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Priekšvārds

PSKP CX 1975. gada lēmumi «Par tautas daiļamatniecību»
tautas lietišķā māksla atzīta par padomju sociālistiskās kultūras

neatņemamu sastāvdaļu, kas aktīvi ietekme mākslinieciskās gau-

mes veidošanos, bagātina profesionālo mākslu un rūpniecības
estētikas izteiksmes līdzekļus. Sajā sakarā mūsdienu tautas un

profesionālās lietišķās mākslas meistaru uzmanību saista arī

vēsturiski nosacītā iepriekšējo paaudžu pieredze. Sīs pieredzes

jeb tradicionālā kultūras mantojuma loma un vieta sociālistiskās

kultūras celtniecībā īsti izprotama, tikai zinot kultūras manto-

juma vēsturisko izveidi un funkcionēšanas sociāli ekonomiskos

apstākļus. Tādēļ lasītājiem nododam kultūras mantojuma vienas

daļas apskatu kopā ar tās komponentu rašanās, izplatīšanās,

saglabāšanās apstākļu un tradīciju attīstības gaitas iztirzā-

jumu.
Grāmata veltīta mūsdienu mājas un sadzīves kultūras veido-

šanā nozīmīgiem amatniecības un tautas lietišķās mākslas vēstu-

res jautājumiem, kuru dziļāka izpēte sekmes īstenot dzīvē PSKP

XXVI kongresa norādījumus par daiļamatniecības attīstīšanu

un par kultūras pieminekļu aizsardzības un propagandas uzla-

bošanu.

Ar jēdzienu «tradicionālās kultūras mantojums» apzīmēts

iepriekšējo paaudžu pieredzes kopums, kas galvenokārt radīts

nerūpnieciskas ražošanas apstākļus un saglabājies līdz mūsdie-

nām. Sajā gadījumā tas ir audumu darināšanas, rotāšanas un

lietošanas komplekss, kas kalpo kā jauno audēju meistarības

skola un ierosmes avots.

Apskata temats «Audēji Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un

20. gs. sākuma» pilnā mērā iekļaujas vienpadsmitajā piecgadē
visos Padomju Savienības zinātnes centros koordinēti pētāmās

problēmas «PSRS tautu lietišķās un tēlotājas mākslas vēsture»

jautājumu plašajā lokā. Temats aktuāls arī sakarā ar Baltijas
tautu vēsturiski etnogrāfiskā atlanta otrās kārtas sagatavoša-

nas priekšdarbu veikšanu, jo atlantā paredzēto triju kartografē-

jamo nodarbošanās nozaru skaitā iekļauta arī aušana.

Temata izvēli nosacījuši galvenokārt trīs apstākļi. Pirmkārt,
latviešu aušanas māksla attīstījusies daudzu gadsimtu laikā un

tautas kultūrā izveidojusies par spilgtu, izteiksmīgu parādību.
Otrkārt, sevišķu uzplaukumu aušana sasniegusi Padomju Lat-
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vija, kjūstot par plašāko un populārāko lietišķas mākslas nozari,

kuru pazīst tālu aiz republikas robežām. Republikā 1981. gadā

darbojas 36 Tautas lietišķas mākslas studijas un ap 180 pulciņu.
30 studijas un lielākajā daļā pulciņu aušana ir galvena nozare.

No apmēram 3000 republikas tautas dai|amata meistariem vai-

rums ir audēji. Bez tam vēl ar aušanu nodarbojas apmēram
8000 cilvēku, kam nav piešķirta Tautas daiļamata meistara kva-

lifikācija. Та, ražošanas apvienības «Daiļrade» sistēma ka profe-
sionāli audēji strādā apmēram 750 cilvēku, kuri sava radošajā
darba par ierosmes avotu izmanto Latvijas audēju pagātne radī-

tas mākslas vērtības. Tādejādi aušanas kā daiļamatniecības un

tautas mākslas nozares pašreizējais stāvoklis pilna mēra apstip-

rina ļeņinisko tēzi, ka «Māksla pieder tautai. Tai ar savām vis-

dziļākajām saknēm jāsnicdzas līdz pašiem plašo darbaļaužu

masu slāņiem. Sīm masām ta jāizprot un jāmīl» [Ļeņins par

kultūru un mākslu, 510]. No 1955. līdz 1980. gadam notikušajās

Vissavienības, republikāniskajās un ārzemēs organizētajās izstā-

dēs, kurās piedalījušies Latvijas PSR tautas lietišķās mākslas

entuziasti, eksponēti galvenokārt audumi. Treškārt, risinot auša-

nas vēstures jautājumus, iespējams daudzpusīgi atsegt amatnie-

cības vēsturisko lomu tautas kultūras veidošanā, parādīt amat-

niecības un tautas mākslas ciešo saistību, kā ari tautu savstar-

pējos kultūras sakarus.

Atbilstoši publikācijas apjomam temats attiecīgi ierobežots.

Aušana kā nodarbošanās nozare aplūkota tikai lauku apvidos.
Pilsētas — Rīgā, Cēsīs, Valka, Valmiera, Limbažos un Slokā —

dzīvojošo audēju darba un dzīves apstākļi savu īpatnību dēļ

prasa speciālu pētījumu.
Relatīvi šaurie hronoloģiskie ietvari — 1860.—1914. gads —

izvēlēti divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka agrāku laika posmu
kultūras vērtības nonākušas līdz mūsdienām galvenokārt 19. gs.
otrās puses un 20. gs. sākuma redakcijā. 19. gs. Latvijā bija
laikmetu grieži, kad pagātnē lēnām aizgāja naturālā saimniecība

un feodālisma gadsimtos veidotā un uzturētā dzīves kārtība. Tās

vietu strauji ieņēma jaunā kapitālistiskā sabiedriski ekonomiskā

formācija ar rūpniecisko ražošanu, preču-naudas saimniecības

attīstību, strauju sabiedrības sociālo diferencēšanos, kultūras

dzīves aktivizēšanos v. c. parādībām. Tāpēc tikai 19. gs. otrajā
pusē, t. i., kapitālisma straujas attīstības periodā, tautas masu

kultūrā varēja notikt būtiskas izmaiņas. Radās laikmetam atbil-

stošas jaunas kultūras vērtības, kas vai nu stājās līdzšinējo
vietā, vai pārveidoja tās un piemēroja jaunajiem apstākļiem.
Rezultātā veidojās tie kultūras komponenti, kas šodien ieņem
lielāko daļu tradicionālās kultūras mantojumā.

Otrkārt, minētie hronoloģiskie ietvari izvēlēti metodisku ap-
svērumu dēļ. Aplūkojamo laika posmu vēl iespējams pētīt pēc
etnogrāfu ekspedīciju materiāliem kā galvenā avota, tos kon-

frontējot ar samērā nedaudzajiem vēstures dokumentu datiem,
kuri atspoguļo aušanas kā nodarbošanās un tautas mākslas no-

zares stāvokli. Bez tam 19. gs. otrajai pusei raksturīga liela

jauno topošo un veco atmirstošo parādību daudzveidība. Līdz ar

to minētā perioda parādību analīze dod iespēju kompleksi izman-

tot dažādus avotus un uzskatāmi parādīt attīstības procesa dina-



miku. Jāpiebilst, ka 1914. gads ņemts par hronoloģisko robežu

tāpēc, ka, sākoties pirmajam imperiālistiskajam pasaules karam,

aprāvās ierastā kultūras veidošanās gaita.
Teritoriāli pētījumam izvēlēts viens no Latvijas PSR vēstu-

riski etnogrāfiskajiem apgabaliem — Vidzeme, toreizējās Vidze-

mes guberņas dienvidu daļa jeb četri (Cēsu, Rīgas, Valkas un

Valmieras) latviešu apdzīvotie apriņķi, kur 19. gs. otrajā pusē
aušana kā nodarbošanās nozare attīstījās visintensīvāk un izvei-

dojās Baltijas mērogā nozīmīgi mājrūpniecības centri. Savukārt

mūsdienu daiļamatniecībai Vidzeme ne tikai devusi visvairāk

tautas daiļamata meistaru, bet tur konstatējami visdažādākie

velku-audu pinumi, visvairāk rotāšanas paņēmienu un izstrādātu

apmācības metodiku. Arī mūsdienu tautas lietišķajā mākslā rak-

sturīgie krāsu sabalsojumi un ansambļu veidošanas pamatprin-

cipi sakņojas galvenokārt Vidzemes tradīcijās.
Tautas materiālās kultūras un sadzīves ģenēze nav izpro-

tama, neizzinot tās virzītājspēkus. Tādēļ saskaņā ar vēsturiskā

materiālisma metodoloģiju, kā izriet no V. I. Ļeņina darba «Kas

tie tādi «tautas draugi» ...», šīs attīstības cēloņsakarības meklē-

jam sociāli ekonomiskajos apstākļos — materiālajā ražošanā

[Ļeņins, 1, 115, 116], kas pamatos nosaka jebkuras tautas kultū-

ras kopumu. Tāpēc arī sava pētījuma pirmajā plānā izvirzījām
ražotājspēkus — cilvēkus — un viņu darba prasmi.

Darba mērķis ir parādīt audēju sociālo sastāvu (saglabāts
apskatāmā laika periodā sadzīvē ievērotais dalījums grupās),
materiālās kultūras attīstības dinamiku aušanā kā vienā nodar-

bošanās nozarē un audumos kā vienā tautas mākslas jomā. Grā-

mata domāta gan plašam lasītāju lokam, gan speciālistiem.

Specifiskie pētnieciska rakstura paskaidrojumi un piezīmes
tekstā ievietotas iekavās kā atsauces. Publikācijas ierobežotā ap-

joma dēļ nācās atteikties no to materiālās kultūras objektu salī-

dzinošo datu publicēšanas, kuri noderīgi tikai zinātniskiem dar-

biniekiem.

Autore pateicas visiem, kas ar materiāliem un atbalstu veici-

nājuši šīs publikācijas sagatavošanu.
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AVOTI

Etnogrāfijai kā zinātnes nozarei, kas pēta tautu un to kultūru veido-

šanās vēsturi, ir savi specifiski avoti un darba metodes, no kuriem atse-

višķo problēmu un tēmu pētnieki izvēlas sev vajadzīgo sastāvu. Vienlaikus

etnogrāfiem nākas izmantot arī daļu no radniecīgo disciplīnu — arheolo-

ģijas, vēstures, valodniecības un folkloras avotiem. Audēju nodarbes izzi-

nāšanai nepieciešams izmantot visu minēto zinātnes nozaru avotu grupas,

jo maz ir tādu avotu, kuri satur kompaktas vispusīgas ziņas par aušanu.

Pētnieks šajā gadījumā pielīdzināms mozaīkas veidotājam, kam no sīkiem

faktiem jāsaliek kādreizējo audēju dzīves un darba aina. Turklāt derīgi
būs tikai tie fakti, kuriem var atrast ekvivalentu salīdzināšanai. Tādēļ,

pētot Vidzemes audēju darbu un dzīvi, salīdzinošā viela ņemta gan no Lat-

gales, Kurzemes un Zemgales audēju, gan no tuvāku un tālāku kaimiņtautu
krājumiem.

Audēju ieguldījums latviešu tautas kultūrā pagaidām apzināts nepie-
tiekami. Tādēļ uzskatām par nepieciešamu raksturot ne vien izmantotos

avotus kopumā, bet vajadzības gadījumā arī atsevišķus to komponentus, kā

arī informēt lasītājus par nozīmīgākajiem metodiska rakstura jautājumiem.
Izmantotie avoti dalāmi divās lielās grupās.
1. Lietiskie pieminekļi, t. i., audēju celtnes, darbarīki, iedzīves

priekšmeti un izstrādājumi.
2. Rakstītie avoti, kas savukārt iedalāmi šādās grupās: a) etno-

grāfisko ekspedīciju vākumi, b) vēstures arhīvu dokumenti, c) folkloras un

valodas liecības, d) periodika, c) dažādu materiālu publikācijas.
Katrai avotu grupai ir savas specifiskas krātuves ar tajās savāktam

kolekcijām, katra ar savu veidošanas vēsturi. Pārskatāmības dēļ avotus

aplūkosim pa krātuvju un publikāciju grupām.

LIETISKIE PIEMINEKĻI

Pirmajai grupai pieskaitāmie avoti glabājas Latvijas PSR republikā-
niskajos un rajonu muzejos, kā arī audēju mājās un dzīvokļos.

Nozīmīgākā audumu un audēju darbarīku kolekcija atrodas Latvi-
jas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas fondos (turpmāk —

CVVM).
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Kolekcijas komplektēšanā un līdz ar to satura izveidē vērojami trīs

galvenie posmi. Vecākais posms (19. gs. 70. gadi—l9l4. g.) saistās ar

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas darbību, kuras uzdevums sa-

skaņā ar 1868. gadā apstiprinātajiem statūtiem bija «izplatīt starp latvie-

šiem derīgas zināšanas». Viens no komisijas praktiskiem mērķiem bija
nodibināt latviešu amatniecības skolu kopā ar muzeju, kas minētajai mā-

cību iestādei vienlaikus noderētu par mācību un uzskates līdzekļu bāzi.

Muzeja organizēšanas gaitā praktiskās iespējas un idejiskā virzība vairāk-

kārt mainījās, bet fondu komplektēšanas pamatideja visu laiku palika ta

pati. Uzskatāmi tā atklājas biedrības izdotajā konversācijas vārdnīcā: «Ve-

cākā latviešu mākslas parādība meklējama tautas uzvalku piederumu
izgreznojumos, audumu rakstos, izšuvumos, tad dažu koka darbu formās

un izgreznojumos, kā ari dzīvokļu būves un izgreznošanas veidos» [Lkv,

2342.]. Domai par amatniecības muzeju kā skolas mācību bāzi tekstiliju
kolekciju komplektēšanā izrādījās izšķirīga nozīme. Saprotot, ka mākslas

amatniecības attīstībai nepieciešami labi paraugi, sabiedrība topošajam
muzejam dāvināja unikālus priekšmetus, nereti ar izcilu mākslas vērtību.

Kā vieni no spilgtākajiem šāda tipa izstrādājumiem izrādījās tautas tērpi,
it īpaši 10. arheoloģiskā kongresa laikā (1896. g.) iekārtotajai latviešu

etnogrāfiskajai izstādei savāktie eksponāti, kas palika Rīgas Latviešu

biedrības īpašumā un kļuva par biedrības nodibinātā tagadējā Lat-

vijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas tekstiliju kolekcijas
sākumu.

Kaut arī priekšmetu vākšanai un komplektēšanai nereti bija gadījuma
raksturs, tomēr pēc šī perioda krājuma iespējams noteikt 19. gs. dominē-

jošās latviešu audumu tehnikas.

20. gs. sākumā līdztekus minētajai kolekcijai veidojās arī dažādi pri-
vāti krājumi, no kuriem kvalitatīvākais bija Almas un Eduarda Paegļu
specializētais audumu krājums. Alma Birģele-Paegle 1911. gadā Rīgā
atvēra mākslas amatniecības skolu, kurā par uzskates līdzekļiem izmantoja

pašas komplektēto seno audumu un rokdarbu kolekciju. A. Birģele-Paegle
bija mācījusies Drēzdenes lietišķās mākslas skolā, papildinājusies Berlīnē,

Minhenē un Parīzē. lepazinusi tā laika Rietumeiropas lietišķās mākslas

speciālistu īpašo interesi par izzudušām vai izzūdošām senajām rokas

darba tehnikām, viņa uzsāka seno audumu kolekcionēšanu un atšifrēšanu,

galveno vērību piegriežot latviešu jostām un bārkšu segām, kurās saskatīja
visai senus kultūras elementus. Mācības Maskavā Stroganova mākslas

skola A. Birģeles-Paegles interešu loku vēl paplašināja, un savu kolekciju
viņa turpināja komplektēt ne vien pēc izstrādājumu tehnikām un ornamen-

tiem, bet arī pēc teritoriālās izplatības rādītājiem.
20. gs. 20. un 30. gados A. Birģele-Paegle darbu turpināja bij. Pie-

minekļu valdes (turpmāk — PV) uzdevumā. Almas un Eduarda Paegļu
darbība nenoliedzami ietekmēja latviešu audumu kolekciju veidošanas

ievirzi buržuāziskajā Latvijā — vākt senās rokas darba tehnikās darinātus

audumus. Viņu uzskati zināmā mērā sabalsojās ar ilggadīgā (1902. —

1934.) Latviešu muzeja etnogrāfiskās kolekcijas pārziņa Matīsa Šiliņa pār-
liecību fondu komplektēšanā sekot 19. gs. parastajam «kunstkameriska-

jam» principam. Saskaņā ar šo principu muzejs ir mūzu templis, kurā vieta

galvenokārt unikāliem mākslas darbiem.

Buržuāziskās Latvijas laikā audumu kolekcijas komplektēšanas ievirzi

ietekmēja arheoloģiskos pētījumos gūtās atziņas [LA, 10.—12.]. Lai pierā-
dītu buržuāzisko pētnieku uzskatu par latviešu rakstu savdabību un notu-

rīgumu, vajadzēja arī vēlāku laiku objektos atrast materiālu, kas apstipri-
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nātu visai senu audumu darināšanas un rotāšanas tradīciju saglabāšanos
līdz pat 20. gs. Sai sakarā īpašu vērību veltīja jostu, apaudu v. c. senlai-

cīgu audumu vākšanai. Vēl 20. gs. sākumā izdevās atrast savu laiku pār-

dzīvojušas, iespējams, pat vertikālos stāvos austas, pubuļainā audumā,

kelimā un vairākās garbarkšu sējumu tehnikās darinātas segas. 20.—

30. gadu jostu vākums savienojumā ar Almas un Eduarda Paegļu kolek-

ciju pamatos izveidoja tagadējo Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfi-
jas nodaļas kvantitatīvi un kvalitatīvi ļoti vērtīgo Vidzemes jostu kolek-

ciju, kurā ietilpst 18. gs. beigu, 19. gs. un 20. gs. sākuma darinājumi.

20. gs. 30. gados unikālus audumus vāca un krāja arī mākslinieks

Arvīds Dzērvītis, kura interešu loks šajā virzienā bija plašāks — viņš inte-

resējās gan par dažādu laikmetu tautas mākslas, gan arī profesionālo
amatnieku izstrādājumiem, piemēram, dreļļiem un damastiem. Daļa

A. Dzērvīša kolekcijas atrodas Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas
nodaļas fondos. Diemžēl nav saglabājušās sīkākas ziņas par bijušo privāto
kolekciju daudzu priekšmetu izcelsmi, darināšanas un valkāšanas

apstākļiem.
Buržuāziskās Latvijas gados minēto muzeja tekstiliju fondu kolekcio-

nēšana cieši saistīta ar PV darbību, kuras tiešais uzdevums bija apzināt un

krāt kultūras un vēstures pieminekļus un rūpēties par to aizsardzību. Krā-

jamo objektu skaitā bija iekļauti arī audumi un aušanas darbarīki, tādēļ
muzejā, galvenokārt dāvinājumu ceļā, nonāca dažādi no 18. gs. beigām līdz

20. gs. sākumam darinātie vilnas, pusvilnas, linu, pakulu, kokvilnas un

arī zīda audumi, galvenokārt apģērba gabali, gultas un galda segas, ma-

zāk — rupjo, saimniecības vajadzībām lietojamo audumu — maisu, tarbu,

saiņu drānu v. c. Vidzemes mājrūpnieku darināto dekoratīvo dvieļu un

galdautu tur relatīvi maz. legūti arī divi unikāli muižu vēveru meistarības

liecinieki: 1784. gadā Smiltenes mācītājmuižā un 1785. gadā Beļavas muižā

austie galdauti.

Otrajā periodā (20. gs. 20.—40. gadi) iegūto (pienesto, ekspedīcijās

atrasto) priekšmetu klāsts kā izstrādājumu veidu, tā teritoriālās izplatības
un darināšanas laika ziņā ir visai nevienmērīgs. Anotācijās (daļa no tām

atrodamas inventāra grāmatās) ziņas par audumu valkātājiem, darinātā-

jiem un darināšanas laiku bieži vien trūcīgas (sevišķi tas sakāms par pie-
nestiem, gan dāvinātiem, gan pirktiem, objektiem). Minēto apstākļu deļ

Latvijas PSR Vēstures muzeja kolekcijā ietilpstošie audumi lielākoties

noderīgi 19. gs. un 20. gs. sakuma zemnieku audumu tehniku un kompozī-

ciju tipoloģijai. Audumu darināšanas vēsturiskās attīstības gaitas no-

teikšanai un latviešu sociālo grupu dzīves veida raksturošanai priekšmeti

grūti izmantojami.

Līdzīga situācija vērojama muzejā esošajā audēju darbarīku vākumā.

Kopumā te ir vairāki nepilni zemnieču aušanas rīku komplekti, kas ļauj
spriest par 19. gs. aušanas tehnikas līmeni. Bez tam ir samērā daudz atse-

višķu atspoļu, šķietu, nīšu, velkamo lāpstiņu, olekšu, tītavu v. c. nelielo,

viegli transportējamo rīku, kas dod priekšstatu par Vidzemes zemnieču

rīcībā bijušiem šo priekšmetu galveniem tipiem un izplatītākiem variantiem.

Tomēr, par spīti minētajiem trūkumiem, jāatzīst, ka nav iespējams
pētīt aušanas attīstību bez Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas
nodaļā atrodamajiem, priekšpadomju laikā vāktajiem materiāliem.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja tekstiliju kolekcijā, kā ari

Cēsu vēstures un mākslas muzeja fondos no pirmspadomju laika vāku-
miem saglabājušies tikai daži atsevišķi priekšmeti.



Trešajā periodā (sākot ar 1945. g.) muzeju darbinieki fondus papildina
ar vēl atrodamiem 19. gs. un 20. gs. sākuma priekšmetiem. Vis-

vairāk Vidzemes audēju darinājumu šajā laikā savākts Latvijas PSR Vēs-

tures muzeja Etnogrāfijas nodaļā, kur fondi komplektējas galvenokārt
tautas lietišķās mākslas pētīšanai. Tāpēc eksponātu atlasē noteicošais fak-

tors ir priekšmetu dekoratīvās īpašības. Pašreiz nodaļā atrodas bagātākais
Vidzemes zemnieku audumu klāsts, kas parāda audumu darināšanas, rotā-

šanas un kompozīcijas galvenos paņēmienus. Pēc šīs kolekcijas materiāliem

iespējams noteikt arī zemnieku audumu rotājumu veidu aptuvenu terito-

riālo izplatību 20. gs. sākumā.

Kopš 20. gs. 50. gadu beigām Etnogrāfijas nodaļa saka vakt ari audēju
amatnieku darbarīkus, un tagad muzeja fondos atrodas visi galvenie Lat-

vijā lietotie aužamo stāvu tipi. Rīku un izstrādājumu kolekcija pilnveidota

tā, ka pēc tās iespējams noteikt aušanas tehniku un rotāšanas principu
savstarpējās sakarības pēdējos simt gados.

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā nozīmīgi sasniegumi lauku

audēju materiālās kultūras objektu vākšanā gūti kopš 1953. gada, kad

izvērsās materiālu vākšana par Piebalgas audējiem. 60. gadu sākumā uz

muzeju pārveda Piebalgas audēja dzīvojamo māju, kurā eksponēti arī kād-

reizējo mājrūpnieku iedzīves priekšmeti un daži darbarīki. Bez tam muzejā
savākti 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma Vidzemes zemnieku galvenie
audumu tipi. Bagāts te gultas segu un galdautu klāsts. Vākti arī Piebal-

gas mājrūpnieku linaudēju 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma izstrādājumi,
kā arī Vidzemes amatnieku austie lielie lakati un segas.

Cēsu vēstures un mākslas muzejā un Madonas novadpētniecības un

mākslas muzejā veidojas šiem apvidiem raksturīgo 19. un 20. gs. audumu

kolekcijas. Sājos muzejos glabājas arī nepilni lauku audēju darbarīku

komplekti, kas pētniekam izmantojami tikai kopā ar citu krātuvju mate-

riāliem. Pārējos Vidzemes muzejos aplūkojamā perioda tekstilijas un au-

dēju rīki saglabāti tikai dažos eksemplāros un nav vērtējami kā patstāvīgas
tekstiliju vai rīku kolekcijas.

Jāpiebilst, ka 60. un 70. gados Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrā-
fijas noda|as un Latvijas Etnogrāfiska brīvdabas muzeja fondi papildināti
ar Padomju Latvijas tautas lietišķās mākslas meistaru — audēju darinā-

jumiem. Abu muzeju kolekcijās pārstāvēti padomju laika daiļamatnieku
darinājumu galvenie tipi un raksturīgākie varianti, kas Jauj izsekot tradi-

cionālās kultūras mantojuma izlietošanai mūsdienu tautas mākslā. Spilgti
parādās arī 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma lauku audēju ieguldījums
to aušanas tradīciju izveidē, kas kļuvušas par daiļamatnieku meistarības

pamatu attīstīta sociālisma apstākļos.

Izmantojot minētās kolekcijas, jāievēro, ka eksponātu vairums iegūti
kā atsevišķi priekšmeti (piemēram, no vienas personas parasti iegūts viens

vai daži priekšmeti, bet nekad pilns meitas pūrs vai kādā noteiktā laika

posmā lietots ģimenes tekstiliju komplekts; tāpat nav iegūta neviena audēja
darbnīcas iekārta ar pilnu rīku komplektu). Tādēļ, lai noteiktu objektīvu
aušanas darbarīku un audumu attīstības ainu, šajās kolekcijās esošie mate-

riāli vienmēr jākonfrontē ar citu krātuvju un avotu materiāliem. Tāpēc salī-
dzināšanai izmantoti avotu sarakstā minēto pārējo Latvijas PSR vēsturiski

etnogrāfisko apgabalu muzeju, kā arī Igaunijas PSR, Krievijas PFSR,
Lietuvas PSR, Ukrainas PSR un Polijas Tautas Republikas muzeju
materiāli.
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Rakstītie avoti

ETNOGRĀFISKO EKSPEDĪCIJU VĀKUMI

Etnogrāfu darba specifiskais un galvenais avots, petot laika posmu no

19. gs. vidus līdz mūsdienām, ir etnogrāfiskajās ekspedīcijas savāktie

materiāli: teicēju stāstījumu un materiālu vācēju novērojumu pieraksti,
fotouzņēmumi un zīmējumi. So avotu grupu veido paši etnogrāfi, atbilstoši

savas disciplīnas attīstības līmenim un pētnieku profesionālajai ievirzei.

Jāpiebilst, ka darbs ekspedīcijas etnogrāfam ir arī ļoti vērtīgs profesionāla
pētnieka pieredzes uzkrāšanas paņēmiens. Tieši ekspedīcijās izkoptā saasi-

nāta uztvere un iegūtie priekšstati palīdz apjaust, izprast un vajadzības
gadījuma rekonstruēt vielu, strādājot ar fragmentāru citu avotu (vēstures

dokumentu, ikonografisko, arheoloģisko, valodas, folkloras) materiālu.

Mērķtiecīgs ekspedīciju darbs noris saskaņa ar iepriekš izstrādātam

materiālu vākšanas programmām, kas sastādītas pec perspektīvās pētījuma

programmas un nosaka pētnieciskā darba virzienu. Tieši aušanas pētīšanai
līdz 1956. gadam, kad tika sastādīta (A. Alsupe) aptaujas lapa «Audēju
dzīves veids un kultūra», nekādu speciālu programmu nebija. 20.—30. ga-

dos PV galveno vērību veltīja 18. un 19. gs. zemnieku celtnēm un tajās
atrodamiem seniem materiālās kultūras objektiem. Sai sakarībā, starp citu,

fiksēti arī aušanas darbarīki. Tā kā materiālu vācēji parasti bija bez spe-

ciālām zināšanām, tic galvenokārt skicēja vienkāršas konstrukcijas rīkus,

piemēram, tītavas, turpretī velku kokus un aužamos stāvus zīmēja samērā

reti. Tagad šo vākumu galvenā vērtība — 18. gs. beigu un 19. gs. atsevišķu

objektu fiksejumi.
Mūsu gadsimta 20.—30. gados vairāku Eiropas tautu etnogrāfi nodar-

bojās ar kultūras atlantu sastādīšanu [EP, 17.—36.]. Bija iecerēts arī

«Latvju kultūras atlants», kuram 30. gadu beigās tika izstrādāta pro-

gramma [LKA] un uzsākta materiālu vākšana. Lai gan šajā programmā
vel nebija īpašu aušanas pētīšanai paredzētu jautājumu, tomēr materiālu

vākšanas gaitā pierādījās, ka aušanas kā nodarbošanās nozares un teksti-

liju darināšanas tehniku izzināšana dod vērtīgus atzinumus tautas kultūras

izpratnē (korespondentu iesūtīto aptaujas lapu ailēs par apģērbu snieg-
tas, kaut arī nepilnīgas, ziņas par aušanu). Tāpēc 40. gadu sākuma ekspe-
dīcijās materiālu vācēji ar speciālām zināšanām (G. Šiliņa, K. Pāvuliņa,
M. Grīnberga) atsevišķas Latvijas vietās rūpīgi aprakstīja dažus aušanas

darba procesus, sīki uzskaitot ari darbarīkus un audumu tehnikas. Visumā

20.—40. gadu etnogrāfu ekspedīciju materiāli, kas glabājas Latvijas PSR

Vestures muzeja Etnogrāfijas nodaļas zinātniskajā arhīvā, par aušanu ar

retiem izņēmumiem vēl ir fragmentāri gan teritoriāli, gan tematiski.

Tomēr tie vērtējami pozitīvi un uzskatāmi par relatīvi pieņemamu ievadu

pētniecības darbam, kas Padomju Latvijā izvērsās pēc Lielā Tēvijas
kara.

Padomju Latvijā par etnogrāfu pētnieciskā darba metodoloģisko bāzi

kļuva V. I. Ļeņina darbā «Par valsti» formulētais vēsturiskuma princips,
kas prasa: «..skatīties uz katru jautājumu no tā viedokļa, kā zināma parā-
dība vēsturē radusies, kādus galvenos posmus šī parādība pārdzīvojusi
savā attīstībā, un no šās viņas attīstības viedokļa skatīties, par ko attie-

cīgā parādība kļuvusi tagad» [Ļeņins, 29, 424]. Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Vēstures un materiālās kultūras institūts (kopš 1959. g. Vēstures



11

institūts) jau 1946. gada kļuva par etnogrāfu darba koordinētāju centru

republika un uzsaka tautas dzīves veida, materiālās kultūras, nodarbošanās

nozaru vestures pētīšanu. No 1947. līdz 1950. gadam visu nodarbošanās

veidu, tai skaitā aušanas, izzināšanai tika izstrādāta kopīga materiālu

vākšanas programma. Tās vadlīnija — noskaidrot atsevišķo nodarbošanās

veidu ģenēzi ciešā saistībā ar laikmeta ekonomisko, politisko un kultūras

dzīvi, maksimāli saglabājot teicēja attieksmi pret aplūkojamiem notiku-

miem. Tādēļ ziņu vācēji lūdza teicējus brīvi stāstīt savu dzīves gājumu no

visagrākajām atmiņām līdz pat pēdējā laika notikumiem, vielas padziļinā-
šanai uzdodot orientējošus jautājumus. Vienlaikus tika vakti (I). Zem-

zare) materiāli arī apvidus vārdnīcām. Rezultāta bija iegūti līdz tam pil-

nīgākie dati par dažu Latvijas novadu (Piebalga, Augšzeme, Zictneļlat-
gale) amatnieku un mājrūpnieku dzimtam, darba organizāciju, izstrādā-

jumu realizāciju, dzīves veidu un audēju nodarbi laikā no 19. gs. 60. ga-
diem līdz 20. gs. 50. gadiem.

Ekspedīciju dalībnieki fiksēja arī zemnieku, amatnieku un mājrūpnieku
materiālās kultūras objektus: ēkas, iedzīves priekšmetus, darbnīcas, darba-

rīkus, apģērbu, uzturu. Vācot ziņas par audumiem (A. Zariņa), rūpīgi tika

reģistrēta tehnika, raksti, raports, blīvums v. c. šai tematikai nepiecie-
šamie rādītāji. Pateicoties samērā precīzajiem zīmējumiem, uzmcrojumiem
un fotouzņēmumiem, šo ekspedīciju vākumi kopumā ļauj iezīmēt arī pētīto

apvidu materiālās kultūras vietējās saknes un iedzīvotāju kultūras sakaru

virzienus. Galvenais šī perioda pētnieciskā darba sasniegums ir tas, ka

tautas (etnosa) kultūra tika pētīta kā viens vesels un šīs kultūras atse-

višķie komponenti izzināti saistījumā ar konkrēto tautas kultūras veidolu

[sal. Бромлей, 75]. Turpmākajos gados šāda materiālu vākšana par 19. gs.

otro pusi kļuva arvien grūtāka, jo, gadiem ejot, kādreizējo laikabiedru

(amatnieku un mājrūpnieku) mūži noslēdzās.

Jāatzīmē arī mūsu gadsimta 50.—70. gadu vākumu specifika, kuras

dēļ iegūto ziņu precizēšanai nepieciešami salīdzinājumi ar citu avotu

ziņām, īpaši ar vēstures arhīvu datiem. Proti, zīmēto un fotografēto priekš-
metu anotācijas nereti ir nepilnīgas, tajās sastopamas neprecizitātes. Tas

ir neizbēgamas, jo laika gaitā daudzi bijušie priekšmetu īpašnieki mainī-

juši dzīvesvietu vai miruši. Tagadējie priekšmetu lietotāji bieži vien ir ienā-

cēji no citurienes un nevar dot tuvākus paskaidrojumus. Arī teicēju snieg-
tās ziņas bieži vien ir fragmentāras un ne vienmēr uzskatamas par pilnvēr-
tīgām. Nereti teicēji stāsta to, ko paši nav redzējuši, bet dzirdējuši no

citiem, piemēram, no vecākiem vai pat no vecvecākiem. Arī par savā mūža

pieredzētiem notikumiem stāstītāji gadu ritumā daudz ko aizmirsuši. Tāpēc
no šiem stāstījumiem par tās vai citas parādības norises laiku un secību

iespējams spriest tikai aptuveni, piemēram, var noteikt paaudzi, kuras laika

norisinājušies apskatāmie notikumi (gadījumos, kad avotos vai literatūra

parādības norises laiks nav minēts, autore, tās datējot, vienai cilvēku pa-
audzei rēķina 30 gadus).

Jāatzīst, ka aušanas darbarīku apzināšana Vidzemē tika veikta pārāk
vēlu, jo autorei vienkopus vienā vietā vairs neizdevās fiksēt pilnu rīku

komplektu. Tāpat ļoti fragmentāras ir arī ziņas par darba samaksu.

Laikā no 1960. līdz 1980. gadam aušana pētīta ari citos Latvijas PSR

vēsturiski etnogrāfiskajos apgabalos (1. att.). Latgalē un Zemgalē (LPSR
ZA Vēstures institūta etnogrāfu ekspedīcijās) visvairāk materiālu par auša-

nas paņēmieniem (tehnikām) savākusi daiļamatniecības metodiķe Tautas

lietišķās mākslas studijas «Atspole» vadītāja Ilga Madre.
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1. att. Latvijas PSR apvidi, kuros 1947.—1980. g. materiālus par aušanu vākušas Lat-

vijas PSR ZA Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas ekspedīcijas.

Kopumā vērtējot LPSR ZA Vēstures institūta Etnogrāfijas nodajas

zinātniskajā arhīvā esošos etnogrāfu ekspedīciju vākumus, jāatzīst, ka līdz

šim savāktie materiāli ļauj pētīt aušanu amatniecības, mājrūpniecības un

materiālās kultūras vēstures griezumā. Dziļai etniskās vēstures jautājumu
skaidrošanai vēl nepietiek salīdzināmo datu no Zemgales un Kurzemes, ka

arī no citu tautu apdzīvotām teritorijām.

Visu līdz šim Latvijā notikušo etnogrāfisko ekspedīciju savākto mate-

riālu vidū sevišķu un izcilu vietu ieņem «audēju grāmatas» jeb
meistaru audumrakstu zīmējumi un piezīmes rokrakstā. Vidzemē atrastas

divu tipu «grāmatas». Jāpiebilst, ka jēdziens «grāmata» te lietots visai

nosacīti. Vecākās jeb «vēveru grāmatas» ir 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē
sastādīti dreļļu rakstu krājumi — albumi: ādas, audekla vai papes vākos

ar roku iesietas baltas papīra lapas, uz kurām ar tušu zīmēti raksti izpil-
dīšanai paredzētajā lielumā, turpat piezīmēts arī raksta tehniskais atrisinā-

jums (2.-4. att.).

Pirmie vēveru grāmatu — rokrakstu sastādītāji bija linaudēju cunftēm

piederīgie vanderzeļļi, kas ceļojumos papildināja aroda prasmi. Ceļojuma
laikā tie vāca arī audumu rakstus, kurus iezīmēja minētajās grāmatās.
Ceļojumos, kas ilga no trim līdz septiņiem gadiem, ar vispopulārākajiem
«musturiem» piezīmēta grāmata bija stabila «garīgā bagāža» ne vien
meistara grāda iegūšanai, bet arī nodibinot patstāvīgu darbnīcu, materiāls

visam turpmākajam darba mūžam. Vēlāk šīs grāmatas reizē ar amatu man-

toja linaudēju pēcnācēji no paaudzes uz paaudzi. No pilsētām šīs grāmatas
nonāca arī muižu audēju rīcībā. Tomēr lauku apvidos tās plašāk parādījās
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2. att. Lappuse Ozolmuižas audēja Miķeļa audumu rakstu paraugu grāmatā, 1771. g.

P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskās bibliotēkas retumu nodaļā PL III/4.

tikai cunftu amatniecības norieta periodā, kad vecās specializācijas lin-

audēji atstāja pilsētas un meklēja darbu laukos. Sāds process, šķiet, nori-

sinājies Cēsīs un to apkārtnē.
Nolietotos grāmatu (rokrakstu) eksemplārus atjaunoja pārzīmējot,

dažkārt arī papildinot. Tāpēc tajās līdzās stilistiski izturētām kompozīci-

jām sastopami ari mākslinieciski maznozīmīgāki rakstu sakopojumi.
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3. att. «Vēveru grāmatu» lappuses:
1— 38. lpp. Raunas apkārtnes grāmatā, 1813. g., E 25, 1; 2 — 55. lpp. turpat; 3 — 56. lpp.

turpat; 4 — lappuse Rozēnu Lauciņos atrastajā grāmatā, E 25, 4.
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4. att. «Vēveru grāmatu» lappuses:

1— 52. lpp. Launkalnes Veckainaižu audēja Ruņģa grāmata, 1856. g., E 25, 2; 2 —

53. lpp. turpat; 3 — 36. lpp. Lejasciema Čipatu Jāņa Ozoliņa grāmatā; 4 — 37. lpp.
turpat, E 25, 5.
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Mūsu rīcība ir deviņas šādas dreļļu musturu grāmatas: astoņas no

Vidzemes un viena no Zemgales. Līdz šim zināmā vecākā grāmata piederē-
jusi Valmieras apriņķa Ozolmuižas vēverim Miķelim, tajā atzīmēt da-

tums — 1771. gada 18. janvāris. Vairākas grāmatas piederējušas raunēnie-

šiem, kuri tas glabājuši no paaudzes uz paaudzi. Liecības par audēju grā-
matām saglabājušas arī folklorā:

Vērpām, meitas, smalku dzīvi,
Matiņā lūkodams,
Lai auž Raunas vēverīši,

Grāmatā lūkodam'.
LD 707<

Vērpiet, meitas, kunga linus

Pa vienai šķipsniņai.
Audīs Rīgas vēverīši,
Grāmatā vērdamies.

Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļā glabājas grāmata,
kuras sastādīšanas laiks un vieta precīzi nav zināma. Tomēr datēšanai labi

noder vecākais šai grāmatā minētais gada skaitlis — 1795., kā arī citas

atzīmes, proti: 1812. gadā tā piederējusi Jānim Daparam. 1827. gada
14. februāri uz Rīgu nosūtītas 134 olektis deķu v. tml. Tā kā šajā laikā

Vidzemē labākie vilnas audumu darinātāji bija Raunas un Veselavas

draudžu audēji, tad iespējams, ka grāmata otrā īpašnieka laikā atradusies

Raunas apkārtnē. Arī pirmais īpašnieks darbojies kaut kur Vidzemes

vidienē, jo atstājis ierakstu par labības saņemšanu no Siguldas un Rencēnu

magazīnām. Te rodamas arī atzīmes par izejmateriāliem, pasūtījumu veik-

šanu, darba algā saņemtajiem produktiem un naudu, kā arī atkārtoti pa-
mudinājumi labi veikt pasūtījumu. Audumu rakstu tehniskais izpildījums
ir tāds pats kā Ozolmuižas audēju grāmatā. Turpat doti arī rakstu nosau-

kumi un aušanai nepieciešamo nīšu kārtu skaits: 20—28 nīšu kārtas un

paminas. Jāpiebilst, ka norādītais nīšu kārtu skaits ir lielāks, nekā to prasa
iezīmētie fona raksti. Tas nozīmē, ka nīšu kārtu skaitā ieskaitītas arī tās

rakstu daļas, kas paredzētas malu rakstu veidošanai, bet nav uzzīmētas,

paredzot, ka ikviens labs meistars pats prot no galvenā motīva atrisināt

malu un stūru noslēgumus.

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas rīcībā ir

piecas dreļļu audēju grāmatas. Viena nākusi no Raunas apkārtnes (47. Ipp.
atzīmēts 1813. gads) un 19. gs. beigās piederējusi audējam Lucenam (E,
25, 1). Kvalitatīvi līdzvērtīga ir Launkalnes Veckainaižu audēja Ruņģa
grāmata (51. Ipp. atzīmēts 1856. gads) (E, 25, 2), kur atsevišķiem rak-
stiem pievienotas piezīmes ar pasūtītāju vārdiem latviešu, vācu vai krievu

valodā. Raunā atrastajam eksemplāram līdzīga audēju grāmata konstatēta

Vecpiebalgas Kalnēnos (tās fotokopija glabājas E, 25, 3). Ap 1850. gadu
dzimušais saimnieks — vēveris Jēkabs Lielais to atpircis no kāda raunē-

nieša. Arī 1869. gadā Vecpiebalgā dzimušās Edes Sīrones tēvam piederē-
jusi grāmata ar «Raunas vēveru musturiem». Audēju grāmatas minētas arī

19. gs. pagastu tiesu protokolos un audēju mantu sarakstos. Atkārtoti kon-

statēts, ka piebaldzēni tās atpirkuši no raunēniešiem, tā kļūstot par viņu
meistarības mantiniekiem. Salīdzinot vecākajās audēju grāmatās un Pie-
balgas audumos atrodamos dreļļu rakstus, redzams, ka patstāvīgā sacerē-
šanā piebaldzēni savus skolotājus daudz nav pārspējuši. Piebalgas audēju
popularitātes pamatā acīmredzot bijusi amatnieciskā veiklība un izcilais

tirgoņu talants.



Lejasciema Cipatu audēja Jāņa Ozoliņa grāmata datēta ar 1853. gada
10. martu (E, 25, 5) un ir pirmā, kur atzīmēti ari audumu malu raksti. Val-

mieras apriņķa Rozēnu pagasta Lauciņos saglabātas grāmatas atliekas ar

13 zīmējumiem (E, 25, 4), domājams, ietilpušas 19. gs. otrajā pusē zīmētajā

rakstraudzī, jo papīrs un zīmējuma tehniskais izpildījums ir līdzīgs Zem-

galē Jelgavas apriņķa Sniķeres pagasta Lieldregņos atrastai grāmatai

(LVME, 1894. mape). Raksta rūtiņas veidotas ar līku, lauztu līniju, tādā

veida norādot, ka raksti domāti velku un audu triniša savienojumam.
Mazsalacas audēju grāmata (LVME) da|ēji sastādīta Zemgalē, daļēji

Ziemeļvidzcmē no rakstiem, kas šajās vietās bijuši pazīstami 19. un 20. gs.

mijā.
Minētās «vēveru grāmatas» ir spilgtākie un tiešākie dokumentālie lieci-

nieki par Vidzemes audēju amata prasmes izveidi. Līdz 19. gs. beigām,
kad latviešu valodā iznāca pirmās audēju rokasgrāmatas, tās bija galve-
nais audumu rakstu avots lauku audējiem (sk. 2.-4. att.).

Otrais grāmatu tips ir 19. gs. beigās aušanas kursos apmācīto audēju

teorijas un piezīmju klades (papīrs un iesējums tā laika fabriku ražojums).
Tajās ielīmēti audumu paraugi un ievietoti tehnisko atrisinājumu zīmējumi,
ka arī pievienots paskaidrojošais teksts (5. —7. att.). Etnogrāfijas nodaļas

5. att. Svētciema "somu audēju grāmatas" lappuses:
1— 18. audumu paraugs; 2 — turpat 18. audumu parauga tehniskais risinājums. Grāmata

sastādīta 20. gs. sākumā, E 25, 7.

17
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6. att. Svētciema «somu audēju grāmatas» lappuses:
1— 7. lpp.; 2 — 8. lpp. «Grāmata» piederējusi Zelmai Šternai Svētciema Sprundās.

Sastādīta 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, E 25, 6.

zinātniskajā arhivā glabājas divu Svētciema pagastā sastādītu klažu foto-

kopijas (E, 25, 6, 7), viena Jaunpiebalgas pagastā sastādīta (E, 25, 8) un

viena Kokneses pagastā sastādīta grāmata (E, 21, 1764). Latvijas Etnogrā-
fiskajā brīvdabas muzejā ir kada Vecpiebalgas pagasta radusies klade.

Igaunijas PSR Etnogrāfijas muzeja arhīvā atrodami vairāki šādi rakstu

krājumi. Tie sastādīti pagājuša gadsimta 90. gadu beigās un piederējuši
R. Kurickai, kas dzīvojusi Vilandes apriņķa Enges muižā.

Minētie 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma rakstu krājumi ir cits citam

līdzīgi. Tajos atrodami vieni un tie paši rakstu zīmējumi un audumu pa-
raugi. Piebalgā atrastās klades bagātākas ar dažādo trinīšu variācijām,
Svētciema pagasta — ar rožceliņa paraugiem. Latviešu kladēs maz dre|lu
rakstu, turpretī igauņu — to ļoti daudz. Zīmīgi, ka visās šajās grāmatās
galvenokārt atrodamas līdz tam laikam tautā maz pazīstamas tehnikas.
Visbiežāk te sniegti paraugi tiem audumu veidiem, tehnikām un rakstiem,
kas tikko sāka parādīties un izplatīties tautā.

Pēc šīm grāmatām iespējams samērā precīzi datēt ne vien atsevišķu
audumu veidu, tehniku un rakstu, bet arī aušanas darbarīku izcelšanos un

izplatību. Piezīmes par pasūtītājiem sniedz ziņas par attiecīgā laika posma
dažādu sociālo slāņu dzīves standartu un gaumi.
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7. att. «Musturu grāmatas» lappuses:
1 — 65. lpp.; 2 — 69. lpp. Sastādīta aušanas kursu laikā Rīgā 19. gs. beigās, E 21, 1764

Pētījumā salīdzinājumam izmantoti arī arheologu publicētie materiāli,

no kuriem ņemtas ziņas par mums vajadzīgiem priekšmetiem līdz ar attie-

cīgā speciālista datējumu.

VESTURES ARHĪVU DOKUMENTI

STATISTIKA

Skaitļu valoda par lauku audējiem saglabājusies skopa. Līdz šim apzi-
nātie avoti ļauj spriest, ka audēji uzskaitīti retāk un nekonsekventāk nekā

pārējie amatnieki. Vērojumi rāda, ka reģistrēti amatnieki — nodokļu mak-

sātāji, bet lauku audēji, kas nebija vienmērīgi noslogoti un kam nebija

īpašu darbnīcu, nodokļu maksātāju skaitā nav ietilpināti. Savukārt daudzu

uzskaišu materiāli nav saglabājušies vai arī nav atrasti. Rezultātā par

lauku amatnieku — audēju skaitu līdz 19. gs. 80. gadiem varam spriest
tikai aptuveni.

