ur-

bāni (1924).
7. Poêle avec rebord. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Vecpiebalga, ferme de

Butleri (1928).
8. Poêle avec rebord. Vidzeme, arr. de Cēsis?, com. de Rauna, ferme de Cie-

ceri (1928).
9. Poêle. Vidzeme, arr. de Madona, com. de Tirza, ferme de Gevjāņi (1928).

10- Vidzeme
'

arr
'

cle Cēsis > cor
-

de Jaunpiebalga, ferme de Lejaskurmji

11. Poêle. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Vecpiebalga, ferme de Grîvini
(1928).

12. Poêle. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Skujene, ferme de Muilēni (1928).
13. Poêle. Vidzeme, arr. de Cēsis, com. de Vecpiebalga, ferme de Vecsproģi

(1828).
14. Four (poêle). Augšzeme, arr. d'llūkste, com. de Gārsene, ferme de Zimbli

(1926).
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15. Four (poêle). Latgale, arr. de Daugavpils, com. d'Asüne (1927).
16. Four (poêle). Latgale, arr. de Ludza, com. de Rundāni (1926).
17. Four (poêle). Rija habitable. Latgale, arr. de Daugavpils, com. de Vipe,

ferme de Lamaņi (1927).
18. Four (Poêle). Latgale, arr. de Ludza, com. d'lstra (1926).
19. Four à pain (poêle). Augškurzeme, arr. d'llūkstc, com. de Bebrene, ferme

de Bīriņi (1926).
20. Foyer devant de four. Latgale, arr. de Ludza, com. de Kārsava, village

de Belēņi (1926).
21. Poêle de rija. Latgale, arr. de Daugavpils, com. de Rudzāti, village de

Malukalni (1927).

Carte.

Systèmes de chauffage de habitations, d'après les renseignements fournis

par les Archives de l'Administration des Monuments.
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