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Priekšvārdi.

Latviešu senatne ir vēl maz pazīstama, jo par senajiem latvie-

šiem nav rakstīti ne vēstures pētījumi, ne arī chronikas. Vācuchranisti

rakstīja par vāciešiem, krievu chronisti par krieviem; ja viņi piemi-
nēja arī cittautiešus, tad tikai tik daudz, cik tas bija vajadzīgs savu

draugu un tautas biedru darbības cildināšanai. Trūcīgas bija arī

archaioloģijas ziņas par latviešiem. Vairāk izrakumi gan mums bija
zināmi no Vidzemes, bet nu tur, kā izrādās, latviešu pirmdzimtene

nav meklējama. Turpretī mazāk pazīstama šai ziņā ir mums Kur-

zeme, vēl mazāk Lietava, kur tagad taisni meklē seno baltu pirm-
tautas centru. Tāds pats liktenis ir bijis arī latviešu valodas pētīša-
nai. Pirmie latviešu rakstniecības un valodas kopēji ir bijuši vācu

mācītāji, un arī tie neretis ienācēji no Vācijas. Ja jau grāmatās ne-

bija skaidras tautas valodas, tad nevaram tādu meklēt arī pirmajās

gramatikās un vārdnīcās. Par folkloru radās interese tikai pēdējos

laikos, kādēļ arī vācu darbinieki še nebija vēl paspējuši sakrāt un

publicēt visai daudz materiālu.

Ar šo aizrādījumu nav izteikts kāds pārmetums vācu darbinie-

kiem Latvijā, jo latvieši bija viņiem cittautieši, kas stāvēja tālāku

no viņu interesēm. Neskatoties uz to, Latvijas vācu zinātnieki ir

tomēr pētījuši arī latviešu valodu, vēsturi, archaioloģiju un etnogrā-

fiju, un pirmā vietā še varam minēt tādu pētītāju, kā pazīstamo Au-

gustu Bīlenšteinu. Tomēr šie zinātnieki bija tikai iesācēji un viņu
darbība pieder pagātnei.

Jauns laikmets Latvijas senatnes pētīšanā iesākas tad, kad pašu
latviešu speciālisti uzņemas šā darba turpināšanu, paplašināšanu un

padziļināšanu. Lai gan šie latviešu lietpratēji ir jau iesākta darba

turpinātāji, tomēr arī viņus vēl varam pielīdzināt celmu lauzējiem.
Dažs līdums ir jāatzīst par nepareizu un tādēļ jāatmet, kamēr citās
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vietās ir jāizeērt jaunas stigas, šāds darbs ir sevišķi grūts tādēļ,
ka, vecie uzskati ir jau laiduši dziļas saknes, un jauni virzieni tiek

uzņemti ar neuzticību un pretošanos. Citiem darbiniekiem atkal par
daudz ir iepatikusies veco uzskatu graušana un jaunu ceļu meklē-

šana, kādēļ šādi darbi viņiem jau top par kaislību. Lasītāji nu ne-

var saprast, kam ticēt un kam neticēt, šaubas pāriet arī uz skolotā-

jiem, kas nu vairs nezina, kas būtu jāmāca skolā. Šādi nu bija tie

iemesli, kādēļ daži filoloģijas un filosofijas fakultātes darbinieki no-

sprieda izdot šo grāmatu par latviešu senatni. Arī šeit

būs sastopamas gan dažas hipotēzes, gan arī dažas sīkākas domstar-

pības, bet uz tādām lietām allaž būs aizrādīts. Vispārīgi ņemot, au-

tori ir vienis prātis par šeit pārrunājamām lietām.

Vienošanās autorustarpā ir radusies tikai uz zinātnes pamatiem.
Sīkumos jau nākotnes zinātnieki arī še varbūt varēs šo to grozīt, bet

visā visumā zinātniskiem pētījumiem varam vērot paliekamu nozīmi.

P. Šmits.
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Ievadam.

Īss pārskats par Latvijas ģeografiju.

Stāvoklis un robežas. Latvija atrodas starp 28°14'30"

un 20°58'4" austrumu garuma no Grlnvičas un starp 58°5'22" un

55°40'30" ziemeļu platuma, tā tad atarp tiem pašiem platuma grā-

diem, kur Dienvid-Zviedrija, Dānija, Skotija. Jūras robeža tai

494 km gara, 29,2% no robežas kopgaruma (1690 km). Sauszemes

robeža ir Latvijai ar Igauniju (347 km), Krieviju (269 km), Poliju

(93 km) un Lietavu (487 km) '). Stiepdamās vairāk WE virzienā,

Latvija sasniedz šinī virzienā lielāko garumu, 445 km gaisa līnijā,

starp Liepāju un Krievijas robežu pie Zilupes. Latvijai ir ļoti plašas

aizmuguras zemes; no Krievijas rietumdaļas un vidienes' kā arī no

dažiem Lietuvas un Polijas apvidiem iet caur Latviju tuvākais ceļš

uz Baltijas jūru, lētākais satiksmes ceļš tirdzniecībai ar Rietum-

Eiropu.
Platība. Latvija ir maza valsts; tās platība ir 65.791 km2

.

Mazākas par Latviju no Eiropas valstīm, neskaitot gluži sīkās, ir

šādas: Lietuva (85% no Latvijas platības), Igaunija (72%), Dānija

(65%), Šveice (63%), Holande (52%), Beļģija (46%), Albānija

(42%), no
Amerikas valstīm Kostarika (74%), San-Salvadora

(52%) v. c.

Ģeoloģija. Latvijas virsējie slāņi sastāv no ledus laikmetā sa-

nestām morēnām: no šļūdoņa māla un šļūdoņa merģeļa, kur ie-

jaukti lielāki vai mazāki' akmeņi. Latvijas ziemeļdaļā šīs morēnas

nogūlušās uz devona formācijas smilšakmena, pārējā Latvijas daļā

uz devona dolomītiem, izjemot joslu Kurzemes un pa daļai Zemgales

dienvidos, kur morēnas guļ uz Permes un nelielā gabalā uz Juras for-

J ) Skujenieks, Lit. 21., 1.—4. lpp. Telpas ietaupījuma dēļ būs minēts tikai

citējamā darba numurs literātūras sarakstā.
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N. Delles fot.Kārtainais māls Zemgales zemumā.

mācijas iežiem"). Kur šļūdoņa atkāpšanās norisinājusies vienmē-

rīgi, tur ir līdzenie dibena morēnu apgabali (piemēram, Lielupes lī-

dzenums). Oscilācijas (svārstības) joslās, kur šļūdoņa robotā mala

kavējusies ilgāku laiku, te atkāpdamās, te atkal virzīdamās uz priekšu,
ir mūsu nelīdzenie morēnu pakalnāji un augstienes 3). Lielupes ze-

muma dienvidos ir vaļņveidīga gala-morēna, kas loka veidā stiepjas

no Auces caur Lietavu uz Skaistkalni: tur šļūdoņa mala ilgāku laiku

stāvējusi mierīgi uz vietas. Diezgan liela loma Latvijas virsas iz-

veidošanā piekrīt arī šļūdoņa ūdeņu un jūras darbībai. Siltākam lai-

kam iestājoties, milzīgais ledājs kusa, un ieplakas šļūdoņa priekšā

pildījās ūdeņiem: plašs ezers tad pildīja Lielupes zemumu, otrs —

Aiviekstes ieplaku, trešs atradās Vidzemes ziemeļos 4). Ezeru ūdeņi

kāpa, kamēr .sasniedza kādu vietu notekai, kur, gāzdamies ar milzīgu

spēku, izrāva šļūdoņu ūdeņu pirmgultnes. Tādas pirmgultnes ir Gau-

jas un Abavas lejas. Kur šļūdoņa ūdeņi lēni plūda pār morēnu mālu,

tur palika pāri smiltāji. Aizskalotais māls nosēdās rāmajos, ledai-

najos ezeros, ikkatru gadu pa plānai kārtiņai; tā ir nogulies kār-

tainais māls Lielupes zemumā un vēl citur 5). Kur šļūdoņa_ūdeņi
bijuši ļoti strauji, tur palikuši tikai oļi un grants, kas daudzās vie-

tās parādās kā vaļņveidīgi grantskalni jeb ozi (Lielais un Mazais

Kangars Rīgas tuvumā v. c).
Prof. E. Krausa 6) pētījumi pa daļai apgāž, pa daļai papildina

agrākos. Pēc viņa domām devona smilšakmens veidojies

») Kupffer Lit. 8., 175.—190. un E. Kraus, Lit. 7.

:1) Hausen Lit. 5. v. 6.

*) Hausen Lit. 6.

5) Kupffer Lit. 8., 224.-226.
v) Prof. E. Kraus, Lit. 7, 33, 34.
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Kroka dolomīta slāņos Daugavas kreisajā krastā pie Ķeguma. N. Delles fot

silti-sausā klimatā uz sauszemes, kur vietām bijuši lēzeni ezeri

ar bruņu zivīm (Asterolepis), abinieku zivīm (Dipnoi) un vēl da-

žiem seklu saldūdeņu dzīvniekiem. Devona dolomīti ar sa-

viem starpslāņiem izveidojušies seklā malas jūrā, kas vairākkārt

atkāpusies un tad no jauna pārplūdusi pār sauszemi. Zemes garozas

kustības, kas visdzīvāki norisinājušās diluvija jaunākajos posmos,

radījušas muldveidīgas ieplakas, dažus uzvelvējumus, krītnes (Ver-

werfungen) un krokas (skat. att. šai lpp.). Lielākā ieplaka ir Rīgas jū-
ras līcis un zemums, kas sniedzas no šā līča uz dienvidiem pāri Zem-

galei un tālāki Lietuvas robežās. Katrā pusē šai ieplakai devona

slāņi kāpj uz augšu, pie kam austruma virzienā augstumu starpība

slāņu izliekumos sniedzas līdz 250 m 7).

Zemes garozas kustības bijušas pa daļai orogenetiskas, pa da-

ļai epirogenetiskas. šie endogenie spēki veidojuši mūsu zemes virsu,

mūsu kalnus un lejas, par kuriem ledus laikmetā klājās morēnu sega.

Latvijas diluvijā līdz šim konstatēts viens interglaciāls posms.

Alluvijā turpinājušās epirogenetiskas kustības; zemes ga-

roza Latvijas robežās vairākkārt grimusi un cēlusies. Viszemāki tā

bija tad, kad šļūdonis tikko bija atkāpies, kad Baltijas jūra savā

Joldijas posmā apklāja visu piejūras un lielu daļu no Lielupes ze-

muma. Pēc tam sākās lēna zemes garozas celšanās, ko pārtrauca
lielāki vai mazāki grimšanas posmi.

Purvu pieaugums pārmaiņus ar izžūšanas periodiem, ezeru lī-

meņa celšanās un grimšana, pārmaiņas avotkaļķu nogulumos un se-

višķi ziedputekšņu analizē purvos dod liecību par klimata un augu-

valsts pārmaiņām dažādos alluvijā laikmetos. Tālāki pievedu īsu

pārskatu pār šīm pārmaiņām pēc Blvtta un Sernandera, salīdzinot

klimata posmus ar kultūras pakāpēm 8).

1. Preboreālais laikmets (7900.—6900. g. pr. Kr.).
Klimats pēc ledus laikmeta top arvienu siltāks; no sākuma tundras

flora, tad no austrumiem ieviešas priedes, bērzi. Baltijas jūrai Jol-

dijas laiks un Anci'lus laika pirmā puse. Senakmeņu laiks (palaioli-

tiks) ; krama ieroči; ieroči ar smailēm no ziemeļbrieža ragiem.

7) E. Kraus, 33, b.
8) Lit. 35 un P. Galenieks (Daugava, 1930, II).



11

2. Boreālais laikmets (6900.—5500. pr. Kr.). Silts

un sauss klimats (līdz 17° C). Priede, kā sausmīlis aizjem plašus
apgabalus; parādās lazda, liepa, vīksna, ozols. Baltijas jūrai — An-

cilus laika otrā puse. Kaulu ieroči un rīki.

Ala devona smilšakmenī Vintera gravā pie Cēsim.

3. Atlantiskais laikmets (5500.—3000. pr. Kr.). Silts

un mitrs klimats. Lapu koki jem pārsvaru par priedi; izplatās

arī egle; purvi piejemas plašumā. Baltijas jūrai — Litorīnas laika

maksimums. Dolmeni, ķēķa atliekas (Kjokkenmoddinger).

4. Subboreālais laikmets (3000.—850. pr. Kr.). Kli-

mats sauss, par 2—2,5° C siltāks kā tagad; ieceļo siltumu mīlē-

tāji augi, piemēram ezerrieksts (Trapa natans).. Plaši ozolu meži,

kas aug tur, kur tagad priedes. Baltijas jūrai — Litorīnas laika

otrā puse. Neolitiskais un bronzas laikmets.

5. Subatlantiskais laikmets (no 850. pr. Kr. līdz

mūsu dienām). No 850. g. pr. Kr. sākot piepēžs klimata lūzums:
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klimats vēsāks un mitrāks. Purvos strauji pieaug kūdra, iz-

nīkst siltumu mīlētāji augi, ozolu meži iet mazumā. Baltijas jūrai —

Limnejas (Limnaea) laiks. Bronzas laikmeta beigas un dzelzs laik-

mets.

Kultūras pakāpes atzīmētas pēc Zviedrijas un Dānijas datiem 9),
jo Latvijā nav vēl saskaņoti augstāk minētie klimata un kultūras

laikmeti. Pēc P. Galenieka domām, kas izdarījis ziedputekšņu ana-

lizi daudzos Latvijas purvos, Latvijas klimata laikmeti sakrīt ar

šiem laikmetiem Zviedrijā starp tiem pašiem platuma grādiem, kur

atrodas Latvija.

Gaiziņa kalns.

Latvijas augsne (irdne) sastādās: puse no morēnu māla un

otra puse no tā pārskalojumiem: smiltāji aizjem trešo daļu no vi-

sām augsnēm un pārējā daļa sastāv no kārtainā māla un grants 10).

Derīgu minerālu Latvijā ir maz. Svarīgākie ir: 1) Permes for-

mācijas cechšteins n) Dienvid-Kurzemē; kā ļoti tīrs kaļķakmens tas

noder kaļķu dedzināšanaiun cementa rūpniecībā. 2) Ģipšu w) izmanto

nevien pašu vajadzībām, bet izved arī uz ārzemēm (1928. g. 28 milj.

kg). 3) Kārtainais māls Lielupes zemumā un citur ir ļoti teicams

materiāls ķieģeļu rūpniecībā. 4) Dolomītu izmanto celtniecībā un

mūrkaļķu dedzināšanai. 5) Irdenais avotu kaļķis noder lauku kaļ-

9) Lit. 35, tabula 308. lpp.
") Vītinš, Lit. 29„ 38.—60.

**) Kupffer, Lit. 8., 192.—3. un Kraus, Lit. 34., 11, ff. 47.

'-) Bambergs, Lit. t.
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Morēnu apgabals Latgalē ar Lielo Liepkalnu. Ramaņa fot.

košanai, šūnakmens celtnēm un pieminekļiem. 6) Dzintaru atrod

jūrmalā, visvairāk Liepājas apkārtnē. 7) Neizsmeļamas kūdras ba-

gātības atrodamas Latvijas purvos, kas aizjem 10% no Latvijas pla-
tības.

No minerālavotiem ievērojamākie ir: sēravoti Ķemeros,
Baldonē, Kandavā, Siguldas Zušos v. c, dzelzs ūdens avoti Siguldas
Cūkaiņos v. c, Valmieras minerālūdens. Ļoti vērtīgas ārstniecības

dūņas ir Ķemeros, Kaņiera ezerā un Liepājas ezerā pie Saules

muižas 18),

Virsa. Latvija ir daļa no lielā Austrum-Eiropas līdzenuma.

Latvijas robežās tas nebūt nav vienmuļīgs, kā Krievijā: daudzās vie-

tās lejas un kalni, gravas un upju kraujas mainās skaistā dažādībā.

Zemais Lielupes līdzenums, Rīgas jūras līča turpinājums uz dienvi-

diem, dala Latvijas pakalnājus un augstienes divās daļās; plašākā
un augstākā daļa atrodas no šā zemuma uz austrumiem, mazākā un

zemākā rietumos no tā.

Maz ir Latvijā tādu vietu, kas sniedzas pāri zemuma robežai

(200 m) un ko ģeogrāfijā apzīmē par augstieni vai kalnāju. Plašākā
ir Gaujas-Daugavas augstiene Vidzemes vidienē, starp Gauju, Dau-

gavu un Aivieksti; tur apmēram 3500 km2 plašs apgabals ir augstāks
par 200 m, tur ir Latvijas augstākā virsotne, Gaiziņš, kas sasniedz

314 m augstumā. Mazāka un zemāka ir Apes-Alūk'snes augstiene,

13) Dr. Gāberts un prof. Skupins, Lit. 32. un prof. Kupcis.
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Dolomitu lauztuve pie Ieriķiem.

kur Dēliņkalns ir 275 m augsts. Latgalē — augstākais apvidus atro-

das ap Rēznas ezeru, kur paceļas Lielais Liepkalns

(289 m), augstumā otrā virsotne Latvijā. Citos Latvijas apvidos ir

vēl daži pakalnaini apvidi, kas nekur vairs nepārsniedz 200 m. Zem-

gales austruma daļu pilda Augšzemes pakalnājs, kas paceļas
līdz 192 m augstumā. Vidzemes ziemeļrietuma daļā atrodas Va 1 -

mieras-Limbažu pakalnājs ar teiksmaino Zilo kalnu (129 m).
Rietumos no Lielupes zemuma izplēšas Kurzemes pakalnāji: rietu-

mos no Ventas Rietum-Kurzemes pakalnājs, kas visaugstāks

pie Embūtes (190 m), austrumos no Ventas — Austrum-Kur-

zemes pakalnājs, bet ziemeļos no Abavas
— Ziemeļ - Kur-

zemes pakalnājs (Talsu tuvumā 175 m). Gar visu Latvijas jūr-

malu, 5—30 km platumā, stiepjas Jūrmalas zemums, kas

sastāv pa lielākai daļai no smiltājiem; bet kur ūdeņiem nav notekas

uz jūru, tur ir purvi un nelieli ezeri. Pēc ledus laikmeta, alluvijā

agrākajos laika posmos, šis jūrmalas zemums bija jūras dibens, kā-

dēļ augsne tur smilšaina, jūras viļņu izskalota. Citreizējais jūras
krasts dažās vietās stāvi paceļas no zemuma 30 un vairāk metru

augstumā, piemēram stāvā nogāze pie Alsungas, Zilo kalnu nogāze

Ziemeļ-Kurzemē. Zemgales zemums, kas sastāda Lielupes ze-

muma dienvidus daļu, ir visauglīgākais apvidus Latvijā. Mazāks, bet

gandrīz tikpat auglīgs ir Rūjienas zemums, ziemeļos no Burt-

nieka ezera. Mazāk auglīgs ir Lubānas līdzenums, kur augsne

pa lielākai daļai smilšaina 14).

14) Tuvāki par virsu Lit. 8., 14.—30. lpp.



15

Peldu sezona Rīgas jūrmalā.

Baltijas jūra. Baltijas jūrai Latvijas robežās ir lēzeni, smil-

šaini krasti, un jūra krastu tuvumā viscauri ir ļoti sekla. Tādēļ lie-

lākās ostas ir upju grīvās: Rīga pie Daugavas, Ventspils

pie Ventas, Liepāja pie Liepājas ezera iztekas. Stāvi krasti ir

tikai retās vietās: starp Užavu un Saku Kurzemes piekrastē, Vid-

zemes piekraste iepretim Limbažiem v. c., bet arī še jūra piekrastē ir

tikpat sekla kā citur. Jūras dibens pie krastiem tikai dažās vietās

ir akmeņains; pa lielākai daļai tas ir līdzens un smilšains un tādēļ
reti kur ir tik daudz noderīgu vietu jūras peldētavām kā Latvijā.

Sāls saturs Baltijas jūrā daudz mazāks kā okeānos, tādēļ
ka upes un nokrišņi ienes tanī daudz vairāk ūdens kā jūra var iz-

tvaikot. Liekais ūdens notek pa šaurumiem
— Zundu, Lielo un Mazo

Beltu — uz okeānu, nesdams zināmā mērā līdzi arī Baltijas jūras
sāli. Tā sāls procents, kaut gan pamazām, kļūst arvienu mazāks.

Zem šīs iztekošās straumes Lielajā Beltā un pa daļai Zundā ir iete-

koša pretstraume, kas nes Baltijas jūrā sāļāku ūdeni no Kategata,
bet tas nespēj izjaukties pa visu šo jūru. Tādēļ šaurumu tuvumā

ūdens ir sāļāks: rietumos no līnijas, kas ved no Rūgenas salas uz

Dienvid-Zviedriju, sāls ir 1—2%, austrumos no tās — jo tālāki, jo
mazāk sāls : Kurzemes piekrastē 0,8—0,7%, Rīgas jūras līcī 0,6 līdz

0,3%, Somu un Botnijas līcī vēl mazāk 1"'). Arī planktons Baltijas

jūrā nabadzīgāks kā okeānā. Aiz minētiem iemesliem zivju ba-

gātība nav tur visai liela un šinī ziņā tā ne tuvu nevar līdzināties

Lit. 8., 73.—90.
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Ziemeļjūrai. Baltijas jūras rietumdaļā līdz Rūgenas līnijai, iepeld
arī siļķes un citas okeāna zivis, bet pārējā daļā mīt Baltijas jūrai

Akmeņainā
jūrmala.

īpatnējās, okeānu zivju sīkākas pasugas, kā piemēram siļķes (Clupea

harengus) pasuga reņģe (Clupea harengus var. membras) un vēl
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Izotermas Latvijā.

sīkākas brētliņas (Clupea sprattus). Arī mencas (Gadus morrhua)
un ātes (Rhombus maximus) Baltijas jūrā daudz mazākas kā Nor-

vēģijas piekrastē un citur okeānā. Galvenās jūras zivis Latvijas ro-

bežās ir reņģes (60% no zvejas kopsvara), mencas (16%), plekstes
(14%), brētliņas (6%) Ui ). Lielākās zivis, mencas un ātes, ķer vis-

vairāk Liepājas jūrmalā, plekstes (Pleuronectes flesus) Ventspils

piekrastē, reņģes Rīgas līcī; tā tad tālāki uz ziemeļiem, kur mazāks

sāls procents, ir mazākas arī jūras zivis. Rīgas jūras līcī ķer tam-

līdzi zivis, kas sastopamas arī saldūdeņos (lašus, sīgas, vimbas,

zušus). No saldūdens zivīm vērtīgākās ir: nēģi (Petromvson), sala-

kas (Osmerus eperlanus), repši (Coregonus albula)), plauži (Abra-
mis bramis) v. c.

Baltijas jūra ir viena no visseklākām jūrām. Rīgas jūras līča

lielākais dziļums ir tikai 50 m; jūras šaurums starp Kurzemes pus-
salu un Sāmu salu tikai šaurā joslā ir 20—22 m dziļš; bez tam tur

ir sēkļu virkne, kas iet no Ovišiem uz Sēras (Sorve) ragu Sāmsalā.

Kuģu ceļu starp sēkļiem norāda Ovišu uguns kuģis jūrā un divi bā-

kas krastmalā. Kolkas raga bīstamo sēkli, kur citreiz simtiem kuģu

gājuši bojā, apzīmē divi bākas, viena krastmalā, otra ap 5 km jūrā,
uz mākslīgas salas sēkļa galā.

Ledus apstākļi
17)- Kurzemes piekrastē Baltijas jūra ne-

aizsalst gandrīz nekad un tādēļ Ventspils un Liepājas ostas tvaiko-

ņiem pieejamas cauru, gadu. Rīgas jūras līcis aizsalst pilnīgi tikai

ļoti bargās ziemās un tad Rīgas ostai jāpārtrauc kuģošana uz dažām

16) Miezis, V. Lit. 18.

17) L. Slaucītājs, Lit. 20.

F. Balodis, Latvieši.
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nedēļām, īpaši tādēļ ka Irves šaurumā ledus sablīvējies līdz dibenam.

Normālos gados kuģniecība ar Rīgu uzturama ar ledlaužu palīdzību
arī ziemā. Kad jūras satiksme ar Rīgu pārtraukta, Rīgai nodomātie

kuģi piestāj Ventspilī; šinī laikā pēdējā izpilda Rīgas priekšostas
lomu. Tā tad kuģniecība Latvijas ostās iespējama cauru gadu, kamēr

Pēterpils (Ļēņingradas) ostai .dažus mēnešus kuģniecība pilnīgi jā-

pārtrauc, un tad plašiem Krievijas apvidiem tuvākais jūras ceļš uz

Rietum-Eiropu iet caur Latvijas ostām.

Klimats. Latvija atrodas uz robežas starp Austrum-Eiropas
kontinentālo un Rietum-Eiropas jūras klimatu. Tādēļ klimats tai

ļoti svārstīgs. Tā, piemēram, 1928. gada vasarā un rudenī bija īsts

jūras klimats, tāds, kāds mēdz būt Skotijā tanīs pašos platuma grā-

dos. Turpretī sekojošā pēc tam ziemā klimats bija stipri kontinen-

tāls: februāra temperātūra Rīgā bij par 10 zemāka par ilggadējo

vidējo. Latvijas klimata raksturīgā īpašība ir nepastāvība: vidējās
vērtības temperātūrai un nokrišņiem ir izjēmums, novēršanās no tām

likums 18).

Vietas I. tabulā sakārtotas virzienā no rietumiem uz austru-

miem un rāda pāreju no spilgti izteiktā jūras klimata Hebridās par

Skotiju un Dāniju uz Latviju, kur austruma virzienā klimats ma-

nāmi kļūst kontinentālāks: vasaras kļūst siltākas, bet ziemas vēl lie-

lākā mērā aukstākas, kādēļ gada vidējā temperātūra krīt un amplitūda

starp siltāko un aukstāko mēnesi top arvienu lielāka. 11. tabula rāda

nokrišņu daudzumu millimetros. Dienvidrietuma vēji nes no

Atlantijas okeāna mitrumu un Golfa straumes siltumu. Tādēļ Kur-

1S) Prof. Mager, Lit. 12., 39. lpp.
1B) Prof. Meyers un Baumanis Lit. 15., 165.—180. v. c.
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zemes rietuma piekrastē nokrišņu daudz vairāk kā Kurzemes pussa-

las austruma piekrastē, kas atrodas zemes aizvējā (sal. Liepāju un

Saulains laiks un apmācies laiks Latvijā.

Ventspili ar Mērsragu!). Vasaras pusgadā zemes reljefam ir liela

nozīme nokrišņu sadalījumā: augstumi ietekmē nokrišņu pavairo-

šanos, sevišķi no aprīļa līdz augustam. Tādēļ šinī laikā Kurzemes

II. 1) Nokrišņu daudzums millimetros pa mēnešiem un ģada laikiem.

2) Gada laiku nokrišņi procentos no ģada nokrišņu kopsummas -°).

20) Prof. Sverņevski, Lit. 25.

ļ Va-
Ziema Pavasaris Vasara Rudens

sara -f-
rudens

Gads
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iepaja 1)
2)

56,7 45,9 32,2

% 21

31,3 33,5 38,0
16

42,3 57,8 90,5

29,7
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Aiviekstes padziļināšana.

pakalnājā nolijums lielāks kā Liepājā (sal. Rudbāržus!) un Lielupes

zemumā (sal. Mežotni!). Daudz lielāks kā minētā zemumā ir noli-

jums Gaujas-Daugavas (skat. Cesvaini!) un Apes-Daugavas augstiene

(skat. Alsviķi!).
Klimats un lauksaimniecība 21 ). Vasaras mēneši

Latvijā ir siltāki kā Rietum-Eiropas zemēs tais pašos platuma grā-

dos, un tādēļ dārza augļi, kam vajadzīgs lielāks siltums, še padodas
labāk kā tur. Bet laukkopības darba laiks še ir īsāks kā minētās ze-

mēs. Caurmērā 4K> mēnešus Latvijā temperātūra ir zem nulles un

paiet vēl ilgāks laiks, kamēr nokūst sniega un ledus sega, kamēr at-

kūst un pažūst zeme tiktālu, ka var sākt art. Aršana sākas caur-

mērā pēc 20. aprīļa, sēšana pēc 10. maija. Labības un kartupeļu no-

vākšana beidzas ap oktobra vidu; tā tad visi lauku darbi padarāmi

nepilnos sešos mēnešos. Ganīšana turpinās 190 dienas. Vasarā un ru-

denī nokrišņu divreiz vairāk kā ziemā un pavasarī (skat. beidzamo

sleju 11. tabulā!). Nolijums ir vislielāks augustā vai jūlijā. Vasaras

mitrais klimats lopkopībai vairāk labvēlīgs kā graudkopībai. Dr. Ma-

gers, salīdzinādams Kurzemi ar Austrum-Prūsiju, atrod, ka veģetā-

cijas laiks še iestājas 2—3 nedēļas vēlāki, tādēļ ka iekšējie ūdeņi nav

regulēti un plaši apgabali pārpurvojušies. I. Vītiņš, lietpratējs

augsnes jautājumos, apgalvo, ka puse no Latvijas augsnēm ir pur-

vainas 22). Kamēr Latvija piederēja pie Krievijas, šinī ziņā nekas

netika darīts. Turpretī beidzamos gados pie upju regulēšanas dar-

biem strādā ar lielu rosību: lielākos darbus izdara valsts ar saviem

21) Maldups, Lit. 13., 93.—107. lpp.

») Lit. 29., 48.
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Daugavas krāces pie Pļaviņām.

līdzekļiem, mazākos nosusināšanas darbus pabalsta daudzās meliorā-

cijas biedrības. 1929. gadā bija 1500 melior. biedrību.

Hidrogrāfija. Latvijā ir vairāk kā 1000 ezeru
23), kas aizjem

1,4% no valsts platības. Lielākā daļa no tiem ir d i 1 v v i ā 1 i ezeri,

lādi, kas cēlušies diluvijā jeb ledus laikmetā. Sevišķi bagāti ar eze-

riem morēnu augstienes un pakalnāji Latgalē, Augšzemē un Vid-

zemē. levērojamākie morēnu apgabalu ezeri ir Rēznas, Rušonu,
Alauksta un Alūksnes ezeri. Seklais Lubānes ezers,
lielākais Latvijā (88 km2 ), ir atlieka no lielā ezera, kas šļūdoņa at-

kāpšanās laikā pildīja visu Aiviekstes ieplaku. Dziļāks ir zivīm ba-

gātais Burtnieka ezers. Pie diluviāliem ezeriem vēl pieder šļū-

doņu ūdeņu pirmgultnes ezeri: Ciece re s, Viesītes, Limbažu v. c.;

šie ezeri ir šauri, gari un dziļi. Otrā ezeru grupa, skaitā daudz ma-

zāka, ir all uviā 1 i c; tie izveidojušies kvartārās formācijas jau-
nākajā posmā, alluvijā. še pieder jūrmalas zemumā: Pāpes, Li e-

pājas, Usmas, Engures, Kaņiera ezeri; tie ir citreizējie

23) Lit. 8., 39.-45. un Lit. 30. (Zāns).



Baltijas jūras līči un jomas, kas atdalījušies no tās. Rīgas tuvuftiā

ir Babis, Juglas un Ķīšu -ezers; tie izveidojušies Lielupes
un Daugavas atstātajās gultnēs. Gandrīz visi jūrmalas ezeri un daļs
no morēnu ezeriem ir sekli, ar dūņainu dibenu', pa lielai daļai aiz-

Staburags.

auguši ar niedrām, meldriem un citiem ūdens augiem. Daudzi mo-

rēnu ezeri ir pilnīgi aizauguši un pārvērtušies par sūnu purviem.
No upēm vispirmā vietā stāv Daugava, lielākā Latvijas

upe (1000 km). Tā sākas Krievijā; Latvijā atrodas no tās vairāk

kā trešā daļa (367 km). Lejpus Jēkabpils līdz Doles salai krāces un

22
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Rumba pie Kuldīgas.

straujumi traucē kuģošanu. Visstraujākā tā no Aiviekstes līdz Pēr-

sei, kur tā tek līdz 30 m augstos klinšainos krastos. Šis apgabals ba-

gāts dabas krāšņumiem; sevišķi skaists kreisais krasts pie Vīganta
muižas ar Staburagu, un labais krasts pie Kokneses ar Pēr-

ses leju. No pietekām lielākā ir Aiviekste, kas iztek no Lu-

bānas ezera. No Gaujas-Daugavas augstienes nāk straujā Ogre,
kā arī Lielā un Mazā J ug 1 a, kas tek caur Juglas un Ķīšu ezeru un

kā Mīlgrāvis ietek Daugavā.

Gauja (380 km) nāk no Alauksta ezera, kas par 203 m aug-

stāks kā jūras līmenis; sēkļu un straujumu dēļ tā nav kuģojama.

Gauja un daudzas tās pietekas (Vaidava, Rauna, Brasla, Amata)
sniedz krāšņas dabas ainavas. Gaujas leju Siguldas apkārtnē dēvē

par „
Vidzemes Šveici.

Lielupe sākas no Mūsas un Mēmeles savienojuma pie Bau-

skas; no turienes tā lēni tek pa līdzenumu savos zemajos krastos,

uzjemdama no abām pusēm daudz pieteku (lecavu, Svēti,
Bērzi v. c.). Savā lejas galā tā sadalās divos žuburos: Buļļu p c

ietek jūrā, Buldurupe Daugavā. Venta sākas Lietuvā un

strauji tek stāvos krastos līdz Kuldīgai, kur uz dolomīta un smilš-

akmena robežās izveidojas kritums RumJba. Skaista ir Ventas pie-
tekas Abavas leja, īpaši starp Kandavu un Sabili („Kurzemes

Šveice"). No pārējām upēm vēl minamas Sala ca, kas iztek no

Burtnieka ezera, un Bārta, kas tek caur Liepājas ezeru.

Upes kā ūdensceļi Latvija savā īsajā pastāvēšanas
laikā nav vēl paspējusi savest kārtībā iekšējos ūdens ceļus kuģnie-

cībai, un Krievijas valdīšanas laikā šinī ziņā nekas nebija darīts.

Bija gan izstrādāts plāns ūdens ceļam no Rīgas pa Daugavu un
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Pērses leja.

Dņepru līdz Chersonai pie Melnās jūras, bet karš plāna izvešanu

izjauca. No mūsu upēm kuģojamas skaitās 535 km, bet dzīva kuģ-

niecība norisinās tikai Daugavas lejas galā un pa Lielupi augšup līdz

Jelgavai. Citur satiksmi uztur nelieli upes tvaikonīši. Vairāk kā

puse no kuģojamiem ūdens ceļiem pieder Daugavas sistēmai: Dau-

Skaņais kalns pie Salacas.
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gava no Krievijas robežas līdz Jēkabpilij 160 km, Daugava lejas galā
23 km, Aiviekste 80 km un no Juglas ezera līdz Daugavai 16 km,

kopā 280 km. Lielupes sistēmā ir 156 km; Venta kuģojama no Kul-

dīgas līdz Ventspilij (75 km), pa daļai vēl Bārta ar Liepājas ezeru

un Mēmele augšpus Bauskas. Plostošana un pludināšana

pa Latvijas upēm norisinās daudz plašākos apmēros kā kuģošana.
Uz Rīgu laiž plostus pa Lielupi, Gauju un Daugavu, pa pēdējo arī no

Krievijas un Polijas. Gaujas plosti nāk uz Rīgu pa Gaujas-

Daugavas kanā1 L Plostošanai un pludināšanai noderīgo upju

kopgarums ir ap 3000 km.

Upju ūdens spēks' 4 ). Latvijā nav tādu ūdens kritumu,

ko varētu tieši izmantot elektrības iegūšanai. Pēc inž. P. Stakles

aplēsuma visas Latvijas upes var dot 300.000 kilovatu, no tām Dau-

gava 256.000 kv. Līdz šim ūdens spēku maz vēl izmanto elektrībai

(ap 3000 zirgu spēku). Tuvākā nākotnē nodomāts izbūvēt elektrības

spēka staciju Dolē.

ledzīvotāji. Sekošā tabula rāda iedzīvotāju skaitu Latvijā priekš
kara (1914. g.) un pēckara skaitīšanas gados.

Kā no augšējās tabulas redzams, Latvijā ir apmēram 1.900.000

iedzīvotāju, 29 uz 1 krrr. Tā apdzīvota retāki kā mūsu kaimiņu ze-

mes dienvidos un rietumos, bet biezāki kā zemes ziemeļos un austru-

mos.

Kara ietekme uz iedzīvotāju skaitu. 1914. gadā

bija Latvijas tagadējā territorijā 2.552.000 iedz., tagad, 10 gadus pēc

kara, tikai 1.900.000, par 662.000 mazāk kā priekš 15 gadiem. Pēc

M. Skujenieka aplēsuma 2,i) 1929. gada beigās Latvijā būtu 2.900.000

iedzīvotāju, ja karš nebūtu samazinājis iedzīvotāju skaitu. Latvija

pieder pie zemēm, kas visvairāk cietušas no kara, jo pēc Versaļas
miera še vēl turpinājās karš ar Padomju Krieviju un bermontiešiem;
miers iestājās tikai 11. augustā 1920. g., kad noslēdza mieru ar Krie-

- 4 ) Stakle, Lit. 24.

*) Valsts Statistiskās Pārvaldes mēneša biļetens. 1930. g. Nr. 4.

*) Lit. 28., %. lpp.
-' ) Lit. 23., 18.—23. lpp.

Iedzļvotaju skaits

Apgabali Platība 1. janv.

1914. g.

14. jūn, 10.f ebr. 11. febr.

1920, g. 1925. g. 1930. g.*)
I. skaitīs. H.skairīš. III. skailīš.

uz

1

km-

!īgā
Vidzeme

204,6
23,076,2

13,209,7

13,621,3

15.679,6

517,522
590,078

410,200
388.100

646,100

188,662

409,606

272,360

228,153

497,350

337.699

404,834
286.650

275.940

539.682

377.443

404.624

288.167

287.533

541.092

1.837,2

17,5

21,9
21,1

34,4

jirzeme
....

Zemgale
atgalē

atvija 65,791,4 2,552,000 | 1,596,131 | 1.844.805ļ 1.898.859| 28,9
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Latv. sieviešu tipi. J. Novosiolova fot.

viju. Kara posts Latvijai bija jāpanes vairāk kā sešus gadus, pie
kam gandrīz visu laiku tā atradās kaujas joslā. Cilvēku zaudējums

jo vairāk jūtams tādēļ, ka vecuma grupās no 20.—59. gadam vīriešu

par 90366 personām jeb 17% mazāk kā sieviešu un par 24570 ma-

zāk kā viņu (vīriešu) bija 1897. gadā 27). Ne mazāk jūtams robs, ko

karš atstājis bērnu rindās: no o—9 gadu vecu bērnu 1925. gadā

bija tikai 15,09%, kurpretī normālos apstākļos, kā piemēram 1897. g.,

21,59% no iedzīvotāju kopskaita. Milzīgi bija dzīvā un nedzīvā in-

ventāra zaudējumi kara joslā. Ceturtā daļā no Latvijas pagastiem
(124 pag. no 521) palikuši neaizkārti tikai 37% no ēkām, turklāt

tur iznīcināts gandrīz viss inventārs **).

Izpostītās dzīves atjaunošana bija jāizdara vie-

nīgi pašu spēkiem, bez palīdzības no ārpuses, un šinī ziņā Latvija

bija daudz ļaunākos apstākļos, kā Beļģija un Francija, kas dzīves

atjaunošanai plaši izmantoja kara atlīdzības summas. Tagad ēkas

gandrīz visur saceltas, inventārs atjaunots un dažās dzīves nozarēs

(piensaimniecība, kuģniecība) priekškara līmenis jau pārsniegts.
Tas bija iespējams tikai tādēļ, ka strādājošo cilvēku

skaits Latvijā lielāks kā jebkurā citā valstī29). Latvijā patstāvīgi

pelna sev pārtiku 60,9% no visiem iedzīvotājiem, Francijā 55,9, Vā-

cijā 51,3, Šveicē 47,9, Anglijā 45,3, Beļģijā 43,3, Dānijā. 41,2%.

Strādājošo sieviešu skaits Latvijā daudz lielāks kā citās

zemēs: Latvijā 56,3% Vācijā 35,6, Anglijā 25,9, Dānijā 24,0, Savie-

notās Valstīs tikai 12,0%. Lielais strādājošo procents dod cerību, ka

Latvija kara sistās brūces drīz izdziedēs un ka tā spēs izturēt kon-

kurrenci ar citām zemēm kā saimniecības tā arī garīgās kultūras ziņā.

Nodarbošanās*°). 1925. gadā Latvijā bija nodarbināti

(procentos) : lauksaimniecībā 68,3, rūpniecībā 11,1, tirdzniecībā 4,8.

27) Lit. 22., 14. un 81. lpp. un Lit. 199.—213. lpp.
28) Bokalders, Lit. 21., 410.—431. lpp.»
29) Skujenieks, Lit. 23., 58.-59. lpp.
30) Lit. 22., 445.-59. lpp.
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Latviešu vīriešu tipi. J. Novosiolova fot.

satiksmē un transportā 2,5, armijā 1,7, administrācijā 1,3, brīvās pro-

fesijās 2,4, kā mājkalpotāji 2,6 un pārējos darba veidos 5,3%.

Nacionālo sastāvu procentos rāda sekošā tabula (1925.

gadā) 31)•

Gandrīz % no visiem Latvijas iedzīvotājiem (73,4%) ir latvieši,
bet no valsts pilsoņu skaita vairāk kā trīs ceturtdaļas (75,6%).

Uz laukiem latviešu pārsvars ir lielāks kā pilsētās (80% un

60,6%). Minoritātu procents vislielākā Latvijas austruma daļā, Lat-

galē un Ilūkstes apriņķī; turienes pilsētās, ar maz izjēmumiem, mi-

noritātes ir pārsvarā. Vācieši un žīdi dzīvo visvairāk pilsētās, vācieši

4 reiz, žīdi 834 reiz vairāk kā uz laukiem.

Izglītība 32)- Analfabētu starp iedzīvotājiem, kas vecāki par

10 gadiem, Latvijā ir 14,7% no tiem sieviešu 18%, vīriešu 11%. Vis-

pārējo izglītības līmeni pazemina Latgale un Ilūkstes apriņķis, kur

analfabētu ir 31%, kurpretī Latvijas lielākajā daļā tikai 4,9%. Starp
latviešiem lasītpratēju ir 89%, Vidzemē pat 95—97%. Latvijā ir uz

1000 iedzīvotājiem viena pamatskola un 84 pamatskolēni. Uz 10.000

31) Lit. 22., 51.—74. lpp.
32) Lit. 22., 359.-374. lpp. un Lit. 23.

No visu

iedzīvo-

tāju skaita

No Latvi-

jas pilsoņu
skaita

No Rīgas
iedzīvot,

skaita

No lauci-

niekiem

No pil-
sētniekiem

I II III IV v

Latvieši

Vācieši.

Krievi .
Žīdi . .

Poji . .
Leiši. .

Igauņi .
Pārējie .

73,4
3,8

12,6

5,2
2,8

1,3

0,4
b,5

75,6

3,4

12,3
4.5

2,5

0,9
0.4

0.4

58,8
13,0

8,7

11,7

3,9
2,3

0,7

0,9

80,1

1,0

14,8
0,6

1,8

0,9

0,4

0,4

60,6

9,3
8,3

14,0

4,6

1,9

0,5
8,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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iedzīvotājiem ir 122 vidus skolēnu un 42 studentu, vairāk kā jebkurā
Rietum-Eiropas valstī. Visas mācības iestādes kopā apmeklē ap

200.000 audzēkņu, t. i. ik no 9 cilvēkiem viens apmeklē kādu mācī-

bas iestādi").

lespiesto grāmatu skaits Latvija ir 101 uz 100.000 iedzī-

votājiem. Tikai Dānijā ir vēl vairāk (110), bet visās citās mazāk:

Igaunijā 70, Vācijā 50, Šveicē 45, Francijā 37, Anglijā 30 v. t. t.

Laikrakstu un žurnālu Latvijā ir 19 uz 100.000, vairāk ir tikai Skan-

dināvu valstīs, citās visās mazāk kā Latvijā: Vācijā 14,3, Šveicē 14,

Igaunijā 15, Lietavā 5,3 v. t. t. 34).
Lauksaimniecība. Latvija ir lauksaimniecības valsts, jo ar to

nodarbojas vairāk kā % no visiem iedzīvotājiem (68%).
Priekš Latvijas valsts nodibināšanas zemniekiem piederēja

tikai 40% no zemes platības, pārējā daļa muižniekiem (48%), valstij

(10%), pilsētām un baznīcām (2%). 1920. gadā Satversmes sapulce

piejēma agrārlikumu; nodibināja zemes fondu, kur ieskai-

tīja valsts un muižu zemi, atstājot agrākiem īpašniekiem 50—100 ha

kā neatsavināmu daļu. Fonda zemi sadala jaunsaimniecībās, ne lielākās

par 27 ha. Ēku celšanai dod kokus par pazeminātu maksu (*/« daļu

no pirkšanas maksas). No jauna iedalītas vairāk kā 100.000 saim-

niecības (līdz 1. janv. 1929. g. 102.100) ;!:>); visu saimniecību skaits

kopā ar agrāk pastāvošām ir 266.000.

Latvijā ir 28% aramās zemes, 27% pļavu un ganību, 29% mežu

un 16% nederīgas zemes. Aramās zemes ir vairāk kā zemēs,
kas no Latvijas ir ziemeļos — Igaunijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā,
bet mazāk kā zemēs, kas no Latvijas dienvidos un rietumos. Vis-

vairāk aramās zemes ir Zemgalē, Kurzemes dienvidusdaļā un Latga-

,3 ) Lit. 28., 37.-96. lpp.

»*) Skujenieks, Lit. 23., 82.-84. lpp.
Lit. 28., 114. lpp. v. t.
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les austruma daļā. Aramās zemes pēc 1923. gada lauksaimniecības

skaitīšanas bija 1.677.000 ha. No šīs platības papuve aizjēma 18,7%,

āboliņš 16,4%. Papuves procents bija tik liels aiz sekošiem iemesliem:
1) lauksaimnieki kara joslā nebija vēl atkopušies no kara sekām;

2) Latgales sādžās vēl nebija likvidēts kopīpašums un saistītā ar to

trīslauku sistēma, kur papuve aizjem trešo daļu no aramzemes. Ta-

gad, cik paredzams, platība papuvei būs pamazinājusies, āboliņam

palielinājusies *).

*) Par 1929. gadā izdarīto lauksaimniecības skaitīšanu dati nav vēl

publicēti.
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Sējumi 3B) aizjem 1.100.000 ha un tie sadalās tā: procentos
no sējumu kopplatības: rudzi 23, kvieši 5, mieži 17, auzas 28,
mistrs 6, zirņi 3, kartupeļi 8 lini 6, sakņu augi 4. Kā redzams, no

labībām sēj visvairāk auzas, kas mitru klimatu panes labāki kā ci-

tas labības. Auzas ar mistru, kur arī auzas ir galvenā sastāvdaļa,
aizjem trešo daļu (34%) no visas sējumu platības. Rudzi ir galvenā
maizes labība. Kviešus sēj visvairāk Zemgales rietuma daļā, kur

daudzās saimniecībās kviešu sēj tikpat daudz, cik rudzu vai pat vēl

Ezerrieksts (Trapa natans).

vairāk. Uz katru iedzīvotāju iznāk 128 kg rudzu un 30 kg kviešu

(caurmēra skaitļi 1925.—27. g.), sēklas tiesu atskaitot 106,5 kg rudzu

un 25,5 kg kviešu, tā tad 132 kg maizes labības. Tādēļ savas maizes

mums nepietiek: 1925.—27. gados caurmērā ievests ik uz cilvēku

31 kg rudzu un 25,5 kg kviešu, t. i. 56,5 kg maizes labības 37)- Ra-

žas Latvijā ir vēl daudz zemākas kā Rietum-Eiropā; trūkst lēta

kredita meliorācijai (lauku kaļķošanai, kur zeme skāba, drenāžai

v. c), mākslīgu mēslu un pilnīgāku darba rīku un mašīnu iegādā-

M
) Lit. 28., 150. lpp.

37) Skat. arī M. Skujenieks, Lit. 23., 105.—117. lpp.
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Egļu mežs.

šanai. Rudzu un kviešu nebūtu vairs jāieved, ja ražību varētu pa-

celt par 35%.

Linus sēj visvairāk Latgalē ( Jaunlatgales apriņķī 19% no

sējumu platības) kā arī Vidzemes ziemeļu un austrumu daļā, kur

lini ir svarīgs ienākuma avots.

Mežkopība. Meži aizjem apm. 1.800.000 ha un tie ir viena

no lielākām Latvijas bagātībām. Meža saimniecība ir valsts rokās,

jo tai pieder 5/e no Latvijas mežiem. Priedes sastāda gandrīz pusi

(48%) no mūsu mežiem, egles 30% un lapu koki 22%, no tiem bērzi

12%, apses 5%, melnalksnis 4%, bet visi citi lapu koki (ozoli, oši,

kļavas v. c.) tikai 1% 3S). Mežu platība beidzamos gados gājusi ma-

zumā: 1) daudz koku izcirsts kara laikā, 2) daudz koku patērēts
ēkām jaunsaimniecībās un izpostītās vecsaimniecībās, 3) meži ieda-

līti arī jaunsaimniecībām un 4) visi izcirstie meži nav vēl atjaunoti.
Bez parastajiem mērenās joslas augiem vēl mināmi daži, kas

paglābušies no laikmeta, kad klimats še bija siltāks kā tagad. Ezer-

rieksts (Trapa natans L.) vēl aug Klaucānu ezerā, Jēkabpils apriņķī;
īve (Taxus baccata L.), efeja (Hedera helix L.) un pors (Mvrica

gale L.) sastopami Baltijas jūras piekrastē, kur ziemas aukstums mē-

renāks. Turpretī pundura bērzs (Betula nana L.) vēl aug dažos pur-

vos kā preboreālā laikmeta liecinieks.

No meža dzīvniekiem, neminot parastākos, Latvijā sasto-

pami: alnis (Alces palmatus L.), stirna (Cervus capreolus), meža

cūka (Sus scrofa L.), cauna (Mustela martes L.), retam arī lūsis (Fe-
lis lynx L.) un vilks (Felis lupus L.). No jauna mēģina ieaudzināt ne-

:,H) L. Teikmanis, Lit. 10., 104.—116. lp.
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Liela lazda.

sen nomirušo bebri (Castor fiber, L.), bet peļņas nolūkā sāk audzēt

sudrablapsas.
_.

Lopkopība visātrāki atspirgusi no kara postījumiem: lopu

skaits, cūkas izjemot, tagad ir lielāks kā priekš kara, lai gan sugas

lopu procents vēl ir mazāks
. Ļoti strauji attīstās piensaim-

niecība, kas patlaban ir lauksaimniekiem lielākais ienākuma

avots. Lopkopību veicina lopu pārraudzības biedrības, kuru skaits

iet strauji vairumā, un sevišķi kopmoderniecības jeb koppiennicas,

M) Lit. 28., 155.
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kur no piena izstrādā sviestu. Izvedumā uz ārzemēm sviestam

pieder pirmā vieta no visiem lauksaimniecības ražojumiem, 20% no

kopizveduma vērtības. 1929. gadā sviesta izvests 15 milj. kg par

59 milj. latu. 1923. gadā sviesta eksports bija vēl tikai 2,9 milj. kg,
tā tad pieaugums sešu gadu laikā vairāk kā pieckārtīgs (par 516%).
Līdz ar piensaimniecību attīstās cūkkopība: cūkām izbaro vāj-

pienu, ko dabū atpakaļ no koppiennīcām. Arvienu jo vairāk sāk au-

dzēt Jorkšairas sugas cūkas un līdz ar to sāk izvest bekonu.

Rūpniecība. Karš gandrīz pilnīgi bija iznīcinājis Latvijas rūp-

niecību: mašīnas un fabriku iekārtu aizveda uz lekškrieviju, daudzu

fabriku ēkas nopostīja. Kad nodibinājās Latvijas valsts, rūpniecību
sāka atjaunot. 1928. gadā rūpniecības iestādēs bija nodarbināti pa-

visam 67.098 personas, no kuriem 57.818 strādnieku40), bet 1914. g. ap

120.000 41) un ražojumu vērtība sasniedza 392 milj. latu (1914. g.

ap 750 milj 1.). Tā tad rūpniecība sasniegusi pusi no priekškara ap-
mēriem. Rīgas fabrikās nodarbināti % no strādnieku skaita (37.760

str.); otrā vietā nāk Liepāja ar 5102 un trešā Jelgava ar 3268 strād-

niekiem.

Galvenās rūpniecības nozares ir šādas: 1) visplašākā
ir kokrūpniecība, kur nodarbināti 22,3% no visiem rūpniecī-
bas strādniekiem. Ap 90% no koku apstrādāšanas fabrikām atrodas

Rīgā, Liepājā un Ventspilī; turp pa upēm pludina kokus, ko tur ap-
strādā eksportam. Uz Rīgu pludina kokus arī no Krievijas un Polijas.
Metālrūpniecības neapmierina pašu vajadzības: jāieved vēl daudz

mašīnu un rīku (1929. g. par 32,8 milj. latiem). Vēl mazākā mērā

40) Lit. 28., 228.-258. lpp.
41) Lit. 4., 13. lpp.

F. Balodis, Latvieši.

Rūpniecība 1928. gai ā.

Rūpniecības nozares
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C/3 C/i

Ražo-

jumu
vērtība

Raktuves un akmeņlauztuves

Keramika, cements, stikls

Metālu apstrādāšana un mašīnrūpniecība
Ķīmiskā rūpn. (sērkociņi, gumija, ziepes u. c.)
Adu rūpniecība
Tekstilrūpniecība
Kokrūpniecība (zāģētavas, finieri, korķi)
Papīra rūpniecība un eelluloza

Poligrāfiskā rūpn. (tipogrāfijas, sietuves u. c.)
Pārtikas un garšu vielu rūpniecība
Apģērbi, apavi, galantērijas piederumi
Būvdarbība

Gāze, elektriba, ūdensvadi

Tīrība un higiēna .

5
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91

51

251

288

31
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76
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3.849

10.839

5.339

1.107
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3.026

11.031
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1.319

1.280

280

292

3.581
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4.579

959

7.702

12.875
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3.026

1.175

835

240

283.000

9.029.000
38.827.000

50.208.000

14.924.000

39.988.000

49 226.000

17.799.000

14.676.000

123.075.000

16.195.000

4.598.000

12.781.000

440.000

Ko ā. 2.887 67.098 57.818 392.049.000
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Eksportkoki Rīgā.

mūs apmierina tekstilrūpniecība: Latvijā ražoto preču vērtība

40 milj. ls, ievedums 50,6 milj. ls. Ķīmiskā rūpniecība priekš kara

bija visplašākā (Rīgā vien 20.000 strādnieku ražoja par 80 milj ls);
šī nozare ātri atjaunojas: gumijas preces un linolejs ir svarīgi rūp-

niecības ražojumi izvedumam. Pārtikas un baudvielu rūpniecība ir

plaša; tā apmierina ne vien pašu vajadzības, bet dod izvedumam svie-

stu, zivju konservus, liķierus v. c.

Satiksme 42). Krievijas valdība maz bij gādājusi par zemes

ceļiem Latvijā, un kara gados tie bija palikuši pilnīgi nekopti.
Zemes ceļu kopējs garums 25.600 km. no tiem valsts labošanā atro-

das 6500 km. šosētu un bruģētu ir 916 km, t. i. 1,4 km uz 100 km2

,

kurpretī Francijā 130 km šoseju uz 100 km2 (93 reiz vairāk!). Ze-

mes ceļu neapmierinošais stāvoklis ierobežo automobiļu lietošanu pa-

sažieru un preču pārvadāšanu, īpaši rudeņos un pavasaros.

Dzelzceļu garums ir ap 2900 km t. i. 4,4 km uz 100 km2

,

2—3 reiz mazāk kā Rietum-Eiropas valstīs. Latvijas platsliežu ce-

ļiem divējāds platums: krievu (152,4 cm) un Rietum-Eiropā piejem-
tais normālplatums (143,5 cm), jo Latvija atrodas uz Rietum- un

Austrum-Eiropas robežas, kur preces jāpārkrauj no viena uz otra

platuma dzelzceļiem. lekšējai satiksmei ir trejāda platuma šaursliežu

ceļi (100 cm, 75 cm, 60 cm). Sliežu dažādais platums apgrūtina sa-

tiksmi pa dzelzceļiem; preces jāpārkrauj, braucējiem jāpārkāpj.

Kuģniecība. No latviešu ciltīm senie kurši bija izveicīgi

jūrnieki. Vācu varas laikos kuģniecība pie latviešiem izbeidzās.

Krišjānis Valdemārs no jauna uzmudināja latviešus būvēt kuģus un

*2) Lit. 28., 139. lpp.
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doties jūrā, gādādams tamlīdzi par jūrnieku izglītību. Sāka būvēt

buru kuģus, kuru skaits ātri pieauga. Bet tiem grūti sacensties ar

tvaikoņiem. Tādēļ burinieku skaits iet mazumā. 1914. gada 1. jan-
vārī Latvijas ostās pierakstīto kuģu netotonnaža bija 87.959; no tā

buru kuģiem piederēja 48,4% ; 1920. gadā kuģu tonnaža bija samazi-

nājusies desmitkārtīgi (8915 neto tonnu), bet tūlīt kuģu skaits un

tonnaža sāka ļoti ātri pieaugt. 1930. gada 1. aprīlī Latvijas tirdz-

niecības flotei bija 193.000 bruto-tonnu jeb 115.068 neto-tonnu, pie

Dzelzceļu tilts pār Daugavu Rīgā.
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kam tvaikoņu tonnaža sastādīja 97,7%, buru kuģu 1,8%, buru motor-

kuģu 0,5% no koptonnažas. Uz 100 iedzīvotājiem ir bruto-tonnu:

Norvēģijai 107, Anglijai 47, Holandei 32, Dānijai 31, Zviedrijai 24,

Latvijai 10, Itālijai 8,5, Francijai 8,2, Somijai 8, Vācijai 6un Igau-
nijai 5.

Kuģu kustība Latvijas ostās redzama no apakšējās tabu-

las, kas rāda neto-tonnažu ienākušiem kuģiem 43).

Visu Latvijas ostās ienākušo kuģu tonnaža 1919. gadā bija vai-

rāk kā desmitkārt mazāka kā 1913. g., bet 1928. gadā tā sasniegusi
56% no 1913. gada tonnažas, Rīga 64%, Ventspils 56%, bet Liepāja
tikai 19%. Tas tādēļ, ka Krievijas eksports un imports caur Latvijas
ostām ļoti samazinājies.

Kā no augšējās tabulas redzams, 1913. gadā caur Latvijas ostām

gāja gandrīz ceturtā daļa (24,5%) no visas Krievijas

ārējās tirdzniecības, pie kam eksports bija lielāks (28,2%)
kā imports (20,6%). Pa Latvijas ostām minētā gadā izveda no visa

Krievijas eksporta: koku 31,6%, linu un pakulu 63%, linsēklu 34,5%

(1912. gadā 58,5%), kaņepju 40,4%, olu 38,5%, ādu 72%, sviesta

75,2%, pie kam 70,1% no sviesta eksporta gāja caur Ventspili 45).

Latvijas imports 1928. gadā bija 308,8 milj. latu un eksports

261,4 milj. latu vērtībā; tā tad tirdzniecības bilance bi-

43) Lit. 31., 289.—301. lpp.
M ) Gernets, Lit. 4., 11.—22. lpp. *

*6) Lit. 4., 37.—100. lpp.

Ostas
1913. g. 1919. g. 1928. g.

1928. g

o/o°/o no

1913. g
skaits | n.-tonn. skaits | skaits |n.-tonn. n.-tonn.

:>ga . .

iepaja
r entspils .

lināži
. .

2 923

1 738

628

2 070059

1 070 589

450547

173

386

234

63 604

213 695

65 464

2 695

930

576

134

1 332 271

388738

253635

40318

64

19

56

Ko 5 289 3 591 195 793 342 763 4 335| 2 014962

Eksports un imports pa Latv as ostam 191 ga os

Eksports °/o°/o Imports °/o°/o Kopā o/o°/o

līgā . .

iepaja .
r entspils

599,7

129,7
199 0

18,2

3,9

6,1

492,0

89,5

50,1

16,1

2,9
16

1 091,7

219,2

249,1

17,2

3,4

3,9

Ko 928,4 28,2 631,6 20,6 1 560,0 24,5
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Rīgas pils ar apkārtni.

jusi pasīva par 47,4 milj. latu. Bet pēc A. Ceichnera aplēsuma Lat-

vijas maksājumu bilance šinī gadā bijusi aktīva par

15,9 milj. latu 46). Ārējās tirdzniecības kopsumma 1928. gadā bija

570,2 milj. latu, 36,5% no priekškara ārējās tirdzniecības apgrozī-

juma, bet ja pieskaita tranzītu, tad apmēram pusi no priekškara ap-

grozījuma.

Galvenās eksporta preces no Latvijas 1928. gadā ir šādas 47):
Lauksaimniecības ražojumi izvesti par 101,4 milj. latu

jeb 38,8% no kopeksporta; svarīgākie no tiem: sviests par

52,5 milj. 1. (20,1%), lini par 25,5 milj. 1. (9,7%), linsēklas par

5,6 m. 1. (2,2%), gaļa par 2,7' m. 1. (1,0%). Mežsaimniecība

deva eksportam 95,5 m. 1. jeb 36,5%, fabrikāti 20,8%, no tiem

gumijas preces 15,4 milj latu (5,9%), papīrs un pape 6,7 mĀ. (2,6%),

linolejs 4,3 m. 1. (1,6%) v. c. No 1921. līdz 1928. gadam Latvijas

eksports pieaudzis gandrīz deviņkārtīgi, imports četrkārtīgi. leve-

dām fabrikātus
— par 134,4 miljoniem latu, t. i. 43,5% no visa

importa; visvairāk tekstilpreces, par 52,9 (pašu fabrikas ražo par

40 milj 1.), mašīnas un rīkus par 25,9, ķīmiskās rūpniecības ražoju-

mus par 26,9, elektrības un citus aparātus par 7,6, braukšanas ierī-

ces par 7 milj. latu v. t. t. No neapstrādātām vielām ie-

vedām šķiedru vielas par 12,4, metālus par 13, kurināmo (akmeņ-

ogles, benzīnu, naftu v. c.) par 10,6 milj. latu v. c. No pārtikas un

baudu vielām (94,7 m. 1.) 1928. g. ieveda labību par 49, cukuru par

15,7, siļķes par 6,9 milj. latu.

**) Lit. 2.

*7) Lit. 28., 386. lpp. un Lit. 11., 46.-68. lpp.



38

Rīga. Skats no Daugavas.

īss pārskats par Latvijas apgabaliem un pil-
sētām.

Rīgā, Latvijas galvas pilsētā, ir 377.000 iedzīvotāju. Tur dar-

bojas Latvijas likumdevēju iestāde Saeima, dzīvo valsts prezidents,
atrodas ministrijas un citas augstākas valdības iestādes. Rīga ir lie-

lākais kultūras centrs Latvijā; tur atrodas augstākās mācības iestā-

des: universitāte (1928./29. g. 7974 studentu), konservātorija un

mākslas akadēmija. Rīgas vidus skolās mācās vairāk kā puse (52,5%)
no visiem Latvijas vidus skolu skolēniem, un pamatskolu skaits ir

tik liels, ka skolas var apmeklēt visi bērni, kas ir skolas gados. Rīga
ir veca pilsēta (dib. 1201. g.) un tādēļ tur daudz vēstures pieminekļu
un senlaiftu celtņu. Rīga ir lielākais dzelzceļu mezgls, pirmā tirdz-

niecības un rūpniecības pilsēta Latvijā. Tur darbojas % no Latvijas

rūpniecības strādniekiem; Rīgas ostu apmeklē % no visiem kuģiem,
kas nāk uz Latviju, un caur Rīgas muitnīcu iet 85% no visām ārējās
tirdzniecības precēm.

Vidzeme, kurā ietilpst arī Rīga, aizjem vairāk kā trešo daļu
no Latvijas platības (35,4%). Jūrmalas pilsēta stiepjas gar

jūrmalu 13 km garumā; tā ir vasarnīcu pilsēta ar jūras peldētavām.
Lielākās peldu vietas šai pilsētā ir Bulduri, Majori, Du-

bulti; iedzīvotāji nodarbojas ar zveju, piekopj arī dārzkopību,

īpaši Asaros un Mc 11 ūžo s, kur ir plaši zemeņu un aveņu

dārzi, bet lielāko peļņu iegūst no peldu viesiem. Ziemeļaustrumos no

Rīgas atrodas jūras peldvietas Vecāki un Neibāde, kuru no-

zīme pieaugs, kad nāks gatavs Rīgas—-Rūjienas dzelzceļš. Ķemeri
ir tālu pazīstami ar sērūdens un dūņu vannām; sēravots atrodas
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Cēsis,,

arī Baldonē. Kā vasarnīcu vietas vēl pazīstamas Ogre un

Koknese un sevišķi Vidzemes Šveice ar Siguldu, Kri-

muldu un Turaidu. Sloka pie Lielupes ievērojama ar plašo cellu-

lozes fabriku. No citām apdzīvotām vietām vēl minamas: Cēsis,
skaistā apvidū pie Gaujas; Va 1 m i er ā Rīgas Valkas dzelzceļu šķērso
šaursliežu ceļš, kas iet no Smiltenes uz Ainažiem, ostas

Kokneses pilsdrupas.
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Bauskas pilsdrupas.

pilsētu netālu no Igaunijas robežām. Valku dala robeža ar Igau-

niju divās nelīdzīgās daļās, no kurām mazākā piešķirta Latvijai.

Zemgales rietuma daļa skaitās par auglīgāko Latvijā. Māla

augsnē labi padodas kvieši. Auglības dēļ aramās zemes Zemgalē vai-

rāk kā citos apgabalos (38%), Jelgavas apriņķī gandrīz puse no pla-

Gauja pie Siguldas.
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Liepājas osta.

tības (47%). Tādēļ labības dod Zemgalē lielāko ražu un pārpalikumu.

Jelgava, citreiz Kurzemes un Zemgales hercogu sēdeklis, ir lie-

lākā Zemgales pilsēta (33.000 iedz.). Hercogu pils 1919. gadā no-

dedzināta, bet tagad to atjauno. Jelgava ir svarīgs dzelzceļu mezgls
un upes osta; tur ir plaša linu vērptuve; apriņķī ir labs ķieģeļu māls,
ko izmanto daudzās ķieģeļnīcas. Bauska atrodas pie Mēmeles,

netālu no satekas arMūsu;uz turieni ved no Meitenesšaursliežu dzelz-

ceļš. Mēmeles ūdens spēku izmanto divas lielas dzirnavas. Pie pil-
sētas ir bruņinieku pils drupas. Dobele atrodas pie Liepājas—
Glūdas dzelzceļa un pie Bērzes upes. Tur ir plašākās bruņinieku pils
drupas. Tukumā sanāk dzelzceļi no trim pusēm. No citām pil-
sētām vēl minama Jēkabpils; skaists ir Daugavas krasts šinī

apriņķī, īpaši pie Staburaga un Sēlpils.

Kurzeme aizjem Latvijas rietuma daļu un Kurzemes pus-

salu, šis apgabals mežiem visbagātākais, bet aramās zemes tur ma-

zāk par vidējo (izjemot Aizputes apriņķi). Liepāja ir pēc iedzī-

votāju skaita (57.000 iedz.) otra pilsēta Latvijā. Ar Rīgu to sa-

vieno divi dzelzceļi, un divi šaursliežu dzelzceļi iet gar jūrmalu, viens

uz Paurupi, otrs uz Alsungu. Liepājai ir labi ierīkota, neaizsalstoša

osta, doki kuģu būvēm un izlabošanai un diezgan plaša rūpniecība.
Ari Ventspilij (17.000 iedz.) ir neaizsalstoša osta ar plašām no-

liktavām. Ziemā, kad ledus apstākļi traucē kuģu satiksmi ar Rīgu,
Ventspilī izkrauj kuģus, kas bij nodomāti Rīgai. Pāvilosta, kas

ierīkota pie Sakas grīvas, noder tikai piekrastes kuģniecībai. Kul-

dīga atrodas pie Ventas tur, kur tā uz devona smilšakmena un dolo-
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Morēnu apgabals Latgalē.

Klosteris un baznīca Eglūnā.



mīta robežas izveidojusi ūdens kritumu. Skaistā, kalnainā apvidū at-

rodas Tais i, kam iet garām šaursliežu dzelzceļš; šinī apriņķī atrodas

Abavas leja, kas ļoti skaista starp Kandavu un Sabili

zemes Šveice"). Kandavā ir sēravots, ko izmanto dziedniecībai. Kur-

zemes pussalas ziemeļu galā atrodas kuģiem bīstamais Kolkas rags,

ar sēkli, kas sniedzas s'km jūrā.
Latgale ilgus gadus bija šķirta no pārējās Latvijas. Ilgāki

tā atradās arī zem Polijas undzības, kādēļ katoļu ticība tur

pārsvarā. Pēc Polijas varas izbeigšanās Latgali neapvienoja ar pā-

rējo Latviju; dzimtbūšanu tur atcēla vēlāki (1861. gadā, pārējā La-

tvijā 1819.), piespiesto skolu apmeklēšanu sāka izvest tikai pēc La-

tvijas valsts nodibināšanas. Tādēļ izglītības līmenis tur zemāks kā

citos apgabalos. Minoritātu procents tur lielāks (43%) kā citos ap-

gabalos, un visās Latgales pilsētās (izjemot Krustpili un Līvānus)
tie ir pārsvarā par latviešiem.

Latgalē nesen vēl pastāvēja zemes kopīpašums, kas bij saistīts

ar trijlauku sistēmu. No labībām tur sēj visvairāk rudzus un mie-

žus, linus tur audzē vairāk kā visos citos apgabalos. Daugav-

pils ir lielākā Latgales pilsēta (43.000 iedz.), ļoti svarīgs dzelz-

ceļu mezgls, kur sanāk pieci dzelzceļi. Daugavas krasti tur zemi,

kādēļ pavasaros plūdi apdraud pilsētu. Rēzekne, dzelzceļu mezgls,
otrā lielāka pilsēta (13.000 iedz.) šinī apgabalā, ir svarīgs kultūras

centrs Latgalē. Skaistā vietā starp diviem ezeriem atrodas Egl ū -

na s (Aglūnas) klosteris, lielākais svētums katoļiem Latvijā. Pie

Daugavas atrodas Krāslava, Līvāni un Krustpils; ne-

tālu no pēdējās ved pār Daugavu dzelzceļu tilts. Latgalē ir daudz

skaistu ezeru ar salām; dažas no tām apaugušas ar krāšņu pirmatnēju
mežu.

Fr. Adamovičs.

Literatūra.

1. Bambergs, K. un K. Krūmiņš. Gipsa nogulumi Latvijā, „Daba", IV. gads
Nr. 2.

2. Ceichners, A. Maksājumu bilance 1928. gadā, „Ekonomists" 1929., Nr. 21.

3. Galenieks, P. The interglacial Flora of Krāslava. Latv. ūnivers. Botāniskā

Dārza"raksti 1926. Nr. 3 un citi raksti.

4. Gernet, Bruno. Die Entwickelung des Rigaer Handels und Verkehrs. Jena,
1919.

5. Hausen, H. Materialien zur Kenntniss der pleistozānen Bildungen m den

russischen Ostseelāndern. Fennica 34, Helsingfors 1913—14.

6. Hausen, H. Ūber die Entwickelung der Oberflāchenformen m den russ.

Ostseelāndern m der Quartārzeit. Fennica, 34.
7. Kraus, Dr. Prof. E. Tertiār und Quartār des Ostbaltikums. Berlin, 1928.

8. Kupffer, K. R. Baltische Landeskunde. Riga, 1910.

9. Tautsaimniecībaun technika. Dažādi gada gājumi.
10. Lettlands Oekonomist. Riga, 1928.

11. Lettlands Oekonomist. Riga, 1929.
12. Mager, Dr. F. Kurland. Eine allgemeine Siedlungs-, Verkehrs- und Wirt-

schaftsgeographie. Hamburg, 1920.
13. Maldups, Latvijas lauksaimniecība 1928. gadā, Valsts Statist, pārvaldes

izdevums. Rīgā, 1929.

43



44

14. Meyer, prof. R. und Baumann. Beitrāge zur Klimakunde des Ostbaltischen

Gebietes. Korrespondenzblatt d. Naturforscher-Vereins zu Riga. LIX., 1927.

15. Meyer, Percy. Lettland auf dem Welt-Holzmarkt. Riga, 1924. Ostdienst

Verlag.
16. — Der lettlāndischeFlachshandel. Riga, 1924. Ostdienst-Verlag.
17. — JDie Industrie Lettlands. Riga, 1924. Ostdienst-Verlag.
18. Miezis, V. Latvijas jūras zvejniecība 1928. Lauksaimniecības pārvaldes iz-

devums.

19. Reiziņš, E. Latvijas zivis. „Daba" 111. v. IV. g. gājums.
20. Slaucītājs, L. Ledus apstākļi Latvijas jūras ūdeņos. Rīgā, 1929. Latv.

Ūniv. Meteor. Institūta darbi. 11.

21. Skujenieks, M., Latvija. Zeme un iedzīvotāji, 111. izdevums. Rīgā, 1927
.

22. Skujenieks, M. Otrā tautas skaitīšana Rīgā 1926.—27. Valsts statist, pār-
valdes izdevums.

23. Skujenieks, M. Latvija starp Eiropas valstīm. Rīgā, 1929.

24. Stakle, P., Ing. Die Wasserkrāfte Lettlands. Protokolle und Refe-

rate. Herausgegeben vom Lettland. Seedepartament. Riga, 1927.

25. Sreznevsky, Prof. Bericht ūber die Ergebnisse der Beobachtungen fūr Liv-

Est-Kurlāndische Regenstationsnetz. 25-jāhrige Mittehverte.

26. Statističeskij ježegodņik Rossii. Petrograd, 1915.

27. Valsts Statistiskā pārvalde. Latvijas ārējā tirdzniecība un tranzīts. 1928.

28. Valsts Stat. pārvalde. Latvijas statistiskā Gada grāmata 1928.

29. Vītiņš, J. Latvijas augšņu ģeogrāfija. „Ģeografiski Raksti" I. Rīgā, 1929.

30. Zāns, V. Par mūsu ezeru izcelšanos. Daba 1926. Nr. 7/8.
31. Kuģniecības gada grāmata 1929. gadam.
32. Dr. C. Gābert v. Prof. Dr. H. Scupin. Badenschātze im Ostbaltikum.
■I'!. Kraus, Dr. Prof. E. a) Die Geschichte des Devons m Lettland.

b) Das Profil der Lettischen Senke. Acta Universitatis Latviensis. Mate-

mātikas un dabas zin. fak. sērija, I. sējums, Nr. 5—6, 101.—238. lpp.
34. Kraus, Dr. Prof. E. Studien zur Ostbaltischen Geologie I—IV. Korrespon-

denzblatt d. Naturforscher-Vereins zu Riga. LIX.

35. Helmut Gams und Ralf Nordhagen. Postglaziale Klimaānderungen und Erd-

krustenbewegungenm Mitteleuropa. Mitteilungen der geograph. Gesellschaft

m Mūnchen. 1923.



45

Baltu tautas un ciltis.

Mūsu valodas jau sen valodniecības zinātnē nosauktas par baltu

valodām; tā tad arī tās tautas, kas šīs valodas runājušas un runā —

par baltu tautām, šo terminu savā lingvistiskā zinātnē piejēmuši arī

latviešu valodnieku, Latvijas Ūniversitātes pārstāvji un ārpus ūniver-

sitātes esošie zinātnieki un rakstnieki. Lietavas valodnieciskā zinātnē

sastopami tanī vietā apzīmējumi a i s t i s, aisč i a i, a is č i v. ka 1-

b a, a i s č i v, t a v to s, jo tos propagandējis savos rakstos un ievedis

arī savā universitātē leišu nelaiķa valodnieks Kazimirs Būga. Šis zi-

nātnieks piejem, ka Taķita minētie aistieši (aestiorum gentes) ir

mūsu tautu priekšteči, sevišķi tā viņu daļa, kas dzīvojusi vakaros,

t. i. prūši, un uz šī pamata viņš sauc par aistiešiem visu to tautu

ģimeni, kurā ietelp prūši, leiši, latvieši, zemgaļi, sēļi un kurši 1 ). Ar

baltu vārdu minētais leišu valodnieks nav tādēļ apmierināts, ka

tas senos laikos savā nozīmē ietvērtu vienīgi prūšus, kas jau bija

sasnieguši Baltijas jūru, kamēr uz leišiem, latviešiem, zemgaļiem,

sēļiem un kuršiem tas nebūtu attiecināms, jo tie minēto jūru sasnie-

guši daudz vēlāk-). No tā redzams arī, ka K. Būgas uzskati mūsu

tautas pirmdzimtenes jautājumā ir citādi, kā Becenberģera v. c, kas

baltus skaitījuši par autochtoniem. Būga ar upju vārdu studiju pa-

līdzību 3) grib pierādīt, ka mūsu tautu senči agrākos laikmetos dzī-

vojuši Dņepras un Berezinas upes baseinā un, slavu tautu stumti,

*) K. Būga, aisčiq praeitis vietu, vardu, šviesoje. Kaunas 1924, 9. §.
2) ibidem, 10. §.
3) K. Būga Lietuviiļj sikūrimas šiq dieniļ Lietuvoje. Tauta ir Žodis 11, 1—27.
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virzījušies uz ziemeļu vakariem pie Baltijas jūras. Mēs tomēr palie-
kam pie baltu nosaukuma, jo tautas, kas dzīvojušas un dzīvo pie
Baltijas jūras, var gūt šīs jūras nosaukumu.

Valodnieki ir vienis prātis, ka prūšu valoda agrāk atdalījusies
no leišu ūn latviešu valodas, bet pēdējās vēl pēc atdalīšanās no pir-
mās kādu laiku dzīvojušas kopā; tā tad iznāk, ka leišu un latviešu

valoda ir īstas māsas, bet prūšu valoda ar tām tālāk rada. Pēc šādas

pirmbaltu valodas sadalīšanās viņas sadalījuma zari tad nu sašķiro jūg-
sies sīkākās nozarēs jeb dialektos: prūšu valoda savos dialektos, leišu

valoda zemiešu un augstiešu un latviešu valoda tāmnieku, vidus un

augšzemes dialektos. No valodas stāvokļa šāds sadalījums ir pierā-
dāms, tas ir pakāpenisks un labi saprotams. Bet līdz ko mēs gri-
bam minētās valodas nodalījumus saistīt ar vēstures laikmetā mi-

nētām baltu ciltīm, jautājums tūlīt sarežģās. Ja kāda tauta sada-

lāma radu ciltīs, tad katrai ciltij jāreprezentē kāds šīs tautas valo-

das dialekts. Saistot valodas dalījuma nojēgumu ar vēsturiskā cilšu

dalījuma nojēgumu, valodnieku domas nereti saistās ne ar valodas

dialektu, bet gan ar pastāvīgu rada valodu kā rada cilts piederumu.
Tā valodnieki sakarā ar vēsturisko letgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu cilšu

nojēgumiem runā par letgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu valodām un ne-

vairs par tās latviešu valodas dialektiem, kas atdalījusies no leišu va-

lodās jau aizvēsturiskā laikmetā. Šie dialekti sākumā taču būs bi-

juši tuvāki kā vēlākā valodas attīstības laikmetā 1). Nojēgumi ga-

loda" un „dialekti" te sajukuši, šāds jukums rada tautas valodu un

cilšu sadalījumā (sevišķi es to gribētu teikt par tās tautas sadalījumu,

kas, kā nupat minēju, atdalījusies no leišiem, t. i. latviešu), ir no-

vēršams vienīgi, ja cilts nojēgumu atlīdzina ar territorijas daļas no-

jēgumu. Novadam ar vienādu valodu dažkārt var būt vairāk vietas

resp. galu nosaukumu.

Prūšu tauta. Pēc K. Būgas pētījumiem prūši, nākdami no

savas pirmdzimtenes un virzīdamies uz ziemeļu vakaru pusi, pirmie

no aistiešu resp. baltu ciltīm nonākuši pie Baltijas jūras starp
Vislas un Nemanas upēm; tas varējis būt tā ap Kristus dzimšanas

laiku, jo prūšu ciltis galindiešus un sūdāviešus jau pa-

zīst 11. gadusimteņa rakstnieks Ptolomajs. Prūšu vārds pirmo reiz

minēts vēstures dokumentos tikai 909. gadā un līdz tam laikam tie

būs saukti par aistiešiem. XIII. gadu simteņa senrakstos mēs atro-

dam jau noteiktas prūšu tautas robežas. Vakaros tās izplēšas līdz

Vislas upei, sniedzas līdz Baltijas jūrai, ap abām marēm jeb jomām

(Friša un Kuršu), ziemeļos un austrumos pieiet pie Nemanas upes

un dienvidos saduras ar krieviem un poļiem.

Lingvistiskie dati liecina, ka prūšu valoda bijusi sadalījusies
divi dialektos. Būga par šo dialektu kritēriju skaita c skaņu 1 ). Zie-

*) Sal. K. Būgas „aisčiq ģimenēs nariq plokštelē" Liet. Kalb. Žod. Isas.LXIII

un „Aisčiq praeitis" 11. § un sek.; sal. arī K. Būgas „Kalba ir senove" pra-

tarmē VI, VIII.

*) Sal. R. Trautmann. Die altpreuss. Sprachdenkm. XXI, XXII un

I. Endzelīna, Lekcijas par baltu valodu salīdzin. gramm. 19. lpp.
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meļu prūsi runājuši šauru c, kamēr dienvidu prūši platu. Bez tam

katķismu valoda pēc Būgas domām paužot trīs ziemeļu dialekta iz-

loksnes, kamēr dienvidus dialekts rakstos esot Pamedes izloksnes

reprezentēts *).
Vēsturisko dokumentu dati mūs jau agri iepazīstināja ar divām

tautāmigalindiešiem un sūdaviešiem (Ptolomaja PaXi'vāai

un SouSovoO, kas vēlāk apliecināti kā prūšu zemes iedzīvotāji Dus-

burga chronikā. Šis rakstu piemineklis pauž, ka visa prūšu zeme bi-

jusi sadalīta vairāk novados (partes) un vairāk cilšu apdzīvota.
Prūšu vārds piederējis tikai vienai ciltij un laika straumē kļuvis par

kopvārdu visām šīm tautas ciltīm. Apskatot Dusburga un Ipatija
chronikas datus, Būga nāk pie slēdziena, ka par prūšiem saukti pir-
māk Pagudes novada iedzīvotāji :t ). K. Būga apstājas arī pie Dusburga
minētiem prūšu cilšu vārdiem un mēģina noskaidrot, kuras ciltis vēl

toreiz bijušas patstāvīgas un kuras jau nokļuvušas svešu tautu varā *).

Poļu iekaroti jau bijuši Kulmas un Ļubovijas novadi, un viņu iedzī-

votājus valdījuši poļi. Arī paši vārdi Kulma un Ļubovija ir slavu

valodas saknes; poliski tie skan Chetmo, Lub6w. Tīri prūsiski vēl

bijuši novadi: Pamede (jeb Pamediene), Pagude (jeb Pagudiene),

Vārme, Nātanga, Semba (pareizāk varbūt Zemba, jo vēl dzīvo tām-

nieku dialektā vārds Zembiņš — pavārds), Nadrava, Skalva, Sūdova,
Galinda, Bārta. Būga iztirzā šo vārdu etimoloģijas un atrod, ka tās

ir no baltu resp. prūšu vārdiem atvasināmas. Sevišķi apstādamies
pie galindiešu un sūdaviešu ciltīm, viņš atrod, ka pēdējie ir tie paši,
ko chronikas apzīmē arī ar jātvingu vārdu 1). Dažos senrakstos un

attiecīgos vietu nosaukumos Būga sameklējis vairāk vārdu, kurus

viņš skaita par sūdiešu jeb jātvingiešu dialekta piederumiem.
Leišu tauta. Leišu tauta, nākdama no savas, pirmdzimtenes

resp. kustēdamās kopā ar citām baltu ciltīm, virzīdamās pakaļ prū-

šiem, ilgāku laiku (kādus 5 vai 6 gadu simteņus) būs aizjēmusi ze-

mes daļas austrumos no Nemanas, galvenām kārtām Vilijas, Nevē-

zes un Dubisas upes baseinus. Pie jūras leiši vēl nebija tikuši līdz

pat XIII. gadu simtenim, kad pēc chroniku liecībām jūrmalas joslu
ap Palangu un Klaipēdu līdz pat Ventai un Nemanai apdzīvojuši
vēl kurši.

Vēsturnieki nemin leišu tautas ciltis, tā tad viņa bijusi viengaba-
laina. Nosaukumi zemieši un augstieši (žemaičiai ir augstaičiai)
nav cilšu vārdi, bet tie vienīgi saistās ar vietu jeb apvidu apzīmē-
jumiem, kas atbilst šīs leišu valodas dialektu sadalījumam. Kāda

dižkunigaikšķa Vītauta vēstule karalim Zīgmantam, kas datēta ar

1420. gadu, noteikti liecina, ka zemieši un augstieši vēl saukti ar vienu

vārdu lietu v j i, ka tie ir vieni ļaudis ar vienu idiomu (unum
vdioma et uni homines 2). Tā tad tiklab augstās kā zemās Lietavas

iedzīvotāji dēvēti par lietavjiem jeb mūsu valodā pareizāk un para-

') X. Lûxas, L.ià. Xald. êcxi. II, 73.

ibiäein, II, 80.

idiâem, II, 75 un selc.

X. LiĢ, I.ià Xâ. 2o6. II, 95

-) idiàem IsqL. L.III.
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stāk par leišiem. Pats zemiešu vārds arī vēstures avotos minēts

pirmo reiz tikai 1250. gadā.

Lingvistiskie dati liecina, ka leišu valoda, ko runā leišu tauta

tagadējā apvienotā Lietavas republikā un arī vēl aiz tās robežām

Vācijā un Polijā sadalās divi dialektos: zemiešu un augstiešu, un tie

savu kārt atkal šķirojas vairāk izloksnēs; sevišķi augstiešu dialekts

ir ļoti bagāts dažādām izloksnēm. Abu minēto dialektu starpā leišu

valodnieki atrod noteiktu robežu, kas iet, sākot no Latvijas brīv-

valsts robežām pie Veģeres, pāri par Kropjiem, garām gar Šauļiem,
pār Būbjiem, taisni līdz Raseiniem; no turienes pagriežas uz dien-

vidu vakariem un tad iet pār Tauraģi un pa Nemanas upi līdz Bal-

tijas jūrai. Pēc Būgas domām:t ) leišu valodas sašķelšanās dialektos

sākusies ar dažādu a izrunu, kas sekojis j berzienim: ja savienojums

palicis vēl augstiešu izrunā, bet zemieši to sākuši izrunāt par je; no

tejienes tad arī grupu tj, dj veidojumi, kā piem. tjai, djai sadalās:

č'ai, dž'ai; čei, džei un t'ei, d'ei; t'ē, d'ē. Tagad bez tam vienu dialektu

no otra šķir vēl vokāļu ie un uo veidojumi un intonāciju tipu pār-

maiņa. Zemiešu dialektā augstiešu krītošā un kāpjošā toņa augstuma

un spēka maksimumi koncentrējās spējāk skaņas sākuma morās, un

tādākārtā krītošs akcents paliek strupāks, pāriedams pat grūztā, bet

kāpjošais — slaidi krītošā resp. kāpjoši krītošā.

Latviešu tauta. Latviešu ciltis, citu baltu stumtas, pie-
virzījušās sākumā tikai pie Daugavas un Baltijas jūras, bet pāri Dau-

gavai nokļuvušas pēc tam, vēlākos gadu simteņos. Vāciešu ienāk-

šanas laikā tagadējā Latvijā pēc XIII. gadu s. chronistu ziņām dzī-

vojuši kurši, zemgaļi, sēļi, letgaļi. Kopnosaukums visām šām ciltīm

„latvieši", kā redzams vēl nav bijis pazīstams. Kad viņas sāktas

saukt ar šo kopvārdu, nav zināms un nav arī uzminams, kā šis vārds,
kas sastopams vietu nosaukumos (upe Latuva) *) un dažos doku-

mentos Ļotwa izplatījies pa visu minēto cilšu zemēm. Par

latvjiem (Letten — Rīmētā chronika 341, 342 r.) mēdz dēvēt un tu-

rēt vēsturiskos dokumentos sauktos letgaļus resp. latgaļus, ko Būga
savā „Aiseiu praeatvje" sauc par „lat viai 2); bet tā valoda, kas

ir mūsu rakstu valodas pamatā, ko runā mūsu izglītotākā sabiedrībā

un ko tagad saucam par latviešu valodu, pilnīgi sakrīt ar tagadējo
vidus izloksni resp. Zemgalijas jeb zemgaļu valodu. Vēsturiskos avo-

tos minēto letgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu valodu un tagadējo latviešu

valodas dialektu attiecības mums nav diezgan skaidras. Minētās cil-

tis no mūsu vēsturiskā laikmeta sākuma līdz mūsu dienām dzīvoju-
šas savās vietās, un viņu robežas ir diezgan labi noteicamas pēc se-

niem dokumentiem; tomēr attiecīgas dialektu robežas ar tām ne-

sakrīt; tās iet savu ceļu. Ja pēdējās jemam par pamatu latviešu

cilšu dzīves vietas pētīšanai, tad, kā augšā minēju, dažs cilts nosau-

kums būs izskaidrojams ar iedzīvotāju vietas nosaukumu.

Dialektu izplatījumu un viņu robežu noteikšanai liela loma pie-
krīt mūsu valodas intonācijām. Intonāciju pētījumi liecina, ka zem-

*) K. Būga, Liet. Kalb. Žod. 11, CXLIV, 206 un Aisčiu. praeitis, 21.

•) K. Būga, Aisčiq praeitis, primais kārts pielikums.
3) ibidem I sqs. LIV, 10.
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gaļu un sēļu robežu punkti varēja būt Vecsaule, Baldone, Mercen-

darbe un citi pagasti šinī līnijā, jo te ir novērojama pāreja no zem-

galiešu intonējumu tipiem uz augšzemnieku akcentējuma veidiem.

Arī Augšzemes (senāk Augškurzemes) intonējumu veidi, kas sakrīt

ar Vidzemes malienas resp. tās Vidzemes izlokšņu grupu akcentu vei-

diem, kas ir viņas vidienas un Latgales starpā, apstiprina Būgas do-

mas, ka sēļu daļas ir pārcēlušās aizvēsturiskos laikos pāri par Dau-

gavu un noklīdušas līdz pat Alūksnei*).

Zemgales un Kuršu resp. Kurzemes starpā intonāciju tipos par

tādu robežu nav ne mazāko zīmju. Vidus dialekta intonāciju veidi

un viņu sadalījums pilnīgi sakrīt ar tāmnieku dialekta veidiem un

sadalījumu. Ja atjemam tāmnieku dialektam tās īpašības, ko tas

mantojis saduroties ar lībju valodu, tad nevarēsim pateikt, ar ko

viņš atšķiras no zemgaliešu dialekta. Par to, ka kurši ir bijuši baltu

tautas piederīgi, nav vairs tagad šaubu, bet kā viņu valoda nav gan-

drīz ne ar ko atšķīrusies no zemgaļu valodas, mums liecina nupat
minētie fakti un kuršu kāpu iedzīvotāji kursenieki. Pēdējie,

pēc manām domām, nekas cits nevar būt, kā seno kuršu atliekas

mares aizsargātā smilšu kāpu strēmelē, kas še palikuši pēc kuršu

austrumu masu kopā saplūšanas ar leišiem. Kā kursenieki būtu ienā-

cēji vēlākos laikos, par to viņiem atmiņu nav bijis jau XVII. gadu
simtenī. Dažas viņu nometnes ar kuršu nosaukumu, kā piem. Ra-

sīte, minētas jau XV gadu simteņa (pašā sākumā) dokumentos. Tā

tad kuršu, kūru nosaukums, man šķiet, nebūs bijis šīs cilts vārds,
bet būs cēlies no iedzīvotāju vietas nosaukuma, jeb tas, varbūt, nā-

cis no svešienes un stājies īstā cilts vārda vietā. Pavisam grūti ir,

izejot no minēto vēsturisko latviešu cilšu un viņu novieto-

jumu stāvokli izskaidrot Vidzemes rietuma daļas valodu, kas

intonāciju veidu ziņā pilnīgi sakrīt ar zemgaliešu resp. vi-

dus dialektu Arī trīs akcentu Pagaujas novadu valoda Val-

mieras un Cēsu apriņķos atšķiras no minētās Zemgales novadu

valodas tagad vienīgi ar savu krītošo akcenta tipu, kas še ir

radies sekundāri no kāpjošā toņa veida. Citā ziņā šo novadu valoda

ar zemgaliešu valodu ir ļoti vienāda.

Ja metam tagad skatu atpakaļ un salīdzinām baltu tautu sa-

stāvu, tad, sekodami vēsturisko avotu ziņām un valodas faktiem,

redzam, ka vienīgi leišu tauta ir bijusi viengabalaina, bet prūšu un

tā tauta, kas vēlāk dabūjusi latviešu nosaukumu, sadalījusies
ciltīs. Par prūšiem, aiz niecīgā valodas atlieku daudzuma, nav iespē-

jams vēsturiskās ziņas noskaidrot. Par latviešu tautu un viņas cilšu

sastāvu mēs ar valodas datu palīdzību vēl neesam tikuši skaidrībā.

Vismaz uzstādītais schēmats par kopēju latviešu valodas atdalīšanos

no leišu valodas, pēc manām domām, neder. Vēstures liecībām un

Būgas uzskatiem piekļāvīgs būtu piejēmums, ka no leišu valodas at-

sevišķi atdalījušās zemgaļu, sēļu etc. pirmvalodas.
J. Plāķis.

l ) K. Būga, Aisčiij praeitis. 16. lpp

Fr. Balodis, Latvieši.
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Latvieši un viņu valoda.

Savās skaņās latviešu valoda ir mazāk attālinājusies no pirm-
valodas nekā citas modernās indoeiropiešu valodas, un vienīgi leišu

valoda ir tagad šai ziņā par to vēl archaiskāka; zudis (arī dažās citās

indoeir. valodās) patskanis o, pārvērzdamies par a. No jauna latviešu

(un leišu) valodā pienākuši divskaņi ie, no, vi; trūkst dažās modernās

valodās sastopamo ū, 6. Ir paglabājušies —gluži kā leišu valodā—gan
senie divskaņi (kauču ne visi), gan gari patskaņi blakus īsiem; tikai

vecajās galotnēs divskaņi un garie patskaņi ir latviešu valodā saīsi-

nāti, bet par to ir radušies klāt jauni patskaņu garumi saknes un pie-

dēkļu zilbēs. Sastopama arī vēl senā intonāciju starpība, ko tagad
vairs atrodam tikai leišu, serbu un slovēņu valodā. Bet senāk brī-

vais vārda akcents, kas leišu valodā pa daļai vēl paglābies, latviešu

valodā tagad pa laikam saistīts ar vārda pirmo zilbi, un sakarā ar

to latviešu tautas dzejā ir sastopami tikai trochaji un daktili. —

Senajās galotnēs īsi© patskaņi ir zuduši (atskaitot v), tā ka radušās

triju un pat četru līdzskaņu kopas (piem. raksts, senāk: * rakstās) ;

arī vārda sākumā var būt triju līdzskaņu savienojums (piem. spr-,

skr-, str-). šo līdzskaņu kopu un arī lauztās intonācijas dēļ latviešu

valoda nav tik labskanīga kā dažas citas valodas.

Zuduši ir — kā arī dažās citās valodās — līdzskaņu aspīrējumi.
Klāt radušies ir no j savienojuma ar iepriekšējo līdzskani mikstinātie

ņ, r, £(tā arī leišu un slāvu valodās), š, ž, č, dz (ir šādas skaņas ta-

gad arī leišiem un slāviem), un no k un g mīkstinājuma latviešiem

(un slāviem) ir cēlušās c un dz skaņas, kamēr leiši un prūši ir pa-

turējuši ķ un ģ. Trūkst mums dažās indoeir. valodās vēlāk radušos

berzeņu /, ch un h skaņas. Leišu valodā patvērušies tautosillabiskie
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savienojumi an, en, m, un latviešiem pārvērsti par uo, ie, i, ū (piem.
leišu penkl = latv. pieci), šo n zudumu, kā arī c, dz vecā ķ, ģ vietā

un c izrunas atkarību no nākamās zilbes vokālisma var, kā man šķiet,
uztvert kā latviešu dzīvāka un straujāka temperāmenta sekas, skat.

Fil. biedr. r. VII, 179. Un tā arī franču valodnieks Meijē, runājot

par to, ka latviešu valoda ir vairāk pārvērtusies nekā leišu valoda,
saka: „une langue change d'autantplus vite qu'elle est parlēe par une

population plus active, plus mobile, et qui se renouvelle davantage"
(Les langues dans l'Europe nouvelle, 32. lpp.). Te Meije domā arī par

to, ka latviski tagad runā arī lībiešu pēcnieki, šī pārlatvināto lībiešu

ietekme tomēr vairāk izpaužas leksikā, frazeoloģijā un sintaksē nekā

izrunā.

Lībiešu vaina liekas man arī tādu no substantīviem atvasinātu

adjektīvu zudums, kādi paglābušies nevien ģermāņiem un slāviem,
bet arī leišiem; tā piem. vācu eisern, krievuj/ceAn>3Hbiū, leišu gelezinis
mēs varam tulkot tikai ar substantīva ģenitīvu dzelzs. Lībiešiem un

igauņiem tādi adjektīvi gan nav sveši, tomēr viņi iztiek ar substan-

tīvu, kur piemēram krievi lieto adjektīvu (piem. ig. raud-warb, latv.

dzelzs drāts, kr. jtceAtb3Han npoeoAOhca). Un šādu adjektīvu trūkums

latv. valodā dažkārt nereti sajūtams. Par to latviešiem, kā arī lei-

šiem (un senāk arī slāviem) ir ļoti noderīgas noteicamo adjektīvu

formas, kas pa daļai atsver artikula trūkumu. — No senajiem locī-

jumiem bez divskaitļa formām ir zudis tikai ablātīvs, tā ka ļoti bieži

iztiekam ar locījuma galotni, kur citās modernās valodās vajadzīga
kāda prēpozicija. Nekatra kārta mums un leišiem zudusi, tāpat kā

romāņu un pa daļai ģermāņu valodās; adjektīvu nekatras kārtas

formu zudumu zināmā mērā mums atlīdzina no katra adjektīva at-

vasināmie substantīvi, kas beidzas ar -ums, jo piem. latv. mīkstums

var nozīmēt apmēram to pašu, ko vācu das Weiche.

Konjugācijā latvieši (un leiši) zaudējuši no senajām laiku for-

mām imperfektu, aoristu, perfektu, plūskvamperfektu, no modu for-

mām konjunktīvu un optātīvu, arī mediālās kārtas formas un pat seno

daudzsk. trešās personas formu. No jauna radies latviešiem dēbitīvs

(man jāiet „ich muss gehen") un (arī leišiem) kondicionālis (es ietu

„ich wūrde gehen"). Un mediālās kārtas formu vietā mums (kā arī

leišiem un slāviem) radušās ļoti ērtas un derīgas refleksivās for-

mas. Tās mums dod dažkārt iespēju ļoti īsi izteikties, piem. „labs
sviests nopircies"; „ar otru skrieties". Latviešiem ir arī no reflek-

sīviem verbiem atvasināti substantīvi, piem. „viņi ir lieli tiesātā-

jies"; „ar šā rīta cēlumos"; „te laba sildīšanās". Un no katra verba

varam atvasināt substantīvus, kas apzīmē darītāju, darīšanu, vai da-

rījumu.
Sintaksē latviešu valoda diezgan stipri atšķiras no leišu valodas.

Leišu vairums ir bijis padots slavu kulturālai ietekmei, un tā leišu

sintakse vairāk saskan ar archaisko slavu valodu sintaksi. Latviešu

vairumam gadu simteņiem ir bijis jāklausās, ko viņiem saka vācieši,

gan latviešu vārdiem, bet vācu valodas garā. Un tā nu rezultātā

mūsu sintakse vairāk atgādina Eiropas rietumus, leišu sintakse —

vairāk austrumus.
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Rakstos sastopam latv. valodas formas sākot no 13. gadsimteņa,
vispirms tikai latīņu un vācu chronikas un dokumentos iepītus at-

sevišķus vārdus, sevišķi personu un vietu nosaukumus, kam nozīme

latv. valodas skaņu vēsturē. Tie rāda, ka 13. gadsimteņa sākumā ķ
un ģ jau pārvērtušies par c un dz un tautosillabiskie savienojumi an,

t ii, m, un — par uo, ie, ī, ū. Vecākais sakarīgais piemineklis ir

1585. gadā izdotais katechisms. Pirmo tekstu rakstītāji ir bijuši vā-

cieši, kas rakstījuši diezgan kļūdaini un šausmīgā ortogrāfijā; ga-
lotnēs tur sastopam e-burtu jeb kura cita patskaņa vietā, un sakarā ar

to šie vecākie teksti valodas vēsturniekiem sniedz samērā diezgan
maz. Redzams, ka 16. gadsimteņa valoda skaņu un formu ziņā maz

atšķīrusies no tagadējās valodas. Ir tur vēl vecās illātīva formas

(piem. krustam, sist=krustā sist), daudzsk. datīvi ar galotni -ms (piem.
vlriems = vīriem); svelpenis mīkstināta līdzskaņa priekšā vēl nav pār-
vērties par šņāceni (piem. šķirt =*= šķirt). Bez tam vēl tā laika rak-

stos sastopami daži tagad izzuduši vārdi (piem. tresēt nuogs

„pliks"). Dažus tagad lietājamus vārdus (piem. garīgs) pirmie tul-

kotāji laikam būs paši darinājuši. Pirmie tulkotāji bijuši — atskai-

tot 1585. gada katechisma tulkotāju — Kurzemes vidienas mācītāji,
un liekas viņi rakstījuši sava apgabala izloksnē, tā ka izloksne starp
Jelgavu, Bausku un Dobeli tapusi par pamatu rakstu valodai. Daudz

gludāki jau tek valoda gadus 50—60 vēlāk Mancelim, kas īpaši savos

sprediķos sniedz jau puslīdz labu latviešu prozu. Mancelis licis pa-

matu arī latviešu rakstībai, apzīmēdams līdzskaņu mīkstinājumu, at-

šķirdams s no z un ievezdams dubultnieku rakstību pēc īsiem pat-

skaņiem, kas atmesta tikai tautiskā laikmeta sākumā; viņš rakstībā

atšķir šauro c no platā c, beidzamo apzīmēdams ar ā. Arī Manceļa
valodā vēl sastopam dažus tagad izzudušus vārdus, piem. kauss gra-

sis", īs „līdz", un daudzsk. datīva galotni -ms. Tālāko valodas attī-

stību stipri ietekmē Glūks, kas savā bībeles tulkojumā (1689. g.) ne-

vien galīgi nodibina uz ilgāku laiku rakstību (ar garuma zīmi h un

jumtiņu lokātīvā), bet vajadzības spiests darina arī jaunus vārdus

dažu jēgumu apzīmēšanai. Pēc Glūka rakstu valoda ievērojami ne-

pārveidojas līdz pat tautiskās atmodas laikam, kad (ap 1860. g.)

latvieši jem savas valodas izkopšanu pašu rokās. Pirmais te minams

Juris Alūnāns, kas raksta latviskāki nekā viņa priekšteči un ievedis

dažu labu tagad lietājamu jaunvārdu (piem. vēstnieks, galdnieks,

pārdotava v. c.) v» tādus zemju vārdus kā Austrija (senāk: Eistrē-

ķeru zeme). Pēc viņa minams kā valodas kuplinātājs un tīrītājs se-

višķi Kronvalda Atis, kas laiž tautā daudz jaunvārdu (piem. vēsture,

vēstule, līdzeklis, daile v. c.);
„
veikala" vārdu tas patapinājis no

leišu,
nķermeni

u
— no prūšu valodas. Jaunākā laikā citu dzejnieku

valodu stipri ietekmējis ir Rainis. Savā Fausta tulkojumā (1897. g.)
tas cenšas dažu pagaru formu vietā ievest īsākus jaundarinājumus

(piem. „dzīšanās" vietā ~dziņa"). Rakstu valodai tas piemaisa iz-

lokšņu vārdus (piem. guns „uguns") un pat,fleksijas formas, pat

tādos gadījumos, kur rakstu valodai jau ir savs vārds nodibinājies

(piem. dažai „dažkārt"). Ir viņš bez kritikas arī uzjēmis dažādus

vārdus (piem. zolba, stebs) no nezinātniskām vārdnīcām. Stipri no-
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trulinājusi rakstnieku valodas jūtas vācu un jaunākā laikā arī krievu

valodas ietekme: tauta ir patapinājusi no šām valodām tikai dažā-

dus vārdus, bet rakstniecībā manāma svešā ietekme arī sintaksē

un frazeoloģijā. No valodniekiem visvairāk Mūlenbachs rūpējies par

valodas kuplināšanu un tīrīšanu no kļūdām. — Kad bija nodibināta

Latvijas valsts, radās neatliekama vajadzība visās nozarēs darināt

latvisku terminoloģiju, un ar to savā laikā nodarbojās sevišķa kom-

misija; daudzi no viņas darinātiem jaunvārdiem ir jau ieviesušies

valodā.

Rakstībā pirmie autori — būdami vācieši — ir pieslējušies vācu

ortogrāfijai, cik tālu tas bija iespējams, ievezdami arī gotu burtus.

Sākot ar pagājušā gadsimteņa 70 gadiem latvieši rauga ievest latīņu
burtus un citus jauninājumus; un kad bija nodibinātaLatvijas valsts,

tika noteikta oficiāla rakstība ar latīņu burtiem, ar īpašu garuma

zīmi /i-burta vietā un svelpeņus un šņāceņus apzīmējot pēc čechu

rakstības parauga. Latgales katoļiem jau sen izdod grāmatas ar la-

tīņu burtiem (līdz pat beidzamam laikam poļu ortogrāfijā) un latga-
liešu diaiektā.

Pirmo latv. gramatiku („Manuductio ad linguam Lettonicam")

sarakstījis Rehehūzens 1644. g., zinātnisku gramatiku („Lettische

Grammatik") —J. Endzelīns 1922. g. Vārdnīcu rinda sākas ar Man-

ceļa „Lettus" 1638. g.; patlaban iznāk Mūlenbacha valodas

vārdnīca".

J. Endzelīns.
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Latviešu valodas attīstības posmi.

Latvju tautas īpatnējās vēstures dēļ latviešu valodas attīstības

gaitā, neskatoties uz valodas jau vēsturiski kopMatējamo vairāk kā

1000 g. ilgo pastāvēšanas laikmetu, nevar gandrīz līdz pašiem pē-
dējiem gadu simteņiem norobežot vairāk vai mazāk spilgti zināmus at-

tīstības posmus. Un ja arī vēlākos gadu simteņos varam runāt par

zināmiem noteiktākiem posmiem, tad tie zīmējas galvenā kārtā tikai

uz valodas literārisko jeb stilistisko pusi un pa daļai uz vārdu krā-

jumu. Turpreti dziļākās pārvērtības valodas fonētikā un morfolo-

ģijā noritējušas jau aizvēsturiskos laikos, un par to chronoloģiju
mums pieminekļu trūkuma dēļ nekādu drošu un noteiktu ziņu nav.

Šeit mums tikai teorētiski iespējams rekonstruēt zināmus sīkākus at-

tīstības posmus. Tādēļ latv. valoda, kā to sastopam mūsu vecākos pie-
minekļos, visai nedaudz atšķiras no tagadējās valodas, un tās vecā-

kais attīstības posms ir aizvēsturisks. Aizvēsturiskā laikmetā var

savukārt teorētiski -«rekonstruēt divus sīkākus attīstības posmus. Pir-

mais, pats vecākais ir laikmets apm. līdz VIII. g. s., kad latviešu

cilšu valoda, it īpaši savu konsonantu ziņā gandrīz nemaz nav atšķī-
rusies no leišu valodas. To var konstatēt ar vietu un dažu aizņemtu
vārdu studiju palīdzību, kā to arī dara Būga savas „Leišu valodas

vārdnīcas" ievadā, piem. LX., LXI, un CXXV. lpp. Turpreti laikmetā

no IX.—XII. g. s. latviešu cilšu valodas, neskatoties uz katras atse-

višķas cilts valodas individuālām savādībām, jau ir īpatnēji latviskas,

un šinī laikmetā galīgi izveidojušās visas tās mūsu valodas īpatnības,
kas mūs šķir no leišu un seno prūšu valodas. Laiku no XIII. līdz XVI.

g. s. varam saukt par priekšlitrrūrisko periodu, kad jau mums ir

samērā daudz latv. valodas materiālu vietu un personu vārdu, resp.
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uzvārdu veidā, bet nav saistītu sakarīgu tekstu. Šim posmam no

XVI. g. s. vidus līdz XIX. g. s. vidum seko vecākās literāriskās va-

lodas laikmets, kura vietā stājas jaunās valodas laikmets līdz

XX. g. s. sākumam, un kura noslēgums mūsu dienās pēc 1918. g. ir

visjaunākais latviešu valodas attīstības posms.

Visilgstošākais no visiem šiem periodiem ir aizvēsturiskais. Ar-

chaiologi mūs māca (sal. prof. Fr. Baloža rakstu Letten v. lett. Kul-

tur m vorgeschichtlicher Zeit, Ģeogrāfiska Annaler, 1929, H. 3,0. 4,

217—220), ka baltu ciltis uz dienvidiem no Daugavas konstatēja-

mas jau I. un uz ziemeļiem no Daugavas 11. g. s. pēc Kr. Ja ar to

saistām aizrādījumu, ko gūstam no kuršu valodas māteriālu pētīša-

nas, proti, ka kurši valodas ziņā bijuši visai tuvi senajiem prūšiem,

un ka viņi, kopā ar senajiem prūšiem, sastādījuši, varbūt, I. g. s. bei-

gās pēc Kr. Tacita minēto aistu cilšu (Aestiorum gentes) grupu kā

šīs grupas ziemeļu sastāvdaļu, tad šis aizvēsturiskais periods aptver

vairāk kā veselu gadu tūkstoti. Kā jau teikts, šinī laikā latv. cilšu

valodās notikušas visas tās pārgrozības, kas teorētiski konstatējamas

salīdzinājumā ar leišu valodu un mūs valodas ziņā no leišiem šķir.
Šīs pārgrozības nav norisinājušās gluži bez svešām ietekmēm, un jau
šinī posmā, tāpat kā vēlākos, savas zemes ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ,
latvju ciltis atradušās ciešos sakaros ar citām kaimiņu tautām, kas

tādā kārtā vairāk vai mazāk ietekmējušas arī latv. valodas attīstības

gaitu, it īpaši tās vārdu krājumu. Dienvidu-rietumos kurši ar seno

prūšu starpniecību uzturēja sakarus ar senajiem gotiem, kad tie vēl

atradās pie Vislas ietekas, — uz šiem sakariem aizrāda tagadējā
Riet.-Kurzemē bieži sastopamais vietu vārds gudi, gudenieki, tāpat

tautas vārds gudi, ko tagad gan lieto citādā nozīmē, arī lš. v. gudas —,

un aizņēmušies no gotiem dažus vārdus: latv. gatve, lš. gatve no gotu

gatwo, latv. klaips, lš. kliepas un gotu hlaifs „maize", varbūt arī

vārdu alus (lš. alus, pr. alu) un kādu vārdu, kas saknē un nozīmē

bijis līdzīgs ģermāņu (gotu?) valodas aizņemtam pr. rikijs gald-

nieks", un no kura atvasināts latv. rīkot, „kārtot, dot pavēles", lš.

rijkduti un pr. rikawie „valda". Vai jau no gotiem aizņemta pamat-
forma latv. vārdam kungs, lš. kunigas, man neliekas visai ticams: šis

vārds var būt vēlāks (sal. Būga, Kalba ir senovē, 69. lpp.). Pāri jū-
rai rietumu un ziem.-rietumu virzienā noritēja sakari ar senajiem
skandināviem, un šie sakari skāra ne tikai Kursu, bet arī Zemgali
(sal. par tiem datus B. Nērmaņa grāmatā „Die. Verbindungen zwi-

schen Skandinavien und dem Ostbaltikum m der jūngeren Eisen-

zeit", lpp. 46—62). Nav šī skandināviešu ietekme mūsu valodā spē-

cīga, bet daži zīmīgi vārdi no turienes tomēr ienākuši. Tāds ir vācu

nosaukums (latv. Vāca, vāci, vācietis, lš. Voki/a, vokietis), kura pro-
totips gan meklējams kādas Dienvidu Skandināvijas gotu cilts vārdā

Vagoth (no *Vaki-goth, sal. Būgas K. ir S., 204 un nāk.; Būga pie-
ņem pamatformu *Vākia-goth), un kas tādējādi sākumā apzīmējis
kādu skandināviešu cilti, kuras nosaukums vēlāk pārnests uz vācie-

šiem modernā nozīmē uz dienvidiem no Baltijas jūras. Uz to pašu,
kā zināms pēc prof. Seteles (Setāle) domām aizrādot arī somu valo-

das dati, kur nosaukums Voionmaa apzīmējot Alandi un Gotlandi, tā



56

tad arī rietumu salas; vuojonlainen apzīmējot Gotlandes iedzīvotāju.
Arī šim vārdam pamatforma Vokia (ar 6 no ā), no kurienes Voia-

ar zudušo līdzskani. No Skandināvijas jau aizvēsturiskā laikā uz ta-

gadējo Latviju nākuši kristīgās ticības sludinātāji, kā to rāda latv.

vārds mūks no zv. un dāņu munk; pēdējais ienācis latv. valodā jau

tad, kad tajā tautosillabiskais savienojums un- līdzskaņa priekšā vēl

pastāvējis, un tādēļ tajā kā dzimtos latv. vārdos šāds un- pārvērties

par ū-. No Skandināvijas ievestas arī labības sugas (no turienes,

piem., cēlies kviešu nosaukums, latv. kviesis no kvietis pēc daudzsk.

form. kvieši, lš. kvietys, senīsl. hueite), aizgūti daži aušanas techni-

kas sīkumi, piem., vārds ērkulis no zv. dial. erkul „Rockenstock". Ir

vēl daži veci ģermāņu aizņēmumi latv. valodā, kura avots nav gluži

drošs, bet kuru pamatā var būt vai nu gotu, vai seno ziemeļnieku, vai

pat nezināmā ceļā ienākuši riet.-ģermāņu vārdi, piem., magone

(no sensakšu ma,go), varb. katls, sal. gotu katils. Pēdējais var būt ie-

nācis ar slavu starpniecību, ar kuru vispārīgi latviešu valodā ienākuši

vairāki veci ģermāņu vārdi, piem., istaba, arī istuba, stikls, muita,
bļoda v. c.

Par slāviem runājot jāsaka, ka arī viņu ietekme latv. valodā ir

diezgan spēcīga, šī ietekme nākusi no austrumiem, un tās avots bi-

jušas dažas austrumslavu ciltis, it īpaši senie kriviči, vieni no taga-

dējo baltkrievu senčiem, kas bija sastopami tiklab gar Daugavas

augšgalu, kā arī starp citu slavu cilšu pārstāvjiem tālāk uz zieme-

ļiem līdz pašai Pliskavai. No kriviču vārda vecākās pamatformas
*krēv- no vēl vecākā *kreiv- radusies tagadējā latviešu forma krievs.

Arī latv. valodā vecākā laikā ienākušie slavu vārdi ir galvenā kārtā

ar šādu kriviču raksturu, kas it īpaši izpaužas konsonantismā (pa-
rasto krievu č, š un 2 vietā ir c, s un z), piem., latv. baznīca no kr.

6o>KbHHU.a, kriv. 6o3bHuua, latv. zizlis no kr. >Kb3;rb, kriv. 3b3JTb, laikam

gan \ūtv.svece no kriv. cirtņa. Stipri daudz ir tādu leksikālu

elementu, kam sakari ar kristīgu ticību, piem., bez jau minētiem

vēl svēts, svētki, svētīt (kr.CßflTb, cbhtkh, CBHTHTb), grēks (kr.rp'BK'b),
gavēt (kr. rOB"BTb), krusts, arī krists (no senkr. Kpbcrb), klanīties

(kr. KJiOHHTbCH), kristīt (kr. KpbcrmH), grāmata (kr. rpaMOTa), ne-

dēļa (kr. He,zrE.KH\ zvans, zvanīt (kr. 3BOH"b, 3BOHHTb), nabags, übags

(kr. He6or-b, y6orb) v. c. Ir vārdi, kas attiecas uz tirdzniecību : bir-

kavs (senkr. 6bpKOß'b nszrb) puods (sal. iepr.), muita (kr. mhto), ro-

beža (kr. py6ewb)f verste (kr. Bepcra), uz tiesas lietām, piem., suo-

ģis, suods (tag. kr. cy,a,bsī, cy,zrb, kur y no vecā on, resp. nazalizētā 0),

bajārs (kr. 6oHpHHTj), prāva (kr. npaßO), apzīmē dažādus apģērba

gabalus: kažoks (kr. mētelis (kr. MHTe;ib), ēku un tās

piederumus, piem., istaba (senkr. Hcrb6a), pag?~abs, (kr. norpe6-b),
dažādus stādus, piem., mētra (kr. MHTa), kāposti (kr. Kanycra),
rutki v. c. Jau augstāk pieminēts, ka ar slavu starpniecību ienākuši

daudzi ģermāņu vārdi. Bet ne tik ar šiem aizgūtiem leksikāliem ele-

mentiem aprobežojas slavu ietekme mūsu valodā laikmetā ap X. līdz

XII. g. s. Slavu ierosinājumā stipri pārveidojusies vesela plaša mūsu

valodas apgabala fonētika, un tai apvidū vēlāk jau vēsturiskā laik-

metā izveidojies pavisam īpatnējs latv. dialekts, t. s. augšzemnieku,
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kas sevišķi spilgts Latgalē, un kura artikulācijas lielā mērā ir līdzī-

gas slavu valodu artikulācijām. It īpaši spilgti tas izpaužas atse-

višķas zilbes, resp. zilbes centrālā patskaņa vai divskaņa izrunā, kurā

augšzemniekiem gan laikam slavu ierosmē dominē t. s. krītoši-mono-

ftonģiskais zilbes tips (sal. doc. Annas Ābeles rakstu „Par stieptās in-

tonācijas pāreju krītošā, FBR. 111, 41—42), stipri ekspīrātorisks ar

galveno izrunas sparu zilbes sākumā. Lai gan Ābeles jkdze loc. c.

spēcīgāku slavu ietekmes nostiprināšanos augšzemnieku izrunā meklē

laikmetā pēc latviešu akcenta atvilkšanas viscaur! uz pirmo zilbi,

domāju, ka Šis stipri ekspīrātoriskais slavu akcents un līdz ar to vis-

pārīgi stipri ekspīrātoriskais slavu zilbes tips, ko mūsu augšzemnieku
senčiem būs bijusi izdevība dzirdēt savu slavu kaimiņu mutē laikam

gan arī vēl priekš latviskās akcentu atvilkšanas, būs savukārt pat,

varbūt, sekmējis šo latvisko akcenta atvilkšanu. Šis krītoši-mono-

ftonģiskais zilbes izrunas tips varēja ieviesties vispirms vārdos ar

seno akūtu pirmajā zilbē, kā liepa, vārīta, salmi, un tad izplatīties uz

vārdiem kā galva (ar stiepto, resp. akūtēto pirmo zilbi un uzsvērto

otru). legūstot šā vārda pirmajai zilbei stipri ekspīrātoriski krītošu

raksturu, nepietika spēka vairs radīt uzsvaru otrā zilbē, un tā kļuva
vājāka un pamazām savu akcentu zaudēja. Bet tā kā atmiņa par vi-

ņas pirmatnējo uzsvērto raksturu bija valodas apziņā vēl labu laiku

dzīva, tad cenšoties atdarināt jaunā veidā tās bijušo uzsvaru, pa-

stiprināja vēl vairāk pirmo zilbi, caur ko tā ieguva kāpjošas zilbes

raksturu īpatnējā modificējumā, kā tagadējās dienvid-austr. augš-
zemnieku (sēliskās) izloksnēs (Sk. par šo jautājumu Ābeles rakstu

loc. cit. un rakstu par Dundagas izloksnes fonētiku",

FBR. VI, 23. un 24.). Tādējādi taisni slavu ietekmē var slēpties
viens no mūsu akcenta atvilkšanas iemesliem, šī atvilkšana tad sā-

kusies latv. valodas austrumu izloksnēs un pamazām virzījusies uz

rietumiem. Līdz galējiem rietumiem šī tendence nonākusi jau vāji-
nātā veidā, un kuršu valoda lielākā mērā bij uzglabājusi brīvo ak-

centu, ar ko arī izskaidrojas vairāk piemēru ar akcentu ne uz pirmās
zilbes tāmnieku izloksnē, Sk. Endzelīna Le. Gr. § 11.

Vēl aizvēsturiskā laikmetā jārunā par lībiešu ietekmi latviešu

valodā. Lībieši tolaik dzīvojuši Kurzemes ziemeļ-rietumos un Vidze-

mes rietumos, kur viņus sastopam arī vēl vēsturiskā laikmetā un

Kurzemē šaurā territorijā pat vēl līdz mūsu dienām. Ar viņiem mūsu

senčiem ievirzījušies ilgstoši sakari, un šo sakaru rezultāti latv. va-

lodā pirmā kārtā ir vesela rinda aizgūtu lībiešu vārdu, kas aptver ļoti
dažādas dzīves nozares, sākot ar vairāk garīga rakstura jēdzieniem,
kā laulāt, pestīt, kāzas, pulgot, zaimot v. c, pārejot tad uz praktiskās
dzīves jēdzieniem, kā tērauds, puika., muiža, kukainis, sulainis, va-

gars, urga, puķe, zustrenes, vajaga v. t. t., un beidzot ar aprobežotā
joslā izplatītiem jūrniecības un zvejas vārdiem, kā andrus, boja,

selga, paisums, lucis, kangas, vabas, ķeksis, ķidas, ķesele, kals v. c.

Šie vārdi, kā zināms, apcerēti Tomsena (V. Thomsen) pazīstamā
darbā Beroringer meliem dc finske og dc baltiske (litauisk-lettiske)

Sprog, lpp. 252.—288. Bet bez šiem leksikāliem aizguvumiem lībiešu

ietekme izpaužas arī citādi. Gandrīz visā savā bijušā territorijā lī-
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bieši izkusuši latviešos — Kurzemē kuršos, Vidzemē pa daļai kur-

šos, pa daļai letgaļos. Sakusuma rezultātā radies jauns plašs latv.

dialekts, t. s. tāmnieku, tiklab Kurzemē, kā Vidzemē, kas ar savām

īpatnējām artikulācijām, piem., ar savu dubulto līdzskaņu artikulā-

ciju tādos vārdos, kā Dundagas izloksnē sitt (sita), tapp (tapa) v. 1.1.,

un ar savām morfoloģiskām īpatnībām (sieviešu kārtas trūkums,
trešā persona visu personu vietā) vēl lielā mērā atgādina somu va-

lodas. Bet arī citādi latv. valodā jūtama lībiešu ietekme. Tā, piem.,
latviskās akcenta atvilkšanas iemeslus parasti meklē lībiešu izrunas

savādībās, jo viņiem akcents arvien uz pirmās zilbes. Gan ne lībieši

vien te vainojami, sal. Endzelīna Le. Gr. § 11 un augstāk par slāviem

sacīto, bet nav noliedzams, ka lībiešu izrunas īpatnības to varēja
sekmēt. Varbūt lībiskās izrunas reminiscences slēpjas arī dažās

mūsu vidus izloksnes izrunas savādībās, piem., ja mēs arī litērāriskā

valodā vārdus sita, aka, tapa, lasa, t. i. vārdus ar nebalsīgu līdzskani

starp patskaņiem izrunājam sitta, akka, tappa, lassa, tad vidējo līdz-

skaņu artikulācijā ir tikai relātīva starpība ar to pašu līdzskaņu iz-

runu Dundagas formās sitt v. t. t.

Cik lielā mērā un vai maz varam runāt par līb. ietekmi seno ž

un š pārvērtībā par z un s, seno g un k pārvērtībā palātālo patskaņu
un divskaņu priekšā par dz un c un seno an, en, m, un pārgrozībā par

uo, ie, i, ū, par to sk. Endzelīna domas recenzijā par Hirta Idg.
Grammatik FBR. VII, 178—179, kur viņš šīs parādības visai ticami

izskaidro ne ar lībiešu ietekmi, bet kā latviešu straujākā temperā-

menta un līdz ar to ātrākas izrunas sekas. Zināmi sīkāki, bet grūtāk

konstatējami lībiešu refleksi slēpjas gan arī latviešu sintaksē un sti-

listikā. Tādējādi jāatzīst, ka lībiešu refleksi latviešu valodā ir sa-

mērā dziļi, un lībiešu valodai piekrīt samērā liela loma tagadējās latv.

valodas izveidošanā.

Ar to varam noslēgt aizvēsturisko laikmetu mūsu valodas attī-

stībā. Pārejot uz priekšliterārisko posmu no XII.—XVI. g. s. vidum,

jāsaka, ka svarīgākā šā posma parādība latviešu valodas attīstības

gaitā ir stiprā vidus-lejasvācu valodas ietekme, kas šinī laikmetā

kļūst viņai jūtama. Ar plašu straumi plūst iekšā mūsu valodā vidus-

lejasvācu leksikālie elementi visās garīgās un praktiskās dzīves noza-

rēs. Šo elementu ir ļoti daudz, tikdaudz, ka no sīkākas viņu apcerē-

šanas man te jāatsakās. Aizrādīsim tikai, ka vecākie un dzīves pra-

sībām visvairāk atbiJstošie vidus-lejasvācu jēdzienu apzīmējumi ie-

viešas latv. valodā dziļi jo dziļi, izspiezdami pat vecus latv. vārdus, kā

piem., vārds meita, un palikdami lietošanā līdz pat mūsu dienām, kā

vārdi altāris, elle, bībele, kancele, priesteris, līķis, zārks, stunda,

skola, strīpa, tinte, bungas, meldija, bruņas, būvēt, mūris, valnis,

Icaļķi, tornis, telts, grāvis, kuģis, zēģele, stūrmanis un daudz daudz

citu. Tomēr sevišķā dziļumā vācu ietekme neiet, lai gan daži valod-

nieki centušies to atzīt par dziļāku, saskatot starp citu vācu ierosmi

jau vairāk reizes minētā akcenta atpakaļatvilkšanā latviešu valodā.

Šis uzskats maldīgs, kā to aizrāda Endzelīns savā Le. Gr. jau min.

12. §. Daži aizgūti vācu piedēkļi savā laikā bijuši aprobežotā mērā

produktīvi (piem. -manis vārdos augstmanis, lūkmanis v. c), bet vē-
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lāk tie savu produktīvo raksturu drīz pazaudējuši. Aizgūtos vidus-le-

jas vācu vārdus vēlāk no valodas arvien vairāk stumj laukā, un šai

tendencei par upuri krīt arī dažs no pašiem vecākiem vidus-lejasvācu

aizguvumiem, šinī prickšliterāriskā laikmetā ienākuši mūsu valodā

gan arī vēl daži lībiešu elementi un daži krievu, bet laikam gan ne-

daudz. Kas zīmējās uz pašu latv. valodu, tad pēc tā laika trūcīgiem
māteriāliem spriežot redzam, ka tā tikai dažos fonētikas un vārdu at-

vasināšanas sīkumos atšķiras no tagadējās valodas: pamatraksturs
tai tāds pat. Šā laikmeta beigās redzam jau noteikti izveidotus esam

tagadējos latviešu dialektus, kaut arī vēl ne gluži tādā veidā un tā-

dās robežās, kā tagad. Par literārisku, pāri dialektiem stāvošu lite-

rārisku valodu nav ziņu, bet lielos centros, it īpaši Rīgā, kur jau XV.

un XVI. g. s. dzīvojuši daudz latviešu, viņas sākumi saskatāmi zi-

nāmā vidus mēra valodā, kas bija izveidojusies, sastopoties šaurākā

territorijā dažādu latv. dialektu pārstāvjiem un cenšoties neapzinīgā
kārtā panākt lielāku savstarpēju saprašanos. Ir pamats domāt, ka

taisni šī valoda bija tā, kurā XVI. g. s. pirmajā pusē izdarīti pirmie
vēl neiespiestie latviešu garīgo dziesmu tulkojumi.

Par latviešu valodas jaunākiem attīstības posmiem runā savā

rakstā šinī pašā krājumā jau prof. Endzelīns, un tādēļ es te varu iz-

sacīties īsāk. Vecākā literārisbā posmā līdz XIX. g. s. vidum stipri
jūtama vācu valodas ietekme tiklab vārdu krājumā kā sintaksē. Ve-

cāko vidus-lejasvācu elementu vietā stājas jaunās vācu valodas ele-

menti, un tie samērā un saskaņā ar dzīves progresu un jauniem jē-
dzieniem plaši plūst iekšā mūsu valodā. Tomēr dziļumā tie nevar sa-

censties ne tikai ne ar aizvēsturiskā laikmeta svešiem elementiem,
bet pat ne ar vidus-lejasvācu. Tādēļ arī mūsu dienās šie vārdi no

latv. valodas gandrīz pilnīgi izskausti. Plašs ir arī vācu sintaktisko

elementu daudzums mūsu valodā, un to skaits vācu mācītāju, rakst-

nieku un tulkotāju darbības rezultātā joprojām pieaug. Es neru-

nāšu te neko par XVII. g. s. darbiniekiem Glūku un Fūrekeru, nedz

arī par Vecā Stendera darbību XVIII. g. s., kas tiešām visi centās

ieskatīties latviešu valodas būtībā un rakstīt pareizi latviski īsti la-

tviskā garā. Vispārīgi tomēr arī viņi bija sava laika vācu gara un

izglītības bērni, un vieni viņi arī ģermāniskās vācu stilistikas plūdos
mūsu valodā maz ko varēja darīt. Arī latviešu starpā jau ir daudz

bilingvju, kas neapzinīgi pakļauj savu stilu un frazeoloģiju vācu va-

lodas ietekmei, tulkodami vācu izteicienus latviski par daudz burtiskā

veidā. No šiem laikiem vēl tagad mūsu valodā palikušas konstrukci-

jas ar priekš finālā nozīmē, izteicieni: nāk priekšā, daudz par vēlu,
bezkā lai kaut ko darītu, piekrist, piepaturēt, līdzskolnieks, krist svarā,

no liela svara, saplēsts no suņiem, pie rakstīšanas, caur to v. c. No

XVIII. g. s. kļūst atkal stiprāks krievu iespaids, kaut gan sākumā

tas vēl maz izjūtams, bet XIX. g. s. pirmā pusē tas pieaug, sevišķi
pret gadu simteņa vidu.

Rosīgi rit latv. literāriskās valodas attīstības pulss mūsu jaunās
valodas laikmetā līdz XX. g. s. sākumam. Rodas tādi latv. valodas

pratēji un veidotāji, kā Juris Alunāns, Biezbārdis, Kronvalds, Ause-

klis, vēlāk Mūlenbachs un Rainis, kam lieli nopelni latviešu valodas
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tīrīšanā un atlatviskošanā. Bet arī svešās ietekmes joprojām stipras.

Intelliģenees dzimtās valodas izjūta, svešu valodu skolās mācoties,

ir stipri notrulināta, un intelliģence arvien vēl labprāt pārņem savā

valodā svešus stila un frazeoloģijas paraugus. Vācu ietekmes vietā

XIX. g. s. beigās un XX. g. s. sākumā stājas krievu vārdi un iztei-

cieni, kas arī vēl līdz šim sastopami mūsu valodā, kā, piem., kā tas

Wn nebūtu, pārmērīga „pateicoties" lietošana, pārmērīga kurš lieto-

šana, tālu ne tā, maz pa mazām, uz vietām, iznest lēmumu, izbīdīties,

piedot (=pievienot, piešķirt), caurskatīt, dēļ nepareiza lietošana, pa

nepareiza lietošana („pa krieviski") v. t. t. Ar tiem mūsu valodnieki

visu laiku priekš pasaules kara veda sīvu cīņu, kaut arī bez sevišķi

jūtamām sekmēm.

Apstākļi labojās tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanas, kad ar

ūniversitātes atvēršanu lielāku faktisku noteikšanu ieguva arī la-

tviešu valodnieki ar profesoru Endzelīnu priekšgalā. Radās iespēja

cx cathedra mācīt, kā pareizi latviski jārunā un jāraksta. Paceļoties
latv. valodas mācības un zināšanu līmenim skolās, ceļas arī latv. va-

lodas pareizības līmenis. Jaunās terminoloģijas ievešana, kas sai-

stās ar Terminoloģijas komisijas darbību, izskauž mūsu valodā daudz

nevajadzīgu leksikālu rusismu un ģermānismu, vismaz no oficiālās

skolu un grāmatu valodas, kā arī dāžādās amatniecības nozarēs, kaut

gan vienkāršā tautā vēl vecie vācu un krievu nosaukumipaliek. Arīpla-
šākās aprindas vienā otrā gadījumā uzklausa valodnieku aizrādīju-

mus, kurus it sevišķi propagandē jaunā intelliģences paaudze, kas

mācījušies Latvijas ūniversitātē, it īpaši tās filoloģijas un filosofijas
fakultātē. Tādēļ svešās ietekmes mūsu dienu valodā stipri reducētas.

Gaismā tiek celti veci latv. vārdi un izteicieni, kas nereti visai labi

var izsacīt arī modernos jēdzienus un atzinumus. Sīkumos vēl daudz

kas darāms, bet nav noliedzams, ka mūsu valoda ar katru gadu kļūst

gludāka un veiklāka ar vieglāku ritumu, un arvien vairāk pielāgojas
literāriskās valodas starptautiskām prasībām. Latviešu valoda ir ceļā

uz to, lai visā drīzumā galīgi izveidotos par parocīgu un visos virzie-

nos lietderīgu garīgās dzīves un darbības ieroci.

E. Blese.
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Valodas liecības par senajiem baltiem.

Kur, kā un kad ir dzīvojuši senie balti jeb aisti, vēl runādami

vienu valodu, par to mums nav nekādu rakstu liecību; bet viss tas

vēl nebūt nenozīmē, ka mēs par to arī nevaram nekā zināt. Leišu,

prūšu un latviešu valoda ir mums drošs mantojums no tālās senatnes,

un šajās valodās ir arī, bez šaubām, liecības no šiem kopdzīves lai-

kiem. Lai nu gan tukši vārdi vien nav īsti saistīti ne ar noteiktu

vietu, ne ar laiku, tomēr šos robus var piepildīt ziņas no archaiolo-

ģijas un etnogrāfijas. Ja nu šo triju liecību ziņas labi saskan, tad

varam domāt, ka viņas stāv tuvu patiesībai.
Sākšu vispirms ar jautājumu par seno baitu kopējo dzimteni.

Atmetot gluži fantastiskos prātojumus par aistu ceļojumiem, varam

konstatēt kādas septiņas dažādas hipotēzes par viņu pirmdzimteni.
1615. gadā mācīts leitis Michalo Lituanus publicē kādu rakstu, kurā

viņš aizrāda uz leišu valodas līdzību ar latīņu valodu un domā, ka leiši

esot ieceļojuši no Itālijas. Kāds latviešu rakstnieks vēl līdz pēdējam
laikam turējās pie tā uzskata, ka senie balti esot cēlušies no senajiem
romiešiem. 19. gadu simteņa sākumā zinātnieki sāka meklēt indoei-

ropiešu dzimteni vispirms Indijā un vēlāku Vidus-Āzijā. Leišu un

latviešu rakstos šī hipotēze ir vēl tagad sastopama. Leišu vēsturnieks

S. Daukants līdz ar rakstnieku J. Basanovičju ir šo vērojumu drusku

pārgrozījuši, domādami, ka balti esot cēlušies no seniem trāķiešiem,
kamēr pēdējie caur Maz-Āziju esot ienākuši no austrumiem. Krievu

archaiologs Bogdanovs nāca klajā ar pavisam jaunu hipotēzi, pēc
kuras indoeiropiešu dzimtene esot bijusi uz austrumiem no Oņegas
ezera, šīm domām pievienojās daži latviešu rakstnieki, kas stāv zem

krievu iespaida, aizrādīdami, ka latvieši kādā tautu staigāšanu laik-
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metā, apmērā no 7. līdz 9. gadu simtenim, būšot no turienes ienākuši

Baltijā. Tā kā nu drošāku pierādījumu par baltu tautu tālākiem ce-

ļojumiem trūka, tad daži zinātnieki sāka domāt, ka balti nemaz ne-

esot daudz klejojuši, un ka, varbūt, pat ap Lietavu esot jāmeklē senā

indoeiropiešu dzimtene. Beidzot pastāv vēl domas, ka senie balti jau

priekš 5000 gadiem esot dzīvojuši pie Baltijas jūras. Arī latvieši jau
sen esot dzīvojuši tagadējā Vidzemē un Kurzemē, tikai somu radi-

nieki lībieši esot viņus uz kādu laiku atspieduši no jūrmalas. Pēc šām

pretējām hipotēzēm mēs redzam, ka ar teorētiskiem spriedumiem
vien nav izšķirams jautājums par baltu dzimteni. Ja mēs gribam
meklēt pakaļ, kur mūsu senči ir dzīvojuši senajos aizvēstures laikos,

tad mums ir vajadzīgi drošāki pieturas punkti.
Baltu valodas ir uzglabājušas savas senās dzimtenes vecu-vecos

floras un faunas nosaukumus, kas liecina par tādiem pašiem klima-

tiskiem apstākļiem, kādus tagad sastopam Lietavā, Prūsijā un La-

tvijā. Ja nu koku starpā mēs še sastopam bērzu (leit. beržas, pr.

berse), kas droši vien ir mantots no indoeiropiešu pirmtautas, tad

senie balti nevar būt nākuši no Itālijas, vēl mazāk caur Trāķiju no

Maz-Āzijas, kur bērzi nav sastopami. Turpretī nākdami no augstiem

ziemeļiem ap Oņegas ezeru, senie aisti laikam gan nebūtu tik labi pa-

zinuši ozolu (leit. aužuolas, pr. ausonis), liepu (leit. liepa, pr. lipe),
ābeli (leit. obelis, pr. wobalne), osi (leit. uosis, pr. woasis), kļavu

(leit. kliavas) un vīksnu (leit. vinkšna).
Vecie faunas vārdi noteic mums baltu dzimtenes robežas vēl vai-

rāk nekā floras nosaukumi. Vāveres (leit. vovere, pr. weware) un

caunas (leit. kiaune, pr. caune) nebūs meklējamas tālos dienvidos, ka-

mēr zuši (leit. ungurvs, pr. angurgis) un laši (leit. lašiša, pr. la-

sasso) jau liecina par Baltijas jūras apkārtni. Augstos ziemeļos at-

kal nav dzīvojuši sūbri (leit. stumbras, pr. wossambers), tauri (leit.

taura», pr. tauris) un brieži (leit. briedis, pr. braydis). Meža cū-

kām, kuras arī balti pazina, ziemeļos būtu trūcis ozolu un lazdu mežu.

Ja senie balti būtu ieceļojuši no Āzijas, nākdami caur Maz-Āziju

jeb dienvidus Krieviju, tad viņi būtu sastapušies ar irāniešu ciltīm un

aizjēmušies kādus irāniešu vārdus. Nākdami no Trāķijas, viņi būtu

mantojuši kādus grieķu vārdus, kamēr no Itālijas viņi būtu pārnesuši

latīņu valodas elementus. Tā kā nu tādu aizjēmumu baltu valodās

nav, tad tiek apstiprināti augšā minētie vērojumi no floras un faunas

nosaukumiem. *

Pēc valodas liecībām varam droši piejemt, ka senie balti ir dzī-

vojuši savu tuvāko radinieku, slavu kaimiņos. Par slāviem mēs jau

diezgan droši zinām, ka aizvēstures laikos tie nav dzīvojuši ne visai

tālu uz rietumiem, ne arī uz austrumiem, tāpat arī ne tālu uz dienvi-

diem un ziemeļiem, šādās apmēra robežās tad nu arī ir jāmeklē seno

baltu dzimtene. Uz līdzīgu baltu un slavu dzimteni aizrāda arī ļoti

līdzīgie floras un faunas nosaukumi baltu un slavu valodās.