Datus par aužamo stāvu skaitu 19. gs. pirmajā pusē Vidzemes māj-
rūpniecības centros un muižu manufaktūru atrašanās vietās sniedz Igauni-

jas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva (Tartu) Vidzemes vispārnoderīgās
un ekonomiskās biedrības fonds (1185. f.). Biedribai iesniegtos korespon-
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dentu ziņojumos, gada darbības pārskatos un citos dokumentos vispārīgi
raksturots Vidzemes atsevišķos pagastos un muižas dzīvojošo audēju darbs

19. gs. otrajā pusē. Sniegti ari savā starpā grūti salīdzināmi statistikas

dati (vākšanai nebija ne kopējas sistēmas, ne programmas), kuri uzska-

tāmi par visai aptuveniem, jo biedrības ricībā nebija profesionāla statis-

tiķa, kas vaditu šo materiālu vākšanas darbu. Ziņas par Jaunpiebalgas un

Vecpiebalgas zemnieku saimniecību lielumu un lauksaimniecības papild-
nodarbēm ņemtas no PSRS Centrāla Valsts vēstures arhīva (Ļeņingradā)

grāfu Seremetjcvu fonda (1088. f.). Plašākais statistisko materiālu klāsts

atrodams Latvijas PSR Centrālā Valsts vestures arhīva (Rīgā) Vidzemes

guberņas statistikas komitejas fonda (28. f.). Minētā komiteja ar lauku

amatnieku un zemkopības palīgnozaru uzskaiti nodarbojās visai pavirši.
Lauku audēji parasti pieskaitīti pie zemniekiem, tāpēc vairuma gadījumu
meklējami vaļinieku uzskaitē. Dažkārt kopa saskaitīti visi tie laucinieki,

kas.nenodarbojas ar zemkopību (amatnieki, tirgotāji v. c). Ne velti publi-
cēta atzīme, ka vietējā sabiedrība un valdības iestādes par zemnieku rūp-
niecisko nodarbošanos sākušas interesēties tikai kopš 1893. gada [Мате-

риалы, 2, 15]. Ari šeit stāvoklis raksturots vispārinājuma formā, norādot,
ka zemnieku rūpali un preču sīkražošana Vidzemes guberņā visumā vāji
attīstīti. Ar šo apgalvojumu pretrunā ir šajā pašā fondā ietilpstošā rūpnie-
cības uzņēmumu uzskaite, kurā ietvertas arī šķiedras apstrādes darbnīcas

ar norādēm par ražošanas profilu, apjomu, nodarbināto sastāvu, ražojumu
noietu. Sīs uzskaites datus papildina Vidzemes guberņas statistikas mate-

riāli, kas glabājas PSRS Centrālā Valsts vēstures arhīva (Ļeņingradā)
Centrālās statistikas komitejas fondā (1290. f.). Diemžēl 1893. gada amat-

niecības skaitīšanas materiālos līdz šim izdevies atrast tikai trīs anketas

par šķiedras apstrādātājiem Vidzemes guberņā. Amatnieku darbnīcu skaita

noskaidrošanai izmantojamas ziņas, ko sniedz 1897. gada Krievijas impē-
rijas pirmās vispārīgās iedzīvotāju skaitīšanas ietvaros veiktā apdzīvoto
vietu uzskaite, lai gan audēju darbnīcas tur uzrādītas tikai pie dzirnavām.

Lauku audēju sociālo sastāvu un teritoriālo izvietojumu vislabāk atklāj
jau minētās 1897. gada skaitīšanas sākotnējās anketas, kas glabājas Latvi-

jas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā Rīgā (2706. f.). Anketas sniedz

ziņas par katra Krievijas pilsoņa un Krievijā dzīvojoša ārzemnieka galveno
nodarbošanos un palīgnodarbošanos, par dzimšanas un dzīves vietu, dzimto

un citām pārvaldāmām valodām, izglītību, konfesiju, ģimenes stāvokli un

sastāvu. Bez tam anketas priekšlapā ir norāde par aptaujātās personas dzī-

vesvietas vai apdzīvotās vietas dzīvojamo ēku skaitu, raksturu un apdzīvo-
tību. Šķietami precīzais aptaujāto nodarbošanās raksturojums faktisko ainu

precīzi neatklāj, jo daudzi profesionālie audēji aušanu kvalificēja kā palīg-
nodarbošanos. Visbiežāk tās bija precētās sievietes, kuras tā laika izpratnē
par savu galveno nodarbošanos uzskatīja mājsaimniecību, lai gan tās ar

aušanu nereti pelnīja vairāk nekā viņu vīri vai bērni, darbodamies nozarēs,
kuras uzskatīja par galvenajām. Aušanu par palīgnodarbošanos minēja arī

vīrieši, kuri dzīvokļa nodrošināšanas nolūkā bija uzņēmušies sargu, lauk-

saimniecības sezonas strādnieku vai kādus citus peļņas ziņā maznozīmī-

gākus pienākumus, bet kuru audēja darbs bija ģimenes eksistences pamats.
Turklāt nereti viena persona reizē ar aušanu par palīgnodarbošanos uzdeva
arī citus (2—3) nodarbošanās veidus, piemēram, sievietes minēja vērpšanu,
šūšanu, adīšanu un tamborēšanu.

Par palīgnodarbošanos nosaukti visi tie darbu veidi, ko 19. gs. otrajā
pusē veica vairums lauku sieviešu, lai saviem spēkiem sagādātu apģērbu
ģimenes locekļiem. Tajos ieskaitīja arī tā saucamos sieviešu rokdarbus,



21

kuru uzdevums padarit dai|aku apģērbu un mājīgākas dzīvojamas telpas.
So mājamatniecības darbu prasme vēl nebūt nenozīmēja, ka pratējas ar

tiem piepelnās, resp., izpilda citu personu pasūtījumus un saņem samaksu

nauda vai graudā.
Tādējādi, mehāniski saskaitot anketu attiecīgo aiļu datus, profesionālo

amatnieku skaits iznāk mazāks, nekā tas bija īstenībā, bet to personu skaits,
kas aušanu minējuši par palīgnodarbošanos, pieaug. Patiesībai tuvāku

ainu iegūsim, ja pēdējas (vēverus, mākslas audējas v. c.) pieskaitīsim pie
profesionāļiem, bet daudzbērnu mātes — saimnieces, kuras minējušas
vairāk neka trīs palīgnodarbes, no uzskaites svītrosim.

Mūsu rīcībā ir tikai Valmieras apriņķa anketas no Ainažu, Arakstes,

Ipiķu, Jaunsalacas, Kauguru, Kokmuižas, Ķirbeļu, Ķoņu, Lātres, Lodes,

Meizakilas, Mujānu, Mūrmuižas, Naukšēnu, Nurmu, Oleru, Paipus, Puder-

kilas, Rūjienas, Svciciema (Svētciema), Valmiermuižas un Vecsalacas

pagastiem. So pagastu datus varam izmantot, raksturojot audēju sociālo

stāvokli un etnisko piederību, kā ari izzinot profesionāļu un ar aušanu kā

palīgnozari saistīto personu izvietojumu un viņu īpatsvaru Ziemejrietum-
vidzemē.

Ziņas par pārējiem Vidzemes apriņķiem iegūstamas no minētās skaitī-

šanas rezultātu publikācijas. Tur audēji ieskaitīti kopējā ailē — šķiedras
apstrādātāji. Sajā ailē apvienoti amatnieku darbnīcās un fabrikās nodar-

binātie kārsēji, vērpēji, audēji, krāsotāji, apretūras izstrādātāji U, c. šķied-
ras apstrādē iesaistītie darbinieki. Tātad arī pēc 1897. gada skaitīšanas

datiem varam noteikt tikai nodarbes attīstības virzienu, tiesa — precīzāko,
kāds vispār iespējams ar 19. gs. statistikas materiāliem.

Jāpiezīmē, ka 1897. gada skaitīšanas materiāli sniedz vielu arī auša-

nas tradīciju saglabāšanās izpratnei. P<ēc anketām redzams, ka Vidzemē

ieceļojušie citu tautību pārstāvji (izņemot igauņus) galvenokārt bijuši vien-

tuļi vīrieši, kas šeit apprecējušies ar latvietēm.

1912. gadā Lauksaimniecības ministrijas Zemes ierīcības un lauksaim-

niecības pārvaldes lauku ekonomikas un lauksaimniecības statistikas no-

daļa organizēja mājrūpniecības skaitīšanu. Bija sastādītas īpašas aptaujas
anketas ar 11 jautājumiem mājrūpniecības izplatības rajonu, nodarbināto

skaita, atsevišķo nozaru ekonomiskā stāvokļa attīstības veicinātāju un

kavētāju faktoru noskaidrošanai, kā arī anketas izpildītāju personisko
ieteikumu izzināšanai. Korespondenti bija laucinieki, kuriem ekonomiskas
dzīves vērojumi ietilpa dienesta vai arī personisko interešu loka: lauksaim-

niecības biedrību vadītāji, pagastu vecākie un rakstveži, muižu un lielo

zemnieku saimniecību īpašnieki, skolotāji, mācītāji v. c.

PSRS Centrālā Valsts vēstures arhīva (Ļeņingradā) 395. fondā pil-
nīgi vai daļēji aizpildītas šīs skaitīšanas anketas no Vidzemes latviešu

da] as saglabājušās maz: no Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrības un no

35 pagastiem (15 Cēsu, 8 Valmieras, 7 Valkas un 5 Rīgas apriņķa pagas-
tiem). Atbildēs ietvertās ziņas pēc rakstura dalāmas divās daļās: 1) kores-

pondentu ekonomisko uzskatu izklāstos, 2) skaitliskajā materiālā.

Korespondentu uzskati sniegti gan klaji deklaratīvi, gan saistībā ar

konkrētiem vietējiem faktiem. Kopumā tie rada lauku saimnieciskās dzīves

attīstības galvenās tendences: lauksaimniecības un rūpniecības specializē-
šanos un mājrūpniecības atmiršanu. Sai sakara ziņojumos atainojas arī

atsevišķu mājrūpniecības un amatniecības nozaru vesture, popularitāte,
attīstības perspektīvas.

Ekonomisko cēloņsakarību izpratne latviešu un igauņu anketās līdzīga,
tāpēc pirmās daļas ziņas varam kvalificēt ka objektīvu laikmeta saimnie-
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ciskās dzīves novērtējumu. Starp citu, uz jautājumu par aušanas kā nodar-

bošanās nozares pastāvēšanas ilgumu atbilde ir vienveidīga: «pastāv kopš
seniem laikiem».

Anketas uzdotie skaitļi īstenībā arī ir tikai vērojumi, nevis precīzas
uzskaites rezultāti. Ne velti Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrības iesū-

tītajā anketā atzīmēts: «.. noteikt ģimeņu skaitu, kas nodarbojas ar rūpa-

liem, bez apdzīvoto vietu apsekošanas nav iespējams» (ЦГИАСССР,
Ленинград, ф. 395, on. 5, д. 84, л. 12). Uz daļu jautājumu, piemēram, cik

ģimeņu nodarbojas ar majrupniecību? cik tās gadā nopelna? — atbildēts

neprecīzi. Dažviet uz vienu un to pašu jautājumu atbildē minēts sētu, citur

ģimeņu, vēl citur — personu skaits, tādēļ izpeļņas lielumu nav iespējams
novērtēt. Ne visi aptaujātie sapratuši izplūdušo formulējumu кустарная

промышленность. Atbildētāji bieži neatšķir sociālos un tiesiskos aspek-
tus, līdz ar to nav iespējams precīzi noteikt amatnieku un mājrūpnieku
īpatsvaru, kā arī šo divu grupu sīkāku iekšējo dalījumu, resp., sociālo dife-

rencēšanos. Rezultātā no anketām gan uzzinām pagastos nodarbināto

šķiedras, koka, dzelzs, metāla v. c. materiālu apstrādātāju aptuveno skaitu

un gada izpeļņu, taču paliekam neziņā par šo ražotāju sociālo stāvokli un

nodarbinātības intensitāti.

Kopumā 1912. gada skaitīšanas materiāli atklāj visai raksturīgu lat-

viešu zemnieku nodarbinātības ainu: lielo un vidējo saimniecību īpašnieki
nodarbojas ar lauksaimniecību, sikzemnieki — ar lauksaimniecību un dažā-

diem rūpaliem, bezzemnieki — gāja kalpu gaitas, par rokpeļņiem un strā-

dāja dažādus amatus.

Statistikas dati par amatniecību un mājrūpniecību atrodami arī publi-
cētajos avotos. Vispusīgas ziņas par Vidzemes guberņas ģeogrāfiju, saim-

niecisko dzīvi li. c. jautājumiem ģenerālštāba uzdevumā sakopojis F. Vei-

marns [Веймарн]. Viņš sniedz pārskatu par tekstilizstrādājumiem nepiecie-
šamo izejvielu ražošanu, raksturo linkopības rajonus, iegūto šķiedru dau-

dzumu un kvalitāti, bet to apstrādāšanu un izmantošanu lauku apvidos
neaplūko. Līdzīgs iepriekšējam pēc saviem uzdevumiem un rakstura ir

N. Obručcva militārām vajadzībām sastādītais statistisko materiālu krā-

jums [Обручев], kas sniedz sīkus statistiskus datus par pilsētu amatniecību

un rūpniecību, turpretim par lauku apvidiem aprobežojas ar vispārināju-
miem. Tā, piemēram, N. Obručevs atzīst, ka 19. gs. 60. gadu pirmajā pusē
linu fabrikas vēl maz attislītas, tāpēc galvenā vieta linaudumu ražošanā

piekrīt zemnieku izstrādājumiem. Kā nozīmīgākos linu audumu aušanas

centrus Vidzemes guberņā viņš min Vecpiebalgu, Jaunpiebalgu, Raunu un

norāda to produkcijas apjomu [Обручев, 371]. Vidzemes lauku audēju dau-

dzuma pētīšanai nozīmīgākos masveida statistikas datus dod publicētie
1881. gada [Ergebnisse] Baltijas tautas skaitīšanas un jau minētie

1897. gada Krievijas impērijas pirmās vispārīgās iedzīvotāju skaitīšanas

[Перепись] materiāli (21., 23. tab.). Kvalificēta darbaspēka un mājrūpnieku
ģimeņu sastāva noteikšanai izmantota 1858. gada dvēseļu revīzija
(LCVVA, 77. f.). Diemžēl Vidzemes mājrūpniecības centru lielākajai daļai
latviešu draudžu uzskaitēs reģistrētajām personām nav norādīta nodar-
bošanās un savstarpēja radniecība. Izņēmums ir Jaunpiebalgas draudze,
kur precīzi uzrādīta zemnieku sētu iemītnieku savstarpējā radniecība un

nodarbošanās, kā arī oficiālie amatnieki.

Uz Vidzemes guberņas statistikas stāvokli amatniecības un mājrūp-
niecības jomā pilnā mērā attiecināms V. I. Ļeņina darbā «Kapitālisma
attīstība Krievijā» dotais vispārīgais Krievijas statistikas raksturojums:
«Tā ka mūsu ekonomiskās statistikas stāvoklis nepavisam neapmierina,
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tad nekādu precīzu datu par amatniecības izplatīšanas pakāpi Krievija nav,

bet atsevišķi norādījumi par šo rūpniecības formu izkaisīti gandrīz vai

visos zemnieku saimniecības aprakstos, pētījumos par ta sauc. «mājrūpnie-
eibu», un iekļūst pat oficiālajā fabriku un rūpnīcu statistika» [Ļeņins, 3,

287]. Tādēļ ari šaja publikācija aušanas kursu un kapitālistisko rūpniecības
uzņēmumu rašanas un attīstības gaitas pētīšanai daļēji izmantots Latvi-

jas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīva esošais Rīgas Lauksaimniecības

centralbiedribas fonds (2753. f.). Manufaktūru ražošanas iekārtu noskaid-

rošanai dati ņemti no ša paša arhīva Vidzemes guberņas manufaktūru

kolēģijas fonda (107. f.).
Minētie fakti rada, ka precīzi noteikt lauku amatniecības un tekstil-

preču sikražošanas īpatsvaru Vidzemes guberņa apskatāmajā laika posmā
nevar. Izdarot arhīvos un publikācijās izskatīto faktu kopsavilkumu, var

noteikt šīs nodarbes galveno attīstības virzienu un vispārējo stāvokli.

PAGASTU TIESU PROTOKOLI

Vērtīgs avots lauku amatnieku darbības un dzīves veida pētīšanai ir

pagastu tiesu protokoli Latvijas PSR Centrāla Valsts vestures arhīva fon-

dos. (Pagastu tiesas nodibināja saskaņā ar 1804. gada 20. februāra Vidze-

mes zemnieku likumiem. Tomēr to darbība Vidzeme izvērsās tikai pēc
dzimtbūšanas atcelšanas 1819. gadā.) Tur konkrēti, dažkārt pat sīki

izklāstītas dažādas lauku ļaužu dzīves parādības un notikumi, pec kuriem

iespējams labi izsekot sociālai polarizācijai Vidzemes zemniecībā. Proto-

kolu grāmatas galvenokārt fiksētas paradu saistības, mantojumu lietas,

nomas, arodapmācības un citi līgumi, ka ari reģistrēta bāriņu manta.

Aušanas pētniekam visai nozīmīgus datus dod mantu saraksti. Tur

uzskaitīti dažādi zemnieku iedzīves priekšmeti, tai skaitā apģērba gabali,

gultas drēbes, audumi, dzijas, aušanas darbarīki v. c. Vidzeme protokoli
rakstīti latviešu valodā, un tādēļ tie izmantojami ari amatniecības leksikas

un tekstiliju tipoloģijas izzināšanai. Par laiku no 19. gs. 30. līdz 80. gadiem
šie protokoli dod vielu arī atsevišķu audumu veidu izplatības ieskicēšanai.

Visai labi tie atspoguļo fabrikas audumu ienākšanu zemnieku lietojumā.
Pēc pagastu tiesu protokoliem iespējams uzzināt tekstiliju tipus un teksti-

liju skaitu vienas ģimenes īpašumā, tātad spriest par zemnieku un amat-

nieku dzīves standartu un materiālo kultūru. ledzīvotāju mantiskā stāvokļa
raksturošanai šie mantu saraksti noderīgi mazāk, jo priekšmetu vērtība

naudas izteiksmē atzīmēta reti. Plašākie un vispusīgakie faktu izklāsti par

sikražotājiem — amatniekiem un mājrūpniekiem — atrodami mājrūpniecī-
bas apvidu pagastu tiesu protokolos. Pirmajā vietā šeit minama Jaunpie-
balgas pagasta tiesa (LCVVA, 5890. f.) ar 43 lietām jeb protokolu grāma-

tām, katru 300—600 lappušu biezumā par laiku no 1834. lidz 1917. gadam.
Fondā ietilpst Jaunpiebalgas privātmuižas, Jaunpiebalgas mācītājmuižas
un kroņa Zosēnmuižas pagasta tiesas dokumenti.

Jaunpiebalgas privātmuiža kopš 1711. gada atradās grāfu Scremetjevu
dzimtas īpašumā. Muižas īpašnieki dzīvoja Pēterburgā. Muižas saimnie-

cību pārzināja vācu tautības pārvaldnieki, kas īpašnieku rīkojumus nodeva

zemniekiem ar pagasta tiesas starpniecību. Lai novērstu iespējamos pār-
pratumus, tiesas protokolos muižas un zemnieku savstarpējās saistības,
muižas rīkojumi zemniekiem pierakstīti visai sīki. Tagad šie pieraksti ļauj
noskaidrot zemnieku saimniecību profilu, sociālas attiecības.
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Tadā pašā veida fiksēti ari zemnieku savstarpējie strīdi un pienākumi.
Jaunpiebalgas tiesas protokoli salīdzinājumā ar citu pagasta tiesu proto-
koliem rakstīti labā literārā valodā, notikumi te atzīmēti stingrā loģiska

secībā, kas pagastu tiesās parasti darīts reti. Minētā Jaunpiebalgas pagasta
tiesas protokolu īpašība izskaidrojama ar to, ka te rakstveža pienākumus
amatu savienošanas kārtībā vienmēr izpildījis kāds no vietējiem skolotā-

jiem. Turklāt piebaldzēni, kuru vidū bija daudz amatnieku un tirgotāju,

salīdzinājumā ar citu apvidu zemniekiem, piemēram, smilteniešiem un trikā-

tiešiem, mēdza bieži prāvoties. So iemeslu dēj iedzīvotāju dzīves veids Jaun-

piebalgas pagasta tiesas protokolos atspogujots visai detalizēti. Pētniekam

pēc šiem protokoliem iespējams izsekot pat atsevišķu amatnieku dzimtu

likteņiem vairāku gadu desmitu laikā, uzzināt, kādus darbarīkus un meto-

des lietojuši vietējie un kaimiņu pagastu audēji, gūt pārskatu par izejmate-
riālu ieguvi, ražotajiem audumiem un to realizāciju. Protokoli Jauj no-

skaidrot arī dažādās audēju kategorijas, darba un pe|ņas sadali atsevišķam
kategorijām piederošo audēju starpā.

Pēc rakstura tuvi iepriekš aplūkotiem ir Vecpiebalgas pagasta tiesas

protokoli (1270. f.), diemžēl tie saglabājušies par daudz isāku laika periodu
(1877. —1889.). Sājos protokolos relatīvi labi atspoguļoti Vidzemes māj-

rūpniecības centru saimnieciskie sakari ar apkārtējiem apvidiem. Citos māj-

rūpniecības apvidu pagastos — Smiltenes (3358. f.), Baižkalna (7284. f.),
Jaunraunas (939. f.), Trikātas (3379. f.) — tuvākas ziņas par amat-

niekiem un mājrūpniekiem atrodamas daudz retāk, turklāt parasti
minēts tikai pasūtītājs, pasūtījuma pieņēmējs un parāda summa, pēc kuras

lieluma grūti spriest par savstarpējo maksājumu faktisko lielumu un mak-

sāšanas noteikumiem. Bērzaunes pagasta tiesas fondā (4551. f.) daudz

amatnieku arodapmācības līgumu. Acīmredzot vietējie amata meistari neap-

mierinājās ar mutvārdu salīgšanu kā lielākajā daļā pārējo Vidzemes

pagastu. Savukārt Rūjienas pagasta tiesas fonds (6003. f.) visai uzska-
tāmi parāda latviešu un igauņu materiālo kultūru paralēles tekstiliju jomā.
Pārejās avotu sarakstā minētajās pagastu tiesās dati par lauku audējiem
ir visai fragmentāri un parasti aprobežojas ar lakoniskiem ziņojumiem par
amatnieku pastāvēšanu vispār, parādnieku uzskaiti, kā arī ar atzīmēm par
dažādu priekšmetu nosaukumiem un cenu.

Jāpiebilst, ka 19. gs. pēdēja ceturksni mainās pagasta tiesu protokolu
izklāsta forma. Tie kļūst arvien lakoniskāki, līdz beidzot tekstos figurē
vairs tikai prasītāju un atbildētāju uzvārdi, strīdus summa naudas izteik-

smē bez sīkāka faktu izklāsta. Sāda tipa konstatējumi etnogrāfu darba

izmantojami ļoti maz.

FOLKLORA

Pētījumā salīdzinājumam izmantota arī latviešu folklora, jo tā etno-

grāfiem ir svarīgs avots ar kultūrvēsturisko faktu savdabīgu krājumu, kas

bieži saglabā ziņas, ko nefiksē citi rakstītie un arheoloģiskie avoti [Чистов,
4]. Folkloras materiāli, kas saistīti ar aušanas tematiku, ņemti no atsaucēs

norādītajām publikācijām, no Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un lite-

ratūras institūta Folkloras daļas zinātniskā arhīva, kur kopumā glabājas
ap 3 miljoni vienību [LME, 1, 553], Latvijas PSR ZA Vēstures institūta

Etnogrāfijas nodaļas un Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas noda-

ļas zinātniskajiem arhīviem.
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Folklora etnogrāfam (auj pirmām kārtām gūt tēlainu priekšstatu par

senajām tautas dzīves norisēm, par materiālo un garīgo kultūru, maca

redzēt un izprast kopsakarības, kas neatklājas citu avotu bieži vien frag-

mentārajos materiālos. Tomēr, izmantojot šo bagāto avotu, jāievēro tā spe-

cifika — dzīves isteniba te bieži vien pasniegta idealizētā attēlojumā. Tādē|
folklorā minētie fakti vispirms jāvērtē to estētiskajā kvalitātē, kā noteiktas

mākslinieciskas struktūras elements [Чистов, 9], un tikai tad tos var klasi-

ficēt etnogrāfiem noderīgajās sistēmās. Folklora kopumā nepakļaujas vis-

pārējai vēstures un literatūras periodizācijai, tomēr tur atrodamo kultūr-

vēsturisko faktu hronoloģiju aptuveni varam noteikt, šos faktus salīdzinot

ar līdzvērtīgām ziņām citos avotos.

Latviešu folklora sava būtība ir zemnieku daiļrade un amatniecības

jautājumus atspoguļo zemnieku uztvere. Та neizgaismo amatniecību ka pat-
stāvīgu nodarbošanās nozari, kā, piemēram, zemkopību, bet aušanu, kok-

apstrādi v. c. saimniecība nepieciešamos darbus rada ka majamatus. Tadēl
ari no amatniecības rīkiem folklora visai bieži minēti aužamie stāvi un

cirvis. Profesionālo amatnieku dzīve un darbs latviešu folklorā tverti no

attāla vērotāja pozīcijām, izņemot tos amatnieku izstrādājumus, kas sasto-

pami arī zemnieku sētās, piemēram, ratiņi, aužamie stāvi, dreļļu au-

dumi v. c.

40. un 50. gadu etnogrāfu ekspedīciju vākumi rāda, ka amatniecības

un mājrūpniecības centros nelielā apjomā kādreiz pastāvējusi arī amat-

nieku folklora. Tomēr amatnieku dziesmas, parunas, nostāsti kā relatīvi

jauni (saturā dominē 19. gs. notikumi) un mākslinieciski mazāk noslīpēti

sacerējumi mazāk saistījuši pētnieku uzmanību. Tāpēc tiem savlaicīgi nav

pievērsta vajadzīgā uzmanība. Tagad par amatnieku folkloras kādreizējo
stāvokli liecina tikai 1947.—1954. gada etnogrāfu ekspedīciju skopie pie-
raksti.

Folklora atspoguļojas būtiskākie tautas dzīves un raksturīgākie vēstu-

res notikumi, vērojumi un atziņas, kas nodarbinājuši daudzu prātus un

izturējuši laika pārbaudi. Nejaušības tur nepatveras. Piemēram, Vidzeme

pierakstītajās tautasdziesmās minētas apvidus aušanas profesionāļu dzīve

nozīmīgas parādības: audēju grāmatas, Rīgas veveri, nišu kārtu daudzums

ka galvenais amata meistarības liecinieks. Savukārt mikla: «Raibs vīrs

pasmus skaita» [Ltm, 67] izceļ raksturīgu velku uzvilkšanas riku — velku

lāpstiņu attīstītā feodālisma rokas audēju darba paņēmienu komplekta.
Balstoties uz variantu pierakstīšanas vietām un skaitu, šaja publikācijā
folkloras datus izmantojam par feodālisma perioda tautas dzīves norišu,
materiālas un garīgās kultūras parādību tipiskuma mēru. Galvenokārt bal-

stāmies uz 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma pierakstījumiem, jo tajā laika

vairums teicēju vēl nebija mainījuši sākotnējās dzives vietas.

Tautas dzīvi atspoguļo visi folkloras žanri, ikviens no tiem izceļ un

akcentē savu tēmu un problēmu loku [Lta, 6]. Amatniecības tematika galve-
nokārt sastopama tautasdziesmās, ticējumos un mīklās, jo ļaužu dzīves un

dabas novērojumi tur ietverti tiešāk, ar mazāku vispārinājumu. Tautas-

dziesmas — senas tautas dzīves enciklopēdija — amatniecības vēstures

risināšanai sniedz visvairāk vielas. Latvijas PSR ZA Valodas un literatū-

ras institūta Folkloras daļas sakārtotajā tautasdziesmu akadēmiskajā
izdevumā tikai darba dziesmās vien par aušanu sakopoti apmēram 1200

varianti. Zemnieku priekšstatus par aušanu un audumiem atspoguļo arī

sociālo attieksmju, sadzīves, ieražu, kā ari gadskārtu jeb svētku dziesmas.

Aušana atspoguļota gan kā amats, gan kā svarīgs sieviešu mājas
darbs. Tādēļ visai bieži sieviete saukta par «audējiņu» tāpat kā vīrietis par
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«arājiņu». Dziesmas sniedz ziņas par darba dalīšanu, darbarīkiem un mē-

riem, par nepieciešamajam aušanas iemaņām. Samēra bieži tautasdziesmās

minēti audumi, no tiem darinātie apģērba gabali, ve|a, gultas drebēs un to

lietošana. Atainota audumu vieta tautas tradīcijās, sevišķi derībās, kāzās I

un bērēs. Dziesmās izteikts arī profesionālo audēju — vēveru darba vērtē-

jums, noradīta viņu darinājumu vieta zemnieku dzīvē.

Bagātu izziņas materiālu, sevišķi darba organizācijas jautājumos,
satur tautas ticējumi. To formulējums sastāv no divām da|am: ieteikuma . ļ
vai aizlieguma un seku izskaidrojuma. Ticējumu pirmajā daja dominē ar

dabas vērojumiem saistītā darba dzīves pieredze, kas gadsimtu ritumā maz

mainījusies, jo daba un fiziskais cilvēks mainas loti lēni. Turpretī otrā daļa

jeb motivācija atspogujo relatīvi strauji mainīgos apstākļus — sabiedriski

ekonomiskos, tiesiskos un ideoloģiskos. Tieši šeit arī iespējams visvairāk

atrast vel 19. gs. saglabāto zemnieku reālas dzīves atspulgu, kas vistiešāk

izteicas atribūtikā.

Amatniecības tematika nedaudz skarta arī miklās (to plašākajā grupā,
t. s. objektu mīklās). Aušana tur atspoguļota ka zemnieču mājas darbs.

Folkloras žanros, kur tautas gudrība izteikta plašākos vispārināju-
mos, amatniecības tematikai ierādīta mazāka vieta. Tā anekdotēs amatnieki

pieminēti reti, par aušanu tur ziņu maz, tādēļ šajā pētījumā galvenā vērība

veltīta ar aušanu saistīto vienību pierakstīšanas vietu uzskaitei. Arī pasa-

kas, sakāmvārdos un parunas grūti atrast specifisku izziņas materiālu par

atsevišķam amatniecības nozarēm. Amatniecības vēstures pētnieks no šiem

folkloras žanriem var izzināt zemnieku attieksmi pret amatniekiem un viņu
darbu, kā arī apjaust atsevišķo amatniecības nozaru popularitāti.

VALODAS LIECĪBAS

Valoda ir kultūras komponents, kas spilgti un izteiksmīgi parāda tau-

tas kultūras saturu reize ar etnisko savdabību [sal. Вромлей, 531.Tādēļ arī

šaja pētījuma valodas dotumi ka daudzpusīgs un nozīmīgs avots izmantoti

visai plaši. Visumā amatniecības leksika veidojusies ļoti ilgā laikā un

glabā ziņas par aušanas vēsturi, atklājot attīstības procesa pakāpenību un

savdabības, to skaita arī bagātu izziņas materiālu par tautu savstarpējiem
kultūras sakariem [Reķēna,s]. Tautas mutvārdu daiļrades, rakstīto avotu

vielu un teicēju vēstījumu mes uztveram ar valodas starpniecību, tāpēc,
uzsākot faktu un datu sistematizēšanu, vispirms jāskaidro atsevišķo ter-

minu nozīme, to semantiskā ietilpība.
Pētot 19. gs. Vidzemi, ziņas rodamas vācu, krievu, latviešu un igauņu

valodā rakstītajos avotos. Amatnieku, darbību, rīku un izstrādājumu no-

saukumu semantika šim četrām valodām ir gan paralēles, gan atšķirības,
turklāt ar teritoriālām un hronoloģiskām variācijām. Atšķirības un variā-

cijas lielā mērā apgrūtina avotu izmantošanu, jo katrā avotu grupā ter-

minu nianses un pat saturs rūpīgi jāizloba no konteksta.

19. gs. pirmajā pusē vācu valodā rakstītie avoti pie zemniekiem pie-
derošās personas, tai skaitā lauku amatniekus, sauc visai īsi — Bauer, tu-

vākai raksturošanai dažkārt norādot arodu vai darba prasmi, piemēram,
Bauerweber, Bauerschmiede utt. So amatnieku piederību pie kādas no

amatnieku sociālajām grupām iespējams uzzināt tikai retos gadījumos no

konteksta. Statistiska rakstura tekstos atrodami konkrēti arodu nosau-

kumi līdz ar amatnieku dalījumu meistaros, zeļļos un mācekļos. Gadsimta



27

otrajā puse samērā precīzi atšķirti amatnieki no mājrūpniekiem un rūpnī-
cās nodarbinātiem speciālistiem.

Krievu valodā rakstītajos dokumentos grūtības sagādā termins кус-

тарная промышленность, jo tanī dažreiz ietilpināti mājrūpnieki, daž-

reiz visas ar amatniecību nodarbinātas personas bez sīkāka dalījuma.
Latviešu valodā rakstītajos pagastu tiesu protokolos atspoguļojas lat-

viešu zemnieku amatniecības leksika. Jēdzienā amats ietverta specializā-

cija ārpus zemkopības. Visi profesionālie audēji saukti vēveri [<vlv ivcver,

ME, 4, 572], turklāt jēdziens šajā avota galvenokārt lietots darba augstas

prasmes nozīmē, izslēdzot daļu sociālekonomisko un tiesisko aspektu, jo
amatnieki no mājrūpniekiem tolaik šķirti reti. Aušanas darbi dalīti divas

lielās grupās — mājas darbos un amata jeb pelņas darbos. Ražošana sa-

vām vajadzībām ietverta tikai jēdzienā amatoties (Jaunpiebalga, Vecpie-

balga). Tāpēc audēja piederību pie kādas no trim lielajam mus interesējo-
šām grupām varam noteikt tikai pēc konteksta.

19. gs. beigu un 20. gs. sākuma prese jau rāda Rīgas Latviešu bied-

rības Zinību komisijas precizētos terminus, kādi tie izveidojušies pastā-
vošo amatniecības likumu izpratne un publicēti arī pirmās Latviešu kon-

versācijas vārdnīcas pirmajā sējumā [Lkv, 1, 97,98]. Minēta komisija arī

ieviesusi praksē terminu mājrūpniecība — tulkojumu no vācu Hausindu-

strie, kas piemērots arī krievu кустарная промышленность tulkošanai.

Konfrontējot 19. gs. un 20. gs. sākuma latviešu valodā rakstītos avo-

tus ar 19. gs. dzimušo teicēju stāstījumiem, jāsecina, ka latviešu vārds

amats un igauņu amet [<lv ammet, S, 2] izsaka ļoti plašu jēdzienu. Pirm-

kārt, tas (tāpat kā vācu Amt un krievu должность) nozīmēja sabiedriska

darbinieka pienākumu un tiesību kopumu [sal. LXV, 1, 386]. Otrkārt, vārds

amats (tāpat kā vācu Beruf, krievu занятие, igauņu elukutse) apzīmēja
arodu vispār, tai skaitā arī šaurākas nozīmes jēdzienu — jebkuru amat-

niecības nozari (vācu Handwerk, krievu ремесло, igauņu kāsitod), t. i.,

nodarbošanos, kuras priekšmets ir dabas vai lauksaimniecības izejvielu ap-

strādāšana ar rokām un vienkāršiem darbarīkiem. Vārds amats lietots arī

juridiskā nozīmē, runājot par pilsētās pastāvošam aroda apvienībām —

cunftēm (vācu Zunft, krievu цех). Par amatu Vidzemē un Latgalē sauca

arī sliktu ieradumu, niķi, iedabu, piemēram, zagšanu. Mājrūpniecības cen-

tros lietoja jau minēto darbības vārdu amatoties, t. i., darboties viena vai

vairākās nozarēs, piemēram, vērpt un aust. Apzīmējumu amaiigs jeb ama-

digs (Vecpiebalga) lietoja, raksturojot izveicīgu cilvēku, kas līdztekus zem-

kopja darbam prata dažādus darbus, piemēram, aust, tirgoties v. tml. Pie

amata darbiem te pieskaitīti tikai tie, kurus veic kā rūpalu. Turpretī zem-

kopības apvidos par amata darbiem sauca visus tos ražošanas veidus, kas

nebija saistīti ar lauksaimniecību, t. i., ari aušanu gan savām, gan citu

vajadzībām. Līdz ar to amatnieks, vārda plašākajā nozīmē, bija citu —

ārpus zemkopības un lopkopības pastāvošo darbu pratējs. Tomer šo vis-

pārinājuma vārdu lietoja reti, bet parasti nosauca konkrēta aroda pratēju,
t. i., vēveris, kalējs, mucinieks utt.

Sadzīvē, tāpat kā folklora, amatnieka nosaukums lietots arī ironiskā

nozīmē, piemēram, labs amatnieks — kaķis kreima laizītājs. Līdz 19. gs.

70. gadiem visā latviešu Vidzemē par īstu amatnieku, ig. amelnik, sauca

oficiālos muižas vai pagasta amatniekus, piemēram, muižas vēveris, pa-

gasta būmanis, amatnieka jēdzienā apvienojot ieņemamo posteni un darba

prasmi. 19. gs. beigās amatnieka jēdziens sašaurinājās. Tad par amatnieku

dēvēja labu aroda pratēju, piemēram, Raunas Māsiņas dzīvoja vēveris —

labs amatnieks.
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19. gs. beigas parādās skunstes vēveris, ko 20. gs. sauc par mākslas

audēju.
20. gs. sākuma pēc termina majrupnieks parauga tiek darināts māj-

amatnieks, lai atšķirtu ražotāju, kas strādā nespecializētās telpās savam

vajadzībām, no ražotajā, kas strādā darbnīcā un ražo pasūtītājiem un

tirgum.

20. gs. latviešu amatniecības leksiku vākuši valodnieki, folkloristi un

etnogrāfi dažādos laikos un pēc dažādām programmām, jo vākšanai bijuši
atšķirīgi mērķi, uzdevumi un metodes. Etnogrāfu ekspedīciju vākumos va-

lodas liecības ieņem redzamu vietu, jo ekspedīciju dalībnieki, fiksējot
priekšmetus un pierakstot teicēju stāstījumus, vienlaikus atzīmē arī ap-

lūkojamo reāliju, parādību un norišu literāros un vietējos nosaukumus.

Līdz ar to amatniecības leksikas daudzums pēc apjoma atbilst savākto

materiālu vienību skaitam, jo krātuvēs nosaukumus reģistrē kopā ar reāliju
zīmējumiem un aprakstiem.

Sakot ar 60. gadiem, senos priekšmetus ekspedīcijās atrast izdodas ar-

vien retāk, toties |aužu atmiņa tos vel glabā. Līdz ar to etnogrāfu darbā

leksika iegūst patstāvīga avota raksturu un kā tada dajēji (1971.—1980. g.
vākumi) izmantota arī šajā pētījumā.

Autore galvenokārt balstās uz nepublicētiem padomju etnogrāfu vā-

kumiem. No semantiskās motivācijas viedokļa izvērtējot līdz 1970. gadam
iegūto leksikas vielu, atklājas, ka, apzinot tikai atsevišķus priekšmetus,
ne vienmēr iespējams noskaidrot reāliju un nosaukumu savstarpējo atbil-

stību. lespējams kjūdīties hronoloģijā, reāliju pamattipu un variantu noteik-

šanā. Precīzāku ainu sniedz materiāli, kuros priekšmeti un to nosaukumi

apzināti gan kā atsevišķi objekti, gan kā komplekta sastāvdaļas. Svarīgi
arī, lai ziņas par vienu un to pašu veselo komplektu būtu iegūtas no vienas

vai vismaz pie tuvējām paaudzēm piederīgiem teicējiem, jo dažādu paaudžu
atmiņa mums vajadzīgo vielu saglabā atšķirīgi. Lai izmantotu leksiku da-

žādu materiālas kultūras attīstības pakāpju noteikšanai, pētnieka rīcībā

jabut nosaukumu grupai, kurā ietilpst priekšmetu vai norišu komplektam
atbilstošs pilns nosaukumu komplekts. Vienmēr jāpatur vērā, ka priekšme-
tiem un nosaukumiem nav vienāds mūža garums. Nosaukumi parasti sa-

glabājas ilgāk, turklāt mainās to jēdzieniskais saturs, tie paplašinās, iegūst
plašāku vispārinājumu, var tikt arī pārnesti vai aizgūti.

Sai sakarā jāatzīmē, ka neskaidrības amatniecības rīku un to nosau-

kumu savstarpējā atbilstībā ienesusi arī literārās valodas izkopšanas
prakse, resp., cenšanās intcrnacionālismus, ģermānismus un rusicismus

aizstāt ar senajiem latviešu vārdiem. Tādēļ, aptaujājot 20. gs. dzimušās

personas, jānoskaidro, tieši kādu priekšmetu viņi apzīmē pierakstītajā (teik-
tajā) vārdā.

Nosaukumu neatbilstībā vērojamas savas likumības, piemēram, vai-

rāku rīku nosaukšana vienā vārda liecina, ka attiecīgais materiālās kultū-

ras slānis atrodas atmiršanas stadijā.

Lai novērstu agrāk vākto materiālu analizē radušās neskaidrības, bija
nepieciešams jauns masveida materiāls. Tāpēc 1971. gadā LPSR ZA Vēs-

tures institūta Etnogrāfijas sektorā tika sastādīta materiālu vākšanas an-

keta «Vērpšanas un aušanas darbarīki» ar 56 rīku attēliem un jautāju-
miem par šo rīku nosaukumiem un lietošanu. Piecu gadu laikā aptaujātas
ap 1000 tautas dai|amata meistares un citas audējas, kas dzimušas laikā no

1890. lidz 1940. gadam. Rezultātā inventarizēta audēju leksika no visiem

Latvijas vēsturiski etnogrāfiskiem apgabaliem (sk. 1. att.), kas vienkopus
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dod pagaidām pilnīgākos masveida datus par minēto rīku un darba paņē-
mienu, kā ari to nosaukumu izplatību Latvijā. 1

Ar minēto anketu iegūtie dati kļuvuši par pamatu monogrāfija analizē-

tajai amatnieku leksikai. Agrākie vākumi, tai skaita ari Latvijas PSR ZA

Valodas un literatūras institūta dialektoloģijas atlanta materiāli un vārd-

nīcas, izmantoti gan papildinājumiem, gan kontrolei.

PERIODIKA

Amatniecības, it īpaši arodapmācības, vēstures pētniekiem nepiecieša-
mās ziņas sniedz arī 19. gs. otras puses un 20. gs. sākuma periodika (Lat-

viešu Avīzes, 1822.—1915. g.; Baltijas Zemkopis, 1875—1885. g.; Baltijas
Vēstnesis, 1869.—1906. g.; Mājas Viesis, 1856.—1908. g.; Mājas Viesa Mē-

nešraksts, 1895.—1905. g.; Balss, 1878.-1907. g.; Dienas Lapa, 1886.—

1896. g.; Latvijas Saule, 1923.—1931. g. v. c). Sie izdevumi sniedz ieskatu

attiecīgā laika saimnieciskās un kultūras dzīves notikumos, kuros atro-

dama amatniecības attīstības izzināšanai noderīga informācija: ziņas par
lauksaimniecības un amatniecības biedrību darbības ietvaros rīkotiem kur-

siem, par izstādēm, centieniem noorganizēt amatniecības un mājturības
skolas, sagādāt mācību līdzekļus, izstrādāt apmacibu programmas utt.

Preses izdevumos publicēta arī polemika par mājrūpniecības lietderību,
amatnieku organizēšanās un amatniecības statistikas aktuāliem jautāju-
miem. Nozīmīgus datus sniedz vēstules no vietām un sludinājumi. Pēdējos
atrodamas ziņas par vietējās rūpnīcās ražoto, kā arī importēto rīku un

krāsvielu piedāvājumu, to cenām, kā arī par tekstilfabriku un amat-

nieku — uzņēmēju darbaspēka pieprasījumu. Prese informē arī par au-

dumu veidiem un cenām, kā arī sniedz daudzus faktus līdz ar vispārīgiem
nodarbošanās veida raksturojumiem. Sie fakti |oti noderīgi etnogrāfu eks-

pedīciju materiālu un dažu citu rakstīto avotu hronoloģijas precizēšanai.

DAžĀDU MATERIĀLU PUBLIKĀCIJAS

Par avotu materiālu izmantojamas ari tehniskās rokasgrāmatas, kurās

atspoguļojas attiecīgā laikmeta ražošanas tehnikas līmenis un arodapmā-
cības iespējamais saturs. Latviešu valodā pirmais šāda rakstura darbs iz-

nāca 19. gs. 90. gados (Jurjevsku Jānis. Rokas grāmata audējiem. Rīga,

[b. g.]). Tur atspoguļoti Cēsu zemkopības, amatniecibas un rūpniecības iz-

stādē gūtie ierosinājumi. Pavisam grāmatā ievietoti 250 audumu rakstu

paraugi (sējumu tehniskie zīmējumi), starp tiem ari 19 dreļļi.
No musu gadsimta sākuma līdz 30. gadiem atkārtotos izdevumos iz-

nāca audēja un steļļu konstruktora Pētera Viļumsona sastādītās grāmatas

(Pirmdienas rīts, Otrdienas rīts, Trešdienas rīts, Ceturtdienas rīts) ar

tūkstoš dažādu audumu paraugu tehniskiem zīmējumiem un iekārtojumiem.

Paraugi domāti audējiem, kas strādā ar vienpaminu jeb Viļumsona stellēm,

un to rakstus sastādījis autors gan patstāvīgi, gan izmantojot latviešu etno-

grāfisko materiālu, gan viņam pieejamos cittautu izdevumus. Rakstus vei-

dojot, izmantots ģeometriskais, augu un dzīvnieku ornaments.

' Tuvāk par leksēmu skaitu un izplatību sk. Als v pc A. Valodas liecības par auša-

nas darbarīkiem Vidzemē 19. un 20. gs. — Gram.: Dialektālas leksikas jautājumi. Rīga,
Zinātne (iespiešanā).
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8. att. P. Viļumsona sastādīto audumu rakstu grāmatu vāki:

1— 20. gs. divdesmitajos gados izdotā «Pirmdienas rīta» pirmais vāks; 2 — 20. gs.

sākuma izdotā «Ceturtdienas rīta» vāks.

šajos izdevumos ievietotas ari sīkas instrukcijas darbam ar P. Viļum-

sona patentētajam stellēm, ka arī praktiski padomi izejmateriālu apgādē

un aprēķinos (8., 9. att.).
Buržuāziskas Latvijas gados iznāca vairākas izcilās aušanas skolotā-

jas Annas Antēnas-Skujas sagatavotas audēju rokasgrāmatas (Aušana,
1931. g.; Mācies aust, 1936. g.; Paraugi audumiem, 1940. g.), kurās

sniegta instruktāža darbam ar trīzu|u un sviru stellēm. Izdevumos iespiesti
ari vairāki 19. un 20. gs. tauta izplatījušies rakstu paraugi.

Rakstura līdzīga jau minētiem izdevumiem ir arī Rīgas Valsts mākslas

amatniecības skolas skolotājas Elgas Kivickas 1934. gadā izdotā aušanas

tehnoloģijas un audumu sējumu mācibu grāmata «Aušanas pašmācība».
Te iztirzāti vairāki tie audumu veidi, kas praktiskā lietošanā sāka parādī-
ties kopš 19. gs. 90. gadiem.

Ziņas par audumiem un to darināšanas tehniskiem paņēmieniem atro-

damas arī latviešu tautas materiālās kultūras objektu krājumos. Kā pla-
šākais izdevums minams «Latvju raksti» (1924. — L931. g.). Tā otrajā sē-

jumā līdz ar tautas tērpiem ievietoti arī Vidzemes dekoratīvo audumu pa-

raugi. Krājuma mērķis — parādīt latviešu materiālās kultūras vērtības,

izceļot to savdabību. Krājuma sastādītājiem ar Vidzemes audumu mate-

riālu visumā šo mērķi izdevies sasniegt. Izdevuma noformējums ir visai

reprezentabls, viens no košākajiem šāda tipa iespieddarbiem Austrum-
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9. att. P. Vi|umsona sastādītā «Ceturtdienas rīta» 8. lpp.



EiropA 20. gs. 20.—30. gados. Diemžēl apcerējumu teorētiskais līmenis ne-

sasniedz ilustratīvas da|as mākslinieciskas kvalitātes līmeni, jo latviešu

tautas lietišķas mākslas pētniecība tolaik bija vel tikai aizsākta. Attēli nav

hronoloģiski datēti, tapec zinātniski pētnieciskajā darbā izmantojami gal-
venokārt rotājumu formu analīzei.

1946. gadā da|a «Latvju rakstu» ilustratīvā materiāla tika izdota at-

kārtoti. levadu, kā arī nelielus apcerējumus par brunčiem un villainēm

sarakstījis J. Niedre. Sis ir pirmais izdevums, kur latviešu etnogrāfiskais
materiāls analizēts no marksistiski |cņiniskas metodoloģijas viedok|a, kur

etnogrāfiskā materiāla apraksts saistīts ar attiecīga laikmeta sociāleko-

nomiskajiem apstākļiem.
Zinātniskajiem pētījumiem ērti izmantojams izdevuma «Valsts vēstu-

riskā muzeja krājumi» i. sējums M. Šiliņa redakcija (1930. g.), kur attē-

liem pievienotas rūpīgas anotācijas. Audumu pētniekiem nozīmīgas šajā

sējumā ievietotas J. Niedres sakārtotas un izvērtētas Krustpils novada jos-
tas. Var teikt, ka šī publikācija dod atslēgu latviešu jostu audumu iz-

pratnei.
Plašākais tekstilizstrādājumu materiālu krājums ir E. Kivickas un

A. Kārnupa sastādītie «Novadu tērpi» (1939. g.). Krājums bija paredzēts
praktiskiem nolūkiem, tieši tērpu darināšanai, tāpēc arī audumiem līdz ar

sīku aušanas aprakstu doti tehnisko atrisinājumu zīmējumi. «Novadu tēr-

pos» galvenokārt atspoguļoti Latvijas PSR Vēstures muzeja fondos esošie

tautas tērpi.
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I nodaļa

AUDĒJI UN VIŅU DARBA RAKSTURS

19. gs. otrajā pusē Vidzemes laukos izveidojas Baltijas mērogā nozī-

mīga audēju nodarbe, kuras veicinātāju un kavētāju faktoru mijiedarbības
rezultātā noritēja dinamisks attīstības process. Tā gaitā gan saglabājās

un pilnveidojās iepriekšējo paaudžu darba tradīcijas, gan notika radoši

jaunā meklējumi, ieviesās un izplatījās citu apvidu un tautu sasniegumi.

Aplūkojamā laika posmā Vidzeme strādāja trīs ekonomiski un tiesiski at-

šķirīgas audēju grupas — majamatnieki, amatnieki un mājrupnieki (preču

ražotāji), kas aušanas māku attīstīja katra ar sev raksturīgu tempu un

vērienu, ražojot audumus gan naturālās, gan preču-naudas saimniecības

sistēmas ietvaros.

Pilnā mērā pieņemot V. I. Ļeņina izstrādāto amatniecības grupu rak-

sturojumu, mēs šajā darbā lietojam dažus zinātniski precīzākus terminus

nekā V. I. Ļeņina rakstu 3. sējuma tulkojumā latviešu valodā, kas izdots

1948. gadā. Lai apzīmētu izejmateriālu pārstrādi tajā pašā saimniecībā,

kur tie tiek iegūti, šaja gadījuma aušanu savas ģimenes vajadzībām, lieto-

jam terminu mājamatniecība, rcsp., mājamatnieks (minētajā tulkojumā
mājrūpnieciba). V. I. Ļeņina darba «Kapitālisma attīstība Krievijā» ori-

ģinālā šādas rīcības apzīmēšanai atrodami divi termini домашняя про-

мышленность un домашние промыслы (Ленин. Соч., 5-е изд., т. 3, с. 328].
Lai apzīmētu produktu, šaja gadījumā audumu, ražošanu tirgum,

lietojam terminu mājrūpnieciba, resp., mājrūpnieks, kurš pēc sava sastāva

ir identisks Jeņiniskajam terminam preču ražošana, resp., preču ražotājs

(товаропроизводитель — turpat, 331. Ipp.), taču ietver sevī ari preču ra-

žošanas vietas raksturojumu, šajā gadījumā audēja māju, resp., darb-

nīcu.

Trīs nosauktās lielās audēju grupas atkarībā no saimniecības apmē-

riem, ražošanas apjoma, algota darbaspēka izmantošanas, lietojamo darba-

rīku attīstības līmeņa un citiem rādītājiem dalāmas apakšgrupās, kuru

skaits, lielums un sabiedriski ekonomiskās attiecības dažādos apvidos var

būt dažādas. Sāds dalījuma princips pilnā mērā atbilst V. I. Ļeņina meto-

doloģiski svarīgajam norādījumam par to, ka preču sīkražotāju klasifikā-

cijai «par pamatu jāņem nevis zemkopības saimniecības apmēri, bet sīk-

rūpniecisko saimniecību apmēri; jāgrupē sīkrūpnieki pēc viņu ražošanas

apmēriem, jāaplūko algotā darbaspēka loma katrā grupā, tehnikas stāvok-

lis utt.» [Ļeņins, 3, 298].
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MĀJAMATNIECES

Mājamatnieces sastādīja Vidzemes lauku audēju lielāko da|u. Tās bija
zemnieces, kas auda sev un savas ģimenes vajadzībām, un viņu darbs at-

bilda rūpniecības vienkāršākajai formai {Ļeņins, 3, 286]. 19. gs. beigās Vid-

zeme bija apmēram 154 000 audēju mājamatnieču, t. i., praktiski visas par

15 gadiem vecākas zemnieku sievietes (viņu skaits aprēķināts šādi: no

1897. gada Vidzemes latviešu apriņķu kopējā sieviešu skaita — 231 759 at-

skaitītas 68 268 līdz 9 gadus (ieskaitot) vecas meitenes, puse no 10—19

gadu vecu meiteņu skaita un 9156 zemnieku kārtai nepiederošas sievietes

[Перепись, т. 21, табл. За, с. 10—11]).
Zemnieču mājamatnieču aušanas rīki un audumi liecina, ka viņas bija

galvenās iepriekšējās paaudzes uzkrāto vietējo aušanas darba tradīciju

glabātājas un reizē ari laikmeta jauninājumiem vismazāk pakļautais au-

dēju slānis. Bieži vien viņas visu mūžu nodzīvoja dzimtajā apvidū un līdz

ar to bija lielā mērā «pasargātas» no citu apvidu ietekmēm. Tāda kārtā

dati par zemnieču dzimšanas vietām zināmā mērā var dot priekšstatu par

apvidu lokālo tradīciju saglabāšanās iespējām Vidzemes guberņā 19. gs.

beigās (1. tab.). Izmaiņas mājamatnieču sastāvā un līdz ar to arī aušanas

paņēmienos lielā mērā izraisīja zemnieku pārvietošanās kustība, kas pēc
1863. gada pasu likuma izdošanas krasi vērsās plašumā. Gadu gaitā mai-

nīdami darba un dzives vietas, Jaudis arvien vairāk attālinājās no dzimtās

puses. Tādā kārta 19. gs. beigas jau 8,4% no četru Vidzemes latviešu ap-

riņķu zemnieku kārtas sievietēm bija pārcēlušās uz dzīvi citā apriņķī. Gal-

venokārt tās bija bezzemnieces: laukstradnieces, amatnieces, kalpu un amat-

nieku sievas, kas pārcēlās no vienas vietas uz citu, meklēdamas biezāku

1. tabula

1Я97. GADA VIDZEMES GUBERŅA DZĪVOJOŠO ZEMNIEČU DZIMŠANAS VIETAS

(ПЕРЕПИСЬ, Т. 21. ТЛЬЛ. 6. С. 34-35J

Taj;i skaitā

Zemnieču

kopskaits
dzimušas

tajn apriņķī,
kur dzīvo

1897. g.

dzimušas citos

Vidzemes

guberņas

apriņķos

dzimušas

citās guberņās
dzimušas

citas valstis
Apriņķis

abso-

lūti Ш
abso-

lūti
abso-
lūti %

abso-
lūti

abso-

lūti

Cčsu

Rīgas
Valkas

Valmieras

60643

51987

55987

54186

100

100

100

100

57111 94,18
42159 81.10
50046 89.39
50401 93,02

3135

6272

5710

3599

5,17
12,07

10.20

6,64

391

3527

223

169

0,64
6.78

0,40

0,31

6

29

8

17

0,01

0,05

0,01
0,03

Vidzemes
latviešu

apriņķos kopā

222803 100 199717 89,64 18716 8,40 4310 1,93 60 0,03

Pērnavas
Sāmsalas

Tērbatas

Vilandes

Veru

43177

29721

73056

47340

47252

100

100

100

100

100

40705 94

29546 99

67788 92

44521 94

43796 92

1754

77

4723

2412

3091

4,06

0,26

6,46
5,10

6,54

717

95

538

405

348

1.66

0,31

0,73
0,85

0,73

1

3

7

2

17

0.002
0.01

0,01
0,004

0,04

Vidzemes igauņu

apriņķos kopa
240546 100 226356 94.2 12067 5,02 2103 0,87 30 0,01
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maizes riecienu, un reize ar dzimtenē darināta pūra audumiem un rīkiem

pārvadāja no pagasta uz pagastu arī gājēju gaitās iegūto aušanas pie-
redzi.

Vidzemes mājamatnieču aušanas tradīciju nivelēšanās procesu krasāk

varēja ietekmēt ienācējas no citurienes. No visām ārpus Vidzemes guber-

ņas dzimušām sievietēm 65% bija ienākušas no Kurzemes, 13% no Viteb-

skas, 2% no Pleskavas, 2% no Igaunijas, 10% no Kaunas un 8% vēl no

citām guberņām (Перепись, т. 21, табл. 7, с. 38—39]. Tātad minētās sie-

vietes pārvietojās galvenokārt starp latviešu apdzīvotajiem apvidiem, jo
divas trešdājas no visam ienācējam bija Kurzemes guberņas zemnieces, kas

apmetās galvenokārt Rīgas apriņķī. Tādējādi uz Vidzemi tika pārvesti ne

vien košie pūra audumi, bet arī stingrie un smagie kurzemnieku aužamie

stāvi.

Vairums Vidzemes zemnieču, resp., 214 983 jeb 96,4%, bija latvietes,
bet pārējās 8809 jeb 3,6% bija 15 citu tautību sievietes [Перепись, т. 21,
табл. 24, с. 210—217]. Daļa cittautiešu bija dzimušas Vidzemes guberņā,
kur to senči bija ieceļojuši agrākos gadsimtos vai 19. gs. otrajā pusē. Visai

spilgti kapitālisma perioda radītās pārmaiņas mājamatnieču sastāvā vēro-

jamas Ziemeļvidzemē, kur pat veselam dzimtam ienāca igauņi no Pērna-

vas, Vīlandes un Tartu apriņķiem. Rezultātā 19. gs. beigās Vidzemē cit-

tautu zemnieču vidū vairums bija igaunietes: Valkas apriņķi no 2876 citu

tautību zemniecēm 2607 (90,6%) bija igaunietes, Valmieras apriņķī attie-

cīgi no 1972 — 1732 (87,8%). Rīgas apriņķi gan tikai 162 un Cesu —

36 zemnieces bija igaunietes. Nereti ziemc|u kaimiņi pārcēlās šurp ar visu

iedzīvi, ņemdami līdz arī aušanas darbarīkus. Līdz ar to tieši igaunietes

(pavisam Vidzemē 4538 jeb 51% no visām cittautietēm) bija potenciāli
nozīmīgākās izmaiņu ienesējas Vidzemes mājamatnieču audēju inventārā,
darba tradīciju elementos un etniskajā sastāva. Salīdzinājumam varam

piebilst, ka latvietes ziemeļu virziena pārvietojas retāk. Vidzemes igauņu

apriņķos dzīvoja pavisam 2036 latviešu zemnieces: Pernavas — 238, Sām-

salas — 14, Tērbatas — 123, Vīlandes — 22 un Veru apriņķī — 1639.

Vācu tautības zemnieces (2052 personas jeb 23% no citu tautību zem-

niecēm) galvenokārt dzīvoja Cēsu apriņķa Iršu pagastā un Rīgas apriņķī.
883 jeb 10% citu tautību zemnieču bija krievietes, 1336 — polietes, lietu-

vietes, ukrainietes, baltkrievietes, čehietes, somietes, ebrejietes, čigānietes,

anglietes, francūzietes v. с. (Перепись, т. 21, табл. 24, с. 210—217], kas

galvenokārt koncentrējās Rīgas pilsētai tuvējos pagastos, kur apmetās vai-

rums no citām guberņām un valstīm pārnākušo cittautu zemnieču.

Zemnieku saimniecībās kopš gadsimtiem audzēja linus, kaņepes un

turēja aitas. Tāpēc ar šķiedru apstrādi un audumu darināšanu saistīto

darbu gada cikls un tā dalījums bija veidojies gadsimtiem ilgi. Uz racio-

nālās pieredzes pamata paaudžu gaitā bija izveidojies darbu dalīšanas

ritms un kārtība, kas pastāvēja starp sociālām, dzimuma un vecuma gru-

pām. Sī kārtība bija kļuvusi par tradīciju un bija spēkā arī vēl 19. gs. un

pat 20. gs. sākumā.

Latviešu mājās linus audzēja un parasti ari apstrādāja vīrieši, vienīgi
plūkšanu un tilināšanu veica sievietes. Aitu audzēšana, vilnas apstrāde,

vērpšana, krāsošana, aušana un balināšana bija sieviešu pienākumi, iz-

ņemot noausto vilnas audumu velšanu, ko palīdzēja veikt vīrieši, jo šis

darbs sievietēm vien bija par smagu. Katru pienākumu veicot, tika precīzi
ievērots tam paredzētais laiks, kurā lauku darbiem nereti bija mazāks

īpatsvars. Tā, vērpšana notika gada visīsāko dienu laikā, t. i., no Mārti-

ņiem līdz Sveču dienai (10. novembris — 2. februāris), bet aušanai bija
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paredzēts laika sprīdis no Sveču dienas lidz Jurģiem (2. februāris —

23. aprīlis), kad dienas k|uva garākas. Tādējādi zemniecēm aušana bija
sezonas darbs, kas bija jāveic līdz lauku darbu un lopu ganīšanas sā-

kumam.

Zemnieku ģimenēs parasti dzīvoja 2—3 un pat 2—4 paaudžu sievietes,

kas savā starpā sadalīja visus ar aušanu saistītos darbus. Prievītes un

jostas darināja meitenes jau agrā bērnībā. Dzijas tina un spolēja B—ls ga-

dus vecas meitenes un par sešdesmit gadiem vecākas māmuļas. Velšu aprē-

ķināšana, vilkšana, riešana, nītišana, siešana, šķietošana un aušana bija
pieaugušo, it īpaši speķa gados esošo sieviešu uzdevumi. Parasti visus šos

darbus veica ģimenes māte — saimniece, bet, ja mājas saimē bija vairākas

spēka gadu sievietes, tad minētos darbus saimniece gan uzsāka, bet tur-

pināja arī viņas māsas vai gājējas. Audējas stāvos mainījās pa cēlieniem,

pa dienām, vai arī katra auda savu auduma gabalu. Auda pa dienu, jo
rītus un vakarus aizņēma darbi kūtī un virtuve. Sķīriena nosiešanas, rie-

šanas un uzsiešanas laikā parasti ar padomiem palīdzēja vecās māmuļas,
kaš mūžā bija uzkrājušas lielu darba pieredzi, bet kurām aušana stāvos jau

bija par smagu. Mūža vakarā, kamēr acu gaismas vēl pietika, sirmgalves
auda un pina prievītes. Tā audējas mūžs sakās un beidzās ar vieniem un

tiem pašiem mazajiem darbiem. Zemnieku sētās, kur dzīvoja vairākas ģi-
menes, aušanas laikā saimes istabā nācās ievietot vairākus aužamos stāvus.

Ja telpa nebija pietiekami liela, tad kalpu sievām un vaļiniecēm bija jā-
gaida, kamēr tika noausti visi saimnieku ģimenes audumi. Sados apstāk-

ļos dzīvojot, gājēju sievas jau Sveču dienā sava starpa sadalīja stāvu uz-

stādīšanas rindu.

Aušanas darbos 19. gs. visas audēju grupas vēl ievēroja dažas senās

tradīcijas, kuras mājamatnieces saglabāja ilgāk nekā pārējie lauku audēji.
To noteica dzīves apstākļi — jaunas zemnieces no vecmāmuļām, mātēm un

saimniecēm iegūto aušanas prasmi varēja papildināt galvenokārt tikai vē-

rojumu ceļā, atrodoties ārpus sētas, pilsētu, miestu, talku, godu un baznīcas

apmeklējuma reizēs. Darba organizāciju šada pieredzes apmaiņa neietek-

mēja. Vēl 19. gs. otrajā puse savdabīgi darba kartības un ritma regulētāji
bija tautas ticējumi, kuros dominēja ar dabas vērojumiem saistītā darba

dzīves pieredze. Tā, piemēram, par darba uzsākšanai derīgām jeb laimīgām
zemnieces uzskatīja nedēļas pārskaitļa dienas, t. i., otrdienu, ceturtdienu un

sestdienu (Ltt, 4393, Smiltene; 5813, Ropaži). Turpretī nepāra dienas —

pirmdiena, trešdiena un piektdiena skaitījās nelaimīgas un tajās sāktie

darbi — neveiksmīgi (Ltt, 23919, Krape; 23921—23923, dažādās Vidzemes

vietās; 30787, 30788, Gaujiena; 30789, Tirza; 30790, Meirāni; E, 4, 104,
Rauna). lespējams, ka šāda dalījuma pamatojums meklējams senajā Jumja
kultā, kas dzīvības sākumu un zemes auglību saistīja ar pārskaitli. Cits,
mazāk izplatīts un, domājams, jaunākas cilmes, ticējums darbus ieteica

uzsākt tajā nedēļas dienā, kurā dzimis pats darba darītājs (E, 25, 9, 10,
Bilska, Dzērbene, Launkalne, Rauna, Trikāta). Dažos ticējumos rodams da-

ļējs minēto aizliegumu atšifrējums, piemēram, «pirmdienās nekas nav sā-

kams, jo tad tas jādara visu nedēļu» (Ltt, 23935, Tirza). Tātad dienu dalī-

jumā ietverti darba organizācijas momenti. Ar aizliegumiem nedēļa sada-

līta savdabīgās slodzes un atslodzes dienās, tādā veidā regulējot darba un

atpūtas periodus. Visai tēlaini šādas regulēšanas nepieciešamība izteikta

aizlieguma motivējumos, piemēram, tādas meitas bēru gājienam, kura piekt-
dienas vakaros strādājusi, velns skrienot pa priekšu, dziedādams: «Meitu

ved, meitu ved trinītiem palagiem, kas dedz skaliem abus galus, kas tin

spoles vakarā» (Ltt, 23607, Ikšķile; var. 28668, Aumeisteri; 28671, Tirza
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un LD, 34121). Si pati doma līdzīgi izteikta ari tautas parunā par pārāk

strauji vai kā citādi nepareizi dzīvotu mūžu: «Dedzināt skalu vai sveci no

abiem galiem» (Smiltene, Launkalne).

Strādājamo un nestrādājamo dienu dalījums radies ļoti sen, par to lie-

cina ticējumu motivējumos saglabātas atskaņas no pirmatnējās kopienas

ideoloģijas, piemēram, «.. piektdienas vakaros nevar vērpt un spolēt, lai

gariņus netraucētu un aitām būtu daudz vilnas» (Ltt, 23594, Jelgava;

23595, Vecsvirlauka; var. 23597, Liepupe; 23604, Smiltene; 23596, Jaun-

rauna). Minētais dienu dalījums saglabājies gadsimtiem ilgi, mainījusies
tikai dalījuma motivācija, atspoguļojot gan feodālisma sākuma perioda re-

liģiskos priekšstatus, gan kristīgas ticības personāžus un morāli. Kristīga

reliģija Vidzemes zemnieku apziņā īsti nostiprinājās tikai feodālisma sa-

iršanas posmā [Strods, 89], t. i., laikā, kad krasi pieauga arī zemnieku eks-

pluatācija. Tādēļ ir pamats domāt, ka tieši tad aizliegtajām dienām pie-

vienojās ari gavēņa (septiņas nedēļas pirms lieldienām) ceturtdienu pus-

dienas laiki un vakari (E, 25, 11, Dzērbene).

Minētais nedēļas dienu dalījums saglabājas līdz 19. gs. beigām, jo ticē-

jumu motivējumos paguva ienākt ari vel 19. gs. otras puses atribūtika

(Ltt, 23583, Lejasciems; 23584, Madona; LVME, 1950. mape, 78. dok., Vai-

dava).

Auduma sagādes cikla darbos zemnieces ievēroja arī vēl citus laika

dalījumus, kuru pamata bija dabas aktivitātes periodu izpratne.

Nolūkā izvairīties no dažādām nelaimēm (visbiežāk no audekla grieša-
nas) aušanu neuzsāka gada ceturkšņu mija (E, 25, 19, Zeltiņi) vai mēness

griežos (E, 25, 16—18, Alūksne, Bilska, Launkalne, Rauna, Smiltene). Vad-

malu centās aust, velt un audeklus balināt veca mēnesī (Ltt, 1285, Trikāta,

Rūjiena; 1286, Vijciems; 1287, Valka; 31479, Jumurda; 31480, Lubāna; E,

25, 12—15, Alūksne, Bilska, Launkalne, Rauna, Smiltene), bet balināšanu

beigt līdz rudzu ziedēšanas sākumam (E, 25, 20, Bilska, Zeltiņi).

Paražas un ticējumi regulēja un veicināja arī darba disciplīnu, pie-
mēram, audeklu vajadzēja ieaust uzsiešanas diena (Ltt, 1570, Rauna; 1571,

1581, Plāņi; LVME, 2395. mape, Krustpils), aušanas laikā vai stelles sēdot

nedrīkstēja ēst (Ltt, 1597, Cirsti; 1598, Lubāna; 1599, Plāņi). Ja nebija
velku lāpstiņas, tad audeklu vajadzēja uzvilkt caur atslēgu nevis ar kailu

roku (E, 25, 21, Bilska, Zeltiņi).

No visiem sieviešu darbiem aušana skaitījās sarežģītākais un līdz ar

to grūtākais darbs, tāpēc veiksmīgi uzvilkt, iekārtot un noaust audeklu no-

zīmēja paveikt visai svarīgu uzdevumu. Sī nozīmīgā darba veikšanu pie-

līdzināja pat bērna dzemdēšanai, jo vēl 19. gs. beigās lūgumu nākt palīga
riest jeb uzgriezt audeklu (nepieciešami trīs cilvēki) izteica, aicinot «nākt

kūmās» (E, 25, 22, 23, Drusti, Launkalne, Palsmane, Rauna, Smiltene).

Visas audēja darbā nepieciešamās iemaņas pilnībā spēja pārvaldīt tikai

profesionāli audēji. Mājamatnieces turpretī nespēja apgūt šādu prasmi,

galvenokārt aušanas darbiem paredzētā neilgā laika dēļ. Ikgadējais auša-

nas periods (no Sveču dienas līdz Jurģiem) ilga tikai astoņdesmit dienas.

Garajā starplaikā no Jurģiem līdz Sveču dienai tvirtumu zaudēja pat darba

iemaņas zinātāju zemnieču veiklība. īpaši to var teikt par jaunajām audē-

jām, kam trūka apzinātas, pārbaudītas pieredzes un tādēļ nereti nācās pa-

ļauties tikai labai laimei. Visi šie faktori mājamatnieču aušanas darbībā

vienmēr saglabāja zināmu nedrošību — aizgādniecības meklējumu dabīgo

pamatu. Savukārt šie meklējumi tālā pagātnē bija noveduši pie uzticēšanās
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pārdabiskiem speķiem uti līdz ar to sekmējuši dažādu iracionālu kompo-
nentu uzkrāšanos audēju paražās.

19. gs. mājamatnieces mēdza lietot vairākas maģiskas izdarības, cerot

virzīt neizprotamo spēku darbību vēlamajā gultnē. Visbiežāk maģiskos pa-

ņēmienus lietoja pret tehniskām kļūmēm, kam bieži vien par iemeslu bija
mājās darināto darbarīku zināma neprecizitāte. Pati grūtākā kļūme bija, ja
škīriens veidojās nepietiekami plats. To zemnieces cerēja uzlabot, sme-

joties ar platu muti (Ltt, 1582, Burtnieki; 1583, Ozoli; 1584 un E, 13, 760,

Vijciems; 1585, Turaida; 1587, Liepa; E, 12, 651, Augstroze) vai skaitot šķi-

ramos vārdus un teicienus (Ltt, 1259, Plāņi; 1258, Tirza; LVME, 1950.

mape, 78. dok., Vaidava; 2395. mape, Krustpils), t. i., liekot lietā maģijas
formu, kas apziņā izveidojusies uz parādību līdzības vai asociācijas pa-

mata.

Līdzīga tipa šķietamiem darba veicinātajiem pieskaitāma arī putras
ēšanas paraža, kuru pazinuši kā latvieši, tā arī igauņi. Tās pamatā bija ti-

cējums, ka pēc audekla ieatišanas vai noaušanas jāvāra un jāēd biezputra,
lai audums būtu izturīgs un biezs (Ltt, 1273—1279, no 14 Vidzemes vie-

tām; Petri, 480). Zemnieču apziņa putras ēšana bija iesakņojusies tik dziļi,
ka ikdienas leksikā vārdkopas beigt aust vai uztaisīt audeklu (stāvos
iekārtošanas un ieaušanas nozīmē) aizstāja ar tikt pie putras (E, 25, 24,

Launkalne, Rauna, Smiltene; LVME, 2395. mape, Krustpils) vai arī jau-

tājuma Vai tu pabeidzi aust audeklu? vieta lietoja Vai tu šodien tiksi pie
putras? Līdzīga rakstura «māņus» Vidzemes zemnieces zināja daudz gan

aušanā, gan lopkopībā, gan citās dzīves jomās, šai ziņā līdzinoties citu

guberņu latvietēm, kā arī tuvāku un tālāku Eiropas tautu zemniecēm

[LD, 1, 196—198; sal. Dumpc, 116].

Agrāk nebijušas atšķirības zemnieču apziņā radīja kapitālistiskā
saimniekošanas veida attīstība un ar to saistītā empīrisko zināšanu

izplatība arī zemnieču masas. Grāmatas, kursos un skolās iegūtā vispā-

rējā un arodnieciskā izglītība kliedēja paražās un ticējumos balstīto māj-
amatnieču darbu kartību un izdarības. Saglabājas tikai tā paražu daļa,
kas sakņojas reālajā darba dzīvē un atbilda racionālai saimniekošanai,
piemēram, ar audumu sagādi saistīto darbu secība pa gadalaikiem. Māņ-
ticība pakāpeniski aizmirsās, aiz sevis kā savdabīgu izskaņu vēl uz kādu

laiku atstādama dažas spēles, rotaļas un sacensības.

Tādējādi 19. gs. 90. gados dzimušās zemnieces daudzas senās para-
žas zināja galvenokārt no māšu un vecmāmuļu stāstījumiem, bet pašas
savā dzīvē tās vairs neievēroja.

Sajā laikā krasi mainījās viss zemnieku dzīves veids un arī mājas
aušana. Zemnieces mājās auda galvenokārt vairs tikai to, ko nebija izde-

vīgi pirkt, resp., ikdienas apģērba un gultas drēbes, kā arī maisu audu-

mus, pārējo audumu darināšanu uzticot speciālistiem. Arī darbu dalī-

jumā radās izmaiņas, jo intensīvas lopkopības apvidos kalpones aušanā

nodarbināja arvien mazāk. Līdz ar to zemnieču vidū prasmīgas audējas
sāka apsīkt tieši no gājēju gala.

20. gs. sākumā audēju mājamatnieču skaits arvien saruka, tomēr līdz

pirmajam pasaules karam aužamie stāvi saglabājās katrā zemnieku mājā
un kāds audekls vēl tajos tika noausts katru gadu.

Mājaušana, tāpat kā citas mājamatniecības nozares, bija «nepiecie-
šams piederums naturālā saimniecībā» [Ļeņins, 3, 286], un to atlieku gla-
bātājas vēl 20. gs. sākumā bija arī visumā nelielās Vidzemes zemnieku
saimniecības [sal. Balevica, 71].
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AMATNIEKI

AUŠANAS ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJAS TENDENCES

Otra lielākā audēju grupa bija amatnieki. Viņi pārstāvēja pirmo rūp-

niecības formu, kas tiek atrauta no zemkopības un ražo izstrādājumus pēc

patērētāja pasūtījuma [Ļeņins, 3, 286]. Amatnieki naca no tradicionālām

audēju dzimtām, spējīgākām mājamatniecēm vai arī iemācījās amatu pie
meistara. Aušana viņiem bija vai nu galvenā, vai palīgnodarbošanās, un

dažādus audumus tie darināja uz pasūtījumu.
Līdz 19. gs. 60. gadiem profesionālo audēju slāņa veidošanos Vidze-

mes laukos kavēja oficiālā ekonomiskā politika, jo par amatnieku varēja

k|ūt tikai ar īpašu muižas atjauju. Līdz ar to 19. gs. vidū audēju amatnieku

skaits Vidzemē nebija liels un parasti pagastā nepārsniedza četrus.

19. gs. 60.—70. gados amatnieku dalījumā pa grupām vēl spilgti at-

spoguļojās lauku amatniecības vēsturiskā izveide. Gadsimtiem ilgi latviešu

zemniekiem amatniecība oficiāli bija skaitījusies tikai līdzās zemkopībai

pastāvoša palīgnodarbošanās nozare. Dažādi aizliegumi nebija ļāvuši

amatniecībai izveidoties par neatkarīgu ražošanas nozari. Tādēļ vēl 19. gs.

otrajā pusē tā nevarēja atbrīvoties no šī pagātnes mantojuma: Vidzemes

lauku iedzīvotājiem aušana galvenokārt bija palīgnozare, mazākai daļai —

galvenā nodarbošanās nozare.

Aušanas kā nodarbošanās nozares rakstura un līdz ar to arī pašu au-

dēju dzīves maiņas tiesisko pamatojumu deva 19. gs. 60. gadu likumdoša-

nas akti. 60. gadu Vidzemes zemnieku likumi juridiski apstiprināja kapi-
tālistiskās ražošanas nostiprināšanās faktu un labvēlīgi ietekmēja tās turp-
māko attīstības gaitu. Amatniecības attīstību veicināja divi likumi, pirm-

kārt, 1863. gadā izdotais pasu likums (ПСЗ, т. 38, отд. 1, Nr. 39849)

ievērojami paplašināja zemnieku pārvietošanās tiesības, jo līdz ar to pa-

matos bija atcelts nosacījums par strādnieku aizturēšanu pagastā darba-

roku trūkuma dēļ, un, otrkārt, 1866. gada likums «Par amatniecības un

rūpniecības brīvību» (ПСЗ, т. 41, отд. 1, Nr. 43455) likvidēja darba izve-

lēs ierobežojumus un deva iespēju lauku ļaudīm nodarboties ar kādu

amatu.

Lauku audēji varēja kļūt par patstāvīgiem vietējo laucinieku pasūtī-

jumu izpildītājiem dzimtajā pagastā vai tuvēja miesta, varēja pieņemt
darbu vietējās tekstilizstrādājumu darbnīcās vai pārcelties uz pilsētām un

strādāt rūpniecības uzņēmumos.

Nodarbošanās izvēles brīvību esošie un topošie lauku amatnieki iz-

prata ātri, toties praktiski pārorganizēt ierasto dzīvi varēja daudz lēnāk.

Vidzemes laukos vēl nebija izveidojušies priekšnoteikumi plašam piepra-

sījumam pēc amatnieku darbaspēka. Zemnieku vairums sakarā ar māju

iepirkšanu centās iespējami ierobežot izdevumus un iztikt bez amatnieku

pakalpojumiem. Savukārt tekstilrūpniecības uzņēmumu ne vien laukos, bet

pat pilsētās vēl bija maz un darbaspēka pieprasījums tajos bija neliels

[Очерки, 118—119]. Lauku apvidos tekstilrūpniecība vēl atradās veidoša-

nās stadijā, tādēļ tur nodarbināto audēju skaits un līdz ar to viņu ietekme

aušanas nodarbes veidošanā pagastos arī bija neliela. 1881. gadā tekstil-

rūpniecībā nodarbināto nedaudzo audēju dalījums pa apriņķiem (bez pilsē-
tām) dots 2. tabulā.

Minētais tekstilrūpniecībā nodarbināto lauku iedzīvotāju teritoriālais

izvietojums atspoguļo industrijas organizēšanās periodam raksturīgu



2. tabula

TEKSTILRŪPNIECĪBA NODARBINĀTO SKAITS VIDZEMES APRIŅĶOS 1881. GADA

lERGEBNISSE. TAB. 7 lI—VJ

3. tabula

VIDZEMES LAUKU lEDZĪVOTĀJU NODARBOŠANĀS SADALĪJUMS PA GALVENAM RAŽOŠANAS

NOZARĒM 1881. GADA [ERGEBNISSE, TAB. I. 5]

tendenci: 1) aizkavējās rūpniecības uzņēmumu dibināšanās amatniecības

centros; 2) nodarbināto izvietojums pa specialitātēm raksturo Vidzemes

lauku tekstilrūpniecības specifiku, resp., tā ražo tuvākās apkārtnes iedzīvo-

tāju patēriņam; 3) vīriešu un sieviešu skaitliskā attiecība liecina, ka jopro-
jām ir spēkā senā darba dalīšanas tradīcija starp dzimumiem — darbs

ārpus mājas galvenokārt ir vīriešu uzdevums.

Saskaņā ar šo industrijas organizēšanās perioda tendenci vēl 19. gs.
80. gadu sakumā lielākā amatnieku koncentrācija saglabājās senajos amat-

niecības centros. Tās attiecību pret lauksaimniecībā un rūpniecībā nodar-
bināto skaitu rāda 3. tabula.

Šķiedras apstrādātāju uti līdz ar to audēju teritoriālajā izvietojumā
pamatos saglabājās iepriekšējos gadu desmitos atsevišķiem apriņķiem rak-

sturīgais dalījums (4. tab.).
Vērtējot pēc strādājošo cilvēku skaita, aušana kā nodarbošanās nozare

vēl bija relatīvi nozīmīga, jo tajā ietilpa 5,77% no visiem dažādās (102)
amatniecības nozarēs nodarbinātajiem lauciniekiem. Audēji, kas strādāja
samērā šauram pasūtītāju lokam, paši nodarbojās arī ar vērpšanu un dziju
krāsošanu (sk. 4. tab.). Tātad vērpēja un krāsotāja amati lauku apvidos
vēl visur nebija pilnigi nodalījušies no audēju nodarbes.

Stāvoklis izmainījās sakarā ar 19. gs. 80. gadu ekonomisko krīzi, kas

smagi skāra arī Vidzemes lauku audējus, jo šajā laikā nebija noieta viņu
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Audēji vērpēji
Šķiedras un audumu

apstrādātāji

priuķis

vir. I siev. VIг. siev.

<>pā

Cēsu

Rigas
Valkas

Valmieras

6

1

13

10

7

3

1

6

11

9

2
2<i

21

Kopā 30 21 58

No tiem nodarbināti

Apriņķis
edzivo-

tāju
lauksaimniecībā amatniecībā rūpniecībā

ai

absolūti absolūti I absolūti I

Cēsu

Rīgas
Valkas

Valmieras

122505

106325

106 387

107 220

61 734

43 502

49 495

50 294

50,39
40.91

46,52

46,91

7806

5639

5777

5040

6.37

5.30

5,43
4,70

207

1133

272

259

0.17
1.07

0.26

0,24

Kopā Vidzemes

latviešu da|ā
442 437 205 025 46,34 24262 5,48 187! 0,42
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ŠĶIEDRAS APSTRĀDĀTĀJU SKAITS VIDZEMES LAUKOS 1881. GADA [ERGEBNISSE. TAB 7 lI—VJ

izstrādājumiem. Nespēdami nodrošināt iztiku ar līdzšinējo arodu, daja

amatnieku gan mainīja nodarbošanos, gan aizplūda uz pilsētām, kur da-

būja darbu dažādās jaundibinatas darbnīcas. Izveidojušos situāciju labi

raksturo dažādu nozaru preču sikražotaju skaita pieaugums Vidzemes pil-
sētās no 7536 personām 1883. gadā līdz 10579 personām 1891. gadā (Вилке,

с. 97], t. i., par 40,4%.

Nozīmīgs faktors lauku audēju nodarbošanās rakstura maiņā bija

šķiedras apstrādājošā rūpniecība, kas veidojās ātrāk nekā aušanas fab-

rikas.

19. gs. 60. g. Vidzemes pagastos parādījās vilnas kārstuves, vērptu-

ves un apretūras darbnīcas. Tās pieņēma no zemniekiem vilnu pārstrādā-
šanai dzijā, kā arī mājas vai amatnieku darbnīcās austos audumus cirpa,

vela un presēja. Bilskas, Rencēnu, Vietalvas un Lazdonas pagastos līdz

19. gs. 90. gadiem bija arī austuves, bet to jauda bija neliela, jo katra no

tām nodarbināja tikai pāris meistarus un 2—15 strādniekus (LCVVA, 28. f„

1. apr., 526. 1., 23.—95. lp.). Pēc tā var spriest, ka 19. gs. otras puses amat-

niecībā vērojamā raksturīgā tendence — pāraugšana sikrūpniecība — au-

šanā izpaudās sevišķi vāji. Tāpēc lauku iedzīvotāju vajadzībām galvenie

vilnas audumu izstrādātāji joprojām vēl bija amatnieki un zemnieces māj-

amatnieces. Pēdējo nozīme pakāpeniski mazinājās, jo, pārejot uz intensīvu

lauksaimniecību, racionālāk bija vilnu un linus nodot pārstrādāt vērptu-

vēs un no iegūtajām dzijām pasūtīt amatniekam vajadzīgos audumus. Та,

piemēram, 19. gs. 80. un 90. gadu mijā Vidzemē darbojas 21 vilnas vērp-

tuve ar 92 strādniekiem (LCVVA, 28. f., 1. apr., 670. 1., 10. un 13. lp.,

691. 1., 10. un 13. lp.). Sie tekstiliju ražošanas uzņēmumi Vidzemes apriņ-

ķos bija nelieli, ar nelielu pelņu, jo vēl gadsimta beigās to īpašnieku vai-

rums (86%) strādāja darbnīcās, kas atradās uz neiepirktas zemes (ЦГИА

СССР, Ленинград, ф. 1290, on. 6, д. 22).
Mūsu rīcībā nav datu par audēju skaitu 19. gs. beigas, tādēļ operēsim

ar kopējo šķiedras apstrādātāju skaitu, kurā ietverti arī audēji. Jāpiebilst,
ka 1897. gada skaitīšanas materiālos strādājošiem atzīmēta divu katego-

riju nodarbinātība — galvenā nodarbošanās un palīgnodarbošanās, ko

turpmāk izdalīsim atsevišķi.
19. gs. beigās Latvijas iedzīvotāju galveno tradicionālo nodarbošanās

veidu vidū šķiedras apstrāde ieņēma 4. vietu (5. tab.). To spilgti rāda

1897. gada dati visā latviešu apdzīvotajā teritorijā, t. i., laukos un pilsētās

kopā (5. tab.). 6. tabulā sakopotie dati parāda arī šķiedras apstrādes ka
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Audēji
Audēji un

vērpēji Vērpēji Krāsotāji

Л ri 1

Pl IS

vir. siev. vir. siev. vir. siev. vir.
I siev.

kopi

Cesu

Rigas
Valkas

Valmieras

285

39

38

19

286

259

178

177

1

25

24

29

41

811

637

559

409

3

6

10

3

1

1

1411

965

815

650

[opā Vidzemes

latviešu da|a
381 900 1 119 2416 22 2 3841
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vienas pamatnodarbošanās struktūru un izvietojumu Vidzeme. Attiecības

starp pastāvīgi strādājošiem audējiem un aušanā nodarbinātajiem viņu

ģimenes locekļiem (2: 1), kā arī starp vīriešiem un sievietēm (1 : 2,3) atklāj

kapitālisma perioda audēju amatam raksturīgo tendenci — ģimenes locekļu,

tai skaitā vīriešu, darbaspēka nozīmes samazināšanos.

Tomēr pēc šķiedras apstrādē nodarbināto skaita Vidzeme vēl 20. gs.

priekšvakarā atradās Latvijā pirmajā vietā. Nenoliedzama nozīme šai ziņā

bija tam, ka administratīvi Vidzemē atradās Latvijas tekstilrūpniecības

centrs — Rīgas pilsēta. Tomēr pat bez Rīgas (sal. 5. un 6. tab.) Vidzeme

un sevišķi tās lauki bija nozīmīgs tekstilizstrādātaju apvidus.

6. tabula

ŠĶIEDRAS APSTRĀDĀTĀJI VIDZEMES APRIŅĶOS UN PILSĒTAS 1897. GADA. KAM ŠĶIEDRAS

APSTRĀDE BIJA GALVENA NODARBOŠANĀS NOZARE [ПЕРЕПИСЬ. Т. 21. ТАБЛ 21]
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Kopējais

iedzīvotāju
skaits

.ir

lauksaimniecība ādas apstrādē koka apstrāde
Guberņa

absolūti I % absolūti absolūti I % absolūti

Vidzemes

Kurzemes

Vitebskas

Kopa Latvijā
Vidzemes

igauņu daļa

753 730

674 034

481 629

1 909 393

545 635

39,48

35,30
25.22

100

100

340 021 32.12
386 152 36.48
332 311 31,40

1 058 484 100

393 697 100

2 637

2 374

В 579

1 1 590

1 345

22.75

20.48

56.77

100

100

28 837

12 448

3 648

44 933

6 867

64.18

27.70
8.12

100

100

Patstāvīgi
strādājošie

Ģimenes locekli

vir. ļ siev.

No visas
Vidzemes

Kopu apriņķi Iskiedras
— apstrādātajiem

%

Teritorija

vir. I siev. vir.

Apriņķi
(bez pilsētām)
Cēsu

Rīgas
Valkas

Valmieras

347

94

172

66

913

674

638

505

223

88

129

97

437

144

209

115

1918

1000

1148

783

16.44

8,57
9.83

6,70

Kopā apriņķos 679 2730 537 905 4849 41.54

Pilsētas

Cēsis

Limbaži

Rīga
Sloka

Valka
Valmiera

18

7

1227

6

II

18

33

12

2547

6

134

65

2

3

831

3

27

22

9

9

1761

6

45

22

Kopā pilsētās
62

31

6366

21

217

127

0,53

0,27
54.53

0,18

1,86
1,09

Kopā pilsētās 1287 2797 888 1852 6824 58,46

Kopā Vidzemes

latviešu da(ā

1966 5527 1425 2757 11673 100



5. tabula

NOZARES 1847. GADA PA GUBERŅĀM |ПЕРЕПМСЬ. Т. 5. тетр. 3. т. 19. 21. ТАБЛ I. П]

Izskaitļojot tikai apriņķu lauku materiālus bez pilsētām, izrādās, ka

Cēsu apriņķi darbojas 39%, Valkas — 24%, Rīgas — 21% un Valmie-

ras — 16% no visiem Vidzemes lauku apvidos nodarbinātiem šķiedras ap-

strādātajiem. Šādas skaitliskās attiecības bija izveidojušas tāpēc, ka Cesu

un Valkas apriņķos uzskaitē iekļauti ari mājrūpniecībā uzņēmējiem strā-

dājošie bezzemnieki. To vidū bija arī labi apmācīti amatnieki, kas no māj-

rūpniecības brīvajā laikā pieņēma no vietējās apkārtnes iedzīvotājiem pasū-
tījumus noaust dažādus audumus.

lepriekš aplūkotās skaitliskās attiecības atklājas spilgtāk, ja tās salī-

dzinām ar to cilvēku skaitu, kas šķiedras apstrādi vērtējuši kā palīgnodar-
bošanos (7. tab.).

Savukārt ar šķiedras apstrādāšanu kā palīgnodarbošanos aizņemto

ļaužu vairums bija audēji (8. tab.).

Tātad šķiedras apstrāde un īpaši aušana gan kā patstāvīga, gan kā

palīgnodarbošanās līdzās zemkopībai tāpat ka agrāk saglabājās galveno-
kārt Cēsu un Valkas apriņķos, t. i., vietās, kur koncentrēts lielākais vidējo
zemkopju saimniecību skaits [sk. Balevica, 71]. No tā var secināt, ka vēl

19. gadsimta beigās ar aušanu galvenokārt nodarbojās vidējā zemnie-

cība, no kuras nāca ne vien lauku audēju ražojumu galvenie patērētāji,
bet arī pašu ražotāju, t. i., mājamatnieku, amatnieku un mājrūpnieku, vai-

rums.

Cēsu un Valkas apriņķos aušana kā labi attīstīta amatniecības nozare

pastāvēja līdzas mājrūpniecibai. Tas nozīmē, ka daudzi vispusīgu arod-

apmācību ieguvuši audēji, sevišķi Jaunpiebalgas, Raunas, Smiltenes un

7. tabula

VIDZEMES LAUKU lEDZĪVOTĀJU SKAITS. KAS ŠĶIEDRAS

APSTRĀDI UZDEVUSI PAR PALĪGNODARBOŠANOS. 1897. GADA

(ПЕРЕПИСЬ. Т. 21. ТАБЛ. 23)
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bīnati

metālapstrāde iķii-dras apstrāde minerālu apstrādē zvejā

absolūti absolūti I absolūti I absolūti I

32 727

15411

6 563
53 701

7 174

60.94

28.70

10.36
100

100

1 I 673

5 88(5

1 146

18 705

10 102

62,40

31,47
6.13

100

100

7 667

3 571

1 095
12 333

2 038

62,17

28,95
8,88

100

100

3 287

5 208

390

8 885

I 465

36.99

58.62
4,39

100

100

Apriūkis Absolūti

Cēsu

Rīgas
Valkas

Valmieras

8963

2801

5933

2138

46
11

30

11

Kopā 19835 100
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AUDFJI VIDZEME l«'»7. GADA. KAM AUŠANA BIJA

Vecpiebalgas pagastos, daļeji lekļāvās ari majrūpnieciskaja ražošanā.

Gada laikā viņi noauda dažus audeklus pārdošanai tirgū, bet pārējā laikā

izpildīja individuālos pasūtījumus tuvākas vai tālākas apkārtnes klientiem.

No iepriekšējo tabulu datiem izriet, ka 19. gs. beigās katrā pagastā

strādāja vairāki gan pilnīgi, gan daļēji nodarbināti amatnieki.

Vismazāk audēju bija Valmieras apriņķī, kur tie strādāja galvenokārt
vietējā pieprasījuma apmierināšanai. Katrs profesionāls audējs laukos ap-

kalpoja aptuveni 674 personas, bet audējs, kam aušana bija palīgnodarbo-
šanās, — 59 personas (23 600 iedzīvotājus apkalpoja 35 profesionāli un

392 audēji, kam aušana bija palīgnodarbošanās) (LCVVA, 2706. f., 1. apr.,

220.—228. L). Tātad saskaņā ar tā laika patēriņa normām profesionāli
audēji varēja veikt tikai ap '/зо nepieciešama audēju darba, jo, strādājot ar

vieniem trīzuļu aužamiem stāviem, vienam cilvēkam vienā gada nepiecieša-
mos audumus varēja noaust 2,5 nedēļās jeb gadā viens audējs pilnīgi va-

rēja apkalpot tikai 22—23 personas.
Aušanas kā amatniecības un vienlaikus arī kā lauku iedzīvotāju pa-

matnodarbošanās faktisko stāvokli labi raksturo 9. tabulas dati. Pēc 1897.

9. tabula

GALVENĀS NODARBOŠANĀS UN PALĪGNODARBOŠANĀS SAVSTARPĒJAS ATTIECIBAS LAUKU

AMATNIECĪBA VALMIERAS APRIŅĶI 1897. GADA (LCVVA, 2706. F.. 1. APR.. 220 -228 L.)

Apriņķis

Cēsu Rīgas

Audēji
patstāvīgi
strādājošie

Мшим

locekli
patstāvīgi

strādājošie
ģimenes

locekli

vir. I Siev. vir. I sicv. vir. I sicv. vir. I siev.