Valodnieki ir pierādījuši, ka no visām dzīvām indoeiropiešu va-

lodām, baltu valodas ir vislabāk uzglabājušas iedomājamās indoeiro-

piešu pirmvalodas skaņas, dažādos zilbju garumus jeb akcentus, dif-

tongus un locījumu galotnes. Fleksijas galotņu vecuma un pilnības
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ziņā baltu valodām var tuvoties tikai vēl viņu tuvākās radinieces

slavu valodas. No visa tā nu varam spriest, ka baltu tautas nav daudz

sastapušās un maisījušās ar citām tautām, kādēļ arī būs mazāk

mainījušas savas dzīves vietas nekā citas radu tautas, neizjemot pat
slāvus. Tā nu arī varam saprast augšā minēto hipotēzi, ka taisni ap

Lietavu esot jāmeklē seno indoeiropiešu pirmdzimtene. Lai nu gan

spriedumi par tik veciem laikiem, kad indoeiropiešu pirmtauta vēl

dzīvojusi kopā un runājusi vienu valodu, ir jāatzīst par ļoti problē-

mātiskiem, tomēr ziņas par baltu pirmdzimteni ir mums daudz dro-

šākas.

Piejemdami baltus un slāvus par kaimiņu tautām, mēs varam iet

arī soli tālāk un aizrādīt, ka balti ir dzīvojuši uz ziemeļiem no slā-

viem. Pēdējie ir pazinuši tādus dienvidu kokus, kā skābardi (āvKt.)
un īvi (THCb ), un līdz ar tiem arī ēfeju (njnourb), kamēr baltu pirm-
valodā šo augu vārdi nav konstatējami. Savos laukos slāvi ir jau

audzinājuši zirņus (ropoxt.), pupas (606t.) un lēcas (Meqeßhiia),
augus, kas ļoti gausi ir virzījušies uz ziemeļiem un tikai laikam pēc
Kristus laikiem ir nonākuši arī pie baltiem. Slāvi ir arī kopuši veco

labības sugu sāru (npoco), kas paģēr siltāku klimatu, turpretī balti

(leit. sora, pr. prassan) liekas to pamazām atmetuši būt.

Šos novērojumus pēc floras nosaukumiem pabalsta arī citi va-

lodniecības dati. Slāvi jau savas kopdzīves laikos ir aizjēmušies vai-

rāk vārdu no kādas irāniešu valodas. Ap Eiropas vidieņu mēs nu ne-

pazīstam citus irāniešus, kā skitus, kas dzīvoja dienvidus Krievijas

stepēs, un tā tad gan uz dienvidiem no slāviem. Arī fonētiskā ziņā
slavu pirmvaloda var būt mantojusi kādas savādības no šiem skitiem.

Tā kā nu baltu valodās nav ne šo fonētisko savādību, ne arī tieši no

irāniešiem aizjemtu vārdu, tad mēs redzam, ka baltiem nav bijis kā-

das tiešas satikšanās ar skitiem. No tā nu seko tālākais slēdziens, ka

slavf ir šķīruši baltus no skitiem. Neapšaubāms nu izrādās tas fakts,
ka uz dienvidiem no slāviem balti nevar būt dzīvojuši nekādā ziņā.
Arī uz austrumiem vai rietumiem no slāviem dzīvojot, balti nevarētu

būt pilnīgi šķirti no skitiem. Tā tad šie dati runā atkal augšā mi-

nētajam vērojumam par labu, ka balti būs dzīvojuši uz ziemeļiem no

slāviem.

Valodnieki un daži archaiologi ir izteikuši domas, ka ap trešo

gadu tūkstoti priekš Kristus somu-ūgru pirmtauta ir dzīvojusi uz

rietumiem no Uralu kalniem. Virzīdamies uz rietumiem un dienvi-

diem somi-ūgri nonāk pie kādas irāniešu tautas, laikam seno skitu

senčiem. Varbūt ap pirmā gadu tūkstoša pirmo pusi priekš Kristus

senie somi-ūgri, somu, igauņu un lībiešu senči, jau sastopas ar sena-

jiem baltiem. Kādus gadu simteņus vēlāku, tā ap pirmā gadu tūk-

stoša vidu priekš Kristus, jeb arī vēlāku, somi esot sasnieguši

Baltijas jūras piekrasti uz dienvidiem no Somu jūras līča. šeit nu

viņi esot satikušies ar kādu ģermāņu cilti, kuras vārdi ieplūst somu

izloksnēs, sākot no pirmā gadu simteņa pēc Kristus, nedaudz piemē-
ros varbūt jau kādus četrus gadu simteņus agrāki. Tikai vairāk

gadu simteņus vēlāku šie somi atrodas kaimiņos arī ar senajiem
krieviem.
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Šādas valodniecības ziņas, apstiprinātas pa daļai arī ar archaio-

loģijas liecībām, met savu gaismu ari uz minēto tautu apmēra ro-

bežām. Tā kā somi ir aizjēmušies daudz kultūras vārdu no baltiem,
tad pēdējie bez šaubām ir dzīvojuši tuvāk kādam kultūras centram

nekā pirmie, un šis kultūras centrs gan laikam bija Baltijas jūra.
To ievērojot baltu dzimtene ir jāmeklē vai nu pie pašas Baltijas jū-

ras, vai arī pie kādas lielākas upes, kas ietek Baltijas jūrā. Ja

balti ir šķīruši slāvus no senajiem somiem, tad pēdējie būs dzīvo-

juši uz austrumiem un ziemeļiem no baltiem, kas tad viņiem arī

savu laiku bija svarīgākie kultūras nesēji, šie apstākļi nu jau treš-

kārt apstiprina augšējo aizrādījumu, ka balti ir dzīvojuši uz zieme-

ļiem no slāviem.

Jau agrāki valodnieki bija sākuši vērot, ka seno slavu pirm-
dzimtene esot jāmeklē ap Dņepras upes vidieņu. K. Būga, dibinā-

damies uz vietu vārdu datiem, tura par slavu dzimteni Poliju un

Voliniju starp Vislu, Karpatiem un Dņepru — no Kijevas līdz

Pripetes grīvai. Tā kā par gadu tūkstošiem slāvi ir atradušies pa-

stāvīgā kustībā, tad gan būs grūti uzstādīt kādas noteiktas senslāvu

robežas, tomēr pēdējais vērojums ir jāatzīst tik tālu par pareizu,
ka viņš nerunā tām ziņām pretī, kādas mēs smeļamies no floras un

faunas nosaukumiem.

Gluži to pašu var arī sacīt par K. Būgas uzstādīto baltu dzim-

teni, kas esot iejēmusi Nemuna upes baseinu un Dņepras augšgalu.

Šādas dzimtenes robežas var varbūt sīkumos grozītas tikt, bet vi-

ņas nerunā pretī tām ziņām, ko mēs zinām par baltu kaimiņiem un par

viņu zemes floru un faunu. Ja tad nu še saskan ziņas no dažādiem

viedokļiem, tad mums ir jāpieņem, ka mēs jau stāvam patiesībai

tuvu. Tā tad mūsu dienās mēs jau varam droši apgalvot, ka senie

balti nav nākuši ne no Āzijas, ne no Trāķijas, ne no Oņegas ezera ap-

kārtnes, bet laikam gan arī priekš Kristus laikiem nav vēl dzīvojuši

tagadējā Vidzemē uz ziemeļiem no Daugavas. Šai ziņā sakrīt valod-

nieku vērojumi pa daļai arī ar archaiologu ziņām. Jau bronzas laik-

metā ir uz ziemeļiem no Daugavas citāda kultūra nekā uz dienvi-

diem, kur zinātnieki meklē baltu ciltis. Līdzīga dažādība, kā liekas,

turpinās arī vēl agrā dzelzs laikmeta pirmajā posmā.

Diezgan bagātas ziņas sniedz mums valodniecība par seno baltu

kultūru, kur taisni metālu lietošana noder par svarīgāko mērauklu.

Jau baltu senči? senie indoeiropieši, kā zināms, ir pazinuši vienu me-

tālu, kādēļ gan nav domājams, ka viņu pēcnācēji būtu krituši atpa-

kaļ akmeņa laikmetā, kā nesen vēl tika par baltiem prātots. Lai gan

par metālu bagātību še nevar būt runa, kā apliecina arī archaiolo-

gija, tomēr nav šaubu par to, ka balti jau ir pazinuši piecus metālus,

īsts un vecs baltu vārds varš (leit. varias, prūs. wargien) liecina,
kas tas ir tālas senatnes mantojums, kas nav aizjemts ne no slāviem,

ne no ģermāņiem. Tāpat otrs vecais metāls alva (leit. alvas, prūs.

alwis) nav uzskatāms par aizjemtu slavu vārdu (ojiobo). Vēl dro-

šāki var to teikt par dzelzi (leit. geležis, prūs. gelso), kur baltu iz-

runa ir labāki uzglabājusies nekā slavu izruna (>Ke/rfe3o). Sudraba

jeb sidraba (leit. sidabras, prūs. siraplis) nosaukums saskan ar
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slavu (cbpe6po) un gotu (silubr) vārdu, bet nav redzams, ka še vieni

būtu devēji, otri jēmēji. Vecais zelta nosaukums (leit, auksas, prūs.

ausis, pie latviešiem sastopams mājas vārdā Auskalējs) ir atkal īsts

baltu vārds, kas varētu būt kaut kādā ceļā pārnācis vecs latīņu vārds

(ausom).

Ir arī daži veci baltu vārdi, kas liecina, ka viņi ir nevien iemai-

nījuši gatavas metāla lietas, bet ir pratuši arī paši tās apstrādāt.
Prūšu „wutris", kalējs, saskan ar slavu un ir vēl rada ar

citu prūšu vārdu „autre", smēde, kas ir īsts baltu vārds. Latviešu

„kalt" ir tas pats; kas leišu „kalti", kamēr ar slavu „KOBaTH" var sa-

līdzināt „kaut, kaustīt". Ja tad nu visas baltu ciltis ir pratušas labi

izšķirt piecus dažādus metālus un pat vēl tos apstrādāt, tad metāls

nebūs bijis pie viņiem pārāk liels retums. Nav arī jādomā, ka še

būtu liela pretruna ar archaioloģiju, jo svarīgais un retais metāls gan

tikai izjēmuma gadījumos nokļuva zemē, kura turklāt ir vēl ļoti maz

archaioloģiski izpētīta. Metālu trūkuma dēļ viņu vārdi arī nav gā-

juši no baltiem tālāku uz seniem somiem.

Ka senie balti nav vairs klejojuši apkārt, bet jau dzīvojuši uz

vietas, par to liecina trīs dažādas ēkas: nams (leit. namas), klēts

(leit. klētis, prūs. clenan) un pirts (leit. pirtis, senkrievu nbpTb),
kādas būs meklējamas jau pie senajiem baltiem. Vai pie šām ēkām

vēl būtu jāpieskaita ceturtā kūts (leit. kūtis) un vai tā būtu nozīmē-

jusi lopu stalli, tas vēl noskaidrojams. Jau senie indoeiropieši ir pa-

zinuši dzīvojamu ēku ar jumtu un durvīm, bet pie baltiem nāk vēl

logs (leit. lāngas, prūs. lanxto) klāt, kas laikam bijis gaismas cau-

rums sienā, nevis dūmu izeja jumtā. Čukuma dūmu izeja attīstās

parasti pēc seno telšu parauga, kamēr no koka celtās ēkās mēdz at-

stāt gaismas caurumu sienā. Par to varētu liecināt tas apstāklis, ka

visās trījās baltu valodās šis vecais nosaukums ir pārgājis uz mūsu

laiku logu, nevis uz čukuma caurumu. Daži rakstnieki domā, ka

seno latviešu dzīvojamā ēka esot bijusi nabadzīga būdiņa ar „sūnu

jumtu", bez logiem un krāsns. Daži agrākie zinātnieki bija atkal

pārliecināti, ka senie latvieši pazinuši tikai lubu jumtus, jo kā med-

niekiem un zvejniekiem tiem neesot bijis nekādu salmu ēku apjum-
šanai. Visi tie ir teorētiski prātojumi bez pierādījumiem. Jau se-

nās stabu ēkas Šveices ezeros bijušas jumtas ar salmiem. No klasi-

skiem rakstniekiem mēs zinām, ka senie grieķi un romieši taisījuši

jumtus parasti no niedrēm, bet ķelti un ģermāņi no salmiem. Sibī-

rijas mežoņu tautas jumj savas ēkas parasti ar zāļu salmiem, būdi-

ņas dažreiz arī ar egļu mizām jeb kamienu, retumis arī ar tāsīm, tā-

pat kā dažos gadījumos arī senie zviedri. Lubu jumti ir bez zāģa

grūti taisāmi, un tā ka arī tautas dziesmās lubu jumts ir liels re-

tums, tad gan senie latvieši tādu nebūs taisījuši. Par kādiem sūnu

jumtiem pavisam nevar būt runa, jo tādi nav nekur ne redzēti, ne

dzirdēti. Jau augšā ir minēts, ka senajiem namiem bijuši arī logi,
bet krāsni (leit. krosnis), kas laikam attīstījusies no pavarda, varam

tik vēl leišu-latviešu vienības laikā konstatēt. Tikai seno namu krāsns

nav bijusi tāda, kā tagad mūsu istabās, bet līdzinājusies drīzāk ri-
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jas, pirts un vidzemnieku nama krāsnīm. Vēl tagad leišu krosnis un

latgaliešu kruosne apzīmē parasti pirts krāsni.

Ka senie balti jau sen ir pratuši ēkas celt, to redzam arī no tam,
ka jau senie somi ir aizjēmušies no viņiem tādus vārdus kā: pirts
(som. pirtti), siena (s. seinā) un tilts (s. sita).

Archaiologi aizrāda, ka jau vairāk gadu tūkstošu priekš Kristus

ļaudis rietuma Eiropas vidienā ir pratuši kopt labību. Daudz valod-

nieki ir pārliecināti, ka šo seno zemkopju kaimiņi ir bijuši arī indo-

eiropieši, kas no viņiem aizjēmušies tādu pašu zemkopību. Lai nu

gan āriešu ciltis ir bijuši nomadi, kuriem labības kopšanai bijusi
maza nozīme, tomēr visām citām indoeiropiešu ciltīm ir tik bagāta
zemkopības terminoloģija, kādu varam meklēt vienīgi pie zemkopju
tautām. Pie šām pēdējām indoeiropiešu ciltīm tad nu arī pieder
balti. Miežus (leit. miežiai, prūs. moasis) un kviešus jeb pūrus (leit.

purai, slav. nbipo) viņi laikam jau būs mantojuši no indoeiropiešu

pirmtautas. Ka miežiem ir uzglabājies kopējs nosaukums pie visām

trim baltu tautām, kamēr pūru vārds ir stipri ierobežots, varētu tā

saprotams l būt, ka mieži tikuši daudz vairāk kopti nekā kvieši jeb

pūri, kas arī ziemeļu zemē citādi nebija sagaidāms. Uz tādu pašu
miežu nozīmi aizrāda arī latviešu maizes nosaukums, kas ir cēlies no

miežiem, un latviešu tautas dziesmās bieži daudzinātais „miežu

arājs", kā tur parasti dēvē tautieti.

Kur un kad cēlusies rudzu (leit. rugiai, prūs. rugis, slav. p-b>Kb,

vecziem. rugr) un auzu (leit. avižā, prūs. wyse, slav. oßbCb) kultūra,

nav mums droši zināms, bet balti ir bez šaubām jau sen pazinuši
abas šīs labības sugas. Vecu rudzu kultūru varam konstatēt līdz Bal-

kānu pussalai, bet auzu kopšanu varam vērot līdz Altaju kalniem.

Seniem latviešiem mieži un rudzi bijuši svarīgākā labība, ko redzam

tāpat no rakstu liecībām, kā arī no tautas dziesmām, kas pastāvīgi
daudzina „miežus, rudzus", jeb „rudzus, miežus". Rudzu kultūra pie
seniem latviešiem laikam būs pacēlusies līdz ar rokas dzirnavu ieve-

šanu, kādēļ blakus tautietim „miežu arājam" tautas dziesmās tiek

daudzināta tautiete „rudzu malēja".
Pirmais šķiedru augs seniem baltiem laikam būs bijusi nātre

(leit. notere, prūs. noatis), kas ir rada ar vārdu „nātns". Pasakās

vēl mūsu dienās ir uzglabājušās atmiņas par nātru krekliem. Ļoti
vecs kultūras augs liekas būt arī lini (leit. linai, prūs. lynno). Par

jaunāku ir jāpiejem kaņepes (leit. kanapes, prūs. knapios), kas to-

mēr jau laikam priekš Kristus laikiem būs pārnākušas pie baltiem.

D. Zeļeņins (Russische Volkskunde 149. 1. p.) gan ir pārliecināts,
ka krievi esot kaņepes agrāki pazinuši nekā linus, kādēļ arī pie bal-

tiem varētu meklēt līdzīgus apstākļus. Pēc vēstures, valodniecības

un archaioloģijas mēs tomēr droši zinām, ka rietumu Eiropā lini ir

daudz vecāks kultūras augs nekā kaņepes. Lai gan D. Zeļeņins aiz-

rāda, ka kaņepju kultūra esot pie krieviem vairāk izplatījusies, bet

tas vien vēl neliecina, ka viņa ir arī vecāka par linu kultūru.

No zemkopības terminoloģijas jemsim tikai tādus vārdus, ko

balti ir mantojuši vai jau no indoeiropiešu pirmtautas, vai arī drusku

vēlāku no rietumu ciltīm, kad senie ārieši jau bija atdalījušies. Pie
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tādiem vārdiem pieder: arkls (leit. arklas), ecesas (leit. akečios,

prūs. aketes), sirpe, art (leit, arti, prūs. artoys, arājs), sēt (leit,

seti, prūs. semen, sēkla), malt (leit. malti, prūs. malunis, dzirnavas),

sijāt jeb niekāt (leit. nekoti) v. c. šie vārdi vien jau dod diezgan

gaišu liecību par zemkopības nozīmi pie senajiem baltiem.

Netieši par zemkopību vēl liecina tādi vārdi, kā siens (leit, šie-

nas) un sēks (leit, šekas, prūs. schokis), jo ganu tautas nekur ne-

baro savus lopus ar sienu, un svaigu nopļautu zāli jeb sēku. Līdzīgs
vārds ir arī atāls (leit. atolas, prūs. attolis), jo tādu varam gan

meklēt nopļautas zāles vietā, nevis vienkāršās ganībās.
Uz zemkopības vecumu un nozīmi pie baltiem, aizrāda vislabāk

tie speciālie termiņi, kas no senajiem baltiem ir pārgājuši uz sena-

jiem somiem. Pie šādiem vārdiem gan piederēs, kā jau V. Tomsons

ir aizrādījis, arī rudzi (som. ruis [no rugis], ig. rukis, ruis, veps.

rugiš, vot, ruis), lai gan parasti domā, ka šis vārds esot aizjemts no

ģermāņiem. Galotne „is" pilnīgi saskan ar baltu vārda galotni, ka-

mēr ģermāņu valodās var tādu tikai hipotētiski piejemt. Tāpat nav

iemesla domāt, ka somi tikai vēl pie ģermāņiem pēc Kristus laikiem

būtu iepazinušies ar rudziem, bet agrāki, baltiem blakus dzīvojot,
nebūtu griezuši uz rudziem vērību. To pašu var sacīt par liniem (ig.
līb. un vot. lina), jo somu vārds (liina) var būt vēlāku zem skandi-

nāviešu iespaida pārvērties. Pēc Kristus laikiem, kā vērojams, būs

zirņi (som. un ig. herne, kar. olon. un veps. herneh, līb. jernas) pār-

gājuši pie somiem. Liniem līdzinās kaņepes (līb. kanēp, kanep, ig.

kanep, vot. haniva, haneva), jo somu vārds (hamppu) ir aizjemts no

zviedru valodas (hampa, hampu). Samērā jauns vārds ir lēcas, ko

latvieši ir aizjēmušies no krieviem (jinqa), bet no latviešiem tas ir

pārgājis pie lībiešiem (lātšos) un igauņiem (lāātsas). Arī senāk še

varēja lēcas ar citu vārdu būt pazīstamas. Vecs turpretī ir vispā-

rējais labības nosaukums (no leit, jāvas), kas ir sastopams vairāk

somu valodās (som. kar. un olon. jyvā, ig. jūwā, veps. juva).
No citiem zemkopības termiņiem, kas no baltiem ir pārgājuši

pie somiem, minēsim vēl vagu (som. un vot. vako, kar., olon. un

veps. vago, ig. wagu, wago, līb. vag), sēklu (som. siemen, kar. šie-

men, veps. un ig.sēmen, vot.sēmē), pelus (som. pelut, vot. peltti),akotu
(som. oka, ig. okas, līb. uogos), ecēšas (veps. āges, som. un vot. āes

[no āges], ig. āes, āke, līb. āggos), sienu (som. un kar. heinā, veps.

hein, vot. einā, ig. hein, līb. āina, lap, suoine) un atālu (som. ātelā,

vot, atālā, ig. hādal, līb. addol). Ja tik daudz veci baltu vārdi, kas

zīmējas uz zemkopību, ir pārgājuši somu valodās, tad mums nav ie-

mesla līdzīgiem ģermāņu vārdiem dot priekšroku, ja to nepabalsta
droši fonētikas likumi.

Eiropieši vēl tagad nav attīstījušies par tipiskiem zemkopjiem
kā ķīnieši, pie kuriem mājas lopi spēlē gluži mazu lomu. Senos lai-

kos lopkopībai Eiropā bija vēl lielāka nozīme samērā ar zemkopību.
To pašu varam sacīt arī par senajiem baltiem. Jau no indoeiropiešu
pirmtautas balti būs mantojuši vecākos mājas lopus: suni (leit. šuo,

pr. sunis), govi (kr.rOßH.no), avi (leit. avis, slav.oßbna) un kazu (kr.

Ko3a, leit, oškā, prūs. wosee; sal. āzis, leit. ožys, prūs. wosux). Ka
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tie ir bijuši mājas lopi, to sevišķi apstiprina tādi vārdi, kā: vērsis

(leit. veršis, prūs. werstian), govs (leit. karve, prūs. curwis, slav.

Kpaßa) un teļš (leit. telias, kr. tcjih), avens (leit. aviņas, prūs.
awins, slav. odbHt.), aita (no avīta) un jērs (leit. eras, prūs. eri-

stian, slav. npnHa, vilna). Balti ir pazinuši ari mājas cūku (kuilis,
leit. kuilvs, prūs. cuvlis, kriev. KHJib; leit. paršelis, prūs. prastian,
sivēns), kādu sastopam tikai pie zemkopju tautām. Svarīga loma

pie baltiem piederējusi zirgam (leit. žirgas, prūs. sirgis), un senie

prūši lietojuši pat ķēvju pienu ēdienam. Vēl tagad leišu un latviešu

tautas dziesmas daudzina zirgus ar tādu mīlestību, kādu varam vē-

rot vienīgi pie jātnieku tautām.

Mājas putni turpretī pie baltiem vienības laikā vēl nav konsta-

tējami. Ka somi (vāive) un igauņi (wāiw) ir aizjēmušies leišu vārdu

„vēvesa", kas nozīmē skuteli un zosu uti, tas vēl neliecina, ka līdz

ar to būtu aizjemtas arī mājas zosis, kā K. Būga domā. Drīzāk ir

jāpiejem, ka vecākā nozīme šim vārdam ir bijusi skutele.

Par galīgi*nodibinājušos lopkopību pie baltiem liecina turpretī
tie lopkopības vārdi, kas no baltu valodas ir pārgājuši somu valodās.

Pie tādiem pieder avens (som. kar. un ig. omas), āzis (som. vuohi),
cūka (som. porsas no leit. pāršas) un jērs (som. jārāā, ig. jāar). No

baltu zirga vārda ir turpretī somiem radies vērsis (som. hārkā, kar.

hārgā, vot. ārčā, ig. hārg, līb. āga). Tāpat arī baltu gana nosaukums

(leit. piemuo) ir pārgājis pie somiem (som. kar. un veps. paimen).
Mazāk svarīgus no baltiem aizjemtus lopkopības vārdus varam atstāt

neminētus.

Pie seniem indiešiem un grieķiem pirmie amatnieki ir bijuši ka-

lēji un ādmiņi, un abu šo amatnieku nosaukumus varam attiecināt

arī uz baltu pirmvalodu (latv. un leit. kalvis, poļu kowal, sal. vēl

augšā wutris; latv. ādminis, leit. minikas, prūs. mynix). Tie sen-

laiku kalēji būs apstrādājuši jeb kaluši nevien metālus, bet arī ko-

kus un akmeņus; kamēr ādmiņi būs taisījuši kurpes (leit kurpe,

prūs. curpe), siksnas (leit. šikšnā, som. aizjemtais vārds hihna) un

citas ādas lietas.

Savu valdnieka jeb kunga nosaukumu (leit. kunigas, prūs. ko-

nagis) balti laikam ganbūs aizjēmušies jau no gotiem, kaut arī uz

fonētikas pamatiem tas nav skaidri pierādāms. Ja šādu vārdu bija

aizjēmušies slāvi dienvidos un somi ziemeļos, tad gan arī baltiem

vidū tas svešs. Ja nu slāvi un somi to vārdu būtu man-

tojuši no gotiem, tad izklausās gluži neticami, ka baltu tautas to

būtu aizjēmušās tikai jaunākos laikos un turklāt katra tauta no sa-

vas ģermāņu izloksnes. Ka kuningas leišu valodā varēja izvērsties

par „kunigas", par to nemaz nebūtu jābrīnās, jo īpašības vārdu pie-
dēklis „ingas" skanēja pie lietu vārda svešādi. Taču ne bez iemesla

tāds valodnieks, kā V. Tomsens, tura somu un igauņu vārdu „kunin-

gas" par aizjemtu no baltiem, jo senā ģermāņu forma kuningaz ir

tomēr tikai mākslīgi rekonstruēta.

lepazinušies ar liecībām par baltu dzimteni un viņu kultūru, va-

ram pāriet arī uz jautājumu, kādā laikā balti var vēl būt turēju-
šies kopā un runājuši vienu valodu, lai arī bez šaubām jau dalītu iz-
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loksnēs. Prof. V. Tomsens ir pierādījis ar fonētikas palīdzību, Ka

daudz baltu vārdi somu valodās ir vecāki par ģermāņu vārdiem, kas

tikai vēl pēc Kristus laikiem būšot pārnākuši pie somiem. Turpretī
vecākie baltu vārdi būšot aizjemti jau priekš Kristus laikiem, kad

vēl laikam pastāvējusi baltu pirmvaloda, šos pētījumus turpina
somu profesors E. N. Setālā un aizrāda, ka senie somi nonākuši pie

Baltijas jūras krastiem tikai īsi priekš Kristus dzimšanas un dzīvo-

juši no iesākuma uz dienvidiem no Somu jūras līča. Pašu Somiju,
kā varot vērot, tanīs laikos būšot apdzīvojuši tagadējo lapu senči.

No Baltijas uz tagadējo Somiju senie somi būtu pārgājuši četru

pirmo gadu simteņu laikā pēc Kristus. A. Hakmanis atkal domā,

ka šī pāriešana būtu notikusi visvairāk tikai no ceturtā līdz piektam

gadu simtenim. Pēc dažu archaiologu pārliecības no piektā līdz de-

vītam gadu simtenim baltu iespaids uz seniem somiem Igaunijā esot

bijis tik liels, ka kādu laiku balti būšot laikam pat valdījuši par so-

miem. Tā tad laikam arī zem baltu spiediena somu senči būtu at-

stājuši Igaunijas robežas. Par visu šo laiku pastāv dzīvi sakari

starp Somiju un Igauniju, tā ka arī aizjemtie baltu vārdi varēja
viegli pārceļot no Igaunijas uz Somiju.

Ar jaunām idejām uzstājas somu zinātnieks T. E. Karstens

(Germanisch-finnische Lehnwortstudien, Helsingfors), domādams,

ka vecākie ģermāņu vārdi būtu pārgājuši somu pirmvalodā no

500 līdz 300 gadiem priekš Kristus. Līdzīgas domas ir izteicis arī

Upsalas profesors K. B. Viklunds. Šo hipotēzi nu ir piejēmis arī

K. Būga un ir pārliecināts, ka vecākos baltu vārdus somi būtu ap-

mērā no 1000. līdz 500. gadam aizjēmušies (Kalba ir senove, Kau-

nas 1922., 62. 1. p.). Pret T. E. Karstena hipotēzi ir izteikušies vai-

rāka valodnieki un H. Jakobsons ir sarakstījis pat veselu grāmatu

(H. Jacobson, Arier und Ugrofinnen, Gbttingen, 1922). Ja arī

T. E. Karstenam būtu taisnība, tad tomēr nav jādomā, ka visi vecie

baltu vārdi somu valodās būtu jāmeklē priekš ģermāņu vārdu aiz-

jēmumiem.
K. Būga nav arī atsvabinājies no K. Jauņa hipotēzes, it kā jau

ceturtā gadu simtenī pēc Kristus būtu pastāvējusi latgaliešu izloksne,
kas bijusi izšķirama no latviešu vidienas izloksnes. Somu j uutas,

velns, un lv uta, slota esot cēlušies no latgaliešu vārdiem jūds
(leit. juodas, melns, latv. jods, velns) un slūta (leit. šluota, latv.

slota). Pirmkārt, mēs zinām, ka latgaliešu izloksne ir samērā

diezgan jauna, jo vēl priekš trīs simti gadiem daži Latgales vietu

vārdi tikuši izrunāti kā rakstu valodā. Otrkārt nav mums nekāda

pamata domāt, ka jau ceturtā gadu simtenī somu valoda būtu šķīru-
sies no igauņu valodas. Vēl tūkstoš gadu pēc tam varēja ceļot kul-

tūras vārdi no vienas valodas uz otru. Treškārt, kā baltu, tā arī

somu valodā bija taču izloksnes, un tādas skaņas, kā „uo" un „ie"

gan netika visur uz mata vienādi izrunātas.

Runājot par vārdu skaņām, mēs nedrīkstam arī aizmirst viņu
nozīmi un izplatīšanās rajonu. Jodu, cik man zināms, latgalieši ne-

pazīst, kādēļ to nevaram arī uzskatīt par latgaliešu vārdu. Vai nu

somu j uutas ir cēlies no latviešu joda jeb „melnā vīra", kas gan
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laikam stāvēs sakarā ar kristīgas ticības velnu, vai no Jūdāsa, vai

arī no abiem kopā, tas vēl nemaz nav izšķirts jautājums. Pavisam

nevaram ticēt, ka šāds viduslaiku mītu jēdziens būtu pie latviešiem

jau priekš ceturtā gadu simteņa bijis pazīstams. Vienīgi ar teorē-

tiskām hipotēzēm par fonētiku mēs nekādā ziņā nevaram izšķirt sva-

rīgus jautājumus par kultūras vēsturi un mitoloģiju.

Baltu pirmvaloda ir tāda pati indoeiropiešu valodu saimes no-

zare, kā itāļu, ķeltu, ģermāņu un slavu nozare. Šo nozaru atdalīša-

nās atsevišķās valodās gan laikam būs notikusi cik necik līdzīgos
apstākļos un arī līdzīgos laikmetos. Runājot par laikiem priekš pāra
tūkstoš gadiem valodnieki daudzina tikai romiešus, ķeltus, ģermā-

ņus, slāvus, baltus un citas līdzīgas nozares. Pavisam šajos laikos

vēl nepiemin frančus, īrus, angļus un krievus, kādēļ gan arī nevar

būt runa par latviešu tautu priekš Kristus laikiem, šai lietā gan lai-

kam starp valodniekiem, vēsturniekiem un archaiologiem nebūs kā-

das lielas domu starpības. Bet ja nu mums tomēr liktos, ka latvieši

jau tik senos laikos būtu nevien šķīrušies no leišiem, bet arī jau da-

lījušies vidēniešos un latgaliešos, tad tas būtu grūti ticams izjēmuma

gadījums, kas būtu jāpierāda ar drošiem argumentiem. Uz pārpra-
tumiem dibinātā K. Jauna hipotēze gan še neder par pierādījumu.

Vecie baltu vārdi, kas liekas būt pārgājuši somu valodās priekš
Kristus dzimšanas, nesatura vēl tipiskas leišu un latviešu valodas pa-

zīmes, kādēļ tiek pairasti attiecināti uz baltu pirmvalodu. Arī ar-

chaiologi nav atraduši starpību starp izrakumiem priekš Kristus lai-

kiem Lietavā un Kurzemē, kur, kā jau minēts, tiek piejemta seno

baltu dzīves vieta. Apšaubot šos faktus, mums rastos arī nesaskaņas

ar citu indoeiropiešu valodu vēsturi.

Ja mēs turāmies pie K. Jauna un K. Būgas hipotēzes, tad baltu

pirmvalodas vārdi būtu pārnākuši pie somiem bronzas laikmetā no

1000 gadiem līdz 500 gadiem priekš Kristus, kamēr dzelzs laikmetā,

no 500. gada priekš Kristus, balti jau būtu dalījušies prūšos un lei-

šos, un pēdējie drīz vien atkal leišos un latviešos. Bet nu tās kul-

tūras mantas, ko senie balti ir ieguvuši agrā dzelzs laikmetā, vi-

sas trīs baltu tautas ir nosaukušas ar vienādiem vārdiem. Pie tā-

dām mantām jau pieder augšā minētā dzelzs, kas taču nevarēja būt

pazīstama bronzas laikmetā. Dzelzij drīz sekoja tērauds jeb pliens

(leit. plienas, prūs. plavnis), kas atkal ir vienādi nosaukts visās tri-

jās baltu valodās. Tepat varam minēt arī kaņepes (leit. kanapes,

prūs. knapios), kas izplatās Eiropā no piektā līdz trešajam gadu
simtenim. Tāds pats vecs ceļojošs kultūras vārds no tiem laikiem

var būt alus (leit. alus, prūs. alu), ja tas nav vēlāku no gotiem aiz-

jemts. No piektā gadu simteņa priekš Kristus sāk izplatīties no Ei-

ropas dienvidiem griežamas rokas dzirnavas senāko vienkāršo akmeņu
vietā. Varbūt, ka uz šādām pārlabotām dzirnavām arī varam attie-

cināt vārdus kā dzirnavas (leit. girnos, prūs. girnoywis), milti (leit.

miltai, prūs. meltan) un milna (leit. milinys, lielkr. Me/ieHi>, mazkr.

MJiiH-b). Ja milna būtu vērojama jau baltu pirmvalodā, tad gan

bez šaubām arī griežamās rokas dzirnavas.
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Turpretī tādas kultūras mantas, kas nonākušas pie baltiem tikai

vēl pēc Kristus laikiem, prūši jau nosauc savādi, kamēr leišiem ar

latviešiem ir vēl kopēji vārdi. Pie tādām lietām, kā jau augšā mi-

nēts, pieder pazīstamie pākstu augi: zirņi, pupas un lēcas. Zirnim

(leit. žirnis) leiši un latvieši ir devuši grauda nosaukumu (slav.

3T>pHO, prūs. syrne, lat. granum, vāc. Kern), bet prūši to ir nosau-

kuši par „keckers", kas caur ģermāņu starpniecību (sal. vāc. Kicher-

erbse) ir nācis no latīņu valodas (lat. cicer). Ka zirņi ir tomēr veca

labības suga, to redzam no tā, ka šis pats vārds jau zirņa nozīmē

ir pārgājis arī somu valodās, kā jau augšā minēts. Līdz ar zirni

mēdz izplatīties arī pupa (leit. pupā), kuru prūši ir nosaukuši par

„babo". Tāpat arī lēcai (leit. lenšis) ir prūši devuši citu vārdu

(licutkekers, tulkojumā: mazzirnis). Ap tādu pašu laikmetu, kā

pākstu augi, uz ziemeļiem būs laikam pārnākušas arī mājas vistas,
kuras atkal leiši ar latviešiem nosauc vienādi (ieit. vista, latv. vista;
leit. gaidys, latv. gailis), bet prūši citādi (gerto, vista; gertis, gai-

lis). No tā nu redzam, ka priekš Kristus laikiem baltu ciltis ir vēl

turējušās cieši kopā, bet pēc tam prūši ir jau atšķīrušies. Ja nu pēc

Kristus laikiem leiši un latvieši vēl nebija dalījušies, tad gan arī ne-

varam runāt par latgaliešu atšķiršanos no citiem latviešiem.

Seno baltu un viņu kaimiņu dzīves vietu maiņas mums nebūs

īsti saprotamas, kamēr mēs nezināsim, kādas tautas no seniem lai-

kiem ir dzīvojušas Igaunijā un Vidzemē. Daži zinātnieki domā, ka

visu Igauniju, Vidzemi un arī lielu Kurzemes daļu gar jūrmalu līdz

pat Klaipēdas apkārtni no sen-seniem laikiem esot apdzīvojuši senie

somi. Bet nu pie tagadējiem valodniekiem, kā rādās, vairs nav

domu starpības, ka senie somi ir še ienācēji. Vai nu somu ieceļošana
še notikusi īsi priekš Kristus dzimšanas, jeb jau piektā gadusimtenī

priekš Kristus, vai arī sestā gadu simtenī, kā domā jaunākie ar-

chaiologi, tas būs jāizšķir, vienojoties vairākiem speciālistiem. Tā-

lāku tiek piejemts, ka somi esot ienākuši Baltijā nevis pa Daugavu,
jeb vispārīgi no austrumiem, bet gan no ziemeļ-austrumiem starp
Somu jūras līci un Peipus ezeru. Bet nu kultūras ziņā zemu stāvo-

šas somu tautas ātrs uzvaras gājiens no Somu jūras līča uz dienvi-

diem līdz Klaipēdai izklausās par daudz fantastisks. Archaiologi arī

nav atraduši ne priekš ne pēc Kristus laikiem kādu lielāku starpību

starp Kurzemes jūrmalas un Kurzemes vidienas kultūru. Tāda kul-

tūras līdzība nebūtu domājama, ja gar jūrmalu būtu dzīvojuši senie

somi, bet zemes vidienā balti. Lībiešu valodas iespaidu latviešu va-

lodā gan var vērot līdz Ventas grīvai, bet nevis tālāku uz dienvidiem.

Tā hipotēze liekas arī būt atmesta, it kā senie kurši būtu bijuši lībieši

jeb kāda maisīta tauta (Mischvolk).
Grūti ir saskaņot agru somu ieceļošanu Baltijā ar valodniecības

un archaioloģijas datiem. Priekš Kristus laikiem cilvēki ir dzīvojuši

Igaunijā un Vidzemē gandrīz vēl akmeņa laikmetā, tikai retumis

dabūdami no kaimiņiem kādas metāla lietas. Tikai pēc Kristus lai-

kiem varot vērot drusku augstāku kultūru, kad blakus klejojošiem
medniekiem un zvejniekiem parādoties arī zemkopji (A. M. Tallgren,
Zur Archāologie Eestis). Ja nu mēs šos zemkopjus pieņemam par
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senajiem somiem, tad tas runātu drīzāk augšā minētai V. Tomsena,
E. N. Setālā un A. Hakmaņa hipotēzei par labu.

Pastāv arī vēl cita hipotēze, ka visu Baltijas jūras piekrasti,
no Prūsijas līdz pat Somu jūras līcim, esot senāk apdzīvojuši ģer-

māņi. Latvieši un igauņi esot tos tikai vēlāki izspieduši. No šiem

ģermāņiem tad nu arī ienākušie somi esot mantojuši daudz kultūras

lietas līdz ar to nosaukumiem. Tā kā nu metāla kultūru somi ir aiz-

jēmušies no ģermāņiem, nevis no baltiem, tad jādomā, ka šo ģer-

māņu kultūra bija augstāka par baltu kultūru. Piejemot tik tālu iz-

platījušos ģermāņus Baltijā, mums ceļas daudz neizskaidrojamu jau-

tājumu. Kādēļ šo ģermāņu vārdi pāriet tikai somu un nevis baltu

valodās? Kā gan senie somi, dzīvodami vēl akmeņa laikmetā, varēja
tik drīz pilnīgi iznīcināt stipru ģermāņu tautu ar metāla kultūru?

Kādēļ Baltijā nav atrasti veci un droši ģermāņu kapi? Zinātnieki

tomēr nešaubās, ka somi satikušies ar pirmiem ģermāņiem tikai

Baltijā. Tālāku ir jādomā, ka somi ir ienākuši Baltijā no austru-

miem starp Somu jūras līci un Peipus ezeru (M. Ebert, Reallexikon

der Vorgeschichte, 111, 370). A. M. Tallgrēns raksta par Igauniju,
ka dzelzs laikmetā visvairāk apdzīvota esot bijusi Somu jūras līča

piekraste (ap. cit. 81.). Vai te tad nu arī nebūtu jāmeklē kādas ģer-

māņu kolonijas?
Nevaram atstāt neminētu arī ievērojamā krievu valodnieka

A. A. šachmatova hipotēzi par šo tautu kustībām aizvēstures lai-

kos. Pēdējais zinātnieks domā, ka slavu pirmdzimtene esot atradu-

sies ap Daugavu un Nemuna grīvu, kamēr senie balti būšot dzīvojuši
tālāku Nemuna baseinā un ap Dņepras augšgalu. Uz ziemeļiem no

slāviem, tā tad Igaunijā un ziemeļu Vidzemē, būšot meklējami ta-

gadējo lapu senči. Šī A. A. šachmatova hipotēze par slavu dzimteni

gan nav atradusi piekritēju, bet viņa ir mums tomēr ievērojama sa-

līdzināšanai. Ja Baltijā tiek meklēti senie ģermāņi, tad ar tādām

pašām tiesībām tur var meklēt arī senos slāvus. Bet ja nu divas

pretējas hipotēzes liecina par pierādījumu trūkumu, tad mums ir jā-
atmet arī trešā hipotēze, it kā somi būtu dzīvojuši Baltijā jau no

laika gala.
A. A. šachmatova vērojums par baltu pirmdzimteni stāv ļoti tuvu

K. Būgas hipotēzei, pret kuru, kā jau augšā aizrādīts, mēs nevaram

celt iebildumus. Arī tai ziņā A. A. šachmatovam būs taisnība, ka

slāvi bijuši baltu kaimiņi, bet maldījies viņš tomēr būs, nostādīdams

slāvus uz ziemeļiem, nevis uz dienvidiem no baltiem. Tālāku ir

mums atkal jāpiebalso A. A. šachmatovam, ka Igaunijā un Vidzemē

senos laikos ir meklējama kāda sveša tauta, lai gan taisni uz lapiem

mums nav nekādu aizrādījumu.
Pie vecākajiem akmeņa laikmeta iedzīvotājiem Igaunijā

A. M. Tallgrēns izšķir divus dažādus tipus gan pēc senajiem kapiem

(op. cit. 48), ganarī pēc antropoloģiskā materiāla (op. cit. 52). Trešā

gadu tūkstoša sākumā priekš Kristus Baltijā un viņas apkārtnē jau

var vērot divus kultūras ciklus. Dienvidus apgabals ar augstāku
kultūru apjem Kurzemi, Smoļenskas un Tveras guberņu; ziemeļu

apgabals pastāv no Vidzemes, Igaunijas, dienvidus Somijas, Oloņecas
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un Novgorodas guberņas. Jādomā, ka arī šī starpība ir cēlusies no

divām dažādām tautām, kas šos apgabalus ir apdzīvojušas (op. cit, 57

un 58). Kas tās bijušas par tautām, par to mums trūkst pierādī-

jumu. Tomēr pēc tagadējiem zinātnes datiem mums nav iemesla do-

māt, ka minētā ziemeļu apgabalā būtu meklējami indoeiropieši vai

somi-ūgri. Trešā gadu tūkstoša vidū priekš Kristus nāk jauns kul-

tūras vilnis no Vislas apgabala un sasniedz arī Igauniju. Varbūt,

ka ar šo kultūras vilni stāv sakarā arī kāda tautas kustība. Bron-

zas laikmetā (no 1800. g. priekš Kr. līdz 600.—400. g. priekš Kr.)

ļaudis sāk izceļot no Igaunijas dienvidu virzienā (op. cit. 73).

Te nu mēs redzam, ka cilvēki jau ir dzīvojuši Igaunijā un Vid-

zemē vairāk gadu tūkstošu priekš Kristus, bet somus zinātnieki tur

vēro ne visai sen priekš Kristus laikiem. Tāpat indoeiropieši tik ve-

cos laikos nav meklējami ne tik augstu uz ziemeļiem, ne arī ar tik

zemu kultūru. Gribot negribot, mums jāpievienojas A. A. šachma-

tova hipotēzei, ka senie Igaunijas un Vidzemes apdzīvotāji pieder pie
kādas svešas cilts. Arī Baltijas valodās mēs varam meklēt aizrādī-

jumus uz šādu tautu.

Nonākot pie upēm, kas ietek Baltijas jūrā, senie somi aizjemas
svešo zivju nosaukumus no baltiem. Tā lasi (leit. lāšis) viņi nosauc

„lohi" (somiski, vepsiski, votiski v. t. t.) un zuti (leit. ungurys, prūs.

angurgis) „ankerias" (somiski, ig. angerias, līb. angers). Varbūt,
ka no baltiem, viņi mācījušies arī vēžus ēst( leit. vežys, ig. wāhi,
līb. veijos). Bet sasniedzot Baltijas jūras krastus, somi vairs neaiz-

jemas ne baltu, ne ģermāņu vārdus jūras faunai. Jādomā, ka jūras
zivju nosaukumi nāk no kādas svešas tautas, kas pastāvējusi no ve-

ciem zvejniekiem, kamēr ģermāņu kolonistu gan tur daudz nebūs

bijis. Pie šādiem svešiem vārdiem varētu piederēt ķilava (ig. kilu,
som. kilo), bute, leste (ig. lest, līb. ļestā), salaka (ig. salakas, som.

salakka, līb. salāk), vimba (ig. wimb, līb. vīmba, vot. vimpa), ronis

jeb julga (līb. ūlgas, ig, hūļg, som. hylje). Arī siļķe (leit. silke, prūs.
sylecke; som. sili, ig. silk, līb. siļk) ir vārds bez drošas etimoloģi-
jas, lai arī tas līdzinās skandināviešu (sild) un veckrievu (cc/ibAb)
nosaukumam. Tāds vārds varētu būt arī reņģe (līb. reņģ, ig. rāim),
kas gan līdzinās vācu vārdam Hering, bet arī pēdējam trūkst drošas

indoeiropiešu etimoloģijas. Nav nekāda iemesla domāt, ka tie visi

būtu vecu-vecie somu vārdi. Bet ja somi būtu no jauna radījuši šā-

dus nosaukumus, tad tos varētu etimoloģiski izskaidrot.

Arī savā mitoloģijā" (Rīgā 1926, 86—88) es esmu

aizrādījis, ka pie latviešiem un igauņiem ir radies svešāds dieviešu

kults, kas liekas būt aizjemts. Šās idejas mums atkal ir jāmeklē pie
kādiem Baltijas seniedzīvotājiem.

No visa tā mēs redzam, ka par seno baltu dzīvi ir mums pēdējā
laikā pastāvīgi nākušas jaunas ziņas klāt. Bet neskatoties uz šā-

diem zinātnes panākumiem, mums tomēr ir vēl jāatstāj dažs labs

jautājums neatminēts. Par tādu mīklu mums paliek arī problēma

par senajiem Igaunijas un Vidzemes iedzīvotājiem. Valodnieki pēc
manām domām nevarēs pieņemt tādu hipotēzi, ka jau otrā un trešā

gadu tūkstotī priekš Kristus tur būtu dzīvojuši somi-ūgri. šeit ne-
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kādā ziņā nebūtu iespējams altajiešu un āriešu valodu iespaids uz

seno somu-ūgru valodu, par ko vairs neviens valodnieks nešaubās.

Satiksme ar altajiešiem un āriešiem tālā senatnē ir meklējama tikai

uz Eiropas un Āzijas robežām un ne visai augstu ziemeļos. Arī ie-

ceļošana no Āzijas puses uz Baltijas piekrasti pa ziemeļu Krievijas
mežiem nevarēja notikt īsā laikā. Turpretī mednieku tautas uzjem

diezgan tālus medību gājienus, kādēļ kultūras ziņā tās tautas, kas

aizvēstures laikā apdzīvoja ziemeļu Krievijas mežus un vēl ilgi turē-

jās pie akmeņa ieročiem, bija diezgan līdzīgas savā starpā un ne-

varēja viena no otras atšķirties. Tādēļ arī archaiologam būs diezgan

grūti pierādīt, vai priekš Kristus laikiem Igaunijā būtu no seniem

laikiem dzīvojusi viena pati tauta, jeb vēlākie somi ir izspieduši kā-

dus aborīginus.

P. Šmits.
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Latviešu aizvēsture.

Jau ļoti agri, XVII. g. s., iesākās interese par Latvijas senvie-

tām un senlietām*); XVIII. g. s. iespieda savu „Versuch
iiber die Altertumer Lieflands und seiner Volker, besonders der Let-

ten" -), bet Hupels un grāfs Mellins izdeva pirmos latviešu pilskalnu

aprakstus un Hupels arī aizvēsturiskās Latvijas ģeogrāfiju ;1 ). Šo se-

nāko pētījumu posmu noslēdz Brotces sakārtotā „Sammlung verschie-

dener livlāndischer Monumente"1 ).
XIX.—XX. g. simtenī līdz Latvijas atbrīvošanai raksti par La-

tvijas aizvēsturi plūst plašā straumē; pētīšanas darbus izdara un La-

tvijas aizvēstures jautājumus apskata: Korbers"), Krūze6), Hagemei-

sters7), Plāters8), Bārs fl ), Dorings 10), Grēvingks 11), Bīlenšteins12),
Resons 11 ), grāfs Sīverss 14), Fīrhufs1), Virchovs 16), Becenber-

gers
17 ), šmidts18 ), BuchholtcsI) Hausmans2"), Lbške 21), Olavs22),

Ziemelis"1), Spicins 23), Bois24), Sizovs2), Bušs2'1), Bogojavļenskis 27),

šillings 28 ), Hollanders2 "), Sachsendāls30), Balodis31 ), Ķivulis" 2 ),

Rafaels31), Lovis of Menārs34 ), Eberts35), Rikovs 40) un citi.' 1916. g.

Jelgavā nodibinājās „Kurlāndische Gesellschaft fūr Literatur und

Kunst", 1834. gadā Rīgā — Gesellschaft fūr Geschichte und Alter-

tumskunde", 1838. gadāTērbatā — „Gelehrte estnische Gesellschaft",

kas savus pētījumus veltī arī Latvijas senatnei, 1869. gadā iesāka

darboties Rīgas Latv. Biedrības „Zinību Komisija", kas lielā mērā

veicināja latviešos interesi par pagājušiem laikiem un latvju kultūru,

bet 1895. gadā deva Ziemelim30 ) iespēju nolasīt savu ievērojamo re-

ferātu „par archaioloģijas stāvokli Latvijā un darbiem līdz šim ga-

dam". Liela loma Latvijas aizvēstures pētīšanas attīstībā piešķirama
Maskavas Ķeiz. Archaiol. biedrības organizētam X archaioloģiskam
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kongresam Rīgā, kas notika 1896. gadā; sakarā ar šo kongresu sa-

rīkoja lielākus izrakumus un senlietu izstādi, kuras katalogam prof.
R. Hausmans sarakstīja savu pievadu" Baltijas archaioloģijā. Haus-

maņa pievads" līdz šim nav pazaudējis savu vērtību un pamatliekošo
nozīmi tālāko pētīšanas darbu virzieniem. Ar atzinību atzīmējams,
ka prof. Hausmans novērojis zināmas lībiešu un latviešu cilšu

kultūras īpatnējās pazīmes un tās cenšas pēc iespējas sīkāki noskai-

drot. 1908. gadā nolasītā „Uebersicht ūber die archāologische For-

schung m den Ostseeprovinzen im letzten Jahrzehnt" prof. Hausmans

bagāti papildina līdz 1896. gadam savāktos materiālus un ar teicamu

objektivitāti noraida dažus nepamatojamus apgalvojumus par cittau-

tiešu mitināšanos sirmā senatnē mūsu zemē
37).

Tomēr jāatzīmē, ka pētīšanas darbu posmā līdz Latvijas atbrī-

vošanai mēs tikai reti varam novērot tieksmes izcelt un raksturot seno

latviešu kultūru un atdalīt to no pārējām Austrumbaltijas tautu kul-

tūrām. Pētīšanas darbi bieži tiek organizēti un izvesti, liekot pamatā
tikai territoriālu principu. Tā, piem., prof. M. Eberta „Die baltischen

Provinzen Kurland, Livland, Estland 1913" neapskata Latgales se-

natni, kauču gan Vidzemes un Austrumkurzemes latviešu kultūra nav

pilnīgi noskaidrojama bez Latgales bagātiem materiāliem; turpretī
vienkopus apskatītas Igaunijas un Latvijas kultūras: somu un la-

tviešu cilšu kultūru īpatnības nav pietiekoši atzīmētas. Ar nožēlošanu

jākonstatē, ka tāda tendence aprakstīt vienkopus visas Austrumbalti-

jas senatni pat novērojama vēl A. Frīdentāla sarakstītā apcerējumā
„Sūdostbaltikum" 3H ) prof. M. Eberta rediģētā „Reallexikon der Vor-

geschichte". Rezultātā Frīdentāls nonāk pie pilnīgi absurdiem slē-

dzieniem etniskos jautājumos 39) un pilnīgi nepareizi raksturo, piem.,
senlatviešu materiālo kultūru'5).

Latviešu aizvēsturi pirmais centās izdalīt no Austrumbaltijas

archaioloģijas kompleksa Ziemelis3"). Liela nozīme bija arī R. L. B.

nodibinātam mūzejam, kurā pēc X arch. kongresa M. Šiliņš sakārtoja
latviešu etnogrāfiskās un archaioloģiskās kollekcijas; šīs kollekcijas
19*20. gadā pārgāja jaundibinātā valsts vēsturiskā mūzejā.

1920.—1929. gados ir izdarīti plaši Latvijas senvietu reģistrēša-

nas un pētīšanas darbi, kuros piedalījušies prof. G. Bakmans42 ), prof.
F. Balodis 43 ), E. Brastiņš'44 ), prof. M. Eberts 45), prof. H. Moora 46),
min. F. Ozoliņš 47), virsskol. Stokmanis 4K ), prof. E. Vāle49 ),
E. šturms 50), V. .Ginters 51 ), F. Jakobsons52 ), R. Šņore53), A. Kar-

nups
54) un citi. Līdz 1926. gadam veiktos darbus un sasniegumus

konspektīvi apskatījis F. Balodis41) rakstā „Die archāologisehen For-

schungsarbeiten m Lettland 1920—1926", tad pat (1926.) iznāca ,/La-

tvijas archaioloģijā", kuras sastādīšanā piedalījās E. šturms, (akm,

un br. laikm.), H. Moora (agr. dz. 1.), M. šmīdehelme (vid. dz. 1.),
F. Balodis (vēl. dz. 1.), P. Kundziņš (senceltnes), P. šmits (sen. dzīv.

apstākļi pēc t. dziesmām un latv. ticība) un A. M. Tallgrēns (ievads).
Beidzamo gadu novērojumi sakopoti F. Jakobsona un Ed. šturma

apcerējumā ieguvumi mūsu aizvēsturē" 55). Varšavā 1927.

gadā Austrumeiropas vēsturnieku konferencē nolasītā referātā „L'an-
cienne frontiere slavo-latvienne" es mēģināju noskaidrot latviešu-slavu
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robežu Latvijas austrumos vēlā dzelzs laikmetā, bet rakstos „Mūsu
senči" („Daugava", 1928.) un „Senlatvieši" („Daugava", 1929.) vis-

pāri latviešu tautas un cilšu izveidošanās un izplatības vēsturi tag. La-

tvijas territorijā aizvēsturiskos laikos.

Šai beidzamo gadu pētījumu īsā kopsavilkumā gribu mēģināt rak

sturot latviešu cilšu kultūras attīstības gaitu, iesākot ar pēckristus
dzelzs laikmetu.

1. attēls: Zvejnieku un Liezeres zobiņu un bedrīšu keramika

Akmens laikmeta kultūras tag. Latvijas territorijā nav vēl pie-
tiekoši izpētītas, kaut gan akmens laikmeta paliekas mūsu zemē

priekšzīmīgi analizējis jau 1913. g. prof. Eberts ""), kas tad vēlāk

1924. gadā, publicējis arī savus jaunākos novērojumus 4 "'). No E. štur-

ma attiecīgo materiālu kopsavilkuma""') izriet slēdziens, ka akmens
laikmetā Daugava, šķiet, ilgāku laiku bijusi divu kultūru robeža un

ka arī Latgalē, Daugavpils apkaimē, novērojamas dažas īpatnējas pie-
minekļu formas. T. s. zobiņu un bedrīšu keramikas kultūru, kura vai-

rākās vietās konstatēta Vidzemē (sal. 1. attēlu), doc. Dr. J. Ailio pie-
šķir somu-uģru ciltīm57); arī prof. A. M. Tallgrēns aizrāda, ka tā bijusi
izplatīta Somijā, Igaunijā, Latvijas ziemeļdaļā (ziemeļos no Dauga-
vas, Vidzemē), Ziemeļkrievijā un pat austrumos no Urāla kalniem58).
Diejryjn!os_ņo Daugavas auklas keramika, kuru līdz ar t %
"ĒYas_ cirviiem Diesķir~indoeiropiešiem 5'). Bet vai šīs kerāmikas at-

nesēji un lietotāji tag. Latvijas territorijā bija latviešu senči, baltu

ciltis, vai varbūt Daugavpils apkaimes kultūra tieši ar tiem saistāma,
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2. att.: Akmens šķirsta kaps Maz-Gaidēnos pie Baužu ezera.

kā tas saskanētu ar K. F. Johannsona sastādīto tautu izplatības karti,
— šo jautājumu, pamatojoties tikai uz archaioloģijas materiāliem, pa-

gaidām nav iespējams izlemt.

Tikpat neskaidri ir arī bronzas un priekškristus dzelzs laikmeta

materiāli, kuri pagaidām savākti vēl ļoti mazā skaitā. Tikai akmens

šķirstu kapi Vidzemē (sal. 2. attēlu), kas attiecas uz bronzas laikmeta

beigām un dzelzs laikmeta sākumu, atļauj arī šai laikā vēl konstatēt

somu cilšu mītnes (kā senāk) ziemeļos no Daugavas, vismaz Vi-

dzemē-). Ja Dr. V. Gintera novērojumi un slēdzieni ir pareizi,

pat priekškr. dzelzs laikmeta beigās somu cilšu mītnes sniedzas vēl

līdz Daugavas krastiem: 3 klm. lejpus Jēkabpils, Daugavas salā „Ra-

ganukalnā", atrakti deģenerēti akmens šķirstu kapi, kurus Dr. V. Gin-

ters saista ar līdzīgu somu cilšu kapu tipu Igaunijā un Vidzemē63 ).

Vai baltu ciltis šai laikā jau mājoja dienvidos no Daugavas, šim

jautājumam tomēr — kā atzīmēts arī par akmens laikmetu — vēl jā-

paliek neizšķirtam. Zīmīgs tomēr tas apstāklis, ka no 15 bronzas

laikmeta senlietām, kas atrastas Latvijā, 14 atrastas Kurzemē; un

(kā akm. laikmetā) šeit novērojami kultūras sakari ar Prūsiju un

Lietuvu. Par Rietumu-Kurzemes satiksmi ar Gotzemi liecina t. s.

velna laivas Talsu-Tukuma apriņķos (sal. 3. attēlu), kas arī attiecas

uz br. laikmeta beigām; nav izslēgta varbūtība, ka velna laivas at-

stājusi kāda gotzemiešu kolonija.
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3. att.: Velna laiva pie Mušiņu mājām.

Pēckristus dzelzs laikmetu Austrumbaltijā, I—XII g. s. pēc Kr.,

parasti sadala 3 daļās: agrā (I—IV g. s.), vidējā (V—VIII) un vēlā

(IX—XII g. s.) dzelzs laikmetā, no kuriem katrā vēl izšķirami divi

posmi (agrais un vēlais). Šai laikā mēs jau noteikti varam novērot

baltu cilšu kultūru un viņas robežas, redzam izveidojamies latviešu

ciltis, viņu īpatnējo dzīves veidu un raksturu, varam konstatēt īpat-

nēju kultūru".

Jau 2. g. s. pēc Kr. mēs labi varam novērot austrumbaltu ciltīm

agrā dzelzs laikmetā īpatnējo apbedīšanas veidu (uzkalniņu kapus.

att. 4.) un senlietas ziemeļ-rietumos — Zantē, Tukuma apriņķī, un zie-

meļ-austrumos — Saleniekos, Rēzeknes apr. Makašānu pagastā. No

3. un 4. g. s. (sal. 7. attēlu) uzglabājušies 49 kapu lauki tag. Latgales

dienviddaļā, Vidzemes dienviddaļā, Zemgalē un Augšzemē.

Zantes un Salenieku kapu īpašnieki, šķiet, ir pirmie jauno
zemju meklētāji ziemeļos no Daugavas, kuriem drīz platā straumē se-

koja citi citsbrāļi. Tā tad, kaut ganpar iepriekšējo laiku mēs nevarē-

jām savākt noteiktas ziņas, — agrā dzelzs laikmetā, t. s. romiešu po-

smā, mēs jau labi redzam izplatāmies austrumbaltus: tie ap 200 gadu

ieņem visu Dienvid-Vidzemi, izspiezdami no turienes somus. Austrum-

baltu zemju robeža 3. un 4. g. s. ir (sal. karti, 7. attēlu): ziemeļos —

Raiskuma pag. Dumpji un Auciems (*9 48 ), Priekules pag. Ķuņči (83),
Skujienes pag. ( 82), Viesienes pag. Skutēni ( 2?), Lubejas

pag. ("), Bērzaunes pag. Baltpurviņi ( 3), Praulienes pag. Lejas-
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4. att.: Uzkalniņa kaps Slates silā.

Ūbani ( ls ), Pededzes pag. Stubotovi (8B) un Makašānu Salenieki ( ŪT ),
austrumos — Salenieki, Bradaiši, Istras pag. Miškini ("!), ziemeļ-rie-
tumos — Rīgas jūras līcis un Zantes pag. ( 7H ), rietumos — Zante, Bik-

stu Kaķenieki ( TT) un Lielauces Vistu muiža ( H0). Jaunos apgabalus
balti nebūs ieņēmuši bez cīņām; to apliecina, piem., Salenieku kapu
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lauks ( 5T 50), kurā blakus baltu uzkalniņkapiem konstatējami somu ak-

mens krāvumi: Salenieku kalnājs būs vairākkārt pārgājis no rokām

rokās, un līdzīgu ainu varam novērot arī Raiskuma un Praulienes pag.

Zīmīgs tālāk vēl viens apstāklis: kapu lauku visvairāk Latvijas aug-

stienēs. Josla: Sauka—Slāte (62C7), Viesīte—Ābeli Sunākste—

Birži ( 68 70), Sēlpils (° 4), Odziene — Sausnēja (" 72), Bebri — Šā-

viena (80 88 ), Nītaure ( 8S ) — Kalsnava (8 9), — lūk ceļš no dienvi-

diem, Austrumlietavas, pāri Daugavai, no kura izstaro tekas uz rie-

tumiem — pāri Lielupes līdzenumam, uz ziemeļiem — vairākos vir-

zienos un uz austrumiem — pāri Aiviekstei uz Latgali. Nevis upes

ir galvenie ceļu rādītāji, un ne gar upes krastiem balti virzās uz

priekšu un dibina savas apmetnes, bet gan pa augstākām vietām,
kur labi varēja nodarboties ar zemkopību. Tagad auglīgais Zemga-
les līdzenums vēl nav visapdzīvotākais apgabals senā Latvijā: tas

vēl purvaiņš un maz piemērots laukkopībai. Senlietas noteikti pie-
rāda Zemgales šī laika kultūras tuvus sakarus ar Vidzemi.

Austrumbaltu kapi šai laikā līdzīgi Austrum-Lietavas kapiem, kā

jau minēts, —ir uzkalniņu kapi (4. attēls). Tādus izpētījis vēl

1840. gadā grāfs Michaels Borcns Preiļos, Daugavpils apriņķī; vēlāki

uzkalniņkapus pētījuši: Dorings Īlē 1868. gadā 05), prof. Hausmans

Zantē 1892. g.
eo), Bogojavļenskis Slatē 1896. gadā 67), Hollanders un

Šillings Nītaurē 1900. un 1902. gadā 08 ), Stokmanis Sēlpils apkaimē
1921. g. un Boķos 1922. gadā00), prof. Moora Slatē un Boķos 1925.

gadā70 ), prof. Balodis Slatē un Saleniekos 1926. un 1927. g.
71 ). Tagad

prof. H. Moora ir publicējis visu agrā dz. laikm. atradumu aprak-
stu :i2 ). Uzkalniņi ir parasti I—2 m. augsti, 3,50—12,50 m. diametrā,

pa lielākai daļai apaļi, retāki iegareni. Uzkalniņā apm. I—2 m. at-

7. att.: Agrā dzelzs laikmeta kapu lauki Latvijā: • austr. baltu uzk. kapi,
� senkuršu kapi, ■ somu ugunskapi, aKm. krāvumos; karti sast. stud. hist.

H. Riekstiņš.
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tālumā no uzbēruma ārmalas (sal. 8. attēlu), novērojams apaļš (reti

iegarens, 1 reiz — Saleniekos — četrstūrains) iežogs, kas sakrauts uz

senās zemes virsmas gan no lieliem akmeņiem vienā rindā, gan no

8. att.:

Uzkalniņa kaps

Slatē, plānu zīm.

prof. H. Moora.

mazākiem 2—3 kārtās. Gandrīz visi šie uzkalniņi ir kollektīvi kapi,

un tie sastopami tikai augstās vietās, vienmēr lielos smilts uzkalnos,

pie tam lielākās vai mazākās grupās; retāki zem uzkalniņa guldīts

10. att.: Kāds ģindenis agrā dz. laikm. uzkalniņa kapā Slatē.
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tikai 1 vai 2 līķi. Kādā mazā uzkalniņā Slatē, piem., konstatēju tikai

1 bērna ģindeni.
Pirmie līķi (viens vai divi, viens otram līdzās, kas bieži apveltīti

ar vislielāko senlietu skaitu) nolikti uz senās zemes virsmas akmeņu

iežoga vidū un orientēti no rietumiem uz austrumiem; tie apklāti ar

pirmo uzbēruma kārtu, uz kuras guldīti nākamie līķi (kā virs pirmā

ģindeņa, tā arī tam visapkārt), bieži arī citādā virzienā, bet vienmēr

5. at.: Agrā dz. laikm. austrumbaltu senlietas, atrastas: 1, 9, 10 — Slatē (a
v. m.;, z — meirenos u. m.;, o, o, o, ±z, xa — coķos (v. v. m.), 4, 7, 11 —

Vec-Saukā (v. v. m.), 6 — Nītaurē (R. d. m.).

iežogā. Katrs jauns līķis apklāts ar jaunu smilts kārtu, līdz viss

iežogs piepildīts, un tad vēl apklāts ar jaunu uzbērumu, kas aizse-

dza arī pašu iežogu. Smiltis uzkalniņam ņemtas turpat blakām; daž-

kārt visapkārt uzkalniņam vēl novērojams sekls ierakums. Uzkalniņu
forma nekad nav sfairiska.

Sākumā uzkalniņus laikam vēl apklāja ar akmens klāstu (tā,

piem.: ŠaTer7iēkos~Zante, Svareniekos un Sēlpilī), bet šis paradums,
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kā redzams, drīz jau izzūd, jo pārējos kapu laukos tas vairs nav kon-

statēts. Arī ģindeņiem līdzās, abās pusēs, pie galvas un kājām, atrod

pa nelielam akmenim; Saleniekos novēroju 1926. gadā pat lielākus

akmeņus. Uzkalniņa zemākās kārtās šie akmeņi gandrīz vienmēr

konstatējami, augstākās kārtās tomēr ne vienmēr. Ģindenim līdzās,
vienā pusē (pa lielākai daļai dienvidos), novērojams vēl pelnu plan-

kums, tā tad kādu ugunsrītu paliekas.
Bronzas rotu lietu un dzelzs darba rīku šais kapos sevišķi daudz;

tie apliecina turību un kareivisku noskaņojumu. Sirpji un linu die-

1, 7, 8, 10 —

Slate (v. v. m.) 6 — inucaisos v. m.f, z — z-anie a. m.j, 4 — Vec-Kal-

snavā (v. v. nu), 5, 6, 9 — Vec-Saukā (v. v. m.); zīm. stud. hist. A. Karnups.

gi 7:< ) apliecina zemkopību, vilnas audumi — lopkopību. Vec-Atē,

Bornsmindē, Bulduros, Cesvainē, Dandālē, Grašos, Ķeipenē, Liel-

vārdē, Salaspilī, Straupē un Taurkalnā atrastās vairāk kā

100 romiešu naudiņas 74 ) vēsta par tirdznieciskiem sakariem ar

citām zemēm. 7 Bulduru un 44 Dandāles romiešu naudiņu, Bul-

duru vara stieniņa un Dandāles romiešu statujiņas atrakšanas apstākļi

gan vēl nav pietiekoši noskaidroti, bet ja valsts vēst. muzeja dati būtu

pareizi, šķiet, jau agrā dzelzs laikmetā Lielupes lejas galā meklējama

osta, kuru apciemoja arī sveštautiešu tirgotāji.

6. att., A: Agrā dz. laikm. austrumbaltu senlietas, atraktas:
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Agram dzelzs laikmetam īpatnējas sekošas bronzas rotu lietas

(sal. 5. un 6. att.): galvai — vijiņu virknes, kaklam — kakla gre-

dzeni ar taurveidīgiem un vēlāk konveidīgiem galiem, pēdējie daž-

kārt ar piekabinātiem piekariņturētājiem un piekariņiem — mēnesti-

ņiem ; krūtīm (tērpa saspraušanai) — adatas ar riteņa (4—8 spie-

ķiem), ripas vai čiekurveidīgu galvu un acī iekabinātām važiņām; ro-

kām — vijveidīgas un gredzenveidīgas (ar spraugu) aproces, pēdējās

gan lentasveidīgas, plakanas, gan griezumā apaļas, gan seššķautnai-
nas, gan trīsšķautnainas, gandrīz vienmēr ar sašaurinātiem un Svītro-

tiem galiem, dažreiz ar saulīšu rakstu lokā. Saktis uzkalniņu kapos
atrastas ļoti reti, un proti, gandrīz tikai t, s. prūšu tipa acu saktis.

Tomēr bronzas galvas, kakla un krūts rotas bij galvenā kārtā sieviešu

tērpa piederums; vīrieši sasprauda savu tērpu ar dzelzs adatām ar

cilpveidīgu galviņu.

6. att., B: Agrā dz. laikm. kakla gredzens, atr. Vec-Saukā (v. v. m.), zīm. stud

hist. A. Karnups.

No dzelzs darināja vispirms ieročus (uzmavas šķēpu smailus)
un darba rīkus: šaurasmeņa cirvjus, retāki uzmavas cirvjus, sirpjus,
nažus, raukņus (nažus ar saliektu iedzītni) un durkļus.

Raksturīgs tas apstāklis, ka uzkalniņkapos tikai ļoti reti atrastas

saktis, vēl retāki gredzeni, un nekad nav atrastas krelles; kapos ne-

mēdz novietot traukus (ar ēdienu). īpatnēji ir sirpji, šaurasmeņa
cirvji un adatas ar važiņām.

Uzkalniņkapu kultūras rietumu apgabals tieši skar rietumbaltu

zemes un padots attiecīgai ietekmei; šeit, Lielupes līdzenumā, šai

ietekmei pastiprinoties, drīz redzēsim attīstāmies austrumbaltu no-

zarojumu — zemgaļus. Ziemeļos no austrumbaltiem tag. Latgales,
Vidzemes un Kurzemes ziemeļdaļā (pēdējā, piem., tas noteikti kon-

statēts Daigones Reinās, Talsu apriņķī) mājoja somu ciltis, kas savus

miroņus pa lielākai daļai sadedzināja un paliekas apbedīja akmens

krāvumos (sal. 9. attēlu).
Kurzemes rietumu daļā, Liepājas—Rucavas apgabalā un tālāki uz

austrumiem, līdz Lielauces Skārei (šeit — austrumbaltu vistuvākos
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kaimiņos), mājoja rietumbaltu cilts kurši 75), kuru zemes iestiepās

arī tag. Lietuvas rietumdaļā, Klaipēdas apgabalā. Klaipēdas apgabalā
šīs cilts visievērojamākie kapi izpētīti šerņos un Oberhofā, Latvijā
konstatēti: Rucavas Maz-Katužos, Rubas Reņģēs, Lielauces Skārē un

9. att.: Akmens krāvumu kaps Jaunburtniekos.

11. att.: Senkuršu kapi Rucavas Maz-Katužos.
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Vistu muižā, Medzes Kapsēdē un Asītes Jaunarājos. Kuršu kapi ir

līdzīgi austrumbaltu kapiem ģindeņu kapi, bet atšķiras ar savām līķu
guldīšanai zemē ieraktām dobēm, virs kurām, tās aizbēruši, laikam

uzbeda ļoti lēzenus uzkalniņus (sal. 11. attēlu), un proti virs vai-

rākiem kapiem vienu kopēju pauguru. Tas vismaz konstatējams Maz-

Katužos un par uzkalniņiem Kapsēdē vēsta Krūze 711 ). Novēroti

akmens apklājumi. Plašāki izpētīti senkapi Maz-Katužos 77).

12. att., A: Senkuršu senlietas (v. v. m.)

Šeit prof. E. Vāle konstatēja 30—70 cm. dziļas un 140—165 cm.

garas dobes, kurās kaulu paliekas bija uzglabājušās tikai ļoti nelielā

vairumā: ģindeņi bija gandrīz pilnīgi satrūdējuši. Miroņus apbedot
izdarīti plaši ugunsrīti; tie guldīti kapos vilnas audumu tērpos un

ar jērādas apšuvumiem. Gandrīz katrā kapā atrastas bērza tāšu ma-

ciņu paliekas, romiešu naudiņa un neliels māla trauciņš, kas veidots

rokām. 17 Rucavā atrastās romiešu naudiņas attiecas uz 3. g. s., sen-

lietas uz 3. un 4. g. s. Senlietu atrasts ļoti daudz, un proti, dzelzs
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rīki un bronzas rotu lietas (sal. 12. attēlu). Kurši, kā redzams, uztu-

rēja ļoti dzīvus tirdznieciskus sakarus ar rietumiem, bet plaši nodar-

bojās arī ar zemkopību un lopkopību, kā to pierādīja atrastās izkaptis,
salmu fragmenti, jērādas gabaliņi un vilnas audumi. Romiešu nau-

diņas kuršu zemē vēl atraktas Kapsēdē (29, to starpā 22 no sudraba),

Kuldīgā, Nīcā un Vaiņodē, pēdējā kopā arī romiešu lampiņu.

12. att., B: Dzintara krelles un romiešu naudiņas, atr. Maz-Katužos

Kuršu agrā dz. laikmeta senkapiem īpatnējas sekošas bronzas

rotu lietas: kaklam
— (bez dzintara krellēm) kakla gredzeni ar stie-

puli aptītiem galiem, cilpiņu, kāsīti, un gredzeni ar konveidīgiem galiem

(pēdējie tomēr nesamērojami vieglāki par austrumbaltu līdzīgiem

gredzeniem); krūtīm (tērpa saspraušanai) — dzelzs adatas ar bron-

zas rozetveidīgām galviņām un saktis (acu saktis, profilētās, šķēršu un

stopa saktis); rokām — vijveidīgās un platās izliekta bronzas skārda

aproces; pirkstiem — vijveidjgj gredzeni. No dzelzs darināja — uz-

mavas cirvjus, uzmavas šķēpu nažus un izkaptis.

Visā visumā kuršu kultūrai daudz kopēja ar austrumu baltu kul-

tūru, tas izpaužas vispirms viņu līdzīgā zemkopju raksturā, dažās

apbedīšanas ritu pazīmēs, dzelzs lietu pārpilnībā un, kā redzams, lī-

dzīgu vilnas auduma tērpu lietošanā. Bet kuršu kultūrai arī daudz

kopēja ar senprūšu kultūru, kas šai laikā novērojama rietumos no

Klaipēdas apgabala (līdz Pasargās upei). Kurši šai laikā ir kultūras

starpnieki starp austrumiem un rietumiem. Salīdzinot ar austr. baltu

senlietām īpatnējas ir krelles, dzelzs adatas ar bronzas rozetes gal-
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13. att.: Goveiku pilskalns Latgalē.

viņu, izkaptis un kerāmika kapos; zīmīgas ir romiešu naudiņas un

lielais saktiņu vairums (pretēji uzk. kapu kultūrai).
Kā kuršu zemē, tā arī austrumbaltu apgabalos šai laikā jau bija

plaši izbūvēts pilskalnu tīkls: sākumā, lai paturētu jauniekarotās ze-

mes, vēlāki, lai aizsargātu druvas no ienaidnieku varbūtējiem uzbru-

kumiem, šiem saviem nocietinātiem centriem balti labprāt izmeklēja
augstus kalnus, kuriem celtnēm noplācināja virsotni un ar māliem

apklātiem smilšu uzbērumiem pastāvināja nogāzes (sal. 13. attēlu).
Kalnu iežogus veidoja no guļus sakrautiem baļķiem, kuriem tikai ne-

daudz apcirta zarus (sal. 14. attēlu).

Vidējo dzelzs laikmetu, līdzīgi agram, nepieciešams sadalīt 2 po-

smos ar iepriekšējo laikmetu, bet otrā jau
rodas tie pamati, no kuriem attīstās vēlā dzelzs laikmeta īpatnējās

pazīmes. 5. un 6. g. s. austrumbaltu apgabalos miroņus gan ierok

vecos kapu uzkalniņos, gan, kā senāk, uz zemē noliktiem miroņiem
uzber jaunus apaļus vai iegarenus uzkalniņus, kas daudz mazāki, 4 līdz

7 m. diametrā, un bieži samērā zemi (tas labi novērots, piem., Slatē).

Ģindeņiem līdzās vairs nenoliek 4 akmeņus; jaunuzbērtos uzkal-

niņos arī nav vairs akmeņu iežoga. Arī Pļavniekkalnā novērots, ka

senākie līķi vēl guldīti uz zemes virsmas (jeb ļoti lēzenā bedrē) un ap-

bērti ar ogļainu zemi, bet jaunāki ģindeņi jau noteikti guļ iegarenās
vai ovālās bedrēs.

Uzkalniņi šai laikā tā tad sāk deģenerēties, izzust. VII—VII g. s.

uzkalniņu arī vairs nav: miroņus gulda rindās, bieži koka šķirstos vai

muldās, 0,60—1 m. dziļās un apm. 2 m. garās bedrēs, kuru aizbērumā

atrod ogļu un pelnu plankumus, ugunsrītu paliekas. Lielupes līdze-



90

numā, droši zem kuršu iespaida, kapu uzkalniņu izzušanas process no-

rit samērā straujāki, bet līdz ar to, piem., Dobeles Ošu līdzenos ģin-
deņu kapos (sal. 15. attēlu), atrod vēl akmens iežogus 78).

Ģindeņi vid. dz. 1. kapu laukos ir dažādi orientēti, tomēr atsevišķos
kapu laukos dažkārt (piem., Vidzemē) dominē virziens no rietumiem

14. att.: Guļkoku žogs Raunas pilskalnā.

uz austrumiem, dažkārt vīrieši guldīti pretējā virzienā, nekā sievie-
tes. Vidzemē (piem., Upmaļos, Ķeipenē un Koknesē) virs ģindeņiem
vēl novēroti akmeņu sakrāvumi.
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Kuršu zemē vid. dz. laikmetā uzkalniņi pilnīgi izzuduši, bet blakus

ģindeņu kapiem parādās arī uguns kapi. Visā visumā VII.—VIII. g. s.

(izņemot uguns apbedīšanu pie kuršiem) visās baltu cilšu zemēs (La-

tvijā) kapu tips un novērojamie apbedīšanas rīti gandrīz jau pilnīgi
vienādi: tikai mālu trauks kuršu kapos (sal. 18. attēlu) ir piedeva,
kuru arī šai laikmetā (kā senāk un vēlāki) nekad neatrod austrum-

baltu kapu laukos.

15. att.: Akmens iežogs Dobeles Ošos.

Pļavniekkalnā, Ķeipenē, Upmalas un citur gan ir novērotas kapos
arī trauku lauzkas; un Pļavniekkalnā, kur A. Buchholcs un F. Jakob-

sons konstatēja ļoti plašu ugunsrītu pazīmes, zem ģindeņa galvas,

piem., nelielās bedrēs atrada pelnus, ogles un sasistu trauku lauzkas70).

Izpētīti vidējā dz. laikmeta kapu lauki Pļavniekkalnā 7 '), Ķeipe-
nē 80 ), Auļuciemā 81), Baižkalna Upmaļos (F. Jakobsona izrakumi),
Ludzā 82 ), Dobeles Ošos 78), Bālās un šķērstaiņos (Fr. Ozoliņa izra-

kumi), Lielauces Skārē 83 ) un citur. Klaipēdas apgabalā plaši izra-

kumi izdarīti Anduļu kuršu kapos.

Spriežot pēc šais kapu laukos savāktām senlietām, arī rotu lietas

un darba rīki, itsevišķi pēc 600. gadā, rāda pieaugušu savstarpēju ie-

tekmi. Rotu lietas bija (pa lielākai daļai no bronzas, sal. 16. un 17.

attēlu): galvai — vainadziņš no 3 vijiņu rindām ar starploceklīšiem;
kaklam — stikla un dzintara krelles un bronzas vai sudraba kakla gre-

dzeni ar apvītiem galiem, cilpiņu un kāsīti, ar noplacinātiem galiem

(kas dažreiz izrotāti ar skaldnojumiem) un gredzeni ar kāsīšu ga-

liem, jeb ar kāsīti un sedlveidīgu izrotājumu; krūtīm — bronzas (reti

sudraba) stopveidīgas saktis ar dažādi veidotu kāju, stiegru un loku,

pakavveidīgas saktis, un adatas (ar riņķa-, čiekura-, trijstūra-, kru-

sta- un riteņveidīgu galvu) ar važiņām; rokām — aproces ar vālesvei-

dīgiem galiem, vijveidīgas un aproces ar augstu šķautni un trijstūra

griezumu, kuras laikmeta beigās, attīstoties, pārvēršas par platām
bronzas skārda „manšetu aprocēm"; pirkstiem — vijveidīgi gredzeni.

Tērpus darināja no vilnas audumiem un apjoza ādas jostām ar bron-
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zas ovālām vai līrasveidīgi izliektām sprādzēm. Atrasti dzeramo ragu

bronzas apkalumi.
No dzelzs (sal. 19. attēlu) darināja nažus, vienasmeņa platgala zo-

benus, uzmavas un iedzītņa šķēpu smailus, uzmavas un šaurasmeņa

cirvjus, kapļus, izkaptis un sirpjus. Visu šo senlietu sīkāku aprakstu

uti chronoloģiju ir devusi M. šmīdehelme archaioloģijā" 84 ).

16. att.: Vidējā dzelzs laikmeta senlietas, atraktas: 1 — Vec-Mokās (K. p.

m.j, z, o, o, 10 — rjavnieKiiHina u. m.;, <* — oavienē (R. d. m.), 7, 13 —

Bālās (v. v.m.,), 8 — Bālās (K. p. m.), 9, 17 — čapanos (K. p. m.), 10 — Ķe-

veros (v. v.m.), H — Ķeipenē (R. d. m.), 12, 14 — Ošos (v. v. m.), 15 — Bun-

kās (K. p. m.), 6 — Baltinavā (R. d. m.).

Lielā vairumā vidējā dz. laikmetā Latvijā ieplūda sudrabs, pa

daļai no rietumiem, kā to pierāda vidējā dz. 1. pirmā posma Piltenē un

nezināmā vietā (Kurzemē) atrastie sudraba kakla gredzeni un Grobi-

ņas lielā sudraba sākts, pa daļai no austrumiem, kā to apliecina vid.

dz. laikmeta otrā posma Vārenbrokas sudraba kakla gredzeni. Tomēr

arī Latvijā tika darinātas sudraba senlietas; to pierāda Koku muižas,
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Pļavniekkalnā un Baltinovas kakla gredzeni. Ari saktis un aproces

mēdza darināt no sudraba, saktis un adatas — izrotāt ar greznām

sudraba plātnītēm. Katrā ziņā arī šai laikā bijuši dzīvi sakari ar

kaimiņu zemēm, vispirms ar Lietuvu un Austrumprūsiju, bet arī ar

17. att., A: Vidējā dzelzs laikmeta senlietas, atraktas: 1, 2, 4, 5, 9, 8 — Saliņā.-

(R. d. m.), 3, 6, 7, 10 — Pļavniekkalnā (R. d. m.), 11 — Lubānā (R. d. m.).'

17. att., B: Vārenbrokas sudraba kakla gredzens (K. p. m.).
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1,

7

—Auļuciemā
(R.
d.

m.),
2

—
Mē-

īzuīa
<v.

v.

m.),
3—Sāvienē
(R.

d.

m.),
4

—
Bālās

(v.

v.

m.),

5—Ķeipenē
(R.
d.

m.),
6—

Ošos
(v.

v.

m.).

Gotzemi, Skandināviju un austrumiem. Prof. B. Nermans ir sako-

pojis skandināviešu importa pieminekļus Latvijas territorijā 87 ).

18.

att.
:

Vidējā

dzelzs

laikmeta
kuršu

senlietas,

atraktas
Bunkās
(K,

p.

m.).

Bet, kā redzams, šie sakari ne vienmēr ir bijuši ar tirdzniecisku

raksturu. Ja arī 1929. gadā Grobiņā izpētītie gotzemiešu un zvie-

19.

att.:

Vidējā

dzelzs

laikmeta
dzelzs

darba
rīki

un

ieroči,

atrakti
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20. att.: Kāds vīrieša kaps Dobeles Ošos.

dru kapi, kas attiecas uz 650.—800. g.
85), varbūt, apliecina tikai

sveštautiešu kolonijas lielā kuršu tirdzniecības centrā, tomēr — pēc
zviedru teiku datiem — ap 660. gadu zviedru karalis Ivars esot pat

iekarojis Kurzemi un Rimberts ap 875. gadu vēsta, ka „gens enim

quaedam, vocata Chori, Sveonum principatui olim subjecta fuerat,

sed jam tunc div erat, quod rebellando eis subjici dedignabantur" X,; ).

Tā tad arī kari būs bijuši un vienā vai otrā vietā Kurzemē sveštau-

tieši būs lūkojuši nostiprināties, uz kādu laiku palikuši, lai ērtāki

savāktu nodevas. Un laikam VII. g. s. austrumos parādījās arī slāvi;
ziemeļos bija, jāturpina karš ar somu ciltīm. Viss tas piespieda tā

laika Latvijas iedzīvotājus labi apbruņoties un nocietināt zemi. Kapu
atradumi liecina (sal. 20. attēlu), ka latvieši arī šai laikā ir vispirms

zemkopji (to pierāda lielā vairumā atrastie sirpji, austrumos, un iz-

kaptis, rietumos) un pat nodarbojas ar dārzkopību (to pierāda kapļi,
sieviešu kapos) ; bet līdz ar to neviļus pārsteidz lielais ieroču vai-

rums visos vid. dz. laikmeta vīriešu kapos, jaunais ierocis — vien-

asmeņa zobens, un nemazāk šķēpu smaiļu racionālākā izveidošana:

šķēpu smaiļu asmens, salīdzinot ar uzmavu, pieaug un (laikmeta sā-

kumā) izleņķo spārnus, laikmeta beigās paliek platāks vai arī ga-

rāks, šaurs un vītollapas, gandrīz durkļa veidīgs (pēc sveša importa

parauga).

Taču arī Koku muižas ieroču noguldījums ") (apm. 1100 dzelzs

lietas, 164 kgr., to starpā 472 šķēpu smaili, 171 cirvji un 9 zobeņu
fragmenti un lakta, kas pierāda dzelzs lietu kalšanu pašā Latvijā)
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21. att.: Latviešu cilšu vidējā dzelzs laikmeta kapu lauki; karti zīm. stud. hist.

H. Riekstiņš.

un citi pierāda karalaikus un kareivisku noskaņu un laikam ap 600.

gadu sāk pilskalnu nogāzes labāki nocietināt terrasēm un vaļņiem 89 ).

Katrā ziņā baltu ciltis vidējā dzelzs laikmetā ir ieguvušas arī

jaunus zemes apgabalus un tais nocietinājušās. Kuršu zemes ro-

bežas paliek gandrīz senākās, arī Ziemeļkurzemē, kā to pierāda

Daigones Reinu kapi, vēl mājo somi. Bet vīd. dz. laikmetā jau ap-

dzīvots viss Lielupes līdzenums: šeit ienākušā cilts būs izcirtusi lielos

lapukoku mežus un nosusinājusi zemākās vietas. Arī Vidzemē un

Latgalē baltu ciltis noteikti pavirzījās uz priekšu (sal. 21. attēlu),

un šeit ieņēma senāki somu cilšu apdzīvotos apgabalos līdz Raunas ( 7),

Litenes( n ) un Bērzpils( 12) apvidiem, kā to pierāda Baižkalna Upmalu,
Litenes Lešķu un Bērzpils Bonifācovas kapu lauki. Parādās lielāks

apmetņu skaits upju krastos, vairākas apmetnes gar Daugavu, kas

liecina par satiksmes ceļu plašāku izmantošanu.

Bet sevišķi vēl atzīmējams, ka kari un tirgus, kuru šais laikos

bieži pavadīja sirošana, — zemes labākai aizsargāšanai no nepatī-
kamiem svešiniekiem, piespieda arī rūpīgāki noorganizēties entniski-

polītiskās apvienībās; tas bija labi iespējams un pat nepieciešams,

jo atsevišķām ciltīm bija dažādi kaimiņi, draugi un nedraugi, patiesi

īpatnējas, tīri vietējas intereses, īpatnēji dzīves apstākļi, īpatnēji
tirdzniecības un saimniecības veidi.

Kurši, kā jau minēts, palika Liepājas-Klaipēdas apgabalos (kartē:
14. 15. 16. 32. 33.); zemkopji, tirgotāji un sirotāji (kā to pierāda arī

importētās senlietas), tie bija gandrīz vai visturīgākā baltu cilts.

Apbrīnojamas kuršu masīvās rotu lietas, itsevišķi Anduļu lielās rotu

adatas. lemīļotas saktis un apaļi piekariņi, kuru pirmparaugi pa-

tapināti no rietumiem, īpatnējas lielās, grezni izrotātās adatas, ap-
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roces ar skaldnotiem vāļu galiem, ragu apkalumi, izkaptis un uz-

mavas cirvji. Bieži sastopams sudrabs; kā senāk kapos nolikti mālu

trauciņi. Ļoti stiprs ir zviedru un gotzemiešu iespaids, no kuriem kurši

patapina uguns apbedīšanu, Apūle un Jūrpils bija divas lielas kuršu

pilsētas, kurās varēja koncentrēt pat 7000—15000karavīru, un (pēc

Rimberta datiem) — Kursā bija vēl 3 citi līdzīgi tirdzniecības centri.

Kurši savā turībā un greznībā pārspēja visas pārējās baltu ciltis;

patapinātās formas tie labprāt pārveidoja, tās palielinādami apmē-

ros un bagāti izgreznodami ornāmentiem, arī ar dārgmetālu un

stiklu. Kuršu pilskalni ir īpatnēji izbūvēti —ar terrasi pakājē

un (laikmeta beigās) ar valni plakuma vienā malā. Kuršu vid. dz.

laikmeta kapu lauki Latvijā pagaidām reģistrēti: Bunkās ( 14), Dur-

bes Dīros (15 ), Grobiņas Remešos (1,;) un Grobiņā (8S).

Lielupes līdzenumā jau 5.—6. g. s. pēc Kr. no kuršu un austrum-

baltu ciltīm, kas šeit mājoja vienkopus, izveidojās zemgaļi, zemkopji

(atrastas lielā vairumā izkaptis, kas aizvieto senākos sirpjus) un dārz-

kopji (kā to pierāda kapļi). Ragu apkalumi, izkaptis, uzmavas-cirvji,

lentas veidīgās aproces, tā pat aproces ar skaldnotiem vāļu galiem, un

grezni veidotās stopu saktis saista Zemgali ar Kursu, bet kapļi, kakla

gredzeni ar noplacinātiem galiem, gredzeni ar kasīti-sedlu, un ada-

tas — ar austrumu ciltīm. lemīļotas adatas ar bagātām važiņu rotām,

uz kurām uzvērti vijveidīgi gredzeni. Kapu laukos novērojamas ba-

gātas uguns rītu paliekas, ģindeņi nav orientēti vienādi. Sastopamas

arī sudraba senlietas, kas apliecina tirgu ar cittautiešiem, šķiet,

Pļavniekkalnā bijis kāds ievērojams zemgaļu tirdzniecības centrs.

Zemgaļu kapi rejistrēti: Pļavniekkalnā, Lejas Ķivutos, Cibenos ( 17),

22. att.: Tērvetes pilskalns (Zemgale)
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Slagūnēs ( ,s ), Vērpjos ( 1!'), Audaros ( 20), Ošos (- 1 ), Bālās (--), Šķēr-
staiņos (22), Liekņos (**), Kugrēnos ( 24), Skārē ("), Diemaņos (26),

Maz-Roķos (- 7), Bukaišos (-*), čapāņos ("') un Ciemaldē. Pilskalnus

zemgaļi nocietina līdzīgi kuršu pilskalniem (sal. 22. attēlu).

Vidzemē, Latgalē un Augšzemē (tag. Zemgales austrumu daļā)

izveidojas trešā cilts — letgaļi, kuru kultūru raksturo šaurasmeņa

cirvji, sirpji, aproces ar izceltu šķautni un aproces ar apaļiem vāles

galiem, sīkāki veidotās, mazākās adatas un kakla gredzeni ar nopla-
cinātiem galiem vai kasīti-sedlu. Sastopami kapļi. Kapu laukos do-

minē ģindeņu virziens no rietumiem uz austrumiem; dažkārt virs

ģindeņiem (varbūt, zem somu cilšu iespaida) sakrauti akmeņi. Let-

gaļi arī nodarbojas galvenā kārtā ar zemkopību ; atrastas arī sudraba

rotu lietas (piem. Baltinovā — sudraba kakla gredzeni), bet visā vi-

sumā letgaļu tirdzniecība ar citām zemēm mazāk attīstīta un svešu

iespaidu daudz mazāk. Letgaļu kapi reģistrēti: Saliņā (Ķeipenē) ( 3)
>

Auļu ciemā ( 1!), Pļaviņās ( 5), Meņģelē ("), Upmaļos ( 7), Lucēs (*),
Ušuros ('•), Līčugalā ( 10), Lešķos ("), Bonifācovā ( 12 ), Ludzā ( 1:!),
Slatē ( :12 ) un t. s. Mantu kalniņā, Krustpils pag. ( 81 ). Letgaļi labprāt

nocietināja savus pilskalnus, pastāvinot nogāzes un nocietinot tās ar

vairākām terrasēm (sal. 23. attēlu).
Par laikmetu Latvijā ir uzglabājušās arī jau vēstu-

riskas ziņas, kauču pa lielākai daļai nepilnīgas un bieži maz ticamas.

Bet katrā ziņā vērtīgi ir tie dati, kas vēsta par letgaļu, kuršu un zem-

gaļu esamību šai laikā, un stāsta arī par jauniem ienācējiem mūsu

zemē, proti lībiešiem. Mūsu senči, kā redzam, tirgojās un karoja ar

skandināviešiem, slāviem (krivičiem-krieviem), igauņiem un arī ar

lietuvjiem, kas, domājams, ļoti nelabvēlīgi raudzījās uz latviešu cilšu

patstāvības centieniem. Skandināviešu teikas un rūnu akmeņi līdz ar

23. att.: Degteru pilskalns (Latgale).
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krievu chronikām ir tie avoti, kurus B. Nermaņa "") un E. Bonneļa '•")
sakopojumā gribu izmantot laikmeta raksturojumam.

Mēs varam konstatēt, ka skandināvieši laikmeta pašā sākumā,
varbūt, pat mēģinājuši piekarot", piem., Kursu vai ar savākt Kursas

zemēs nodevas, bet kā tad līdz apm. 1000. gadam viņu interese tieši

par Latvijas zemēm atslābst. Ap 854. g. Kursā cieš smagu neveiksmi

dāņi; ap 855. gadu zviedru karalis Olafs ielenc un ieņem kuršu pil-
sētas Jūrpili un Apūli: tomēr ap 875. gadu kurši jau neapšaubāmi
brīvi, šie iekarošanas mēģinājumi un uzvaras ar nodevu savākšanu

tā tad drīzāki pilnīgi līdzīgi Indriķa (VIL, 1.; sal. arī XIV., 1. v. c.)
raksturotiem kuršu un igauņu sirojumiem Dānijā un Zviedrijā pat
vēl 1203. gadā: „Episcopus ... provinciam Listrie regni Dacie ag-

grediens, paganos Estones dc Osilia insula cum 16 navibus invenit,

qui recenter ecclesia combusta, hominibus occisis et quibusdam capti-

vatis, terram vastaverant, campanas et res ecclesie asportaverant,
sicut tam Estones quam Curones pagani m regno Dacie et Suecie

hactenus facere consueverant." Un kā ap 1196. gadu (Indriķis,
1., 13):

„
... episcopus cum duce Suecie, Theuthonicis et Gothis Cu-

rones bello adierant, sed tempestate depulsi Vironiam, Estonie pro-

vinciam, applicant et triduo terram vastant, ... (et) dux, accepto
potius tributo ab eis, veļa sustollens divertit...", tā arī uzvarētājs
Olafs un citi būs laupījumu savākuši un Kursu tad atstājuši. Taču

arī 1929. gada izrakumos Grobiņā — tā tad vismaz pagaidām —

nav atrastas skandināviešu IX.—X. g. s. senlietas (bet gan tikai

VII.—VIII. g. s. zviedru un gotzemiešu kapi). Tā tad pat tā skandi-

nāviešu kolonija, kas Kursā mājoja apm. 150 gadus, Jūrpili IX. g. s.

būs atstājusi un pārcēlusies uz citu vietu.

Patiesi, šai laikā nodibinās zviedru kolonijas slavu cilšu zemēs,

piem.: Ladogā, Izborskā un Gņezdovā; un ja arī taisnākais ceļš uz

Gņezdovu bija Daugava, nav tomēr ticami, ka šai laikā, piem., Aiz-

kraukle (Askrāde), Koknese un Jersika jau bija vikingu kolonijas:
taču šais vietās nav vēl atrastas zviedru senlietas, pat nav konsta-

tējama kauču vāja zviedru ietekme, kas turpretī tik ievērojama
somu un slavu cilšu zemēs. Zviedru interese, kolonizācijas centieni

un tirdznieciskie darījumi IX.—X. g. s. noteikti koncentrējās au-

strumos, un tikai reti kāds vikings, kā teika, piem., vēsta par Egilu
Skalagrimesonu ar brāli Torolfu un par dāni Ake ar dēliem, tirgojās

un siroja arī šai laikā Kursā un citās Latvijas zemēs. Nav IX. līdz

X. g. s. novērojami arī austrumu kaimiņu centieni iekarot Latvijas

atsevišķos novadus.

Bet ar 1014. gadu izbeidzas arābiešu sudrabnaudu atradumi,
tā tad izbeidzās sudraba pieplūdumi no austrumiem: austrumu tirgū

bija iestājusies nopietna krīze un nodibinājušās bija arī Krievijas

kņazistes, kas skandināviešu tirgotāju ceļojumus visādi kavēja. Tā-

dēļ zviedri un gotzemieši bija spiesti atjaunot plašos apmēros savu

tirdzniecību tuvākās kaimiņu zemēs, un to starpā — Kurzemē, Zem-

galē, Lībijā un Igaunijā. Vesela rinda rūnu akmeņu vēsta par ceļoju-
miem uz austrumiem; pazīstamais Nedervallas akmens (ap 1000.—

1050.) stāsta par kāda bagāta tirgotāja ceļojumu greznā kuģī uz
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Zemgali, šķiet, jau šai laikā līdzās, kuršu ostām (Liepājas ezeram

un Ventai) plaši pazīstama bij arī „Zemgales osta", kura vēlāki

bija tik bīstama pat jaundibinātai Rīgai, ka „idem venerandus Ro-

mane sēdis antistes omnibus Semigalliam mercationis causa frequen-
tibus districte portum ipsorum sub anathemate prohibet" (Indr.,

IV., 6.). Zviedru tirgotāji būs apciemojuši arī Letgaļi un vispirms

Askrādi, Koknesi un Jersiku, letgaļu lielākās apmetnes Daugavas
krastā. Un šai laikā par mūsu zemēm būs sākuši vairāk interesēties

arī austrumu kaimiņi.
Gan salīdzinot krievu chronistu attiecīgās ziņas par latviešu un

igauņu zemēm, neviļus pārsteidz krievu kņazu dominējošā interese

par Igauniju, kurā kara gājieni un nodevu savākšana vairākkārt at-

zīmēti. Tomēr Borisa Vseslaviča ieraksti Daugavas akmeņos vēsta

arī par sirojumiem Latvijā un novgorodiets Mstislavs ap 1111. gadu

karoja Ziemeļ-Letgalē. Gan 1106. gadā zemgaļi smagi sakāva poloc-
kiešus: ~6614 — tom >Ke jrkrk no6'b\ziouia Bcecjiaßjma, bck>

6paTbK), h y6Hiua 9 TbiCHUļb",bet 12. g. s. beigās Koknesē un

Jersikā jau bija nostiprinājušies sveši valdnieki, kuru iespaids to-

mēr neizplatījās uz lielāku apkaimi. Tie, kā redzams, centās tikai

nodrošināt satiksmi un ērtāku tirgu saviem tirgotājiem uz rietumiem

pa Daugavas ūdeņiem. Zīmīgs arī tas apstāklis, ka nekur gar Dau-

gavu nav konstatēti ne slavu, ne vikingu kapi: tā tad pagaidām ar-

chaioloģiski nav pierādāma viņu mitināšanās piedaugavas joslā.

Kapu tipi vēlā dzelzs laikmetā un novērojamie apbedīšanas rīti

atsevišķu cilšu zemēs bija dažādi, tādēļ arī nav grūti konstatēt šo

cilšu robežas. Kurši, kas vēl laikmeta sākumā ievērojami pavirzījās
uz ziemeļiem, iekaroja somu cilšu senāk apdzīvotos apgabalus un

samaisījās ar somiem, — savus miroņus gan sadedzināja, gan apraka.

Ugunskapi Kursā konstatēti 22 vietās, ģindeņu kapi 14 vietās; tā tad

dominēja līķu sadedzināšana, kas pieminēta arī pie Indriķa (XIV.,

5.) : „ . . .
curones a civitate recedunt, et collectis interfectis suis ad

nāves revertuntur, et transita Duna triduo quiescentes et mortuos

suos cremantes fecerunt planctum super eos". Kurši vēlā dzelzs laik-

metā, šķiet, visos savos novados cenšas pāriet no līķu aprakšanas uz

sadedzināšanu, kas tad arī vēl piekopta pat 14. g. s. (piem., Liel-

Ivandē). Kā ģindeņu kapi, tā arī ugunskapi laikmeta pirmā posmā

nav apklāti ar uzkalniņu. Pat ugunskapi ārēji nerāda nekādas kapa

pazīmes: plašs ogļu un pelnu slānis, kurā novērojamas atsevišķas
sadegušu kaulu čupas, trauku lauzkas un apdegušas, bieži saliektas un

salauztas senlietas, apklāts ar uzbērtas smilts slāni, kas nekādi ne-

izceļas no apkārtnes, šāds apbedīšanas veids tad sastopams arī vēl

visvēlākos laikos, bet līdz ar to XI. un XII. g. s. parādās arī uzkal-

niņi. Apaļš pelnu un ogļu slānis apklāj seno zemes virsmu, uzkalniņa
platumā; pats uzkalniņš sfairisks, 4—5 m diametrā. Un tādi pat
sfairiski veidoti uzkalniņi šai laikā uzbērti dažreiz arī virs zemē ie-

raktiem ģindeņu kapiem. Ģindeņi guļ koka šķirstos, kuru galvgalā,
nelielā nodalījumā, novietots māla trauks (domājams ar ēdienu).
Līdzenie ugunskapi izpētīti Pasilciemā il2 ), kuršu uzkalniņu kapus es

izpētīju Sabilē 1929. gadā.
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24. att.: Kāds X. g. s. sievietes kaps Isnaudā.

Zemgale, kuras robežas paliek senākās (vid. dz. L), sastopami
tikai līdzenie ģindeņu kapi (abos posmos). Līķi guldīti koka šķir-
stos, seklās bedrēs (30—90 cm), nelielā attālumā viens no otra. Nav

novērojams dominējošs ģindeņu virziens. Atrastās sīkās oglītes un

pelnu plankumi apliecina uguns rītus, varbūt, cisu sadedzināšanu;
novērotas retas trauku lauskas. Zemgaļu kapi labi izpētīti, piem.,
Ciemaldē B*).

25. att.: Kāds

IX. g. s. jaunava

kaps Ludzā.

Letgalē (Vidzemes austrumdaļā un Latgalē) un dienvidos no Dau-

gavas (Sēlijā) mēs arī vēlā dzelzs laikmetā redzam tikai vienu —

trešo cilti — letgaļus; tie gan Vidzemes rietumdaļā atdevuši vēlā

dzelzs laikmeta pirmā posmā šauru zemes joslu jauniem ienācējiem
šeit, lībiešiem, bet tai vietā iekarojuši Vidzemes un Latgales ziemeļus
(līdz tag. Latvijas valsts robežai). Letgaļi guldīja savus miroņus
pirmā posmā (sal. 24. un 25. attēlu) līdzenos ģindeņu kapos — apm.
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26 att.: XI.—XII. g. s. uzkalniņu kapi Ciblas kalnā (Latgale)

0,50—1,10 m dziļās četrstūrainās, retāki ēvālās bedrēs, uz dēļiem,
koka mizām, vai koka muldās un šķirstos, dažreiz uz papardes la-

pām, un pārklāja tos ar bērza tāsīm. Aizbērumā novērojamas sīkas

oglītes, dažreiz bedrē, virs ģindeņa, redzams lielāks ogļu un pelnu

28. att.: Kāds sievietes kaps Ciblas kalnā.
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29. att.: Kāds slavu kaps Latišonkos (Latgale, pierobežas joslā).

plankums. Sievietes gandrīz vienmēr guldītas no rietumiem uz au-

strumiem, vīrieši pretēji. Šī posma kapi vislabāki izpētīti Ludzā 93).
Otrā posmā (sal. 26. un 28. attēlu) — virs aizbērtām kapa bedrēm,
kurus apklāj liels ogļu un pelnu plankums, — mēdza uzmest sfai-

riski veidotu uzkalniņu, 0,35 —1,25 m augstu un 4—7 m diametrā,

ar iedobumu virsotnē un seklu grāvīti visapkārt. Zem iedobuma vien-

mēr konstatējama iedobuma platumā apm. 0,20 m bieza treknas ze-

mes kārta ar pelniem un oglēm; kapa bedre vairs tikai 0,25—0,50 m

dziļa, bet citādi pats apbedīšanas veids palicis senākais. Kerāmikas

lauzkas letgaļu kapos nekad neatrod. Uzkalniņu kapi izpētīti, piem.,

Jaun-Piebalgā (prof. G. Bakmans), Stirnienē 95), Rīkopolē un Ciblas

kalnā 9,1).

Igauņu kapi (ziemeļos), lībiešu kapi (rietumos) un slavu kapi

(austrumos, sal. 29. attēlu) pilnīgi citāda rakstura un izskata, nekā

kuršu, zemgaļu un letgaļu kapi; klātpieliktā kārte (sal. 30. attēlu)
rāda min. 3 latviešu cilšu kapu izplatību un līdz ar to arī robežas.

Mēs novērojām vēlā dz. laikmetā dažādas līķu apbedīšanas tradīci-

jas Kursā, Zemgalē un Letgalē. Bet vēlais dz. 1., kā redzējām, bija

patstāvības cīņu laikmets, un šķiet, šis apstāklis būs zin. mērā arī

tuvinājis kuršus, zemgaļus un letgaļus vienus otriem. Tā, redzams,

jau šai laikā nodibinājās saites, kas šīs 3 ciltis vēlāki apvienoja

vienā latviešu tautā.

Vēlā dz. laikmeta kapos, kā senāk sastopamas ļoti lielā vairumā

bronzas un dzelzs senlietas 97 ). Pirmā posma kapos atrod: (sal. 31.

attēlu) rotu lietas — vijiņu vainadziņu ar pārskārdītēm (galvai),

kakla gredzenus ar noplacinātiem galiem un piekariņiem, ar sedla-
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kāsīša galiem, tordētus ar četrkaldņu galiem un iecirtumiem un kauri

gliemēžu virknes (kaklam), važiņu rotas ar adatām vai lociņu važ-

turi (krūtīm), aproces — vijveidīgas, manšetveidīgas skārda, sfai-

riski izdobtas, svītrotas skārda, masīvas pusapaļas ar resnākiem

galiem, masīvas augsti paceltām iemalām kara vīriem (rokām), vij-

veidīgus gredzenus (pirkstiem) un pakavveidīgas saktis (tērpu sa-

spraušanai) ; dzelzs darba rīkus un ieročus — šaurasmeņa cirvjus,

platasmeņu (ar taisnu muguru)cirvjus, uzmavas un iedzītņu šķēpu

31. att.: Vēlā dzelzs laikmeta pirmā posma senlietas (atraktas Ludzā), zīmē-

jis stud. hist. A. Karnups.

smailus un nažus izrototās makstis, retāki sirpjus un izkaptis. Ap-

brīnojami šī laika audumi, sevišķi villaines, — ar ieaustiem riņķīšiem,

spirālīšu ielokiem un ieaustām apaudiņām. Otrā posma kapos atrod

(sal. 32. un 33. attēlus): vainadziņus ar piekabinātām važiņām, auklu

un grīstu vaiņagus ar uzvērtiem vijveidīgiem un platiem skārda

gredzeniem (galvai), kakla gredzenus ar mēlītēm un zvārgulīšiem,

vītus kakla gredzenus ar cilpiņu galiem jeb konveidīgiem izrotāju-
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miem, retāki krelles (kaklam), aproces ar zvērgalviņu galu izrotā-
jumiem, reti arī vēl kara vīra aproces (rokām), vijveidīgus gredze-
nus ar platām viju starpskārdēm, vienloka gredzenus ar auklas vei-
dīgiem vai gludiem paresninājumiem, reti gredzenus ar vairodziņu
(pirkstiem), pakavveidīgas saktis, bieži ar magoņgalvinu vai zvēr-

galviņu galiem (tērpu saspraušanai), piešus, ādas jostas ar apkalu-

36. att.: „Kara vīru aproces", atr. Ludzā (M. v. m.)

miem; darba rīkus un ieročus — platasmeņa cirvjus, uzmavas šķēpu
smailus un nažus bagāti apkaltās makstīs. No šī posma audumiem

visgreznākā ir Stāmerienes senāk zilā villaine ar 34 bronzas riņķīšu
ugunskrustiem 20 variantos (sal. ataudumu prof. K. Strauberga rak-

stā „Latv. taut. tērps"), bet, protams, arī Ķeveru, Golgauskas, Aina-

vas (sal. 39. attēlu) v. c. villaines ir ievērojams seno latviešu labās

gaumes paraugi.
No senlietām (sal. 42. un 43. att.) īpatnēji tikai kuršiem ir im-

portētie vai atdarinātie divasmeņa zobeni, t. s. „namdara cirvji" un

šķēpu smaili ar plati leņķainiem spārniem, tāpat — pakavveidīgas
saktis ar šķērsēm, ar galviņu starptiltiņu un ar nozarojumu lokā;

kurši nēsāja tikai lentas veidīgas aproces un auklas veidīgus kakla

gredzenus, pēdējos labprāt ar pusapaļi apcirstiem galiem; bieži at-

rod ragu apkalumus. Zemgaļi, kas paliek starpnieki starp austru-

miem un rietumiem, cienīja važiņu rotas ar adatām; zemgaļiem ar

kuršiem ir kopēji ragu apkalumi, ar letgaļiem — kara vīru aproces,

manšetveidīgās aproces un kakla gredzeni ar skaldnotiem galiem,
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32. att.: Vēlā dzelzs laikmeta otrā posma senlietas (atraktas Rīkopolē).

35. att.: Vēlā dzelzs laikmeta „lielais vainadziņš", atrakts Ludzā (tagad Mask.
vēst. muz.).
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45. att. A: Vēlā dzelzs laikmeta važiņu rotas, atraktas: 1 — Vec-Piebalgā
(R. d. m.), 2 līdz 5 — Ainavā (V. v. m., 2 un 3 atrasti bērnu kapos).

45. att. B.: Vēlā dzelzs laikmeta važiņu paraugi, zīmējis stud. hist. A. Karnups

ar kāslti-sedlu un konveidīgiem izrotājumiem (kurus Kursas

kapos nesastop). Letgaļu novados iemīļoti vainadziņi, kara vīru un

manšetveidīgās aproces, kakla riņķi ar piekariņiem, ar kāsīti-sedlu,
ar skaldnotiem galiem un ar konveidīgiem izrotājumiem; ļoti re-

tas ir rotu adatas.
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34.

att.:

Vēlā
dz.

laikmeta
audumi,

atrasti:—
Ķeveros

(R.

d.

m.)

2,3 Golgauskā(R.d.m.) 4,5,6,7, 8-Ainavā
(v.v.m.) 8-bruņču fragmentsar vilnas jostiņu4,5,7 -micespaliekas
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Visā visumā svešu iespaidu visvairāk ir Kurzemē, bet vispāri

galvenā kārtā otrā posmā, kas pilnīgi atbilst atzīmētiem vēstures

datiem i,s ). To pierāda 2. posma uzkalniņu kapi, saktis, aproces un

dzelzlietas. Tomēr ļoti zīmīgs tas fakts, ka, piem., Kursā atrasti

10 importēti zobeni,2 maksta galu apkalumi, 20 skandināviešu nam-

33. att.: Stāmerienes villaine (V. v. m.)

39. att.: Ainavas vēlā dzelzs laikmeta 2. posma villaine (V. v. m.)
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42. att.: Kuršu dzelzslietas, atraktas Pasilciemā (K. p. m.).

43. att.: Kuršu senlietas, atraktas Pasilciemā (K. p. m.).
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dara cirvju atdarinājumi, bet Zemgalē tikai 1 zobens un 1 maksta

gala apkalums. Kursā atrastas importētas bruņrupuču saktis, bet

Zemgalē un Letgalē tādas nesastop. Letgalē, turpretim, kaut gan ļoti

reti, atrod no slāviem patapinātās auklas veidīgas aproces; tāda at-

rasta arī Zemgalē (Čapāņos) un no austrumiem, šķiet, ievestas An-

41„ att.: Raunas pilskalna guļkoku divsienu žoga palieka

nas muižā, Zemgalē, atrastās sudraba senlietas. Katrā ziņā arī ar

austrumiem sakari bija ļoti dzīvi, kā to gan vislabāki apliecina at-

rastās arābiešu naudiņas 1'9), svaru stieņi, kausi un bumbiņas 100).

Latviešu ciltis šais laikos bija ievērojami zemkopji un lopkopji,

kas sava darba produktus plašos apmēros varēja eksportēt arī uz

citām zemēm pret saņemto metālu 101). Sēja rudzus, kviešus, miežus,

auzas, kaņepes, linus,' un, varbūt, jau āboliņu. Latvieši bija jau labi
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37. att.: Guļkoku nama paksis Kauguru Pekas kalnā.

38. att.: Celtņu paliekas Kauguru Pekas kalnā: a. -slietenis, b. — guļkoku
nams.
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44. att.: Kauguru Pekas kalns (varb. Beverīnas pilskalns).

organizēti novados un patstāvīgās valstiņās, kuru priekšgalā stāvēja

„seniores", „principes", „duces" un „reges" (konic), proti vecā-

kie", „kungi" un „lielkungi" 10-). Visa latviešu zeme bija apklāta ar

veselu pilskalnu tīklu 103); pilskalnos pacēlās (sal. 37. un 38. attēlu)

guļkoku celtnes, ar pagrabiem (sal. 40. attēlu) un virsstāvu, namiņi-

slieteņi (ķēķi) un guļkoku nocietinājumi (sal. 41. attēlu) ar tor-

ņiem 104), kā par to vēsta ari Egila Skalagrimesona teika 105) un In-

40. att.: Vēlā dzelzs laikmeta „pagrabs" Raunas pilskalna galv. celtnē.
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46. att.: Vēlā dzelzs laikmeta gredzeni (5 — Tērbatas arch. kabinetā, pārējie —

R. d. m.).

47. att.: Vēla dz. laikm. piekariņi (atr. R. d. m. un V. v. m.).

driķa chronika lm! ). Pilskalnu pakājē dažkārt atradās lielākas ap-

metnes, pirmās latviešu pilsētas 10"). Vispāri latviešu kultūra vēlā

dzelzs laikmetā sasniedza ievērojamu attīstības pakāpi, atradumi ap-

liecina turību un nokārtotu dzīvi, tirdznieciskus sakarus ar citām

zemēm, bet arī neapšaubāmu patstāvību šai laikā, vismaz Zemgalē un

Kursā, bet arī Letgalē, izņemot laikmeta pašas beigas.

Fr. Balodis.
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l ) Nyenstede, Monumenta Livoniae, 11, Riga 1842, 127.—128. lpp.

-') Riga, 1778.

*) Hupel, Neue Nordische Miscellaneen, I—II, 1792, 17. lpp.: „Versuch

einer alten Geographie von Liefland", IX—X, 1794, 519. lpp.: „Nachricht von der

alten Burg Pilliskaln, und von mehreren ehemaligen festen Plātzen der Letten

und Ehsten".

*) Manuskripts 10 sējumos Rīgas pilsētas bibliotēkā: I, 191; 11, 200; 111,

2; VI, 50; VIII, 46; IX, 43, 235; X, 2, 41, 70, 175.
5) Korber, Miscellen ūber vaterlānd. Altertumer, 1802, manuskripts Tartū.

B ) Verh. estn. I, 1, 1840, 73. lpp.: „Bericht tiber 2 antiquarische Reisen";

Anastasis der Warāger, Reval 1841; Necrolivonica, Dorpat 1842.
7) Ūber die pilskalni oder sogenannten Batterien m Livland. Mitth. Rig.

11, 1, 1840, 133. lpp.
8) Mitth. Rig. Bd. IV, 2, 1848, 253: „Ūber alte Grāber und Alter-

thiimer m Polnisch-Livland".
9) Bāhr, Grāber der Liven, Dresden 1850
10) SB. Kuri. 1863, 154. lpp,: Dohring, „Die Teufelsbote m Kurland"; SB.

Kuri. 1867. Grabalterthūmer; SB. Kuri. 1867, 54. lpp.: Bauerburg im Kanger-

See; SB. Kuri. 1868, 49. lpp.: „Heidengrāberbei Ihlen"; SB. Kuri. 1869, 26. lpp.:

der Dobelsberger Fund; SB. Kuri. 1876, 7. lpp.: Schiffsetzung beim Musching-

Gesinde; SB. Kuri. 1882, 17. v. 23. lpp.: Silberfunde m Annenburg und Wah-

īenbrock; SB. Kuri. 1870, 70. lpp.: Grundrisse von 10 Pilskalnen.

") Grewingk, Das Steinalter der Ostseeprovinzen, Dorpat 1865; Ūber heidn.

Grāber Russisch-Litauens, Dorpat 1870, SB. estn. 1874, 60. lpp.: Kreisfbrmige

Steinsetzungen am Ikul-See; SB. Dorp. Naturf., IV, 1876, 206. lpp.: „Der Kau-

ler und Rinnekalns am Burtneck-See"; TpyAbi IV apx. cvfe3,aa, Ka3aHb 1877: „0
B'feK'fe bt> BajīTificKOM-b noat"; Verh. estn. IX, 1878, 1. lpp.: „Die Stein-

schiffe von Musching und die Wella-Laiwaoder Teufelsbote Kurlands ūberhaupt".
") Mag. lett. B. XIII, 3, 1866, 1. lpp.: „Bericht über die Steinringe von

Gross-Autz-Elisenhof"; SB. Kuri. 1866. 121. lpp.: Tērvete, Heiligenberg, SB.

Kuri. 1868, 41. lpp.: „Heidengrāberbei Kandau und Zabeln"; Mag. lett. XIV, 2,

1869, 12. lpp.: „Altlettische Burgberge Kurlands"; Mag. lett. XV, 2, 1873,
26. lpp.: „Heidenburgen an der livl. Aa"; B.M. XXIX, 1882, 569. lpp.: „Reise-
skizzen aus dem Oberlande"; Prot. lett, 1892, 72. lpp.: Tervveten und Sesswegen.

**) SB. Kuri. 1867, 43. lpp.: A. v. Raison, Grāberfunde aus Gross-Autz;
62. lpp.: „Ueber Bauerburgen oder Burgberge".

14) SB. estn. 1873: Graf Cari Georg Sievers, Boot, gefunden bei Treiden;
Verh. berl. Ges. 1874, 182. lpp.: „Ueber Feuersteingerāte am Ufer des Burtneck-

See's; 1875, 85., lpp.: „Muschellager am Burtneck-See"; Verh.estn. VIII, 3, 1. lpp.:
„am Strante-See ausgefiihrte archāol. Untersuchungen"; SB. estn. 1877, 41. v.

84. lpp-: Funde aus Ronneburg.
15) Gotthard Vierhuff, SB. Rig. 1876, 42. lpp.: Ueber Burgberge.
1C) Verh. berl. Ges. 1877, 255. v. 365., lpp.: „R„ Virchow, Ueber āltere

Grāber m Livland" v. „Bericht über eine archāologische Reise nach Livland".
*7) A. Bezzenberger, SB. estn. 1885. 156. lpp.: Funde aus Burgbergen.
'*) Schmidt, SB. Kuri. 1886, 14. lpp. v. 1888, 100. lpp: Ausgrabungen auf

dem Tschappan-Gesinde;OTqeTi> Mvn. apx. kom., 1892, 64. lpp.: „

PacKOfiKH bt> Kyp-
ry6epHin", SB. Kuri. 1900, 21. lpp.: Burgberge bei Baldohn, Talsen,

Zabeln und Candau"; S. 43: „Grabstātte v. Burgberg Neu Mocken".
19) Buchholtz, SB. Rig. 1887, 44. lpp.: Ausgrabungen m Ascheraden, SB.

1894. 121. lpp.: „Eine Skelettgrāberstātte m Klauenstein"; SB. Rig. 1895: „Ein
Grāberfeld m Kaipen"; SB. Rig. 1896, 113. lpp.: „Hugelgrāber m Stabben";
SB. Rig. 1900, 39. lpp.: „Reste eines 1872 aus der Aa bei Treiden gehobenenBoo-

tes"; SB. Rig. 1904: „Grabstātte auf dem Plawnekalns".
M) Hausmann, SB. estn. 1889, 108. lpp.: Steinsetzung unter Autzeem; SB.

estn. 1891, 89. lpp.: Steinreihengrāber und Hugelgiāber; SB. kuri. 1892: „Hūgel-
grāber zu Santen; Katalog der Ausstellung z. X arch. Kongress, Riga, 1896:
Einleitung; Arb. d. I balt. Historikertages, 1909, 1. lpp.: „Uebersicht iiber die
archāol. Forschung im letzten Jahrzehnt".

M ) Loeschke, SB. estn. 1889, 108. lpp.: Slawehk; 109. lpp.: Sarum; SB.
kuri. 1890, 25. lpp.: Teufelsbote īn Kurland.
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-'-) V. Olavs, Latvju vēsture līdz 12. g. simt. beigām, Jelgavā, 1892.
23) no apxeoa. Poccīh, H3zi. M»in. Apx. kom. Ne 14. iIpeBHOCTH Cbb.-

3an. Kpan, t. I, Bbin. 2. JliouHHrKifi MornjibHMKT>, CHB. 1993; H3B. H. Apx. Kom., 6, 1903,
61 lpp. nJ\wtyMwn.CKie KypraHbi."

24) Boy, SB. kuri. 1895: „Bericht ūber Ausgrabungen auf dem Kronsgute

Zeemalden"; SB. kuri. 1896: Katzdangen.
-

>r

') Apx. M3B. h 3aM., T. IV, MocKßa 1896, 33 lpp.: 0008-b, „n.pe;ißapHTe;ibHb]£
omerb o no'63.aK'fe ct> apxeo;i. bt> Kyp;i. ry6. jrBTOM-b 1895 r.

X

26) Busch, SB. Rig. 1896, 89. lpp.: „Aufdeckung der Hugelgrāber am

Putel-Gesinde".
27) Tpvflbi X apx. Cbli3.ua, 111, MocKßa 1900, 92 lpp.: „PacKonKM bt> JlHtpJi. h

Kypn. ry6. /rfeTOM-b 1896 r."

28) Schilling, SB. Rig. 1900, 183. lpp.: „Eine Ausgrabung am .Assar-See,

Kirchspiel Nitau".
29) Hollander, SB. Rig. 1903, 101. lpp.: „Ausgrabung am Assar-See".
30) SB. estn. 1905, 34. lpp.: Sachssendahl, „Das Gewichtsystem des XI und

XII Jahrh. m Liv-, Est.- und Kurland".

Tpyabi Mock. npeAß. kom. no ycrp. XV apx. Cbteūa, 21 lpp.: sa;uio;n>, Ot-

MeT-b o KOMaHAHpoBK-fe B"b npHČa;nifiCKifl Kpafi 1909 rofla"; „rrbKoTopbie Maiepia/ibi

no HcropiH Cb IX no XII ct.," MocKßa 1911.

*») Mitth. Rig. 1911, B. XXI, 1, 1. lpp.: Kiwull, Gewandreste und Bron-

zefunde aus einem lettischen Grāberfelde bei Wenden".
33) SB. Kuri. 1911. 55. lpp.: „Raphael, Ueber einen archāol. Fund auf

dem Beihof Skarre bei Gross-Autz"; 79. lpp.: „Einige Altsachen aus dem Dihre-

Gesinde".
34) Lovis of Menar, SB. Rig. 1912: „Sechs vorgesch. Grāber beim Lihze-

gall-Gesinde"; Burgen-Lexikon von Alt-Livland, Riga, 1922.

35) Prāh. Zeitschr., V, 1913, 498. lpp.: „Max Ebert, Die Baltischen Pro-

vinzen Kurland, Livland, Estland, 1913".
3(f) „Par archeoloģijas stāvokli Latvijā un darbiem līdz šim gadam", 1896,

R. L. B. zinību komisija 1895.

*7 ) Uebersicht, 48.—50. lpp.
**) Reallexikon der Vorgeschichte, XIII, 8., 1 Lieferung, Berlin, 1928,

1.—29. lpp.
M ) Reallexikon, 28.-29. lpp.
4,J) PbiKOBTi, ApeBHocTH /leTra/iiH, Pt>Kima 1917.
41 ) F. Balodis, Die archāologischen Forschungsarbeiten m Lettland 1920—

1926, Eurasia Septentrionalis Antiqua I, 1926, Senlatvieši, Daugava 1929, Nr. 4.

42) Izrakumi vēlā dzelzs laikmeta uzkalniņkapos Jaun-Piebalgā.
43) Latviešu kultūras ziedu laiks Latgalē, L. S., 1925, 355. lpp., Ludzas —

Rāznas apvidus senvietas, 1.M.M., 1925., 11. burtn.; Salenieku senkapi, L. S.

1926., 487. lpp.; Vēlais dzelzslaikmets Latvijā, „Latv. archaioloģijā", 1926, 70.1pp.;
Die arch. Forschungsarbeiten m Lettland 1920—1926, E.S.A., I, 1927, 110. lpp.,
Rāznas senatnes liecinieki, Br. Z., ill. piel., 1927., 148. lpp.; Raunas Tanīsa

kalns, 1.M.M., 1927., 10. burtn.; L'ancienne frontiēre slavo-latv,, 1928.; Mūsu

senči, Daugava, 1928., 606. lpp.; Senlatvieši, Daugava 1929., 4. burtn.; Mūsu

pilskalni, Tanīsa kalnā izdarītie izrakumi, konst. mītnes slāņa kārtu datējums,

Piem. Vaid. Mat. krāj. IV, 1, 1928; Die lettischen Burgberge, Fornvānnen, 1929,
270. lpp.; Letten und lettl. Kultur m Vorgesch. Zeit, Ģeogrāfiska Annaler, 1929,

218. lpp.; L'agriculture chez des Lettons, Fil. biedr. raksti, 1930., X, 55. lpp.

**) Latvijas pilskalni, I — Kuršu zeme, 1923, II — Zemgale un Augšzeme,

1926, 111 — Latgale, 1928; Beverīnas pilsvieta, 1927 (cf. Fr. Balodis, Ne Tanīsa

kalns, bet Pekas kalns, atbilde E. Brastiņa kgm, 1.M.M., 1928, 16., 55. lpp.).

4r> ) Jauni ieguvumi Latvijas archaioloģijā. Izgl. min. m., 1926, 3, 239. lpp.

Neue Beitrāge zur Archāologie Lettlands, Elbinger Jahrbuch, 1924, 100. lpp.

4U) SB. E. E. G., 1928: Bemerkungen ūber einige ostbaltische Schmucksachen,

SB. G.E.G., 1923.: „Ueber die Augenfibel m Est- und m Lettland"; Die Eisen-

zeit m Lettland bis etwa 500 n. Chr., lv. 11, Tartu, 1929; Vecāka

dzelzs laikmeta izrakumi Jēkabpils apriņķī, _L. S., 1925., Nr. 36, 387. lpp.;

Senā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapu izrakumi 'Jēkabpils apriņķī, P. V. M. krāj.
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I, 3, 1928; Die neueste Ūbersicht der Vorgeschichte von Estland, Lettland und

Litauen, SB. G.E.G., 1928, 194. lpp.
47) Izrakumi vid. dz. I. kapu laukā Dobeles Ošos un Bālās un vēlā dz. 1.

kapu laukos Nēķenē un Ainavā.
48

) Vecākā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapi pie Boku mājām Jēkabpils ap-

kārtnē, Latv. Saule, 1926, Nr. 43., S. 473.
49) „Izrakumi Rucavā un Bauskā", Piem. V. Mat. krāj., I, 2, 1928.
50) Akmens laikmets Latvijā, I — Dzīvesvietas, II — Savrūpatradumi un

kultūras raksturojums, 1927; plašāks pētījums „par akmens laikmetu Latvijā"

iesniegts 1930. gada janv. mēnesē L. Ū. filol. un filos. fak., kā kandidāta darbs.
51) Jauns senkapu tips, Senatne, 1, 1929., 11. lpp.
52) Senlatviešu ienākšana Latvijā, Senatne, 1, 1929., 1. lpp.
53) Izrakumi Dobeles pagasta Ošu senkapos 1926. g., R.L.B. zin. kom. rak-

stu krājums, 19., 1929., 169. lpp.
54) Die Haupttvpen der lett. Halsringe der jūng. Eisenzeit, G.E.G., 1928,

129. lpp.
M) Sal. H. Moora, Die neueste Uebersicht der Vorgeschichte von Estland,

Lettland und Litauen, SB. G.E.G., 1928, S.. 193.
se) Praehist. Zeitschrift, 1913, V, %, 498. lpp.: Die baltischen Provinzcn

Kurland, Livland, Estland 1913.
57) tā vispēdīgi: Kurzer Fūhrer durch das Nationalmuseum, Helsingfors,

1926, 7. lpp.; sal. arī Šturms, Akm. laikm. Latvijā, I, Dzīvesvietas, 1927, 19. lpp.
M) Tallgren, Zur Archāologie Eestis, I, 1922, 68. lpp.; sal. arī K. F. Johann-

sona karti: Aberg, Das Nord. Kulturgebiet m Mitteleuropa, 11, karte VII.
59) Fūhrer, Helsingfors 1926, 7. lpp., sal. Ebert, Neue Beitrāge, 112. lpp.

un šturms, Akm. laikm. Latvijā, 11, 1927, 22. lpp.
H0 ) Ebert, Neue Beitrāge, 112. lpp.

Šturms, Sūdostbaltikum, § 3, Reallexikon, XIII, 1, 4. lpp.
H2) Balodis, Senlatvieši, 467. lpp.
,:t) V. Ginters, Jauns senkapu tips Latvijā, Senatne, I, 14. lpp.
M) Mitt. rig. IV, 272. lpp.

") SB. Kuri. 1868, Neudruck, 317. lpp.
B,;) SB. Kuri. 1892, Anh., 67. lpp.
(i7) Eorofl&vieHCKifl, PacKoriKH bt> h Kyp;i. ry6. ;i'Etomt> 1896 r., Tpvflbi

X apx. Cbt3.ua bt> PHrt, 111, 19U0, 112 lpp.
M) SB. Rig. 1903, 101. lpp.

"") Vecākā dz. laikm. uzk. kapi pie Boķu mājām, L. S. 1926., 473. lpp.
70) Vecākā dz. laikmeta izrakumi Jēkabpils apriņķī, L. S. 1925, 387. lpp.,

Senā dz. laikm. uzkalniņu kapu izrakumi Jēkabpils apriņķī, 1928, P. V. Mat.

krāj. I, 3.
71) Salenieku senkapi, L. S. 1926., 487. lpp.
72) Die Eisenzeit m Lettland. bis etwa 500 n. Chr., Tartu 1929, I, 1.

—

die Funde, I, 2
— Tafeln zum ersten Teil.

73) Moora, S. dz. laikm. uzk. kapu izrakumi Jēkabpils apriņķī, 1928, 20. lpp.
74) Moora, Die Eisenzeit m Lettland, I, 169. lpp.
75) Balodis, Senlatvieši, 469. lpp.
7e) Kruse, Necrolivonica, 1842, 10. lpp., 59 taf., Nachtr., 24. lpp.
7) Wahle, Die Ausgrabungen m Rutzau und Bauske, 1928 (P. V. mat.

krāj. I, 2) ; K. Grants, Senatnes liecinieki, L. S., 1924, 150. lpp.
78) Šņore, Izrakumi Dobeles pag. Ošu senkapos 1926. g., R.L.B. zin. kom.

rakstu krājums, Rīgā, 1929, 172. lpp.
79) SB. Rig. 1901, 41. lpp.; F. Jakobsons, Archaioloģ. izrakumi Pļavniek-

kalnā, Brīv. Zem. illūstr. pielikums, Nr. 33. no 6. IX. 1928.
w) Buchholz, Ein Grāberfeld m Kaipen. SB. Rig. 1895, 87. lpp.
81 ) Buchholz, Ueber eine Skelettgrāberstātte m Klauenstein, SB. Rig. 1894,

121. lpp.
82) JliouHHCKin MornjibHHKT>. MaT. N° 14, 1893.
83) Raphael, Ueber einen archāol. Fund auf dem Beihofe Skarre, SB. Kuri.

1911, 55. lpp.
M) „Latvijas archaioloģijā" F. Baloža redakcijā, 1926., 55. lpp.: M. šmī-

dehelma, Vidējais dzelzs laikmets, 56.—66. lpp.
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Latvieši Ordeņa laikā.

Vēstures rakstu ziņas par latviešiem ir stipri vēlas. Vecākās

rāda viņus jau tai pašā grupējumā, kā tagad. Krievu vecākā chro-

nika (no 11. g. s.) min: „3HM'kro./ia, Kopcb, Jl-hrhrona, JlK)6b" (pēc

Laurentija noraksta 3. 1. p.), vai „3nMnro;ia, Kopcb, Hopoßa, J\n6b;
ch cyTb cboh H3HKI) HMyme, orb KOJiena AapeTOßa, HH<e >KHByTb bi> CTpaHaK'b

nojiyHonibHX'b" (pēc tā, paša noraksta 10. 1.p.). īsti saskanīgas šīs

ziņas nav, nav arī pilnīgas salīdzinot ar vēlāko konstatējumu 13. g. s.

rakstu avotos. Šis konstatējums palicis negrozīts līdz mūsu dienām,
proti: Letti, Lettgalli, kas apdzīvoja tagadējās Latvijas Vidzemes

vidus un austrumdaļu, Semigalli — tagadējo Zemgali, uz rietumiem

no viņiem Guri, Cori, uz austrumiem Selones, kamēr gar Rīgas jū-
ras līča malu lībieši — Livones, krievu ;no6b, ;iH6b. Starp lībiešiem

Vidzemē līdz pašai jūrai, laikam, dzīvojuši arī latvieši, kā tas aiz-

rādīts Idumējā (Straupē un uz ziemeļiem no tās) un Lielvārdes un

Aizkraukles apgabalos, jo citādi paliek nesaprotama lībiešu ātrā un

nemanāmā pārlatviskošana. Tāpat vēlākā vēsture rada zināmas šau-

bas par krievu chronikas ziņu, ka katrai tautiņai bijusi sava valoda,

protams, izņemot lībiešus. Minētie it kā tautu nosaukumi varbūt ir

tikai apgabalu nosaukumi.

Kā no iepriekšējiem šai grāmatā ievietotiem rakstiem redzams,

tad tās tautas, kas dzīvoja tagadējā Latvijas territorijā, atradās uz

ļoti ciešamas kultūras pakāpes. Saimnieciskā labklājība bij varbūt

pat augstāka vismaz par kaimiņu tautām, jo izsauca viņu iebruku-

mus, laupījumu sirojumus no ziemeļiem un dienvidiem, rietumiem

un austrumiem, neraugoties uz to, ka pašaizsardzības labā latvieši

daudz bija darījuši, kā to mums rāda lielais vairums pilskalnu un
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apcietināto vietu, dažkārt ļoti lielu un varenu, ar daudz prasmes un

milzīgu darba spēka ielikšanu zemes darbos (piem. Kuldīgā, Raunā

v. c). Par pašiem apcietinājumiem, izņemot zemes vaļņus un stā-

vos norakumus, vēl pavisam nevaram spriest, jo mūsu pilskalnu pē-
tīšana vēl tikai iesākusies. Pie kādiem pārsteigumiem šai ziņā
mēs varam nākt, par to mums skaidru liecību dod pirmais šādu pē-
tījumu mēģinājums Raunā, Tanīsa kalnā. Vēl mums ir jāceļ gai-
smā nogrimušās pilis netikai pārnestā nozīmē vien. Pilskalnu vare-

nums mums arī nepārprotami rāda sociālās un politiskās organizā-
cijas dziļu nokārtošanu, kas mums jo sevišķi uzkrīt, ja atminamies

latviešu parašu, arī viņu piļu celšanas laikā, dzīvot viensētās, ne

lielos ciemos. Vajadzēja būt stiprai un labi iekārtotai valsts varai,
kas spēja kopot un pienācīgi vadīt lielos ļaužu vairumus, kas nepie-
ciešami šādu darbu izvešanai. Pie tam neaizmirsīsim, ka šādus dar-

bus nevar veikt impulsīvi, briesmu gadījumā, bet ka viņu izvešanai

vajadzīgs liels laiks.

Še pat atgādāsimies, ka Latvija ieņēmusi un ieņem jo svarīgu
vietu tautu savstarpējā satiksmē. Daugava bez šaubām mūsu aiz-

vēstures laikos bija viens no svarīgākiem tirdzniecības satiksmes ce-

ļiem, svarīgāks nekā Ņeva. Somu jūras līcis stāv daudz ilgāki aiz-

salis, kā Rīgas jūras līcis, Ņeva ar tālāko ūdens sistēmu, līdz Dau-

gavai, vismaz 2 mēneši gadā ilgāki nelietojama kuģniecībai, nekā

Daugava. Citi ūdens un krastu apstākļi abās sistēmās puslīdz vie-

nādi. Gan mēdz arī sacīt, ka Daugavu sākuši vēlāk izmantot jūras

ceļam, jo uz Rīgas jūras līci braucot bijusi jāmēra atklāta jūra,
kamēr visa aizvēstures laika jūras braukšana notikusi gar jūras un

salu krastiem. Tādām domām nav ne mazākās nozīmes. Tie paši

vikingi, sakši, angļi v.. c. jau priekš 1000. gada varēja pa atklātu

jūru, Atlantijas okeānu, uzmeklēt Islandi, Grenlandi un Ziemeļame-
rikas krastus, būdami nedēļām un mēnešiem ceļā, un lai tie paši jū-

ras braucēji baidītos pāris dienu ceļojuma pa Baltijas jūru !

Un kur tad vēl lielā aizmugure, kas tiecās uz Baltijas jūru, pla-
šais Austrumeiropas līdzenums ar savām dabas bagātībām, Āziju
savā aizmugurē, tirgotāju tautām dienvidos. Viss šis lielais plašums
tiecās pāri pār Baltijas jūru uz Rietumiem, uz atlantisko Eiropu.
Līdz ar to radās arī politiski sarežģījumi. Austrumi centās par savu

saukt Baltijas jūras piekrasti, kur atradās satiksmes ceļu gala punkti,
rietumi nemazāk tīkoja kļūt par šo punktu saimniekiem. Ar to iz-

skaidrojās tās lielās cīņas mazās territorijas dēļ, kas vestas jau no

seniem laikiem un kas kļuvušas jo9 grandiozas mūsu dienām tuvojo-
ties. Šais cīņās vietējie iedzīvotāji aktīvi gan vismazāk ņēmuši da-

lību, pasīvi gan ļoti daudz, jo katra cīņa aizrāva līdz daudz cilvēku

dzīvību un lielas materiālas vērtības. Vai šīm cīņām nu reizi būs pie-
nācis gals?