Linaudēji
Vilnas audēji
Kokvilnas audēji
Paklāju audēji

395

1

2186

87

3

77

2

1

3996

72

1

42

3

1

1

153

51

2

13

2

1

1360

130

1

Kopā 396 2276 80 4069 17 206 16 1491

Amatnieki (ces)

nozarēs

Galvenā

inodar-

boš.

Pallg-
nodar-

boš.

Audējas
Vērpējas
Adītājas
Rokdarbnieces

(tamborētajās,
izšuvējas u. c.)

Šuvējas
Skroderi

Kurpnieki
Melderi

Ratnieki

Kalēji
Atslēdznieki

1

I

1

I

1

9

3

12

3

6

5

11,2
5

15

2,6

2

Amatnieki

nozarēs

jaIvena
nodar-

boš.

Paltg.
iiodar-

boš.

Galdnieki

Mucinieki jeb
traucinieki

Namdari

Jumiķi

Akmeuka|i
Mūrnieki

Ķieģeļ nieki

Podnieki

1,4
1

1.5
1.4

1

2

6

10

1

4

I

I

2

1

I

I



8. tabula

PALĪGNOZARE [ПЕРЕПИСЬ, Т. 21. ТАБЛ. 23]

gada skaitīšanas materiāliem redzams, ka 23 Valmieras apriņķa pagastos
uz ikvienu profesionālo amatnieku visuma iznāca 11,2 aušana kā palīg-
nozarē nodarbinātas personas. Toties dažādas amatniecības nozares katra

radīja atšķirīgu ainu.

Lauku audēju sociālo izcelšanos daļēji raksturo 10. tabulas dati.

Amatnieku vairums bija saimnieku bērni, jo to vecāki spēja atrisināt

arodapmācības jautājumus. Arī daļa vaļinieku bija nākuši no saimnieku

ģimenēm.
Visas latviešu Vidzemes mērogā tradīciju saglabāšanos atspoguļoja

arī 6. tabulā parādītā nodarbes struktūra. No visiem profesionāliem šķied-
ras apstrādātajiem (sk. 6. tab.) 71% bija sieviešu un 29% vīriešu, turpre-
tim no aušanā ka palīgnozarē nodarbinātajiem 95% sieviešu un tikai 5%
vīriešu (sk. 8. tab.). Patstāvīgi darbojas ap 70% audēju, pārējie 30% bija
aušanā nodarbinātie ģimenes locekļi (6. un 8. tab.). 97% Valmieras apriņķa
audēju strādāja patstāvīgi, un tikai 3% no visām šai palīgnozarē strādā-

jošām sievietēm bija ģimenes locekles. Tātad šķiedras apstrādē kā galve-

najā nodarbošanās nozarē vispār un aušanā īpaši ražotāju vairums bija
amatnieki, kas paši veica visas ražošanas operācijas no sākuma līdz ga-

lam. Šķiedras apstrādātāju vairums (92,93%) bija latvieši, pārējo tautību

pārstāvji sastādīja 7,07% (11. tab.) un strādāja kārstuvēs, vērptuvēs, apre-

tūras darbnīcas. Līdz ar to tekstilizstrādājumu noformējuma veidošanā

tiem bija maza nozīme.

10. tabula

LAUKU AUDĒJU SOCIĀLA IZCELŠANAS VALMIERAS APRIŅĶI 1897. GADA

(LCVVA. 2706. P . 1. APR.. 220 - 228. L.)
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Valkas Valmieras

patstāvīgi
strādājošie

ģimenes
locekli

patstāvīgi
strādājošie

ģimenes

|ocek|l

Kopā

vir. I siev. 4}t. I siev. vir. I siev. vir. I siev

60

1

1027

10

14
l

214Г)

20

1

1

I

972

1

5 24

3

12 470

385

4

8

61 1037 18 2166 2 973 5 27 12 867

Dzimuši

saimnieku

ģimenēs

zimuši vaļinieku

Jeb īrnieku

ģimenēs

Dzimuši kalpu
jeb Rājēju

ģimenēs
Aušana kā nodarbošanās

nozare

Kopā
absolūti

absolūti I absolūti absolūti

Galvenā

Palīgnozare

5

180

14,29

45,90

30

98

85,71
25,00 114 29,10

35

392

Kopa 185 43,33 128 29,97 114 26.70 427



11. tabula

ŠĶIEDRAS APSTRĀDĀTĀJU TAUTĪBA VIDZEME 19. GS. BEIGAS (ПЕРЕПИСЬ, T 21. ТАБЛ. 22]

Ka jau teikts, 19. gs. 90. gados Latvija pamatos izveidojas tads rūpnie-
cības izvietojums un ekonomiskie sakari, kas raksturoja Latvijas tautas

saimniecību perioda lidz pirmajam imperiālistiskajam pasaules karam

[Стародубский, 29]. Arī tekstilrūpniecība 20. gs. sākumā valdošais attīs-

tības virziens bija izveidojies 19. gs. 90. gados un lielā mērā noteica gad-
simtu mijas perioda amatnieku ražošanas iespējas un raksturu. Amatnieki

vispirms darināja tādus izstrādājumu veidus, kuri neparādījās vietējās
tirdzniecības tikla un kurus parasti neražoja arī vietējas fabrikas. Latvijas
tekstilrūpniecība bija specializējusies nedaudzos izstrādājumu veidos un

ražoja galvenokārt uzvalku un mēteļu drānas, bet rupjo vadmalu un kleitu

drānas neražoja {Стародубский, 148]. Vidzemes pagastos pie dzirnavām

pastāvošas aušanas darbnīcas izstrādāja vadmalu, kuras kvalitāte maz at-

šķīrās no zemnieču audumiem. Tādēļ labākas kvalitātes vadmalas, lielos

lakatus un segas nacas aust profesionāliem amatniekiem. Amatnieku

audumu klāsta nozīmīgu vietu ieņēma arī dekoratīvie linu, pusvilnas un

vilnas audumi. Tos Latvijas tekstilrūpniecība neražoja, un veikalos dabū-

jamo ievesto audumu sortiments bija ierobežots (piemēram, plīšs, samts,

žakarda tipa velku ripss, tilla logu aizkaru audums). Sie lekškrievijas pil-
sētās un ārzemēs, sevišķi Anglijā, ražotie dekoratīvie audumi lauku iedzī-

votāju vairumam bija ne vien par dārgiem, bet arī neatbilda laucinieku

dzīves apstākļiem un gaumei. Zemnieki tos pirka ļoti reti. Toties amatnie-

kiem dažādus galdautus, paklājus un aizkarus pasūtīja samērā bieži, gal-
venokārt latviešu lauku buržuāzija, kas 19. gs. 60.—70. gados bija izvei-

dojusies par sociālu slāni IСтраздынь, 16].

Amatniekiem šajā laikā, lai darinātu laikmeta prasībām atbilstošus

audumus, bija jāceļ kvalifikācija un jāgādā jauni darbarīki. Vislielākās

grūtības sagādāja krāsošana, jo, lai strādātu ar sintētiskām krāsvielām,
bez prasmes bija vajadzīgi arī lielāki kapitālieguldījumi speciālu darbnīcu

ierīkošanai. Kam tas nebija pa spēkam, tam nodarbošanās ar aušanu bija
jāpārtrauc. Tāpēc arī 19. gs. 90. gados no kādreiz izslavētajiem Raunas
vadmalniekiem vairs strādāja tikai kādās 10 vietās [Материалы, 2, 15].

19. gs. amatnieki parasti specializējās kāda viena izejmateriāla ap-
strāde, piemēram, auda tikai linu, vilnas v. tml. audumus. Gadsimtu mijā
vērojama tālāka specializēšanās. Tās rezultātā amatnieki (piemēram, Le-

jasciemā, Limbažos, Smiltenē, Raunā, Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā) spe-
cializējās tikai viena vai nedaudzu izstrādājumu veidu ražošanā, radās īpaši
segu, lielo lakatu, virsdrēbju v. c. darinātāji.
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Apriņķis
latvieši I igauņi I

Та

vācieSi

TautībalUtll

т
ba

krievi T pārējie kopā

Cēsu

Rīgas
Valkas

Valmieras

1885

870

1048

703

7

40

37

60

18

44

29

16

2

31

7

2

8
15

27

2

1918

1000

1148

783

Kopā Vidzeme 4506

(92,93%,)

144

(2,97%)

107

(2,21%)

42

(0,86%)

50

(1.03%)

4849
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20. gs. sākuma tekstilrūpniecības uzņēmumu un tajos nodarbināto

strādnieku skaits turpināja augt. Та, piemēram, 1905. gada Vidzemē dar-

bojās 35 tekstilfabrikas ar 7958 strādniekiem (Материалы, 3, 34]. Uzņē-

mumu skaita ietilpa sešas vilnas un četras linšķiedras izstrādājumu fab-

rikas [Материалы, 3, 34]. Lauku iedzīvotāju apgādē ar vilnas audu-

miem arvien nozīmīgākas kļūst gan patstāvīgas, gan pie dzirnavām noor-

ganizētas kārstuves, vērptuves, austuves, krasotavas un apretūras darb-

nīcas; 25 šādos uzņēmumos pirmā imperiālistiska pasaules kara priekšva-
kara strādāja 77 meistari un 130 strādnieki (LCVVA, 2753. f., 1. apr.,

3316. L, 1.—370. lp.).
Lidz ar rūpnieciskas ražošanas attīstību lauku amatnieki saņēma ar-

vien mazāk pasūtījumu. Tāpēc viņu skaits, sevišķi uz vecās kvalifikācijas

linaudēju rēķina, pakāpeniski samazinājās. 1912. gada uzskaite Vidzemes

pagastos minēja 3—B profesionālos audējus (ЦГИА СССР, Ленинград,

ф. 395, on. 2, д. 3653, л. 1—250) un atzīmēja, ka lielākās daļas zemnieku

audumu patēriņa rokas izstrādājumi tālu pārsniedz fabrikas ražojumus.
Pec Latvijas PSR ZA etnogrāfu ekspedīciju materiāliem, katrā pagasta

darbojušies I—B profesionāli audēji jeb viens amatnieks uz katriem

300 iedzīvotajiem, t. i., profesionālie amatnieki pilnīgi varēja apkalpot ti-

kai 7% pagasta iedzivotaju. Parejo darba daļu veica zemnieces mājamat-

nieces, mājrūpnieki un tekstilrūpniecības uzņēmumi.
Nosacīti pieņemot, ka katrā pagasta vidēji strādāja 5 audēji amatnieki,

iznāk, ka Vidzemes latviešu daļa pirms pirmā imperiālistiska pasaules kara

vēl darbojās ap 1000 audēju amatnieku.

Amatnieku eksistences iespējas Vidzemes laukos kapitālisma apstāk-

ļos noteica divi faktori: 1) to lauku iedzīvotāju slāņu pasūtījumu apjoms,

kam izdevīgāk bija ar pašu saimniecība ražotajam izejvielām izmantot vie-

tējo audēju darbu neka pirkt fabriku ražojumus, galvenokārt ta bija vidēja

zemniecība, 2) Latvijas tekstilrūpniecības šaura specializācija. Tāpēc tos

audumu veidus, ko fabrikas neražoja un tirgotāji nepiedāvāja, auda amat-

nieki.

AMATNIEKU GRUPAS,

TO DZIVES UN DARBA APSTĀKĻI

19. gs. Vidzemes laukos ar audēja amatu nodarbojās kā vīrieši, tā sie-

vietes. Та kā audēja darbs bija smags, profesionālie amatnieki galveno-

kārt bija vīrieši. Pretēji dažās citās lauku amatniecības nozarēs nodarbi-

nātajiem, piemēram, skroderiem, šuvējām, kurpniekiem, vērpējam, pinējiem,

adītājām, audējiem vajadzēja būt fiziski spēcīgiem cilvēkiem ar asu prātu,

Lai nodrošinātu eksistenci, audējiem bija jāizpilda visai dažādi pasūtījumi

un tāpēc jāpārvalda daudzas izstrādājumu tehnikas, kā arī grūta rakstu

salikšanas māksla.

Audēju amatnieku rindas komplektējās no sava laika intelektuāli attīs-

tītākiem cilvēkiem. Pretēji audējām mājamatniecēm profesionālie amatnieki

ar izejmateriālu sagādi un apstrādāšanu nenodarbojās. Viņu darbs sākās

ar velku un audu pavedienu sakārtošanu, kam sekoja velku iekārtošana stā-

vos un aušana. Audumu apstrādi — balināšanu, krāsošanu un velšanu

audēji amatnieki paši veica reti.

Amatnieku sadzīve un darba kārtība atšķīrās no zemnieku mājamat-
nieku dzīves veida, jo darba slodzi un ritmu viņiem noteica darba devēju



pasūtījumi. Attiecības ar darba devējiem regulēja jau agrākos gadsimtos

izveidojušies ieradumi, kuros 19. gs. vēsturiskie apstākļi ieriesa savas iz-

maiņas.
Lai gan 19. gs. otrajā pusē amatnieku skaits, viņu ekonomiskais, so-

ciālais un profesionālais stāvoklis vairākkārt mainījās, šīs svārstības vis-

pārējo aroda prestižu ietekmēja samērā maz, un vietējo iedzīvotāju uztverē

saglabājās tradicionālais audēju amatnieku vērtējums. Atkarībā no aroda

meistarības tos dalīja arodapmācību beigušos vēveros [< vlv wever,

S, 157] un audējos, kas amata prasmi bija ieguvuši pašmācībā.
Atšķirīgie aušanas darbu darītāju apzīmējumi izteica arī abu grupu

sociālo raksturojumu, jo līdz pat 19. gs. vidum vēvcri bija galvenokārt
muižnieku, bet audēji zemnieku pasūtījumu veicēji.

Lauku audēja amatnieka sociālajā portretā savienojas tiklab zemnieka,
kā arī pilsoniska aroda meistarības izveidotie vaibsti. Atkarībā no saistības

ar lauku iedzīvotāju galveno ražošanas nozari — zemkopību lauku audēji,
tāpat kā zemnieki, šai laikā vēl dalījās saimniekos — zemes īpašniekos
un bezzemniekos — kalpos un vaļiniekos. Tādēļ amatnieku jēdzienā ietilpa

ļoti neviendabīgs sociālais saturs, resp., amatnieki bija visi tie, kas pelnī-
jās ar aušanu. Turklāt, kā jau teikts, aušana varēja būt gan galvenā, gan

palīgnodarbošanās. Atkarībā no aroda meistarības un amatnieku savstar-

pējām ekonomiskam attiecībām pēc pilsētu amatniecības organizācijas pa-

rauga profesionālos audējus mēdza dalīt vēl meistaros, zeļļos un mācekļos.
Scit jāpiezīmē, ka 19. gs. otrās puses amatniecības likumi par amata

meistariem uzskatīja tikai cunftēm piederīgas personas, kas saņēmušas
atestātu par pilnīgu sava aroda prasmi, kas trīs gadus bija darbojušās par

zeļļiem, spēja iekārtot darbnīcu ar vismaz diviem rīku komplektiem un ku-

rām pie tam bija arī nevainojama uzvedība. Prakse šiem likumiem bija aiz-

steigusies priekšā. Vidzemes laukos par meistaru [der Meister, ME, 2,

592] sauca labu, patstāvīgu sava aroda speciālistu, kam piederēja viens

vai vairāki pilni darbarīku komplekti un kas varēja pieņemt arī mācekļus.
Meistars strādāja viens vai kopā ar palīgiem. Zemnieku izpratnē audējmeis-
iars un vēveris bija sinonīmi (minētā terminu saplūšana te vērtējama kā

īpašs cieņas apliecinājums prasmīgiem darba darītājiem). Kopumā ņemot,
19. gs. 60.—70. gados Vidzemē vēl joprojām darbojās feodālisma periodam

raksturīgais lauku amatnieks speciālists, kas ar roku darbu un vienkār-

šiem darbarīkiem vienpersonīgi vai kopā ar mācekļiem un arodapmācību
beigušiem algotiem strādniekiem — zeļļiem [< vlv selle, S, 162], dažkārt

piepalīdzot ari ģimenes locekļiem, ražoja audumus. Katrs amatnieks tur-

klāt zināja un izpildīja visas aušanas operācijas. Vārdu sakot, — bija vis-

pusīgs sava aroda pratējs.
Profesionālo audēju dzīves apstākļus noteica iztikas līdzekļu un mi-

tekļa nodrošināšanas veids, bet šie faktori, savukārt, bija atkarīgi no audēju
piederības pie noteiktas amatnieku grupas, resp., meistariem, zeļļiem vai

mācekļiem. Bez tam amatnieka budžetu sastādīja ne vien amata peļņa, bet

arī ģimenes saimniecības ienākumi.

MEISTARI SAIMNIEKI

19. gs. amatnieki bija iepriekšējo gadsimtu darba un sadzīves tradī-

ciju mantinieki, un viņu dzīvē vēl bija manāmas atskaņas no senču dzīves

un darba kārtības. Viena no sen iedibinātajām tradīcijām bija amata man-

tošana. Pēcnācēji saņēma ne vien darbarīkus un paņēmienus, bet arī mui-
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žas amatnieka posteni un dzīves vietu. Jau muižu saimniecību organizēša-

nas laikā muižas kalpotājos ietilpināja ari amatniekus. Sī kārtība saglabā-

jās 19. gs. Viņiem iedalīja zemi, un sētas nosauca attiecīga amata vai amat-

nieku grupas vārdā. Tāpēc vēl 19. gs. gandrīz katrā draudzē bija atrodamas

zemnieku dzimtas, kuriem bija vācu cilmes māju vārdi vai uzvārdi, piemē-
ram, Vēveri, Būmaņi, Dišleri, Meistari, Zellītes utt. Amatnieku sētas, kā,

piemēram, Smiltenes muižas vēvera sēta Zellītes, Baižkalna Vēveri, Zel-

gauskas Vēveri, Trikātas Vēveri v. c, atradās netālu no muižu vai mācī-

tājmuižu centriem. Nereti tās bija ierīkotas auglīgā, skaistā, no valdošiem

vējiem aizsargāta vieta, kā, piemēram, Smiltenes Zellītes un Vecpiebalgas

Virolvēveri.

Lai gan gadsimtu ritumā daudzas vēveru dzimtas bija izmirušas, dau-

dzas kādu iemeslu dēļ nebija spējušas paturēt muižas vēvera vietu, taču

aust prasmi, kā rāda saglabātās visai sarežģītās audumu tehnikas, tās bija

nodevušas no paaudzes uz paaudzi. Vēl 19. gs. trešajā ceturksnī vislabāk

situētā amatnieku grupa bija esošie vai bijušie muižas vēveri vai viņu man-

tinieki. Zemnieku sabiedrībā šie vēveri bija cienīti ļaudis divu iemeslu dēļ:

pirmkārt, viņi bija guvuši laikmeta prasībām un iespējām atbilstošāko arod-

apmācību un gadu gaitā izveidojušies par savu apvidu labākiem aušanas

speciālistiem; otrkārt, viņiem bija zemkopju saimniecības, kas nodrošināja
labāku iztiku nekā citu grupu amatniekiem. Vēveru saimniecībās tīrumus,

pļavas un lopus apkopa saimes ļaudis, tādēļ vēveri paši galvenokārt no-

darbojās ar aušanu un vienā personā apvienoja trīs tajā laikā nozīmīgas

kategorijas — vēveris, meistars un saimnieks.

So meistaru saimnieku mājās galvenais aušanas darbu veicējs un kār-

totājs bija pats saimnieks, bet paligdarbos bija iesaistīti arī ģimenes lo-

cekļi un mācekļi. Zemnieku sētās strādājošiem muižu vēveriem ipašu darba

telpu nebija, tāpēc aušana notika dzīvojamās ēkas lielākajā telpā, bet vilk-

šana un baķošana, kā jau zemniekiem parasts, — rijā, klēti vai pagalmā.
Sie amatnieki agrāk strādāja arī ar muižas darbarīkiem, bet 19. gs. otrajā

pusē galvenokārt ar saviem rīkiem, kā ari rūpējās par to uzturēšanu

kārtībā.

19. gs. 60.—70. gados muižas pasūtījumu apjoms šiem meistariem

vairs nebija liels, jo muižu iemītnieki arvien vairāk pieprasīja ievestos un

manufaktūrās un fabrikās ražotos audumus. Savu sākotnējo nozīmi mui-

žas vēveri pakāpeniski sāka zaudēt jau 18. gs. otrajā pusē. Kopš tā laika,

sevišķi pārejas periodā uz naudas nomu, tie kļuva par zemnieku, vienlaikus

arī par neregulāru pasūtījumu veicējiem. Tie vēveri, kuri ar amata palī-
dzību bija paplašinājuši savas saimniecības, arvien lielāku vērību pievērsa

zemkopībai, amatu atstājot otrā vietā. Beidzot, 19. gs. otrajā pusē iepir-
kuši mājas par dzimtu, viņi tradicionālo nodarbošanos ar aušanu atstāja.

Minētās izmaiņas samērā maz skāra damasta audējus Blomes, Gulbe-

nes, Mārsnēnu, Smiltenes, Valmieras, Veselavas v. c. muižās. Savu vēvera

amatu viņi saglabāja gandrīz agrākajā spožumā arī vēl 19. gs. 60.-70. ga-

dos, jo klientu no sava un citu apvidu muižniekiem, kā arī no pilsētniekiem
un pat zemniekiem viņiem vēl netrūka.

Jāpiezīmē, ka daļa no šiem muižu vēveriem 19. gs. bija bezzemnieki.

Viņi dzīvoja un strādāja tieši muižā, kur muižas vadība bija ieradījusi

īpašas darbnīcas kādā no saimniecības ēkām. Darbnīcas bija plašas, aug-

stiem griestiem, jo šaurās telpās nevarēja ievietot lielās un augstas da-

masta aužamās stelles. Bija vietas, piemēram, Zelgauskā, kur bija uzcel-

tas pat īpašas amatnieku mājas, kurām darbnīcas bija ierīkotas pirmajā,
bet amatnieku dzīvokļi otrajā stāvā.



50

10. att. Audēja dzīvojamās mājas plāna shēma

Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Mežvēveros. Ēka
celta 19. gs. 60. gados. 1. un 2. telpā bija ievietoti

aužamie stāvi.

Pēc māju iepirkšanas par dzimtu

laukos veidojās arī jauns neliels amat-

nieku zemes īpašnieku slānis. Saimnieki

saviem jaunākajiem bērniem amatnie-

kiem mantojumā nošķīra no iepirktās ze-

mes nelielu gabaliņu un palīdzēja
iekārtot arī mazu amatnieka saimniecību

(10. att.). Bija gadījumi, kad no lielām zemkopju saimniecībām pārdeva
nelielus zemes gabaliņus arī svešiem ļaudīm. Uz tiem tad apmetās amat-

nieki, uzcēla dzīvojamo ēku un kūtiņu, ierīkoja sakņu dārzu, ganības un

nodarbojās ar amatu. Amatnieki parasti centās pirkt valsts fonda zemi

lauku centru — miestu vai pilsētu tuvumā. Tā, piemēram, papildinājās feo-

dālisma laikā radušās amatnieku koncentrēšanās vietas — Limbaži, Rauna,

Smiltene v. c. un veidojās arī jauni amatnieku centri — Ainaži, Lejasciems,
Madona, Mazsalaca, Rūjiena, Skrīveri utt., kur reizē ar citiem amatniekiem

apmetās uz dzīvi arī audēji.

Sajās vietās jaunceltajās dzīvojamās ēkās audēji iekārtoja savas darb-

nīcas, kas bija nošķirtas no dzīvojamām telpām. Parasti darbnīca bija
viena telpa ar vairākiem logiem. Darbnīcā atradās stāvi v. c. rīki. Dažās

vietās tajā pašā telpā bija iemūrēta plīts, lai turpat varētu arī krāsot dziju.
Ja amatnieks nestrādāja viens, bet izmantoja algotu darbaspēku, tad darb-

nīcas cēla attiecīgi lielākas, lai tajās varētu ievietot stāvus un lai krāso-

šanai izmantojamās telpas būtu nošķirtas no austuvēm. Dažās vietās amat-

nieki uzsaka ražot audumus pārdošanai tirgū. Sājos gadījumos jau va-

ram runāt par kvalitativi jaunu 19. gs. otrajai pusei raksturīgu parādību —

amatnieks kļūst par preču ražotāju, sīku rūpnieku.
19. gs. otrajā pusē, kad pastiprināti risinājās specializācija arī audēju

amata ietvaros, krāsotāji arvien vairāk atdalījās no audējiem. Savukārt, lai

krāsotājs varētu eksistēt kā patstāvīgs amatnieks, tam bija jāpalielina
darba apjoms, ko bija iespējams izdarīt, ierīkojot īpašas krāsotāju darb-

nīcas. Darba organizācija tajās maz atšķīrās no parastās, zemnieku sētās

pazīstamās šķiedru krāsošanas. Lielākā atšķirība bija tā, ka mājamatnieki
un mājrūpnieki parasti krāsoja vilnu vai dziju, bet amatnieki darbnīcās —

audumus.

Visus ar krāsošanu saistītos darbus veica pats amatnieks, palīdzot kā-

dam ģimenes loceklim vai algotam strādniekam(ЦГИА СССР, Ленинград,

ф. 1290, on. 5, д. 84, 1893 г.). Krāsotāja jeb permaņa [<vlv verwen, S, 87)
darbs bija izdevīgs, jo darba samaksa divas reizes pārsniedza audēju darba

samaksu.

Cita aina bija vērojama pie dzirnavām ierīkotajās apretūras darbnī-

cās. Par to vadītājiem dzirnavu īpašnieki pieņēma krāsošanas meista-

rus, kas arodapmācību bija guvuši pilsētas amatnieku darbnīcās vai tekstil-

fabrikās. Krāsojamo un kodināmo šķīdumu sagatavoja pats meistars, bet

visus palīgdarbus veica strādnieki. Strādnieku — parasti bijušo audēju vai

laukstrādnieku skaits darbnīcās nepārsniedza 3—5. Vēl 19. gs. beigās šajās
darbnīcās nekrāsotā materiāla sagatavošanu, nokrāsoto audumu skalošanu

un gludināšanu veica tikai ar rokām. Skaloja visu gadu brīvā dabā.
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Jāatzīst, ka salīdzinājumā ar minētajām amatnieku austuvēm un krā-

sotavām pie dzirnavām ierīkotās apretūras darbnīcas uzskatāmas par pār-

ejas stadiju no amatnieku darbnīcām uz rūpniecības uzņēmumiem. Tās

iezīmē «darba sabiedriskās dališanas augšanas procesu» [Ļeņins, 3, 292].

MEISTARI KALPI

Sī nelielā audēju grupa Vidzemē izveidojās īsi pēc dzimtbūšanas atcel-

šanas. Meistari, kuriem nebija savu darbarīku un iedalītās zemes, atstājot
muižas vēvera posteni, palika arī bez pajumtes. Viņiem nekas cits neatlika

kā līgt par kalpiem. Tā sadzīvē izveidojās zemnieka saimnieka un vēvera

kalpa savstarpējo attiecību variants. Sis variants turpināja saglabāties arī

19. gs. 60.—70. gados, kad šādā kalpa stāvoklī nonāca amatniecības un

mājrūpniecības centros izputējušie saimnieki — meistari.

Lai varētu nodarboties ar amatu un iegādāties darbarīkus, viņi salīga

pie saimniekiem, apņemoties iemācīt amatā darba devēju un viņa bērnus.

Uz šādiem noteikumiem saimnieki audējus līga labprāt.
Saskaņā ar noslēgto amata mācības līgumu saimnieks meistaram uz

5—6 gadiem deva mitekli, uzturu, dažreiz arī savus darbarīkus. Meistars

apņēmās saimnieku šajā laikā iemācīt amata. Saimniekam tas bija izde-

vīgi, jo viņš ne tikai iemācījās amatu, bet, pateicoties savam darba devēja
stāvoklim un lielākai rocībai, ar laiku varēja kļūt meistaram par bīstamu

konkurentu. Līguma izpildes laikā kopīgi gādātos amata rīkus maksāja uz

pusēm. Dalīja arī audēja darbā iegūto tīro jeb amata peļņu. Pirmajos trīs

mācību gados saimnieks apmierinājās ar 7з peļņas, bet vēlāk pieprasīja
pusi (LCVVA, 5890. f., I. apr., 13. 1., 97. nr.). Iznāca, ka darba devējs —

māceklis ekspluatēja meistaru, jo kopīgajā pasākumā ieguldītā meistara

darba da|a bija daudz lielāka nekā mācekļa daļa. Ražoto vērtību sadali

nenoteica vis amata prasme un ieguldītā darba daudzums, bet gan īpa-
šuma tiesības uz ražošanas līdzekļiem, t. i., uz ēkām un darbarīkiem. Daž-

reiz saimnieks vēvermeistaram atļāva pieņemt vel otru mācekli, kura uztu-

rēšanas izdevumus saimniekam maksāja meistars. Sāda kārtība saimnie-

kam deva iespēju ekspluatēt ne tikai meistaru, bet arī meistara mācekļus.

Smagie dzīves un darba apstākļi bieži vien bija par iemeslu līguma
laušanai. Rezultātā meistari no saimniekiem aizgāja. 19. gs. 60. gados
bija gadījumi, kad saimnieks ar vēvermeistaru amata mācības līgumu slē-

dza tikai, savstarpēji vienojoties, bet oficiāli pie pagasta tie&as saimnieks

šo cilvēku pieņēma par kalpu. Sāds stāvoklis radās darbaspēka pārpali-
kuma apstākļos un va|inieku kā sociāla slāņa apkarošanas rezultātā.

19. gs. 60. gadu otrajā pusē meistaru kalpu stāvoklis uzlabojās, jo

auga pieprasījums pēc viņu darbaspēka, it īpaši mājrūpniecības centros.

Viņi varēja kļūt arī par patstāvīgiem amatniekiem.

ZEĻĻI

Līdzīgos dzīves apstākļos kā kalpi atradās ari otra algoto amatnieku

kategorija — ze((i. Tie bija pie meistariem saimniekiem arodapmācību bei-

gušie jaunekļi, kuri vēlējās iepraktizēties audēja darbā pamatīgāk. Bija

gadījumi, kad jaunie amatnieki nevarēja uzsākt patstāvīgas amatnieka
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gaitas, tāpēc pieņēma meistara piedāvājumu palikt par algotu strādnieku,
kamēr iekrāja līdzekļus. Alga viņi saņēma to pašu naturāliju daļu, ko arod-

apmācību nebeigušie audēji, t. s. amata puiši (sal. mājrūpnieki — kalpi),
bet naudā 25—50% vairāk par tiem, t. i., 3—30 sudraba rubļu gadā.

Zellim pie vēvera parasti bija jāpavada 1 līdz 4 gadi, atkarībā no vie-

nošanās. Jaunie audēji centas pēc iespējas ātrāk sākt patstāvīgi strādāt.

Turpretī dzirnavas zellis par tādu varēja palikt līdz pat mūža galam, ja
vien pašam neizdevās iegūt īpašumā dzirnavas vai audēja darbnīcu.

MĀCEKĻI

Mācek|i bija no 14 līdz 20 gadus veci jaunieši, kurus vecāki vai aiz-

bildņi nodeva amata mācībā pie meistara. 19. gs. pirmajā pusē lielākā daļa

mācekļu bija saimnieku dēli, bet gadsimta otrajā pusē netrūka arī vaļinieku
un pat kalpu bērnu. Viņu pienākumus un tiesības regulēja mutiski vai arī

rakstiski pie pagasta tiesas noslēgts līgums. Tajā ietvertās meistara un mā-

cekļa savstarpējās saistības bija dažādas, atkarībā no vietējiem apstākļiem
un iespējām vienoties [Alsupe, 11 —20]. Jaunietim bez amata priekšzināša-
nām mācību laiku noteica 5—6 gadi, bet ar priekšzināšanām I—41 —4 gadi.
Tomēr apmācības ilguma noteikšana galvenā mēraukla nebija vis mācekļa
konkrētais zināšanu un iemaņu apjoms, kas bija jāapgūst attiecīgajā arodā,
bet gan meistara cenšanās savu darbnīcu un sētu nodrošināt ar lētu darba-

spēku. Tāpēc meistari saimnieki labprāt ņēma mācekļus uz ilgāku laiku

un nodarbināja tos arī savās saimniecībās. Līgumus parasti slēdza pava-

sarī, kad sākās smagie audumu balināšanas vai velšanas, kā arī steidzamie

lauku darbi. Meistari vaļinieki mācekļus parasti ņēma uz īsāku laiku nekā

meistari saimnieki un darīja to rudenī, kad sākās tiešie aušanas darbi.

Tomēr arī vaļinieki nereti sūtīja mācekļus atkalpot saimniekam par dzī-

vokli un zemes gabaliņu nolīgtās dienas pie lauku darbiem, ganos v. c.

Māceklis ekstensīvas apmācīšanas apstākļos būtībā bija meistara al-

gots strādnieks. Kā saimnieks kalpam, tā meistars māceklim patvaļīgi no-

teica darba laika ilgumu. Vasarās nācās strādāt tāpat kā laukkopjiem no

saules līdz saulei, ziemās — ne mazāk par 12 stundām diennaktī.

Kā darba, tā arī brīvajā laikā māceklis nebija pats par sevi noteicējs:
viņam bija jāklausa ne vien meistaram, bet arī tā ģimenes locekļiem jeb-
kurā diennakts laikā. Sevišķi grūti klājās tiem mācekļiem, kuru meistari

bija vaļinieki vai no saimnieka ģimenes neatdalījušies pēdējā tuvinieki, kas

dzīvoja ar saimnieku vienā dzīvojamā ēkā. Tādā gadijumā māceklis atra-

dās divkāršā — sava meistara un meistara saimnieka — pakļautibā. Pus-

audzim māceklim bija jādara pat pieaugušu cilvēku darbi, lai gan uzturu

viņš saņēma mazāk nekā pieaugušie. Par nepadarītu darbu, par nepaklau-
sību, meistaram nepatīkamu uzvedību vai par nepakļaušanos pieaugušo
rīkojumiem meistari mācekļus pat vēl 19. gs. 60. gados pēra. Mācekļi uz-

krauto pienākumu smagumu varēja nokratīt, tikai bēgot. Tāpēc mācekļu

bēgšana bija izplatīta parādība, un tā kvalificējama kā cīņas forma pret

smago ekspluatāciju. Ja māceklis aizbēga, meistaram bija jācieš zaudējumi,
jo aptrūka paredzētā darbaspēka. Vēl 19. gs. 50. gados Jaunpiebalgas meis-

tari bija aprēķinājuši, ka gadā meistars no katra mācekļa gūst 30 sudraba

rubļu tīras peļņas (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 7. L, 195. nr.). Lai izvairītos

no mācekļu bēgšanas, 19. gs. pirmajā pusē līgumos bija speciāli punkti,
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kas paredzēja, ka meistars mācekli pie citiem darbiem nesūtīs vai arī sūtīs

tikai noteiktu dienu skaitu. Turpreti 19. gs. otrajā puse, kad sakarā ar rūp-
niecības attīstību pilsētās turp devas daudzi laucinieki un laukos arvien

vairāk sāka trūkt laukstrādnieku, meistars pat neņēma mācekli mācībā,
ja tas atteicās no laukstrādnieka gaitām viņa saimniecībā. Amata mācības

līgumos tagad bija noteikts, ka māceklis vasarā strādās lauku darbu un

tikai ziemā mācīsies aust. Sai laikā stipri mainījās mācek|u un meistaru

attiecības, līdzšinējo patriarhālo attiecību vietā stājās darbaspēka pirkšana
un pārdošana.

Aroda specifika, kā arī meistara un mācekja sociālais stāvoklis no-

teica savstarpējos maksājumus. 19. gs. pirmajā pusē saskaņā ar tradīciju
mācekli meistariem macibu naudu nemaksāja, jo vairākus gadus ilgajā ap-
mācības laikā palīdzēja veikt pasūtījumus. Meistars māceklim kā darba

algu deva uzturu, gultas vietu, dažreiz arī apģērbu vai to vietā nelielu

naudas summu, kā arī samaksāja pagastam macek|a galvas naudu. Mā-

cības beidzot, meistars māceklim deva arī vienu darbarīku komplektu, lai

jaunais amatnieks varētu patstāvīgi uzsākt darbu. Vecpiebalgā, kur blakus

aušanai plaši izplatīts bija ari kokapstrādatāju amats, māceklim pielīgto
amata lietu (darbarīku) komplekts bija visai bagātīgs, piemēram, 1841.gadā
Vecpiebalgas vēvermeistars Gīzu Pēteris Ziediņš māceklim Zosēnmui-

žas Muciņu saimnieka dēlam Jēkabam Zariņam pēc pieciem vēvera

amata mācībā pavadītiem gadiem deva vienas stelles, vienu desmit simtu

ķemmi, trīs kavas nīšu, trīs kavas paminu, trīs kavas ripu, vienu pāri
susekļu, vienu spēnīzeri, vienu atspoli, vienu šķērlādi, vienu riekumu un

šķēru kokus (LCVVA, 5890. f., I. apr., 3. L, 63. lp.). Ja māceklim rīki ne-

bija vajadzīgi vai ja meistaram nācās grūti tos sagādāt, meistars riku

iegādei paredzēto summu izmaksāja naudā vai nu vienā reizē, vai arī sa-

dalot pa gadiem. Sis īpatnējais algas lielums 3—7 rubļi gadā bija atkarīgs
no tā, cik māceklis varēja būt noderīgs meistara darbā.

19. gs. 70. gadi mācekļu ekonomiskā un tiesiskā stāvokļa ziņā uzska-

tāmi par lūzuma periodu. Ja vecie linaudēju meistari mācekļus turēja līdz

četriem gadiem, tad jaunie, kam parasti nepiederēja zemkopju saimniecī-

bas, — ne ilgāk par diviem gadiem, jo pārgāja uz intensīvu apmācību
un mācību apmaksu naudā. Nereti mācekļi pie meistara palika tikai vienu

ziemu. Tādos gadījumos māceklis saņēma meistara mājās gultas vietu,

uzturu pie saimes (saimnieku mājās) vai meistara ģimenes (vaļinieku mā-

jās) galda un gada algu naudā 4—B rubļu apmērā.
19. gs. pirmajā pusē meistaram bija jāatbild par mācekļa morālo au-

dzināšanu, bet gadsimta otrajā pusē tikai tad, ja vecāki vai aizbildņi to

vēlējās. Ja apmācības laikā māceklis nespēja izpildīt meistara prasības,

viņš līgumu lauza un aizgāja, par nostrādāto laiku saņēmis pienākošos

algu. Līdz ar to mācekļa un meistara attiecības bija izbeigtas.
19. gs., otrajā pusē radās jaunas arodapmācības formas un reize ar

tām arī jauna tipa mācekļi. Dibinājās tekstilizstrādes darbnīcas pie dzir-

navām, kurās pieņēma pasūtījumus dažādu audumu darināšanai, kā arī

tika organizēti jauni tekstilrūpniecības uzņēmumi, kas gan pieņēma pasū-

tījumus, gan ražoja pārdošanai brīvā tirgū. Sajās darbnīcās un uzņēmumos
kā mācekļus pieņēma galvenokārt vīriešus, kam darba gaitā bija jāiemācās
strādāt ar mehāniskiem stāviem (kuru visumā vēl bija maz) un krāsot au-

dumus ar anilīna krāsām. So darbnīcu un uzņēmumu māceklis no tekstil-

rūpniecības strādnieka atšķīrās ar to, ka saņēma mazāku algu. Sīkrūpniecī-
bas uzņēmumos, tāpat kā amatnieku mājokļos, samēra bieži mācekļi dzī-

voja īpašnieka ierādītās telpās, bet ēda pie darbinieku galda.
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Sākot ar 19. gs. 80. gadiem arvien palielinājās mācekļu — sieviešu

skaits. Dažādus aušanas kursus beigušās meistares pieņēma mācekles uz

laiku no viena līdz trim gadiem.
Meistares rīcībā nereti bija vairākas telpas, bet māceklēm tika ieda-

līta visām viena kopīga istaba, kurā tās gulēja, strādāja sīkus darbus un

mācījās. Ja meistares pašas dzīvoja diezgan lielā šaurībā, saspiesties nā-

cās arī māceklēm, kas nereti pat gulēja pa divām vienā gultā.
Mācekles pārtika no pašu vārīta ēdiena, ko gatavoja meistares virtuvē

no pašu produktiem. Ja meistare bija vieniniece, tā ēda ar māceklēm pie

kopēja galda. Produktus katra persona gādāja savu tiesu.

Mācekles 20. gs. sakumā maksāja noteiktu mācību naudu — pieci līdz

10 rubju gadā, kuru meistares bezzemnieces mēdza pieņemt arī produktos.
Bez tam māceklēm bija katru gadu jāņem līdz arī zināms daudzums kok-

vilnas diegu, linu un vilnas dziju paraugu aušanai un vingrinājumu audu-

miem. Pēdējā gada bija vajadzīgs materials «meistarstiķa» darināšanai.

Visu apmācību laiku mācekles līdztekus mācībām palīdzēja meistarēm veikt

kārtējos pasūtījumus.

VAĻINIEKI

19. gs. otrajā pusē profesionālo audēju vairums bija bezzemnieki, kas

pārtika tikai no amata peļņas. Izvēlēties šo arodu viņus mudināja perspek-
tīva tikt pie labāka atalgojuma. Amatnieku darbs bija vairāk apmaksāts
nekā kalpu pūliņi, tādēļ amatniekiem audējiem bija vairāk iespēju atpirk-
ties no rekrūšiem (pirms obligātā karadienesta nodibināšanas 1874. g.), no-

dibināt un uzturēt ģimeni un būt neatkarīgākiem no citiem. Viņu vidū

bija: a) arodapmācību beiguši amatnieki (vīrieši un sievietes), kas strā-

dāja vieni vai kopā ar ģimenes locekļiem; b) meistari vai meistares, kas

pieņēma arī mācekļus; c) audēji un audējas, kas pelnījās ar aušanu ka ar

gadījuma darbiem.

Amatnieku audēju iekļaušanās vaļiniekos 19. gs. otrajā puse bija vēs-

turiski nosacīta. Feodālisma sairuma posmā lauku amatniekus, kas neie-

ņēma muižas vai pagasta amatnieka posteni, kā lauksaimniecībā regulāri
nenodarbinātos iedzīvotājus pieskaitīja pie vaļiniekiem. 19. gs. 60. gados
lauku amatnieku vairums atkal tika pieskaitīti pie vaļiniekiem, kas jopro-

jām sabiedrības sociālajos grupējumos amatniekiem saglabāja visai neno-

teiktu vietu. Līdz ar to amatniekiem vaļiniekiem, tāpat kā agrāk, bija jā-
meklē iztika un miteklis pie likumā atzītām ļaužu grupām, t. i., zemes īpaš-

niekiem, nomniekiem un kalpotājiem.
Darba samaksas veidu un likmi, kā arī mitekļa sagādi amatnieku kva-

lifikācija iespaidoja maz, galvenais regulētājs faktors bija darbaspēka pie-

prasījums. Tādēļ arī amatnieku vaļinieku (kopš 19. gs. beigām īrnieku)
darbu un dzīvi visreljefāk varam vērot caur darba samaksas un mitekļa

sagādes prizmu.
Jau 19. gs. pirmajā pusē amatnieka audēja darbu vērtēja naudas iz-

teiksmē. 60. gadu pirmajā pusē, tāpat kā 50. gados, deva 2—3 V2sudraba

kapeikas par vienas olekts linu audekla noaušanu (LCVVA, 6003. f., 2. apr.,
88. L, 148. lp.).

Pusnātna un vilnas auduma aušanas takse bija atkarīga no darba

grūtuma pakāpes. Maksāšana notika dažādi: muižnieki, muižas kalpo-

tāji, pilsētnieki, arī daļa zemnieku maksāja naudā; daļa zemnieku deva

linus, vilnu, dzijas, produktus v. tml., bet citi lauku amatnieki nereti sa-



55

maksai piedāvāja pretī savus izstrādājumus. Samaksa saņemtos izejmate-
riālus audēji izlietoja gan pārdodamu audumu ražošanai, gan pasūtīto
audumu velkiem. Tomēr jāatzīst, ka lielākas da|as amatnieku saskarei ar

tirgu bija tikai gadījuma raksturs. Sava materiāla izmantošana velkiem

uzskatama par savdabīgu laika taupīšanas paņēmienu, jo amatniekam mak-

sāja par noaustiem audumiem, bet tādi aušanas sagatavošanas darbi kā

vilkšana un iekārtošana stāvos, kas praktiski aizņēma tikpat daudz laika

kā pati aušana, palika ārpus šīs samaksas sistēmas. Tādēj amatnieki bija
ieinteresēti aust garus audumus, jo minētie sagatavošanas darbi kā īsiem,
ta gariem gabaliem bija vienādi darbietilpīgi. Savukārt zemnieku rocība

neļāva nodot lielus pasūtījumus, tāpēc amatnieki atrada kompromisu un

no pasūtītājiem pieņēma tikai audu dzijas, bet velkiem izmantoja savus

izejmateriālus.
Labi apmācītie audēji vīrieši stingri pieturējās pie attiecīgajā laika

posmā pieņemtās darba samaksas nauda. Ja arī viņi ņēma produktus vai

dzijas, tad norēķinājās saskaņā ar darba un produktu cenām.

Piemēram, 1857. gadā Jaunraunas vēveris Jānis Liepiņš noauda vie-

tējam saimniekam Dāvim Znotam 63 olektis audekla. Maksu par au-

šanu — 2 sudraba rubļu vērtībā vēveris saņēma šādā veidā: 5 stopus
putraimu, vienu pāri spaiņu un 87,5 kapeikas naudā (LCVVA, 939. f.,
1 apr., 25. 1., 17. lp.).

Visai nenoteikti norēķināšanās notika starp amatniekiem un viņu
radiem. Saimnieki mēdza palūgt brāli vai krusttēvu izpalīdzēt un noaust

kādu audumu, tā sakot, par paldies. Amatniekam spēka gados šādi pa-

kalpojumi laika budžetā pārāk lielus robus necirta, bet sirmgalvja vecumā,
kad dienišķo maizi varēja nopelnīt tikai ar grūtībām, radinieku lūgumi un

pavēles bija smaga nasta un ķildu cēlonis.

Vissliktāk un neprecīzāk 19. gs. tika apmaksāts nemācīto audēju —

kalpa sieviešu, atraitņu un vājinieču darbs. Viņām parasti maksāja pro-
duktos: putraimu, zirņu, miltu kulītes, kāds gaļas gabaliņš vai kartupeļu
maišelis bez noteikta vai norunāta mēra un svara tika iedots reizē ar

solījumu trūkstošo samaksas daļu atdot citreiz. Starp solītājiem netrūka

citreizes aizmirsēju. Tādēļ bez vīriem un brāļiem palikušās audējas —

atraitnes, vientuļās mātes, gados vecākas neprecētas sievietes tautā pie-

skaitīja likteņa pabērniem. Tās bija pakļautas izmantošanas un neiecie-

tības vējiem, bija spiestas pelnīt savu bēdu maizi no gadījuma uz

gadījumu.
Audēju darba samaksa 19. gs. otrajā pusē pakāpeniski diferencējās

un vairākkārt mainījās.
19. gs. 60. gados vēl samērā plaši praktizēja visumā nenoteiktu gabal-

darba samaksu. Piemēram, Kaivē piecu lakatu vai vienu brunču aušana

maksāja 1 sudraba rubli (LCVVA, 6071. f., I. apr., 12. Ц 124. lp.), kaut ari

priekšmetu lielumi un to aušanā izlietotais laiks un prasme bija atšķirīgi.
Zemnieki, pasūtot audeklu, vadmalu vai pusvadmalu, parasti audējiem ne-

lika vis noaust noteiktu olekšu skaitu, bet gan bomi vai gabalu, t. i., lie-

lāko auduma daudzumu, ko var ietīt stāvos vienas reizes aušanai ar vienu

vilkšanu. Piemēram, Baižkalnā par vienu bomi (55 olektis) pusnātna au-

duma aušanu Dāvis Auza 1862. gadā saņēma vienu pūru rudzu, puspūra
miežu un divi sieki zirņu (LCVVA, 7284. f., 1. apr., 4. L, 38. lp.). Līdzīgus
piemērus iespējams atrast dažādās Vidzemes vietās arī vēlāk, un šī neno-

teiktība samaksā bija cieši saistīta ar amatnieku nepilnīgu nodarbinātību.

19. gs. 70. gados nostabilizējās vidējā takse par vienas olekts aušanu, proti,
B—l28—12 kapeikas par nātnu, 10 kapeikas par pusnatnu, 15—18 kapeikas par
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vilnas auduma vienas «lekts noaušanu (LCVVA, 7284. f., 1. apr., 5. 1.,
74. lp.; 6003. f., 2. apr., 99. 1., 19. lp.). Sajā laikā arvien vairāk ieviesās

audēja darba atlīdzināšana ar dienas algu, jo meistaru palīgiem, apkārt-
ceļotājiem audējiem un palīgdarbu veicējiem citādi bija grūti novērtēt pa-
darīto darbu un noteikt pelņas lielumu. Piemēram, Smiltenes pagasta

audēja dienas alga bija 30 kapeikas (LCVVA, 3358. f., 33. apr., 10. 1.,
131. lp.). 19. gs. beigās audēja atalgojums dienā svārstījās no 80 kapeikām
līdz vienam rublim. Tā pelnīja arī segu audējas. Uz stāviem vienā reizē

uzvilka velkiem 8 pakas diegu, ar to tad pietika visam gadam. Sagatavo-
šanas darbi ilga 3 nedēļas, aušana ap 285 dienas, katru dienu varēja no-

aust '/з—

lli segas, par katru segu saņēma 1,5—3 rubļus (Dzērbene, Lim-

baži, Smiltene). 20. gs. sākumā takse daudz neizmainījās. Viens audējs
atkarībā no kvalifikācijas pelnīja 200—400 rbļ. gadā (ЦГИА СССР, Ле-

нинград, ф. 395, on. 2, д. 3653, л. 41, 51, 218).
Šīs grupas audēju, t. i., amatnieku va|inieku, dzīves apstākļus visai

spilgti ilustrē arī mitekļu nodrošināšanas iespējas, kas bija analoģiskas
pārējo vaļinieku (19. gs. 60.—70. gadi) vai īrnieku (19. gs. 80.—90. gadi)

dzīvokļu nodrošināšanas iespējām. 19. gs. bija izplatīti divi varianti:

1) dzīve saimnieku dzīvojamās ēkās, 2) dzīve īpašās vaļinieku mājiņās.
19. gs. pirmajā pusē amatnieku vaļinieku lielākā daļa bija bez zemes

palikušie saimnieku jaunākie dēli, kuriem tēvi vai vecākie brāļi palīdzēja
iziet amata mācībā, vai arī neprecētās meitas, kas darba iemaņas apguva

mājās pie tuviniekiem. Daļa neprecēto amatnieku, sevišķi sievietes, neatda-

lījās no tēva vai brāļa ģimenes un amata darbu strādāja tikai ziemās.

Toties precētie audēji atdalījās no vecākiem un kļuva par vaļiniekiem, palik-
dami dzīvot dzimtajā sētā vai pāriedami dzīvot citur. Vaļiniekus labprāt

pieņēma mājās, kur bija mazāk ļaužu. Visumā pārapdzīvotajās zemnieku

dzīvojamās telpās dabūt piemērotu piemešanās vietu nācās grūti. Tādēļ

jau arī pastāvēja tikai divas mitekļa nodrošināšanas iespējas: izmantojot
radniecību ar mājas saimnieku un apelējot pie pēdējā aizgādniecības jūtām
vai k|ūstot par potenciālu dienas strādnieku saimniecībās, kurās periodiski
trūka darbaspēka. Turklāt amatnieks audējs nevarēja apmierināties ar jeb-
kuru jumtu virs galvas. Viņa rīcībā bija jābūt telpai vai telpas daļai, kurā

varētu novietot stāvus loga tuvumā un pietiktu vietas arī gultai. Minēto

nepieciešamību izdevās nodrošināt tikai daļai audēju, galvenokārt saim-

nieka tuviniekiem, bet vairumam bija jāsamierinās ar saimes istabas kaktu,
kas bieži vien atradās vistuvāk durvīm. Bez tam audējiem ierādīja stūrīti

klētī vai kādā piebūvē rīku un pārējo niecīgās iedzīves priekšmetu novieto-

šanai. Saimes istabās dzīvojošajiem amatniekiem pašiem bija jāgādā arī

malka. Vīriešiem šī prasība bija viegli izpildāma, bet sievietēm sagādāja
daudz rūpju, nereti nācās lūgt malku no saimnieka, par to uzņemoties da-

žādus atstrādāšanas darbus. Piemēram, par viena gada malku bija jāsa-

vērpj 10 mārciņas linu, jāsaauž zināms daudzums audeklu v. tml. Bija
saimnieki, kas savā pajumtē pieņēma arī amatniekus ar visām ģimenēm. Tie

amatnieka ģimenei at|āva turēt govi, aitu un ierādīja gabaliņu zemes, kur

iedēstīt pūru kartupeļu, un pāris dobes kāpostiem. Tāpat saimnieks deva

pāris vezumu mēslu, ja īrniekam pašam lopu nebija.
Par īri amatniekam, tāpat kā jebkuram citam vaļiniekam, gadā bija

jāatkalpo kopumā trīs nedēļas, parasti pa dienai nedēļā steidzamāko lauku

darbu laikā (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 11. 1., 62. nr.). Bieži vien gada bei-

gās, saskaitot nokalpotās dienas, izrādījās, ka steidzamo darbu saim-

niekiem bijis daudz un īrnieka kalpojamas trīs nedēļas pastiepušās divas

un trīs reizes garākas. Jāpiebilst, ka labi amata pratēji, kas visu gadu bija
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nodrošināti ar darbu, centās izvairīties no atstrādāšanas kā īres maksas,
bet maksāja īri tikai naudā. Raunā šādi gadījumi bija sastopami jau 19. gs.
30. gados, kad par vienu telpu amatnieks gadā maksāja 10 rubļus (LCVVA,
939. f., 1. apr., 23. Ц 90. lp.).

Dzīve pārpildītajās saimes istabās bija visai neērta, tapec amatnieki,
it īpaši neprecētie, labprāt uzņēmās veikt pasūtījumus darba devēja mājās.
Tur darba laikā viņi saņēma pajumti, uzturu un gultas drēbes. Bez tam

ilgstošas nodarbinātības gadījumā darba devējam bija jāsamaksā arī gal-
vas nauda (LCVVA, 7284. f., 1. apr., 5. 1., 74. lp.). Amatnieki ceļotāji strā-

dāja ar darba devēja rīkiem, izņemot nītis, šķietus un atspoles, ko lietoja
savus, jo zemniekiem ne vienmēr visi šie rīki bija vajadzīgajā kvalitātē.

Labvēlīgākus darba un dzīves apstākļus amatnieki varēja nodrošināt,

dzīvojot tā saucamajās vaļinieku mājiņās, kuras uz savas zemes cēla lie-

lāko māju saimnieki, lai tādējādi nodrošinātos ar darbaspēku. Kopš 19. gs.

vidus šīs mājiņas bija izplatīts vaļinieku — ģimenes cilvēku dzīvokļa tips.
Tās bija sava laika labākās lauku amatnieku mītnes, it īpaši, ja bija celtas

uz saimniecības attālākiem zemes gabaliem. 19. gs. 40.—50. gados piepra-

sījums pēc vaļinieku mājiņām bija lielāks nekā piedāvājums, tādēļ amat-

nieki, kuru ģimenēs bija spēcīgi vīrieši un iekrāta nauda, salīga ar saim-

niekiem un mājiņas uzcēla paši. Minētās vaļinieku mītnes sastāvēja vai nu

no vienas, vai divām ēkām, t. i., dzīvojamās ēciņas un kūtiņas, kas bija cel-

tas atsevišķi vai arī zem viena jumta. Eku konstrukciju un iekšējo izvei-

dojumu risināja pēc tā laika zemnieku celtņu parauga,tikai attiecīgi mazāka

izmēra. Tāpēc vaļinieku dzīvojamo māju vērtība 19. gs. pirmajā pusē ne-

pārsniedza 30 sudraba rubļu (LCVVA, 6003. f., 2. apr., 88. 1.). Nomas no-

teikumi par zemes gabala izmantošanu bija līdzīgi, proti, par zemes ga-

balu amatnieks saimniekam atstrādāja trīs četras nedēļas gadā, un par

ganībām vienai govij kādam no amatnieka ģimenes locekļiem vienu dienu

nedēļā bija jāpilda visas saimniecības gana pienākumi (LCVVA, 5890. f.,
1. apr., 11. 1., 62. nr., 1861. g.; 15. 1., 162. nr., 1866. g.; 30. 1., 453. nr.,

1888. g.).
Vaļinieki amatnieki amata darbu strādāja cauru gadu, kad bija sa-

ņemts pasūtījums, resp., jebkurā gada laikā. Atšķirībā no vaļinieka māj-

rūpnieka, kas specializējās tikai kadā vienā darba veidā, amatniekiem bija

jāprot visi aušanas darbi un jāpārzina ari dažādas aušanas tehnikas, jo,
tikai pateicoties plašākam kvalifikācijas diapazonam, amatnieks varēja
nodrošināties ar pietiekamu pasūtījumu skaitu savā dzīves vietā. Toties

meistariem ar šaurāku specializāciju iztiku nācās sagādāt arī vēl ar kādu

citu blakus nodarbošanos, jo Vidzemes lielākajā daļā pieprasījums pēc
audumiem vēl bija par mazu, lai visiem audējiem amatniekiem nodrošinātu

pilnīgu nodarbinātību savā specialitātē. Tāpēc daudzi amatnieki prata
vairākus amatus un strādāja arī dažādus citus darbus.

Tā, piemēram, audēji vienlaikus bija arī skolotāji, pagasta skrīveri,

aušanas darbarīku darinātāji, ērģeļu būvētāji, namdari, galdnieki utt.

(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 1. 1., 1. nr., 1834. g.; 6071. f., 1. apr., 6. 1., 2.—

3. lp., 1833. g.; 939. f., 1. apr., 23. 1., 95. lp., 1838. g.; 25. 1., 17. lp., 1857. g.;

5890. f., 1. apr., 15. 1., 104., 108., 115. nr., 1876. g.; 17. 1., 29. nr., 1872. g.;

25. L, 128. nr., 1881. g.). Visspilgtāk šī amatu savienošana izpaudās Vidze-

mes vācu kolonijā Iršos (MV, 1866., 11. nr., 81. lpp.), kur viens cilvēks

nodarbojās ar aušanu, šķietu taisīšanu un galdniecību. Šādos apstākļos

strādājot, gāja zudumā daudz enerģijas, ko varētu izmantot galvenā amata

iemaņu un zināšanu padziļināšanai. lespējams, ka, šādu daudzu amatu

pratēju dzīvi vērojot, tautā radies sakāmvārds: Deviņi amati, desmitais
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būdā. Ari amatnieka darbs zemkopība nebija nekas cits kā nepilnīgas pro-

fesionālas nodarbinātības sekas. So saistību ar zemkopību kā Vidzemes

lauku iedzīvotāju galveno nodarbošanos — ta izpaudās ekonomiska atka-

rībā no lielo saimniecību saimniekiem — amatnieki izjuta vissmagāk. Jo

vairāk zemnieku sētas iesaistījās preču-naudas saimniecības sistēmā, jo
vairāk saimnieki centas vaļiniekus nodarbināt lauku darbos.

Sajā ziņa lauku amatnieku bezzemnieku stāvoklis maz mainījās arī

19. gs. 60. gados, kaut saskaņā ar jau minētiem 1863. un 1866. gada liku-

miem zemnieki ieguva tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanās veidu un vietu.

Līdz pat gadsimta beigām sakara ar māju iepirkšanu un augstajām zemes

nomām pieauga maksājumi un atstrādašanas apjoms par vaļinieku mīt-

nēm un iznomājamiem zemes gabaliņiem. Pēdējie parasti nepārsniedza
lfļ pūrvietu, bet par to bija jāmaksā 25 un vairāk sudraba rubļu (LCVVA,
5890. f., 1. apr., 27. 1., 4. nr., 1888. g.).

19. gs. pēdējos gadu desmitos saimnieki, ceļot jaunas dzīvojamās ēkas,

izbūvēja aiz saimes istabas vēl telpas jeb t. s. īrnieku galu, kuru paredzēja
izīrēt vaļiniekiem. Saja īrnieku gala visbiežāk pieņēma saimnieka tuvinie-

kus, radus, kas nereti paši bija piedalījušies ckas celšanā un tāpēc iegu-
vuši nerakstītas tiesības uz pajumti. Ceļot jaunas mājas, saimnieki izman-

toja vaļinieka darbaspēku gan pie koka, gan mūra darbiem. Ja saimnieks

nespēja par darbu samaksāt, tas vaļiniekiem par piedalīšanos būvdarbos

apsolīja «mūža rūmi» (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 25. 1., 11. nr., 1883. g.).
Tomēr šiem mutvārdu līgumiem bieži vien bija tāds pats liktenis kā vaļi-
nieku mājiņu cēlāju norunām: mainoties saimniekiem, jaunie saimnieki

vecās vienošanās neatzina un vaļiniekus no telpām izlika. Māju iepirkšanas
un saimniecību nostiprināšanas laikā saimniekiem bieži trūka naudas. Tur-

pretī lauku amatniekiem, piemēram, audējiem, ādmiņiem v. c, pa laikam

glabājās zināms rīcības kapitāls vai iekrāts mazumiņš brīvas naudas.

Tāpēc saimnieki labprāt ņēma rūmē tādus vaļiniekus, kas tiem varēja aiz-

dot naudu. Savukārt procentus no aizdotās naudas (parasti 6% gadā) no-

rēķināja īres maksas vietā (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 24. 1., 157. nr.). 19. gs.

pēdējos gadu desmitos vaļinieku un saimnieku savstarpējās attiecības

strauji mainījās. Sakarā ar darbaroku trūkumu lauksaimniecībā lielo māju
ipašnieki centas vaļiniekus iespējami vairāk nodarbināt zemkopju darbā.
Labi kvalificētie audēji turpretī nebija ieinteresēti strādāt saimniekam,
jo tic daudz ērtāk varēja nopelnīt iztiku tikai ar amatu: apvidos, kur bija
izveidojies spēcīgs lielsaimnieku slānis, audējiem amatniekiem darba

netrūka.

Kopš 19. gs. 70. gadiem audumus arvien vairāk pasūtīja arī laukstrād-

nieki, kas joprojām daļu darba algas saņēma natūrā — vilnā un linos.

Laukstrādnieku darba līgumos pat bija paredzēts, ka saimnieka pienākums
ir samaksāt audējam, kurš no algas liniem un vilnas darina audumus gā-

jēju apģērbam. Piemēram, 1872. gadā Baižkalna pagasta saimnieks Pēteris

Mežgailis savai kalponei algas tiesā deva puspoda linu, vienu pāri kurpju,

pastalas, cik noplisīs, vienu lakatu par 75 sudraba kapeikām, četrus rubļus
audumu krāsošanai, turēja vienu aitu, samaksāja vēverim par aušanu un

skroderim par pašūšanu (LCVVA, 7284. f., 1. apr., 4. 1., 168. a., 173. lp.).
Lielo saimniecību īpašnieki pat iegādājās uzlabotus audēju darbarīkus un

aicināja amatnieku mājā, lai pie vienas vilkšanas tas noaustu audumus visai

saimei jeb, kā toreiz dažuviet teica, paņēma vēveri, lai apauž māju. Labai

daļai vēveru šai laika jau savu darbarīku vairs nebija (LCVVA, 3358. f.,

33. apr., 19. 1., 290. lp.; 13. 1., 43. Ip.; 15. 1., 14. lp.; 19. 1., 1886. g. 19. aug.),
un tāpēc šādi apkārtstaigājošic audēji pēc sava sociālā stāvokļa jau pielīdzi-
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nāmi dienas strādniekiem. Viņu dzīves un darba apstākļi bija tadi paši, kā

citiem apkārtstaigājošiem amatniekiem, vienīgi audējiem dažkārt reizē ar

skroderiem un šuvējām nācās strādāt lielsaimnieku mājās, darinot saim-

nieku meitām pūru un gatavojoties kāzām, t. i., laikā, kad sētā valdīja paci-
lāta noskaņa, kas savukārt amatniekiem nodrošināja labāku uzturu neka

ikdienā.

Teiktais liecina, ka bija izveidojies visai pretrunīgs stāvoklis. Cīnoties

par darbarokām lauksaimniecībā, saimnieki kavēja audējus strādāt specia-

litātē, bet tai pašā laikā bez šīs specialitātes nevarēja iztikt. Tādā kārta

lauku amatniekiem, kas dzīvoja apvidos, kur strauji attīstījās kapitālistiska

lauksaimniecība, pajumtes jautājums sagādāja arvien lielākas raizes, jo

vaļiniekus, kas nepakļāvās saimnieka diktātam, mēdza izlikt no dzīvokļiem,
lai nepaklausīgā vietā ieņemtu citu, noderīgāku cilvēku. Sī iemesla dēļ
saimnieki ar amatniekiem īres līgumus slēdza uz īsu laiku, t. i., uz vienu

gadu vai pat uz vienu sezonu, turklāt par pajumti, dārziņu un ganību pra-
sot atstradāšanas nomu. Turpretī amatniecības un mājrūpniecības centros,

sevišķi Vecpiebalgā un Smiltenē, saimnieku un vaļinieku savstarpējās
saistības arvien vairāk un vairāk regulēja nauda. Saimnieki, kuru māju kop-

platība nepārsniedza 25 ha, lauksaimniecībā iztika ar ģimenes darbaspēku
un tāpēc īres maksu no vaļinieka amatnieka pieprasīja naudā. Tā audēji par

gultas un aužamo stāvu vietu saimes istabā maksāja līdz 15 rbļ. gadā
(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 17. 1., 2. nr.), par atsevišķu telpu īrnieku galā —

25 rbļ. gadā, par govs un aitas ganību un vietu kūtī — 5 rbļ. gadā (LCVVA,
5890. f., l. apr., 32.1., 403. nr.).

19. gs. otrajā pusē arī vaļinieku mājiņu celšanas noteikumi kļuva
arvien smagāki. Piemēram, 1870. gadā Jaunpiebalgas Sausgaļu saimnieks

Andrievs Lācis vaļiniekam Kārlim Paeglītim iznomāja 40 kvadrātasis

zemes, par kuru nekavējoties bija jāsamaksā 40 sudraba rubļu. Zemes gaba-
liņš bija iznomāts uz Andrieva Lāča un viņa vecākā dēla saimniekošanas

laiku līdz Kārļa Paeglīša un viņa sievas Annas mūža galam (LCVVA,
5890. f., 1. apr., 17. 1., 16. nr.). 19. gs. 70.—80. gados sakarā ar pāreju uz

intensīvāku, racionālu lauksaimniecību, apvienojot un iepērkot saimniecī-

bas, izmainot tīrumu vai dārzu sadalījumu, jaunie saimnieki vaļiniekus
bieži padzina no zemes pavisam vai pieprasīja pārcelties ar visām ēkām

citur. Sādu prasību izpilde bija saistīta ar lielām grūtībām: bija jāmeklē
jauna vieta, ēkas jānojauc, jāpārved un jāuzceļ no jauna. Kaut arī vaļinieku
ēku vērtība nepārsniedza 15—60 rbļ., pārcelšana prasīja līdzekļus, kurus

dažkārt nācās grūti sagādāt, tāpēc cīņa par patstāvīgu pajumti nereti bei-

dzās ar ūtrupi.
Jaunā laika situāciju amatnieki izjuta ne vien saimnieciskajā dzīvē, bet

arī ļaužu attiecībās un dzīves uztverē. Ja agrāk amatnieku galvenokārt vēr-

tēja pēc viņa paša personiskajām īpašībām, sevišķi pēc darba prasmes, pre-
cizitātes un padarītā darba daudzuma, tad 19. gs. pēdējos gadu desmitos

arvien biežāk par galveno kritēriju izvirzīja viņa mantisko stāvokli, resp.,

īpašuma vērtību. Amatnieka vaļinieka kustamā un nekustamā manta visumā

bija tik niecīga, ka jaunie saimnieki — zemes īpašnieki pat tālu izdaudzinā-

tus meistarus pieskaitīja pie ļaužu kategorijas, ar kuriem var nerēķināties.
Tāpēc arvien biežāk dēli, nākdami tēvu vietā par saimniekiem, neatzina tēvu

nolīgumus ar amatniekiem. Rezultātā amatnieki līgumus par vaļinieku mā-

jiņu celšanu sāka slēgt uzreiz ne vien ar pašreizējo saimnieku, bet arī ar

mantinieku, un līgumā izvirzīja noteikumus, kas uzcelto ēku lietošanas tiesī-

bas paredzēja arī cēlēju pēcnācējiem. Galu galā amatnieki vaļinieki paši
būvējās arvien retāk un retāk. Toties lielo saimniecību nomnieki un īpaš-
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11. att. Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Vēveru plāna shēma (uzmērots 1973. g.):
1— ēkas ar mūra pamatiem; 2 — bijušo ēku mūra pamati; 3 — nojumes; 4 — akas;

5 — dzirnavas; 6 — pagrabi. E 25, 48.

nieki, lai piesaistītu laukstrādniekus, vaļinieku mājiņu celšanu turpināja.
19. gs. 80.-90. gados tās cēla iespējami tālāk no saimniecības centra uz

mazauglīgas vai neiekoptas zemes (11. att.), lai nesamazinātu iekopto

tīrumu, dārzu un pļavu platības un līdz ar to saimniecības ienākumus
L

Daž-

reiz vaļinieku mājas bija celtas mežmalā, norās vai pat mežā, tāpēc tās

sauca par birzs mājām, vēra mājām v. tml. lemītniekiem īres maksas vietā

ik gadus vajadzēja uzplēst zināmu daudzumu līduma vai noru un ierīkot

tīrumus. Ar laiku šādas birzs mājas pārvērtās par jaunajām mājām salīdzi-

nājumā ar veco saimniecības centru, un tad tajās vairs nedzīvoja vaļinieks,
bet rentnieks.
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AMATNIEKI STRĀDNIEKI

Nelielajās lauku amatnieku darbnīcās nodarbināto amatnieku un

topošajās lauku tekstilfabrikās nodarbināto strādnieku darba apstākļi bija
līdzīgi. Tā, piemēram, 19. gs. beigās J. Vītantam piederošajās dzirnavās

strādnieks saņēma vienu istabu, kas reizē bija gan darba, gan arī dzīvo-

jamā telpa, kurā ar darba devēja rokas darbarīkiem un izejmateriāliem

strādāja, resp., uzvilka un auda, no pīkst. G līdz 21 ar pusotras stundas pus-
dienas pārtraukumu. Noaustos audumus vēla ar mašīnām, kas bija uzstā-

dītas dzirnavās atsevišķā korpusā. Tikai 20. gs. pirmajos gados strādnieku

dzīvokļus izbūvēja ārpus galvenās dzirnavu ēkas, bet vecās telpas palika
vienīgi par darba telpām. Sai laikā sagatavošanās darbi (vilkšana, spolē-

šana) bija vienas, aušana — otras strādnieku grupas ziņā. Bilskas pagasta
Danča dzirnavās daļa audēju saņēma materiālus uz mājām, daļa strādāja
dzirnavās. Mājās strādātājiem maksāja vairāk, jo viņi bieži izmantoja
savus darbarīkus. Mehāniskos aužamos stāvus abos minētajos uzņēmumos

ierīkoja tikai īsi pirms pirmā pasaules kara. Minēto un līdzīgo nelielo darb-

nīcu īpašnieki, cīnīdamies ar kapitāla trūkumu, nespēja pilnīgi mehanizēt

ražošanu, kā arī algot labi kvalificētus meistarus, kas parasti bija beiguši

arodapmācību pie kāda audējmeistara un tehniskās zināšanas apguvuši paš-
mācības ceļā ar speciālās literatūras palīdzību, strādājot un praktizējoties
kādā rūpniecības uzņēmumā. Strādnieki bija uzņēmumiem tuvākās apkārt-
nes ļaudis, kas arī amatu bija apguvuši dzimtās vietas tuvumā. No patstā-
vīgi strādājošiem amatniekiem viņi atšķīrās ar to, ka darbu saņēma no

uzņēmuma īpašnieka, lietoja darba devēja rīkus un saņēma mēnešalgu.

Piemēram, 20. gs. sākumā, lai saņemtu mēnesi 25—30 rubļu, strādniekam

bija jānoauž 500 olektis auduma. 19. gs. beigās darbnīcas darba laiks bija
12—14 stundas.

Ģimenes cilvēki produktus pirka no darba devēja, kam turpat līdzās

darbnīcai parasti piederēja arī saimniecība. Strādnieki vieninieki ēda pie
darba devēja saimes galda. Saimnieks interesējās ne vien par to, kā strād-

nieki strādāja, bet arī kā dzīvoja un uzvedās no darba brivajā laikā. Tā,

piemēram, J. Vītants, kas saimniecībā, dzirnavās un austuvē kopā ar lauk-

strādniekiem nodarbināja ap 40 algotus strādniekus, stingri raudzījās, lai

viņi kārtīgi apmeklētu baznīcu, ēšanā un dzeršanā ievērotu sātu un mēru,
turētu drēbes kārtībā, pieklājīgi un godbijīgi izturētos pret darba devēju un

arī savā starpā. Darba devējs paturēja acīs arī jauniešu attiecības, intere-

sējās par to, kā viņa strādnieki audzina bērnus utt. 20. gs. sākumā, kad

vecie īpašnieki savus uzņēmumus nodeva mantiniekiem, sadzīvē radās nozī-

mīgas izmaiņas. Jaunie uzņēmumu īpašnieki bija labāk sagatavoti ražoša-

nas organizēšanai un vadīšanai. Viens no veiksmīgākajiem Vidzemes lauku

tekstilrūpniekiem — kapitālistiskās ražošanas organizētājiem bija Jaunpie-

balgas dzirnavu īpašnieks Jānis Vītants (dēls). Dzimis 1868. gadā,
1889. gadā beidzis guberņas klasisko ģimnāziju Rēvelē, viņš beidza arī

augstāko arodskolu Vācijā, Ahenē un Milheimā pie Ķelnes dzirnavu un vil-

nas rūpniecības specialitātē. J. Vītants pārvaldīja latviešu, krievu, vācu un

franču valodu (LCVVA, 1693. f., 1. apr., 47. un 52. 1.). Jauno īpašnieku vidū

bija ne vien dažādu vispārizglītojošo mācību iestāžu absolventi, kas brīvi

izmantoja svešvalodās izdoto speciālo literatūru, bet jau arī speciālās teh-

niskās skolās un kursos apmācītas personas, kuras no ierindas strādnie-

kiem šķīra ne vien sociālā, bet arī intelektuālā atšķirība. Tāpēc jaunos fab-

riku un darbnīcu īpašniekus interesēja tikai darba rezultāts. Strādnieka
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privātā dzīve, prieki un bēdas uzņēmēja uzmanību saistīja tikai tiktāl, cik-

tāl tie letekmēja darba ražīgumu un kvalitāti.

Tātad agrākas patriarhāli aizbildnieciskas attiecības, kas pastāvēja
amatnieciskas un dajēji vēl arī mājrūpnieciskās ražošanas apstāk|os, iz-

zuda. To vietā stājas tipiski kapitālistiskās uzņēmēju un strādnieku attie-

cības, kuras noteica un virzīja ekonomiskā ieinteresētība.

MĀJRŪPNIEKI

MĀJRŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJĀS TENDENCES

Trešā Vidzemes lauku audēju grupa bija zemnieki mājrūpnieki, kas

bez zemkopības nodarbojās arī ar aušanu, ražojot audumus pārdošanai
tirgu kā preci [Ļeņins, 3, 289]. Vidzemes zemnieki un līdz ar to arī mājrūp-
nieki ka viņu daļa nebija sociāli viendabīga ļaužu kārta. Mūsu rīcībā nav

datu, kas ļautu mājrūpniekus precīzi grupēt pēc ražotās produkcijas dau-

dzuma vai citiem tikai šaja nodarbošanās nozarē raksturīgiem rādītājiem.
Tāpēc mājrūpnieku grupējumā saglabājam 19. gs. ierasto zemnieku dalī-

jumu saimniekos, kalpos, vaļiniekos, kā tas darīts pagasta tiesu protokolos

un ka to darījuši teicēji, stāstot par mājrūpnieku dzīvi un darbu.

Audumu mājrūpnieciskā ražošana Vidzemē izveidojās feodālisma pe-
rioda kā dabisks linkopības pavadonis. Apvidos ar aušanas attīstībai labvē-

līgiem apstākļiem radās un pilnveidojās specializēti linaudēju centri (par
centriem šaja gadījumā saucam pagastus un draudzes, kur zemnieku sētās

vietējo audēju skaits sniedzas desmitos un simtos un ražotās produkcijas
apjoms pārsniedza vietēja pieprasījuma apjomu). Līdz 19. gs. 60. gadiem

majrūpniecība tur bija izvērtusies par zemnieku nozīmīgu nodarbošanos ar

savam noteiktām tradīcijām.
Visvairāk linaudēju bija Cēsu apriņķī: Baižkalna, Drustu, Dzērbenes,

Iršu, Jaunpiebalgas, Jaunraunas, Launkalnes, Liepas, Mārsnēnu, Raunas,
Startu, Vecpiebalgas, Veļku un Veselavas pagastos 19. gs. 40. gados tur

strādāja ar apmēram 900 stellēm (ICVVA, 1185. f., 1. apr., 185. 1., 23. §).
Daudz mājrūpnieku linaudēju bija arī Valkas apriņķa Alūksnes, Smiltenes

(Smiltenes un Jaunsmiltenes muižās) un Trikātas draudzēs, bet Valmieras

apriņķa Rūjienas (Lielrūjienas un Jurates muižās) draudzē zemnieki pār-
došanai ražoja vadmalu. Atsevišķi mājrūpnieki darbojās ari Gatartā, Ērg-
ļos, Koknesē, Lielstraupē un Mazstraupē, kā ari Svētcierņā.

19. gs. 80. un 90. gados visstraujāk attīstījās tie mājrūpniecības centri,

kur klaušu saimniecības sairuma periodā muižnieki prata izmantot zem-

nieku saimniecisko iniciatīvu un klaušu nomu nomainīja ar naudas nomu.

Tā, piemēram, Raunas audēji jau 18. gs. maksāja muižai nomas naudu

[Stepermanis, 1, B], bet Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas muižu zemnieki uz

daļēju naudas nomu pārgāja 1816. gadā (ICVVA, 1185. f., 1. apr., 185. Ц

23. §). Līdz 19. gs. vidum Piebalga bija kļuvusi par ievērojamāko mājrūp-
niecības centru Latvijas laukos, kur reizē ar galveno nozari — aušanu kā

precu ražošanu izveidojās arī tai pakārtotās nozares: vērpšana, vērpjamo

ratiņu un aušanas darbarīku darināšana. Tāpēc Piebalgā bez audējiem dar-

bojās arī vērpējas, koka virpotāji, galdnieki un kalēji. Sis sabiedriskās

darba dalīšanas pieaugums pilnā mērā atbilst Ļeņina tēzei par to, ka «ik-

viens preču saimniecības attīstības solis nenovēršami noved pie tā, ka zem-
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niecība izdala no sava vidus arvien jaunus un jaunus rūpniekus» [Ļeņins,
3, 292]. Te jāpiebilst, ka sadzīvē par Piebalgu sauca visai plašu apvidu,
resp., divas draudzes: pirmkārt, Jaunpiebalgas draudzi ar tajā ietilpsto-
šajām Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas mācītāja, Zosēnu un Rankas muižām

ar viņu novadiem un, otrkārt, Vecpiebalgas draudzi ar Vecpiebalgas, Vec-

piebalgas mācītāja, Ve|ķu, Grotūžu, Vāckalna un Leimaņu muižām. Pie

Piebalgas vēveriem pieskaitīja pat vēl plašākā teritorijā, proti, gandrīz visā

17. gs. Piebalgas novadā, dzīvojošos linaudējus mājrūpnickus, t. i., arī pie
Briņģu, Cirstu, Liezērcs, Mēdzūlas un Talkas muižām piederīgos zem-

niekus.

Mājrūpnieku darba un dzīves apstākļiem atsevišķās vietās un pat sētās

bija zināmas savdabības, kas izrietēja no saistības ar muižu, apvidus
apdzīvotības, amatniecības nozares rakstura, iepriekšējo paaudžu tradīciju

pārmantojuma utt. Tomēr galveniem mājrūpniecības apvidiem bija arī vai-

rākas kopīgas būtiskas iezīmes, proti, zemnieku saimniecības ar nelielam

vai vidējām zemes platībām, nereti ar sliktām augsnēm, lielas saimes un no

iepriekšējām paaudzēm pārmantotas arodnieciskas iemaņas.
19. gs. otrajā pusē mājrūpniecības raksturs bija atkarīgs no dažādu

veicinātāju un kavētāju faktoru mijiedarbības.
19. gs. 60. gados linkopībai un linaudumu ražošanai izveidojās lab-

vēlīgi apstākli sakarā ar pastiprinātu šķiedras un izstrādājumu pieprasī-

jumu pasaules tirgū. Ziemeļamerikas Savienoto Valstu pilsoņu kara laikā

(1861. —1864. g.) Eiropā valdīja t. s. kokvilnas bads, kura rezultātā ari

Rīgas tirgū cēlās linu cenas, pieaugot no 3 rubļiem puda līdz 6 un pat
8 rubļiem pudā [Очерки, 116]. Majrūpniecisko linu audumu ražošanu veici-

nāja arī vietējo vērpšanas fabriku izveide. 1850. gadā nodibinātajai
Janovska linu vērptuvei Viļānos 1859. gadā pievienojas otra lielākā vērp-
tuve, t. s. Baltijas linu manufaktūra Rīgā, Ķengaragā un 1864. gadā Hen-

rija Robinsona linu vērptuve un austuve ari Rīga.
Lauku linaudēju darbā no šīm fabrikām nozīmīgākā bija Baltijas linu

manufaktūra, kas kopš 1860. gada iepirka no zemniekiem linus un kaņepājus
un, savukārt, pārdeva tiem dažāda smalkuma un dažādu krasu dzijas [MV,
1859., 25. nr., 200. Ipp.]. Mājrūpniekiem līdz ar to radās iespēja iegādāties
labas dzijas lielā vairumā un līdz ar to paplašināt audumu ražošanu. Ne

velti Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas audēji Ķengaragā vērptuvē kļuva par

vietējā tirgus vajadzībām paredzētās produkcijas galvenajiem noņēmējiem.
Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā audēji šajā laikā strādāja ap 600 mājās, tur-

klāt katrā sētā ar 2—3 stāviem [PA, 1863., 15. nr., 142. Ipp.]. Tas nozīmē,

ka audēju mājrūpnieku skaits šajās divās draudzēs divdesmit gadu laika

bija trīskāršojies, resp., pieaudzis lidz 1500 personām (ICVVA, 1185. f.,
1. apr., 123. 1., 48. lp.). Sajā laikā Piebalga un Rauna skaitījās ievēroja-
mākie linu audumu izstrādāšanas centri Baltijas guberņās. Gada laikā tie

saražoja ap 316000 aršinu (1 aršina =0,71119 m) audumu, un līdz ar to šie

Vidzemes audēju centri pēc produkcijas daudzuma ieņēma 23. vietu Krie-

vijas trīsdesmit linu audumu izstrādātāju centru vidū [Обручев, 370, 371].

Tāpat kā visā Krievijā, arī Vidzemē linu aušanas fabriku vēl bija maz,

joprojām valdošais bija roku darbs un tieši zemnieku izstrādājumi [Обру-
чев, 369], kuru apjoms 19. gs. 60. gados strauji palielinājās. Sāds sīko preču
ražošanas pieaugums, kā atzīst P. Rindzjunskis, ir pilnīgi likumsakarīga
ekonomiska parādība, kas rodas, sabrūkot feodālisma saimniekošanas sistē-

mai [Рындзюнский, 255].
19. gs. 70. gados Vidzemes lauku audēju darbā jau sākās izmaiņas, ko

galvenokārt izraisīja strauji augošā Krievijas kokvilnas rūpniecība, kas
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apgādāja iekšējo tirgu ar lētiem kokvilnas audumiem. Pieprasījums pēc
linu audumiem, tai skaitā Vidzemes linaudēju darinājumiem, samazinājās,

un audējiem bija jāpārkārto līdzšinēja ražošana. Piemēram, Raunas drau-

dzē vairāki saimnieki atzina par lietderīgu turpmāk nodarboties tikai ar

lauksaimniecību, un par galvenajiem audējiem šajā apvidū palika ar zem-

kopību mazākā mērā saistītie audējmeistari, kas darbu turpināja, galveno-
kārt strādājot pasūtītajiem. Savukārt Jaunpiebalgas un daļēji arī Vecpie-
balgas audēji sašaurināja kreklaudeklu, palagu un padrēbju ražošanu,
lielāku vērību pievēršot rakstaino dvieļu un galdautu darināšanai, jo pie-

prasījumu pēc tiem tekstilfabrikas vēl neapmierināja. Bet, tā kā rakstaino

audumu aušana bija pa spēkam tikai labi kvalificētiem audējiem, tad mazāk

pieredzējušie vai nu kļuva par vilnas un pusvilnas audumu darinātājiem,

jo pieprasījums pēc tiem pieauga, vai arī pārcēlās uz apvidiem, kur bija
mazāk amatnieku.

19. gs. 80. gadu ekonomiska krīze no visām lauku audēju grupām vis-

smagāk skara majrūpniekus — linaudejus, kas nespēja konkurēt ar lēta-

jiem fabrikas ražotajiem kokvilnas audumiem. Rezultātā Cēsu apriņķis, kas

agrāk ieņēma pirmo vietu linu audumu izstrādāšana, 80. gadu sākumā pēc

ražotāju skaita vairs tikai divas reizes pārsniedza pārējos apriņķus. Lin-

aušanas nozimes samazināšanos atzīmēja arī 19. gs. otrās puses prese,

norādot, ka lielrūpniecība šo nodarbošanās nozari pārspējusi [BV, 1887.,
226. nr.; 1889., 15.—18. nr.; DL, 1886., 12. nr.]. Tomēr šie vērojumi bija
pareizi tikai daļēji un galvenokārt attiecināmi tikai uz ekonomisko krīžu

periodiem, jo par absolūtu mājrūpniecības apsīkumu runāt vēl bija
pāragri.

90. gados, kā jau minēts, izveidojās tie ekonomiskie sakari un attīstī-

bas virzieni, kadi bija raksturīgi Latvijas tautas saimniecībai līdz pirmajam

imperiālistiskajam pasaules karam. Aušanai kā nodarbošanās nozarei

Vidzemes laucinieku dzīves veida joprojām saglabājās nozīmīga vieta.

Tā, piemēram, 19. gs. beigās vidēji katrs devītais lauksaimniecībā nodar-

binātais vidzemnieks darbojās vienā vai vairākās palīgnozarēs. Visvairāk

ar tām aizņemti bija iedzīvotāji Cēsu apriņķī, kur, tāpat kā Sāmsala, katrs

septītais zemnieks meklēja blakus peļņu, bet vismazāk Valmieras apriņķī,

jo tur tikai katrs trīspadsmitais centās atrast papildienākumus [Перепись,

т. 21, табл. 23, с. 196, 197]. Tomēr Vidzemes savdabība visspilgtāk izpaudās

papildslodzes sadalē starp dzimumiem. Vidzemes latviešu apriņķos katrs

trīspadsmitais vīrietis un astotā sieviete bija nodarbināti blakus peļņas

darbos, igauņu apriņķos — katrs desmitais vīrietis un devītā sieviete, Kur-

zemē — katrs 16. vīrietis un 20. sieviete, no Latgales latviešiem — katrs

12. vīrietis un 56. sieviete, bet no Latgales krieviem — katrs 12. vīrietis un

63. sieviete [Перепись, т. 5, тетр. 3; т. 19, табл. 23, с. 240—241]. Dati rāda,

ka Vidzemes latvietes vairāk nekā citu Latvijas apvidu zemnieces bija iesais-

tītas papildu eksistences līdzekļu sagādē, un, iespējams, ar to arī izskaid-

rojama viņu atturība darbietilpīgu rotājošo rokdarbu tehniku izvēle. Palīg-
nodarbošanās nozaru vidū visai nozīmīgu vietu ieņēma šķiedras apstrāde:
no visiem 208 dažādās palīgnozarēs strādājošiem vidzemniekiem 51% bija
nodarbināti tekstiliju ražošanā, un tajā pašā laikā no 158 dažādās palīg-
nozarēs strādājošiem kurzemniekiem tikai 40% kārsa, krāsoja, vērpa un

auda [Перепись, т. 19, табл. 23]. Savukārt tieši aušana bija tā tekstilizstrā-

dājumu nozare, ar kuru vidzemnieces nodarbojās visvairāk, jo no visiem

12 867 Vidzemes latviešu apriņķu audējiem 12 245 jeb 95,16% bija sievietes

un tikai 622 jeb 4,83% vīrieši. [Перепись, т. 21, табл. 23]. No šiemskait|iem

izriet, ka katra otrā kādā palīgnodarbošanās nozare nodarbinātā sieviete
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bija audēja. Kurzemes guberņā procentuālās attiecības bija līdzīgas, tur

no 6651 audēja 6268 jeb 94,24% bija sievietes un 389 jeb 5,85% vīrieši

[Перепись, т. 19, табл. 23]. Tomēr audēju skaits pa apriņķiem kā absolūtos

skaitļos, tā procentuālajās attiecībās bija stipri dažāds. Kā redzams pēc
6. tabulas datiem, visvairāk audēju joprojām bija Cēsu apriņķī — vairāk

nekā pārējos trīs Vidzemes latviešu apriņķos kopā. Cēsu apriņķī bija arī

vislielākais aušanā nodarbināto vīriešu skaits, resp., 75% no visiem Vidze-

mes latviešu daļas audējiem un vairāk nekā visā Kurzemē kopā [Перепись,
т. 19, табл. 23]. Proporcija starp aušanā patstāvīgi strādājošiem un šai

nozarē nodarbinātajiem ģimenes locekļiem pārliecinoši atklāj ražošanas

raksturu un rāda, ka ne vien Cēsu, bet arī Valkas apriņķī aušanai ka palīg-
nodarbošanās nozarei 19. gs. beigās vēl bija majrūpniecības raksturs un

ļaudis tur auda veselām ģimenēm.
20. gs. sākumā lauksaimnieciskās ražošanas intensifikācija un fabriku

rūpniecības tālākais progress izraisīja arvien lielāku darbaspēka pārgru-

pēšanos, kas, savukārt, bija par progresējošu mājrūpniecibas nemitīgas
samazināšanās un pārveidošanās cēloni. Mājrūpnieciskās ražošanas ap-

joma samazināšanos galvenokārt radīja rūpniecības ražojumu ieviešanās,

kas, it īpaši pilsētās, samazināja pieprasījumu pēc lauku audēju izstrā-

dājumiem. Mājrūpniecibas apjoms samazinājās, arī veidojoties specializē-

tajai lauksaimniecībai. Tai par labu no ekstensīviem rūpaliem atteicas dau-

dzi ekonomiski spēcīgo māju saimnieki apvidos, kur mājrūpniecība bija

stingri pakārtota zemkopībai, piemēram, Raunā, Smiltenē, Trikātā v. c.

Jāatzīst, ka vairums laucinieku lauksaimniecību uzskatīja par perspektī-
vāku eksistences nodrošinātāju un mājrūpniecības saglabāšanu atzina tikai

tiktāl, ciktāl tā nekavēja graudkopības un lopkopības attīstību. Sakarā ar

preču lopkopības attīstību zemniekiem bija jāpārkārto ierastais gada darbu

cikls. Agrāk gaļas lopu nobarošana, piena un it īpaši sviesta ražošana no-

tika galvenokārt ganīšanas periodā, bet 20. gs. sākumā tai bija jānotiek arī

ziemā, jo citādi nebija iespējams vienmērīgi nodrošināt strauji augošās

pilsētas ar lopkopības produktiem. Sāda intensīva lopkopība prasīja daudz

vairāk darbaspēka, un tāpēc arī ziemas mēnešos lauku sētu iemītniekiem

vairs neatlika laika mājrūpniecībai. No tās atteicās ne vien zemes īpašnieki,
bet arī bezzemnieki, kas, darba devēju saimniecībām mainot ražošanas pro-

filu, zaudēja iespēju nodarboties ar aušanu. Daļa bezzemnieku kļuva par

gadījuma darbu strādniekiem, daļa, kam pietika līdzekļu patstāvīgas ražo-

šanas uzsākšanai, —

par amatniekiem, daļa — par fabriku strādniekiem.

Arvien biežāk no mājrūpniecības nācās atteikties arī vidējiem zemniekiem.

Sajā laikā audumu pārdošana risinājās samērā gausi un līdz ar to audē-

jiem trūka līdzekļu izejmateriālu sagādei. Pie aušanu kavējošiem faktoriem

vidējo zemnieku grupā minama ari nespēja iegūt labu arodapmācību.
Minēto mājrūpniecības apjoma samazināšanos teritoriāli labi ilustrē to

Latvijas pagastu skaits, kuru iedzīvotāji 20. gs. otrajā gadu desmitā nodar-

bojās ar aušanu kā ar mājrūpniecības nozari, — Kurzemē — 3, Zemgalē —

3, Vidzemē — 23, Latgalē — 13 [Skujenieks, 465, 466].

Senajos aušanas centros, kā Vecpiebalgas un daļēji Jaunpiebalgas
draudzēs, kur zemnieku saimniecībās mājrūpniecība atradās gandrīz vai

pirmajā vietā, piemērošanās laikmeta prasībām risinājās citādi, proti, tika

pārkārtota pati mājrūpnieciskā ražošana. Sī pārkārtošanās izpaudās divē-

jādi: no vienas puses, samazinājās tradicionālo nodarbju, tai skaitā auša-

nas, īpatsvars un prestižs, no otras, — daļa darbaroku, sevišķi jaunā pa-

audze, iesaistījās jaunās, laikmeta prasībām atbilstošākās nozarēs.

Daļa linaudēju pārkvalificējās par dažādu vilnas audumu ražotājiem,
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un jau dažos gados Piebalga kļuva populāra arī kā smalkas vadmalas

izstrādātāju apvidus. Lai izturētu fabrikas audumu konkurenci, daļa lin-

audēju saka taupīt izejmateriālu un kvalificēto darbaspēku, t. i., izmainīja

vietējos tirgos pārdodamo audumu marku un blīvo, izturīgo, rūpīgi nostrā-

dāto linu audumu vietā saka darināt lētāku, neizturīgāku un sliktāk nostrā-

dātu produkciju. Vidzemes un Kurzemes tirgos pircēji ātri pamanīja nepa-

tīkamo pārmaiņu kvalitātē, un drīz vien izslavētos Piebalgas vēverīšus jau
saka pelt par krapšanos. Daļa Vecpiebalgas audēju un ratiņu dreimaņu pār-

kvalificējas par miesniekiem un ādmiņiem, kuri šajā laikā varēja pelnīt ap-

mēram divas reizes vairāk nekā audēji. Piemēram, audēju ģimene gadā

pelnīja vidēji 200—400 rbļ., bet ādmiņi no 300 līdz 500, miesnieks pat līdz

800 rbļ. gada. Pec laikabiedru vērojumiem, ap 1910. gadu Vecpiebalga
apmēram 75 ģimenes nodarbojas ar ratiņu dreijašanu, 200 — ar tradicio-

nālo aušanu un jau 300 ģimenes ar miesnieka darbu, lopu tirdzniecību un

ādminību (ЦГИЛ СССР, Ленинград, ф. 395, on. 2, д. 3653, л. 41—53).
Visuma Piebalgas majrupnieki peļņas avotu meklējumos parādīja izcilu

elastību, turpretī lauksaimniecisko ražošanu viņi nespēja uzturēt līdzvēr-

tīgā līmenī, ta ka tās attīstība attiecīgi atpalika un slavenais mājrūpnieku
apvidus ar laiku kļuva par savdabīgu seno saimniekošanas rīku un paņē-
mienu rezervātu.