Tālākās lapas puses arī uzmetis nelielu ainu par kādu šīs cīņas

posmu, ne gar visu Baltijas jūras piekrasti, bet par daudz šaurāku

territoriju: tagadējo Latviju ar Daugavu vidū. Nesekosim cīņai arī

visos sīkumos, bet tikai sakarā ar latviešu tautas likteni, nostādot

pēdējo apskata centrā.
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Vācu tirgotāju ierašanos Daugavas grīvā mēdz datēt starp
1164.—1170. g., jo vecākā akts, kas, kā liekas, attiecas uz tirdznie-

cību Daugavā, ir Ķelnes virsbīskapa privilēģija Medebachai 1165. g.,

tā tad visādā ziņā pēc Visbijas pilsētas noorganizēšanās, kas notika

ap 1163. g. Mēdz runāt par nejaušu „uzzēģelēšanu" — vētra iedzi-

nusi kuģi, kas gājis uz Novgorodu, Daugavas grīvā. Protams, ka tas

ar kādu kuģi varēja notikties, bet Daugava jau sen bij pazīstama,
it īpaši skandināviešiem. Būtu brīnums, ja tik liela upe ar kuģoša-
nai diezgan drošo pieeju — Rīgas jūraslīcī, ar lielu apkārtni, auglīgu
un bagātu, būtu palikusi nepazīstama, neuzieta. Pie tam šo upi kru-

stoja tai laikā lielais ceļš uz Grieķiju un uz leju no tā visu upes lejas

galu pārvaldīja Polockas kungs, kura robežās ceļu krustošanās no-

tika. Liekas, ka Livonijas chronista formulējums būs pareizs:

„Vācu tirgotāji, lībiešiem draudzīgi, bieži (frequenter) mēdza pa Dau-

gavu kuģos apmeklēt Livoniju". Pārskatot visus tirdzniecības un

kuģošanas datus Baltijas jūrā top skaidrs, ka jau 11. g. s. jūras dien-

vidus piekrastē tirdzniecībai ar austrumiem un ziemeļiem nodibinā-

jušās tās pašas pamata līnijas, pa kurām vēlāk tik plaši rīkojās
Hanza. Galvenā līnija jau 11. g. s. bija no dienvidiem uz Gotlandi

un tad no turienes uz Novgorodu un Daugavu. Bet tikai 12. g. s. Bal-

tijas jūra iegūst savu noteicošo nozīmi Rietumeiropā.
Ar šo laiku Baltijas jūras austrumu piekraste uzsāka savu lielo

lomu — būt par starpnieku starp Eiropas austrumiem un rietumiem;

līdz tam viņai bij vairāk lokāla nozīme, neraugoties uz to, ka starp

Skandināviju un Austrumeiropu līdz tāliem dienvidiem, pat Mazāziju
un varbūt vēl tālāk atzīmēja dzīva satiksme, tikai tā neskāra atlan-

tisko Eiropu. Tāpēc Latvijas territorija bij iekārota zeme, varbūt

arī latvieši savā laikā aiz tiem pašiem iemesliem bija šo zemes ga-

balu izvēlējušies. 12. g. s. otrā pusē vislielākais iespaids uz viņu

bija krieviem: Daugava bij Polockas kungiem padota, cik liela ze-

mes josla tai pieslējās, tas nav noteikti pasakāms. Ziemeļ- un austum-

latviešu daļa — Tālavā — Pliskavai maksāja nodevas. Brīvi skaitījās
sēlieši, zemgalieši un kurši. Latviešu zemēs no dienvidiem iebruka lau-

pīdami leiši, no ziemeļiem igauņi. Kamēr vāciešiem pašiem savā jūras
krastā nebij kaut cik organizētas varas, tikmēr nevarēja būt runa par

viņu iekarojumiem mūsu krastmalā. Tas notika pēc Lībekas galīgās
nodibināšanas 1158. g., kad viņu savā rīcībā pārņēma Indriķis Lauva.

Neaizmirsīsim arī šā laika krusta karu tieksmes un ikkatra

karsto dziņu arī savu artaviņu ziedot kristīgās ticības izplatīšanai,
vai nu kā krusta karotājam, vai krustakara pabalstītājam, vai kā

misionāram ir savas paša dvēseles glābšanai, ir citu dvēseles pestī-

šanai, it īpaši to, kas vēl Kristus evaņģēliju nepazina. Un ja kāds

ar labu neklausīja, nebija pieejams pārliecināšanai, tad nebija grēks

viņu piespiest, kaut arī ar varu, ar zobenu. Ne velti sv. Augustins

bij mācījis: „compelle intrare", piespied ieiet (īstā baznīcā)!

Ap 1180. g. kopā ar vāciešu tirgotājiem ierodas vāciešu mūks —

Meinhards, kā misionārs piegriezt katoļu ticībai šejienes tautas. Ne

jau visas latviešu ciltis bija vēl pagāni, par Tālavas iedzīvotājiem
chronika noteikti zino, ka tie bijuši kristīti un no krieviem; laikam
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arī latgalieši un varbūt arī citi latvieši būs kristīgo ticību caur

krieviem pazinuši, jo lielais vairums kristīga kulta jēdzienu saskan

ar krievu valodu. Meinhards sekoja sava laika tieksmēm — izplatīt
savas baznīcas ieskatus un varu, un ne tikai pie pagāniem vien. Savu

misionāra darbu viņš uzsāka pie Ikšķiles lībiešiem. Tā kā viņi stā-

vēja zem Polockas kundzības, tad Meinhards griezies pie Polockas

kņaza un lūdzis atļauju sludināt kristīgo ticību. Atļauja nav liegta.
Reizē ar kristīgo ticību viņš ieteica arī lībiešiem celt mūra apcie-
tinājumus, pilis, kādus šeit vēl netaisīja. Dabūjis piekrišanu, viņš
aicināja Gotlandes amatniekus, kas lai celtu Ikšķiles pili, pats arī

piedalīdamies tās celšanā, tā kā viņam piederēja Vs daļa no pils. Mein-

hardam sekoja arī citi priesteri, piem. Teodorichs, kas darbojās Tu-

raidā, Bertolds., kas vēlāk kļuva par bīskapu. Pēc ilgākas darbības

Meinhardu iecēla par bīskapu. Mirstot, 1196. g., viņš nevarēja at-

skatīties uz sevišķām sekmēm: viņš nedabūja vajadzīgo pabalstu,
ne no vāciem, ne no pāvesta puses; Meinhards bija nācis kā misionārs

un viņu maz interesēja laicīgās varas domas.

Viņa pēcnācis mēģināja pasteigt nokavēto un sarīkoja krusta

karu pret Daugavmalas iedzīvotājiem, taču ar nodomu kopā ar kri-

stīgo ticību un baznīcu nodibināt kaut kādu organizāciju. 1198. g.

nonāca līdz kaujai, kurā gan lībiešus uzvar, bet pats bīskaps krīt.

Nākošais bīskaps, Alberts, iesvaidīts jau 1198. g., vēl priekš ie-

rašanās savā darba vietā rīko krusta karu pret pagāniem lībiešiem.

Lai mūs tas nepārsteidz : tais laikos krusta karš bija nevien līdzeklis

uzspiest pārliecību, bet arī pievienot baznīcai, Dieva valstij jaunas

zemes, kas bija jauns solis pasaules christiānizācijā. Pie tam īstā

christiānizācija bija tikai tā, kas izgāja no krusta karotāju aprindām.
Šādu uzskatu pilnīgi sapratīsim, ja neaizmirsīsim, ka dziļi reliģiskie
motīvi stipri saistīti ar politiskiem. Bīskaps Alberts tikai 1200. g.

pavasarī pirmo reiz ieradās Daugavas grīvā ar Vācijā savervētiem

krusta karotājiem 23 kuģos, brauca pa Daugavu uz augšu uz Salas-

pili un tālāk līdz Ikšķilei, piespieda lībiešus ar varu padoties, dau-

dzus kristīties un ar viltu piespieda dot ķīlniekus, kurus pēc tam aiz-

veda uz Vāciju.

Ikšķiles pilij kā apcietinājumam bij liela lokāla nozīme, bet

viņa nenoderēja par bazi tālākām kara darbībām, viņa bija par daudz

tālu no jūras, aiz krācēm, kas satiksmi dara nedrošu. Tāpēc Alberts

1201. g. nodibina netālu no grīvas pie Rīgas kalna un Rīgas ezera

pilsētu un nosauca to par Rīgu. Nākošā gadā viņš apgādā jauno

pilsētu ar Vācijas kolonistiem — pilsētniekiem un dod jaunai' kolo-

nistu nometnei Vizbijas pilsētas tiesības, tikai tiesu, pilsētā tura bī-

skapa soģis. Lai Rīgai pievilktu jaunus iedzīvotājus un tirgotājus,
tad dod viņai dažas priekšrocības, bet aizliedz dibināt kopēju ģildi.

Rīgas tirdzniecības aizsargāšanai viņš noliedz tirgotāju kuģiem ie-

braukt Zemgales ostā, nepaklausīgiem piedraudot ar lāstiem. No

Rīgas tad nu turpmāk izgāja Livonijas iekarošana un katolizācija.

Grūtības radās ar ieguvumu nodrošināšanu un apsargāšanu, jo

krusta karotāji bija tikai vasaras sezonas darbinieki, kas par ziemu

aizbrauca, vislabākā gadījumā bija nākuši uz vienu gadu. Tāpēc
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bij jādomā par pastāvīgiem kara vīriem, par nepārtrauktu jaundi-
binājuma aizsardzību, šo problēmu viņš no vienas puses mēģināja
atrisināt izdodot zemes lēnī, bet arī vasali pēc parastām tiesībām

nebij spiesti visu gadu kalpot kara dienastā, no otras puses nodomā

nodibināt bruņinieku ordeni (1204. g.), pēc tā laika parašas pusga-

rīgu, pus laicīgu. Tā radās fratres militiae Christi, vēlāk saukti

zobenbrāļi. Ordenis tika dibināts pēc Palestīnas ordeņu parauga.

Ordeņa noteikumi prasīja no saviem brāļiem visus trīs mūku solīju-
mus: nabadzību, šķīstību un paklausību un vēl klāt ceturto — cīņu

ar neticīgiem. Jaunais ordenis atšķīrās no citiem līdzīgiem ar to, ka

viņš bij padots Rīgas bīskapam, kamēr citi tieši pāvestam. Taču šī

padotība kļuva bīskapam visai kļūmīga, jo bīskaps bij cerējis
redzēt ordeni lēņu atkarībā no sevis, turpretim ordenis tu-

rēja bīskapu par savu garīgo kungu (dominus spiritualis), pa-
turot sev jurisdikcijā un politikā pilnu patstāvību un brīvu rī-

cību. Savu ieskatu ordenis varēja vienmēr izvest ar organizētu

spēku, vienumēr gatavu darboties, kamēr bīskaps varēja atbalstī-

ties uz saviem vasaļiem un pilsētām, pie tam bieži ar jaunu līgumu

palīdzību; kara spēks nebija arī vajadzīgā brīdī klāt, jo pagāja laiks,

kamēr vasaļus saaicināja. Tā šādā iekārtā slēpās cēloņi asiem kon-

fliktiem. — Bīskaps Alberts nodibināja arī pirmos klosterus Livonijā :
cisteriešu un premonstrātiešu, kas nesa ierosmi arī saimnieciskā

dzīvē.

Pirmie, kas nāca zem jaunās varas, bija lībieši, šo panākumu

stipri veicināja lībiešu vecākā Kaupo piegriešanās kristīgai ticībai

un bīskapam. Pēc tam lībieši gan vairākkārt ir mēģinājuši nokratīt

vācu varu, gan vieni paši, gan kopā ar saviem līdzšinējiem kungiem,
krieviem. Tikai šie mēģinājumi bij veltīgi. 1206. g. piespiež pado-
ties Daugavmalas lībiešus, pēc tam Gaujmalas. 1207. g. pavasarī

bīskaps Alberts pēc sekmīgas krusta karotāju vervēšanas Vācijā do-

dās pie Vācijas ķēniņa Filipa, kas tad atradās Ziemeļvācijā, un no-

dod viņam iekaroto lībiešu zemi — Livoniju un saņem viņu atkal lēnī

no ķēniņa. Tādā kārtā Livonijas bīskaps top par Vācijas valsts

firstu, ar visām priekšrocībām un visiem pienākumiem, kā visi citi

vācu garīgie firsti. Protams, ka garīgās saites ar pāvestu palika

tāpat ciešas.

Kad lībiešu zeme bij kaut cik pakļauta, tad nāca latviešu tautas

kārta. Vispirms nāca sēļi, kuriem pārmeta, ka tie caur savu zemi

laižot cauri leišus, tā atbalstīdami viņu uzbrukumus lībiešiem v. c.

Alberta kara spēks nonāca Sēlijā, aplenca Sēlpili un to ieņēma
1208. g. Par kaut kādu sēļu tālāku pretošanos vai sacelšanos, nekā

nedzirdam, viņi palika padevīgi uz visiem laikiem.

Varētu izlikties savādi, kāpēc pēc lībiešiem nāca sēļi, kas dzī-

voja aiz Daugavas, pa daļai latviešu un latgaļu aizmugurē. No vie-

nas puses jau leišu briesmas tiešām varēja būt par dabīgu iemeslu,

bez tam ne bez nozīmes bija Sēlijā esošās un nākošās attiecības ar

vietējiem krievu valdniekiem Koknesē, Ģercikā un citur. Tiešām vā-

cieši pa daļai ar viltu, pa daļai ar varu ieņēma krievu pilis: Koknesi
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1207., Ģerciku — 1209. Pēc tam piespieda Polockas kungu atteikties

no meslu vākšanas no lībiešiem.

Ar letiem un letgaļiem karu vācieši īsteni nav veduši. Tie bija
atkarībā no krieviem: Tālava no Pliskavas, kamēr latvieši gar Dau-

gavu — no Polockas, vai no jau pievestiem vietējiem krievu valdnie-

kiem. Kāda šī atkarība bija, tas nav nosakāms; laikam maksājuši

meslus, kādus un cik lielus, — arī nav zināms. Protams, ar vietējo
krievu valdnieku pakļaušanu nāca zem vācu varas arī viņu līdzši-

nējie meslu maksātāji. Neatkarīgie un atkarīgie latvieši Vidzemē

esot stipri cietuši no leišu un igauņu iebrukumiem un laupījumiem.

Līdzšinējie virskungi nebūs spējuši palīga dot pret šādiem iebruku-

miem vai arī palīgs būs bijis ļoti nepietiekošs, tāpēc latvieši sāka

apskatīties pēc palīga, ja paši saviem spēkiem netika galā. Atkarība

no krieviem šādu palīga meklēšanu atļāva, jo krievus interesēja tikai

mesli. Bez tam noteiktas robežas un viņu aizsardzība, kā liekas, ne-

eksistēja. Tā latvieši varēja vienoties, ar kādu ārēju varu tiem ie-

tikās, atrast kara iemeslus un vest karus ar saviem kaimiņiem, ne-

prasot meslu kungu piekrišanas. Tāpēc latvieši būs griezušies pie
reāla palīga — bīskapa un ordeņa, un līguši ar tiem par pabalstu,
varbūt pat uzņēmuši vāciešus savās pilīs un solījuši zināmu atlīdzību.

Pirmos un arī tālākos kopējus kara gājienus latvieši un vācieši tai-

sījuši kā līdzīgi, ne kā kungs ar apakšnieku, jo dzirdam, ka laupī-

jumu dalījuši līdzīgās daļās. Ar palīga meklēšanu un dabūšanu stāv

sakarā arī kristīšanās. 1206 g. priesteris Dāniēls krista Idumejā

(Straupes apgabalā) latviešus, tad pat pieņem kristīgo ticību vendi,
kas dzīvo ap Cēsīm. 1208. g. kristījās imerieši, viņi tikai šaubījās, no

kā pieņemt ticību, no krieviem vai vāciešiem, kamēr vecie dievi pa-

teikuši, ka vāciešiem dodama priekšroka. Beidzot Tālavas latvieši

1214. g. pārgājuši no pareizticības katoļticībā.
Kur attiecības bij tik nenoteiktas, kā starp latviešiem, krieviem

un vāciešiem, pie kam vācieši centās visādā ziņā uzkundzēties un sa-

grābt savās rokās ir politisko, ir saimniecisko varu, tur bija diezgan
iemeslu nesaskaņām. Neaizmirsīsim arī, ka vāciešu personālais sa-

stāvs nevarēja būt viscaur pirmklasīgs un priekšzīmīgs. Pat mūsu

dienās, kad koloniālpolītikai tik garš mūžs aiz muguras un kad cen-

šas kolonijām izvēlēt viskrietnākos ierēdņus, tomēr ļoti bieži gadās,
ka kolonijās ierēdņi atļaujas sev tādu rīcību, kādu mājās tie nekad

neparādītu, ir domās nepielaistu. Kur nu vēl tajos laikos un kad ko-

lonistu izvēlē nedarīja nekādu izlasi. Tāpēc nava nekāds brīnums,
ka radās starp latviešiem vai lībiešiem un vāciešiem, it īpaši ordeņa

brāļiem nesaskaņas, izsauktas no ordeņa brāļu pārestībām. Kāda

šāda rīvēšanās noved līdz cīņai ar ieročiem rokā, kad latvieši kopā ar

lībiešiem uzstājās pret vāciešiem. Par iemeslu chronists uzdod

strīdu starp Cēsu zobenbrāļiem un bīskapa Autines latviešiem par

tīrumiem un dravām. Par zobenbrāļu pārestībām latvieši sūdzas bī-

skapam Albertam, kas kopā ar Raceburgas bīskapu Filipu sasauc

zobenbrāļus, lībiešus un latviešus uz kopēju sapulci, lai nolīdzinātu

strīdu un tiktu pie vecā miera. Taču 2 dienu pārrunu laikā neva-

rēja tikt pie izlīgšanas. Tāpēc lībieši un latvieši sazvērējās un no-
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lēma savu taisnību gūt ar zobena palīdzību. Uzaicinājums iziet no

Sateseles lībiešiem, kas gan nebija iemaisīti Autines strīdū, bet lai-

kam netrūka arī viņiem nodarītu pārestību. Tie uzaicina ir lielvār-

diešus, ir salaspiliešus, ir turaidiešus „un visus lībiešus un latvie-

šus" uz apspriedi. Uzaicinātie apcietina savas pilis, apgādā ar pār-
tiku un paši novietojās viņās. Cik plaša īsti šī sacelšanās, cik tālu

viņa territoriāli sniedzās, nav droši pasakāms; Idumejas latvieši ne-

esot piedalījušies. Cīņu uzsāka un izcīna pie Dabreļa pils Sateselē,
vācieši uzvar, neraugoties uz varonīgo cīņu no sabiedroto puses, šeit

krīt arī Rūsins, bultas ķerts, kad bij noņēmis bruņu cepuri, lai sa-

runātos ar savu „draugu" Cēsu Bertoldu. Par tālākām cīņām mēs

vairs nekā nedzirdam. Autines latviešu strīdu tagad bīskaps var iz-

šķirt un izšķir tā: latvieši dabū savus bišu kokus, zobenbrāļi patur

atņemtos laukus, bet par tiesību laušanu samaksā latviešiem. Citiem

sazvērniekiem uzliek veco desmito tiesu.

Ar šīs cīņas beigām gan iesākās īstā latviešu atkarība. Vācie-

šiem viņa, liekas, bij mazāk veiksmīga, nekā aprakstīts, jo kā citādi

būtu izskaidrojama bīskapa lielā piekāpība.
Latviešu-tālaviešu pievienošanās vāciešiem uztrauca Pliskavu

un Novgorodu, kas līdz šim nereaģēja uz vāciešu viņiem tributārās

zemes okupāciju. Viņi laikam apmierinājās ar vāciešu solījumu,
ka līdzšinējie mesli neies zudumā. Uztraukums radās, kad vācieši

sāka nopietni apdraudēt ne tikai vien krievu meslu maksātāju, bet

arī viņu pašu zemes. Pliskavas kņazs Vladimirs kopā ar igauņiem
uzbruka vāciešiem un sāka viņus spaidīt, tāpat arī latviešus, jo
krievi nonāca postīdami līdz pat Idumējai. Vāciešu stāvokli pa-

sliktināja, darīja pat kritisku Brēmenes virsbīskapa noliegums krusta

karotājiem braukt caur Lībeku uz Livoniju. Jauni palīga spēki bij

nepieciešami, jo bīskaps nevarēja cerēt ar saviem spēkiem atsist

spēcīgo un nikno ienaidnieku, apzinoties pie tam, ka īsti drošs un uz-

ticams nav vēl neviens Livonijas stūrītis. Apstākļu spiests Alberts

uzsāka sarunas ar dāņu ķēniņu, Valdemāru, piesolot viņam virskun-

dzību par tām zemēm, kuras viņš iekaros. Pabalsts arī tika apsolīts,
bet krievi aizgāja bez dāņu palīga ; Voldemārs tomēr atnāk un no-

stiprinās Igaunijā, izstiepdams savu roku pār visu viņas territoriju,
ko Lundas virsbīskaps cenšas ar saviem priesteriem christiānizēt,

pat tos apgabalus, kuri jau bija Alberta misionāru pārstaigāti. Pie

tam arī ordenis nodevīgā kārtā bij paguvis izlīgt ar Voldemāru un

izdabūjis sev Sakalu un Ugauniju, kāpēc arī atzīst Voldemāru par

visas Igaunijas kungu.
Alberts dodas uz Romu ; tur nekā nepanācis — pie ķeizara

Frīdricha 11., arī te dabū tikai labus padomus. Viņam cits nekas

neatliek, kā griezties pie Dānijas ķēniņa un nodot tā rokās virsvaru

pār Livoniju un Estoniju, tomēr tikai tad, „ja savu konventu prelāti,
kā arī viņa vīri un visi rīdzenieki ar lībiešiem un latviešiem dos šim

veidam savu piekrišanu"; tā Livonijas chronika. Ka šāda piekrišana
vai nepiekrišana būtu formāli organizēta, tas tālāk netiek minēts,
bet kad Rīga dabū dzirdēt, kādi noteikumi uzstādīti, tad visi vienā

mutē (uno ore), arī lībieši un latvieši, ir pret Dānijas ķēniņu. Ne-
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mieri Igaunijā glāba Albertu no nevēlamās virskundzības. Kad nu

Voldemārs nosūta savu soģi uz Rīgu, tad to aizdzen. Rīdzenieki bez

ordeņa un laikam bez bīskapa ziņas sapulcējas Turaidā ar lībiešiem

un latviešiem slēgt līgumu pret Dāniju .un pret visiem saviem pret-
niekiem. šo sazvērestību izjauc ordenis, saķerdams dažus lībiešu ve-

cākos un iemesdams tos Siguldā cietumā. No šī chronista nostāsta

varam spriest par lībiešu un latviešu tiesisko stāvokli. Vēl tagad

viņi ir līdzīgi citiem bīskapa lēņu turētājiem. 1223. g. sākumā lat-

vieši Rameka un Varigerba vadībā dodas uz Ugauniju sirot, pēc tam

kopā ar ordeni un rīdzniekiem iet uz Sakalu un dala savā starpā lau-

pījumu. Tai pašā gadā chronists vēl 2 reizi atzīmē, ka vācieši, lī-

bieši un latvieši dala laupījumu līdzīgās daļās. 1225. g. pavasarī ie-

rodas Modenas bīskaps Vilhelms, kā pāvesta legāts, kas apmeklē

lībiešus, latviešus un igauņus, sludinādams Dieva vārdu un pārlieci-
nādamies par iekaroto un pakļauto stāvokli. Sūdzības par netaisnību

un niknu apspiešanu bij nonākušas līdz pāvestam, Vilhelms viņas sa-

ņem vēl lielākā skaitā, it īpaši no lībiešiem un latviešiem. Vilhelms

arī gādā, kā nolaupītie īpašumi tiktu atdoti, netaisnie spriedumi at-

celti. Par galveniem vainīgiem izrādījās tiklab ordeņa, ka bīskapa
fogti (soģi). —

Tāds īsumā latviešu liktenis, cik daudz mums ziņu
dod Livonijas chronika. Bīskaps Alberts nomira 1229. g. 30 gadu gā-

dājis un rūpējies par katoļu baznīcas nodibināšanu un katolicisma

izplatīšanu lībiešu un latviešu vidū, no otras puses 30 gadu strādājis

un pūlējies par bīskapa vācu valsts nodibināšanu; nolūki šai ziņā
likās labi, bet viņu izvedums daudzkārt neapmierināja, pat apbēdir

nāja viņu autoru. Gan bīskapa Alberta personai jāpateicas par to,

ka te nodibinājās vācu vara, bet arī par to, ka Livonijas iedzīvotāju

piegriešanai kristīgai ticībai bija likti pamati.
Jau pēc Alberta nāves kristīgo ticību pieņēm kurši un padodas

vāciešiem, bez kādas pretošanās un cīņas. To no kuršiem nevarēja

sagaidīt, viņi bij pazīstami kā kareivīgi ļaudis, pat kā bīstami jūras

laupītāji. Viņi cīnās ar vikingiem un uzbrūk tiem; kad ierodas vā-

cieši, tad netaupa tos, 1210. g. uzbrūk Alberta flotei, kad tas dodas

atpakaļ uz Vāciju, pēc tam kopā ar zemgaļiem, lībiešiem un igauņiem
iebrauc Daugavā, lai uzbruktu Rīgai. Līdz Rīgai nonāk gan tikai

kurši vien; Rīgu ieņemt tiem neizdodas un tie bija spiesti atgriezties

uz mājām.
1228. g. zemgalieši kopā ar kuršiem atkal uzbrūk no Daugavgrī-

vas Rīgai, pa ceļam izpostīdami Daugavgrīvas apcietinājumu un klo-

steri, bet jau 1230. g. decembrī, Ainas Baldvīns, pāvesta legāta bikts-

tēvs, vēlāk legāts un Zemgales bīskaps, līgst ar kuršu ķēniņu La-

mechinu un veselu rindu kuršu nometņu, dažas nedēļas vēlāk ar ci-

tiem kuršiem. Kurši dabūja kristīgos priesterus, dod ķīlniekus un

apņemas cīnīties kopā ar vāciešiem pret pagāniem un aizsargāt zemi.

Viņi uzņemas arī kristīto pienākumus pret baznīcu, tādus pašus, kā

Gotlandes kristītie, kas nebija vis vieglie. Jaunais Rīgas bīskaps

Nikolājs pretim Baldvīna nodomiem dod Rīgas pilsoņiem lēnī lielus

zemes gabalus Kurzemē un Zemgalē. Tā no Baldvīna paredzētās brī-

vības kuršiem beidzot nekas nepalika. Neredzam motīvus, kas kur-
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šus spieda labprātīgi padoties un kristīties. Varbūt vēlamā neatka-

rība, atrodoties tieši zem pāvesta, un gaidāmā aizsardzība pret iebru-

cējiem, varbūt Sāmsalas bēdīgais liktenis 1227. g., kad 20000 vā-

ciešu, lībiešu, latviešu un igauņu ar bīskapu Albertu priekšgalā de-

vās pa ledu uz Sāmsalu un to izpostīja un galīgi iekaroja. Kādu lomu

šai lietā spēlējis ķēniņš Lamechins un kādas bijušas viņa pilnva-
ras — nezinām. Ainas Baldvīna līgumus izjauca vācieši; ordenis,

Rīgas baznīcas konvents, Rīgas pilsēta, arī viņi līgst ar kuršiem,

pareizāki, uzspiež savus noteikumus, bet jau ar nodevām un klaušiem.

Jaunais Rīgas bīskaps Nikolājs pretīm visiem Baldvīna nodomiem

rīkojās ar kuršu un ar zemgaļu zemi, kā ar iekarotu, un dod Rīgas

pilsoņiem lēnī lielus zemes gabalus. Tā cerētās neatkarības vietā

drīz vien nāca bārga virskundzība, kas kuršos radīja nemieru pret
kungiem un gribu to nokratīt. Ka vieniem pašiem neizdosies no-

kratīt svešo jūgu, tas likās skaidri, tāpēc bija jāmeklē sabiedrotie

un tādus atrada dienvidos un austrumos, proti — leišus. Jāpieme-

tinā, ka Kursa stiepās it īpaši gar jūrmalu daudz vairāk uz dienvi-

diem, kā tagad. Kad nodibināja Kurzemes bīskapisti, tad par sē-

dekli ir Klaipēda, šai laikā arī leišu ciltis apvienojās; lielāku apvie-
nību rada kunigaikštis Mindaugs. 1236. g. leiši, kā teic Mindauga
tēvam piedaloties, kopā ar zemgaļiem sakāva uzbrūkošos vāciešus tik

smagi pie Saules, ka zobenbrāļu ordenis vairs neatdzījās, un bija

spiests apvienoties ar Vācu jeb Teitoņu ordeni, kas dažus gadus at-

pakaļ bij nometies Prūsijā, lai to iekarotu un piegrieztu kristīgai ti-

cībai, šī apvienošanās notika 1237. g. Vācu ordeņa Livonijas daļa

dabūja lielu neatkarību un patstāvīgu pārvaldi un uz priekšu nesa

nosaukumu Livonijas Ordenis. Pēc Saules kaujas kurši sacēlās un

atmeta arī kristīgo ticību un atteicās maksāt nodevas. Vācieši tū-

liņ nevarēja atgriezt pazaudēto, jo iesākās karš ar Novgorodu; tikai

pēc miera ar to varēja notikties uzbrukums kuršiem, laikam 1242. g.

Ordenis dabūja no pāvesta legāta Vilhelma no Modenas atļauju Liel-

upes un Ventas krastos, kur atrod par izdevīgu un vajadzīgu, celt

pilis, vai apcietinājumus, vai pilsētas, pie kam šim nolūkam piešķir
zemi 2 jūdzes apkārtnē. lesākās parastā kara eja; kas nevarēja iz-

bēgt, to nokāva. Nopietnas pretošanās nebija, tāpēc kurši lūdzās

miera, ko arī deva, tikai lai tie kristītos, maksātu nodokļus un pildītu
klaušas. Lai nemierīgos iedzīvotājus turētu savās rokās, tad uzcēla

Jēzuspili kuršu pils Kuldingas vietā. Pils galu galā paturēja veco

vārdu — Kuldīga. Pāris gadus vēlāk bez Kuldīgas kuršu zemē pa-

rādās vēl 5 pilis. Tā zeme likās nomierināta un nodrošināta. Arī

viņas dalīšana notikās citādi: Kuršu zemē, kā Prūsijas novadā, di-

vas trešdaļas pienākas ordenim, viena trešdaļa bīskapam, bez tam

Kurzemes bīskapam nebij nekādas noteikšanas. Kurši pēc sakaušanas

lūdz Mindaugu palīgā, kas to arī dara, bet bez kādām sekmēm. Ta-

gad kurši piedalās ordeņa kara ejās, kad 1260. g. ordenis kopā ar

kuršiem, lībiešiem, latviešiem v. c. dodas pret leišiem, kurus sastop
pie Durbes. Kauju uzsāk bruņnieki. Palīga spēki atturas, visu pirmie
kurši, kuru lūgumu atbrīvot viņu sievas un bērnus, kas leišu gūstā,
ja uzvarētu, bruņinieki noraidīja. Ordeņa karaspēku galīgi iznīcināja.



130

Tūliņ Kurzemē visās malās sacēlās pret vāciešiem. Kurši lūdza lei-

šus palīgā un vairāk pilis ieņēma. Taču atsvabināties no vāciešiem

ir tagad neizdevās: nāca jauni krusta karotāji, kā pastāvīgi līdz šim

bij nākuši, atņēma no kuršiem vienu pēc otras savas pilis, kamēr

beidzot visa Kursa bija atkal vācu rokās, bez tam daudz kuršu piļu
izpostītas. Bet ordenim bij darba pilnas rokas ar krieviem un lei-

šiem, tāpēc 1267 g. izlīgst ar kuršiem, garantējot viņiem zināmas

īpašuma tiesības uz zemi un noteicot ciešamas klaušas un nodevas.

Ar šo izlīgumu nobeidzās kuršu mēģinājumi atsvabināties, un kurši

atzīst vāciešus par saviem kungiem.
Visvairāk un viskarstāk gan vāciešiem bij jācīnās ar Zemgali.

Zemgaliešus līdz ar Rīgas nodibināšanu vācieši apvainoja ar to, ka

slēdza Lielupes grīvu, tā atņemot viņiem tiešu satiksmi ar ārzemēm.

Taču tūliņ pēc tam neredzam naida ar vāciešiem, bet gan zināmu

draudzību. To var izskaidrot ar biežiem leišu sirojumiem, kas bij
vērsti gan pret Zemgali, gan pret tālākām ziemeļu tautām. 1205. g.

zemgaliešu Tērvetes virsaitis Vestards pat ierosina kopā ar vācie-

šiem uzbrukt sirotājiem leišiem, kad viņi atgriežas no Igaunijas.
Uzbrukums izrādījās jo sekmīgs. Arī nākošā gadā zemgalieši pa-
līdz vāciešiem karot ar lībiešiem. Arī kristīgas ticības izplatīšanas
darbs pie zemgaliešiem nepalika bez atbalss, jo kad Sēlijā ieceļ bī-

skapu, tad to apstiprina arī par Zemgali (1218.). 1219. g. mežotnieši

lūdza vāciešus palīgā pret leišiem. Rīgas bīskaps to arī sola, bet

prasa, lai par palīga došanu pieņemot kristīgu ticību. Mežotnieši

beidzot arī tam piekrita, lai tikai sūtot aizsargus un reizā arī misio-

nārus. Tas arī notika. Citiem zemgaliešiem šāda vāciešu atrašanās

Mežotnē likās bīstama, it īpaši Vestardam, kas uzbruka Mežotnei.

Kaut gan tam neizdevās pašu Mežotni ieņemt, tomēr viņš sakāva

vāciešu palīga spēkus un vācieši atstāja Mežotni. Bet nākamā gadā
vācieši jau paši uzbrūk tai un ieņem, kaut gan mežotnieši sīvi pre-

tojās. Nu vāciešiem bija drošs pamats, kur nostāties savas varas

izplatīšanā Zemgalē. Ko Vestards šeit dara, nav zināms. Legāts
Vilhelms no Modenas aicina Vestardu 1225. g. uz Rīgu un grib pie-
runāt viņu pieņemt kristīgo ticību, no tās Vestards atsakās. 1228. g.

zemgalieši kopā ar kuršiem iebrūk Daugavā, vācieši no savas puses

Zemgalē un nākošā gadā Vestards uzbrūk Aizkrauklei. Vestards

drīzumā pēc tam nomirst. Tad ap 20 gadu nedzirdam nekā par Zem-

gales cīņām. Ap 1250. g. vācieši uzbrūk Zemgalei un piespiež atzīt

vācu virskundzību, kā arī maksāt meslus. Bet 1259. g. zemgaļi no-

met vācu jūgu. Ap 1260. g. vācieši mēģinā ieņemt Tērveti, bet veltīgi.
Pēc Durbes kaujas zemgaliešiem atkal dažus gadus miers, bet 1266. g.

vācieši no jauna iebrūk un uzceļ Jelgavas pili. Dažos gados vācu

vara izplēšas ātri pār Zemgali, viņi ieņem Tērveti, Mežotni. 1272. g.

noslēdz miera līgumu, kas līdzīgs kuršu līgumam. Tomēr zemgaļi
nemeta cerības kļūt vēl brīviem: 1279. g. vācieši atgriežas no siro-

juma gājiena no Lietuvas, leiši seko un sadursmes brīdī zemgaļi at-

stāj vāciešus. Pēc tam sākas sacelšanās: tagad Nameiša vadīti zem-

gaļi ieņem Tērveti. Cīņa bij sīva un vācieši lielas sekmes neguva.

Beidzot taču notika vienošanās, zemgaļi paturēja savu Tērveti, bet
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apņēmās maksāt meslus (1281.). Vāciešus tas nevarēja apmierināt.

Viņi 1286. g. uzcēla pretim Tērvetei savu pili — Heiligenberg — Kalna

muižu, un prata paturēt, lai gan zemgalieši un leiši to mēģināja

ieņemt un izpostīt. Kad zemgalieši to nespēja, tie aizdedzina savu pili

Tērveti, un atkāpjas uz Rakti. Ar to sākās beidzamais cīņas posms.

Ne reizi vien zemgalieši uzvar vāciešus, tā pie Garozas upes. Bet

tas neko nelīdzēja. Vācieši redzēja, ka ar kara ejām nekas nav iz-

darāms, viņi uzsāka no Kalna muižas pils sistēmatiski postīt zemga-

liešu laukus un laupīt īpašumu. Viņi noveda zemgaliešus līdz izmi-

sumam, vispirms dobeliešus, tad raktiešus, un kad zemgalieši par

pēdējo glābiņu izraudzīja Sidrabeni, tad arī tur sekoja vāciešu or-

ganizētais posts. Daļa zemgaliešu to neizcieta, atstāja savu tēvu-

zemi un devās uz Lietuvu, kamēr citi padevās vāciešiem. 1290. g.

ir zemgaliešu patstāvības gala gads. Zemgale bij izpostīta, viņas
lauki gulēja atmatā.

Tā visi latvieši bija zaudējuši savu politisko patstāvību, bija kļu-
vuši par vācu kungu pavalstniekiem, par viņu politisko objektu. Po-

litisko vadīšanu uzņēmās jaunie kungi, ienācēji, sākumā kopoti Rī-

gas bīskapa vadībā, bet kad nodibinājās jaunas bīskapistes, — Lat-

vijas territorijā gan vērā ņemama tikai Kurzemes bīskapiste, — tad

tām bija savas privilēģijas un neatkarība, it īpaši laicīgās lietās.

Vienvaldību vēl vairāk traucēja zobenbrāļu, vēlāk Livonijas ordenis

un Rīga. Albertam, uzsākot valsts nodibināšanu, gan acu priekšā
būs stāvējušas Vācijas valstis ar virsbīskapiem priekšgalā, kā Ķelne,
Trīra, Maince, varbūt arī Hamburgas bīskapa lielie plāni: nodibināt

šeit vairāk vai mazāk neatkarīgu metropoliju. Protams ar garīgo
vadību vien nepietika, tādēļ arī bij jāgriežas pie ķeizara, kas varēja

palīdzēt arī ar zobenu, ja ne ar karaspēku, un ar krusta karotājiem.
Alberta nodomi neizdevās, jo pāvesta griba bij pašam turēt gro-

žus savās rokās; Kurzemes bīskapisti viņš pat noliek zem sevis. Alber-

tam un viņa pirmām pēcnācim arī nepiešķīra virsbīskapa amata,
darot to tikai 1255. g., kad bīskapistes bij jau savās tiesībās nostipri-
nājušās. Taču bīskapu vara par saviem novadiem bija vairāk ga-

rīga, nekā cerētā laicīgā. Sakarā ar Rietumeiropā valdošo valsts ie-

kārtas sistēmu bīskapi savas zemes izdeva lēņos saviem vasaļiem —

saviem ierēdņiem un kareivjiem, laikam arī vietējo vecākiem; pro-
tams, ka vasali saņemtās zemes varēja pārvaldīt un apsaimniekot,
turēt tiesu un vākt nodokļus, pat nodot tālāk lēnī. šāda dalījuma
pamatos gan gulēja līdzšinējās zemes vienības: muižas, pagasti,
vai kā citādi viņus sauca. Tā tad bīskapiem un arī virsbīskapam no

savas zemes tiešā rīcībā gandrīz nekas nepalika, ar zemniekiem viņi
satikās tikai baznīcā, procesijā, revīzijā, kā dievvārdu sludinātāji,
ne kā zemes kungi. Vasaļus ar bīskapiem saistīja tikai vasaļu pie-
nākumi, kuru nebija daudz. Pat zemi piešķirot bīskaps nevarēja
brīvi rīkoties, bet tikai ar sava domkapitūla piekrišanu. Bīskapu
laicīgo varu jo vairāk ierobežoja ordenis, kas gan bija Rīgas virs-

bīskapa vasals un devis tam paklausības solījumu, tā uzņemdamies
visus lēņu dienasta pienākumus, it īpaši aizsargāt zemi pret ienaid-

niekiem un piegriezt pagānus kristīgai ticībai. Principā bīskapam
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bija ari juridikcija pār ordeņa vadītājiem. Tā tas bija Livonijā,
kamēr Prūsijas ordeņa daļa bija daudz patstāvīgāka un atradās

tieši zem pāvesta. Tāpēc arī Kurzemi pēc iekarošanas dalot pada-
rīja par Prūsijas novadu. Livonijas ordeņa tieksma nu bij gūt ne-

atkarību no bīskapiem un cik iespējams zem savas virsvaras dabūt

visu Livoniju. Materiāls pamats jau viņam bija, jo viņa rīcībā bij
vairāk zemes, nekā bīskapiem kopā: gan Vidzemē tikai fA, bet

par to Kurzemē % un visa Zemgale ar Sēliju. Bez tam viņa
rīcībā atradās visas ostas pilsētas, izņemot Rīgu un Salaci. Arī

savu saimniecību viņš bij vairāk koncentrējis, neizdodams savas

zemes lēņos, vismaz to darot ļoti retos gadījumos, pie tam

neizlaizdams no savām rokām ne tiesu, ne pārvaldi, ne ze-

mes apsaimniekošanu, ne nodokļu ievākšanu. Beidzot orde-

nis gan bija garīga organizācija ar visiem mūku solījumiem,
bet pēc savas dabas un uzdevuma pilnīgi militāra. Naids un rīvēša-

nās vilkās visu laiku, bet zemes iekarošana un kopīgas briesmas at-

turēja no naida izteikšanās atklātā cīņā. Līgums ar zemgaliešiem
1290. g. noslēdza iekarošanu. Cīņa uzliesmoja jau 1297. g. un turpi-

nājās līdz 1435. g., dodot ordenim uzvaru, lai arī ne pilnīgu. Sākumu

deva ordenis noplēsdams rīdzenieku celtu tiltu pie ordeņa pils. Rī-

dzenieki nopostīja ordeņa pili un pakāra tās aizsargus. Pret ordeni

apvienojās visi bīskapi ar Rīgu, pēdējā aicināja talkā vēl leišus. Bet

ordenis 1298. g. laikā sakāva visus savus pretiniekus vienu pēc otra

un sagūstīja pat Rīgas virsbīskapu. 1330. g. ordenis ieņem Rīgu.
Arī pāvests iemaisās šai cīņā, gan pamācīdams, gan pielietojot vis-

stingrāko sodu — izslēgšanu no baznīcas, bet beigās ordenis dabū

pāvestu savā pusē, tas atceļ lāstus un izdod noteikumu, ka Rīgas

baznīcā visiem garīdzniekiem jābūt ir ordeņa brāļiem. Tā bīskapu

zemes likās būt ordeņa novadi. Pret to sacēlās lēņu turētāji, ku-

rus arī ordenis apspieda. Gan 1423. g. pāvests atceļ 1394. g. dekrētu,
kas nāca pēc Tannenbergas kaujas 1410. Tad iesāka muižnieki or-

ganizēties, lai visā zemē nokārtotu kopējas saimniecības lietas, it

īpaši naudas jautājumus. Tie sapulcējās Valkā 1422. g.; tas bij pir-
mais landtāgs; viņš lēma uz priekšu ikgadus sapulcēties. Politiskus

jautājumus, politikas saskaņošanu uzsāka ar 1435. g. landtāgu, arī

Valkā: visas 5 valstis Livonijā noslēdza uz 6 gadiem politisku un

militāru savienību. Ar to bij nodibnāta apvienota Livonija, kurā

galveno noteikšanu bija guvuši muižnieki, lai gan landtāgos ar līdzī-

gām tiesībām piedalījās bez muižniecības arī zemes kungi un pilsē-
tas. Līdz 1561. g. landtāgi arī palika valdošie.

Tā esam redzējuši, kā izveidojās un pārveidojās jaunā politiskā

vara, kā latvietis, kas visā savā masā bij zemnieks, kļuva padots
zemākam lēņu turētājam, vēlākam muižniekam; un tas nu ir viņa
tiesību un saimnieciskās dzīves noteicējs. Protams, ka aplams ir

uzskats, ka latvietis tūliņ pēc vācu varas konsolidēšanās būtu nācis

verga stāvoklī, ka tam atņemta zeme un uzliktas bārgas klaušas un

lielas nodevas. Līdz ar politiskas suvērenitātes zaudēšanu, kur viņa

bija, nezuda vēl ne personīgā brīvība, ne īpašuma tiesības, arī uz

zemi. Šīs tiesības latvietis zaudēja pamazām un daudz vēlāk. Sa-
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protams, ka tie, kas tika kara ejās sagūstīti, nāca vergu, dreļļu
stāvoklī, viņus izveda pat uz ārzemēm, bet visi citi bij brīvi ļaudis.
Verga stāvoklī vēl nāca no nāves soda izpirktie noziedznieki. Vēl

14. g. s. (1323. g. 2. okt.) līgumā ar Ģediminu lasām: „ja kāds brī-

vais grib doties vai iet no vienas zemes otrā, tad lai viņam ir pilnīga
brīvība. Turpretī, ja kāds drellis, vergs (servus proprius) bēg otrā

zemē, tad viņš jāizdod, kad to prasa", šāda pat brīvība pastāv arī

vēl vēlāk. Bet kā gan rodas nebrīvība? Visu pirms vēl mazu jau-

tājumu: kas notiek ar līdzšinējiem latviešiem-kungiem, virsaišiem,
vecākiem? Tiešu liecību nav, bet kā jau redzējām, Vidzemē viņus
chronists uzlūko, kā vasaļus, — svarīgos gadījumos viņus sasauc

uz apspriedēm, tā Autines strīdus lietā, tā apspriedē ar Polockas

kungu bīskaps Alberts ņem līdz lībiešu un latviešu vecākos; Tāla-

vas kungs ar saviem dēliem piedalās ar saviem pulkiem karaejās,
uzsāk un ved arī patstāvīgi karus; latvieši un vācieši dala kara laupī-

jumu līdzīgās daļās. Kā tad lai formulē latviešu kungu stāvokli at-

tiecībā pret bīskapu, ja ne kā vasaļus? Protams, ka lielais vairums

vasaļu bija no sakšu bruņiniekiem un ministeriāliem. Latviešu va-

saļu pēdas tagad sadzīt ir diezgan grūti, jo visas lēņu grāmatas nav

uzglabājušās, bez tam 13. g. s. vasaļus bieži sauc ne uzvārdā, bet

pēc lēņa nosaukuma. Varbūt, ka sīkāki pētījumi Latvijā novedīs pie
tādiem pat rezultātiem, kā P. Johansena pētījumi par Igauniju, —

Harrijas-Vīrijas apgabalā 4% vēlāko muižnieku bijuši igauņu saknes.

Protams, ka tūliņ no sākuma iesākās aristokrātisko dzimtu ģermā-

nizācija. Paliek arī vēl vecā ņovadu sistēma — pagasti, kas arī prasa

savus vecākos. Bez tam arī krietni vēlākos laikos paliek leimaņi —

lēņu vīri.

Zemnieku stāvoklis drusku skaidrāks, kaut gan ne gluži. Vis-

grūtāki saskatāms, kas notiek ar zemnieku Vidzemē un Latgalē;
līgumi nekādi nav uzglabājušies. No chronikas izejot varam spriest,
ka viņiem paliek zināmas tiesības uz savu zemi, uz savu īpašumu,
uzliek tikai parasto desmito un klaušas. Vairāk ziņu ir par kuršu

un zemgaļu zemniekiem. Tās sniedz vairāki līgumi. Jau 1230. g.

Rīgā slēgtais līgums atstāj «neaizkārtu kuršiem viņu lauku un citu

lietu turēšanu un īpašumu (possessio et proprietas) bez kādas ie-

runas no jeb kuras varas". 1253. g. Kurzemes bīskapa un ordeņa
zemes dalīšanas aktā no 4. aprīļa 1253. g. stāv: „Ezers, kuru sauc

par Durbi, lai būtu kopējs mums, ordeņa brāļiem un kuršiem, kam

līdz šim uz to tiesības
... Upes, kas iztek no ezeriem, ir kuršu

...

Visi kurši netiek izslēgti no sava mantojuma tā laukos, kā zvejā,
mežos, kas nav svēti, un bišu kokos, paturot neaizkārtu to kungu
tiesības, kuru dominijā šie īpašumi atrodas". 1267. g. ordeņa mestra

noteikumos par kuršu nodevām un klaušām § 9.: „Ja kāds kur no-

metas uz dzīvi, tad lai tā vieta paliek par viņa mūžīgu īpašumu, ja
tā nav jau kāda cita īpašums". Tiek atzītas arī mantošanas tiesī-

bas, ar beidzamo akti noteic tās līdz 4. radniecības radam, ja tādu

mantinieku nava, tad īpašums piekrīt viņa kungam.
Zemgaliešiem, neskatoties uz daudzkārtējo sacelšanos, vēl 1272. g.

līgumā starp Rīgas domkapitūlu un ordeņa mestru atstāj īpašnieka
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tiesības uz zemi, un ja viņi zemi nevarētu vai negribētu apstrādāt,
tad to var izrentēt. 1254. g. izlīgumā starp Rīgas virsbīskapu un or-

deni Zemgalē, atļauj pat pārdot zemi. No tā varam spriest, ka pie
savas varas nodibināšanas vācieši nav aizkāruši brīvo zemnieku per-

sonīgo brīvību, ne arī viņu tiesību uz savu zemi un īpašumu.
Līdz ar kristīgas ticības pieņemšanu nāca arī kristīto nodevas:

desmitā tiesa no visiem augļiem un ražojumiem: no labības, lopiem,
siena, zivīm, medus, alus, pat roņiem

...
visvairāk gan minēta kā

labības desmitā — decimae annonae. Desmitās pienākums gūlās uz

visiem, arī vāciešiem. Kurši 1229. g. uzņēmās tos pašus kristīgo pie-
nākumus, kādi paredzēti Gotlandes iedzimtiem, tas nozīmēja, ka tiem

jādod viena desmitā baznīcai un otra priesteriem. Bīskaps Alberts

lībiešiem bij ievedis desmitās vietā cenšu — kunga tiesu, daudz ma-

zāku, nekā desmitā, bet pie pirmās sacelšanās gāja šī privilēģija zu-

dumā. Tālavas latviešiem, atzīmējot viņu labprātīgo padošanos bīska-

pam, kunga tiesa — censs tiek uz pusi samazināts.

Nodevu objekts ir tīrums, bet nodevu vienība ir vai nu zemko-

pības rīki: arkls (aratrum, uncus), ecēža (erpica, quae vulgāri nostro

egede dicitur), un cirpis (falx), vai arī zirgs, vismaz 4. gadā, ko jūdz
arklā un ecēšās. Ja bij 2 zirgi, tad censs bij divkāršs. 1230. g. kuršu

līgumā lasām: „viņi paši un viņu pēcnācēji no katra arkla (dc unco)
maksās mums ikgadus K> birkava (dimidium navale talentum) kviešu

un no ecēžas pusbirkava. Ja kāds ar vienu zirgu strādā ar arklu un

ecēžām, tad tikai pusbirkavu". 1267. g. noteikumos palikušas tās

pašas vienības: „No katra arkla Kurzemē jādod ordeņa brāļiem
cenša 2 pūri rudzu, vai ja nav rudzu, tad viens pūrs kviešu un viens

pūrs miežu". Vēlāk arkls top par zemes mēru, pie kam ar viņu ap-

zīmēja aramo zemi ar piederīgām pļavām un ganībām. Arkls kļuva
par katastra vienību, un zemnieku, kam bija 1 arkls zemes, sauca

par Vollbauer, Vollhācker, Hakenbauer. Vēlāk pazīst sīkākus dalī-

jumus: pusarkla, ceturtdaļarkla v. t. t.

Bez šīm nodevām bija vēl klaušas, sākumā domātas tīri aizsar-

dzības nolūkiem vispārības labā, piem. kuršiem pēc 1229. g. līguma

bij jāpiedalās kara ejās pret pagāniem, lai zemi aizsargātu vai ti-

cību izplatītu. Vēlāk jau rodas īstas klaušas, tā 1267. g. tiem pa-
šiem atkritušajiem kuršiem jākalpo vesels mēnesis ar savu pārtiku

ordeņa brālim, ja viņš cels pili pret pagāniem.

Tiem pašiem kuršiem 1267. g. uzliek arī klaušas ordeņa kun-

giem par labu: 2 dienas vasarā, 2 — ziemā uz kunga zemes, kur

viņa sēdeklis. Tāpat pēc līguma 1272. g. zemgaliešiem no katra

arkla jākalpo 2 dienas ziemā, 2 — vasarā; citas personas, kas tik ve-

cas, kā var strādāt, kalpo ar savu roku darbu sienu pļaujot, malku

nesot un cērtot, šīm kungu klaušām bija tendence arvien pieaugt,
it īpaši atkarībā no kungu zemes, no muižu platības; jo lielāka mui-

žas zeme, jo vairāk jākalpo dažādākos darbos: klaušiniekiem jā-
veic visi muižas zemes darbi, jānoved ražotais un nodevās ievāk-

tais uz Rīgu, vai citu ostas pilsētu, jāizpilda kara gaitu nastas, pat

bieži amatnieku pienākumi muižās, principā bez atlīdzinājuma, izņe-
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mot vagaru, sargu, brūža darbinieku, rijnieku pienākumus, kurus

atalgo muiža pati.
Vasaru kalpo klaušas pēc vīriešu skaita, ziemā pēc māju skaita.

Cik lielas klaušas bij pieaugušas 1500. g., to redzam Kurzemē: katrs

zemnieks-saimnieks kalpo muižā 8 dienas, siena pļaujā — 8 dienas,
rudzu pļaujā — 8 dienas, vasarāja pļaujā — 8 dienas, bez talkām

vien 32 dienas gadā. No 15. g. s. ieviešas vēl kārtnieku darbi, t. i.

tādas klaušas, kas darāmas visam pagastam, kā kollektīvam. Saim-

niekiem jāsūta pēc zināmas kārtas darbinieki dažādiem darbiem pēc
muižas vajadzības.

Klaušu darbi bija kā pabalsts pastāvīgiem muižu strādniekiem,

dreļļiem. Vācieši pēc savas ierašanās un zemes saņemšanas lēnī sāka

apstrādāt savu zemi. Darba spēku deva gūstekņi un pirkti sveš-

nieki. Kamēr visās malās bij jākaro, jāatsit un jātraucē sirotāji,
tikmēr nebija dreļļu trūkums un klaušu bij mazāk vajadzīgs, bet

līdz ko iekarojumi beidzās, izbeidzās arī dreļļu pieplūdums un brīvo

ļaužu klaušas pieauga. Vergu skaits aug tikai ar jaunu vergu klāt-

nākšanu, vergiem nav dabiska pieauguma, bez svaiga pieplūduma
no ārienes visi drīzi izmirst. Kad no ārienes nebij dabūjami jauni

dreļļi, tad muižnieki un ordenis izmanto šādu iespēju zemnieku sai-

stīt pie zemes un atņemt viņam brīvību. Šis process gāja parallēli
klaušu procesam. Zemnieks nāk atkarībā parādu dēļ. 13. un 14. g. s.

niknie kari, lielie ienaidnieku sirojumi, neražas un epidēmijas dzina

zemniekus parādos. Kungi izpalīdzēja un zemniekam vajadzēja at-

līdzināt. Tā A. švabe pieved savā Grundriss der Agrargeschichte
Lettlands šādus aizdevumus, kas doti ne atsevišķām personām, bet

veselam novadam, piem.: Kuldīgas komturs aizdod kristītiem kur-

šiem 97 lāstus (1 lāsts ap 120 pudu) un 31 pūru vap 3900 pūru) la-

bības, 500 galvu liellopu un 87 markas skaidrā naudā. Dundagas

fogts 1387. g. aizdod zemniekiem 33 lāsti (vairāk kā 1300 pūru)
sēklas labības 100 marku vērtībā. Labība bij jāatber, par lopiem jā-
maksā ikgadus rente. Pie nodokļu ievākšanas vispirms piedzina pa-

rādu-aizdevumu, tad citu. No maksāt nespējīgiem ņēma ķīlas, ku-

ras ķīlas ņēmējs varēja reālizēt; tikai nu bija jautājums, vai tas

bija izdevīgi? Jo tas nozīmēja padzīt zemnieku no viņa zemes, vis-

maz darīt viņu darba nespējīgu, un zaudēt viņa nodevas, tāpēc vi-

ņus pārveda dreļļu kārtā, gan laikam, kamēr atstrādāja parādu. Kā

kunga personīgs īpašums viņš bija pie kunga saistīts un bēgšanas
gadījumā varēja viņu prasīt atpakaļ. Pat starptautiskos līgumos
tas sastopams, kā līgumā ar Ģediminu 1323. g. Arī vēlākos gados
dzirdam līgumos par šādu bēgušo izdošanu, ja viņi vēl nav savu brī-

vību atkalpojuši. Nekad gan nebrīvo darbs nav ticis augsti stādīts,
tā arī senā Livonijā, un jau pirmos landtāgos šo jautājumu cilā un

rauga izšķirt. 1424. g. landtāgs lemj, ka parādnieka dreļļa laiks ne-

drīkst būt garāks par 10 gadiem un ka var arī skaidrā naudā at-

pirkties priekš noliktā laika notecēšanas, proti ar marku gadā. Tā

kungi paši vēlējās tikt no dreļļiem vaļā un ar 15. g. s. otro pusi viņi
izzūd. Pa daļai viņus novieto, tāpat kā citus bezzemes atkarīgos ļau-
dis uz neapstrādātas muižas zemes, lai līstu līdumus un plēstu plē-
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sumus. Tā tad parādā esošos saimniekus no zemes nodzīt nevarēja r

taču kungs rūpējās par to, lai vismaz ieliktais kapitāls neietu zu-

dumā. Grūtas klaušas, mūžīgie parādi, kungu patvaļa spieda daudz-

kārt zemniekus atstāt savu zemi un bēgt svešumā. Tas notika it

īpaši neražas gados un epidēmiju laikos, kas bieži veselus apgabalus
iztīrīja no iedzīvotājiem Kungu interesēs bija ļaudis, cik vien iespē-
jams, paturēt uz savas zemes, un pie tam vēl atdabūt bēgļus atpakaļ.
Ķērās pie parastā līdzekļa, pieprasa parādus nesamaksājušo izdo-

šanu, tie un viņu parādi ierakstīti zemes grāmatā. 1424. g. lantāgā
izveda principu izdot vai nu pašu parādnieku, vai samaksāt viņa pa-
rādu. Pamazām sāka uzskatīt katru bēgli, pat katru saimnieku, kā

muižas parādnieku, kas nevar savu zemi bez muižas ziņas atstāt.

Tai pašā 15. g. simtenī rodas arī jēdzieni dzimtzemnieks, dzimt-

vīrs, dzimtcilvēks, kam no kungu puses atbilda — dzimtkungs. Sā-

kumā šis jēdziens ir ar ļoti norobežotu, šauru saturu un viņu lietā

tikai aizbēgušo zemnieku-parādnieku apzīmējot, kad viņu prasa at-

pakaļ. Pamazām šis jēdziens ieviešas un viņa saturs paplašinājās,
un ar viņu apzīmē visus saimniekus, kopā ar saimi, pretīm vaļenie-
kiem un dienderiem, kas bija saistīti tikai ar savu dienasta līgumu.
Ja dzimtcilvēks aizbēdza, tad viņa dzimtkungs paturēja uz viņu sa-

vas tiesības, kamēr viņu izpirka. Tā zemnieks tiek saistīts pie ze-

mes un arī pie sava dzimtkunga, ja arī viņš pats nav zemes īpaš-
nieks, bet vasals. Dzimtkungs nu galīgi nostājās starp zemnieku un

zemeskungu, bīskapiem un ordeni. Rīgas bīskapistē saistīšanu pie ze-

mes datē ar 1494. g.

Ar pāriešanu dzimtstāvoklī 15. g. s. beigās un 16. g. s. sākumā

zemnieks nebūt vēl nezaudēja savas tiesības uz zemi; viņu nevar no

tās patvaļīgi nodzīt, nevar to bez zemnieku piekrišanas pievienot
muižas zemei un zemniekam par šiem pārkāpumiem tiesība sūdzēties

visās esošās tiesās. Viņš manto zemi no sava tēva, nodod atkal to

savam dēlam. Zemnieku zeme pēc visām zīmēm spriežot nebūt nav

ar to pārgājusi muižas kunga privātā īpašumā, kas pašu viņas turē-

tāju saista pie viņas.
Tāpat zemnieks ir savas kustamās mantas īpašnieks, ko noteikti

pasaka 1494. g. akts un citas vēlākās. Savu mobiliāru dzimtcilvēks

var brīvi pārdot, arī tirgū, ja tik vien viņš savas nodevas nokārto-

jis. Tirgošanās gan dzimtcilvēkam bij noliegta. Arī laulībā stājoties
dzimtcilvēkam nebija vajadzīgs iepriekš dabūt atļauju no sava dzimt-

kunga.
Tā latviešu zemnieks bij garu gabalu nostaigājis, bij saviem

kungiem uzticīgi līdz staigājis kara klaušās, darba klaušās, vācu

varas sākumā bijis brīvs saimnieks par savu zemi, savu darbu, savu

personu, bet pamazām zaudējis kungam par labu vienu pēc otras

savas pilsoņa tiesības un nostājies aiz kunga, kam spiests pildīt

klaušas, no kura atkarājas viņa kustības brīvība. Bet ordeņa lai-

kiem beidzoties dzimtsaimniekam ir vēl savas tiesības, viņš nav vēl

pilnīgi beztiesīgs objekts, rotaļa kunga rokās, kā XVIII. g. s.

Vēl varētu jautāt par latviešu zemnieka materiālo stāvokli or-

deņa laikā. Diemžēl mums nav iespējams tik sīki un smalki noteikt,
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kā dzīvoja mūsu sentēvi 13. g. s. un vēlāk, kā to var darīt Anglijas
zemnieku dzīves pētītāji, kas uz bagātīgā materiāla pamata droši

pasaka: zemnieks 13. g. s. Anglijā dzīvoja materiālā ziņā daudz la-

bāki, nekā 19. g. s. Mūsu zeme ir daudz, daudz postīta, kari, sav-

starpējās kungu ķildas un cīņas, badi, niknas epidēmijas v. t. t. gadu
no gada iespaidoja arī mūsu zemnieku, cēla un gāza viņa īpašumu.

Maz miera viņš redzējis, maz brīvi varējis nodoties savas labklājī-

bas veicināšanai. Bet ņemot vērā viņa neatlaidīgo raksturu un lielo

izturību mēs nevaram šaubīties, ka ordeņa laikos, ja vien iestājās
daži miera gadi, pie daudz maz nodrošinātām īpašuma tiesībām uz

zemi un kustamo mantu, kādas tam redzam, latvietis badā nemira,

bet varēja atskatīties uz zināmu labklājību. Diemžēl šādu miera

gadu nebij daudz. Ordeņa beigu laikā, 16. g. s., kad Pletenbergs sa-

kāva krievus un turpmāk ordenis slēdza pamieru ar krieviem 50 gadu,
tad avoti runā arī par zemnieku labklājību.

Pēc miera laika nāca atkal kara gadi, kad krievu cara Jāņa IV.

karaspēki pārstaigāja krustiem šķērsām visu Livoniju, kad ordenis

velti meklēja, kur pieslieties, un beidzot Lietuva apžēlojās un pie-

ņēma Vidzemi, Kurzemei lemdama citu likteni; kad ķēniņš Sigismunds
izdeva 1561. g. savu privilēģiju, tad glebae adscripticijas princips

top noteikti formulēts un ar 23.§ zemnieks nodots dzimtkunga varā,

ar 26. § kungam nodota arī kriminālā un civīlā tiesa par zemnieku.

Šeit attēlotais process ir trūcīgi un stipri nedroši tēlots. Nav

vēl pietiekošs vairums drošu priekšdarbu, pie tam viņi visi vairāk

mīl sistēmatizēt, kamēr vajadzēja iepriekšējus analītiskus darbus

par atsevišķiem kungu novadiem. Piem. Kurzemes bīskapistē lat-

vieša dzīve norisinājusies taču citādāki, nekā Rīgas, Ordeņa zemēs

atkal citādi. Daudz maz saskaņojuma rodas ar apvienoto Livoniju,
bet tas notiekas tikai 15. g. s. otrā trešdaļā (1435.), pie kam īpat-
nības nemaz netiek iznīcinātas, tikai saskaņojās tur, kur kopēji ceļi
ejami.

šis process attēlots arī pēc juridiskām aktīm. Bet mums jau ir

visiem skaidrs, ka dzīve iet arvien ar savām vajadzībām un normām

pa priekšu un tad tikai viņu mēģina tvert juridiskās formās, ne ik-

reizes izdevīgi. Tā bieži redzam, ka dzīve neatbilst juridiskām for-

mām, šādu nesaskaņu Vidus laikos nebij mazāk, gan vairāk, jo pati
likumdošana bij mazāk noorganizēta, mazāk attīstīta, tiesu un tai-

snību sprieda pēc paraduma tiesām ne soģi, bet paradumu zinātāji,
rechtsfinderi; soģis formulēja un pasludināja spriedumu un gādāja

par viņa izpildīšanu, Nav arī mums uzglabājušās visas juridiskās
rakstītās un lemtās normas, vēl mazāk saimniecisku aktu. Jautā-

jumu varam uzstādīt daudz, bet atbildes dot tikai uz nedaudziem.

Sevišķi sāpīgi sajūtams latviešu pašu ziņu trūkums par savu pa-

gātni. Nevaru iedomāties, ka latviešiem nebūtu nekādu rakstu bijis
13.—15. g. s., bet kur viņi palikuši ? Maz cerību, ka kaut kad ko at-

radīsim. Tikai par Rīgas latviešiem paspīd nedaudz ziņu viņu orga-

nizāciju lietās.

A. Tentelis
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No XV. līdz XVIII. g. simtenim.

(Dzimtbūšanas laikmets.)

Ja latviešu tauta paturēja savās rokās zemi, saglabāja valodu

un reizē ar to savu garīgo personību, neraugoties uz dažiem gadu

simteņiem visgrūtāko juridisko un oikonomisko spaidu, tad šinīs pa-

rādībās saskatāma liecība par viņas ārkārtīgo izturību, kas garantē

arī nākotnē viņas dzīves spējas. Ar norādījumu uz šo pamata faktu

vēsturniekam sākams viņa vēstījums par dzimtbūšanas laikmetu; viņš
var izlietāt latviešu tautai izdevīgus salīdzinājumus : Eiropā ir zemes,

kur verdzībai bij tikpat barga forma, bet tur dzimtbūšanas iekārta

zemniekus pilnīgi iznīcināja.
Lai vispārīgie slēdzieni, kas taisāmi par cilvēka lielo cīņu — tiesī-

bas dzīvot uz savas zemes dēļ — būtu cik gaiši būdami, tomēr šī pro-
cesa attēlošana dažādās tā maiņās ir neparasti grūta. Vispirms tā-

pēc, ka vecākos avotos nedzirdam pašas tautas balsi: likumus dod

iekarotāji, un likums nodibina pār iekarotiem kara katorgas tiesības;
par tautas likteņiem, par viņas dzīvi vēsta ienaidnieki, kas nāvīgi no

viņas bīstas. Pie visām citām dzimtbūšanas laikmeta vēstures pētī-
šanas grūtībām vēl pievienojas visai īpatnēja teorija, kas toreiz bij val-

doša un atstājusi savas pēdas zinātnē līdz pat mūsu laikiem, teorija,
ko izstrādāja vergu laiku muižnieki, un kas pilnīgi aptumšoja dzimt-

būšanas izcelšanās faktu.

Tāpēc arī mums jāiesāk ar to aizspriedumu novēršanu, ko radī-

jusi šī teorija.

I.

Ir izplatīts priekšstats, ka dzimtbūšana vispār izcēlusies no vi-

duslaiku mežonības dziļumiem, un ka atsevišķi latviešu tautai to uz-
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spieduši krustneši zemes iekarotāji. Tikai pašā pēdējā laikā zinātnē

sāk izšķirt pirmatnējās tiesības, ko nodibināja Ordeņa un bīskapa
vara, un jaunākās tiesības, kas stājās spēkā, sākot ar 15. g. s. otro

pusi. Tā kā šī ļoti svarīgā izšķirība vēl nav pietiekoši iespiedusies

plašās publikas apziņā, tad atrodam par nepieciešamu pie tās paka-
vēties.

Spriedumiem par divu pirmo gadu simteņu — pēc iekarošanas

sākuma — sociālo iekārtu un juridiskiem jēdzieniem noder bruņi-
nieku tiesības (Ritterrecht), t. i. ieraduma tiesību normu krājums.

Bruņinieku tiesībās nav ne dzimtbūšanas formu nedz jēdzienu; tām

ir sveši tādi vārdi, kā Erbherr un Erbbauren, kas vēlāk ir dzimtbū-

šanas stāvokļa techniski termīni. Bet tās nepazīst arī muižnieku ze-

mes. Ja spriežam pēc veco bruņinieku tiesību apzīmējumiem, tad

vienīgais zemes darbīgais saimnieks ir neatkarīgs zemnieks. Ciems

(Dorf), lūk tā autonomā korporācija, ar kuru rēķinās territoriju

suverēni un viņu vasali, kas rīkojas kā administrātori un tiesneši,
bet nevis kā muižu kungi.

Agrākie pētnieki darīja to kļūdu, ka par dzimtbūšanas avotu uz-

skatīja verdzību, formu, ko tiešām atnesa iekarotāji. Taisni vācu

atnācēju kundzības pirmos gadu simteņos plauka verdzība un vergu

tirdzniecība. Lielākā vergu daļa bija kara gūstekņi un ar spaidu dar-

biem sodīti dumpinieki; viņus apzīmēja ar vārdu „dreļļi", kās acīm-

redzot cēlies Skandināvijā, varbūt vikingu laikos. Pie vergiem pie-

derēja arī tie, ko tiesa bij sodījusi ar personīga darba verdzību pie
kāda kunga. Par to, kāda vieta viduslaiku tiesību darbības robežās

bija verdzības institūtam, var spriest pēc kādas bruņinieku tiesību

nodaļas, kur runāts par tiem, kas tiesas priekšā sevi nodevuši pilnā

kunga varā (we sick vor gerichte tho eygen gifft). Tāda darba verga

stāvoklis ir personīgs, tas nepāriet uz pēcnācējiem; pēdējiem pat ir

tiesība protestēt pret tiesas spriedumu un panākt darba verga at-

svabināšanu; tikai tai gadījumā, kad viņš līdz savai nāvei paliek per-

sonīgā kalpībā, kungs var kļūt tā mantinieks.

Jāatzīmē, ka darba verdzība, ko aplūkojam šinī nodaļā, nezīmējas

uz lauku dzīvi, uz lauku darbiem, uz zemnieku sadzīvi. Viņā nav pašu

galveno dzimtbūšanas stāvokļa pazīmju — klaušu darba, saistības

pie zemes. Tālāk ļoti raksturīgi, ka bruņinieku tiesību otrajā re-

dakcijā, kas pieder 15. g. s. sākumam, nodaļa par „eygenleute" pa-

zudusi ; acīmredzot darba verdzība pazaudējusi nozīmi priekš valdošās

šķiras. Sakarā ar šīs nodaļas pazušanu izbeidzas arī vecais verdzības

institūts. Pēc 15. g. s. 20-tiem gadiem dokumentos vairs neatrodam

termīnu dreļļi. Protams, no tā nevar taisīt nekādus laikmeta mo-

rālei un sociālajai sadzīvei labvēlīgus slēdzienus. Taisni vecās ver-

dzības izbeigšanās laikā bruņinieki sāk meklēt tos, kuru pienākums
strādāt viņu muižās, un bēgļu (Lāuflinge) ķeršana izplatās jo plaši.

Šī meklēšana tad arī ir jaunās dzimtbūšanas sākums. Tā zīmējas
tomēr uz pavisam jaunu ļaužu katēgoriju: ne uz kara gūstekņiem,

ne uz nopirktiem svešzemniekiem, ne uz darba vergiem, nedz arī

uz vientuļiem un klaidoņiem, bet turpretim uz vietējiem pastāvīgiem
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iedzīvotājiem. Šo jauno tiesību avots ir pavisam cits, tam nav nekā

kopīga ar verdzības un drellības izcelšanās apstākļiem.

11.

Pirms tā gada simteņa, kurā muižniecība ieguva varu un radīja

dzimtbūšanu, Eiropā bija laikmets ar zemniekiem sevišķi izdevīgiem
sociāliem apstākļiem: tas ir 14. g. s. un 15. g. s. pirmā puse, zemnieku

republiku laikmets — Šveicē un pie Ziemeļu jūras (Dittmarschen) —

nodibināšanās laikmets, kad darbojās tādi izglītoti valdnieki un zem-

kopju labvēļi, kā poļu „kalpu karalis" Kazimirs 111. un Bohēmijas un

Vācijas ķeizars Kārlis IV. Luksemburgs; tas arī ir lielo zemnieku

dumpju laikmets: igauņu dumpis 1343. g., franču žakerija 1357. g.,

angļu Uota Tailera dumpis 1381. g., un beidzot, Bohēmijas taborītu

dumpis 1419—34. g.g., — dumpju, kuros zemnieki izrādīja milzīgu

enerģiju un organizēšanās spējas.
Zemnieku panākumi sevišķi izceļas salīdzinājumā ar sekojošo

pēc tam viņu krišanu verdzībā, sākot ar 15. g. s. otro pusi. Baltijas

zemēs, ko iekaroja vācu krustneši, šis process attīstās, sākot ar

60-tiem gadiem. Bruņinieki savās sanāksmēs, landtāgos, apspriedēs

ar prēlātiem un Ordeņa valdniekiem izstrādā nosacījumus par iz-

bēgušu zemnieku saķeršanu un atpakaļ novietošanu (Ausantwortung
der Bauern). Uz gadu simteņa beigām dokumentos parādās termins

„Erbbauren", ko lietā jauna veida vergu iegūšanas apzēmēšanai. No-

risinās itkā jauna zemes iekarošana — smagāka, nežēlīgāka un ze-

mes sistēmatiskāka sagrābšana nekā bija notikusi krustnešu ieka-

rošanā.

Līdz šim vēl neviens vēsturnieks nav attēlojis šo dziļi traģisko

procesu. Ir tikai pirmie mēģinājumi izskaidrot jauno plantātorisko

vergu tiesību izcelšanās apbrīnojamo faktu. Pētnieki (v. Transehe-

Rozeneks, pēc viņa Švābe) atzīmē stipru zemnieku parādu pieaugumu
15. g. s. Viņi šo parādību izskaidro ar to, ka pēc kariem un mēra ie-

stājies posts un tukšums, ka bruņinieki, stādamies pie kultūras at-

jaunošanas, sākuši apkopt postažas, nometinājuši jaunmītniekus,
izsniegdami tiem avansus un aizdodami sēklu, lopus v. t. t. Tā ra-

dusies jauna zemnieku parādnieku katēgorija; parādu atmaksa naudā

zemniekiem pa lielākai daļai bij neiespējama, bet zemes īpašniekiem

nevajadzīga, jo tie, attīstīdami pašu saimniecības, daudz lielāku va-

jadzību sajuta pēc jaunnometināto darba spēka; tāpēc viņi centās

ievest klaušas; bet šis jaunais apgrūtinājums savukārt radīja zem-

nieku izvairīšanos no klausības un bēgšanu; bet beidzot cīņa pret
bēgšanu noveda pie iebaidīšanas līdzekļiem un zemnieku saistīšanas

pie zemes.

Tādi bija, pēc augšā minēto pētnieku domām, „Schollenpflichtig-
keit", dzimtbūšanas — tiešā vārda nozīmē, izcelšanās iemesli un ap-

stākļi. Nevar sacīt, ka šis izskaidrojums būtu nepareizs; bet tas ir

nepietiekošs; tas vienu faktu daļu pārspīlē un nerēķinās ar citiem.

Vispirms, 15. g. s. nemaz neizceļas ar karu un mēra epidēmiju dau-

dzumu; tajā norisinās mazāk karu nekā iepriekšējā 14. un sekojošā
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16. g. s. Visādā ziņā 15. g. s. nav nekāda ārkārtīgi plaša posta. Bez

šaubām, bruņiniekiem nācās nometināt jaunmītniekus postažās, bet

tas nebūt nenotika tāpēc, ka viņi būtu aizrāvušies no kultūras at-

jaunošanas uzdevumiem, bet gan tāpēc, ka tāda paplašināta zemes

kultivēšana kļuva viņiem izdevīga, un tāpēc, ka tiem radās iespēja
ieguldīt šinī darbā tādu kapitālu, kāda agrāk viņu rīcībā nebij. Tā-

lāk tomēr paliek neizskaidrota 15. g. s. visīpatnākā parādība, un

proti tā, ka par parādniekiem, kas maksāja bruņiniekiem ar klau-

šām, nekļuva vis vientuļie lauku proletāriskie elementi, bet taisni

pretēji, — sen uz vietas dzīvojošie turīgie ģimeņu zemnieki.

Vispār, ar klejojošu proletāriešu nometināšanas faktu nekā ne-

var izskaidrot vispārīgu parādos krišanu un tikpat plašu klaušu iz-

platīšanos. Tāpēc mums jānorāda uz divām parādībām, kuras, pēc
mūsu domām, dod zināmu izskaidrojumu šiem faktiem — zemnieku

parādos krišanai un klaušu nodibināšanai, kas drīzumā izvēršas par

dzimtbūšanas sistēmu: viena no tām — Hanzas tirdzniecības attī-

stība Baltijā, otra — jaunās muižnieku šķiras uzplaukums.
Hanza īsti arī atrada Austrumeiropu, pasākdama tās bagātīgā

jēlvielu daudzuma izvešanu un sevišķi nodibinādamaAustrumos plašu
labības tirgu industriālo Rietumu apgādāšanai. lespēja pārdot la-

bību uz ārzemēm savukārt pamudināja austrumeiropiešus art ve-

caines, apstrādāt postažas, pāriet uz intensīvākiem saimniekošanas

veidiem. Hanzieši bija starpnieki ir kā pircēji, ir kā kreditori, jo

viņi avansēja jaunus lauksaimnieciskus uzņēmumus. Tikai ar šo

nosacījumu bruņinieki varēja kļūt par zemes īpašniekiem un uzņē-

mējiem. Tas tomēr nebija viss: koncentrēdami savās rokās lielus

zemju kompleksus, organizēdami veselu rindu atkarīgu saimniecību,

viņi, kā pārdevēji, aizsedza un nomāca zemniekus, kam grūti bij ar

viņiem sacensties.

Jaunie zemes īpašnieki bija savādi saimnieki: viņiem nebija

inventāra, pajūgu, zirgu; drīzāk tie bija jauno, paplašināto lauk-

saimniecību administrātori, un visvairāk — darbā ievelkamo zem-

nieku saimniecību un ģimeņu kreditori. No otras puses, zemnieki

nevarēja izvairīties no muižnieka darba pieņemšanas un kredita da-

rījuma ar to. Saprotams, ka taisni turīgie zemnieki ar lielām ģi-
menēm kļuva viņu parādnieki; no klejojošiem bezzemniekiem un

bezzirdzniekiem muižas īpašniekam bija maz labuma. Taisni otrādi,

viņš centās ievilkt savā uzņēmumā iedzīvojušās, lielas zemnieku ģi-

menes.

Kapitāla iespiešanās lauku dzīvē ar aizdevumiem un avansiem

bija cieši saistīta ar klaušu ievešanu un zemnieku piesaistīšanas sā-

kumu: jaunās darba klaušas bija aizdevumu samaksa, šīs operā-

cijas izveda patlaban uzplaukstošā šķira — muižniecība, kura, pret-

statā vecajai bruņniecībai, parādās tikai 15. g. s. Zemnieku piesai-
stīšana un muižniecības uzplaukšana, tās ir vienas un tās pašas ve-

selā Vidus un Austrumu Eiropas zemju rindā noritošās sociālās pa-

rādības divas puses.
13. un 14. g. s. bruņinieki pa lielākai daļai veda kustīgu, klejo-

jošu dzīvi un nedomāja daudz par sistēmatisku saimniekošanu. Tur-
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pretim 15.—18. g. s. muižnieki, kas mantoja no pagātnes tikai tiku-

mus un tikai pa pusei bija bruņinieku fiziskie pēcnācēji, izrāda pa-

visam citādas saimniekotāju īpašības: tie bēg no pilsētas dzīves,
nododas lauku darbu pārzināšanai, nevairās no kommercionāliem ap-

rēķiniem, sastāda pēc grāmatvedības paņēmieniem savu budžetu,

krāj naudu un aizdod to uz augļiem.
Zemniekiem nebija iespējams sacensties ar šādu veiklu un dar-

bīgu ļaužu šķiru, kas „pirmo reizi sajuta savās dzīslās kapitālistiskās
ieraušanas drudzi" (G. Knappa izteiciens); tāpēc muižniecības uz-

plaukums bija zemniecības krišanas sākums. Pretī izklaidētiem lauku

iedzīvotājiem, muižniecība sastādīja korporāciju, kas landtāgos un

savas kārtas sapulcēs cieši apvienojās, lai uzstādītu prasības aug-

stākajai varai; reizē ar to viņa tautas masai aizšķērsoja pieeju pie
šīs varas.

111.

15. g. s. otrajā pusē nodibinās muižniecības svarīgākās privilē-

ģijas: katrs dižciltīgās kārtas panākums reizē ir zemnieku pame-

tums. Novājinātiem prēlātiem un Ordeņa lielmestriem, kuri tikko

uztur savu autoritāti, muižniecība atpērk un izrauj ar varu jaunas

priekšrocības un tiesības; galvenās no tām — lēņu mantošana, pār-

vēršot tos no nosacītas turēšanas objektiem par mantojamu īpa-

šumu, tālāk — tiesība rīkoties ar zemnieku darba spēku. Muižnie-

cība vienā laikā dzenas pēc abiem mērķiem; pietiek blakus sasta-

tīt divus datus: 1457. g. Rīgas archibīskaps Silvestris apstiprina lēņu
mantošanas tiesības (Svlvesters Gnadenrecht vēlāk uzskata par muiž-

niecības privilēģiju stūrakmeni) ; 1464. g. pirmo reizi panāk vienoša-

nos (Einigung) par izbēgušu zemnieku izdošanu (Ausantwortung der

Bauren) starp Tērbatas bīskapu Bartolomēju un vietējo bruņniecību.

Muižniecība, kā šķira, un dzimtbūšana, kā sadzīves parādība, ir

apbrīnojami viengabalainas un stingras visā savā pastāvēšanas laikā,

no 15.—18. g. s. Bruņinieku līgumi ar prēlātiem un viņu līgumi savā

starpā paredz zemnieku ģimeņu un zemnieku mantības dalīšanu viņu
bēgšanas vai viņu pāriešanas — pēc vienošanās — gadījumos. Tie

nodibina īpašus tiesnešus, pareizāk policistus (Hakenrichter), kuru

uzdevums ir noskaidrot zemnieku piederību pie tās vai citas muižas

un sniegt likumīgiem īpašniekiem palīdzību bēgļu ķeršanā un izdo-

šanā. Visi šie likumi, kas izteikti tā sauktajās „Einigungen", ko iz-

devusi Ordeņa valdība laikā no 1464.—1509. g., atkārtoti vēlāk muiž-

niecības „Landesordnungen" 1671.—1707. gg., tā tad zviedru laik-

metā, un uzņemti Vidzemes tiesību kodeka projektā, ko 1740. g. ie-

sniedza skatīšanai cauri Senātam Pēterpilī. Pa 300 gadiem te nav

nekādas pārmaiņas.
Dzimtbūšana ir pastāvīgs, nepārtraukts karš. Zemnieki dzimt-

būšanu nekad neatzina, muižnieki tajā arvien redzēja, blakus saim-

nieciskam labumam, vēl arī terrora līdzekli, bez kura Mētāšanas tie

nevar eksistēt viņiem naidīgu iedzīvotāju vidū. 16. g. s. 30-to gadu
sarakstīšanās starp Ordeņa iestādēm un Rēveles pilsētas maģistrātu,

jautājumā par izbēgušu zemnieku izdošanu, spilgti tēlo laikmeta sa-
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dzīves ainas: Muižnieki ar ieročiem rokās, apbruņotu knechtu pa-
vadībā, dodas tālos jājienos, lai ķertu klaušu ļaudis un atgrieztu
savās muižās pie piespiesta darba aizbēgušos zemniekus; viņi ved

ķēdēs iekaltus gūstekņus, bet uz pilsētas territērij aš tie izraujas
no viņu rokām, un pilsētnieki dod bēgļiem patvērumu. Uz muižnieku

protestiem pilsētas valdība asi atbild: „pa mūsu zemi jūs varat iet

brīvi, kā iet vilki un lāči; bet ja pie tam zemnieki izsprūk no jūsu
rokām, tad mēs to aizkavēt nevaram un negribam".

Ja faktiski dzimtbūšana ieauga dzīvē jau 15. g. s. beigās, tad

vajadzēja vēl paiet 150—200 g., iekam muižniekiem izdevās to no-

stiprināt ar likumdošanu, šī novilcināšanās izskaidrojama ar Ordeņa
valsts jeb «Livonijas republikas", kā muižnieki vēlāk lepni to dē-

vēja, kad gadījās atcerēties vecus laikus, — savādo likteni.

Līdzīgi savai metropolei — Vācu ķeizara valstij, Ordeņa valsts

bija vāja federācija, patiesībā politisks invalids, gandrīz drupas.
Landtāgos muižnieki, ar visu lielo neatlaidību, nevarēja dabūt no-

sacījumu par „Ausantwortung der Bauren" apstiprināšanu. Labprāt
uzņemdamas izbēgušos zemniekus, pilsētas atsaucās uz viduslaiku

privilēģijām, kas deva tām tiesību, pēc zināma laika, ieskaitīt savos

pilsoņos visus, kas atraduši patvērumu viņu sienās. Ar skaistu hu-

mānu žestu pilsētas atgādina bruņniecībai zemnieku piesaistī-
šanas pie zemes noteikumu jaunumu, to pretrunu dabīgām tie-

sībām: 16. g. s. izglītotie birģeri jau runā 18. g. s. apgaismotāju
valodu. Tāds stāvoklis turpinās līdz pat Ordeņa valsts krišanai. Bet

1561. gada politiskā katastrofa, ko radīja nelaimīgs un bruņniecības
kauna pilns karš, izrādījās par izdevīgu viņas privilēģiju nostipri-
nāšanai.

IV.

Vidzemes muižniecība izmēģinājās dzimtbūšanu pamatot uz vald-

nieka labvēlības un atļaujas. Pie 1561. g. kapitulācijas muižniecība

iesniedza poļu karalim, Sigismundam 11. Augustam, parakstīšanai
savu prasību programmu, dibinot tās itkā uz veciem ieradumiem.

Šeit mēs atrodam apvienotus divus mērķus, ko muižniecība neatlai-

dīgi centās sasniegt jau Ordeņa valdības laikā: 1. bruņniecības muižu

atzīšanu par muižnieku pilnīgu īpašumu un 2. kungu varas nodibinā-

šanu pār dzimtcilvēkiem.

Sigismunda 11. Privilēģijā zemnieki pirmo reizi apzīmēti ar

raksturīgu terminu nobilium rustici (des Adels Bauren) ; lieki ir ru-

nāt, ka viduslaiku tradicijās tam nevar atrast nekāda pamata. Se-

višķi neatlaidīgi muižnieki prasa, lai atļauj zemniekus tiesāt; muiž-

nieku justīcijas nepieciešamību viņi motivē ar stipri uztrauktiem

zemnieku prātiem, viņu atriebību un mežonību, kas muižnieku dzīvi

darot nedrošu. Atkal šinī paragrāfā spilgti attēlojas tas fakts, ka

zemnieki neapmierinājās ar dzimtbūšanu un visiem spēkiem tai pre-

tocās; muižnieki savās muižās sajutās it kā aplenkšanas stāvoklī;

viņi labprāt gribētu, lai ieved nepārtrauktu kara stāvokli.

Lai arī principiālā ziņā Sigismunda 11. Privilēģija bija cik sva-

rīga būdama, tomēr faktiski tā izrādījās tikai par garāmejošu pa-
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radību un nedeva muižniecībai vēlamo garantiju par viņas privilē-
ģiju drošību. Jau Sigismunda pēcnācējs Stefans Batorijs piekopa
politiku, kas bija muižniecībai naidīga, bet pilsētniekiem un zem-

niekiem labvēlīga: tā viņš aizliedza muižniekiem nodarboties ar

tirdzniecību un tai pašā laikā veicināja lauksaimniecības ražojumu

pārdošanu. Viņa personā redzams īsts apgaismotas monarchijas
pārstāvis; ar bailēm muižnieki klausījās, ko runāja karaliskais Rī-

gas komisārs Penkoslavskis, kurš sūrojās par grūto likteni, kāds

esot «tautai, ko nospiež nedzirdētas grūtības, kādu visā pasaulē nav

bijis pat pie pagāniem un barbariem". Kāds tā laika chronists raksta,
ka tautas masā bijušas izplatītas dažādas baumas: it kā karalis gri-
bot atvieglot latviešu un igauņu likteni, atcelt miesas sodus, apro-

bežot klaušas, miesas soda vietā ievest naudas sodu v. t. 1.

Batorijs paguva tikai darīt zināmu savu sociālo programmu;
ar viņa nāvi izbeidzās patriarchāli dēmokratiskā politika, bet muiž-

nieki no šī stāvokļa ieguva mācību; viņi izlietāja dažādus līdzekļus,
lai nostiprinātu savas privilēģijas ar likumiem. 16. g. s. 80-tos un

90-tos gados kā viņu interešu pārstāvis uzstājās Dāvids Hīlchens,
pilsētnieks, Rīgas pilsētas sindiks, kurš tomēr ar visu sirdi kalpoja

muižniecībai; izlietādams poļu valdības aprindu uzticību, Hīlchens ie-

kļūst likumdošanas komisijā un uzņemas sastādīt Vidzemes kodeku.

Viņa projekts, kas radies 1599. g., ir ļoti interesants. Kodifikā-

tors skaidri sapratis, ka dibināt dzimtbūšanu uz veciem ieradumiem,
uz viduslaiku tradicijām ir pavisam lieki un muižniecībai pat ne-

izdevīgi. Kā zinātnieks humānists, viņš griezās pie Justiniana au-

toritatīvā Corpus juris. levērojamajā romiešu tiesību krājumā viņš
atrada gatavu vergu turēšanas teoriju un romiešu kolonāta iekār-

tas aprakstu. Bez kavēšanās viņš romiešu juristu formulas attie-

cināja uz Vidzemes zemnieku stāvokli: «cilvēki dalās brīvos un ver-

gos, tādos, kas dzīvo uz paša tiesību pamata, un tādos, kas padoti
cita tiesībām". Tādā kārtā Erbbauren, t. i. zemnieki, kas pierakstīti

pie kungu muižām, un kam jāpilda klaušas, ierindojas vergu katē-

gorijā — senās Romas jēdziena nozīmē. Pēc tam viegli varēja uzbū-

vēt verga padotības jēdzienu un deklarēt, ka «dzimtcilvēki pieder ar

visu savu mantību kungam, bez viņa atļaujas nevar to pārdot, un

tiem nav tiesības mainīt dzīves vietu".

Tādā kārtā augstāko šķiru kultūras spīdošais pārstāvis mēģina
izlietāt savas zināšanas zemnieku nospiešanai verdzībā, dzimtbūša-

nas zinātniska pamatojuma atrašanai. Bet Hīlchena kodifikātorisko

čaklību poļu valdība neatzina: viņa atsacījās dot jauniegūtās Bal-

tijas kolonijas muižniecībai tik plašas privilēģijas. Hīlchena pro-

jektu neapstiprināja, un drīz pēc tam muižniecība uzsāk sarunas ar

Zviedrijas valdnieku Zīdermanlandes Kārli. 1601. g. tiek gatavota

jauna vidzemnieku nodevība un pie tam ar to pašu aprēķinu kā

1561. g. kapitulācijā: valdošā šķira taisās glābt savu sociālo stā-

vokli ar politiskās frontes maiņu.
No sākuma liekas savādi, kā gan Vidzemes muižniecība varēja

mainīt poļu kundzību pret zviedru? Polijā taču pastāvēja dzimt-

būšana, kamēr Zviedrijā tās nebija, taisni otrādi, tur brīvajai zem-
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niecībai bija pat politiska loma. Gandrīz pēc pārpratuma šķiet mums

tagad muižniecības pirmais iesniegums Zviedrijas Kārlim, jo pēdē-

jais tūdaļ runā par zemnieku atsvabināšanu. Bet, protams, tajā laikā

bija savs pamats izvēlei starp divām konkurrējošām valstīm — Zvie-

driju un Poliju.
Muižniecība bija nemierā ar Poliju un vēlējās panākt pievieno-

šanu Zviedrijai tāpēc, ka Polijas-Lietavas valsts atradās tieši bla-

kus un apgrūtināja ar savu pastāvīgo iejaukšanos, bet galvenā kārtā

ar savu labvēlību Rīgas pilsētai, būdama ieinteresēta pēdējās tirdz-

niecībā. Zviedrija, turpretim, likās tāla, nespējīga iejaukties pro-

vinces iekšējā dzīvē, atdalīta ar jūru: atdodoties Zviedrijas suverē-

nitātei, muižniecība cerēja atjaunot «Livonijas republiku", t. i., savu

monopolo kundzību.

lekam aplūkojam zviedru laikmetu, apskatīsim atsevišķo Kur-

zemes stāvokli, kura 1561. g. nošķīrās par Polijas vasaļu hercogisti.

V.

Kurzemē apstākļi sagadījās muižniecībai sevišķi izdevīgi. Her-

cogiste bija samērā neliela territārija ar stipri izstieptām un grūti

aizsargājamām robežām. Kara gadījumā starp Zviedriju un Poliju

hercogiste bija pilnīgi atklāta karaspēka iešanai cauri no vienas un

no otras puses. Hercogs vispār bija atkarīgs no sava sīzerēna, Po-

lijas karaļa, bet tas viņu nostādīja galīgi neizdevīgā stāvoklī pretī
muižniecībai. Kurzemes muižnieki neatzina hercoga tiesas un brauca

sūdzēties par viņu uz Varšavu. Polijas valdība, savukārt, neizlaižot

no acīm hercogistes aneksijas iespēju, uzturēja tajā jukas un strī-

dus starp muižniecību un hercogiem. Tamdēļ Kurzemes muižniecība

varēja sagrābt sev lielas priekšrocības zemnieku lietās.

1615. g. s. karalis svinīgi apstiprināja visas muižniecības privi-

lēģijas; divus gadus vēlāk Kurzemes landtāgs izstrādāja jaunu kon-

stitūciju, kas stipri aprobežoja hercoga varu. Reizē tika izdots civi-

lais un kriminālais kodeks — 1617. g. Statūta Curlandica.

Tajās Statūta nodaļās, kas attiecas uz muižnieku varu pār zem-

niekiem, dzimtbūšana attēlojas visbargākā formā. Vispirms ievē-

rojama ir terminoloģija. Statūts atklāti runā par verdzību kā civil-

tiesību katēgoriju: prima potestas privāta est dominorum m nomi-

nēs proprios sive rusticos; te zemnieki pielīdzināti dzimtbūšanas ver-

giem. Dzimtbūšanas stāvoklis pāriet no vecākiem uz bērniem, pie
kam mātes kārtas piederība nekrīt svarā; par dzimtcilvēku kļūst tas,

kas piedzimst uz muižnieka territorijas (m agris Nobilitatis). Dzimt-

cilvēks pieder kungam ar visiem saviem pēcnācējiem un visu man-

tību, šis stāvoklis ir mūžīgs: bēgļu prombūtnes noilguma termiņa

nav.

Interesanti ir noteikumi par muižnieku tiesas, administrātīvo

un likumdošanas varu. Muižas justiciju uzskata par kaut ko pašu

par sevi saprotamu; minēts tikai viens tās norobežojums, bet taisni

šis liecina par muižnieku varas pilnību: neviens nedrīkst, riskējot

ar 100 florīniem naudas soda, notiesāt savu dzimtcilvēku uz nāvi ci-
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tādi, kā sasaucot priekš tam īpašu tiesu. Pēdīgi katrs muižnieks var

izdot likumus saviem dzimtcilvēkiem, ja vien ar to netiek aizkārtas

valsts tiesības (potest quolibet Dominorum hominibus suis propriis
sub se constitutis peculiares leges statuere, Jure tamen publico-

salvo).

Kurzemes valsts un civiltiesības un īpaši noteikumi par dzimt-

cilvēkiem nevarēja neradīt lielu skaudību un sacensību Vidzemes

un Igaunijas muižniekos. Turpmāk mēs redzam viņu neatlaidīgos

mēģinājumus panākt sev tādus pat likumus; tomēr viņu pūliņiem
nav panākumu pretī Zviedrijas monarchijas politikai.

VI.

Zviedru varas periods, no 1629.—1710. g., ir pilns vislielā-

kām pretrunām, kas izskaidrojas galvenā kārtā ar Zviedrijas iekšējo
vēsturi. Reizē ar lielvalstiskās politikas attīstību Zviedrijā izaug

jauna aristokrātija, kura ir monarchijas galvenais pamats imperiā-
lisma attīstīšanā. Karaļi muižniecību lutina, apdāvinādami to gal-
venā kārtā ar zemi. Viena zviedru aristokrātijas daļa dabū zemi

Vidzemē un tuvinās Vidzemes muižniecībai; no tam aug šīs pēdē-
jās prasības. No otras puses, Zviedrijas valdībai savās mājās jārē-

ķinās ar trim nedižciltīgām kārtām — garīdzniecību, pilsētniekiem

un zemniekiem, kas aristokrātijai ir naidīgas; monarchija tajās sāk

meklēt atbalstu, lai salauztu muižniecības pretenzijas, un sevišķi,
lai uzspiestu tai jauno nodevu sistēmu: finanču politika noved ka-

raļus pie redukcijas, t. i. apbrīnojamas principiāli konsekventas re-

formas, kura šinī ziņā ir visā Eiropā vienīgā.

Monarchijas enerģiskā politika, kas reizēm kļūst par despotisku

patvarību, cīnās ar muižniecības reakciju. Aristokrātija attīsta

savus spēkus mazgadējo karaļu valdības laikos: Kristīnas (1632. līdz

1644.), Kārļa XI. (1660.—1675.) un Kārļa XII. (1697.—1698.). Šīs

svārstības stipri lielā mērā atsaucas uz Vidzemi. Monarchijas spie-
diens uz muižniecību un redukcijas soļi dabīgi noveda pie tā, ka ka-

raļi apsargāja zemniecību un cīnījās ar dzimtbūšanas bargajiem iz-

paudumiem; un otrādi, reakcijas periodus Vidzemes muižniecība iz-

lietāja, lai atjaunotu savas privilēģijas un agrāk iegūto varu pār
zemniekiem.

Vidzemes iekarotājs Gustavs Ādolfs bija tā aizņemts savos kara

pasākumos un saistīts ar nepieciešamību uzturēt muižniekus labā

gara stāvoklī, ka bija spiests atstāt spēkā muižnieku un zemnieku

faktiskās attiecības un dzimtbūšanu nodibinātās formās. Viņš ti-

kai formāli nevarēja atzīt Sigismunda Augusta Privilēģiju, jo vai-

rāk tāpēc, ka šis dokuments, ko muižnieki bija pazaudējuši, bija
jau kļuvis par kaut ko apokrifisku. Tomēr Gustavs Ādolfs paguva
ievest jaunu tiesu iekārtu Vidzemē; 1. februāra 1632. g. ordonance

aprobežoja muižas tiesu, atstājot tai tikai mājas disciplīnu (Haus-

zucht), ko rekomandēja lietāt „ar kristīgu atturību"; un kas vēl sva-

rīgāk, tā zemniekiem deva tiesību sūdzēties par savu priekšniecību ■—
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stārastiem, pārvaldniekiem, arendātoriem un kungiem, un noteiktu

instancionālitāti tādām sūdzībām.

Tajā gadā, kad izdeva šo principiāli un praktiski svarīgo likumu,
Gustavs Ādolfs krita kaujas laukā, un valsts vara nokļuva spēcīgās

aristokrātijas vadoņa kanclera Oksenšernas rokās; Vidzemes un

Igaunijas muižniecība guva lielas cerības uz visu savu privilēģiju at-

jaunošanu: kā vienā, tā otrā provincē viņa izbīda kodifikātorus En-

gelbrechta v. Menģdena un Fīlipa Kruziusa personās. Bet abi darbi,
ko uzsāka Oksenšernas valdības laikā un uz viņa pamudinājumu,
cieta neveiksmi, jo teksts nokļuva Zviedrijā jau Kristīnas pilngadī-
bas laikā; monarchija itkā atjēdzās no sava sastinguma un norai-

dīja dzimtkungu darbu.

Abi šie projekti labi raksturo tā laika muižniecības jēdzienus

un centienus. Mengdena kodeks (1643.) uzrāda ievērojamu progresu

muižniecības pretenzijās, salīdzinot ar to, ko izteica Hīlchens 44 g.

agrāk. Mengdens atkārto Hīlchena vārdus par muižnieku-zemturu

lielo priekšrocību pretī citām kārtām. Bet Hīlchena formulai, ka

nav no svara muižas apmēri, bet gan zemes turēšanas principi, viņš
pievieno ļoti svarīgos vārdus: „vienalga, daudz vai maz viņam zem-

nieku, bet ja tie viņam pieder kā īpašums (es habe einer viel oder

wenig Bauren, wenn sie ihm nur eygen zugehoren), viņam pieder
visas augšminētās brīvības". Tā tad kodifikātors jau uzdrošinās ap-

zīmēt zemniekus par muižnieku īpašumu.
Otrs Mengdena kodeka jaunievedums, kas zīmējas uz zemnieku

zemes tiesību atņemšanu, nav izteikts tik atklāti. Lai saprastu, ap

ko te lieta grozās, jāņem vērā, ka šinī laikā (17. g. s. vidū) ne ti-

kai Vidzemē, bet arī citās zemēs, kur nodibinājās dzimtbūšana, sa-

skatāmas muižniecības tieksmes atņemt zemniekiem zemi, pasludi-
nāt savu kundzību pār visu territoriju, ko zemnieki apstrādā, bet

zemniekus atzīt tikai par lietātājiem un nometinātiem strādnie-

kiem, ko kungs var pārvietot un pat pavisam izdzīt no viņu ieņem-
tām vietām. Zemnieku sētu (Bauernlegen) iznīcināšanu parasti jo

plaši izveda pēc lieliem postīgiem kariem (piem., Trīsdesmit gadu

kara) aiz tā iegansta, ka muižnieki nespējot uzturēt nabadzībā kri-

tušos zemniekus. Šīs Bauernlegen muižnieki centās attaisnot vēl ar

to teoriju, ka muižnieks esot zemes gabalu pārvaldības augstākais rī-

kotājs, bet zemnieki tikai viņa doto lauksaimniecisko uzdevumu iz-

pildītāji.
Vidzemē šo teoriju apņēmās izvest Mengdens. Tomēr viņa uz-

devums nebij tik viegls. No seniem laikiem zeme bija sadalīta muiž-

nieku un zemnieku zemēs; pat vēl tik svarīgajā priekš muižniekiem

dokumentā, kā 1561. g. Sigismunda Augusta Privilēģijā, noteikti

runāts par rusticorum agri. Mengdens met līkumu un tuvojas sa-

vam sižetam no malas; tāpat kā Hīlchens, viņš lietā romiešu tiesību

formulas un terminus.

Nodaļā par kontraktiem un rentēšanu viņš sīki apstājas pie

emfiteuzes un emfiteutas, t. i., mūža rentes formas, kura savā laikā

bija izplatīta Romas ķeizaristē un pie kuras lietātājs skaitījās par

mājas un lauku valdītāju, kamēr tas rūpīgi apstrādāja viņam nodoto
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zemi. Mengdens tieši uzsver šo nosacījuma faktu un raksturu un

slēdz no tam, ka emfiteutas nevīžības gadījumos kungam ir tie-

sība atņemt zemi un māju un visas lietāšanas tiesības. Nodaļā, kur

runāts par emfiteuzi, zemnieki nevienu reizi nav pieminēti, bet ir

pilnīgi skaidrs, ka runa iet par viņiem un tikai par viņiem. Tāpat
ir skaidrs, kādā nolūkā visa šī nodaļa rakstīta. Attēlodams emfi-

teuzi, Mengdens cenšas apzīmēt zemnieka attiecību pret zemi. Viņš
grib sacīt: «zemniekam nav nekādu mājas un lauka lietāšanas tie-

sību; viņš ir tikai nometināts strādnieks jeb rentnieks ar nosacī-

jumu, ka izpildīs tādus un tādus darbus; kungs ir visas zemes val-

dītājs un augstākais rīkotājs visos uz tās strādājamos darbos".

VIL

1655. g., Kārļa X. valdīšanas laikā, muižniekiem pirmo reizi pa-

rādījās baigais redukcijas spoks, šoreiz gan tikai uz brīdi, jo tūlīt

pēc Zviedrijas riksdaga lēmuma karalis aizgāja karot uz kontinentu,

bet 1660. g. viņš nomira, un nodibinājās pavaldonība, kura padevās
aristokrātiskās reakcijas iespaidam. Vidzemes muižniecība izlietāja
šo labvēlīgo brīdi, lai panāktu dzimtbūšanas statūta oficiālu apstipri-
nāšanu.

Viss nokārtojās muižniekiem ļoti izdevīgi. 1667. g. uz muižnie-

kiem labvēlīgā ģenerālgubernātora Klaudius Totta priekšlikumu sa-

pulcējās komisija, kas izstrādāja Vidzemei administrātīvus noteiku-

mus (Liefflāndische Landesordungen); 1671. g. Stokholmas valdība

tos apstiprināja. Svarīgākie no šiem noteikumiem attiecas uz zem-

nieku stāvokli un muižnieku tiesībām par viņiem. Pa daļai šajos
noteikumos fiksēts faktiskais stāvoklis Vidzemē, kāds bija nodibi-

nājies pa muižnieku kundzības diviem gadu simteņiem, un pa daļai
šīs varenās kārtas jaunie vēlējumies un pretenzijas. Dzimtkungu

pretenzijas arvien pieaug. Viņiem draudošās monarchijas iejauk-
šanās briesmas tos it kā dzen uz lielāku stingrību un jauniem uz-

brukumiem zemnieku tiesībām.

Mūsu uzmanību pievelk divas nodaļas: (7) Von Ausantwortung

der Bauern, un ( ) Von Zuschlagung der Bauern und deren Taxa.

Pirmajā no tām ir dots dzimtcilvēka jēdziens, aprādīti nosacī-

jumi, kas rada dzimtbūšanas stāvokli, tiesība mainīt dzimtcilvēkus,
noteikumi par mantošanu un par muižnieku savstarpīgu zemnieku

ģimenes un mantas sadalīšanu tajos gadījumos, kad tie pāriet no

viena kunga pie otra. Noteikti un bargi skan pirmais paragrāfs:

«dzimtcilvēks, kas dzimis no dzimtcilvēka (ein Erbbauer vom Erb-

bauer geboren). bez ierunām izdodams kungam, riskējot ar 50 dāl-

deriem soda". Tālāk izrādās, ka katrs zemkopis, arī ja tas pārnācis
no svešuma vai no cita Vidzemes apgabala, kurš uzcēlis savu māju uz

muižnieka zemes (welcher seinen Rauch unter einem Edelmann

zuerst aufgehen lasset), top par dzimtcilvēku.

No šiem izteicieniem var slēgt, ka muižniecība uzskatīja par
dzimtcilvēku kārtas avotu ne tikai piedzimšanu no dzimtcilvēka, bet

arī nomešanos uz muižnieka zemes. Ja kāds zemnieks nodzīvojis
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desmit gadus uz muižnieka zemes, arī tad viņš kļūst par dzimtcil-

vēku, ja vien neatrodas muižnieks, no kura viņš aizgājis, jo pēdējā
tiesības uz dzimtcilvēku ir mūžīgas un neatsavināmas. Pamesti

bērni, bāreņi un klaidoņi, ko zemnieks uzaudzinājis, ārlaulībā dzi-

mušie uz muižas territorijas, —: visi kļūst par attiecīgā muižnieka

dzimtļaudīm. It kā pašā zemē būtu ietverts verdzībā nospiedošs
spēks: visus, kas tai pieskārušies, tā padara par saviem gūstekņiem.
Pār lauku darba ļaudīm it kā būtu pārmests biezs tīkls, caur kura

acīm nevar izlīst neviena dvēsele; vienīgi knechtiem, kam nav sa-

vas mājas, atstāta zināma brīvība; bet ko muižnieki visciešāk tur.

savā varā, tie ir mājas uzcēlušie turīgie ģimeņu zemnieki.

Dzimtcilvēks stāv sava kunga varā ar visiem saviem piederī-
giem un visu savu mantību. Ar kunga atļauju slēdzot laulību citā

muižā un pārejot uz turieni, notiek kustamas mantas, zemnieka in-

ventāra, lopu un savāktās ražas dalīšana, pie kam paredzēti visdažā-

dākie gadījumi. Divos paragrāfos atrodami īpaši aprādījumi par

kunga augstākām tiesībām uz zemnieka mantojumu.

§ 8. Ja dzimtcilvēks apprecējis atraitni, kas pieder pie citas

muižas, viņš paliek tur, kamēr to sauks pie sevis viņa kungs; kunga
saukšanas gadījumā viņš ņem sev līdz sievu, no viņas dzimušos bēr-

nus un visu, kas viņam un viņai bijis; pārējais paliek pie pirmās
laulības bērniem, tā tadpie k v n ga, uz kura zemes šī manta iegūta.

§ 13. Ja dzimtcilvēkam nav dēlu, bet ir meita, un to apprecē citas

muižas zemnieks, tad viņa var ņemt sev līdz to, ko vecāki atstājuši
no drēbēm un naudas. Turpretim, labība, lopi, zirgi un mājas lietas

paliek kungam.
Šie ir ļoti svarīgi, var teikt, bargi vārdi. Te muižnieki izgudro-

juši jaunu, vēl līdz tam nedzirdētu privilēģiju. īsā piezīme — bleibet

dem Erbherrn, pasludina muižniecības jaunu uzbrukumu dzimtcil-

vēku civiltiesībām.

Ja Mengdens mēģināja atņemt zemniekiem nekustama īpašuma
valdīšanu, tad 25 gadus vēlāk Landesordungen sastādītāji jau uzbrūk

zemnieku kustamai mantai.

Otrs zemnieku nospiešanas moments saredzams paradumā, ko

Landesordnungen dēvē par Zuschlagung der Bauern. Viņa saturs

tas, ka dzimtcilvēki
— ar zemi, jeb arī bezzemnieki — var tikt doti

ķīlā, atdoti kā parādu atmaksa, atdoti kā naudas soda samaksa. Šinī

nolūkā izdarīta darba klaušu, zemnieku un bezzemnieku darba spēju
noteikta izvērtēšana, visam nosacīta sīka un pamatīga takse. Tāda

nomaksa ar dzīvu darba spēku muižniekiem bija visai izdevīga un

deva budžetā lielu oikonomiju; reizē ar to tas bija personības verdzi-

skas nospiešanas jauns veids — cilvēku pārdošana bez zemes.

VIII.
i

Par 17. g. s. lauku dzīves apstākļiem un tiesībām zināmu jē-
dzienu dod Neidenburga nelielā grāmatiņa „Liefflāndischer Land-

mann", kas pirmā izdevumā iznākuši 1662. g. un pēc tam vairākkārt

iespiesta no jauna. Tās pēdējā nodaļā plaši stāstīts par to, kādam
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jābūt ideālam muižas pārvaldniekam (Amptmann), kuram jāuz-

rauga visi lauku darbi un visas zemnieku nodevas. lecerēts kāds

visur esošs un visu zinādams ierēdnis, kuram jāprot pārvaldīt zemi un

ļaudis (Land und Leute regieren). Par visiem lauku apstrādāšanas,

lopkopības, dažādu produktu izgatavošanas un nogādāšanas sīku-

miem un gadījumiem viņš apspriežas ar stārastu un piedzīvojušiem
veciem zemniekiem; tomēr viņš nedrīkst draudzēties ar zemnie-

kiem, dzert ar viņiem, lai nezaudētu cienību (auf dass er Furcht und

Respekt behalte). Garā paragrāfu rindā uzskaitīti viņa pienākumi;

§ 66. prasa no viņa pārskatu „par to, ko zemnieki sastrādājuši pa visu

ziemu".

Prasīdams no pārvaldnieka un pastāvīgi viņu pavadošiem stā-

rastiem un vagariem nepārtrauktu visstingrāko uzraudzību pār zem-

niekiem, muižnieks viņu savukārt kontrolē caur tam padotiem zem-

niekiem; jaunā garā paragrāfu rindā uzskaitīti jautājumi, kādi uzdo-

dami zemniekiem, lai pārbaudītu visus pārvaldnieka soļus un rīko-

jumus; mūsu priekšā ir visu aptverošas savstarpīgas uzraudzības,

nepārtrauktu sūdzību un konfrontāciju sistēma.

18. g. s. izglītots muižnieks šulcs von Ašeradens savā „Versuch
ūber die Geschichte von Lieffland" raksturo 17. g. s. 60-tos un 70-tos

gadus kā zemes visaugstākās labklājības laikmetu: viņš runā par

zviedru laikā nodibinātās kārtības un taisnības iespaidu, par mie-

rīga darba un čakluma attīstību, lauku apstrādāšanu, iedzīvotāju

vairošanos, aizjūras tirdzniecības pieaugumu; viņš runā par kultū-

ras uzplaukšanu: „dziņa uz izglītību nenomāca muižniecības kara

ģēniju; daudzi brauca uz ārzemēm mācīties un pārveda dzimtenē

smalkas ierašas". „Ar vārdu sakot, Vidzeme sasniedza lielāko uzplau-

kumu, kāds līdz tam bija redzēts." Un vispār zviedru laikmets, pēc

Šulca domām, būtu bijis zelta laikmets, ja vien nebijusi „karaļu
sliktā politika, kas, Zviedrijas lielvalstiskā stāvokļa uzturēšanas la-

bad, uzsāka netaisno un postīgo redukciju, ar ko iegāza pašu Zviedriju

un reizē ar to arī Vidzemi posta bezdibenī".

Tas, kas muižniecības vēsturniekam liekas par vairāku tiran-

nisku aktu kopību, par ļauna despota rupjāko patvarību, no

tautas interešu viedokļa, turpretim, ir apbrīnojama reforma, kas,

starp dzimtbūšanas briesmām, negaidot pavēra spožu gaismas strāvu.

Kārlis XI. uzsāka savas sociālās reformas izvešanu pus gadu simteni

agrāk, nekā vispār literātūrā pacēlās zemnieku jautājums, un 100 ga-

dus agrāk, nekā iesākās pirmās zemnieku atsvabināšanas reformas.

IX.

*

Muižnieku vēsturnieki līdz pat mūsu dienām ir centušies ma-

zināt Kārļa XI. nopelnus; viņi ir norādījuši uz zviedru karaļa humā-

nitāro ideju vājumu; uz to, ka viņa reformu galvenais motīvs bijis
financiāls aprēķins; uz viņa despotiskiem paņēmieniem un vēstu-

risko tiesību neievērošanu. Bet no 17. g. s. monarcha nevar prasīt,

lai viņš savienotu sevī Russo un Jozefu 11., 18. g. s. dēmokratijas

pravieti un liberālu valdnieku. Viņš nevarēja pacelties pāri par savu
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gadu simteni; bet par to viņš personificēja sevī gadu simteņa labā-

kās progresīvās idejas. Dzimtbūšanas visaugstākās attīstības laik-

metā viņš pirmais pacēla balsi par zemnieku stāvokļa atvieglināšanu.
1681. g. viņš lika priekšā Vidzemes muižniecībai «taisnības un

kristīgas ticības labo pamatu vārdā atcelt veco pagānu laiku iera-

dumu, riebīgo verdzību un dzimtbūšanu (Sklaverev und Leibeigen-
schaft), kuru jūgā vaid tik daudz kristīgo". Karalis norādīja arī uz

to, ka šis barbariskais ieradums atbaida svešniekus no apmešanās
Vidzemē un tādā kārtā nodara zemei materiālu zaudējumu. Muiž-

niecība noteikti pretojās karaļa priekšlikumam: viņas galvenais ar-

guments bija tas, ka dzimtbūšana esot vajadzīga zemnieku savaldī-

šanai, citādi muižnieki nevarot justies droši savās muižās; saimnie-

ciska rakstura iebildumus tie nav cēlusi.

Karaļa un muižniecības domu apmaiņu var apzīmēt par pirmo
literāriski publicistisko strīdu Eiropā — jautājumā par dzimtbūša-

nas atcelšanu. Ar Leibeigenschaft karalis saprata personīgu nebrī-

vību tās vecās verdzības nozīmē, kas pielaida cilvēku pārdošanu.
Bet nepavisam viņš negribēja atcelt zemnieku saistību pie zemes

(Schollenpflichtigkeit), taisni otrādi, uzskatīja ar šo saistību savie-

noto obligātorisko zemnieku darbu par visas saimnieciskās iekārtas

galveno pamatu.
Bez šaubām, galvenajam Kārļa XI. reformu iemeslam bija fi-

nanciāla aprēķina raksturs, vēlēšanās pavairot valsts kases ienāku-

mus; bet netieši viņa rīcība vērsās uz zemnieku klausību atviegli-
nāšanu un šinī ziņā sakrita ar humānitāriem mērķiem. Šī sakarība

radās sekojošā kārtā.

Valsts nodokļu sistēma bija dibināta galvenā kārtā uz zem-

nieku maksām, turpretim no muižnieku zemes,, šaurā šī vārda no-

zīmē, nodoklis maksāts netika. Valsts kases interešu labā vajadzēja,

pirmkārt, pasargāt zemniekus no muižnieku pārmērīgām prasībām,
lai viņi vairāk varētu maksāt valstij: no tam cenšanās izvest klaušu

darbu regulēšanas reformu, t. i. stingri noteikt šo darbu apmēru,

ievest gemessene Dienste, kamēr agrāk šinī ziņā valdīja muižnieku

patvaļība. Otrkārt, valsts kases labā vajadzēja, cik vien iespējams,
samazināt muižnieku zemes territoriju, jo tā nemaksāja nodokļus,
un iedalīt šo zemi tādā šķirā, kas dod valsts kasei ienākumus; ar šo

nolūku izauga redukcija un privātīpašniekiem atņemto zemju pār-
vēršana par kroņa muižām.

Kārlis XI. iesāka ar nodevu regulēšanas reformu. Tika sastā-

dīts vispārīgs ļoti pamatīgs kadastrs, noteicot zemes vērtību un ra-

žību; no šī laika klaušas un nodevas bija regulētas saskaņā ar ze-

mes ienesīgumu. Nodevas bija nodomāts ievākt ar grāmatvedības no-

teiktību, un ar šo nolūku ieveda aprēķinu grāmatas, Wackenbūcher.

Tam sekoja otra reforma — kronis paņēma muižnieku zemes, dibi-

noties uz feodālo tiesību, kā karaļa dāvināšanas tiesību, īpatnēju tul-

kojumu; muižniekiem, kam atņēma zemi, bija dota tikai viena iz-

eja — kļūt par kroņa muižu arendātoriem.

Vidzemē apmēram
5/e no visām muižām nāca kroņa rokās, pie

tām pierakstītie zemnieki no privātļaudīm pārvērtās par kroņa ļau-
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dīm. Karalis savu milzīgo muižu iekārtoja pēc jauna plāna, kurš

apbrīnojami atgādina domēnu pārvaldīšanas sistēmu Romas ķeizara
valstī. Viņa štathalteri un tiem padotie arendātori līdzinās Romas

ķeizara patrimonija rektoriem un konduktoriem; zemnieku stāvo-

klis ļoti līdzīgs Romas kolonu stāvoklim, šinī sistēmā bija izvesta

stingra hierarchija; agrākie muižnieki sastādīja ierēdņu vidējo ka-

tēgoriju, pār viņiem stāvēja karaliskās oikonomijas augstākās pār-
valdes ierēdņi un iecirkņu štathalteri; viņu vara pār dzimtļaudīm
savukārt bija stipri ierobežota, jo tagad zemnieki bija ievesti valsts

kalpotāju sastāvā un reizē ar to viņiem dota zināma tiesiska ap-
sardzība. Zemnieki ieguva sūdzēšanās tiesību un varēja instancio-

nāli iet uz augšu līdz visaugstākai varai; arendātoram nav tiesī-

bas padzīt zemnieku no viņa sētas, pārvest viņu uz citu zemes gabalu.
Tādā kārtā pirmo reiz dota zemniekiem palīdzība, ievesta viņu ap-

sardzība, ko zinātniskā literātūrā apzīmē ar vārdu „Bauernschutz".
Kārlis XI. sistēmatiski centās iznīcināt muižnieku iekārtu, viņu

privilēģijas un autonomiju: pilnīgi konsekventi rīkodamies, viņš at-

cēla muižnieku landtāgus un izvēlētos landrātus; muižniecībai va-

jadzēja pārvērsties par vienu riteni kopējā administrātīvā mašīnā.

Jo raksturīgi monarchijas dēmokratizējošā tendence izpaužas ka-

ralisko pavēļu, reskriptu un kroņa muižu administrātoru un pār-
valdnieku instrukciju terminoloģijā, sevišķi 1696. g. reglamentā:
šeit arendātori nevienu reizi nav dēvēti par muižniekiem, titula

„Edelmann" nav, taisni otrādi, karalis dēmonstratīvi izceļ zemnieku

jeb vienkāršu ļaužu (die Bauernschaft oder den gemeinen Mann) in-

tereses.

Jaunie noteikumi par zemniekiem bija neparasti, citādi nekā

nesenējā iekārtā. Daži no viņiem sevišķi raksturīgi. Piemēram,
noteikumos par medībām, ko muižniecība izstrādāja 1667. g., zem-

niekiem aizliegts ņemt sev nonāvēto vilku, lāču v. c. plēsīgo zvēru

ādas; turpretī 1696. g. reglamentā, medību veicināšanas nolūkā,
zemniekiem atļauts ņemt nomedīto zvēru ādas. Vēl kāds piemērs.

Reglaments ieteic baznīcas padomēs, kas pārzina dievnamu un baz-

nīcas iestāžu jautājumus, uzņemt arī vienkāršus cilvēkus, lai tie

sociālā ziņā stāvētu cik zemu stāvēdami; tādā kārtā zemniekam va-

jadzēja sastapties pie viena galda ar muižnieku, ar bijušo dzimt-

kungu.
Vislielākā nozīme priekš zemniekiem bija sūdzēšanās tiesībai

par savu priekšniecību ar apelācijas iespēju instancionālā kārtībā.

Vienkāršo ļaužu pārliecība, ka viņi karaļa personā vienmēr atradīs

sev aizstāvi', sagādāja viņam ārkārtīgu populāritāti. 80-tos un 90-tos

gados novērojami īsti Vidzemes zemnieku svētceļojumi uz Stok-

holmu: nerēķinādamies ar ceļojuma izdevumiem, pārvarēdami jū-
ras brauciena briesmas, cīnīdamies ar dažādiem administrācijas cel-

tiem šķēršļiem, zemnieki dodas uz galvaspilsētu pie sava augstā lab-

vēļa. Uztraukts par lūdzēju daudzumu, karalis atrada par vajadzīgu
aizrādīt (1680. g.), ka viņa kanceleja neskata lietas cauri pēc būtī-

bas, ka izmeklēšanai jānotiek uz vietas, un apelācijas vispirms jā-
iesniedz vietējām iestādēm; pie augstākās varas griezties drīkst ti-
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kai tādos gadījumos, kad vietējā tiesa un vietējā administrācija sū-

dzētājiem tiesu liedz; tā tad sūdzība karalim ir sūdzība par viņa ie-

rēdņiem. Ar visu tādu aizliegumu un apelācijas aprobežojumu, ce-

ļojumi uz Stokholmu turpinājās pavecam, kas redzams jau no tā, ka

pēc 2 gadiem karalis izdeva pavēli, kurā burtiski atkārtoja 1680. g.
sacīto.

X.

Vēsturniekam jāsargās no Kārļa XI. reformu nozīmes pārspīlēša-
nas. Nekādā ziņā nevar viņa rīcībā saskatīt zemnieku atsvabināšanas

sagatavojumu. Pilnā spēkā palika pārvietošanās aizliegums; palika
miesas sodi par nekārtīgu darbu; tāpat zemnieki palika nenodroši-

nāti zemes ziņā, jo kad priekšniecība atzina saimniekošanu par ne-

kārtīgu, zemnieku varēja pārcelt no vienas vietas uz otru. Var sa-

cīt, ka privātkungu dzimtbūšanas vietā stājās valsts dzimtbūšana.

Un tomēr pārmaiņas, ko radīja Kārlis XI. tautas dzīvē, bija jau pa-

šas par sevi svarīgas, un galvenais, tām bija daudzsološs raksturs.

Nostādīti tiesas apsardzībā un zem augstākās valsts kontroles uz-

raudzības, dzimtcilvēki iekļuva valdības rūpju aplokā; kaut gan

vēl mazā mērā, viņi tomēr sāka iegūt pilsoniskas tiesības. Jau tam

vien vajadzēja atstāt milzīgu iespaidu uz viņu prātiem. Te vēl pie-

vienojās daži viņu dzīves materiāli uzlabojumi sakarā ar nodevu re-

gulēšanu un iespēju izlietāt valsts oikonomiju palīdzību.
Par nožēlošanu, tomēr Vidzemes zemnieki gandrīz nepaguva

baudīt Kārļa XI. likumdošanas labumus. Pirms izvešanas dzīvē

augstākās valdības nodomiem vajadzēja noiet garu un grūtu ceļu.
Karalim visu viņa rīkojumu izvešanai trūka noderīgu ierēdņu kadru.

Visvairāk vēl varēja palaisties uz augstāko administrāciju, kuras sa-

stāvu karalis izvēlējās no viņam zināmiem cilvēkiem. Sevišķi viņš

varēja būt mierā ar ģenerālgubernātoru Hastferu (1686.—1695.),
kuram nācās izvest Vidzemē redukciju, un kuram nekādi nevarēja

pielabināties muižnieki. Bet jau viņa pēctecis Dālbergs nokļuva zem

muižniecības iespaida; viņš uzskatīja par savu galveno uzdevumu

zemnieku apvaldīšanu, kuri karaļa reformu ietekmēti kļuvuši nepa-

klausīgi un patvaļīgi". Vēl sliktāki bija ar zemāko rangu ierēdņiem,

ar tiesnešiem un assesoriem, kam vajadzēja pieņemt zemnieku sū-

dzības; tie piederēja pie vienas kārtas ar muižniekiem un stāvēja
to pusē.

Ir uzglabājusies interesanta Vecpiebalgas zemnieku sūdzība, kas

iesniegta uz visaugstāko vārdu 1695. g. Zemnieki sūdzējās par muiž-

nieka-arendātorapatvaļu, par viņu apgrūtināšanu ar pārmērīgām no-

devām, par mokām, kādas jācieš ļaudīm un viņu kustoņiem muižas

darbā; bet visļaunāks tomēr kļuva viņu stāvoklis, kad tie sūdzību

iesniedza un viņu lieta nonāca assesora rokās, kurš bija arendātora

draugs; tas lika viņus pērt un piekaut, turēja cietumā, liekot kā-

jas siekstā, ņirgājās par viņiem. Ar grūtībām tiem izdevās izkļūt
brīvībā un nobraukt uz Stokholmu.

Bez tiešas sūdzības zemnieki izteic karalim vēl divus raksturī-

gus vēlējumos. Pirmkārt, viņi lūdz, lai karaļa reskriptus publicētu
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latviešu valodā, jo citādi daudz laucinieku paliek neziņā par valdī-

bas rīkojumu īsto saturu. Otrkārt, viņi sagaida savu glābiņu no vi-

sas Vidzemes zemes pārņemšanas karaļa pārvaldībā, „kas dotu Jūsu

karaliskai Augstībai milzīgu labumu, bet viņa padevīgiem vergiem
lielāko prieku". No šiem vārdiem redzams, ar kādu sasprindzinātu
uzmanību zemnieki sekoja muižnieku redukcijas attīstībai, gaidī-
dami no tās savu glābiņu.

XI.

Lielā reforma, ko pasāka Kārlis XI., pēkšņi apstājās sakarā ar

karaļa pāragro nāvi. Viņa pēcnācējs Kārlis XII., lielisks kareivis un

slikts politiķis, nebija spējīgs turpināt tēva reformu; bez tam ļoti
drīz iesākās Lielais Ziemeļu karš: tas iznīcināja Zviedrijas lielvalsts

stāvokli, Zviedrija pazaudēja Vidzemi, kas zemniekiem nozīmēja visu

cerību par stāvokļa uzlabošanos zaudējumu.

Karš, kas iesākās 1700. g., ir ne tikai valšķu sadursme, bet arī

politiska un sociāla cīņa: tajā muižniecība uzvar absolūto monar-

chiju, kura tiecas uz zemnieku aizsardzību. Zviedrijai liktenīgo

triju valšķu (Dānijas, Polijas un Krievijas) savienību radīja Patkuls,
kurš nodeva Zviedriju vienīgi aiz sociāla rakstura motīviem: viņam

par visu vairāk no svara bija muižniecības privilēģiju, to starpā

dzimtbūšanas, atjaunošana. Vidzemnieki-Zviedrijas monarchijas pre-

tinieki, pats Patkuls, atklāti un slepeni viņa sabiedrotie, tāpat arī

viņa cienītājs šulcs v. Ašeradens, kurš attēlojis Patkula likteni,

bija republikāniskas brīvības piekritēji, cienīja Anglijas lordu pārlie-
cības neatkarību, sajūsminājās par Puffendorfu un tā dabisko tie-

sību mācību. Zemniekiem no šī liberālisma nekļuva vieglāk, bet vēl

sliktāk, jo tie visas savas cerības lika tieši uz absolūto monarchiju.
Kaut gan cīņas pret Zviedrijas monarchiju iniciātors gāja bojā,

viņa lieta uzvarēja: tā kārta, kuras intereses viņš aizstāvēja, 1710. g.
m corpore nodeva Zviedriju, padodoties krievu caram. Kapitulācijā

pie Rīgas krišanas muižniecības sociālās prasības stāv visredzamākā

vietā. § 4. runā par Sigismunda 11. Augusta Privilēģijas atjauno-
šanu, šo mirušo grāmatu, kuras oriģinālu pie tam vidzemnieki

bija pazaudējuši, zviedri nekad neatzina. Krievu caram nebija ne-

kāda jēdziena par šī dokumenta saturu, bet viņš labprāt piekrita vi-

sām muižniecības prasībām: viņam Baltijas un tās pirmklasīgo ostu

iekarošana bija pārāk laimīgs un negaidīts ieguvums, lai tas vēl

sāktu pārbaudīt kaut kādu vecu dokumentu. Bet muižniecības acīs

Sigismunda 11. Privilēģija bija Lielā brīvību chartija, kas atzina muiž-

nieku zemes īpašuma tiesību, dzimtbūšanu un muižnieku tiesu pār
zemniekiem. Muižnieki dabūja arī apsolījumu atcelt Kārļa XI. re-

dukciju un atdot atpakaļ viņiem atņemtās muižas. Ar 1710. g. vie-

nošanos zemniecība bija atsviesta atpakaļ pie tā laikmeta kārtības,

kad sastādīja 1671. g. Landesordnungen. Bet tā nebija dzimtbūša-

nas, kāda tā pastāvēja līdz redukcijai, vienkārša atjaunošana; tā

atjaunojās vēl bargākā formā. Muižnieki grib dabūt savā rīcībā vi-

sus agrākos klaušu ļaudis, pie kam viņi pieprasa visu to bēgļu izdo-
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šanu, kaš aizgājuši beidzamos 12—15 gados. Policijas priekš-
nieki (Ordnungsrichter) tiek apsēsti ar muižnieku sūdzībām, pie-
teikumiem un prasībām. Viņi ir apjukuši dažādu gadījumu un īpat-
nēju pretenziju daudzumā un savukārt ar saviem pieprasījumiem

apsēduši centrālo pārvaldi — landrātu kollēģiju. Sevišķi pārstei-
dzošs ir viens no šiem pieprasījumiem, ko 13 punktu formā sastādī-

jis policijas priekšnieks Hastfers: labāk par jebkuru chroniku vai

sadzīves attēlojumu tas mums rāda šī laikmeta ierašas un jēdzienus.
No paša jautājumu uzstādījuma redzams, ka pa kara laiku

lauku iedzīvotāji ir stipri izklīduši. Lielākā daļa aizgājuši uz kai-

miņu zemēm — Kurzemi, Poļu Vidzemi (Latgali) un Krieviju, un

nevēlas atgriezties. Muižnieki, cerēdami, ka administrācija bēgļus

atgādās uz Vidzemi, starp citu jautā: „vai viņiem ir tiesība dabūt

atpakaļ dzimtcilvēkus, kurus tie paši atlaiduši, vai pat padzinuši
bada gados priekš 15—18 gadiem, nespēdami tos uzturēt, un kuri

paši sev atraduši darbu un maizi svešā zemē? Vai viņiem ir tiesība

dabūt atpakaļ tos bēgļus, kuri bada gados aizgājuši kā mazi bērni

un svešumā izbaroti un izaudzināti? Vai viņiem ir tiesības dabūt

atpakaļ tos dzimtcilvēkus, kuri bija savervēti kara dienestā un pēc

tam izpirkušies no kareivju kārtas?"

Muižnieki nav mierā ar vietējās administrācijas gauso rīcību,

kaut gan tā galīgi pagurusi, bēgļus ķerot un novietojot tos attiecī-

gās muižās. Viņi ar savām sūdzībām apsēž krievu ģenerālgubernā-
toru kņazu Goļicinu un iedvesmē viņu izdot bargu patenti, kurā zem-

niekiem piedraudēts ar smagiem sodiem par bēgļu slēpšanu (1716.).
Vēl kādā citā virzienā muižniecība cenšas iespaidot krievu valdību:

tiek pacelti jautājumi, par kuriem zviedru valdības laikā nedrīkstēja

pat runāt: par aizliegumu zemniekiem patstāvīgi tirgoties ar lauk-

saimniecības ražojumiem un stāties ciešākos sakaros ar Rīgas kom-

mersantiem, tālāk par Rīgas pilsētas tiesību paslēpt bēgļus un dot

tiem pēc divu gadu laika (praescriptio biennalis) notecēšanas pilsoņu
tiesības — iznīcināšanu. Kā Batorijs, tā Zviedrijas valdība ļoti lab-

vēlīgi skatījās uz šo senseno pilsētas priekšrocību uzturēšanu, bet

tagad tās viegli gāž muižniecības spiediens, jo tā, pēc vāciešu saplū-
duma Pēterpils galmā, bauda tur gandrīz neaprobežotu uzticību.

Dzimtkungi bruņojas savu privilēģiju cietoksnī. Dzimtbūšana

vissmagākā kļūst 18. g. s. 20-tos un 30-tos gados. Muižnieku pre-

tenzijas, viņu uzskati par varu pār zemniekiem atspoguļojas divos

dokumentos, kas attiecas uz 30-tiem gadiem un sakrīt ar Annas Iva-

novnas valdīšanas laiku, kuru var tiešām nosaukt par muižniecības

zelta laikmetu: pirmkārt, Landrecht projektā, ko sastādīja no

1733.—1740. g. Vidzemes landtāga komisija, un kas pazīstams kā

Budberga-Šrādera (teksta redaktori) projekts, un otrkārt, t. s. lan-

drāta Rozena deklarācijā no 1739. g.

Landrecht projektā likumdevēji atraduši par vajadzīgu dot

dzimtbūšanas stāvokļa jaunu dēfinīciju, plašāku un bargāku nekā

agrākos projektos un statūtos (1599., 1643. un 1671. g. g.). Dzimt-

cilvēkus viņi apzīmē ar romiešu tiesību terminiem — glebae adscripti
item proprii; pēc viņu ieskata, dzimtcilvēki ir tādā mērā padoti kun-
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giem-muižu īpašniekiem, ka tos vajag uzskatīt it kā par neku-

stama īpašuma daļu (dass sie fūr ein Theil des Unbeweglichen zu

achten). Bet likumdevēja vēlēšanās formulēt kunga neierobežoto tie-

sību pār dzimtcilvēka personu un mantību ir tik liela, ka kodeka citā

vietā nonākdams pretrunā pats ar sevi, viņš zemnieku ieskaita ku-

st am a s mantas katēgorijā, muižnieka mantības vidū.

Pēdīgi dzimtkungu idejas dabūja tiešām klasisku izteiksmes

formu landrāta Rozena atbildē uz justic-kollēģijas pieprasījumu par

muižnieku tiesībām. Krievijas tiesu pārvalde jautāja: „cik plaši
sniedzas muižnieku vara pār zemnieku personībām un īpašumu ? Līdz

kādai robežai muižniekiem tiesība paaugstināt zemnieku nodevas?

cik tālu sniedzas viņu tiesība sodīt zemniekus ar miesas sodiem?"

Landrāts, muižnieku korporācijas oficiāls pārstāvis, acīmredzot, pa-

laizdamies uz krievu iestāžu lietas nepārzināšanu, atbild neparasti

pašiedomīgi, gandrīz rupjā tonī.

Kungu vara (dominium der Herrschaften) nodibinājās jau zemi

iekarojot ar zobenu, un toreiz zemnieki netika atzīti par republikas
brīviem locekļiem, bet par dzimtcilvēkiem un vergiem (homines

proprii) tajās muižās, pie kurām tos pierakstīja; kā tādi viņi var

tikt pārdoti, mantoti, atdoti uz līguma pamata, šim stāvoklim nepa-

visam nav vajadzīgi pierādījumi, jo to apliecinājuši Landesordnun-

gen un Privilegium Sigismundi (jāievēro, ka šinīs dokumentos nekā

tamlīdzīga nav). Ņemot vērā, ka zemnieki ir padoti pavisam, ar

personību un miesu saviem kungiem, šie pēdējie bez jebkādiem iero-

bežojumiem var rīkoties ar viņu mantu, var to samazināt, palielināt
un atcelt uz to zīmējošos noteikumus. Šī tiesība nekad nav tikusi ie-

robežota, un vienīgi no savas gribas (aus blosser VVillkūhr)

kungi samazināja savas prasības, tomēr principā neatdodami savu tie-

sību. Kas zīmējas uz muižnieku tiesas varu, tad viņiem no senseniem

laikiem ir dzīvības un nāves tiesība pār saviem dzimtļaudīm; un atkal

vienīgi no savas brīvas gribas (aus freiem VVillen) bruņniecība at-

teicās no smagu krimināllietu iztiesāšanas, nododot tās valsts tiesu

iestādēm; bet viņi paturēja, kas zīmējas uz visu pārējo, savu apakš-
nieku tiesāšanas tiesību, līdz ar rīkšu sodiem, ko paši zemnieki lū-

guši paturēt kā vecu ieradumu. Acīmredzot, šie paskaidrojumi justic-

kollēģiju neapmierināja. Katrā ziņā Budberga projekts, ko drīz pēc
Rozena deklarācijas iesniedza senātam, neatrada tur piekrišanas.

XII.

Viss palika pilnīgi bez pārmaiņām, kamēr Krievijā sākās ap-

gaismotā absolūtisma ēra. Katrīnas 11. 1765. g. deklarētā reformu

rinda ir trešā pēc kārtas monarchijas iejaukšanās muižnieku un zem-

nieku attiecībās, ja par krievu ķeizarienes priekštečiem uzskata Ste-

fanu Batoriju un Kārli XI.

Pēc būtības reformas, ko deklarēja Katrīna 11., bija bailīgas un

mērenas pretī Kārļa XI. izvestajām krasām pārmaiņām. Bet tās pie-
slēdzās jaunajai idejiskai strāvai Eiropā, pareģoja jauna laikmeta

iestāšanos. Katrīna 11. vēlējās kļūt pazīstama kā labdarīga un tai-
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sniga valdniece apgaismības filosofu un jaunā liberālisma vadoņu

priekšā, kuri dzimtbūšanu atzina par nicināmām verdzības važām".

Pašā Vidzemē viņai izrādīja pretimnākšanu izglītoti darbinieki, kuri

tomēr nepiederēja pie muižniecības, bet galvenā kārtā pie garīdznie-
cības. Minēsim šeit tikai vispirmo, bet arī visvairāk apdāvināto no

publicistiem, kas cīnījās par latviešu tautas atsvabināšanu. Tas ir

Johans Georgs Eižens (1717.—1779.), kurš bija gandrīz 30 gadus

mācītājs Tonnā un Lohuzu.