Zināmā mērā arī pati mājrūpnieciskā aušana saglabājās kā tradīcija,
ko ekstensīvajās, bet vel spēcīgajās saimniecībās senās audēju dzimtas tur-

pināja pat līdz 20. gs. 40. gadiem. Pie aušanas pieradušie vēveri nespēja

pārslēgties uz citu naudas pelnīšanas veidu, un tā Vecpiebalgā un Jaun-

piebalgā vēl pirmā pasaules kara priekšvakarā darbojās ap 500 audēju 80

mājās [Lkv, 2303]. Mājrūpnieciskā aušana saglabājās arī citās Vidzemes

vietās, tikai mazākos apmēros, un pavisam izzuda 20. gs. 20. gadu otrajā

pusē.

MĀJRŪPNIEKU GRUPAS

SAIMNIEKI

19. gs. pirmajā pusē mājrūpnieku vairums bija saimnieki ar saviem

ģimenes locekļiem, jo viņu rīcībā bija attiecīgās ražošanas priekšnotei-
kums un bāze — zemkopju saimniecības. Tāpēc arī mājrūpnieku saimnieku

dzīves galvenā cenšanās bija iegūt un saglabāt šīs saimniecības, ar kuru

palīdzību viņi nodrošināja sev un savējiem maizi un jumtu virs galvas.
Toties tiesības turēt saimniecību jau liela daļa pirka no muižnieka par

audēja darbā iegūtajiem līdzekļiem. Mājrūpniecības apvidos, tāpat kā pā-
rējā Vidzemē, saglabājās vēl visai sens saimniecību iegūšanas veids: saim-

nieks, tēvs, mūža galā sadalīja dēliem māju un mantu, kuru jaunie saim-

nieki, atbilstoši sava laikmeta un ģimeņu iespējām, varēja vai nu vairot,

vai zaudēt. Tā gadsimtu gaitā no kādreizējām atsevišķi stāvošām zemnieku

mājām bija izveidojušās māju grupas ar kopīgu nosāukumu jeb vietējo
iedzīvotāju leksikā ciemi (Gatartā, Jaunpiebalgā, Kolberģī, Lāzberģī,

Nēķinā, Vecpiebalgā, Veļķos) [Svarāne, 37, sal. LME, 1, 302], arī kurmi

(Jaunpiebalgā, Lejasciemā, Vecpiebalgā) un puduri (Launkalnē, Raunā,

Smiltenē). Dalīšanās procesu labi raksturo šādi skaitļi: 1638. gadā

Vecpiebalgā bija 89 mājas, bet 1872. gadā — 143 māju grupas ar 477 saim-

niecībām; Jaunpiebalga attiecīgi 47 mājas un 78 māju grupas ar 364 saiin-



čībām (AR, sk. Jaun- un Vecpiebalga; ЦГИЛ СССР, Ленинград, ф. 1088,

on. 8, д. 93, л. 1 — 123; д. 105, л. 1 — 100) (12. tab.) . Sī feodālismam raksturīgā
māju dalīšanās un pakāpeniskā jaunu saimniecisku vienību veidošanās māj-

rūpniecības centros risinājās nedaudz savdabīgāk nekā izteiktos graudko-
pības apvidos un bija visai intensīva vēl 19. gs. 80.—90. gados.

Dalīšanās intensitāte bija tieši atkarīga no zemkopju saimniecību ze-

mās rentabilitātes [Svarāne, 39], kuru mājrūpniecības apvidos noteica slik-

tās un vidējās auglības augsnes [Brīvkalns, B]. Atkarībā no saimniecību

lieluma un labuma mājrūpnieki nesa to pašu ekspluatācijas jūgu, ko pārējie
Vidzemes zemnieki. Bet, tā kā viņu ģimenes budžetu lielā mērā sastādīja
ienākumi ārpus zemkopības, tad mājrūpnieki bija ieinteresēti nomas maksā-

jumos dalīties vel ar kadu citu — dēlu, brāli, znotu vai pat svešu ienācēju.
Sāda dalīšanās radinieku starpā nereti bija saistīta ar tuvinieku glābšanu
no rekrūšiem vai nonākšanas kalpu stāvokli. Rezultātā mājrūpniecības cen-

tros galvenokārt pastāvēja tā saucamās pilnās saimniecības jeb asmītes

(Va arkla jeb 10 dālderu vērtība) un pussaimniecibas jeb pusasmītes (7i6
arkla jeb 5 dālderu vērtībā) [Svarāne, 35, 36; Stērste, 149]. Atbilstoši saim-

niecību lielumam un to īpašnieku tiesiskajam stāvoklim pēdējie saucas par

saimniekiem vai par pušelniekiem [Svarāne, 37—47]. Piebalgā asmītes kop-

platība praksē bija aptuveni 60—70 pūrvietas [Stērste, 149] jeb 25 des.

[Очерки, 23]. 19. gs. sakumā zemnieku sētas Vidzemē caurmērā bija 19 [To-
bien, 433], bet gadsimta vidū 15 dālderu lielas. Salīdzinājumā ar šiem

vidējiem skaitjiem mājrūpnieku saimniecību vairums Vecpiebalgā, Mārsnē-

nos, Priekuļos un Briežos [Svarāne, 39] uzskatāmas par sīksaimniecībām,
bet Jaunraunā par vidējām [Svarāne, 41].

19. gs. mājrūpniecības apvidu muižās, tāpat kā pārējā Vidzemē,
saimniecību lielums un skaits vairākkārt mainījās. Sāda mainība izteica

pretrunu starp muižnieku piekopto ekonomisko politiku, no vienas puses,

un zemnieku vitālajām interesēm, no otras. Praktiskajā dzīvē tā īstenojās

12. tabula

SAIMNIECĪBU SKAITS APMETNES JAUNPIEBALGA UN VECPIEBALGA (DATI PAR 1852. G.

РСС LCVVA. 5890. F.. 1. APR.. 7. L.. 70. NR.; PAR 1872. G. РЕС ЦГИЛ СССР. ЛЕНИНГРАД. Ф. 1088.

ОП. 8. Д. 105. Л. I 100; Д. 93. Л. 1-123)
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6

1

3
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50
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180

75

36

7

24

9
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minētajā sētu dalīšanās un muižnieku veicinātajā to atkalapvienošanās
procesa. Par faktoru, kas arī vēl 19. gs. trešajā ceturksnī veicināja mājrūp-
niecības attīstību, izrādījās naudas noma.

Par klaušu nomas izbeigšanas pēdējo termiņu . bija noteikts

1868. gads. Tulkojot likuma burtu sev izdevīgā veidā, muižu īpašnieki

izmantoja iespēju un mājrūpniecības centru zemniekiem atlikušās klaušas

nomainīja ar paaugstinātu naudas nomu. Tāpēc šajā laika Raunas, Jaun-

piebalgas un Vecpiebalgas draudžu muižās zemniekiem līdzšinējo 3 rubļu
vieta bija jāmaksā 4 rubļi par dālderi gadā (LCVVA, 7284. f., 1. apr., 3. 1.,
21. lp.). Turklāt privātajās, kroņa un mācītājmuižas nomas noteikumi ari

vēl šajā laika (19. gs. 60. gados) bija dažādi. Piemēram, grāfa Seremetjeva

privatmuižas uz daļēju naudas nomu, kā jau minēts, pārgāja 1816. gadā,
bet Piebalgas mācītājmuižas ar saviem zemniekiem pirmo naudas nomas

līgumu slēdza tikai 1865. gadā uz 6 gadiem. Arī šoreiz tā vēl nebija īsta

naudas, bet drīzāk jaukta klaušu-naudas noma, jo zemniekiem arī turpmāk
bija muižai jāapstrādā atsevišķi zemes gabali, jāpļauj pļavas uz pussienu
un jāpiegādā malka (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 10. 1., 7. nr.). Lai iegūtu
naudu, mācītāji atcerējās vecus gan atlaistus, gan aizmirstus klaušu pa-
rādus un piedzina tos naudā. Minētie apstākļi bija par iemeslu naudas

vajadzību turpmākam pieaugumam. Toties to apmierināšanai nepieciešamas
summas graudkopība un lopkopība nesolīja, jo mājrūpniecības apvidu sīkas

un vidējās zemnieku saimniecības vēl nebija tā nostādītas, lai ražotu lauk-

saimniecības produktus pārdošanai lielākos daudzumos. Drošākos ienāku-

mus joprojām solīja linkopība un audēja darbs, sevišķi vēl tādēļ, ka sakara

ar Latvijas iekšējā un ārēja tirgus vispārējo paplašināšanos pieauga arī

linu audumu noiets. Sai sakarībā audumu ražošanā iesaistījās arvien vairāk

saimniecību. Piemēram, Piebalgā vien 1860. gadu sākumā 600 jeb 72% no

minētā apvidus zemnieku saimniecībām nodarbojās ar audumu ražošanu

pārdošanai tirgū (PA, 1863, 15. nr., 142. Ipp.). Līdz ar to sīko un vidējo
zemnieku saimniecību lielākajā daļā mājrūpnieciba bija nostādīta pirmā,
bet zemkopība otrā vietā. Ne velti laikabiedri izteicās, ka «.. piebaldzēnu
manta nav izaugusi no zemes, uz kuras viņi dzīvo, bet salasīta no malu

malām» (PA, 1863, 15. nr., 142. Ipp.). Arī Latvijas materiāls tādā kārtā

apstiprina Ļeņina tēzi par to, ka «pēcreformas laikmets raksturīgs ar

sevišķi strauju sīkrūpniecības augšanu» [Ļeņins, 3, 296].
Līdzīgs stāvoklis saglabājās arī 19. gs. 70. gados, kad par nozīmīgāko

mājrūpniecības saglabāšanas stimulu kļuva māju iepirkšana par dzimtu,
kas audēju centros šajā laikā sākās pastiprinātā veidā. Pirms iepirkšanas
vēl bija jāveic vairāki sagatavošanas pasākumi, kas visi bija saistīti ar prā-
viem naudas izdevumiem.

Zemniekiem par dzimtu iepērkamo saimniecību lielums bija noteikts

no 25 līdz 200 desetīnām (ПСЗ, т. 35, № 36312, § 97). Sīkākas saimniecības

tagad bija šķērslis ekonomiski spēcīgu zemes privātīpašnieku slāņa izveidei

arī mājrūpniecības apvidos. Tāpēc notika zemes mērīšana, kas ne vien no-

kārtoja senos robežu strīdus saimnieku starpā, bet atstāja bez zemes ari

daļu sīkzemnieku. Sīksaimniecibu likvidācija ar to vēl nebeidzās, jo muižas

atteicās slēgt kontraktus ar daudziem sīksaimniekiem. Mērīšanai sekoja

pušelnieku apvienošana. Tā saskaņā ar muižas vadības rīkojumu Jaunpie-

balgas muižā 64 saimnieki jeb 24% no visiem muižas saimniekiem atdeva

savu nomas kontraktu un saimniecību līdz ar ēkām un dzelzs inventāru

citam saimniekam vai pušelniekam, kurš, pēc muižas vadības domām, spēja
maksāt paaugstināto nomu un iepirkt mājas par dzimtu. Palicēji atkarībā

no saimniecības vērtības maksāja izgājējiem atkāpšanās naudu 50—260
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rubļu apmērā par dālderi (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 20. 1.). Dažreiz tas

līdzinājās divkārtīgai summai, kāda bija jāmaksā, mājas iepērkot par

dzimtu, un visā Piebalgā kopumā pārsniedza 50 000 rbļ. [Stērste, 1491.

Ar minēto saimniecību nodošanu un apvienošanu beidzās kopš 15. gs.

pastāvošā pušelniecība, kurā ari vēl norieta posmā ietilpa nozīmīga zem-

nieku daļa. Piemēram. Jaunpiebalgā 1858. gadā no visām 233 zemnieku

mājām 147 (63%) dzīvoja pušelnieki ar savām ģimenēm, kopskaitā 1308

personas, t. i., 27% no visām muižas pagasta dvēselēm un 35% no darb-

spējīgiem zemniekiem (LCVVA, 77. f.. 14. apr., 315. 1., 1.—235. lp.).
19. gs. 70. gados pušelniecības vietā stājās kapitālistiskam ražošanas

veidam atbilstošā pusgraudniecība. Par pirmiem pusgraudniekiem uzska-

tāmi muižā nereģistrētie nomnieku un saimnieku vietu tīkotāji, saucamie

da]inieki (galvenokārt mācītāju muižās), kas nomas līgumu slēdza ar

saimnieku, maksājot par dālderi tikpat lielu nomu. kādu saimnieki mak-

sāja muižai. Dalinieka atkarība no saimnieka izpaudās saimniecības zemes

un ražas sadalē. Saimnieks daliniekam, kam bija pašam savs lauksaimnie-

cības inventārs, deva pusi vai trešo dalu no visiem saimniecības tīrumiem.

Meža zemi, pļavas un ganības apstrādāja konā, bet iegūto siena un labī-

bas ražu sadalīja. Saimnieks parasti saņēma 2/3 vai 7г no kopzemes ražas

(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 10. 1., 4.-8. nr.). Saimnieks daļiniekam noteica

turamo lopu, kā arī ceļamo ēku skaitu, vietu un lielumu. Izpildīt saim-

nieku prasības daļiniekiem ne vienmēr bija pa spēkam, tāpēc, nespēdami

tikt galā ar nomas maksām un kopzemes darbiem, tie, savukārt, pieņēma

daļiniekus. kurus sauca par daļinieka daļiniekiem. Dalinieka līgums ar

daļinieka daļinieku pamatprincipos bija tāds pats kā daliniekam ar saim-

nieku vai- saimniekam ar muižnieku, tikai daļinieka daļinieks saistības

ar nomas vietas devēju biežāk kārtoja naudā nekā daļinieks ar saimnieku.

Vispār daļinieka daļinieks pēc sava stāvokļa bija loti tuvs vaļiniekam, jo
nevelti viņu (dajinieka daļinieku) vairums bija audēji.

19. gs. 70. gados sakarā ar saimniecību apvienošanu dalu daļinieku

padzina no zemes. Līdz ar viņiem nācās aiziet arī dajinieku daļiniekiem.

Vispār dajinieku stāvoklis gadu no gada kjuva nestabilāks, tāpēc viņi cen-

tās dabūt no muižas patstāvīgas nomas līgumus, t. i., iztikt bez saimnieka

starpniecības. Tomēr šie centieni nevainagojās panākumiem, jo tiklab

muižnieki, kā mācītāji bija ieinteresēti saglabāt lielākas zemnieku saimnie-

cības, no kurām cerēja drošāk saņemt paaugstinātu nomu.

Pēc minētās sīksaimniecību likvidēšanas (13. tab.) Jaunpiebalgas un

Vecpiebalgas muižās zemnieku saimniecības skaitījās sagatavotas iepir-

kšanai. lepirkšanos neuzsākušām saimniecībām joprojām bija jāmaksā

noma, kuras jaunie noteikumi bija neizdevīgāki par iepriekšējiem. Proti,

agrāko divpadsmit gadu vietā muiža ar zemniekiem jaunos nomas līgumus

slēdza tikai uz sešiem gadiem. Bieži vien nomas līgumā paredzētais laiks

vēl nebija pagājis, kad muižnieks līgumu lauza un uzstādīja atkal jaunus

noteikumus. Saskaņā ar Vidzemes gubernatora 1865. gada 67. patenta
1. paragrāfu zemniekiem divu nedēļu laikā pēc nomas līgumu noslēgšanas

bija jāsamaksā sestā daļa gada nomas. Tā Jaunpiebalgas muižas zemnieki

nomas līgumus slēdza 1868. gadā uz laiku no 1868. līdz 1880. gadam. So

līgumu 1873. gadā anulēja un slēdza jaunu uz laiku no 1873. līdz 1879. ga-

dam. 1874. gadā notika nākamais anulēšanas gadījums, tad slēdza atkal

jaunu līgumu uz laiku no 1874. līdz 1880. gadam (LCVVA, 5890. f.. 1. apr.,

20. 1., 106. nr.; 21. 1., 103. nr.). Audēji visus maksājumus veica laikā, kaut

ari nomas termiņi bija īsi un izdevumi prāvi (piemēram, 1873. g. no 16.

līdz 30. jūlijam Jaunpiebalgas muižas zemnieki samaksāja sesto daļu no
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13. tabula

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBU PLATĪBA JAUNPIEBALGAS UN VECPIEBALGAS MUIŽAS 1872. GADA

(ЦГИЛ СССР. ЛЕНИНГРАД. Ф. 1088. ОП. 8. Д. 105. Л. 1-100: Д. 93. Л. 1-123)

1874. gada nomas — kopumā 4118 rubļu, LCVVA, 5890. f., 1. apr., 20. Lj
136. nr.).

Bez minētajiem maksājumiem muižai zemniekiem bija jākārto ari

dažādi savstarpējie naudasdarījumi, galvenokārt sakarā ar māju grupu jeb
ciemu izveidošanos. Atsevišķo saimniecību centru (sētu) izveidē ņēma vērā

kā izgājēju, tā palicēju intereses. Tāpēc ar izdalīšanos saistītie darbi un

izdevumi bija jākārto visiem konkrētās māju grupas saimniekiem atbilstoši

viņu zemes lielumam, kā, piemēram, 1874. gadā Jaunpiebalgas Magonēs.
Par to pagasta tiesas protokolā lasām: «Kad Magoņu Spriča leviņa pār-
ceļamās mājas citi Magoņu saimnieki Kārlis leviņš, Jānis leviņš un Jānis

Cepurītis nebija pārcēluši, tad tiesa tādā vīzē aprēķināja un izdalīja:

Kūts un staļļa salikšana Rbļ. 16,—

и .» й jumšana
„

11,—

n и n
mūrēšana

„
39,—

Saimniecību lielums Saimniecību skaits

dālderos
desetīnās

(aptuveni)

Jaunpiebalgā Vecpiebalga

absolūti absolūti I 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

7,5
10

12,5

17,5

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42.5

45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5

72,5
75

77,5

82,5

90

1

6

16

24

20

22

27

44

24

32

31

31

19

19

10

7

9

4

4

2

4

1

1

1

0.28

1.67
4.46

6.68

5,57

6.13

7,52

12,26
6,68

8.91

8,63

8.63
5.29

5.29
2.78
1,95

2,51

1.11
1,11

0,56

Ml

0,28

0,28

0,28

3

2

2

2

1

52

58

73

78

50

51

39

20

8

8

6

7

3

1

3

2

4

3

0,63

0,42
0,42

0,42

0.21
10.85

12.11

15.24

16.28

10.44
10,65

8.14

4.17
1,67

1.67
1,25

1,46

0.63

0.21

0.63

0.42
0,84

0.63

Kopā 359 99,97 476 99.39
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Erbēģa salikšana Rbļ. 36,—

„ jumšana
„

8,—

mūrēšana
„

49,10

Klēts salikšana
„

12,—

„ jumšana
„

5,—

Kopā Rbļ. 176,10

Katra pārcēlāja daļa iznāk pēc veciem dālderiem, ko tie Spricim levi-

ņām izmaksās:

Kārlim leviņām uz 6 dālderiem 49 grašiem Rbļ. 44,—

Jānim leviņām uz 8 dālderiem 16 lf2 grašiem Rbļ. 54,88
Jānim Cepurītim uz 6 dālderiem 49 grašiem Rbļ. 44,—

Paša Spriča leviņa daļa paliek 4 dālderi 81 >/г graša Rbļ. 33,22» (LCVVA,
5890. f., 1. apr., 21. 1., 118. nr.).

lepriekš minētās nomas, atkāpšanās un mantojumu (vienam cilvēkam

50—400 rbļ.) naudas uzskatāmas par sava veida 1870. gadu mājrūpnieku

peļņas rādītājiem, īpaši tāpēc, ka maksātāju vairums bija audēji, kas spēja
iekrāt vairāk nekā tīro zemkopju saimniecību saimnieki. Vēl vairāk — izcilu

audējmeistaru peļņa bija tik prāva, ka viņi atzina par nelietderīgu saglabāt
zemkopju saimniecības. Saimniecību saglabāšana vairs nebija galvenais
priekšnoteikums iespējai netraucēti nodarboties ar aušanu, kā tas bija

iepriekšējā laika posmā. Aplūkotā uz savstarpēji izdevīgā pamata izdarītā

saimniecību pārņemšana un atdošana Vidzemes audēju centros atbilst

V. I. Ļeņina atzinumam, ka «sīkrūpniecības savienošana ar zemkopību
nostiprina un attīsta kapitālistiskās attiecības, izplatīdama tās no rūpnie-
cības uz zemkopību un otrādi» [Ļeņins, 3, 327—328].

19. gs. 80. gadu ekonomiskā krīze samērā smagi skāra audējus māj-

rūpniekus. Sašaurinājās iekšējais tirgus, un audēju darinājumiem trūka no-

ieta. Visasāk to izjuta sīkie un vidējie saimnieki, kuri nebija iekrājuši naudu

agrākajos gados un tāpēc nespēja samaksāt nomu. Tie, kas nevarēja samak-

sāt divos termiņos, bija spiesti mājas atstāt vai labākajā gadījumā nodot

mantinieka rīcībā, ja pēdējais varēja parādu nokārtot. Sevišķi grūti nomu

nācās kārtot kvotes zemes (zemnieku zemes daļa, ko pēc 1819. g. muižnieki

pievienoja muižas zemei) nomniekiem, jo viņu saimniecības bija nelielas.

Spriežot pēc aptuveniem datiem, ap 17% kvotes zemes nomnieku — audēju
19. gs. 80. gadu otrajā pusē bija spiesti atstāt līdzšinējās saimniecības un

meklēt jaunas dzīvesvietas. Dalai no viņiem vajadzēja pieņemt muižas pie-
dāvātās nomas vietas mežos. Nomājamie meža zemes gabali bija dažāda

lieluma (2—90 pūrvietas). Muiža tos piešķīra uz 12 gadiem ar noteikumu,
ka nomnieks iekops zemi, kā ari ar saviem spēkiem un materiālu uzcels ne-

pieciešamās ēkas, resp., dzīvojamo ēku un kūti. Uz maziem zemes gabaliem
abas šīs ēkas cēla zem viena jumta. Ēkas piederēja nomniekam, bet, lai

nodrošinātu muižai savlaicīgu nomas nomaksu, tās skaitījās muižai ieķīlā-
tas. Ja nomnieks maksājumu muižai neizdarīja noteiktā laikā un kārtībā,
muiža to padzina un nomnieks zaudēja gan ieguldīto darbu, gan līdzekļus.

Vienīgi, ja 12 gadus izdevās nodzīvot bez konfliktiem, muiža bijušam nom-

niekam deva priekšroku jauna nomas līguma slēgšanai. Nomas maksas lie-

lums bija atkarīgs no zemes gabala lieluma, labuma un iepirkšanas pakā-
pes. Piemēram, Jaunpiebalgā 1888. un 1889. gadā Atis Titavs un Jānis Prie-

dītis par pūrvietu zemes gadā maksāja 4,8 rbļ. (kopplatība 2,5 pūrvietas),
Kārlis Lūsis 3,5 rbļ. (7 pūrvietas) un Pēteris Pikurs 4 rbļ. (90 pūrvietas)
(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 30.1., 456. nr.; 31.1., 49. nr.).
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Saimniecību ierīkošanas pirmajos gados jaunajiem nomniekiem vaja-

dzēja daudz naudas, pie kuras tie centās tikt, nodarbojoties ar aušanu. So

pašu blakus pelņas avotu, neskatoties uz izstrādājumu realizācijas grūtī-

bām, saglabāja arī tie saimnieki, kuri iepirkās par dzimtu, jo lielo iepirkša-

nas maksu, kas atkarībā no zemes labuma sasniedza no 100 līdz 150 rub-

ļiem (17—25 rub|u par pūrvietu) par dālderi (LCVVA, 5890. f., I. apr.,
23. 1., 13.—30. nr.), citā ce|ā vēl neprata iegūt. Jāatzīmē, ka mājrūpniecības
centros salīdzinājumā ar tīriem zemkopības rajoniem iepirkšanas cenas

bija augstākas, jo muižnieki centās no zemniekiem izdabūt maksimāli

daudz naudas. Piebalgā kā vieni no pirmajiem iepircējiem minami tie

audēji, kam bija lielas ģimenes un visi darbspējīgie locekļi nodarbojās ar

aušanu. Piemēram, Jaunpiebalgā Kalnavītiņu Spricis Apalups 4 gadu laikā

(no 1880. g. 1. oktobra līdz 1884. g. I. oktobrim) bija veicis visus ar māju
iepirkšanu saistītos maksājumus kopsummā par 1240 rubļiem. Arī Jaun-

lācīšu Pēteris Budēls 6 gadu laikā (1880 —1885. g.) bija izmaksājis visus

1500 rubļus (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 26. 1., 276. lp.). Abu šo saimniecību

audēji produkciju nodeva uzņēmējiem, tātad līdzekļus bija iekrājuši tikai ar

tiešo audēju darbu. Turpretī audējiem, kam ģimenes bija mazākas un kas

strādāja nesistemātiski, nereti nācās grūti kārtot ar māju iepirkšanu sais-

tītos maksājumus. Tā, piemēram, no 1883. līdz 1885. gadam 25% no iepirk-
šanas obligāciju un procentu summas maksāt nespējīgajiem saimniekiem

bija audēji (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 26. 1., 11., 108., 175. nr.). Tomēr arī ar

iepirkšanos visgrūtāk klājās kvotes zemju nomniekiem, kuriem 1888. gada
12. februāri grāfs Seremetjevs izdeva īpašu rīkojumu: ar 1888. gadu
visiem jāiesāk māju iepirkšana, pretējā gadījumā 1889. gadā Jurģos no

mājām jāiziet (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 9. 1., 28. nr.; 30. 1., 290. nr.). Nerau-

goties uz rīkojuma bardzību, iepirkšanas tomēr risinājās lēni un pirmajā
pusgadā iepirkšanos varēja uzsākt tikai nepilna trešdaļa saimniecību

(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 30. 1., 290. nr.).
Visuma jāatzīst, ka māju iepirkšana par dzimtu nelielajām zemnieku

saimniecībām bija sava veida pārbaude. Tie, kas bija iekrājuši tik daudz

brīvas naudas, ka varēja samaksāt pirmās iemaksas un dzēst daju parāda,
varēja cerēt tikt galā ar maksājumiem. Tie, kam iekrājuma nebija vai kas

iepērkot vēl iekrita parādos, nereti izputēja vai arī drīz pēc iepirkšanās bija
spiesti mājas pārdot. Saimnieki audēji, nonākdami maksājumu grūtībās,
dažreiz iepērkamās mājas iznomāja, bet paši palika mājās tikai «rūmes

vietā» (kā īrnieki) un nodarbojās ar aušanu.

19. gs. 80. gados turpināja izvērsties 70. gados aizsāktās mājrūpnie-

cības attīstības tendences: no zemes atteicās ne vien tie audēji, kas nespēja

tikt galā ar iepirkšanas maksājumiem, bet ari tie, kas jau bija paguvuši

iepirkties. Daļai izcilu audējmeistaru iepirktā māja bija kļuvusi par līdzekli,
kā nodrošināt un izvērst tālāk rūpniecisko ražošanu. Daži mājas pārdeva,

paturot sev nelielu dārziņu, telpas ģimenei un govij, un nodarbojās tikai ar

aušanu. Savukārt daži māju pārdevēji aizgāja uz miestiem vai pilsētām un

iekārtoja tur audēju darbnīcas, jo reizēm mājas izdevās pārdot par trīs-

kāršu cenu. legūtais kapitāls noderēja audumu ražošanas paplašināšanai
un ļāva aušanu no palīgnodarbošanās pārvērst par galveno nodarbošanās

nozari. Sai sakarā kā viens no spilgtākiem piemēriem minams darījums
starp tālu izslavēto Zosēnu vēvermeistaru Jāni Prīsu un Vecpiebalgas
Ķencu Andrievu Branderu. J. Prīss pārdeva savu par 596 rubļiem iepirkto 7

dālderi 69'/2 graša lielo Viļķēnu saimniecību A. Branderam par 1500 rub-

ļiem un aizgāja uz citu vietu nolūkā iekārtot darbnīcu un strādāt ar zeļ-

ļiem (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 27. 1., 20. nr.).
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Aušanai par labu no zemes kopšanas atteicās arī sīkie zemes īpašnieki.
Savus nelielos zemes gabaliņus viņi visbiežāk nodeva tuvāko kaimiņu —

zemkopju rīcība un paši nodarbojās tikai ar aušanu, kā to darīja arī Zosēn-

muižas zaldātu zemes īpašnieks Andrejs Zariņš, kurš savu vienu desetīnu

lielo zemi iznomāja kaimiņu saimniekam uz 30 gadiem, katru gadu saņemot

15 rubļu nomas (LCVVA, 5809. f., 1. apr., 23. 1., 7. nr.).
Visuma te vērojama tā pati aina, kas mazākos apmēros izpaudās 40.—

70. gados. Minētie fakti rāda, ka Vidzemes audēju mājrūpnieku galvenajos
centros Piebalga, Rauna v. c. rūpniecības atdalīšanas no zemkopības nori-

sinājās apmēram tāpat kā Krievijas centrālo guberņu mājrūpniecibas cen-

tros. Piebalga, Rauna un, spriežot pec fragmentāriem datiem, ari Drustos,
Dzērbene, Mārsnēnos, Smiltenē un Trikātā, tāpat kā Krievijas centrālajās
guberņās, atdalīšanās norisinājās pa dažādiem ceļiem un bija stingri sais-
tīta ar zemniecības sairšanu. No vienas puses, šo atdalīšanos izraisīja rūp-
niecisko darbu izdevīgums, kura dēļ bijušie mājrūpnieki nodeva saimniecī-

bas citiem un paši k|uva par sīkpilsoņiem vai tirgotājiem [Ļeņins, 3, 328].
No otras puses, trūkums spieda atstāt zemi un dažreiz ari patstāvīgu rūp-
niecisko nodarbošanos. Sajā gadījumā atdalīšanās no zemkopības bija sik-

ražotāju ekspropriācijas procesa sastāvdaļa [Ļeņins, 3, 328].

KALPI

19. gs. otrajā pusē Vidzemes latvieši visu veidu laukstrādniekus bez-

zemniekus pretstata zemniekiem turpināja saukt kopīgā tradicionālā vārdā

par kalpiem (<kalpol) [LME, 2, 26]. Mājrūpniecības centros šis sociālais

slānis veidojas relatīvi lēnām [sal. Svarāne, 195—209]. Tā veidošanās tempu
noteica divi galvenie apstākļi: pušelniecības pastāvēšana un muižas aizlie-

gums zemnieku ģimenēm dalīties. Tāpēc, piemēram, Jaunpiebalgā vēl

1858. gadā no 4813 zemniekiem tikai 490 personas (ap 10%) skaitījās kalpi

(LCVVA, 77. f., 14. apr., 315. 1., 1.—136. lp.). Dzērbenē, Drustos, Gatartā,

Launkalnē, Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, Raunā, Smiltenē un Trikātā audēju

mājrūpnieku mājās dzīvojošie kalpi tika nodarbināti arī aušanā. Tā bija
samērā neliela algotu audēju grupa, kas komplektējās galvenokārt no ne-

precētiem vīriešiem. Dzīvodami pie saimniekiem audējiem, darba gaitā viņi
bija iemācījušies aust, bet nebija beiguši speciālu arodapmācību pie meis-

tara. Audēja darbam nepieciešamās zināšanas bija gūtas nesistemātiski,

tāpēc sarežģītāku uzdevumu veikšanai tās dažkārt izrādījās nepietiekamas.
Kalpi no citām audēju grupām atšķīrās arī ar to, ka viņu vairumam nebija
rīku, jo iegādāties tos par nelielo kalpa algu nenācās viegli. Turklāt savus

rīkus lietot praktiski arī neiznāca, jo viņi nestrādāja patstāvīgi, bet

darīja, ko saimnieks lika, un kalpus jau līga tādi saimnieki, kam pašiem
bija vairāki rīku komplekti. Visumā kalpu audēju stāvoklis salīdzinājumā
ar kalpiem zemes apstrādātājiem bija labāks: viņiem saimnieks deva pa-

jumti, uzturu un draudzē pieņemto kalpa gada algu līdz ar īpašu audēja
piemaksu, kuras lielumu noteica atkarībā no aušanas prasmes. Piebalgā un

Raunā 19. gs. vidū tā bija 2—20 rbļ. sudrabā (LCVVA, 5890. f., 1. apr.,
5. 1., 36. nr.; 939. f., 1. apr., 25. L, 4. lp.).

1866. gada likums pavēra iespēju arī kalpiem uzsākt patstāvīgas amat-

nieku gaitas — tie varēja pāriet vaļiniekos vai aiziet darbā uz pilsētu. Toties

saimnieki tagad izrādījās neizdevīgākās pozīcijās, jo nācās līgt cilvēkus,
kas darba neprasmes, riku trūkuma vai kāda cita iemesla dēļ nespēja pat-
stāvīgi strādāt. Jaunie apstākļi darbaspēka tirgū izraisīja speciālistiem
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krasu algas paaugstināšanos, līdzšinējos apmaksas samērus saglabājot
tikai iesācējiem. Spilgti tas redzams Jaunpiebalgā, kur saimnieki saskaņā

ar 1860. gada Vidzemes zemnieku likuma 372. paragrāfu nolēma gājējiem,
sākot ar 1864. gadu, dot gada algas sekojošos apmēros. Pie saimnieka mai-

zes (uztura) puisim saglabājās tās pašas naturālijas, kādas bija pare-

dzētas kopš 1843. gada, resp., '/< kažoka, l/2 svārku, 7г vilnas bikšu, trīs

krekli, trīs pāri nātnu bikšu, trīs pāri cimdu, trīs pāri zeķu (LCVVA,
5890. f., 1. apr., 5. L, 66. nr.), tikai klāt vēl nāca 7г pāra villaiņu autu un

četri pāri pastalu kādreizējo trīs mārciņu pastalādu vietā. Meitai pienācās
1 rublis sudraba naudas, 25 mārciņas drēbju linu, pārgados viens pāris

puszābaku, vienā gadā 2, otrā 3 pāri pastalu un divu aitu turēšana. Bez-

bērnu pāriniekiem pienācās tāda pati alga kā neprecētajiem. Pāriniekiem ar

vienu bērnu — 10 sudraba rubļi, divas mārciņas drēbju linu, septiņi pāri
pastalu un četru aitu turēšana; ar diviem bērniem — astoņi rubļi un drēbju
tiesa tā pati; ar trim bērniem — pieci rubļi un drēbju tiesa arī tā pati.

Audzēkņiem, kā zēniem, tā meitenēm, ko saimnieki pieņēma pirms
desmitā dzīvības gada, bija paredzēts līdz 20 gadu vecumam dot tikai uz-

turu un drēbes, bez tam tie bija jāsūta skolā un mācībā (sagatavoties kon-

firmācijai). Tiem audzēkņiem, kurus pieņēma jau vecākus par 10 gadiem,
vecumā no 15—20 gadiem, bija jāsaņem puse no neprecēta gājēja gada

algas. Samaksa ar zemi nebija paredzēta (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 13. 1.,
63. lp.). Pie minētām algām aušanā nodarbinātie gājēji saņēma samērā

prāvu audēju piemaksu, kā, piemēram, Jaunpiebalgas Krūzes māju saim-

nieks Jānis Dolmanis dienestniekam (resp., kalpam) Pēterim Pakulim mak-

sāja piemaksu 50 rubļu apmērā. Zosēnu muižas Viļķēnu saimnieks Jānis

Papēdis nepilngadīgajam Andrejam Stālmeistaram, ko ziemā nodarbināja
nie aušanas, maksāja gadā pavisam kopā 50 rubļus, villainus svārkus un

bikses, divējas linu bikses, trīs kreklus, trīs pārus cimdu, trīs pārus zeķu,
vienu pāri jaunu zābaku, pastalas, cik plīst (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 15. 1.,
53. nr.; 23. 1., 32. nr.).

19. gs. otrajā pusē kalpu darba un dzīves apstākļi mainījās ari citās

jomās, galvenokārt sakarā ar darba slodzes palielināšanos. Jaunajā saim-

nieciskajā situācijā agrākais zemkopībā ierastais darbalaiks no saules līdz

saulei mājrūpniecībā izrādītās nepiemērots. Tāpēc saimnieki ziemās ne vien

pagarināja kalpu darba dienu, bet ari palielināja dienā veicamā darba

daudzumu. Lai kaut cik aizsargātos pret šīm nemitīgi augošajām prasībām,
kalpi līgstot reizē ar algu centās norunāt veicamo darba daudzumu un grū-
tumu, piemēram, ar kādiem materiāliem un rīkiem būs jāstrādā un cik

audeklu ziemā būs jānoauž. Prasības jau 60. gadu beigās bija smagas —

kalpiem dienā vajadzēja noaust vidēji 10—12 olektis (LCVVA, 5890. f.,
1. apr., 15. 1., 52. nr.). Praksē šīs norunas bieži izrādījās nereālas: rīki slikti,

dzijas smalkas vai nestiprākas, nekā solīts, un audējs nespēja izpildīt
paredzēto normu. Neapmierināti bija kā darba devēji, tā ņēmēji, kas bieži

mainīja darba vietas. Uzņēmēji, lai nodrošinātos ar vajadzīgo darbaspēku,
pārgāja uz citiem līguma noteikumiem: tāpat kā pārējie saimnieki, deva

kalpiem pajumti, uzturu un rīkus, bet aušanā ieveda gabaldarba samaksu.

Piemēram, Jaunpiebalgas Zeikaru Jēkabs Mīļais maksāja Reinim Baltābo-
lam par katru 300 olekšu audekla noaušanu trīs rubļus (LCVVA, 5890. f.,
1. apr., 12. 1., 9. nr.). Uzņēmēji ziemā turēja vairāk strādnieku nekā vasarā,

tāpēc kalpus līga tikai uz pusgadu, t. i., uz ziemu vai vasaru. Izveicīgākie
uzņēmēji iemanījās pat daju tirgus riska uzvelt kalpu pleciem. Peļņas svār-

stību dēļ izdevīgāk bija nemaksāt gājējiem cietas algas, bet naudas vietā

dot rīkus un laiku zināma skaita pārdodamo audeklu noaušanai. So samak-
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sas veidu vairāk piemēroja precētiem kalpiem — pāriniekiem, kurus mēdza

līgt saimnieki ar nelielām ģimenēm. Tādā gadījumā ziemās kalps auda,
sieva strādāja audēja palīgdarbus, bet vasarās abi gāja lauku darbos. Visi

kalpa ģimenes locekli ēda pie saimes galda, jo audējiem nebija laika no-

darboties ar savu ģimenes saimniecību un ēdiena gatavošanu. Augšminē-
tajam samaksas veidam visai raksturīgu līgumu 1876. gadā noslēdza Jaun-

piebalgas Muciņu saimnieks Pēteris Pelēcis ar kalpiem Pēteri Kociņu un

viņa sievu. Pelēcis deva Kociņam pa gadu divu 25 riņķi garu audeklu

aušanas laiku, 20 mārciņas tabakas, 50 mārciņas drēbju linu, trīs mār-

ciņas pastalādas, uzturu un pajumti sievai, bērnam un tēvam un samaksāja
par kalpu galvasnaudu (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 23. 1., 21. nr.).

Par vismazāk rīcības spējīgo kalpu audēju grupu uzskatāmi saimnieku

neprecētie brā|i un māsas, kuri vēl nebija nošķīrušies no vecākā brā|a

ģimenes. Viņi dzīvoja saimes istabā, ēda pie saimnieka un saimes kopīgā
galda, strādāja ar tēva vai brāļa, retāk ar saviem darbarīkiem un gadiem
ilgi algas tiesai saņēma tikai uzturu un nepieciešamo apģērbu. Tiem mak-

sāja, kā iznāca un kad pagadījās. Dažreiz kā algas daju viņi saņēma ze-

mes gabaliņu linu audzēšanai, lai varētu sev noaust kādu audeklu. Tā kā

starp saimniekiem un kalpiem bez algas nepastāvēja līgums, tad darba

samaksa bija atkarīga nevis no padarītā, bet gan no saimnieka gribas.
Galvenā atlīdzība skaitījās solījums saņemt vecuma maizi, kas saimnieka

maiņas gadījumā atkrita, un rezultātā mūža darbs par muguru un vēderu

bija sagādājis tikai vietu pagasta nabagu pulkā.
19. gs. pēdējā ceturksnī, audumu mājrūpnieciskai ražošanai samazino-

ties, kalpu audēju skaits pakāpeniski izsīka. Tādēļ daļa turpināja strādāt

tikai par laukstrādniekiem, daja, sevišķi vīrieši, aizplūda uz pilsētām un

kjuva par strādniekiem tekstilfabrikās un audēju darbnīcās. 20. gs. sākumā

mājrūpnieku rindas bija jau tiktāl sarukušas, ka audumu ražotājas zem-

nieku saimniecības vairāk iztika ar ģimenes darbaspēku. Tikai uzņēmēji kal-

pus vēl nodarbināja dažos aušanas palīgdarbos.

VAĻINIEKI

No visām mājrūpniecībā nodarbinātām zemnieku sociālām grupām va-

ļinieki bija skaitliskā mazākumā. Piemēram, Jaunpiebalgas muižā 19. gs.

vidū tie sastādīja tikai 5% kā no visu zemnieku, tā arī no darbaroku skaita

(LCVVA, 77. f., 14. apr., 315. 1., 1.—236. lp.). Vaļiniekus audējus savās

mājās ņēma galvenokārt tie saimnieki, kas paši nodarbojās ar aušanu, jo
darbaspēka vajadzības gadījumā turpat uz vietas tad bija iespējams dabūt

cilvēku. Tomēr vaļinieki ne vienmēr bija ieinteresēti ņemt no saimnieka

aužamo.

Mājrūpniecības centros dzīvojošie vaļinieki dalāmi divās grupās. Pir-

majā grupā ietilpa jau iepriekš aplūkotie amatnieki, kas auda pasūtītājiem
dažāda veida audumus. Gadījumā ja tuvākajā apkārtnē varēja iegādāties
linu dzijas un pārdot audumus, tad no pasūtījumiem brīvajā laikā viņi
auda arī dvieļus un galdautus pārdošanai. Ja izejmateriālu sagādei un

ražojumu realizācijai bija vajadzīgs pajūgs, nācās lūgt zirgu un ratus no

saimnieka uz atstrādāšanu vai par naudu. Tātad darboties kā pilnīgi pat-

stāvīgi ražotāji viņi vienmēr nevarēja. Tādēļ jau 19. gs. pirmajā pusē, kad

sāka darboties uzņēmēji, šīs grupas vaļinieki, kad nebija citu pasūtījumu,
ņēma darbu arī no uzņēmēja. Tā amatniecības un mājrūpniecības centros
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AUDFJU

Tabula sastādīta pec pagasta tiesu protokolu un etnogrāfu ekspedīciju datiem. Tajā
apzīmēti visi tie audumu darinātāji, par kuriem nav zināms, pie kādas sociālās grupas

izveidojās daļēji atkarigu audēju grupa, kas lielākoties komplektējās no

saimnieku jaunākajiem bērniem. Tieši aušanā viņi bija intensīvāk nodar-

bināti nekā citi lauku audēji, jo ar zemkopību viņus saistīja tikai īres at-

strādāšana.

Otrajā vaļinieku grupā ietilpa kalpu un vājinieku izcelsmes Jaudis,
kas aušanu nebija mācījušies pie meistara, bet audumu darināšanas

prasmi ieguvuši darba gaitā pie saimniekiem. Būtībā viņi bija dienas

strādnieki, kas darīja visus tos darbus, kurus spēja un prata. Tāpēc vasa-

rās viņi vairāk tika nodarbināti lauku darbos, bet ziemās vairāk auda. Va-

ļiniekiem atšķirībā no kalpiem piederēja darbarīki un pašiem bija sava ne-

liela ģimenes saimniecība. Tāpat kā kalpi, viņi bija atkarīgi ražotāji, kas

saņēma no uzņēmēja gatavu dzeini, iekārtoja aužamajos stāvos un no-

auda. Kopīgajā mājrūpnieciskās ražošanas ciklā viņi bija vienas darba

dajas izpildītāji, resp., tikai audēji, turklāt pašu vienkāršāko izstrādājumu

darinātāji. Galvenokārt tie auda vienkārtņa sējumā audeklus krekliem, pa-

Gads Vieta Audējs
Pasūtītājs (patērētājs

vai uzņēmējs)
Auduma veids

1837.

1838.

1841.

1842.

1842.

1851.

1852.

1854.

18r>7.

1862.

1863.

1867.

1868.
1860.

1870.

1875.

1877.

1878.

1879.

1879.

1882.

1887.

1887.
1887.

1889.

1890.

1890.

1900.

1900.

1910.

1910.

1914.

1914.

Jaunrauna

Kaive

Smiltene

Jaunpiebalga
Vecpiebalga
Augstroze
Jaunpiebalga
Dauguji
Jaunpiebalga
Zoseni

Jaunpiebalga

Zosēni

Baižkalns

Jaunpiebalga

Ranka

Vecpiebalga
Jaunpiebalga

Vecpiebalga

Meistars

Audēja
Meistars

Kalpone
Audējs

Puisis

Meistars

Vaļinieks
Meistars

Vaļinieks

Audējs

и

11

Uzņēmējs

Patērētājs

Saimnieks

Uzņēmējs

Patērētājs

Saimnieks

Patērētājs

Uzņēmējs

Patērētājs
Uzņēmējs

Patērētājs

Uzņēmējs

Patērētājs

Uzņēmējs

Dvie|u audums

Linu audums

Vilnas audums

Linu audums

Galdauts
Audekls

Galdauti

Audekls

Galdauti

»i

Dvieji
Audekls

Galdauti

Vienkārtņa audekls

Audekls

Galdauti

Audekls

Galdauts

Smalkie dvieļi
Rupjie dvie|i
Dvie|i
Rakstaini galdauti
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14. tabula

DARBA SAMAKSA

saglabāti dokumentos minētie audēju apzīmējumi. Tā. piemēram, ar vārdu «audējs»
tie pieder. Ar vardu «meistars» apzīmēts labs speciālists.

lāgiem un kabatlakatiem. Dreļļa dvieļu un galdautu darināšanu viņiem

uzticēja tikai tajos gadījumos, ja citu audēju nebija un uzņēmējs pats pēc

parauga minēto audumu iekārtošanu un aušanu bija ierādījis. Sie vaļinieki

bija pilnīgi atkarīgi no darba devēja, kas atalgojumu noteica pēc audumu

pieprasījuma un tirgus svārstībām. To rāda 14. tabulā sakopotās ziņas par

audēju darba nominālo samaksu. No 1850. līdz 1880. gadam audējs, kas

strādāja pats ar saviem darbarīkiem, par vienas linu auduma olekts no-

aušanu saņēma no 2 līdz 25 kapeikām, bet 19. gs. beigās un 20. gs. sā-

kumā vēl mazāk — no 2 līdz 9 kapeikām. 19. gs. beigās vaļinieka ģimene

(vīrs, sieva, bērni), strādājot 15 stundas dienā, varēja noaust 10—30 olek-

tis audekla vai līdz 60 olektis dvieļu, vai arī līdz 10 olektis galdautu. Vidēji

audējs nopelnīja ap 0,50 rbļ. dienā, t. i., mēnesī ap 12,50 rubļiem, kamēr

vidējā alga tekstilrūpniecībā šai laikā bija 14,50 rubji (Вилке, 135]. 20. gs.

sākumā šādi audēji pelnīja 50—200 rubļu gadā [Skujenicks, 437], kas ir

apmēram tikpat daudz, cik Krievijas centrālo guberņu mājrūpnieki. Tātad

Maksa par olekti
,

kapeikās Govs ccna rub|os Avots

2.5

2.5

2.5
3

1,5
2

2

3.7
3
7

3.1
1

7.2
13

2

10

14

8

4

4

2.2

4

7,5
25

2

1.4
2-5

1.4
2-5

1.4
1.1
2

9

7—8

8

12-18

18-22

20-25

23-30

30-35

LCVVA, 939. f.. 1. apr., 23. 1., 60. lp.
Turpat. 94. lp.

129. ip.
6071. L. 1. apr. 6. I., 33. lp.
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peļņas iespējas bija atkarīgas no darbaspēka pieprasījuma un no auduma

veida: vislabāk varēja pelnīt galdautu, vissliktāk — kreklaudeklu audēji.
Vaļinieku mājrūpnieku vairums bija precēti ļaudis, kas aušanā iesais-

tīja visus savus darbspējigos ģimenes locekļus. Mūža galā, kad aušana jau

kļuva par grūtu, šie audēji palīdzēja bērniem ģimenes saimniecībā un tina

saivas. Turpretī vieniniekiem vecuma dienas bija smagākas. Sievietes, kas

vairs nespēja aust, turpināja vērpt vai adīt, bet vīrieši nonāca pagasta ap-

gādājamo pulkā.