Apveltīts daudziem talantiem, nopelnu bagāts lauksaimniecības

un lauku medicīnas darbinieks (sevišķi daudz viņš paveicis baku po-

tēšanas izplatīšanā), Eižens saņēma no Katrīnas 11. uzdevumu sa-

rakstīt sacerējumu par dzimtbūšanas morālisko ļaunumu. Tā radās

viņa raksts ar nosaukumu „Eines liefflāndischen Patrioten Beschrei-

bung der Leibeigenschaft, wie solche m Lieffland ūber die Bauem

eingefūhrt ist", kas iespiests profesora Millera Russischer Sammlun-

gen IX. sējumā. Te atklājas Eižena publicista dāvanas, viņa mei-

stariskās spējas dot spilgtus sadzīves raksturojumus, viņa prašana
radīt līdzjūtību pret visu piemirsto, atstāto ciema dzīvi. Bet kas vē-

las dziļāk iepazīties ar Eižena idejām, tam jāgriežas pie viņa sace-

rējuma, kurš palicis rokrakstā, ar titulu Lehrbegriff der drey ver-

schiedenen Verfassungen, so auf das Bauerlandeigenthum, auf den

Zeitpacht und auf die Leibeigenschaft des Bauers gegrūndet sind —

un te tiešām var pabrīnīties, ka vistumšākā dzimtbūšanas laikmetā

varēja rasties tik gaiša galva, varēja izaugt tāda ticība uz tās tau-

tas morāliskiem spēkiem, kura nospiesta klusēja smagajā jūgā.
Eižens normālā valstī atzīst tikai divas šķiras, abas pilnīgi brī-

vas: 1) zemniekus, kuri ražo neapstrādātus produktus, un 2) pil-

sētniekus, kuri šos produktus apstrādā un izved to apmaiņu. Muiž-

niekus viņš uzskata tikai par pilsētnieku nozarojumu; tie ir ļaudis
ar administrātīvām spējām. Lauku dzīvē viņi nav vajadzīgi; bez

zemniekiem, kuri personīgi apstrādā zemi, citu zemes īpašnieku Ei-

žens neatzīst.

Eižena rokraksts radies 18. g. s. 60-to gadu beigās; tā tad šinī

laikā, priekš 160 gadiem, jau radies tagadējās darba demokrātiskās

Latvijas ideālais tēls — viena labākā Vidzemes intelligences pār-

stāvja galvā. Eižens uzstājas pret parasto muižniecības sofismu : ne-

var tumšai masai dot brīvību, vajag vispirms viņu lēnām un pamatīgi

sagatavot, apmācot skolās. Sakarā ar to viņš raksta: „mūsu laikos

visi kliedz: skolu, skolu! Un tiešām, vai ir kas vajadzīgāks par sko-

lām? Bet cik skaisti būtu, ja skolnieku nostādītu tādos apstākļos,
kur tas drīkstētu būt cilvēks. Dzimtcilvēks nevar izlietāt nevienu

skolu, jo viņš nesajūtas par cilvēku. Pirms brīvību, tad skolas!"

R. Vipers
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Avoti un literātūra par dzimtbūšanas laikmetu.

(Sīku darba sarakstu, kas iznākuši līdz 1878. g., sk. Bibliotheca

Livoniae historica von Dr. Ed. VVinkelmann, Berlin 1878)

Avoli

a) rokrakstā:

Dāvid Hilc h c n, Entwurf eines livlāndischen Landrechts vom J. 1599.

Eng. v. Mengden, Entwurf eines Landrechts des Fūrstenthums Lieffland,
1643.

Das sog. Budberg-Schradersche Ritter- und Landrecht des Herzog-
thums Livland (1734—40).

J. G. Eis c n, Lehrbegriff der drey verschiedenen Verfassungen der Bewohner

eines Staats, so auf das Bauerlandeigenthum, auf den Zeitpacht und auf

die Leibeigenschaft des Bauers gegrūndet (etwa 1767).
C. F. Schoultz v. Ascheraden, Versuch iiber die Geschichte von Liv-

land und dessen Staatsrecht, 1773.

J. H. v. Jankiew i t z, Speculum juris livonici, 1782.

b) iespiesti:

(Das sog. erweiterte oder mittlere livlāndische Ritterrecht) Dat Rigische
Recht und dc gemeinen stichtischen Rechte ym Sticht van Ryga her. v. Gerhard

Oelrichs. Bremen, 1773.

Id. m Buddenbrock Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlāndische

Landrecht enthalten. Bd. I, Mitau, 1802.

B. Russ o w, Chronica der Provintz Lyfflandt, Rostok 1578 (m Scriptores re-

rum Livonicarum II.).
D o g i cl, Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae.Tomus

V, m quo ut universae Livoniae ita speciatim Curlandiae et Semigalliae
ducatuum res continentur, Vilnae, 1759.

Statūta Curlandica, sev jura et leges, m usum Nobilitatis Curlandiae et

Semigalliae, lateinisch und deutsch v. H. L. Birkel, Mitau, 1804.

(Phil. Crusius) Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Landrechte her. v. J. Ph.

G. Ewers, Dorpat, 1821.

J. H. von Neidenburg, Liefflāndischer Landmann, Riga, 1662.

Casp. v. Ceum c m, Theatridion Livonicum oder kleine liefflāndische Schau-

būhne. Aus alten Monumenten zusammengetragen und herausgegeben.

Riga, 1690.

Liefflāndische Landesordnungen nebst dārzu gehorigen Placaten und

Stadgen. Riga, 1705 v. 1707.

Die sog. Ro s c n's ch c Deklaration m R. Samson v. Himmelstiern, Historischer

Versuch ūber die Aufhebung der Leibeigenschaft m den Ostseeprovinzen

(Inland, 1838, Beilage).

(J. G. Eisen), Eines livlāndischen Patrioten Beschreibung der Leibeigenschaft,
wie solche m Liefland ūber die Bauern eingefūhret ist m Sammlung russi-

scher Geschichte von G. F. Mūller Bd. IX. St. Petersburg, 1764.

C. H. Niel s c n. Handbuch zur Kenntnis der Polizeygesetze fūr Gūterbesitzer

und Einwohner auf dem Lande m Lieff- und Ehstland. Dorpat, 1794.

Literatūra:

Chr. Kel c h, Lieflāndische Historia. Frankfurt v. Leipzig, 1695.
Ch. G. v. Ziegenhom, Staatsrecht der Herzogthūmer Curland und Semgal-

len, Konigsberg, 1772.

Fr. K. Gadebusch. Lieflāndische Jahrbiicher. Vier Theile, Riga, 1780.—3.

H. J. v. Janna v, Geschichte der Sclaverev und Charakter der Bauern m Lief-

und Ehstland. 1786.

H. J. v. Jan n a v, Geschichte von Lief- und Ehstland, pragmatisch vorgetragen
m Neue Nordische Miscellaneen Stiicke 111, IV, XV, XVI, Riga, 1793—97.

F. G. v. Bun gc, Geschichtliche Entwickelung der Standesverhāltnisse bis

zum J. 1561. Dorpat, 1838.
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F. G. v. Bungc, Einleitung m die liv-, ehst- und kurlāndische Rechtsgeschichte
• und Geschichte der Rechtsquellen, Reval, 1849.

C. Schir re n, Die Recesse der livlāndischen Landtage von 1681 bis 1711.

Dorpat, 1855.

0. v. Rutenberg, Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Ehst- und Kurland,
2 Theile. Riga, 1855—60.

A. v. Ric h te r, Geschichte der dem russischen Kaiserthume einverleibten deut-

schen Ostseeprovinzen, 2. Theile. Riga, 1857—8.
Phx te p -b, Onepicb hctopih KpecrbHHCKaru cocjiobu B-b npHCoeaHHeHHb]XT> kt> Poccin

ry6epHiHXT> B-b >KypHa;it 1858— 9 N°N° 7, 9, 21, 22

M OTITEJIbHO MocKßa 1858.

J. v. E c ka r d t, Zur livlāndischen Landtagsgeschichte des 18. Jahrhunderts, m

Baltische Monatsschrift, Bd. 18.

O. Schm i d t, Beitrag zur Quellenkunde des Hilchen'schen Landrechtsent-

wurfs m Zeitschrift fūr Rechtswissenschaft, Bd. V, Dorpat, 1874.

J. v. Ecka r d t, Livland im 18. Jahrhundert. Leipzig, 1876.

E. L6nm g, Befreiung des Bauerstandes. Baltische Monatsschrift, Bd. 27. 1880.

H. Baron Bruiningk, Apologetische Bemerkungen. Baltische Monats-

schrift, Bd. 27. 1880.

E. L 6 n in g, Ueber die „apologetischen Bemerkungen" Baron Bruiningk's, Bal-

tische Monatsschrift, Bd. 27. 1880.

H. Bar. Bruiningk, Apologie der apologetischen Bemerkungen. Baltische

Monatsschrift, Bd. 27, 1880.

E. 4eui h x h h t>, KpecTbHHCKia jļßM>KeHia bt> JlHdpnHHūiu 8, 1886 r.).
E. HeujMXHH-b, McTopia Jlhbohlh ct> iipeßHtfliiiHX'b BpeMeHb. Pnra 1884— 87.

A. v. Trans ehe-Roseneck, Gutsherr und Bauer m Livland im 17. v.

18. Jahrh. Strassburg, 1890.

M. JIyMHUKin, KpecibHHe h KpecTFHHCKifI Bonpocb B~b JludjpasiHiiiH bt> 17 h 18 bb.

(4TeHin HcropHMecKaro o6mecTßa Hecropa -jrßToaHcua hH. V, 1 Kießi> 1891).
14. JI yqh v k i fi, īlonbīTKH KpecTbfiHCKon pecfiopMbi bt> J~HHn.m XVII b. (CtßepHbiil

BtCTHHK-b 1892, 1, 2, 5 KHHfn).
O. Mii 11 er, Die livlāndische Agrargesetzgebung. Riga, 1892.

O. Schm i d t, Rechtsgeschichte Liv-, Est- un Curlands. Dorpat, 1894.

H. v. Engelhar d t, Beitrag zur Entstehung der Gutsherrschaft m Livland.

Leipzig, 1897.

A. v. Tobien, Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrh. Berlin, 1899.

M. H,OBHap-3a nOji b c k i fi, Kt> «ciopin petļ)opMbi bt> Jlmbohlm 1580 —

92. MocKßa 1900.

A. Agh te, Ursprung und Lage der Landarbeiter m Livland. Tūbingen, 1909.

H. Prut z, Per Kampf um die Leibeigenschaft m Livland, Miinchen, 1916.

A. Ylan d c r, Die Rolle des romischen Rechts im Privatrecht der Ostseepro-

vinzen, m Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. 35. Stutt-

gart, 1918.

L. A rbus ow, Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, 4. verbesserte

und ergānzte Auflage, bes. durch Leonid Arbusow jun. Riga, 1918.

A. Švā b c, Latvju zemnieks 1624. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1922.

A.v. Transehe-Roseneck, Die Entstehung der Schollenpflichtigkeit m Liv-

land, m Mitteilungen aus der livlāndischen Geschichte, Bd. 23. Riga, 1925.

L. Arbu s ow, jun. Die altlivlāndischen Bauerrechte, Mitt. a. d. livl. Gesch.

Bd. 23.

L. Arbusov, jun. Rozena deklarācijas un Budberga-šrādera zemes tiesību

stāvoklis zemnieku tiesību vēsturē. Izgl. Min. Mēn. 1926.

A. Švā b c, Pagasta vēsture I, Rīgā, 1926.

A. Švā b c, Vecākās zemnieku tiesības, Rīgā, 1927.

A. Švā b c, Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Kārlim XI. Rīgā, 1927.

J. Vīg r a b s, Budberga un Šrādera Vidzemes bruņinieku un zemes tiesību pro-

jekts un zemnieku tiesības. Izgl. Min. Mēn. 1927.

R. Vipp c r s, Dzimtbūšanas laikmeta dokumenti Vidzemē. Izgl. M. M. 1927.

R. Wipp c r, Dāvid Hilchen. Filologu biedrības raksti VIII. Rīga, 1928.

A. Schw a b c, Grundriss der Agrargeschichte Lettlands. Riga, 1929.
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Latviešu mītoloģija.

Lai arī pēdējā laikā mitoloģijas pētīšana ir gājusi milzu soļiem
uz priekšu, tomēr jautājumā par ticības izcelšanos vēl tagad nav pie
zinātniekiem pilnīgas vienības. Tas arī ir viegli saprotams, jo Eiropā
senā pagānu ticība jau sen ir atmesta un aizmirsta. Veco chroniku

ziņas par pagānu dieviem ir parasti ļoti trūcīgas, kādēļ uz tām arī

nevar visai droši palaisties. Veco mītu atmiņas tautas tradicijās ir

atkal sagrozītas gan zem kristīgās ticības ietekmes, ganarī zem'tau-

tas dzejas un prātniecības virzieniem. Mežoņu tautu mīti citās pa-

saules daļās arī bez šaubām ir gājuši savu attīstības gaitu, un tie

paši ir vēl samērā maz izpētīti. Dažādās teorijas mītu pētīšanā runā

neretis viena otrai pretī, tā ka arī tās ne katrreiz veicina tautas ti-

cības pareizu izpratni. Mūsu dienu speciālisti aprobežojas visvai-

rāk ar faktu konstatēšanu, atstājot jautājumus par mītu izcelšanos

bieži vien neizšķirtus.
Ja tad nu rakstnieki, kas nav iedziļinājušies valodniecībā, etno-

grāfijā un kultūras vēsturē, sāk pētīt mitoloģiju, tad var iedomā-

ties, cik viegli viņi var nomaldīties ar saviem spriedumiem. Ir plaši
pazīstama tautas dziesma, kur ir teikts, ka saulīte kavējas „aiz vi-

ņiem kalniņiem, bāra bērnus sildīdama". Nespeciālists nu būs pār-

liecināts, ka še seno latviešu dievība Saule izrāda savu žēlsirdību par

nabaga bāriņiem. Folklorists turpretī meklēs še aizjēmumu no rie-

tuma Eiropas samērā jaunām romantiskām dziesmām, kur šāds sa-

līdzinājums plaši jo plaši ir sastopams.
Pērkonam ceļoties, veci ļaudis agrāk mēdza sacīt: „Dieviņš ba-

ras", šādu izteikumu atkal iztulkoja, ka še esot veca atmiņa no

tiem laikiem, kur Pērkons bijis seno latviešu augstākais dievs. Bet

mums nav nevienas drošas tradicijās, kur Pērkons būtu saukts par

Dievu. Tāpat nav pareizi apgalvot, ka pērkona rūkšana seniem lat-
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viešiem allaž bijusi bāršana. Minētā izteikumā ir meklējama tikai

pēc tautas prātojuma uzjemta kristīgā ticībā.

Vecajās tautas dziesmās tik bieži tiek daudzināta „mīļa Māra",
ka senāk tāds nosaukums bija visiem tautas dziedātājiem labi pazī-
stams. Mūsu dienās turpretī jau retis dzied Māras dziesmas, kā-

dēļ minētais nosaukums jau sāk palikt svešs. Trijās, nesen uzrakstī-

tās tautas dziesmās ir jau sastopama ~m īra Māra". Jau priekš
simtu gadiem F. G. Būtners ir uzrakstījis tās pašas dziesmas par

„mīļu Māru", kādēļ „m ir a Māra" ir acīm redzams sagrozījums.
Un tomēr parādās hipotēzes, it kā „mīra Māra" būtu pasaules māte,
kas dabūjusi šo nosaukumu no krievu vārda „MHp-b

a

, pasaule. Liela

nozīme tiek piešķirta tikai ārīgai vārdu līdzībai. Tā romiešu Ju-

piters tiek pielīdzināts Jupim, Jānus Jānim, kamēr Māru savieno

ar visādiem vārdiem, kam tik vien var sameklēt sakni ma r.

No tā nu redzam, ka nespeciālists, salīdzinādams dažādas valo-

das, var kļūdīties uz katra soļa.

Mītu pētīšana un salīdzināšana ir vēl daudz grūtāka kā valodas

salīdzināšana. Vārdi, kas zīmējas uz ticību, tiek bieži aizjemti, aiz-

jēmumiem ir atkal jāpārdzīvo lielas fonētiskas pārmaiņas, sevišķi

saīsinājumi. Tikai valodnieks var saprast un izskaidrot, kā angļu
„church" (baznīca) un krievu „ņepKOßb" ir cēlušies no grieķu vārda

„kyriakon", lai gan tas ir noticis samērā ne visai ilgā laikā. Vienzil-

bīgais franču vārds „prētre" (priesteris) ir attīstījies no četrzilbīgā

grieķu vārda
/r
presbyteros". Latviešu vārds „pestīt" ir zem lībiešu ie-

spaida sagrozīts krievu „cnacTu". Tikai pētījot vēsturi un valodnie-

cību, mēs varam sekot šādu vārdu attīstībai. Bet vārdu vēstures un

fonētikas pētīšana vēl nav visgrūtākais mītologa darbs. Lielākais ka-

vēklis šai darbā ir abstrakto vārdu nozīmju maiņa, kas gandrīz ir ne-

aprobežojama. Ja mēs salīdzinām vilka, dzērves, bērza un citu līdzīgu

priekšmetu vārdus indoeiropiešu valodās, tad mēs zinām, ka šie priekš-
meti ir palikuši tie paši, bet mainījušies ir tikai viņu vārdi. Bet ja

mītologs grib pētīt dieva, dvēseles, gara un svētuma nozīmes, tad tās

ir pastāvīgi mainījušās. Var droši teikt, ka jau priekš trīs simti ga-

diem, kad latvieši vēl nelasīja grāmatas, minētie jēdzieni viņiem bija
citādi nekā tagad. Pagānu laikos lietāja šos vārdusatkal citādi nekā

vēlāku pēc kristīšanas. Tāpat nav jādomā, ka vēl vienpadsmitā gad-
simtenī latviešiem būtu bijusi tāda pati ticība, kā viņu senčiem priekš
simtiem un tūkstošiem gadiem. Tā kā latvieši līdz ar citām indoeiro-

piešu ciltīm ir cēlušies no vienas pašas pirmtautas un allaž ir palikuši

savu radu tautu kaimiņos, tad arī ticības ziņā viņi stipri līdzinājās
minētām radu un kaimiņu tautām. Uz matu vienāda ticība nav tomēr

domājama arī pie visām latviešu ciltīm, kādēļ tā bez šaubām izšķīrās
vēl vairāk no kaimiņu ticības. Lai nu mēs varētu saprast visu to lielo

dažādību, visas nerimstošās pārmaiņas, tad mums ir jāpētī etnogrā-

fija, kultūras vēsture, valodniecība un archaioloģijā. Par visām lie-

tām mums gan nevajadzētu kavēties ar mītu pirmcēloņu galīgu iz-

skaidrošanu, kur zinātne vēl nebūt nav teikusi savu gala vārdu.
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Lai gan mitoloģija, vispārīgi ņemot, ir atliekas no senās pagānu

ticības, tomēr tagadējie latviešu mīti liekas būt pa lielākai daļai kri-

stīgo laiku mantojums. Še nu mums nav jāaizmirst, ka 12. un 13. gad-

simtenī, kad krievi un vācieši latviešus kristīja, kristīgā ticība vēl bija

stipri maisīta ar senajām pagānu ierašām, šie kristītāji arī nebija
kādi mācīti teologi, kas sludinātu kristīgo mācību no drošiem svētu

rakstu tekstiem. Garīdznieki gan laikam pamācīja tikai kungus un la-

biešus, kamēr vienkāršā tauta iepazinās ar jauno ticību laikam gan pa-
rasti no svešo kungu apkalpotājiem. Tā tad līdz ar kristīgo ticību pār-
nāca pie latviešiem arī daudz jaunu mītu, kurus latvieši varēja atkal

tālāk attīstīt un sagrozīt. To ievērojot, varam saprast, ka izpētīt la-

tviešu ticību pagānu laikos nav nekāds viegls uzdevums. Nebūtu to-

mēr pareizi visu noliegt, it kā mēs par seno latviešu mitoloģiju nekā

nezinātu un arī nekā vairs nevarētu izpētīt. Mums tomēr ir jāpiejem,
ka senie latvieši pagānu laikos jau būs pazinuši tādus māņus un mī-

tus, kas leišiem un latviešiem ir uzglabājušies gluži vienādi un kas nav

uzskatāmi par vēlāku laiku ceļojošiem mītiem. Lai nu šādas ziņas
mēs varētu kritiski apspriest un papildināt, tad varam jemt palīgā arī

citu indoeiropiešu tautu mītus un arī vispārīgos pētījumus par mītu

attīstību.

No veciem laikiem jau ir iesakņojušies tie uzskati, ka seno baltu

augstākais dievs esot bijis Pērkons, kādu jau sastopam vecās chroni-

kās. Ja tad nu vēl mūsu dienās veci ļaudis ticēja, ka Dievs pats taisa

pērkonu, tad domāja, ka ar to chroniku ziņas tiek apstiprinātas. Kad

speciālisti aizrādīja, ka pārāk par citām baltu tautu dievībām stāvējis
Dievs jeb Debestēvs, tad skeptiķi to turēja par kristīgās ticības Dievu,
kas tiekot pielīdzināts tēvam un daudzināts debesīs. Bez plašākiem
pierādījumiem šādas šaubas var pastāvēt arī uz priekšu, lai gan jau
J. G. Kols (Ostseeprovinzen, 1841, 11, 20—21) ir diezgan skaidri pie-

rādījis, ka šis Dievs esot bijis seno latviešu augstākā dievība.

Kad pirmie kristīgie misionāri nonāca pie senajiem prūšiem, la-

tviešiem un leišiem, tad kaimiņos vāci, poļi un krievi jau bija kristīti.

Dzirdot arī pie šām baltu tautām par Dievu debesīs, kura vārds stipri

atgādināja latīņu vārdu „deus", misionāri gan laikam domāja, ka

tas ir tikai nepareizi saprasts kristīgo Dievs. Dzirdēdami turpat arī

Pērkonu, kas bija ļoti līdzīgs labi pazīstamajam slavu Perunam, mi-

sionāri varēja pēc slavu paraugaarī baltu tautu Pērkonu pie jemt par

augstāko baltu tautu dievu. Pastāv arī šaubas, vai Peruns patiešām

bijis seno slavu augstākais dievs, bet tā kā slāvi ir zaudējuši sava senā

Dieva jeb Debestēva vārdu, tad nav tik viegli noliegt Perunam aug-

stākā dieva vietu. Tā tad dažu chronistu īsie aizrādījumi par Pērkonu

nebūt nenodrošina viņa pārāko stāvokli par citām dievībām.

Lai gan gars, velis un velns pieder pie vecu-veciem nosaukumiem,
tomēr sugas vārds ir samērā jauns kultūros vārds, kas, cik

man zināms, no seniem laikiem ir bijis pazīstams tikai pie senajiem

grieķiem un romiešiem. Vēl tagad misionāriem ir jālauza galva, kā

tulkot dievu ķīniešu, japāņu, korejiešu, mandžūru un mongoļu valodā.

Latīņu „deus", dievs, ir cēlies no īpašvārda Jupiters (Deus pater).
Krievu „6orb", dievs, ir radies no irāniešu Bagas, kā sauca Ahura-
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mazdu. Lai gan ar svētu rakstu tulkošanu Dievs tika lietots par sugas
vārdu arī prūšu, latviešu un leišu valodā, tomēr vēl tagad īstās un

vecās leišu un latviešu tautas tradicijās Dievs ir tikai īpašvārds, p. p.:

„Līgo Dievs ar Pērkonu,
Es ar savu bālēlinu."

L. D. 32955.

Ja pēdējā laikā veci ļaudis sauca pērkonu par Dievu, tad tā ir

kristīgā monoteisma ietekme, nevis kāda atmiņa no aizvēstures pagānu
laikiem. Turpretī dieve jeb dieviete ir jaunvārds, kas tikai tagad sāk

valodā ieviesties. Tautas dziesmu Dieva dēli, kā jau sen ir pierādīts,
atbilst grieķu Dioskūriem, kas nebija vis „theos" (dieva), bet gan

Zeva dēli. Šie Dieva dēli tautas dziesmās arī allaž tiek šķirti no Pēr-

kona dēliem. Tā tad nav mums ne mitoloģiska ne arī valodnieciska pa-

mata meklēt baltu Dievam kādu sugas vārda nozīmi.

Tautas dziesmās Dievs bieži tiek saukts par Debestēvu, kāds no-

saukums svētos rakstos nav sastopams. Dievs, kā jau augšā ir minēts,
ir līdzīgs grieķu Zevam jeb Zevs-pateram, šo atkal mītologi salīdzina

ar romiešu Jupiteru (arī Diespiter) un seno indiešu Djaus-pitāru.
Visi šie trīs vārdi tulkojumā nozīmē debesu tēvu, un ar tiem tad ari

ir salīdzināms latviešu Dievs jeb Debestēvs. Dieva nosaukuma se-

nākā forma ir uzglabājusies prūšu vārdā „Deiwas", un šāds vārds

jau ļoti sen ir pārgājis somu valodās (somiski: taivas, igauniski: tae-

vas, lībiski: tovas) un nozīmē tur tikai debesis, no kā redzam, ka da-

bas parādības un viņu dievības senāk parasti apzīmētas ar vienu pašu
vārdu. Tādafonētiska un semazioloģiska saskaņa sanskrita, grieķu, la-

tīņu un latviešu valodā pierāda, ka šis nosaukums ir cēlies no debesīm

un nevis no senču dvēselēm, kā to senāk mēģināja tulkot vienpusīgi

teorētiķi.

Augstāks debesu valdnieks jeb dievs, ko sauc par tēvu, nav nebūt

tikai indoeiropiešu tautu veca dievība. Līdzīgu debess tēvu mēs sa-

stopam pie visām tautām pasaulē, no kurām tik vien ir uzrakstītas pla-
šākas ziņas par ticību. Tā tad Debestēvs ir meklējams jau visvecākos

cilvēces mītos un nekāda teorija to nevar noliegt. Ar to tomēr nav

sacīts, ka Debestēva nozīme paliktu negrozīta, jeb arī būtu pastāvī-

gāka kā citu dievu nozīmes. Parasti viņa vara tiek paplašināta un viņš
izvēršas arī par zemes valdnieku, ierobežojot visvairāk Zemesmātes

darbību. Tālāku viņš var tapt par labo dievu, kas valda arī par vi-

siem citiem gariem, šādi uzskati, kas jau tuvojas monoteismam, var

būt arī ļoti veci un tiek meklēti pat pie primitīvām tautām. Tāds ir

arī ķīniešu debess dievs šang-di, ko sludina Konfūcijs, aizrādīdams,
ka viņš turoties pie senu-senās ķīniešu ticības, it nekā tur negrozī-
dams. Nav gan šaubu par to, ka Dievs jeb Debestēvs bijis seno baltu

augstākais dievs, bet nav mums nekādu aizrādījumu, ka viņš būtu

bijis neaprobežots valdnieks par visām citām dievībām jeb gariem.
Zemes valdnieka lomā Debestēvs parādās cilvēka veidā un tautas

dziesmās jau tiek pielīdzināts cilvēkam. Tā viņš nāk sakarā arī ar

mirušo cilvēku dvēselēm. Bet tā kā pie pirmatnīgām tautām dvēseles

parasti mīt apakšzemē, tad nav mums pamata domāt, ka Dievs, kas
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mīt debesīs (B. 33687), jau no paša sākuma būtu bijis taisni dvēseļu
valdnieks. Tāpat mītologi arī piejem, ka Dieva pielīdzināšana cilvē-

kam esot notikusi, tikai senajiem mītiem tālāku attīstoties.

Tikpat veca dievība kā Debestēvs ir gan laikam arī Zemesmāte,

jo abas šās dievības mēdz allaž kopā daudzināt. Pie indoeiropiešu tau-

tām Zemesmātes loma pāriet parasti pie citām dievībām, kādēļ tā jau
diezgan sen būs tikusi ierobežota. Tā mēs arī varam saprast, ka la-

tviešu tradicijās samērā diezgan retis daudzina Zemesmāti.

Ļoti bieži tautas dziesmas apdzied Sauli un Mēnesi, kas arī tiek

tēloti dievību veidā un itin kā vīra un sievas attiecībās. Abas dievī-

bas dzīvo tomēr nesaticīgi, ko tāpat uzsver arī leišu dainas. Tas at-

kal liekas būt ļoti vecs mīts, ko sastopam arī pie citām tautām, ne tikai

pie indoeiropiešiem.

Sevišķi iemīlētas mītiskas būtnes latviešu un leišu tradicijās ir

Dieva-dēli un Saules-meitas, kas atkal droši vien ir mantoti no indoei-

ropiešu pirmtautas. Jau sen ir aizrādīts, ka šie Dieva-dēli ir tie paši,
kas grieķu Dioskūri un indiešu Ašvini, kamēr Saules-meitas varam sa-

līdzināt ar indiešu Sūro-duhitām un laikam arī ar grieķu Hēliadēm.

Tautas dziesmās apdziedātā Dieva-dēlu precēšanās ar Saules-meitām

ir atmiņa no senajām debess kāzām, kādas ir sastopamas pie visām in-

doeiropiešu tautām, kas vien ir uzglabājušas vecas ziņas par seno

laiku mītiem. Daži mītologi domā, ka Dieva-dēli esot no sākuma bi-

juši rīta un vakara zvaigzne, un Saules-meitas esot bijušas saules stari,
bet citi zinātnieki ir pārliecināti, ka jau pie indoeiropiešu pirmtautas
šie jēdzieni bijuši izvērtušies par mītiskām būtnēm, kādēļ viņu pirmā
nozīme vairs neesot droši zināma. Svarīgs ir še tomēr tas apstāklis, ka

Dieva-dēli un Saules-meitas līdz ar Sauli un Mēnesi, kā arī Debestēvu

un Zemesmāti nav šķirami no dabas parādībām, kādēļ agrākiem mīto-

logiem vajadzēja pielikt daudz fantāzijas, lai viņos visos varētu sa-

meklēt senču dvēseles.

Blakus Mēnesim tautas dziesmas piemin arī Mēness-dēlus, kā arī

Ausekli un Ausekļa-dēlus. No gaismas dievībām vēl varam minēt

Austru, leišu Aušru, kas atbilst romiešu Aurorai un arī ir laikam man-

tota no indoeiropiešu pirmtautas. Mazāka loma turpretī piederējusi
Varavīksnei, kas turēta par ūdens sūcēju lietum.

Plaši pazīstama dievība bijusi Pērkons (leit. Perkunas, prūs. Per-

cunis), kuram līdzīgus vārdus sastopam arī pie slāviem (nepyHT>),
indiešiem (Pardžanja) un skandinaviešiem (Fjorgyn). Lai arī vi-

siem šiem vārdiem nevaram atrast vienu etimoloģiju, tomēr jādomā,
ka šādu dievību jau pazinuši senie indoeiropieši, lai arī nosaukums

ticis dažādi grozīts. Vecs Pērkona uzdevums, ka liekas, ir bijis ļauno

garu vajāšana. Lai gan pērkonā visas tautas ir meklējušas kāda dieva

balsi, tomēr nav mums tāda itin droša piemēra, kur kāda tauta būtu

turējusi pērkonu par savu augstāko dievu. lemesls še laikam ir bijis
tas, ka pērkons ir pārejoša parādība, kamēr zilā debess stāv augšā

mūžīgi negrozāma. Turklāt pērkons nav arī tāda parādība, kas būtu

viegli saprotama par kādu vienību. Ļaudis jau sen būs novērojuši, ka

pērkons nāk no mākoņiem, bet līdz ar pērkonu laistās arī zibeņi un līst

lietus. Tādēļ arī pie pērkona izšķīra vairāk darbības, kurās nu varēja
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meklēt ari vairāk dievības. Paplašinot Debestēva varu, citas tautas

piešķīra viņam arī vadību par pērkonu. Latvieši pēc tautas dziesmu

liecībām ir izšķīruši parasti piecus Pērkona dēlus, kas sper, rūc un zi-

bina un dažos dziesmu variantos arī laiž miglu, šiem pieciem brāļiem
daudzina arī vienu, divas jeb trīs māsas. Vairāk tomēr ir runa par

vienu māsu, kas pin sietus un sijā lietu. Tie gan laikam būs jaunāki
dziesmu varianti, kur piemin sešus jeb deviņus Pērkona dēlus. Leišu

tradicijās turpretī astoņiem Pērkonu brāļiem ir viena māsa. Nav

šaubu par to, ka pērkona darbība jau sen ir šķirta vairāk veidos, bet

pie citām radu tautām mums vēl trūkst ziņu par šo jautājumu. Pie

igauņiem pērkona dievam ir viens dēls un viena meita, kamēr ķīnieši
mēdz runāt par pieciem pērkoniem un četriem vadoņiem.

No dabas parādību dievībām vēl varam minēt Vējamāti, Uguns-

māti, Ūdensmāti, Mežamāti, Laukumāti, Jūrasmāti. šo dieviešu no-

saukumi, kā liekas, ir ar laiku grozījušies, jo pie leišiem ir sastopami

Vejopatis un Laukopatis, kamēr pie latviešiem ir bijis arī Mežatēvs.

Kristīgos laikos Ugunsmātes vietu sāk iejemt Labrencis un Agata, pie
leišiem atkal svētais Nikolajs izvērties par ugunsdievu. Pašas dievī-

bas tomēr paliek pie sava elementa, lai arī viņu vārdi ir padoti pār-

maiņām. Tā kā nu arī pie citām tautām pasaulē mēs sastopam gan

tādus pašus, gan arī līdzīgus dievus, tad nav mums šaubu par to, ka

cilvēki jau no seniem laikiem ir meklējuši dabas parādībās kādu sa-

vādu spēku, kādu dievību, kas varēja viņiem gan ļaunu, gan arī labu

darīt. Animistiem gan še atkal ir gatavs izskaidrojums, ka dabas pa-

rādības cienītas tikai tādēļ, ka viņās meklētas senču dvēseles. Ja nu

tas būtu taisnība, kādēļ tad šīs dvēseles tika pārceltas uz dabas pa-

rādībām? Ja to darīja, tad arī dabasspēki paši jau agrāki bija sai-

stījuši cilvēka uzmanību.

Te vēl ir jāpiezīmē, ka visas minētās dabas parādību dievības ir

ļoti līdzīgas, kā jau vispārīgi visi senlaiku dievi. Kā aizvēstures cil-

vēki, tā arī viņu dievi vēl nepazina darba dalīšanas. Viens dievs jeb

gars izšķīrās no otra visvairāk tikai ar to vietu, kur viņš darbojās.
Ar šiem piemēriem nebūt nav sacīts, ka visi dievi būtu cēlušies

tikai no dabas spēkiem. Lai arī citkārt visi mītologi turējās pie šā-

diem uzskatiem, tomēr tagad tie jau ir atmesti. Mīti ir daļa no pir-
matnes cilvēka zinātnes un nav meklējami vienā pašā avotā. Lielu

lomu ir spēlējis arī dvēseļu kults, bet ir arī tādi mīti, kuru nevar iz-

skaidrot ne ar natūrisma, ne arī ar animisma palīdzību. Pie tādiem

mītiem pieder plaši pazīstamais liktenis.

Visas tautas tic lielākā jeb mazākā mērā negrozāmam liktenim,
kādu nolemj viena jeb vairākas dievības. Senie indoeiropieši būs pa-

zinuši trīs likteņa dievības, kādas varam vērot pēc trim grieķu moi-

rām un romiešu trijādiem likteņiem (tria fata). Tāpat arī latviešu

tautas dziesmas apdzied nereti trīs laimes, un tā kā nu Laimai blakus

bieži vien daudzina Dēklu un kādas reizes arī Kārtu, tad nav mums

iemesla viņas šķirt no indoeiropiešu vērojamām trim likteņa dievī-

bām. Pirmatnīgas šīs laimes mums izliekas tādēļ, ka viņas ir paliku-
šas viena otrai ļoti līdzīgas, bet nav vēl dalījušas savus darbus, kā

grieķu prātnieku un rakstnieku daudzinātās moiras.
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Natūrisma piekritējiem nav grūti Laimu izskaidrot par Sauli.

Tautas dziesmās Saule vairāk variantos iejem Laimas vietu. Neretis

abas tiek līdzīgi sauktas par ~mātēm", gan arī par „mīļām". Tāpat

viena, kā otra sēd dažreiz vītolā. Par nelaimīgiem bāra bērniem gādā

tāpat Laima, kā arī Saule. Sevišķi Laima palīdz tiem bērniem, kas

dzimuši saulītē. Laima ar Sauli palīdz arī dzemdētājām un šim no-

lūkam abas nēsā atslēgas. Turoties pie vienpusīgas teorijas, vairāk

pierādījumu arī vairs nav vajadzīgs.

Animistam ir atkal tik pat viegli meklēt pie Laimas mātes tikai

citu Veļu mātes nosaukumu. Laimas māte gādā par dzīvajiem „šai

saulē", tāpat, kā Veļu māte par mirušiem „viņā saulē", Sevišķi abas

rūpējas par bāriem. Arī ļaunu mūžu novēl Laimas māte, jo „pati
Laima laba sieva, pati liela naidiniece." (B. 1136, 6). Līdzīgi Veļu

mātei, viņa liek arī ļaudīm mirt. Tautiete žēlojas, ka ~Laimiņa, raga-

niņa", nojēmusi „arājiņu". (B. 27842). Laima ne tik vien nospriež

nāvi, bet sagaida arī vēl mirušo dvēseli (B. 27494), tāpat kā Veļu
māte (B. 27432). Ja Dievu jeb Debestēvu tikai ar scholastikas palī-
dzību varēja izskaidrot par veli, tad jau Laimas māti ir daudz vieglāki
iztulkot par Veļu māti.

Šāda vienpusīga tulkošana var zinātni tikai kavēt, nevis

veicināt. Ja Laimu tikpat labi var izskaidrot par sauli kā arī par mi-

ruša cilvēka dvēseli, tad skaidri var redzēt, ka šādā ceļā nevar nākt

pie patiesības. Kā paši cilvēki, tā arī viņu dievi ir cits citam līdzīgi,

un pats par sevi saprotams, ka šīm trim mātēm vajaga būt sevišķi lī-

dzīgām. It īpaši radās vēl līdzība, mītiem tālāku attīstoties. Tā jau
taisni ir lielākā mītologu nelaime, ka samērā jaunas parādības tiek

iztulkotas par pirmatnīgām.

Ja mēs gribam tikt pie skaidrības, tad mums ir jāmeklē, ko domā

par likteni dažādās tautas un kā ceļas likteņa dievību nosaukumi.

Nav mums zināms neviens piemērs, kur no saules jeb veļa būtu attī-

stījies kāds paša likteņa jeb likteņa dievības nosaukums. Turpretī ir

mums vairāk drošu liecību, kur likteņa jēdziens izvēršas par laimes jē-

dzienu, kas arī labi saskan ar vienkāršo ļaužu veselīgo optimismu. Tā

nu varam saprast, ka Laima ir mūsu tautas tradicijās likteņa lē-

mēja jeb „mūža licēja", šās „licējas" likums ir kas liekas

būt samērā jauns vārds, jo īstās tautas dziesmās tas vēl līdz šim nav

konstatēts. Ja Laima ir „mūža licēja" jeb likteņa lēmēja, tad varam

meklēt salīdzināšanai arī pie citām tautām līdzīgas dievības. Cilvēka

mūžs iesākas ar dzimšanu, un ja jau dzimstot likteņa dievība no-

spriež bērna mūžu, tad viņa. nāk blakus vecmātei. Tādēļ likteņa die-

vības ir parasti sieviešu kārtas (sal. moiras, parces v. c.) un tiek pie-
līdzinātas vecmātēm. Tādēļ arī Laimai tiek daudzināts vecmātes na-

zis un simboliskā atslēga. Cilvēkam ir patīkams saules siltums un

viņš labprāt gribētu dzīvot saules mūžu, kādēļ arī saule tika saistīta ar

likteni. Tāpat arī ļaudis ticēja, ka mirušo dvēseles var darīt dzīvajiem

ļaunu un labu, un tā tad nākt sakarā ar likteņa dievībām. Bet nav

pareizi, ja mēs mīta attīstības gadījumu gribam uzstādīt par vienīgo
mīta pamatu.
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Vārds liktenis latviešu valodā nav visai vecs, kādēļ daži domā, ka

liktenis, kā abstrakts jēdziens senatnē nemaz nebūtu bijis pazīstams.

Tāpat jau arī latviešu vārds dvēsele nav tik vecs, ka tas varētu būt

mantots no baltu pirmtautas, bet tādēļ mēs tomēr nevaram noliegt

dvēseļu kulta vecumu. Lieta ir tikai tā, ka cilvēku uzskati par dvēseli

un likteni ir ar laiku mainījušies, un šādām pārmaiņām ir dažreiz

sekojuši arī jauni nosaukumi. Mītologi pieskaita likteņa māņus pie
visvecākiem cilvēka mītiem. Vismaz nav mums vēl pazīstama neviena

mežoņu tauta, kas nepazītu nekādu likteni. Vienkāršāki izklausās tādi

piemēri, kur dažas tautas apzīmē likteni ar mūžu, dzīvi, gadījumu un

citiem līdzīgiem vārdiem. Citās valodās likteņa vārdu varam tulkot ar

pavēli (p. p., lat. fatum, slavu poKt>, ķīn. ming), kas tad gan laikam

ir jāsaprot par likteņa dievības pavēli. Līdzīgs vārds ir arī mūsu lik-

tenis, kas atgādina spriedumu (sal. krievu ko lēmusi „Laima

licēja".

No likteņa dievībām nevaram arī gluži šķirt tautas dziesmu

Māru, ko tagad atkal grib izcelt par vecu latviešu dievieti, lai gan

visu laiku to turēja par jumpravu Māriju. Māra jau esot saistīta ar

pagānu laiku mītiem, kas runājot svētiem rakstiem pretī.

Te mums nav jāaizmirst, ka Mārijas kults nebūt nav dibināts uz

jaunā testamenta rakstiem, kādēļ arī Mārtiņš Luteris ir to atmetis.

Kā Mārijas kults ir cēlies, par to jau tik daudz ir rakstīts, ka mums

vairs tas nav jāatkārto. Senie latvieši, kā jau minēts, piesavinājās kri-

stīgo ticību, nevis kristīgus rakstus lasīdami, bet gan šo to novērodami

pie kristītiem krieviem un vāciešiem. Tur nu bez šaubām bija ļoti

māņu arī no pagānu laikiem. Mārijas mīti bieži vien līdzinājās
Laimas mītiem, kādēļ pirmā drīz palika pie mums populāra. Līdzīgi

vispārīgai likteņa dievībai Mārija bija palīdzētāja dzemdētājām un

tika daudzināta ar simbolisko atslēgu. Kā jau sieviešu aizstāve, Mā-

rija gādāja arī par lopiem. Vidus laiku Mārijas kultam nerunā pretī

arī šāda t. dziesma:

Melna odze ietecēja
Manā govu laidarā;
Tā nebija melna odze,
Tā bij govu Māršaviņa.

B. 32446. No vairākiem apgabaliem.

Kā latvieši, tā arī dažas citas tautas ir savienojuši vārdus Mārija

jeb Marija un Māriņa, un krievu pūšamos vārdos ir sastopama arī

izteikums: MapHHa", čūska Māriņa, šāds piemērs nu visgai-
šāki pierādītu, ka Māra ir līdz ar kristīgo ticību ienākusi Mārija.
Bet tautas dzeja ir bagāta ar visādiem salīdzinājumiem, kādēļ uz tiem

vien nekas nav dibināms. Man gan liekas, ka govu Māršaviņa jeb

Māršaliņa ir tā pati govu Māra, bet fonētiski to nevar pierādīt. Otr-

kārt minētā dziesmā ir atrodams bieži sastopams dzejisks izteikums,
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kura mītiskā nozīme ir ļoti nedroša, kā to redzam no sekoša pie-
mēra:

Melna odze iztecēja
No nāburga istabiņas;
Tā nebija melna odze,
Tā bij pati Jāņu māte.

B. 32629. Kārkluvalku Teodors Rikterē.

Tā nebija melna odze,
Tā bij sētas saimenīca.

B. 32629, 3. V. Strautiņš, Taurupē.

Jemsim vēl citus piemērs: „Tā nebija lakstīgala, tā bij brāļa lī-

gaviņa" (B. 400). „Tie nebija ciema gaiļi, tie bij ciema puisēniņi"
(B. 888). „Tā nebija kupla liepa, tā bij talkas māmuliņa" (28499).
Kāda autoritāte lai nu izšķir, kur še vecie mīti un kur vienkārši tau-

tas dzeja?
Kur Māra, kā viduslaiku sieviešu patrone, tautas dziesmās nav

pielīdzināta Laimai, tur to viegli vien var pazīt par jumpravu Māriju.
Tiek daudzināta nevien „Māras jumpraviņa", bet arī, „mīļa Māra Ma-

daliena" (B. 5026), ko gan būs grūti šķirt no jaunā testamenta ter-

miņiem. Tāpat arī bieži minētā „svēta Māra" ir kristīgs nosaukums,

jo vārdu „svēts" līdz ar kristīgu ticību senie latvieši ir aizjēmušies no

krieviem (K. Mūlenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 111. 1156. 1. p.).

„Dieviņš brauca, mīļa Māra, svētu rītu baznīcā" (B. 33670), ko sauc

arī par „Māras baznīcu". Vai te nu ir domāta Domes baznīca Rīgā,

jeb arī citur ir celtas baznīcas Māras vārdā, tas vēl būtu jānoskaidro.
Tautas tradicijās nav sveša arī „Māras zeme" (p. p.: B. 5046), kā pir-
mie vācu garīdznieki nosauca seno Livoniju." Vienā dziesmiņā
(B. 33793) „Māras māte" mainās arī ar „Dieva māti", kāds nosau-

kums varētu būt radies, pirmajiem krievu misionāriem nonākot La-

tvijā. Pūšamos vārdos turpretī „mīļa Māra" tiek saukta taisni par
„Jēzus Kristus māti", šai latviešu Mārai ir ļoti līdzīga arī igauņu
Mārja un arī igauņu zemi sauc „Mārja mā". Nav tomēr dzirdēts, ka

arī igauņi savu Mārju būtu turējuši par senu igauņu dievieti.

Ja šī Māra būtu latviešu dieviete, nevis tikai aizjēmums no jum-

pravas Mārijas, tad viņai vajadzētu būt kādas noteiktas nozīmes, ar

ko tā atšķirtos no citām dievībām. Mēs jau redzējām, ka ar savām

mītiskām īpašībām Māra līdzinās tikai Laimai. Ļoti bieži viņa iejem
Laimas vietu, bet nekad netiek minēta kopā ar Laimu. Laima, Dēkla

un Kārta, kā jau minēts, ir laikam trīs senās likteņa dievības, kādēļ ce-

turtā Māra še ir uzskatāma par jaunāku pielikumu. Ja nu Māru viens

iztulko par jūras dievieti, otrs par veli un trešais par pasaules māti,
tad jau tā vien ir liecība, ka šādiem tulkojumiem nav nekāda reāla

pamata.

Ja Māras vārds būtu kāds mantojums no indoeiropiešu pirmvalo-
das, tad līdzīgs vārds mums būtu vispirms jāuzmeklē senprūšu un

leišu valodā, vismaz pēdējā, bet šādu salīdzinājumu še trūkst. Turpretī
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drošos piemēros ir tie viegli atrodami, p. p.: Dievs (leit. Dievas, prūs.

Deiwas), Pērkons (leit. Perkūnas, pr. Percunis), Laima (leit. Laime,
laikam arī pr. Layme). Pierādījuši vārda vecumu baltu valodās, mēs

varētu pēc Dieva, Pērkona, Dieva-dēlu un Saules-meitu parauga

meklēt tālākās līdzības senindiešu, grieķu, latīņu un senskandinaviešu

valodā, bet arī šai laukā nekas nav izdarīts. Ir gan pievilkts budistu

velns Māra, bet tas jau stāv tuvāku latviešu mērim, kamēr „mīļa Mā-

ra" ir pavisam kas cits. Ja mēs arī piejemtu, ka indiešu Māra un la-

tviešu Māra būtu cēlušies no veļiem, tad tomēr starp indiešiem un la-

tviešiem še vēl trūkst starplocekļu. šādi salīdzinājumi nepārliecina
ne valodnieku, ne mītologu.

Pie tādām dievībām, kuru pamatos nevaram sameklēt ne senču

dvēseles, ne arī kādas dabas parādības, pieder arī tie dievi, jeb gari,
kas gādāja par zemes augļiem un mājas lopiem. Katrā darbā cilvēki

gaidīja savu laimi un ticēja, ka ir kādi pārdabīgi spēki, kas šo laimi

var kavēt un veicināt. Tie ir pirmatnīgi un plaši pazīstami uzskati,
ka katram darbam ir savs dievs jeb gars par pārzinātāju, lai arī da-

basspēki (p. p. lietus) un senču dvēseles varēja viņiem līdzi darbo-

ties. Kāds Ceroklis laikam veicināja kuplus asnu cerus un Jumis

audzināja smagas vārpas. Bija arī vēl kāda Mēslu māte, kas liecina,
ka senie latvieši jau pagānu laikos pazinuši lauku mēslošanu. Pats

Dievs līdz ar Pieguļas māti un laikam vēlāko Ūsiņu gādāja par zirgiem,
Govu Māra jeb Māršaviņa līdz ar Pienamāti palīdzēja kopt govis, Bišu

māte atkal sargāja bites. Jūrasmāte palīdzēja zvejniekiem, Mežamāte

medniekiem, Ceļamāte ceļavīriem, Miegamāte sargāja gulētājus. Ka-

ravīru sargi un palīgi bijuši Mēness (B. 33833. 33849 — 51) ar Kara-

māti. Nosaukumi jau parasti noteic viņu darbību, kādēļ tautas dzeja
nemēdz kavēties, viņus tuvāki tēlodama.

Arī dažus putnus, rāpuļus un kukaiņus turēja par lopu labdariem

un ļaundariem. Lopiem bija labvēlīgi cielaviņas, zalši, vardes un vabo-

les, turpretī kaupiņi izzīda govīm pienu un nesa tām arī slimības. Par

zirgu labdariem daudzinaslokas, strazdus un tā sauktos zirguputniņus.
Kā ļaudīm bijušas dievības, kas gādājušas par viņu dzīvi un dar-

biem, tā arī katrā ļaužu nometnē bijis savs mājas jeb pavarda dievs,

kam piederējusi liela loma seno laiku ticībā. Arī latviešiem bijis tāds

dievs, ko pēdējā laikā saukuši par Mājaskungu. Agrākos laikos, kā

liekas, to saukuši par Cēli, vismaz dažos ziemeļu Vidzemes apgabalos.

Šim Mājaskungam ir parasti sakari ar senču dvēselēm, kādēļ daži at-

kal domā, ka tas esot cēlies no veļu kulta.

Neviens mītologs neliedz, ka veļiem jeb senču dvēselēm senatnes

ticībā bijusi liela nozīme, tikai mūsu dienu speciālisti vairs nedomā, ka

veļiem māņos piederot vislielākā loma un ka no viņiem esot cēlušās vi-

sas dievības. Jau augšā mēs redzējām, kā fakti ir tikuši sagrozīti
šādai vienpusīgai teorijai par labu.

Eiropā ir plaši pazīstamas diezgan vecas tautas romances, kur uz

nelaimīgas jaunavas jeb jaunekļa kapa uzaug roze jeb liepa, kas it kā

būtu mirušā cilvēka dvēsele. No liepas žubura dažreiz iztaisa kokles,
kuru skaņās nu grib dzirdēt nomirušā cilvēka balsi. Dažreiz viņa dvē-

sele arī par putniņu nolaižas uz minētās liepas, šajos piemēros bieži



171

vien tika meklēti svarīgākie pierādījumi par senās aizvēstures veļu
kultu. Bet tās ir samērā jaunāku laiku romantiskās dziesmas, kas pēc

sava satura ir pavisam pretējas pirmatnīgu ļaužu uzskatiem.

Visi primitīvi cilvēki baidās no miroņiem, izvairās apmeklēt tā-

das vietas, kur līķi tikuši izmesti un par nāvi pavisam nemēdz runāt.

Mongoļi vēl tagad izsviež parasti savus miroņus tuksnesī suņiem un

vilkiem par barību. Tibetieši tos sacērt gabalos, lai maitas ērgļi viņus
notiesātu. Tungusi vēl nesen pakāra līķus kokos, lai tos norītu putni,
bet ne zvēri. Bet tās ir tautas, kas pirmatnīgās bailes no miroņiem jau
ir atmetušas un tā tad kultūras ziņā progresējušas. Lai mironi vairs

nevarētu dzīvajiem kaitēt, tadsenāk iekasa tos zemē un uzvēla smagus

akmeņus virsū; citās vietās piesēja ar lūkiem mironam rokas un kā-

jas pie rumpja un tad apraka ; citur nocirta mironam galvu un no-

vietoja galvu un rumpi par sevi. Te mēs redzam aizvēstures uzskatus.

Ķīnieši un japānieši jau ļoti sen ir kārtīgi aprakuši savus mirušos.

Kapsētās viņi jau arī stāda kokus, bet uz pašiem kapiem vēl neaudzina

ne puķes, ne kokus. Arī rietumos tikai ap kristīgo laiku sākumu sāk

pamazām uzkopt kapus un stādīt uz tiem puķes un kokus. Tā tad nu

arī sapratīsim, ka augšējās romancēs apdziedātie kapi arī Eiropā nav

meklējami senā aizvēsturē.

Tautas dzeja visā pasaulē ir optimistiska un nāve nekur labprāt
netiek daudzināta. Bet ar augstāku kultūru bailes no miroņiem arvien

mazinās, kamēr pēdīgi jau sāk apdziedāt varoņu nāvi, un arī miršanu

no mīlestības. Lai nu neiznāktu pretruna ar dziedātāju līksmību, tad

šādu nāvi apdzied kā greznas svinības un priecīgas kāzas. Tiek dzie-

dāts, ka arī aizgājējs nav pavisam nomiris, bet viņa dvēsele parādās
atkal par puķi vai putniņu, jeb ari viņa balss vēl atskan kokļu mūzikā.

Tā ir jaunāku laiku romantika, nevis senie aizvēstures mīti.

Tas nesaskanētu ar tautas veselīgo optimismu, ka visa pasaule
būtu jāuzskata par vienu pašu lielu kapsētu un ka visi neredzamie da-

bas spēki būtu tikai mironi, šādi uzskati, kā jau teikts, ir arī tagadējā
zinātnē atmesti. Tomēr visas tautas ir piegriezušas nāves gadījumiem
lielu vērību un ir vedušas pastāvīgu cīņu pret visādiem ļauniem ga-

riem, kuru starpā liela loma piederēja senču dvēselēm. Mirēju gan-

drīz visas tautas ir izcēlušas no guļas vietas un nolikušas uz zemes,

laikam, lai atvieglinātu viņam ceļu uz viņu sauli, jeb lai atdotu to Ze-

mesmātei. Latvieši, kādam mirstot, ir pamodinājuši visus mājas ļau-
dis un pat lopus, lai mirējs tos neapmirtu, no kā cēlušās visādas nelai-

mes. Mironam tūliņ aiztaisījuši acis, lai tas neaizmānītu citus sev līdz.

Kamēr mirons atradies mājā, tikmēr tur nedrīkstējuši darīt dažādus

darbus, par piemēru, velēties, lai nesadusmotu aizgājēju. Mirēja ci-

sas, kā arī mirstamo kreklu, parasti sadedzinājuši. Kad miroņu veduši

uz kapu, tad zirga priekšā nokāvuši gaili, laikam aizgājējam par ziedu.

Vedējiem aiz muguras izlējuši spaini ūdens, lai aizvadītu projām ļau-
nus garus, laikam ari pašu nomirušo.

Jau priekš kristīgās ticības piejemšanas latvieši apbeduši savus

miroņus zemē, izjemot, varbūt, tikai kuršus, pie kuriem sastopam arī

līķu dedzināšanu. Zārkus taisījuši neretis no viena koka, siles veidā.

Šai „mūža namā" devuši arī dažādas lietas līdz, dažreiz arī kādu nau-
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das gabalu. No sākuma šīs dāvanas nozīmējušas it kā atpirkšanos no

mirušā, lai tas apmierinātos ar piešķirtām mantām un nejemtu nekā

pats ar savu roku.

Bērēs liela nozīme piešķirta raudu dziesmām, kurās slavējuši aiz-

gājēja darbus, bet arī visi citi bērinieki sargājušies runāt par mirušo

kaut ko ļaunu, lai viņš par to neatriebtos. Raudu dziesmas dziedājuši
tāpat vīrieši, kā arī sievietes, lai gan pēdējā laikā tikai vairs sievietes

turējušās pie šās senās ierašas, žēloties" par mirušo, vajadzēja arī

raudāt, kaut arī bez asarām, jo asaru vietu izpildījuši arī zirņi, kuru

nekad nevajadzēja trūkt uz bēru galda. Pārāka raudāšana turpretī ne-

bija cienā un asaras, kas kritušas uz pašu miroņu, nebijušas tam par

labu. Senākos laikos, bijusi pazīstama arī kāda miroņu deja, kas vē-

lākos laikos uzskatīta par palaidnību, kādēļ tāarī jau sen atmesta. Mie-

sas kailums šai dejā nav bijusi nekāda nekaunība, bet tikai sēru ap-

liecinājums, kas, kā mītologi domā, senāk nozīmējis ļaunu garu bai-

dīšanu, varbūt neizjemot arī pašu nomirušo.

Senāk nav tikai aprakuši jeb „slēpuši" mirušo miesas, bet laikam

gan lūkojuši viņa dvēseli aizvadīt uz viņu sauli, kā to redzam pie ci-

tām tautām, šādi vadītāji tālākā senatnē laikam būs bijuši kādi burt-

nieki, burvji, raganas jeb citi kādi starpnieki starp cilvēkiem un garu

valsti, kas tad dziedādami, spēlēdami un citas ceremonijas izpildī-

dami, nosūtījuši aizgājēja dvēseli veļu valstī. Valdniece nevien pār

zemi, bet arī par apakšzemi bijusi Zemesmāte, bet mirušo dvēseles sa-

jēmusi Veļu māte. Pēc tautas dziesmas vārdiem viņā saulē bijusi ne-

mīlīga dzīvošana", tur nedziedājuši nekādi putni. Plašāki šo naba-

dzīgo dzīvi tēlo dažas pasakas un teikas. Tādēļ veļi nav bijuši visai

mierā ar savu stāvokli un bijuši skaudīgi uz dzīvajiem cilvēkiem, kas

dzīvojuši labākos apstākļos. Sevišķi veļi gribējuši atriebties savējiem,

ja tie nav izpildījuši pret viņiem kādu pienākumu. Pie tādiem nemie-

rīgiem gariem ir pieskaitāmi pazīstamie lietuvēni, kas cēlušies no ne-

laikā mirušu cilvēku dvēselēm. Dabīgi miruši un kārtīgi pavadīti aiz-

gājēji turpretī ir bijuši saviem pakaļpalicējiem dažreiz arī labvēlīgi,
šādi gari mēdz dažreiz uzturēties gan mājas pavardā, ganarī aiz ista-

bas durvju sliekšņa. Mājas kungam nu mēdz būt cieši sakari ar pa-

vardu, kamēr aiz sliekšņa mēdz uzturēties arī Laima. Tā nu mēs re-

dzam, kā tiek paplašināts Mājas kunga un Laimas kults. Laima še

ir ienākusi arī Mājas kunga darbības laukā.

šādus faktus ir animisti sagrozījuši atkal savai vienpusīgai mā-

cībai par labu. Pavardā un aiz sliekšņa esot senāk aprakti mironi. Tā

tadMājas kungs, kam ir cieši sakari ar pavardu un slieksni, neesot no

iesākuma bijis nekas cits, kā tikai velis, kas uzturoties pie savas kapa
vietas, šāda veļa darbība tikusi paplašināta un viņš vēlāku izvērties

arī par debess Dievu. Nevar teikt, ka šim izskaidrojumam nebūtu sa-

vas loģikas, tikai šī loģika ir dibināta uz nesavienojamiem faktiem.

Neviens speciālists vairs nedomā, ka miroņu aprakšana būtu ļoti

sens aizvēstures ieradums. Ja arī nav noliedzāmas dažas ļoti vecas

kapenes, tad tas vēl nenozīmē, ka tanīs laikos aprakti visi miroņi.

Mongoļi, kā jau teikts, vēl tagad izsviež parasti savus miroņus

tuksnesī, lai gan viņu valdnieki tikuši aprakti no ļoti seniem laikiem.
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Vecā kultūras tauta ķīnieši vēl tagad kārtīgi neaprok bērnus. Tā tad

ar miroņu aprakšanu saistītie māņi nevar būt tik veci, un pirmatnīgi,
ka tādi jau būtu meklējami pie visas cilvēces.

Mironi iznesti un aprakti arvien tālāku nost no dzīves vietas, kur

cilvēki nemēdza staigāt. Valdnieku kapu vietas aiz dažādiem ieme-

sliem tikušas nereti pat slēptas no ļaudīm. Bet ja miroņu apraka mā-

jas pavardā jeb pie sliekšņa, tad tā jau bija zināmas attīstības pazīme,
kad no miroņa tuvuma vairs ļaudis nebaidījās. Tādi apbedīšanas veidi

ir reti izjēmumu gadījumi, kas nebūt nav meklējami pie visām

tautām.

Kad nodibinājās paradums aprakt dzimtas tēvu pavardā vai arī

pie sliekšņa, tad pavards un slieksnis jau bija tādas cienījamas vietas,

kurām zināms gods tika parādīts. Tā tad Mājas kunga ideja varēja
attīstīties tikpat labi arī no pavarda un sliekšņa kulta. Kā Māra ie-

viesās Laimas kultā, Laima atkal Mājas kunga kultā, tāpat laikam arī

veļu kults paplašināja pavarda kultu. Mums nav nekāda skaidri sa-

protama iemesla dažādiemkultiem meklēt tikai vienu vienīgu pamatu.

Fantāzijai par dvēselēm attīstoties, tika arī prātots, ka veļi var

pacelties arī debesīs un nākt sakaros ar debess dievībām. Tā par Mā-

jaskungu stāsta dažas tautas, ka tas reiz par gadu paceļoties debesīs

un izstāstot debess dievam savas mājas cilvēku grēkus. No tā nu taisa

animisti tālāku slēdzienu, ka debess, saules, mēness un pērkona dievī-

bas esot tikai no veļiem cēlušās. Mūsu dienās gan būs grūti atrast

tādu vecu mītologu, kas vēl turētos pie šādiem uzskatiem.

Lai gan veļa vārds stāv sakarā ar tocharu verbu „vāl", mirt,

un tā tad vispirms gan ir nozīmējis miroņu, tomēr mūsu dienās vairs

nevaram apgalvot, ka itin visi veļi būtu tikai mirušu cilvēku dvēse-

les. Tā par piemēru Zemesmāte un Veļumāte, kurām abām ir vēl mei-

tas, nav cilvēku dvēseles. Tā arī velns (leit. veinias, velinas) ir gan

cēlies no veļa, bet tagad visās tautas tradicijās tas tiek ļoti noteikti

šķirts no mirušā cilvēka dvēseles. No tā nu skaidri redzam, ka uzskati

par veļiem ir attīstījušies un viss še nebūt vairs nav pirmatnīgs.

Par īstu ļaunu garu Velns ir izvērties tikai vēlāku zem kristīgās
ticības ietekmes. Līdzīgā ceļā ganarī būs radies Jods, kas izliekas kā

maisījums no Jūdāsa un „melnā vīra" (der schwarze Mann), jo leišu

valodā „juodas" ir tikai īpašības vārds „melns". Tāda pati nozīme,
kā mūsu Jodam, ir arī igauņu vārdam „Juudas" un somu vārdam

„Juutas", ko daži zinātnieki uzskata par aizjēmumu no latviešu valo-

das, kādēļ mūsu Jods var būt arī vecs vārds. Tomēr šāds samērā

jauns ceļojošs jēdziens, liekas būt, saistīts ar kristīgu laiku tradici-

jām, jo viņš varēja sākt izplatīties arī agrāki par pašu kristīgo ticību.

Vismaz leiši nepazīst nekāda Joda un nav mums iemesla domāt, ka

viņi to būtu aizmirsuši.

Tā nu mēs redzējām, ka seno latviešu dievi ir cēlušies no dažā-

diem iemesliem, ne tikai no dabas parādībām un senču dvēselēm vien.

Mīti ir padoti pastāvīgām pārmaiņām, kas ceļas ne tikai no pašas tau-

tas attīstības, bet tāpat arī no kaimiņu tautu ietekmes. Nav nekāds

vieglais uzdevums izzināt, kas vienam jeb otram mītam ir bijis par
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pirmo pamatu. Ļoti ērti, turpretī, ir sarindot faktus pēc kādas gata-
vas teorijas, bet šāda rindošana ir diemžēl zinātnei tikai kaitīga.

Apskatot latviešu dievu attīstības pakāpes, mēs redzam, ka tie

ir vēl maz antropomorfizēti, t. i. pielīdzināti cilvēkam, jo trūkst mums

liecību par viņu izskatu un ģenealoģiskiem sakariem. Lai gan tau-

tas tradicijās daudzina divus dievu pārus: Debestēvu ar Zemesmāti

un Mēnesi ar Sauli, tomēr viņu sakari ir ļoti nenoteikti. Nekur nav

minēts, ka Dievadēlu māte būtu bijusi Zemesmāte, un ka Mēness

būtu Saulesmeitu tēvs. Tāpat trūkst mums ziņu, ka Zemesmātes mei-

tas tēvs būtu Debesstēvs, un Mēnesdēla māte būtu Saule. Vēl mazāk

ir pielīdzināti cilvēkiem Jumis un Laima.

šādi fakti tomēr nebūt vēl nenozīmē, ka seno latviešu dievi būtu

bijuši tādas abstraktas būtnes, kas nemaz nebūtu tēlojamas redzamā

veidā. Lai gan gandrīz visi agrākie zinātnieki ir nolieguši pie sena-

jiem latviešiem dievu tēlus, tomēr šādas domas var itin droši turēt

par maldīgām, jo mums nav pazīstama neviena tāda pagānu tauta,
kas būtu gan pielūgusi savus dievus, bet nebūtu taisījusi šo dievu tē-

lus. Tā arī par Latviju ir mums ziņas, ka šur un tur ir atrasti ak-

meņa tēli, kas turēti par pagānu dieviem un tādēļ tikuši iznīcināti.

Dievu tēlus taisīja, zināms, arī no koka un māliem, kādēļ šādi tēli ir

gājuši bojā.

Tikpat nepareizs ir cits vispārīgs apgalvojums, ka senie latvieši

neesot pazinuši nekādu tempļu, turēdami par savām svētnīcām tikai

dažus kalnus un birzis. Nav gan jādomā, ka senie latvieši būtu jau
cēluši akmeņa dievnamus, bet ja viņi taisīja ēkas, kur pašiem dzīvot,

tad viņi, tāpat kā citas tautas, būs arī pratuši ierīkot kādas būdiņas
savu dievu tēliem. Kā pie leišiem „bažnyčia" senos laikos ir nozī-

mējusi arī pagānu templi, tā arī Latvijā ir sastopami baznīcas kalni,
kur nekad nav stāvējis nekāds kristīgas ticības dievnams.

Dieviem tikuši nesti dažādi „ziedi" jeb upuri, laikam gan neiz-

jemot pat cilvēkus, kā tas ir konstatēts pie kaimiņu tautām. Dieviem

kalpoja, zināms, ne tikai ar ziedojumiem vien, bet arī ar dziedāšanu,
svētku svinēšanu un citām līdzīgām ceremonijām. Dažādi izgrezno-

jumi uz apģērba un citām lietām tika taisīti ne tikai skaistuma dēļ
vien, bet gan katrreiz arī ar kādu mītisku nozīmi. Pat bērnu ro-

taļu lietiņas netika parasti taisītas pēc brīvas fantāzijas, bet gan pēc

vecas parašas saskaņā ar simpatētiskiem tulkojumiem.
Kādu priesteru, līdzīgu mūsu laiku garīdzniekiem, seniem latvie-

šiem nebija, bet netrūka viņiem tomēr visādu citādu starpnieku starp
cilvēkiem un garu valsti. Burtnieki, zīlnieki un pareģi lūkoja izzināt

dievu prātu un sludināja ļaudīm nākamas lietas. Vārdotāji, pūšļo-
tāji, laitītāji, zāļotāji un citi labdari veda cīņu pret ļauniem gariem,
kas nesa ļaudīm visādas sērgas un slimības. Arī burvji, raganas un

spīganas tika turēti gluži vienkārši par cilvēkiem ar pārdabīgām spē-

jām, bet netika vis sodīti un vajāti kā vēlāku kristīgos laikos.

Ļoti populāri ir tie uzskati, it kā visi pagānu laiku mīti būtu di-

bināti vienīgi uz dievticības, bet šādas domas ir nepareizas. Visa

seno cilvēku dzīve pastāvēja no cīņas pret ļauniem gariem, no ku-

riem tie baidījās vai uz katra soļa. Arī slimības turēja par tādiem Jau-
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niem gariem, kas sevišķi cilvēkiem sabīstoties, iekļuva viņa miesā.

Tāpat arī cilvēks kad gulēja, šķaudīja jeb žāvājās, viņā varēja iekļūt
kāds ļauns gars un sacelt kādu slimību.

Ļaunie gari vajāja cilvēku visvairāk trijos gadījumos: dzimstot,

precējoties un mirstot, kādēļ arī kristību, precību un bēru ierašās

atrodam daudz ļoti līdzīgu māņu. Pētījot šo māņu pirmo nozīmi,

parasti varam vērot, ka tie ir sākušies no cīņas pret ļauniem gariem.
Mātei jau grūtniecības stāvoklī bija jāsargās no dažādiem dar-

biem, kustībām un sevišķi no bīšanās, lai simpatētiskā ceļā bēr-

nam nepiesistos kāds ļaunums. Pēc vecu-vecā ieraduma dzemdēšanai

vajadzēja notikt pirtī un uz zemes, kas laikam atgādināja Zemesmā-

tes klēpi. Dzemdējot mātei vajadzēja atraisīt visus mezglus, cilpas
un saktis, lai ar to sataisītu bērnam brīvu ceļu. Senatnē, kā vērojams,
arī jaunpiedzimušo bērnu nolika uz zemes, un tēva pienākums nu

bija pacelt bērnu no zemes augšā, ja viņš to gribēja audzināt lielu.

Pēc dzemdēšanas ilgāku laiku māte un bērns tika uzskatīti par ne-

šķīstiem, pareizāki' sakot, par viegli pieejamiem ļauniem gariem, kā-

dēļ bija jālieto visādas burvības viņu sargāšanai. Ilgāku laiku cau-

rām naktīm dedzināta uguns, lai velni jeb laumes bērnu nenozagtu

un neieliktu savu bērnu īstā bērna vietā. Ja bērns pēc vārda došanas

slimojis, tad viņam devuši citu vārdu, lai tādā ziņā piemānītu tos

ļaunos garus, kas bērnu moka.

Kā jau senie indoeiropieši, tā arī senie latvieši precējušies it kā

līgavu zogot, ganarī maksājot par to kriena naudu. Tās bijušas ti-

kai vecas ceremonijas, nevis īsta līgavas zagšana un pirkšana; bet

nav tomēr jāaizmirst, ka senāk starp ceremonijām un nopietnību

nebija lielas starpības. Lai piemānītu ļaunos garus, kas vajā jauno

pāru, sevišķi līgavu, tad vairāk sievietes saģērbušās gluži līdzīgās

drēbēs, tā ka dažreiz ne tik lēti bijis atrast īsto līgavu. Tā paša ie-

mesla dēļ, kā to lasām tautas dziesmās, aizveduši dažreiz līgavas
vietā papriekšu kādu citu sievieti jeb pat pārģērbušos vīrieti un tad

tik vēl veduši īsto līgavu. Vedējiem ceļā likuši arī aizkārtnes, caur

kurām tad tikai ar kādu ziedu jeb dāvanu laiduši vedējus cauri, do-

mādami tādā ceļā aizturēt ļaunos garus, kas būtu dzinušies jauna-
jam pāram pakaļ. Līgavaiņa mājā cēluši līgavu ar celšanu pār mā-

jas slieksni, laikam lai izrādītu cienību pret Laimu, kas guļot, kā jau

teikts, pie istabas sliekšņa. Jaunajā mājā līgava metusi ziedus vi-

sās malās, laikam lai apmierinātu turienes garus.
Kad kāds cilvēks mira jeb tika pavadīts uz pēdējo dusu, arī tad,

kā jau augstāk minēts, tika izpildītas dažas līdzīgas ceremonijas, kur

atkal parasti spīd cauri cīņa pret ļauniem gariem.
Senie latvieši, kā arī visas citas pirmatnīgas tautas, ir ticējuši,

ka cilvēks stāv tuvu kustonim. Māņos un teikās kustoņi pat neretis

tiek nostādīti augstāku par cilvēkiem. Sevišķi mājas lopi viņiem
bijuši kā draugi un biedri. Vīrieša mīlulis bijis viņa jājamais zirgs

un blakus tam laikam gan arī medību vanags, kamēr sievietes cie-

nījušas vairāk govis un aitas. Cilvēki domājuši, ka lopi visu saprot,
kas ap viņiem notiek, un paredz pat nākamas lietas, bet tikai ne-

grib cilvēkiem par tām stāstīt. Zināmos laikos lopi tomēr esot sa-
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runājušies un arī cilvēki esot šādas runas noklausījušies. Pasakas

stāsta par vilkiem, lāčiem un briežiem, ka tie dažreiz zīdījuši mežā

izliktus bērnus. Citās pasakās ir runa, ka no lāča jeb ķēves piedzi-
mis dēls, kas izaudzis par lielu stiprinieku un varoni. Daži cilvēki

turēti par vilkatiem jeb vilkačiem, kas itin kā varējuši pārvērsties

par vilkiem. Etnogrāfi domā, ka šādas ziņas esot senas atmiņas par

totemismu, kad ļaudis ticējuši, ka šie esot cēlušies no zvēriem. To-

mēr šāds totemisms nav vēl droši pierādīts ne pie vienas indoeiro-

piešu tautas.

Latviešiem ir daudz teiku par kokiem, kas arī it kā būtu bijuši
dzīvi un senāk varējuši pat runāt, šādam koku kultam bijusi sava

nozīme ne tikai tautas tradicijās, bet arī senā saimniecībā. Priedes,

egles un paegļi turēti par dzīvības kokiem, kas zaļo vasaru un ziemu,
kādēļ tie izmantoti cīņā pret ļaunumu. Aiz šā iemesla šie koki lie-

toti ēku celšanai, un viņu skujām piederējusi liela loma visādās svi-

nībās, kas pirmā kārtā bijuši kari pret tiem pašiem ļaunajiem ga-

riem. Ozols turēts par jaunu spēcīgu puisi, kādēļ vīrieši taisījuši
savas lietas visvairāk no ozola. Viņa zari kā spēka simboli noderē-

juši arī ļaunuma apkarošanai tāpat kā augšā minētās skujas. Meitu

koks turpretī bijusi liepa, no kuras taisītas visādas lietas sieviešu

vajadzībām. Bites senāk kopuši tikai vīrieši, kādēļ arī dravas jeb
dores dētas parasti tikai ozolos, bet nekad liepās, lai gan liepas ir

šim nolūkam daudz noderīgākas. Kur trūka ozolu, tur jēma priedes
un egles par dējalām. Senu-senais mātes koks ir turpretī ābele, ka-

mēr precētu sievu tautas dziesmas pielīdzina visvairāk ievai.

„Oši, kļāvi, ozoliņi" ir tautas meitas no kuriem abi

pirmie esot precējušies. Osis turēts turklāt vēl par aklu, kāds ap-

stāklis atkal ievērots lietas taisot. Dziesmās daudzinātās „oša laivas"

gan laikam tādēļ taisītas no oša, ka aklais ir vadāms un nevar iet

savu ceļu. No tā paša oša, kā zināms, arī senie ģermāņi taisījuši

savas laivas, un Homēra grieķi, kā arī senie vācieši, savus šautrus

jeb metamos šķēpus, šie šautri gan laikam atkal tādēļ taisīti no

aklā oša, lai metējs varētu ar tiem labi mērķēt.
Bērzs bijis starpnieks precībās, kādēļ meitas, slotas žagarus

griežot, sargājušās nolauzt viņa galotni, lai neceltos kāda nelaime

laulības dzīvē. Arī pie krieviem bijis vecs ieradums, ka pavasaros

jaunas meitas dejojušas ap bērziem. Lazda turēta par taisno koku,

kādēļ gājēji taisījuši savas kūjas no lazdas. Arī tas ir vecs ieradums,

jo leišu valodā vārds „lazdā" nozīmē kūju. Sētās senie latvieši vis-

vairāk stādījuši vītolus, kurus laikam turējuši par mājas sargiem.

Tautas dziesmas daudzina, kā jau minēts, ka arī Laima un Saule

sēd vītolā. Ābele ir ne tikai māte, bet arī Dieva koks, kas stāv pretī

Velna kokam apsei, pie kuras latviešiem nav patikusi lapu trīcēšana.

Kristīgu laiku māņos visbiežāki tiek daudzināts sērmūkslis, bet ir

jāšaubās, vai viņam arī jau pagānu laikos bijuši tikpat liela nozīme

ļaunuma apkarošanā kā vēlāku.

Alksnis tautas dziesmās ir nevien mazvērtīgs, bet arī nicināts

koks, jo viņa nederība tiek biežāki uzsvērta nekā to varētu sagaidīt.

Tomēr tie iemesli, kādēļ alksnis būtu nicināms, stāv sakarā ar kri-
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stīgiem mītiem. Pēc vienas teikas uz alkšņa esot pilējušas vilku sa-

kostā Velna asinis. Pēc citas teikas Kristus krusts esot taisīts no

alkšņa. Aprīļa mēnesī, kad Kristus esot krustā sists, vēl tagad
alksnim tekot asinis. Tādēļ nevaram visai droši zināt, vai alkšņa so-

dīšana pie latviešiem jau būtu cēlusies pagānu laikos.

Vīksna un goba ir Latvijā diezgan bieži sastopami koki un viņi
itin labi noderēja arī latviešu saimniecībā. No šiem kokiem lieca

lokus un ratus, no viņu krijas varēja taisīt traukus, no viņu lūkiem

varēja vīt valgus un darīt vīzes. Tomēr tautas dziesmās šos kokus

tikpat kā nemaz nepiemin un māņos viņi nespēlē nekādas lomas. Arī

šai gadījumā iemesls būs jāmeklē tai pašā māņticībā, lai gan droša

pierādījuma man še nav nekāda. Vienā skandināviešu mītā var vē-

rot, it kā vīksna būtu bijusi oša sieva. Ja tad nu arī viena latviešu

tautas dziesma daudzina, ka „ošam sieva, kļavām sieva", vai tad

vīksna un goba nevarētu būt oša un kļava sievas? Tādā gadījumā
mēs arī varētu saprast, ka vīksna un goba precētu sievu kārtā va-

rēja palikt pie malas latviešu mītiskās koku draudzes dzīvē.

Pārskatu par latviešu mitoloģiju beigsim ar senajiem pagānu
laiku svētkiem. Eiropas tautas pagānu laikos ir svinējušas trīs lie-

lākos svētkus, kas arvien noticis jaunā jeb pilnā mēnesī. Jādomā,
ka šādi trīs lielākie svētki būs bijuši arī senajiem latviešiem. Pir-

mos tādus senlaiku svētkus varam vērot jaunā gadā, kas būs me-

klējams pavasara sākumā un kristīgos laikos sakritis ar Jura dienu.

Auglības jeb līgojamos svētkus senie latvieši svinējuši pārejas laikā

no pavasara uz vasaru, un šis laiks nebūs šķirams no mūsu dienu

Jāņiem. Ar rāceņu sēšanu priekš Jāņiem beidzas sējas laiks un ar

siena pļaušanu pēc Jāņiem iesākas pļaujas laiks. Šie svētki bija sa-

vienoti ar Saules un failus kultu un viņu pirmais uzdevums bija at-

kal cīņa pret ļauniem gariem, burvjiem un raganām, kas varētu

auglībai kaitēt. Tam nolūkam tika dziedāts, dedzināta uguns, un lopu
kūts priekšā nomesti ērkšķi un dadži. Paši cilvēki lika sev galvā

puķu vaiņagus, kamēr ēkas un vārtus izpušķoja ar koku zariem. Tre-

šie lielie svētki bija veļu laiks jeb Dieva dienas, ko jau no seniem

laikiem svinēja rudenī, šos svētkus turēja tikai tad, kad jau viss

bija nopļauts un savākts, lai veļi staigādami vairs nevarētu kaitēt

lauku augļiem. Svinības' vilkušās veselu mēnesi, kad veļiem doti da-

žādi ēdieni un dzērieni. Svētkiem beidzoties, dzinuši atkal veļus pro-

jām slaucīdami svinību telpas pat ar slotām. Ļaudis ticējuši, ka ar

slotu var izslaucīt arī neredzamos garus.

Bez šiem lielajiem svētkiem ir, zināms, bijušas dažas citas svi-

namas dienas, bet par tām mums vēl nav nekādu drošu vērojumu.

P. Šmits.
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Latvieši un katoļu baznīca.

1. Latviešu ciltis iepazinās ar kristīgo ticību tikai tad, kad gan-

drīz visa pārējā Europa jau bija kristīga. Pie viņām sastapās, tāpat
kā savā laikā pie dienvidus slāviem, austrumu pareizticīgās baznīcas

un Romas katoļu baznīcas ietekmes sfēras. Pirmo reprezentēja lat-

viešu austrumkaimiņi krievi, otru — vācieši un skandinavieši.

Krievu baznīca bij toreiz vēl samērā jauna, tai nebija stipras
centrālās vadības, un politisko atbalstu baznīcas ekspansijas tieksmēm

vājināja krievu kņazu savstarpējās ķildas un vēlāk tatāru jūgs.
Tādēļ arī, liekas, netika organizēta krievu misijas darbība pēc no-

teikta plāna un plašos apmēros. Bet chronista spriedums, ka krievu

baznīca bijusi kristiānisma propagandā pavisam neauglīga (mater
Ruthenorum sterilis et infoecunda etc. — Chronicon Lvvoniae

XXVIII, 4), partejisks un izskaidrojams ar viņa pasaules uzskata

vienpusīgumu, kas krievus un viņu pareizticību ierindo īstas Dieva

valstības pretinieku pusē
1)- Gan netrūkst vēl arī līdz pašam pēdē-

jam laikam vācu autoru, kas atkārto šo chronista spriedumu 2),
bet tagad tomēr jāuzskata par galīgi pierādītu, ka latvieši jau pirms
1200. g. caur krieviem iepazinušies ar kristīgu baznīcas dzīvi un ap

to pašu laiku aizguvuši no tiem arī vairākus vārdus baznīcas termi-

noloģijā: baznīca, gavēt, gavēnis, grāmata, grēks, klanīties, kristīt,
krists krusts, augšgaliešu izloksnē), kūma (vecāka forma: koms),

nedēļa, nedēļas dienu apzīmējumi un skaitīšanas veids, pagrabs,

svece, svētki, svēts, tulks, zizlis, zvanīt un eventuāli arī vēl citi 3).
Cauri gadusimteņiem šie vārdi uzglabājušies latviešu valodā par

dzīviem pagātnes lieciniekiem un apstiprina chronikas datus, kas sa-
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vukārt vēsta, ka latviešiem krievu pareizticība ne vien bijusi pazī-

stama, bet ka viņi to zināmos apgabalos arī kristībā formāli pieņē-
muši (Chron. Lyv. XI. 7., XVI. 3. etc). Arī atsevišķi archaioloģiski
dati apstiprina pareizticības ietekmi it īpaši austrumlatviešos: vē-

lajā dzelzslaikmeta (9. —12. g. s.) kapos atrastas rotas lietas kristīgu
simbolu veidā un izgreznotas kristīgiem motīviem 4).

13. g. s. sākumā Tolovas apgabals turējās pie pareizticības, un

krievu vasaļu pilīs pie Daugavas bij pareizticīgo priesteri un baznī-

cas ar attiecīgo iekārtu. (Chron. Lyv. XVIII. 3., X. 3., XIII. 4.).
2. Katoļu baznīca nāca sakarā ar latviešiem, kad bij pašreiz sa-

sniegusi savus ziedu laikus. Pāvestam bija jau izdevies centrālizēt

Romas kūrijā visas katoļu baznīcas administrāciju un saimniecību.

Gribēdama tapt par pasaules valdnieci, Roma bij uzsākusi jau kopš
gadu simteņiem aktīvu katolicisma propagandu, un izstrādājusi savu

īpatnēju misijas metodi, kas radikāli atšķīrās no misijas paņēmie-
niem pirmos kristietības gadsimteņos. Viņa arī prata sev nodrošināt

vajadzības gadījumā laicīgās varas atbalstu un aizsardzību. Misi-

jas izejas punkti bij klosteri, misijas darbinieki nāca no reliģisko

ordeņu vidus, pirmos panākumus tūlīt steidzās vaiņagot ar jaunas

bīskapijas nodibināšanu, izbīdot līdz ar to jaunus klosterus kā kul-

tūras un reliģijas pionieru nometnes 5).
Plašākie kristiānizēšanas centieni viscaur bij gandrīz neatšķi-

rami saistīti ar jau kristīgo tautu un valšķu politiskas un saimnie-

ciskas ekspansijas dziņām. Tādēļ arī pagānu pretestības laušana ar

„uguni un zobenu" (kas 13. g. s. bij jau parasts paņēmiens katoli-

cisma misijas politikā), kaut arī nesa svēto „krusta karu" izkārtni,

bij visvairāk cīņa varas un bagātības dēļ. Baznīcas misijas dziņa
deva iespēju pārklāt šīm cīņām reliģisku plīvuru").

845. g. apvienotā Hamburgas un Brēmenes virsbīskapija bija
katolicisma bāze Europas ziemeļu un austrumu kristiānizēšanas gai-
tās. Jaundibinātās Skandināvijas bīskapijas, kas sākumā atradās

zem Hamburgas un Brēmenes virsbīskapa mētropolitānvaras, 12. g. s.

tapa neatkarīgas, un Lundas archibīskapija Dānijā un Upsalas —

Zviedrijā saistīja turpmāk savus misijas centienus katra ar savas

pašas valsts ekspansijas nolūkiem.

Viss, kas noticis latviešu cilšu kristiānizēšanā līdz 1200. g., ziņu

trūcīguma dēļ, nav vairs noteiktā vēsturiskā secība un sakarībā ska-

tāms un attēlojams.

Hamburgas un Brēmenes kā arī Lundas virsbīskapu kristiānizā-

cijas mēģinājumiem Baltijā 11. un 12. g. s. nav zināmi nekādi palie-
kami panākumi. Atsevišķu misionāru, Hiltuīna-Johana (ap XI. g. s.

vidu) un Fulkona (ap XII. g. s. vidu), darbība palika bez sekmēm,

un pret gadsimteņa beigām dāņi jau sāka rīkot krusta karus pret

„ēstiem" 7)- Arī augustīniešu korkungs Meinhards, kas ieradās Dau-

gavā Lūbekas tirgotāju sabiedrībā un ar Polockas kņaza Vladimira

atļauju ap 1180. g. apmetās lībiešu ciemā Ikšķilē, un viņa biedrs ci-

stercietis Teodorichs (Dītrichs), kas darbojās Gaujas lībiešu vidū,
lai gan bij paspējuši dažus lībiešus nokristīt, tomēr pārliecinājās, ka

bez reāla spēka nevarēs savās pozicijās noturēties.
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Tur neko nelīdzēja arī, ka Hamburgas un Brēmenes virsbīskaps
Hartvichs bij iesvētījis Meinhardu par Ikšķiles bīskapu 1186. g. un

izgādājis savai rīcībai un savam jaunajam sufragānbīskapam pāvesta
apstiprinājumu un svētību. Liekas pat, ka tieši bīskapa Meinharda

organizācijas mēģinājumi sacēla pret viņu lībiešus, kas misionāram

Meinhardam bij ļāvuši brīvu rīcību. Meinharda pēcnācējs Bertolds

samaksāja pirmo krusta karotāju uzvaru Daugavas piekrastē ar savu

dzīvību, bet ar ieročiem iegūtie panākumi izbeidzās līdz ar kara pulku
aiziešanu (Chron. Lyv. L un II.).

bīskaps" Alberts (1199.—1229.) tad arī ieradās pie

Daugavas tikai tad, kad bij savācis pietiekošu krusta karotāju pulku.
Konsekventa varas un diplomātiskas gudrības politika ir viņa iero-

cis, savas kristīgas garīgas valsts nodibināšana Baltijā — viņa mēr-

ķis. Viņam arī izdevās nokratīt Hamburgas un Brēmenes archi-

bīskapa mētropolitānvaru 1213. g.
8), bet viņa vēlēšanās pacelt Rī-

gas bīskapiju par virsbīskapiju sadūrās ar baznīcas varas centrali-

zācijas politiku un ar pāvestu gribu paturēt visu Baltiju jeb, kā to-

reiz teica, Livoniju savā tiešā virskundzībā, veltījot to sevišķai spe-

ciālai Sv. Marijas aizgādībai un padarot to tādā kārtā par „Māras
zemi" 9 ). Citas Baltijā nodibinātās bīskapijas bija formāli no Rī-

gas bīskapa neatkarīgas: tā Estonijas (Leales) bīskapija, kas drīz

vien sadalījās Tērbatas un Sāmzemes-Vīkas bīskapijās, tā arī kādu

laiku pastāvējušās — Sēlas bīskapija (1218.—1225.) un Zemgales

bīskapija (1225. —1251.) un beidzot ilgākam mūžam nolemtā Kursas

(Piltenes) bīskapija (1234.—1583.) 10).
Jau 1207. g. Livonija tika uzņemta Vācijas ķeizarvalsts feodālajā

sistēmā, bet vācu ķeizaru virskundzībai nebij nekādas faktiskas no-

zīmes Livonijas vēsturē 11 ).
Kad vēlāk 1255. g. pāvests Innocents IV. apstiprināja Rīgas

virsbīskapiju, virsbīskapa virstiesības pār visu Baltiju faktiski to-

mēr palika spēkā tikai garīgajā administrācijā un jurisdikcijā. Lai-

cīgas pārvaldes lietās katrs bīskaps bij patstāvīgs, un ja virsbīska-

pos arī netrūka gribas nostiprināt savas virsvaldības tiesības Livo-

nijā, tad viņiem blakus izvirzījās Livonijas ordeņa mestrs, kas turē-

dams savās rokās stiprāku faktisku varu, arī lielāko tiesu spēja lo-

cīt pēc sava prāta visas zemes gribu. Arī pēdējie mēģinājumi šinī

ziņā, ko izdarīja virsbīskaps Jaspers Linde 16. g. s. sākumā izbei-

dzās bez panākumiem bīskapu skaudības un ordeņa greizsirdības

dēļ. — 1526. g. beidzot visi Livonijas bīskapi padevās mestram Vol-

teram f. Pletenbergam un zvērēja viņam uzticību.

3. Baltijas cilšu pievienošanos savai valstij bīskaps Alberts un

citi zemes garīgie kungi panāca, noslēgdami padošanās līgumus ar

cilšu vecākiem un vadoņiem. Daži padevās labis prātis, citus piespieda

ar ieroču varu, bet vienmēr līdz ar zemes pāriešanu kāda bīskapa vai

arī ordeņa rīcībā, padevības solījumu un garantijām bij nevien

jāuzņemas zināma nodevu nasta, bet arī formāli jāpieņem kristietība.

Tas bij akts, ko chronika apzīmē par ticības jūga uz-

ņemšanu resp. uzlikšanu" (ad fidem christianam jeb fidei chri-

stianae subiugare, Chron. Lyv. XXIV., 3., sal. IX., 9.; X. 13., 14., XI.,
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6.). Chronikas attēlotie kristīšanas gadījumi liecina, ka ne par kādu

nopietnu sagatavošanu kristietībai neviens nedomāja. Zināma kri-

stīgās ticības sākumu mācība gan parasti tiek atzīmēta sakarā ar

kristību, bet tā kā vienas pils iedzīvotāju vai pat veselas cilts locekļu
kristība notiek nedaudz dienās, tad šī mācība var būt pastāvējusi, vis-

lielākais, kādu īsu formulveidīgu apliecību iemācīšanā, kas bij jāat-
saka pašā kristības aktā.

Tādā kārtā dabūja vispirms kristību latvieši, kas dzīvoja Idu-

mejā 1206. g., tad sēļi 1207. g., imerieši 1208. g. Arī jau pareizticī-
bai piederīgie zemes gabali pārgāja katolicismā: Koknese 1207. g.,

Gercika 1209. g., Tolova 1214. g. Pirmais mēģinājums ar zemgaliešu
kristību 1219. g. neizdevās. Papriekš vēl kurši 1229. un 1230. g. pa-

devās vāciešiem un likās kristīties, bet zemgaliešu, pareizāki viņu at-

lieku kristīšana plašākos apmēros notika tikai 13. g. s. pēdējos gadu

desmitos

A. švābe IS) nostāda kristību vienkārši par „publisku tiesisku

aktu, ar kuru novadi un ciemi atzina Romas valsts suverēnitāti un

savu pavalstniecību vienam vai otram viņas lēņu kungam", bet ar

to viņš ignorē kristības reliģisko un dogmatisko nozīmi. Pēc katoļu
baznīcas toreizējā uzskata kristība bija izdarāma bez iepriekšējas ti-

cības mācības. Vienīgais noteikums bij atklāti izteikta griba tapt par

katoļu baznīcas locekli; bet kristība bija tikai iestāšanās akts, sā-

kums, kam sekoja draudzes kults un disciplīna, dvēseļu kopšana un

arī kaut kāda pamācība. Katolicisms neapmierinājās arī Baltijā ti-

kai ar kristīšanu vien, bet organizēja kristītos par draudzi un lika

saviem darbiniekiem apkopt šīs draudzes. Tādā kārtā kristības re-

liģiskais raksturs nav noliedzams.

Kāds pāvesta Innocentija dekrēts bīskapam Albertam, datēts

19. apr. 1201. g. "), no vienas puses deva plašas tiesības atvieglināt

jaunkristītiem kanoniskos laulības ierobežojumus tuvākās radniecības

pakāpēs un ieteica, sevišķi Livonijas baznīcas jaunuma dēļ, jo sau-

dzīgi rīkoties ar viņiem nožēlas sakramentā, bet no otras puses tomēr

centās pēc iespējas saistīt viņus ar baznīcas noteikumiem un piera-
dināt pie baznīcas parašām kā arī iestiprināt ticībā, ie-

mācot viņiem rūpīgāki grēkusūdzes formulu, Kunga lūgšanu un

ticības apliecību (confessionis formām, orationem dominicam et

svmbolum
... edocentes)". Līdzīga pretimnākšana šejienes parašām,

liekas, saskatāma arī „atgriezto" tiesībā pašiem izvēlēties sev kapu
vietas 16).

Vispār pāvesti vairākkārt atgādina bīskapiem, ordenim, saviem

legātiem un citām uzticības personām gādāt par to, lai jaunkristītie
netiktu apspiesti un kalpināti un nenāktu, pāriedami kristietībā, grū-
tākos apstākļos, bet būtu patiesi Kristus piederums un vienīgi Ro-

mas baznīcai pakārtoti 1"). Atsevišķi misijas darbinieki, kā priesteri

Daniēls, Alobrands un Heinrichs, arī, cik vērojams, nopietni pūlē-
jušies, dzīvojot savās draudzēs, „rādīt tām ceļu uz mūžīgu dzīvību"

(Chron. Lyv. X. 15.) 17). Arī legāts Vilhelms (Guilelmus dc Sabau-

dia, Modenas, vēlāk Sabinas bīskaps un kardināls, t 1251.) noteikti
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pildījis sludinātāja un garīdznieka pienākumus lībiešos, latviešos,
igauņos un vēlāk arī kuršos 1S).

Zināms, laba griba un prasības pašas par sevi neliecina jau arī

par patiesiem panākumiem. Pastāvīgie atgādinājumi un rīkojumi
jaunkristīto labā drīzāk liecina, ka vispār samērā maz tika darīts

viņu dvēseļu labā. Negādādami par garīdznieku rašanos no latviešu

vidus, zemes kungi atteicās no vissekmīgākās metodes viņu dziļākai
kristiānizēšanai. Un netrūkst liecību par zemes pirmiedzīvotāju
naidu pret ienācējiem viņu spaidu un nastu dēļ. Notiek arī sacelša-

nās, kur parādās tieksme „izdzīt vāciešus un kristiešu nosaukumu"

(Chron. Lyv. XVI. 3) un savā laikā chronists jūt vajadzību nolasīt

saviem laika biedriem veselu lekciju debesu ķēniņienes dievmātes

Marijas vārdā, ka nedrīkst apspiest viņas jaunkristītos („quoscunque
neophvtos, beatae Virginis servos ..." XXV. 2.).

4. Dibinot draudzes, vācieši, liekas, pieturējās regulāri pie at-

sevišķo jau priekšā atrasto vienību (provincia, kiligunda) robežām.

Viņu skaits un apmēri no 13.—17. g. s. nevar būt Vidzemē neko daudz

grozījušies, un tādēļ tur 17. g. s. draudžu saraksts lielumā un vi-

sumā laikam atbilst tam, kas bij radies noslēdzot draudžu pirmrei-

zējo organizēšanu 13. gadsimtenī. Kurzemē gan draudžu un baznīcu

skaits palika apmēram negrozīts tikai līdz 16. g. s. otrai pusei.

Zināms, vienas saskaldīšana vairākās lēņu vienībās

varēja veicināt arī jaunu baznīcas draudžu dibināšanu. Mazākais jā-

atzīmē, ka Livonijas kārtu pilnvarnieki konstatē, ka lēņu apgabalos
baznīcas bijušas mazākā atstatumā viena no otras nekā tieši baznī-

cas iestādēm padotos piederumos 19).
Latviešu apdzīvotas draudzes ietilpa Rīgas virsbīskapijā, Kur-

zemes bīskapijā un arī Tērbatas bīskapijā (Rūjiena, Trikāta, Valka),
bet virsbīskapijā un Kurzemes bīskapijā blakus latviešu draudzēm

bija sākumā arī lībiešu draudzes. Savācot kopā dažādos viduslaiku

senrakstos un dokumentos minētos draudžu resp. draudžu baznīcu no-

saukumus, dabūjam ziņas, ka atskaitot Rīgas pilsētu virsbīskapijā

no 13.—15 g. s. eksistējušas kādas 40 — un Kurzemes bīskapijā kā-

das 30 draudzes 20). Kādas baznīcas jau varētu gan arī būt palikušas
neminētas.

Katrā draudzē tika celta draudzes baznīca (ecclesia parochialis,

Taufkirche), kas dabūja savu baznīckungu (plebanus, rector). Ar

šo baznīcu bij saistīta sakramentu izdalīšana, kamēr blakus baznī-

cas — kapellas, kuru skaits Vidzemē ar laiku pieaudzis diezgan liels,

bij veltītas g. k. privātiem (atsevišķo svēto, jādomā: dzimtu un per-

sonu patronu) kultiem. Baznīckungu uzturai un iztikai tika noteikti

īpaši zemes gabali (dos, Widme), kuru lielums gan nebij viscaur

vienāds. Kad Kurzemes bīskaps un ordenis 1252. g. nolēma celt

baznīcas, tad 3 no tām katra dabūja 4 arklus zemes un 30 vezumu

pļavu, bet gada nodevas bij paredzētas vispār katram priesterim

3'lastes labības un 3 sudraba vērdiņi naudā un vēl pa 3 Rīgas pe-

niņiem naudas no katra draudzes locekļa, kas bij mazākais 14 gadus

vecs. Bet 8 citas baznīcas dabūja katra tik pat daudz zemes un pļavu;

turklāt no katra draudzes locekļa nācās priesterim ikgadus pa sie-



183

kam (= Vio pūra) rudzu, miežu un auzu no arkla un vēl no katras

personas, kas mazākais 14 gadus veca, 3 Rīgas peniņi. Arī malku

priesteri dabūja par brīvu 21 ).

Baznīckungus iecēla bīskaps, bet zemes īpašniekam — patronam

piederēja tiesības izraudzīties kandidātus, kurus tas gribēja apveltīt
ar baznīckunga vietu kā prebendu. Šādi patroni bij baznīcas iestāžu

prelāti, domkapituli, klosteri; ordenis bija patrons visās ordeņa ze-

mēs. Laju patronāttiesības pār draudžu baznīcām Livonijā priekš

reformācijas nav droši pierādamas. Laju līdzdalība baznīcas pār-
valdē ierobežojās tikai ar t. s. provizoru tiesībām pārzināt baznīcu

saimniecību, vākt tai ziedojumus v. t. 1. Provizoru tiesības uz laukiem

ieguva lielie zemju īpašnieki ").

Baznīcas garīgajā darbā blakus sēkulārklēriķiem sākumā aici-

nāja arī reliģisko ordeņu locekļus, izlietojot tos gan galvenā kārtā

tieši misijas laukā'3). Arī jaundibināto draudžu priesteriem bija
bieži jāatstāj savas draudzes un jādodas misijas darbā.

Jautājums par eventuāliem latviešiem pirmo klēriķu starpā jā-

atstāj atklāts. Pirmos laikos tomēr drīzāk bij iespējama latviešu ie-

kļūšana garīdzniekos nekā vēlāk. Viduslaikiem beidzoties, vispār Vid-

zemes garīdznieku starpā ārzemnieki bij lielā pārsvarā par šejienie-
šiem.

Baznīckungu vietas draudzēs, laikam, bijušas kārtēji aizņemtas.
Tikai pret viduslaiku beigām sāka trūkt uz laukiem arvien vairāk

priesteru, gan vairāk darba darītāju nekā prebendu turētāju. Ka-

toļu baznīcas oficiālais kults (mišas, sakramenti), jādomā, lielumā

un visumā arī kārtīgi ticis izpildīts. Baznīckungiem jau nāca arī

talkā mūki, it īpaši dominikāņi, un franciskām, kas nebaidījās arī

uzmeklēt zemniekus viņu mājās, bet it īpaši minami kā sprediķotāji
nevācu valodā. 1517. g. minēta nevācu t. i. latviešu sprediķotajā māja

pie Rīgas minoritu klostera šķūņu ielā. Par baznīckungiem turpre-
tim vēl 15. un 16. g. s. nākas bieži dzirdēt, ka viņi neprot draudzes

locekļu valodu, un atgādinājums, lai viņi iemācītos to vai atkal pie-

ņemtu kapellānus, kas viņu vietā izpildītu , Asv. sprediķa amatu", pa-

stāvīgi sastopams oficiālos noteikumos, piem. 1428. g. baznīclikumos

un 1516. g. reformprojektā- 4). Parastas arī sūdzības par garīdznieku
konkubinātu resp. ~saimnieču" (Meiersche) turēšanu 2').

5. No latviešiem ciešāki ievilkti katoļu baznīcas reliģiskā dzīvē
tikai pilsētās, īpaši Rīgā dzīvojošie amatnieki, arodnieki un mājkal-

potāji. Viņu piederība pie arodorganizācijām — cunftēm un brālī-

bām — nesa sev līdz arī zināmu aktivitāti baznīcas kultā un ārējā
reliģiozitātē. Latviešu alusnesēju brālība Rīgā nodibināja savu pašu
altāri Jānim Kristītājam Jēkaba baznīcā (ap 15. g. s. vidu) un krā-

vēju (Lostrāger) brālība—altāri sv. Kunga miesai ar Pētera, Erasma

un Kristofora tēliem un savu vikāriju Pētera baznīcā 1458. g.
28).

Krāvēju brālības vikārijas grāmata no apm. 1450.—1523. g. un sodu

grāmatas izvilkumi no 1450.—1459.g., ko publicējis L. Arbuzovs jun.,
ļauj ieskatīties lielajā rosībā, kādu krāvēji attīstījuši „par godu sv.

(Kristus) miesai un visiem Dieva svētajiem" 27).
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Par lauku iedzīvotāju attiecībām pret katoļu baznīcu un ticību

trūkst tiešu ziņu. Netieši var par to spriest, izejot no dažādām re-

formu prasībām un noteikumiem, kas publicēti 15. g. s. pirmā pusē

un tad atkal 16. g. s. sākumā. īpaši jāmin lielo katoļu baznīcas re-

formkoncilu ierosinātie rīkojumi: 1422. g. landtāgā izdotie zemes

likumi (Landesordnung) M), 1428. g. provinciālkoncilā izdotie Rīgas

provinces baznīclikumi 29) un 1437. g. provinciālkoncilā izdotie baz-

nīclikumu pārgrozījumi un papildinājumi 30), tad virsbīskapa Jaspera
Lindes (1509.—1524.) izstrādātie reformpriekšlikumi, ko viņš kopš
1512. g. cēla priekšā landtāgiem, sevišķi 1516. g. projekts par baz-
nīcām un-nabaga nevāciem", un attiecīgie landtāgu lēmumi resp. aiz-

rādījumi 31 ).
Šādi dokumenti vispār lietojami tikai ar uzmanību, jo tanīs sa-

stopami vispārēji baznīcas noteikumi, kas radušies citos vietas un

laika apstākļos 3-), un arī tiešie norādījumi uz nevēlamām šejienes
dzīves parādībām nav noteikti lokālizēti, lai varētu noteikt, ciktāl

tie attiecas uz latviešu un ciktāl uz igauņu apgabaliem. Bet ja arī

citi vēsturiskie un folkloristiski dati apstiprina minēto dokumentu zi-

ņas, tad mēs varam tomēr justies uz drošiem pamatiem.

Vispirms jākonstatē, ka oficiālos baznīcas dokumentos vēl līdz

pat 16. g. s. šejienes „nevācus" dēvē par neofitiem, t. i. nule draudzē

uzņemtiem, jauniem draudzes locekļiem. Tas pa daļai varbūt, būs

izskaidrojams ar apziņu, ka šejienes tautas ir samērā jauni katoļu
baznīcas locekļi, bet paliek arī vēl sava tiesa pārliecības, ka viņi nav

vēl nemaz iesakņojusies katoliskā kristietībā 33).
Pie katoļu baznīcas elementārprasībām, kas pastāvīgi tika at-

kārtotas, pieder minētos noteikumos atrodamie baznīcas baušļi: jā-
ietur svētdienas miers, jāapmeklē svētdienas mišas, jāgavē noteiktos

laikos, jādod desmitā tiesa un „upuri", bērni jākristī mēneša laikā

pēc dzimšanas, pienācīga cienība jāparāda kultam un sakramentiem,

īpaši eucharistijai un nožēlai v. t. t. Bet blakus visam tam sa-

stopami stingri noteikumi, kas apkaro „senas pagāniskas parašas"
un ~māņticību", ko turpina „viens otrs (nonnulli) neofits" jeb „šīs

provinces zemnieks" (rusticus). Tā, liekas, baznīcai vēl jācīnās pret
kristības nomazgāšanu 34), ko kādreiz bij praktizējuši lībieši Vidze-

mes kristiānizēšanas sākumā (Chron. Lyv. 11., 8), pret diezgan iz-

platīto svaidīšanas (konfirmācijas) atbīdīšanu uz mūža beigām jeb
slimības laikmetu 35), pret Dieva tiesu „ar balti nokarsētu dzelzi jeb
vārošu un reizēm aukstu ūdeni", pret „zīlēšanu, pareģošanu un bur-

šanu" 36), pret dažādiem kononisku laulības noteikumu pārkāpumiem,
kuru starpā tiek minēta sievu zagšana 37), slepenas derības un nodi-

binātas kopdzīves izšķiršana un jaunas nodibināšana38), un pret
mirušo apbedīšanu senču kapenēs, pat mežā un aizgājušo vecāku un

draugu mielošanu baznīcās un kapsētās 3"). Baznīcas vadoņiem pat

jāliecina, ka „viens otrs zemnieks un mūsu provinces Livonijas iedzī-

votājs gaida savu laicīgo mantu pieaugumu un savu nelaimīgo laimi

no pērkona, ko viņi sauc par savu dievu, no čūskām, tārpiem un ko-

kiem, kam viņi paļaujas"
40).

Šos konkrētos datus par senlatviešu pagāniskām trādicijām
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15. g. s. apstiprina un papildina citas ziņas 16. un 17. g. s. sākuma

rakstos un dokumentos, pie kuriem nāksies vēlāk tuvāki pakavēties.
6. Lielais vispārējais katoļu baznīcas satricinājums reformāci-

jas laikmetā izkustināja tās pamatus arī Baltijā. Bet īstenībā evaņ-

ģēliskas tapa 16. g. s. divdesmitos gados tikai pilsētas ar Rīgu priekš-

galā. Vasaļu muižnieku attiecībās pret reformāciju nebij vienības

visu 16. g. s. pirmo pusi, un zemnieku aprindās par apzinīgu pie-
griešanos jaunai ticībai pagaidām nevarēja būt nekādas runas. Visā

zemē vēl arī pastāvēja formāli katoļu baznīcas vara un katoliskas

iestādes: virsbīskaps, bīskapi, domkapituli, ordenis, klosteri 41 ). Arī

Livonijas ordeņa sabrukums un Livonijas valsts vienības izbeigšanās
1561. g. galīgi neiznīcināja šejienes katolicismu. Tam palika zināma

loma arī konfesionālā ziņā citādi diezgan viengabalīgajā Kurzemē.

Un pārējie latviešu apgabali — Vidzeme un Latgale — (Livonija
vārda šaurākā nozīmē) vēl vairāk kā pussimts gadus palika par ka-

tolicisma un luterānisma cīņas lauku.

Padodoties Polijai, jaunās Pārdaugavas valsts kārtas gan bij da-

būjušas ķēniņa Sigismunda Augusta solījumu garantēt „lai paliktos
neaizkārta mūsu svētā ticība, pie kuras mēs līdz šim turējušies, mūsu

skaidrotās baznīcas mācības, kā tās atrodas evaņģēlijā, apustuļu un

Nīkajas baznīcas sapulces rakstos un Augsburgas ticības aplie-
cībā" 4-'), bet šis solījums nesaistīja viņa pēcnācējus, un tādēļ līdz

ar centieniem apvienot Vidzemi politiski ciešāki ar Poliju, sāka tur

arvien vairāk un stiprāk uzstāties pretreformācijas spēki, kas toreiz

jau darbojās pilnā sparā pašā Polijā 43).

1582. g. 3. decembrī tika atjaunota katoļu bīskapija Cēsīs, pie-

šķirot bīskapam bagātus īpašumus, un nākošā dienā izdotās jaunās
~Livonijas konstitūcijas" izvirzīja atkal katolicismu pirmā vietā, no-

stādot evaņģēliskos par disidentiem, kam brīva Augsburgas konfe-

sijas turēšana atļauta tikai pēc (!) katoļu ticības. Gan neizdevās

tūlīt dabūt enerģisku Cēsu bīskapu, bet renegāts Oto šenkings, bū-

dams sākumā doma prāvests un kopš 1587. g. arī pats bīskaps, pie-
lika visas pūles un lietoja visus līdzekļus, lai atjaunotu katolicisma

varu. — Poļu administrātors Vidzemē šinī laikā bija Viļņas bīskaps
un kardināls Georgs Radzivils (1582?—1600.).

Par galveno luterānisma cietoksni uzskatīja Rīgu, un tikko tā

bij arī padevusies Polijas virskundzībai, tūlīt sāka tur ierasties pret-
reformācijas cīnītāji, vispirms Vārmijas bīskapa sūtīti katoļu prie-
steri (1582. martā), tad tieši pāvesta Gregora sūtīti jēzuīti.

1584. g. viņiem izdevās nodibināt jēzuītu kollēģiju Rīgā un dabūt

atkal savās rokās Jēkaba baznīcu; abas šīs iestādes tapa par bazi ro-

sīgai propagandai visā zemē. Rīgas vācu pilsoņu aprindās izcēlās sa-

šutums par piekāpšanos papistu priekšā, kas arī bij viens no tā

saukto kalendāra nemieru (1584.—1589.) iemesliem 44). Bet šiem,
tāpat jēzuītu izdzīšanai no Jēkaba baznīcas (1587.—1591.) nebij
nekādas paliekamas nozīmes cīņā pret katolicisma restaurāciju

Ar plašiem zemes īpašumiem un naudas ziedojumiem ķēniņš un

viņa valdības vīri pabalstīja jēzuītu kollēģiju. Dažādi rīkojumi iero-

bežoja luterānismu un pašķīra atkal ceļu katolicismam. Viena baznīca
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pēc otras sāka pāriet katoļu rokās (Rīgā pavisam 8, tad Limbažos

(1594.), Rēzeknē (1597.), Nītaurē (1600.) v. c.) 45).
Viens no rosīgākiem pretreformācijas darbiniekiem ir no Rīt-

prūsijas atnākušais Ertmans (Hartmans) Tolksdorfs, kas darbojās
kādu laiku par priesteri Valmierā, tad iestājās jēzuītu ordenī, tika

iecelts par Jēkaba baznīcas priekšnieku ; bijis arī redzams darbinieks

Rīgas jēzuītu kollēģijā un tad 16 gadus Cēsīs, kur arī miris 1620. g.

septiņdesmitā dzīves gadā. Viņš sarakstījis arī kādas latviešu grā-

matas, un viņu uzskata par Kanizija katķisma tulkotāju latviešu

valodā 46).
Ar savu neatlaidīgo centību, vienkāršo dzīvi un pašaizliedzīgo

darbību īpaši mēra gados (1601. —1602.) viņš tapis latviešu zem-

niekiem ,/tik dārgs, ka tie visur godināja viņa piemiņu un sauca

viņu tikai viscienīgākos vārdos savā valodā: par sirmo kungu, tēvu

un bīskapu". Bīskaps šenkings nosaucis viņu par „Livonijas tēvu un

apustuli" 47 ).

7. Pretreformācijas darbinieki jau no paša sākuma pārliecinā-

jās, ka viņiem vislielākie panākumi gaidāmi pie nevāciem: latvie-

šiem, igauņiem, poļiem, jo „vācieši cieši turas pie hairesijas", t. i. lu-

terisma 4*). It sevišķi Rīgā iedzīvotāji likās, ļoti „samaitāti un ie-

tīti maldu tumsā" un pati pilsēta „tā nogrimusi hairesijā, ka maz

var no tās gaidīt augļus" 49). Tādēļ arī vislielāko cerību lika sākumā

uz vienkāršiem ļaudīm un zemniekiem. Tādēļ arī jēzuīti pastipri-
nātā kārtā mācījās latviski 50) un Rīgas kollēģijā notika katru dienu

pusstundu kārtēji vingrinājumi latviešu valodā31 ). Pie Tērbatas

kollēģijas pastāv kopš 1585. g. tulkotāju seminārs, kura audzēkņi

prot 8 valodas, un līdzīga iestāde vai arī tā pati, saukta par „kaut ko,

kas nākotnē izveidosies par Livonijas semināru" (seminarii instar

Livonici futurum), ar zemāko aprindu jaunekļiem dabū Rīgā 1599. g.

īpašas telpas 52).

Acīs duras, ka reformācija ierosinājusi katoļu baznīcu un tās

darbiniekus uz lielāku rosību, ko veltīgi centās panākt dažādi rīko-

jumi un atgādinājumi reformācijas priekšvakarā. Arī nevāciem un

viņu valodai tagad piegriež lielāku vērību. Galvenie nopelni šinī

ziņā piešķirami jēzuītiem. Vai tieši kāds latvietis iekļuvis jēzuītu

ordenī, mazākais, uzņemts ar Rīgas kollēģiju savienotā pārbaudes

(probācijas) namā, par to nekādi tieši dati nav zināmi. Bet ir kādā

dokumentā norādīts, ka kāda igauņu zemnieka dēls bijis jēzuīts 53).

Lai luterāņu mācītāji netraucētu misijas darbu nevācos, tad bij
izdots 1589. g. pat īpašs ķēniņa rīkojums, lai viņi kā vācieši atturē-

tos no nevācu sprediķiem
54).

Pie Rīgas latviešu arodsavienībām jēzuītiem bijuši nenoliedzami

panākumi. Rīgas kollēģijas ziņojums 1589. g. vēsta, ka „četras lat-

viešu brālības, kas iziedamas no diezgan laba iesākuma, bij tiktāl iz-

virtušas, ka likās nodibinātas tikai dzeršanas dzīru dēļ, ar mūsējo
rīcību atkal atjaunotas pirmatnējā veidā" 55) t. i. dabūjušas atkal

agrāko garīgo noskaņojumu. Šis aizrādījums gan nevar attiekties uz

alusnesējiem, jo viņu locekļu saraksti arī vēl pretreformācijas
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laikā tiek turpināti ar latviešu Jāņa draudzes mācītāju Kaspara Tim-

mes un Andrēja Šurringa roku "'").
1595. g. Rīgas latviešu katoļiem tika ierādīta īpaša Sv. Jaunavas

baznīca, kur tad svētku dienās noturēja arī katoļu pamācības latviešu

valodā57). Jēzuītu panākumu Rīgā vispār raksturo šādi skaitļi:
1589. g. pieņemti grēksūdzē Lieldienās 466 latvieši, pēc tam atse-

višķās svētdienās pa visu gadu 210, bet vāci 300, tā tad pavisam 976

grēksūdzētāji. 1596. g. grēksūdzētāju skaits pieaudzis uz 3330, tad

1603. g. noslīd uz 2221, 1607. g. sasniedz 5859 un atkal pēc zināmas

svārstīšanās 1613. g. pieaug uz 6500. Jādomā, ka arī jo projām lie-

lākā daļa ir latvieši, pārējie — zemāko aprindu vācieši un poļi. Piem.

1594. g. atzīmēts: no Lutera atrāvušies 10 vācu un 283 latvieši w ). Jē-

zuītu skolu darbība Rīgā, liekas, latviešus aizķēra ļoti maz '"').

Uz laukiem jēzuītu darbību lielā mērā traucēja krievu karaspēku

postījumu sekas. Baznīcas bija drupās, baznīcas rīki, paramenti un

pat priesteru rokas grāmatas nebij nekur vairs sadabūjamas M). Tā

Tolksdorfam nācās pēc atmiņas restaurēt latīņu katķismus, nomenklā-

torus, sprediķus, himnas un antifonas fil ). Tas viss tomēr netraucēja
jēzuītu rosību. Viņu sūtņi visvairs pa vienam, bet reizēm arī divi

kopā pārstaigāja visu zemi desmitiem jūdžu attālumā, turēja spre-

diķus, izdarīja sakramentus un visādā veidā centās atjaunot un no-

stiprināt katolicisma varu' 2). Visvairāk viņi nodarbojās ar zemnie-

kiem, kas dzīvoja kollēģijas īpašumos, apstaigājot tos no ciema uz

ciemu un mācot katķismu 03). Liels prieks bija, ja izdevās sastapt

ļaudis, kas sevi vēl turēja par katoļiem, lai arī tie bija, kā Daugav-

grīvas un Ādažu iedzīvotāji, satiksmē ar luterāņiem palikuši nolaidī-

gāki. Bet netrūka arī tādu vecāku cilvēku, kas vairāk desmit gadus

bij turējušies savrup no luteriešiem '*).
Katoļu panākumus veicināja viņu mīlestības darbība mēra un

bada laikos""'). Viņi paši labprāt min savu čaklumu, pieticību, god-

prātību un pazemību, salīdzinot sevi ar luterāņu mācītājiem '"). Viņu

bīskaps Zaļā Ceturtdienā 1598. g. mazgā Rīgas nabagiem „netīrumu
kārtām pārklātās kājas" "7). Bet visvairāk ļaužu viņi pievelk ar dzie-

dināšanām, ar lauku, pļavu, dārzu, māju un ēku, maizes un citu pro-

duktu, bišu un lopu, sveču un zaru gredzenu, visādu trauku un darba

rīku, dažādu ūdeņu un zivju tīklu svētīšanu un citām benedikcijām H),
kas te saistās ar kārtējo sakramentu svētību, te lieto svētītus vaska

jērus"9), te svētītu sāli 70), svētītu ūdeni, vīrāku 71 ) un

relikvijas 72 ). Dažādi speciāli katoļu kulta iestādījumi, nāk lietošanā,

kā 40 stundu lūgšanas, eksorkismi 73), procesijas, drāmatiski uzvedumi.

Krāšņi bīskapa dievkalpojumi un visa „svētā iekārta"7*) pievelk ļaudis
tāpat kā pātaru zīļu noslēpums (rosarii mvsteria) 7r> ). Arī „ķēniņa
priesteru" (regii sacerdotes) lomai bij sava nozīme 7"). Sekas bija,
ka arī uz laukiem radās tūkstošiem grēksūdzētāju. Cēsīs 1617. g.

viņu skaitu uzdod 12000 77).
1611. g. noturēja Cēsīs sinodi, bet 1613. g. vispārēju baznīcās

vizītāciju. Pēdējās nolūks bij netik vien ievākt noteiktas ziņas par

draudžu stāvokli, bet arī nokārtot atsevišķu baznīcu tiesības un īpa-
šumus. 43 katoļu draudzes varēja reģistrēt uz laukiem 7S). Bet



188

zviedru kari, kas jau kopš 17. g. s. sākuma traucēja polonizāciju un

katolizāciju, padarīja tām beidzot galu. Rīgas ieņemšanai sekoja
16. sept. 1621. g. rīkojums par jēzuītu un visu citu papistu izvāk-

šanos no Vidzemes, un līdz ar to izbeidzās pretreformācija Vidzemē.

Pastiprinātā veidā tā turpinājās Latgalē — tanī Livonijas daļā, kas

palika Polijai un deva patvērumu no Vidzemes izraidītiem katoļu
baznīcas darbiniekiem.

8. Dažādi 16. g. s. otrās puses un 17. g. s. sākuma raksti, tāpat
arī jēzuītu kollēģiju anāli un 1613. g. vizītācijas protokols liecina,
ka latviešos tanīs laikos vēl ļoti stipri izplatītas pagāniskas tradīci-

jas. Vārdā saukti tiek atsevišķi dievi — Pērkons, Ūziņš, „Moschal",
„Cereckling", daudzināts tiek saules un mēness, koku (ozola un lie-

pas), zalšu un pūķu kults, tiek attēlotas dažādas kulta ceremonijas
(ziedojumi, svētki), un minēti īpaši ziedojumu priesteri, atrodami

aizrādījumi uz precībām pēc pagānu parašām, buršanu un vārdo-

šanu, zīlēšanu ar alus kannu un nažu sviešanu, jo spilgti tēlots ap-

bedīšanas rituāls un mirušo mielošana 71*). 1613. g. vizitātors archi-

diakons Teknons konstatē, ka „visa latviešu .tauta nodevusies elku

kalpošanai" un ka „pa visu Vidzemi var atrast līdzīgas lietas"; se-

višķi tomēr, liekas, vecie kulti vēl bijuši paglabājušies Latgalē, Rē-

zeknes un Ludzas apvidū, „kas guļ gandrīz pie pašām Moskovijas ro-

bežām".

Sākumā (1589. g.) jēzuītu priesteri konstatē, ka pie latvie-

šiem gandrīz neko nevar atrast, izņemot kristību, pēc kā var pazīt

viņu kristietību; un drīz vien sāk priecāties par to, ko panākuši, no-

cērtot piedzīvotājiem bīstamus, kļūmīgus un kaitīgus kokus" un pie-

griežot zemniekus, pat viņu priesterus kristietībai m ) .
Bet šie pa-

nākumi, šķiet, bijuši tik ārīgi. P. Einhorns savā „Reformatio Gentis

Letticae etc." zin stāstīt, ka latviešu zemnieki vazājuši jēzuītus aiz

deguna un zobojušies par viņu ticību un tikai aiz dažādiem aprēķi-
niem turējušies ar katoļiem (bijušas daudzas svētku dienas, baznī-

cas prasības varējuši jo viegli izpildīt, iegūtas dažādas priekšrocī-

bas v. t. t.). Katoļu avoti gan uzsver dievbijību" un ļaužu
saplūšanu dievkalpojumos no lieliem tālumiem 81).

Šinī laikā, līdz ar verdzības nostiprināšanos sāka arī parādīties

latviešos vergu tikums. Viltus, krāpšana, spītība, cietsirdība, gata-
vība uz īsta vai iedomāta ienaidnieka novākšanu pie malas, pat zi-

nāmamežonība un atraušanāsno pienākumiem (humani-
tatis offieiis) — ar šādām īpašībām dažādi autori raksturo toreizējos
latviešus 82). Nelaimīgā tauta meklē iepriecinājumu dzeršanā, kā pa-

gastos, tābaznīcas svētkos; šinī ziņā jau kungi un augstmaņi deva vi-

ņiem spilgtu piemēru H3 ).
9. Latvieši, atrazdamies kādus četrus gadsimteņus katoļu baz-

nīcas, tās kulta un mācības ietekmē, uzņēmuši dažādus katolicisma

elementus savā kultūrā. Diezgan liels ir to vārdu skaits latviešu

baznīcas terminoloģijā, kas darināti katoļu laikos, galvenā kārtā pēc

Livonijā oficiāli lietotās viduslejasvācu valodas parauga, kas sa-

vukārt atkal gandrīz visus no tiem aizguvuši no baznīcas latīņu va-

lodas. Tā radušies vārdi: mūks, altāris, priesteris, ķesteris (šķeste-
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ris), pulkstenis, mise, upuris un upurēt, pātari (pēc lūgšanas sā-

kuma: pater noster), pātaru® skaitīt (pēc „pātaru zīlēm"), pagāns,

pāde (pādis), prāvests, pāvests, bīskaps (bīskups), pravietis, klo-

steris, eņģelis, paradīze, elle 84). Arī darināts katoļu
laikos 85). Katoļu laikos radušies arī tie baznīcas valodas vārdi, kas

aizgūti no lībiešiem — laulāt un pulgot""), — jo šie bij pirmie Balti-

jas iedzīvotāji, ar kuriem vācu misionāri nāca sakarā. Uz lībiešu

starpniecību norāda arī vecākos latviešu rakstos sastopamā rakstība

„pīskops" 87).
Arī tautas parašās un folklorā vēl līdz šai dienai uzglabājušies

katoļu laiku nogulsnējumi.
Senlatviešu gadskārtējie svētki un svinamie laiki pakārtoti ka-

toļu baznīcas gada gaitai un Mārijas svētku un svēto svētku ritu-

mam
88). Latviešu dabas svētki ar savām parašām piekļāvušies kri-

stīgiem svētkiem, kas savā pirmizcelsmē taču arī labu tiesu atva-

sināmi no antīkās senatnes pagāniskiem dabas kultiem. Dievaines

patvērās visu dvēseļu dienas (2. novembra) pavēnī. Dažādi dabas

gari, cilvēku un dzīvnieku patroni un patrones, cik tāl viņi — par

spīti baznīcas gribai un pat apveltīti ar ļaunu garu raksturu — ne-

paturēja vairāk vai mazāk savu pirmatnējo nozīmi, padevās savu-

kārt baznīcas priekšstatu ietekmei un atdeva savas funkcijas kri-

stīgajiem svētiem ar Māriju priekšgalā, šāda sakušana bij toties jo
vieglāka, ka katoļu svēto kulta pamatā ir daža laba veca pagāniska

trādīcija, un dažiem no šiem svētiem jau no paša sākuma bij līdzi,
kā Mārijai, bet citiem atkal tikai tālākā vēsturē bij piesavināti da-

žādi patrocinija pienākumi.
Senlatviešu Dievs, debesu tēvs, sakusa ar kristīgo Dievu. Jau-

nava Mārija, kas katolicismā bij pazīstama tiklab kā jaunavu tā

arī sievu patrone („lielā palīdze sievām, grūto sievu atbalsts un

vieglu radību gādātāja"), bet vispār kā debesu ķēniņiene ieņēma
visu svēto vidū pirmo vietu un Livonijā vēl sevišķu nozīmi bij ie-

guvusi ar savu speciālo patrociniju pār visu provinci, — pa daļai sa-

plūzdama kopā ar senlatviešu Laimu, pa daļai tikai izmainoties ar

viņu kulta elementiem, ir tapusi par latviešu Māru un par visredza-

māko figūru latviešu ticējumos katoļu laikmetā 89).
Tā kā ar Jurģa dienu sakrita ganu un pieguļas sākums un ar

Mārtiņiem to beigas, tad ar šiem diviem svētiem un viņu dienām

saistījās lopkopības, īpaši zirgkopības pavasara un rudens rīti, ar

Jura dienu, laikam, arī jaunu zemkopības darbu un eventuāli arī

jauna gada sākums 90 ). Ar Jēkabu, kas „ar savu maizīt' nāca" (L.
D. 33031.), un Miķeli, kas „atnesa putojošu alus kannu" (L. D.

33238.) 93) un „tauku sivēniņu" (33241.), saistījās rudzu pļauja,
appļāvības un zināmi senseni druvas kulta rīti 92). Bet Jāņa Kristī-

tāja dzimumdiena piesavināja veselu rindu ticējumu un rītu, kas

kopš seniem laikiem piederēja vasaras saulgriežiem un pārejai no

pavasara darbiem uz vasaru, no ziediem uz augļu briedumu 93). Kā

lopu, sevišķi cūku patrons vēl ieguva diezgan lielu populāritāti sv.

vientuļnieks Antonijs (Tenis, Tunis, Tanīss), kas samērā vēlos vi-

dus laikos bij ieguvis slavu, ka var palīdzēt lipīgās lopu sērgās, īpaši



190

pret tā saukto cūku rozi 94). — Citiem svētiem kā dzīvnieku patro-
niem diezgan problēmatiska loma, bet vienu daļu: no tiem latvieši

mācījās pazīt kā atsevišķu baznīcu patronus un patrones, kuru

svētkos sarīkotās svinības ir devušas sākumu lielākai daļai vēl tagad
pastāvošo tirgu. — Svēto populāritāti vēl īpaši veicināja, varbūt,
16. g. s. Rīgas katoļu virsbīskapu Michaela Hildebranda un Jaspera
Lindes centieni pacelt dievbijību ar pastiprinātu svēto un relikviju
kultu 83), lai gan arī jau tā Vidzemē bij diezgan daudz populāru
svēto 96). Jēzuītu annāļi ziņo, ka zemnieki prasījuši „pēc vecās tau-

tas parašas nozīmēt viņiem apustuļus, t. i. kādu no debesu iedzīvotā-

jiem par sargeņģeli, kā aizsardzībā viņi gribētu būt droši paglabāti,
kam viņi mēdz parādīt sevišķu godu un noteikti viņa dzimšanas die-

nas priekšvakarā uzņem mājeniekus ar jo krāšņu mielastu, bet pašu
dzimšanas dienu svētī sevišķi svēti (ipsum autem Natalem colant

sanctissime) 97). Sapulces un tirgi pie latviešu baznīcām attiecīgo

apustuļu un citu baznīcas patronu svētkos pirmos gadsimteņos pēc

katoļu laiku izbeigšanās vēl ļoti iecienīti un par spīti reizēm un vie-

tām diezgan sīvām vajāšanām vēl uzglabājušies šur un tur tagadējos

tirgos.
Latviešu tautas dziesmās visi augšā minētie svētie nostādīti cil-

vēkiem jo tuvu 98). Viņus nemaz vairs nedaudzina par „svētiem", —

ar vienu izņēmumu. Labprāt lieto viņu vārdus pamazināmā formā

(Jānītis, Jurģītis, Jēkabiņš, Miķelītis jeb Mīkalītis v. t, 1.), Mārtiņu
atkal tieši apzīmē par „labo vīru" (L. D. 30209., — 10., — 23.). Epi-
tēts „svēts" tiek piešķirts vienīgi Mārai, bet ar „Svēto Māru" jo.

sekmīgi sacenšas „Mīļā Māra" un patur arī virsroku.

Vēl vairāk hagioloģisku un leģendāru katoļu trādiciju elementu

un arī viena otra baznīcas paraša uzglabāti latviešu buramos un pū-
šamos vārdos un noder tagad par mūsu senču katolicisma liecinie-

kiem 99).
Vienīgais publicētais krājums (Fr. Treilanda-Brīvzemnieka Ma-

Tepnajībi no sTHOrpacpHH JiaTbimcKOro 1881) savākts, sprie-
žot pēc aizrādījumiem, tikai luterāņu apgabalos, bet gandrīz ik uz

soļa atver ieskatu katoļu uzskatu pasaulē, piem. Sv. Pēteri te da-

būjam redzēt atslēgu glabātāja lomā (N<j 441) un kā siešanas speciā-
listu (N° 573 ss). Te arī vairākkārt Pēteris viens (Ns 248, 574, 576)

un Jānis viens (ife 631) vai arī abi kopā (N° 416, 457), tāpat arī Mi-

ķelis, Gabriēls, Daniels (Ne 575) apzīmēti par svētiem. Pāris zīmīgu

izteicienu („juru dievekle un svētā Māriņa" — uzrakstījis skolotājs

Ozoliņš Kalna muižā Aizputes apriņķī Ns 246, un: „Māra brauc uz

jūru ar zelta karīti un glāžu logiem" — uzrakstījis Reķis Rendā

Ne 464), droši vien stāv sakarā ar katoļu priekšstatu par Mariju kā

glābēju jūras zvaigzni (stella maris) 10°). Tipiski katolisks lūgums:

Mīļā Māra, svētā sieviņa, pārmet svētu krustiņu ar savu labo rociņu

(sii 306,' uzrakstījis Pločkalns Skrundā). Krusta mešana dziedinā-

šanas un aizsardzības vai atvairīšanās nolūkā te jo bieži ieteikta.

Daudzas tautas dziesmas, aiz kurām noteikti saskatāms katoļu
baznīcas gaitu un parašas fons, arī liecina par zināma ārēja baznī-

ciskuma nostiprināšanos latviešos katoļu laikos. Attiecīgie novēro-
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jumi un pētījumi nav vēl pilnā mērā izdarīti un sakopoti. Bet viegli

papildināt tos konspektīvos aizrādījumus, ko atrodam P. šmita „Etno-

grafisko rakstu krājumos" 101 ).
Ar lielu uzsvaru atzīmētā vārda dabūšana baznīcas kristībā 102 )

stāv sakarā ar augšā minētās patrona resp. sargeņģeļa iegūšanas iz-

redzēm. Tādēļ arī apzinās, ka „svēti bij kūmu taki, dārga pādes
dvēselīte" (L. D. 1303.). Vecāku palikšana mājās 103) un visas kri-

stību atbildības uzlikšana krusta tēvam, īpaši krusta mātei 104), iz-

riet no katoļu eventuāli arī pareizticīgo šķīstīšanās prasības. No-

teiktā paraša vest pādi kristīt baznīcā )05) pamatojas uz katoļu baz-

nīcas kārtības noteikuma kristīt bērnus tikai draudzes baznīcā, pie
īpaša kristījamā trauka (fons baptismalis, Taufstein). šī trauka

resp. tā vāka izgreznojums ar krustu galā, liekas, dod iemeslu dzie-

dāt, ka bērnu baznīcā „nes pie krustiņa" (1344), „patur pie krustiņa"

(1347, 1855) un tad „atstāj no krustiņa" (1366). Varētu te domāt

arī par krucifiksu uz altāra, kura tuvumā stāvēja kristījamais trauks.

Ar sevišķu svinību izdarāmo eksorkisma un abrenunciācijas aktu rak-

sturo vārdi, ka krustēvs un krustmāte „atsaka ļaunam" (1409) vai

iet baznīcā „pretī krusta zvērēties" (var.: „pie krusta" vai „pret Jēzu"

zvērēties) 100). Kristības ūdeni tur par svētu107) tādēļ, ka katoļi kristī

ar īpaši iesvētītu ūdeni. — Arī citādi ļaudis iet baznīcā (
r
,krustapilī"

L. D. 1327, 1612) — Dievu lūgt un pātarus skaitīt, vai „mielot savu

dvēselīti" (1367 pielik.), ietur svētdienas un svētvakarus (L. D.

6838, — 41, — 44, —45) un piektvakarus (6839, 6844, — 47). Gal-

vas nesukāšana piektdienās izriet no piektdienas gavēņa dienas rak-

stura (34140, — 145). Jaunavas nes vaiņagus Māras baznīcā, citi

ziedo bites šuvumiņu" (vasku sveces — L. D. 30289). Krusta me-

šanas paraša tik dziļi iesakņojusies, ka pat vēro kristību jeb „krusta

kumeliņa" kājas metam krustu (1383, —88). Ja lasām galu galā
tautas dziesmu:

„
Vakar Dievis baznīcā, šodien mani bālēliņi; Va-

kar mija zelta krustus, šodien zelta gredzentiņus" (16050), tad še

liekas attēlotakāda krāšņa baznīcas ceremonija, eventuāli kāda krustu

procesija.
Māra ģērbusies „zīda drēbītēs" (Brīvz. 40), „zil' Māriņa" (387),

„zelta Dieva māte" (45) un tieša uzruna „Zelta Mārīte" (L. D. 1561)

vislabāki, šķiet, izskaidrojami kā kādas Marijas gleznas iespaidi.
10. Latgalē jeb poļu Vidzemē („Inflantijas kundzistē") katoļu

baznīca piedzīvoja restaurāciju vārda pilnā nozīmē. Te atjaunoja Li-

vonijas bīskapiju (Episcopatus Livoniae), kuras vadītāji gan lielāko

tiesu nodzīvoja Varšavā. Bet visa baznīcas pārvalde atradās poļu rokās

un arī garīdznieku lielākā daļa bij poļi. Vācu muižnieku vairums

pārpoļojās un pārgāja katolicismā; poļu valdība izdalīja zerm arī sa-

viem ļaudīm. Vienīgi dziļā plaisa poliskas aristokrātiskas muižniecī-

bas un latviešu zemnieku starpā pasargāja pēdējos no pārpoļošanās.
Savu nacionālo apziņu viņi jau bija zaudējuši un vēl 20. g. s. sākumā

apzīmēja savu tautas piederību ar vārdu „katoļi".
Galvenais garīgais centrs bija sākumā Daugavpils, še tika no-

dibināta jēzuītu kollēģijā, pie kuras darbojās no Cēsīm izraidītais

Georgs Elģers (1585.—1672.), katoļu garīgo dziesmu tulkotājs lat-
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viešu valodā un vairāku citu garīgu grāmatu autors. Augstākā je-
zuītu mācības iestāde — akadēmija atradās Viļņā un tur arī iespieda
katoļu latviešu grāmatas. Viņu ortogrāfija bij pieskaņota poļu rak-

stībai. 1730. g. iznāca pirmā latviešu grāmata latgaliešu izloksnē.

Jēzuīti dibināja savas misijas stacijas. Muižnieki un augstākie
valdības ierēdņi sacentās savā starpā baznīcu celšanā, un 17. g. s.

septiņdesmitos un astoņdesmitos gados pacēlās Latgalē viena katoļu
baznīca pēc otras. Rosīgi darbojās arī dominikāņu un citu ordeņu
mūki.

Muižnieku pāra Dadziboga un levas Šostovicku dāvājums 1700. g.

lika pamatus Aglonas dominikāņu klosterim un baznīcai, kas ar savu

brīnumdarītāju Marijas gleznu izveidojās ar laiku par jaunu Latgales
garīgu centru. 19. g. s. otrā pusē klosterim vairs neatļāva uzņemt jau-
nus mūkus un tas pamazām izmira 108).

Poliskā orientācija palika Latgalei arī pēc tam, kad tā 1772. g.

pārgāja Krievijas piederībā un baznīcas pārvaldes ziņā tika pievie-
nota Mohiļevas mētropolita iecirknim. Tādēļ arī, apspiežot poļu

dumpjus, krievu valdība, un laikam gan ne bez iemesla, turēja aiz-

domās un vajāja vienu otru Latgales katoļu priesteri. Smags trie-

ciens visai zemes garīgai dzīvei bij aizliegums iespiest latgaliešu grā-
matas ar latīņu burtiem, jeb kā oficiāli bija teikts: „leitiskas grā-
matas poliskiem burtiem". Tas pastāvēja spēkā no 1870.—1904. g.

un paralizēja visu turienes garīgo rakstniecību latviešu valodā.

1820. g. Aglonā atvērtā studijā (seminārā) mācīja arī latviešu

valodu, bet vispār latviešu katoļu zemnieku nācionālā kultūra Latga-
les apstākļos nedabūja nekādus lielākus ierosinājumus, kamēr nera-

dās no pašu zemnieku aprindām pirmie intelliģences pārstāvji, to

starpā arī viens otrs latviešu baznīckungs.

1904. g. atceltais ierobežojums grāmatu iespiešanā ievadīja Lat-

gales nācionālo atmodu un tuvošanos pārējai Latvijai. Krievijas

revolūcija 1917. g. un Vācijas okupācijas vara deva iespēju ierosināt

atraisīšanos no Krievijas katoļu baznīcas centrālām iestādēm. 1918. g.

22. septembrī Sv. Krēsls atjaunoja Rīgas bīskapiju, bet savu nācio-

nālu bīskapu latgalieši dabūja tikai 1920 g. Antonija Springoviča

personā, kas 14. aprīlī iecelts, 15. augustā ordinēts bīskapa amatā.

30. V. 1922. g. tika noslēgts Latvijas valdības konkordāts ar

Sv. Krēslu un sakarā ar to bīskapija tika pacelta par virsbīska-

piju un virsbīskaps dabūja vēl sev vikārbīskapu. Sākumā bīskapa
rezidence bij Aglonas klosteris, kur 1920. g. tika arī nodibināts Rīgas
diocezānseminārs. 1924. g. bīskaps ar savu kūriju un semināru

pārcēlās uz Rīgu, kur Saeima ar 25. 111. 1923. g. likumu bij atdevusi

tam Jēkaba baznīcu par katedrālbaznīcu 109).

Latgales latviešu zemnieks dziļi saaudzis ar katoļu ticību. Baznī-

cās, procesijās un arī pa mājām atskan latviešu garīgās dziesmas,
tauta radījusi arī savas reliģiskās tautas dziesmas. Bet tā kā attie-

cīgais materiāls savākts nepilnīgi un vēl mazāk izpētīts, tad pagaidām

vēl nav iespējams izlietot Latgales latviešu folkloru viņu reliģiskās

etnogrāfijas pētīšanai.
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Arī Kurzemē dažās draudzēs tika restaurēts katolicisms 17. un

18. g. s. Katoliski vai katolicismam simpatizējoši muižu īpašnieki
pārvērta evaņģēliskās baznīcas par katoliskām, atrazdami vajadzīgo
atbalstu Polijas valsts iestādēs. Lielāko tiesu līdz ar baznīcu tika

katolizēti arī zemnieki, neprasot viņus pašus, jo muižnieki domājās
rīkojamies saskaņā ar principu „cuius regio eius religio". Tā pārgāja
katolicismā Lauķenes, Ilūkstes, Bebrines, Vecsubātes, Alsungas un Le-

jas muižas v. c. baznīcas 110 ). Katoliskās draudzes savas konfesionā-

lās nošķirtības dēļ uzglabājušas vēl līdz šai dienai arī dažas etnogrā-

fiskas īpatnības, kā piem. Alsungas suiti.

L. Adamovičs.

') V. Biļķ i n s — Indriķa chronika viduslaika gara gaismā, 1930.
2) P. v. d. osten-S a c k c n, — Der erste Kampf des Deutschen Ordens

gegen die Russen, 90 ss. lp. (Mitteil. aus der livland. Geschichte, Bd. 20, H. 1,
Riga. 1907.)

H. Grūner — Missionsmethode und Erfolg bei der Christianisierung
Livlands (Mitteilungen und Nachrichten fur die evang. Kirche m Russland,

1913): „Mit den Letten an der oberen Duna und m Tholova hatte die griechische
Kirche vielleicht vorubergehende Beriihrungen" (217. lpp.). Tā paša autora

Kirchliche Terminologie m etvmologischer Beleuchtung (Magazin, herausgegeb.
von der Lettisch-Literārischen Gesellschaft XX. 4, 1913) 101. un 105. lp. Tāpat
arī pārvācojies latvietis J. Zakranovics, atreferēdams J. Krodznieka refe-

rātu X. archaiolog., kongresā 1896. un savās piezīmēs pie nāk. piezīmē minētā

Fr. f. Keuslera raksta (Magazin XX. 1.).

3) T. TpycMa h — BBo,neHHe xpHCTHaHCTBa b Jlmpjimaim 1884. Fr. v. Keuss-

-1 c r — Das livische und lettische Dunagebiet v. die Fiirsten von Polozk, Gercike

v. Kokenhusen am Ausgang des XII. v. zu Beginn des XIII. Jahrhunderts (Mit-

teilungen aus d. livlāndischen Geschichte, herausgegeben von der Gesellsch. f.

Geschichte v. Altertumskunde zu Riga, XV), 1893.

Tas pats — Zur Frage der Beziehungen der russischen Fiirsten zu den

Eingeborenen der gegenwārtigen Ostseeprovinzen im XII. v. XIII. Jahrhundert

(Sitzungsberichte der Gesellsch. f. Geschichte v. Altertumskunde zu Riga, 1891)
116 ss. lp.

Tas pats — Zur Frage der kulturellen Beeinflussung der Letten durch die

Russen m der vordeutschen Periode (Magazin XX. 1. v. 2.) 1897. un 1901.

Ed. Wolter, — Einfluss Westrusslands auf Litauen vor dem XII Jahr-

hundert (Mitteilungen der litauischen literārischen Gesellschaft, Bd. II).
J. Krodznieks — Iz Baltijas vēstures 11. 1913.127.—130. 1p.,, iespiests

jau agrāk Austrumā.

<t>. B. Bajuion— B/ia3bmecTßO pyccKnx KHH3en h paenpocTpaHeHHe xpnc™aHCTßa

(3an. Mock. Apx. Hhct. VIII. 1910 un atsev. izdevumā HeKOTopue Maiepna/ibi
no HcropHH jiaTbimcK. n/ie.MeHn c IX no XIII crojieTne, 1910).

K. K. B v g a — Lituanica I. X Bonpocy o xpoHo;iorHH ;ihtobckhx 3anMCTßOßamifi

c pyccKoro 1912 un Die litauisch-weissrusischen Beziehungen und ihr Alter.

Filoloģisko datu kopsavilkums J. Zēvera rakstā Latviešu baznīca kul-

tūras vēstures gaismā (Izgl. Min. Mēnešrak. 1929. I, 373. ss. lp.). „Koms" sk.

LD. 1423. s., — 31., 1586.—93., 1622.—26.. 1791.

4) Fr. Balodis. Vēlais dzelzs laikmets (Latvijas archaioloģijā, 1926.),
111. lp.

5) K. H o 11, Missionsmethoden der alten und mittelalterlichenKirche, 1912.

8) Hans Oldeko p, Die Anfānge der katholischen Kirche bei den Ost-

finnen. Eine Untersuchung über die Formen der religiosen Expansion im Mit-

telalter. Reval, 1912.

7
) Sīkāki dati un literātūras aizrādījumi H. Oldekop, o. c.

8) Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch I, 26., 44. un 57.

numurs.
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9) Dokumentu dati citēti H. Bruiningk — Messe v. kanonisches Stun-

dengebet nach dem Brauche der Rigaschen Kirche im spāteren Mittelalter, Riga,
1904. 324. s. lp.

10) Urkundenbuch I. 35, 37, 40, 47, 61, 65, 81, 219.

H. Hildebrand, Livonica vornāmlich aus dem 13. Jahrhundert, im Vat.

Archive, 10. un 11. n.

1218. g. nodibinātās Sēlas bīskapijas territoriju pievienoja 1225. g. Rīgas

virsbīskapijai; tās vietā nodibinātāZemgales bīskapija tika atcelta 3. 111. 1251. g.
un pašreizējais Zemgales bīskaps iecelts 1234. g. nodibinātā un tobrīd vakantajā
Kursas bīskapijā. Sal. arī Phil. Schwartz —

Ūber den ersten Bischof v. Kur-

land (Sitzungsberichte, Riga, 1889, pag. 6—10). — Zemgales bīskapa amatā pā-
vesti iecēluši dažas personas gan vēl 14. g. s., bet faktiski bīskapija toreiz vairs

nepastāvēja (Sk. L. Arbusovv, Romischer Arbeitsbericht 11. (Latv. Ūniv. Rak-

stos XX, 1929. g., 489. ss. lp.).

") 1207. g. tika apstiprinātas bīskapa Alberta lēņu tiesības uz Lībiju,
1224. g. arī uz Latviju, Leali un Vīku, līdz ar valsts firsta regālijām (Chron.
Lyv. X, 17; ÜB. I, 67.).

") Cron. Lyv. X. 15; XI. 6, 7, 8, 9; XIII. 4; XVIII. 3; XXIII. 3, 4;
ÜB. I. 103, 104; _M. Šiliņa tulkotā „Rīmju kronika" 112.—115. lp.; ÜB. 11. 630. n.

Tuvāki attēlo notikumus J. Krodznieks savos rakstos: „Katoļu baz-

nīca Livonijā" un „Par zemgaliešiem" (Iz Baltijas vēstures I un II), kā arī

Latvijas vēsture 11, 23.—75. lp.
13) Latvju kultūras vēsture 11, 64. lp., sal. 81. lp.
14) Urkundenbuch I. 13. n., sal. L. Arbu s ow, Romischer Arbeitsbericht I,

Latv. Ūniv. Rakstos XVII, 323. lp. un ÜB. I. 145. n.

Ir ) Latv. Ūniv. Raksti XVII. 323. lp.

*) Turpat, tad ÜB. 28, 71, 97, 145, 157. n.; sal. arī 112. n. un ÜB. 11.

630. n.

17) J. Krodzni c k s — Iz Baltijas vēstures 11, 132 ss., 6 ss. lp. R. Ho 11 z-

mann — Studien zu Heinrich v. Lettland (Neues Archiv f. āltere deutsche Ge-

schichtskunde 43, 1920. g., 161.—212. lp.). Fr. v.Keussler - Die Nationalitāt

des Chronisten Heinrich v. Lettland (Heinrich von Lon) und sein Lebensgang
(Sitzungsberichte, Riga, 1921. 150.—168. lp.).

18) Sk. īpaši Chron Lyv. XXIX. 2.-8. ÜB. I, 69, 72; („te ad evangeli-
zandum Dominum Jesum Christum barbaris nationibus commisso"). 132, 144,

145, 157, 158. — Sal. J. Krodznieks —Iz Baltijas vēstures 11. 189. ss. lp.; La-

tvijas vēsture 11. 72.—74. lp.
19) Akten und Rezesse der livlāndischen Stāndetage 111, 136, 7. n.: „dan

dc burschop under der achtbarn ritterschop nicht zo with als m den stichten van

den kercken syn gelegen" (kārtu pilnvarnieku atsauksme par 1522. g. landtāgam

iesniegtiem priekšlikumiem).
20) Skaitīšanai izlietoti dati, ko savācis L. Arbuzovs sen. savā darbā

„Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Dritter

Nachtrag" (Jahrbuch fūr Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1911, 1912 und

1913). Līdz 16. g. s. beigām var saskaitīt virsbīskapijā 46 un Kurzemes bīskapijā

44 droši identificējamas draudzes, bet daļa no tām minētas dokumentos tikai pēc

reformācijas ievešanas un tādēļ nav augšā skaitītas līdz. L. Arbuzovs jun.
skaita 48 un 26 draudzes (sk. Die Einfūhrung der Reformation m Liv-, Est-

und Kurland, 43. lp.).

- 1) Urkundenbuch, I. 240. n.

--) L. Arbusow. Einfūhrung etc. 44.—46. lp.
23) Chron. Ly v. XII. 5; ÜB. I. 51; Latv. Ūniv. Raksti XVII, 321. ss. lp.

") Napier s k y, Die libri redituum der Stadt Riga, 1881, 3, 209. n. ÜB.

VII. 690, 3. n.

23) ÜB. VIL 690, 12. n.; ÜB. IX. 131. n.; AR. 111. 54, 71.—73. n.

26) H. v. Bruinin gk, — Messe und kanonisches Stundengebet nach dem

Brauche der Rigaschen Kirche im spāteren Mittelalter, Riga, 1904, 443. s. un

312. s. lp.
2T) L. Arbusow, —

Kirchliches Leben der Rigaschen Lostrāger im

15. Jhd. Latv. Ūniv. Rakstos VI, 1923., 185.—224. lp.
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-
X) L. Arbusow, — Einfūhrung, 52. s. lp.

C. Schirren, Verzeichnis livlāndischer Geschichtsquellen aus schvvedi-

schen Archiven und Bibliotheken, Dorpat, 1861, 138. lp. 363. n.

») ÜB. VII. 690. n.

30) ÜB. IX. 131. n.

31 ) L. Arbusow, — Einfūhrung, 52. s. lp.
32) Sal. van Gennep, — Note sur la valeur documentaire folklorique

des canons des concils et des constitutions synodales (Annales d'histoire dv chri-

stianisme 111, Paris, 1928, 94.—108. lp.).
33) L. Arbuzovs savā darba etc" (52. lp. piezīme) izteic

domas, ka izteicienu „neofiti" varētu uztvert kā valodas archaismu Livonijas

baznīcā.
34) Vienīgi tikai 1422. g. zemes likumos. L. Arbuzovs 1. c. izskaidro šo

aizrādījumu kā eventuālu aizguvumu no ph'mās Livonijas provinciālsinodes
1226. g. noteikumiem.

") ÜB. VII, 690, 34. n.
M) Turpat, 690, 44._n.
37) To apstiprina vel 16. g. s. dati, piem. 1554. g. landtāga protokoli, sk.

A. v. Rich te r, Geschichfe der dem russischen Kaiserthum einverleibten

deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigungmit demselben 11, Riga,

1859., 410. lp. Sk. arī citātu no Seb. Mūnstera „Cosmographiae universalis

Lib. VI" (1559) A. Spekkes grāmatā Alt-Riga im Lichte eines humanisti-

schen Lobgedichts vom Jahre 1595, Riga 1927, 137. lp.
m) ÜB. VII. 690, 32. v. 33. n.

39) Turp. 690, 19. n.

40) Turp. 690, 27. n.

41 ) Tuvākus datus un literātūras aizrādījumus sk. manā nākošā rakstā.

„Latvieši un evaņģēliskā baznīca".
42) J. Krodzn i c k s, — Sigismunda Augusta privilēģija (Iz Baltijas vē-

stures III), 91. lp.
M) T. Christiani, — Gegenreformation m Livland (Baltische Monats-

schrift XXVI, 1889, 366. ss. un 567. ss. lp. un XXXVII, 1890, 408. ss. un

463. ss. 1p.),.
44) Fr. Dsir ne,

— Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jhd.

Riga, 1867.

4r') Ed. Kurt z, — Die Jahresberichte der Gesellschaft Ješu ūber ihre

\Virksamkeit m Riga und Dorpat, 1583—1614, Riga, 1925, 87, 102, 108, 120,
142. lp.

4,i) 9. A. — /laTbiuīcKHfi K3TexH3HC 1585 rona (CilE., 1915).
4T) N. Sothv c 1, — Bibliotheca Scriptorum Societatis Ješu etc.» 1676,

195. lp., citēts p"ēc E. A. Vo 11 er a o. c, 11. lp. Sal. A. Augstkalns, Piezī-

mes pie veclatviešu rakstiem (Fil. Biedr. Raksti, X, 1930), 105. ss. lp.
48) Priesteru atzinums Radzivila vizitācijas laikā 1584. g. rudenī. Sal. arī

Kur t z o. c. 35. s. lpp. un A. Pose v īn a vēstuli, sk. A. Spekkes rakstu

„Poļu laikuLivonijas apstākļi dažu jaunuavotu gaismā (Daugava, 1930), 718. lp.
49) K. Kundziņš, — Pretreformācijas laikmeta dokumenti par Livoniju

Varmijas bīskapa archīvā Frauenburgā (Latv. Ūniv. Raksti IX, 15.—30. lp.;
sk. 5., 2. un 10. vēstuli.

*) Kurtz, o. c, 59., 62., 66. s. lp.
51 ) Sitzungsberichte, Riga, pro 1914, 94. lp.

•v-) Kur t z, o. c. 36. s. un 122. lp.
53) W. Hei ne, Miscellen zur Geschichte des Jesuitenordens m Livland,

Sitzungsberichte, Riga, pro 1914.
M) Kur t z, 70. lp. P. Einh o m. Reformatio gentis Letticae (Script. rer.

Livonic. II), 616. lp.

») Kurtz, o. c. 68.

M) L. Arbuzovs, Piezīmes par 16. g. s. vecākajiem latviešu literātūras

pieminekļiem. Visagrākie rokraksti latviešu valodā kopš 1558. (I.M.M. 1920.

Nr. 1.), 42. lp. Sal. arī viņa Studien zur Geschichte der lettischen Bevolkerung

Rigas im Mittelalter und 16. Jhd. (Latv. Ūniv. Raksti I).
57) Kurtz, o. c. 90. lp.
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w) Turp. passim. Augstāko pilsoņu ģimeņu locekļi, laikam, piegriezušies
katolicismam mazā skaitā; katru tādu gadījumu īpaši min un apraksta. Ar

sevišķu gandarījumu, zināms, atzīmē mācītāju konversiju, piem., 26. lp.
59) Kurtz, o. c. 72., 80. s., 89., 102. s., 104. s. un 119. lp.
60) Kundzin š, o. c, 2 vēst.
61) Sothvel, Lc.

•») Kurtz, o. c. 63., 66. s., 107., 115. s., 139. s., 166. s., 170. s., 180, ss„

182., 205. lp.; 48. piezīme minētā Posevīna vēstule ibid. —N. Ķaune — Jē-
zuītu ziņas par ticības stāvokli pie latviešiem 16. g. s. beigās un 17. g. s. sākumā

(Brīvās Zemes illūstrētais pielikums 1930, Nr. 21. un 22.).
«*) Turp. 201. un. 205. lp.
e4

) Turp. 101. un 63. lp.
65) Turp. 148., 153. ss. un 157. lp. Sotvels cildina Tolksdorfa palīdzību ne-

laimīgiem cietējiem.
66) Turp. 62., 105., 120. un passim. Sk. arī Sotvelu 1. c. un Kun-

dzinu o. c.
'

67) Turp. 121.
68) Turp. 27. s., 40., 62., 68., 80., 86., 117., 14p., 172., 194., 229. lp. Sk, arī

48. piez. minēto Posevīna vēstuli, ibid.
89) Turp. 23. s., 172., 200., 251. lp.
70) Turp. 16., 27., 40., 68., 117., 194. lp.
71 ) Turp. 89. lp.
72) Turp. 200. lp.
7:!) Turp., 80., 101., 119., 174., 218. lp. Sk. arī Posevīna vēstuli.
74) Turp. 28., 36. („partim supplicaticnum pompa, partim piis spectaculis

delectati"), 98., 103. s. („sacro tenentur apparatu"), 215. lp.
7B) Turp. 86.. lp.
78) Turp. 24. lp.
77) Turp. 107. s. („multa milia confessionum" par 1597. g.).
7H ) Vizitācijas ziņojums iespiests Bunge Archiv zur Geschichte Liv-,

Est.- v. Kurlands I, 23.-77. lp.
79) Labu tiesu izrakstu sakopojis A. Spe k k c savā darbā Alt-Riga etc,

137.—141. lp.; bez tam vēl īpaši jāmin ap 1610,. g. sarakstītā Dionisii

Fabricii Livonicae Historiae compendiosa series, (S. r. liv. II), 441 lp. un

Kurtz o. c. 67., 117. s., 140., 145., 182. ss., 205., 208., 323. lp. Analo-

ģiskas ziņas no Kurzemes atrodamas P. Einhorna rakstos. Sk. arī A. Spek-
ke — Daži poļu 16. g. s. avoti par mūsu senču ticējumiem (I.M.M. 1930, Nr. 5/6)
N. Ķaune o. c.

80) Kurtz. o. c. 67., 145., 250. v. c. lp.
81) Seri p t. rer. Li von. 11, 616. un 595. s. lp. Kurtz o. c. passim;

N. Ķaune o. c. passim; Posevīna vēstule minētā vietā, 716. lp.
82) Guagn i n i, pēc A. Spekkes — Alt-Riga etc. 135. lp.; A. Spek k c,

Poļu laiku Livonijas apstākļi u.t.t., īp. 721. lp.
83) Baltasara Rusova, Livonijas kronika. Tulk. Ed. Veispāls, Rīgā,

1926., 60. ss., 134., 155. lp.

**) Sk. tuvāki Grūn c r, Kirchliche Terminologie m etvmologischer Be-

leuchtung (Magazin XX, 4), 1913, bet sevišķi J. Zēvera „Latviešu baznīca kul-

tūras vēstures gaismā" (I.M.M. 1929. Nr. 4.)
S5) Latvju dainas 1356; 1368., 1, 2, 3, 4; 1408; 16036.
M ) Mūlenbacha- Endzelīna Vārdnīca I, 428. lp.; 11, 407. lp.
87) Enchiridions: „Pyskopam", „Pyskopes", sk. I.M.M. 1929, 383. lp.
M) P. Šmits, — Latviešu mitoloģija 2. izd., 35. nod. „Tagadejie svētki";

sk. arī materiālu sakārtojumu J. Lautenbacha Latviešu literātūras vēstu-

res 11. nodaļā „Gada mytus jeb senlatviešu svētki un svinamas dienas".
89) P. šmits o. c. 8., 30.—34. v. c lp.
"°) Turp. 92.
91) Sk. vēl LD. 33233., — 34, — 35.

B2) Tuvāki dati manā darbā „Jumis. Das altlettische Ackerbaumysterium".
(Latv. Ūniv. Raksti, Teoloģ. fak. sērija I, Nr. 1.).

9S) Bruiningk, o. c. 441.—447. lp. P. Šmits, o. c. 88.-92.

94) Bruiningk, o. c. 363. lp.
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95) L. Arbusow, Einfūhrung etc. 116., un 122. lp. Sal. ÜB. 11. ser.

3. sēj., 49, 7. n., un AR. 111, 28, 15. n.

9e) Hagiologisches aus Alt-Livland. Studien und Analekten zur Geschichte

der Heiligenverehrung m Liv-, Est- und Kurland vom Beginn des 13. Jahrhun-

derts bis auf die Gegenwart, von einem L i v 1 ā n d c r. (Der Katholik, Zeitschrift

f. kathol. VVissenschaft und kirchl. Leben 1903 v. 1904.).
97) Kurtz, 0., c. 250. s. lp.
98) Sal. R. Klaustinš, Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī (Druvā,

1912), 948. lp.
99) Turp. 1072. ss. lp.
10°) Sal. Chron. Ly v. XXV, 2: Sic, sic maris stella suam semper custo-

dit Livoniam.
101) 1., 1912., 79. s. lp.; 11., 1923., 24. lp.
105) LD. 1332., 1344., 1345.,' pielik. 13401

., 1408, (šodien tevi baznīcā trīs

eņģeļi sumināja, baznīckunga grāmatā).
103) P. Šmits, Kristības (Latvju tautas dainas, I), 482. ss.
104) Latvju Dainas kristību dziesmās passim.
,05) LD. 1303., 1327., 1332., —34, —38, —44, —50, —532

, —58, —64, —67

(Māras baznīcā) 68., 1400., 2013.

106) LD. 1366., 1413., arī pielik.
107) P. Šmits, Kristības, 485.
109

) Konkordāta teksts, Valdības Vēstnesī, 1922, Nr. 162.
108) A. Novic k i s, Aglvna, Vēsturiskas pizeimes. Rīgā, 1929.
110) Th. Kallmeyer — G. Otto, Die evangelischen Kirchen und

Prediger Kurlands, 1910, 2. izd., 31. ss. lpp.
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Latvieši un evaņģeliskā baznīca.

(īpaši 16. un 17. g. s.).

1. Kristīgās ticības vēsturē Latvijā ļoti stipri izpaužas pre-

tešķība zemes iedzīvotāju vairākuma, t. i. latviešu, un gadu simte-

ņiem valdošā mazākuma — vāciešu starpā. No paša kristīgās baznī-

cas sākuma līdz pat neatkarīgās Latvijas nodibināšanai vāciešu, it

īpaši vācu muižnieku, rokās bij visa baznīcas lietu vadība un gal-
venā rīcība. Tas bija arī galvenais iemesls, kādēļ pēc oficiālās kri-

stiānisma ievešanas Latvijā un pat pēc evaņģēliskās baznīcas nodi-

bināšanas pagāja vēl ilgs laiks, kamēr tas iesakņojās arī latviešu

tautā. Un kad tas bija noticis, tad turpmākā latviešu atstumšana

no aktīvas darbības baznīcas un ticības dzīvē padarīja diezgan pla-
šas latviešu aprindas pasīvas un pat vienaldzīgas pret baznīcu, pie
tam deva iemeslu asām nesaskaņām un cīņām. Tādēļ arī vēl līdz

20. g. s. latviešiem nav savas nācionālās baznīcas.

Līdzīgas parādības visā kristīgā pasaulē sastopamas, liekas, vie-

nīgi tik vēl Igaunijā, kas arī piedzīvojusi tādu pašu vēsturisku lik-

teni. Turpretim Somijā, kaut gan arī tur gadu simteņiem ilgi bij

sava valdoša nācionāla zviedru minoritāte, somu tautai nebij ne-

kādu šķēršļu un kavēkļu radīt un veidot savu nācionālo baznīcu.

Latvijas un Igaunijas baznīcas vēstures salīdzinājums ar Somijas
baznīcas vēsturisko gaitu vēl jo spilgtāki liek sajust abās minētās

zemēs un tautās vāciešu virskundzības kļūmīgās sekas, kas devu-

šas iemeslu šo tautu nācionāliem darbiniekiem apzīmēt Baltijas
baznīcu par „kungu baznīcu". Šo apzīmējumu savā laikā dedzīgi uz-

svēra un ar vienpusīgu asumu motivēja igauņu publicists A. Grenc-
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šteins savā brošūrā „Herrenkirche oder Volkskirche? Eine estnische

Stimme im baltischen Chor" (Jurjew 1899. 150 lp.). Bet viņam ir

savi priekšteči jau kādus 100 gadus agrāk: krietnākie un tālredzīgā-
kie apgaismības laikmeta darbinieki Garlībs Merķels (1769.—1860.)

un Kārlis Gotlobs Zonntags (1765.—1827.).
Astoņpadsmitais gadsimtenis ir lielumā un visumā atnesis lat-

viešiem vairāk vai mazāk apzinīgu nosvēršanos uz kristietības pusi un

pakāpenisku atraisīšanos no pagāniska pasaules uzskata un para-

šām, kas līdz tam vēl bij stipri jūtami latviešos. Ar latviešu ieaug-
šanu kristiānisma principos sākās jauns laikmets kristīgās ticības

vēsturē Latvijā, kas izveidoja latviešus par kristīgu tautu. Zīmīgi,
ka šī procesa beigu posmā, pret 19. g. s. vidu, krietnāko baznī-

cas darbinieku aprindās nopietni tika pārrunāta latviešu pārvāco-
šana, lai tādā kārtā aizpildītu nācionālo plaisu Latvijas evaņģēliskā
baznīcā 1). Bet nāca latviešu nācionālā atmoda, un ap to pašu
laiku arī jauns laika gars sāka ieviesties latviešu, mazākais viņu in-

telliģences pasaules un dzīves uzskatos.

Tā sākās diferenciācija dažādu aprindu attiecībās pret kristīgo
baznīcu un ticību, šķelšanās aiz nācionāliem, intellektuāliem un vē-

lāk arī aiz sociāliem motīviem dziļi satricināja baznīcas stāvokli un

jo spilgti lika sajust un atzīt tās „kungu baznīcas" raksturu. Pēdē-

jais svarīgākais lūzums latviešu vēsturē, Latvijas valsts nodibinā-

šanās, nav izvedis kristīgo baznīcu Latvijā no krizes, kurā tā bij ie-

stigusi, labu tiesu baznīcas vadības dēļ. Taču vispār latviešu paš-
noteikšanās tiesības un pašdarbības iespēja baznīcas dzīvē neatkarī-

gajā Latvijā ievadaatkal jaunu laikmetu latviešu attiecībās pret evaņ-

ģēlisko baznīcu.

2. Reformācijas kustība Livonijā sākās 16. g. s. divdesmitos

gados, bet pavisam maz aizķēra zemes iedzīvotāju vairumu, latviešus

un igauņus. Priekšgalā gāja lielās pilsētas Rīga, Tērbata un Rē-

vele un arī vispār tikai pilsētas tapa īsti evaņģēliskas. Pati šī ku-

stība izauga no politiskiem un reliģiskiem ētiskiem centieniem
1

').
Zemes kārtas (bruņinieki, pilsētas) dzinās pēc savas patstāvī-

bas pretim zemes kungiem (virsbīskapam, bīskapiem, ordenim) un,

tā kā pēdējie reprezentēja baznīcu, tad nonāca arī zināmā opozīcija

pret katoļu baznīcu. Viena otra garīgā valdinieka tieksme nodibināt

savu absolūto virskundzību pār vasaļiem un pilsētām, bet līdz ar to

arī zināma izvirtība (mantkārība, cēlibāta pārkāpšana, uzdzīve, iz-

glītības trūkums) garīdznieku aprindās un uz laukiem jūtamais ga-

rīdznieku trūkums radīja un pastiprināja nemieru ar baznīcu. Pil-

sētas, būdamas garīgi rosīgākas, nostājās kustības priekšgalā.
Arī reliģiskā ziņā pilsētnieku starpā vispirms pamodās nemiers

ar katolicismu, zināma psīcholoģiska reakcija pret baznīcas institū-

ciju reliģiju (ārējo baznīciskumu) un jaunu dievbijības ceļu meklē-

šana. Par šīs noskaņas paudējiem, katolicisma kritizētājiem un

jaunu centienu vadoņiem izvirzījās teologi, kas piederēja tā sauktai

jaunākai humānistu skolai, kuras redzamākais pārstāvis Rietum-

europā bij Erasms. Pazīstamākais un arī redzamākais šāda virziena

darbinieks Vidzemē bija Rīgas Pētera baznīcas kapellāns, krāvēju
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brālības mišas priesteris Andrējs Knopke (Knopkens, 1467./68. līdz

1539.), kas drīz pēc savas atnākšanas uz Rīgu 1517. g. rakstījis
Erasmam trīs vēstules ar lūgumu atbildēt, kā viņš varētu iegūt pa-

tiesu svētlaimību. Uzturēdamies kādu laiku Vācijā, viņš kopā ar

J. Bugenhagenu iepazinās ar Lutera 1520. g. lielajiem reformācijas
rakstiem un 1521. g. vasarā ar F. Melanchtona rekomendācijas vē-

stuli atgriezās savā agrākā vietā Rīgā. Viņš un 1522. g. sept. Rīgā
mantojuma dēļ iebraukušais Rostokas maģistrs Silvestrs Tegetmei-
jers tapa par reformācijas garīgiem vadoņiem Rīgā un Vidzemē, ie-

ņemdami kopš 1522. g. rudens evaņģēliska mācītāja vietu viens Pē-

tera, otrs Jēkaba baznīcā. Pilsētas valde, ieceldama, abus amatā, un

pie tam pret virsbīskapa gribu un ignorēdama viņa tiesības, bij no-

stājusies reformācijas pusē.

Rīgas piemērs aizrāva līdz arī citas pilsētas, un vispārējā kārtu

sapulce Rēvelē 1524. g. jūlijā nolēma „palikt pie svētā Dieva vārda

un evaņģēlija pēc Jaunās un Vecās Derības satura un spēka, bez

cilvēku mācības un pielikuma". Tā „pasaulīgā un reliģiskā opozicija

saplūda kopā", bet viņas tālāko kopā iešanu izjauca muižnieku bai-

les no jauninājumiem un nemieriem, kas pamudināja viņus jau
1525. g. jūlija landtāgā Valmierā pievienoties zemes kungiem. Pil-

sētas palika par sevi un trīsdesmitos gados arī sadevās kopā uz kop-
rīcību ticības lietās; Rīga nodibināja sakarus ar šmalkaldes savie-

nību Vācijā 1539. g. Neviens arī nekavēja pilsētas reformācijas

gaitā. 1525. g. 21. septembrī katoliskais ordeņa mestrs Valters

f. Pletenbergs apstiprināja Rīgas pilsētai privilēģiju „palikt pie sv.

Dieva vārda un evaņģēlija, kas skaidri un gaiši sludināms un klau-

sāms pilsētā un tās apkārtnes piederumos".

Vasali muižnieki gan izkaulēja no garīgajiem zemes kungiem
starp citām privilēģijām arī tiesību uz Dieva vardu skaidru nevil-

totu sludināšanu un „dievbijīgu un godīgu cilvēku" izraudzīšanu par

savu draudžu mācītājiem (še privātpatronāta sākumi), bet uz tiešu

reformācijas veicināšanu viņi visā kopībā neielaidās, kaut gan blakus

vecās ticības piekritējiem bij viņu vidū radušies arī reformācijas

draugi, kas to arī sāka tieši reālizēt savā novadā, aicinādami evaņ-

ģēliskus mācītājus.

Tā Livonijā jo projām pastāvēja katoliskas baznīcas iestādes —

bīskapijas un ordenis, arī klosteri, bet arvien vairāk tās zaudēja savu

nozīmi un raksturu, pārvērzdamās galu galā par ārēju formu, kas

netraucēja, pa daļai pat pabalstīja reformācijas tālāko attīstību.

Rīgas pēdējais virsbīskaps Vilhelms (1539.—1563.) simpatizēja re-

formācijai un lika 1546. g. martā izstrādāt virsbīskapijai reformā-

cijas un dievkalpošanas kārtības projektu, kas tomēr nekļuva li-

kums Rīgas domkapitula un īpaši ordeņa pretestības dēļ
3). Tikai

1554. g. janvāra landtāgs Valmierā galu galā saskaņā ar toreizējo

stāvokli Vācijas ķeizarvalstī oficiāli nolēma atļaut katram brīvi un

bez traucējumiem turēties pie savas ticības, un 1555. g. Augsburgas
ticības mieru, kas blakus „vecai reliģijai" deva brīvas eksistences tie-

sības arī konfesijas reliģijai", parakstīja arī Livonijas
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ordeņa mestra pilnvarotais. Bet drīzi pēc tam pienāca ordeņa un Li-

vonijas kā politiskas vienības gals (1561.).
Simts gadu laikā, kamēr Livonija bija divu konfesiju cīņas

lauks (1521.—1621.) nevarēja rasties nekāda evaņģēliskas baznīcas

kopvara un centrāla pārvalde ne Livonijā vārda plašākā, ne šaurākā

nozīmē. Latviešu daļā zināma organizācija bij paveikta vienīgi

Rīgā. 1530. g. te izdeva Knopkena un J. Brīsmaņa sastādītu „īsu

dievkalpojuma kārtību ar priekšvārdu par ceremonijām", kam bij

pievienoti „Daži psalmi un Dieva slavas dziesmas, ko dzied kristīgās
draudzes Rīgā" lejas vācu valodā. Grāmata piedzīvoja jaunus izde-

vumus 1537., 1548/49., 1559. g. un to lietoja visā Livonijā 4). 1532. g.

Rīgas pilsētas valde sāka uzticēt atsevišķām personām no sava vidus

jeb arī kādam garīdzniekam baznīcas lietu pārziņu un tā lika pama-

tus konsistorijas iekārtai un superintendenta amatam,. 1577. g. bei-

dzot nodibinājās kiga jaukta konsistorijā, kā augstākā baznīcas

pārvaldes iestāde pilsētas un apkārtnes draudzēm.

Rīgas priekšlikumi 1597. un 1598. g. landtāgos Cēsīs — aicināt

„superatendentu" baznīcai un skolai un nodibināt konsistoriju visai

zemei, kā arī iecelt baznīcas un skolas padomniekus, tiek ganlandtāgā

pieņemti, bet paliek nereālizēti. Mācītājus lika sākumā ordinēt Viten-

bergā un Rostokā, vēlāk Rīgā.

Reformācijas sākumi ārpus Rīgas konstatējami Koknesē, Lim-

bažos un Valmierā, liekas, jau 1523. g., Cēsīs 1524. g. Kopš 1526. g.

reformācija sāka iespiesties Kurzemē, no Prūsijas, bet viņas gaita
te bij gausāka. Evaņģēliskie mācītāji iecelti Bauskā 1530. g., un Tu-

kumā (līdz 1535.). Drīz sekoja arī atsevišķas lauku draudzes:

Umurga 1532. g., Aloja 1534. g., Rubene 1546. g. v. t. t.

3. Par aktīvu latviešu līdzdalību reformācijas kustībā var būt

runa tikai Rīgā, kur šo nevācu bija apm. V» no visiem pilsētas iedzī-

votājiem (ap 2500). Latviešu mājkalpotāji dabūja ierosinājumus un

skubinājumus no saviem kungiem, latviešu amatus un arodus aizrāva

līdz citu arodorganizāciju piemērs. Kad 1524. g. martā sāka Rīgas

baznīcās postīt altārus, svētbildes un relikvijas, vispār visu katolisko

iekārtu, tad tiklab krāvēji kā arī alusnesēji būs, jādomā, paši novākuši

savu altāru iekārtu pie malas. Rīgas vidus laiku archīva bojā iešanas

dēļ trūkst gan tiešu ziņu. Pirmajā evaņģēliskajā koporganizācijā,

„nabagu apgādības kasē" septiņu pārziņu starpā ir arī krāvēju pār-

stāvis Jēkabs Ķelle (Jacob Celle); 1525. g. gan viņam bij no šī amata

jāizstājas.
Kad 1524. g. rudenī galīgi izbeidza publisku katoļu kultu Rīgā,

tad tika nodibināta arī latviešu draudze pie Jēkaba baznīcas ar savu

mācītāju un I—2 palīgmācītājiem. Latviešu brālības turpmāk palika
tīri arodnieciskas organizācijas ar tīri latvisku sastāvu. Dažas no

tām pretreformācijas laikā padevušās atkal pilnā mērā katoļu ie-

spaidam 5).
Kad Jēkaba baznīca pārgāja jezuītu rokās 1582., latviešu evaņ-

ģēliskai draudzei rāte ierādīja Jāņa baznīcu, kas pēc dominikāņu iz-

dzīšanas bij lietota profāniem nolūkiem. Starplaikā 1587.—1591.atkal

notika dievkalpojumi Jēkaba baznīcā.
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Tā kā Pletenberģa ticības privilēģija 1525. g. 21. IX. noteikti

min arī Rīgas pilsētas apkārtējās zemes, tad jādomā, ka tā sauktā

patrimoniāliecirknī arī būs nodibinājušās pirmās latviešu lauku drau-

dzes. Tālāk, mazākais, latviešu dievkalpojumus sākušas iekārtot ci-

tas pilsētas.
Jau pirmais Rīgas latviešu draudzes mācītājs Nikolajs Ramms,

dzimis rīdzenieks, sācis turēt latviešu dievkalpojumus; to liecina

viņa 1530. g. sacerētā dziesma „Desmit Dieva baušļi". Jāšaubās, vai

viņš to būs uzdrošinājies jau tūlīt pašā sākumā, jo uzdevums radīt

latviešu baznīcas valodu un literātūru toreiz nebij tik viegls. Nekādā

ziņā nevajaga iedomāties tūlīt visa dievkalpojuma noturēšanu la-

tviešu valodā. Rīgas agenda paredz vēl atsevišķiem liturģijas gaba-
liem latīņu valodu vai izvēli latīņu un vācu valodu starpā. Virsbīskapa
Vilhelma reformācijas projekts noteikti paredz sv. vakarēdiena litur-

ģijā „mūsu tēvs" un iestādīšanas vārdu recitēšanu la-

tīņu valodā, jo viņiem tie vēl gandrīz nav mācīti, un viņi tos citādi ne-

lietīgi lieto" *) ; evaņģēliju un epistulu lasīšanu tā gan paredz latviešu

valodā („dem armenn pauersvolgk uf undeutsch abgelesen werde").

Tādēļ drīkstēs lēzēt,ka šie lasāmie gabali un dziesmas būs bijuši pirmie

evaņģēliskās baznīcas rakstniecības gabaliņi. Mums zināmi un droši

vien arī citi nezināmi darbi, ko veikuši N. Ramms (f 1532.), viņa pa-

līgs un pēcnācējs (?) Lorencs fon šēdens (f 1534.) un tālāk Johanns

Eks (f 1552.), ir pirmie mēģinājumi radīt latviešu baznīcas grāmatu

(agendu), bet ļoti jāšaubās, vai jau ap 1537. g. tāda arī patiesi bijusi

gatava, kā to gribētu pieņemt L. Arbuzovs 7). Noteiktas pēdas šādai

grāmatai sadzenamas tikai pārdesmit gadu vēlāk. 1560. gadā Prū-

sijas baznīcvizitātors Joh. Funks ziņo, ka atradis Sventajas baznīcā

tā paša gada 19. jūlijā „2 rakstītas grāmatas, iesietas pergamentā,
vienā evaņģēliji un epistulas visu gadu cauri, arī Kunga ciešanas stā-

sti pēc četriem evaņģēlistiem, otrā katķisms divreiz izskaidrots un

vēl citas lietas kopā ar baznīcas ceremonijām, kādas Luters atstājis,
viss kuršu valodā" *). Kādā sakarā šie rokraksti stāv ar Rīgas la-

tviešu draudžu mācītāju rakstniecības darbiem, nav nosakāms. le-

vērojot to, ka minētā ziņojumā liekas norādīts uz perikopu krājumu,
bet Rīgas agenda turas pie sakarīgas lasīšanas (lectio continua), tu-

vāki stāv lēzējums, ka abu rakstniecības sākumu starpā nav tieša

sakara. Reformācija Kurzemē jau nenāk no Rīgas, un 1587. g. iespie-

stā Kurzemes „nevācu psalmu" krājumā nav atrodamas arī zināmās

Ramma un Eka dziesmas, izņemot, varbūt, Cachardijas slavas dzie-

smas (Benedictus) tulkojumu, jo tā Rīgas agendā 1537. g. bij tieši uz-

ņemta liturģijā. Latviešu tēvreizes teksts no 16. g. s. arī uzglabājies
divos variantos, t. i. t. s. Grūnava un Hazentotera tēvreizēs *), kas arī

varētu būt Kurzemes un Rīgas tēvreizes trādiciju paraugi. Ir zi-

nāms iemesls domāt, ka 1560. g. jau iespiests Lūbekā latviešu kat-

ķisms, kas varētu būt Sventajas baznīcā atrastā katķisma atzaro-

jums vai parallēlteksts 10).

Rīgas latviešu draudžu darbinieku vidū mināms vēl doktors

Christjans Michaelis (f 1552.) v ), ko daži uzskata arī par latvieti ia).
Par viņu gan vairāk nekas nav zināms, kā kapa uzraksts Doma baz-
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nīcā, kas viņu apzīmē par „Doctor Barbarici Pius Popeli." Katrā

ziņā viņš darbojies latviešu vidū.

Ka gadu simteņa vidū Livonijā nebij sveši centieni gādāt arī zem-

niekiem augstāku izglītību, par to liecina 1545. g. ievestais zemnieku

nodoklis skolu labā, kas gan uznākušo karu dēļ netika savam mēr-

ķim izlietots. Pašu „skolas naudu" tomēr esot no zemniekiem ik ga-

dus čakli ievākuši.

Gothards Ketlers, vēl būdams ordeņa kalpībā, cilāja 50-to gadu
otrā pusē projektu nodibināt Pērnavā „labu skolu jeb ģimnāziju" ar

vācu teologu Dāvidu Chvtrāus'u kā rektoru, lai izglītotu „nevācu

igauņu, latviešu un kuršu bērnus" pamatīgi latīņu valodā un kristīgā

mācībā un sagatavotu un piemērotu tos mācītāja amatam. Arī ap

to pašu laiku izstrādātais Cēsu mācītāja Georga Milija (arī Mūllera)
tautskolu projekts palika tikai uz papīra

14).
Tikai vēl 1615. g. Rīgā tika izdota Livonijas latviešu evaņģēliska

dziesmu grāmata: „Psalmi un garīgas dziesmas, ko dzied Dieva baz-

nīcā Rīgā un vēl citās vietās Vidzemē (vnd anderen ortern Liefflan-

des mehr) Vidzemes zemnieku valodā (m Liefflendischer Pawrspra-

che). Vienkāršiem saimes ļaudīm un zemniekiem derīgai un dievbi-

jīgai celsmei" ar 146 dziesmām '"')•

Par evaņģēliskās kustības izplatīšanos latviešu lauku iedzīvotāju

starpā nav nekādu noteiktu ziņu. Zemnieku tirgus sakari ar pilsētnie-
kiem varēja noderēt par ceļu, pa kuru ziņas par jauno ticību izplatījās
arī uz laukiem. Arī tur, kur muižas īpašnieks ar savu ģimeni un saimi

pārgāja luterānismā, radās izej punkti reformācijas kustībai zemnieku

starpā. Bet mums nav nekādu datu par to, ka kustība būtu saviļ-

ņojusi plašāk vai dziļāk zemnieku masas. Nav ziņu ne par kādiem la-

tviešu zemnieku nemieriem un problēmātiska arī „zināma vispārēja

rūgšana starp zemniekiem" 10). Mazākais ne par kādu reliģisku ku-

stību latviešos nevar lāgā būt runa, jo ārējais baznīciskums, kas la-

tviešus līdz tam bij visvairāk saistījis, pagaidām pavisam maz bija

mainījies. Rīgas agenda neliedza lietot joprojām katoļu garīdznieku
amata tērpu, un tāds, liekas, arī palika praktiskā lietošanā, dažādas

ceremonijas arī tika paturētas „kā atklāti ierosinājumi uz evaņģēliju,
ticību un kristietību" 1T ). Arī citādi viens otrs liturģijas gabals palika

pa vecam. Un uz laukiem, droši vien, konservātisms bija vēl lielāks

nekā Rīgā. Virsbīskapa Vilhelma reformācija jau paredz, ka vēl pa-

stāv „altāri un baznīcas ar visiem saviem izgreznojumiem un izrotā-

jumiem, kā tie viscaur kopš seniem laikiem jau bijuši tur klāt". Ja

vēl ņemam vērā latviešu baznīcas rakstniecības iztrūkumu un trūku-

mus, mācītāju vājās zināšanas latviešu valodā un vēl arī pašu evaņģē-
lisko mācītāju mazo skaitu, tad jāapstājas pie slēdziena, ka pašā re-

formācijas laikā latviešu zemniekus tikpat kā nemaz neaizķēra refor-

mācijas kustība. Reformācijas pozitīvais rēliģiskais ētiskais manto-

jums palika latviešiem vēl nākotnes mūzika.

Pilnīgi izolēta stāv ziņa par kādu latviešu mācītāja amata kan-

didātu, proti, ka Urgas muižas īpašnieks Reinholds Orgass 1532. g.

uzdevis par X» arklu zemes Alojas mācītājam Pēterim ūzenam, pazī-

stamam humānistu cienītājam, izmācīt kādu puisi Indriķi Kuli (Hin-
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rik Kule) par sprediķotāju „nabaga zemniekiem un kristīgai draudzei

par iepriecinājumu". — Tikai pēc vairāk kā 40 gadiem atkal sasto-

pam līdzīgus datus. Kāds Johanns Zonne (Sonne, konjektūra „Caune"
šķiet nevajadzīga), latviešu mūrnieka dēls, pats pēc amata kažoknieks,
piegriežas baznīcas darbam, mācās pie Jēkaba baznīcas latviešu drau-

dzes mācītāja (1552. —1573.) Jūrgena Sterbela dziedāšanu un latviešu
valodu (sic!) un palīdz tam draudzi apkopt, atprasot uzdotos katķisma
gabalus. Bērzaunes un Kalsnavas pilskungs Heinrichs Tīzenhauzens

aicināja Zonni 1575. g. maijā par Bērzaunes mācītāja palīgu. T. s.

ministerija (vēlākās konsistorijas priekštece) pārbaudīja viņu un at-

zina par gluži neizglītotu mācībās un atteicās pielaist viņu pie ordinā-

cijas, „ievērojot Dieva vārdu godu un tos, kuriem viņš mācīšot ticību".

Viņš tad arī nolemj palikt vēl Rīgā privāti papildināties zināšanās.

Bet viņa mēģinājuma sprediķis Jēkaba baznīcā tiklab ar žestiem un

runas veidu, kā arī ar „dvēseles siltumu" tā aizkustināja mācītāju kol-

lēģiju, ka viņi tomēr ar visu nezinātniskumu pielaiž viņa ordināciju
9. jūnijā, ko izdara virsmācītājs M. Knopkens. Tālāku ziņu diemžēl

trūkst 18).

Šis gadījums arī liecina, ar kādām grūtībām bij toreiz saistīta la-

tviešu dievkalpojumu nodrošināšana. Bet līdz ar to arī iet liecība, ka

Tīzenhauzeni jau priekš 1572. g. uzturējuši „nevācu sprediķotāju".

4. Evaņģēliskās baznīcas ārējās un iekšējās organizācijas darbi

Vidzemē pretreformācijas dēļ tika aizkavēti uz kādu pusgadsimteni,
bet toties te zviedru valdības laikā nāca klāt veicinātājs faktors, kādu

Kurzemes baznīca savā attīstībā nemūžam nedabūja piedzīvot. Zvie-

drijas ķēniņu vara ar noteiktām tieksmēm uz absolūtismu, kas pielī-
dzināms daudzkārt daudzinātajam apgaismotajam absolūtismam, rī-

kojās suverēni arī baznīcas dzīvē un ne bez panākumiem centās pacelt
zemnieku izglītību un ticības dzīvi. Tādā kārtā savas kārtas interešu

aizstāvētājai un pret zemnieku materiālām un garīgām interesēm no-

laidīgai un kūtrai muižniecībai atkal un atkal nācās just zviedru val-

dības piešus un padoties tās skubinājumiem un spiedieniem kārtot

baznīcas un skolas lietas arī latviešu zemnieku labā. — Kurzemē tur-

pretim hercoga vara bij vāja pret mazajiem lielkungiem 1"), un viņi
netika daudz tālāk par vienu otru reizi izteiktu labu gribu veicināt

zemnieku garīgo attīstību ar kristīgās baznīcas un ticības palīdzību.

Ārēji gan cik necik evaņģēliskais baznīciskums arī te tika nodibināts

jau 17. g. s., bet tālākā zemes baznīcas vēsture atklāja, ka latviešu

zemnieku intereses un pašdarbības centieni baznīcas un ticības dzīvē

Kurzemē vēl palikuši stipri apspiesti un neattīstīti, salīdzinot ar Vidze-

mes latviešiem.

Arī mācītāji, — kas Vidzemē zviedru laikos ne tik vien dabūja

just valdības atbalstu sava stāvokļa nostiprināšanā pretim muižniecī-

bai, bet vēlāk pat tika nostādīti tieši ķēniņa ierēdņu lomā

un tādēļ varēja mēģināt no muižniecības neatkarīgu baznīcas

un skolas polītiku, — Kurzemē atradās tiešā un ciešā atkarībā no

muižu īpašniekiem un arendātoriem un bij ar retiem izņēmumiem tikai

viņu aģenti arī baznīcas lietās, kaut gan atzīmējami arī gadījumi, kad
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viņi mēģināja turēties hercoga pusē. Zemnieku skola Kurzemē 17. g. s.

palika tikai tukša skaņa.
Tiklab Vidzemē kā Kurzemē 16. un 17. g. s. bieži un jo stiprā

mērā baznīcas ārējo un iekšējo dzīvi traucēja un kavēja kari, bads

un sērgas, ne vienu reizi vien sagraudami to, kas ar pūlēm un grūtī-
bām bija uzcelts.

5. Kurzemes evaņģēliskas zemes baznīcas nodibināšana ir Got-

harda Ketlera darbs-"). Bruņinieku landtāgā 1567. g. 28. februārī

tika izsludināts hercoga lēmums nodibināt 70 vietās (27 Zemgalē

un 43 Kurzemē) baznīcas draudzes, atjaunot vai celt tur par jaunu
baznīcas, vairākās vietās arī skolas un nabagu mājas; pie katras

baznīcas bij jānodibina mācītājmuiža un baznīcas (mācītāja) pa-

gasts. Noteica arī nodevas, kas pilnam saimniekam resp. no vesela

arkla bij puspūrs rudzu, miežu un auzu, puseniekam — viens sta-

tenieks, t. i. pusotra sieka tās pašas labības, kājeniekam, kam sava

zeme, viens sieks katras minētās labības, pirteniekam ar zemi —

viens vērdiņš naudā, pirteniekam bez zemes jeb iebūvietim jeb va-

ļeniekam — viens grasis, jūrmalniekiem „divreiz tik daudz kā līdz

šim*'. Mužniekiem bij uzdevums visu savākt un laikā un pilnā mērā

nodot baznīcas aizbildņiem (Kirchenvormūnder) „kopā ar to, ko viņš
dod par sevi pašu un savu saimi", šie tad atkal algoja mācītājus un

citus baznīckalpotājus, pārējo pēc vajadzības izlietodami baznīcas,
skolas un nabagnamu vajadzībām. Vācu amatnieku un miestu iedzī-

votāju nodevas bij jānosaka baznīcas vizitācijās, muižu nodevas no-

teica mazākais 3 Rīgas markas no katrām 10 mājām. Draudžu ro-

bežas noteica īpaša 1570. g. apstiprināta „baznīcas grāmata 21 ).

1570. g. izdeva likumus kā par baznīcas satversmi un tiesisko

stāvokli tā arī par disciplīnu un dievkalpojumu kārtību"). Kā aug-

stākais baznīcas pārvaldes orgāns tika radīta hercoga iecelta kon-

sistorija ar valsts kancleru un Jelgavas superintendentu priekš-

galā (pavisam 13 personas). Kurzemes baznīcas noteikumiem par

paraugu noderēja „Rīgas dievkalpojumu kārtība" gan ar dažiem gro-

zījumiem.
Pie Kurzemes konsistorijas iecirkņa sākumā nepiederēja Gro-

biņas apgabals, ko Gothards Ketlers jau 1560. g. bij ieķīlājis Prū-

sijas hercogam, Brandenburgas markgrāfam, un kas palikdams šinī

atkarībā līdz 1609. g., arī baznīcas lietās bija apvienots ar Prūsijas

zemes baznīcu un padots Prūsijas baznīcas likumiem, kas te palika

spēkā vēl līdz 1638. g.
L>:!). Piltenes apgabals, kas arī nepiederēja sā-

kumā pie Kurzemes hercogistes, bija baznīcas ziņā patstāvīgs ie-

cirknis un ar 1622. g. izdotiem likumiem nodibināja savu konsisto-

riju un superintendentūru (jau 1575. g.). Zināmos laikmetos Piltenes

iecirknis gan atradies arī ciešākā apvienībā ar pārējo Kurzemi

(1687.—1717.) >4 ). Pie Piltenes iecirkņa piederēja Aizputes, Ārlavas,

Bātes, Cīravas, Dundagas, Edvāles, Embūtes, leres (Irves), Piltenes,

Puzes, Rindas, Sakaslejas, Ugāles, Valtaiķu un Zlēku baznīcas.

Katrā atsevišķā draudzē baznīcas lietas bij jānokārto vizitāto-

riem, kuru starpā vadītāja loma hercogistē bij hercoga padomnie-
kam Zalomonam Henningam (f 1589.). Nācās ne vienā vien vietā
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sastapties ar muižniekiem, kas izvairījās no saviem pienākumiem
baznīcas labā, skatījās uz mācītājmuižām kā savu piederumu un

lika mācītājiem dzīvot „badā un raizēs". Bet radās arī muižnieki,
kas dibināja paši savas privātas baznīcas un draudzes. Diezgan liels

skaits tādu privātbaznīcu radās 16. g. s. beigās un 17. g. s. sākumā,
atsevišķas arī vēl vēlāk. Bet citas baznīcas arī tika iznīcinātas un

viņu zeme piesavināta muižām. Dažas atkal pārgāja katolicismā").
1636. g. Kurzeme tika iedalīta 7 prāvesta iecirkņos: Jelgavas,

Sēlpils, Bauskas, Dobeles, Kuldīgas, Grobiņas un Kandavas. Jelga-
vas prāvests bij pats Kurzemes superintendents.

Atsevišķās draudzēs lielas tiesības bija muižu īpašniekiem un

citiem muižniekiem. Kroņa draudzēs (Amtskirchen) gan

hercogs bij vienīgais patrons un rīkotājs, bet muižnieki tikai drau-

dzes locekļi. Bet citur viņi jau kopš 1618. g. sāka iegūt patronāta
vai kompatronāta tiesības, kas 1648. g. arī dabūja hercoga sankciju.
Pašu muižnieku dibinātās baznīcās, ko sauca par privātām vai

brīvām baznīcām, bij visa vara viena vai vairāku patronu
rokās. Tā sauktajās draudzes baznīcās (Kirchspielskirchen) bij vai

nu muižnieku patronāts vien vai viņu kompatronāts ar hercogu; her-

coga patronāts un muižnieku kompatronāts bij arī visām pilsētas
draudzēm. Muižnieku baznīcu skaits ar laiku pieauga līdz hercoga
baznīcu skaitam.

Hercoga summepiskopāts un virskundzība (Landeshoheit) iz-

paudās viņa uzraudzībā par kultu un mācītāja amata darbību un

personīgu dzīvi, ko viņš izdarīja ar superintendenta un prāvestu starp-

niecību, un viņa baznīcas pārvaldes tiesībās, kad lika superintendentam
iesvētīt jaunās baznīcas un pašam vai ar prāvestu starpniecību or-

dinēt un ievest mācītājus, kad tie bij izturējuši superintendenta un

vēlāk visas konsistorijas priekšā attiecīgo pārbaudījumu un saņē-
muši vokāciju uz noteiktu vietu -").

Mācītāju sinodes visas hercogistes apmērā nebij nemaz pare-

dzētas. Nodibinot prāvesta iecirkņus 1636. g. rakstīja gan priekšā

iecirkņu sinodes, bet atsevišķie mēģinājumi bij neizdevīgi un drīz

vien izbeidzās. Tādā ziņā tikai oficiālās amatpersonas un viņu vī-

zitacijas braucieni bij vienīgais reālais sakars atsevišķo draudžu

starpā. Mācītājiem, kas labi satika ar saviem patroniem vai kroņa
draudzē ar tuvākiem hercoga ierēdņiem vai muižu rentniekiem, bij
liela rīcības brīvība savā draudzē. — Zemniekiem nebij nekādas tie-

sības līdzi runāt baznīcas dzīvē un pārvaldē.

Pirmajā laikā bij diezgan grūti sagādāt pietiekošā skaitā

krietnus mācītājus. Tā amatā ietika viens otrs, kas maz pildīja ga-

rīgos pienākumus, bet vairāk nodevās veikaliem, peļņai un uzdzīvei.

Liela daļa mācītāju nāca no ārzemēm, jo mācītāju amats Kurzemē bij

diezgan ienesīgs 27).
Drīz vien radās īpašas mācītāju ģimenes, kurās dēls sekoja tē-

vam amatā un diezgan bieži arī tanī pašā vietā. Pazīstamākās viņu

starpā jau no 16. g. s. — Einhorni (6 personas), Remlingi (4 paau-

dzes) un Manceļi (3 paaudzes), tad no 17. g. s. — Ādolfiji (11 per-

sonas), Bemevici (15 personas), Bilterlingi (8 personas 7 paaudzēs),
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Braunšveigi (6 p. 5 paaudzēs), Elferfeldi (8 p. 6 paaudzēs), Groti

(9 p. 7—B paaudzēs), Grūneri (8 p. 7—B paaudzēs), Ruprechti (3 pa-
audzes), Kerkoviji (6 p.), Neanderi (8 p.), Stenderi (13 personas
8 paaudzēs). Visas šīs 17. g. s. ģimenes, gan ne vienmēr ar tiešajiem
pēcnācējiem, sniedzas iekšā vēl 19. un pat 20. g. s. Ģimeņu valdī-

bas nozīme taptu vēl skaidrāka, ja ievērotu arī gadījumus, kad jau-
nais mācītājs apprecēja vecā mācītāja meitu.

Atsevišķu baznīcas darbinieku starpā minami superintendenti:
Aleksandrs Einhorns, saukts Kopersmits (1566.—1575.), Pauls Ein-

horns (1636.—1655.) un Heinrichs Adolfijs (1661.—1686.); tad

mācītājs un inspektors Enochs Remlings Grobiņā (1562.?—1599.),
Dobeles prāvests Nikolajs Franks (īsu brīdi arī superintendents,

1656.—57.), Grobiņas prāvests Joh. Bernevics (f 1648.), Nīcas un

Bārtavas mācītājs Johanns Langius (f 1648.) un Grobiņas mācītājs
un prāvests Mag. Gerhards Remlings, kas vēlāk bija arī superinten-
dents (1691.—1695.).

8. Baznīclikumi min latviešu zemnieku, šo „mežonīgo, šausmīgo,
nemācīto un neveiklo nevācu lielo barbarismu" un nostāda tos līdzās

„nesaprātīgiem zvēriem un kokiem" 2S). Tuvāki ar latviešu torei-

zējo stāvokli iepazīstina Paula Einhorna raksti, kas sarakstīti vai-

rāk kā pusgadsimteni vēlāk 2"). Viņš tēlo 30) latviešu veselīgo grūtā

darbā un skarbos dzīves apstākļos norūdīto „cieto un nesavaldāmo

dabu" un tieksmi no agras jaunatnes „uz visādiem netikumiem, kā

meliem, krāpšanu un zagšanu", atzīmē viņu gudrību un apķērību,
bet arī izmanību un viltību, viņu laipnību un pazemību acu priekšā,
kas izrādās par liekulību, aiz kuras slēpjas izsmiekls un ļaunprātība
(galvenā kārtā pret vāciešiem), rīdīšanas un mēlnesības dziņas; vi-

ņiem trūkstot pat vārdu sirdsapziņas un tikuma (conscientia un vir-

tus) apzīmēšanai. Einhorns, redzams, pieliek latviešiem ļoti stingru
mērauklu, bet nebūs arī liedzams, ka atkarības un verdzības stāvo-

klis latviešu raksturu sabojājis. Einhorna raksturojums uzsver gal-
venā kārtā īpašības, kas parādās cilvēku sabiedriskās attiecībās, pie
tam vēl savos piemēros vairākkārt norādīdams, ka tās vērojamas
attiecībās pret vācu kungiem un pilsoņiem. Viņš arī tieši vaino vācu

kungus par latviešu apspiešanu, nicināšanu un izmantošanu1").

Tādēļ, liekas, vispareizāki būs apzīmēt toreizējos latviešus par da-

bas bērniem, kas zem liktenīgā dzīves lāsta zaudējuši dabisko labsir-

dību un vientiesīgo pirmatnējo sirsnību un atklātību.

Jo vērtīgas ir Einhorna ziņas par latviešu ticības dzīvi un uz-

skatiem 3-), sevišķi daudzo tiešo konkrēto datu dēļ. Tās liecina, ka

latvieši tobrīd lielumā un vairumā bijuši tikai puskristieši jeb pagānu
kristieši („Semi-Christiani oder Ethnico-Christiani"), jo viņi savā

māju dzīvē turas pie pagānu kultiem un māņiem („wenn sie aber

zu Hause sind, gebrauchen sie sich der Hevdnischen Abgotterev und

Aberglaubens, wie man dasz vielfāltig erfahren").
Spilgti atsevišķi Einhorna sniegti dati: Bērniem dod vārdus

pašu ģimenē, izvairoties no baznīcas kristības. Laulības noslēdz pēc
senču parašām, ņemot sievas ar varu un viltu un nemeklējot baznīcas

svētības. Mirušos apglabā senču kapsētās, bet ne iesvētītos kristī-



208

gos kapos un dievainēs mielo senču dvēseles. Ari druvu un mājas
dzīvē turas pie dažādiem pagānu kultiem: Laimas kulta, auglības
kulta (Jānis, Dārzu māte, Lauku māte, Meža māte), svētības kulta

(pūķis) v. c.; svētī vēl pagāniskus svētkus (Bluķu vakaru, Jāņus),
nes īpatnējus ziedojumus (sobarus, vilka ziedu) v. t. t. Ar dažādiem

pagānu māņiem un burvībām jaucas arī katolicisma paliekas māņti-
cības garā — pilnos ziedos stāv pareģošana, zīlēšana, īpašu dienu

un laiku cienīšana (piektvakars *= ceturtdienas vakarā, krusta die-

nas v. t. t.), pūšļošana, vārdošana, „sāls pūšana", „kannas raudzī-

šana", nešļavošana, buršana ar Bībeles pantiem un citiem svētiem

vārdiem slimību, sevišķi asins apturēšanas un sērgu gadījumos, svēto

un svētbilžu cienīšana v. t. t.

Šādiem apstākļiem piemēroti baznīclikumu noteikumi. Bērni

jākristī laikā, miroņi jāapbedī kapsētās, liekot uz kapiem krustus un

nolasot bībeles vārdus par iznīcību, nemirstību, un augšāmcelšanos.
Piedraudot ar nāves sodu, liegts ar Varu ņemt līgavas un tās vēlāk

atkal sūtīt atpakaļ pie vecākiem. Par citiem rupjākiem pārkāpu-
miem draudēja baznīcas lāsti, par atraušanos no baznīcas dievkalpo-

jumiem naudas sods. Bij paredzēti pat īpaši uzticības vīri no pa-

šiem zemniekiem — no dievbijīgiem vīriem, vecākiem, tiesnešiem un

brīvniekiem, kas pēc dievkalpojuma izsauc zemniekus pēc mājām,
lai kontrolētu, kas ieradušies baznīcā. — Baznīcas gaitas nebija pa-

tiesībā nemaz tik vieglas, jo dievvārdu sākums bij nolikts drīz pēc

sešiem rītā. Priekš un pēc galvenā dievkalpojuma skaitīja priekšā

katķisma gabalus. Arī darba dienās bij paredzēti dievvārdi, treš-

dienās vai piektdienās, pamīšus ar vācu dievvārdiem. Katru rītu,

pusdienas laikā un vakarā zvanīja baznīcās, lai atgādinātu lūgšanas

laikus, „pret velnu, tiranniem, ķeceriem, pāvestu, turkiem un to bie-

driem".
—

Pie dievkalpojumiem zemniekus spieda arī pret viņu gribu.

Hercogs Gothards gādāja arī par pareizāku un kārtīgāku lat-

viešu dievkalpojumu gaitu, ko vēl vienmēr kavēja un traucēja at-

karība no latviešu baznīcas tekstiem rokrakstā. Uz viņa rēķina tika

apgādāta un iespiesta pa daļām pirmā latviešu baznīcas grāmata
1586. un 1587. g., kas apvienota vienkopus dabūja vārdu „Enchiri-
dion" (rokas grāmata). Tā saturs un valoda aplūkoti citā sakarā.

Vācu virsraksti un aizrādījumi, kā arī priekšvārds lie-

cina, ka grāmata bij nodomāta vācu mācītāju lietošanai, lai tie zi-

nātu „sevišķi pie nabaga vientiesīgiem nevācu ļaudīm pēc tām rīko-

ties un turēties". Zalomons Hennings dabūja tūlīt rīkojumu saņemt

hercoga rentejā grāmatas, dažus eksemplārus uz katru baznīcu, un

„izdalīt tos pa draudzes baznīcām še un tur mācītājiem, viņu palī-

giem un dvēseļu kopējiem" un atgādināt, lai grāmatas saņēmuši,

„mācītāji nepalaistos slinkumā un neatrautos no studijām, un nama-

tēvi tādēļ svētdienās un citās svētku dienās neatrautos un neizvairī-

tos no baznīcas un kopdievkalpojumiem atklātās kristīgās sapulcēs,
bet lai no abām pusēm ar patiku un mīlestību sanāktu kopā un vienā

sirdī un vienā balsī sirsnīgi pateiktos Visuvarenam Tēvam līdz ar

viņa Dēlu Kristu, patiesu Dievu un cilvēku, un Svēto Garu par visu

saņemto žēlastību un labdarību ..."
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Dievkalpojumu toreizējais saturs gan maz varēja pievilkt lat-

viešu zemniekus kristīgai ticībai, drīzāk vēl tos atbaidīt. Daudzi mā-

cītāji ļoti vāji prata latviešu valodu un tādēļ, droši vien, lasīja ro-

kas grāmatas diezgan nemākulīgos tulkojumus tā, ka latvietis tos

diezin vai jel maz varēja saprast, un toties jo grūtāki, ka te viņam
nācās sastapties ar jauniem vārdiem un jēdzieniem. Par sprediķi
zināms tāds valodas lauzītājs nevarēja ne domāt. Tādēļ zemniekam

nācās ne vienu vien reizi noteikt pēc beigtiem dievvārdiem: „Kas
zina, ko tas Vāczemes kaķis saka" 33). Bet vēl jo lielākas grūtības
bij ar dziedāšanu. Vispirms bij jāiemācās dīvainais neritmiskais un

nedzejiskais teksts un tad jāmēģina kaut kā iespiest to meldijā, kas

tam bieži vien bija kā Prokrusta gulta. Ērģeļu trūkums baznīcās pa-

darīja visu dziedāšanu atkarīgu no viena kāda priekšdziedātāja, kas

pats varbūt arī nebij nekāds liels dziedātājs un meldijas turētājs.
Dažās vietās pat trešdienās un svētvakaros pulcināja draudzes lo-

cekļus mācīties garīgās dziesmas. Taču visām pūlēm vajadzēja būt

veltīgām, neiznāca ne vārdi ne meldija, bet tikai dūkšana un kauk-

šana (ein Gesumme und Geheule) un vāciešiem „latvieši ar savu no-

pūlēšanos bij jo nepatīkami" un likās nespējīgi pareizi izdziedāt jel
kādu baznīcas meldiju :: ')-

No mācītājiem, kas neprata valodas, nevarēja arī gaidīt nekādas

pamācības par ticības pamatiem. Ja viņi ķērās pie katķisma mācības,

tad tur varēja iznākt tikai nesaprotama un apnicīga mācīšanās no

galvas pēc priekšā teiktiem vārdiem. Var saprast, ka te vizitācijām,

kas nosodīja nepienācības un nepareizības un prasīja lielāku centību

no mācītājiem, bija liela nozīme. Tādēļ arī rosīgākie superintendenti,

piem. Einhorns, notur biežas vizitācijas un izdod rokas grāmatas un

pamācības mācītājiem, kā viņiem rīkoties savās draudzēs. Viņš at-

gādina mācītājiem viņu pienākumus ikgadus mazākais vienu reizi ap-

meklēt draudzes locekļus, lai pārbaudītu, ko viņi mācījušies baznīcā,

ko zin no katķisma, kā izturas savā dzīvē un darbā, vai vēl turas

pie kādām pagānisma atliekām un māņiem. Un minēdams gadījumus,
kur zemnieki tieši izvairās no mācītājiem, neuzticēdamies tiem, viņš
skubina šos piemēroties ar laipnību un pacietību zemnieku uztverei.

Par radikālāko līdzekli viņš atzīst skolas un brīvību. „Were es wol

nicht recht Christlich, dasz man sie aile zur Schulen hielte, dasz sie

lesen vnd schreiben lerneten, damit man sie wie die Teutschen zu

allerhand Empter gebrauchen konte, sie auch gar frey machte, dasz sie

wie die Teutschen, im Lande freye Leute vvūrden?" Bet viņš arī ne-

redz iespējas šādus ideālus reālizēt 35). Un vai bieži bij atrodami mācī-

tāji, kas iekārtoja priekš un pēc baznīcas dievkalpojuma īpašas mācī-

bas stundas, kur māca un izskaidro „pātarus", katķisma elementus

un garīgas dziesmas?

9. Baznīcas literatūra ar laiku top labāka un plašāka. Katrs ro-

kas grāmatas tālākais izdevums bij reizē iepriekšējā teksta labojums

un papildinājums, pie kam monumentālāG. Manceļa darba turpinātājs

bij rūpīgais daiļjūtīgais Chr. Fiirekers **). Jau Mancelis konstatē, ka

nu vairs cilvēks, kas neprot latviešu valodu, lasīdams pārlabotos ro-

kas grāmatas tekstus, nevarētu palikt pavisam nesaprasts 37). Bet vēl
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jo lielāka nozīme bij jaundarbiem, Manceļa tulkojumiem: Salamana

sakāmvārdiem (1637. g.) un Svracha gudrības grāmatai (1642.), kas

sāka iet līdz pārlabotai un paplašinātai rokas grāmatai (Vademecum),
bet sevišķi viņa lielajam oriģināldarbam — sprediķu grāmatai (1654.)
un beidzot Chr. Fiirekera ritmiskajām un dzejiskajām latviešu baznī-

cas dziesmām.

Ģeniāls ir Manceļa ķēriens izvēlēties no bībeles grāmatām tul-

košanai Vecās Derības gudrības literātūras spilgtākos un līdz ar to

vienkāršākos paraugus. Tiem ir noteikts folkloristisks kolorīts, tie

ir atvases pie krāšņā austrumu literātūrā jo kupli sazarojušā cilvē-

ces praktiskās dzīves atziņas uzsūkušā tautas rakstniecības koka. Un

ar savām konkrētām gleznām, spilgtiem asprātīgiem salīdzinājumiem
un last not least īsiem kodīgiem izteicieniem, tie bij daudz noderīgāki

ļaužu mācībai nekā abstraktais katķisms, kas zin tikai priekšā rakstīt

un aizliegt, normēt un atgādināt, bet konkrēti gandrīz nemaz nepaskai-

dro, netuvina dzīvei un neaizkustina sirdi. Turklāt šī praktiskā dzīves

gudrība sludina čaklumu, saticību, goda prātu, sātību, pieticību, vārdu

sakot, tikumus, uz kuriem varēja celt sadzīves ideālu. — Mancelis

pats liecina, ka šīs grāmatas viņam noderējušas it kā par ētikas kom-

pendiju, ko viņš lietojis ar labiem panākumiem, par ko pārliecinājies
divreiz gadā noturētos pārbaudījumos. Tādā pat veidā, laikam, tās

lietoja arī citi apzinīgie mācītāji.

Baznīcas likumi jau arī prasīja, lai mācītāji liktu lielāko svaru uz

baušļiem un tikumu mācību. Mancelis arī savus sprediķus saista ar

atsevišķiem katķisma gabaliem un lielāko tiesu katrreiz pēc evaņģēlija
lasīšanas nāk gandrīz stereotipā frāze: „šis svēts priekše-lasīts evan-

ģeliums pieder... iekšan tiems vārdiems mūsas bērna mācības v. 1.1.*

Virsrakstā Svracha grāmata apzīmēta „Das Hausz-Zucht- vnd

Leerbuch Svrachs
...

So wol fūr die Lettische Kirchendiener alsz

auch fūr solcher Sprache Christliche Hausz-Vāter". Latviešu mājās

gan viņa bez mācītāja starpniecības būs ļoti reti lietota, jo patur savu

vācisko virsrakstu vēl visu 17. g. s., tāpat kā Salamana sakāmvārdi38).

Un viņām blakus nostājās Davīda dziesmu tulkojumi, kas labāk

nekā Jaunās Derības raksti ieved cilvēku konkrētā reliģiskā dzīvē.

Pēdējie principiāli augstāki un vērtīgāki, bet pirmie stāv tuvāk dzīvei

un tās dažādiem momentiem un vajadzībām.

Man šķiet, no šī paidagoģiskā viedokļa jānovērtē Manceļa Vecās

Derības tulkojumi, ne no dogmatiski propaideutiskā, kātcydaraß.Klau-

stiņš savā darbā: „Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī" 3fl ), uzsvēr-

dams Vecās Derības reliģiju kā pārejas pakāpi no pagānisma uz kri-

stietību, un atzīmēdams tās sakrišanu ar latviešu zemnieka uzskatu

pasauli viņa reliģijas mijkrēslī. Mancelim, kā tā laika luteriskās or-

todoksijas pārstāvim, tālu stāvēja reliģijvēsturiskais Vecās Derības

uztvērums un novērtējums, tā bij viņam tāds pats pilnvērtīgs Dieva

atklāsmes dokuments, kā Jaunā Derība..

Manceļa sprediķu grāmata arī domāta galvenā kārtā mācītājiem.
Priekšvārds un atsevišķu sprediķu virsraksti tādēļ vācu valodā, un

Mancelis starp citu piemin, ka šejienes vācieši cēluši pret grāmatu ie-
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bridumus, — nu arī ārzemnieki varēšot, neprazdami latviešu valodu,
celt ļaudīm priekšā sprediķus.

Manceļa sprediķi cenšas veicināt ārējo baznīciskumu: skubina
nakt uz baznīcu un iet pie dievgalda, piesavināties kristīgas mācī-

bas; apkaro pagānisma un katolicisma atliekas, aizstāv mācītāju cieņu
un nozīmi. Bet viņš grib arī nodibināt un nostiprināt latviešos kri-

stīgas dzīves parašas: svētdienas svētīšanu, lūgšanu un aizlūgšanu
praksi, dievpalīga došanu, garīgu dziesmu dziedāšanu, kristīgu lau-

lības dzīvi uti., — kas patiesībā jau tiecas uz visas viņu gara pasaules
pārveidošanu. Viņš apkaro netikumus: dzeršanu, slinkošanu, netik-

lību, lepnību, vieglprātību un cenšas izveidot vecāku un bērnu, vīru

un sievu, kungu, saimnieku un kalpu attiecības kristīgā tikumiskā

garā. — Viņa sulīgā valoda, spilgtie no dzīves ņemtie salīdzinājumi,
arī diezgan biežā dogmatiskā argumentācija — biedināšana ar velnu

un elli — nepalika bez iespaida. — Ko baznīcas likumi un superinten-
dentu noteikumi centās panākt ar ārējiem spaidu līdzekļiem, to
G. Mancelis gribēja sasniegt ar pamācību.

Atkal un atkal Mancelis uzbrūk dažādiem šķēršļiem, kas varētu

traucēt mācītāju darbu. Viņš arī norāda uz svarīgu palīglīdzekli resp.

pamatu īstai ticības atziņai un dzīvei, uz skolu un izglītību. Viņš
atklāj arī izredzi latviešu zemnieka dēlam ietikt mācītāja amatā,
bet viņam arī jāatzīst, ka tā vēl tāla nākotnes mūzika: „Gir Dievs

tavam Dēlam tādu prātu devis, ka vings varētu Dieva vārdu iejemb-
ties, dod viņu skolā, laid mācās. Neģ tas tev mazs gods būtu, tavu

dēlu uz predika krēslu stāvam un Dieva vārdu mācam dzirdēt? Bet

no tādām un citām mācībām ne varam mēs šim brīžam vairāk runāt."

Pagaidām vēl dienas kārtībā ārējā baznīciskuma nostiprināšana, un

to cenšas panākt ar stingrību. Adolfija superintendentūras laikā

kontrolē atraušanos no sv. vakarēdiena un baznīcas apmeklēšanas un

kūtros soda ar naudas sodu jeb rīkstēm. Vizitācijās atgādina izvest

pātaru pārbaudījumus, lai sekotu, vai prot rīta un vakara lūgšanas un

katķismu. Atsevišķi gadījumi, kur varam ieskatīties šādu pārbaudī-
jumu rezultātos, tomēr rāda tikai pirmos retos mācības dīgļus 40).
No dažādiem dokumentiem redzam, ka arī ārējais baznīcu un kapsētu
stāvoklis daudz cietis kara un — nolaidības dēļ.

Liels solis uz priekšu latviešu baznīcas dzīvē bij Fūrekera dzie-

smas. Tās ne tik vien radīja iespēju ievest latviešu draudzēs kārtīgu

baznīcas dziedāšanu, bet ierosināja kāri mācīties un tapa savukārt

par ticības mācības iznesējām tautā. Dziesmu vārdiem un meldijām
līdzi ieplūda latviešu ģimenēs un saimēs arī viņu evaņģēliskais sa-

turs un deva vērtīgas reliģiskas ierosas patstāvīgai ticības dzīvei.

Fūrekeram dzejniecībā radās arī sekotāji, kas gan reti pacēlās viņa
dzejas augstumos, bet labu laiku vēl blakus Fūrekera atskaņotām
dziesmām turpināja darboties arī Manceļa prozaiskās baznīcas dzie-

smas skola. Lūgšanas praksi lielā mērā atvieglināja Fūrekera pan-

tos saliktie lūgšanas teksti.

Kopā ar pirmajām Fūrekera atskaņotām dziesmām, Vademekuma

trešā izdevumā (1673. g.), parādās arī pirmā latviešu garīga satura

grāmata, kas domāta tieši pašu latviešu lietošanai
—

H. Kleinšmita
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„Latviešo Pātaio-Grāmata, uz katras sen dienas gir gaidīts, bet nu

caur Dieva žēlastību sagaidīts tapis un visiem latviešiem, katrai rakstu

prot un lasīt māk, par lab sataisīta" (iznākusi 1672.). Šis virsraksts

atgādina, ka no neutrālajiem „nevāciem" izkūņojušies
„

latvieši".

Vienā gadā ar Kleinšmita „Pātaru Grāmatas" otru izdevumu,
kas iet atkal līdz jaunam Vademekuma izdevumam, parādās Fūrekera

un Ādolfija sagatavots latviešu rokas grāmatas izdevums, kam pie-
vienota „latviešu iedzīvotāju stāvoklim piemērota" lūgšanu grāmata.
Abas lūgšanu grāmatas bij atkal solis uz priekšu baznīcas dvēseļu
kopšanas praksē. Manceļa reprezentētai intellektuālistiskai pamācībai,
kas pie tanī, neskatoties uz dažādiem atsevišķiem piemērojumiem,
tomēr principā nav personīga, bet griežas pie draudzes kā kopības, —

seko vadonis individuālā celsmē (Erbauung), kas pieskaņodamies
visādiem paredzamiem konkrētiem dzīves gadījumiem, dziļāki iespie-
žas lietotāju sirdī. Ar šīm grāmatām tiek ievadīta latviešu psīches
un uzskatu pasaules pārveidošana virzienā no iekšienes uz āru. Pa-

šķirstot šo pātaru grāmatu lappuses, varam zināmā mērā sekot iek-

šējam uzbrukumam, ko kristīgais ticības un tikumības ideāls atklāj

pret pagānisma un dabiskās dzīves trādicijām'").
Un tas nebija vairs arī tieši atkarīgs no mācītāja personas, kas

toreiz diezgan bieži nestāvēja savu uzdevumu augstumos un, kā to

liecina Mancelis, vienu otru reizi bij par taisnības iemeslu dažādām

ierunām pret baznīcas mācību, par zobgalību mērķi un vai nu šā vai

tā līdz ar to arī par sava paša darba kavētājiem un traucētājiem.

Garīgo tautas audzinātāju rindu, ko iesāka Mancelis, turpina Fū-

rekers un Kleinšmits. Blakus spaidiem un sodiem nostājas garīga

ietekmēšana, un tai piederēja nākotne. Bet viņas uzdevums bij daudz

grūtāks, nekā tas, ko savā laikā bij veikusi katoļu baznīca. Ne vairs

ar ārēju plīvuri pārklāt pagātnes mantojumu, bet pārkausēt to caur-

caurim to augstāku cilvēcīgu un dievišķīgu vērtību ugunī, kuras sa-

stādīja kristietības kodolu. Ziņu trūkuma dēļ, bet pa daļai, liekas, arī

dažādu dokumentu neizmantošanas un neapstrādāšanas dēļ, nav vēl

iespējams pieiet tuvāk latviešu zemnieku attīstības gaitai, kad viņi
sāka atsaukties uz baznīcas pūliņiem. Manceļa sprediķu grāmatas,
kā arī lūgšanu grāmatu un baznīcas dziesmu teksti satur vienu otru

zīmīgu dvēseļu kopšanas prakses novērojumu, starp citu gan arī

diezgan daudz datu, kas apstiprina dažādu pagānisku trādiciju un

māņu sīksto eksistenci. Bet arī šie avoti nav vēl sistēmatiski izman-

toti un tādēļ jāatturas vēl no tālākiem slēdzieniem sīkumos.

Einhorns liecina ap 17. g. s. vidu, ka latviešu starpā jau „daudzi,
kas tur Dieva vārdus mīļus un vērtīgus un netik vien ierodas labprāt
tos klausīties, bet tik augsti ciena tos, ka gribēdami kaut ko apstipri-
nāt (beteuren) sakot: tas ir tik patiess, kā Dieva vārds." Bet lielākā

daļa vēl tagad esot pagāni 42). Nemierīgi laiki vēlāk atkal paralizēja
baznīcas darbu un tā sekmes. Bet zināmu progresu mēs tomēr drīk-

stēsim lēzēt. Pakāpināta un padziļināta baznīcas darbība gadsimteņa
otrā pusē nav lāgā domājama bez attiecīgās atbalss latviešos, kauču

gan pirmās pieaugšanai ģeometriskā progresijā varēja atbilst tikai

aritmētiskā progresija otrā pusē. Pirmie piētisma pionieri Kurze-
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mes mācītāju vidū — superintendents J. A. Hollenhāgens (1696. līdz

1710.) ar dēliem v. c. atvēra vēl tālākas nākotnes izredzes 43), kad

nāca pār Kurzemi karš un mēris, izsizdams no sliedēm līdzšinējās attī-

stības panākumus un nostādīdams Kurzemes baznīcu 18. g. s. padsmi-
tos gados gandrīz vai kādreizējā izejas stāvoklī 44).

10. Zviedru laiki atnesa Vidzemei evaņģēliskās baznīcas satver-

smi un lika pamatus ārējam baznīciskumam 4 ').
25. septembrī 1621. g. izdotā ģenerālprivilēģijā Gustavs Ādolfs

solīja turēties pie Augsburgas ticības apliecības, ievērot jau ievestās

kristīgās ceremonijas, rūpēties par baznīcu un skolu administrāciju,
kā arī gādāt par slimnīcām un nabagu patversmēm. Pirmajam zvie-

dru gubernātoram dotā instrukcija uzdod viņam „pār visām lietām

pielūkot un gādāt, lai uzturētu baznīcas un lūgšanas namus, kas uz-

celti agrākos laikos un nav vēl sakrituši, lai sakritušos pēc iespējas
atkal atjaunotu, apgādājot tos ar luterticīgiem mācītājiem, ... pie-

šķirt mācītājiem algu un uzturu, lai mazos bērnus kristītu kristīgā
ticībā un vecos ļaudis ēdinātu un barotu ar skaidro Dieva vārda ba-

rību". Līdzīgus atgādinājumus dod arī nākošo gubernātoru un ģene-

rālgubernatoru instrukcijas. Faktiska valdības darbība norādītā vir-

zienā un ķēniņu dāvinājumi atbalstīja nosprausto programmu.

Baznīcas jurisdikcija bij sākumā uzticēta Rīgas pilsētas konsisto-

rijai, kas bija toreiz vienīgā evaņģēliskā pārvaldes iestāde visā zemē.

23. VIII. 1622. g. Gustavs Ādolfs iecēla par Vidzemes Jbaznīcas un

mācītāju superintendentu un inspektoru" ar plašām, gandrīz neapro-

bežotām pilnvarām toreizējo Pētera baznīcas virsmācītāju Hermanu

Samsonu (1579.—1643.) **), kas bij pazīstams kā stingrs luteriskās

ortodoksijas pārstāvis un nesamierināms katoļu ienaidnieks. Ik pus-

gadus noturamās kārtējās baznīcas vīzitācijas un kopš 1626. g. ik-

gadējās mācītāju sinodes pašķīra ceļu viņa enerģiskai, reizēm pat

stūrgalvīgai rīcībai.

Vidzeme bij tobrīd bēdīgā stāvoklī, — izpostīta, kara, bada un

mēravarā. Lielākā daļa baznīcu drupās, mācītāju 1622. g. bij pa visu

Vidzemi tikai 7, un no tiem 2 mira vēl tanī pašā gadā. Līdz 1630. g.

Samsons bij iecēlis amatā 45 mācītājus un 3 prāvestus, to starpā
daudz ārzemnieku, bet no togad vizitētām 50 baznīcām 28 vēl vienmēr

bij pilnīgi vai pa daļai nelietojamas. Pats Samsons min 8 šķēršļus un

kavēkļus baznīcas pacelšanai: nespējīgus garīdzniekus, neuzticīgus

klausītājus, zemnieku izputināšanu karā, badā un sērgās, neskaidrību

parpatronāta tiesībām, pārāk zemu muižnieku īpašumu taksējumu, kas

tiem dod taisnības iemeslus atrauties no baznīcas pabalstīšanas, tad

mācītāju nedrošās un nenoteiktās algas, nolaidību baznīcu un mācī-

tājmuižu atjaunošanā un beidzot nolaidību un vienaldzību dievkalpo-

jumu izkopšanā. Daudz rūpes darīja mācītājiem un baznīcas vadītā-

jiem muižnieku patvarība un reizēm arī tikumiskā nolaidība. Arī mā-

cītāju tikumiskā dzīve un pienākumu izpildīšana pirmā laikā bieži

nestāvēja diez cik augstu. — Liela daļa no tiem arī vāji prata la-

tviešu valodu 47).

Ģenerālgubernātors Johanns Šūte (Skvtte) nodibināja 1633. g.

kollektīvu augstāko baznīcas pārvaldes un tiesas iestādi — jauktu
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virskonsistoriju ar laicīgu direktoru priekšgalā, kurai bij padotas
sākumā 3 apakškonsistorijas. No 1636.—1649. g. bij pa visu Vidzemi

sešas apakškonsistorijas, no tām 3 latviešu daļā — Rīgā, Koknesē un

Cēsīs. Kompetenču strīdi superintendenta un virskonsistoriju starpā
paralizēja kādu laiku abu iestāžu darbību. Taču, lai arī lēnām, baz-

nīcas iestāžu izbūves darbs gāja uz priekšu 4S). Vizitācijas noteikumi

nosprauda līnijas superintendentu un prāvestu rīcībai atsevišķās
draudzēs. Gubernātoru priekšraksti landtāgiem ierosināja stingrāku
pārvaldes kārtību un arī jaunu amatu dibināšanu. Katrā draudzē

darbojās divi baznīcpriekšnieki, un 1650. g. tika radīts katrā zemes

tiesas iecirknī (apriņķī) baznīcas virspriekšnieka amats, kam pienā-
cās baznīcas saimniecības un disciplīnas pārzināšana. Prāvesti bija
pa divi katrā apriņķī. Noregulēts bija arī jau 1636. g. draudžu lie-

lums (60 arklu) un mācītājmuižu saimniecības iekārta un algošana.
Zviedru ķēniņš savā dziņā uz absolūtismu centās ierobežot muiž-

nieku lomu baznīcas pārvaldē. No 1648.—1662. g. muižnieku pār-

stāvji bija izslēgti no virskonsistorijas un tā pārvērsta par collegium

purum ecclesiasticum. levedot Vidzemē 1686. g. izdotos Zviedrijas
baznīcas likumus, atkal atstāja virskonsistorijā tikai garīdzniekus un

teologus (1693. g.) un likvidēja apakškonsistorijas, sadalot viņu pie-
nākumus virskonsistorijas un prāvestu starpā. 1694. g. izdotā Vidze-

mes satversme atcēla līdz ar landrātu institūtu arī baznīcas virspriekš-
nieku amatu un pēc muižu redukcijas pārvērta visas draudzes par

kroņa draudzēm (Regalpfarren) ; tikai nedaudz vietās muižturi va-

rēja pierādīt savas patronāta tiesības, tā ka 1690. g. skaitīja 50 la-

tviešu lauku draudzes par kroņa draudzēm, tikai sešās atzina muiž-

nieku patronātu, bet divas turēja par šaubīgām. Tā lielākās mācītāju
daļas iecelšanu zviedru valdība bij ņēmusi savās rokās.

Baznīclikumi ievēroja arī zemnieku intereses. Apakškonsistoriju
vajadzība bija motivēta ar to, ka „provinces plašas un dažam labam,

īpaši nabaga ļaudīm un zemniekiem būtu par apgrūtinājumu un pat

neiespējami personīgi griezties pie visaugstākās konsistorijas tiesas".

Vizitāciju noteikumi paredzēja arī zemnieku pārstāvju noprasīšanu.
1638. g. noteikumos tie ir „trīs vecāki zemnieki", bet vēlāk sastopami
katrā draudzē arī latviešu baznīcpriekšnieki jeb pērminderi; zviedru

valdības rīkojumi deviņdesmitos gados nenovelk oficiāli nekādas ro-

bežas starp baznīcpriekšniekiem no muižturu un zemnieku aprindām.

Zināms, faktiski jau pastāvēja starpība ir nacionālā ir sociālā ziņā.
Zemnieku pērminderiem bija uzdevums: glabāt vienu atslēgu no baz-

nīcas lādes, kamēr otru glabā vācu baznīcpriekšnieks; uzmanīt, ka

ļaudis svētdienās, svētkos un lūdzamās dienās nestrādātu; pakalpot

mācītājam baznīcā un izpildīt baznīcas priekšnieku rīkojumus baznī-

cas lietās. Par savām pūlēm viņi paši un viņu sievas dabūja brīvas

kapu vietas un brīvu apzvanīšanu 4H).
11. Zviedru valdība centās regulēt baznīcas dzīvi un dievkalpo-

jumus visur vienādi, bet tas nebija tik drīzi izdarāms; pilnīga uni-

formēšana, kas bij noteikta 1686. g. baznīclikumos, tika Vidzemē ie-

vesta tikai deviņdesmitos gados. Ārējā baznīciskuma nodibināšanos

centās jau no paša sākuma panākt ar lielu stingrību un nesaudzī-
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giem soļiem. Par svētdienas miera traucēšanu un svētdienas sagānī-
šanu draudēja bargi sodi, samērā ar katra sabiedrisko un mantas

stāvokli. Kas nebij gājis baznīcā, tam par pirmo reizi bij 1 vērdiņš
jāmaksā baznīcas lādei, otru reizi — 2 vērdiņi un trešo reizi drau-

dēja — pieslēgšana pie kāķa; pērminderim uzlika šo sodu divkāršos

apmēros. Bērnus aizliedza kristīt sestdienās un lika vest kristīt baz-

nīcā. Grēksūdzi noteica katram savā draudzes baznīcā. Mirušos, kas

nebij aprakti draudzes kapsētā pie baznīcas, lika izrakt un pārvest

uz kapsētu, bet vainīgos sodīja ar naudassodu. Pat kāzu un citu dzīru

svinēšana bij regulēta ar īpašiem noteikumiem par viesu skaitu un

patērējamo dzērienu daudzumu. Laulāšanu noteica sākumā darbdie-

nās, lai nekavētu dievkalpojumu un netraucētu kārtību, vēlāk svēt-

dienās baznīcā „priekš sprediķa", t. i. dievkalpojuma („in angesicht

der Gemeine vor derpredigt", 1696. g. sinodes lēmums), reizē ar bērnu

kristību r

'").

Muižniekiem, kas laikā neatlaida zemniekus no darba sestdienas

vakarā, vai citādi kā atturēja zemniekus un muižas saimi no baznīcas

dievvārdiem, bij jāsaņem pārmetumi.

Evaņģēliskās baznīcas ārējam baznīciskumam, kā redzams, nā-

cās grūti sacensties ar latviešu pagānisma trādicijām, kas bij vēl

pilnos ziedos, zviedru laiku sākumā, kā to liecina dažādi dati no poļu
un katoļu valdības posma

"'1 ). Nu tika uzlikti bargi sodi par elka die-

vību, buršanu, vārdošanu un pūšļošanu. Bet vēl bij jācīnās arī ar da-

žādām katoļu kulta parašām"'-'). Senās baznīcas svētku dienās un

svēto (īpaši Māras) svētkos tauta pulcējās pa vecam paradumam pie

attiecīgām baznīcām un pat pie katoļu kapellu drupām, nesa parastos
ziedus (vasku, sveces, matus, sīknaudu). Mirušos apbedīja kā vecos

senču kapos, tā arī katoļu laiku kapellās vai pie tām. Daudzi izvairī-

jās arī nest bērnu kristīt un iet pie dievgalda.

Treškārt bij jāved cīņa pret zināmām mežonīgām parašām un

tikumisku pagrimšanu, kā zemniekos, tā muižniekos. Jāizdod rīkojumi

„pret kaušanu, troksni un apgrēcināšanu Dieva namā", kas visvairāk

atgadās augsto svētku laikā, kad zemnieku mājās svin dzīres ar pa-

matīgu iedzeršanu.

„Tie, kas bīdās, stumas, grūstelējas jeb saspaidās, būs 100 dāl-

derus sudraba naudas strāpi dot; un tos, kas Dieva namā viens otra

kacinājas un baras, jeb kas pilli un piedzērušies Dieva namā nāk un

turpat apgrēcību un troksni dara, būs ar 50 dālderiem naudas strāpes

pārmācīt un rāt. Kam pie rokas neir 100 dālderus dot, tam būs 6 reizi

caur spicrīkšu ielu tecēt jeb mēnesi cietumā pie maizes un ūdens pie-
tikt, un par tiem 50 dālderiem to tiesu uz pusi ciest. Pēc to būs tik

labi viens kā otrs baznīcā, kauna krēslu atstāvēt."

1690. g. pat izdod rīkojumu nolikt pie baznīcas durvīm sargus

no muižām, lai izbeigtu ļaužu staigāšanu pa dievvārdu laiku iekšā un

ārā. Ar bargiem sodiem cīnās arī „pret lādēšanu un zvērēšanu", „pret
to bērnu mužināšanām" (15. XI. 1684. g. rīkojums) un „pret nešķī-
stības grēkiem, kas svaiņu starpā notiek" (17. XI. 1699. g. rīko-

jums) ",3 ).
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Tāpat kā Kurzemē, arī še Vidzemē gāja blakus stingrai baznīcas

disciplīnai garīgas ietekmēšanas darbs. Līdzekļi bij pa daļai abās vie-

tās tie paši.

Vispirms garīga rakstniecība, un pie tam tie paši rakstnie-

cības veidi un darbi, vēlāk nāk Vidzemē klāt arī jauni rakstniecības

darbi: lielais katķisms un bībele. Bet tālāk jāatzīmē arī citi garīgās
audzināšanas līdzekļi: skolas, kas Kurzemē 17. g. s. nemaz nedabūja
attīstīties, Vidzemē sāka tomēr uzplaukt ar zviedru valdības gādību.

Garīgās rakstniecības tēvs Mancelis piederēja ar saviem darbiem

tiklab Vidzemei,kā Kurzemei. Viņa Vademekuma četri izdevumi 1631.,
1643., 1673. un 1685. g. un tāpat arī Salamana sakāmvārdu un Sv-

racha gudrības grāmatas tulkojumu un sprediķu grāmatas pirmie
izdevumi tika iespiesti Rīgā un izplatījās arī Vidzemē. Vēl 18. g. s.

Manceļa sprediķu grāmata atrodama ne vienas vien baznīcas inven-

tārā Vidzemē. Vademekums jau nesa sev līdz kopš 1673. g. arī Fū-

rekera dziesmas un Kleinšmita pātaru grāmatu. Tādēļ par šīs rakst-

niecības lomu latviešu zemnieku gara dzīvē sakāms apmēram tas pats,
kas jau teikts, attiecoties uz Kurzemi. Arī dievkalpojumi gāja lielumā

un visumā, laikam, pēc tās pašas kārtības, kas jau arī sakņojās Rīgas

agendā. Tikai vēl 1708. g. Vidzeme dabūja zviedru agehdu ar virs-

rakstu: „Rokas grāmata, kurā sarakstīts ir uz kādu vīzi tai Dieva-

kalpošanai ar kristīgām ceremoniēm un baznīcas-ieradumiem iekš

mūsu Zviedru-valstes draudzēm būs noturētai un padarītai tapt."
Tā jau diezgan daudz atšķīrās no Rīgas un Kurzemes agendas trā-

dicijām un palika oficiālā lietošanā Vidzemē līdz 1805. g., faktiski,

liekas, šur un tur arī vēl ilgāki.
17. g. s. beigās arī tās rakstniecības nozares, kas līdz šim bij

gājušas kopā vienā Vademekumaizdevumā, nodalījās pa zemēm. Kur-

zemes izdevumi nošķīrās ar superintendenta H. Ādolfija gādību par

sevi un ģenerālsuperintendents J. Fišers gādāja atkal par parallēliem
izdevumiem Vidzemei. Turklāt Dziesmu grāmata, kas līdz šim bij

bijusi tikai Vademekuma sastāvdaļa, tagad tika izdalīta atsevišķi

plašāku aprindu lietošanai un apvienota ar pielikumiem, ko gribēja
dot tieši ļaudīm rokās.

Tā blakus H. Adolfija 1685. g. izdotai Kurzemes rokas

grāmatai" radās vēl tanī pašā gadā garīgas dziesmas un kol-

lektes, kā tās lietojamas tiklab publiskās kristīgās sapulcēs, kā arī

mājās svētcerē", kas bij domāta Kurzemes vajadzībām. Abas grā-

matas vēl ar vācu virsrakstu. (Sk. J. Misiņa rādītāju 728. un 737.

numuru). Un 1686. g. atkal Vidzemes evaņģēliskā baznīca dabūja

savu „Latvisku Dziesmu Grāmatu" un „Latvisku Dieva Lūgšanu Grā-

matu, iekš kā dažādas lūgšanas dažādos laikos, ir iekš visām miesas

un dvēseles bēdām lūdzamas atrastas top". 1690. g. tai sekoja arī

īpašs Vademekuma izdevums Evangeliumo - Lekciono -

Dieva Dziesmo- Dieva Lūgšano ir cito Dieva Mācībo Grāmata tiklab

Baznīcā kā Mājās valkojama."
Šo grāmatu sagatavošana notiek ģenerālsuperintendenta Johanna

Fišera (1633.—1705., amatā 1673.—1699.) uzdevumā, un viņu ap-

strādātājs un rediģētājs ir Alūksnes mācītājs un Kokneses iecirkņa
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prāvests Ernsts Glūks (1652.—1705.). Viņiem abiem nākas arī pa-
teicība par jauniem garīgās rakstniecības pasākumiem. 1680. g.
Glūks pārtulkoja saīsinātā veidā Fišera izdoto lielo vācu katķismu,
t. s. Frankfurtes katķismu, kas Lutera katķisma tekstu „vairoja un

izspožāja... ar daudz jautāšanām un atbildēšanām", un tā palika par

celmu, no kura izauga vesels latviešu eksponēto katķismu koks (1699.,
tad 1724. v. t. t.). Bet īpaši minami abu vīru nopelni latviešu bībeles

tulkojuma pagatavošanā un izdošanā, par ko šinī krājumā runā pla-
šākos apmēros citā sakarā.

Runājot Glūka paša vārdiem viņš ar savu latviešu bībeles tulko-

jumu gribēja ienest „sauli" latviešu gara dzīves „biezajā tumsā un

aklajā bezdibenī". Kad bībele bija gatava 1694. g., viņa gan vēl ne-

atrada tūlīt ceļu plašākās aprindās — latviešu mājās un ģimenēs, jo
trūka lasītāju. Kaut gan maksa bij niecīga, tikai iesējuma tiesa, to-

mēr brīvā pārdošanā izgājuši tikai kādi 800—900 eksemplāri. Bet

bībele tika izdalīta bez maksas baznīcām un skolām par inventāru, —

visām, kas toreiz bija Vidzemes latviešu daļā 54), un dažām personām

un vienai otrai baznīcai Kurzemē („singulis m Curlandia eeclesiis)"'"').
Ne tik vien parastos svētdienu un svētku evaņģēlijus un lekcijas, bet

arī kuru katru citu bībeles vietu tagad varēja izlietot baznīcas un

skolas mācībās. Glūka krietnā bībeles valoda stājās visu agrāko bī-

beles daļu un tulkojumu vietā ) un vispār tapa par pamatu turpmā-
kai baznīcas valodas attīstībai.

12. Zviedru laikos Vidzemē lika pamatus arī latviešu zemnieku

izglītībai. Jau 1625. g. izdotos sinodes noteikumos aizkustināts jau-
tājums par bērnu izglītību un skolām. 1630. g. Tērbatā nodibinātā

„ķēnišķīgajā skolā un ģimnāzijā" bija atļauts iestāties visu šķiru bēr-

niem un bij nodibinātas50 ķēniņa stipendijas. 1633. g. noteikumi par

konsistorijām uzdod prāvestiem apspriesties ar draudzes muižturiem,
vai nebūtu iespējams nodibināt pie galvenām baznīcām vācu skolotāja
vai ķestera amatu, kas varētu palīdzēt mācītājam dziedāšanā un mā-

cītu jaunatnei pātarus, lasīt un rakstīt, bet mācītājam mājās neesot,

vingrinātos ar draudzi kristīgās pamatmācībās un dziedāšanā un palī-
dzētu mirušos apbedīt. Pie mazākām baznīcām gribēja iztikt ķestera
vietā ar zemnieku, kas vislabāki prot Dievu lūgt un dziedāt. 1634. g.

uzlika mācītājiem pienākumu katru gadu noteiktā mēnesī apbraukt
savu draudzi un nevien ievākt ziņas par ļaužu dzīvi, bet arī pārbaudīt
viņu zināšanas. Katķisma gabalu lasīšanai un izskaidrošanai bij jāno-
tiek arī svētdienās baznīcā īpašā rīta jeb katķisma dievkalpojumā,
priekš galvenajiem dievvārdiem. Ar dažādiem jautājumiem vizitāci-

jās superintendents vai prāvesti pārliecinājās, vai un kā minētie

priekšraksti tiek izpildīti.
1648. g. 26. VII. datēts Stokholmā Aizkraukles mācītāja un Kok-

neses konsistorijas asesora J. G. Rehehūzena „ziņojums par baznīcas

stāvokli nabaga nevācos Vidzemē un kā to varētu uzlabot" "). Tēlotā

aina ļoti drūma. Lielākā daļa zemnieku tikko protot „mūsu tēvs", bet

arī tikai atskaitīt. Dievgaldnieku un slimnieku pārbaudīšana atklā-

jot šausmīgu nezināšanu. Rehehūzens spriež, ka pastarā dienā Dievs

no 100 nevāciem dabūšot tikai piecus. Vainu viņš uzveļ muižturu no-
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laidībai, kūtrībai un sīkstumam („karckheit"), kā arī mācītāju pārāk
augstiem paskaidrojumiem un latviešu valodas neprašanai, kas noved

pie ačgārniem un nepareiziem apzīmējumiem un vienu otru reizi pat
nemaz nedod iespēju kādu gabalu paskaidrot. Uzskatīdams zemnie-

kus par tādiem, kas nemūžam nedomā mācīties, Rehehūzens ieteic

viņus pieturēt stingri pie baznīcas un ievest tur īsu katķisma paskai-
drošanu jautājumos un atbildēs, kas nostiprinātu ļaudis ticības pama-

tos. Viņš pieliek klāt paša sastādītu katķisma izskaidrojumu ar paral-
lēlu vācu un latviešu tekstu un lūdz iespiest ar ķēniņa līdzekļiem, lai

palīdzētu priesteriem un arī vācu saimes tēviem un mā-

tēm". Ar latviešu lasītājiem viņš, acīm redzot, vēl nerēķinās.
Rehehūzenakatķisma manuskripts gājis zudumā, bet viņa sprau-

stam mērķim atbilst augšā minētais Fišera un Glūka lielais katķisms.
Taču arī skolu lieta netika aizmirsta M). 1650. g. iznāca Virskonsisto-

rijas pavēle, ka pie katras baznīcas vajaga būt ķesterim, kas varētu

turēt skolu un mācīt jaunatnei katķismu, un 1668. g. nāca (liekas,
kāda baznīcas virspriekšnieka) rīkojums, ka pie katras baznīcas ie-

celtam ķesterim jāiet apkārt pa mājām iekalt (hart einbilden) zem-

niekiem, ka ir Dievs, Dieva vārds, svētā trijvienība, mūžīga dzīvība,
nāve un elle, un jāskubina viņi iet baznīcā un pie dievgalda. Fišers un

Glūks ar godu minami kā skolu draugi un veicinātāji. Fišers atvēra

ar kroņa līdzekļiem 1684. g. Tērbatā publisku nevācu skolu ķesteru
un skolotāju sagatavošanai. Līdzīgu darbu Glūks veic Alūksnē privā-
tiem līdzekļiem savās 3 latviešu skolotāju skolās 50). Beidzot valdība

lika 1687. g. landtāgam priekšā celt skolas zemniekiem, kas vēl smok

„pagānu aklībā, elku dievībā un māņticības tumsā", un landtāgs arī

nolēma dot katrai baznīcai ķestera zemi, kur tādas vēl nebūtu, un celt

skolas namus. Draudzēs ar ķēniņa patronātu skolas arī nodibinājās
līdz 1692. g., bet pie muižnieku privātām baznīcām skolas vienā otrā

vietā tik drīz neradās. 1694. g., tad ķēniņš Kārlis X. dāvāja katrai

draudzes skolai Yk arkla zemes. Arī par skolu ēkām un skolotāju algām

izdoti vēl īpaši rīkojumi. Skolu apmeklēšana gan nebij pagaidām vēl

necik čakla, un zviedru valdība bij spiesta domāt ne tik vien par mācī-

tāju skubinājumiem, laist bērnus skolā, bet arī par valdības spaidiem

pret nepaklausīgiem vecākiem, kas negrib bērnus skolā sūtīt °°)
.

Zviedru laiku pasākumi sagatavojuši Vidzemes latviešiem ceļu

uz evaņģēlisko baznīcu. Baznīcas iekārta stāvēja stipri un baznīcu

un mācītāju ienākumi bij labi un nodrošināti. Garīgā rakstniecība bij

ieguvusi kā nobriedušu augli pie sava koka „Grāmatu grāmatu". Bij

kaisītas pirmās mācības sēklas. Taču raža vēl bij tikai nākotnes ce-

rība. Baznīcas vizitāciju protokoli astoņdesmitos gados un citi doku-

menti 01 ) liecina, ka baznīca vēl nebūt nav uzvarējusi cīņu visās ta-

nīs trīs frontēs, kas augšā minētas. Vēl ziedos pagāniski kulti, vēl

dzīvas pa daļai arī katolicisma atliekas, evaņģēliskās baznīcas para-

šas un mācības tikko sāk ieviesties un nostiprināties latviešu zem-

nieku vidū. Zināšanas vēl vispār ļoti trūcīgas. Lai izvairītos no mā-

cītāja pārbaudījumiem pašu mājās, zemnieki, mācītājam piebraucot,

bēg uz mežu; vai atkal niecīgā skaitā ierodas vizitācijās. Un atro-

dami tāpat starp vecākiem ļaudīm spītīgi senču kultu kopēji un at-
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klāti „Dieva zaimotāji" un sv. vakarēdiena nicinātāji (piem., Lugažos.
Sila Mūrnieks, 1689. g.), kā arī bērni, kas vēl katķisma nav redzējuši
un dzirdējuši (piem., Ikšķilē 1694. g.).

*

Pirmos panākumus vēl dīgļos pārsteidza ārējs posts un nelaime.

Bada gadi 17. g. s. beigās, tad ar gadsimteņa miju kara posts un

1710. g. mēris izsita visu dzīvi no kārtējās attīstības sliedēm un dziļi
satricināja arī evaņģēliskās baznīcas stāvokli.

No baznīcas darbiniekiem būtu vēl minami no gadsimteņa pir-
mās puses divi latvieši, kas, liekas, mācītāju trūkuma dēļ dabūjuši
vietas. Jānis Kapuns Straupē divdesmitos un trīsdesmitos gados, ne-

prazdams citas valodas, latviešiem tomēr ļoti pa prātam. Matīss Au-

ziņš (Habers) no Lugažiem dabūja vietu Ērģemē un vēlāk Ancenē

(t 1641.) un izpelnījās īpašu atzinību no H. Samsona'')-

Skaista liecība, ka latvieši prata toreiz cienīt arī cittautiešu mā-

cītājus, ja tie bija pret viņiem sirsnīgi un nostājās viņiem tuvu, uz-

glabājušies par Cēsu un Āraišu mācītāju un prāvestu B. Mūlleru (mi-

rušu 50-tos gados), ko latvieši dēvējuši par „mūsu Bērtolīti", jo tas

grūtos kara laikos bij bijis uzticīgs viņu nelaimju biedrs un remdē-

tājs c3).

13. Latviešu iesakņošanās evaņģēliskā kristietībā bij ievadīta

17. g. s., bet tālāko attīstības gaitu traucēja un kavēja vesela parā-
dību rinda. Daļa no tām pieder tikai astoņpadsmitam gadsimte-
nim 64), vai pat tikai tā pirmajiem gadu desmitiem, citas — rakstu-

rīgas Baltijas baznīcas vēsturei vispār.

Kara un mēra postījumi ļaudīs un mantā, mācītāju trūkums

un necienīgu personu iekļūšana mācītāja un skolotāja amatā, baznīcu

un skolu neciešamais ārējais stāvoklis (telpas izpostītas, sabrukušas,

nolaistas), dievkalpojumu un skolas mācību regulārais nepievilcī-

gums, tad tikumiskā izvirtība un brutālitāte visos sabiedrības slā-

ņos — viss tas 18. g. s. pirmā pusē stiprā mērā atturēja un pat at-

biedēja latviešus no kristīgās baznīcas ticības, bet ar laiku tomēr

tika izlabots un uzlabots ' )•

Bet 18. gadsimtenis arī galīgi ierāva dziļo sociālo plaisu baznīcas

iekārtā un dzīvē, kas iet cauri vēl visam 19. g. s. un sniedzas iekšā

pat 20. g. s., — plaisu, kuras vienā pusē atradās privilēģētie notei-

cēji, muižturi (viņi bij likuma priekšā vienīgie draudzes locekļi-

Eingepfarrte) un otrā pusē — beztiesiskais zemnieku pūlis, ko iestāžu

priekšā reprezentēja muižnieku iecelti aizbildņi-pērminderi, gan no

viņu pašu vidus ņemti (no zemniekiem"), bet bez jeb-
kādām lēmējas balss tiesībām. Krievu valdības 1710. g. apstiprinā-
tās muižnieku privilēģijas Vidzemē nodeva viņu rokās visu noteikšanu

kā konsistorijā, tā atsevišķās draudzēs, tā ka Vidzemes baznīca zau-

dēja pilnīgi savu autonomiju un līdz ar to arī agrāk mi-

nēto priekšrocību, salīdzinot ar Kurzemi. Un Kurzemē — garie bez-

hercoga laikmeti veicināja muižnieku patvaļu un nostiprināja galīgi

viņu neaprobežoto rīcību baznīcas dzīvē. Šo stāvokli sankcionēja

1832. g. izdotie plikumi evaņģēliskai luteriskai baznīcai Krievijā",
kas nāca agrāko Kurzemes un Vidzemes baznīclikumu vietā.
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Ar lielu neatlaidību un nepiekāpību muižnieki centās uzturēt

spēkā savu noteikšanu konsistoriju locekļu izvēlē un baznīcas kon-

ventu darbībā, kā arī savas patronāta tiesības, un ar krievu valdības

atbalstu tas viņiem izdevās arī vēl pēc tam, kad citādi jau latviešu

zemniekiem bij dotas zināmas pašvaldības tiesības. Kāds latviešu

publicists ar pilnu tiesību rakstīja vēl 1916. g. par Baltijas evaņģ.
luteriskās baznīcas iekārtu kopojumā ar virsrakstu „Feodālisma at-

liekas Baltijā" 8e).

šāda baznīcas iekārta nostādīja mācītājus pilnīgā atkarībā no

muižniecības, ko zīmīgi raksturojis savā laikā ģenerālsuperintendents
K. G. Zonntāgs (t 1827.) šādiem vārdiem: intereses bij'

pārāk cieši un daudzkārtēji samezglotas ar muižnieku interesēm, lai

pirmais kā pilsonis varētu veikt to, kas viņam kā cilvēkam (un pie-
liksim klāt: evaņģēliskam dvēseļu kopējam, L. A.) pienāktos". Jau

mācītāju izvēloties, skatījās lielā mērā uz to, vai viņš būs uzticams

un drošs muižnieku privilēģiju aizstāvis. Un kas reiz bij ticis mācī-

tāja amatā, to viņa saimnieciskais un sabiedriskais stāvoklis saistīja
jo cieši ar vācu muižniekiem un līdz ar to — attālināja no latviešu

zemniekiem.

šādos apstākļos 18. g. s. Vidzemē, cik var vērot pēc draudžu mā-

cītāju sarakstiem, neradās vairs neviens kārtējs latviešu tautības

mācītājs. Kurzemē tikai mācītāju trūkums pavēra 1710. g. latviešu

teologam V. šteinekam (1681.—1737.) ceļu un mācītāja karjēru, kur

viņš dabūja diezgan daudz ciest savas izcelsmes dēļ un par savu

drosmi nosodīt Kurzemē pastāvošo kārtību °7); divi brāļi Perkūni

(Perkuhn) dabū 70-tos gados mācītāju vietas tikai pēc ilgas gaidī-
šanas. Un kad 19. g. s. sāka rasties latviešu teologi, tad jo grūti bij

viņiem dabūt mācītāja vietu Latvijā, īpaši Kurzemē. Muižnieku kār-

tas aizspriedumiem pret latviešu mācītājiem sekundēja veco vācu mā-

cītāju ģimeņu maizes naids, jo tās tīkoja palikt uz visiem laikiem par

„luterisma Lēvija cilti" p8) Baltijā.

Nacionālās pretešķības mācītāju un draudzes locekļu starpā bieži

jūtamā kārtā traucēja draudzes garīgo dzīvi; vispirms jau tad, ja
vācu mācītājs neprata lāgā latviešu valodu, otrkārt aiz grūtībām ie-

dziļināties svešas tautas psīchē un beidzot visur tur, kur tieši sadūrās

abu tautību intereses, kas regulāri sakrita ar dažādu sociālu slāņu

viedokļiem. Un šīs pretešķības bij toties jo kļūmīgākas, ka abu tau-

tību samērs lauku draudzēs bija daži desmiti vāciešu blakus tūksto-

šiem latviešu, t. i. patiesībā šīs draudzes bij gandrīz pilnīgi skaidras

latviešu draudzes.

Pēdējais spilgtais pretešķību izpaudums vācu okupācijas laikā,

kad vācu tautības mācītāji cieši saistīja savu rīcību ar okupācijas va-

ras politiku un ar to pilnīgi diskreditēja sevi apzinīgo latviešu acīs,

atklāja tik dziļu plaisu vācu mācītāju un latviešu draudžu starpā, ka

vairāk desmit agrāko mācītāju neatrada vairs par iespējamu jeb arī

tieši vairs nevarēja palikt savās vietās Latvijas republikā.

Tādā veidā Latvijā bija rupjā kārtā nobīdīti pie malas divi sva-

rīgi principi evaņģēliskā baznīcas dzīvē: draudžu pašvaldība un paš-
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noteikšanās, kā ari latviešu dabiskā tiesība uz savas tautības mācī-

tājiem.
Latviešu zemnieks, kas 18. g. s. tika nospiests grūtā verdzības

stāvoklī, un vēl 19. g. s. sākumā atradās gandrīz neciešamā ma-

teriālā atkarībā no muižniekiem, vēroja, ka visas baznīcas un ticības

lietas vadīja un noteica, pat uzspieda ar varu kungi, kuru smago roku

un nesaudzīgo prātu viņam nācās piedzīvot ikdienas dzīvē, un mācī-

tāji, kas stāvēja regulāri kungu pusē. Tas radīja viņos viegli sapro-

tamu aizspriedumu pret baznīcu, kā kungu un mācītāju lietu, un

diskreditēja viņu acīs arī kristīgo ticību.

Mācītāju darbības intensitāti un sekmību paralizēja vēl draudžu

lielums, kā locekļu skaita, tā territērijas izplatības un apdzīvoto vietu

attāluma ziņā HW ).

Tomēr par spīti visiem šķēršļiem un kavēkļiem kristīgā ticība
uzsāka arī pie latviešiem savu uzvaras gaitu.

Vispirms jāatzīmē, ka evaņģēlija reliģiskais un ētiskais spēks
radīja arī mācītāju un reizēm pat muižnieku vidū atsevišķas perso-

nas, kas aiz šķiru politikas un šaurākām sabiedriskām interesēm ne-

aizmirsa arī vispārcilvēcīgos pienākumus un evaņģēliskos sadzīves

principus. Piētisms un Vidzemē arī brāļu draudze sāka veidot šādus

raksturus, kas visā nopietnībā mēģināja novērst „mūsu nabaga lat-

viešu tautas vispār lielo un nožēlojamo nezināšanu nepieciešamā
pestīšanas gaitas atziņā un dzīvas pieredzes trūkumu ceļos, kas ved

uz taisnu dzīvi iekš Kristus Jēzus" 70). Apgaismības laikmeta idejas
modināja mācītājos centienus, kas gāja vēl tālāk un gribēja arī uz-

labot latviešu necilvēcisko sabiedrisko stāvokli 71 ), šādas personas
jau varēja tuvāki piekļūt latviešu zemnieku sirdij, bet, liekas, dziļa-
jai sociālai plaisai, kas šķīra vienus no otriem, tikai rets kāds tika

pāri, un pilnā mērā, varbūt, pat neviens. Tādēļ mazāk viņu personīgā

ietekme, bet vairāk viņu lietotie līdzekļi — skolu veicināšana un ga-

rīgo rakstu izplatīšana — saistīja latviešus pie kristīgās ticības.

Muižturu vairuma vienaldzības, kūtrības un pat aizspriedumu
dēļ skolas, ar retiem izņēmumiem, vispār nīkuļoja un vārguļoja gan

eksistences gan darbības ziņā un īsteni tikai ap 19. g. s. vidu sāka

izveidoties par cik necik ciešamām izglītības iestādēm. Tomēr lasīt

prašana izplatījās neatkarīgi no skolām, t. s. mājas mācībā, kas at-

radās mācītāju pārziņā un pārraudzībā. Pašu zemnieku grāmat-

nieki", kas reizēm nemaz nebij vecāki par saviem skolniekim **), pa-
nāca to, ka Vidzemē, par kuru pieejami statistiski dati, pret 18. g. s.

beigām lasīt pratēju skaits sasniedz caurmērā jau 63% no visiem

iedzīvotājiem 7 3). Un kur lasīt prašanai pievienojās griba lasīt, tur

latviešu zemniekam jau 18. g. s. sāka atvērties kristīgās garīgās rakst-

niecības bagātības.

Galvenais faktors latviešu pakāpeniskā tuvināšanā evaņģēliskai
kristietībai ir latviešu garīgās rakstniecības uzplaukums. Gan nav

vēl līdz šim lāgā pat ne sākts apskatīt 18. g. s. garīgo rakstniecību

no viedokļa, cik plaši tā iespiedusies zemnieku mājās un ar kādti

idejisku saturu nākusi pie tiem un tos arī faktiski ietekmējusi 7

')-
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Pirmā vietā te minama dziesmu grāmata, ko 18. g. s. vēl ražīgi
papildinājuši S. G. Dīcs (f 1723.) Vidzemē, G. Fr. Stenders (f 1796.)
Kurzemē v. c. Tad nāk sprediķu grāmatas (blakus Mancelim arī vēl

jauni autori) un bībeles kā arī tās daļu jaunizdevumi. Jaunās Derī-

bas kopš 19. g. s. jau izgāja desmitos tūkstošos eksemplāru 7"). Bei-

dzot dažādas ticības mācības grāmatas, kuru starpā īpaši liela loma

bijusi G. Fr. Stendera „Mazai Bībelei", kas darināta pēc J. Hubnera

bībeles stāstu grāmatas parauga un sniedz plašu un iespaidīgu ie-

vadu kristīgos pasaules un dzīves uzskatos.

Dažādos dokumentos sastopamās sporādiskās ziņas par šo rakstu

izplatību liecina, ka Vidzemē jau pret 18. g. s. vidu, mazākais dažas

draudzēs, ir katrā mājā pa dziesmu grāmatai, vietām pat jau pa bī-

belei. Pret gadsimteņa beigām, jādomā, dziesmu grāmata bij atro-

dama jau katrā latviešu ģimenē Vidzemē. Pēdējo slēdzienu var at-

tiecināt uz Kurzemi, liekas, tikai ierobežojot uz atsevišķiem apvi-
diem. Bet 19. g. s. pirmā pusē apgrozībā esošo garīgo rakstu skaits

vēl stipri pieaudzis, un Kurzeme nostājusies garīgo rakstu lietošanas

ziņā blakus Vidzemei 7H).
Baznīcas un mācītāju darbība, bet sevišķi garīgie raksti dēstīja

latviešos kristīgo pasaules un dzīves uzskatu, tā ka tas beidzot 19. g. s.

otrā ceturksnī patiesi bij iesakņojies visā tautas masā. Gan netrūkst

liecību no 18. g. s. un vēl no 19. g. s. trīsdesmitajiem gadiem par
sīkstu pieķeršanos pagāniskiem kultiem 77), bet tiem bij agrāk vai

vēlāk jāpiekāpjas kristietības priekšā. Sodi un stingrība, bet vēl

sekmīgāki, liekas, apgaismība un izglītība atbalstīja baznīcas propo-

gandu un kristīgās ticības pieredzes un ideju pievilcību un spēku.
Sākumā ar varu uzspiestās baznīcas un ticības parašas (baznīcas ap-

meklēšana, māju pātari, iesvētīšanas mācība v. t. t.) tapa ar laiku

par ieradumu un beidzot par iekšēju prasību.
Blakus pakāpeniskajam no paaudzes uz paaudzi progresējošam

kristietības uzvaras gājienam vairākās vietās Vidzemē, īpaši Vidze-

mes vidienā un ziemeļaustrumu daļā, notikusi akūta latviešu kri-

stiānizēšana reliģiskās atmodas kustībās. Šī kustība ir galvenā kārtā

Hernhūtes brāļu draudzes sūtņu ierosināta, bet vēlāk tapa no tiem

vairāk vai mazāk neatkarīga; tā pazīstama kā latviešu brāļu drau-

dzes kustība. Uzliesmodama 1739. g. Valmieras apvidū, tā jo ātri

pārgāja arī uz kaimiņu draudzēm un ar laiku iesakņojās apmēram

pusē no Vidzemes latviešu draudzēm, bet vēl lielākā mērā igauņos.
Latviešu brāļu draudze sasniedza savu kulminācijas punktu Vid-

zemē 19. g. s. otrā ceturksnī. Tās nozīme sāka iet uz leju gadsim-

teņa otrā pusē. Evaņģēliskās luteriskās zemes baznīcas uzsākta cīņa
un jaunas laikmeta vēsmas, pa daļai arī dažādi trūkumi pašā brāļu
draudzē (farisējisms, kultūras un progresa nicināšana) raka lat-

viešu brāļu draudzei kapu. Tomēr latviešu vēsturē tai bijusi liela

loma nevien reliģiskā, ētiskā, bet arī sociālā un nācionālā ziņā 7H).
Kurzemē reliģiskā atmoda un pašdarbības dziņa noteiktāki pa-

rādījās tikai 19. g. s. otrā pusē. Sektantiski centieni padarīja šo ku-

stību jo fanātisku un saspīlēja attiecības ar evaņģēlisko baznīcu. Tā

dzima 1860-tos gados latviešu baptistu draudzes Lejaskurzemē. „Lat-
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viešu baptistu draudžu saeima" apvienoja ap 1914. g. kādus 8500 lat-

viešu baptistus un tās sēdeklis bija Rīgā 7").

Evaņģēlija idejas iespiedušās arī latviešu folklorā. Nepieciešamu
sistēmatisku priekšdarbu trūkums neSauj vēl sīkāki un plašāki pa-
kavēties pie šī jautājuma. Gribu izcelt tikai divus momentus. Pirm-

kārt, kristīgais Dievs, kā to liecina daudzi tautas dziesmu varianti,

stājas dažādu senlatviešu mitoloģisku tēlu un katoļu svēto vietā, pa-
turēdams gan vēl arī vienu otru senlatviešu Dieva pazīmi. Otrkārt

evaņģēliskas reliģiskas un ētiskas pamācības dabū latviešu tautas

dziesmās īpatnēju konkrētu saturu.

Piem.: Paldies saku Dieviņam,
tas darbiņš padarīts;
citu jaunu iesākdami,

lūgsim Dievu palīgā. L. D. 6936.

Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokā neiedeva,
Dievs rokā neiedeva,
iekam pate nepelnīju. L. D. 6854.

Dar, bāliņ', ļautiņiem,
kā saulīte visiem līdz;

līdzi šam, līdzi tam,

līdz' savam naidniekam. L. D. 34181.

Pēdējā dziesmiņa īpatnēji atskaņo kalna sprediķa vārdus: mī-

ļojiet savus ienaidniekus
...

darait labu tiem, kas jūs ienīst... ka

jūs topat sava Debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēkt pār
ļauniem un labiem" v. t. t. (Mat. cv. 5, 44. s.).

Latviešu folkloras pētījumiem šinī virzienā jānoskaidro arī cik

tāl un kādā veidā kristīgā domu pasaule īpatnēji pārveidojusies un

piemērojusies, iekļaudamas latviešu zemnieku psīchē un gara dzīves

apvārsnī. Oficiālai luteriskai dogmātikai, kas nāca ar piespiesto un

apnicīgo katķisma iekalšanu, liekas, bijusi kristietības latviskošanas

procesā minimāla loma.

14. Baznīcas vadība un vācu mācītāju lielais vairākums ne tik

vien nepabalstīja latviešu nācionālos kultūrālos centienus, bet rādīja
tiem nepārprotamu nelabvēlību un pat apkaroja tos. Aizdomīgi ska-

tījās arī uz jaunajiem latviešu teologiem, kuru skaits tapa jūtamāks
ar 19. g. s. piecdesmitiem gadiem un strauji pieauga kopš 70-tiem ga-

diem; un ja vien zināja vai iedomājās, kādu esam noteiktu nācionā-

listu, jeb kā toreiz teica jaunlatvieti", tad viņam nedeva nekādas

iespējas tikt pie savas draudzes, mazākais tikmēr nē, kamēr viņš ne-

bij piesavinājies vācisku orientāciju, un parādījis labvēlību „zemes

senajām trādicijām", kas izpaudās galvenā kārtā muižnieku šķiras

privilēģijās. Draudžu locekļu — uz laukiem tie gandrīz visi bij lat-

vieši — simpātijas latviešu kandidātiem patroni un citi muižturi

regulāri neņēma vērā. Kāds no tiem izteicis savu viedokli vārdiem:

«Tikpat kā manām avīm nav jāzin, kādu ganu es viņām pieņemu, tā-

pat zemniekiem nav jāzin, kādu baznīckungu es viņiem ieceļu 80).
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Pavisam Tērbatas universitātes teoloģijas fakultāti apmeklējuši
ap 200 latviešu izcelsmes studentu, no tiem studijas beiguši kādi 150,
bet mācītāju vietas dabūjuši līdz 1905. g. Kurzemē kādi 30 un Vid-

zemē ap 45. Pārējie vai nu bij spiesti meklēt mācītāju vietas ārpus
Latvijas vai pārgāja paidagoģiskā darbā. Pēc 1905. g. gan vairākiem

radās iespēja dabūt latviešu draudzes; bet vispār, ieskaitot arī pil-
nīgi pārvācojušos latviešus vēl, pasaules karam sākoties, no tobrīd

darbā esošiem 93 Vidzemes latviešu daļas mācītājiem tik nepilna

puse, bet no 103 Kurzemes un Zemgales mācītājiem tik nepilna 1 -.

bija nākusi no latviešu aprindām.
Neskatoties uz visu to, latviešu zemnieku vairākums tomēr diez-

gan cieši turējās pie savas ticības un baznīcas. Tikai tur, kur radās

atklātas sadursmes kungu un zemnieku starpā mācītāja izvēles dēļ,
šie sāka tieši atrauties no baznīcas dzīves. Un ja mācītājs pārāk

stingri „turēja kungu kanti", tad viņš zaudēja cienību apzinīgo zem-

nieku acīs.

Vēlēšanās izkļūt no neciešamā saimniesikā posta un sociālās bez-

tiesības iedzina sākot ar 1845. g. vairāk desmit tūkstošus latviešu

pareizticībā sl ).
Vēlēšanās izkļūt no neciešamā saimnieciskā posta un sociālās bez-

nīcu sašķēlās divos virzienos. Viens no tiem vērtēja pozitīvi reliģi-
skās parādības, tikai centās baznīcu padarīt par nācionālu autonomu

tautas baznīcu. Otrs, redzēdams baznīcu allaž tautas interešu preti-
nieku pusē, novērsās no tās un vai nu sapņoja romantiskā sajūsmā

par senču pagānisma atjaunošanu, vai atkal padevās Rietumeiropas
materiālistisko un pozitīvistisko strāvu ietekmei un arvien vairāk at-

tālinājās no jebkuras reliģijas. Šim virzienam jau nebij vairs ceļš

kopā arī ar latviešu nācionāliem mācītājiem.
Senlatviešu pagānisma atdzīvināšanas kustība uzstājās kopā ar

panteistisku dabas filosofiju (tā jau pie Krogzemju Mikus-Au-

sekļa SJ) t 1879.) un atrod pēdējā laikā piekritējus zināmās rakst-

nieku un mākslinieku aprindās, kas reliģiju vērtē vis vairs no aistē-

tiska viedokļa. Materiālisma un pozitīvisma centieni visspilgtāki sa-

skatāmi t. s. jaunajā strāvā, un latviešu sociāldēmokratu propogandā

pret baznīcu un reliģiju, bet jo asā veidā komūnistu uzbrukumos un

vajāšanās.

Diferenciācija latviešu tautas attiecībās pret evaņģēlisko baznīcu

aiz nā"cionālu*centienu, intellektuālās pārliecības un sociālas cīņas mo-

tīviem ievadīja krizi latviešu baznīcas un ticības dzīvē, kas jūtami

samezglojās jau 1905. g. revolūcijas notikumos
*3). — Krizes stāvoklis

nav nebūt izbeidzies ar Latvijas evaņģēliskās baznīcas nodibināšanos

neatkarīgajā Latvijas republikā 84). Pagātnes ēnas sniedzas iekšā

tagadnē, un latviešu evaņģēliskā tautas baznīca ir vairāk ideāls nekā

reālitāte.

L. Adamovičs.

*) Āronu Matīss — Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā

simts gadu darbā. Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures, Rīgā, 1929.,

79. ss. lp.
2) Livonijas reformācijas laikmets plašos apmēros saistījis vācu vēstur-

nieku vērību. Pirmā vietā minama L. Arbuzova jun. lielā monogrāfija „Die
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Einfūhrung der Reformation m Liv-, Est- und Kurland" (Forschungen zur Re-

formationsgeschichte, herausgegeben vom Verein fur Reformationsgeschichte,
Band III), Leipzig und Riga 1919. und 1921, 851 lp., kas aptver reformācijas
priekšvēsturi un gaitu līdz 1534. g. Visam reformācijas laikmetam, līdz 1562. g.,

veltīta mazāka brošūra: O. Pohrt — Reformationsgeschichte Livlands. Ein
Ūberblick (Schriften des Vereins fur Reformationsgeschichte Nr. 145), Leipzig,

1928, 134 lp. — No plašākiem rakstiem par atsevišķām reformācijas vēstures

parādībām minams pirmā vietā latvieša Fr. Dzirnes „Kndpken, Tegetmever
und Lohmūller, die 3 Mānner der Reformation m Livland und ihre Zeit" (Dor-

pater Zeitschr. fūr Theologie und Kirche, 1859., 235.-58. un 377.—442. lp.) ;

tad Fr. Bienemann — Aus Livlands Luthertagen, Reval, 1883; F. Horschel-

mann — Andreas Knopken, der ReformatorRigas. Ein Beitrag zur Kirchenge-
schichte Livlands, Leipzig, 1896; P. Karge — Religiose, politische und soziale

Stromungen mRiga 1530—1535 (Mitteil. aus der livl. Geschichte. XXIII, 296. līdz

371. lp.). Vairāki citi raksti piegriežas tā laika politiskai vēsturei. Par Refor-

mācijas kustību latviešu starpā" rakstījis L. Arbuzovs Izgl. Min. Mēnešr. 1921. g.

8. numurā, sakopodams te attiecīgos datus no savas lielās monogrāfijas. īsāks

referāts — V. Olava „Rīgas reformātori" (Kopoti raksti 11, 179.—189. lp.).
3 ) P. Karge, — Die Reformation und die Gottesdienstordnung des Mark-

grafen-Erzbischofs Wilhelm von Riga vom Mārz 1546 (Mitteil. aus der livl. Ge-

schichte etc. XXII), Riga, 1924.

*) Uzglabājies tikai viens pirmizdevuma eksemplārs Upsalas bibliotēkā, bet

sk. „Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga nach den āltesten Aus-

gaben von 1530 flgg. Herausgegeben v. kritisch bearbeitet von Joh. Geffcken,

Hannover, 1862.".
5) Sk. manu rakstu „Latvieši un katoļu baznīca'-

-6) P. Karge o. c. 152. lp.: „den undeutschen aber, weil sie das vast noch

nicht unnderricht unnd desselben sonnst miszbrauchen, uf lateinische sprach".
7) L. Arbusow, — Einfūhrung, 732. lp. Tā paša „Piezīmes par 16. g. s.

vecākajiem latviešu literātūras pieminekļiem u.t.t." I.M.M. 1920. Nr. 1.
8) C. Ludw. Tetsch, — Curlāndische Kirchengeschichte, Dritter Theil,

1770., 318, lp.
Sk. arī Kuri. Sitzungsberichte, 1905., 45. lp.
9) L. Arbuzovs, „Latviešu tēvreizes senos tekstos (I. M. M. 1920,

10. burtnīcā), 357.—362. lp.
10) J. Zēvers, — „Kas Zviedrijas bibliotēkās un archīvos atrodams par se-

niem latviešu un igauņu valodas pieminekļiem" (I.M.M. 1928, 12. burtn), 496. lp.
v.) J. Chr. Brot'ze, — Monumenta 11, 14. s. lp.; Rigensia I, 61. lp.
12) Tā A. Birkerts — Latviešu intelliģence I, Rīgā 1927., 49. ss. lp. Arī

Ports (o. c, 103. lp.) pielaiž iespēju, ka viņš varētu būt latvietis.
13) P. Einhorn, — Historia Lettica (S. r. L. 11, 600. s. lp.).
14) Dāvida Chytrāus'a 1590. g. datētais priekšvārds, Sal. Henninga „Liff-

lendische Churlendische Chronica etc." (Script. rer. Livon. II), 200. lp. P. Bae-

rents „Pirmie latv. tautības luterāņu mācītāji Vidzemē", I.M.M. 1924, 357. lp.
15) J. Misiņš, — Latviešu Rakstniecības Rādītājs (1585.—1910.) Rīgā,

1924., 729. n.

le) L. Arbuzovs, — „Reform. kustība latviešu starpā" (sk. augšā) gan

lēzē tādu, bet tikai, pamatojoties uz vispārējiem slēdzieniem.

17) J. Brīsmanna, — „Vorrede von Ceremonien" 1530. g. agendā, pēc

M. Lutera „Deutsche Messe" 1526.
18) L. Arbusow sen. — Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins

16. Jahrhundert, Dritter Nachtrag, 224. lp.; L. Arbuzovs jūn. — Reformācijas

kustība latviešos, 839. ss. lp. P. Baerents — „Pirmie latviešu tautības luterāņu

mācītāji Vidzemē" (I.M.M. 1924., 358. s. lp.).
19) J. Krod2mieks, — Lielais lielskungs un mazie lielkungi (Iz Baltijas vē-

stures III), 152. ss. lp.

*°) Th. Kallmever, — Die Begrūndung der ev.-luth. Kirche m Kurland

durch Herzog Gotthard, Riga, 1851. Salomon Henning — „Warhafftiger vnd

bestendiger Bericht, wie es bishero und zu heutiger stunde, m Religionssachen,

im Fūrstenthum Curland, vnd Semigaln, m Lieffland, ist gehalten worden etc,

Rostock 1599. (Script. rer. Livon. 11, 291.—330. lp.).
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21 ) Th. Kallmever — G. Otto, — Die evangelischen Kirchen und Prediger
Kurlands, Riga, 1910, 7.—13. lp.

G. Otto —S. Hennings Churlāndisches Kirchenbuch oder Register nebst

Index (Kuri. Sitzungsberichte, 1891, 1.—49. lp.).
22) Sk. J. Grīna, — Kurzemes un Zemgales hercogistes satversme (Burt-

nieks, 1927.), 7. nodaļa „Baznīca", 940. ss. lp.
H. Dalton — Verfassungsgeschichte der evangelisch lutherischen Kirche m

Russland I, Gotha, 1887, 189. ss. lp.

Baznīclikumu virsraksts:

Kirchen Reformation des Furstenthumbs Churlandt vnd Semigal-
lien, m LiefflandtAnno Domini 1570. Psalmo 24. Machet die Thoren weit etc.

Psalmo 118, Thut auf die Thore der Gerechtigneit etc. 1. Samuel. 2. Wer mich

ehret etc.

Dc Doctrina et Ceremoniis sinceri cultus diuini Ecclesiarum

Ducatus Curlandiae, Semigalliaeque etc. m Liuonia. Kirchen Ordnung,
Wie es mit der Lehr Gottliches worts, Ausztheilung der heiligen Hochwirdigen
Sacrament, Christlichen Ceremonien, Ordentlichervbung, der waren Gottesdiensts,
m den Kirchen des Hertzogthumbs Churlandt vnd Semigallien m Liefflandt, sol

stetes vermittelst Gbttlicher hiilff gehalten werden, Anno Salutis 1570. 1 Co-

rinth. 14. Gott ist kein Gott der vnordnung etc.

Gedruckt zu Rostock bey Johan. Stiickelmann vnd Andream Gutterwitz,
Anno MDLXXII, kl. 4.

Izdevuma ārējs apraksts J. Fr. v. Recke und K. Ed. Napiersky, Allgemei-
nes Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und

Kurland, I, 1827. 485. s. lp.
23) C. L. Tetsch — Curlāndischer Kirchen-Geschichte zwoter Theil, Konigs-

berg und Leipzig, 1768, 86.-96 un 273.—316.

E. Blese, — Pārskats par studijām Prūsijas valsts archīvā Karaļaučos,
1929. g. vasaras komandējuma laikā. L.Ū.R. fil. I, Nr. 2; E. Blese — Baznīcas

un skolu lietas Grobiņas novadā Enocha Remlinga laikā (1567.—1599.) I.M.M.

1930. Nr. L un 2.
24) Tetsch. o. c. 1.—62. lp., sal. Dalton, o. c. 200. ss. lp.
25) Kallmever—Otto, o. c. 31. ss. lp. Divu vecāko baznīcas vizitāciju re-

cesus (Sēlpilī, Gārsenē, Sūbātā) sk. Kuri. Sitzungsberichte, 1892, Anhang.
1.—7. lp.