UZPIRCĒJI UN UZŅĒMĒJI

Ražojumu realizācijā izpaudās mājrūpnieku darba jēga — cenšanās

par savu darbu iegūt iespējami lielāku samaksu. Tomer šis darbalauks

zemniekiem izrādījās pats grūtākais. Te nepalīdzēja no priekštečiem pār-

mantotā pieredze, kā tas bija paša audumu ražošana, jo mainīgās noieta

iespējas vajadzēja izzināt arvien no jauna. Nepietika ar transporta līdzekļu

iegādi, labu gribu un izturību, bija jaiepraktizējas arī specifiskajā tirgo-
šanas mākā, kas prasija zemnieku raksturam un prātam neierastu izvei-

cību un iemaņas. Tāpēc vēl 19. gs. pirmajā puse mājrūpnieku ražojumu

realizācija risinājās neorganizēti — katrs audējs pats pārdeva savus audu-

mus tur, kur spēja un prata. Audējs, kas iztika bez algotā darbaspēka,
audeklus izvadāja pa apkārtējām muižām un tuvējiem gadatirgiem. Saim-

nieki, kas aušanas darbos iesaistīja ne vien ģimenes locekļus, bet arī kal-

pus un vaļiniekus, saražoja tik daudz, ka iznāca ko vest arī uz kaimiņu

guberņu tirgiem un lielākām pilsētām, visbiežāk uz Rīgu. Uz tālajām vie-

tām kaimiņi vai radinieki bieži brauca kopā 2—B pajūgi, kaut arī vienā

vietā un laikā tirgoties vairākiem nebija izdevīgi. Tomēr šādi organizēties

bija nepieciešams, lai izsargātos no zagļiem un laupītājiem. Vienai audēju
ģimenei ne vienmēr bija tik daudz audumu, lai uz tirgu varētu sūtīt pilnu
vezumu (apmēram 250 olektis), tāpēc ņēma līdzi arī kaimiņu audumus

un pārdeva tos līdz ar savējiem. Sāda savstarpēja izlīdzēšanās Jaunpie-

balgas un Vecpiebalgas sīkzemnieku starpā bija izplatīta līdz pat 19. gs.

beigām. Par izpalīdzību neviens samaksu neņēma, jo kaimiņi mēdza cits

citam iet talkā kā aušanas, tā pārdošanas darbos. Turpretī kalpiem un va-

ļiniekiem, kam savu transporta līdzekļu nebija un darinājumus pārdot bija
grūti, nācās ņemt pajūgu no saimnieka par atstrādāšanu vai samaksu

naudā.

Laika gaitā pārdodamo audumu daudzumam pieaugot, intensīvākas

preču ražošanas apstākļos minētais realizācijas veids izrādijās nepiemē-

rots, un šāda kaimiņu savstarpējā izlīdzēšanās ieguva citu raksturu. Tā-

pēc jau 19. gs. otrajā ceturksnī no turīgākiem un izveicīgākiem audējiem

izveidojās īpašs starpnieku slānis, kas pārņēma savās rokās ne vien reali-

zācijas, bet arī ražošanas organizatorisko pusi. Sis slānis veidojas pakā-

peniski. Sākumā turīgākie audēji, vedot uz tirgu savus ražojumus, uzpirka
nelielos vairumos audeklus arī no kaimiņiem. Tomēr audējiem uzpircējiem
bieži trūka brīvas naudas, tāpēc audumus ņēma uz parāda un samaksāja
tikai pēc to realizēšanas. Sie uzpircēji, kas pirka no patstāvīga sīkražotāja,

pieskaitāmi pie starpnieku zemākās kategorijas, un viņu rīcībā esošais ka-

pitāls, kā norāda V. I. Ļeņins, pielīdzināms tirdzniecības kapitāla pirmajai

formai [Ļeņins, 3, 315].
Ar laiku daļa uzpircēju kļuva par uzņēmējiem, jo sāka darboties kā

starpnieki starp pasūtītājiem un audējiem, saņēma pasūtītāju materiālu un
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pēc saviem ieskatiem nodeva kādam audējam noaušanai. Starpnieka peļņa
tika izmantota ražošanas paplašināšanai, iegādājoties izejmateriālus, no

kuriem audumus darināja gan ar ģimenes, gan algotu darbaspēku, t. i., ar

audējiem, kas bija mazāk ncibas spējīgi, — sīkzemniekiem un vaļiniekiem,
tai skaitā arī iecienītiem amatniekiem. No uzņēmēja viņi saņēma dzijas,
bet par padarīto darbu — atlīdzību naudā, bet dažkārt ari dzijās, produk-
tos vai citās naturālijas. Sada uzņēmēju slāņa veidošanas Raunas draudzē

izteikti spilgti vērojama jau 19. gs. 30. gados, bet Jaunpiebalga un Vecpie-

balgā — 40. gados (LCVVA, 939. f., 1. apr., 23. L, 27., 60.—61., 80.—84.,
93.-94., 110.—111. lp.).

Uzņēmēji strādāja ar plašu vērienu — dzijas tie izdalīja ne vien savā

pagasta, bet arī plaša apkārtnē, piemēram, raunenicši Baižkalna, Liepa un

Launkalnē, piebaldzēni — Briņģos, Dzērbenē, Drustos, Nēķinā, Veļķos
un arī vel citur. Uzņēmēji realizēja savas ģimenes darinātos, uzpirktos, kā

arī aušanai nodotos audumus. Kā starpnieki viņi sasnieguši augstāku attīs-

tības pakāpi, un viņu kapitāls pielidzinams tirdzniecības kapitāla 2. —4. for-

mai [Ļeņins, 3, 315].

Uzņēmēji zemnieki steidzamu lauku darbu laikā nevarēja atrasties

ārpus savām saimniecībām. Tāpēc kopš 19. gs. 40. gadiem no uzņēmējiem
savukārt izdalījās neliela grupa, kas atmeta kā zemkopja, tā audēja darbu

un nodarbojās tikai ar tirdzniecību. Tie lielākoties bija uzņēmēju jaunākie
dēli vai brāļi, t. s. peļņas puiši, kas uzpirka Rīga atvestos personiski pa-

zīstamo audēju audumus. Peļņas puišiem bija mazi rīcības kapitāli, tāpēc
pārdevējam parasti maksāja pa daļām, piemēram, saņemot preci, deva

tikai 30—50% visas summas, bet atlikumu citā norēķināšanās reizē

(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 5. 1., 37. nr.; 7. 1., 153. nr.). Sī tipa tirgotājiem
brīvas naudas dažkārt bija mazāk nekā iepriekš minētajiem tirgotājiem

uzņēmējiem, kas paši arī vēl auda, bet pirmie atļāvās lielāku risku un rīko-

jās ar lielāku apgrozības kapitālu. Daļai tirgotāju nebija arī transporta lī-

dzekļu. leradušies lielajos tirgos un lielākajās pilsētās, tie lēti, bieži vien

uz parāda, uzpirka atlikušos audumus, ko paši audēji vai audēji uzņēmēji
nepaspēja pārdot. Spilgts piemērs šajā sakarā ir dzelzavietis Pēteris Go-

biņš, kas 19. gs. 70. gados darbojās Piebalgas apkārtnes tirgos, bet 80. ga-
dos pārcēlās uz Igauniju un uzpirka no piebaldzēniem turp aizvestos au-

deklus. 1885. gadā P. Gobiņš jau kļuva par lieltirgotāju, dzīvoja Tartu,

saņēma preci pret kvītīm, bet naudu pārdevējiem pārsūtīja pa pastu. Pie-

balgas audēji audumus labprātāk pārdeva P. Gobiņam nekā vietējiem uz-

pircējiem. Lai nogādātu audumus uz Tartu, audēji organizēja pat kopīgus
vezumus: viens deva zirgu, otrs ratus, trešais līdzbraucēju.

Tirgotāji, uzpircēji un uzņēmēji parasti strādāja pa divi kopā. Kamēr

viens pirka audumus un rūpējās par transportu, otrs organizēja pārdošanu,
t. i., kārtoja darījumus ar lieltirgotājiem. Turpretī lielajās pilsētās viņi

strādāja jau grupās: kamēr viena grupa tirgojās, otra apsargāja preci, kār-

toja tirgošanās atļaujas v. tml. Tirgotāju starpā jau pastāvēja kapitālis-

tiskā konkurence: gan atsevišķi uzpircēji, gan uzpircēju grupas sadalīja

pirkšanas un pārdošanas vietas, kā arī centās sev iegūt pastāvīgus pie-

gādātājus. Drošākais līdzeklis pastāvīga kundes iegūšanai bija audēju

apgāde ar materiālu, t. i., uzpircējs pirka no audēja noaustos audumus

un pārdeva viņam fabrikā vērptās dzijas. Jāpiebilst, ka šāds tirgošanās

veids 19. gs. otrajā pusē bija ļoti izplatīts. Audējs dzijas no uzpircēja pirka

gan par skaidru naudu, gan lika atrēķināt no pārdoto audeklu samaksas.

Lai uzpircējs sev nodrošinātu preci, notika aizrunāšana jeb saderēšana,

iedodot pārdevējam 5—20 rubļus rokasnaudas, piemēram, par 50 gabaliem
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deva 20 sudraba rubļus (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 15. 1., 135. nr.). Nereti

ražotājiem un uzpircējiem iznāca domstarpības, kam sekoja norunas lau-

šana un zaudējumu kompensācija. Ja audējs lauza norunu un saderētos

audumus pārdeva citam, viņš maksāja uzpircējam peļņas skādi — vienu

rubli par 1 auduma gabalu (50 olektis). Ja uzpircējs lauza norunu vai ari

laikā nesamaksāja par saņemtajiem audekliem, viņš maksāja audējam
vienu rubli par katru, parādu piedzenot, nokavēto dienu (LCVVA, 5890. f.,
t. apr., 16. 1., 4. nr.; 13. 1., 68. nr.). Nesamaksāšana noteiktā laikā bija visai

izplatīta parādība 19. gs. 80. gados un parastākais strīdus ābols audēju
un uzpircēju starpā.

Aušanas un balināšanas darbi bija iekārtoti tā, ka visi vienā ziemā

noaustie audumi bija sagatavoti pārdošanai vienā laikā. Tāpēc tirgotājam
tos centās nodot visus vienā reizē (15. tab.). Līdz ar to uzpircēja vai uz-

ņēmēja rokās atradās ne vien atlīdzība par padarīto darbu, bet ari līdzekļi

jauna materiāla iegādei. Tā audēji bija atkarīgi no starpnieka, un bieži

viņiem dažādos veidos vēl bija jācīnās, lai «sūri grūti nopelnīto sadabūtu

rokā». Sevišķi gadījumos, ja uzpircējs cieta zaudējumus, tad galīgā norē-

ķināšanās bija jāgaida gadiem ilgi.
Līdz 19. gs. 70 gadiem audēji uzpircējiem audeklus deva, tā sakot,

«bez rēķina, uz uzticības». Vēlāk, kad uzpircēju bankroti kļuva visai bieži,

viņi bija spiesti izdot audējiem rēķinus un parādu zīmes. Viens no parādu
piedzīšanas veidiem bija apķīlāšana. Ja audējs no uzpircēja naudu neva-

LCVVA 5890. fonda
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1851.
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1858.

1858.

1861.

1863.

1867.

■ 1867.

1867.

1867.

1868.

1869.

1872.

1884.

1885.

1885.

1885.

1886.

1887.

1889.

Jaunpiebalga

Vecpiebalga

Jaunpiebalga
Vecpiebalga

Jaunpiebalga

Vecpiebalga
Jaunpiebalga

Drusti

Ormaņu Pēteris Upens
Jēkabs Līpacis
Roņu Jānis Sniķers
Roņu Andrievs Karlsons

Rožu Reinis Spērkstiņš
Spulgu Jānis Prūsts

Kaņepu Pēteris Līpacis

Kubuliņu Andžs Misiņš

Ģibuļu Andrievs Kazaks
Slieku Pēteris Skuja
Baltiņu Miķelis Skuja
Jānēnu Andrievs Dārziņš
Pēteris Krēsliņš
Vecmurdēnu Pēteris Sērmūkslis

llzenu Pavuls Krūmiņš
Bricu Jānis Streipa
Abrupu Pēteris Celinskis

Nēķinu Andrievs Vietnieks

Pidriķis Dzirkalis

Spricis Bušs

Cebuļu Kupcis
Līpace
Brics

Kalniņi

Kalniņš
Jānēnu Andžs Ozols

Nēķinu Andžs Pelēcis

Andrejs Banders
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15. tabula

UZPIRCĒJAM NODOTO AUDUMU DAUDZUMS UN CENA

rēja atdabūt, viņš griezās pie pagasta tiesas un pēdējā apķīlāja pie kāda

cita audēja aizrunātos audumus. Kad tirgotājs parādu tiesas nosacītajā
laikā neatdeva, apķīlātos audumus pārdeva ūtrupē, un cieta ne vien uzpir-

cējs, bet arī apķīlāto audumu audējs. Gadījumā ja tirgotājs bija parādā
vairākiem audējiem, pagasta tiesa reģistrēja visus parāda devējus un ne-

kārtīgam maksātājam līdz parāda nokārtošanai neļāva atstāt pagastu.

Maksātnespējīgos uzpircējus izūtrupēja un ieņēmumu sadalīja visiem pra-

sītājiem proporcionāli parāda lielumarri. Tomēr audēji daudz zaudēja.
Vidzemes mājrūpnieku ražojumu pārdošana notika dažādās vietās

(12. att.). Jau 19. gs. 40. gadu sākumā Cēsu apriņķa audēju izstrādājumus

pieprasīja ne vienVidzemes guberņas pilsētās, bet arī igauņu, somu, krievu,

baltkrievu, poļu un lietuviešu apdzīvotajos apvidos. Tomēr 30.—50. gados
vieni no galvenajiem Vidzemes linaudēju ražojumu noņēmējiem bija Rīgas

lieltirgotāji. 60. gados pieprasītājiem pievienojās Krustpils, Daugavpils,

Valmieras, Cēsu v. c. pilsētu tirgotāji. 60. gadu vidū starp Vidzemes lin-

audējiem jau pastāvēja tik stipra kapitālistiskā konkurence, ka notika sav-

starpēja realizācijas vietu sadale. Tā viena daļa audeklinieku (audeklu

tirgotāji) kļuva par pastāvīgiem piegādātājiem igauņu un somu pilsētās,
otra daļa — Rietumlietuvā un Prūsijā, trešā — Austrumlietuvā un Rietum-

baltkrievijā, ceturtā — Ziemeļrietumkrievijas pilsētās. Sis sadalījums sa-

glabājās līdz pat 20. gs. sākumam, kad dalītāju dēli un mazdēli,turpināja
iet tēvu pēdās. 19. un 20. gs. mijā, piemēram, Jānis Mīļais un arī citi

Gabalu
skaits kopā

Olekšu

skaits

kop.i

Vienai olekts

cena

kapeikās

Kopējā
summa

rubjos

Samaksas

veids
Aušanas

laiks

12

12

8

19

900

614

600

15

12 un Va
120,—
76.75
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1180 13 198,—

12 Pusgads

50

827 16

16

1000,—
137,83
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200,—

12

933

236

53

17
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330

463,54
43,—

145.20

Uz parāda

11.4i duču

201,32

149,76
292,16

233,88
179,76

114,65
173,—

Uz parāda
i» »»

it >*
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12. att. Piebalgas linu audumu galvenās pārdošanas vietas 1860.—1914. g.

jaunpiebaldzēni (13. att.) brauca uz Tērbatu, Pērnavu, Hapsalu, Rēveli,

Helsingforsu, Pēterburgu. Vecpiebaldzēni Gavars un Ezeriņš devās uz

Narvu un Novgorodu. Rauziņa tirgotāja gaitas saistījās ar Liepāju, Pa-

langu, Kretingu, Viduča — ar Šauļiem, Kauņu un Viļņu. Arī veļķēnietis
Pēteris Maskavičs brauca uz Šauļiem un Viļņu, bet nereti viņa ceļš aiz-

vijās arī vēl tālāk uz Grodņu un pāris reizes pat uz Varšavu. Rēķis kādu

laiku brauca uz Liepāju, Palangu un Tilzīti, bet galvenokārt tomēr uz

Vitebsku, Polocku, Mogijevu un Smoļensku. Mūsiņam tālākais ceļš bija
līdz Pleskavai, bet Loža un Pelēcis vairāk darbojās Vidzemes guberņā.

Minētajās pilsētās audeklinieki daļu audumu iztirgoja paši, bet daļu
nodeva lieltirgotājiem. Otrais variants bija neizdevīgāks, jo lieltirgotājs
uzreiz nenorēķinājās skaidrā naudā, bet izdeva audumu nodevējiem kvītis,

pret kurām tie naudu varēja saņemt tikai pēc kāda laika. Tāpēc arī ar

audējiem starpnieki varēja norēķināties tikai vēlāk, īpaši vēl tādēļ, ka viņu

apgrozības kapitāli visumā tomēr nebija lieli (16. tab.). Bez tam tirdznie-



13. att. Piebalgas linu audumu

pārdevēji Tērbatā 19. gs. 90. ga-
dos (Celinskis, J. Streipa. J. Mī-

ļais (centrā), A. Upens, Paeglis,
P. Sermūkšs, A. Zvirbulis).

čības un transporta izdevumi sastādīja diezgan ievērojamas summas.

19. gs. otrajā pusē tirgus nauda parasti bija 2 rubļi, izdevumi par māj-
vietu vienā tirgošanās reizē 4—B rubļi, tirgošanās atļaujas citu guberņu
pilsētās 10—25 rubļi.

Bez minētajiem starpniekiem pastāvēja vēl viena neliela tirdzniecībā

nodarbināto ļaužu grupa — saucamie andeles puiši. Tie bija audumu pār-

devēju palīgi, kas palīdzēja dažādos ar pārvadāšanu uz tālajiem tirgiem
un tirgošanos saistītos darījumos. Andeles puišu darba algas bija ļoti da-

žādas. 19. gs. vidū, kad Vidzemes tirgoņi vēl vāji zināja krievu valodu,

ņēma līdz krievu valodas pratēju, maksājot 12 rubļu mēnešalgu. 19. gs.

beigās izdarīga līdzbraucēja puiša alga sasniedza jau 4 rubļus nedēļā

(LCVVA, 5890. f., 1. apr., 16. 1., 4. nr.; 26. 1., 346. nr.). Bija gadījumi, kad

līdzbraucēja algu aprēķināja kā noteiktu procentu no brauciena peļņas.
Pie netiešām tirdzniecības izmaksām jāpieskaita arī samērā lielie zaudē-

jumi, kas radās neuzmanības, apzagšanas vai visbiežāk — lieltirgotāju iz-

darītās krāpšanas rezultātā. 19. gs. 50.—70. gados krāpšanas dēļ visvai-

rāk nepatikšanu nācās piedzīvot tiem, kas audumus pārdeva Viļņas un

Daugavpils tirgotājiem. Lielu nelaimju gadījumos daļu zaudējumu lab-

prātīgi cieta arī audēji — saimnieki. Arī pagasta tiesa, atbalstot cietušos

tirgotājus, deva tiem iespēju atmaksāt audējiem viena līdz divu gadu laika

trijos termiņos.
Tirdznieciba ar mājrūpnieku ražotiem audumiem prasīja ne vien ener-

ģiju un līdzekļus, bet deva arī starpnieka peļņu, par kuras netiešo apjomu
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16. tabula

AUDUMU TIRGOTĀJU APGROZĪBAS KAPITĀLS

varam spriest pēc audumu tirgotāju saimnieciskās rosības. Līdz 19. gs.

70. gadiem nekādi lielie starpnieku uzkrājumi nebija vērojami. Toties ar

19. gs. 70. gadiem šādi uzkrājumi parādījās apgrozībā zemkopju saimnie-

cību nostiprināšanas sfērā un strauji paātrināja mantisko noslāņošanos

uzpircēju un uzņēmēju grupā. Vispirms, kā jau teikts, ekonomiski spēcī-
gākie nomnieki centās tikt pie lielākām saimniecībām. To panāca, apvie-
nojot pušelniekus, padzenot no zemes dajiniekus un dajinieku daļiniekus,

nomājot no muižas streijgabalus un apmainot saimniecības.

Ekonomiski spēcīgu lielsaimniecību izveidē bija ieinteresēta arī

muiža, tāpēc zemes mērīšanas laikā topošās lauku buržuāzijas pārstāvjiem
piegrieza samērā lielus zemes gabalus. Tā Jaunpiebalgas baznīcas kroga
krodziniekam piegrieza zemi par 15 dālderiem 19 grašiem un melderim —

par 9 dālderiem 83 grašiem (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 20. 1., 133. nr.). Sajā
laikā tirgotāju uzkrājumus apliecina arī mērnieku kukuļošana, kurai bija

izveidojusies pat sava īpaša sistēma un takse, piemēram, par 600 rub|iem

varēja dabūt zemi apmēram viena dāldera vērtībā (BZ, 1878., 13. nr.,

108. lpp.). Naudīgo ļaužu darbošanās rezultātā līdz māju iepirkšanas sā-

kumam jau bija izveidojies lielu zemes platību — vairāku māju nomnieku

slānis, kas dažkārt atsevišķus neizdevīgākos zemes gabalus iznomāja tā-

lāk bezzemniekiem. Sie topošie lielsaimnieki — nomnieki iepirka savas

nomas mājas un piepirka vēl klāt streijgabalus. Nereti viņi savas iepirktās

LCVVA

5890. fonda
I. apraksta lietu
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numuri
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1844. Slicķu Jānis Gregors
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1854. Slieķu Jānis Gregors

1854. Murdēnu Andrievs

Sērmūkslis

Bukaņu Spricis Loža

Slieķu Jānis Gregors
1857. Kurmu Jēkabs Jezēns

Murdēnu Spricis Jezens

1858. Cebu|u Pēteris Akotiņš
Niklāvu Krustiņš
Vīksna

Slieku Jānis Gregors
1863. Krustiņš Plekšs

1869. Bricu Andrievs Streipa
Jēkabs Streipa

1877. Mauragu Jānis Pārums

Kārlis Krievups
1877. Mauragu Andrievs
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Pēteris Gobiņš

400

1180

600

788

114,42

700,—

150,-

112,—

147,50

1000,—
147,73

236,—

100,—

131,30
446,50

876,37

4416.06
886,87

410,70

Skaidra naudā

Skaidrā naudā un au-

dumos

% skaidrā nauda.
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Skaidrā naudā

Skaidrā naudā 60%

60% uz parāda

Skaidrā naudā

Uz parāda
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mājas pārdeva, bet to vietā iegādājās labākas utt. Kamēr audēji sīkzem-

nieki, strādājot uzņēmējiem, cīnījās ar māju iepirkšanas parādiem, liel-

saimnieki uzņēmēji k|uva arvien bagātāki. Viņi cēla jaunas ēkas, pirka
klāt zemi, nodarbojās ar augļošanu. Daži no viņiem pirka ari krogus, at-

vēra tirgotavas, dibināja amatniecības vai rūpniecības uzņēmumus. Pie-

mēram, Jaunpiebalgas Jaunabrupju mājas gruntnieks un veikalnieks Jānis

Laimiņš, kas piecus gadus strādāja arī par skolotāja palīgu un audeklu

tirgoni, 1885. gadā par 2000 rubļiem nopirka no Pidriķa Kampara Zelta

kroga kontraktu. Jaunpiebalgas Dzirkstiņu Jānis Balodis, kas bija gan

audējs, gan audeklu tirgonis, 1888. gadā uzbūvēja tvaika dzirnavas

(LCVVA, 5890. f
M

1. apr., 25. 1., 26. nr.; 26. 1., 21. nr.; 29. 1., 60. nr.).

Spilgts augošās lauku buržuāzijas pārstāvis bija Jaunpiebalgas Kalna-

augstāru gruntnieks Kārlis Melnis, kura tēvatēvs, tēvs, tēvabrālis bija
audēji un audumu tirgotāii. 1873. gadā, kad apvienoja pušelniekus. Melnis

pārņēma otra saimnieka 5 dālderus 82'/: graša lielo saimniecību un sa-

maksāja kaimiņam 1550 rbļ. atkāpšanās naudu. 19. gs. 70. gadu beigās
par 1830 rubļiem viņš iepirka māju un par 849 rbļ. izpirka brāli no rekrū-

šiem. Pats Melnis ar aušanu nodarbojās tikai bērnībā. Kļuvis Augstāros
par gruntnieku, viņš pievērsās citam peļņas avotam — ādu apstrādāšanai,
kurā toreizējos apstākļos vēl bija maz konkurences un līdz ar to lielāka

peļņa. Viņš uzcēla miecētavu par 300 rbļ., pieņēma meistaru brāja apmā-
cībai par 400 rbļ., iepirka materiālus par 750 rbļ., deva brālim maizi un

rūmi, liekot tam strādāt ādu miecētāja darbu un pieprasot pusi pelņas.
Miecētavā katru gadu varēja nopelnīt ap 250 rbļ., no kuriem saimnieks sa-

ņēma 125 rubļus. Beidzot Melnis brālim pieprasīja procentus: par miecē-

tavas pamatkapitālu 6%, par materiālos ieguldīto kapitālu 6%, par it kā

maz doto peļņas tiesu utt., kopā ap 1800 rbļ. Tai pašā laikā viņš «aiz-

mirsa» brālim izmaksāt mantojuma dalu un brāļa palīdzību mājas iepirk-

šanā. Tajā laikā brālis bija audējs. Pagasta tiesa piespieda amatnieku

Pēteri Melni 1884. gadā samaksāt savam brālim saimniekam Kārlim Mel-

nim 387,85 rb|. Jau 1886. gadā Kārlis Melnis no muižas nopirka 45 pūr-
vietas lielu streiigabalu par 980 rbl. (LCVVA, 5890 f., !. apr., 5. 1., 37. nr.;

26. 1., 163. nr.; 28. 1., 213.' nr.). Minētie piemēri rāda, ka aušana līdz ar

audumu tirdzniecību mājrūpniekiem bija līdzeklis kapitāla iegūšanai, lai

iegādātu, izveidotu un nostiprinātu kapitālistisko zemkopju samniecību.

Ar mājrūpniecības un tirdzniecības palīdzību šie saimnieki lielā mērā atbrī-

vojās no atkarības muižai un kjuva par zemes, daži ari par rūpniecības vai

tirdzniecības uzņēmumu īpašniekiem. Raksturojot mājrūpniecības rezultā-

tus, laikabiedri «Baltijas Zemkopī» rakstīja, ka Piebalga «.. caur audek-

liem daudz turīgu vīru ticis» (BZ, 1878., 13. nr., 108. lpp.).

Smags trieciens uzņēmēju un uzpircēju darbībai bija 19. gs. 80. gadu

ekonomiskā krīze, kad audeklus nevarēja pārdot. lesaldēto preču un parādu

dēļ 80. gadu vidū ūtrupe sekoja ūtrupei. Izputēja linu un audumu tirgotāji,

izputēja audēji, jo savstarpējos maksājumus nespēja nokārtot gadiem ilgi.

Pastiprināti slīga parādos arī sīkzemnieki un vaļinieki, kas no lielajiem

uzņēmējiem bija ņēmuši dzijas. Daudz nepatikšanu kā audējiem, tā uzņē-

mējiem sagādāja balināšana Rīgas balināšanas uzņēmumos, saucamais Rī-

gas blieķis, kur audekli stāvēja mēnešiem un nereti tika sabojāti. Visas šīs

nelaimes apliecināja, ka lauku linaudēju labākie laiki jau pagājuši. Vienīgi

atsevišķi lielie uzņēmēji ari šajā laikā bija spējīgi vairot mantu

ar augļošanas operācijām. Prakse rādīja, ka tirgoties ar audumiem vien

kļūst arvien neizdevīgāk. TādēJ 19. gs. pēdējos divdesmit gados palieli-

nājās tādu tirgotāju skaits, kas vienlaikus tirgojās ar dažādām precēm,
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piemēram, liniem, audekliem, jēriem utt. Šādas tirdzniecības rezultātā daži

tirgotāji 19. gs. beigās nopirka pat pa trim mājām.
Pēc māju iepirkšanas par dzimtu uzpircēju un uzņēmēju grupa lielā

mērā saira. Vairums šīs grupas pārstāvju pārgāja uz intensīvu lauksaim-

niecību, bet mājrūpniecisko aušanu, kā arī tirdznieciskos pasākumus at-

meta, īpaši tas vērojams Raunas, Smiltenes, Trikātas un daļēji arī Jaun-

piebalgas draudzēs, kur lielsaimniecībās izvērsa precu lopkopību. Otra daļa
arvien vairāk izmantoja algotu darbaspēku un palielināja audumu tirdz-

niecību, līdzīgi kā to darīja starpnieki citās mājrūpniecības un amatnie-

cības nozarēs, piemēram, koka apstrādē un podniecībā [Feldmane, 118]. Sī

otrā daļa galvenokārt komplektējās no tiem ekonomiski spēcīgākajiem uz-

ņēmējiem, kas 19. gs. 80. gados izturēja konkurenci ar rūpniecības ražoju-
miem un kas ilgāk varēja eksistēt ar iesaldētiem kapitāliem.

Piebalgas linu galdautus un dvieļus tautā uzskatīja par izturīgākiem

un skaistākiem nekā fabrikās ražotos, tāpēc pircēju, it īpaši no laucinieku

un bijušo laucinieku vidus, tiem vēl netrūka. Tomēr uzņēmējiem bija jā-

rēķinās ar biežām tirgus cenu svārstībām, kas varēja samazināt peļņu.

Gadījumi, kad mājrūpnieku audumus nācās pārdot zem fabrikas ražojumu

cenām, kļuva arvien biežāki. Tādēļ, lai izvairītos no iespējamiem zaudē-

jumiem, uzņēmēji pastiprināja darbaspēka ekspluatāciju: piemēram, sama-

zināja gabaldarba samaksu vecajiem audējiem, jaunajiem noteica dienā no-

aužamo olekšu normu, par kuru maksāja dienas algu. 19. un 20. gs. mijā

Piebalgā darbaroku vairumu mājrūpiecībā sastādīja gados vecāki cilvēki,
sīkzemnieki un bezzemnieki, kas dzīves lielāko daļu bija aizvadījuši lin-

audēja darbā. Mūža otrajā pusē viņi vairs nevēlējās mainīt dzīves un darba

vietu. Tādēļ, lai sagādātu iztikas minimumu, tie bija ar mieru strādāt par

zemāku atalgojumu, nekā to bija darījuši agrāk, un lētāk nekā audēju jaunā

paaudze. Apskatīdams analoģiskas parādības Krievijas centrālajās guber-
ņās, V. I. Ļeņins atzīmēja, ka pie zemes vai noteiktas vietas saistītie sīk-

ražotāji spiesti saņemt jebkuru cenu un tāpēc atdod kapitālistam ne vien

virsvērtību, bet arī lielu daļu darba algas [Ļeņins, 1, 189]. Arī Piebalgā no-

tika minētā darba algas piesavināšanās. Pirms pirmā imperiālistiskā pa-
saules kara uzņēmēji pelnīja 2000—3000 rubļus gadā [Skujenieks, 437].

Tā saucamie lielie uzņēmēji gadsimtu mijā un 20. gs. sākumā vairāk

saglabājās Vecpiebalgas draudzē, piemēram, Avens Greiveros, Rēķis Krie-

meļos, Arons Cabās v. c. Viņi nodarbināja ne vien pašmāju kalpus un vaļi-

niekus, bet arī audējus Dzērbenes, Drustu, Gatartas, Jaunpiebalgas un

Veļķu pagastos. Uzņēmēji centās izvairīties no cenu svārstību sekām, arī

ieviešot jauninājumus tirgošanās kārtībā. Piemēram, Jaunpiebalgas Zei-

karu Jānis Mīļais noorganizēja audumu veikalu Tartu, kas pastāvēja no

1890. līdz 1914. gadam, bet Vecpiebalgas Kriemeļu Rēķis, lai nebūtu jācieš
no dažādām nejaušībām gadu un nedēļu tirgos, kā arī jāpakļaujas lieltir-

gotāju diktētiem noteikumiem, Rīgā veikalā tirgojās līdz pat 1940. gadam.
Uzņēmēji, kuru rīcībā bija lielāki kapitāli, atmeta mazāk ienesīgo linau-

šanu un noorganizēja vilnas un pusvilnas audumu ražošanu. Tā, piemē-
ram, rīkojās Vecpiebalgas Jaunsmetu Mūsiņš un Tožīnu Krijups, kas bir-

kaviem iepirka vilnu no Cēsu, Valmieras un Rīgas apriņķu zemniekiem.

Vilnu kārsa un vērpa tuvējās vērptuvēs, bet dziju izdalīja pašmāju un

apkārtnes audējiem. Noaustos audumus pārdeva Vidzemes un Igaunijas
guberņu pilsētās.

Tomēr šādiem pasākumiem bija pārejošs raksturs. Tie nespēja izturēt

konkurences cīņu ar augošajiem tekstilrūpniecības uzņēmumiem. Turpināt
ekonomiski izdevīgu ražošanu varēja vienīgie tie uzņēmēji, kas mainīja
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darba metodes: uzcēla darbnīcas, iegādājās jaunus darbarīkus un iemācīja
strādniekiem jaunus darba paņēmienus. Pie šiem jaunā, kapitālistiskā tipa

uzņēmējiem pieskaitāmi dzirnavnieki, kāršanas, vērpšanas, aušanas un ap-

retūras darbnīcu īpašnieki.
Audumu tirgotāji bija arī sava veida kontaktu uzturētāji starp dažādu

apvidu iedzīvotājiem un dažādu tautu pārstāvjiem. Veicot savus tiešos uz-

devumus, kā arī meklējot naktsmītnes un atpūtas vietas, iznāca iepazīties
ar dažādiem ļaudīm, vērot viņu saimniecisko un kultūras dzīvi. Visumā

audumu tirgotāju grūtais darbs bagātināja cilvēku redzesloku. Kamēr
braukšana notika tikai ar pajūgiem, loti daudz laika bija jāpavada cejā, uz-

turēšanās naktsmītnēs un tirgošanās vietās bija maksimāli īsa. Tomēr arī

šajos apstākļos uzkrājās iespaidi un vērojumi. Tālajos ceļos nevarēja pa-
ņemt līdz pārtiku cilvēkiem un zirgiem pietiekamā daudzumā. Audekli biia

iāpārdod arī pa ceļam, par samaksu pieprasot uzturu. Tas deva iespēju
Vidzemes māirūpniekiem iepazīties ar citu novadu ļaudīm tieši viņu dzī-

ves vietās. Tā kā ceļā devās ne vien spēka gadu vīrieši, bet dažreiz ari

sievietes un pusaudži (braucienos pa Latviju un Igauniju), tad ceļinieku
sastāvā bija ļaudis ar dažādām interesēm un uztveres spējām. lespējams,
ka šādi vērojumi mājrūpniecības centru ļaudīm vieniem no pirmajiem Lat-

vijā palīdzēja izprast laikmeta diktēto izglītības nepieciešamību. Ne jau
padījuma pēc rosīgākajā māirūpniecības draudzē Vecpiebalgā jau 19. gs.

50. gados draudzes skolā nodibināja atsevišķu klasi, kurā īpašu vērību pie-
grieza ģeogrāfijai, vēsturei un valodām [Gailīte, 181.

19. gs. otrajā pusē tālumus pārvarēt palīdzēja dzelzceļi, līdz ar to

lielā mērā atviegloiot ne vien audumu tirgotāju darbu, bet radot arī lielā-

kas pieredzes apgūšanas iespējas. Pastiprinājās kontakti ar cittautiešiem,

no kuriem ciešākie un stabilākie izveidojās ar igauņiem. Raksturīgs nie-

mērs šai ziņā bija iau pieminēto Jaunpiebalgas Zcikaru saimnieku Mīļo

paitas Igaunijā un Somijā, kas sākās 19. gs. 60. gados. Spilgtākā personība

Piebalgas audēju — tirgotāju vidū biia pēdējais audēis Mīļo ģimenē Jānis

Mīļais (1870.—1939.). 90. gados atstājis skolotāia darbu, lai ar aušanu

palīdzētu sagādāt līdzekļus diviem Tartu universitātē studējošiem pusbrā-

ļiem. Jānis Mīļais līdzās audeklinieka pienākumiem loti interesējās par

dārzkopību un Zeikaros ierīkoja koku skolu. Lauksaimniecības un dziedāša-

nas biedrību sanāksmēs J. Mīļais iepazīstinājis piebaldzēnus, dzērbeniešus,
drustēniešus, gatartiešus un veļķēniešus ar saviem vēroiumiem par igauņu
un somu dzīves veidu, sniedzis priekšlasījumus dārzkopībā. Savas izaudzē-

tās ābelītes vedis arī igauņu un somu draugiem. Kontaktu uzturēšanā vi-

ņam ļoti palīdzējusi krievu, vācu, igauņu un daļēji ari somu valodas

prasme, kas bija apgūta galvenokārt pašmācības ceļā.

MĀJRŪPNIEKU DARBA KĀRTĪBA

Mājrūpnieku un mājamatnieku aušanas darbu ciklā vērojamas vai-

rākas paralēles, piemēram, linu dziju sagāde mājas kārtībā, visa ģimenes
darbaspēka iesaistīšana kopīgaiā ražošanā, kā ari gadalaika ritmam pa-

kļautā darba secība. Tomēr mājrūpnieku ražošanas apjoms un intensitāte

vairākkārt pārsniedza mājamatnieku iespējas un noteica atšķirības darba

organizācijā. Pirmkārt, šajā audēju grupā noteicēji un galvenie darba da-

rītāji biia vīrieši, it īpaši tajos pienākumos, kas bija jāveic ārpus savas

sētas robežām, t. i., izejmateriālu iegādē un audumu pārdošanā. Mājrup-
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nieku darba kārtība pamatos jau bija izveidojusies pirms 19. gs. Proti, gal-
venais darba izkārtotajs un darītājs bija saimnieks — tēvs, kas atbildēja

par izejmateriālu un riku sagādi, noteica audumu izstrādājumu veidu un

produkcijas realizācijas kārtību, kā arī sadalīja ienākumus. Saimniece —

māte aušana piedalījās tad, kad bija aprūpēti bērni, paēdināta saime, ap-

kopti lopi. Vienas ģimenes rīcībā lielākoties bija I—21 —2 aužamie stāvi. Pa-

rasti tēvs strādāja vienos, māte otros aužamajos stāvos. Kad paaugās bērni,
tie sāka strādāt ar mātes rīkiem, līdz beidzot stājās viņas vietā. Vecie cil-

vēki un bērni tina dzijas un spolēja audiem spolītes. Audeklu velku uz-

vilkšana bija tēva un pieaugušo dēlu darbs, bet audekla iekārtošanā bija
nodarbināta visa ģimene. Riešot tēvs un vecākais dēls parasti grieza lielo

riestuvi, māte vai kāds no jaunākajiem bērniem turēja asti, t. i., dziju
dzeini, vēl kāds cits uzmanīja riekumu. Visatbildīgākos darbus, resp., nītis

vēršanu un paminu siešanu, parasti veica galvenais audējs ģimenē jeb
meistars, palaikam tēvs, jo, rakstainus audumus verot, dažkārt bija jāska-
tās rakstraudzī, t. i., zīmējumā vai izaustā paraugā. Vienkāršākus audumus

vēra arī māte un pusaudži, kuru mazie pirksti lieti derēja, īpaši šķieto-
šanā. Audumu iestiprināja un ieauda tiešais audējs. Audumu balināšana

un baķošana bija smagi darbi, un tos veica vīrieši.

Vienas ģimenes locekju sadalīšanās arodu specialitātēs vērojama jau
19. gs. pirmajā pusē: daļa ģimenes locek|u nodarbojās galvenokārt ar zem-

kopību, bet da|a ar pelņas darbu — mājrūpniecību, kas šādos darba dalī-

šanas apstāk|os ar laiku no sezonas darba pārvērtās pastāvīgā nodarbē.

Parasti saimnieks bija atbildīgs par zemes darbiem, bet audēju grupu
vadīja saimnieka brālis vai kāds no jaunākajiem dēliem, kuru par ģime-
nes līdzekļiem izsūtīja amata mācībā, ja pašu ģimenē no iepriekšējās pa-

audzes meistara nebija. Tomēr bija arī gadījumi, kad izcilam audējmeista-
ram — saimniekam brālis vai krusttēvs pārzināja zemkopja pienākumus.
Jāatzīst, ka nodalīšanās nebija krasi izteikta, jo audumu ražošana vēl ne-

bija tik intensīva, lai aizmirstu seno dzīves gudrību, ka darba maiņa ir

atpūta. Steidzamu darbu laikā vieni gāja otriem palīgā, jo rezultātā kā

zemkopju, tā audēju sastrādātais un nopelnītais saplūda vienkopus. Sos

kopīgos ienākumus pārzināja saimnieks un izlietoja saimniecības un visu

ģimenes locekļu vajadzībām, piemēram, maksājumiem muižai, rekrūšu iz-

pirkšanai, amata mācībai, meitu pūriem, ģimenes godiem un tamlīdzīgi.
Sadalot ģimenes darbaspēku zemkopju un audēju grupās, saimnieku

pāris vienmēr saglabāja kontroli pār šīm grupām, t. i., ikdienā vīrs vairāk

sekoja vienas, sieva otras grupas darbiem.

Atsevišķu nodarbes grupu organizēšanai bija tālejošas sekas; tās kļuva

par tālākas dalīšanas priekšnoteikumu. No ekonomiski spēcīgākām ģime-
nēm vispirms izdalījās saimnieka precētie brāļi un māsas, taču netrūka arī

gadījumu, kad bērni aizgāja no vecākiem vai vecāki no bērniem. Citiem

vārdiem, zemkopji palika uz vietas, bet audēji aizgāja (LCVVA, 5890. f.,
1. apr., 26. 1., 99. nr.). Piemēram, Jaunpiebalgas Skrāģu ciema vēveri An-

drievs Leimanis ar sievu Annu un dēliem vēveriem Sprici un Kārli

1852. gada aprīlī atdalījās no ģimenes un aizgāja uz citu pagastu. Vecajā

mājā palika Andrieva vecākais dēls Jēkabs ar savu ģimeni. No mājas un

vēvera ienākumiem visi kopā bija iekrājuši 200 sudraba rubļus. Mantu sa-

dalīja šādi: tēvam un mātei vecumdienām 30 rubļi 16V2 кар.; dēlam Jēka-

bam mājas manta par 82,69 rbļ. un 27,31 rbl. naudā; Spricim, kam, iespē-
jams, būs jāiet kara dienestā, 110 rbļ. naudā; Kārlim mājas manta par

77 rubļiem 47V2 кар. un naudā 32 rubļi 52/2 кар. (LCVVA, 5890. f., 1. apr.,

7. 1., 52. nr.).
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Kopš 19. gs. 40. gadiem arvien biežāk sāka atdalīties arī neprecētie
audēji, turpinot dzīvot tēva majā, jo vairumā gadījumu saimniekiem nebija
līdzekļu mantojuma daļas izmaksai, bet atšķirtajam, savukārt, nebija tik

daudz līdzekļu, lai pats varētu uzcelt sev mitekli. Tāpēc ļoti bieži viens brā-

lis kļuva otra brāļa vaļinieks. Sīs brāļu — saimnieka un vaļinieka attiecī-

bas bija visai sarežģītas. Tajās apvienojās patriarhālās ģimenes attiecību

atliekas (kopīga sētas ēku, ganību un meža zemes izmantošana, kopīgs
darbs sējas un ražas novākšanas laikā un uzturs tēva vai vecākā brāļa
saimniecībā) un jaunās, kapitālisma laikam raksturīgās sadzīves attie-

cību iezīmes (katram brālim sava nauda, savi darbarīki, iedzīves priekš-
meti, tam, kurš precējies, arī daži mājlopi un ziemās savs uzturs).

Šādos veco un jauno attiecību mistrojuma apstākļos saimnieka tuvi-

nieku un radinieku ekspluatācijas pakāpe visumā bija pat lielāka nekā

svešu cilvēku ekspluatācijas pakāpe. Raksturīgu ainu rāda Jaunpiebalgas
pagasta Strupiņu saimnieka Matīsa Bikas un viņa brāļa attiecības. Matīss

19. gs. 30. gados sūtīja brāli Andrievu mācīties vēvera amatā, deva drē-

bes un aizdeva 20 sudraba rubļus. lemācījies amatu, Andrievs visu gadu
dzīvoja brāļa mājā un maizē, vasarās strādāja brāļa tīrumos, bet ziemās

auda, peļņu paturot sev. 1842. gadā Matīss gribēja ar brāli norēķināties
un šķirties, jo atzina brāļa prasības par lielām (LCVVA, 5890. f., 1. apr.,

4. 1., 73. nr.).
Jauno mājrūpnieku atdalīšanos no tēva ģimenes līdz 19. gs. pēdējam

ceturksnim lielā mērā traucēja iesaukšana rekrūšos, jo atpirkties pašu spē-
kiem bieži vien nebija iespējams pat izveicīgiem audējiem. Visai uzskatāmi

to rāda kāds Jaunpiebalgas pagasta tiesas protokols, proti: 1846. gada jan-
vārī četri Jaunpiebalgas audēji, kam pietrūka naudas, lai izpirktos no re-

krūšiem, lūdza pagasta tiesu aizdot naudu no pagasta līdzekļiem. Grāfa

Seremetjeva pilnvarnieks fon Hāgemeisters atļāva pagasta tiesai aizdot no

galvasnaudas summām. Pagasta tiesa prasītājus atzina par labiem amat-

niekiem. Mazjānēnu Andrievam Lapiņām aizdeva 30, Kurmu Jēkabam

Briedim — 90, Kurmu Andrievam Plēkšam — 90, Melnbāržu Andrievam

Ķīķeram — 66 sudraba rubļus. Saņēmēji aizdevumu solījās atdot līdz

1846. gada Jāņiem, jo dzijas audekliem viņiem jau bija sapirktas (LCVVA,
5890. Г, l.apr.. 4. Ц 73. nr.).

Bieži rekrūšu izpirkšanai nācās izlietot visus ģimenes ietaupījumus
un, ja ar tiem nepietika, nauda bija jāaizņemas ne vien no radiniekiem,
bet arī no svešiem. Labam audējam dabūt aizdevumu nenācās pārāk grūti,
jo aroda prasme bija liela garantija parāda dzēšanai. Mājrūpniecības
centros zemniekiem brīvas naudas bija vairāk nekā citos apvidos, tomēr

arī te izpirkšanās kā smags slogs nospieda jaunos audējus. Summas bija
lielas: 1835. gadā Jaunpiebalgas Bricu Atis Brants izpirkās par 125,50 sud-

raba rubļiem, 1852. gadā Murdēnu Pēteris Jēzēns maksāja vairāk nekā

250 rubļu, 1869. gadā Vecskanuju Kārlis Lāčgalva izpirkās par 575 rub-

ļiem un 1870. gadā Zīdēnu Jānis Cers par 550 rubļiem (LCVVA, 5890. f.,
1 apr., 15.1., 18. nr.; 11. 1., 64. nr.; 16.1., 11. nr.; 18.1., 100. nr.).

Tomēr atpelnīt izdotās summas dažkārt bija ļoti grūti. Tā minētajam
Pēterim Jēzēnam, kuru izpirka tēvs, radās sarežģījumi, norēķinoties ar

citiem tēva mantiniekiem, tai skaitā ar vecāko brāli, kas tēva vietā kļuva

par saimnieku. Pēteris Jēzēns bija spiests dzīvot pie brāļa par kalpu, sa-

ņemot pajumti, uzturu un drēbes. Algas tiesai viņš katru ziemu varēja no-

aust vienu 200 olektis garu audeklu, ar kuru varēja nopelnīt 6—13 sudraba

rubļus. Pēc deviņiem brālim nokalpotiem gadiem Pēteris Jēzēns atzina, ka,
tādā veidā pelnot, viņam nav iespējams parādu atdot (LCVVA, 5890. f.,
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14. att. Audēju darba telpas — saimes istabas 19. gs.
otrajā pusē:

1— Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Mazkalnēnu dzīvo-

jamās ēkas plāna shēma (1. telpa saimes istaba, 2. tel-

pa saimnieku istaba. Aužamie stāvi bija ievietoti abās

telpās). Ēka celta 19. gs. otrajā pusē, E 25. 49; 2 —

Cēsu raj. Jaunpiebalgas ciema Lielrempju dzīvojamās
ēkas plāna shēma. Ēka celta ap 1850. gadu. 1. telpa
saimes istaba, kur atradās aužamie stāvi, E 25, 50.