20) Tetsch — Curlāndischer Kirchengeschichte Erster Theil 1767, 271. līdz

284. lp., nodaļa „Nachricht von denen samtlichen Kirchen der Herzogtūmer Cur-

land und Semgallen und ihren jetzigen Lehrern".

27) G. Otto, — „Die Bauskesche Diocesansvnode vom 5. Mārz 1640. Ein

Streifblick auf den Kulturzustand Kurlands um die Mitte des 16. Jahrhunderts"

(Kuri. Sitzungsberichte 1893, 60.—90. lp.) ; Sk. arī Paula Einhorna vēstules

turp. 121.—130. lp.
G. Otto. „Des Bauskeschen Propstes Joach. Arnoldi Manuale 1638.—1640"

(turp. 1894, 90.—133. lp.).
28) Kirchen Reformation, B. I. lapā un Kirchen Ordnung T. 11. lapa.
29) Wiederlegung Der Abgotterey vnd nichtigen Aberglaubens, so vor-

zeiten ausz der Heydnischen Abg6tterey m diesem Lande entsprossen, vnd bisz-

hero m gebrauche blieben. Auch Desz Aberglāubigen Miszbrauchs der H. Schrifft,
der falschen vnd Gottlosen Meinungen, Worte vnd Wercke, so wieder die Lehre

von den Engeln vnd Teuffeln, auch wieder die Tauffe gehalten vnd gebrauchet

werden, Endlich der erdichten Krafft vnd vermeinden Wirckungen so Christli-

chen Ceremonien, alsz Feyrtagen, Item besondern ortern, nemblich Kirchen Alta-

ren m den Kirchen, Lichtern etc. falschlich zu geschrieben werden. Einfāltigen
vnd guthertzigen Christen zur nachricht, auch zur vermeidunge vnd abschew sol-

ches Aberglaubens einfāltiglich gestellet, von PAULO EINHORN, Predigern
Gottliches Worts zum Grentzhoffe. Gedruckt zu Riga m Lieffland ..., 1627.

(S. r. L. 11, 639.—656. lp.). 2) Reformatio Gentis Letticae m Ducatu Curlandiae.
Ein christlicher Unterricht, Wie man die Letten oder Vnteutschen im Fūrsten-

thumb Curland vnd Semgallen von jhrer alten Heydnischen Abg6tterey vnd Aber-

glauben zum rechten Gottesdienst, wahrer Gottesfurcht, vnd ernster meidung
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ailes Hevdnischen Gottlosen wesens, bringen miige. Frommen vnd Christ-

lichen Predigern, sonderlich den Jungen vnd die ausz Teutschland in disz

Fūrstenthumb kommen, vnd solcher Heydnischen Abgotterev nicht kiindig, zum

Vnterricht, neben einer Information, wie das Examen des Catechismi oder die

Verhorung der Vnteutschen, Jāhrlich mit rechten Nutzen anzustellen, auch wie

etlichen Casibus oder besondern fāllen, so sich bey abschaffung solcher Abgot-
terev begeben mdchten, zu begegnen, geschrieben vnd verfertiget Durch

PAULUM EINHORN, desselben Fūrstenthumbs Superintendentem. Ge-

druckt Riga, durch Gerhardum Schroder, 1636. (S. r. L. II, 605.—638. lp.).

3) Historia Lettica. Das ist Beschreibung der Lettischer Nation. In wel-

cher Von der Letten als alten Einwohner und Besitzer des Lieflandes, Curlandes

und Semgallen Namen, Vhrsprung oder Ankunfft, jhrem Gottes-Dienst, jhrer
Republica oder Regimente so sie in der Hevdenschaft gehabt, auch jhren Sit-

ten, Geberden, Gewohnheiten, Natur und Eigenschaften etc. grundlich und iimb-

stāndig Meldung geschicht. Der Teutschen Nation vnd allen der Historischen

VVahrheit Liebhabern, zu einem nothigen Vnterricht zusammen getragen vnd in

den Druck verfertiget Durch PAULUM EINHORN, Furstlichen Curlāndischen

Superintendenten P. M. Dorpt in Liefland.... 1649. (S. r. L. II, 569. līdz

604. lp.).
Par P. Einhornu un viņa rakstiem latviski rakstījuši šādi autori: Kundziņu

Kārlis „Pāvils Einhorn un' viņa raksti par latviešiem" (Balt. Vēstn. 1869. g.
92.—95. numurā) ;

Vilis Olavs, „Pavils Einhorns un viņa raksti par latviešiem" (Kopoti raksti

II, 167.—178. lp.) — par pirmo grāmatu.
R. Klaustinš, Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī. (Druvā, 1912.),

1453. ss. lp. .'

Klaustiņa darbs vispār ir plašākais par latviešu dzīvi 16. un 17. g. s. Vēl

minams P. Baerent, Notizen zur Geschichte und Kulturgeschichte des 17. Jahr-

hunderts (Sitzungsberichte Riga, 1907.), kas izlieto galvenā kārtā Manceļa po-

stillas aizrādījumus.

*>) Historia lettica, sk. S. r. 1. II, 594. ss.; sal. 590. lp.
31) Turpat, 599. ss. lp. 14. nodaļa: „Was es fiir einen Zustand mit jhnen

gevvonnen, da sie unter der Teutschen Gewalt gebracht, und wie sie von denselben

gehalten worden."

**) Visos 3 rakstos dažādās vietās.

**) Šādu gadījumu min G. Mancelis.

M) Sk. H. Ādolfija uzrunu „kristīgam lasītājam" 1685. g. dziesmu grā-
matā (iespiesta par jaunu no L. Bērziņa, Kristofors Furekers un viņa nozīme la-

tviešu literātūrā, Fil. Biedr. Raksti VIII, 219. ss. lp.) un A. Grāvena priekš-

vārdu 1727. g. dziesmu grāmatā.
:ir> ) S. r. 1. 602. s. lp.
*) L Bērziņš, Kristofors Furekers un viņa nozīme latviešu hterātūra

(F.B.R. VIII), 172.—176. lp.
37) Vademecum, priekšvārdā.
M) Misiņš, o. c. 68. s. lp.
3fl) Druvā, 1912., īp. 1202.—1207. lp.
40) Th. A. Lamberg „Zur Familien-, Kirchen- und Kulturgeschichte Kur-

lands in herzogl. Zeit, aus alten Kirchenbūchern" (Kuri. Sitzungsberichte, 1892,

8.—41. lp.) sniedz zinas par Muižu ciema draudzi.

41) Sal. R. Klaustinš o. c. 1074. ss. lp.
42) S. r. 1. II, 595. lp.

, „

") Hollenhāgenu sarakstīšanās ar A. H. Franki Hallē, Halle Hauptbiblio-

thek des Waisenhauses C. 72. (15 vēl nekur nepublicētas vēstules)

**) Daži dati 40. piezīmē minētā Lamberga rakstā. Tetsch, Curlandischer

Kirchengeschichte I Theil, nodaļā „Diptycha Curonica etc." ziņas no Hollen-

hāgena un Grāvena superintendentūras laikiem.

4S) Zviedru laikus Vidzemes baznīcas dzīvē vislabāki un pilnīgāki attēlo

zviedru vēsturnieki: 1) Ernst Lundstrom, Bidrag till Livlands kyrkohistona

unden den svenska tidens forsta skede frān Rigas intagande till freden i Uliva

1660, Upsala, 1914, XX, 301. lp.; 2) Fr. Westling Bidrag till Livlands kyrko-

15*
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historia 1621—1656 (Kvrkohistorisk Ārskrift 1900) uņ turpinājums: Bidrag till

Livlands kvrkohistoria 1656—1710 (Kvrkohistorisk Ārskrift, andra argangen
1901, 42.—107. lp.). Vestlinga raksta otra puse tulkota vāciski, Beitrāge zur Kir-

chengeschichte Livlands von 1656—1710 von Fredrik "VVestling ūbersetzt von

T. Christiani m Goldingen (Verhandlungender Gelehrten Estnischen Gesellschaft

XXI. Bd. Erstes Heft, ■ Jurjew, 1904) 1.—67. lp.

**) Chr. Aug. Berkholz, M. Hermann Samson. Rigaer Oberpastor, Su-

perintendent von Livland etc. Eine kirchenhistorische Skizze aus der ersten

Hālfte des 17. Jahrhunderts Riga, 1856.
47) Sk. jautājumus par mācītājiem un muižturiem 1638. g. vizitācijas notei-

kumos un 57. piezīmē minēto dokumentu. P. Baerenta „Kāda lapa no Vidzemes

kultūras vēstures 17. g. s." (I.M.M. 1929.), 235.-239. lp.
M ) Attiecīgie zviedru valdības rīkojumi sakopoti pielikumā (Bilagor) pie

augšā minētās Lundstroma grāmatas, 215.—301. lp.; (G. J. v. Buddenbrock)
Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlāndische Landrecht enthalten, kri-

tisch bearbeitet I. v. 11. Riga, 1821.

Zviedru 1686. g. baznīcas likumi iespiesti arī atsevišķi . Par baznīcas sa-

tversmi zviedru laikos sk. H. Dalton, Verfassungsgeschichte etc, 113. ss. lp.
49) L. Adamovičs — Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latviešu draudzēs

1710.—1740. g. (vēl neiespiests).
50) Atsevišķi noteikumi atrodami Landes-Ordnungen Nebst

dažu gehorigen Placaten und Stadgen. Anno 1707; Daži plakāti tika nolasīti

baznīcās, „pie lielām ļaužu sapulcēšanām, jeb ar četrkārt gadā" un tika vēlāk

uzņemti t. s. "baznīcas, skolas un sētas grāmatā" (1703.); citi noteikumi atkal

tika piekodināti baznīcas vizitācijas laikā un ierakstīti protokolos. Sk. arī

1696. g. sinodes lēmumus Valsts archīva rakstos V, 1927., 108. lp.
51) Sk. manu rakstu „Latvieši un katoļu baznīca"
52) H. Bruiningk. Die Nachwirkung der Gegenreformation m Livland

(1907. g. priekšlasījums, iespiests Sitzungsberichte Riga, pro 1914.). Viss ma-

teriāls šinī jautājumā vēl nav savākts un sistēmatiski apstrādāts.

•
r

'3) šie rīkojumi bij iespiesti arī „baznīcas, skolas un sētas grāmatā" 1703. g.
izdevumā. Kamēr nav sistēmātiski izmantoti zviedru laiku baznīcas vizitāciju

protokoli, arī šinī jautājumā nav iespējams sniegt pilnīgāku tēlojumu. Sk. piem.
G. Hillnera — Ernsts Glūks, latviešu bībeles tulks, miera darbos un kara brie-

smās, Rīgā, 1918., 28.—31. lp.: Glūka sadursmi ar draudzes muižniekiem un

1684. g. sastādītu iesniegumu oikonomijas valdei par baznīcas un skolas lietu

uzlabošanu.
M ) G. Hillners, o. c. 44. lp,.
M) No J. Fišera vēstules F. Spēneram, datētas Liepas muižā 16. 111. 1696.g.

(Halle, Hauptbibliothek des Waisenhauses D. 88, 110. lp.).
2cttroi f f.a Safrujja§==@c6fola§ un @ebta§ ©rafimota £afim

2B tbb = un Ēur = fem mež Scelca raubf c I) m par labou pabrrou=
bftta un toairota, 1703., priekšvārds.

57) „Bericht des Kirchenzustandes bey den armen Vndeutschen m Lieff-

land vnd wie demselben zu remediren", iespiests Lundstrom. o. c. 289.—292.

58) Par draudzes skolu vēsturi zviedru laikos vispār sk. K. G. Sonntag Ūber-

sicht von der Geschichte der Livlāndischen Landschulen (Neues Museum der

teutschen Provinzen Russlands I. sēj., 2. burtn, 1825.) 13. ss. lp.
V. Kupfer, Die Entstehung und Entwicklungsgang der Kirchspielsschulen,

Balt. MonatsschriftXXXVIII, 1891, 541. ss. lp. Sk. arī Buddenbrock, o. c. 11, 1269.

un 1316. lp.
59) L. Adamovičs, Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē (Reliģ. filos.

raksti II), 76. lp.; tur arī aizrādījumi uz dokumentiem.
m) 1694. g. reskripts ģenerālsuperintendentamFišeram. Buddenbrock 11,

1307.—1319. lp.
01) 1696. g. sinodes protokols, sk. izvilkumu Valsts archīva rakstos V,

1927., 107. s.. lp.
62) P. Baerents, „Pirmie latviešu tautības luterāņu mācītāji Vidzemē"

(I.M.M. 1924.), 359. ss. lp.
,:1) Valsts archīva raksti 111, 112. lp.
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64) Par 18. g. s. nav vēl vispārēja tēlojuma, Daudz vērtīgu datu par Kur-

zemes baznīcas un ticības dzīvi sniedz Liepājas vācu draudzes mācītāja Mag.
Kārļa Ludviga Teča (Tetsch) „Curlāndische Kirchengeschichte" I—III, Riga und

Leipzig 1767—1770. Tečs sniedzis arī dažādus ziņojumus par baznīcas dzīves

parādībām Kurzemē un Vidzemē kopojumam Acta Historico Ecclesiastica oder ge-

sammlete Nachrichten von den neuesten Kirchengeschichten (Weimar, 1736. ss.).
Vidzemes tā laika baznīcas lietām ierādīta diezgan plaša vieta A. V. Hūpela

Topographische Nachrichten von Liv- und Estland I—III, 1774—1782 un Nor-

dische Miscellaneen, 1781. ss. Cik necik plašākus pārskatus var atrast tikai par

Vidzemi: Jul. Eckardt'a „Livland im achtzehnten Jahrhundert, Umrisse zu einer

livlāndischen Geschichte, erster Band: bis zum Jahre 1766" attiecīgās nodaļās un

P. Baerent'a „Die kirchlichen Zustānde Livlands m der ersten Hālfte der 18. Jh."

(Baltische Monatsschrift, 56. Bd., 1903, 217.—238. lp.). No biogrāfijām pelna
ievērību Chr. Aug. Berkholca „Jacob Lange, Generalsuperintendent von Livland,

kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des 1,8. Jahrhunderts", Riga, 1884.

un K. Kundziņa „
Vecais Stenders savā dzīvē un darbā aprakstīts" I, Jelgavā,

1879. Skolu lietas, kas stāvēja toreiz tik ciešā sakarā ar baznīcas dzīvi, tēlo diez-

gan plaši A. Vičs savā „Iz latviešu skolu vēstures (Vidzeme no 1700.—1800. ga-

dam) ", Rīgā, 1923. Neiespiests vēl mans darbs „Baznīcas un ticības dzīve Vidze-

mes latviešu draudzēs 1710.—1740. g." Daži dati par luterisko ortodoksiju un

piētismu Vidzemē, atrodāmi manās Studijās latviešu brāļu draudzes vēsturē

I—III, Reliģ. filosofiski raksti 11, Rīgā, 1928, 34.—91. lp. Par Kurzemes baznī-

cas dzīvi dažādas ziņas, gan maz aizķerot zemnieku dzīvi, sniedz „Die Geschichte

des Herzogtums Kurland von Dr. Aug. Seraphim" attiecīgās nodaļās.

w) L. Adamovičs — Baznīcas un ticības dzīve v. t. t.

6,i) B. 3eMueßi> — Oct3tkh (beo,na.nbnaro CTpo» bt> ripn6a;iTifiCKoM'b Kpat 11,

rOpbeß-b 1916, 37—76. lp.
67) Kuri. Sitzungsberichte 1892, 4.—10. lp.; A. Birkerts — Latviešu intel-

liģence savās cīņās un gaitās I, 1927, 107.—122. lp.
w) L. Adamovičs — Kundzinu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta attie-

cībās I (Reliģ. filosof. raksti III),' Rīgā, 1930, 37. lp.

c9) L. Adamovičs — Studijas latviešu brāļu draudzes vēsture (Reliģ. filos.

raksti II), Rīgā, 1928, 45.-47. lp.
70) Ģenerālienes M. E. fon Hallartes (1683—1750) izteiciens, sk. turpat,

75. lp.

71) J. G. Eisen — Eines livlāndischen Patrioten Beschreibung der Leibei-

genschaft wie solche m Livland ūber die Bauern eingefūhrt ist, 1764; H. J. v.

Jannau Geschichte der Sclaverei m Liv- und Estland, 1786; K. G. Zonntaga

(Sonntag) landtāga sprediķi.
72

) A. Vītols — Baznīcas grāmatu zinas par Cesvaines novadu 18. g. s.

vidū (I.M.M. 1928, II), 54. lp.
T:i) A. Vičs —Iz latviešu skolu vēstures I, Rīgā, 1923, 254. lp.
74) L. Adamovičs —G. Fr. Stendera „Mazā Bībele". Studija latviešu kul-

tūras un reliģijas paidagoģijas vēsturē (RLB. Zinību Komisijas Rakstu krājums

XIX) 1929. g., 1.—75. lp.
75) J. Misiņš, o. c. 66. un citās attiecīgās lappusēs.
7H) L. Adamovičs — Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latv. draudzēs

1710.—1740., nodaļā „Garīgā rakstniecība". Kurzemes 1754. g. dziesmu grāma-
tas priekšvārds. Latviešu Avīzes, 1857, Nr. 6, un 7.

77) L. Adamovičs — Senlatviešu reliģiskās trādicijas Vidzemē 18. g. s.

pirmā pusē (Fil. biedr. raksti X), 1930.

Ērģemes mācītāja P. Karbloma (Carblom) raksts „Heidnischer Opferdienst
im Kirchspiel Ermes m der ersten Hālfte des 19. Jahrhunderts" (Inland, 1836,
Nr. 39.).

78) Kaudzītes Matīss — Brāļu draudze Vidzemē. Ziņas par brāļu

draudzes celšanos un izplatīšanos vispāri, bet īpaši par viņas darbu starp Vidze-

mes latviešiem un par saiešanu ēkām ikkatrā draudzē, Rīgā, 1878; J. Krodz-

nieks — Brāļu draudze Vidzemē. Pirmais laikmets no 1729.—1744. (Austrums

1899; Iz Baltijas vēstures 111, 1914); L. Adamovičs — Dzimtenes Baznīcas
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Vēsture, Rīgā, 1927, 80.—94. lp.; tas pats —Le role particulier dc la Commu-

nautē des frēres moraves dc Herrnhute dans la vie rēligieuse, spirituelle et so-

ciale dv peuple letton (Annales dc l'histoire dv Christianisme III), Paris, 1928.—

Attiecīgās literātūras raksturojums L. Aadamoviča — Studijās latviešu brāļu
draudzes vēsturē I (Rel. fil. raksti II) „Latviešu autoru raksti par brāļu draudzi.

7B) J, Rīss (Riess) — Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā

attīstība. Vēstures materiāli. Rīgā, 1913. g., 336 lp.
80) Āronu Matīss — Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā

simtsgadu darbā. Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures. Rīgā, 1929,
42. ss. un 241. ss. lp.

81) P. Kalniņš — Hernhūtietis Dāvids Andrēja dēls Balodis (I.M.M. 1925,
Nr. 5). L. Adamovičs, o. c. 95.—98. lp. No luteriskās baznīcas viedokļa pārie-
šanas kustību tēlo G. E. A. v. Harless — Geschichtsbilder aus der lutherischen

Kirche Livlands vom Jahre 1845 an. Leipzig 1869; no pareizticīgās baznīcas vie-

dokļa H. A. JleftCMaH — Cy;u>6a npaßooiaßHH b c 40-x ro 80-x tojiob

XIX cTOJieTHH, Rīgā, 1910. Salīdzini arī pareizticīgā latvieša Indriķa Straumīša

piezīmes (1840—1845) (J. Samarina Raksti par Baltiju II), Pēterpilī, 1915.
82) J. Lapiņš — Ausekļa kopoti raksti, Rīgā, 88. ss. lp.
83) O. Nonācis — Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju, Rīgā, 1930.
84) L. Adamovičs — Reliģiskā dzīve Latvijas evaņģēliskā baznīcā valsts

pirmajos pastāvēšanas gados (Reliģ.-ētisku rakstu krājumā „Ausma") 1926.,
110.—117. lpp. un Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca (kopojumā
republika desmit pastāvēšanas gados", Rīgā, 1928.).
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Tautas tradicijas.

Sevišķi liela vērība ir latviešu zinātniekiem jāgriež uz tautas tra-

dicijām aiz diviem svarīgiem iemesliem. Pirmkārt, latvieši ir uzgla-
bājuši lielu daudzumu šādu vecu tradiciju, ilgu laiku stāvēdami tā-

lāku no jaunāko laiku garīgās kultūras rietuma Eiropā. Otrkārt, la-

tviešiem nav ne savu chroniku, ne arī vecas literātūras, kādēļ šie trū-

kumi ir pa daļai jāizpilda ar tautas dzeju. Neskatoties uz visu to,
latviešu rakstnieki un zinātnieki ir vēl samērā maz nodarbojušies ar

tautas dzeju, izturēdamies vairāk skeptiski pret folkloras pētījumiem.
Jau Krišjānis Valdemārs bija gluži labi sapratis, ka nabaga la-

tviešu tauta, kas palikusi bez savas vēstures un literātūras, var tikai

ar savām tautas tradicijām iemantot citu tautu ievērību. Nebūdams

pats nekāds filologs, viņš nu sācis uzmudināt krāt latviešu tautas

dzeju Kr. Baronu un Fr. Brīvzemnieku, kuri no iesākuma par šādām

lietām nebija domājuši. Šo triju tautas darbinieku uzaicinājumiem
tad nu arī bija tāds panākums, ka pagājušā gadsimteņa beigās latvieši

laikam varēja lepoties ar lielāko folkloras materiālu krājumu. Bet

nu diemžēl taisni šai laikā pacēlās pie mums jaunstrāvnieki, kas slu-

dinādami internacionālismu un sapņodami par kosmosu, sāka apkarot

tautiskos centienus un zoboties par tautas tradicijām. Lielu lomu še

spēlēja Raiņa joku luga „Pusideālists". šādas tukšas un kaitīgas aģi-

tācijas dēļ drīz vien apstājās tautas tradiciju vākšana pavisam, un ne-

vien somi, bet arī igauņi aizsteidzās mums tālu priekšā ar saviem lie-

lajiem tradiciju archīviem.

Pēdējā laikā mums nu gan ir nodibināta Folkloras krātuve, kas

jau ir savākusi lielu materiālu bagātību, bet savus centīgos kaimiņus
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mēs vēl neesam šai ziņā sasnieguši. Arī skeptiskā kritika vēl turas

stingri, it kā tautas tradicijās sevišķi nederētu vēstures pētīšanai.
Folkloras materiāli jau taisni tiek krāti zinātnes vajadzībām. Ja nu

šo materiālu pētīšanā ir vēl maz kas sasniegts, tad vainīgi nav vis šie

materiāli, bet gan labi sagatavojušos pētītāju trūkums.

Visvairāk vērības ir piegriezts tautas dziesmām, kas tad arī jau
tik tālu ir sakrātas, ka var uziet tikai vairs retis kādu nepazīstamu
dziesmu, šādu tautas dziesmu priekšrocību arī varam saprast, jo

pantmēra un meldijas sargātas, viņas ir uzglabājušās labāki par ci-

tām tradicijām. Ar savu tekošo tautas valodu viņas izklausās kā īsti

tautas ražojumi, kas būtu pašu tautas dzejnieku sacerēti. Lai gan pie
mums ir pierādīts tikai neliels skaits ceļojošo tautas dziesmu, tomēr

viņu būs droši vien vairāk, nekā mēs to tagad zinām. Aiz diviem ieme-

sliem, ir ļoti grūti šādus aizjēmumus pierādīt. Pirmkārt, arī pie citām

tautām tautas dziesmas ir samērā tikai nesen sāktas krāt, kādēļ daudz

vecās dziesmas ir aizmirstas un mums trūkst salīdzināmā materiāla.

Otrkārt, aizjemtās dziesmas ir pilnīgi pārdzejotas latviešu dziesmu

pantmērā un tekošā latviešu valodā, pie kam arī pats saturs ir piemē-
rots latviešu, dzīves apstākļiem. Tādēļ ir grūti noteikt, vai tautas dzej-
nieks ir kādu svešu dziesmu tulkojis, jeb dzejojis patstāvīgi, tikai

noklausījis līdzīgus paraugus.

Vecās tautas dziesmas, kā liekas, visvairāk apdzied četru gad-

simteņu dzīves apstākļus, t. i., no 13. līdz 16. gadsimtenim. Vismaz

dziesmu pētītājiem vēl nav izdevies pierādīt nevienu drošu aizvēstures

dziesmu ar negrozītu valodu un negrozītu saturu. No otras puses dzī-

ves apstākļi no pēdējiem trim gadsimteņiem ir tur ļoti maz apdziedāti,

nesamērojami mazāk nekā senākie laiki. Var gan droši teikt: ka-

mēr dziesmas ir dziedātas, tikmēr viņas ir arī grozītas un pa daļai
sacerētas no jauna. Tomēr dziesmu motīvi jeb sastāvdaļas izliekas tik

sīksti, ka par ilgiem gadsimteņiem netiek daudz bojāti. Arī pie citām

tautām Eiropā un Āzijā mēs sastopam seši līdz astoņi simti gadu ve-

cas tautas dziesmas. Vēl vecākas dziesmas pieder pie ļoti retiem izjē-
mumiem zinātnē, kādēļ par tādiem gan varētu runāt tikai ar drošā-

kiem pierādījumiem.

Ja mēs no tautas dziesmām gribam smelties kādas tuvākas ziņas
par ļaužu kārtām, dažādām ēkām, apģērbu v. t. t., tad mēs nevaram

aprobežoties ar ziņām tikai par vienu priekšmetu vien. Mums ir jā-

jem palīgā visa vērojamā laikmeta kultūras apstākļi. Tāpat nav pa-

reizi uzskatīt tautas dziesmas par pētījumu vienīgo avotu, atstājot pie
malas citas tautas tradicijās. Sevišķi sakāmi vārdi un mīklas noder

par tautas dziesmu papildinājumiem. Lai gan sakāmi vārdi un mīklas

ir vieglāki izdomājami, kā dziesmas, kādēļ arī tanīs ir vairāk ziņu no

jaunākiem laikiem, kā dziesmās, tomēr visbiežāki daudzinātie dzīves

apstākļi sakāmos vārdos, mīklās un dziesmās ir ļoti līdzīgi. Starp
mīklām un parunām ir ļoti daudz ceļojošu tradiciju, bet lielākā daļa
tomēr ir pašu tautiešu sacerēta. Drusku līdzīgus apstākļus varam

vērotarī tautas dziesmās, tomēr aizjēmumu viņās droši vien būs ma-

zāk kā sakāmos vārdos un mīklās.
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Daudz plašākos apmēros turpretī ir ceļojušas pasakas no zemes

uz zemi un no tautas uz tautu. Ja mēs salīdzinām mūsu pasakas ar

vācu pasakām, tad no pirmā uzskata varam pat domāt, ka visas mūsu

pasakas ir aizjemtās un ka savu pasaku mums nemaz nav. Bet tālāku

salīdzinot, mēs redzam, ka gandrīz visas brāļu Grimmu pasaciņas var

atrast arī Itālijā, Francijā, Anglijā, Skandināvijā un neretis vēl

agrāki uzrakstītas kā Vācijā. Ejot salīdzināšanā vēl tālāku, varam

pierādīt, ka arī itālieši, franči, angļi un skandinavieši ir aizjēmušies
savas pasakas. Tas tomēr ir pats par sevi saprotams, ka eiropieši
nebūs visas pasakas aizjēmušies, bet droši vien lielāko daļu paši sace-

rējuši. Tādas pasakas, kas ļaudīm ir patikušas, ir ļoti ātri izplatīju-
šās pie visām kultūras tautām un tapušas jau par viņu kopmantu.
Pasaku pētītāji gan jau sāk vērot, kādas pasakas cēlušās, p. p., Itālijā,
Francijā jeb Vācijā, un kādas atkal būtu ieceļojušas no Indijas un

Arābijas, bet tādi vērojumi ne katrreiz ir gluži droši. Ja nu īsto vā-

ciešu izdomāto pasaku nav visai daudz un ziņas par viņu izcelšanos

vēl dažreiz paliek hipotētiskas, kā tad lai nu mēs uz reiz izpētām un

sakrājam īstas latviešu sacerētās pasakas? Mums jau nav arī ne-

viens liels pasaku krājums novests līdz beigām. Lai arī iespiesto pa-

saku mums tagad jau ir diezgan daudz, tomēr mums nav vēl neviena

tāda pētītāja, kas visu savu mūžu būtu veltījis pasaku pētīšanai, kā

p. p. Bolte un Leijens (Leyen) vāciešiem, Polīvka čechiem, Ārne

(Aarne) somiem un citi līdzīgi.
Daži nu domā, ka tādu pasaku mums nemaz nav vajadzīgs, kas

gan ar grāmatām, gan ar mutes vārdiem ir pie mums ienēsātas no

kaimiņu tautām. Bet tādā pašā ceļā pasakas ir ienēsātas arī pie kai-

miņiem. Nekur arī pasaku krājēji tūliņ nešķir aizjemtās pasakas no

pašu sacerētām. Mūsu dienu pasaku pētītāji arī visvairāk nodarbojas

ar pasaku ceļošanas jautājumu. Ja nu mēs gribētu atmest visas iece-

ļojušās pasakas, tad mēs apkarotu visvairāk taisni tās pasakas, par

kurām zinātnieki pašulaik visvairāk interesējas. Tāpat mēs nevaram

būt visai droši, ka visas tās pasakas arī pierādīsies par pašu sacerē-

tām, kuras mēs tagad turam par tādām.

Mēs jau augšā redzējām, ka no dziesmām mēs varam vislabāki

vērot seno latviešu pašu dzīvi. Pasakas turpretī mums dod liecības,
cik liels ir bijis kaimiņu tautu iespaids uz mūsu tautas stāstītājiem.
Mums ir jāzina, kādas pasakas ceļo un kādas neceļo. Kādi motīvi ir

tie pievilcīgie, kas tautai patīk? Kādus raksturus, kādu darbību un

kādu morāli tauta prasa no stāstiem? Ko stāstītājs atmet, ko atkal

pieliek no jauna klāt? Kādā veidā pasakas top bojātas, kādā atkal iz-

labotas un izpušķotas? Visas šādas ziņas ir ļoti svarīgas, tāpat zināt-

niekiem, kā arī rakstniekiem. Ja latviešu rakstnieki būtu vairāk in-

teresējušies par tautas pasakām un meklējuši pakaļ, kādi stāsti tau-

tai vislabāk patīk, tad gan mūsu literātūrā nebūtu nodibinājies taga-

dējais ļaunuma kults.

Nepareizas ir tās domas, it kā aizjemtās pasakas būtu tikai kai-

miņu tautu tradicijās un nebūtu pieskaitāmas latviešu tautas dzejai.

Svešo pasaku latviešu stāstītājs atstāsta pēc savas fantāzijas, piemēro
tās saturu citām latviešu pasakām un iepin neretis īstus latviešu ml-
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tus. Visvairāk pasaku latvieši ir aizjēmušies no vāciešiem, labi daudz

arī no krieviem, bet no latviešu puses, kā liekas, dažas pasakas ir at-

kal pārceļojušas uz leišiem un igauņiem, sevišķi vēl lībiešiem.

Pasakām ir rada teikas, kas ir saistītas ar zināmām vietām jeb

personām, kādēļ viņas stāv vietējiem apstākļiem tuvāk nekā pirmās.
Ja tikai mēs protam pareizi iztulkot teiku valodu, mēs tur varam iz-

lobīt arī vēstures atmiņas. Par senajiem latviešu pilskalniem parasti
tiek stāstīts, ka krievu zaldāti, karojot ar zviedriem, esot tos sane-

suši ar cepurēm jeb mēteļu stūriem. Tā tad tauta tomēr atceras, ka

šie kalni ir cilvēku roku darbs, un ka tie tikuši taisīti kara vajadzī-

bām, lai arī laika ziņā atmiņa ir maldījusies .
Par citiem pilskalniem

atkal stāsta, ka tur senāk stāvējusi kāda pils, kas esot nogrimusi.
Ziemeļa Vidzemē teikas daudzina daudz „velna kalniņu" un „velna
klēpju", kas patiesībā ir seno somu kapenes. Tā kā nu velns parasti

iejem visādu ienaidnieku vietu, tad gan arī šeit būs meklējama tumša

atmiņa par to, ka šīs akmeņu krāsmatas nav pašu latviešu darbs. Par

daudz purviem stāsta teikas, ka no tiem esot ezeri aizbēguši. Mūsu

purvi jau gan arī ir parasti tikai aizauguši ezeri, kādēļ še atkal va-

ram vērot, kādu patiesību no senatnes. Burvis Kurmis, melis Bangarts
un Kara Pēteris ganarī būs vēsturiskas personas, kuru atmiņa uzgla-

bājusies ar teiku izpušķojumiem. Teika, zināms, nav nekāda vēsture,

bet vēstures faktu noskaidrošanai arī viņa var noderēt.

Mazāk līdz šim ir krāti dažādi māņi un māņticīgas ierašas, it kā

tie būtu tikai tukši nieki, bez kādas vērtības. Šādus māņus mēs sasto-

pam arī dziesmās, sakāmos vārdos, pasakās un teikās, kādēļ dažas šā-

das lietas bez māņiem nav īsti saprotamas. Šie māņi ir atkal visā

Eiropā ļoti līdzīgi, bet sīkumos tomēr katrai tautai un pat katram

apgabalam savādi. Māņos atspoguļojas seno laiku ticība un zinātne,

kādēļ tos var izmantot ļoti dažādas zinātnes nozares, par visām lie-

tām mitoloģija.
Par visvecākām tautas tradicijām agrāk turēja pūšamos vārdus,

it kā tie būtu seno pagānu laiku lūgšanas. Lai arī daži latviešu pū-

šamie vārdi ir bez šaubām veci, tomēr lielākā daļa ir cēlusies no pazī-

stamām vācu burvju grāmatiņām, kas parasti ir ļoti neveikli tulkotas

latviešu valodā. Šādi vārdi ir gan ļoti svarīgi jaunāko laiku burvības

pētīšanai, bet samērā maz tur ir liecību par pašu latviešu māņticīgām
ierašām tālākā senatnē.

Tā nu mēs redzējām, ka latvieši ir uzglabājuši milzīgu daudzumu

dažādu tautas tradiciju. Laba daļa šo tradiciju, kā jau teikts, ir gan

laikam Eiropas tautu kopēja manta, bet arī pašu latviešu sacerētās

tradicijās ir lielākā jeb mazākā mērā līdzinājušās kaimiņu tautu

folkloram. Tā tad krājot un kārtojot savu tautas dzeju, mēs ne tikai

veicinām latviešu etnogrāfiju, bet strādāsim arī vispārējās senatnes

pētīšanas labā.

P. Šmits.
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Tautas dzejas nozīme latviešu tautas dzīvē.

Nebūs padaudz apgalvots, ja sacīsim, ka tautas ģēnijs vispilnī-
gāki izpaužas tautas valodā; vismaz mēs nevaram sev priekšā stādī-

ties kādu tautu, nesaistīdami savu priekšstatu arī ar šīs tautas va-

lodas īpatnībām. Bet tautas garīgo seju blakus valodai sevišķi skaidri

atspoguļo šīs tautas dzeja, un sevišķi latviešu apstākļos. lemeslu tur

vairāk: vispirms 1. tautas dzeja nav tādā mērā un nozīmē individuālas

dabas sacerējums, kā modernie dzejas darbi, bet ir, ja ne kollektīvi

radusies, tad vismaz kollektīvi pārveidota, izplatīta, tradēta un lietota,
kālab tautas vairumam te ir bijusi izdevība to pieņemt, kas ir tautas

garam konģeniāls, un to nodot aizmirstībai, kas neatbilst tautas ga-

ram un vajadzībai. Nedrīkstam arī piemirst tautas dziesmu lielo

skaitu. Kā rasas lāses tās ar savu spīdumu rotā visu latvietim pie-

ejamo pasauli. Darbā un atpūtā, svētku godos un vientulībā dziedā-

tas, tās latvieti pavada visās mūža gaitās. Ja arī pēdējos gados tau-

tas dziesmas zūd vai mazāk atskan, — pret nepārredzamo pagātni,
kur visa dzīve bijusi ar dzeju saistīta, tā1? maz ko nozīmē.

Būtu tomēr aplami, 1. tautas dziesmu nozīmi izskaidrot tikai ar

dziesmu daudzumu vai daudzkārtīgu lietošanu. Galvenais ir šo dzie-

smu vērtība, kas parādās tādā ziņā, ka tautas dzeja, dzīves parādības,
bet it īpaši cilvēka jūtas pareizi un dziļi uztverdama, mums pāri pe-
lēkai ikdienai ceļ jaunu, skaidrāku pasauli, uz ko mēs vēlākas audzes

varam noraudzīties kā uz neizprotamu dabas brīnumu. Un šo savu

pasauli tautas dzeja ceļ ar tādu vientiesību un sirsnību, ar tik monu-

mentālu vienkāršību, bet reizā arī ar tik noslēgtu formas pilnību, ka

mazās dziesmiņas šķiet ne darinātas, bet augušas.
Tautas dzejas nozīmi latviešu tautā vairo arī tas apstāklis, ka

dziesmu krāšana ir sākusies jau labi pasen, kā ar Kr. Barona monu-
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mentālo Dainu izdevumu vairums uzglabāto dziesmu ir nākušas drošā

paspārnē un beidzot, ka arī mūsu dienās krāšanas un kārtošanas

darbu vada Folkloras krātuve — blakus arī Kr. Barona biedrība —,

kālab Latvijas pastāvēšanas laikā dziesmu ražu ievāc arī tur, kur tas

agrāki nebij noticis, īpaši Latgalē. —

Tautas dziesmas sniedz bagātu materiālu pētniekiem, vispirms,
protams, valodniekiem. Lai iedomājamies vien, cik lielā mērā prof.
J. Endzelīna darbi bāzējas uz valodas faktiem tautas dziesmās! Bet

arī jau agrākos laikos — gan mazākos apmēros — bij tautas dziesmas

līdzīgos nolūkos izmantojuši K. Mūlenbachs, A. Bīlenšteins un citi.

Etnogrāfiskām studijām t. dz-mas sniedz visbagātāko materiālu

krājumu, apgaismodamas senču ierašas, dzīves apstākļus, ticību, pa

daļai arī vēstures gaitas.
Nedrīkstam arī piemirst, cik smalki 1. tauta ir novērojusi dabas

parādības un cik daiļi viņa tās prot attēlot savās dziesmās. Atgādi-
nāšu kaut tik vienu paraugu:

ūdens gāja ar akmini

Svētu rītu kapāties:
Ūdens cirta akminim,
Akmins galvu purināja.

Jau pats sākums cik īpatnējs! Ūdens cīņa ar akmini notiek svēt-

rīta klusumā, kad lauku cilvēks, no dienas darbiem svabads, var da-

bas dzīvē iejusties kā labvēlīgs aplūkotājs. Darba dienā viņam ne-

būtu vaļas pie tādas aplūkošanas kavēties. Bet svētrītā to var! Un

ko viņš novēro, to dziļā dabas simpātija pārvērš dzīvos spēkos, aplū-
kotājam līdzīgos. Tur nāk ūdeņi un iet uzbrukumā, nesaudzīgi cirz-

dami. Bet kas ir ūdens cirtieni akminim! Tas papurina tik galvu.
Kas to nebūtu redzējis, lai noskatās, kādējādi akmins sirmā galva,
ūdenim krītot, purina savas sūnas! Tālab dabas glezna ir uztverta

meistariski pareizi. Bet nevien pareizi; tā vēl nebūtu nekāda dzeja,

nē, dabas notikumos iejūtoties, tautas dzejnieks ir metis laipu no da-

bas uz savu dvēseli, un dabas parādības top arī par simboliem : cī-

nās divi elementi; plūstošais vājākais un sastingušais stiprākais. Sa-

stingušajam stiprājam uzbrukums šķietami neko nenozīmē, bet cir-

tienus izdala plūstošais vājais. Kas zin, kam piederēs uzvara? Vai

varbūt šī dabas rotaļa turpināsies bez gala? Atbilde mums nav jā-

dod, bet katrā ziņā dziesmas autors, dabas spēkus darīdams par sev

līdzīgiem, ir mūsu interesi saistījis pie aprakstītā dabas procesa un

dabas procesu padarījis par mūsu dzīves līdzību. Tā tautas dzejā

var vienoties eksakti dabas novērojumi un tālu lidojoša fantāzijas
darbība. Tāpēc tautas dziesmas arī mums ir tik viegli pieejamas un

mīļas, ka viņas pat bērns var uztvert un piesavināties, bet no otras

puses simboliski tik dziļas, ka tur arī prātniekiem ir ko galvu lauzīt.

Auseklis to savā dzejnieka intuīcijā bij noskārtis un sašutis jautā,
kurš prātnieks spējot izskaidrot tādu dziesmu, kā:

Saule kūla mēnestiņu
Ar sudraba sakārnīti.
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Auseklis šinī sakarā gan velti par to ļaunojas, ka tautas dziesmas

ir nosauktas par bērnu dziesmām. Par šo vārdu nebij ko uztraukties,

Latvijas tautas dziesmas no 17. gadu simteņa, ar roku

ierakstītas Lettus eksemplārā.

jo t. dzejai ir modrās bērnu acis, kas visu pamana un par visu brī

nojās, piem., par mēnesi, kas „vidū gaisā karājas":

Dieviņ, tavulikumiņu,
Ka nekrita zemītē!
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šis naivais brīnumīgais skats ir īsteni nepieciešams dzejas pie-
derums, un 1. t. dzejā tā netrūkst ! Varēsim to — pret Ausekli

— ar

Lautenbachu Zalša līgavā pat uzskatīt par raksturīgu pazīmi tai epo-

chai, kad dzima īstās tautas dziesmas, apgalvodami,

Ka reiz dzīvoja un bija

Ļaužu ciltis bērnīgas,
Kas šos teiku kroņus vija.

Tāda bērnīga noskaņojuma vajadzēja nevien teiku vaiņagus vi-

jot, bet arī dziesmas darinot. Protams, bērnīgas ciltis nav tas pats
kas bērnišķīgas ciltis, jo tautas dzejas pārākums nedibinās uz bērna

neattīstīto intellektu, bet uz viņa neapmulsināto instinktu, intuīcijas
iespēju. — šinī ziņā 1. t. dziesmas lai valkā vien bērnu dziesmu

vārdu! Bet gan ir taisnība, ka šīs bērnu dziesmas ar savu dziļo da-

bas izpratni un dvēseles norisu vientiesīgu atspoguļojumu ierosina

problēmas, kas arī nobriedušam prātam un eksaktai zinātnei nav pil-

nam atrisināmas. Tautas dziesmu brīnumdārzā iegājuši, mēs no brī-

numiem netiekam vaļā arī tad, kad bērnu drēbītes sen esam novalkā-

juši. Kas t. dzeju kā bērnu dienu brīnumu ir uzglabājis dvēselē, tas

arī vēlākā mūžā kailajam intellekta laikam klāj pāri noslēpumu

pilnus smaržīgus ziedus.

To ievērojot nebūs ko brīnēties, ka arī modernā rakstniecība no

t. dzejas saņem visstiprākos impulsus. Pat pseudoklasicisma laik-

metā Višmanis nevarēja 1. t. dziesmām paiet pilnīgi garām un — lai

gan aizbildinādamies — sniedza savā poētikā (1697.) 1.1. dziesmu pa-

raugus. Vecais Stenders, izdaudzinātais t. dziesmu ienaidnieks, pats

sacerēja dziesmu pret dzērājiem tautas dziesmu stilā, R. Girgensons

(t 1814. g.) 19. gadu simteņa iesākumā deva vairāku 1. t. dziesmu

parafrazi etc.

Nebūs lieki, tās te pielikt, jo līdz šim tās maz pazīstamas.

%at)tta-- luaffara bfeefmaš.

Sfteitin, farga Safjna nafit puffu trainagu u§ galina*;
naftā icr filta, galma farfta; bril)ļ tero puf?iteš roart faroiljft.

2.

sul)bu luabbulio
o
autu gabbu burrou preeffdf)a nobfiraoja:

iaimineefš io mef)bfe 3af)Ho§; faimneese turpat paliffa.

3,

Sabjiiljte galma, 3af)nt£)t§ muttē, 3aqnif)i§ pagalma un namma,

miffu tuffcfju atmett; mutti lueen ar adu peeleij.

4.

©attaroš puņrē irr muč)fu meitafļm; bjitnefliš tatmt frefluē aube;

gimbi fafta pafd)i aDbat)§; fmeqpi. raillanuē tafjm raf[ta.
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meeglaš beenas; guljfa tifjrumuS tam iēarr;
ļitgš pee * esae miflabameeš; fafaS labbibu tam nopļauj.

(Sk. „©ta&fti, pafalfaS, bfeefmaS un mif)fla§" 1823).

Bet t. dziesmu lielā nozime vēlākās literātūras laukā īsti tapa pa-
manāma, kad radās lieli dziesmu krājēji, kā Būtners, un arī tādi,
kas prata dziesmas jaunā veidā dot tautai atpakaļ, kā Cimze ar savu

Dziesmu rotu. Būtners, stāvēdams ciešā kontaktā ar Ulmani un Ka-

terfeldu, iespaidoja, protams, it sevišķi intelliģentās vācu aprindas;
bet vērtīgās, ar lielu izlasi, kā arī ar lielu izpratni un pietāti, redi-

ģētās dziesmas varēja katram lietpratējam pierādīt, cik augstu vēr-

tējama 1. t. dzeja.
Un dziesmu cienīšanu varēja ļoti veicināt arī paša krājēja

jūtīgā dvēsele un lielā autoritāte dzejas lietās. Stāsta, ka

Treulandam, jaunās dienās Kurzemē folkloru vācot, nācies sarunāties

arī ar Būtneru, pie kam Būtners viņam noprasījis, vai viņš arī spēj
saprast tautas dziesmu dziļo saturu, piem., to dziesmu, kur meita

nomirdama lūdz, lai viņu kapsētā neved baltiem zirgiem.

„Tālu spīd balti zirgi,
Gauži raud māmuliņa."

Bet sērdieņu dziesmas pieminēdams Būtners pats esot asaras

slaucījis! Tad nu varam iedomāties, kāds izstarojums nāca no Būt-

nera dziesmu krājuma, kur redaktors 1844. g. ar virsrakstu „2atmee=

fdnijaufdfju bfeefmaš uu fingeē" bij ievietojis ar ļoti teicamām

piezīmēm tikai kādu pusi no visa sakrātā materiāla.

īsu laika sprīdi priekš tam bij iznākusi Kohl'a grāmata par la-

tviešiem (Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen, 11. 1841.), kur

vācu lasītājiem interesantā veidā bij rādītas 1. tautas dzejas
īpatnības. No šīs retās un vērtīgās grāmatas lai te atļauts pielikt
vienu tabulu, kas illustrē pazīstamas 1. t. dziesmas! Sk. 442. lap.

Kā Būtners un Kohl's varēja ieinteresēt vācu intelligenci un pa-

retus latviešus, tā ar J. Cimzes darbību t. dziesmas sāka iet atpakaļ
plašākā tautā, jo nu vairs nebij katrā svētku gadījumā jālieto vācu

kompozicijas. Bet tā kā Cimzes kora dziesmas ar Cimzes mācītiem

diriģentiem bij drīz vien visur lietošanā, tad arī tie 1. tautas slāņi, kas

tautas dzejā nebij ieauguši tieši, piem. pilsētnieki, tagad šo zaudēto

mantu atguva atpakaļ. Kādu saviļņojumu šī itkā jaunatrastā ba-

gātība toreiz bij radījusi jūsmīgāko latviešu starpā, to vislabāki no-

skārstam, ja dzirdam par lielo entuziāsmu pirmajos dziesmu svētkos.

Dabīgā kārtā radās vēlēšanās, atgūto mantojumu pavairot un

tālāk izmantot. Zvaigznīte jau bij pacēlis saucēja balsi. Bet vaja-

dzēja nākt lielākiem praviešiem, un tie arī nāca. Lielākais no viņiem
tfan bij Auseklis, kam neviens slavas vārds nebij diezgan spožs tau-

tas dziesmu slavināšanai. Teorētiski viņš tautas dziesmas dažā ziņā
pārprot, bet praktiski viņam izdodas ļoti tuvu pieiet tautas dziesmu

garam, un sajūsmas nests, viņš grib celt gaismā seno dzejas un dievu

pasauli.
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Bütnera

rokraksts.

Nav ko šaubīties, ka Auseklis nebūt nestāvēdams uz zinātni-

skiem pamatiem, te pastrādā daudz patvarību, projicēdams savus

sapņu tēlus tautas senatnē, bet viņš to dara bez viltus, tautas dziesmu

skaistuma apžilbināts. Un galu galā no tam rodas pozitīvs iegu-

vums, jo sajūsma ir dzejas māte. Tā nu no Ausekļa laikiem tautas

dzejai pieder rakstnieku mīlestība, un šī mīlestība padara autorus
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Latvijas tautas dziesmas Kohl'a illustrācijā



242

dažkārt gaišredzīgus un rakstniecību bagātu. Negribu te runāt par

vienu otru mazvērtīgu mēģinājumu, atzīstu arī labprāt, kā pat labā-

kajiem darbiem, kas izmantojuši tautas dzejas motīvus vai formu,
piemīt savi trūkumi, bet nenoliedzams ir tas fakts, ka latviešu lite-

ratūra bez sakara ar savu tautas dzeju nebūt nebūtu tā, kas viņa ir.

Pietiek iecerēties Pumpura Lāčplēsi un viņa pārveidojumu Ugunī un

naktī, vai Lautenbacha Vidvudu un Zalša līgavu, Raiņa Zelta zirgu
un dažas citas viņa drāmas, Apsīšu Jēkaba Bildes tautas dziesmās

un tamlīdzīgus sacerējumus, lai redzētu, ka tiem, kas ņemt prot, tau-

tas dzejā arī ir ko ņemt. Jādomā, ka nākotnē tas nebūs citādi, jo dze-

jas motīvi, kā tas nemaz nevar citādi būt, pieder pie neatņemamā,
elementāra dvēseles inventāra, tie ir, kā vācu dzejnieks T. Storms

teiktu, pamatskaņas, „Urt(me". Bet šie pamatmotīvi, izteikdamies

1. t. dzejā, ir veidojušies mūsu apstākļos un tāpēc piemērojušies
mūsu dzimtenes dabai, mūsu tautas liktenim un mūsu pašu dvēseles

struktūrai, kālab viņi arvien mūs var aizkustināt pa jaunu, bet aiz-

kustinādami ierosināt uz ievērtā pavediena tālākšķetināšanu.
Bet tautas dziesmas ar saviem pamatmotīviem neatbalsojas tikai

rakstniecībā, viņas ir, īsti ņemot, vienīgais faktors, kas mums palīdz
tikt pie nacionālas mūzikas, jo instrumentālmūzikas mums no senat-

nes tikpat kā nav atlicies, bet dziesmās meldija ir kopā veidojusies ar

tekstu. Cimze, pieradis pie vācu garīgās mūzikas, nevarēja atsva-

bināties no šiem paraugiem, arī 1. t. dziesmas apstrādājot, bet A. Jur-

jānis, Melngailis, Graubiņš un citi mums palīdz 1. t. dziesmu mūziku

jau saskatīt daudz īpatnējākā veidā, un nav ko šaubīties, ka turpmāk
1. mūzikai, ja viņa grib izaugt ar īpatnēju seju, būs jo vairāk jāiet
skolā pie tautas dziesmas un dziedāšanas.

Būtu jādomā, ka arī glezniecībai t. dzeja var izdarīt pakalpo-

jumus. Protams, te ir runa par 2 gluži dažādām mākslām, bet nav arī

noslēpums, ka tās viena otru var ietekmēt. Blaumanis, piem., Boklīna

Miroņu salas valdzināts, saraksta garāku dzejojumu, un otrādi ņe-

mot, cik monumentālu gleznu balstās uz evaņģēliju tradicijām, bez

kurām arī šīs gleznas nav domājamas! Tā tīri dabīgi varam ce-

rēt, ka arī īpatnējai latviešu glezniecībai tautas dzeja varēs būt pa-

domdevēja. Nelaiķa Rozentālam tā katrā ziņā bij tuva un droši vien

nāca viņa darbiem par labu. —

Sevišķi ievērojams faktors tautas dzeja ir tautas audzināšanā,
attiecinot šo dzeju gan uz šaurāku lauku, t. i. skolas un mājas uz-

devumu, gan arī uz dzīvi plašākā sabiedrībā. Audzināšanas nolū-

kiem t. dzeja derīga ar savām aistētiskām vērtībām, kas augošiem
bērniem un plašākai tautai daudz vieglāki pieejamas nekā moder-

nās rakstniecības darbi. Tautas dziesmu aistētiskais iespaids uz klau-

sītāju, teicēju vai dziedātāju ir nodrošināts ar to apstākli, ka t.

dziesmu iekārta rituma ziņā ir nepārspējami pilnīga. Līdz ar to

katra mazāka dziesmiņa sniedz kaut ko galīgi noapaļotu, jaukska-

nīgu. Ja nu domājam, ka dzīvē arī jaukumam ir kāda loma un ne

velti dzenamies pēc glītām mājām, krāšņiem dārziem, piestāvoša

tērpa etc, tad nekādā ziņā nebūs ignorējama arī prasība pēc jauk-

skanīgas valodas. Senie latvieši šo vajadzību ir atzinuši ļoti noteikti
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un nevien lakstīgalu izteiksmīgās dziedāšanas dēļ godina par „trej-
valodi", bet arī ļaužu starpā daiļu valodu tur par lielu pārākumu,
kālab arī puisis pats sēd kumeļā,

Valodiņa istabā

un lepojas ar to, ka viņš „dziesmām, valodām" ir ieguvis līgavu. Nav

nekādu šaubu, ka 1. tautu visumā varēsim dēvēt valodīgu. Bet šai

valodībai visjaukāko paraugu sniedz tautas dziesmas ar savu brī-

nišķīgo plūdumu, kam labskanības ziņā modernā rakstniecībā neko

līdzīgu nevaram stādīt pretīm. Nebūs arī nekāda nejaušība, ka

T. Lipps, uzstādīdams ideālu strofas paraugu, nāk taisni pie tādas

schēmas, kādu atrodam mūsu trochāju dziesmās (sal. Th. Lipps,
Svstem d. Āsthetik I. pag. 370.). Lipps, savu schēmu uzstādīdams,

par L dziesmām nemaz nerunā un tās laikam nemaz nepazīst, to-

tiesu nozīmīgāks ir viņa slēdziens. No tā mācāmies, ka 1. t. dziesmā

reālizējas kāds dziļi pamatots vispārīgs psīcholoģisks likums, un ka

tāpēc 1. t. dziesma var valodai būt par augstu paraugu. Katrā ziņā
varam no t. dziesmu ietekmes sagaidīt vienu ieguvumu, proti, ka

valoda joprojām izkopsies vairāk sakarā ar dzirdi nekā ar redzi, ka-

mēr modernie rakstnieki, dzirdes faktoru pārāk zemu vērtēdami

(protams, ne visi!), savus sacerējumus veido ar tintes un papīra pa-

līdzību, nekādu valodas mūziku nedzirdēdami, lai gan valoda un

skaņa ir vecu vecais dvīņu pāris, kurpretim burta zīme valodas lie-

tās ir samērā ārkārtīgi jauna parādība. Nu ir pats par sevi pro-

tams, ka valodai būs vairāk zaļoksnības un spēka, ja viņa paliks
sakarā ar saviem pirmatnējiem pamatiem. Latviešu rakstniekiem,
kas auguši svešā skolā, ir sevišķa vajadzība, domāt par savu valodas

kultūru, lai teikums nevien izteiktu to, kas sakāms, bet arī kā sa-

kāms. Valoda, prot, nav vien līdzeklis, loģiskus spriedumus vārdos

izpaust, bet valodas elementiem var būt arī suģestīva vara. Valo-

dai tautas dzejā nešaubīgi piemīt tāds suģestīvs spēks, ko piem. no-

manām pie maziem bērniem, kam dziesmiņa patīk arī nesaprasta.

Būtu ļoti vēlams, ka latviešu rakstu valoda, tālāk izkopdamās, ne-

zaudētu sakaru ar t. dziesmu labskanību un ritmisko vieglumu. Arī

sintaksē būtu no t. dzejas jāmācās, kādējādi, izvairoties no monstro-

zas vārdu sakraustīšanas, dot teikuma posmiem vajadzīgos samērus

un noslēgumus.
Tikdaudz par dzeju kā skaņu. Bet 1. t. dzejai ir cita vēl lielāka

aistētiska vērtība, tā ir viņas daiļā un bagātā priekšstatu pasaule.
Tautas dzeja mūs izved ārā no reālās dzīves šauruma, aplūkodama

priekšmetus bez jautājuma, cik tie mums derīgi vai kaitīgi, bet vie-

nīgi interesēdamās par šo priekšmetu pašu īpašībām. Vilks ir sena-

jai latviešu sētai lielu lielais ienaidnieks; dziesmā viņš tik ir vecs

labs pazīstams, par ko var labsirdīgi pasmieties, viņa raksturīgās

pazīmes pārnest cilvēka pasaulē.

Kas vilkam miežus sēja,
Kas stādīja apenīšus?
Ik vakara gavilēja
Sīvā priežu šiliņā.
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Un vai ar lāci, ķetarkāji, tas nav tāpat? Arī lācis ir no saim-

niecības viedokļa skatoties, tik ar naidu pieminams, bet dziedātāja
garu neaptumšo un nesašaurina praktiskās dzīves bēdas; dziesma

brīvi iejūtas arī šī mežu ķēniņa personā un viņu nenosodīdama, kon-

statē tikai par briedi un lāci zīmīgo faktu, ka tie

Lieli vīri izauguši,

Nešūpoti, neauklēti. —

Tamlīdzīgus faktus izvirzot, t. dziesma kā vilku, tā lāci un briedi

itkā ierindo dziedātāja paša tuviniekos un aptver viņus ar dziļām
simpātijām. Un te taisni parādās 1. t. dzejā visā bagātībā.

Par gudro Zālamānu stāsta (1. Ķēn. 4, 32), ka „viņš runāja trīs

tūkstošus sakāmus vārdus un viņa dziesmu bija tūkstoš un piecas. —

Un viņš runāja par kokiem, no ciedru koka uz Lībanus sākot līdz

īzapam, kas pie sienas izaug, un viņš runāja arī par lopiem un par

putniem un par tārpiem un par» zivīm". Latviešiem, ja viņiem arī

nebūtu 3000 sakāmvārdu, dziesmu taču ir daudz vairāk nekā 1005,

pie kam šīs dziesmas aptver visu radības kāptuvi. Zālamāns neva-

rēja savas ciedras vairāk slavināt, kā 1. tauta to dara ar savu lepnāko
koku, par to dziedādama:

Ozols Dievu nominēja,
Saulei saknes nerādīt.

Bet ja īzapam būtu kas pretīm stādāms, tad iedomāsimies tik

vārgo zālīti ganībās, ko ganiņš piemin ar dziļu līdzjūtību:

Ēdat, govis, zaļu zāli,
/» Neminat kājiņām:

Zaļa zāle gauži raud,

Kājiņām saminama.

Un ja gribētu paraudzīties, vai arī lopi, putni, zivis un tārpi ir

dziesmās ieguvuši pilsoņu tiesības, tad gan izrādītos, ka šinī ziņā
latvietis savā tautas dzejā ir nepārspējams. Par epitētu Fil. biedrī-

bas rakstos rakstīdams, aprādīju, cik daudz un cik daiļus epitētus
latviešu t. dzeja veltī iemīļotam zirgam; negribu viņus te atkārtot.

Gosniņa, raibaliņa, epitētu dažādībā varbūt nav tik bagāta, bet viņa
minēta ar vislielāko sirsnību, piem. izprecēta meita grib pieglau-
sties šim kustonim, ja jaunajā dzīves vietā atradīs dzedru māmuliņu.
Vairāk sirsnības un lielāku tuvumu taču nevarēs prasīt! Un kad

sērdienīte pieglaužas pie ābeles

Kā pie savas māmuliņas,

tad arī te robežas starp plašo dabu un cilvēka šauro dzīvi ir noārdī-

tas: visa apkārtējā daba ir ar cilvēku vienā brālībā! Pie tam nebūt

nav tā, itkā dziedātāja vērību saistītu dabā tik lielās varas vai vare-

nās parādības, nē, taisni otrādi: kad „blusa kūla circenīti", vai

„tārpiņš vērpa zīda diegu", tad tautas dziesminieks viņus neizslēdz

no savu tuvinieku saimes. Rakstot par humoru un satiru 1. t. dzie-

smās (Burtnieks, 1928.), man nācās atzīmēt, ar kādu lielu labpatiku
latvieši kavējas pie šīm sīkajām būtnēm. Te ir kautkas no tīri re-
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liģiskas godbijības pret tām būtnēm, kas stāv apakš mu|ns. Simpā-

tijās pret mazajiem, domāju, 1. t. dzeja ir nepārspējama. —

Visu šo neaptveramo dabas aploku, lielus un mazus, savā dvē-

selē ieslēdzot, L t. dzeja, kā jau teicu, top bagāta, šo bagātību tā

viegli pārnes uz lasītāju, arī bērnu vai mazāk skolotu tautas locekli,

jo priekšmeti un attiecības, kam t. dzejās simpātijas piegriežas, ir

vienkāršas un vispārcilvēciskas. — Tādā kārtā dziesma savas simpā-

tijas iedveš arī klausītājam un māca viņu, dabu aplūkot kā dzīvu

organismu, ko vajaga saudzēt un kopt. Tā no jaukiem dabas priekš-
statiem izaug arī skubinājums, dabas daiļumu respektēt un vairot.

Tas ir prasījums, ko jaunatnei nespējam diezgan piekodināt. Tautas

dzeja te var noderēt par padomu devēju.

Es atradu ganu meitu

Ar bērziņu rājamies:

Bērziņš teica : zaru lauz,
Gans nolauza galotnīti.

Kad redz, ar kādu kāri pilsētas izbraucēji daudzkārt dara pāri
lauku dabai, kokus aplauzīdami un zāli mīdīdami, tad jāsaka, ka

augšā minētā t. dziesma ir īsti aktuāla un sniedz vecu gudrību jaunā

gaismā. Organiskā daba prasa no jums vairāk maiguma! Bet vēl

vairāk labvēlības un saudzības no jums prasa dzīvais kustonis: .tam

sāpes darīt drīkst tikai tad, ja to pavēl dzīves augstākie uzdevumi.

Gani rīksti nebraucīja,
Lai braucīja arājiņi,
Lai braucīja arājiņi,
Lai aug skaidra labībiņa.

Ir jāsper tik mazs solis tālāk, un nonāksim pie prasības, lai cil-

vēks, dabas, skaistumu un svētumu sajutis, to pats vairotu ar pozi-
tīvu darbu, kā mūžam daiļās dabas līdzstrādnieks.

Garām gāju sila malu,

Āboliņu dēstīdams:

Es gribēju sila zemi

Par ārisku padarīt.

Tā ar aistētisko faktoru 1. t. dzejā cieši saistās ētiskais. Ap-

kārtne, mūs aistētiski valdzinādama, mums uzliek pienākumus, kas

lielā mērā ir aistētiski noteikti. Tā piem., kad bitīte apraud veco

dravinieku, tāpēc ka

Tas jaunais dravinieks

Skabardainu dravi dara,

tad mazākais iemesls būs bites objektīvā vajadzība pēc gludi dari-

nātas dravas, bet drīzāk bitei mutē ir ielikta tautas pārliecība, ka

katrs darbs ir krietni izpildāms, ka tas arī skatītājam sniedz

apmierinājumu. Aizrādu, piem., uz laucinieku parašu, labības stati-

ņus laukā celt gluži regulārās rindās, tāpat regulārās figūrās dēstīt

dobē stādus. Tās ir aistētiskas dabas prasības. Tā aistētiskie prasī-

jumi labi saskan ar latviešu tautas kultūras centieniem, darba mī-
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lestību, Latvieši ir darba tauta, un šis darba tikums ir tau-

tas dziesmās atradis nepārspējamu izteiksmi. Latvietis nebaidās no

darba un kalpa gaitām, jo

Mīļš Dieviņš kalpu gāja,
Mīļa Māra kalponīti.

Dzedziedā uzmeties, viņš drīz maizi dot var labajam. Mirdams

viņš bērniem atstāj rudziem sētu tīrumiņu. šinī ziņā mēs radikāli

atšķiramies no brīvajiem grieķiem, kam fizisks darbs bij kauns.

Senās dziesmas mums nepārprotami liecina, ka latvieši ir kalnā

kāpēju tauta: pats „tikums" savu vārdu būs dabūjis no tā apstākļa,
ka krietnais, ētiski vērtīgais cilvēks kūtri neiestieg savā apkārtnē,
bet tiek uz priekšu, uz augšu, šķēršļiem pāri; viņš ir šķirīgs; vi-

ņam sekmējas; bet līdz ar to viņš top arī pašapzinīgs, prasīdams, lai

viņa spēks atrastu arī piemērotu darba lauku:

Kalpiem gāju, vārgiem gāju,
Uzzamešu vecainē:

Nu pašam labajam
Ne galviņas neatgriežu (31.076).

Vai arī:

Pie cinīša es piedzimu,
• Kalp'iedamis es izaugu;

Dieviņš man mantu deva,
Dodat, kungi, novadiņu! (31.104).

Tā personīgā krietnība, sevišķi darba tikums, dod rezultātā ne-

vien saimnieciskus panākumus, bet izceļ darba darītāju arī sabie-

driskā ziņā. mākošam, tam turēt tēva zemi," bet ne tēva

zemi vien, protošais un mākošais paplašina savas robežas ir saimnie-

ciski ir tiesiski arī tur, kur tēvi nav aruši. Tā, salīdzinot oikono-

misko faktoru ar personīgo 1. t. dzeja priekšroku dod pēdējam:

Taujā, māte, gudru vīru,

Netaujā rudzu klēts:

Daža laba rudzu klēts

Gudra vīra galviņā (12.373).

Gudrība, protams, tamlīdzīgos gadījumos nav domāta šauri in-

tellektuāli, bet kopā ar ētisko dzīves veidu. — Jāliecina, ka šie uz-

skati latviešu tautas dzīvē daudzkārt ir piepildījušies tīri burtiski.

Latviešu bezzemnieki, bez rudzu klēts un bez novadiņa, ar savu ti-

kumu nāca pie teicama oikonomiskā stāvokļa ir pie Azovas jūras,
ir Ufā, ir Kostromas guberņā, viņi bij tikuši, un pārtikuši

ļaudis. Bet viņiem arī gāja līdz darba prieks. Par Kostromas lat-

viešiem, kuru pārticību man ir gadījies novērot paša acīm, kāds

krievu jauneklis ar lielu uzslavu liecināja: viņi šausmīgi mīlējot
zemi un to uzarot, kur vien kādu gabaliņu dabūdami. — Tas atro-

das pilnā saskaņā ar to uzslavu, ko tautas dziesmas dod arājam:

Arājiņ, bālēliņ,
Visas tavas kājas zied:
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No kājām ziedi bira,
No rociņas sudrabiņš.

Šī darba mīlestība, kā jau piemēri rāda, griežas it īpaši uz zemi

kā objektu. Par zemi t. dzeja tad arī runā ar sevišķu maigumu; tā

viņam zied „zilis ziedis", ka žēl to kājām mīdīt.

Zemi tā mīlējot un kopjot nebūs nekāds brīnums, ka latvietis

vajadzības gadījumā būs gatavs šo zemi arī aizstāvēt. Tā mēs no-

nākam pie neliekuļota patriotisma, ko apliecina nevien vispār pa-
zīstamā dziesma par cīnītāju, kas galvu uz ežu likdams, labāk atdod

galvu nekā tēvu zemi, bet kas atspoguļojas arī dažā citā dziesmā.

Gan jau „tēvu zeme" varētu dažreiz būt saprotama šaurāki, proti,
kā vienas ģimenes zeme, bet ir atgadījumi, kur nepārprotamā kārtā

„tēvu zeme" ir plašākas kopības īpašums. Ja latviešu karotāji ne-

kāro „krievu naudas", bet

Tie grib savu tēvu zemi,
Tēva bērus kumeliņus (32.160,1a).

tad runa taču ir ne par konfliktu starp 2 ģimenēm, bet divi tautām;
tad arī „tēvu zemei" ir plašāka nozīme. Tāpat gan būs jāsaprot
dziļi sērīgā dziesma par tēvu zemes zaudēšanu neveiksmes gadījumā:

Kalnā kāpu skatīties,
Kas ar manu tēvu zemi:

• Vai ar leitis, vai tatāris,
Vai irbīte purināja. ,

Svešu tautu pieminēšana nešaubīgi rāda, ka runa nav tikai par

nesaskaņām ģimenes starpā, kas būtu varējušas celties, viena tēva

zemi dalot starp vairāk ģimenes locekļiem. Zināms, plašākās tēvu

zemes mīlestība balstās uz tēvu zemes mīlestību šaurākajā nozīmē

un būs no tās izaugusi: ir jau zināms, ka zemes sadalīšana starp

vienas dzimtas locekļiem ir tik svarīgs akts, ka viņš der par mēr-

auklu, ja gadās spriest, vai cits kāds akts arī ir nozīmīgs; tāpēc

jau paruna saka: kāda šiem tēvu zeme jādala, ja strīdus grozās

ap mazvērtīgām lietām. Acīm redzot, ja runa būtu par tēva zemes

dalīšanu, tad būtu gan ko strīdēties. —

Tā nu latvietis, tēvu zemi aizstāvēdams — lai zemi ņemam pla-
šākā vai šaurākā nozīmē — top kareivisks. Gan tas nebūs tā jāsa-

prot, ka kareivja tikums latvietim stāvētu pirmajā vietā, kā romie-

tim viņa virtus (vīriškums), bet t. dziesmas arī pārāk gaiši liecina,
ka latviešus nedrīkstam iedomāties tādus gļēvus un nevarīgus, kādi

viņi parādās jaunāku laiku zaldātu dziesmās, kur latviešiem nebij

pašu zemes, ko aizstāvēt, bet kara klausība bij izpildāma nezināmās,
tālās pasaules malās. Senāk tas bez šaubām ir bijis citādi. Latvie-

tis vecās dziesmās bieži vien lepojās ar brūniem kara svārkiem, ar

pušķiem pie zobena un cepures, ar bēri, kas ir labs karā jāt etc. Pat

ģimenes attiecībās tad ieskanējās ieroču šķindēšana, jo par tautas

dēlu un bālēliņu ir zināms, ka

Abiem dzied lakstīgala

Zobeniņa galiņā.
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Par kareivju brašumu tad dziesmas min dažu lepnu vārdu; pie-
mēra dēļ lai ir minēta sekoša Nīcas dziesmas ko uzrakstīju 1894. g.

ziemsvētkos:

Vīri, vīri, nebūs laba,
Vārna krāca ozolā.

Būs kungiema karā ieta,
Ne gulēti spilvenos.
Droši kungi vaidu celta,
Bet nav droši karā iet.

Sasēduši kumeļāja,
Gaida manu jaunbrālēnu.
Ekur koši kara vīri

Mani balti bālēliņi:
Paši jāja dziedādami,

Kumeliņu dancādami,

Kumeliņi dancādami,
Baltas smilktes spārdīdami. —

Jāpiezīmē vēl, ka šī dziesma bij dziedama pēc „Pūt, vējiņi" mel-

dijās ar drūmu piedziedājumu: „Magaru, magaru, jūra krāca, jūras

viļņi līgavās," kas pastiprināja teksta kareivisko raksturu. Ar lielu

pašapziņu par kareivja likteni runā dz. 32.094

Labāk mani karā kāva,
Ne celiņa maliņā:
Lielu kungu karā kāva,
Suni ceļa maliņā.

Tādas un tamlīdzīgas kara dziesmas starp 1. t. senajām gara man-

tām varētu sameklēt arī lielākā skaitā, un tomēr, kā jau teicu,
būtu nepareizi domāt, ka kareiviskais elements, vīrišķais brašums

(virtus) ir galvenais spēks latvieša dvēselē. Nebūt nē. Zīmīgs ir

jau tas apstāklis, ka šīs dziesmas, īsti ņemot, gan ir kara, bet nav

kareivju dziesmas, jo ir mutē liktas mātēm, māsām, kā vispārim
latv. t. dzejā dominē sievišķais elements. Līdz ar to pat kara dzie-

smām ir savs sievišķīgais maigums. Vara un spaidi neatbilst 1. t.

dzejas garam. Tāpēc arī augšā minētā piemērā (32.160) kara slavi-

nāšana tik tā bij saprotama, ka latviešu kara pulki cenšas izlīdzināt

tēvijai nodarītu pārestību. Par kara šausmām 1. t. dziesmas mēdz

runāt minorā toņu kārtā. Tas arī saprotams, jo tādējādi tautas gars,

kas tik saudzīgi izturas pret visu organisko dabu, šo saudzību pārnes

arī uz organiskās dabas augstāko slāni, uz cilvēku. L. t. dziesmas ir

dziļi humānas; tur izpaužas liela pietāte. Vismazāk to varbūt mana

attiecībā uz līdzīgiem, jo latvietis ir viensētnieks un individuālists.

Bet arī šinī ziņā netrūkst parādību, jo t. dziesma augstu vērtē labu

kaimiņu saprašanos.

Savu mūžu es netiku

Ar kaimiņu ienaidā:

Pie kaimiņa rauga teku,
Pie kaimiņa uguntiņas.
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Lielais krājums zobgalīgo dziesmu varētu vedināt uz citādu slē-

dzienu, jo tiešām latvieši ir zobgaļu tauta, kā to jau Neiķens savā

Ceļļa biedrī aprāda 1863. gadā 198. lappusē. Izrakstu te zīmīgākās
vietas:

«Vectēvs. Kad smalks zobugals tev ādu izblauzgo, tad to

vis nebij tūlīt ļaunā ņemt. Jo gadās netikumi tādi, kam spieķi,
rīkstes vairs vis netiek klāt, bet zobugals tas pamazītām nodzen kā

ar nazi.

Dakters. Ko tas vārds īsti apzīmē, zobugals?
Vectēvs. Daktera kungs, kad reiz būsiet nolūkojušies, ka

kucēni savā starpā meņģēdamies viens otram grābj pie rīkles; bet

skrambas nedabū neviens, jo tie tā darās tikai ar zobu galiem. —

Ancis. Un kā dažs dabū smilkstēt!

Vectēvs. Kumeļi ar tāpat dažkārt savā starpā ieskājas ar

zobu galiem.
Ancis. Bet spārdīšanās tur ar vis nav tālu!

Vectēvs. Zināms, kad vienam zobu gali asi un otram āda

jēla, tad ceļas plēšanās un spārdīšanās etc."

Bet būtu nepareizi, pēc tamlīdzīgām zobgalīgām tieksmēm ap-

spriest mūsu dzīvi un dzeju visumā. Vispirms, kā jau Neiķena „vec-

tēvs" to pareizi izprot, meņģēšanās notiek starp līdzīgiem, un zobu

gali nekož pilnā nopietnībā. Otrkārt, zobgalīgo dziesmu lielais skaits

izskaidrojas ar dziesmu kariem senajās kāzās. Bet kāzas aptver
tik samērā īsus laika posmus, pavadītas pie tam parasti skurbuma

stāvoklī. Ikdienas noskaņojums ir citādas dabas. Te sadzirdas vai-

rāk sirsnīgas skaņas. Un ja nu šī sirsnība pret pieaugušiem un

stipriem plaši neizplūst — viņu sajustu kā sentimentālu — pret ve-

ciem un vājiem, pret sērdieņiem tā parādās pilnā maigumā. — Lat-

viešu tautas dzeja — tiklab dziesmas kā pasakas — ar tādu mīlestību

piegriežas sērdieņiem, itkā gribētu viņiem dzejā atmaksāt, ko dzīve

tiem atrāvusi. Tāpēc dziesmas apbalvo bārenīti ar visiem tikumiem,

tāpēc viņai ir beidzot arī dzīvē labi panākumi. Bārenīte ir čakla, tā-

lab viņai ir arī liels pūrs.

Sērdienītes pūru veda,
Lāci jūdza vezumei;
Velk lācītis ņammādams:
Kas par smagu vezumiņu. (Aizputē.)

Citā dziesmā pūrs ir tik bagāts, ka viņu ved 9 bālēliņi. Dievu

dēli viņai dāvina govis, vēršus, arī labu arājiņu. Pasakās sērdieni

par mūža draugu izredzas pats ķēniņa dēls. — Un bez ārējā iegu-

vuma sērdienei ir arī iekšējs. Cimze savai „Dziesmu rotai" kā moto

nav velti piespraudis dziesmas vārdus, ka sērdiene dziesmiņu daudz

zinot. Tas pilnīgi atbilst 1. t. dziesmu garam. Bet ja tā, tad neat-

liek nekādu šaubu, latviešu tauta savā dzejā parāda sērdieņiem vislie-

lākās simpātijas. Te izpaužas godbijība pret to, kas ir apakš mums.

Bet godbijības parastais veids attiecas uz to, kas stāv par mums

pāri. Arī šī godbijība nav mūsu tautas dzejai sveša. Vispirms tā

izpaužas pret tēvu un māti, tad pret veciem vispārīgi, arī tad, ja viņi
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ir nevarīgi un nespēj pakalpojumus atlīdzināt. Šinī ziņā taisni pa-
sakas ir ļoti bagātas, bet netrūkst arī dziesmu ar tādu pat pasaules
uzskatu.

Es vecam nesmejos,
Man priekšā tās dieniņas;
Es vecam roku devu,

Apkārt dziļu pelei vedu. (Skrundā.)

Līdz ar cilvēka vecumu tautas dzeja tur augstā godā stabilos pa-
saules faktorus, kas no cilvēka viedokļa raugoties ir nemainīgi.

„Saule" un „saulīte" pieder 1. t. dzejā pie visvairāk lietotiem un mī-

ļotiem vārdiem, un „saules mūžu" dzīvot mums ir jau nepieciešama

paruna. Ar savu siltumu, gaišumu un plašo labvēlību („Ne tikvien

saule sīd, kā pa logu istabā") saule ir latvietim visdziļākās godbijī-
bas priekšmets un top par simbolu augstākai dzīvei. Starp visve-

cākajām t. dziesmām, kādas mums uzzīmētas, atrodam Manceļa Let-

tus eksemplārā kādu ierakstu, kas varētu būt jau 250—300 gadus
vecs. Zīmīgā kārtā arī te atrodam tādu saules atrofu (sk. attēlu

438. lap.):
Šī saulīte brītiņam,
Viņa saule mūžiņam.

Ar līdzīgu godbijību latvietis iedomā zemi.

Māte, mana mīļā māte,
Ne tā mana mūža māte;

Tā saulīte, tā zemīte,

Tā bij mana mūža māte. (Aizputē.)

Tāpat:
Zeme deva ēsti dzerti,
Glabā manu augumiņu.

Līdz ar zemi ir godājamas zemes relātīvi nemainīgās sastāv-

daļas :

Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu.

Kad Birzniekam-Upītim ir savi „Pelēkā akmiņa" stāsti, tad tas

pilnam atbilst 1. t. dzejas inteneijām, kam

Rudpelēkis akmentiņis
Pirtes taka maliņā

gul kā liels cilvēka likteņu liecinieks. —

Pret lielajiem dabas spēkiem un mūžīgajām kosmiskajām parā-

dībām latvietis parāda īsti reliģisku godbijību, kas savu augstāko pa-

kāpi sasniedz attiecībā uz Dievu. Taisni reliģijas veidi ir tautas

dvēselei ļoti zīmīgi, jo labāko, ko viņš pazīst un labāko, ko viņš spēj

domāt, cilvēks saista ar savu Dievu, kālab Dieva idejā, gan kāpinā-

tas un apskaidrotas, atstaro tautas paša-s īpašības. „Wie einer ist,

so ist sein Gott" (Gote). No tāda viedokļa raugoties, varam sagai-

dīt, ka 1. t. dzejās Dievā saskatīsim 1. tautas ilgu un ideālu atblāzmu.

Te par jaunu apstiprinās jau agrāk minētie slēdzieni par 1. tautas
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humānajām dziņām, jo Dievu latvietis savās dziesmās neiedomājas
kā kara vadoni. Gan jau arī viņa Dievs valda zobeni, bet to viņš
labprāt nojož un īstā cilvēku mīlestībā nojož taisni pie ganiņu uguns-

kura.

Te ganiņi ganījuši,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš sildījies,
Te nojozis zobentiņu.

Ne pavisam Dievs nemīl lietot varu, bet lēni, lēni nākdams,
viņš

Nemaitāja ievas ziedu,
Ne arāja gājumiņu.

Kur viņš pretiniekus uzvar — un galā uzvara vienmēr pieder
viņam — tur viņš uzvar ne ar spēku, bet ar ētisku un intellektuālu

pārākumu. Tas ir mūsu pasaku vecais, baltais vīriņš. No redzes

viņš nabadzīgs un vājš, arī viņa dāvanas no izskata tik nevērtīgas,
ka augstprātīgi pārgalvnieki tās nemaz negrib ņemt pretīm, jo „Dieva
dots" apzīmē tik mazvērtīgu īpašību, ka šim vārdam ir tieši palamas
nokrāsa. Bet galu galā Dieva dotās mantas izrādās ļoti vērtīgas
tam, kas tās māk cienīt, pārgalvībā Dieva padomu neatstumdams.

—

Tā galu galā Dievs ir īstais devējs. Vecais Stenders pat vārdu Dievs

negribēja etimoloģiski vest sakarā ar latīņu deus, bet to izskaidrot

ar latviešu dot. Etimoloģiski Stenders, protams, maldās, bet 1. tau-

tas dzejai tāda uztvere labi atbilst, jo Dievs tur allaž ir minēts sa-

karā ar došanu, piem.: „Dod Dieviņ, liec Laimiņ". Stendera etimo-

loģija šinī gadījumā patiesībā ir 1. tautas etimoloģija. Bet ja tā, tad

mūsu tautas dzeja līdz ar to arī apliecina, ka došana ir viens no

cilvēka visaugstākajiem tikumiem. Pazemīgs dzīves veids, gudrs pa-

doms, devīga' roka, tie ir neapšaubāmi atribūti, ko latvietis Dievam

piešķir savā dzejā. Pie tam nav jādomā, ka šīs īpašības aizņemtas
no kristiānisma, jo kristīgie iespaidi 1. t. dziesmas ir gan ietekmējuši,
bet taisni Dieva dziesmās ir daudz elementu, kas ne no kristiānisma

varēja nākt, ne ar to ļāvās saskaņoties. Te, lēni pārveidodamās, gla-
bājas senusena tradicija, pierādīdama ka latvietim jau dziļā senatnē

bijis ļoti humāns dzīves ideāls. —

Nedomāju, ka varēsim līdz ar Dievturiem uz senču ticības pa-

liekām dibināt jaunu reliģiju, bet ir iemesla diezgan arī ētiskos un

reliģiskos jautājumos uzklausīties mūsu tautas dzeju, kur senči ir

ielikuši savas svētākās ilgas un dziļākos pārdzīvojumus. Ar šo t.

dziesmām un pa daļai arī pasakām ir nodrošināta latviešu tautas

dzīvē augsta goda vieta. —

Bet ir arī citi iemesli, kas skubina 1. t. dziesmas konsultēt ļoti
dažādos dzīves jautājumos, proti izrādās, ka t. dziesmās mums ir

atzīmēti fakti un parādības, īpaši dabas dzīvē, ko mēs modernie cil-

vēki, visvairāk pilsētnieki, dažkārt arī nepazīstam. Aizrādīšu tik

uz nedaudz apstākļiem. T. dziesma zin, ka sarkanā āboliņa ziedā

slēpjas medus, bet ka Dievs to bitei ir aizliedzis. Tautas dziesma

zin, ka „lazda zied gavēnī", bet cik pilsētnieku, ja viņi to tieši nav
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mācījušies skolā, arī ko zinās par šo agro ziedēšanu? Paparde zied

Jāņu nakti, ar ko tautas dziesma it labi attēlo šī stāda īpatnējo stā-

vokli ziedēšanas ziņā. Saulīte zināmos laikmetos rotājas, ar ko ir sa-

cīts, ka gaismas diena turas ar iepriekšējām apmēram vienādā ga-

rumā, resp. ka saulīte šinī laikā kāpj vairākas dienas no vietas ap-

mēram tai pašā augstumā. — Novērojumi — un itin eksakti novē-

rojumi — iz putnu, dzīves un stādu dzīves ir tīri neskaitāmi. Tā arī

šinī ziņā mums tautas dzeja, speciāli dziesmas, ir neizsmeļams mantu

kambaris. —

Sakarā ar nupat minēto bagātību jāsaka, ka 1. t. dzejas nozīme

Latvijā aizņem arī citus Latvijas apdzīvotājus, ne tikai latviešus

vien; jo nevienā citā valodā nav un nevar būt Latvijas daba tik pa-
tiesi un jauki tēlota, kā 1. t. dzejā. Varētu pat minēt tādas konkrētas

un valsts dzīvē centrālas lietas kā Rīga, Daugava. Ne krievu ne vācu

valodā — par citām valodām nemaz nerunājot — nav iedomājams,
ka tur būtu šīm mūsu tēvijas vietām veltītas tikpat jaukas un zīmīgas

dziesmas, kā piem.:

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīju:

Visapkārt smilšu kalni,
Pati Rīga ūdenī. —

Vai par tirdzniecību Daugavā, kur labs ar labu bij satikuši, ka

„Līktin līka Daugaviņa:

Vienam bija rudzi, mieži,
Otram zelts, sudrabiņš.

1912. gadā, kad vēl par Latvijas valsti nebij ko domāt, jau vācu

paidagogi L. Gbrcs (L. Goertz) un A. Brose, izdodami savu chresto-

matiju Baltijas vācu jaunatnei („Heimatbuch fūr die baltische Ju-

gend"), uzņēma tur diezgan lielos apmēros igauņu un latviešu tei-

kas un nostāstus par mūsu dzimtenes vietām, šīs tradicijās sniegdami
vācu prozā. Tā tika jau toreiz redzams, ka katram, kas vēlas mūsu

dzimteni pareizi pazīt, jāpazīst kautcik arī latviešu folklora. Tā tas

bij priekškara apstākļos. Nebūs ko šaubīties, ka tagad, Latvijas

valstij un latviešu valsts valodai pastāvot, būs jāiet kāds solis vēl

tālāk. Būs arī minoritātēm jāizmanto iespēja, dzimtenes dabu pa-

rādīt 1. t. dzejas atspulgā, iepazīstinot jauno paaudzi, lai viņa pie-
derētu kurai tautai piederēdama, ar skaistajām 1. t. dziesmām par

Latvijas dabu, vietām un tautas dzīvi. — Kā mums latviešiem, Vā-

ciju iedomājoties, priekšstatā ietilpst arī Vācijas klasiskā litera-

tūra, tā mutatis mutandis 1. folklora, īpaši t. dziesmas pieder pie

pareiza priekšstata par Latviju, viņas dabu un tautu. Šinī ziņā t.

dziesmas, bērnus ar savu vieglumu un poētisko daiļumu iejūsmināda-

mas, ir neatsverams materiāls, ir daļa no mūsu tēvzemes pašas. —

Rakstu nobeigdams, gribu vēl aizrādīt, ka 1. t. dziesmas ar savu

īso un precīzo izteiksmi labi noder kā sakāmvārdi vai monumentāli

ieraksti, īpaši, ja ņemam vienu atrofu jeb pusdziesmas (= 2 rindas),
kas parasti satur noslēgtas domas. Kā parunas un sakāmvārdi šīs
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dziesmu atrofas jau no seniem laikiem ir tautas mutē, bet būtu laiks,

viņas celt godā arī kā ierakstus uz sīkākiem priekšmetiem, bet arī

uz celtnēm. Piem. vai slimnīcu labi neiezīmētu uzraksts:

Citi ļaudis naudas raud,
Es raudāju veselības?

Pār runas krēsliem varētu rakstīt:

Pirmo Dievu pieminēju,
Tad tik laižu valodiņu.

Bet it sevišķi liela izvēle ir kapu un kapsētu uzrakstos; piem.
trūkumā mirušam:

Kādi man glāza logi
Šai saulē žēlojami?

Bērnam:

Vakar koši gavilēja,
Šodien veda smiltienā.

Vai:

Sakās kungi karā ņemt,
Dievs noņēma eņģeļos.

Sirmgalvim:
Dēlu dēli arājiņi,
Meitu meitas rakstītājas.

Kareivim:

Še gulēja tas brālītis,
Še rūsēja zobentiņš.

Daudz sāpju cietušām:

Ne tev kait rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.

Tautā pazīstamam darbiniekam:

Nomirt bija, sapūt bija,
Vārdiņam še palikt.

Vispārīgi kapsētas uzraksti varētu būt:

Atstāt man šo saulīti,
Ir mīlošu, pakaļā,

vai:

Šai saulē dzīvodami,
Bīstamies viņas saules,

ar tikpat piemērotu otru pusi :

Šī saulīte viesim laba,

Viņa laba mūžiņam. —

Tā no vecām bēru dziesmām jeb raudām varam dabūt bagātu

krājumu ierakstu sēru gadījumiem. — Varbūt ne gluži tādā samērā,

bet katrā ziņā ar pietiekoši lielu izvēli atrod dziesmu vārdus, kas

piestāv ir sabiedriskiem namiem ir ģimenes mājām, mobiliāram, trau-
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kiem, audumiem, adījumiem, izšuvumiem. — Te visur tautas dzeja
var latvietim ienest ikdienā kādu daļu no sava mirdzuma. Nevaja-
dzētu šai izdevībai paiet secen. Tautas dziesmu bagātību saprātīgi
lietojot, mēs varētu nākt pie vērtīgām inskripcijām, kādas tagad pa-

zīstam tikai pie citām tautām, īpaši senajām. —

Ir tautai brīnumīga aka,
Ir viņā valgums brīnumīgs;
Ko dzejas gars tik dziļi raka,
Lai neaizber to laikmets sīks!

L. Bērziņš.
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Livonijas kultūra pēc ārzemju chroniku,

ceļojumu aprakstu un dzejas darbu liecībām.

(16. g. s. vidus — 17. g. s. sākums).
*

Šis mazais apcerējums grib vērst lasītāju uzmanību uz apska-
tāmā laikmeta dažādiem avotiem un liecībām, kurus vēsturnieki līdz

šim zināmu iemeslu dēļ ievērojuši maz vai pat pilnīgi ignorējuši.
Ir šiem zinātniekiem dažkārt bijusi tiesība pilnā mērā neuzticēties

minētiem avotiem un viņu datiem, bet nav arī no otras puses nolie-

dzams, ka šie teksti uzmanīgi sakārtoti, konfrontēti un stilistiski

analizēti tomēr var dot vērtīgas un pievilcīgas ainas un faktus no

mūsu pagātnes taisni tai laikmetā, kas mums bijis viens no vissa-

režģītākiem lielo starptautisko attiecību ziņā, viens no visbagātākiem

iekšējiem pārdzīvojumiem un notikumiem. Apskatāmie teksti, ar

vārdu sakot, metodiski pareizi izmantoti var sniegt mums veselu

rindu kultūrvēsturisku datu, pavērt dziļākas izredzes uz mūsu pa-

gātnes mākslas vērtībām un rādīt mums — ja šinī rakstā būs jā-

piemin galv. kārtām ārzemju avoti — cik auglīgi bijuši vecās Livo-

nijas kultūrālie un estētiskie sakari ar Eiropu, tālu pāri tuvāko kai-

miņu robežām.

Bet ceļš uz sprausto mērķi ir reizām tāls un ļoti līkumains. Gala

slēdzieni, iekams viņus var par tādiem pie reizes tikai ar zināmiem

noteikumiem atzīt, ir lielas un raibas pārstrādājamas masas sijā-
šanas un filtrēšanas procesa rezultāts, kas prasa ne tik vien ļoti vis-

pusīgu iepazīšanos ar dažādāku veidu tekstiem visdažādākās valodās,
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bet arī ļoti uzmanīgu un sīkumainu to savstarpējo attiecību un stilisti-

sko sakarību pētīšanu: šis darbs ir vienā un tai pašā laikā tālu hori-

contu pavēršanas un minuciozas filoloģiskas akribijas darbs, tāds,
kādu viņu pēc savas dabas un būtības prasa kuitūrāli-internācionā-

lais un literāri dziļi un smalki izglītotais 16. g. s., tas g. s., kad pa-

sauli valdīja tādas spēcīgas personības, kā Kārlis V., Solimans 11.,
Jānis IV., Stefans Batorijs, ķēniņiene Elizabete un c, un kad viņas
garīgo seju veidoja antīkas literātūras monarchi: Platons, Cicerons,

Vergilijs v. c.Šis lielais vēriens pienācīgi atbalsojas arī mūsu

mazās dzimtenes politikā, kultūrā un mākslā, un tādēļ visdažādāko

avotu un liecību pievilkšana viņas attīstības gaitu novērtēšanā mums

sola diezgan daudz.

Grūtības faktu materiāla vākšanā un viņu formālā apstrādāšanā
nav mazās, — uz dažām no tām šeit jāaizrāda, lai lasītājs gūtu ie-

skatu darba metodē un tā nāktu pie sprieduma par to, kādas izredzes

un iespējas mums no viņa gaidāmas.
Lai novērstu dažus pārpratumus, vispirms jāsaka, ka šis raksts

neizrāda nekādas pretenzijas būt vairāk, kā viens no kārtējiem priekš-

darbiem, viņš būtu savu uzdevumu izpildījis, ja būtu iespējis radīt

ierosinājumu tālo internācionālo Livonijas sakaru un apgaismojumu
pētīšanā. Pie tāda novērtējuma mūs neatvairāmi pieved pētāmā ma-

teriāla stāvoklis un zinātniskais apstrādājums. Ārzemju archīvi un

bibliotēkas no šī viedokļa pētīti vēl diezgan nepilnīgi"), bibliogrāfi-
skais vākšanas un reģistrācijas darbs darīts labi sen

3), viņš dau-

dzos punktos jau vairāk vai mazāk pārstrādājams *) ; darīts šis darbs

galv. kārtām no bibliogrāfiskā viedokļa ar mazu vai paviršu inte-

resi par mūsu tekstu iekšējās saderības līnijām "'), — veikts viņš
beidzot nelatviešu zinātnieku rokām, to zinātnieku, par kuru sasniegu-
miem mēs varam priecāties un pienācīgu cienību sajust, bet kas tomēr

nav varējuši pēc sava laikmeta un garīgo virzienu prasībām ieiet

pārāk dziļi m ūsu tautas likteņu apgaismošanā, cik mēs tādus da-

tus atrodam analizējamos tekstos. Latviešu pētnieka roku gaida ne

') Šis ir taču tas laikmets, kad lielu un daiļu ambiciju saites starp vald-

niekiem un mācītiem dzejniekiem bij visstiprākās; sal. pazīstamo vietu no

Poliziano vēstules Milanes hercogam Lodovico Sforza (1493): Est enim bonorum

principum cum viris eruditds tacita quaedam naturalisque societas, ut alteri ab

alteris illustrenturac dumsibi mutuo suffragantur, et gloria principibus, et doctis

authoritas concilietur.
2) Bibliogrāfisko izdevumu ziņas, kā to mūsu dienās bieži nākas piedzīvot,

nebūt mums negarantē (it īpaši) ārzemju archīvu un bibliotēku pilnīgu Livoni-

jas materiālupārskatu; tas pats pa daļai sakāms arī par tiem papildinājumiem,
kas nākuši pēc Vinkelmaņa darba.

3) Lai atceramies lielos Recke's, Napierskv, "VVinkelmann'a u. c. darbus, no

kuriem mūs šķir jau daudzi gadu desmiti.
4) Piemēra dēļ šeit jāmin S. Ciampi, Bibliografia critica delle antiche reci-

proche corrispondenze politiche, ecclesiastische, scientifiche, letterarie, artistiche

dell'Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali... Firenze

1834—42, vol. 3, ļoti rūpīgs darbs, kura ievadītās līnijas jāturpina un jāizveido,

(sk. tālāk.).
B) Kādas piem. grūtības rada slavenā Estreichera monumentālais darbs,

ja grib šai bibliogrāfisko aizrādījumu jūrā atrast un sakārtot zināmas saka-

rības tekstus!
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tik vien pa daļai zināmas, pa daļai nojaušamās bagātības Vācījā,
Polijā, Itālijā, Zviedrijā, Krievijā v. c, bet arī tādās vietās un ze-

mēs, kuras līdzšinējie pētījumi skāruši tikai garāmejot: Holandē,
Anglijā, Francijā v. c. Skaidrs protams, ka tādos apstākļos domāt

jau tagad par (kaut cik) dēfinitīviem slēdzieniem ir zinātniska viegl-

prātība, kas taču pie reizes var atnest lielāku ļaunumu nekā vien-

kārša ignorance.

Ja vispārīgā Livonijas kultūras un mākslas attīstības aina tādā

kārtā vēl nav pilnīgi uzburama lasītāja priekšā, tad vēl mazāk tas

iespējams speciālajā jautājumā par mūsu tautas gaitām un garīgo

sēju šinī laikmetā. Ja lielajam sakaram vēl samērā maz pienācīgo
priekšdarbu, tad šeit pētniekam vajaga, līdzībā runājot, meklēt pa-
šam sev ceļu saaugušu krūmāju un koku starpā: ir tādi brīži, kad

liekas, ka šo ceļu, šo taku vispārīgi nevarēs atrast, ir arī tādi, kad

negaidot paveras acu priekšā, pēc ilgas meklēšanas, dzīvas un pievil-
cīgas ainas no mūsu pagātnes, no mūsu priekšgājēju dzīves un dar-

biem. Materiāls ir šim mūsu mīļākajam mērķim tik kaprizs un ne-

padevīgs tādēļ, ka viņa autori samērā retos gadījumos stādījuši sev

vecās Livonijas zemniekus un viņu garīgās intereses par tiešu tēlo-

šanas objektu, viņi tos parasti attēlojuši, kā teic, starp citu, neaizmir-

stot pielikt klāt savu pa lielākai daļai nicīgo vai vispārīgi negātīvo

vērtējumu; ir arī tādi, kas mūsu senču stāvokli tēlo humanitāru jūtu

dzīti, izceļot tādā kārtā aso pretstatu starp valdītājiem un (saval-
dāmiem. Neaizmirsīsim arīdzan, ka laikam gan visi viņi ,;) ir mūsu

tautai svešnieki, neaizmirsīsim, ka gandrīz visas liecības, ja neskai-

tām tautas dziesmas ar viņu gauži svārstīgo un nedrošo chronoloģiju

(vai mēs tagad jau varam vispārīgi runāt par mūsu tautas dziesmu

cik necik prēcīzu chronoloģiju?), nāk no mūsu tautai svešiem ap-

gaismojumiem, ka šīs liecības radītas citā psīchikā un ka šīs mums

pieejamās ainas saskatījušas citādos kultūras apstākļos izaudzinātas

un pieradinātas'acis, ka bieži pat viņas uzzīmējusi mums noteikti ne-

draudzīga roka.

Beidzot paturēsim prātā, — un šis apstāklis dažreiz mūsu sa-

karā sver metodiski vairāk, nekā visi augšā pieminētie, — ka 16. g. s.

chroniku, dzejas, pieminekļu v. c. teksti radīti varenas, ja gribat,
diktatoriskas litērāras skolas tradicijās laikā, un ka tādēļ īsto ap-

stākļu atšifrējums iespējams tikai pēc tam. kad esam, kā mācēdami,

nojēmuši bieži daiļrunīgajam tēlojumam retoriskās rotas plīvuru vai

kad esam uzmanīgi no viņa izlasījuši laukā svešo aizgūto priekšstatu

un literāro ainavu paraugus. Dievinātais Vergilijs, piem., var mūsu

tautas šī laikmeta tēlojumiem dažreiz lielāku „postu" nest, nekā

mūsu nedraugu nicināšana un naids.

Šeit nu esam nonākuši pie metodiski kardinālā jautājuma par

attiecībām, kādas iedomājamas starp tēlojamā objekta reālām īpa-

šībām un formālās literāras skolas apgaismojumu. Šeit mēs labi sa-

6) Man līdz šim nav izdevies atrast ziņas, ka kāds no Livonijas autoriem

(arī humānistiem) nerunājot jau par ārzemniekiem, būtu pārtautots latvietis

bijis.
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protam vēsturnieku neuzticību tam materiālam, kas ir mūsu anali-

zēs objekts. Lai nu cik dažkārt grūts ir uzdevums izmantot šos tek-

stus pieminētiem uzdevumiem, lai cik nepateicīgs un viltīgs ir ma-

teriāls, viņu ignorēt tomēr nozīmētu „das Kind mit dem Bade aus-

schūtten", kā vācieši teic, vai vēl ļaunāki, nozīmētu visa laikmeta

ļoti vienpusīgu un šauru uztvērumu, jo 16. g. s. prieks un gods ir

taisni šis praktiski un teorētiski paustais klasiski-formālais virziens,
kas lielus darījis uz laiku laikiem šī gadu simteņa prozaiķus un dzej-
niekus. Neviens sava laika kultūras apstākļu pētīšanai līdz šim nav

gribējis pilnīgi „atmest" „pseidoklasiķus" Vergiliju vai Rasinu, tā-

dēļ ka tie pilni grieķu literāro tradiciju, neviens nav arī gribējis

ignorēt 17.—18. g. s. galantos ganiņus, tādēļ ka tie tik maz īstenībai

atbilst 7 ), kādēļ tad lai mēs liktu novārtā pat šaubīgākos no mūsu

tekstiem, kas uzmanīgi un rūpīgi salīdzināti, var, no vienas puses,

pēc literāra „dēguisement" noņemšanas tomēr dažas neapstrīdāmas
liecībasddos),t s ), un, no otras, katrā ziņā ir mums dziļi vērtīgi, kā

laikmeta garīgās kultūras rādītāji un raksturotāji? Nav beidzot jā-

slēpj, kā daudzos Livonijas tekstos, arī ārzemnieku rokas rakstītos,
šī literārā skola nav galu galos tik dziļa un visuvarena, lai spētu

pilnīgi pārbīdīt vērtējumus un aizmiglot lokālās īpatnības.

Apskatāmie, resp. šeit pieminamie ārzemju teksti par Livonijas
kultūru vislabāki sagrupējami pēc atsevišķām zemēm, resp. tautām,
kas ar pasaules (austrumu) robežu" °) nākušas ciešākos

vai vaļīgākos sakaros it sevišķi lielo politisko notikumu laikā Au-

strumu Eiropā 16. g. s. otrā pusē un 17. g. s. sākumā. Šis sagrupē-

jums mums palīdz noskaidrot katras atsevišķās valsts vai tautas in-

terešu veidus un apmērus pret Livoniju un līdz to arī protams sa-

karu procesa chronoloģiskos rāmjus. Jautājumu jūtami sarežģī in-

terešu līniju krustojumi un savijumi; arī kultūrālie iespaidi bieži

slāņojas kārtu kārtām viens virs otra un tādā kārtā mūsu pagātnes
ainas mums rādās ne tik vien dažādos apgaismojumos un ierāmē-

7 ) Sal. šinī sakarā zīmīgo (laikmetam un rakstniekam) nesaskaņu Servan-

tesa darbos: „Galatea", „Gitanilla", „Coloquio dc los perros", pa daļai „Don

Quijote" v. c.

H) Lai man būtu atļauts pievest dažus pierādījumus, kas pa lielākai daļai
zīmētos uz mūsu tautas aprakstiem (sk. manu Alt-Riga im Lichte eines huma-

nistischen Lobgedichts vom Jahre 1595) :

Bas. Plinija „Encomium Rigae" rindas:

187—194 attēlo „vecu livoni", kas iznāk brēmeniešiem pretim (sk. 123. 1. p., kur

pievesti attiecīgie Vergilija v. c. paraugi);
356 v. t. apraksta „Rīgas būvi" (sk. 1. p. 141. izrakstus no Eneidas) ;

485 v. t., 1010 piemin zemnieka pavasara darbus, cīrulīšu dziesmas etc. (sk.
149. 1. p. Poliziano „Rusticus");

133—136, 1285—1288, tēlo brēmeniešu un visp. kuģinieku piestāšanos malā (sk.
1. p. 121., 118. v. t.: Verg., Kolumbs v. c).

Bez šīm stilistiski stipri atkarīgajām vietām (arī viņas nav pilnīgi nelie-

tojamas, jo reālie fakti un īpašības varēja arī dažos punktos saskanēt ar literāra

atdarinājuma elementiem) var tai pašā poēmā atrast citas, kur lokālais kolorīts

liekas neapšaubāms, piem., rindās: 1185 u.t., 1215 u.t., 1159, 1037, 1041,—1042 v.c.

B) Tā Eicēdijs nosauc Livoniju: limes christiani orbis (Ss. rr. liv. II 399).
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jumos, bet arī dažādu skolu virzienos un dažādiem nolūkiem zīmē-

tas. Vēl daudz kas jānoskaidro kā politisku 10) un ekonomisku sa-

karu, tā arī Livonijas un Vakaru Eiropas kultūru attiecību laukā:

šeit ar laiku plašākā vērienā būs jāapskata lielo morālfilozofisko un

paidagoģisko strāvu ienākšana Livonijā 11 ), būs jāizceļ Livonijas
mūzikālās kultūras senās labās tradicijās"), būs jāapcerē tā laika

ģeogrāfisko pētījumu un vēsturisko attēlošanas veidu atbalss 31 )
v. d. c, ar vārdu sakot, būs jāatrod un jāizsver tie svešo kultūru

elementi, kas kopā ar vietējiem rada mūsu dzimtenes tā laika daudz-

maz pilnīgu ainu. Līdz plašai un vispusīgi objektīvai Livonijas kul-

tūras vēsturei vēl labs zinātnisks ceļa gabals.
Pirmā valsts resp. valstu un valstiņu grupa, kāda viņa figurēja

Eiropas politiskā dzīvē, ir protams Vācija, pareizāki sakot vācu

valstis un zemes. Nav šaubu, ka šo zemju sakars ar Livoniju,
savos īpatnējos apstākļos vairāk vai mazāk atsvešināto koloniju, bij
arī vēl pēc 1561. gada tuvs un intensīvs. Šie sakari daudzos punktos
ir tik cieši, ka dažreiz ir grūti novilkt skaidru un drošu ro-

bežu līniju, kas lai nepārprotami atdalītu zināmos jautājumos šo

zemju kultūras elementus. Kā piemēru varu pievest Rīgas kultū-

ras darbinieku sastāvu pēc to proveniences. levērojamākie humā-

nisma darbinieki Livonijas centrā ir apm. pa pusei vietējie, pa pusei
ārzemnieki: J. Bats — holandietis, Pistorijs — livons, Montāns —

livons, Tidichijs — ārzemes vācietis, Eicēdijs — livons, D. Her-

mans —
vācietis no Austrumu Prūsijas, Rīvijs un Frencels — ār-

zemnieki (vācieši), Hilchens, Tīzenhauzens, Bas. Plīnijs — vietējie

v, t. j. pr. šim apstāklim jāpievieno vēl tas, ka lielā (cik zinām)

daļa livoņu savu akadēmisko izglītību guvusi vācu ūniversitātēs 14),

atsvešķos izcilos gadījumos to papildinot vēl citās zemēs 15). Tur,

Rostokā, Leipcigā v. c. Livonijas darbinieki savās runās

un dzejās propogandējuši savu dzimteni 1 ) ar to vēl vairāk sajau-
cot vai izlokot skaidrās atšķirības robežu starp neseno vēl metropoli

un viņas īpatnējo koloniju, šie un viņiem līdzīgie teksti mums, pro-

tams, šinī rakstā jānošķir no pārējiem, tālāk pieminamiem, lai mēs

gūtu ieskatu, kādos aspektos vācu avotos vērojama mūsu dzimtene;

10) Vienu aizrādījumu daudzu vietā: cik neskaidra mums gan vēl Rīgas

politikas vadītāju izturēšanās pret Poliju šinī laikmetā. Tiešām no līdzšinējiem

(pārāk vienpusīgiem un mazizkoptiem) vēsturiskiem tēlojumiem mēs sev nespē-

jam radīt pilnīgu ieskatu šai jautājumā, skaidrāki mes redzēsim lietas, ja būs,

piem., kādreiz uzrakstīta D. Hilchena biogrāfija.
11 ) Sk. Alt-Riga, 1—24, 33—38, kur pieminēti arī nedaudzie priekšdarbi;

līdzšinējās un gaidāmās līnijas vispārskatāmāki apraksta lp. p. I—3.1—3.

r-') Mūsu dzimtenes cienījamās mūzikas kultūras vēsture arī gaida savu

pētnieku; tad reiz pavērsies veci un tāli sakari 16. g. s. otrā pusē, karāļa —

saules laikmetā, ī'omantiķu un vēlāko virzienu laikos.

**) Sk. tālāk par Seb. Mūnster'u, par itāliešu ģeogrāfiem v. 1.1.

14) Daudz pierādījumus mēs.gūstam no attiecīgajiem matrikulu sarakstiem.

«) šādu zinu mums ir sava daļa: sal. D. Hilchena biogrāfiju, sal. ziņas

par Rīgemann'u (Alt- Riga, 246—247), sal. varbūt Frenceļa poēmu „Dc vera no-

bilitate etc." (Filol. biedr. raksti V. 3—9) v. c.

*) Sal. Dr. Bauera šī fakta apgaismojumu: Baltische Monatschrift, 1928,

Nr. 5, 310. 1. p.

17*
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ari tad vēl mēs nebūsim droši, vai esam pilnīgi panākuši to, ko vē-

lējamies.
Tā nošķirota paliek mums pieminama, cik to saskatu līdz šim

vēl maz izpētītos materiālos (šo atzinumu būšu spiests atkārtot katrā

tālākā nodalījumā!), vēl tomēr vesela rinda avotu grupu, dažas no

kurām mūsu pagātnes vērtēšanai gauži svarīgas un interesantas.

I. No plašā chroniku materiāla, kuru pazīstu ļoti nepilnīgi, at-

zīmēšu piemēra dēļ tikai A. Krantz'a darbus, kas savus laikus bi-

juši iecienīti un izplatīti 1T); nedaudzās ziņas, kas viņos atrodamas

piem., par mūsu priekšgājējiem, tomēr nesniedzas pāri zināmiem

šabloniskiem apzīmējumiem (effera gens v. t. 1.), daudz plašāki sa-

kari paveras protams politiskās vēstures datiem. Apmēram tas pats

būtu sakāms par Krantz'a chronikas turpinātāju, labu Livonijas ap-

stākļu pazinēju, D. Chvtraeus, lai gan viņa rakstos Livonijas raibie po-

litiskie notikumi 16. g. s. beigās dabū pienācīgu apgaismojumu,

īpaši pieminamas ir Prūsijas chronikas etc, kas sakopotas pazīsta-

majā sērijā „Scriptores rerurh prussicarum". Nav mana kompe-
tence spriest, ko seno prūšu likteņu objektīvais, nācionālo simpātiju

un antipātiju neapmiglotais, novērtējums varētu dot arī Livonijas

apstākļu izprašanai, liekas, ka būtu tiesība arī šeit gaidīt vēl jaunas

konstrukcijas un jaunus slēdzienus ls ) it sevišķi ņemot vērā Polijas
bibliotēku vēl nepilnīgi izmantotos rokrakstus un vecos izdevumus.

11. Otrā vietā liekami ģeogrāfiskie apraksti, cik nu ziniskus vi-

ņus vērtējis toreizējais laikmets 10 ). Kā galvenais teksts šeit nostā-

dāms Seb. Mūnstera kosmografija; tajā mēs atrodam sākot ar

1550. g. izdevumu -") samērā plašas un mums ļoti svarīgas ziņas par

Livonijas internajiem apstākļiem; sevišķi vērtīgas ir šīs zi-

ņas, mums latviešiem: mēs tur atrodam ne tik vien vienu no

visvecākiem latviešu tekstiem (tēva reizi), bet arī spilgtu savas tau-

tas parašu un ticējumu apgaismojumu, kas nāk no acu liecinieku at-

stāstījumiem J1 ). Nav pēdējā vietā liekams arī tas apstāklis, ka Mun-

17) Sk. prof. L. Arbusova, Die Handschriftliche tiberlieferung des „Chro-
nicon Livoniae'" Heinrichs von Lettland. Acta Univ. Latviensis XV. (1926),
296. L p. v. t.

18) Kā jaunāko literārisko pētījumu šinī sakarā varu pieminēt Karalauču

universitātes profesora W. Ziesemer'a grāmatiņu: Die Literatur des Deutschen

Ordens m Preussen, Breslau, 1928, (sk. piem., lp. p. 6—9 v. c.) sk. arī H. Steffen,

Altpreussische Kulturbilder, Breslau, 1927.
19) Varbūtnebūs lieki pašvītrot, ka tos laikus dzimstošā zinība — ģeogrāfija

bij literātūraiun leģendai tuvu rada. Lai atceramies smagos ziniskos strīdus par

A. Vespucci vērtību, lai pašķiram tā paša Seb. Mūnstera svešo kontinentu ap-

rakstus, tad varēsim pārliecināties par pievestā salīdzinājuma pareizību.
20) Par šī darba dažādiem izdevumiem sk. nākamā piezīmē pievedamo prof.

Arbusova rakstu. Par to, cik liela bijusi šīs kosmografijas slava, nodod labu

liecību tas fakts, ka D. da Goes (sk. tālāk) juties spiests speciālā polemiskā rakstā

protestēt pret Mūnstera grāmatā ievietoto Spānijas novērtējumu.
21) Visiem zināma ir paša Mūnstera atzīšanās (1550. g. izdevumā, 932. 1.p.):

„Dis ailes (t. i. tas, ko viņš stāsta par Livonijas zemniekiem) oder zum grossem

theil hab ich vo dem Weit erfarn Johan Hasentodter so manch jar m Lvffland

an den herren hofen vnd Cātzeliē gewesen, vil erfarē hat". Par šī Hasentodter'a

dzīvi un darbiem rakstījis O. Gūnther's iekš des Westpreussischen
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stera attiecīgie apraksti resp. to daļas bijuši par paraugu un izejas
punktu daudziem vēlākiem līdzīga rakstura darbiem dažādās va-

lodās 22).

Par citiem ģeogrāfiskas dabas rakstiem būs runa tālākos noda-

lījumos.

111. Blakus šim teorētiski-enciklopēdiskam darbam liekami in-

dividuāli deskriptīvas dabas apcerējumi par Livoniju un tās ap-

stākļiem. Tos atstājuši mums savu ceļu piezīmju veidā daudzie di-

plomāti un ceļotāji, kas lielāko tiesu vērojuši mūsu dzimteni tai

cauri braucot uz Moskoviju, ar kuru it īpaši 16. g. s. otrā pusē Rie-

tumu Eiropai politisku un ekonomisku iemeslu dēļ bij diezgan dzīvi

sakari 23). Pirmo vietu starp vācu ieceļotājiem ieņem imperatora
Maksimiliana un erchercoga Ferdinanda slavenā sūtņa barona Her-

beršteina relācija (ceļojumu gadi 1516—, 1526—), kurā ir arī mums

latviešiem pa daļai tieši, pa daļai netieši M ) svarīgi apraksti. Arī

Herberšteina tēlojums atstājis redzamas pēdas vēlāko rakstnieku

darbos 2"'). No vēlākiem tekstiem var šeit pievest tikai dažus virs-

rakstus: N. v. VVarkotsch'u, Sam. KiecheFi 2,i) un R. Lubenau'u27),

Geschichtsvereins", Heft 55. (Danzig, 1913), S. 3—48, 182—183, un zīmējoties
tieši uz Livonijas lietām prof. L. Arbusovs „Piezīmes par 16. g. s. vecākajiem
latviešu literātūras pieminēkļiem. Visagrākie rokraksti latviešu valodā kopš
1558. g.". Izgl. Ministr. Mēnešraksts, 1920. g. 37. L p. u. t. No Hasentodter'a

iespiestajām dzejām (Giinther'a rakstā) sevišķi der pieminēt „Eyn neuwes Lied,

gestelt zu Ehren denn Ranefahrern etc", no kuras izskan tiešām laba (sprie-
žot arī pēc citām liecībām) Livonijas apstākļu pazīšana. Kā lielās politikas ko-

mentāru še var atzīmēt 374. 1. p. no prof. H. Hauser'a Les Debuts de l'Age Mo-

derne, Paris, 1929.

--) Sevišķu populāritāti (bez tēlojumiem no Livonijas zemnieku dzīves)

piem., ieguvusi Mūnstera bargā atsauksme par Rīgas dāmu greznību, slinkumu

un augstprātību (sk. Alt-Riga, 203, 205, 208 u. t.): mēs to sastopam dažādos vē-

lākos holandiešu, franču, itāliešu ģeogrāfiskos rakstos. Nav lieki, beidzot, šeit

konstatēt, ka paša Miinstera dažādos izdevumos (latīņu un vācu) Livonijas ap-

stākļu tēlojums tiek variēts, resp. papildināts.

23) Samērā pilnīgu šo ceļojumu sarakstu mēs atrodam Fr. v. Adelunga
Kritisch-literārische Ūbersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Be-

richte bekannt sind, St. Petersburg—Leipzig, I.—II., 1846, un šī lielā pētījuma

turpinājumā mūsu dienās B. Kopjrr. My>K03eMHi noaopo>KHi no CxiaHiH EBponi no

1700, P. Y. Kuibi, 1926. (VKpaiHCbKa AKaaeMin HayK). šeit der pieminēt arī

akad. Platonava grāmatu: MocKBa h 3anaa b XVI—XVII BeKax. JleHHHrpaji. 1925.

Dažas liecības varēs varbūt atrast arī Herberšteina tiešajos priekšte-

čos 15. g. s. beigās un 16. g. s. sākumā.

24) Sal. piem. viņa vērtīgo ziņojumu par zalkšu kultu Viļņas novadā; šis

ziņojums labi saskan ar vēlākiem datiem no latviešu folkloras, tā tad ir chrono-

loģiski attiecināms arī uz mums.

25) Herberšteina datus kopē dažās vietās gandrīz burtiski pazīstamais
A. Guaguini (sk. tālāk), sal. Alt-Riga, 138—139 ar piezīmi.

) Sk. Bibliothek d. liter. Vereins zu Stuttgart. LXXXVI. un Adelung

I, 401 u. t.

27) „Mitteil. a. d. Stadtbibliothek zu Kdnigsberg i. Pr.", 1912, I.
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šaubīgo un konfūzo I. D. "VVunderer'u ") un dažus mazāk „devīgus",
kā Lassota v. Steblau'u, Zach. Vheling'u, H. Kobenzl'u Jfl ) v. d. c.

IV. Tuvā radniecībā ar minētiem tekstiem atrodas tādas grā-

matas, kuras mēs varētu nosaukt par kultūras vēstures ainu un da-

žādu notikumu (arī leģendu) krājumiem, šīm grāmatām savus lai-

kus bijusi ļoti liela piekrišana, ko var apgalvot spriežot pēc izdevumu

un pārstrādājumu skaita 311), šeit piemēra dēļ var nosaukt Laur.

Mūller'a grāmatu ar viņas mainīgajiem tituliem (parasti pazīstama

ar virsrakstu „Septentrionalische Historien etc"); šinī tekstā mēs

atrodam bagātīgas un dažkārt, šķiet, oriģinālas ziņas par mūsu senču

dzīvi, apģērbiem, rotu lietām etc, nemaz nerunājot par daudzām

ainām un faktiem no plašākās Livonijas vēstures. No citiem L. Mūl-

lera grāmatai līdzīgiem darbiem varu nosaukt daždažādus Cureus',

Rātel'a, bet sevišķi Boemus'a v. c rakstu 31 ) pārstrādājumus un iz-

devumus. Visu šo un tiem līdzīgu darbu internā inventīvā un stili-

stiskā sakarība vēl gaida savu pētnieku 32). Nav šobrīd pat vēl krietna

pārskata par šo darbu skaitu un kompetences robežām.

V. Tālākā avotu un liecību grupa ir tā saucamās „avīzes" (Zey-

tung) tā laika nozīmē, protams
33), šādas skrejlapas, īsas brošūras

etc rodas tos laikus Vācijā 34) sakarā ar lieliem, tautas psīchiku
uztraucošiem notikumiem. šādu notikumu arī Austrumu

Eiropā, it īpaši sakarā ar smagajām poļu-krievu cīņām Livonijas dēļ
un vispārīgi sakarā ar „krievu briesmām", kas dažubrīd draudēja
izvērsties par otrām turku briesmām 3"'), bij daudz un tādēļ ari

„avīžu" literatūra par Livoniju, šo Rietumu Eiropas priekšposteni,
ir bagāta un plaša 3 ). Viņā atrodamie dati tomēr, kā tas jau gai-
dāms no mūsu dienu avīžu priekštecēm, zīmējas vairāk uz izciliem,

- 8) W. rokraksts esot pazudis, vienīgais pilnīgais izdevums ļoti grūti atro-

dams, bet daudzie izvilkumi (sk. Vinkelmani Nr. 652) nepilnīgi un tādēļ allaž

nedod to, ko meklējam. Par W. ceļojuma apraksta vērtību sk. „Inland" 1852,
Nr. 11 (201), Nr. 26 (526—528), Nr. 29 (585). W. relācijā esot (pēc Adelunga

vārdiem) atrodama arī latviešu tēva reize.
2B) Arī šie teksti ir ļoti grūti dabūjami, bieži to vietā jāizmanto izvilkumi,

apcerējumi etc. Pilnas ainas par viņu vērtību tādēļ man nav.

30) Jau Vinkelmana saraksti rāda lielu izdevumu skaitu, vēl vairāk to-

mēr uzkrīt dažu autoru vārdu (L. Mūller, Cureus, Rātei v. c. biežā atkārtošanās

Estreichera pēc gadiem sakārtotos sarakstos.
3J ) Sk. Vinkelm. Nr.Nr. 5253, 5259, 5562, 1353 v. d. c, sk. arī Estreichera

attiecīgos autorus un gadus.
3-) Sevišķi neskaidra daudzos gadījumos ir zināma populāritāti ieguvuša

darba turpināšanas un pārstrādāšanas „technika".
33) Sk. L. Salomon, Geschichte d. deutschen Zeitungswesens (1906) I, Kap.

1. v. 2.
M) Spānijā pazina savukārt tā saucamos „Pliegos sueltos", bet tie bij tīri

literāra virziena mazu tekstu kopojumi, nereti arī pamfleti.

**) Sk. W. Platzhoff, Das erste Auftreten Russlands und der russischen

Gefahr m der europāischen Politik. Hist. Zeitschrift, Bd. 115. Sk. arī Alt-Riga,
176 ar piezīmi. Jautājumu no krievu puses apgaismo Platonovs.

3Ū ) Sevišķi plašus bibliogrāfiskus aizrādījumus atrodam Estreichera, Vin-

kelmana vārdnīcās, kā arī E. VVeller'a speciālā darbā: Die ersten deutschen

Zeitungen hrsg. mit einer Bibliographie (1505—1599). Bibl. d. litter. Vereins m

Stuttgart. Bd. CXI.
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cilvēces likteņos allaž diemžēl negatīvi novirzītiem, faktiem un cil-

vēkiem tās dienas aktuālās politikas lokā; samērā maz šie teksti cen-

šas iedziļināties lielo notikumu radītājas un nesējas, dzīves apstākļu
un tautas psīcholoģijas analizē"7), šo tekstu izdošana (tas pats zi-

nāmā mērā sakāms arī par V. nodalījumā minētām grāmatām) no-

grupējas atsevišķos centros: Niirnbergā, Frankfurtē p. M., Viten-

bergā, Augsburgā (arī Venēcijā) v. c
;s

).

VI. Pēdējo manam skatam šobrīd saredzamo tekstu grupu sa-

stāda dažādi dzejas un literārās prozas darbi, it sevišķi tam laik-

metam tik raksturīgās gadījumu dzejas, slavinājuma runas v. c.

augstā rētoriskā koturna iezīmētie raksti. Ja no šo darbu analizēs

atdala speciāli interesantos jautājumus par zināmu žanru attīstību

(piem. pilsētu aprakstu dzejas un runas), par atsevišķo (arī Livo-

nijas!) autoru invencijas, kompozicijas un stila orīģinālitāti v. t. 1.

problēmiem, un piegriežas mūsu sakaram svarīgiem motīviem šajos
rakstos, tad jāsaka, ka raža ir samērā niecīga. lemesli meklējami
ne tik daudz klasiskās skolas zināmā formālā stingumā, bet arī tai

apstāklī, ka to laiku spējīgākie Vācijas jaunlatīņu dzejnieki un rakst-

nieki, sākot jau pa daļai ar C. Celtes'u un Eob. Hessu un sevišķi ar

tādiem jaukas iedvesmes bagātiem gariem, kā Lotichius, Sabinus,

Stigelius v. c, bij pārāk dziļi orientējušies uz antīkas pasaules un

„atdzimstošās" Itālijas pusi, lai varētu interesi just par tik tālu un

svešu tematu, kāda varēja likties toreizējam vidus un dienvidu vā-

cietim Livonija 3"). Sevišķu stāvokli ļoti saprotamā kārtā iejem Prū-

sijas valdnieka rezidences dzejnieki un mācītie vīri (to starpā bez jau

pieminētā Sabina vēl piem. Schreokius40); viņi sajuta zināmu lo-

kālu vajadzību vai dziņu ievest savos darbos dažus motīvus no

veco zemes īpašnieku-prūšu mītologijas etc, ar to dabīgi nonākot

pie līdzīgiem motīviem no Livonijas tradīcijas; nav jāaizmirst pē-

dīgi, ka mācīto ļaužu personālās sakarības starp Karalaučiem un

Rīgu bij diezgan kustīgas 41 ).

Par sevi apskatāms un vērtējams ir jautājums par Vācijas jaun-

latīņu dzejnieku un mācīto vīru iespaidiem uz Livonijas rakstnie-

kiem, šeit bez lielajām figūrām, kā Erasms, Melanchtons, Huttens,

37) Šis „Zeitungen" ar visdažādākiem, komplicētiem un izteiksmīgiem virs-

rakstiem, stāsta, piem., daudz par krievu kariem un to šausmām, par atsevišķu

pilsētu (piem. Cēsu) likteņiem, vēlāk par bada briesmām v. ļ. 1. lietām un tā

sniedz mums svarīgus Livonijas notikumu apgaismojumus.
38) Par šo jautājumu sk. citēto L. Salomon'u, I, 10—18.

39) Ir tomēr arī šo dzejnieku darbos (Sabinus ieņem atsevišķu stāvokli)

sastopamas dažas, gan maz nozīmīgas atskaņas par Livoniju, tā piem, C. Celtes

dzejās (sal. arī viņa medības aprakstus).

No citiem var minēt piem. Fidleru (Alt-Riga, 142 v. c), dažus S. Frenceļa

draugus un korrespondentus v. c.

40) Sk. piem. par viņu Alt-Riga, 137 v. t.

41) Bez tīri biogrāfiskiem sakariem, kā tos dažos punktos noskaidro L. Ar-

busovs sen. (Livlands Geistlichkeit), jāaizrāda, piem., uz Joh. Menecija traktātu

Dc Sacrificiis et idolatria veterum Borussorum, Livonum, aliarumque vicinarum

gentium, kas radīts, tā teikt, ar Sabina un netieši arī ar Bembo svētību (Ss.rr.

liv. 11, 389 v. t.).
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Eob. Hessus, Sabins v. c. krīt svarā arī daži mazāk pazīstami dar-

binieki no Lūbekas, Dancigas 42) un citurienes.

Ja vācu zemju attiecīgais materiāls mums pazīstams ļoti nepil-

nīgi un nesistēmatiski, tad vēl jo lielākā mērā tas sakāms par Po-

lijas tekstiem, kas no mūsu viedokļa apstrādāti vēl mazāk. Vaina

šeit pa daļai meklējama agrāko Baltijas vēsturnieku pārāk vienpusī-

gajā noskaņojumā pret Polijas avotiem; vienpusīgajam noskaņoju-
mam piebiedrojas, kā zināms, arī šo zinātnieku samērā vājā inte-

rese par šīm „cosas dc Polonia", kā spānieši teic. Nav tādēļ jābrī-

nās, ka rezultāti tādos apstākļos vēl līdz šim stipri negatavi savā zi-

nātniskā faktūrā.

Tās Polijas chronikas, dzejas etc, kurās atrodamas šinī laikmetā

vairāk vai mazāk plašas un raksturīgas ziņas par mūsu dzimteni 43),

chronoloģiski ierobežojamas diezgan viegli, šeit spriežot pēc Estrei-

chera, Finkeļa v. c. bagātajiem materiāliem, ļoti labi novērojama

dziļa saskaņa starp Polijas lielā stila politiskajām interesēm par

jauniegūto un aizstāvamo provinci toreiz varenās valsts ziemeļos un

starp chronoloģisko un literāro šīs politiskās ekstensīvitātes apgai-

smojumiem un izgreznojumiem no otras puses. Šīs chronoloģiskās
robežas nospraužamas dabīgi saskaņā ar svarīgajiem politiskiem
faktiem Austrumu Eiropā; vienkāršā schēmā no 1562. g. resp.

N. Radzivila ienākšanas Rīgā 44) līdz 1621. g. t. i. Rīgas krišanai

Gustava Ādolfa varā. Arī šoreiz (1621. g.) vienam no varenās Ra-

dzivilu cilts (Christophorus) vajadzēja Rīgu aizstāvēt (cik zīmīga

politisko horicontu norobežošana!), bet viņa spēki jau bij par vā-

jiem),4s šī interešu loka augstākā spraiguma vieta ir protams Ste-

fana Batorija, resp. otrā krievu-poļu kara (Zapoljes miers 1582. g.)
laikmets ar liktenīgajām paša ķēniņa (1582.) un vēlāko komisiju
vizītēm Livonijas galvas pilsētā. Var beidzot piezīmēt, ka poļu avotu

*2) Sk. Alt-Riga, 97—, 161; 126, 199.
M) Šinī vietā nepieciešami aizrunāt vienu metodisku norobežojumu, proti to

faktu, ka nereti mums nāksies izmantot ar pienācīgu uzmanību, resp. pēc nepie-

ciešamas konfrontācijas ar citām liecībām, poļu avotu ziņas par Lietavu, kādu

tur saprotamā kārtā ir lielāks skaits, to starpā arī ziņas par turienes zemnie-

kiem, viņu kultiem v. t. 1. lietām.
M) Nevaru atturēties necitējis Russow'a chronikas vietu par šo notikumu:

mēs jūtam it kā ienākam mūsu vecajā Rīgā lielās pasaules vējus un sagāžam
šauros provinciālisma žogus: Tho dersūluigen tydt, alse dc gemelte Forste Ni-

colaus Ratziviel vor Riga gelegen, ys he im Augusto tho Riga aueruth

stadtlich vnde pretich ingereden, vnde mennigerley Volcker frombder Nation, alse

Armenier, Torcken, Tatern, Podollier, Russen vnde Vvallacher, nevest velen Dū-

deschen, Polen vnde Littowen, by sick gehat, vnde dorch dc Stadt Riga geforet,
darawer velc frame Herten tho Riga, do se solcke frbmbde Nationes vnde Volcker,

einen jederen m synem Habyte, wehre, wapen vnde Musica, vnderschevden ge-

sehen, sick vorwundert, vnde eren jammer daran gesehen hebben, dat ere Vader-

landt vnde Straten der Christliken Stadt Riga, van solcken vngewontliken, frdmb-

den vnde barbarischen Nationen vnde Volckern, scholden betreten werden etc.

Sk. arī Alt-Riga, 239—240.
45) šo faktu mums nepārprotami apstiprina un apgaismo Rīgas rātes un

Ch. Radzivila sarakstīšanās pēc Rīgas krišanas, sk. Dc expugnatione Civitatis

Rigensis Livoniae Metropolis... Loco Relationis verissimae, Epistolae 1111. Riga,

N. Mollyn, 1622.
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interese par Livonijas lietām ļoti strauji atslābst ar 17. g. s. sākumu:

kāpinājums bij daudz līdzenāks un pievilcīgāks par intereses pēkšņo
pagurumu un pārvietošanos — Polijas lietas gāja lejup.

I. Latīņu chronikas ar diezgan retiem izņēmumiem sniedz par

Livoniju diezgan trafaretas ziņas un pie tam it kā garām ejot, ir

arī tādas, kur šo ziņu nav nemaz vai tikpat kā nemaz
4U). Interesi

var modināt dažās chronikās ievietotās ziņas, parallēlās mūsu kultū-

ras vēsturei, piem. par zemes bagātībām 47), to izmantošanas vei-

diem 4S) v. t. 1. Bet šo samērā mums maz nozīmīgo tekstu vidū at-

rodam tādus, kuru vērtība ir tiešām liela. Pie tādiem pieder vis-

pirmā kārtā M. Stryikowski „Kronika polska, litewska, žmodzka i

wszystkiej Rusi etc." (1582.) un A. Guagnini „Livoniae totius cum

suis provinciis, ciuitatibusque castris et commendanturis, siue pala-
tinatibus etc. succinta descriptio" (1578.) 49); pēdējais apraksts
ieiet kā sastāvdaļa lielajā Polijas, Lietavas, Prūsijas ... Moskovijas
un Tartarijas attēlojumā. Pieminētos divos tekstos mēs atrodam

plašu mūsu tautas ticējumu, parašu, kultūras apstākļu (arī apģērbu)

aprakstu,kā arī dažus interesantus šīs tautas garīgo īpatnību raksturo-

jumus 50). No mazāk svarīgo, t. i. no šiem un citiem autoriem stipri

atkarīgo, chronistu -rindas varu minēt M. un J. Bielski, M. Muri-

nius 51), Lasicius (Dc Diis Samagitarum Caeterorumque Sarmata-

rum etc.) v. c. Ir sava nozīme Livonijas apstākļu novērtēšanai arī

vairākām Romas kūrijas nunciju relācijām (piem. kard. Valenti,
1604. g.) par Poliju un viņas provincēm 52).

11. Polijas archīvu bagātais, bet vēl nepilnīgi reģistrētais un

sakārtotais materiāls dod Livonijas vēsturei un kultūras vēsturei

daudz, bet samērā vienpusīga vēriena ziņas, proti galvenām kārtām

mūsu zemes politiskai vēsturei plašus un tālu vēl neizmantotus avotus

netikvien par poļu laikmetu Livonijā, bet arī par vēlākiem laikiem

(piem. par Kurzemi 18. g. s.). Zināmu materiālu grupu par sevi sa-

stāda vēstules (ir oficiālas ir privātas), kuru skaits, zīmējoties uz

mūsu lietām, sniedzas daudzos tūkstošos ; daļa no tām ir reģistrēta

*6) šāds slēdziens neviļus uzmācās, kad pārskatā, piem., lielo un reti atro-

damo sējumu: Polonicae Historiae Corpus: Hoc est, Polonicarum Rerum Latini

recentiores et ueteres scriptores, quotquot extant... Basileae, Per S. Henric-

petri (1582).
*7) Piem., Polijas fauna, salīdzinot to ar Livonijas faunu M. Kromera chro-

nikā (sk. Alt-Riga, 211—, 215).

48) Sk. piem. saistošo stāstu par arkla attīstības ērkšainajām gaitām Lie-

tavā un Livonijā. (Alt-Riga, 150).
49) Par abu autoru maz simpātiskajām attiecībām resp. par Strikovska

ziņu un teksta izmantošanu Gvaņina darbos, sk. „Kronika polska, litewska...

Macieja Stryikowskiego wydanie nowe. .." przez M. Malinowskiego, Warszawa,

1846, t. I, 21—.

50) Sal. Alt-Riga, 135—, 150—, 153—, 212 v. c. 1. p.

51) Kronika Mistrzow Pruskich.
..

1582.

52) Sal. starp citu šinī sakarā „Poccifl h Mramsi, C6opHHKT> HCTopHieCKHX'b

MaTepiajiOß-b m H3Ci-fejioßaHiß, KacaiomnxcH CHOiuemfl Poccin ci HTa;iiefl. CFIB. Ausu.

HayKT> (1907 — 1913).(It īpaši: OnHCb nojibCKOii HyHHinaTypbi XVI BtKa).
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un pat izdota "''), pārējā vēl gaida savu pētītāju "' 4 ). Kultūrvēsturisku

datu atrodam mazāk, tie ļoti izkaisīti, tāpat ziņas par mūsu tautu,
bet pētīšanas pūles veltas tomēr nav, jo viens otrs dokuments spēj
pavērt svarīgas vēsturiskas perspektīvas """').

111. Poļu valdīšanas laikā Livonijā sakarā ar poļu admini-

strācijas (arī paša ķēniņa Stefana) tendencēm stipri pieaug katoļu
baznīcas resp. konfesionālās politikas aktivitāte (sevišķi vien-

kāršās tautas vidū), kas rada dažāda veida politiska, admini-

stratīva un reliģioza satura literātūru: darbības pārskatus, vizitā-

cijas atzīmējumus, epistolografiju, polemiskus rakstus, dažādus trak-

tātus v. t. 1. M). Laba daļa attiecīgo darbinieku šai laukā vai nu nāk

no Polijas vai tiek no poļu iestāžu puses noteikti atbalstīti, ir pro-

tams arī gadījumi, kā ar nupat minamo Possevino, kur Svētais Krēsls

skatās pāri Polijas valdnieku galvām. No lielajām figūrām kas

raida sava iespaida viļņus arī uz Livoniju un viņu paši pazīdami to

piemin arī savos rakstos, minēšu šeit A. Possevino 57), ievērojamo

pāvesta legātu un lielās politikas rīkotāju Austrumu Eiropā, un de-

dzīgi fanātisko jezuītu P. Skarga "'*). Abu raksti (relācijas, vēstu-

les etc.) Livonijas apstākļu un kultūras vērtēšanai vietvietām ļoti

svarīgi, kā lielo līniju iezīmēšanai, tā arī sīko zemes īpatnību ap-

gaismojumam 59). No vietējiem tekstiem, kas savukārt saistās ar

Eiropas lielajām strāvām, atļauju sev vēl reiz minēt

E. Kurtz'a izdotos Jahresberichte. Viņos un tiem līdzīgos tekstos

s:t ) Piem. Livonijas vēsturei gauži svarīgais izdevums: Archivum Jana Za-

movskiego. .. (izdevuši W. Sobieski un J. Siemienski), Warszawa I, 1904 (aptver

1553—1579); 11, 1909 (1580—1582) ; 111, 1913 (1582—1584); turpinājums

gaidāms,

s*) Pazīstamajās Krasinsku, Czartorvsku, Ossolinsku r. c. bibliotēkās pa-
rasti sakārtota tikai vecākā daļa; Livonijai cerēti svarīgais Chodkiewicz'u ar-

chīvs (Krakovā, grāfu Czapsku muzejā) taisni vecākajā daļā ļoti trūcīgs, cietis

pēdējo karu laikā. Par citāmmūsu vēsturei svarīgām krātuvēm man vēl nav pie-
tiekošu ziņu. — Šinī sakarā der pieminēt lielo Hilchena vēstuļu krājumu, kas

atrodas Rīgā (Gesellsch. f. Gesch. v. Altertumskunde).

3r') Vienu piemēru: Krakovas akadēmijas bibliotēkas mss Nr. 341, lp.p.

269—270, dod 17 latviešu zemnieku ģimenes vārdus (1562. gadā.).

r") Šeit aizrādu uz jaunizdotajiem Jahresberichte der Gesellschaft Ješu

ūber ihre Wirksamkeit m Riga und Dorpat 1583_—1614. izd. E. Kurtz, Rīgā,
1925. — Nav mūsu mērķiem pienācīgi izmantota vēl lielā Polijas jezuītu vēsture

(Zaļenski).
"

,7 ) Šī ievērojamā vīra iespiestie un neiespiestie raksti tālu vēl nav pienā-

cīgi sakārtoti un novērtēti. Pie viņa darbības plašas apcerēšanas sava daļa tiek

un tiks arī Livonijas vēsturei, sal. Alt-Rīga, 16—17.

r'B ) Sk. vina svarīgās vēstules: Listy Ks. Piotra Skargi, t. I (1566—1610)...

Krak6w, 1912.

59) Possevino piem. dod īsu, bet spilgtu mūsu zemes aprakstu pēc krievu

un tatāru pulku aiziešanas, sk. Alt-Riga, 186. Viņa vēstulē: Alla Sereniss, Eleo-

nora Arciduchessa di Austria Duchessa di Mantova, et di Monferrato (citēta pec

1596. g. Mantovas itāliešu izdevuma) atrodam plašu un interesantu Livonijas

zemnieku psīchikas un pietātes aprakstu, v. t. 1.
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nies vērojam ne tikai Lovola's ordeņa mūsu tautai simpatizējošo dar-

bību, bet atrodam pie reizes saistošas ainas no tautas dzīves ").

IV. Arī sava humānistiskajā jaunlatīņu literāturā Polija pa da-

ļai atspoguļo savu lielā stila misiju būt'pat kultūrālo starpnieku
starp Eiropas rietumiem un austrumiem"). Ja Polijas celtniecība

un tēlotāja māksla renesanses laikā ir jauks un vietām ģeniāli-
īpatnējs Itālijas motīvu pārveidojums (piem. Krakovas ūniversitā-

tes vecais pagalms, Wawel'a pagalms un zāles v. c), tad arī Poli-

jas zinība un literātūra nav daudz mazāk raksturīga un interesanta

šai ziņā 62), pietiek minēt tikai divus lielus vārdus: Koperniku un

Kochanovsku. No šīs jaunklasiskās literātūras bagātības tiek arī

Livonijai sava, gan neliela daļa. Dzejnieki, kā Kochanovvski's, Rad-

vvan's v. c, vārdā neminotmazāko resp. galma dzejnieku lielo pulku ),
veltī Livonijas liktenīgajiem notikumiem un to veidotājiem valsts

vīriem dažāda apmēra slavas un piemiņas rakstus (gan dzejā, gan

prozā) un, protams, diezgan bieži daudzina arī Livonijas vārdu, bet

velti mēs tur meklēsim bez vispārīgajiem faktiem sīkākus un rak-

sturīgākus aizrādījumus par mūsu lietām; poļu dzejnieku apgaismo-
jums pa lielākai daļai pārāk „polisks": Livonija tur nefigurē, kā

saka, pati sevis dēļ, bet gan kā poļu varoņu slavas pierādījums un

atstarojams ,i 4). Kā patīkams izņēmums var derēt slavenā Polijas
jurista un dzejnieka Pedro Ruiz dc Moros, latiniski Petrus Rovzius

Maureus'a (pēc dzimuma spānietis) w), makaroniskais ,1(;) (Folengo

e0) Kurtz, 182—185 (pagānu kulta apraksts Latgalē, sal. Alt-Riga, 137—138.

No tur neminētiem tekstiem varu šeit nosaukt holandiešu jūrnieka Struvs'a (vācu
izrunā Strauss'a) ceļojumu aprakstu, kurā viņš (pēc 1678. g. Amsterdamas vācu

izdevuma 66. 1. p.) tēlo līdzīgas rituālas parādības Valmieras apgabalā.
Bt ) Šeit jācitē K. Estreichera vārdi (Polnische Bibliographie des XV—XVII

Jh., Krakau, 1883), 111 1. p.: Die gesamte Kulturgebahrung der Slaven im XV,
XVI und XVII Jh. concentriert sich m der polnischen Nation, was noch m der

langen Epoche des litterarischen Verfalls im XVIII Jh. fortdauert. Niemand hat

Polen bis zu dessen Verfall die Fūhrerschaft entwunden...; IV 1. p.: Jene Masse

von 70000 polnischen Drucken (mehr als bis zum XVIII Jh.)... umfasst zum

grosseren Theile, wenn nicht zu % oder wenigsten zur grdsseren Hālfte, Werke
m lateinischer Sprache; Vs d. i. gegen 20.000 Drucke entfallen auf Werke, die

m der polnischen Sprache ausschliesslich verfasst worden sind; dagegen kommen

nicht ganz 700 Drucke auf die altslavischen, klein und weiss-russischen, oder, wie

man sie zu nennen pflegte, litthauisch-russischen Schriftstūcke, v. c. vietās no

šī ievada.
SJ) Šai sakarā der nosaukt jaunu speciālu pētījumu krājumu: Omaggio

dell'Academia Polacca di Scienze c Lettere all'Universitā di Padova nel settimo

centenariodella sua fondazione, Cracovia, 1922 (sal. arī Europa Orientale, speciālo

Kopernika numuru: 31 maggio 1923), der pieminēt arī pazīstamo sēriju: Cor-

pus antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad loannem Cocha-

vium, Cracoviae.

«3) Sk. piem. Vinkelmani Nr. Nr. 5527, 5529, 5552—5557 v. d. c.

M) Sal. piem. Kochanowski Epinicion, sk. Alt-Riga, 196.
G5) Par viņu sk. piem. Clariorum Aragonensium Monumenta m lucem pro-

lata opera et studio Ignatii dc Asso dcl Rio. Amstelaedami... 1786 (ievadu).
Par Spānijas humānismu vispārīgi: Menendez y Pelayo, Humanistas espanoles
dcl siglo XVI. Revista dc Madrid V (1883).

66) Šim kuriozajam aprakstam atrodam dažas paralleles. Par latviešu un

lietaviešu vecajām dūmu istabām stāsta plaši piem., polis Joh. Lasicius savā Dc

Diis Samagitarum CaeterorumqueSarmatarvm, et falsorum Christianorum. Ma-
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stilā) dzejolis: In Lituanicam Peregrinationem; jaukus Lietavas da-

bas tēlojumus mēs atrodam Radwan'a personā: Radzivilias, dziļus
spriedumus par Livonijas garīgo kultūru, Solikowski „Pamācībā" (Pa-
raenesis) v. t. j. pr. Noslēdzot šīs piezīmes var piemetināt, kā daži

poļu rakstnieki ir atstājuši zināmu iespaidu uz dažiem Livonijas
tekstiem 87).

No Itālijas tekstiem jāizdala atsevišķā grupā, to šeit piemi-
not tikai vārda pēc, Svētā Krēsla dokumenti. Par vienu, laikam gan

mazu, daļu no tiem mums ir nepilnīgs spriedums (piem. lielie Ro-

mas plāni zīmējoties uz Krieviju un Austrumu Eiropu, sal. Posse-

vino rakstus un pētījumus par tiem) par pārējiem vēl pāragri spriest,
bet tomēr jāpiemetina, ka Vatikānā mums svarīgu dokumentu, pēc

apstākļu pazinēju domām un nojautām, vajadzētu būt labai daļai.
Kas zīmējas uz pašas Itālijas šī laikmeta liecībām par Livoniju,

tad šeit var konstatēt no vienas puses ziniskas (ģeogrāfiskas) un li-

terāras dabas sakarus un attiecības, no otras tirdzniecisku un arī po-

litisku interešu līnijas, kas izpaužas starp citu samērā daudzos ce-

ļojumos ar dažādākiem gan tieši, gan aplinkus izteiktiem uzdevu-

miem, šīs interešu līnijas iet protams pāri mūsu dzimtenei, to vai-

rāk vai mazāk jūtami skarot, uz tuvākiem vai tālākiem Austru-

miem 0H ), meklējot un pa daļai rodot šo zemju īpatnējos un svarīgos
tirgus 10), šos mūsu apstākļiem vēl ļoti nepilnīgi sakārtotos un izman-

totos ceļojumu aprakstus iespējamā pilnībā cenšas reģistrēt un pa
daļai apcerēt augšā pieminētās v. Adelung'a un Kordt'a grāmatas
(Sk. piez. 23.).

I. Sakarā ar šīm interesēm un vispārīgi ar ģeogrāfiskās zinības

attīstību Hochrenaissance's un vēlās renesanses laikos 70), mēs atro-

gazin hrsg. v. d. Lettisch-Literārischen Gesellschaft. Bd. 14. Mitau, 1869. (sk.
sevišķi 1. p. 85—86), un jau augšā minētais Struys (Strauss) op. cit. 66. 1. p.

(sk. piez. 60.).
|T) Piem. uz Bas. Pliniju, sk. Alt-Riga, 186—187 v. c. Kā kuriozumu var

pievest Vlenbrock'u, kas dzimis rīdzinieks (no patriciešu ģimenes) būdams, sa-

vas pilsētas apcietinājumus aprakstot rūpīgi noraksta Guagnini tekstu, sk. Alt-

Riga, 168—169.
t8) šinī sakarā citēšu divas vietas no dažādiem avotiem, kas mums liks no-

jaust lielos sakarus un dzinējus stimulus. Adelungs (I, 194) apskata kādu 1553.g.

itāliešu relāciju: Realazione degli grandissimi stati, richezze, forze, religione, go-

verno, ordini militāri antichi c moderni dcl Potentissimo Imperadore et Gran

Duca di Moscovia, et un Discorso dcl modo di ritornare le speziarie al trafico

de'ltaliani, anche contra volontā de'Spagnuoli et Portoghesi. H. Hauser's (Dēbuts
etc. 61. 1.p.) citē lielā portugaliešu ķēniņa Manueļa vārdus, kurus tas savus

laikos teicis aizbraucošam Vasco da Gama: Si mon rovaume a acquis dc nouveavuc

titres, dc nouvelles resources et dc nouveaux revernus grāce ā la cote d'Ethiopie,

que peut-on attendre en poussant plus loin cette dēcouverte, sinon parvenir ā ces

richesses orientales qui ont fait dc Venise, Genes et Florence dc grandes puissan-

ces commerciales? Sk. arī vēl Adelunga I, 178, 195.
m) Der aizrādīt uz kādu tirdzniecības objektu, kuru spēja piegādāt Mosko-

vijas un citu apkārtējo zemju fauna, un kas pateicoties tā laika modes prasī-
bām bij lielā cieņā — dārgās zvēru ādas; sk. Rodocanachi, La femme italienne

avant, pendant et aprēs la Renaissance. Paris, 1922, passim. Šinī sakarā likte-

nīgas" ir piem arī P. Jovius'a uzlasītās un atstātās anekdotes.
70) Sk. piem. F. Flamini Cinquecento attiecīgos nodalījumus un vēlākos

darbus šai virzienā.
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dam labu tiesu Itālijā izdotu ģeografiski-deskriptīvas dabas rakstu,
kuros arī Livonijai un tās apstākļiem tiek sava daļa. šīs liecības,
it īpaši sākumā, ir dažreiz pilnīgi fantastiskas un pat groteskas, kas

jau, protams, neatbaida pētnieku uzmanību, bet pie reizes varbūt vēl

pamudina viņu mēģināt izdibināt šos eksotiskos sakarus un pēc iespējas
noteikt zināmomotīvu izcelšanos un izveidošanos. Uzskaitot vienu otru

16. g.s. attiecīgo tekstu pieklājas iesākt jau ar Enea Silvio Piccolomini,
kura nopelni itāliešu humānisma izplatīšanā ārpus Itālijas ziemeļu
robežas ir taču visiem labi zināmi. Nākamais pāvests-humānists un

krusta kara iedvesmētājs un rīkotājs pret turkiem bij savu vispusīgi
orientēto uzmanību piegriezis arī Baltijas austrumu krasta zemēm

un devis savam laikam plašu un eksotisku aprakstu par mežonīgās
Lietavas cilšu ticējumiem un parašām, pieskārdamies arī Livonijas
lietām 71 ). Ainas no Lietavas un Prūsijas dzīves ir dažkārt spēcīga
dramatisma pilnas, par mūsu dzimteni (Christianorum ultima pro-

vinciarum) maz nozīmīgas.
No 16. g. s. itāliešu ceļojumu aprakstiem, kas mūsu mērķim var

derīgi būt, var nosaukt, necenšoties aptvert viņu tālākiem sakariem

(ar Orientu) domāto un gan vēl maz izpētīto pulku tikai dažus. Bez

vecākiem, Ambrogio •Contarini, Paolo Giovio (P. Jovius) v. c, mums

netieši vajadzīgiem, jāmin piem. Giov. Battista Ramusio, anonīmā

1553. g. Relazione dell'lmperio di Moscovia, Raffaello Barberino 7-')
un citi, kurus glabā vecās bibliotēkas un archīvi, piem. vēl līdz ne-

izdotais Valenti v. c. Šiem ceļojumu aprakstiem jāliek blakus atse-

višķi izvilkumi no dažādiem vēstures darbiem: G. Voigt'a teiciens

(11. 303.) „Geographie und Geschichte pflegt Enea nicht zu tren-

nen
y/

,
šinī dzimstošās ģeogrāfijas un humānistiskās dzejas deskriptī-

vās fantāzijas laikā zīmējas lielā mērā uz viņa gara un spalvas brāļiem
16. g. s. Šeit pievedīšu tikai piemēram Ascanio Centorio degli Hortensi,
varbūt arī Cesare Campana Aquilano 73), Tarcagnota 74 ) v. c, kas

būtu mūsu mērķiem izmantojami.
Kā zināmus kūriozumus var beidzot minēt Florences Castello

Vecchio Livonijas un Lietavas sienas karti ar savādiem, Enea Silvio

un varbūt pa daļai arī Seb. Mūnstera ierosinātiem aprakstiem75) ;

71) Viņa darbā „Dc Europa". Par Pija II informācijas avotiem, sal.

G. Voigt, En'ea Silvio de'Piccolomini, 11, 306 (Berlin, 1862).
72) Sk. Adelung, I, 146—, 187—, 6—, 194—, 233—; Kopai. 30—, 50—. Sal.

arī agrāk citēto nHoccin h Virsmu" it īpaši sējumi: Onncb no;ibCKOfl HyHUiaTypw
XVI Btka.

73) Sk. Ciampi.
74) Sk. Vinkelmani.

73) Neizdotu un bibliogrāfijas pat neatzīmētu 16. g. s. karšu, kurās figurē
arī Livonija, ir vēl, cik zinu, labs skaits: varu aizrādīt arī uz kādu vecu, resp.

16. g. s. bibliogrāfiju par šo jautājumu: Abr. Ortelius'a Theatrum orbis terra-

rum etc. 1603. gada izdevumā (Antverp.) atrodams ļoti vērtīgs pārskats: Cata-

logus auctorum tabularum geographicarum quotquot ad nostram cognitionem

hactenus pervenere... Kā zināmu kuriozumu beidzot var pieminēt Ariosta poēmas

varoņa Astolfa „ģeografisko" lidojumu (Ori. Fur. 10. 71), sal. šinī sakarā Bolza,

Manuale Ariostesco (Venezia, 1866), 3. pielikumu. Ar šo Astolfa lidojumu der

salīdzināt arī Pantagruel'a ceļojumus un L. d. Camoes'a Luziadu 10. 91. (par
dienvidu un austrumu zemēm).
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šī karte esot pagatavota uz Toskanas lielhercoga pastellējumu, starp
1563.—1575. gadiem.

11. Vairāk vai mazāk ciešā sakarā ar nupat aizrunātiem tekstiem

stāv Itālijas archīvu materiāls, par kuru pagaidām spriežam pēc

Ciampi un retās vietās dažiem jaunākiem darbiem 7<i). šī centīgā pēt-
nieka iecirstās stigas mūs ved uz Milānes Ambrozianu, uz Romas

Barberini, uz Venēciju, Florenci v. c. Kādus datus mēs tur varētu

atrast, mums rāda daži paša Ciampi citētie rokraksti. Tā piem., kāds

itālietis (no Urbino), — Simon's Genga — kas strādā pie Rīgas ap-

cietinājumu darbiem, kā ķēniņa Stefana kara inženiers, savās vēstu-

lēs diezgan sīki informē Toskanas lielhercogu par politiskajiem no-

tikumiem pie Baltijas jūras. Starp citu viņš raksta (I. 267): ...

La nobilta tutta di Livonia havea fatto instanza per la confirmazione

d'alcūni articoli assai brutti (mans retinājums), con

i quali giā questa Provincia si diede al Re Sigismondo Augusto, ma

S. M. non intende d'esser tenuta a quelli, hauendo nuovamente acqui-
stato tutto ii paese jure belli (autora retinājums), con ricupe-
rarlo di mano dell'inimico v. t. t.

77). Kā redzams, drusku citāds uz-

tvērums, kā līdzšinējais, par Sig. Augusta privilēģiju. Savu ģenē-
tisku atrisinājumu gaida arī pazīstamie 7 Livonijas zīmējumi, kas

nāk no Romas 7H) v. d. c. lietas.

111. Par itāliešu humānistiskās literātūras ietekmi Livonijā

esmu izteicies citā vietā 70), šeit jāpieved tikai slēdzieni, proti tas, ka,

pirmkārt, arī samērā mazā un tālā Livonija nedz varēja nedz gri-

bēja izvairīties no lielas humānisma kustības atspoguļojuma, ka, otr-

kārt, šī ietekme, kopā ar itāliešu jaunlatīņu dzejas paraugiem. uz

Livoniju nāk lielāko tiesu ar otro roku palīdzību, t. i. caur Vāciju
un arī pa daļai caur Poliju, un tikai retos gadījumos (piem. pie tā-

diem rakstniekiem kā Eicēdijs, D. Hermann's) tieši no itāliešu pirm-
'paraugiem, un ka beidzot, treškārt, kopā ar stilistiskajiem parau-

giem nāk uz Livoniju zināmi inventīvi un kompozitīvi ierosinājumi
tos laikus iecienītu literāras modes virzienu un žanru veidā 80). Ja

nu prasām, ko tieši šī itāliešu renesanses (latīņu) literātūra mums

dod Livonijas aprakstīšanai, tad jāatbild, ka faktu materiāls ir tie-

šām niecīgs Hl ), bet toties nav jāaizmirst un par zemu jānovērtē mūsu

rakstnieku formālais skolojums un viņiem pārnestais, Itālijas kultūrā

veidotais, estētiskais pasaules uztvērums. Šie abi faktori deva, resp.

varēja Livonijai dot saturā un formā bagātu latīņu literātūru, kas

7ii) No jaunākiem aizrādījumiem citēšu šeit tikai vienu: Kordt'a spriedumu

par Possevino archīvu, 50. 1. p.
77) Sal. šī jautājuma apgaismošanai Archivum J. Zamoiskiego, Warszawa,

1904—1913, I—III v. c. Polijas archīvu materiālus.
7M) lekš: Collectaneavitam resque gestas Joannis Zamovscii ... illustrantia

edidit... Comes... Dzialvnski, Posnaniae, 1861. Sk. Ciampi, I, 223 v. t.
7H) Alt-Riga, 11, 24, 103—116. Sk. recenzijas par šo darbu (cik man līdz

šim zināms); šādos žurnālos: Baltische Monatschrift 1928, V; La Rassegna,

1929, I—2; Giornale Storico d. lett. ital. vol. XCIV (1929), I—2.

8°) Alt-Riga, 103—116 (Duna pater motīvs).
S1 ) Dažas druskas tomēr var savākt, piem., Mūrētus runas, P. Jovius

Moskovija, Ariosto hippogrifa lidojums un varbūt vēl citas.
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bij liegta mūsu zemes austrumu kaimiņiem SL'). Bez šīs literātū-

ras
83) mums Livonijas politiski saviļņotais 16. g. s. varētu likties

estētiski patukšs un kultūrāli primitīvs. Tā Itālija par mīlestību uz

viņu arī mūsu dzimteni bij apveltījusi ar jaukāku dzīves tēlošanas

mākslu.

M o s ko v i ja, kā viņu toreiz sauca, spēlē Livonijas 16. g. s. kul-

tūras apstākļu noskaidrošanā netiešu, literāri gandrīz pilnīgi pasīvu
lomu; tas saprotams tā, ka Livonijas lietas tiek bieži izceltas un ap-

gaismotas sakarā ar Moskoviju vai arī viņas dēļ, proti lielo noti-

kumu dēļ, kas toreiz norisinājās Baltijas jūras austrumu piekrastē
no Somijas jūras līča līdz tāliem Polijas novadiem uz dienvidiem.

Jāņa Briesmīgā lielie mēģinājumi par katru cenu izlauzties līdz Bal-

tijas jūrai un viņas piekrastē nostiprināt savu politisko un ekono-

misko iespaidu **) radīja Eiropā, kā bij jau aizrādīts šai rakstā,
tālu un plašu atbalsi. Sakarā ar to sakās daudzas diplomātiskās mi-

sijas, ceļojumi etc, kuru aprakstos atrodam plašu un biedinošu in-

formāciju par jauno politisko faktoru, par lielu spēku centru; ga-

rām ejot arī Livonijas lietām šie apraksti piegrieza zināmu uzma-

nību. Vajaga piem. tikai mest skatu uz Ad. Starczewski lielo tekstu

krājumu (Historiae Ruthenicae Scriptores exteri saeculi XVI. Bero-

linī et Petropoli, 1841.—1842., I.—II.), lai pārliecinātos, cik nepie-
ciešams loceklis, kā allaž, tā tagad, ir mazā Livonija lielajos sakaros

starp Eiropas rietumiem un austrumiem. Kas zīmējas uz krievu chro-

nistu etc rakstiem par Livoniju, tad tādus šobrīd pazīstu ļoti nedau-

dzus. Spilgtus paraugus mēs atrodam slavenā Kurbska vēstulēs sa-

vam bijušam pavēlniekam, Moskovijas lielkņāzam
85) ; citus datus

mēs varbūt atradīsim vienā otrā krievu chronikā vai relācijā, kas

gaida savu izdevēju vai apstrādātāju M).
Par Zviedrijas, Dānijas un Anglijas materiāliem,

cik tie varētu šinī laikā zīmēties uz Livoniju, esmu vāji informēts.

Pirmās valsts attiecīgie avoti nesen sakārtoti vairākos augsti kvali-

ficējamos bibliogrāfiskos izdevumos, minēšu šeit tikai divus: Rud-

82) Šeit jācitē Platonova (op. cit. 36. 1. p.) izteiksmes pilnie vārdi: C 3aiia.ua

Ha Pycb b XV — XVI bb. npoHHKajm ie mien, Ha kotoj bix MHpoco3epuaHne
anoxn Bo3po>KneHHH. Ho tsm, Ha 3enane, 3TO MHpoco3epuaHne Hwe.no 6;icck h ch;iv

yTpeHHaro co/miia, spKo cßeTHßmaro npo6yH<aeHHOMy pa3y.My; 3.aecb >Ke Ha PycH oho

IIOK3 MepU,ajlo peiIKHMH 3apHHUaMH, He pa3rOHHBUiHMH HOMHOrO Mpa«a H CTpaUJHBUJHMII
KOCHoe cyeßepHe Maccw. Sal. ar šo Estreichera statistiku piez. 61.

M ) Sal. arī Bauera konstatējumu (op. cit. 311. 1. p.): Die „Dichterlinge"
und „Skribenten", bisher hāufig nur darum verachtet, weil ihre \Verke unse-

rem Geschmack nicht konvenieren und dažu nicht einmal einen brauchberen Stoff

fūr die Geschichtsforschung liefern, treten damit (t. i. apzinoties Livonijas cie-

šos kultūrālos sakarus ar Rietumu Eiropu) m die Reihe der historischen Fakto-

ren... Der Forscher, der die politischen Verhāltnisse Livlands im 16. Jh. zum

Gegenstand seiner Arbeit wāhlt, wird kūnftig am „Stilleben der Gelehrten" nicht

vorūbergehen dūrfen.
84) Šinī sakarā atgādinu Zapoljes miera sarunu lielās grūtības: Jānis IV.

nekādā zinā negribēja atteikties no iekarotās Livonijas.

») Attiecīgie izraksti atrodami Alt-Riga, 168, 175, 176, 177.
M) Sk. piem. Vinkelm. Nr. 5213. — Arī pazīstamajā izdevumā:Aktu otho-

cflujiecfl Kb .HCTopiH Pycn co6p<iHHbie h H3flaHHb;e ApxeorpacļDHMecKOK) Kom-

MHCcieio, 111 (1544 — 1587), Cflß. 1848, atrodu tikai sīkas gadījuma ziņas.
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beck'a un Collyn'a publikācijas: pārskatot attiecīgos vecos izdevu-

mus jānāk tomēr pie slēdziena, ka 16. g. s. zviedru avoti, cik tos pa-

zīstu, par Livoniju dod maz ziņu* 7 ), interese, arī literārā un zināt-

niskā (piem. Joh. Messenius), rodas vēlāk, Zviedrijas varas augstumu
laikos.

No Dānijas avotiem pazīstu tikai divas mums interesantas di-

plomātisku misiju relācijas: Claus Uhroe (1559.), Jakob von Ulfeld

(1575., 1578.) w).

Anglijas un Moskovijas sakari Elizabetes un Jāņa Briesmīgā
laikā ir, kā zināms, samērā ļoti dzīvi, — tekstu daudzums, šim ap-

stāklim piemērojoties arī ir prāvs
s!) ), — bet Livonijai šīs sakaru līni-

jas iet gandrīz visas secen: angļi mēģināja iespiesties Moskovijā pa-

rasti no Ziemeļu resp. Baltās jūras puses un tādā kārtā viņu asie

novērojumi, kādus tie rakstījuši par krieviem 90), mūs diemžēl ne-

skar 91).

Francijas interešu līnijas savukārt, kā tas redzams jau no

Krusta kara laikiem, novirzās turpretim uz tuvajiem Austrumiem,

Konstantinopoli, Siriju v. c, Livonijai, vismaz šai laikā"'-'), no šiem

ceļojumu aprakstiem, kurus nupat apstrādājis pazīstamais rumāņu

profesors N. lorga (Les Vovageurs frangais dans l'Orient Europēen),
netiek gandrīz nekas 93). Kā mazu sīkumu literāro sakaru ziņā varu

beidzot pieminēt D. Hilchen'a sarakstīšanos ar slaveno franču filologu
I. Casaubonus'u.

Daudz labākas izredzes mums sola Nīderlandu avoti. Jau

tas materiāls, kas tagad pazīstams 91), sniedz vienā, otrā gadījumā

vērtīgus datus vai apgaismojumus Livonijas lietām. Tiešā sakarībā

ar lielo Holandes tirdzniecības un kuģniecības uzplaukumu 16. g. s.

beigās vērojam parādāmies vairākus ģeogrāfisku ceļojumu aprakstu
v. c. t. 1. izdevumus, kuru informācija skar jūtamā kārtā arī Balti-

jas jūras piekrastes: Holandes kuģotāju un tirgotāju pēdas labi sa-

skatāmas piem. Rīgas dažādās rakstu liecībās 9"'). No šiem izdevu-

N7 ) Spilgts izņēmums ir protams Olavs Magnus.
M ) Adelung, I, 222—, 273—; Starcze\vski, 11.
89) Jaunākos monogrāfiskos pētījumus par šo jautājumu citē H. Hauser,

op. cit., 429.

90) Sk. piem. Alt-Riga, 180.
91) Sal. lielo un vērtīgu angļu diplomātu, tirgoņu etc. relāciju rindu par

Moskoviju un tās apstākļiem, sk. piem., Adelung, I, 200—, 209—, 212—, 214—,

241—, 255—, 310—, 350—, 352—, 368—, 377—.
92) 17. g. s. Francijā rodas lielākā interese par Baltijas jūras tirdzniecību.

93) Starp citiem prof. N. Jorga min mūsu vēsturniekiem un valodniekiem

labi pazīstamo Guilebert dc Lannoy (15. g. s. sākums). Adelungs savukārt pie-
min (I, 361—) francūzi Jean Sauvage, kā pirmo no savas tautas, kas atstājis

krievu zemes aprakstu no šī laikmeta; viņa ceļš iet pa angļu pēdām — uz Ar-

changeļsku.
04) Kā pētīšanas stāvokļa raksturojumu varu pievest faktu, ka savus lai-

kus laikam daudz lietoto "VVaghenaer'a atlasu (ar aprakstiem) labi informētais

Vinkelmanispazīst tikai 4. izdevumā (Nr. 945), man Viļņā, J. LelewePa bibliotēkā

izdevās atrast 2. izdevumu (7 gadus vecāku).
95) Par tiem runā arī dažādie Rīgas un Livonijas apraksti un slavinājumi,

sk. piem., Alt-Riga 225—, 239—241, pie kam dažreiz varbūt arī apzīmējumi „Gal-

lus", „Iberus", jātulko šai virzienā, nerunājot jau par „Belga".
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miem, kurus nereti reģistrē, vairākkārt atzīmētie bibliogrāfiski
kritiskie darbi, var illūstrācijas labad vārdā saukt bez jau piezīmē
minētā Waghenaer'a vēl tādus kā Die Nieuwe Chronijcke van Bra-

bandt midtsgad. Vlaenderen, Hollandt en Zeelant, van 1516—1565,
Antvverpen 1565 (Vinkelm. Nr. 645), citas chronikas (Vink. Nr. 5157

v. c.) ģeogrāfiski atlasi v. t. 1. Der atzīmēt, ka arī hollandieši, lī-

dzīgi angļiem, meklējuši 16. g. s. beigās jūras ceļu gar Sibirijas zie-

meļu krastu, lai nodibinātu tiešu satiksmi ar Indiju, kuras bagātību
mirdzums jau bij fascinējis Eiropu, sākot ar antīko senātni un vidus-

laikiem"0). No 17. g. s. hollandiešu tekstiem vēl nosaucu jau vairāk-

kārt pievesto Struvs'a (Straussa) ceļojuma aprakstu, kas satur vēr-

tīgus datus par mūsu senčiem.

Ir beidzot daži aizrādījumi arī šinī laikmetā par garīgiem resp.
literāriem sakariem starp Holandi un Livoniju. Savus laikus re-

dzams iespaids būs Rīgā bijis J. Batta darbībai97); šī holandieša bio-

grāfija mums saista savā pavedienā Holandi, Franciju, Spāniju, Vā-

ciju un Livoniju 98). Pāris gadu desmitus vēlāk līdz šim neatroda-

mie J. Tvdichija darbi99) mūs atkal ved nojaušamā sakarībā ar Ho-

landi un beidzot no gadu simtu mijas mums atklājas diezgan sirsnīga,
lai neteiktu intimā J. Lipsija korespondence ar D. Hilchenu 100).,
Tie visi ir tādi fakti, kurus vērtīgi ne tik vien konstatēt kā pierādī-
jumu humānistiskās kultūras plašai diffūzijai un tālajām saistībām,
bet kam no mūsu viedokļa arī pašiem par sevi, jauniem atradumiem

klāt nākot, var būt sava nākotne.

īpatnēju uzmanību rada beidzot daži dati, kas mums nāk no

Spānijas un Portugāles humānistiem un citiem rakstniekiem.

Nav šeit, protams, runas par sistemātiski izkoptu sakaru iespēja-
mību starp šīm zemēm un mūsu dzimteni 101), šiem sakariem it īpaši

garīgajā laukā allaž ir tikai gadījuma raksturs, kas tomēr neatņem
tiem vērtību un pie reizes arī eksotisko noskaņojumu. No tādiem Li-

vonijas garīgajiem vai laicīgajiem rakstniekiem, nerunājot jau par

Rietumu Eiropas tautu lielo ceļotāju skaitu (sk. augšā), kas pazi-
nuši abas vienu no otras tālās zemes, var nosaukt jau pievestos
J. Battu, J. Tvdichiju, bez tam vēl J. Blankenfeldu un varbūt citus

vēl nezināmus 102 ); kā plašas un visuvarenas literāras skolas pierā-

98) Sk. Adelung, I, 453—463, 464—469.
87) Sk. Rutgerus Pistorius (Rotger Becker), Epicedion pil et eruditi Batti

etc; pazīstu divus izdevumus: Liibeck'ā, 1548. un 1710. g. g.
9a) Svarīgākās vietas lasītājs atradīs izrakstītas manā rakstā: Rīgas hu-

mānista S. Frenceļa poēma „Par īsto dižciltību un zinību cieņu". Filol. Biedr.

raksti, V, 56—58. .
99) Par varbūtējo Tvdichija rakstu iespiešanu Holande, sk. Recke-Nap. (ar

vecām rokraksta piezīmēm Rīgas pilsētas bibliotēkā), sal. arī Gadebusch, Liv.

Bibl. 111, 252, Jocher, Allgem. Gelehrten-Lexicon IV, 1375 un iepriekšejā_ piezīmē

pieminētā raksta 80—81 1. p. Par kādu citu vēl neatrastu un neapcerētu Tyd.

rakstu, sk Vinkelmani Nr. Nr. 5504, 5505.
10°) Pazīstu divas J. Lipsius'a vēstules: 1599. un 1604. g. g. (sk. nupat ci-

tēto rakstu 81—82).
101) Livonijas v. c. tekstos ziņas par tirdzniecības sakariem tomēr atroda-

mas vairākās vietās, sk. Alt-Riga, bez 24. t. p. piez. 6 sacītā, 153. 1. p.

1(B) Sava tiesība šeit tikt minētam ir arī P. Ruiz dc Moros, (sk. augšā).
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dījumu var bez tam pievest dažu Spānijas humānistisko dzejnieku
stilistisko radniecību ar Eicēdiju. Visi šie redzamie un iespējami sa-

kari Livonijas kultūras tēlojumam tieši nedod nekā, — mums vis-

svarīgāko autoru raksti šinī ziņā vēl nemaz nav pazīstami, — var

tikai nojaust netieša iespaida vairāk vai mazāk dzīvas līnijas; tur-

pretim Spānijas lielais drāmaturgs Lope dc Vega, diezgan grūti kon-

statējamas, lai gan noskāršamas inļormācijas vadīts 102

), cenšas attē-

lot ar viņam parasto dramatisko veiksmi un intrigas pinuma gata-
vību savā drāmā „Demetrijs" 104) veselu ainavu no Livonijas zem-

nieku dzīves un darbiem (2. akts, 4—5 scēna) 105 ). šinī dramatiskas

darbības veikli sapītajā un jauki līdzsvarotajā scēnā Lope ieved trīs

Livonijas zemniekus, — tie saucas Jeru, Laima un Jašeks 10'), —

rāda to darbus un priekus (dziesmas), kas no drāmas uzbūves vie-

dokļa izejot domāti kā epizodisks fons galvenai darbībai — Maska-

vas troņa pretendenta sarežģītām un romantiskām gaitām.
No Portugāles humānistiem vispēdīgi minams tālu ārpus savas

dzimtenes robežām pazīstamais Damiāo dc Goes (latīniski Damianus

dc Goes 1502.—1574.), kura raibā un dažādāko ceļojumu bagātā
biogrāfija viņu novedusi arī līdz Livonijas priekšdurvīm — līdz Viļ-
ņai

107). Viņa plašajos rakstos esmu atradis vismaz vienu drošu 10*)

aizrādījumu par Livoniju resp. viņas tirdzniecību: polemizējot ar

Seb. Mūnsteru, kura Spānijas apgaismojums viņam nepatīk, viņš
starp citu slavē šīs zemes plašo vīna eksportu, ieslēdzot tajā arī Li-

voniju 1™)- B|ez D. dc Goes ir vēl zīmes par dažu citu portugaliešu
vēsturnieku tiešo vai netiešo interesi par Poliju un varbūt arī event.

par Livoniju llft).

Metot skatu pāri līdz šim savāktajam materiālam, varam tai-

sīt dažus novērojumus. Viņi nevar un negrib būt dēfinītīvi slēdzieni,

jo vākšanas un pētīšanas darbs vēl tālu nav noslēgts, vietvie-

tām, kā redzējām, viņš vēl nebij lāgā sākts. Tomēr materiālu

nospraustās un gaidāmās līnijas ļauj nojaust iespējamo rezultātu

robežas un virzienu, kādu to tām diktē laikmeta gars, —tā laika

103) Jaunākā lielā spāniešu literātūras vēsture (Historia dc la literatūra

espanola por J. Hurtado y J. dc la Serna ..2. izd., lp. 652) norāda uz iespē-

jamo jezuītu informāciju.

104) par gjs iUgas vecākiem izdevumiem, sk. The Life of Lope dc Vega by
H. A. Rennert (1904), 510. 1. p. v. c.

in3) Šis aizrādījums man nāk no latviešu aktieru un teātra draugu ap-

rindām.
lt>3 ) Par šiem īpašvārdiem nevaru pilnā mērā spriest, jo nav man izdevies

dabūt pienācīgu oriģināltekstu. Pirmais no tiem, gan īstenībā refrēns vai kas

tam līdzīgs sastopams Livonijas tekstos (piem. Ss. rer. liv. 11, 525), otrais nerada

šaubas, turpretim gan trešais, kas no spāniešu rakstības viedokļa liekas ļoti aiz-

domīgs.
107) Sk. no jaunākiem pētījumiem Th. Braga, Historia da Litteratura Por-

tugueza, II Renascenca, (Porto, 1914), 620. 1. p. v. t., un Fid. dc Figueiredo,
Historia da Litteratura Classica- 1. Epocha: 1502—1580 (Lisboa, 1922), 232. 1. p.

108) Sk. vēl otru, uz Livoniju tieši neattiecinātu: Alt-Riga, 226—227.

109) Sk. Alt-Riga, 222—223.
11°) Sk. piem. A. Baianus, Lusitanus, J. Zamoiska slavinājums (sal.

Ciampi, op. cit.).
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cilvēku pasaules uztveršanas un redzēšanas veids, — kādu tām no-

teic 16. g. s. potentā estētisma radītā un izaudzinātā klasiskā izteik-

smes forma.

Vispirms mums uzkrīt piašais, humānisma ekspansijā interna-

cionālais 16. g. s. vēriens. Mūsu mazā, no lielajiem Eiropas centriem

samērā tālā dzimtene — tā atrodoties pēc J. Lipsius vārdiem „ultimo
et frigido illo axe" lv ) — var lepna būt, ka arī viņas dzīvē ir jū-
tams bijis lielās kultūras pulss, ka arī viņa ir pienācīgus ziedus ne-

susi laikmeta cēlajiem un dziļi cilvēcīgajiem ideāliem I-). No otras

puses, ievilkta lielo politisko kombināciju samezglojumos, viņa ir pie-
nācīgu un dzirdami atbalsotu interesi radījusi dažādo Eiropas valstu

politiķu, diplomātu, tirgoņu un literātu aprindās un pateicoties šai

interesei mēs varam atrast visdažādākā veida rakstos vairāk vai ma-

zāk plašas un vērtīgas ziņas par Livonijas apstākļiem un notikumiem.

Mazā Livonija var tiešām apmierināta būt par to uzmanību, kuru vi-

ņai veltījuši šī gadu simteņa avoti.

Otrkārt mums nekad nav jāaizmirst, ka apskatāmais materiāls,
lai slēdzieni būtu iespējami droši, prasa labu literāri metodisku

disciplīnējumu dažādo tā laika „litterae" izpaudumu vispusīgā ap-

cerēšanā. Šī metodiskā skolojuma pamatlīnijas mums nemaldīgi no-

sprauž antīkie daiļrunības teorētiķi, kurus gan neviens laikmets

priekš un pēc viņa nav tik dziļi pētījis un praktiski tik labi izpratis,
kā 16. g. s. dzejnieki, runātāji un sevišķi teorētisko rakstu sacerētāji,
I. C. Scaliger's, J. Sturm's, A. S. Minturno un kā viņus visus sauc.

Šī laikmeta pētītājam allaž jāpatur prātā, ka reti kad visa laikmeta

rakstniecība visdažādākās nozarēs ir bijusi tik dziļi caurausta ar

jaunklasicisma formālo tradiciju, kā 16. g. s. raksti un tādēļ šim zi-

nātniekam, ja viņš savu tieksmju horicontus negrib nospraust pā-

rāk šauri, pieklājas sevišķu uzmanību piegriezt minētā metodiskā

skolojuma vēsturiski-teorētiskai izpratnei un praktiski stilitiskai ana-

lizei. Ceļojošo motīvu, vecu un jaunu literāru paraugu, internācio-

nāli plašas stilistiskas sakarības laikmets prasa, lai viņu cenšas iz-

prast, tā, kāds viņš sev šķieties vispilnīgāks un skaistāks esam.

Beidzot par Livonijas vēstures īpatnējo, mums latviešiem dziļi

nepieciešamo un mīļo jautājumu, par mūsu tautas likteņiem jāsaka,
ka šinī laikmetā, ja viņu salīdzina ar agrākiem laikiem, ziņu un lie-

cību rodas daudz vairāk, to ir jau prāvs skaits. Šīm ziņām tomēr

bieži piemīt ne tik vien laikmeta bet pie reizes arī, cik

nu ārzemju avotos dažreiz atspoguļojas Livonijas ļaužu psīchika,

„baltiskā" apgaismojuma savādākas ēnas. Laikmeta vēriens, kā vi-

siem skaidrs, ir nešaubāmi orientēts uz aristokratisma pusi, lai arī

111) Viss sakars šai 1599. vēstulē skan tā: Epistolam tuam (t. i. Hilchena)

posui et manus meas quid si dicam ab ea caluise? cērte quidem animum...
(tas nākot) ab ultimo et frigido illo axe. Ergo Cupido etiam ea loca in-

habitat? nam Venus profecto, quae una cum Gratiis, epistolam tuam insedit.

Euge mi Hilchene! semina illa diuinavbique, vt vides, sparsa: et meliores mentes,
etiam non meliore ceļo, Deus disposuit.

112) Attiecīgie izraksti no Livonijas tekstiem sakrāti manā nupat citētā

rakstā par Frenceli, 1. p. 43 v. t.
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kādās pretešķības un sadursmēs nereti nonāktu sociālas un humā-

nistiski intellektuālās aristokrātijas pārstāvji 113), un tādēļ zemnie-

kus, šos vēl no vidus laiku lirikas uh bruņinieka romānu spožajiem
laikiem maz cienītos „vilain"'us f aplūko vai nu labākā gadījumā ar

žēlu līdzcietību (pat Livonijā, kur sociālās pretešķības allaž bijušas
asākas nacionālo iemeslu dēļ), vai vienkārši ar aukstu un nicīgu
skatu no augšas. Livonijas darbinieku ārzemju avotos ienestās vē-

smas pie reizes vēl no savas puses sabiezina krāsas vai nu mums uz

negātīvo vai pozitīvo pusi un padara visu zīmējumu nemierīgu un

objektīvo vērtējumu grūtu ; ir gan arī tādi gadījumi, kad valdošo

aprindu iekšējās nesaskaņas iekš- un ārpus Livonijas robežām (piem.

ēmigrantu polemiskie raksti) mūs apveltī ar necerēti vaļsirdīgiem at-

zinumiem par Livonijas kaitēm, — mūsu novērošanai izdevīgas per-

spektīves paver bieži arī konfesionālā polemika, it īpaši no katoļu

puses. Citādi mums allaž jāmeklē mūsu senču gaitas un likteņi it kā

kaut kur dziļi apakšā, zem daudzu citu datu un dažādu vairāk vai

mazāk partejisku vērtējumu kārtām, kuras nolobīt ne vienmēr ir

tik viegli, kā varētu likties; arī pasu datu izlasi parasti vada motīvi,
kas allaž nav „mūsu" motīvi. Lai nu tā vai šā, lai cik grūts un ne-

pateicīgs ir dažos brīžos darbs, lai cik niecīgi dažreiz izrādās ilgas
meklēšanas rezultāti, šis darbs tomēr nav veltīgs: mēs neatlaidīgi ro-

dam akmeni pie akmeņa tai nākotnes ēkai, ko sauks par latviešu tau-

tas kultūras un mākslas vēsturi.

A. Spekke

a3) Livonijas apstākļos šis pretstats izskan diezgan bieži un pie tam asi:

Sk. manu „Frenceli", lp. p. 5, 34—35, 41—42 v. c.

Par liela stila saprašanos bij teicis jaunos vārdus Poliziano, 2. 1. p., piez. 1.
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Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbild-

niecībā.

I Latviešu literātūras vēstures uzdevums.

Vēsturi dažkārt pielīdzina mitoloģijai un ne gluži bez pamata, jo
seno dienu notikumi un viņu nejaušais raksturs, vai kauzālā sakarība,
kā arī viņu nozīme pilnīgi neļaujas uztverties. Un tomēr, ja kon-

sekventi ejam tādā pat virzienā tālāk, tad jānoraida arī tās zinātnes,
kas mēģina izprast tagadnes parādības, joarī te mums nav dots pilnīgi

atslēgt lietu būtību. „Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener

Geist." Bet arī relātīvas atziņas ir vērtīgas. Katrā ziņā mums pie-
mīt neatvairāma dziņa atzīt apkārtni, kārtot viņas iespaidus, grupēt,
vērtēt, sev asimilēt, piekam gars iegūst valdību pār apkārtējiem ele-

mentiem.

Nekad, protams, neizdosies uzrādīt visus pavedienus, kas savīda-

mies stiprā auklā, kustina gara pasauli ar likteņa spēku. Bet vē-

rīgai acij daža šķiedra top saskatāma, un domātāja prātam no sub-

jektīvām iedomām vaļā raisoties, intuicija nāk palīgā, robus pie-

pildīdama. Kā mēs apkārtējo pasauli — un īpaši dzīvus cilvēkus —

fragmentāriski pazīdami, tomēr tur atrodam savu gara domēni, tā

laikā atpakaļ virzoties, mēs, nelūkojot uz nepilnīgajiem atziņas lī-

dzekļiem, padarām pagātni par savu īpašumu.
Ar to, protams, sacīts nav, ka mēs gara dzīvē varēsim visas pa-

rādības atsegt bez ierobežojuma un atlikuma. Nē, lieku agnosticismu
un skepticismu noraidīdami, paturēsim allaž vērā, ka vēsturē un

īpaši literatūras vēsturē nevaram gūt tādus vispārderīgus rezultā-
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tus, kādus sniedz dabas zinātnes. „Jo sarežģītāks ir kāds process" —

saka Hermanns Pauls (sk. viņa Aufgabe und Methode der Geschichts-

wissenschaften, Berlin 1920, pag. 13), „jo mazāk ir gaidāms, ka kāds

cits citā vietā un citā laikā norisināsies gluži tādā pat kārtā. Ar šo

sarežģīto dabu tas stāv sakarā, ka vēstures procesos mūsu atziņa gan-

drīz vienmēr paliek nepilnīga, pat tur, kur avoti plūst visbagātāki.

Protams, vēsturnieka uzdevums ir iespiesties notikumu kauzālajā
sakarā, cik tālu tas iespējams, bet viņam arī jāņem vērā, ka neno-

vēršami ir izskaidrošanai nepieejami atlikumi. Kas ar to neapmie-
rinās kā ar apstākli, kas pats par sevi protams, — un no vēsturnieka

pasa, lai viņš uzmin visas mīklas, vai arī iedomājas, ka viņš pats
var visas mīklas uzminēt, tam nav ne jausmas, kāda ir vēstures pē-
tīšanas būtība."

Vajadzēs arī literātūras vēsturniekam apmierināties ar relātī-

vām atziņām. Gan viņš varēs, dzejnieka personību ar laikmeta spē-
kiem un apkārtnes iespaidiem sakarā vezdams, dažu ko noskaidrot;
varēs dzejnieka piedzīvojumus apgaismodams, mest gaismu arī uz

atsevišķā dzejas darba rašanos un tā nolūkiem, varēs, beidzot, uzrā-

dīt sakarus laika secībā starp agrākiem un vēlākiem rakstniecības

posmiem, — bet vienmēr paša darba radīšanu varēs novērot tikai

iztālēm, jo radīšanā galu galā vissvarīgākā loma pieder personībai,

pieder garam, bet tie ir faktori, ko nekad nevar galīgi atšifrēt. In-

dividuum est ineffabile.

Cits un pie tam latviešu literātūras vēsturē visai nozīmīgs jau-

tājums ir, cik tālu drīkstam ar vēsturnieka nolūkiem iet atpakaļ pa-

gātnē. Proti, vēstures gaita, kā īsts dzīvības process, ir bezgala pa-

vediens. „Nav dzīves straumei sākuma, nav gala." Beigu galu gan

varam dabīgā kārtā identificēt ar savu laikmetu, bet kur rast izejas

punktu? Sākumi mūs, īsti ņemot, ved aizmūžā, jo nevaram cilvēces

attīstībā iedomāties tādu laikmetu, kas būtu bez nozīmes valodas un

dzejas ziņā. Bet šai dziļai aizvēsturei nevaram pieiet klāt kā vēlā-

kiem laiku posmiem; nevaram tur piemērot sakarību un secību, bez

kurām nevar būt vēsturnieka domāšana. Cilvēces gara aizvēsture

līdzinās ģeoloģisko slāņu veidošanai, kamēr vēstures gaismā nori-

tošie rakstniecības procesi ir kā aramās kārtas irdināšana tīrumā.

Ar vienu vārdu sakot: aizvēsturiskā attīstība cilvēces gara dzīvē,

gana liela un zīmīga, nav samērojama ar mums pārredzamo attīstī-

bas gaitu vēsturiskos laikos, kālab aizvēsturiskos faktorus gan va-

ram atzīt, bet nespējam tos pilnam izmantot kā vēlākos attīstības

pirmposmus. Konkrētais jautājums ir, vai folkloras materiāli stādāmi

tiešā secības sakarā ar vēlāko rakstniecību. — Tagad mūsu literā-

tūras vēstures parasti sāk ar folkloru kā latviešu literātūras pirm-

posmu, kam iespiestie raksti pieslienas kā turpinājums. Bet ne vien-

mēr tas tā ir bijis, piem. kad Cimmermann'is 1812. g. rakstīja savu

latviešu literātūras vēsturi, (Versuch einer Geschichte der lettischen

Literatur), viņam — un tā daudz citiem literātūras vēsturniekiem

pēc viņa — literātūra sākās ar rakstītām resp. iespiestām grāmatām;
grāmatniecības apskatā burtniecība neietilpa. — Ja tagadējā paaudze

(Zeiferts, Lautenbachs, Plūdonis etc.) rīkojas citādi, tad viņus uz to
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skubina diezgan saprotams motīvs, folkloras lielā vērtība. Latvie-

tis, kas savas tautas dzeju pazīst, nevar tai atmest ar roku, un pie-
griezties grāmatniecības trūcīgajiem sākumiem, itin ka tie būtu vēr-

tīgāki nekā tautas gara mantas, kas rakstos gan nebij uzglabātas,
bet totiesu jo dziļi glabājās tautas dzēselē. Un tiešām: ko atrodam

mūsu grāmatniecības sākumā? Tur ir neveikli, kropli personu sa-

raksti, nesalasāmā valodā tulkoti katechisma gabali un nedziedamas

dziesmas, kurpretim tautas dziesmām piemīt nenoliedzams daiļums,
ko arī jaunākā rakstniecība nevar pārspēt. Tas viss skubina rakst-

niecības vēsturi sākt ar folkloru.

Bet ir arī svarīgi iebildumi: tautas dzejā nav laika

perspektīves. Tautas dzejā ir mantu apcirkņi, bet nav re-

dzams, ka viņu bagātības nāktu par labu turpmākajam laiku po-

smam. Mums ir jārunā par 2 gluži dažādas dabas laikmetiem: pē-
dējais — grāmatniecība — apņem 3—4 gadu simteņus, pirmais —

tautas dzeja -.— veselu mūžību. Acīm redzot nevarēsim abus atslēgt
ar to pašu atslēgu. Tautas dzeju nevaram aplūkot viņas tapšanas
procesā. Tautas dzeja ir relātīvi stabīls lielums, kas viss guļ ta-

gadnes plāksnē. Gan pētnieks tur var saskatīt elementus, kas ir man-

toti no dziļākas senatnes, bet nav vēl neviens zinātnieks mēģinājis
t. dziesmas kārtot pēc viņu vecuma. Gan Lautenbachs (sk. viņa
Latv. lit. vēstures L daļu pag. 9) izšķir 1. t. dzejā „3 periodus: my-
tisko jeb dievu teiku, 2) aizvēsturisko varoņteiku un 3) vēsturisko

varoņu teiku periodu". Ja šos periodus ņemam nopietni, tad konsek-

venti nonākam pie slēdziena, ka „dievu dumpis", par kuru runā Lau-

tenbachs 30. lappusē, ir reāls vēstures fakts. Bet patiesībā, ja t.

dz-ās vispārēm ļaujas kāds dievu dumpis konstruēties, tad te nav

tā laika dokumenti, bet jaunākā laika fantāzija, kuras tēli projicēti

dziļā pagātnē. T. dz-u kārtotāji, piem. Būtners, Sproģis, Barons

lieto dažādus pr.incipus t. dz-u sagrupēšanai, bet neviens no viņiem

negrupē dz-as pēc vecuma, jo tas gluži vienkārši neiespējams.
Mūsu t. dz-u krājumi ir tas, ko tauta atmin līdz mūsu dienām,"

saka vēsturnieks J. Bērziņš savā apcerējumā „Par mūsu t. dz-u kā

vēstures avotu izlietošanu" (pag. 17). Bet kas pieder tagadnei, to

nevaram tā saārdīt, ka tas, zaudēdams savu koeksistenci tagadnē,
sakārtotos laikā sukcesīvi. Tā tad derēs respektēt šo apstākli un pie-
iet t. dzejai klāt ne no viņu tapšanas vēsturiskā nozīmē, bet gan ar

citu zinātņu palīdzību, īpaši ar psīcho-ģenētisku metodi pēc H. Wer-

ner'a parauga (sk. viņa „Die Ursprūnge der Lyrik" 1923.).

No t. dzejas varam daudz ko smelt mitoloģijā, etnogrāfijā, poē-

tikā, metrikā, gramatikā, bet nevaram t. dzeju savā tagadējā
veidā padarīt par pirmposmu mūsu grāmatniecībai, jo tas nozī-

mētu, ka l. t. dzeja nav veidojusies līdzteku grāmatniecībai pēdējos
4 gadu simteņos, bet ir jau reformācijas laikmetā stabilizējusies un

sastingusi.
Tā tad, ja mums rakstniecības vēsturei jāmeklē kāds izejas

punkts, tad nebūs izdevīgi sākt ar kādu laika ziņā nedatējamu at-

tīstības pakāpi, bet būs lietišķāki, sākt ar tiem laikiem, kur pēc lielā

lūzuma mūsu tautas liktenī, parādās pirmie raksti latviešu valodā,
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gan satura ziņā šauri un izteiksmē trūcīgi, bet vēstures gaismas ap-
blāzmoti. Šie sākumi, lai gan sīki un kļūdaini, ir dīglis, kas aug un

attīstās; tie ir mazi strautiņi, kas gadu virknē uz leju tecēdami, top
par veselu straumi. Un te, gluži otrādi nekā t. dzejā, visgarām ir

konstatējams sukcesīvais raksturs, vēsturisks process, šinī sakarībā

mums pirmās grāmatas un viņu neveikli tulkotie katechisma gabali

top nozīmīgāki nekā daiļākās t. dz-as.

11. Garīgas rakstniecības sākumi.

Latviešu literātūras sākumiem raksturs ir noteikti konfesionālas

dabas, jo rakstus 1. valodā izdod baznīcas vajadzībām vai katoļu vai

luterāņu garīdznieki; tāpēc, protams, šie sacerējumi visi bez izņē-
muma ir saskaņoti ar kādām vispārējām normām, un individuālus no-

lūkus tur velti meklēt. Pats par sevi saprotams, ka jau katolicisma

laikos nevarēja iztikt, L valodā neko neuzrakstot. Tā piem. jau 1513. g.

sinodē archibīskaps žēlojas, ka zemniekiem tēvreizē ir nožēlojama ne-

zināšana, (sk. Arbusovv, Die Einfūhrung der Reformation etc. I, 124).
Bet ja gaidīja, ka zemnieki tēvreizi piesavināsies, tad taču vispirmā
kārtā to vajadzēja prast garīdzniekiem pašiem, kas savukārt to ne-

varēja tulkot katrs uz savu roku. Tā tad droši vien vajadzēja tēvrei-

zei eksistēt vienā vai vairākos latviešu tulkojumos un cirkulēt garīdz-
nieku starpā norakstā, kas arī apstiprinās ar dažiem mūsu rokās nā-

kušiem agriem tekstiem. Sk. Arbūzova rakstus I. M. M-ā 1920. g.

1. un 10. burtn. — Nemaz citādi nevar būt, ka arī daži citi ticības

mācības gabali — ja arī mazos apmēros, bij pārtulkoti un cirkulēja
rokrakstos. Bet noteiktu ziņu mums trūkst. Blakus tēvreizei ir uz-

glabājušies personu saraksti, ko ir cēlis gaismā jau minētais vēstur-

nieks Arbūzovs. Tiem pievienojas vietu un personu vārdi, kas satie-

kami vecās chronikās un līgumos. Beidzot vecās prāvās ir atzīmēti

arī kādi burami vārdi. Bet visumā šie materiāli ir trūcīgi un literā-

tūrvēsturiskā sakarā maz nozīmīgi. — Raksti, kas mūsu rakstnie-

cības gaitā iegūst paliekamu nozīmi, sāk rasties, sacensībā starp kato-

licismu un Lutera mācību. Bet arī šī laikmeta pirmie darbi nav uz-

glabājušies vai nav uzglabājušies tiešā veidā. Tā Jēkaba baznīcas

mācītājs Ramms ir latviešiem sagādājis kādas garīgas dziesmas, no

kurām uzglabājusies tik viena (par 10 Dieva baušļiem); bet šī pati

iespiesta tik 1615. gadā, lai gan sacerēta jau gadus 85 agrāki, kālab

nevar zināt, vai iespiedumā redzam šīs dziesmas pirmveidu. —
Lī-

dzīgi Rammam jāmin arī viņa pēcnācējs Jēkaba baznīcas mācītāja
amatā Eks un vēl kādi mazāk pazīstami vārdi. Bet ciktāl mums te

ziņas pieejamas, visi šie darbi ir diezgan fragmentāriski mēģinājumi.
Tikai 16. gadusimteņa otrā pusē dzirdam par plašākiem rakstiem la-

tviešu valodā. Tās ir roku rakstītas grāmatas Sventajas baznīcas

archīvā.

Sventajas baznīca — agrāk Rucavas filiāle — atrodas pie Sven-

tajas upes, tagad Lietavas daļā. šis apgabals līdz ar visu Grobiņas

apriņķi bij Livonijas valsts sabrukuma laikā ieķīlāts Prūšu herco-

gam. Jaunā valdība, gribēdama apriņķi sev asimilēt, te steigšus iz-
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dara baznīcas vizitāciju, kas ir uzticēta kādam Funkam. šī vizitācija
1560. gadā konstatē, ka Sventajas baznīcas archīvā glabājas 2 per-

gamenta sējumi ar rakstiem 1. valodā, šie roku rakstītie sējumi ap-
tver svēto rakstu tekstus, kas lasāmi dievkalpošanās, tālāk Kristus

ciešanu stāstus pēc visiem 4 evaņģēlistiem, divkārši izskaidrotu Lu-

tera katķismu un liturģiskus gabalus. Revīzijas protokolā skaidriem

vārdiem atzīmēts, ka šie raksti visi ir sastādīti kuršu valodā, kas gan
var būt tikai mūsu latviešu valoda, jo kuršu kāpās, tātad Sventajas
kaimiņos, kāpu zvejnieki vēl manos laikos, priekš gadiem 35, latviski

savā starpā runādami, teicās, viņi „veršot kursisku". šie ,/kursiskie"
raksti mums sava plašuma un vecuma dēļ tagad varētu būt ārkārtīgi
vērtīgi, bet tie nav nākuši mūsu rokās, un nevien nebij uzglabājušies

paši, bet arī ziņas par tiem bij it kā zudušas, līdz 1905. g. Stavenha-

gens, Karalaučos Funka protokollu atradis, cēla tā saturu gaismā.
Patiesībā gan par Sventajas baznīcas archīvu 1560. gada revīzijā
bij tīri vai protokolāriskas ziņas uzglabājis Tečs savā baznīcvēsturē,
bet tur tās bij palikušas nepamanītas. — Te nu būtu bijuši diezgan
plaši un pie tam ļoti veci materiāli, bet šobrīd tie galīgi izgaisuši ;

nav arī izredzes, ka tos vēl kur varētu atrast. īsti jābrīnās, ka pirmo
iespiesto grāmatu autori neatsaucas uz šiem priekšdarbiem. Tā īpaši
varētu gaidīt, ka luterāņiem izdotā rokas grāmata („Enchiridion"

1586.) izmantos noderīgus priekšdarbus, jo vairāk vēl tāpēc, ka Sven-

tajā konstatētie raksti droši vien nebij vienīgais eksemplārs savā

sugā. Proti, no agrāk minētās Funka baznīcu vizitācijas ir zināms,
ka arī citās draudzēs dievkalpošanas kārtība ir saskaņota ar Sventajā
parasto. Tādā gadījumā, kā pats par sevi saprotams, arī šinīs drau-

dzēs bija nepieciešami līdzīgi teksti, ja arī taisni ne visi. Bet Enchi-

ridiona autori nemin ne vārda par priekšdarbiem latviešu garīgā lite-

ratūrā. Gan viņi atzīmē, ka Kurzemes pirmais hercogs Gothards jau
daudzko esot darījis, nokārtodams draudžu saimniecisko un admini-

strātīvo pusi, bet ne ar vienu vārdu viņi neieminas, ka šīm draudzēm

būtu bijusi pie rokas kāda literātūra latviešu valodā. Taisni otrādi,
savu darbu viņi paši uzskata kā jaunu pasākumu. Atzīmējuši, ka her-

coga vizitātori esot arī viņus rūpīgi un uzticīgi paskubinājuši („emb-

sig vnd getrewlich vermanen"), tie turpina: „Mēs arī gribam šiem

nabaga vientiesīgajiem nevāciem par labu k0... no vācu valodas ne-

vācu valodātulkot un salikt" etc. („Wir wollen auch etwas fūr die arme

einfeltige Vndeutsche... aus Deutscher Sprache m die Vndeutsche ver-

tiren vnd setzen.") Te nu bij īstā vieta pieminēt, kādi priekšdarbi
sekmē Enchiridiona sagādāšanu, bet te Sventajas baznīcai un Gro-

biņas apriņķim ir paiets garām ar klusuciešanu, turpretim ganminēts

Dobeles mācītājs Rivijs, kas esot stājies pirmais klāt (hiebeuorn un-

terfangen) pie katķisma tulkošanas un netaupījis pūliņus, tulkodams

arī svētku epistulas un evaņģēlijus, tikvien negaidot nomirdams, ne-

spējis savu darbu pabeigt. — Pēc šiem datiem jādomā, ka Sventajas

teksti Rivijam un viņa darba biedriem tiešām bijuši nepazīstami, ja
vien tie tos nav tīši noklusējuši, vairāk izceldami pašu nopelnus. Va-

rētu gan arī būt, ka Grobiņas apriņķim, atrodoties svešas valsts pār-

valdībā, ar Kurzemes resp. Zemgales hercogisti kontakts b j pārāk
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mazs, kālab turienes panākumi neatbalsojās tūlīt Dobelē vai Jelgavā.
Lai nu kā, bet spēkā paliek fakts, ka mūsu rakstniecības priekšvē-
sturē īpatnēja loma piekrīt tai latviešu zemes daļai, kas vistālāk

sniedzas uz dienvidvakariem, kā logs uz Eiropu.
Paiet pēc Sventajas baznīcas vizitācijas 25 gadi, un nu nāk klajā

kādas iespiestas grāmatas latviešu valodā. Tīri kā sacensībā iznāk

gandrīz vienā laikā 2 katķismi, viens katoļiem, Catechismus Catho-

licorum (1585.), otrs luterāņiem, jau pieminētais kas

savā pirmajā daļā satur Lutera mazo katķismu (1586). Vecākais no

abiem katķismiem ir domāts, kā jau titulis rāda, katoļu vaja-
dzībām. Bet luterāņu katķisms stāv tam laika ziņā tik tuvu, ka abas

grāmatas, domājams, ir nākušas neatkarīgi viena no otras, bet gan

atkarībā no tām tendencēm, kas prasīja līdzīgu grāmatu izdošanu.

Proti, katolicisms un luterisms, tobrīd cīnījās ap latviešu tautu. Got-

hards Ketlers, Ordeņa valsts sabrukumā, likdams par Kurzemes un

Zemgales dzimtvaldnieku, bet būdams katoliskās Polijas resp. Lieta-

vas vasals, gribēja savā zemē nostiprināt luterismu, kas viņam deva

lielāku patstāvību Polijai pretim. Jau šie politiskie aprēķini, neiz-

slēdzot, protams, arī cēlākus motīvus, varēja hercogu skubināt uz lu-

terisma nostiprināšanu savā zemē. Bet pie šīs nostiprināšanas ne-

novēršami piederēja tautai, t. i. latviešiem pieejamas dievvārdu grā-

matas. — No otras puses taisni šinī laikā Polija lietāja visus līdzekļus,
lai atjaunotu Vidzemē un Rīgā satricināto katolicismu. — Tautā ka-

tolicisms baudīja vēl vecās simpātijas; tās tagad dedzīgi mūki centās

tālāk izkopt, nostādamies tuvu tautas dzīvei un valodai. Catechismus

Catholicorum arī ir tādu centienu auglis.
Šis „Katoļu katķisms" bij veseliem gadu simteņiem palicis ne-

pazīts, tā kā vēl nesen 1586. gada luterāņu Enchiridion's" bij skai-

tāms par iespiestās latviešu literātūras sākumu.

Bet Upsalas ūniversitātes bibliotēkā nodarbodamies, šīs citur ne-

atrodamās grāmatas vienīgo eksemplāru tur kā ļoti nozīmīgu pama-

nīja poļu zinātnieks Barvinskis 1911. g. Ap to laiku šī grāmata bij

modinājusi arī zviedru bibliotēkāra Kolīna (Collvn) uzmanību. Bet

lai nu atradēja gods pienāktos vienam vai otram, katrā ziņā grāmata

bij atrasta un docents Volters, Pēterpils zinātņu akadēmijas uzde-

vumā, gādāja par šī retuma jaunizdošanu, grāmatas faksimiliem pie-

sprauzdams plašu ievadu („J\aTHUiCKW KaTexH3HCb 1585 ro.aa", līeT-

porpazrb 1915) Arī šis atjaunotais izdevums, kara apstākļos Krie-

vijā iznākdams, ir latviešu lasītājam maz pieejams. Viņam blakus

tagad nostājas cits jaunizdevums, ko sagādājis A. Gūnther's. (Alt-
lettische Sprachdenkmāler I, Heidelberg, 1929.).

Grāmatas īstais autors ir jezuīts Petrus Canisius jeb Pēteris

Kanis (dz. 1521. g.), kas Vācijā pašķir ceļu jezuītiem un ir viens no

tā laika ievērojamākiem katoļu teologiem, sarakstīdams starp citu

plašākus un šaurākus katķismus gan latīņu, ganvācu valodā. Kanisija

darbs tad nu ir mūsu katķisma pamatos, bet nav nosakāms, kurš no

Kanisija katķismiem tulkotājam bijis par īsto paraugu, jo tulkojums
ir brīvi saīsināts, un tulkošana jeb pārstrādāšana ir notikusi tādā

kārtā, ka ~tai Šgriftitei eugum unD tfjemš nejnagigem? louDem*
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pai lab ttje Riatbfibe ©aliuc ©abble tur aran ifiemptea bnb rran fdfjo maffe
(Sramatting fcagrapteg taptes" (t. i. Kristīgai jaunatnei par labu ir

vajadzīgie galvenie gabali no turienes izjemti un šinī mazajā grāma-
tiņā savilkti kopā).

Kas šo ~icaarapšanu" izdarījis, nav gluži droši nosakāms.

A. Gūnther's, šo katķismu par jaunu izdodams, kā varbūtēju tulkotāju
min Jēkabu Kaulenelu (Jakob Caulenel), kas jaunekļa gados, ap-

meklēdams „Tulku sēmināru" Tērbatā (Seminarium interpretum),
1585. g. ar uzslavu tiek minēts kā spējīgs tulks, kas māk latīniski,
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vāciski, igauniski, latviski, leitiski un poliski. — Volters no savas pu-

ses kā tulkotāju uzskata Ertmani Tolkgdorfu, dzimušu prūsi, kas vē-

lāk strādājis kā garīdznieks Valmierā, Rīgā un Cēsīs. Viņš ir de-

dzīgs jezuīts, kas palīdz Rīgā atjaunot katoļu dievkalpošanas un „Li-

vonijas jeb latviešu valodā" saraksta dažādas grāmatas, to starpā, kā

pirmā vietā minamus, kādus katķismus. Tā kā nu citi jezuītu kat-

ķismi no šī laika mūsu rokā nav nākuši, tad itin dabīgas ir domas,
ka Upsalas bibliotēkā atrastais katķisms pieder Tolgsdorfa spalvai. —

Bet katrā ziņā šī katķisma izdošana stāv sakarā ar stipro rekatoli-

zāciju, kas toreiz plaši plūda par Polijas varai padoto Vidzemi. Kat-

ķisma katoliskais raksturs izpaužas īpaši prasībā, lai lasītāji sevi at-

zīst par avīm sv. Pētera amata valdītājam, t. i. pāvestam un nepie-

slejas jaunai viltus mācībai, kas ir pretrunā (cixft") ar kristīgu mā-

cību un katoļu baznīcu. Bet dedzīgi aizstāvēdams savu katoļu ticību,

grāmatas tulkotājs ir arī kristiānismu vispār veicinājis latviešu

starpā, kālab viņš varēja izpelnīties „Livonijas tēva un apustuļa"
nosaukumu.

Valodas ziņā katķisms ir pilns trūkumu, ko trūcīgā un nekon-

sekventā rakstība vēl stipri pavairo. Pēcstādītais ģenitīvs, nepareizi
noklausītas galotnes, ģermānismi grāmatu visai saraibina. Bet ja lēn-

prātīgi iedomājamies autora apstākļos, tad izrādās, ka arī aiz visiem

šiem trūkumiem jūtas mūsu tēvu valoda. Protams, nedrīkstam to

lasīt burtu pa burtam* bet jāmēģina lasīšanā sekot autora intencijām.
Tā darot noskārstam, ka šis vecais un ļoti trūcīgais teksts tomēr nav

tik trūcīgs, kā liekas uz pirmo acu uzmetienu. Var noskārst, ka autors

visumā turas pie vidus izloksnes jeb mūsu tagadējās rakstu valodas,
bet dažos gadījumos viņa tekstā ieviešas arī citu izlokšņu pazīmes.

Leksikālā ziņā valoda maz atšķiras no tagadējās („lagadybe dodt" =

dot norēķinu), no vecām valodas formām ir uzglabājies illātīvs („<ap=
Pontio Pilato cruf tan ehkaltcz") un daudzskaitļa datīva resp.

instrumentāla galotne „s" (no tems murronems) etc. Formas kā

„Sd)iDete", „2stoetem»", Scņmctetē ©arš", tāpat „fdjaft)e"
„fd)laln // varētu izskaidroties ar senprūšu valodas ietekmi. Dažas va-

lodas parādības, kas mums tagad šķiet ērmīgas, izskaidrojas ar pie-
sliešanos latīņu valodas paraugam, tā svētajos īpašvārdos (te garām-

ejot jāpiezīmē, ka vācu valodā tas vēl šodien daudzkārt notiek), piem.

„50ut 3efum Ctgriftum muļam kungam" kur „3efum £f)tiftum" nav

latviešu datīvs, bet latīņu akuzātīvs, kurpretim „mufam kungam" ir

galotnes ziņā daudzmaz pieskaņots iepriekšējai galotnei
„
—um". —

Beidzot jāpiemin, ka katķisjnu pa jaunu izdodot resp. iztirzājot,
ir radušies kādi pārpratumi. Tā Volters un līdz ar viņu Gūnther's

titullapā negrib lasīt, kā iespiests „Litourre Semmen", bet „Lit-
touwe Semmen"; tomēr, šķiet, bez pietiekoša iemesla, jo neviens arī

šodien nesaka zeme", bet gan „leišu zeme"; tikai te leitis

ir vāciskā kārtā saukts par litauri; tātad „litauru zemē". Tāpat virs-

rakstā ir pārprasts vārds „ifcige", ko Zeiferts un ar viņu Plūdons

lasa „īstīge". Burts „c" titula lapā ir itkā pārvērties par „t", tāpēc,
ka to ir pagarinājis nejaušs traips. Gūnther'a izdevumā, kur šie

traipi dzēsti, par burtu „t" nav ir ko domāt. Bez tam pats jēdziens
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atbilst latiņu „brevis" = īss. šī katķisma valodu ir plašāki apcerējis
prof. E. Blese Izgl. Min. Mēnešrakstā 1925. g. — Bet kādas ir kat-

ķisma attiecības pret dzeju? Jāsaka, it nekādas. Gan katķisms satur

neapšaubāmi dzejiskus gabalus, tā, piem., „Trīs krāšņas vecas lūgša-
nas dienās dažkārt sakāmas" („%x\B fracfne roaetce lucffdjen/ benaeē

baffefacrt iafcocf" vai jaunavas Vlarijas slavināšanu („fab tlja

(Sumnaidjcn Sftatina, fdjtoannicta toep"), beidzot pat kādu lūgšanu,
kas sevi par dziesmu tieši apzīmē, tomēr formā un izteiksmē arī šie

gabali nepavisam neatšķiras no katķisma prozas.

lereizā ar Catechismus Catholicorum iznāk luterāņiem Enchiri-

dion's (Karalaučos, 1686.), kas satur pazīstamās luterāņu pamatmā-

cības un katechēzi par dievgaldniekiem atprasāmām ticības atziņām.

Salīdzinot ar katoļu katķismu Enchiridijs ir prozaiskāks; īsti tā nav

tautas grāmata, arī nodaļu virsraksti sniegti tāpat kā grāmatas titulis

tikai vācu valodā, kamēr katoļu izdevumā nodaļas ar vācu virsrak-

stiem ir gluži izjēmums („Das Benediite vor dem Tisch zu sprechen"
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un „Das Gratias /nach dem Tisch zu sprechen"), bet titulis ir sa-

stādīts vienīgi latviešu valodā, pievienojot tam kā Romas zīmogu tik

2 latīņu vārdus: Catechismus Catholicorum.

Valoda lielumā abiem katķismiem vienāda, lai gan šie izdevumi

nestāv atkarībā viens no otra. Tā kā Enchiridija galvenais autors, Do-

beles mācītājs Rivijs, ir miris pie šī darba strādādams, kālab grāmatas
iznākšana novilcinājusies, tad viegli domājams, ka Enchiridijs bij ie-

spiešanai jau daudz maz sagatavots, kad katoļu katķisms nemaz vēl

nebij iznācis. Lielā vienādība valodā varēja dibināties uz pamazām
izveidotu baznīcas praksi, un agrākiem rokrakstiem, bet pati galvenā
kopējā bāze bij latviešu valodas vidus dialekts, ko Tolgsdorfs varēja
piesavināties Valmierā vai Rīgā, bet kas Rivijam bij dzirdama Do-

belē. Zīmīgs ir tas apstāklis, ka Rivija darbu turpina 4 mācītāji, kas

pēc savām dzīves vietām Dobeli ieslēdz kā lokā; tādā ziņā tur, kur

viņiem pašu novērojumi valodas lietās šķirtos, viņi visdrīzāk var sa-

prasties, Dobeles valodu jemdami par normu. Proti, katķisma priekš-
vārdu kā darba turpinātāji ir parakstījuši sekoši mācītāji: Miks

(Mick) lecavā, Lemrboks (Lemrbock) Tukumā, Reimers (Revmers)
Bauskā un Vegmanis Saldū.

Katoļu katķismam iespaids uz tālāko latviešu rakstniecību neva-

rēja būt liels, jo tikai nedaudzus gadudesmitus vēlāk Vidzeme nāca

zem Zviedrijas, kas te katolicismu pilnīgi atspieda pie malas, luteri-

smu nostiprinādama ar visu enerģiju, dedzību un varu. Bet LatgaJē,
kur Polija izveda kontrreformāciju, grāmatas sāka iznākt augšzem-
nieku izloksnē, kālab Catechismus Catholicorum te nevarēja derēt par

paraugu vai cilts tēvu. —
Gluži citādi tas bij ar kurzemnieku evaņģē-

liskajām grāmatām; no tām ved nepārtraukta līnija līdz mūsu die-

nām, jo Mancelis, Fūrekers, Glūks ir še uzsāktā darba tieši turpi-

nātāji, bet viņi ir mūsu valodu tā iespaidojuši, ka nevarētu atrast ne-

viena izglītota Baltijas latvieša, kas runādams un rakstīdams, ne-

maksātu meslus šiem mūsu rakstu tēviem. Jau Enchiridijs ir bagāts
ar izteiksmes piemēriem, kas ar jaunatnes mācību pa gadu simteņiem

iespiesti tautas dvēselē, tagad tautai gan runā, gan rakstos ir allaž pie
rokas kā izkaldināta monēta. Vienalga, vai kāds ir reliģijai draugs
vai ienaidnieks, tagad viņš, arī pret reliģiju runādams, ir spiests ru-

nāt ar tiem valodas līdzekļiem, kas vispirms ir izveidoti mūsu garī-

gajā literātūrā, sākot ar Dobeles Enchiridiju.

Enchiridija tālākās daļas bij: Nevācu psalmi („Vndeudsche
Psalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge etc"), Evaņģēliji un

epistulas („Evangelia und Episteln") un Ciešanas stāsti („Passio").
Visas trīs daļas izdotas gadu vēlāk (1587.) nekā pirmā. — Interesanta

Nevācu psalmu daļa tādā ziņā, ka te redzam tā laika dievkalpošanas
kārtību un mēģinājumu atdzejot Lutera baznīcas dziesmas. Izrādās,
ka ar dzejošanu luterāņiem neveicas nemaz labāki kā katoļiem. Gan

Nevācu psalmos atrodam jau dažu iecienītu un arī tagad mums pazī-

stamu Lutera dziesmu, bet mēs nemaz nevarētu tādas domas ir prātā
iejemt, ka mūsu priekšā ir dziesmas, ja šie sacerējumi paši sevi tā

nesauktu un ja tiem nebūtu pielikta pat meldija, pēc kuras tie dzie-
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dami, piem., Das Vater vnser m Gesanges weise rjcrfaffet durch

Doct. Mart. Luth. Vater vnser im Himmeheich.

Xņetoš crfcm £)ef>kš toalftibe Sla tu mun>? / itmeffemē
mpat}el / It)btes $rale* buut nnDc tbocm pefgoucft / 2Snb grib to,

nomumš / £oDe /fa nf)e toen lubtc3c ta / fa ta cbtfj no

fgirDe buebbcn.

Kā šiem pantiņiem, tā arī visām citām dziesmām Nevācu psalmos
dzejas pazīmes trūka tik pilnīgi, ka Dr. A. Bīlenšteins, šo grāmatu
1886. gadā pa jaunu izdodams, priekšvārdā uzmeta jautājumu, vai

tad tamlīdzīgas dziesmas vispārīgi kādreiz esot dziedātas. Zināms, tās

ir gan dziedātas, tikai neprasiet kā! Cik briesmīga bij šādu dziesmu

dziedāšana, to īsti sāka atskārst tikai tad, kad patiesas dziesmas iz-

stūma neīstās no tautas svētnīcas. Bet par to vēlāk. —

Ar Enchiridija 4 daļām tad nu bij luterāņu garīgai literātūrai

latviešu valodā likts pirmais pamats, nepilnīgs un kļūdaiņš, tomēr

liecība, ka mūsu dzimtenē garīgā dzīve grib mosties arī latviešu starpā.

Turpmākos gadu desmitos šīs Enchiridija daļas atkal iespiež vai pa-

vairo ar dažām jaunām kombinācijām. Bet īsti jūtams progress top
garīgā laukā nomanāms, kad tur sāk strādāt Juris Mancelis, jeb kā

viņš rakstās Georgius Mancelius Semgallus, kas kā personība, zināt-

nieks un latviešu valodas pratējs apēno visu savu apkārtni. Par

viņu būs kādi vārdi sakāmi nākamā nodaļā, kur būs jārunā par garī-

gās literātūras ziedu laikiem. Bet kaut kāds mazums garīgās literā-

tūras laukā bija jau pastrādāts arī ar 1585., 1586. un 1587. g. izde-

vumiem. Tie rādīja, kādā virzienā ies mūsu rakstniecība, tālāk izkop-
damās; rādīja arī, kādus ceļus tā neies, proti, ka tā nebūs folkloras

mantu vai burtniecības turpinājums, bet paudīs mums kristiānisma

idejas vakareiropejiskās, īpaši vāciskās, formās. — Kad vēlāk radās

„domas par tautiskas dzejas nodibināšanu" — sal. Pārstrauta apce-

rējumu ar šādu tituli
—,

tad latviešu rakstniecība bij pastāvējusi jau
300 gadus un nevarēja atgriezties atpakaļ pirmatnējā stāvoklī, itkā

šīs 300 gadus ilgās attīstības nemaz nebūtu bijis starpā. — Tādā

ziņā tad 16. gadusimteņa biklie mēģinājumi iegūst lielu nozīmi ne-

vien kā valodas pieminekļi, bet arī kā literātūras pirmsākumi. —

111. Garīgas rakstniecības uzplaukšana.

Grūtos laikos—pēc lielā Livonijas kara —uzdīgusi, latviešurakst-

niecība attīstījās nākamā gadusimtenī diezgan strauji. Gan arī 17.

gadusimtenis bij pārāk bagāts ar kariem, bet to nestais posts taču

nebij tik liels, kā tas, ko bija nodarijuši Jāņa Briesmīgā karapulki,

jeb „tee (celi ®reetoi", lai „to SBiob« Semm ufje tocen gbauftije ispoftija /

bett irr tof)* &mbt£ / (£emniefu§ / 9©al)3eefd)u§ / \a irr unb

eelltnefdjuē / pinngleja / bkxa\a ļ fiuillinaja unb geppe (šefgmd
ušburrtuš fa 3"*)fa3 /ar Slsgiē no iēfappaja / /
©IjafpaļdŽ)a§ unb $umpratt>aš .stauna Kad unb apfmebja / gittuS nofcujtoe /

gittuS par mubjdj)ig:f)ecm SBarraJbccin Mrccloa = Semmcf) notnebbc etc."

(Mana Postilla, I. pag. 168). Salīdzinot sava laika karus ar Livo-

nijas kara šausmām, Mancelis varēja liecināt, ka „Schinny Karrā bij
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vēl pusmēra Bet gan arī tikai „pusmēra". Tomēr ne-

lūkojot uz politiski labilo stāvokli, parādās kā Kurzemē tā Vidzemē

spējīgi rakstnieki, kas mūsu garīgo rakstniecību noved līdz pilnīgam

uzplaukumam. — šo rakstnieku starpā kā pirmais ir minams Juris

Mancelis. — Viņš ir dzimis 1593. gadā Mežmuižā pie Lietuvas

robežām kā mācītāja dēls. Viņa māte ir Bauskas mācītāja Reimera

jeb Reimersa meita. levērojot, ka Reimers bij viens no galvenāka-

jiem redaktoriem Enchiridija izdošanā, ļoti domājams, ka arī viņa
meita bij ciešākā kontaktā ar latviešu valodu un ienesa savas ģime-

nes tradicijās arī Manceļu namā. Svarā krīt arī tas apstāklis, ka

Mežmuižā atrodas Dobeles-Jelgavas apvidū un valodas ziņā pieslie-

nas šim apgabalam, kālab Juris Mancelis jau bērnībā varēja pieša-
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vināties to vidus-dialektu, kam pirmās latviešu grāmatas bij pašķī-
rušas ceļu. Vēlākā mūžā Mancelis nāca kontaktā ar augšzemnieku
izloksni, kālab viņš uz plašas pieredzes pamata varēja spriest par
latviešu valodas īpatnībām. Dzimtenē skolas apmeklējis un vairā-

kās Vācijas pilsētās studējis, viņš jauns pārnāk Kurzemē, ieņem
vietu kā mācītājs Vallē un Sērpilī, pāriet tad uz Tērbatu, kur iejeir
augstus goda amatus, būdams nevien mācītājs, bet arī prāvests, kon-

sistorijas loceklis un universitātes profesors, pat rektors, līdz 1637.

gadā, paklausīdams hercoga aicinājumam, pārnāk kā galma mācītājs

uz Jelgavu, kur mirst 1654. gadā. —

Latviešu valoda Mancelim vienmēr stāv tuvu. Kā draudzes mā-

cītājs viņš mēģina ar klausītājiem tā izrunāties, ka tie viņu arī tie»

šām saprot. Tērbatā būdams, viņš, lai gan ārpus latviešu zemes ro-

bežām, nodarbojas ar latviešu rakstiem. Tērbatas apkārtnē mīt to-

laik daži latvieši, kas turp nobēguši, tiem viņš izpilda garīgās va-

jadzības latviešu valodā, būdams tai pārliecībā, ka latviešu valodu

viņš pilnīgi pārvalda. Lūk, ko viņš latviešu zemniekam pats liek
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par sevi sacīt (savu vārdu gan neminēdams): „23p tutt ivafoa 93af=
nigaš fungS / taft runnaja fdjo SMloDu itt fcf)Ctcfte / pt) to mcrjfj gljajcmi".
(3ctjen ©eeprddļe, o. faruna).

Tā latviešu valodā juzdamies drošs un stāvēdams arī sava laika

izglītības augstumos, Mancelis bij tieši aicināts, virzīt uz priekšu

latviešu garīgos rakstus, kas gadu desmitiem bij palikuši stagnācijā.
To viņš arī darīja. Nav nozīmes, te minēt dažus sacerējumus vācu

vai latīņu valodā (apcerējumu par zemes trīci, apsveikumus etc),
bet jāatzīmē kā ļoti ievērojami sekosi viņa darbi latviešu valodā:

1. Vademecum's, kurā viņš ietver agrākā Enchiridija sastāv-

daļas, tās papildinādams ar Zīraka gudrības grāmatu un īpaši ar
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daudz jaunām dziesmām. Dziesmas formas ziņā tādas pat kā agrā-

kās, t. i. ne tām rituma, ne atskaņu; bet valoda tur skaidra un sa-

protama, pat gleznaina. — šīs grāmatas priekšvārdos Mancelis mē-

ģina ievest zināmu likumību latviešu rakstībā un nodrošināt vār-

diem pareizu izrunu. — Jāpatur vērā, ka šī un citas dievvārdu grā-
matas vispirmā kārtā bij nodomāta vācu tautības mācītājiem, kas

valodu varēja pavisam izķēmot, lasīdami viņiem nesaprotamus vār-

dus gluži nepietiekošā ortogrāfijā. Iznākums mēdza būt tik bēdīgs,
ka pēc Manceļa vārdiem, zemnieki tādu runātāju noklausījušies,
sakot: „Kas zinna, ko tas Watczemmes Kagkis sacka!" šādu necienīgu
stāvokli novērzdams, Mancelis māca izšķirt plato un šauro „c", ie-

ved mikstinātus burtus etc. Ar citiem vārdiem, Mancelis ievada tā

dēvēto veco ortogrāfiju, gan vēl nenovezdams līdz konsekventam

galam.
2. Tieši valodas izkopšanai kalpoja Manceļa Le 11 us, vārdnīca

ar frazeoloģiju, kam bij vēl pievienotas 10 sarunas (Zehen Ge-

sprāche). Te redzam, cik īpatnēja ir Manceļa valoda, visvairs saru-

nās.

3. Vispilnīgāki Manceļa talants tomēr parādījās viņa sprediķu

grāmatā „Lāngstgewūnschte Lettische Postil 1",

1654. Pie šīs monumentālās grāmatas Mancelis ir strādājis gadu

desmitiem; pie tam, cik var vērot, viņš sprediķus vis netulko, bet

sacer brīvi un nevien sacer, bet arī draudzei saka. Tā piem. spre-

diķi Miera dienai 15. resp. 25. janvārī viņš ir nešaubīgi uzrakstījis
konkrētā atgadījumā, jo viņš runā piemin, ka no Livonijas kara ir

pagājuši 65 gadi, un malā pats uzstāda aprēķinu, proti Ab anno 1582.

usq. Ao, 1647. Tā tad šis sprediķis tiešām ir sacīts un sacīšanas

nolūkos uzrakstīts 1647. gadā. Daudz citi apstākļi šo novērojumu

apstiprina. — Bet šim apstāklim ir liela nozīme tādā ziņā, ka Man-

ceļa valoda, kas ir skolojusies pie klasiķu paraugiem, no vienas pu-

ses gan labprāt veidojas plašos, labi organizētos periodos, bet no

otras puses nekur neaiziet tālu projām no tautas valodas un katrā

ziņā ir labi izrunājama, nav domāta acīm, bet dzirdei. Vietu

vietām itkā dzirdam cauri Manceļa runas īpatnējo ritumu. Tas jo
vairāk pelna ievērību tāpēc, ka dzejas ritumu Manceļa rakstos velti

meklēsim. Pat latīņu un vācu valodās Mancelis, cik var spriest,

dzejojis nav daudz, bet latviešu valodā tam pēc dzejas likumiem ie-

kārtotu dziesmu nav nemaz, izņemot vienu diezgan vulgāru strofu,

ar ko viņš nobeidz savas 10 sarunas:

2)ob,beta 2)eeroam ®f)oDu!

£afj Dof)b mumS piHu SBfoljbu.

Sprediķos turpretim Mancelis jūtas savā elementā. Dievvārdu

zinātnes viņš pārzin, kā vien to no tā laika teologa var prasīt, un

ar paskaidrojumiem tekstam blakus allaž motīvē savus uzskatus.

Bet galvenis, šās evaņģēlija mācības sludinādams, viņš tās illūstrē ar

bagātiem piemēriem no mūsu dzimtenes vēstures, sabiedriskas dzīves

un tautas ierašām. Aizrādījumu uz tautas dziesmām, sakāmiem vār-

diem, īpatnējiem izteicieniem ir tik daudz un dažkārt cits citam bla-
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kus, ka taisni redzam te zināmu virtuozitāti, patiku ar valodu iz-

šķērdīgi rīkoties, tā piem. viņš Jūdasam pienācīgo sodu raksturo

ar veseliem trim sakāmiem vārdiem no vietas: „stat)Ds £arb-:- / taboa
Sldfllļa / fafoš Üboen* / Stiute / fatjba s£utra / tdhb£MeetutS'1

(Post. Hī. pag. 117).

Bagātu vielu Manceļa svētrunām dod tautas netikumi: slin-

kums, dzeršana, māņticība. Neapnicis viņš aprāj dzērāju, kas „pee=

miljees pt) fauni Slappt / abbfeeD famu mat ~murffdjftna fa

gutļfa 2)rabinjol)»". Ne labāki klājas dienaszagļiem un sāls pūšļētā-
jiem. Arī lieka greznība dabū savu daļu; tāpat krāpniecīgi paņē-
mieni nodevu maksāšanā. — šādas sava laika parādības aizņemdams,
Mancelis savās runās top īsti daiļrunīgs. Gan viņa rakstos netrūkst

atsevišķu kļūdu un dažu stipru vārdu, kam tagad cēlāka runa pa-

ietu secen, bet konkrētā un līdz ar to arī gleznainā, uzskatāma iz-

teiksme, kā it sevišķi autora nepārprotama labpatika, ar ko viņš
par šīm lietām runā, ievirza Manceļa sprediķus — tāpat kā viņa

„Desmit sarunas" — daiļprozas rindās un sniedz mums nevien ba-

gātas un krāsainas ziņas par tā laika apstākļiem un uzskatiem, bet

te Mancelis parādās arī kā runātā vārda lielmeistars,
kam vēl šodien varam sēdēt pie kājām, īstu latviešu valodu mācī-

damies.

Vēl nebij Manceļa sprediķu krājums iespiests, kad Mancelim

pienāca apsveikumi ar paneģirisku uzslavu ganvācu, gan latīņu, gan

arī latviešu valodā. Redzams, ka Manceļa sprediķi bij jau tālu iz-

platījušies rokrakstā. Kad beidzot sprediķu grāmata bij iespiesta,
autoram pašam ap to laiku nomirstot, tad varam iedomāties, ar kādu

godbijību uz šo lielo darbu raudzījās veselas paaudzes! Sākumā

Postilla vairāk iespaidoja vācu mācītājus. Viņu labā bij sprediķiem
doti vācu virsraksti. Bet vēlāk Postilla tika nepieciešama latviešu

mājās svētdienas pātaros, un tādā kārtā senā tautas valoda no Man-

ceļa rakstiem plūda veseliem gadu simteņiem tautā atpakaļ. Man-

celis ir pirmā lielā stila parādība mūsu literātūrā un, lai gan no dzi-

muma ne latvietis, tomēr caur un cauri mūsu zemes bērns, kam lat-

viešu valoda ir tuva un mīļa, ka viņš pats par sevi var sacīt:
„sJJicl)%

runnojam nujfi Satunffu SSalloDu". (Post. 111. pag. 60).
2. Kristofors Fūrek cr s. Ar Manceli garīgie raksti ir

jau tikuši ārā no bērnu autiņiem, īpaši runas valoda bij sprediķos
atradusi adekvātu izteiksmi. Bet visnotaļ latviešiem vēl trūka garī-

gas dzejas, kas dievkalpošanā bij gluži nepieciešama. Tur nu dzie-

dāja dziesmas pēc Manceļa Vademekuma. Viegli iedomāties, kāda

bij šī dziedāšana, kur teksts nenāca meldijai pretīm. Mums ir uz-

glabājušās vairākas atsauksmes, kas liecina, ka tādos apstākļos īsti

nav dziedāts, bet gaudots un kaukts. Viens no apgaismotiem vācie-

šiem, kam tāda nepiederīga dziedāšana nedeva mieru, bij no Vācijas
ienākušais Henricus Adolphi, Dobeles mācītājs ap 17. gadusimteņa
vidu. Gribēdams šo nebūšanu novērst, viņš lūdz palīgā kādu vīru,

vārdā Kristofors Fūrekers (Christophorus Fūreccerus), kas tobrīd

dzīvo Dobeles apkaimē (im Doblinischen). Adolfija lūgumu izpildī-

dams, Fūrekers pārtulko kādas baznīcas dziesmas latviešu valodā.
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Kad nu šīs dziesmas saka draudzei priekšā, notiek brīnums. Lat-

vieši, kas senāk ar dziedāšanu mocījās un nevarēja iemācīties ne

tekstu, ne meldiju, tagad uz vienreiz priekšā sacīšanu, patur mel-

diju un vārdus arī. Brīnumu bij izdarījis Fūrekera dziesminieka

gars. Tagad sāka jauno dziesmu dēļ uz Dobeles baznīcu plūst ļau-
dis arī no kaimiņu draudzēm. Tā tad bij jāgādā, lai tamlīdzīgu dzie-

smu būtu vairāk. Fūrekeru lūdz dzejot vēl tālāk. Viņš lūgumu pa-

klausa. Tā sanāk materiāls veselai dziesmu grāmatai. Fūrekers

ķeras klāt arī pie citiem rakstnieka uzdevumiem: viņš pārtulko da-

žas bībeles grāmatas un strādā pie vārdnīcas un grammatikas. Bet

tikai mazums viņa darbu, proti kādas viņu garīgas dziesmas, iznāk

viņa mūžā, Vade mecum'a jaunizdevumā 1672. g. Visi citi viņa raksti

paliek neiespiesti līdz Fūrekera miršanai un ir pa autora slimošanas

laiku pa daļai izvazāti; tas īpaši sakāms par tulkotām bībeles daļām.
Bet arī grammatika nevarēja iznākt ar Fūrekera vārdu, totiesu ir di-

bināts iemesls domāt, ka Ādolfija latviešu grammatika (1685) īste-

nībā ir Fūrekera darbs, pie tam ļoti ievērojams darbs, pirmā pla-
šākā latviešu grammatika. Kas noticis ar Fūrekera vārdnīcu, nav

pietiekoši noskaidrots. Vairāk domājams, ka Fūrekera paša rok-

raksts mums ir zudis, bet kā daži citi roku rakstīti veci vārdnīcas

eksemplāri atbalstās uz Fūrekeru. — levērību pelna arī Fūrekera

izpratne ortogrāfijas lietās; proti, viņš neraksta Čupu burtus (tsch),
bet lieto tai vietā švītrotu z (zakls = čakls) un garo vokāli švītro

caur kājiņu, piem. „mes" = mēs. Tā Fūrekeram ir bijusi izveidota

ortogrāfijas sistēma, kas ļoti tuvu stāv mūsu tagadējai ortogrāfijai.
Diemžēl šī ortogrāfija nav nākusi spēkā, jo Fūrekera materiālus iz-

lietodams, Ādolfijs liek tos pārrakstīt citā, vācu lasītājiem vieglāk

pieejamā rakstībā. Tā Fūrekera paraugu ignorējot, ar Adolfija re-

diģēto Kurzemes dziesmu grāmatu 1685. g. galīgi nodibinās tā dē-

vētā vecā ortogrāfija, kas latviešu valodas skaņām gan maz atbilst,
bet vēl šodien sīksti turas.

Mancelis, kas ieņēma augstākus amatus, bij savam gadusim-

tenim un vēl vēlāk liela autoritāte, Fūrekers nebij pat mācītājs, bet

tikai „svētās teoloģijas studiozus", kas laikam nozīmē to pašu, ko

mūsu parastais teoloģijas kandidāts. Bet tāpēc ka viņš nebij mācī-

tājs, mācītāju saraksti par viņu nesniedz ziņas, un līdz ar to Fūre-

kera liktenis mums ir tumša mīkla. Daudzmaz pieturas dod sekoši

dati: 1632. gadā Christophorus Fūreccerus immatrikulējas Tērba-

tas ūniversitātē kā neretietis (Nerftā). Tākā Neretā priekš tam

tiešām ir bijis mācītājs ar Fūrekera vārdu, tad mūsu dziesminieks

gan būs viņa dēls, ko apstiprina vēl kādi citi apstākļi. Vēlāk mēs

Fūrekeru satiekam dobelniekos, kur viņš pēc baznīcvēsturnieka Teča

ziņām dzīvojis laulībā ar turīgu latviešu atraitni. No priekšvārdiem

Adolfija izdotās grāmatās (grammatikā un Dziesmu grāmatā) dzir-

dam tālāk, kā Fūrekers ir bijis labs pratējs bībeles oriģinālvalodās,

tā tad grieķiski un ēbrejiski. Beidzot par Fūrekera mūža galu Adol-

fijs sniedz dažas ziņas, kas mazāk rada skaidrību, nekā uzdod mī-

klas; proti, tai laikā, kad Fūrekers strādājis ap Manceļa rokas grā-

matu, to cauri lūkodams, esot nākuši starpā visādi kavēkļi, ko mēs
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tagad nevaram pieminēt, tā kā daudz gadiem vajadzēja aiziet, to-

mēr
. . .

grāmata nevarēja kļūt gatava, līdz viņš, Fūrekera kgs, bei-

dzot mēli un roku triekā pazaudējis, bij piespiests, no šī darba gluži
atstāties." —

Kas šie par kavēkļiem bijuši, vai piem. precības ar latviešu

sievu, to var tikai minēt. Tāpat nav zināms, kad un kur Fūrekers

ir miris, bet jādomā, ka miris viņš būs ap 1680. gadu. — Bet latviešu

tautā, kam viņš mēli atraisījis uz garīgu dziedāšanu, viņš kā p i r-

mais un lielākais garīgais dzejnieks dzīvo vēl šo-

dien ar savu bagāto un īpatnējo dzejas talantu. Viņa iniciāli C. F.

ir latviešu garīgās dzejas zīmogs un simbols.

3. Emsts Glūks. Ar Manceli un Fūrekeru latviešu drau-

dzes bij tikušas pie dievkalpojamām grāmatām, kas'nestāvēja ze-

māk par tamlīdzīgu literātūru vācu tautā. Bet pēc toreizējā uzskata,

evaņģēliskām draudzēm gluži nepieciešama bij arī pilnīga bībele,
un tās latviešiem vēl nebij, atskaitot dažus posmus, kas bij atrodami

Rokas grāmatā, Lettū un Postillā. Mancelim, acīm redzot, prāts ne-

sās vairāk uz praktiski-zinātnisku darbību, Fūrekeru darbā aptu-

rēja slimība, — tā tad, lai bībeli sistēmatiski, pilnos apmēros, pār-

tulkotu, bij vajadzīgs cits vīrs. Tas arī radās ārzemnieka Ernesta

Glūka personā. Gluži jaunos gados viņš no Vācijas ieceļo Vidzemē,
kur pārliecinās, cik ļoti šejienes tautām bībele vajadzīga. Pa jaunu

Vācijā studijām nodevies, viņš atgriežas uz Vidzemi atpakaļ, dabū

mācītāja vietu Alūksnē un veic te diezgan īsos gados lielo tulkošanas

darbu, pie kam viņam palīdz tikai viens norakstītājs. 1685. gadā
iznāk Jaunā derība, vienā gadā ar Adolfija grammatiku un Kurze-

mes Dziesmu grāmatu. Tākā ap šo laiku parādās vēl daži ievēro-

jami raksti latviešu valodā (Vidzemes Dziesmu grāmata, lielais Lu-

tera katķisms, Elgera raksti etc), tad 1685. gadā ir latviešu ga-

rīgajā rakstniecībā sasniegta kulminācija, kas interesantā kārtā

nāk taisni 100 gadus pēc pirmās grāmatas parādīšanās. Bet atkal

100 gadus vēlāk ir Vecā Stendera ziedu laiki un līdz ar to latviešu

laicīgā literātūra paceļas nozīmīgā augstumā. Atkal apmēram 100

gadus uz priekšu skaitīdami, nonākam tai laikā, kur jāvelk robežu

stiga starp tautisko laikmetu un tā dēvēto „jauno strāvu" jeb lite-

rātūras virzienu ar sabiedriskiem centieniem kā dominējošo iezīmi.

1689. gadā var jau pilnu bībeli dedicēt zviedru karālim Kār-

lim XI., lai gan dažas daļas, kā rādās, ir iespiestas vēlāk. Ar bībeles

tulkojumu Glūks bij pastrādājis darbu, kura ilgstošās sekas nemaz

nav aprēķināmas. Gan pilna bībele nespiedās tieši plašākā tautā, bet

pēc tās savā izteiksmē orientējās predikanti un turpmākie garīgie

rakstnieki, kālab „bībeles valoda" ir ietekmējusi visu vēlāko rakst-

niecību, neizjemot pašu jaunāko. Interesants ir fakts, ka Glūks,
Alūksnē dzīvodams, tomēr neraksta Alūksnes izloksnē, bet pieslie-

nas Manceļa un Fūrekera valodai. Tas rāda, ka Glūka priekšgājē-

jiem jau ir izdevies nodibināt rakstu valodu, ko pēcnācēji nevar

ignorēt. Ortogrāfijas ziņā ir starp Rīgu un Jelgavu notikusi kādā

Rīgas apspriedē vienošanās, un tā 1685. gads uz gadusimteņiem no-

drošina mums daudzmaz vienādu rakstību, jo Glūka bībeli un Kur-

zemes Dziesmu grāmata turas šinī ziņā pie vienādiem principiem. —
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Bībeli tulkojot, Glūks izlieto, kur viņam tas šķiet piejemams,
pārtulkotos posmus arī agrākā redakcijā, bet šiem priekštečiem pretīm
ir pietiekoši patstāvīgs. Tāpat vācu tulkojums viņu dažkārt vilina uz

piesliešanos vācu izteiksmei, bet nepaliek nekādu šaubu, ka arī vācu

paraugiem pretīm viņš nejūtas saistīts, un ka viņu saista vienīgi
tekstu oriģināls tā laika teoloģijas izpratnē.

Glūks nav latviešu tautai tik intimi tuvs kā Mancelis vai Fū-

kers, kas bieži pieskaras latviešu tautas dzejai un citiem folkloras

materiāliem. Totiesu Glūks ir liels rakstnieks starptau-
tiskā mērogā. Kad viņu 50 gadu vecumā 1702. gadā krievu ka-

rapulki saņem gūstā, viņš ir jau paspējis sagādāt latviešiem bībeli,

lielo katķismu, dziesmu grāmatu, ierīkot skolas, vest plašas un asas po-

lemikas ar pretiniekiem, un nevien to, bet ir arī izdošanai sastrādājis
Amosa Komenskija paidagoģiskos rakstus vācu, latīņu, grieķu un

krievu valodās. Bez tam viņš ir jau nodarbojies ar bībeles pārstrā-

dāšanu no slavu valodas parastajā tautas valodā. Cik Glūks bijis liels,

top īsti redzams gūstniecībā, jo Maskavā darbodamies nedaudz ilgāk

kā 2 gadus, viņš tur ierīko skolas, vada laikrakstu un saraksta veselu

rindu grāmatu par visdažādākajiem jautājumiem. — Vidzeme viņam
ir bijusi itkā etape slavenā mūža ceļā. Bet šī etape ir iezīmēta ar

auglīgiem darbiem, un Glūka piemiņa Latvijā zaļo līdz ar tiem ozo-

liem, ko viņš Alūksnē dēstījis, savu tulkošanas darbu beigdams.

Ar Manceli, Fūrekeru, Glūku ir minētas trīs izcilas personības,
kas noteic latviešu literātūras seju 17. gadu simtenī. Protams, ka

viņiem blakus būtu godām minami arī daži citi vārdi, tikai tie nav

iepriekšējiem līdzvērtīgi; tā Ādolfijs nokārtoja Fūrekera dziesmu iz-

došanu, dzejoja arī pats; bet nevarēja ar Fūrekeru sacensties. Dīcs

(Svante Gustavs Dietz's) Smiltenē un Bīnemanis (Jahann Bernhard

VVilhelm Bienemann) Kurzemē sniedza labi daudz un vērtīgu dziesmu,
bet viņu darbu atvieglināja un noteica Fūrekera paraugs, jo tie nāca

laika ziņā diezgan vēlu pēc pirmās dziesmu grāmatas iznākšanas, kad

Fūrekera dziesmas draudzēs jau bij iespiedušās.

Augšā minētie rakstnieki, lai nu darbojas Kurzemē vai Vidzemē,
ir viena gara bērni un viena organisma locekļi, jo visi dzenas kalpot

evaņģēliskai baznīcai. Savrūp no viņiem stāv ievērojams katoļu
rakstnieks. Tas ir Elģers.

Juris Elgers (Georg Elger) (1585—1672) jezuītu
rezidences priekšnieks (superior) Daugavpilī savā garajā mūžā sa-

raksta 1. Evaņģēliju perikopes svētdienām un svētku dienām, Evan-

gelia. Toto anno singulis Dominicis & festis diebus etc. 1672. 2. Ga-

rīgas dziesmas Cantiones Spirituales etc. 1673. — 3. Vārdnīcu. Dictio-

narium Polono-Latino-Lottavicum, 1683. —

Elģers ir dzimts vidzemnieks, varbūt pat latvietis, kādu laiku

strādājis Cēsīs. Tāpēc nav ko brīnēties, ka viņš dialekta ziņā stāv

tuvu pirmajiem luterāņu rakstniekiem. Rakstībā ir redzams poļu ie-

spaids, tā „z" atbilst tam pašam burtam tagadējā latviešu ortogrāfijā,

piem., Evangelia pag.; 216: „(Summenata c* tu pilitd āueleftibd", = esi



sumināta tu pilnā žēlastības.
— Elģera dziesmas pa daļai saskan ar

Nevācu psalmiem, kas varētu izskaidroties ar kopīgiem paraugiem
latīņu valodā. Citas dziesmas turpretim it kā atgādina neveiklos mēģi-
nājumus 1671. gada Vademekumā; tā piem. Cantiones sniedz šādas

atskaņas.

£eņ femn rotjffa uaffaul brinoiaš /
Melnam taba pebgim fjena ffaia&

= Dievam tāda piedzimšana klājas, kur Jbrīnojas" un „klājas" par

vari ir nolikti neiespējamās atskaņu attiecībās.
— Salīdzinot ar Fū-

rekera dziesmām, kas tai laikā pa daļai jau bija parādījušās, Elģera

dzejas māksla ir vēl ļoti primitīva. Bet droši vien Elģera dziesmas bij
sacerētas jau agrāki. — Elģera darbiem nebij īsta turpinājuma, jo
Vidzemē un Kurzemē katolicisms bij gandrīz izzudis, kālab vidus iz-

loksnē iznāca tikai nedaudzas dievvārdu grāmatas; turpretī Latgalē,
kur katolicisms pa jaunu nostiprinājās, dievvārdu grāmatas vēlāk iz-

nāca latgaliešu izloksnē. — Tā piem., 1730. gadā iznāk Katoliszka

Dziesmiu gromota etc. No šiem laikiem sākot divi latviešu tautas zari

nevien šķirti dzīvo dažādās robežās, bet šo robežu grāvi vēl padziļina
dažādība ticībā un rakstu valodā. Nākamiem laikiem atliek grūtais,
bet goda pilnais uzdevums, te atrast sintēzi, kas rada starp abām tau-

tas daļām un to literātūru ciešāku vienību, neizdeldot vērtīgās

īpatnības. —

17. gadsimteņa literātūrai dod itkā noslēgumu Dundagas mācī-

tājs Jānis Višmanis (Johann VVischmann) ar savu Nevācu Opicu

(Der unteutsche Opitz), kas ir vācu valodā sarakstīta latviešu dzejas
mākslā (1697.) ar daudziem Višmaņa paša latviski sacerētiem pie-
mēriem garīgā un laicīgā dzejā. Šī poētika tādākārtā, lai gan pseudo-
klasicisma garā, tomēr diezgan asprātīgi noskaidro latviešu dzejas li-

kumus, ceļu gatavodama laicīgai mākslas dzejai. — Var redzēt, ka

laiks ir nācis, kur latviešu literātūrā uzplauks bez baznīcas dziesmām

arī citas dzejas nozares, piem., drāma, kam Višmanis jau ir atzīmējis

noderīgus sižetus. —

IV. Vecais Stenders (1714. — 1796.) un viņa pēcteči.

Cerības, ko modināja 17. gadu simtenis, nepiepildījās nepavisam.
Lielais Ziemeļu karš un tam līdzejošās sērgas, arī bads, smagi uzgū-

lās uz visiem cerības asniem. Pagāja 18. gadu simteņa pirmā puse,

un latviešu rakstniecība nevarēja uzrādīt nekāda zīmīga pieauguma,

izņemot pāri jau iepriekšējā nodaļā minēto garīgo dziesminieku.

(Dīcs,Bīnemanis). Tasarī bij saprotams, jo ja jau ir veca patiesība, ka

ieročiem šķindot Mūzas klusē, tad vajaga klusēt arī rakstniecībai bada,

sērgu un verdzības šausmās. Bet laiks sāk brūces dziedināt, vairojas

iedzīvotāju skaits, iekopjas atkal vecās druvas, atjaunojas tirdzniecība

un — varbūt pats galvenais — no Vakareiropas sāk plūst jaunas

gara vēsmas. Apgaismības gadu simtenis atrod vērtības arī pie ne-

civilizētām tautām un sajūsminās par īstu cilvēcību, neatkarīgi no tau-

tības, kārtas un konfesijas. Vecais Stenders (Gothards Fridrichs),
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Vācijā studēdams, pēc tam atkal par jaunu Vācijā nodarbodamies kā

skolas priekšnieks un zinātnieks, nepaliek šīs strāvas neaizjemts. Bū-

dams no dabas ļoti darbīgs, viņš savu apgaismības virzienā ierosināto

enerģiju pa lielākai daļai vērš uz latviešu tautu, gan tikai

pa lielākai daļai un ne gluži pilnīgi, jo Stenders ir arī zi-

nātnieks Kopenhāgenā un raksta gan vācu, gan latīņu valodā par re-

liģiski-filosofiskiem jautājumiem. Bet ne ar šiem darbiem viņš no-

pelna sev paliekošu slavu; to viņš panāk strādādams latviešu tautas

labā. Stendera darbība aptver arī garīgus rakstus; vispirms viņš
palīdz sagādāt dziesmu grāmatas jaunizdevumu (1754), bet vēlāk iz-

dod pats „3cmim ifffaibtotu 2>feefmu grabinātu" (1783. un 1792.),
kas agrākos dziesminiekus liek novārtā „grūti samisētu un neprātīgu
vārdu" dēļ, bet pati šos vecos dzejniekus dzejas jaukuma ziņā nesa-

sniedz. Dzejas ziņā ne augstāk stādāma arī viņa „@mebtav ©übrtbaš

©rabmatinna" (1774) un vēl zemāk tie panti, ko viņš nākdams palīgā
lasītāju atmiņai, bij piespraudis saviem „3iuebtcem (#taf)fteem'' jeb
„2Jčufai s-Btbbeiei" (1756). Šī pēdējā grāmata bij starp Stendera ga-

rīgajiem rakstiem visvairāk izplatīta un iecienīta. Atmiņas labā sa-

cerētie pantiņi, tiešām, vēl šo baltu dienu dzīvo tautas atmiņā, kā

Nāciet, bērni, šurp ar bariem etc.

Patiesi populārs tomēr Stenders tiek ar laicīgiem rakstiem, šinī

ziņā priekš Stendera bij atrodami tik nenozīmīgi sīkumi, īpaši kādas

atgadījuma dziesmas. Tā tad te Stenderam bij jauna zeme arama, un

viņš to darīja ar lielu talantu, strādādams ir zinātnē, ir dzejā. No

viņa zinātniskiem darbiem vēl līdz pēdējiem laikiem bij liela nozīme

plaši iekārtotajai grammatikai (1761) un vārdnīcai (1789). Populāri-
zinātniska bij Stendera „2lunuaš Wuoriba& C6rat)mata no un

£)abbač>". Tā bij vesela reālenciklopēdija; ar tās palīdzību Stenders

gribēja zemnieka prātu cilāt uz zinātniskām un prātnieciskām pārdo-

mām, tālab arī „augsta", ne praktiska gudrība. — Grāmatas līmenis

varēja tā laika lasītājiem būt par augstu, bet šis darbs uzstādīja
latviešu izglītībai cēlu mērķi un rādīja arī, cik labi lietpratējs var la-

tviešu valodā izteikties par teorētiskām lietām. Bet tautā šī grāmata

iespiedās ne visai. Jo vairāk tas notika ar Stendera laicīgas dzejas
darbiem. „saļaffa§ un (gtaljfti" (1766) un „3auna* -Sinncs" (1774) un

„<sittgu Suftes" (1789) saucās šie izdevumi, kas vēl šodien, kad ne-

viens tos vairs nelasa, neizdzēšami dzīvo tautas atmiņā, pierādīdami,
ka Stenders ir teicami sapratis tautas vajadzības un ar lielu izveicību

dzinies šīs vajadzības apmierināt. — Stendera uzskatiem mākslas lie-

tās varam arī pretoties, tā piem., mums paliks nesaprotams, kālab

Stenders dusmojas, kad ganu puisis dzied par savu līgaviņu, ja viņš

pats tiku tikām skandina dziesmas par „mututiņas" došanu, sal. Stāstu

11. izd. pag. 190. Arī tas mūsu lauku cilvēkam negribēs patikt, ka

dzeja Stenderam nav aistētiski orientēta, bet kalpo ārpus tās stāvo-

šiem uzdevumiem. „Pasaku un stāstu" priekšvārdā Stenders pats ap-

liecina, ka pamācība ir šo sacerējumu dzīvības nervs, jo bez pamācī-

bas tie būtu „bezdvēseles", t. i. nedzīvi skulptūras darbi. — Un to-

mēr! — Patika stāstīt un dziedāt Stenderam ir tik liela, ka mācība
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galu galā paliek blakuslieta, bet tēloto notikumu varam vēl šodien lasīt

ar baudu. Redzams, ka Stenders ir lielāks dziesminieks, nekā pēc viņa
paša teorijām varētu gaidīt. Zināms, paidagoģiski nolūki ierosina

visus viņa daiļdarbus, bet šie nolūki nav šauri, jo Stenders nenicina

cilvēka dabīgās dziņas, tikai grib šīs dziņas izdaiļodams, tautu pacelt
augstākā ētiskā un aistētiskā līmenī. — Morāle dažbrīd nemaz nav uz-

bāzīga, un daža dziesma liekas pat drusku izlaista. Totiesu neviena

dziesma nav divdomīga, bet runā, ja arī rupju, tad skaidru, klaju va-

lodu. —Un cik šīs dziesmas saprotamas! Pie tām, protams, arī dzie-

damas! Nav brīnums, ka tās ir iespiedušās tautā blakus senajām īsta-

jām tautas dziesmām. —

Ja nāktos raksturot Stendera tendences, tad vispirmā vietā gan
būtu jāatzīmē viņa ūniversālisms, jo viņu nesaista kārtu aiz-

spriedumi („Jūs, kungi, klausaities, Mēs maizes tēvi esam") ; viņš
redz īstus cilvēkus arī žīdu tautības locekļos, un brūna pagānu sieva

Indijā viņam stāv augstāku par kristīgu briesmoni, kas to pārdod. —

Bet šis ūniversālisms līdzsvarojas ar siltu dzimtenes mīlestību, ar

Kurzemes patriotismu. Ne velti Stendera dziesmās ir vesela

nodaļa veltīta „Kurzemes ziņģēm". Arī mūsu tautas himna ar saknēm

sniedzas pār šonberģi un Neredzīgo Indriķi atpakaļ līdz Stenderam.

Pats par sevi saprotams, ka Stenders ar visiem dvēseles spēkiem

apkaro nešķīstu dzīvi, māņu ticību, dzeršanu un slinkumu, visus ve-

cos tautas netikumus; bet nokārta galva un saīdzis prāts nebūt nav

viņa ideāls ; nē, taisni otrādi: viņš dzied, ka šī pasaule

„Nav vārgu nams nemaz",

un jaunu ļaužu mīlestībai jau īsti ir veltīts viss vairums

viņa dziesmu, tai starpā daža īsti skaista, kā:

še birzes galā,
Še svētā malā,
Še birzes galā
Asaras birst. —

Reliģijā Stenderam, kā jau apgaismības laikmeta bērnam,
nav īsta dziļuma, bet viss viņa mūža darbs rāda, ka viņš bez reliģijas
nevar dzīvot un strādāt. Tikai šī viņa reliģija izvairās no visa tumša

un neizprotama. „Lai mana dvēsele nenāk šinī mistikā!" saka Sten-

ders, runādams par tumšos vārdos sacerētām baznīcas dziesmām. —

Uz Stendera kapa Sunākstes baznīcas tuvumā guļ akmins plāksne

ar uzrakstu „Latvis". Pēc tautības Stenders gan tā nevarēja dēvēties,
bet mūža darbs, latviešu tautas kultūrai veltīts, tam devašo tiesību. —

Stendera epigoni. Starp viņiem pirmā vietā minams

Stendera dēls Jānis Aleksandrs, ko kapa uzraksts

dēvē par „tēva cienīgu" („cum filio patre non indigno"). Jau tēvam

viņš bij literāriskos darbos vecumā piepalīdzējis, bet ir viņam arī paša

darbi, starp tiem pirmā luga latviešu valodā, pēc Holberga no dāņu
valodas pārstrādātais „žūpu Bērtulis" jeb „£ufte§ fpctļle no 2em=

neefa, fa* par 2ftuif#ieefu tappe raīirmcEļrftS" (Jelgavā, 1790).

Lugas komisms ir rupjš, bet pietiekoši interesants. Nodoms, ar šādu

lugu apkarot žūpību, bij bez pamata, bet kā pirmais dzejas darbs savā
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sugā, šī grāmata ļoti nozīmīga. Ar „&u{an (šrfmeftu" J. A. Stenders

ieveda mūsu literātūrā audzināšanas romānu. Auzans ir pārstrādāts
pēc vācu populārā paidagoga Zalcmaņa darba. Te cildināts tikums,
kas cilvēku dara brīvu, brīvu, protams, iekšķīgi. Bet Auzāns ar savu

stoisko tikumu iegūst arī ārēju laimi un labklājību. — Starp jaunā
Stendera dziesmām dažas izdevušās un populāras („Brāļi, šodien prie-
caities") ; turpretim dažās citās, autors tēva garā dzīdamies pēc skai-

dri saprotamas izteiksmes, cēlo priekšmetu vienkārši vulgarizē un top

smieklīgs, tā piem., šillera odā „An die Freude" viņš savu paraugu

pilnīgi novelk lejā. Šillers dzied:

Froh wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prāchtigen Plan,

VVandelt, Brūder, eure Bahn,

Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Jaunais Stenders:

2teiDfamtc§, fd fcmle [taiga
Tcbbe* »lucllueē flaļumd,
Un fd muiļdjneefē Selgām d,

Sa£)tto§ eebraug preefu maiga.

Te muižnieks uz Jāņu tirģeli un tā izpriecām Jelgavā braukdams,
ir ticis par augstākās varonības simbolu!

No citiem vecā Stendera pēctečiem minams Matīss Stobe,
kas izdodams „Sattņijfti WaDDa ■ (&xaķnaiu" (1797.), ievada mūsu

žurnālu rindu. —

No vecā Stendera jaunākiem laika biedriem vislielāko ievērību

gan pelna Elverfelds (Kari Gothard Elverfeld) 1756—1819, kas tāpat
kā abi Stenderi grib tautai gādāt augstākas kultūras priekus; bet

smalkā gaumē viņš Stenderus pārspēj. Totiesu viņam atkal savukārt

izteiksme ir bālāka', ko redzam, salīdzinādami viņa tulkoto odu „An die

Freude" ar augšā minēto jauna Stendera tulkojumu. — 1804. gadā
izdod viņš savu

„Sifjgfmibaš gtalļmaiu", kur māca tautu spēlēt
teātri un pats šim nolūkam kādas ludziņas pārtulko un

Safjiiitiē")/ Det vienu arī pats saraksta, šī pēdējā, nosaukta

„%a b[imfcf»cma§ beena" ir saskaņota ar laika prasību, propagandēt
baku Dzejiska spēka šai lugai maz, totiesu tās propa-

ganda bij ļoti vajadzīga, jo Elverfelds baku postu redzēja pats savā

draudzē.Viens no šiem baku sērgā cietušiem Apriķu draudzes bērniem

tur stāvēja Elverfeldam personīgi sevišķi tuvu, un viņu godā celdams,
Elverfelds ieguva neapšaubāmu nopelnu latviešu rakstniecībā pats.

Šis Elverfelda mīlulis ir Neredzīgais Indriķis (1783—1828),

kam bez Elverfelda gādības gan nebūtu izdevies
„
izcelties no savas

bēdu pilnās būšanas". Pats Indriķis to apzinājās un tāpēc savā

„2cb,ef)luinū un luljgfdjanaš bīcefmd" ko tas savam labvēlim „par

gobou un peeniittHU nē minna befjrebm iSboljmajtS un rotffu rabbu un

asinātu tueefdju preeffdja jaufi nobfecbajiē irr", par Elverfeldu apliecina:

$c bufjtu man tal>b§ palib,g§ botļtv,
lab ne bmjtu nei preef*, nei gobjDē.
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Tiešām par Indriķa likteni Elverfelds savas redzīgās acis turēja
arvienu nomodā, gan viņa dziesmas izdodams un tām subskribentus

vākdams, gan par Indriķi rakstīdams vācu žurnālos, gan Indriķa
dziesmas vāciski tulkodams. Pie tam skaidri redzams, ka Elverfelds

nav tikai nejauši ieinteresējies par Indriķa personu, bet ka viņš, kur

varēdams, mēģina gaismā celt latviešu pozitīvās īpašības. Elverfelds

nekaunas pat ditirambiskās odās apdziedāt vācu valodā latviešu va-

ronību, kas parādījusies slīkoņu glābšanā. Arī latviešu valoda pati
Elverfeldam ir dārga. Kad jaunais Stenders, no sava viedokļa la-

tviešiem arī labu vēlēdams, izdeva vācu valodas mācību latviešiem un

izsacīja cerību, ka latvieši, savu valodu atstādami, pāries vāciešos, tad

Elverfelds tādas tendences īgni noraidīja, un viņa dēls Kārlis, Tukuma

mācītājs, uzstādīja prasījumu, lai tādā gadījumā vācieši papriekšu

piesavinoties latviešu valodu. Visi šie nupat minētie apstākļi ieguva

jo lielāku nozīmi aiz tā iemesla, ka Elverfelds bij ļoti ievērojama per-

sonība un liels zinātnieks, kas Aristoteļa rakstu rediģēšanu grieķu va-

lodā būtu spējis uzjemties, ja vien viņa dzīves vieta nebūtu bijusi

pārāk nomaļā apvidū.
Pēc dzejas virziena Elverfelds bij caur un cauri sentimentāls:

viņa varoņi mīl runāt, pie tam tie vienmēr savas jūtas klaji rāda uz

āru, ar vajadzību un bez vajadzības ceļos mezdamies un raudādami.

Visgaišāk tas parādās idilē un āftaiju". Šī idile ir sarakstīta

teicamos heksametros un tēlo divus krietnus jauniešus, kas cieš no

barga, necilvēcīga muižnieka, bet viņam mirstot, laimīgi slēdz mūža

derību. Nelūkojot uz pārplūstošo sentimentālismu, idile nozīmīga tai

ziņā, ka Elverfelds te visiem spēkiem aizstāv zemnieku cilvēcīgās
tiesības.

—
1

Kā pretstats jūsmīgajam Elverfeldam būtu minams atturīgais
Cēsu apriņķa prāvests, Jaunpiebalgas mācītājs Girgensons (Christoph
Reinhold Girgensohn f 1814). Girgensona rakstos atrodam labu for-

mas izjūtu un precīzu izteiksmi. Visgarām redzams augstākas perso-

nīgas kultūras cilvēks. No viņa dziesmām būtu īpaši jāatzīmē

fcņineefa bfeeftna" ar dziļām jūtām un suģestīvu izteiksmi. — Jau-

natnei Girgensons ir sagādājis Robinsona tulkojumu. —

19. gadu simteņa sākumā starp šejienes izglītotiem vāciešiem ro-

das tikdaudz latviešu rakstnieku un rakstniecības veicinātāju, ka nav

pat iespējams, viņus visus vārdā nosaukt. Liela daļa no viņiem kā

draugi" pulcējās „Latviešu literāriskajā biedrībā", par ko

sal. M. Ārona grāmatu „Latviešu Literāriskā (Latv. Draugu) Bie-

drība savā simts gadu darbā". 1929.

Bij pat ģimenes, kas veselām paaudzēm stāvēja latviešu tautas

un rakstniecības vajadzībām tuvu, tā Elverfeldi, Bergmaņi, Panteniji,

Šulci, Bražes, Ulmaņi, Bīlensteini etc. Krons, Lundbergs, Volters,
Būtners un vēl daudz citi būs mums allaž godam pieminami. Bet

starp viņiem īpaša goda vieta nākas Vatsonam kā mūsu avīžniecības

patriarcham. 1822. gadā ~2at!r>eefcf)U Slmiļes" nodibinājis, viņš mirst

1826. gadā, Hugenbergera apraudāts:

Ej, mana gaudu dziesmiņa,
Nes arī tu to ziņu,
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Ka tēvuzemes asara

Ir biruse par viņu. —

Bet Hugenbergers pats lai ir šī pārskata noslēgums.

Kārlis Hugenbergs (1784—1860) ir ievērojams ar sa-

vām gara dāvanām, bet ne mazāk ar temperamentu. Bērnībā ar la-

tviešiem saaudzis, viņš arī vecumā parakstās apakš savas ģīmetnes
kā ~(#irmajs latroeefdfju mielotājsI, tā jauki apzīmēdams savas dzīvos

intimāko saturu. —

Hugenbergam ir diezgan daudz dziesmu, tai starpā arī 4 burtnī-

cas baznīcas dziesmu, kas tomēr draudzēs nav iesakņojušās, nebūda-

mas diezgan vienkāršas un monumentālas. Bet laicīgā dzejā viņam
izdevās ar labu talantu dažu ko pārstādīt latviešu dārzā, kas bij uz-

plaucis vācu klasicisma saulē. Savu „Derrigu laika izdodams

(1827, 1828), Hugenbergers priekšvārdā uzsver, ka slaveni sējēji šo

sēklu Vāczemē sējuši. Bij Hugenbergeram gods un mūsu rakstniecī-

bai liels ieguvums, ka šos Vāczemes augus tagad ar sekmēm varēja
kultivēt arī pie mums. Bet Hugenbergers to spēja, jo viņam bez ci-

tām noderīgām personīgām īpašībām te it sevišķi nāca palīgā pilnīga
iedzīvošanās latviešu tautā un valodas garā. Viņš vairs nedziedāja —

kā vecais Stenders — didaktiskā nolūkā, bet sava prieka dēļ. „Dzie-
dāsim dziesmu kopā latviski", viņš saka Draugu biedrības galda dzie-

smā; latviski viņš dzied arī savai līgavai un tā iezvana tos laikus, kad

latvieši paši, pie izglītības tikuši, runās un dziedās, kā viņiem prāts ne-

sas, un nevien labu sēklu gādās no slaveniem sējējiem citurienē, bet

spēs arī pašu mājās vērtīgu sēklu izaudzināt.

L. Bērziņš.
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Latviešu nacionālā literātūra.

Lai gan latviešiem ir sacerējumi, kas gadu simteņiem vai pat
tūkstošiem veci, lai gan arī jau pagājuši stipri vairāk par trīssimts

gadiem, kamēr latviešiem ir viņu valodā iespiestas grāmatas, tomēr

par latviešu nacionālo literātūru pilnā nozīmē var runāt tikai

kādus gadu desmitus vairāk par pus gadu simteni. Latviešu senos

gara darinājumos (tautas dziesmās, pasakās v. c), kas uzzīmēti un nā-

kuši klajā grāmatās tikai pēdējos gadu desmitos, neizsakās kopējas

nācijas apziņa vai pārdzīvojumi; vecā grāmatniecība nav nākusi no

latviešiem pašiem, bet to sarakstījuši citas tautas locekļi; tikai pašā

jaunākā laikā latviešu literātūras kopšana pārgājusi latviešu pašu,
tautas apzinīgās intelliģences rokās. Še tad nu izpaužas latviešu tau-

tas pārdzīvojumi un griba, tautas domas un jūtas; še tad nu rodas

darbi, uz kuriem var attiecināt latviešu nacionālās literātūras nosau-

kumu. Pirmajā laikā tanī spilgti izpaužas latviešu nacionālā ideja

un nodibinās dažādas dzejas nozares uz nacionāliem pamatiem. Vē-

lāk nomanāmi moderni centieni, kas nereti stājas opozicijā pret agrā-

kajiem nacionālistiem, visiem dzejas veidiem vispusīgi attīstoties.

Beidzot visa latviešu tautas garīgā dzīve un tāpat arī literātūra dabū

ciešus pamatus patstāvīgā Latvijas valstī.

i

Latviešu nacionālā kustība norisinās saskaņā ar

notikumiem, kas tanī pašā laikā novērojami visā Eiropā. Kad atsva-

binās grieķi no turku varas (1828), kad (1848) sakustas apspiestās

un sadalītās tautas, cenzdamās nodibināt un nodibinādamas savas na-
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cionālas valstis: tā madjāri Ungārijā, itālieši (1860), vāci (1870),
tā arī slavu tautas Balkānos, kad Krievijā rodas stipra nacionāla

strāva (slavofili), kad sāk runāt par Jauno Itāliju, Jauno Poliju, par

jaunkrieviem un jaunturkiem, tad arī latviešu vidū mostas tautiski

centieni, kam piegriež nopietnu vērību vietējās varas, tad arī še sāk

minēt un vai jāt jaunlatviešus.
Par pašu pirmo latviešu nacionālistu uzskatāms Garlībs

Merķelis (1769—1850). Viņš bija pirmais, kas neuzlūkoja la-

tviešus par pelēku zemnieku masu, kam nav un nevar būt nekādas

patstāvības un īpatnējas kultūras, no kuras viens otrs loceklis gan var

pacelties augstāk, bet ne citādi kā savu tautību atstājot un pārejot
kādā kultūras tautā. Merķelis uzskatīja latviešus par tautu, kas nostā-

dāma blakām citām, par tautu, kas reiz bijusi patstāvīga ar augstu

kultūru, bet kas patlaban necilvēciski nospiesta. Viņš tad raksta ugu-

nīgu apsūdzības rakstu par latviešu apspiedējiem, Baltijas vācu muiž-

niekiem (Die Letten, 1826.), celdams to priekšā lielājām kultūras tau-

tām, šij grāmatai sekoja vēsturisks apcerējums par latviešu senatni,
kurā Merķelis latviešus redzēja brīvus, varenus, ar augstu kultūru (Die
Vorzeit Livlands, 1797—99). Dzejisks tēlojums ir Vanem Imanta

(1802), kur paceļas acu priekšā latviešu varonis (kaut gan

patiesībā Imanta ir vienkāršs lībietis), kas patriota sajūsmā iet cīņā

par savas tautas brīvību. Nekā vēsturiskiem pētījumiem nozīme Mer-

ķeļa darbiem, bet kā karsta latviešu patriotisma izpaudumiem.

Merķeļa raksti rakstīti visi vācu valodā un jau aiz šī iemesla ne-

bija latviešiem plašākos apmēros pieejami. Nebija arī ko domāt, ka

tos viņā laikā un vēl ilgi varētu tulkot latviešu valodā: latvieši nebija

ne sava likteņa lēmēji, ne arī spriedēji par jautājumiem, kas uz vi-

ņiem pašiem attiecas. Tomēr ar visu to ir ziņas, ka daži Merķeļa rak-

sti latviešu tulkojumā slepeni lasīti atsevišķos latviešu apgabalos. To-

tiesu lielāks iespaids tiem bija uz latviešu intelliģenci, kad tāda ra-

dās. Tā uzņēma šos rakstus par savas programmas, par savu centienu

apzīmētājiem, par patriotiskās sajūsmas avotiem. Valdemārs uzņēma

Merķeļa Vanem Imantu savā rakstu sakopojumā „Vaterlāndisches
und Gemeinnūtziges" (1871); šī darba tulkojums uzejams Brīvzem-

nieka manuskriptos; Auseklis cildināja Merķeļa nopelnus dzejā, un

vispār latviešu tautas atmodas laika dzejā latviešu senatne tēlojās

krāsās, kādas tai devis Merķelis. Bet tikai pēc 1905. g. kustības radās

iespēja Merķeļa rakstus izplatīt latviešu starpā latviešu tulkojumā.
Latviešu atbrīvošanai no vēsturiski nodibinātās vietējās vācu va-

ras bija nepieciešama kāda cita, tai pretī nostādāma vara. Latviešu

apdzīvotām zemēm pie Krievijas piederot, par tādu izvirzījās krievu

valsts un sabiedrības vara. Lai gan turpmāk izrādījās (kas arī toreiz

nevarēja būt nekāds noslēpums), ka šī pati vara ir visniknākā latviešu

nacionālisma pretiniece un apspiedēja, tomēr pirmajā cīņas laikā la-

tviešu nacionālo centienu pārstāvji neatrada citas varas, uz ko atbal-

stīties. Jau Merķelis griežas savā grāmatā
„
Vanem Imanta" pie krievu

cara Aleksandra i, lai tas ņemtu savā aizsardzībā latviešus. Pie krievu

avīžniekiem (Samārina, Katkova, Aksakova) atrod spēcīgus aiz-

stāvjus Biezbārdis, Valdemārs, Brīvzemnieks. Tāpat arī dažas kustības



304

tautā (tā pāreja pareizticībā) krievu ierosinātas. Izmantojot krievu

valdības, sabiedrības, avīžniecības pret Baltijas vāciešiem nelabvēlīgo,
bet pret latviešiem (un igauņiem) labvēlīgo stāvokli, nodibinājās la-

tviešu nacionālā avīžniecība, tāpat visas literātūras nozares uz pama-

tiem, kas bija nacionāli un varēja turpmāk spītēt arī pārkrievošanās
briesmām.

Latviešu avīžniecību, kā vispār latviešu grāmatniecību,

bija nodibinājuši vācieši. Pirmā latviešu avīze sāka iznākt 1822. g.,
drīz pēc dzimtbūšanas atcelšanas (1819) un līdz ar to zin. vācu

iespaida mazināšanās. Tās bija „Latviešu Avīzes", ko izdeva

grāmatiespiedējs J. F. Stefenhagens Jelgavā un rediģēja Leste-

nes mācītājs Vatsons. Tās turējās kristīgi konservātīvā vir-

zienā un uztraucās, tiklīdz radās laikraksti, ■ kas stāvēja uz

nacionāliem pamatiem un turējās liberālā virzienā. Jau iz-

nākot 1856. g. „Mājas Viesim", ko izdeva vācietis (Hartungs,
vēlāk Plates), bet vadīja, gan stipri vācu iespaidam padots, latvietis

(Ansis Leitāns), „Latv. Avīžu" izdevēju aprindas sacēla troksni, šo

avīžu redaktors, mācītājs R. šulcs, izlaida vēl tā paša gada beigās sa-

viem amata brāļiem cirkulāru, kurā norādīja uz draudošāmbriesmām,
kas nāk no mostošās latviešu intelliģences. Vēlāk („Balt. Monats-

schrift" 1861, dcc. burtnīcā) mācītājs Braže apzīmēja latviešu intelli-

ģences centienus, saskaņā ar gara virzieniem citās tautās, ar formu-

lām: emancipācija, nacionālitāte, reālisms.

Tomēr ar „Mājas Viesi" vācieši drīz tika galā. Uz viņu mājienu

izdevējs norobežoja redaktoru, kas straujajos garus, jaunlatviešus,
vairs nepielaida darboties savā orgānā. Pie tiem piederēja īpaši Tēr-

batas latviešu studentu pulciņš, kas „M. Viesa" dibināšanas gadā

(1856) bija nošķīries no saviem studiju biedriem, lai rūpētos par sa-

vas tautas mantas stāvokļa un izglītības līmeņa pacelšanu, vadot to

pretī garīgai un saimnieciskai patstāvībai, šī pulciņa priekšgalā stā-

vēja Krišjānis Valdemārs (1825—91), Juris Alūnāns (1832—64),

Krišjānis Barons (1835—1923). Studijas Tērbatā beiguši vai pār-

traukuši, viņi saradās kopā Pēterpilī, kur sāka izdot 1862. g. jūlijā

.Pēterburgas Avīze s". Šis ir pirmais latviešu laikraksts, kas

noteikti nostājas un paliek uz liberāliem pamatiem. Par īsto iedvesmo-

tāju, sākumā arī par cenzoru, bija Valdemārs, par faktisko vadītāju

Barons, par apstiprināto redaktoru sākumā Alūnāns. Atbalstoties uz

krievu valdību un sabiedrību, ko patlaban aizņēma straujš progresa

vilnis, „Pēt. Avīzes" apkaroja Baltijas vāciešu, sevišķi muižnieku,

priekšrocības un mēģināja izmantot Krievijas sešdesmito gadu re-

formu kustību latviešu saimnieciskā un garīgā stāvokļa pacelšanai.

Vietējie muižnieki (landtāgā) un mācītāji (sinodā) izsacīja kollektīvi

protestu pret Avīžu virzienu un griezās ar sūdzību caur ģenerālgu-
bernātoru pie lekšlietu ministra. Kontrolli pār „Pēt. Avīzēm" pa-

stiprināja un (1863) avīzi uz kādu laiku arī noliedza, un tām bija
1865. g. jāapstājas.

Pēc dažiem gadiem (1868) nodibinājās Rīgā centrs latviešu na-

cionāliem centieniem: Rīgas latviešu biedrība un ciešā sakarā ar to

avīze „Baltijas Vēstnesis" (sāk iznākt 1869). Ar to latviešu nacio-

nālā avīžniecība nostājās uz ciešiem pamatiem. „Balt. Vēstnesi" va-
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dīja Rernh. Dīriķis (1831—92). Viņam blakām nostājās Aleksandrs

Vēbers (1848—1910), kas nodibināja (1878) un 25 gadus vadīja avīzi

„Balsi", un Fr. Veinbergs (1844—1924), pirmās latv. dienas avīzes

„Rīgas Lapas" faktiskais vadītājs, vēlāk „Rīgas Avīzes" (1902—1915)
redaktors.

Kad „Pēt. Avīzes" bija slēgtas, Valdemārs pārgāja (1867) uz

Maskavu, nāca še sakarā ar krievu avīžniekiem, sevišķi ar Katkovu,
un turpināja krievu, vācu un latviešu valodā savu avīžnieka darbību.

Virkni vācu valodā sarakstītu publicistisku rakstu viņš laida klajā
krājumā „Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges" (1872), no latviešu

progresīvās intelliģences stāvokļa aplūkodams patlaban cilātus jautā-
jumus (par jaunām tiesām, pilsētu likumiem, jūrniecību, nacionāli-

smu, progresu v. c). Līdz savam mūža galam Valdemārs paturēja
acīs un apgaismoja katru soli, ko latvieši spēra grūtā attīstības gaitā.

Dažus mēnešus vēlāk par Valdemāru ieradās Maskavā Brīv-

zemnieks, īstā vārdā Fr. Treulands (1846—1907), kas tūliņ stā-

jās sakarā ar vecāko darbinieku, atbalstīdams un paplašinādams viņa
darbību. Savus sevišķus uzdevumus viņš atrada latviešu tautas tra-

diciju sistēmatiskā nokārtošanā. Saņemdams līdzekļus no krievu zināt-

niskās (Dabas zinātņu etc.) biedrības, viņš apceļoja Latviju, ierosinā-

dams visas aprindas celt gaismā folkloras mantas. No iesūtītiem krā-

jumiem viņš pats izdeva latv. tautas dziesmas (1873), dažādus mate-

riālus (burvības vārdus v. c. 1881), latv. pasakas (krievu tulkojumā,

1887).
Lielos tautas dziesmu krājumus Brīvzemnieks nodeva Kr. Baro-

nam, kas arī vienā laikā ar Valdemāru bij atnācis uz Maskavu un no-

darbojās par mājskolotāju. Barons tad nu pie šiem tautas gara dar-

biem strādāja cauru mūžu, līdz, tad Rīgā pārnācis, nobeidza savu

priekšzīmīgi sakārtoto latv. tautas dziesmu sakopojumu septiņos biezos

sējumos „Latvju Dainas".

Pie tautas atmodas laika ievērojamākiem latv. publicistiem vēl

jāpieskaita: Andrējs Spāģis, Kaspars Biezbārdis, Kronvalda Atis,
Māteru Juris. Andrējs Spāģis (1820—71) aprakstīja ar dziļu
latv. patriota analizi un kritiku Kurzemnieku apstākļus grāmatā „Zu-
stānde des freien Bauerstandes m Kurland" (I, 1860, 11, 1863). Ka-

spars Biezbārdis (1806—1886) nodibināja latv. zinātnisko

prozu un stājās cīņā par latviešu nacionālo elementu grāmatā „Der

Sprach- und Bildungskampf m den baltischen Provinzen" (1865).
Kronvalda Atis (1837—75) ar patriotisku sajūsmu formulēja,
atbildēdams vācu avīžniekiem, latviešu tautiskos centienus brošūrā

„Nacionale Bestrebungen" (1872). Māteru Juris (1845—85)

grieza uz sevi lielu vērību ar savu Jelgavā izdotu avīzi „Baltijas Zem-

kopi" (1875—80), kur nostājās ar asu satīru pret latv. nacionālās do-

mas pretiniekiem, daudzkārt no progresa viedokļa kritizēdams arī

savus centienu biedrus.

11.

Kad latvieši izcīnījuši cik necik saimnieciskas un garīgas patstā-

vības, viņi rada literatūru, kurā izsakās viņu ārējie un iekšējie pār-
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dzīvojumi, dažādās daiļrakstniecības nozares nodibinās uz nacionāliem

pamatiem.
Sešdesmitos gados rodas stāsti, kuros ar mākslinieka roku

attēlota tautas dzīve. Tādus saraksta mācītājs Juris Neiķens
(1826—68), kas, paratsvaru .Pēterburgas Avīzēm", 1863. g. laiž klajā
nacionāli kristīgā garā ieturētu laikrakstu .Ceļa biedri" un še iespiež
stāstu „Vai pamātei nav grūti?" Tas uzskatāms par latviešu nacionā-

lās stāstniecības sākumu. Lai gan ap to pašu laiku arī Kr. Barons un

Jēkabs Zvaigznīte nāk klajā ar stāstiem no latviešu tautas dzīves .Pē-

terburgas Avīzēs", tomēr viņiem trūkst skaidra, neviltota skata uz

dzīves reāliem faktiem un spējas tur tos mākslinieciski notēlot. Nei-

ķens novēroraksturīgas parādības savas draudzes dzīvē, tās pārbauda
no kristīgās mācības viedokļa un ceļ spilgtās ainās acu priekšā. Tā

rodas vēl viņa stāsti: Bāris, Kalniņš un Pūriņš, Par Oliņiem.
Pagāja vēl labs laiks, kamēr latviešu nacionālā stāstniecība uz-

rādīja tālākas attīstības iezīmes. Tikai 1879. g. parādījās pirmie garie
stāsti jeb romāni, kas atspoguļo vesela laikmeta raksturīgos vilcienus

tautas dzīvē. Minētā gadā nāk klajā Māteru Jura .Sadzīves viļņi" un

brāļu Kaudzīšu .Mērnieku laiki". Māters arī savā romānā parādās

galvenā kārtā par publicistu, kas cildina latv. nacionālo ideju un ap-
rāda latviešu nacionālo centienu programmu. Turpretī Kaudzīši,

brāļi Reinis un Matīss, ir smalki reālās dzīves novērotāji un pārbaudī-

tāji, kas dzīvos tēlos un faktos zīmē laikmeta ainu. Kaudzītes Reinis

(1839 —1920) attēlojis sadzīves skatus arī stāstā .Izjurieši"; Kaudzī-

tes Matīss (1848—1926) sarakstīja sava mūža pēdējos gados .Jaunos
Mērnieku laikus" — tomēr šiem viņu darbiem nav tās vērtības, kas

viņu pirmajam, kopējam darbam.

Latviešu stāstu rakstniecība vairāk uzplaukst astoņdesmitos ga-

dos. Dziļi izjustas dzīves ainas sniedz kristīgā garā noskaņotais Ap-
sīšu Jēkabs (1858—1929). Ar humoru uztver sadzīves parādī-
bas Doku Atis (1861—1903). Pēc dažiem sekliem humoristiskiem

gabaliem un tendencioziem stāstiem sniedz nopietnus mākslas darbus

Jānis Pu rapuķe (1864—1902). Stāstā .Savs kaktiņš, savs stū-

rītis zemes" (1898) rādīta latviešu nerimstoša tieksme pēc sava ze-

mes stūrīša; stāsts «,Spieķis un divi suņi" (1900) vienkārša muižu

gana dvēseles traģikā.
Par latviešu nacionālās dzejas pirmtēvu uzlūkojams Valde-

māra centienu biedris Juris Alūnāns. Gan viņa .Dziesmiņas",
kas iznāca 1856. g., pastāv gandrīz vienīgi no tulkojumiem, bet viņš
tajās pauda nacionālo ideju, gan uzrādīdams, cik latviešu valoda spē-

cīga un jauka, gan izraudzīdams tulkošanai tādus dzejoļus (Hervega,
Rūkerta v. c), kuros izsakās mostošās tautas ideāli un cīņas gars.

Viņa no čechu valodas tulkotā .Nevis slinkojot un pūstot" tikusi zi-

nāmā mērā par tautas himnu.

Nacionālo ideju dzejā sludināja, ganvairāk aprobežotos apmēros,

vēl citi Valdemāra cīņas biedri: Kr. Barons, Fr. Brīvzemnieks. Šiem

pieslēdzās dzejnieki, kas gāja tālāk: neapmierinājās ar nacinonālas

idejas cildīšanu, bet gribēja panākt tautas dzejas rene-

sansi, savas dziesmas darināt latv. tautas dziesmu garā un formā.
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Viņi lietoja tautas dziesmu pantmēru, ņēma vielu no latviešu vēstures

un mitoloģijas, mēģināja paust senlatviešu pasaules uzskatu, šai

virzienā dzejoja Auseklis un Pumpurs. Auseklis, īstā vārdā

Krogzemju Mikus (1850—79), nogatavojās, par skolotāju nodarbo-

damies, visā klusībā un nāca klajā ar krājumiņu dzejoļu 1873. g. De-

dzīgs patriotisms, kas atrada sevišķi noskaņotu izteiksmi dzejolī „Kā
Daugava vaida un bangas kā krāc", še vēl tērpās aizņemtās formās.

Turpmāk Auseklis pilnīgi atmeta atskaņas un mēģināja piesavināties
tautas dziesmu izteiksmes līdzekļus. Pie viņa labākajām balladām

pieder „Beveriņas dziedonis". — Andrējs Pumpurs (1841 līdz

1902) saistīja tūliņ savos pirmajos dzejoļos, kas nāca klajā „Balt.
Vēstnesī" (1869), ar patriotisku sajūsmu un mūzikālo ritmu. Viņa

.Stāsti manim, Daugaviņa" tika uz ātrām pēdām par tautas dziesmu.

Viņa plašākais darbs ir .Lāčplēsis", kas gan nav tautas eps, kā tas

nosaucās, bet ir labākais episkas dzejas paraugs un šāda veida na-

cionālo ideālu paudējs tanī laikā.

Senatnes pasauli un kristīgos uzskatus mēģināja saskaņot Fr i-

drichs Mālberģis (1824—1907). To viņš mēģināja panākt

poēmā .Staburags un Liesma" (1869). Tai vēlāk pievienojās poēma

.Sēris un Nāra" (1886). Dažiem viņa liriskajiem dzejoļiem ir dziļi un

skaidri izjusta noskaņa, tā: .Cerības laikmets", .Jautājums". — Uz

nacionāli kristīgiem pamatiem stāv savā dzejā arī Kaudzītes Matīss.

Viņš pārdzejo Kalna sprediķi, dod ievērojamu domu dzejas paraugu

kronī", sasniedz dažos sīkos dzejoļos tautas dziesmu vien-

kāršību.

Ar plašiem nodomiem nāk Lautenbachs - Jūsmiņš

(1847 —1928): viņš grib tērpt dzejā zinātniski noskaidrotu senlatviešu

pasauli, grib latviešiem sagādāt tautas epu. Pēc tam, kad bija nākuši

klajā viņa episkie dzejojumi .Zalkša līgava" (1880) un .Dievs un

Velns" (1885), parādījās eps .Niedrīšu Vidvuds jeb varenu vīru darbi

Latvijas senatnē" (1891). Še 24 dziedājumos tautas dziesmu dakti-

los liela daļa latviešu labāko teiku sakopotas noapaļotā ciklā. Tautas

eps tas nav, bet uz tautas tradiciju pamata ar lielu uzcītību radīts dze-

jas darbs.

Astoņdesmito gadu dzejnieku starpā vēl paceļas: Sudrabu

Edžus (dz. 1860) ar saviem jūsmīgajiem dzejojumiem par leišu

senatni, Vensku Edvards (1856—97) unEsenberģu Jā-

ni s (1862—90) ar dabas un mīlestības dzīves dziļi izjustu momentu

notēlošanu daiļā lirikā.

Blakus citām dzejas nozarēm radās un attīstījās arī d r ā m a t i-

sk ā dzeja, kam nebija gandrīz nekādu tradiciju ne agrākā

literatūrā» ne tautas sacerējumos. Pēc jaunā Stendera

tulkotā .žūpu Bērtulis" (1790) un Elverfelda sarakstītās .Tā dzim-

šanas diena" (1804) nebija pagātnē saskatāmi nekādi dramatiski

darbi. Tie radās ar latviešu teātra nodibināšanos 1868. g. Par la-

tviešu teātra un līdz ar to par latviešu dramatiskās literātūras tēvu

uzskatāms Ādolfs Alūnāns (1848—1912). Vadot Rīgas latv.

biedrības teātri (1870—85) un vēlāk ar īpašu trupu pārstaigājot La-

tvijas pilsētas un ciemus, viņam bija jāgādā arī par izrādāmām lugām.
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Viņš, piemērojoties arī laika prasībām, sarakstīja virkni drāmatisku

darbu. Nacionālā doma izpaužas lugās „Kas tie tādi, kas dziedāja

(1888), „Lielpils pagasta vecākie" (1888), sadzīves problēmas — «Visi
mani radi raud" (1891), un nabadzībā" (1898); vēsturiska

viela tverta dzejas formā lugā „Mūsu senči" (1905). — Pie astoņ-
desmito gadu ievērojamākiem drāmatiķiem vēl pieskaitāmi: Pu-

rinu Klāvs (dz. 1858). Nebūdams teātra spēlētājs, viņš piegrieza
mazāk vērības skatuves prasībām, kā lugu literāriskai pusei. Viņš
laida klajā lugas: «Lielkungu pusdienas" (1889), «Zviedris" (1890),

„Nauda" (1893). — Skatuves noteikumus gluži izlaida no acīm S t e-

perm aņ v Kr ust iņ š (dz. 1860), pirmais latviešu drāmas laukā,

kas ņēma vielu no senatnes un to apstrādāja saistītā valodā. Lielāka

tomēr viņa griba, nekā viņa spēja. Viņa lugām («Zemgalieši" 1887,

«Altranstētas asins zieds" 1893) nav lielas māksals vērtības.

111.

Deviņdesmito gadu sākumā parādījās latviešu intelliģencē jauna

paaudze, kas nostājās pretī agrākajai. Tā tiecās pabalstīties ne uz

tautu, bet uz apakšējo šķiru, ejot pāri tautības robežām, ņēma vērā

sadzīves problēmas, strādnieku jautājumu, sieviešu emancipāciju.

Dzejā sāka piekopt konsekventu naturālismu, atsakoties no daiļuma
ideāla un piegriežoties dzīves īstenībai un prasījumiem, šāds virziens

tomēr modināja arī pretējus spēkus, ar ko tika nodrošināta vispusīga
literātūras attīstība, kurā nu ieplūda jauni, moderni elementi.

Pret agrāko nacionālistu literātūru uzstājās Jānis Jansons

(1871—1917), nolasīdams par to Jelgavas latviešu biedrībā 1893. g.

augustā asu kritiku, sevišķi nesaudzīgi uzbrukdams Lautenbacham.

Galā viņš aicināja plūdināt citu tautu spēcīgās idejas dzimtenes izde-

gušos klajumos. Kad Jansona priekšlasījumu iespieda „Dienas Lapā",

pret to nikni sacēlās agrākās literātūras cienītāji. Latviešu intelli-

ģencē bija sašķēlusies divās neizlīdzināmās daļās: nacionālistos un

jaunstrāvniekos. Pirmie koncentrējās ap Rīgas latviešu biedrību, otri

ap mazākām Rīgas biedrībām; pirmajiem bija par orgānu «Balss" un

«Baltijas Vēstnesis", otriem «Dienas Lapa", kam piebiedrojās «Mājas

Viesis"; pirmo orgānos bija vadoņa lomā Vēbers, Kārkluvalks, Pura-

puķe, otru orgānos bez Jansona, Stučka, Pliekšāns (Rainis), P. Zā-

līte, Deglavs.
Jaunu vielu deva ķildām un cīņām modernās lugas, ko izrādīja

1894. g. sākumā Rīgas teātrī: Zudermaņa „Gods" un Aspāzijas Ņau-
dētās tiesības". Vieni tanīs saskatīja nepieklājības, kas samaitā,

otri atklājumus, kas skubina ķerties ļaunumam pie saknes.

Šķirošanās bija nomanāmaarī skolu, sevišķi augstskolu jaunatnē.
Tērbatas studentu savienība Letonija ķērās pie literāriskiem darbiem,
kas lai stiprinātu latviešu nacionālismu. Tā turpināja Jura Alūnāna

un Kronvalda Ata pasākto populārzinātnisko rakstu krājumu «Sēta,

Daba, Pasaule", no kuras jau agrāk (1860 v. 1873) bija iznākušas 3

daļas. Letonija izdeva (1889—93) tālākās četras, šim pievienojās
vēl otrs izdevums, enciklopēdisku rakstu virkne «Latvju tauta", kura
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gribēja sakopot visu, kas par latviešiem zināms un sakāms. Plašie

nodomi reālizējās nelielā mērā, iznāca (1892—94) tikai dažas. To-

mēr sastādītāju mērķi bija gaiši redzami. Galvenie darbinieki šais

Letonijas izdevumos bija: Vilis Olavs (1867—1917, speciālizējās se-

višķi Latvijas vēsturē), Fr. Kārkluvalks (1867—1903, iztirzāja sa-

biedriskus jautājumus), Jānis Veismanis (1867—1913, literātūr-

vēsturnieks), Ludis Bērziņš (dz. 1870, tautas tradiciju pētnieks, arī

apdāvināts dzejnieks).
Pretī šai, ap Letoniju koncentrētai studentu grupai, nostā-

jās studējošie, kas organizējās .1888. g. Tērbatā literāriski zi-

nātniskā biedrībā. Vinu vidū redzam Ed. Veidenbaumu, AI. Daugi
(dz. 1868), K. Kasparsonu (dz. 1865), J. Kauliņu (dz. 1863), J. Alk-

sni (dz. 1870). Šie studenti izlaida kopā ar citiem rakstu krājumu
„Pūrs" (1891—94, trīs daļas). Sastādītāji paturēja acīs par mērķi

iepazīstināt plašākas aprindas ar jaunākiem zinātnes panākumiem,
ierosinot pastāvošo uzskatu kritiku. Rakstīja par nemitīgu attīstību

dabā un cilvēku dzīvē (Kasparsons), par tautību un kosmopolītismu

(Alksnis v. c), par valodas attīstību (Jūrģens), par sieviešu izglī-
tību (K. Valters), par sodu likumu vēsturisko attīstību un viņu filo-

zofisko pamatu (Ed. Veidenbaums), par vēstures likumiem (J. Kau-

liņš), par vēsturisko materiālismu (A. Dauge). šis A. Dauges

raksts, kas nāca klajā 1892. g., ir pirmais marksisma populārizējums
latviešu vidū. Dauge no tā turpmāk norobežojās, bet tas laida saknes

tautā arvienu dziļāk, un 1893. g. beigās „Dienas Lapa" Pliekšāna

(Raiņa) vadībā slepeni atbalstīja Erfurtes sociāldemokrātisko pro-

grammu.
Literā riskā kritika pieskaņojās jaunajam gara virzie-

nam. Latviešu literātūras aplūkotāji iepazinās ar citu tautu mākslas

un rakstniecības pētnieku uzskatiem, sevišķi ar Hipolīta Tēna un Ge-

orga Brandesa rakstiem, no kuriem daļu tulkoja latviski. Pirmais

uzrādīja faktorus, uz kuru pamata rodas mākslas darbs; pēdējais ap-

svēra mākslinieka idejas kā ieroci progresa cīņā.
Ar Tēna mākslas teoriju iepazīstināja latviešus Vizulis (E. Pī-

piņš, 1873—1927), aplūkoja arī dažus latviešu rakstniekus. Vairāk

modernās mākslas jautājumiem (par pesimismu, šķiru mākslu) pie-

griezās Vilis Dermanis (dz. 1875). Moderno mākslu visā plašumā

ņēma vērā Jānis Asars (1877—1908). Vienpusīgu šķiru mākslu vē-

lāk sludināja Jankavs. Uz proletāriāta pamatiem savā kritikā un dze-

jiskā radīšanā paliek arī Andrējs Upītis (dz. 1877).

Pirmais, kas dzejā ierauj jaunu virzienu, ir Eduards

Veidenbaums (1867—92). Viņa dzīvības laikā cirkulēja viņa
dzeja rokrakstā. Un arī ilgi pēc viņa nāves nebija raksti iespiestā
veidā pieejami. Pirmais, cik necik pilnīgs viņa dzejoļu sakopojums iz-

nāca Londonā 1900. g. Šāds liktenis bija viņa dzejai asās kritikas dēļ,

ko viņš tanī izsacīja par sabiedrības darbiniekiem, bagātniekiem, kri-

stīgās mācības sludinātājiem, tautas vīriem. Sociālais elements

daudzkārt kaitē dzejas formai, kas vietām pāriet nebaudāmānaturā-

lismā. Tomēr ir šī Horātija cienītāja dzejā arī daudz skaidras daiļuma
izjūtas.
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Tuvu Ed. Veidenbaumam, kā jaunības draugs un viņa rakstu sa-

stādītājs, stāv Edvards Treumanis jeb Zvārguļu Ed-

vards (dz. 1866). Piegriezdamies savā naturālistiski noskaņotā
dzejā dzīves sērdieņiem, viņš piederēja pie deviņdesmito gadu vispo-

pulārākiem dzejniekiem. Ap gadu simteņa maiņu manāms lūzums

viņa virzienā: no sociālām problēmām viņš pārgāja uz izjustu dabas

ainu un dvēseles dzīves attēlojumiem. Noiedams vientulībā, viņš jo-

projām paliek uzticams savai mūzai.

Jaunajai strāvai ar sajūsmu piebiedrojās Aspāzija (Elza Ro-

zenberģe, Raiņa dzīves biedre, dz. 1868). Rīgas latv. biedrības 25 gadu

jubilējas laikā (1893. g. beigās) nākdama klajā ar savu prologu ju-

bilejas svinībām un pirmo izrādīto lugu „Vaideloti" (1894. g. janvārī)
nacionālistu aprindās, viņa ar savu pāris mēnešus vēlāk inscenēto lugu

„Zaudētās tiesības" nostājas jauno pusē pašā cīņas karstumā. Arī

viņas šai pašā laikā sacerētie dzejoļi un stāsti rāda to pašu. Tomēr

tikai virzienā viņa pieķērās jaunajām problēmām, pauzdama savās

idejās zināmā mērā naturālismu ; savā stilā un izjūtā viņa bija un pa-

lika spilgta romantiķe. Drāmā (.Sidraba šķidrauts" 1905, „Aspāzija"
1923, .Zalša līgava", 1928. v. c.) un lirikā (.Dvēseles krēsla" 1904,

.Saulainais stūrītis" 1907, .Ziedu klēpis" 1911, .Asteru laikā" 1927

v. c), viņa devusi visskaistākos romantikas ziedus.

Redzamu romantikas nokrāsu uzrāda savā dzejā arī Rainis

(Jānis Pliekšāns, dz. 1865—1929). To liecina jau viņa agrākie dzejas
darbi: Gbtes .Fausta" tulkojums (1898), lirisku dzejoļu krājums .Tā-
las noskaņas zilā vakarā" (1903), luga .Uguns un nakts" (1905).

Viņa dzejnieka darbība veltīta klasiskai dzejai. Atdzejojis veselu

virkni pašu labāko dzejnieku (Gotes, šillera, Lesinga, šekspira,

Bairona, Puškina v. c.) darbus, viņš laida klajā grāmatu pa grāmatai

ar impresionistiski noskaņotu dzeju. Visvairāk darbu viņam lirikā

(.Gals un sākums" 1912, .Treji loki" 1920, .Sudrabotā gaisma" 1920)

un drāmā (.Zelta zirgs" 1910, .Induls un Ārija" 1911, .Pūt, vējiņi"

1913, .Jāzeps un viņa brāļi" 1919, .Spēlēju, dancoju" 1919, .lija Mv*

romietis" 1922, .Mušu ķēniņš" 1923, .Rīgas ragana" 1928).

Deviņpadsmitā gadu simteņa pēdējos gados parādījās nacionāli-

stiskā virzienā, starp citiem, dzejnieki Andrievs Niedra un Atis

Ķēniņš.
Andrievs Niedra (dz. 1871) tika pazīstams ar savu ro-

mānu .Līduma dūmos" (1899), kurā tēloja latviešu intelliģences cīņu
ar feodālo muižniecību, šis pats temats ir viņa lugai .Zeme" (1903).
Latviešu intelliģences iekšējās cīņas atspoguļojas modernā pasakā

dēls" (1902). Ceļinieka motīvi ir viņa lirikā „Ceļinieka
dziesmas" (1900). Niedras tālākos darbos parādās ievērojams talants,
kas ne ikreiz ķeras pie sava darba ar nosvērtu nopietnību.

Atis Ķēniņš (dz. 1874) grieza uz sevi vērību tūliņ ar saviem

pirmajiem periodiskos izdevumos (1899) iespiestiem dzejoļiem, kuros

mēģināja panākt naturālisma un romantikas sintēzi 1. Sakopojis sa-

vus vēlākos dzejoļus krājumā .Potrimpa zeme" (1914), viņš dzejas
laukā vairs nav parādījies.
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Latviešu dekadences paraugus deva Viktors Eglītis
(dz. 1877) un Fa 11 i j s (Konrāds Bullāns, 1877—1915), pirmais gal-
venā kārtā prozaiskos tēlojumos (.Dvēseles slāpes" 1916, .Laikmeta
silueti" 1924), romānos (.Līdzvainīgie" 1920), dzejoļos (.Hipokrena"

1912, .Kastaļavots" 1925), otrs dzejojumos (.Ziedoņa sapnis" 1901,

„Dēmons" 1905, .Zalkša līgava"), stāstos (.Nellija" 1902), lugās

(.Arnolds Nolde", .Selga" 1903, .Herakles" 1904).
Plašāku literārisku darbību gadu simteņa maiņā attīstīja, no-

teikti nepiesliedamies nevienai strāvai: Blaumanis, Poruks, Pērsietis,

Deglavs, Brigadere, Saulietis, Plūdonis.

Rūdolfs Blaumanis (1863—1908) uzskatāms par māksli-

nieciski visspilgtāko latviešu zemnieku dzīves notēlotāju. Nekad sa-

karus ar laukiem nepārtraukdams, allaž uzturēdamies savās Brāķu
mājās (Ērgļu draudzē), viņš jutās vienmēr savas zemnieku tautas

vidū. Viņš sāka astoņdesmito gados ar novelēm, ko rakstīja vācu un

latviešu valodā. Agrāko noveļu sakopojums .Pie skala uguns", iznāca

1893. g. Šai literātūras nozarē Blaumanis sasniedzis vislielākos pa-

nākumus latviešu rakstniecībā. Viņa raksturi ir smalki (pa labai daļai
pēc dzīves) uztverti un ar drošu mākslinieka roku attēloti. Viņa stils

ir izstrādāts līdz pēdējai līnijai. Tāda pat rūpība uzejama viņa lugās,
kas sāka nākt klajā deviņdesmito gadu sākumā. Pēc lugām .Zagļi"

(1891) un .Ļaunais gars" (1892), parādījās bēdluga .Pazudušais dēls"

(1893), kuiā dramatiski apstrādāta tā pati viela, kas novelē .Pērkona

negaiss". Traģiski beidzas jauneklis, kam trūkst enerģijas novaldīt

savas izdzīves tieksmes. Ģimenes traģika tēlota arī lugā .Indrāni"

(1904). Saistītā valodā rakstītās lugas .Genoveva" un .Dzīvais
ūdens" palikušas nepabeigtas. levērojamus īpatnīgus darbus Blau-

manis sacerējis arī lirikā. Viņš pieder arī pie latviešu vislabākiem

humoristiem.

Jānis Poruks (1871 —1911) nostājās ar saviem literāri-

skiem darbiem savrūp no patlaban uzplūstošā reālistiskā virziena.

Tāpēc jaunromantiķi viņu tura par savu pirmtēvu. leaugdams kri-

stīgā (hernhūtisma) gara pasaulē un piesavinādamies klasiķu (Gb-

tes, Dantes v. c.) darbus, viņš attālinājās no laika sabiedriskām pro-

blēmām un nogremdējās dziļākās, no dienas jautājumiem nošķiramās

idejās. Savos pirmajos darbos (.Perpetuum mobile" 1894, .Pērļu

zvejnieks" 1895 v. c.) viņš nododas sapņainiem pārdzīvojumiem, me-

klēdams visu savā dvēselē. Reālo pasauli viņš tomēr neatstāj, bet sa-

skata tanī mūžības rakstus. Viens no viņa galvenajiem motīviem,

sevišķi dzejā, ir mīlestība: mātes, dzimumu un kristīgā mīlestība.

Viņa darbiem, pa laikam, trūkst rūpīga izstrādājuma, bet tie ir pār-

bagātas dvēseles tieši mākslinieciski izplūdumi.

Pērsietis (Kārlis Zemītis, 1862—1901) ir uztverē un stilā

tīrs reālists. Savrūp darbodamies, ieņemdams rakstveža, ierēdņa vie-

tas, viņš vienādi pazīst lauku un pilsētu, māju un muižu, strādnieku

un fabrikantu dzīvi, vērīgi un kritiski to aplūko un smalki un ne-

māksloti notēlo. Viņš raksta stāstus, dzejoļus, fabulas. Viņa stāstos

skats pa skatam norisinās acu priekšā; tanī uztvert saistošo domu

viņš atstāj lasītājam. Stāstā .Acīs krītoši burti" redzams pārdotavas
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īpašnieks savā veikalā, nabadzīgs krāsotājs, kas lielā salā zīmē uz

nama gala sienas reklāmu, tadpircēju drūzma veikalā, beidzot krāso-

tāja saslimšana un nāve. Tam visam iet pāri dzīves vienaldzība. Stāstā

„Koļa un biedri" mests skats sīko ierēdņu dzīvē, stāstā .Gala aprē-

ķins" — spirta fabrikants nāves murgos. Pērsieša dzejoļos tīši ieturētā

skarbā skaņa neliecina par dziļu jūtu trūkumu. Viņa fabulās redza-

mas zīmīgas ainas: pie siles netiek klāt visi sivēni, jo viens tanī

ievietojies visām četrām kājām; Duksis citādi goda lops, bet pie

putras bļodas lai neviens viņam nerādās tuvu.

Augusts Deglavs (1862—1922) ir pirmais plaša stila ro-

mānists latviešu literātūrā. Pats pāriedams no laukiem pilsētā, viņš
uzmanīgi novēro, kā latviešu zemnieks cīnīdamies top par turīgu pil-
soni. Ticis pazīstams ar stāstu no Jelgavas apkārtnes .Vecais pils-
kungs" (1890), viņš raksta romānus: „Starp divām ugunīm"

(1891), „Jaunā pasaule" (1897—98), .Mainītās lomās" (1898). Viņa

ievērojamākais darbs ir romāns .Rīga", kurā bija nodomājis attēlot

latviešu pilsonības attīstību Rīgā. Tomēr parādījās tikai abas pirmās

daļas : ~Patrioti" (1912) un „Labākās familijas" (1920); trešā daļa
.Pa labi un kreisi" palika neizstrādāta.

Anna Brigadere (dz. 1861) rakstīja vispirms stāstus, ie-

dziļinādamās bērnības atmiņās (.Ganu diena") un sievietes psīcholo-

ģijā (.Mare"). Turpmāk viņa ar lielu uzcītību nodevās drāmai. Lieli

panākumi bija pirmajai viņas (1903) izrādītajai bērnu lugai .Sprīdī-
tis", kas tulkota vairāk valodās. Viņas tālākās ievērojamākās bērnu

lugas ir: .Maija un Paija" (1922), .Lolitas brīnumputns" (1926).
Sievietes pārbaudījumi un pārdzīvojumi dabū dzejisku izteiksmi pa-
saku drāmā .Princese Gundega un karalis Brusubārda" (1912). Sa-

dzīves drāmas ir: .Ausmā" (1907), .Raudupiete" (pēc Blaumaņa

noveles, 1914), .Lielais loms" (1925), .Dievišķā seja" (1926). Bez

tam Brigadere laidusi klajā romānus (.Kvēlošā lokā", 1928), dzejoļu
krājumus, bērnības atmiņas (.Dievs, Daba, Darbs" 1927).

SauTietis (Augusts Plikauss, dz. 1869) izvirza dzīves parā-
dības un raksturu īpašības stingru tikumības prasību gaismā. Ar

to viņa stāsti dabū vai nu sevišķi svinīgu, vai satīriski dzēlīgu no-

krāsu. Pie tam stiliski ļoti rūpīgi izstrādā savus darbus, kurus pa-

rasti laiž klajā tikai dažus gadus pēc sacerēšanas. Tā, piem., viens

no viņa visagrākiem stāstiem .Aiz sniega un tumsas" sacerēts 1892. g.,

bet iespiest desmit gadus vēlāk. Tanī rādīta bārenītes pašaizliedzīga
mīlestība uz slimo biedreni. Stāstā .Kalējs Indriķis" (1902) pabalstī-

tājs prasa no sava pabalstītā ideālu skaidrību. Pret zemnieku tiku-

misko ideālu ārdīšanu Saulietis stājas īpaši lugās: .Pret ziemeļiem"

(1911), „Jēkabs Saltups" (1913). Liela stila luga ir traģēdija

„Zauls" (1929).
Vilis Plūdonis (dz. 1874) pieskaitāms pašiem labākiem

formas meistariem latviešu literātūrā. Jau viņa agrākie dzejas darbi

(sēru dzeja „Rekviems" 1899, jūrmalas aina „Divi pasaules" 1899,

poēma .Atraitnes dēls" 1900) noskaņoti līdz pēdējai zilbei, šī pati
mākslinieka roka nomanāma viņa tālākos darbos: poēmās „Uz sau-

laino tāli" (1911), „Kauja pie Saules" (1928), balādās („Dukņu sils",
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„Tīreļa noslēpums", .Zemgales Mada loms"), liriskos dzejoļos. Tik-

pat mākslinieciski veidota viņa proza (.Mazā Anduļa pirmās bērnī-

bas atminas" 1900, .Fantāzija par puķēm" 1903, .Pasaka par vilku"

1907).
Laikmetā ap gadu simteņa maiņu sakņojas vēl liels skaits rakst-

nieku, kas latv. literāriskos veidus paplašinājuši vai ienesuši tanīs

jaunus elementus.

Jēkabs Janševskis (dz. 1865), kas jau izgājušā gadu sim-

tenī bija laidis klajā dažus stāstus (.Robs" 1897, .Vecais Pilenieks"

1899, .Bārenīte" 1899), savu lielo, galveno darbu raida tautā tikai

Latvijas patstāvības laikā. Tas ir .Dzimtene", plašākais romāns latv.

literātūrā, kurš atsedz Lejas Kurzemes pagātnes dzīvi lieliskās ai-

nās un pilda 6 biezus sējumus (1921—1925). Tam pievienojas „Ban-
dava" (1928), .Mežvidus ļaudis" (192<)). — Valdis (Zālītis, cte.

1865), jaunatnē iemīlēto .Staburaga bērnu" (1895) sacerētājs, tikai

1926. g. sniedz plašāko stāstu, dzeju latv. literātūrā, mākslīgi saska-

ņotās decīmēs sarakstītu romānu par astoņdesmito gadu intelliģences

dzīvi, dziedājumos
„
Juris Brasa". — B ir z nieks- Upītis (dz.

1871) ir vērīgs un sirsnīgs dzīves traģikas („Pelēkā akmeņa stāsti",

.Viņās dienās") un bērna dvēseles (.Pastariņa dienas grāmata" 1933)
tulks. — Līgotņu Jēkabs (Roze, dz. 1874) pietiecas mīlestī-

bas un sabiedriskām problēmām dzejoļos (.Rozes un ērkšķi" 1903,

„Zelta stati" 1923) un stāstos („Pie vīra" 1903, Lenčs"

1924). —
Zeltmatis (Ernests Kārkliņš, dz. 1868) ir smalks mī-

lestības psīchologs stāstos (.Mīlestības infuzorijas" 1900—1904, .No-

lādējums" 1903) un lugās (.Indulis" 1924, .Arājdēls" 1923).
Vēl šī laikmeta rakstnieku un dzejnieku starpā jāmin: Zeiboltu

Jēkabs (1867—1924), stāstnieks un drāmatiķis; Roberts Bērziņš
(dz. 1868), pasaku pārdzejotājs un garīgu dziesmu sacerētājs; Pē-

teris Bļaus (dz. 1856), liriķis un epiķis, noskaņotā sonetu vaiņaga

(.Tev") sacerētājs; Rieteklis (Eduards Balodis, dz. 1856), liriķis;
Riemeļu Jānis (Tomiņš, 1856—1924), Heines dzeju tulkotājs; Tirz-

maliete (Minna Dzelzkalne, dz. 1876), stāstu rakstniece un dzejniece;
Birznieku Latiņa (dz. 1864) un Sofija (dz. 1876), dzejnieces; Jūlijs

Dievkociņš (1879—1906), jaunības rakstnieks un dzejnieks; Ezerie-

tis (Kārlis Augenbergs, 1869—1923), stāstnieks; Mākonis (Jēkabs

Kalniņš, 1879'—1918), naturālistisku ainu zīmētājs; Mārtiņš Liepa

(dz. 1874), nopietnu problēmu uzstādītājs smalki stilizētos stāstos;

šmitu Jānis (1877—1929), impresionistisku stāstu sacerētājs; Teo-

dors Lejas-Krūmiņš (dz. 1871), rūpīgs modemu stāstu un lugu tul-

kotājs; Duburs (Jēkabs Āriņš, 1866—1916), drāmatiķis un teātra

darbinieks; Jukums Paļēvičs (1873—1900), reālistisku lugu sace-

rētājs.

IV.

Reālistiskais virziens, kas deviņdesmito gadu vidū iekaroja va-

doņa vietu literātūrā, sasniedza 1905. g. revolūcijā savas robežas. No

literāriskās strāvas tas bija ticis par politisku varas faktoru. Līdz

ar to visa latviešu dzīve sāka izkustēties no parastajām sliedēm. Daļa



314

intelliģences aizgāja trimdā vai svešumā, vai pat apklusa no sodu

ekspedīciju ieročiem. Vaijāja to domu, kas ļaudis bija sacēlusi cīņā.
Ir sasniegtā attīstības pakāpe, ir ārējie apstākļi novilka reālismam

robežas. Droši un noteikti pieteicās par valdošo romantiskais

virziens.

Deviņi rakstnieki nāca 1906. g. 7. augustā žurnālā .Dzelmē" ar

savu deklarāciju. To bija parakstījuši: Kārlis Strāls (d. 1880), Kār-

lis Krūza (dz. 1884), Augusts Baltpurviņš (1871—1930), Eduārds

Cālītis (1881), Kārlis Jēkabsons (dz. 1879), Zemgaliešu Biruta

(1878—1906), Kārlis Skalbe (dz. 1879), Jānis Akurāters (dz. 1876)
un Jānis Jaunsudrabiņš (dz. 1877).

Šie rakstnieki izsaka protestu, ja no mākslinieka prasa, lai viņš

kalpo dienas prasījumiem, politikai, sabiedrības šķirām. Mākslai jā-

kļūst par jaunu dievlūgšanu, par reliģisku mākslas kultu, par šķīstošu

liesmu, par lielu vispārēju mistēriju. To mākslinieki panāks, turēda-

mies pie individuālistiskiem principiem.
šādas vai līdzīgas domas izsacīja ap to pašu laiku arī citi rakst-

nieki. Haralds Eldgasts (Jānis Miķelsons, 1882—1926), izdodams

(1905) grāmatu .Zvaigžņotās naktis", plašā priekšvārdā uzstāda

par mākslas mērķi reliģisku meklēšanu pēc mūžīgās patiesības, kas

nav atkarīga no saimnieciskiem apstākļiem.
Še mums priekšā rakstnieku grupa, kas apzinīgi turas roman-

tiskā virzienā. Viņu vidū sastopama tomēr ļoti liela dažādība,

īpaši aiz tā iemesla, ka viņi uzsvēra individuālismu, neturēdamies ne

pie kādām kopējām vēsturiskām normāmi. Arī tādas gara noskaņas,
kas saistās ar nacionālismu, ar tautas senatni, kādu reliģijas veidu,
kas pa laikam mēdz raksturot romantiku, neietilpa šo romantiķu pro-

grammā. Tāpēc, atšķirot no jēdziena, kas agrāk par romantiku (ro-

mantismu) nodibinājies,, še varētu runāt par jaunromantiku.
Še sastopamās romantikas dziļāko būtību mēģinājis uzrādīt Fri-

cis Bārda (1880—1919), gan apzīmēdams aplūkojamo virzienu

viscaur par romantismu, kurā būtu saskatāms no romantikas mazliet

atšķirams variants. Romantiķis, pēc Bārdas norādījuma, savieno

sevī visspilgtāko naturālismu (kā tezi) ar galēju individuālismu (kā

antitēzi) par kaut ko augstāku, plašāku (sintēzi). Romantiķis sa-

skaņo sevī visdziļākos pretekļus; viņš nostāda šīs zemes dzīvei pretī
dzīvi pirms dzimšanas un pēc nāves, apvienodams tās mūžībā. Šāds

romantisms atšķiras no tā, ko raksturo mēnesnīca, neaizmirstelītes,

lapenes v. t. t., bet patur acīs visaugstākos sasniegumus dzejā, kam

par paraugu Dantes, Gotes, Tolstoja un līdzīgu ģēniju darbi. Prātam

še norobežota loma: dzīvība ir plašāka nekā prāta atziņa. Viss savā

starpā radniecisks un dievišķs. Tādā kārtā Bārda nonāk pie pantei-

sma. Ar to saskan Bārdas dzeja; tā attēlo par dievišķu izjusto bū-

tību. Dzejnieks nav šķirts no apkārtnes dabas, kuras visumā un

katrā vismazākā daļiņā ir Dievs. Bārdas dzejoļi iznāca grāmatās:

.Zemes dēls" (1911), .Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam" (1923).

Saprotams, ka tam ideālam, ko Fr. Bārda uzstādīja par dzeju

teorijā (kas saskan ar vispilnīgāko klasicismu), tā laika dzejnieki va-

rēja vienā otrā darbā tikai cik necik tuvoties, bet nevarēja
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to sasniegt. Tas pats savā ziņā attiecināms uz viņa dzeju:
maz sacerējumu tai līdzās stādāmi. Redzāmi paceļas: Kār-

lis Skalbe ar smalki stilizētām „Ziemas pasakām" un vien-

kārši sirsnīgu liriku; Jānis Akurāters, lirikā spilgtāks, vis-

pār plašāks, rakstījis arī lugas („Lāča bērni" 1909, .Kaupo", .Vie-
sturs" 1921), noveles (krājumi .Sapņi un likteņi", .Draugu sejas"

1919, .Sapņotāji" 1927, romānu .Pēteris Danga" (1921); Jānis

Jaunsudrabiņš, būdams arī gleznotājs, tēlo mierīgi, plaši, epi-
ski, rakstīdams stāstus, romānus (.Vēja ziedi" 1907, triloģija: .Aija"

1911, „Atbalss" 1914, „Ziema" 1924); Kārlis Strāls, aktīvi

piedalījies pasaules karā, kura ainas tad nu viņš arī zīmē (poēma

.Kauja pie Gļemu liepas" 1922, romāns 3 daļās .Karš", iznākušas

2 daļas 1922—1926, lirikā); Kārlis Krūza ievērojams formas

meistars, kas rakstījis vairāk grāmatu līdz pēdējai zilbei noskaņotu
sonetu un trioletu, tāpat sējumu Puškina dzejas tulkojumu (1929);
Augusts Baltpurviņš, tēlo, ētiskas problēmas izceldams,

īpaši attiecības starp vīrieti un sievieti.

No organizētas romantiķu grupas stāv mazliet savrūp: Ed-

vards Vulfs (1886—1919), kam blakus drošiem reālistiskiem vil-

cieniem zīmētiem stāstiem ir rinda drāmatisku darbu (skaitā ap 20),
kur pārsvarā tēlotas dzīves ainas (to starpā .Svētki Skangalē");
Antons Austriņš (dz. 1884), smalks īstenības nolūkotājs un

tēlotājs, kas radījis veselu portreju galeriju, sevišķi vērību piegrie-
zdams piebaldzēniem un latgaliešiem un suselnieki" 1909,

.Māras zemē" 1919), arī viņa dzejai naturālistiska nokrāsa; Au-

gusts Bračs (dz. 1880), savos tēlojumos un dzejā noteikts pe-

simists, kas prāta līdzekļiem analizē visas vērtības un mēģināja pa-

šķirt ceļu tā sauktai intellektuālai dzejai; Voldemārs Dam-

bergs (dz. 1886), klasicisma meklētājs dzejā (.Klusais karne-

vāls" 1925) un drāmā (.Ziedu viesulī" 1921, .Neticīgā Kolombīne"

1926), ietvēra savu bēgļu gaitu pārdzīvojumus romantiskā stilā ietu-

rētā romānā trijās daļās .Gaitniecības ceļi" (1922—28); Kārlis

leviņš (dz. 1888), kas no idilliski noskaņota liriķa (.Meklētāja
dziesmas" 1912, .Latvijas vasara" 1923) tika par plašu dēkainu stā-

stu sacerētāju no tautas dzīves (zīmīgākais darbs „Putras Dauķis"

1929, kas ticis par vispār pazīstamu uzdzīvotāja tipu).

Romantiskajam vilnim paceļoties redzamā vietā, nepalika gluži

nemanāms arī reālistiskais: ir rakstnieki, kas daiļliteratūrā jopro-

jām pauž dēmokratiskiem laika centieniem piemērotas idejas un

šķiru cīņu. Vispirmā vietā še izvirzās Andrējs Upīts (dz.

1877), kas no nacionālista top par spilgtu un konsekventu proletā-
riāta pārstāvi visās rakstniecības nozarēs, uzrādīdams ievērojamas
mākslinieka spējas īpaši stāstā, novelē. Viņš rakstījis lielu skaitu

romānu (triloģija .Robežnieki" 1909—21, .Pēdējais latvietis" 1913,

.Pērkona pievārte" 1922), noveles (krājumi .Nemiers" 1912, .Aiz
Paradīzes vārtiem" 1922, .Kailā dzīvība" 1926), lugas (triloģija

„Ralss un atbalss" 1911, „
Viens un daudzie" 1914, „Saule un tvaiks"

1915), dzejas (.Mazas drāmas" 1911), kritikas, literāriskus apcerē-

jumus (.Latv. jaunākās rakstniecības vēsture 1885—1920"). Sa-
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dzīves ļaunumus savos stāstos („Paidag6gi" 1908) un dzejā graiza
Antons Birkerts (dz. 1876), būdams stilā impresionistisks.
Ass visa esošā kritiķis, tāpat impresionistiskā dzejā („Es un mans"

1924, .Mans klusais brīdis" 1921) ir Apsesdēls (Augusts Ap-
sīts, dz. 1880).

Vienmēr pastāvošās domu starpības sabiedrībā un literātūrā

visgaišāk izsacījās kritikā, kas šai laikā pieņēma neparastu
asumu. Nesaudzīgi uzbruka romantiķiem (ieskaitot viņos arī Po-

ruku, Niedru) jau minētais Jansons pabiezā grāmatā „Fauni vai

klauni?" (1908), meklēdams rakstniecībā šķiru cīņu un tanī nostā-

damies proletariāta pusē. Vēl asāk šādu stāvokli ieņēma Janka v s

savos plašajos darbos
„
Vecie elki mūsu (1907),

.Viņu māksla" (1910), izsacīdams atziņu, ka .intelligents, kurš ne-

kalpo proletariāta šķiras vajadzībām, bet tomēr patērē proletāriāta
ražotās vērtības, ir gluži tāds pat trans jeb parazīts, kā kurš katrs

kapitālists izsūcējs". Lai gan Jankavs turpmāk pārgāja pretējā vir-

zienā, viņa pamatdomas par šķiru mākslu turpinājās, lai gan ar ma-

zāku asumu. Tām pa daļai pieķērās Vilis Dermanis (dz. 1875),
kas starp citiem .Domās" laida klajā (1913) rakstu .Modernais pro-

letāriāts un māksla"; Jānis Asars (1877—1908), kas daudz-

pusīgs būdams, gan lielā mērā piesavinās Roland-Holstes sociālpoli-
tisko estētiku, tomēr nostājas uz plašākiem pamatiem nepabeigtajā

Pasaules Rakstniecības Vēsturē" (1907). Stingrs estē-

tiskos prasījumos ir arī citādi konsekventais marksists Andrējs

Upītis.
To starpā, kas nostājas pretī uz šķiru pamatiem dibinātai estē-

tikai un kritikai, minami Miķelis Valters un Roberts Klaustinš. Mi -

ķelis Valters (dz. 1874) tieši griežas pret latviešu marksi-

stiskā virziena kritiķiem brošūrā .Latviešu kritika mākslas un zi-

nību jautājumos" (1908). uzrādīdams no saimnieciskās dzīves ne-

atkarīgos faktorus mākslā, ko rada ģēnijs, darbojoties neapzinīgiem
dvēseles spēkiem. lerosinātās domas Valters attīsta tālāk studijā

.Florencē" (1909), piegriezdams vērību īpaši diviem faktoriem:

mākslinieka īpatnīgām spējām un pašā mākslā iemītošiem pakāpe-
niskas attīstības likumiem. Roberts Klaustinš (dz. 1875),
literātūras vēsturnieks un pētnieks, rakstā .Elks elka galā" (J. Raža

IX., 1907), pretī Jankavam, izcēla jaunromantismu par spēcīgu

strāvu, kas ir centīgas un strādīgas sabiedrības pūļu un ideālu at-

spoguļojums, kas pārvarējusi reālismu un uzsūkusi sevī tā laika la-

bākos spēkus.

V.

Atzīmētie rakstnieki tikuši ar saviem darbiem tautā pazīstami

priekš pasaules kara un tādā kārtā pieskaitāmi tam latviešu attī-

stības laikmetam, kad viņi bija padoti svešām varām. Latviešiem

iegūstot neatkarību, nodibinot savu valsti (1918), sākas nu arī latviešu

literātūrā gluži jauns laikmets. Tas tomēr vēl tik īss, ka nav par sevi

izceļams un neatkarīgi no agrākā apskatāms. lepriekšējo gadu de-

smitu rakstnieki ir arī tie, kas tāpat Latvijas patstāvības laikā ir
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paši redzamākie. Ar visu to, ka latviešu tauta īsti un tikai tagad
dabū drošu pamatu savai un īpaši savai literātūras attīstībai, radās

apstākļi, kas ne viscaur bija literātūras uzplaukšanas veicinātāji.
Pārejas laikā straujie notikumi aizrāva latviešu intelliģenci projām
no klusās darba istabas straujā sabiedriskā darbībā, tā ka radās gan

brošūras, skrejlapiņas un uz ātru roku izdotas avīzes, bet ne nopietni
literāriski darbi. Arī vēlāk, kad dzīves ritms tika mierīgāks un rakst-

nieki atguva laiku ķerties pie plašākiem darbiem, viņu iespaidu krā-

jumi tā pārpildīti sensacionāliem elementiem, ka grūti bija piesnieg-
ties pie dziļākām idejām un izkopt mierīgi daiļas formas. Viela to-

mēr paplašinājās lielos apmēros. To deva ne tikai ārkārtējie pārdzī-
vojumi, bet atvērās arī dziļāki ieskati līdz tam laikam maz pazīsta-

mās tautas daļās (latgaliešos), kaimiņu (leišu, igauņu) dzīvē un tā-

ļās tautās un zemēs, pa kurām latvieši bija izsvaidīti un no kuriem

nu viņi pārnāca mājās. Tas viss deva vielu gluži stāstiem,
nekā tie, ko sentēvi un arī vēl tēvi bija saviem bērniem pie uguns-

kura stāstījuši. Pie tam latvietis savā tēvijā nebija tikai zemnieks,

arī ne tikai tiesībās aprobežots pilsonis, bet viņam stāvēja vaļā visa

šķiru un kārtu kāptuve līdz ministrim un valsts prezidentam. Vēl arī

citiem spēkiem darbojoties intelliģentā latvieša iekšējai pasaulei at-

vērās horiconti, par kuriem viņa priekšgājējiem nebija ne jausmas.

Raksturīgs latviešu neatkarības posma rakstnieks ir Jānis

Ezeriņš (1891—1924), kura dzīve un darbs norisinās ar šī laika

intensīvo, drudžaino ātrumu. Mākslinieka roku viņš zīmēja sava

laika dažādās ainas skopi, tomēr skaidri vilktām līnijām, tikdams

par vienu no labākiem latviešu novelistiem I. 1924,
11. 1925). Pretējs stilā ir Ansis Gulbis (dz. 1873), kas pla-

šos, vaļīgi komponētos romānos tēlo Latvijas tapšanas laika ainas

(„01ģerts Silarājs" 1921, „Pēc simts gadiem" 1922, „Fantasti" 1924,

„Zigfrids" 1929), viens no nedaudziem tagadējiem latv. rakstnie-

kiem, kas latviešu sabiedriskos darbiniekos un valsts vīros atrod sa-

jūsmas cienīgus censoņus. Ar asu kritiku ielūkojas latviešu augstā-

kās aprindās: Pāvils Rozīts (dz. 1889; „Portrejas" 1922,

„Uguns celi" 1924,
„
Ceplis" 1928); Kārlis Zariņš („Dzīvība

un trīs nāves" 1921, „Brāļu dēli" 1922, „Savādi cilvēki" 1923) ; Jā -

nis Grīns (dz. 1890; „Laikmeta kumēdiņi" 1923). Vispārēja ta-

gadējās iekārtais kritika ir Linarda Laicēna (dz. 1883; at-
taisnotie" 1921) un Leona Paegles (1890—1926) darbos.

Daudzpusīgs savā literāriskā darbībā (liriķis, novelists, romānists,
literātūras pētnieks, vēsturnieks) ir Arvēds Švābe (dz. 1888).

Tēlojumus par bēgļu gaitām, filosofiskus un literāriskus apcerēju-

mus raksta Arnis (Erasts Runcis, dz. 1885). Pēc tālākiem ideā-

liem sniedzas, ielūkodamies arī reliģijas problēmās ēmigrants Jū-

lijs Vecozols (dz. 1884). Savā izjūtā patstāvīgs un īsts ir

dzejnieks, stāstinieks un jaunākās literātūras pētnieks Pēteris

Ērmanis (dz. 1893). Plaši uztverti, spilgtās, pievilcīgās krāsās

tēloti ir Jāna Vesela (dz. 1896) stāsti no latviešu jaunlaiku
dzīves („Saules kapsēta" 1921, „Dievu gulta" 1923, «Eņģelis Ufirs"

1924,
„
Tīrumu ļaudis" 1927). Izmantojuši pa daļai vēstures vielu:
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Ivande Kaija (Tonija Lukina, dz. 1876; .Dzintarzeme" 1921),
Edgars Ardens (Edv. Gulbis, dz. 1887; „Ap liesmu auļojošie"
1925); Aleksandrs Grīns (dz. 1895; .Krustneša gaitas"
1921, „Nameja atgriešanās" 1924). Saistītā dzejā guva lielākus pa-

nākumus Eduards Virza (Lieknis, dz. 1883), sevišķi dzejodams
par tematiem no latviešu vēstures un dzīves (krājumi .Laikmets un

lira" 1923, „Poēmasy/ 1924, 1927); abstraktas, spilgtās

gleznās tvertas domas risina Jānis Sudrabkalns (Arvīds

Peine, dz. 1894; krājumi .Spārnotā Armāda" 1920, .Pārvērtības"

1924). Intīmus pārdzīvojumus gleznaini izjustā stilā tver Ziemeļ-
nieks (Jānis Krauklis, dz. 1897; krājumi: .Nezināmai" 1923,

.Aizejošais" 1923; .Skūpsts" 1927). No sievietēm, kas drabojuišās

visjaunākā latviešu literātūrā, minamas: Emilija Prūša (Grie-

tiņa, dz. 1878), Elza Stērste (Naurenu Elza, dz. 1885), Austra

Dā 1 c (dz. 1892), Biruta Skujeniece (dz. 1888), Lūcija
Zarna ič a (dz. 1894), Alija Baumane (dz. 1899), Ai d a

Niedra (dz. 1899), Elīna Zālīte (dz. 1899); literāriskā kri-

tikā strādājušas: Paula Jēger - Freimane (dz. 1886),
Zenta Mauriņa (dz. 1897).

Latviešu teātris dabūjis ar valsts pabalstiem drošākus pa-
matus. Divi teātri Rīgā (Nacionālais un Dailes) sarīko izrādes ik-

dienas. Vēl darbojas Ceļojošais un Strādnieku teātris. Bez tam gan-

drīz katrā lielākā Latvijas pilsētā sastādās, tāpat pa laikam valsts

pabalstītas trupas teātru izrādēm. Tomēr Latvijas patstāvības laikā

nav drāmā pacēlies neviens agrāk nepazīstams dzejnieks, kas

būtu guvis lielākus panākumus. Repertuārā stāv izcilā vietā to pašu

agrāko drāmatiķu: Raiņa, Aspazijas, Brigaderes, Upīša, arī mirušo

Blaumaņa, Vulfa darbi. Jaunus panākumus sasniedzis Jūlijs Pē -

ters on s (dz. 1880), asus kritiķa skatus mezdams jaunās Latvijas
valsts un viņas darbinieku dzīvē un savus novērojumus tverdams

mākslinieciski stilizētā dialogā: (.Prāta cilvēki" 1924, .Diplomāti"

1925, .Sieviete ar sešiem prātiem" 1927, .Cilvēki, kas bēg paši no

sevis" 1929). Citā virzienā ienesa latv. drāmākaut ko jaunu Dam -

bergs (sk. to), mēģinādams radīt klasisko (tā saukto tīro) komē-

diju, kam nav nekāda morālisku sāņu nolūka. Literāriski mazāk vēr-

tīgus gabalus lielā skaitā sacerējis Li n d u1 i s (Linde, dz. 1870) un

Jēps-Baldzēns.
Ir dabiski, ka Latvijas pastāvības laikā lieliski uzplauka lat-

viešu skolu un zinātniskā literātūrā. Latviešu grā-

matām, kam zinātnisks vai pamācības raksturs, nu bija radušies

gluži citi apstākļi. Kamēr agrāk visās latviešu apmeklētās skolās

valdīja cita valoda, Latvijai par patstāvīgu valsti nodibinoties, vienā

rāvienā, no bērnu dārza līdz ūniversitātei, visās Latvijas skolās ie-

veda par mācības valodu tautas valodu. Cēlās tad pieprasījums pēc

skolas grāmatām latviešu valodā, ka to tikai pakāpeniski varēja ap-

mierināt. Radās iestādes, kam literātūrā pamatā: valsts uzturētas

un pabalstītas bibliotēkas un lasītavas, zinātniskas un kultūras vei-

cināšanas biedrības, Izglītības ministrija un Kultūras fonds.

Radošās spējas nav ārējiem līdzekļiem paceļamas; tomēr šādi
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līdzekļi nepieciešami, lai literātūras darbus celtu klajā, kārtotu, pē-
tītu. Nāk tad arī klajā: Valsts bibliotēkas darbinieku (īpaši A. Ģin-
tera un V. Caunes) sastādīti sīki rakstu rādītāji par latviešu zinātni

un literatūru periodiskos izdevumos, sākot vispirms no 1920. g., bet

tad, skatoties atpakaļ, no 18. gadsimteņa otras puses; J. Mis iņ a

Latv. rakstniecības rādītājs par latv. grāmatām (izņemot belletri-

stiku) no 1585.—1910. g. (1924). Kārlis Egle sastāda jaunāko
(dzīvojošo) rakstnieku autobiogrāfiju virkni līdz ar sīkiem biblio-

grāfiskiem norādījumiem (.Atziņas" I. 1923, 11. v. 111. 1924), vada

arī līdz ar brāli Rūdolfu Egli speciālu literārisku žurnālu

.Latvju grāmata" no 1922. g. Literātūras vēsturē, bez agrāko grā-
matu (Plūdoņa, Līgotņu Jēkaba) papildinātiem jaunizdevumiem un

pamatskolām nodomātām mācības grāmatām (Dziļlejas, Gobas, Klau-

stiņa), iznāca plašs, illūstrēts darbs, ko sastādījis Alberts

Prande (.Latvju rakstniecība portrejās" 1926), arī T. Zei-

fer t a .Latviešu rakstniecības vēsture" 3 daļās (I. 1922, 11. 1923,
111. 1925). Latviešu literātūras attīstībā sniedz viegli pieejamu tiešu

iespaidu vesela rinda agrāko rakstnieku kopotu rakstu ar ievadiem

un piezīmēm. Daudz šai ziņā strādājis Alfrēds Goba (viņa sa-

gatavojumā Neiķena, Zvaigznītes, Mālberģa v. c. raksti), kas ceļo-
dams un archīvus pētīdams cēlis klajā arī daudz materiāla par veciem

rakstniekiem.

Latviešu valodniecībā radās monumentāli darbi. Nāca

klajā valodnieka Jāņa Endzelīna (dz. 1873) pa ilgiem ga-
diem rūpīgi pagatavotā zinātniskā latviešu gramatika (.Lettische
Grammatik" 1922). Tas pat zinātnieks tad ķērās pie latviešu zināt-

niskās vārdnīcas, K. Mū lenbacha sakrātos un sakopotos ma-

teriālus cauri skatīdams, papildinādams, iespiešanai sagatavodams,
tā ka 1923. g. varēja iznākt šī lielā darba pirmā burtnīca, kurai kār-

tīgi sekoja citas; tā šis izdevums, jau apņemdams 3 biezus sējumus

(3. sēj. 1929) tuvojās beigām. Valodnieks Pēteris šmits (dz.

1869) bez dažiem sīkākiem darbiem un .Latviešu mitoloģijas"

(1918) sastādīšanas, uzņēmās sakopot un zinātniski sakrāt visas

latviešu pasakas un teikas vienā krājumā, no kura 1920.—1929. g.

iznākuši 6 sējumi. Valodnieks Juris Plāķis (dz. 1869), sīkāk

nodarbojies ar latv. valodas akcenta jautājumiem, sastādīja plašu
mūsu radu tautas leišu gramatiku (.Leišu valodas rokas grāmata"

1926) un sniedza pētījumu par kurseniešu izloksni. Valodnieks

Ernests Blese (dz. 1892), kas par latv. valodas jautājumiem
daudz rakstījis periodiskos izdevumos, savā doktora disertācijā pa-

matīgi iedziļojas latviešu uzvārdu vēsturē (.Latviešu personu vārdu

un uzvārdu studijas" 1929). — Valodnieks Jānis Zēvers (dz.

1868) apgaismo dažādas kultūras parādības, sekodams vārdu ceļoju-
mam vairāk tautās, sevišķi vērā ņemdams no vācu valodas pārņem-
tos vārdus latviešu valodā („Die deutschen Lehnvvbrter im Let-

tischen" 1918).
Skatu metot pāri savas tautas robežām, latvieši vispirms sastop

leišus, kuru dainas allaž parādās dažādos latv. izdevumos. Zie-

meļu kaimiņu, igauņu un somu, ievērojamākie pieminekļi, tagad lat-
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viešiem pieejami pašu valodā: igauņu tautas epu .Kalevipoegu" tul-

kojusi Elīna Zālīte (1929), somu tautas epu „Kalevalu" Linards Lai-

cēns (1924). Ar dažu tālāku tautu literātūrām iepazīstina speciālisti.
Antīkā, grieķu un romiešu, pasaulē ievada Kārlis

Straubergs (dz. 1890) ar apcerējumiem (.Antīkā pasaule"
1924), tulkojumiem (Aischila Prometējs" 1920, „Grieķu
lirika" 1922, .Horātija dzejas" 1924—1930), vēsturiskiem aprakstiem
(„Visp. lit. vēst. 1., Grieķu eposs, lirika un drāma" 1925, „Romiešu li-

terātūrā" 1922). Romāņu literātūru pētnieks ir Arnolds Spekke
(dz. 1887). Bez atsevišķiem darbiem žurnālos iznāca grāmata .Vi-
duslaiki un renesanse" (1925), kur tuvāk aplūkoti Kretjens, Ariosts,
Servantess, Kalderons.

Dažādās zinātnes nozarēs tad nu iznākušas un iz-

nāk latv. valodā liels skaits grāmatu, kas pa lielākai daļai ir tulko-

jumi un pārstrādājumi no citām valodām. Vienā pašā 1928. g. pa-

rādījušās latviešu valodā 765 zinātniska satura grāmatas. Tanīs pla-
šākā nodaļa — sabiedriskās zinātnes: 424. Visu 1928. g. latviešu

literārisko izdevumu skaits 1655. To starpā periodiski izdevumi 361,
daiļliterātūra 346. Latvieši tikuši arī pie savām enciklopēdijām, kas

aptver visas zinātnes. Pēc nepabeigta J. Dravnieka mēģinājuma de-

viņdesmito gadu sākumā (1891.—1894. g. 25 burtn.) iznāca līdz ga-

lam (1903—21) Rīgas Latv. biedrības zin. komisijas un Der. Gr. no-

daļas izdotā „Latv. Konversācijas Vārdnīca" 4 sējumos (99 burtnī-

cās). Pārgrozīto apstākļu dēļ šis izdevums tomēr nevarēja apmierināt

tagadnes prasības. Grāmatizdevējs A. Gulbis tad uzņēmās izdot

jaunu Konversācijas vārdnīcu, no kuras 1927—30 iznākuši-4 sējumi,
katrā pa 8 burtnīcām.

Uz patstāvīgiem pamatiem atbalstās pētījumi un publicējumi

par Latviju, par viņas ģeogrāfiju un vēsturi. Latvijas senatnes pēt-
nieku starpā minams archaiologs Francis Balodis (dz. 1882),
kas izrakumos (Tanīsa kalnā v. c.) cēlis klajā daudz senatnes liecību

un sakopojis vairāku pētnieku darbus par Latvijas senatni grāmatā
.Latvijas Archaioloģijā" (1926). Latviju vispārīgi izpētījis un ziņas

par to sakopojis plašā, bagāti illūstrētā darbā Marģers Skuje-
nieks (dz. 1886). Viņa grāmata .Latvija, zeme un iedzīvotāji"
piedzīvoja īsā laikā vairāk izdevumu (3. izd. 1927, 752 1. p.). Latvi-

jas desmit gadu pastāvēšanas gadījumā vairāk autoru speciāli raksti

sakopoti A. Bīlmaņa rediģētā grāmatā: .Latvijas republikas desmit

pastāvēšanas gados" (1928, liela formāta, 805 1. p.).

Teodors Zeiferts.

[Piezīme, šai vieta apraujas 1929. gada 9. decembrī mi-

rušā literātūrvēsturnieka Teodora Zeiferta apcerē jums ~Latviešu

nacionālā literātūrā", kas ir viņa pēdējais lielākais darbs, ko

viņš rakstīja jau slimības gultā gulēdams. Kādu noslēgumu

viņš būtu devis tam, ja nāve nebūtu pārtraukusi iesāktā



321

darba, nav noteikti pasakāms. Zinu tikai un varu te pie-

bilst, ka beigās autors bija nodomājis vēl vispārējos vilcie-

nos aizrādīt arī uz latviešu nacionālās literātūras sakariem ar

pasaules, īpaši Eiropas literatūru, vilkt dažas parallēles, kā arī at-

zīmēt pirmos drošākos mēģinājumus (pēckara laikā), iepazīstināt
lielo tautu lasītājus ar latviešu autoru darbiem, jo par visu to viņš
slimības laikā izteicās, sarunājoties taisni par šo darbu. Bet tas tad

arī viss. — Apcerējuma rokrakstā esmu noapaļojis vairākus gada

skaitļus, papildinājis dažu grāmatu nosaukumus, kas rakstot palika

pilnībā neapzīmēti vienkārši tālab, ka katru brīdi autoram slimības

gultā vajadzīgo materiālu nebija pie rokas. Citādi apcerējums pilnīgi
tāds pat, kādu to atstājis autors.

Kārlis Egle.
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Latviešu tērps un viņa raksta ornāmentika.

1.

Latviešu apģērba vēsture vēl nebūs noskaidrojama visā pilnībā,

jo taisni pēdējā laikā ir nākuši klāt daudzi agrāk nezināmi materiāli

un arī jau pazīstamie apgaismoti pilnīgāki, sevišķi vecākā viņu
posmā, noteikti konstatējot aizvēstures izrakumu etnisko piederību.
Arvien jo skaidrāka ir tapusi šķiet gan elementārā doma, ka ārkār-

tīgi daudzie kapu lauki un kapenes latviešu territorijā ir latviešu

un viņu kultūras liecinieki, kurpretim XIX. g. s. un arī vēl XX. g. s.

sākums ir devis teorijas, kas meklē visādus izskaidrojumus, balsto-

ties uz iepriekšējās pieņemtās domas, ka seniem latviešiem nav bi-

jis kultūras un ka tā ir ienesta no ārienes un pat datējama ar vācu

ienākšanas laiku. Bet vācieši nav pirmie, kas iepazīstas ar mūsu

zemi; tirdzniecības sakarus šeit meklē mūsu jūras rietumu kaimiņi,
kam neizdodas šo zemi savā varā noturēt 1 ) un kam ir jāved asas cī-

ņas ar vietējām pilīm vai pilsētām -) ; tomēr ne rietumi, ne austrumi

nav atstājuši noteicošu iespaidu. Izņemot dažas atsevišķas vietas,
svešas kultūras paliekas nav saskatāmas latviešu novadu kapenēs,

un nepārtraukta ir šī vietējā kultūra ar vietējo produkciju savām

dzīves vajadzībām. Apģērba vēsture rāda to jau vidējā un vēlajā
dzelzs laikmetā, no kura mums paraugi ir uzglabājušies, un tikai vē-

sturiska nozīme ir p. p. Krūzes mēģinājumam izskaidrot bagātos at-

radumus Vidzemes un Kurzemes kapos kā varagu-rusu kul-

tūrai piederošus, tāpat kā citiem vēlākiem, kas redzējuši

lībiešu, vāciešu, skandināviešu un citu kultūru īpatnības šajos izra-

kumu materiālos. Labu daļu skaidrības šajā jautājumā ir ienesuši
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Krūzes restaurācija pēc Aizkraukles izrakumu datiem.

tieši atrastie apģērba fragmenti, dodot iespēju noskaidrot audumu

techniku un konstatēt paņēmienus, kas atšķiras no kaimiņu tautu pa-

ņēmieniem un rāda vietējo kultūru kā ļoti senu un bagātu, un pie
tam augstu līmeni attīstībā un īpatnībā sasniegušu. Jau Krūze 3)

konstatējis izrakumos audumu fragmentus un varējis dot uz atradumu

pamata senā apģērba rekonstrukciju; gan domātu minētiem vara-

giem, viņš to papildina ar parallēlēm no latviešu tautas apģērba, ko

redzējis šeit savā laikā (sevišķi villainēm un vainadziņiem). Krūze

rāda 4) vīrieti garos svārkos 5) un kreklā ar garām piedurknēm;

galvā tam cepure no bronzas vijiņu virknēm, tāpat apģērbs bagā-

tīgi bronzas rotas lietām izgreznots; ap vidu ādas josta, kur piekabi-
nāti ieroči, ap pleciem villaine ar sākti uz krūtīm kopā saturēta,

uz rokām bronzas spirāles. Kājās baltas paslavas (bikses), ap tām

plati bronzas kāju gredzeni, kādus gan vīrieši nekad nav nēsājuši.
Sievietei ir vainadziņš, balts krekls garām piedurknēm,

brunči, ap pleciem villaine, ap vidu josta ar dažādiem saimniecības

piederumiem ; kājās tāpat kā vīrietim ādas pastalas. Krūze pareizi
konstatē latviešu senā apģērba galvenās daļas; nepilnīga šī restau»-

rācija ir zīmējuma stila dēļ, sev. vīrieša apģērbam, kur Krūze gri-

bējis sevišķi varagu īpatnības attēlot; arī dažos sīkumos ir neparei-
zības (piekariņi pie jostas un cit.) ; sievietes apģērbā nav atzīmēts

bronzas ornaments, drēbē ieausts, ko pats viņš konstatējis rupjos
vilnas audumos, kur ir šādi ieaudumi ar bronzas gredzeniem un bron-

zas vijiņām
6). Pēc Krūzes šādu audumu atrasts jo daudz. R. Haus-

mans 1896. g. piemin šādus audumus izrakumos Raunā, Vīksnas Ka-

pusilā, Auļu kalnā, Annas muižā, Gulbenē, Galgauskā un cit. 7).
Līdzās Vidzemei, arī Latgales kapi ir bagāti audumiem un ļoti lielā
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daudzumā tos devuši Sizova un Romanova izrakumi Ludzā; šie at-

radumi glabājas Maskavā 8). Arī jaunākie izrakumi pierāda to pašu,
pie kam atzīmētie bronzas ornāmenti sevišķi raksturīgi villainēm,
sākot no Latgales 9) Vidzemē, mazāk Zemgalē un Kurzemē, kur daudz

atradumu nevar būt uguns kapos, bet ir atsevišķi vērtīgi ieguvumi,

p. p. 1929. g. atrastā Dundagas villaine 10).

Senais latviešu tērps. Ad. Alkšņa zīm.

Savā pirmā rekonstrukcijā 11) Fr. Balodis pārlabo Krūzes kļū-
das, atmetot vīrieša apģērbam villaini, pārnesot piekariņus no jostas
uz krūtīm, svārkus rādot ar piedurknēm, un lielus ar autiem aptī-
tus. Šādus autus lielā daudzumā konstatējuši jau minētie Ludzas iz-

rakumi. Kājās vīzes; sievietes apģērbā atzīmēts, tāpat kā vīrieša
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Senlatviešu tērps. Prof. Fr. Baloža restaurācija (1909. g.).

svārkos, bronzas ornāmentu daudzums. Vēlākā prof. Fr. Baloža re-

konstrukcijā a), kas stipri atšķiras no iepriekšējās, ir pārlabojumi
vīrieša galvas segas formā, skaidrāki saredzami jau agrāk konsta-

tētie pār galvu pārmaucamie vilnas svārki, piedurkņu apšuves un ap-

kakles izrotāšana ieaustām vai izšūtām vijiņām, apkakles izgriezuma

saspraušana ar sākti, ādas josta, kājauti un ādas apavi. Līdzīgi kāj-
auti ir arī sievietēm un arī ādas apavi ar zvārguli jeb vijiņām, tāpat

josta ar labā pusē piekārto vārpstu, kreisā nazi un atslēgu 13). Mi-

nētās rekonstrukcijas dod iespēju iepazīties ar senlatviešu apģērba

galvenām daļām, no kurām atsevišķas konstatējamas jau vidējā
dzelzs laikmetā 14). No šī laikmeta atrastas vīriešiem ādas jostas ar

sprādzēm (5.—6. g. s. pēc Kr.) un vainadziņi (Meņģelē un Pļav-

niekkalnā) no vijiņām, 3 parallēlās rindās ar starplocekļiem savērtām.

Bronzas vainadziņi raksturīgi arī vēlā dzelzs laikmetā kapiem; tā

Ludzā vien atrasti 113 vainadziņi. lepriekšējā laikmeta vainadziņiem
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Prof. Fr. Baloža tērpa restaurācija. (1929. g., zīm. A. Karnups.)

līdzīgi sastopami vēlā dzelzslaikmetā, bet ir krāšņāki par tiem, ar

5 parallēlām rindām un gravētiem vai izdobtiem starplocekļiem
(starpskārdēm); savienojumā uz pakauša tiem ir piekariņi-mēlītes
un pat zvārgulīši. 11.—12. g. s. atrasti vainadziņi ar garām važiņām
uz muguras, kam savu kārt ir minētie piekariņi

w). Sal. Rikopolē at-

rasto vainadziņu ar 6 spirāļu rindām 8 posmos, ar 6 piekārtām va-

žiņām ar zvārguļiem un mēlītēm galā lv ). Līdzās metāla vainadziņiem

raksturīgs ir bronzas spirāļu vainadziņš Ainavā uz austas vilnas ce-

laines bez metāla starplocekļiem. Arī minēto važiņu vietā turpat ir

vai nu apaļš vilnas pinums vai arī celaines ar dažādiem bronzas spi-
rāļu lodziņiem rombu veidā ar vilnas bārkstīm 1T).



327

Vēlā dzelzs laikmeta izrakumi rāda izgreznojumus arī vīriešu

apģērbam. Viņu svārkiem ieaustas vai izšūtas vijiņas uz apkakles un

piedurknēm; atrastas vijiņas arī ar piekariņiem, zvārgulīšiem un

mēlītēm, apkaklē ieaustas. Arī piedurknēs Ludzā ieausts bronzas

gredzenu ornāments ar rombiem starp trīsstūru rindām un strīpām.
Vīriešiem ir ādas cepures, apšūtas arī ar vijiņām 18). Paslavas at-

rastas Ludzā; tās ir nātnas. Jau pieminēti kāju auti un ādas apavu

fragmenti.
No sieviešu apģērba vēlajā dzelzs laikmetā līdzās jau minētiem

vainadziņiem atzīmējami svārki (jaka). Nēķenē tie ir no vilnas drē-

Kājautu fragments no Ludzas.

bes ar ieaustiem bronzas riņķīšiem un garām piedurknēm 19). Vis-

labāk uzglabājušies, kā redzams, ir audumi ar bronzas ornāmentiem;
šādi audumi uzglabājušies visā Latvijā un uzskatāmi par vietējo

īpatnību, jo nav sastopami ne pie skandināviem, ne ģermāņiem, ne

slāviem; Igaunijā retie šādi audumi var būt importēti 20), bet So-

mijā atrastie ievērojami no latviešu audumiem atšķiras
21). Nav no-

liedzams, ka aušanas technika ir ļoti attīstīta senajā latviešu zemē;

audumi ir gan primitīvi, gan smalki, pat šķidrautam līdzīgi (Lu-

dza) un līdzās vienkrāsainiem audumiem redzams krāsu un ornāmen-

tēšanas prieks un gaume. Pēdējo rāda sevišķi daudzās atrastās vil-

laines, kas arī līdz mūsu laikam palikušas latviešu sievietes krāšņākā
rota. Neparasti liela ir Dundagas villaine, 155X252 cm liela, ar se-

višķi bagātu ornamentu kompoziciju apaudiņās un celainēs 22), bet

sevišķi svarīga ir villaine, kas atrasta Stāmerienē 1898. g. Viņas
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apmēri ir, kā iespējams konstatēt, 112X76; austa tā no parupjas vil-

nas dzijas „trinitā" un bijusi krāsota tumšā krāsā, domājams zilā,
jo analizējot Annas muižas villaines fragmentus mikrosublimācijas
ceļā un ar spektroskopu ir izdevies konstatēt tajā indigo 23

; zilās vil-

Augšā: Linu šķiedras josta ar bronzas spirālēm, atr. Igaunijā, ar XVI. g. s

naudām.

Vidū: Villaines fragments no Auļu Kapukalna (Dzērbenē).

Apakšā: Villaines apaudiņa un bronzas vijiņu ieloks no Raunas.

Laines piemin arī tautas dziesmas un Alsungā kā arī Ķoniņu brīv-

ciemos vēl uzglabājušās ir t. s. „mēlenes", tumši zilā krāsā, krāsotas

ar (Isatis tinctoria), dainās ļoti pazīstamu krāsošanas lī-

dzekli'4). Arī citādi „mēlenes" ir svarīgas tieši salīdzinājumam ar

apskatāmām dzelzs laikmeta villainēm, jo viņas ir ar misiņa spirāļu
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izgreznojumiem gar apakšējo malu un abos apkārtējos stūros, bez

tam arī ar misiņa karuļu rindu gar „mēlenes" apakšējo malu"),
kas atgādina bagātīgos bronzas ieaudumus un apšuvumus dzelzs laik-

meta villainēs, kurās iestiprinātas bronzas vijiņas un gredzentiņi.

Šis bronzas ornaments ir ārkārtīgi bagāts; Stāmerienes villaine ar

ugunskrustiem, kuru atrastajos fragmentos ir 34, pie tam 20 vis-

Stāmerienes villaines ataudums Valsts Vēsturiskajam mūzejam

dažādākās variācijās M), liecina par lielu fantāziju, ornāmenti-

kas gaumi un labu techniku. Daži no ugunskrustiem ir lielāki un

viņu novietošanai ir zināma simmetrija pamatā. Ugunskrusti vei-

doti no gredzentiņiem vienā vai divās rindās. Villaines stūros ievie-

toti ugunskrusta 'ceturkšņi un gar viņas malu jumtiņi, 49 garajās

malās un 21 īsajās; ik trešais izrotāts ar „gaiļiem". Villaine ap-
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šūta ar 2,5 cm platu ieloku garākās malās un 1 cm platu šaurajās,
kam pievienotas arī bārkstis.

leloku bronzas ornamentu pamatā ir tāpat ugunskrusta elementi,
kombinēti ar „līču loču" rakstu, kas sastopams arī modernās prievī-
tēs un jostās. Ornāmentā, kā redzējām, dominē ugunskrusts un viņa

elementi; lai gan svastiku nevar uzskatīt par latviešiem īpatnēju

ornāmentu, jo tas ir plaši pazīstams visā pasaulē, tomēr ievērības

cienīgs ir cits apstāklis — viņa variēšana vienā villainē ar redzamu

tendenci neatkārtoties. Mūs nevar tas pārsteigt, jo sevišķi vēl jaun-
laiku jostu audums rāda to pašu; darinātāja nedod tur vienmuļīgi
vienu un to pašu ornāmentu, bet it kā dzejo, variējot raksta zīmējumu
labākās jostās. Godam līdzās Stāmerienes villainei var likt kādu

Ilūkstes jostu (Kaldabruņu Mačulānos) Valsts vēsturiskā muzejā:
šī 17 cm garā josta rāda 51 rakstu posmā 36 dažādus variantus 27),
no kuriem gandrīz visi, izņemot vienu 3 reiz atkārtoto gareno viņa
elementu kombinējumu, ir ugunskrusti, t. t. vēl pārspēj Stāmerienes

villaines skaitu. Sal. arī kādu Latgales jostu (Valsts Vēsturiskā

muzejā Nr. 432) ar 45 rakstiem 33 variantos 28), kuras ornāments,

ļoti vecmodīgs, tāpat atgādina Stāmerienes villaines ieloka ornāmentā

elementus. Tāpat villaines malas nav grūti sameklēt ana-

loģijas jaunāko tautas apģērbu ornāmentā29). Radniecīga Stāme-

rienes villainei ir Galgauskas villaine (rekonstr. L. Saule p. 933). Bet

ne tikai bronza bijusi ornāmentiem lietota; apaudiņas celaines un jo-
stas rāda mums arī drēbes krāsaino ornāmentu. Tā Stāmerienes vil-

laines apaudiņā saredzamas brūnas, iezaļganas, sarkanas un zilas

dzijas uz brūna fona 30); Ludzā atrasta brūna apaudiņa ar dzeltē-

niem ugunskrustiem, sastopama arī dzeltēna31), pelēka un balta

krāsa.

Dzelzs laikmeta jostas un apaudiņas ievērojamas arī ar to, ka

viņu technikā sastopams paņēmiens, kas gan atrodams arī pie dažām

citām senām tautām, bet Baltijas jūras apkārtnē gandrīz vienīgi
baltu tautu zemēs, un vēl vairāk, uzglabājies Latvijā līdz pat mūsu

dienām, šī technikā ir t. s. Brettchenweberei; aušana ar „celu",

plāksnīti, ar caurumiņiem stūros, parastā šķieta vietā 32), šādi celi

vēl tagad sastopami Latvijā; izrakumos tie atrasti Prūsijā (Andu-

ļos) un arī Kurzemē (Ivandes un Kazdangas uguns kapos). No dzelzs

laikmeta celainēm atzīmējamas jostas ar zilu un dzeltēnu vai sarkan-

dzeltēnu-zilu-zaļu dziju kombinējumiem (Kārļu muižā pie Amatas,

Šāvienā) un tāpat minēto villaiņu apaudiņas, kas pievienotas villai-

nei, vai nu tieši, vai ar bronzas spirāļu ievijiņiem.
Dundagas villainē apaudiņas izraķstītas ar bronzas gredzenti-

ņiem un ir ar ļoti bagātu ornāmentu. Apaudiņās lietoti pat 16 celi

ar 49 dzijām (Amata) 3,!), Šāvienā 11 celi ar 30 dzijām. Par audu-

miem jāpiemetina, ka auduši ar 3—4 nītīm, ieaužot arī linu diegus;
audumi ir gan gludi, gan ar skujiņām; materiāls parasti vilna.

Jau Krūze atzīmējis dažas parallēles aizvēsturiskā latviešu ap-

ģērbā ar jaunāko latviešu tautas apģērbu; ornāmentā un technikā ir

analoģijas vēl jo vairāk, un nevar būt šaubu par to, ka tradīcija šeit

ir tiešām liela. Vēl tikai vienu analoģiju. Metāla izgreznojumi lī-

dzās Alsungas „mēlenēm" atzīmēti arī tautas dziesmās. „Man bij
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viena villainīte Ozoliņa smagumā; Vēl dzirās bālēliņi Stūros kalt

sudr ab i ņ v". Tāpat par „iekaltām" metāla stīgām: „No tālie-

nes tā māsiņa, Stīgām griezta villainīte; Tai māsiņai bālēliņi

Rīgā stīgu kalēj iņi." Arī vainadziņu izšūšana ar vizuļiem var būt

atskaņas no šādas metāla ornāmentikas, ar drēbi kombinētas. Jauni

Līgavas tērps Alsungā (L.R. XXVII, 261 a). E. Siliņas zīm

Ap galvu aptīts nāmats. Balts krekls ar koši izrakstītu apkakli un aprocēm

Zem baltās villaines redzama zilā „mēlene" ar misiņa karulīšiem apakšmalā vi

metalla spirālēm rotātu stūri. Brunči apsieti ap vidu ar jostu.

izrakumi varēs, papildināt līdzšinējo materiālu, ienest gaismu dau-

dzajos problēmos, kas ar senajām villainēm saistās, bet, viens ir

skaidrs, ka par importu bronzas izstrādātiem audumiem nevar būt

runas, jo tiem nav tikai gadījuma raksturs; izzūd viņi tāpat, kā ka-
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tastrofiski sadilst rotas lietu inventārs kapos, drīzi pēc vācu ienāk-

šanas.

Izzūdot bronzai un citiem dārgākiem metāliem samazinoties ar-

vien jo vairāk pieņemas izrakstīšana jeb izaušana krāsainiem rak-

stiem, kas jau 16. g. s. pēc mums pieejamiem materiāliem ir ļoti attī-

XVI. g. s. gravira ar latviešu jaunavu un sievu tērpu.

stīta. Vēsturiskās ziņas par latviešu apģērbu šajā laikmetā vēl nav

pietiekoši sakārtotas un sakopotas; tās izkaisītas chronikās, ceļo-
jumu aprakstos un dažādos izdevumos; tāpat arī ikonografiskais ma-

teriāls maz vēl izmantots. Kāda XVI. g. s. gravīra ar latīņu un franču

uzrakstu rāda 6 pilsētnieces Livonijā un 6 laucinieces 3*), šeit re-

dzam latviešu jaunavu ar vaiņadiņu, kam uz pakauša (1. fig.) pie-

Latviešu tērps 1612. g. (Broce, IV. 83.).

Vidū zemnieks ar apaļu ādas cepuri, gariem svārkiem, ar sākti saspraustiem.
Ap vidu josta, pie kuras kabata un nazis makstī. Pa labi zemniece ar villaini, ar

sākti saspraustu, ņieburu un izrakstītu priekšautu.

stiprināts pušķis, līdzīgi Rikopoles bronzas važiņām; līdzās augstā-
kiem un drēbes izrakstītiem otrai ir zems vainadziņš, kas var būt

metāla, jo drēbe nevarētu saturēt uz augšu ejošos žuburus, kas ir

šim vaiņagam. Varbūt šādu žuburu atskaņas ir uz drēbes izšūtos zīļu

vainadziņos 3r') ; tāpat tāmnieku apgabalos vēl sastopams metāla vai-

ņags no bronzas stīpas 3"), un izteiciens kaldināt" nav
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arī tautas dziesmām svešs. Sievu galvas rota ir lakatiņš vai mice.

Mati jaunavām īsi apgriezti. Krekls ar garām piedurknēm, sievām

svārki (jaka, fig. 4.). Ap vidu visām sievietēm izausta josta ar

pušķos saņemtiem galiem, kas gari izlaisti uz leju (fig. 3., 4); 1. fig.

(jaunavai) aiz tās vēl aizsietas pāris citu un krāšņie pušķi pieder pie

apģērba dekorācijas. Pie jostas piekārta kabatiņa, arī ar pušķiem

(1., 2., 3., 6. fig.), kurā redzams nazis (1. fig.). Uz krūtīm sākts;
tāpat viņa satura uz krūtīm villaini (fig. 5., 6.), kas var būt arī grā-
ciozi uzmesta, to pie kreisās paduses ar sākti saņemot (fig. 2.). Vil-

laines ir gan raibi izaustas (fig. 5. sal. jaku, fig. 4.), gan vienkrā-

sainas, ar bārksti un pušķiem; tāpat ar bārksti ir brunči (fig. 1. 2.).

Bagātīgi izrakstīts ir priekšauts (fig. 1.) ; kājās pastalas vai vīzes.

Schēmatisks, bet pievilcīgi vienkāršs ir kāds XVI.—XVII. g. s. zī-

mējums ar itāliešu (A molieri c a donne sempre manca qualche cosa)

un latīņu (Virgo Curland) uzrakstiem Doma muzejā 37). Zīmējums
mazāk dod detaļētus sīkumus, bet gan pitoresku uzmetumu krāsās;

viņš rāda jaunavu gaišiem mātiem ar izrakstītu vainadziņu galvā ;

no pleciem, kā „spārnu gali" (Barona-Visendorfa Latvju Dainas

5748) villaine, gaiši zili fonēta ar apšu vi un zaļām bārkstīm, saktas

saturēta pie krūtīm; balts priekšauts, zili brunči; zeķes tonētas sār-

tas, vīzes zaļas, tāpat kā mauriņa laukums. Krāsas šķiet gleznotāja

impresija, jo kolorētais zīmējums nav etnogrāfiskiem mērķiem, bat

ir brīvs skicējums. XVII. g. s. apģērbam ir plašāki apraksti 3*);

XVIII. g. s. ir plašāki aizrādījumi pie Hupeļa 39) un cit. Ikonogra-

fiskie materiāli izkaisīti; interesanta ir prof. A. Spekkes Polijā sa-

vāktā kollekcija, ar apģērbu attēlojumiem no kartēm, kauju skatu

Latviešu kāzas dzimtbūšanas laikā (Broce).
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ornāmentiem un t. I.; tajā ir arī franču gleznotāja dc Prince Li-

vonijas zīmējumi 40). Lielu darbu ir padarījis savā laikā J. Broce,

ap 1760. g. savākdams daudzus zīmējumus krāsās, tos kopējot vai

pats uzzīmējot, tāpat dodot arī savus aprakstus 41 )- Ir arī atsevišķi
zīmējumi no XIX. g. s.; tā piem. sal. Doma muzejā A. Buchholca

Viļākas apgabala zemnieks XVIII. g. s.

zīm. no 1816. g. **) un Berlīnes Museum f. Volkerkunde Liepājas ap-

gabala jaunavas apģērba zīmējumu no 1812. g., kur labi redzams

krāsains krekla izrakstījums, villaines un ņiebura raksti 43).
Visi šie materiāli rāda lielu konservātismu latviešu apģērbā,

kas maz ko mainījies gadu simteņu laikā. XIX. g. s. latviešu apģērba
vēsturei nākuši klāt ļoti bagātīgi materiāli, piegriežot vērību fol-

klorai un etnogrāfijai. Daudz aizrādījumu ir Barona-Visendorfa

Latvju Dainu krājumā; ierosinājums etnogrāfiskām kollekcijām ir

Rīgas Latviešu Biedrības sarīkotā izstādē 44), no kuras materiāliem

lielākā daļa palikusi biedrības īpašumā, kopā ar citiem (J. Rieksta

koli.) topot par pamatu bagātajai Valsts vēsturiskā muzeja etnogrā-

fijas nodaļai. Fr. Brīvzemniekam jāpateicas par kollekciju Maska-

vas Rumjanceva muzejā. Latvijas neatkarības laikā krājumi ievēro-

jami papildināti; arī Pieminekļu Valde reģistrējusi, uzzīmējusi un

ievākuši apģērbu un audumu paraugus līdz šim jau 7 apriņķos. Pa-

rādījušies arī publicējumi, no kuriem jāatzīmē grandiozais Valsts

papīru spiestuves izdevums „Latvju Raksti" prof. R. Zarriņa vadībā

(iznākuši jau apm. 50 izlaidumi), un žurnāls Saule", ar
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bagātīgu materiālu krājumu. Kā jauns pasākums atzīmējama arī seno

atradumu atjaunošana ataudumos Vēsturiskā muzeja un Pieminekļu
valdes uzdevumā, pēc iespējas restaurējot senās krāsas un techni-

kas paņēmienus. Tā starp citu atausta Vēsturiskam muzejam Stā-

merienes villaine un Pieminekļu valdei Ainavas celaines kā apaudi-

ņās un prievītēs, tā arī važiņās vainadziņiem, pie kurām pievienoti
bronzas spirāļu rombu lodziņi (IK- vai rombu garumā, ar

bārkstīm pie katras uz leju ejošās līnijas pagarinājuma % romba

malas garumā) vai arī kvadrāti (5X5) vilnas bārkstes piestipri-
nāšanai.

11.

Pārejot pie jaunākā tautas apģērba, vēl reiz jāaizrāda uz lielo

konservātismu veco paraugu uzglabāšanā. Apģērba daļas paliek tās

pašas: sievietēm krekls, brunči, josta, jaka, villaine un vainadziņš
vai mice, bez tam zeķes, cimdi un prievītes; jakas (svārku) vietā gan

iespiežas ņieburs; vīriešiem krekls, bikses, svārki, josta, cepure, ze-

ķes, cimdi, mētelis un kažoks.

īsumā jāpakāvējas arī pie apģērba izgatavošanas paņēmieniem.
.Materiāls ir vietējie produkti: lini (kaņepes) un vilna; zīds un bro-

kāts (konstatēts arī izrakumos) ir importa prece, tāpat kā daži citi

auduma veidi, p. p. vadmala, ko ieveduši 12. un 13. g. s. no Gotlan-

des (aizņemts arī vārds), bet kas izgatavota arī šeit, tāpat kā „slēžu"

(Silēzijas) audekli no XIV. g. s. Linu audumi konstatēti dzelzs laik-

metā Ludzā; viņu apstrādāšanas technikā dainās atspoguļojas visos

sīkumos, tāpat arī balināšana 43). Mazāk cieņā ir pakulas, ko lieto

tikai apģērba neredzamām daļām, sev. krekla kā arī

darba drēbēm, kurpretim jaunavu ideāls ir pūrs, baltu, smalku au-

deklu un no šī audekla darinātu apģērba gabalu pielocīts.

Tāpat godam ir balta vilna; ja pelēkā ir darba drēbēm, baltā un

melnā pūram: Dod, Dieviņi mīļā Māra, Man trejādas avitiņas!
Melnu, baltu pūrā liku, Pelēko mugurā (13. V. 29079.). Sal. par balto

krāsu: Ne man zelta, ne sudraba, Baltas vien villainītes; lelīgoju
istabā Kā ar sniegu apsniguši. Melno krāsu kombinē cimdu un zeķu

izstrādāšanai; tā ir arī vecu cilvēku apģērbam.
Tomēr šīs dabīgās krāsas (arī rudā) nevar apmierināt patiku

krāsās izrotāt audumus, sev. kreklos, villainēs, prievītēs un cit. ap-

ģērba gabalus; šis ornāmentā prieks bij redzams jau senajos apģēr-
bos. Zināmos novados noteikti dominē dažas krāsas; brunčiem ie-

cienīti ir strīpaini un rūtaini audumi un prievītes ir īsts krāsu ornā-

mentāmeistara darbs. Tāpēc vilnu krāso, ar dabīgām krāsām sasnie-

dzot lielu nianšu daudzumu46).
Krāsošanai lietoti visdažādākie līdzekļi. Tā p. p. dzeltēnai krā-

sai vien ņem Lvcopodium (dzeltas, staipeklis, apdziru zāle), bērza la-

pas, kārkla (Salix daphnoides) mizu, sīpolu mizas, suņu burkšķus

(Conium maculatum), pīpenes (Anthemus tinctoria), rasas podiņus
(Alchemilla vulgaris), paegļu zarus un skujas, viršus, dadzīšus (Agri-
monia eupatorija), rudzu asnus, ābeļu lapas, retējus (Tormentilla

erecta), briežu sūnas (Cladonia rhangiferina), sunīšus, strutenes
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(Chelidonum majus), vaivairiņus (Ledum palustre) barbalas (Ber-

beris vulgaris), ābeļu mizu, mātes zāli (F^^
abeles ogas, kalvu ziedus (Iris), milteni jeb smilteni (Aibutus uva

urs ) sunu ķimeni (Anthriscus silvestris), asms zah (Hypencum

perforatum) un vēl daudz cit., arī Jānu zāli, madan (Galium verum
,

ko parasti lieto sarkanai krāsai. Pie tam ar dažādam kombmac-

iām no viena auga var izdabūt dažādas krāsas un toņus; ta virsi

dod dzeltēnu, melnu, brūnu, brūni zaļu, tumši zaļu, sunu zaļu sudra-

bainu krāsu. Tautas dziesmas dzīparu krāsošanai piegnez lielu vē-

rību. Vērpšanai noder ratiņš, bet vēl dažos Latvijas novados atrod

arī seno vārpstu. Loti sena ir aušanas māksla '); jau dzelzs laik-

meta audumi ir ar 4 nītīm un linu velkiem un audiem vilnas audu-

mfs%etjaunākie audumi pat ar 12, 16 nītīm; vēsturiskie dokumenti

rāda, ka vienā no senākām Rīgas cunftēm par ko mums ir ziņas,

audējos, bijusi lielākā daļa latviešu; 1458. g. statūti, atjaunoti 1625.g.,

fzdot šajā gadā arī latviešu valodā «), kurpretim šai cunfte nevar

uzņemt ne leišus, ne igauņus. 1765. g viņa top P^ ™

tās izstāias oēdēiie 5 vācu meistari, dibinot jaunu cunfti. No 17U. g,
"Sies audēju (vāveru) grāmata, ar ornāmentiem, un

to apzīmējumiem latviešu valodā, kas piederējusi vevenm Miķelim

Ozolmuižā Rīgas apriņķī; šeit ir daudz tīri latvisku ornamentu _).
SaTpar šādām grāmatām arī dainās: Lai auž Raunas vevemi grā-

matā lūkodami (B. V. 7074.). īpatnējā ceļamu darināšana, ka re-

Audēja.
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dzējām, ir arī vēl no dzelzs laikmeta pazīstama; viņa uzglabājusies
līdz šim laikam dažos novados, sev. Latgalē, jostās, prievītēs un vil-

laiņu apšuviņās. Audēji pratuši ieaust dažādus ornāmentus, kā arī

strīpainus un rūtainus audumus izveidot; ornāments tomēr visvairāk

ir izrakstījumos kreklā un villainē, minētos jostu un prievīšu audu-

mos, kā arī cimdos un zeķēs. Latviešu ornāments ir noteikti ģeo-

metrisks; šī tradicija iet atpakaļ līdz dzelzs laikmeta izrakumiem;

viņš. nepazīst figurālo, kaut arī stilizētu dzīvnieku ornāmentu, un var

droši sacīt, ka jaunāko laiku putni pūra lādes zīmējumos, parasti
simmetriski ap puķu podu vai koku zaros novietoti, ar XVIII. g. s.

beigām vai XIX. g. s. sākumu datēti, ir latviešiem svešs elements,

tāpat jaunāko musturu grāmatu- ornāmenti. Otrā ornāmentā pa-
zīme ir viņa elementu dažādošana garajos „rakstos". Gan bieži sa-

stopam vienkāršu; vienlīdzīgu elementu virkni, bet viņa nekad nav

bez pārtraukuma kā meandrs vai viļņu un citas svītras; pēdējās kā

izņēmums ir Rucavas „bezgalīši 5"). Latviešu ornāments, pat ja tas

ir viena elementa virkne, šķir šos elementus ar starplaukiem, atstā>-

jot brīvu telpu starp elementiem un ievērojot stingru simmetriju

viņu novietošanā. Starplauku un elementu līnijas ir arī vienādā pla-
tumā. Apaļu līniju rakstā arī nav; viņš dibinās uz četrstūriem, pa-
rasti kvadrātiem un to daļām, pie kam raksturīgākais kombinējums

Villaines raksta paraugs (Krustpils) (L. R. XXVIII, 278a)
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šajā ziņā ir t. s. Austras koks, kur visi „zari" iziet no centrālā kva-

drāta viņa stūru un diagonāļu virzienā. Apbrīnojami ir paņēmieni
variēt ornāmentā elementu, sevišķi ugunskrustu, no kura tik daudz

dažādību vienā komplektā gan nekur nav sastopams, kā latviešu

rakstos. To pierāda jau pievestie piemēri — Stāmerienes sagša un

analoģijas jostās un prievītēs, sevišķi Kaldabruņas eksemplārā 51) ar

39 ugunskrusta dažādībām.

Beidzot par krāsu sajūtu. Ornāmentā polichromijā krāsu sa-

likums tikpat prātnieciski abstrakts kā formu elementi viņā 52). Se-

višķi tas redzams tur, kur ir plašāks lauks lielākai raksta kompozī-

cijai — villainēs, kreklos un t. 1.; godam minamas ir t. s. Krustpils

Siena pļauja. Broce, III, 91.

tipa villaines, kur šī polichromija neliedz sasniegt maigu krāsu toņu

kombinējums. Pamata fons parasti ir balts; sarkanās Nīcas krā-

sas un zilās Alsungā ir lokāla īpašība, kā izņēmums, tomēr ne se-

višķi izdevīgs ornāmentam, kura parasti vai nemaz nav, vai arī tas

prasa sevišķu, izcilu uz šāda fona saredzamu materiālu "")■

Tāpat kā ornāmentā elementu kombinējumā, tā arī krāsu no-

vietošanā ir saredzami principi, kas noteic viņu sekošanas kārtību

maiņu rindā vai simmetriskās grupās, protams ne bieži sastopamā

vienkrāsainā (parasti sarkanā, zilā vai tām tuvās krāsās) ornāmentā.

Šādā grupā ievestas visvairāk 4 kontrasta pamatkrāsas (sarkans-

zaļš, dzeltēns-zils, un to pārejas, tāpat melns-balts sev. cimdos un

zeķēs), pie kam līdzās divkrāsainām un četrkrāsainām ir arī trīskrā-

sainas grupas vienu krāsu atlaižot 54). Grupas rāda šo krāsu novie-

tošanu simmetrijā (3, 5 elementu grupējumi un to variācijas). Kā
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ornamentā, tā arī krāsu kombinējumos nav, tādā kārtā, nekādas

reālisma pazīmes un dzīvnieku un stādu valsts figurālā atveidojuma.

Pārejot tieši pie sieviešu tērpa apraksta, jāatzīmē dažas reģio-

nālās īpatnības Kursā, kur vienīgi dominē jau minētā kompaktā sar-

kanā (Nīcas rajons) un zilā krāsa (Alsungas rajons), kurpretim ci-

Jaunavas tērps Gārsenē (L. R. XXVII, 266 b.). Prof. R. Zarriņa zīm.

Galvā sarkans vainadziņš. Balts krekls ar sarkani izrakstītu apkaklīti, uzple-

čiem un ar sarkanu svēdrainu rakstu no pleca līdz aprocēm. Tāpat sarkani iz-

rakstīts priekšauts. Brunči strīpaini. Ap pleciem liels lakats.

tur Latvijā ir polichromija raksturīga kā izrakstītajās apģērbu da-

ļās, tā arī izaustajos brunčos. Bez šaubām, ir kādi vēsturiski pamati
šo novadu atšķirībai no pārējās Latvijas, bet pie tiem pakavēties šeit

nav īstā vieta.

Krekls ir bijis apģērba galvenā daļa; viņš ir garš un dažreiz,

sevišķi karstā laikā, bijis arī vienīgais apģērbs, ar jostu apņemts
58).
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Rucavnieces.

Tomēr parasti krekla apakašējo daļu apsedz brunči, un tāpēc
kreklu šuvuši no diviem gabaliem: augšējo, redzamo, no smalka

linu, apakšējo, neredzamo, no pakulu audekla. Krekls ir ar rokām

un izrakstīts ap kaklu, uz pleciem un uz aprocēm, arī uz krūtīm. Vid-

zemē rotājumu maz, Latgalē uz apkaklēm un aprocēm, tāpat Zem-

galē, kur sastopamas arī ieaustas rindas no pleca līdz aprocei uz

piedurknes M ).

Sevišķi bagāta kreklu rotājumiem ir Kurzeme. Ap Kuldīgu stā-

vās apkakles izšūtas ziliem rakstiem, uzpleči baltiem, Alsungā pē-

dējais paņēmiens un krāsaini izšuvumi, uzpleči parasti tumšā krāsā

(melna-zila). Apkakle stāva; bagātīgi izrakstīta apkakle, uzpleči no

kakla līdz rokai un aproces (līdz V/% plaukstas platumā).
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Nīcā 57) sarkani izrakstīta atlokāmā apkakle, šaurāks raksts uz

pleca, šauras aproces, pār kurām krit platas piedurknes; raksti arī

balti ar melnu (zvaigznītes). Bārtā tikai melni raksti, izšuvumi ap
pleca vīli; tāpat ap vīli uz krūtīm plats izšuvums; aproču nav, bet

platās piedurknes ar bagātīgi izrakstītu malu („dižais raksts"). Ru-

cavā tumši sarkans vai oranža krāsas raksts; tāpat arī nebalinātu

diegu „grieztals" izšuvums. Uz pleca „krūms" ar šauru strīpiņu līdz

kakla izgriezumam; izrakstīta arī pleca vīles otrā puse uz piedurknes.
Aproču nav, bet piedurknes gali saņemti smalkās krokās ar savil-

kumu Apkakle priekšā izrakstīta, dažreiz ar bārkstīm, ap apkakli
krekls stipri krokots. Rucavas krekli stipri variēti ne tikai rakstā, bet

arī viņa paņēmienos.

Krāsu bagātība gan vislielākā ir Alsungas krekliem, kur stāvo

apkakli izšuj stikla zīlēm („smeldžota"); arī pārējie raksti turpat
krāsu bagāti, raibi izrakstīti s*).

Kreklu satura saktis; sevišķi Kursā to skaits ir loti liels

(Nīcā 34!).

Pie jaunākā latviešu tautiskā apģērba pieder ņieburs, parasti
krāsains; šī apģērba daļa agrākos norādījumos maz pazīstama, kur-

pretim gan vairāk pieminēta jaka, kamzolis, jeb vamzis ar rokām ;
tāpat brunči bijuši dažreiz tiem pievienotas vestītes saturēti, ko at-

vietojis vēlāk ņieburs kā atsevišķa daļa. Jāaizrāda tomēr, ka Nīcas

sarkanais ņieburs ar sudraba tresēm 5") pieminēts jau 1771. g.
e0).

Brunči ir krāsaini
—

rūtaini un strīpaini, — vai vienkrāsaini. Rū-

tainie brunči raksturīgi rajonam, kura centrā ir Krustpils novads

(sarkani mālainā un maigi zaļā krāsā — zaļais arī villainēs), tāpat
arī Latgalē, Augšzemē (pēdējā sarkanā un zaļā ir spilgtas krāsas)
un Vidzemes vidienā (zaļā vietā nāk pelēks un citas tumšākas krā-

sas) M). Strīpaino brunču rajons iepriekšējo apņem no visām pu-

sēm: Latgalē uz robežu pusi, Malienā (tumši zili-dzeltēni), Vidzemes

centrā ap Piebalgu (melnas, brūni zilas strīpas 5—7 krāsu audumā),

un gar robežu un jūrmalas rajonā, kur strīpainie nāk rūtaino vietā.

Strīpainie brunči ir arī Augšzemē uz robežu pusi un Zemgalē (strī-

pas ornāmentētas). Tāmniekos vēl sastopami abu paņēmienu kom-

binējumi. Strīpas arvien ir vertikālas; horizontālas — „šķērseņi"
ir ļoti reti, tikai ap etnogrāfiskām robežām. Līdzās šiem diviem

veidiem Kursā ir brunči vienā krāsā — sarkani Nīcā, tumši (zaļi,
zili, melni) Rucavā un Bārtā, aveņkrāsas ventiņos; tāmniekos sa-

stopami ar melni-balti brunči. Krāsu bagātība vairāk ir rūtainos un

strīpainos brunčos (Tukuma apvidū ir līdz 13 krāsu un viņu paveidu
kombinējumi) ; vienkrāsainos viņa izteicas ornāmentā. Tā Nīcā uz

sarkanā 7 rindās no augšas uz leju ir sīks parastais ģeometriskais
ornaments vairākās krāsās, Bārtā melniem platiem brunčiem sar-

kana mala plaukstas platumā, izrakstīta zilā un zaļā krāsā, tāmniekos

virs apakšmalas uz brunčiem izšuvumi.

Brunči parasti ir bez vestītes, raksturīgas tāmniekiem w), kā arī

Vidzemes vidienai. Brunči agrāk saturēti vai ar auklu, vai aizsprausti
aiz jostas, vai piestiprināti pār plecu pārņemtā lentā"3).
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Brunču formai raksturīgs viņu kuplums un garums: Meit uz

meitu vaicājās, Cik olekšu lindrakos. Citai piecas, citai sešas, Kas

bagāta, tai deviņas (B. V. 5687., sal. 5623., 24956. un cit.). Pazī-

stams bijis arī krinolīns, bet īpatnēja viņa forma ir Kursā, kur

apakšu apšuj ar resnu sarkanu auklu (Rucavā) vai arī ievelk apakš-

Jaunavas tērps Sakā (L. R. XXVII, 267), E. Siliņas zīm.

Galvā smeldžots vaiņags. Villainebalta ar lieliem dekorātīviemkursiskiem rakstu

laukumiem; raksta posmi atkārtojas mainot krāsu. Dižā sākts (lielais sudrabs)
satura villaini uz krūtīm. Ap vidu vairākkārt plata josta. Nātna brunči kupli

galdainā rakstā.

malā cieti vītu šņori (Nīcas rinduks"), kas ir kā krinolīns,

bet elastīgs. Rucavā, Bārtā un Nīcā brunči ir sevišķi smagi. Kuplu-

mam valkāti vairāk brunči, parasti „treji svārki mugurā" (B. V.

23608., 23623. un cit.) pie kam virsū ir „rakstītie" 64), šādi brunči

ir priekšā vaļā ar krāsaini izrakstītām kopā nesašūtām ap viduci

apņemtā auduma abām malām. Brunču daudzums ir bagātības pa-
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;īme: Ņemiet mani, ciema puiši, Es bagāta mātes meita: Man de-

;inu raibu brunču, Desmit zīda lakatiņu (B. V. 10439.).

Krāšņākais un īpatnējākais sieviešu apģērba gabals ir villaine,

>arasti balta, ar izrakstītām malām, ko nēsā visā Latvijā, izņemot

Kurzemi, uzmetot uz abiem pleciem, vai ar sākti uz krūtīm

Jaunavas tērps Bārtā (L. R. XXVII, 265 c). Prof. R. Zarriņa zīm

Galvā augsts vizuļu vaiņags, ar pozumentu apakšā. Balts krekls ar melnu rakstu

uz pleciem, aprocēm un'apkakles. Ņieburs sarkans ar sudraba sloksnēm. Balta

villaine ar platu sarkanu rakstu gar malām, zem kreisās paduses izņemta, uz

labā pleca sasprausta. Brunči melni ar platu sarkanu izšuvumu apakšmalā. Ze-

ķes baltas, ar ieadītu rakstu.

saspraužot. Rucavā to apņem ap vidu, saspraužot virs labās rokas

elkoņa, Nīcā un Bārtā izvelk zem kreisās paduses, spraužot daudzām

saktīm uz labā pleca; tāmniekos villaini nolaiž zemāk, uz abiem ple-

ciem, tos atstājot neapsegtus, uz krūtīm ar sākti saspraužot. Arī

citādi minētā apvidus villaines atšķiras no pārējām Latvijā pazi-
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stamām, t. s. Krustpils tipa villainēm. Krustpils villaine ir balta;
izrakstītas abas garās un abas īsās malas, visvairāk abi gali, kas

nokarājas pār pleciem un krūtīm uz leju. Raksta vidējo lentas or-

nāmentu simmetriski no abām pusēm ieslēdz šaurākās ornāmentā

lentas un atsevišķi lielāki raksti, šaurāka raksta rinda ir arī gar

Jaunavas un sievas tērps Ērgļos (L. R. XXVII, 264 c). Prof. R. Zarriņa zīm.

Pa kreisi jaunava ar mīkstu vaiņagu. Krustpils tipa grezna villaine, segta pār

abiem pleciem, uz krūtīm sākts saturēta. Brunči gaiši strīpoti. Sieva ar baltu

izrakstītu cepuri un lentām.

abām villaines garajām malām, līdzīgiem atsevišķiem rakstiem abās

pusēs. Raksts, kā'šaurais, tā platais, ir tik dažāds zīmējumā, ka vie-

nādi izrakstītas villaines nemaz nav sastopamas ' ).

Krāsas latviešu ornāmentā parastās: zaļā, dzeltēnā,_ sarkanā,

zilā, pie kam viņu kombinējums un šatiers maigs; zīmējums sīks

un rūpīgs, un villaine atsāj ļoti krāšņu iespaidu. Pie apaudiņas krā-
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sainas īsas villas bārkstis. Baltas, neizrakstītas villaines (nātna)

ar ļoti garām baltām bārkstīm ir Piebalgā. Formātu noteic paradums

nēsāt vairākas villaines vienu uz otras, lai tomēr neaizsegtu apakšē-

jos izrakstījumus. Lielākās villaines ir 230X90 cm apmērā. Rucavā

izrakstīta apakšējā villaines mala un gali, kas pār labo roku noka-

Jaunavas tērps Rendā (L. R. XXVII, 267a). Prof. R. Zarriņa zīm

Galvā augsts smeldžots vaiņags, matos matpīne. Balts linu krekls ar stāvu izrak-

stītu apkakli. Villaine īpatnēji nolaista pār abiem pleciem un priekšā ar sākti

saņemta. Villainei šaurs un samērā vienkāršs raksts. Virs krekla ņieburs.
Brunči sarkani-zaļi-dzelteni strīpaini.

rājas; pēdējo raksts ir šaurāks; dominē spilgti sarkanā krasa, kas

ir fons atstātiem baltiem ornāmentiem (L. Saule, p. 127) galvena

raksta lentā, ko noslēdz aiz krāsainām strīpām simmetriskas šaurā-

kas ornāmentā lentas, kas var būt izvestas citā, ne sarkanā krāsā,

tāpat ar baltu kombinējot. Bārkstis, bez apaudiņas, tieši pie raksta;
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sastopoties galu un apakšējās malas rakstiem stūru zīmējums nav

saskaņots. Kopiespaids — sarkanā krāsa ornāmentā, zīmējums ar

platiem, samērā vienkāršiem, ornāmentā elementiem.

Nīcā un Bārtā sarkanais top pilnīgi jau par fonu ornāmentam,
kur paliek no baltā tikai mazas rūtiņas. Bārtā uz šī fona ornāments

zaļā, zilā un dzeltēnā krāsā. Līdzās šo triju pagastu sarkaniem iz-

Sievas tērps Rucavā (L. R. XXVII, 265 a). F. Bangas zīm.

Ap galvu sievas lakats. Balts krekls ar sarkanu kuplu „krūmu" uz pleciem un iz-

rakstītu apkakli. Virs krekla īss „bezrocītis". Rucavai raksturīgs villaines se-

gums ap vidu ar saktu uz labā elkoņa un platu sarkanu rakstu gar malām ma-

lām. Brunči melni ar virves krinolīnu apakšmalā. Kājas resni notītas.

rotājumiem Kurzemē ir otrs krāsu noskaņojums villaines rakstos ar

tumšu pamatkrāsu. Sakā un Krotē raksts ir tumši zils, vai tumši

zilie un tumši zaļie mainās ar tumši sarkaniem. Gar abām pusēm

šādām joslām šaura sarkana rakstu lenta 60).
Tumšas krāsas dominēarī tāmniekos un ventiņos; tāmnieku vil-

lainēm ornāments krāsu bagāts, pat raibs; viņa pamatā vienkāršā-

kie ģeometriskā ornāmentā elementi — dažāda lieluma zili, zaļi, sar-
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kani un dzelteni kvadrātiņi. Apaudiņa plata ar pušķiem abos ga-

los; pie tās tumšas bārkstis. Ventiņiem tāpat plata apauda ar

pušķiem, bez bārkstīm. Virs villaines 07) Alsungā un Ķoniņos nēsā-

juši lielos godos pilamu" jeb „mēleni" — tumši zilu villaini ar mi-

siņa izgreznojumiem gar apakšējo malu un abos apakšējos stūros un

misiņa karuļu rindu bārkšķu vietā. Par šo sevišķo krāsu un metāla

izgreznojumiem jau bija pārruna sakarā ar dzelzs laikmeta villaiņu
bronzas ieaudumu fragmentiem.

Atsevišķi stāv Zemgale, kur nav baltas villaines ar izrakstītiem

krāsainiem ornāmentiem gar malām (sakšas), bet gan tās pagata-
votas no musturotas izaustas krāsainas vilnas drēbes. Sakšas ir iz-

ņēmums uz dienvidiem no Lielupes, šīs villaines ir savukārt ļoti da-

žādas kā krāsu, tā mustura ziņā.
Tā pati technikā, kāda ir villaiņu apaudiņām, ir arī jostām un

prievītēm, kas ir latviešu auduma ornāmentā bagātības neizsmeļams
avots. Pie stingri noteiktiem raksta elementiem un krāsu gammām

jostas dod lielu daudzumu variāciju un viņu kompozicija ir discipli-
nētas fantāzijas vieglā lidojuma apgarota. Tās pamatā parasti ir

noteikti posmi, kas ietver vai nu zināmu elementu grupu vai atsevišķu
rakstu ; posms var būt iepriekšēja atkārtojums vai variējums 0H) ;

atkārtojumi var būt arī dažādu posmu virknei. Ir jostas, kur atkār-

tojumu nemaz nav. Rakstus arvien atdala starplauks, kas savu kārt

var būt izrakstīts.

Jostu izgatavošanas technikā ir ļoti dažāda: tās ir austas, pī-

tas, adītas, mežģotas: bez tam ir arī metālā kaltas un ādas jostas.
Pirmās vēl atrodamas Kurzemē kā apģērba piederums (sal. zelta,

sidraba, zīļu, zvārguļu, ķēžu jostas dainās) °9); ādas un austās linu

vai» vilnas jostas zināmas jau no dzelža laikmeta izrakumiem. Au-

šanā ir divi paņēmieni: ar šķetinu vai veltni — vienkāršākais, un ar

ceļiem (vēl Latgalē), kas dod 4 dziju svītru kā elementu. Apaudi-

ņām vidus rakstu apņem malas, kurpretim platās jostās ir 3 līdz-

teku lentas, abām malējām šaurākām noslēdzot vidus galveno rakstu

ar citām krāsām un citām raksta variācijām. Jostu rakstā dominē

sarkanā krāsa, (sal. B. V. 25372., 25415. un cit.), tomēr atsevišķos
novados šī pamatkrāsa var mainīties. Prievītes izgatavotas lielā

daudzumā un lietotas visādiem gadījumiem, kā svētku dāvanām,

tā mājas vajadzībām vienkāršas saitiņas vietā. Rituļiem viņas gu-

lējušas tīņos un lādēs, un ir labākais paraugs tautas gaumei un aistē-

tiskām tieksmēm. Savāktais materiāls ir tik liels, ka paaudzēm ilgi

pietiks darba, sevišķi latviešu ornāmentā studijām no jostām un prie-
vītēm izejot.

Izrakstīti bijuši arī priekšauti, un ne mazāk par prievītēm godā
turēti cimdi, tāpat arī zeķes. Grobiņā 1796. g. pieminēti vienā mājā
100 pāri cimdu 70), kas domāti protams, izdalīšanai kāzās vai citās

svinībās; tas liecina par lielu patiku cimdu izrakstīšanā. Cimdu

ornāments piemērots materiālam; plašākais, kaut arī samērā nelie-

lais laukums, dod iespēju adījumā parādīt vēl vairāk fantāzijas ornā-

mentā zīmējumā un krāsās, kā izrakstītos audumos. Cimdi un ze-

ķes tāpēc ir ne mazāk vērtīgs materiāls latviešu ornāmentā studi-
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jām 71 ). Par apaviem (kurpes, pastalas, vīzes, arī zeķes un auti) sk.

prof. P. šmita rakstu 72).

Pie sieviešu apģērba pieder arī galvas segs. Jaunavām tas ir

vainadziņš, kura attīstības gaitai var sekot no vidējā dzelzs laikmeta

sākot, kad vainadziņš ir no bronzas vijiņām, kas līdz 800. g. ar 3,

pēc 800. g. 5—6 virknēs ap galvu apņemtas. Veļā dzelzs laikmetā

ir divi galvenie viņa veidi, viens ar resniem gredzeniem, otrs jau

Jostu aužamā līksts

minēto vijiņu virkņu lentas; kā redzējām, pie tā var būt klāt;arī

impozanti važiņu piekari, kas nokarājas pār pleciem vai muguru.

Vainadziņus rāda arī visi agrākie apraksti un zīmējumi; viņš uz-

glabājies līdz mūsu dienām tautiskā apģērbā. Vienīgi Rucavā jau-
navām vaiņaga nav, bet to atvieto ap galvu apsienāmas krāsainas

zīda lentas, kuru jo vairāk, jo labāk. Sien viņas ap galvu arī la-

katu, ar mezglu uz pakauša zem lakata, kurpretim sievām lakatiņš
ap galvu ar mezglu virs tā vai zem žoda saņemts 73). Kursā vaiņags
izšūts parasti uz sārta auduma, ar stikla zīlītēm vai krellēm (smel-
džots). Viņš ir ļoti augsts, uz cieta, pamata, krijas, uzvilkts, pat

2 plaukstu augstumā. Tāmniekos vaiņags ir šaurs, no metāla stī-

pas darināts; drēbes vaiņagu ar dzīpara rakstiem šeit nesastop.
Trešais vaiņaga veids ir bez cieta pamata, mīksts, uz drēbes izšūts

ar dzīpariem, retāk ar zīlītēm un krellītēm; pamats parasti sarkans.

Variantu, protams, ir ļoti daudz 74).

Sievu cepures, ko vēlāk pa daļai atvieto nelatviskās mežģīņu au-

bes, ir no drēbes un apņem seju līdz smakrim un matus. Viņas var

apņemt ar ādiņu un izgreznot uzšūtām lentām, kā arī ar pušķi galā.

Līdzīgas cepures konstatētas vēlā dzelzs laikmetā, piem. Rikopolē.

Ziņas par sieviešu apģērbu ir samērā diezgan noteiktas un arī

viņu paraugu uzglabājušies jo daudz; sarežģītāks ir jautājums par

vīriešu apģērbu, kur materiālu ir mazāk kā aprakstos, tā arī parau-
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gos. Viņa galvenās daļas ir krekls, svārki, reti veste, mētelis vai

kažoks, bikses un apavi, kā arī augstās vai zemākās tūbas gardibe-

nes (ratenes, rumbenes) un ādas cepures. Vīriešu krekls līdzīgs sie-

viešu kreklam, parasti īsāks, bet arī garš un apakšā rupjāka auduma.

Jaunavas tērps Alsungā (L. R. XXVII, 261). E. Siliņas zīmējums
Galvā šaurs metalla vaiņags zem lakatiņa. Ap pleciem kvadrāta rūtaina dzel-

teni-zaļi-sārta villaine, sākts uz krūtīm saturēta. Krekls ar baltiem rakstiem;
virs tā īsa vestīte. Lindraki sarkani; ap vidu plata daudzrakstaina josta, kājās

lieliem rakstiem zeķes un kurpes.

Praulienā viņus izlaiž pār jostu 7'), tāpat Alsungā, kur viņš ir līdz

kāju pēdām, kādēļ iesprauž tikai viņa stērbeles un pārējais „linums"

nokarājas un noder karstā laikā, kad svārkus nevalkā, visu ko no-

glabāt. Kurzemē krekls izšūts vairāk kā citur; izšuj apkakli, apro-
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Metalla plāksnes vainadziņš no XV.—XVII. g. s. Kurzemē (Piem V.), plat. 5 cm.

(sal. Kurzemes mūz. 974).

ces un krūtis, sasien priekšā ar krāsainu bantīti un sasprauž ar sākti.

Svārkus apraksta Brants 78).

Vīriešu svārki sniedzas līdz ceļiem un pagatavoti no rupjas pe-

lēkas vilnas drēbes; priekšā tie saāķējami un vidū tos satur ādas

josta, pie kuras tie piekar savu nazi un galodu. Pelēkus svārkus at-

zīmē Broce Gaujienai; tie bijuši arī citur Vidzemē, tāpat Grobiņā
77)

XVIII. g. s. cit. Pelēko un balto krāsu atzīst par latviešu un leišu

apģērbam raksturīgu Kols 78).

Dainas piemin arī baltus un brūnus svārkus 7"), tumšizili svārki

bijuši līdz XIX. g. s. četrdesmitiem gadiem Tērvetē, gaiši zili Aucē 8(k),

zili arī Smiltenē un Piebalgā. Svārki bijuši vīriešu lepnums. Alsungā

„suitiem" ir pelēki „bruslāki" ar spožām (10—12 katrā pusē) mi-

siņa jeb baltām kaula pogām („pumpas") ; katrā pusē dziļas kaba-

tas; mugura gluda, bet no jostas vietas uz leju krokas uz muguras

no vieniem sāniem līdz otriem. Apkakle stāva un augsta, zem zoda

izgriezums, lai var redzēt izrakstītā krekla apkakli un sākti. Pie-

durkņu gali aizāķējami. Odere priekšā, bet mugurā līdz jostas vie-

tai. Nēsā vairākus brūslākus vienu uz otra, apakšējo aizpogājot, bet

augšējo atlaižot vaļā; apjožas ar misiņa klamburiem izgreznotu ādas

jostu. Vestes nav. Sevišķi goda svārki ir melnie svārki, gari līdz

puslieliem ; krokas kā brūslākiem, bet iekšā ar šņorītēm saņemtas,
lai neplēšas vaļā; priekšā tie ar vienu āķi saturēti, krūtis un kakls

stāv vaļā; apkakles nav, jo tos velk virs brūslākiem; ap kaklu un

krūtīm raibi izšuvumi, tāpat ap piedurknēm un ķešu vietām; ķešu
vietā iegriezums, lai tiek pie brūslāka ķešām. Trīs reiz ap vidu ap-

ņemta sarkani raiba vilnas josta ; tās galus aizsprauž abos sānos un

tie nokarājas līdz stērbelēm. Beidzot vēl pelēkie „paltraki" —
mē-

telis līdz zemei; tos var uzvilkt uz trijiem brūslākiem un kažoka.

Apkakle stāva ar platu krāgu Hl ).

No šādiem svārkiem pazīstamas dažādas variācijas. īsie svārki

ar pogām Valsts vēsturiskā muzejā ir no Vidzemes vidienas (zīmē-

jums pie Veilanda, p. 269), bez pogām, bagātīgi izrakstīti no Ru-

cavas un Rendas (ibid.) ar dažādiem apkakles veidiem. Tērvetē zi-
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lie svārki bijuši tik gari, ka uz zirga sēžoties, „šēzes" bijušas zirgam
uz kakla jāsaņem, lai pa zemi nevazātos 82).

Līdzās svārkiem dainas min krāsainus — pelēkus, zaļus, sarka-

nus, brūnus un raibus kamzoļus 83) ; tāpat minēti kažoki 84) dažādā

Vīriešu tērps Nīcā (L. R. XXVII, 265 e). Prof. R. Zarriņa zīm

Pa labi: pelēkas vadmalas strupais svārks, šūts 3 gabaliem ar krokām sānos,
roka ar vienu vīli, izrakstīts ar melnu vaskotu diegu „kurpnieka" dūrienā; ar

izrakstītu stāvu pusapkakli un aprocēm. Balts linu krekls ar baltiem rakstiem,
saktīm uz krūtīm sasprausts. Pelēkas paslavas, baltas izrakstītas īsas zeķes un

pastalas. Pa kreisi: pelēkas vadmalas garais svārks ar stāvu izrakstītu pilnu

apkakli, aprocēm un stāvm kabatām. Uz krūtīm Nīcai raksturīgais rotājums.

Ap vidu josta.

krāsā, bet parasti gan balti, un mēteļi. Pēdējos dažreiz grūti no svār-

kiem atšķirt. Beidzot ūzas un bikses. Pēc Langija 85) pirmās nēsā-

tas Kurzemē, otrās Zemgalē un Kurzemē. Ūzas ir gariem šauriem

stilbiem un krokainu īsu virsdaļu 86).
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Raksturīgas ir ziņas vecās draudžu chronikās, sev. Grobiņā un

Griezē, par aizbēgušo zemnieku apģērbu, un citos aprakstos. 1771. g.

(V. p. 12.) Grobiņas draudzes chronikā šādi aprakstīta no Nīcas

izbēgusi sieviete: Kleidungstracht ist ziemlich kentbar nach jener
art. Kurtzer unterrock, ein roth wollen damasten Schnūrleib mit sil-

bern band stark besetzt, grau wandten camsol driiber. Die hemde

sind auf den achseln mit roth garn bund ausgenāht, ingleichen eine

kronē mit vielen corallen besetzt. Grobiņā svārki parasti strīpaini,
bet pieminēti arī melni, kamzolis jeb vamzis pelēks, retāki brūns.

Villaines baltas (1804. g., XI., 113), mit buntvverck und ohne bund-

werck (1927, IX, 296), mit rothen kanten (1801, X, 218), willainen

ar rakst. (1787, VIII, 21), mit puscheln (1778, VIII, 75), rotlioh

bund (1800, X, 187), bez tam arī zīda un bomeles villaines. Griezē

2 reizes pieminētas rūtainas, 1 reiz dzīparota villaine. Bieži minētas

mices. Vīriešiem Grobiņā pelēki svārki, kamzolis krāsains — zaļš,

zils, sarkans. No mantu sarakstiem daži raksturo pārticību un ba-

gātību. Tā 1788. g. baznīcas grām. (VIII, 70) Grobiņā par saimnieku

Skurbe Klāw: 3 rocke grau wand, davon 1 rock (mit) grūnen auf-

schlāgen, 2 ter — rothen aufschl., 3 ter auf polinsch gemacht mit

grūn band benāhet vorne und hinten, auch graue knopfe ohne haacken,
1 blau wandten camsol mit kutscher boy gefūttert, 2 mūtzen — 1

grūn, das andere blau) mit schwartzen brehmen, 3 mans hemde, 2

bunte baumwollene manshalstūcher.

Tajā pašā gadā par Lukkaš Jāni: 3 weibs rocke — 1 blau, 1

roth, 1 schw(artz), 3 willain mit puscheln, 4 mans hemde neue,

2 weibsmūtzen — 1 blau, 1 grūn, 20 p. handschuh, creutztūcher

13 stūck, 1 silberne brehtz und 8 silberne ringe, 1 blau wams. 1796 g.

par Sweile Ernst starp citu minēti 100 pāri cimdu, 1797. g. Zimdneek

Andrei: 4 grosse willen mit bundvverck und ohne bundvverck,
12 hemde, 150 leinen handtūcher lein\vand, 20 gebleichte handtūcher,

2 cattunen schūrtzen, 50 handschuhe. Griezes draudzē (latviešu va-

lodā rakstīts) 1791. g.: 3 rindukki, trīs villane, trīs mizzi, divi vīra

krekli un trīs palgi un pieci krihsdoki. 1800. g. Charlottes Waggera
znotam Gotthard von Kaehler bijuši starp citu 9 sievas svārki —

„a sto ņ i pašu austu un 1 pirkts, 5 dvieļi vēvera austi";
tas rāda, ka vietējie audumi ir bijuši cieņā ne tikai pie zemniekiem

(sal. turpat par vagara Jēkabu).
Vīriešu apģērbu vēsturei, kā sacīts, ir samērā maz materiāla,

bet, cik vērojams, dažādie apģērba gabali ir vairāk piemērojušies
modes prasībām, sevišķi pilsētas tuvumā, lai gan arī sieviešu ap-

ģērbā ārējais iespaids nav pilnīgi svešs. Tā aizņemts šķiet ņieburs
un arī precēto sieviešu cepure dažos apvidos atvietota ar mežģīņu

~mici"; līdzās linu un vilnas drēbēm pazīstami zīda un kokvilnas

audumi. Tomēr ārējie iespaidi nav varējuši grozīt tautiskā apģērba

īpatnību, viņa raksturīgo veidu un izskatu, kā arī raksta ornāmentu

pamatos. Lai gan var atrast atsevišķas parallēles 87) modes pārvei-
došanās posmiem, kādi bijuši Vakareiropā un pa daļai arī austrumos,

un arī terminoloģija rāda apģērba daļu nosaukumos svešu vārdu

aizņemšanos dažādos Jaika posmos, latvieši uzglabājuši arī daudzus
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Nīcas un Rucavas oriģināluzvalki VI Dziesmu svētkos Rīgā, 1928. g,

apģērbu daļu nosaukumus, kas cēlušies jau aizvēsturiskā laikā 88),
kas liecina, ka apģērba gabalus, kuriem ir šie aizvēsturiskie nosau-

kumi, latvieši pazinuši jau priekš vācu ienākšanas. Līdzās šiem va-

lodnieciskiem novērojumiem to liecina arī skaidri konstatējamā
senā tradicija apģērba auduma technikā, rakstu ornāmentā un, cik

iespējams atskatīties atpakaļ, apģērba formas stabilitātē. Dažos ga-

dījumos šī tradicija ir noteikti izsekojama līdz dzelzs laikmetam.

Jau Rīmju chronika atzīst latviešu apģērbu īpatnību un gaumi (346,

347), Kelchs raksta 1695. g., ka latviešu apģērbu ir patīkamāki re-

dzēt, nekā aprakstīt, un Hūpels apliecina, ka latvieši, apģērbu 'modei

nepadodoties, arvien vēl pieturoties pie sentēvu tērpa: maksājot daudz

pūļu un pierādījumu, lai viņi kaut niecīgāko pieņemtu no vāciešiem.

K. Straubergs.

x ) Ziņas un archaioloģiskos datus par šiem sakariem sakopojis B. Nermans,

Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum m der jūngeren
Eisenzeit. Stockholm, 1929.

2) Piem. Zēburgu, ko prof. Fr. Balodis lokalizē Grobiņā („Brīvā Zeme",

1929), sal. idem L'agriculture chēz les anciens Lettons, F. B. R. X, 61.

3) Necrolivonica, 1859, Beil. C., p. 9.
4) op. cit.

5 ) ibid. C., p. 5, sal. Haussmann, Katalog der Ausstellung zum X Archāo-

logischen Kongress m Riga, 1896, p. XLVIII.

«) op. cit. Beil. C, p. 9, Tab. 24, 6 un 26, 4, 5. (Aizkrauklē).
7) Katalog etc, p. XLIX, Taf. 25.

s) sal. CiiHUbiHi., jliouHHcKifi MorHJibnHKT>. MaiepifiJībJ no apxeojjorin Poccin 14, 1893.
9) Giņevičos, sal. Fr. Balodis, Latviešu kultūras ziedu laiks Latgalē, La-

tvijas Saule, p. 363.
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10) Atrakumi ar identiskām rotas lietām arī Zemgalē—Dobelē un citur ir

pierādījums, ka minētais kultūras posms ir bijis visā Latvijā kopīgs un tāpat arī

audumiem resp. apģērbam raksturīgās īpatnības. Tāpēc senā apģērba rekon-

strukcijai nav lokāla, bet vispārēja nozīme visai latviešu zemei. Dundagas vil-

laine viņa tiešo bronzas ieaudumu tradiciju noved līdz XIV. g. s. pēc Kr.
11) MaTepia/iu no Hciopin .naTbiincKaro njie.v.eHH ct> IX no crojrfciie. MoCKBa 1910

**) Latv. Konverzācijas vārdnīca, A. Gulbja izdevn., I. 679.
13) Sal. arī Cīruļa zīmējumu Latvijas Saulē, p. 19, pēc M. Šiliņa apraksta

Konverzācijas vārdnīcā, un E. Brastiņa uzmetumu turpat p. 17.
14) M. Šmīdehelma, Vidējais dzelzs laikmets (Latvijas archaioloģijā Fr. Ba-

loža redakcijā, Rīgā, 1926. g.), p. 65. Visvecākie ir agrā dzelzs laikmeta kuršu

audumi no 3.—4. g. s. pēc Kr. Rucavā (Sk. prof. E. Wahle, Izrakumi Rucavā un

Bauskā. Piem. Vaid. mater. I, 2), un vidējā dzelzs laikmeta audumi no 5.—6. g. s.

Slatē.

15) Fr. Balodis, Latvijas archaioloģijā, p. 95 sek., attēl. 51—53. Sal. mo-

dernos vainadziņus ar lentām uz muguras.
1U ) L. Saule p. 353. Fr. Baloža rekonstrukcija, zīmējis Kasparsons. Tas

pats Karnupa zīm. L. Tautas Dainas V, 315.
17) Atausti Pieminekļu Valdei.
18) Fr. Balodis, Latviešu archaioloģijā p. 89.
10) ibid. p. 91, att. 48, 2.
20) Fr. Balodis, op. cit. p. 93.
21) Sal. somu audumus pie Appelgren-Kivalo, Finnische Trachten aus der

jūngeren Eisenzeit, Helsingfors, 1907.

--) A. Birgel-Paegle, Senlatviešu audumi, L. Saule, p. 897.
23) Doc. A. Auškāps. Balināšana un krāsošana latvju daiņās. Latvju

Tautas Dainas prof. J. Endzelīna redakcijā, 111. 32.
24) A. Auškāps, op. cit., prof. P. Šmits, Par seno latviešu apģērba krāsu,

Fil. Biedr. Rakst. 111, 7 sek.

-'"') Prof. R. Zariņš, Villaine. L. Tautas Dainas 111, 109, 115. zīm, 1.; sī-

kāki M. Šiliņš, Latvju raksti, Alšvangā, 15. sek.

ia ) E. Brastiņš, Stāmerienes villaine, L. Saule, p. 10.

27) Sk. attēlus L. Saule p. 90 sek., E. Brastiņš, Latvju rakstu kompozicija,

Rīgā, 1925, piel. 111.

28) Latvijas Saule, p. 30.-32.
29) E. Paegle, Latviešu izšuvumi, Latv. Saule, p. 280, zīm. 20, 21, 24.
30) Fr. Balodis. Latviešu archaioloģijā p. 94.
31 ) Idem. Letten und lettische Kultur m vorgeschichtlicher Zeit. Ģeogrā-

fiska Annaler, Stockholm, 1929, H. 3, p. 236.
32) A. Birģel-Paegle. Celi. Latv. Saule p. 321; Celaines. Latv. Saule

p. 435 sek.
33) Latvijas archaioloģijā, krās. tab. 11.
34) Gravira Latvijā pazīstama 2 eksemplāros; vienu atvedis no Parīzes Dr.

A. Bīlmanis (Latv. Saule p. 281), otrās fotogrāfiju ieguvis prof. A. Spekke
Polijā.

35) Lieljumprava, Latv. Saule, p. 1.

38) E. Brastiņš, Latviešu vaiņags, Latv. Saule, p. 3. Sal. bronzas stīpas

vaiņagu ar gravējumiem 429. lpp.
37) Ar piezīmi: Aus dem oiammbuch von Hieronvmus Rorscheidt von 1595,

bis 1605; sk. Latv. Saule p. 40.
3S) Olearius un citi ceļotāji, sev. J. A. von Brand, Revsen durch die Marek

Brandenburgetc. Wesel 1702. Apraksts šeit no 1672. g. ceļojuma; atstāstījums
arī pie Mirbacha.

39) Topografische Nachrichten 1777, 11.
40) Šīs fotogrāfijas nodotas Valsts vēsturiskam arehīvam.
41 ) Sammlung Lievlandischer Monumente, Prospekte, Mūnzen, Wappen etc.

Zusammengetragen v. J. C. Brotze, glab. Rīgas pils. bibl. (10 sēj.). Sācis izdot

A. Stāls. J. K. Broce. Rīgā, 1926, I—II.

*2) Latv. Saule, p. 40.
*4) V. Plutte, katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei Rīgā, 1896.
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*3) Latv. Saule, p. 305.
45) Doc. J. Vārsbergs. Lini un kaņepes latvju dainās. Latvju Tautas

Dainas, 111, 41.
4B) P. šmits, Par seno latviešu apģērbu krāsu F. B. R. 111. 7 sek., kur pie-

vesta arī agrākā literātūrā; J. Auškāps. Balināšana un krāsošana L. T. D.
111. 25 sek.

47) P. Šmits, Vērpšana un aušana tautas dziesmās. L. T. D. 111, p. 1. sek.
4S) L. Arbusow. Zwei lettische Handschriften a. d. 16.—17. Jhd. L. U. R.

11, 19 sek.

48) A. švābes, īpašums. Paraugi L. Saule, p. 61, L. Konv. Vārdn. I. 1136.
so) Sal. prievīti A. Heikel, Die Volkstrachten m den Ostseeprovinzen und

m Setukesien, Helsingfors, 1909, Taf. XXX, 9.

51) E. Brastiņš, Latvju raksta kompozicija, Rīgā, 1925, 111. piel.
52) E. Brastiņš, Latvju raksta kompozicija, p. 68.
63) E. Brastiņš, op. cit., tab. VIII.
54) Tāpat lieto kaimiņu pamatkrāsas: sarkans-dzeltēns, dzeltēns-zalš, zaļš-

zils, bet ne sarkans-zils, E. Brastiņš, op. cit., p. 69.

r>s ) Nostāsti Pieminekļu Valdes krājumos; sal. nezināma autora ap 100 g.
vecus zīmējumus Doma muzejā (meitas Skultē siena laikā), Latv. Saule p. 56;
tāpat Brotze, Sammlung etc. B. 111, p. 91. Sk. 417. lpp.

M ) E. Jende. Kā senāk šūdinājuši un rakstījuši kreklus. L. T. D. IV., 461.

57) J. Janševskis, Nīca (Latvijas novadi IV., Valsts papīru spiestuves izd.).
68) Attēlus sk. L. T. D. IV., 472 krāsainā pielikumā 1, 2, 7, 8, Latv. Rak-

stos un Latv. Saulē.
5B) Prof. R. Zariņš. L. Konv. vārdn. I. 690.

°°) Valsts vēsturiskā archīva raksti IX. Kurzemes baznīcas chronikas 11,
p. 57.

61) J. Niedre. Brunči. L. T. D. IV, 439 sek.; prof. R. Zariņš. Latv. Konv.

Vārdn. I. 686 sek.
62) Sal. jau Heikel, Taf. IV, 9.
83) Pēdējos divus paņēmienus aprasta jau XVII. g. s. J. A. Brandts —

Revsen durch Marek Brandenburg etc.

64) Sk. J. Niedre p. 442 zīm .1. Koninos kāzās līgavai 4—5 rinduki (Piem.
V. Kuld. apr. dok. Nr. 340).

65) Prof. R. Zariņš. Villaine. L. T. D. 111, 111.
60) ibid. p. 114.
67) idem. L. Konv. Vārdn. I. 602; Piem. Valdes mater. Kuldīgas apr.

Nr. 340 un cit.; pretēji Heikels, p. 100, Nr. 632.
*8) „Ja igauņu, leišu, krievu jostās viens un tas pats raksts atkārtojas no

viena gala līdz otram, tad tipiski Latviskā Daugavmales-Lielvārdes, Lēdmanes,

Krustpils jostās atsevišķu rakstu posms sniedzas līdz 20. Tā vairs nav vienkārša

aušana..., tā ir dzejošana", E. Paegle. Jostu gali. L. Saule, p. 364.

69) A. Dzērvītis. Jostas un prievītes, L. T. D. 111. p. 154.
70) V. Archīva raksti, IX, p. 81, sal. 50 pāri 1797. g. ibid. p. 82.
71) Sk. P. Grunvalde. Kā sena zeltene adījusi cimdus un zeķes. L. T. D.

111, 201.
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