1. apr., 11. 1., 64. nr.). Se-

višķi grūti klājās tiem, kam

no rekrūšiem izpērkami

bija vairāki jaunākie brāļi.
Tiem bija jāgaida ilgi,
kamēr izdevās atšķirties.

Mājrūpnieku sētās, kur

blakus saimnieka ģimenei

audēja darbā iesaistīja arī

kalpus un vaļiniekus, pie-
nākumu dalīšana zināmā

mērā atšķīrās no iepriekš
minētās kārtības. Izejmate-
riālus un darbarīkus gan

sadalīja saimnieks, toties

dzijas tina un spolēja ne

vien bērni un audēju mā-

cekļi, bet arī kalpu un saim-

nieku ģimenes sievietes. īsi

sakot, palīgdarbos izman-

toja mazāk kvalificēto dar-

baspēku. Saimniece aušanā

nepiedalījās, bet vārīja
ēdienu un pieskatīja mazos

bērnus. Audekliem velkus

savilka vīrieši — saimnieks

un kalpi, bet gatavo dzeini

līdz ar norādījumiem, kādā

sējumā un šķietā jāauž,
saimnieks nodeva izvēlē-

tam audējam — kādam no

saviem pieaugušiem bēr-

niem vai kalpiem. Tālāk

katrs audējs pats savu au-

deklu uzkārtoja un noauda.

Ja darbā gadījās neskaid-

rība vai kļūme, griezās pie
aušanas darbu vadītāja jeb vēvermeistara, t. i., pie saimnieka vai viņa
brāļa.

Darbos, kas vienam cilvēkam nebija veicami, piemēram, riešanā, cits
citam gāja palīgā. Kopīgajā darba ritmā iekļāvās arī vaļinieks, ja viņa
darba devējs bija tās pašas mājas saimnieks. Pretējā gadījumā vaļinieki
savus rīkus nolika pēdējā brīvajā vietā un darbus izkārtoja tā, lai citus

netraucētu. Raunas, Veselavas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Liepas un

Blomes muižās bija saimniecības, kurās algoja aust pratējus kalpus un

vaļiniekus. Vienlaikus tur strādāja pat 4—6 audēji (ICVVA, 1185. f.,
1. apr., 115. 1., 3. §). Linaudējiem speciālu telpu nebija, tādēļ strādāja tur-

pat, kur dzīvoja. Lielajā saimes istabā (14. att.) pie logiem bija novietoti

aužamie stāvi, aiz tiem kaktā — gājēju gultas. Aužamie stāvi dažreiz at-

radās arī saimnieku galā, un ar tiem tur strādāja saimnieks vai kāds no

viņa ģimenes locekļiem.

Istabās pie samērā vāja apgaismojuma (mazi logi, skali, sveces, pet-
rolejas lampiņas), mūžīgos putekļos un saspiestībā ritēja audēja darbs un
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dzīve. Šī šaurība, zemnieka

un audēja darbu pastāvī-
gais tuvums stiprināja cil-

vēkos pārliecību par amata

darbu neatdalamību no

zemkopju saimniecības

[sal. Рындзюнскин, 181 ļ.
Tādēļ ienest izmaiņas ieras-

tajā ritmā bija grūti. Tomēr

turīgākie un izglītotākie

mājrūpnieki, izprazdami
laikmeta ekonomiskas un

sociālās dzīves virzību, cen-

tās vismaz atsevišķos pos-

mos pārorganizēt audumu

ražošanu, domājot arī par

audēju dzīvojamo un darba

telpu uzlabošanu, labāku

iekārtošanu. Viens no šā-

diem mēģinājumiem bija

īpašu lielo istabu jeb vē-

veru kambaru iekārtošana

jaunceltajās dzīvojamās
ēkās, piemēram, Vecpiebal-
gas Vēveru 8 saimniecībās

(15. att.). Sie paši kambari

kvalificējami kā pārejas

stadija no ierastajām au-

dēju saimes istabām uz

specializētām darba telpām

jeb darbnīcām. Nekādu

iebūvētu ierīču — rīku gan

tur vēl nebija, bet katram

vēverim nepieciešamā dar-

ba vietas platība jau bija
aprēķināta un iedalīta tā,

lai aužot otru netraucētu.

Mājrūpnieki darbu uz-

sāka jau agri no rīta, ap

pulksten pieciem, arī zie-

mās. Lopu kopējas devās

uz kūti, bet audēji sēdās

15. att. Audēju darba telpas — «vēveru kambari»

19. gs. otrajā pusē:
1— Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Lielvēveru dzīvo-

jamās ēkas plāna shēma. 1. un 2. telpa ir bijušais «vē-

veru kambaris», šķērssiena ierīkota vēlāk, E 25, 51;
2 — Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Kalnvēveru dzī-

vojamās ēkas plāna shēma. 1. un 2. telpa ir bijušie
«vēveru kambari», E 25, 52.

aužamajos stāvos, lai līdz brokastlaikam nostrādātu pirmo cēlienu. Darba

diena bija gara, un sistavu troksnis mājā noklusa tikai vēlu vakarā, ap

deviņiem, desmitiem. Šādos apstākļos, mēnešiem ilgi strādājot, cilvēki pa-
nīka un slimoja. Tāpēc Raunas draudzē pastāvēja uzskats, ka linaudēja
darbs esot pats grūtākais pienākums, ko kungi izdomājuši zemnieku mocī-

šanai. Savukārt Piebalgā ziemās nostrādināta audēja raksturošanai lietoja
pat īpašu apzīmējumu — vārnas nešļava, t. i., cilvēks palicis tik viegls,
ka vārna var to panest. Tātad mājrūpnieku dzīvē ziema bija grūtākais
gadalaiks. '

Pavasarī apstākļi izmainījās. Vispirms jau audumu balināšana zem

klajas debess bija patīkama pārmaiņa pēc telpu pustumsā aizvadītajiem mē-
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16. att. Mājrūpnieku linaudēju klētis 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk.:

1— Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Kalnvēveru klēts plāna shēma, E 25, 53; 2 — Cēsu

raj. Vecpiebalgas ciema Lielvēveru klēts plāna shēma, E 25, 54.

nešiem. No istabām izvāca aužamos stāvus, un jaunie ]audis savas gultas
iznesa uz klētīm, kuras bija celtas sausā vietā, parasti ābeļdārza vidū

(16. att.). Taču arī te cilvēki joprojām atradās audeklu tuvumā, jo klētīs

glabājās sūrā darba augli: pārdošanai noaustie audekli, dzijas, saimnie-

ces un meitu pūri. Tas viss audeklu klētiņas vārdam piešķīra romantisku

skaņu, ko rakstnieks Antons Austriņš ievijis tēlainā apzīmējumā, nosauk-

dams šo ēku par «mājas tikumu altāri». Vasaras sākumā no šejienes saim-

nieks aizbrauca tālajos audeklu tirgotāja cejos, bet mājās palicēji aizgāja
pļavās un druvās.

Vaļinieku mājiņās un uzņēmēju sētās dzīvojošo mājrūpnieku darba

gaitas nedaudz atšķīrās no nule aprakstītās dzīves kārtības. Vājinieku mā-

jiņās parasti bija viena dzīvojamā istaba, kas vienlaikus visiem ģimenes

locekjiem bija arī darba telpa: vīri un sievas auda, bērni spolēja spolītes.
Ja ģimenei bija tikai vieni aužamie stāvi, tad strādāja pārmaiņus. Stei-
dzamu pasūtījumu gadījumos vīrs cēlās pulksten divos trijos naktī un auda

līdz pulksten septiņiem astoņiem, kad viņu nomainīja sieva, kas bija pa-

guvusi apkopt rīta soli. Vīrs gulēja līdz pusdienai un tad atkal sēdās

aužamajos stāvos, kas bija mierā tikai īsu brīdi, pašu nakts melnumu. Ja

vājinieka ģimenei piederēja divi aužamie stāvi, tad aušanu uzsāka ap pulk-
sten pieciem no rīta un beidza deviņos desmitos vakarā. Sieva pie aušanas

tika mazāk, jo apkopa ģimeni un nelielo saimniecību. Lielo uzņēmēju mā-

jās galvenokārt notika sagādāto dziju šķirošana un velku uzvilkšana, bet

gatavos dzeiņus saņēma vaļinieki un noauda savos mājokļos. 19. gs. ot-

rajā pusē turīgākie uzņēmēji dzīvojamās ēkas centās atslogot no mājrūp-
niecības palīgdarbiem. Tādē) dzeiņus sagatavoja un audeklus baķoja klē-

tīs, rijās vai īpaši šim nolūkam pie ratnīcām celtās piebūvēs. Uzņēmēji, kas

uzcēla jaunas dzīvojamās mājas, vecās atstāja mājrūpniecības vajadzī-
bām. Tomēr siltā laikā, tāpat kā agrāk, mēdza strādāt pagalmā. Tiešos

darbus lielākoties veica kalpi un algādži, kamēr uzņēmējs pats aprēķināja
materiālus un kārtoja ražošanas organizatorisko pusi.

Līdz 19. gs. 80. gadiem uzņēmēju sētās notika arī audumu balināšana,
baķošana un kaltēšana (17.—19. att.). Balināja galvenokārt pavasari uz

sniega vai ledus, piemēram, Vecpiebalgā uz Alauksta, Raunā uz Mūsiņa
ezera. Darbs saistījās ar ilgstošu salšanu, tāpēc to parasti veica jaunie vī-



17. att. Alauksta ezers — audumu balināšanas vieta.

18. att. Audeklu baķošana Cēsu

apriņķa Jaunpiebalgas pagasta

Bukaņās. 1940. g.. E 20, 4712a.

93



19. att. Audeklu kaltēšana Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pag. Bukaņās 1940. g., E 20, 4712.

rieši. Balinot vasarā uz zāles, strādāja kā vīrieši, tā sievietes, bet tad ražo-

šanas izmaksas palielinājās, jo audekli, it īpaši ar 70. gadiem, bija jā-

sargā no zagļiem. Audumu īpašnieki bija spiesti algot sargus, iežogot
blieka dārzus ar stingru sētu vai pat iegadāties speciālus sugas suņus.

19. gs. 70.—90. gados ilgstošo balināšanu saulē pakāpeniski samazi-

nāja, to nomainīja balināšana ar hlorkaļķi, kas notika visu vasaru. Ziemā

no tās atturējās, jo audumus vajadzēja daudz skalot, un aukstā laikā šāds

darbs bija saistīts ar lielām grūtībām. Sākot ar 80. gadiem, audeklus mā-

jās balināja vairs samērā reti, jo ērtāk bija tos nodot izstrādāt Rīgā īpašās
balināšanas darbnīcās un fabrikās, kur par 1000 olekšu balināšanu bija

jāmaksā 62,50 rbļ. (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 25. 1., 143. nr.).

ARODAPMĀCĪBA

MĀCĪBAS PIE MEISTARA

Pirmās audēju darba iemaņas nākamie meistari apguva mājmācības
kārtībā jau bērnībā, t. i., 6—14 gadu vecumā. Amatniecības un mājrūp-
niecības centros dzīvojošās ģimenēs, kur amatu mantoja no paaudzes pa-

audzē, jaunu audēju speciāla apmācība ārpus mājas nebija vajadzīga, jo
darbs darīja meistaru. Tomēr to audēju lielāka daļa, kuri vēlējās kļūt par

īstiem aušanas speciālistiem, pēc mājmācības papildinājās amatā pie tālu

pazīstamiem meistariem pašu vai kaimiņu novadā.
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Līdz 19. gs. pēdējam ceturksnim dažādu amatu mācekļu (audēju, skro-

deru, kurpnieku, kalēju, namdaru) apmācības noteikumi bija līdzīgi. At-

šķirības pastāvēja tikai konkrētā amata īpatnībās. Zēnus, jaunākus par
10 gadiem, amata mācībā nedeva. Visbiežāk mācekļa gaitas uzsāka 14—16

gadu vecuma. Vecāki vai aizbildņi pcc sava materiālā stāvokļa un bērnu

interesēm izvēlējās arodu un meistaru. Aizgāja pie pagasta tiesas un no-

slēdza līgumu, kas regulēja meistara un mācekļa savstarpējās attiecības.

Slēdzot līgumu, ievēroja vairākus faktorus: meistara stāvokli vietējā
sabiedrība, viņa amata prasmi, morālās īpašības un materiālos apstākļus.

Apmācības laiku noteica atkarība no mācekļa priekšzināšanām. Ja mā-

ceklis jau mājas bija ieguvis pamatzināšanas audēja darbā, kā tas parasti
bija Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Raunas, Drustu, Dzērbenes un Smil-

tenes draudzēs, viņu pie meistara nosūtīja tikai papildināties, piemēram,
iemācīties labi aust dreļļus. Amata mācības laiku tāda gadījumā paredzēja
no 1 līdz 5 gadiem. Turpretī, ja meistaram apmācības kursu vajadzēja
sākt no pašiem pamatiem, mācību laiks svārstījās no 5 līdz 10 gadiem,
visbiežāk 6 gadi (LCVVA, 5890. f., 1. apr.; 7284. f., 1. apr.; 4551. f., 1. apr.;
939. f., 1. apr., lietas laikā no 1839. lidz 1874. g.).

Apmācībai pie meistara, tāpat kā mājmācībai, nebija stingras sistē-

mas, jo katrs audējs mācību gaitai piegāja individuāli. Par skroderiem un

kurpniekiem bieži vien mācījās tādi cilvēki, kas vārgas veselības dēļ ne-

varēja strādāt smagu darbu. Audēju meistari pieņēma mācībā tikai stiprus,
veselīgus jauniešus ar gaišam, vērīgam galvām, jo audēja darbs prasīja ne

vien fizisku izturību, bet arī asu prātu. Audumu iekārtošana un rakstu sa-

likšana skaitījās grūta māksla.

Uzsākot mācekļa gaitas, jaunais amatnieks vispirms iepazinās ar

darba telpām un rīkiem, kas viņam bija jāuztur kārtībā. Pirmais darbs

bija spolēt spolītes audiem, tad — salaist velkus uz tītaviņām un spolēm,
t. i., sakārtot materiālu uzvilkšanai, palīdzēt meistaram audumu uzvilkt,

ricst, nītīt, vērt šķietā, uzsiet un aust vispirms vieglākus, tad sarežģītākus
audumus. Māceklim bija jāiemācās ari pilnīgi patstāvīgi aprēķināt audu-

mam nepieciešamo materiālu daudzumu, salikt rakstus utt., lai, apmācī-
bas laikam beidzoties, jaunais audējs spētu patstāvīgi strādāt, kā tas la-

sāms 1846. gada 23. aprīlī Zosēnmuižā noslēgtā vēverkontrakta 6. para-

grāfā: Vecpiebalgas Virolvēveru vēveris Reinis Viducis apsolās māceklim

Zosēnmuižas Sausgaļu Krišjānim Zāģerim 6 mācību gados «brangi tanī

pieminētā amatā izmācīt, proti, dreļļus, zalpetes, dvieļus un vienkārtņa
audeklus aust» (LCVVA, 5890. f., 1. apr., 3. 1., 42. lp.).

Apmācībā ietilpa arī noausto audumu apstrādāšana — krāsošana, ba-

lināšana, velšana.

Mācibu laikā iegūto zināšanu daudzums un kvalitāte lielā mērā bija
atkarīga no meistara mākas, darba un sadzīves attiecību īpatnībām, kādas

bija izveidojušās novadā. Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā, piemēram, mācekļi
iemācījās darināt linu audumus ar 3—4 rakstu daļām. Turpretim lielo

dreļļu aušanā, kas prasa 24 nīšu kārtas, ne visiem izdevās ievingrināties
mācību laikā: meistari, baidīdamies sabojāt audumu, mācekļiem tos aust

ļāva nelabprāt. Raunas meistari, kas specializējās vilnas audumu izgatavo-

šanā, saviem mācekļiem ierādīja arī to apstrādāšanu, it īpaši krāsošanu.

Tomēr iegūto zināšanu daudzums bija atkarīgs arī no mācekļa paša vērī-

guma, jo preču sīkražotāju vidū pastāvošās konkurences dēļ meistari visus

amata noslēpumus nevēlējās atklāt. Mājrūpnieku tieksmi slēpt tehniskos

izgudrojumus un uzlabojumus, lai mazinātu konkurenci, V. I. Ļeņins kvali-

ficēja kā sīkrūpniecības attīstības vispārēju likumību [Ļeņins, 3, 290].
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MĒĢINĀJUMI ORGANIZĒT GRUPVEIDA ARODAPMĀCĪBU

Kapitālisma laikmeta amatnieku arodapmācības galvenie teorētiskie vir-

zieni Vidzeme iezīmējās jau 19. gs. vidū. Visaktīvāk ar šo jautājumu no-

darbojas muižnieciskā Vidzemes vispārnoderigā un ekonomiskā biedrība,
kuras interešu lokā ietilpa ari zemnieku praktizētā amatniecība un majrūp-
niecība. Kopš 19. gs. 40. gadiem biedrības ietvaros tika organizēta īpaša
iepazīšanās ar zemnieku darbu un dzīvi nolūkā izzināt patiesos apstākļus,
lai varētu izstrādāt programmu lietderīgai un intensīvai zemnieku darba-

spēka izmantošanai no lauksaimniecības darbiem brīvajā laikā. Tomer

šādu vienotu programmu visas guberņas vajadzībām izstrādāt neizdevās.

Balstoties uz 40. gadu pirmajā pusē iegūtajiem zemnieku apmetņu apseko-
šanas rezultātiem, biedrības vadība 1844. gada atzina, ka darbības pro-

grammām latviešu un igauņu apdzīvotajos apgabalos jābūt atšķirīgām.

Igaunijas muižniekus visvairāk satrauca zemnieku darbaspēka atražo-

šana, kas 19. gs. uzrādīja lejupslīdes tendences. Tadi faktori ka liela bērnu

mirstība un pieaugušo zemas darba spējas nākotnē solīja ekonomisko grū-
tību pieaugumu. Izeju no šīs situācijas Igaunijas muižnieki pirmām kār-

tām saskatīja zemnieku dzīves higiēnisko apstākļu uzlabošanā, likvidējot
dzīvi rijās, kā arī novēršot nemākulīgu pārtikas produktu sadali un izlie-

tošanu. Muižnieku ekonomiskās un zemnieku vitālās intereses prasot pla-
šam masām mācīt racionālu mājturību, bet, kad šajā virzienā jau būšot

gūti reāli panākumi, apmācības kursu varēšot papildināt, mācot elementā-

ros darba paņēmienus dažādās lauku amatniecības disciplīnās. Igaunijas
muižnieku inteliģence, kas grupējās ap Tērbatas universitāti, atzina, ka

«.. vispārīgs un lielāks darbīgums zemniecībā var rasties, tikai paceļot
prāta attīstību un gaumi ..» (ICVVA, 1185. f., 1. apr., 203. 1., 14. lp.), un

šo atzinumu saglabāja kā vadmotīvu arī praktiskajā darbībā līdz pat
20. gadsimtam.

Latvijas muižnieki maksimālas zemnieku ekspluatācijas iespēju uz-

tvēra citā plāksnē. Viņi uzskatīja, ka latviešu Vidzemē ir pietiekami daudz

labu amatu pratēju, lai muižās varētu organizēt rūpniecības sektorus, ku-

ros tad varēs nodarbināt zemniekus laikā, kad tie nestrādā tīrumos un

pļavās. Galvenais — jāievieš jauni produktīvāki darbarīki, paņēmieni un

jāsagatavo uz vietas vai jāuzaicina no ārzemēm labi, laikmeta prasībām at-

bilstoši darbu vaditāji. So praktisko dzīves uztveri spilgti apliecina Rīgas
Politehnikuma nodibināšana 1862. gadā.

Tā 19. gs. vidū visiem Vidzemes ekonomiskās dzīves noteicējiem bija
kopīgs mērķis: pamatiedzīvotāju ekspluatācijas intensifikācija. Tomēr no

feodālisma mantotā bāze šī mērķa sasniegšanai radīja divus atšķirīgus
virzienus.

Jautājumus par rūpnieciskās, tai skaitā arī amatnieciskās, ražošanas

kadru apmācību cilāja dažādas iestādes, arī Landrātu kolēģija, Rīgas ma-

nufaktūru komiteja v. c. Vidzemes vispārnoderigā un ekonomiskā biedrība

savus pārstāvjus sūtīja iepazīties ar amatniecības, mājturības un zemnieku

rūpalu veicināšanas pasākumiem Virtembergā, Skandināvijas valstīs un

lekškrievijā, izstrādāja priekšlikumus, projektus, kurus iesniedza guberna-
toram. Tomēr 30 gadu laikā līdz praktiskam risinājumam nenonāca, jo
nebija cara valdības akcepta atbilstoša tipa zemāko tehnisko, skolu dibi-

nāšanai Baltijā. 19. gs. 70. gados, kad centrālās Krievijas guberņās nori-

sinājās zemnieku rūpalu uzskaite un izzināšana, Vidzemes vispārnoderigā
un ekonomiskā biedrība dabūja atļauju īpašas mājrūpniecības biedrības di-
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bināšanai. Tā, 1878. gadā Tērbatā radās biedrība «Mājas čaklums», kas

80. gados 26 igauņu tautskolās 250 zēnus un 30 meitenes apmācīja dažā-

dos amatos pēc Skandināvijas parauga (Klausena-Kaasa metode)). Arī

Vidzemes latvieši Piņķenieku, Palsmanes, Aumeisteru un Ikšķiles skolās

saka mācīt amatus 150 zēniem un 70 meitenēm. Tā ka pasākums balstījās
uz privātām iemaksām, darbs telpu un līdzekļu trūkuma dēļ apsīka (BV,
1889., 130. nr.). Taču jāteic, ka pat labvēlīgos apstākļos šāda apmācība
varēja solīt pozitīvus rezultātus tikai pēc vairākiem gadiem, bet speciā-
listi bija vajadzīgi tūlīt. Dzīve gāja savu gaitu. 19. gs. 80.—90. gados
lauku iedzīvotāju atsevišķo slāņu dzīves veidā iezīmējās arvien lielākas

atšķirības.
Līdz ar to ari dažādojās amatniecības izstrādājumu pieprasījums, kuru

vairs nevarēja apmierināt, strādājot ar vecajām darba metodēm. Lauku

amatniekiem nebija nekādu amata organizāciju, kas varētu rūpēties par

jauna tipa arodapmācības izveidi. Starp Vidzemes amatniekiem nebija
arī privātpersonu, kas spētu vai vēlētos ieguldīt līdzekļus līdzīga rakstura

pasākumos. Tāpēc amatnieki sāka aktīvāk sadarboties ar lauksaimniecības

biedrībām, ar saviem ražojumiem sāka piedalīties šo biedrību rīkotajās
izstādēs, lai vismaz šādā veidā aktivizētu pieredzes apmaiņu.

IZSTĀDES

Lauku audēju vairumam līdz 19. gs. vidum lielāku audumu klāstu

vienkopus izdevās vērot kāzās, kad līgava dalīja pūra veltes, vasaru sā-

kumā, kad sievietes dārzos un pagalmos vēdināja drēbes, tirgos, kad māj-

rūpnieki vai amatnieki pārdeva savus izstrādājumus. 19. gs. otrajā puse,

strauji mainoties audēju savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumu rakstu-

ram, resp., pārejot no individuālās uz grupveida apmācību, izstādes kļuva

par nozīmīgu arodapmācību veicinošu faktoru. Vairāku dienu vai nedēļu

ilgai publiskai aplūkošanai izstādītie audumi bija lauksaimniecības ražo-

jumu vai rūpniecības izstrādājumu izstāžu sastāvdaļas, jo rīkot patstāvīgas
audumu skates vēl nebija pieņemts.

19. gs. lauksaimniecības izstāžu galvenā organizētāja Vidzemes gu-

berņā bija jau minētā Vidzemes vispārnoderīgā un ekonomiskā biedrība.

Sākot ar 70. gadiem, izstāžu organizēšanas iniciatīvu arvien vairāk pār-

ņēma šīs biedrības 1865. gadā dibinātā muižnieciskā Dienvidvidzemes vis-

pārnoderīgā un lauksaimniecības biedrība, kuras sēdeklis bija Cēsīs. Tās

darbības plānos ietilpa ari mājrūpniecības veicināšana. Tādēļ savās Rīgā
un Cēsīs rīkotajās lauksaimniecības un rūpniecības izstādēs biedrība aici-

nāja piedalīties ne vien latviešu tautības pārstāvjus no tekstiluzņēmumiem,

bet arī populārākos lauku vēverus. Sākot ar 1893. gadu, Dienvidvidzemes

biedrība izstādes Cēsīs rīkoja ik gadus. Tur ekspozīcijas vajadzībām izbū-

vēja pat īpašu laukumu.

Sajā laikā vācu biedrībās vērojama tendence organizēt kopīgus pasā-
kumus gan ar latviešu zemniecības, gan ari ar amatnieku turīgāko daļu.
Šādas sadarbības nepieciešamību izraisīja vairāki apstākļi, to skaitā arī

vispārēja augoša latviešu buržuāzijas ekonomiskā nostiprināšanās un so-

ciāla pārgrupēšanās Baltijas vāciešu aprindās. Cunftu amatniecības norieta

periodā turīgie vācu amatnieki savus bērnus centās pacelt augstākā so-

ciālā grupā. īpaši 19. gs. pēdējā ceturksnī tos vairs nemācīja amatā, bet

pastiprināti sūtīja uz vidējām un augstākajām mācību iestādēm. Kad arī
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latviešu mājrūpnieku un amatnieku aprindās sākās bērnu skološanas laik-

mets, interese par amatnieka darbu strauji mazinājās un kvalificēta darba-

spēka nodrošināšana amatniecībā satrauca kā muižniekus, tā pilsoņus. Lai

vairāk ieinteresētu amatniecībā arī zemnieku un bezzemnieku aprindu jau-
niešus, nācās ķerties pie Rietumeiropas valstīs kopš 18. gs. pārbaudīta
masu informācijas līdzekļa — izstādēm.

Ja izstāžu tiešais uzdevums bija reklamēt pārdošanai domātās pre-

ces, iepazīstināt ar meistariem, kas pieņem pasūtījumus, tad netiešajos
uzdevumos ietilpa «izplatīt derīgas zināšanas» jeb nodrošināt interesentus

ar tehnisko informāciju. Saskaņā ar 19. gs. 40. gados izvirzīto vietējo
iedzīvotāju pastiprinātas nodarbinātības programmu izstādēm īpaši bija
jāpropagandē jauni ražīgāki darbarīki, piemēram, žakarda aužamie stāvi

v. c. Muižniecisko biedrību rīkoto izstāžu ekspozīcijās nozīmīga vieta bija
ieradīta audumiem, dažādiem šķiedras apstrādāšanas un izstrādāšanas

darbarīkiem, jo aušanu šīs organizācijas joprojām uzskatīja par perspek-
tīvu nozari latviešu Vidzemē. Tādēļ arī godalgu saņēmēju skaitā vienmēr

bija Cēsu apkārtnes, Piebalgas, Drustu, Trikātas v. c. vietu audēji.
Izstādēs eksponātu organizēšana un vērtēšana atradās vāciski orien-

tēto personu rokās. Aušanas riku, tehniku, darba paņēmienu ieteikšana

eksponēšanai un izstādīto audumu klasificēšana notika pēc vācu amat-

nieku praksē un vācu valodā izdotajā tehniskajā literatūrā izstrādātiem kri-

tērijiem (līdzīgā situācija atradās ari amatnieku biedrību rīkotie pasākumi
Rīgā).

19. gs. 80. gados par šadu izstāžu organizētājam Vidzemes mazpilsē-
tās kļuva arī vietējās latviešu zemnieku lauksaimniecības biedrības, kas

oficiāli skaitījās Vidzemes vispārnoderīgas un ekonomiskas biedrības zari

jeb filiāles [L. b-bas, 42—59]. Piemēram, lauksaimniecības un amatniecības

izstāde 1885. gada augustā Smiltenē, daktermājas sētā, ko rīkoja 1881. ga-

dā dibinātā Smiltenes—Palsmanes—Aumeisteru—Gaujienas zemkopības
biedrība, bija pirmā ārpus apriņķu pilsētām organizētā izstāde. Tās norisē

pirmoreiz, bet jau labi sadzirdami ieskanējās t. s. mazgruntnieku interešu

stīga — lauksaimniecībā pāri paliekošais darbaspēks izmantojams racio-

nāla mājturībā. Izstādē par veiksmīgākiem tika atzīti tie autori, kuru izstrā-

dājumi bija paredzēti zemnieku sētu labiekārtošanai, jauncelto dzīvojamo
ēku interjera izveidošanai. Apbalvoto skaitā iekļuva kolektīvie autori —

skolas (Mēru pagasta skola, Smiltenes draudzes skola, Palsmanes pagasta
skola, Jaunpiebalgas draudzes skola), kas izstādīja skolēnu rokdarbus. Par

teicamām segām un dzijām balvas saņēma saimnieces un amatnieki, bet

galveno balvu — harmoniju izpelnījās biedrības biedrs Jaunbilskas Brutuļu

māju saimnieks un dzirnavu īpašnieks M. Dance par «dažādiem audu-

miem un paša rakstītiem tepiķiem» [MV, 1885., 21. aug.; L. b-bas, 50—52].
Zemnieku lauksaimniecības biedrībās galvenokārt iestājās topošās lat-

viešu lauku buržuāzijas pārstāvji. Tādēļ biedrību darbībā galvenā uzma-

nība bija pievērsta graudkopībai un lopkopībai. Ar lauku amatniecības un

rūpniecības jautājumiem tās nodarbojās samērā reti.

Mājrūpniecību te uzskatīja tikai par pagātnes mantojumu, ko piecieta
inerces dēļ, jo vēl nebija izkristalizējusies īsta šīs preču ražošanas attīs-

tības fāzes ekonomiskā izpratne. Arī Rīgas Latviešu biedrības redzeslokā

ietilpa galvenokārt amatnieku profesionālisma (darba paņēmienu un gau-

mes) veicināšana. Biedrība sagādāja latviešu lauku audējiem atļaujas
piedalīties ar saviem izstrādājumiem 1872. gada politehniskajā izstādē Mas-

kavā [B, 1880., 9. febr.] un 1882. gada Vispārīgajā Krievijas rūpniecības un

mākslas izstādē Maskavā [MV, 1882., 17. jffl.] v. c.
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1895. gadā Jelgavā notika pirmā latviešu zemkopju pašu organizētā
lauksaimniecības, amatniecības un rūpniecības izstāde [L. b-bas, 76], kurā

kā viesi piedalījās arī vidzemnieki. Tā kā Kurzemes guberņā mājrūpniecī-
bas tikpat kā nebija, aušana šeit tika parādīta, no vienas puses, kā no

zemkopības krasi nošķirta amatniecības vai tekstilrūpniecības nozare, bet,
no otras, — kā zemnieku sētu mājturības — sieviešu rokdarbu sastāvdaļa.
Sāds traktējums pakāpeniski ienāca arī Vidzemes guberņā rīkotajās izstā-

dēs un skatītājiem palīdzēja labāk izprast turpmākās aušanas arodapmā-
cības ieceres.

Lūzumu izstāžu organizācijā un izstrādājumu vērtēšanas sistēmā

ienesa jaunā kārtība lauksaimniecības biedrību dibināšanā. 1898. gadā stā-

jās spēkā normālstatūti (t. i., paraugstatūti), kas paredzēja jaunu bied-

rību apstiprināšanas vienkāršotu procedūru un piešķīra biedrībām plašāku
rīcības brīvību, resp., radīja iespējas to intensīvākai darbībai, lielā mērā

atbrīvojot zemnieku biedrības no muižniecisko biedrību aizbildniecības. Iz-

stāžu darbībā muižnieku agrāk praktizēto mājrūpniecības veicināšanas ten-

denci aizstāja mazgruntnieku izpratnē svarīgākais racionālas mājturības
attīstīšanas virziens. Aušanā tas nozīmēja par pirmo arodapmācības uzde-

vumu izvirzīt sējumu mācību un kompozīcijas apguvi, nevis ražošanas āt-

rumu un produkcijas daudzumu. Citiem vārdiem sakot, lauku sievietēm bija
jāiepazīst pēc iespējas lielāks artikulu skaits, jāizprot dažādo audumu

struktūra un piemērotība konkrētām lietošanas vajadzībām.
Sāds arodapmācības variants īsti nostiprinājās 20. gs. sākumā.

1906. gadā latviešu lauksaimniecības biedrībām izdevās nodibināt savu sa-

vienību — Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrību. Tā savā darbībā attu-

rējās veicināt mājrūpniecību, bet Joti aktīvi atbalstīja dažādos mājturības

izglītības pasākumus.
Izstāžu ekspozīcijas kultūrai 19. gs. otrajā pusē vēl pievērsa samērā

maz uzmanības. Ekspozīciju parasti izvietoja biedrību namu, skolu vai spe-
ciāli celtu paviljonu telpās. Eksponātus izlika uz galdiem vai stendiem,

salocītus, saritinātus, nereti citu uz cita tā, lai skatītājs varētu izprast

priekšmeta raksturu un būtu informēts par viena vai otra izstrādājumu
veida eksistenci.

20. gs. sākumā jau vērojami izstāžu mākslinieciskās noformēšanas

centieni: eksponātu grupēšana un stendu rotāšana ar vītnēm, zariem un

ziediem v. tml.

KURSI

19. gs. 80. gados, apsekojot Vidzemes zemnieku rūpalus, izrādījās, ka

latviešu apdzīvotajos apvidos visperspektīvākā ir aušana (ICVVA, 1185. f.,

1. apr., 206. 1., 102. lp.). Tāpēc Vidzemes vispārnoderīgā un ekonomiskā

biedrība ierosināja dibināt guberņā īpašu audēju skolu (turpat, 107.—

112. lp.). Tomēr arī šoreiz projekts palika tikai uz papīra. Uzskaitē iegūtās

ziņas noderēja par impulsu privātai iniciatīvai: vairākas muižnieces un Rī-

gas pilsones deva līdzekļus mājturības un aušanas kursu vadītāju sagata-
vošanai Skandināvijā, jo tur mācības iestāžu metodika un programmas

minētajos priekšmetos vietējiem apstākļiem šķita vispiemērotākās. Jāpie-

bilst, ka ar pasniedzēju sagatavošanu saistītie izdevumi Somijā (Tavaste-

husā) un Zviedrijā (Stokholmā) iznāca mazāki nekā Vācijā vai Francijā.
Turklāt aušanas kursu organizētāji igauņu apdzīvotajos apvidos par



mācību vietu labprātāk izvēlējās Somiju. Uz šo soli viņus mudināja cerība

vieglāk apgūt mācību vielu, pateicoties somu un igauņu valodu radniecībai

un materiālas kultūras līdzībai.

Atgriezušās dzimtenē, jaunās instruktores organizēja gan privātus
kursus Rīgā un Jelgavā, gan strādāja par pasniedzējām lauksaimniecības

biedrību rīkotajos pasākumos. Pēdējo nolūks bija veicināt mājas kultūras

izkopšanu lauku apvidos, un tie bija domāti samērā plašiem lauku sīkbur-

žuāzijas maksātspējīgiem slāņiem (17. tab.). Kursu programma lielākoties

atbilda tādu specializēta novirziena mājturības kursu profilam, kuros au-

šana bija tikai viens no apgūstamajiem priekšmetiem.
Pirmos aušanas kursus 1880. gados Vidzemes guberņā — Tērbatā

organizēja igauņu lauksaimniecības biedrības. Drīz vien līdzīgus pasāku-
mus noorganizēja arī guberņas latviešu daļā — Liepupē, Kārķos, Vilzē-

nos, Tūjā v. c. Sākot ar 1897. gadu, Vidzemes vispārnoderigā un ekono-

miskā biedrība katru gadu piešķīra subsīdijas 500 rubļu apmērā audēju
darbnīcas, resp., pastāvīgu kursu, uzturēšanai Tartu. Kursi bija paredzēti
vietējo zemnieku sieviešu iepazīstināšanai ar tiem uzlabotajiem aušanas

paņēmieniem, kurus praktizēja Somijā. Biedrības mērķis bija apmācīt iespē-

jami vairāk audēju, lai šādi veicinātu arī linkopības attīstību [Материалы,
2, 16]. Sos kursus apmeklēja arī Vidzemes latvietes, jo tajos varēja pie-
dalīties katrs, kam aušanā bija pamatzināšanas un līdzekļi mācību izde-

vumu segšanai. Pasniedzēji kursantus iepazīstināja ar skandināvu audu-

miem un mājas kultūru, mācīja strādāt ar sviru aužamiem stāviem, kas sa-

līdzinājumā ar vietējiem trīzuļu aužamiem stāviem atviegloja rakstainu, ar

lielāku nīšu kārtu skaitu iekārtotu audumu aušanu. Sevišķi lielu vērību vel-

tīja reprezentācijas rakstura priekšmetiem, dekoratīvajiem audumiem —

dažādu veidu segām un aizkariem, kurus vietējie tekstilrūpniecības uzņē-
mumi neražoja. Kaut arī šie kursi nebija domāti tiešai amatnieku apmā-

cībai, tomēr audēju arodniecisko iemaņu attīstībā tiem bija nenoliedzama

loma.-Kursantes apguva gan vietējos, gan kaimiņu tautu audumu darinā-

šanas un rotāšanas paņēmienus. Kursus beigušās audējas jauniegūto māk-

slu izmantoja gan praktiskajā darbā, gan apmācot mācekles. Kursu dar-

bības rezultātā audumu sortiments daļēji mainījās arī tradicionālajos māj-

rūpniecības centros. Jaunās modes jeb, kā kursantes pašas sauca, somu

audumus vairāk iecienīja Jaunpiebalgas, mazāk Vecpiebalgas audēji, kas

saglabāja iepriekšējo specializāciju — linu dreļļus.
Kursos apmācīto audēju vairums strādāja Jaunpiebalgā, Lejasciemā,

Valkas apkārtnē un Vidzemes jūrmalā, sevišķi Vitrupē un Svētciemā, t. i.,

apvidos, kur bija izveidojusies spēcīga lauku buržuāzija — jaunā veida

darinājumu pieprasītāja.

17. tabula

RĪGAS LAUKSAIMNIECĪBAS CENTRALBIEDRĪBAS ORGANIZĒTIE KURSI LATVIJA

20. GS. SAKUMA (LCVVA. 2763. F.. I. APR. LIETAS)

100

Gadi
Kopējais

kursu skaits

Tai skaitā

mājturības
kursi

Kopējais kursu

apmeklētāju
skaits

Tai skaitā

mājturības kursu

apmeklētāji

1909.

1910.

1911.

1912.

1913.

17

18

34

39
41

1

3

8

13

13

246

506

1761

4567

3293

46

207

651

1451

1469
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Jaunās modes audumus mācījās aust lielākoties sievietes. Daudzas no

tām nedomāja kļūt par amatniecēm, bet vēlējās iemācīties darināt skaistus

rokdarbus. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā daudzas turīgo saimnieku

meitas pēc pagasta vai draudzes skolas beigšanas vēl gāja mācities šū-

šanu vai aušanu, lai pielocītu pēc iespējas krāšņāku pūru.
Mācīties gribētāju bija daudz, tāpēc lauksaimniecības biedrības da-

žādo lauksaimniecības kursu vidū izcilu vietu ierādīja mājturības kursiem,
kuru dalībniecēm mācīja arī aušanu un rokdarbus.

19. gs. beigās meistara vai skolotāja loma vēl vairāk palielinājās, jo
audēju mācek|i centās iegūt gan amatam nepieciešamās tehniskās iema-

ņas, gan arī izkopt gaumi. Sajā laikā laucinieku ikdienas valodā izplatās
teicieni ģērbties ar garšu, pielocīt pūru ar garšu v. c. Vecajiem amatnie-

kiem, sevišķi drelju meistariem, audumu kompozīcijā jau bija izstrādājies
sen zināms standarts. Turpretī tagad audēji mācījās gatavot preci ne tik

daudz gadījuma pircējam tirgū, kā pasūtītājam ar noteiktām prasībām. Tā-

pēc katrā atsevišķā gadījumā vajadzēja savu īpašu pieeju un apmācībā
gaumes jautājumiem bija jāpievērš vislielākā uzmaniba.

Kapitālistiskā konkurence spieda amatniekus meklēt arvien jaunus lī-

dzekļus, kā ar mazāku darba patēriņu panākt lielāku efektu, t. i., iespē-
jami lēti darināt krāšņus audumus. Zemgalietis Pēteris Vilumsons kon-

struēja jauna tipa aužamos stāvus (sk. 37. att. :2), kas tautā ieguva ma-

šīnstejju jeb Viļumsona steļļu nosaukumu. Ap 1900. gadu P. Vijumsons
Jelgavā atvēra pastāvīgus mākslas aušanas kursus, kur mācīja strādāt ar

jaunajiem vienpaminas stāviem. Viņš lielā mērā izmantoja iepriekšējo, pēc
skandināvu metodes rīkoto kursu pieredzi: saglabāja to pašu sējumu mā-

cības un grafisko apzīmējumu sistēmu, par mācības līdzekļiem izmantoja

iepriekšējos kursos darinātos trinīša un dubultauduma paraugus. Ja agrā-
kos kursos visvairāk apskatīja Skandināvijā un Baltijā pazīstamās māj-
amatnieku, amatnieku un tikai nedaudz fabriku tehnikas, tad P. Vilum-

sons izcilu vērību veltīja arī Krievijā, Viduseiropā un Rietumeiropā izpla-
tītajām manufaktūru un fabriku tehnikām. Kursu būtību labi izteica

sludinājums pirmajā P. Viļumsona sastādītajā rokasgrāmatā audējiem
«Pirmdienas rīts» (1. izd. — 1903. g.; cit. pēc 3. izd.):

4 «Grand Prix», 3 goda diplomi, 12 zelta medajas un simtiem vislabā-

kās atsauksmes.

IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS PĀRZIŅA Р. VIĻUMSONA

MĀKSLAS AUŠANAS KURSI

Māca vienkāršos un mākslīgos audumus. lemāca vienā vērumā, vienā uz-

rīkojumā un tikai ar vienu paminu izaust neskaitāmi daudz skaistus audu-

mus ar lielām puķēm, putniņiem, mājām, kokiem utt. Kursos var iestāties

ari tie, kuriem par aušanu nav nekādas priekšzināšanas. Uzņemšana katrā

laikā, bet ieteicamāki kursus sākt ar citiem reizē, katra mēneša pirmajā un

trešajā pirmdienā. Pilnu kursu beigušiem izsniedz apliecības. Priekškara bi-

jušie kursisti un kursistes, kā arī citi audēji var ierasties uz īsiem papildu

kursiem, spējīgākie tikai uz pārbaudījumiem (eksāmeniem), lai iegūtu kursu

beigšanas vai meistara apliecību. Kursu beigušie un citi var iegādāties P. Vi-

ļumsona izgudrotās, patentētās vienpaminu aušanas mašīnas, izdotās četras

audumu rakstu grāmatas audējiem, pārlabotas austavas, sistavas, šaudīkles,

nītis, nīšu actiņas, šķietus, saiviņas, satviņu tinamos ratiņus utt. vai arī

pilnīgus aušanas komplektus arī ar uzrīkotiem audumiem.
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Kursiem bija Joti lieli panākumi. Vienpaminas stāvi salīdzinājumā ar

sviru stāviem uzlaboja audēju darbu un palielināja amatnieku pe|ņas
iespējas.

P. Viļumsona kursos sastapās ļaudis no visām Latvijas malām, un

tam bija liela loma novadu īpatnību nivelēšanā. Apmācības ilgumu (no
3 dienām līdz 1 mēnesim) kursantiem noteica individuāli, atkarībā no

katra priekšzināšanām un spējām. Bija pat gadījumi, kad labs audējs kur-

sos ieradās tikai iepazīties ar aužamo stāvu mehānismu un tos iegādāties
kopā ar tehniskajām rokasgrāmatām.

Ne visiem, kas vēlējās apgūt jaunos stāvus un jaunos rakstus, bija

iespējams ierasties Jelgavā. Tāpēc P. Viļumsons pats braukāja pa Latvijas
pilsētām, noturot trīs dienu kursus aust pratējiem un pamācot viņus rīko-

ties ar vienpaminas stāviem.

Jau 19. gs. beigās pie dzirnavām izveidojās audēju darbnīcas ar me-

hāniskiem aužamiem stāviem. Dibinājās arī jauni vilnas apstrādāšanas
uzņēmumi, kuru skaits salīdzinājumā ar linu, kokvilnas un jauktas šķiedras
apstrādes uzņēmumiem bija vislielākais. Te pieņēma audēju mācekļus, kam

bija jāiemācās apkalpot darbnīcu tehnisko iekārtu, ko mēdza ievest no Vā-

cijas. Arī pirmie meistari te bija ieguvuši speciālo izglītību.
Apmācības noteikumi dzirnavās bija izdevīgāki nekā pie audējiem

amatniekiem. Te varēja labi iemācīties ne vien amatu, bet arī darba orga-

nizāciju, kas bija īpaši svarīgi, ja audējs cerēja kļūt par darbnīcas īpaš-
nieku. Ja nebija iespējams pašam iegādāties darbarīkus un uzsākt pat-
stāvīgi strādāt, varēja meklēt darbu tekstilfabrikā, jo kvalificētam strād-

niekam bija daudz vieglāk atrast darbu nekā nekvalificētam.

GRĀMATAS

Kapitālisma periodā audēju arodnieciskā apmācībā liela loma bija spe-

ciālajai literatūrai. Līdz 19. gs. beigām latviešu valodā vēl nebija ne teh-

nisko rokasgrāmatu audējiem, ne arī lietišķās mākslas jautājumiem veltītu

rakstu albumu vai periodisku izdevumu. Tomēr rokrakstā audēju grāmatas
Vidzemes amatniekiem bija pazīstamas jau 18. gs. Linaudējiem līdz pat
20. gs. sākumam tās bija galvenais audumu rakstu avots. Audēju grāmatas

piederēja gan muižu audējiem, gan atsevišķiem meistariem lauku lin-

audēju centros un pilsētās. Meistari tajās iezīmēja gan savus sacerētos,

gan citur noskatītos audumu rakstus līdz ar tehnisko atrisinājumu auduma

iekārtošanai (sk. 2.—4. att.).
Vidzemes lauku audēji izmantoja arī dažādus cittautu iespieddarbus.

Vidzemē un Kurzemē bija pazīstama 1740. gadā Onolcbahā izdotā «Weber-

Bild-Buch». Tā bija dreļļu rakstu grāmata ar 70 paraugiem un to tehnisko

iekārtojumu atlasa sējumā. Kopš 19. gs. beigām audēji Rīgas veikalos iegā-

dājās Pēterburgā, Maskavā un Rīgā krievu valodā izdotos rakstu albumus,
galvenokārt ar ziedu un monogrammu zīmējumiem, kā arī dažādos rok-

darbu v.c. («Weber und Spinner», «Fur Haus» v.c.) žurnālus no Vācijas
un kabatas formāta rakstu albumus no Francijas. 20. gs. sākumā plaši
izplatījās «Th. dc Dillmont in Dornach (Elsass)» firmas izdevumi jeb t. s.

DMC bibliotēka. Ziemeļvidzemē un Rīgā plaši lietoja Rēvelē 19. gs. beigās
izdoto L. Rebenicas aušanas mācību grāmatu.

19. gs. 90. gados iznāca pirmā audēju tehniskā rokasgrāmata latviešu

valodā, ko sastādījis Jurjevsku Jānis. Ar 1903. gadu tai sekoja P. Viļum-
sona izdevumi («Pirmdienas rīts», «Otrdienas rīts», «Trešdienas rīts», «Ce-
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turtdienas rīts»), kuros ievietotie raksti bija derīgi apģērbu un dekoratī-
viem audumiem un aužami ar 12—32 nīšu kārtām. P. Viļumsons daļu rak-

stu sastādījis pats, ņemot paraugus no tautas darinājumiem, piemēram,
jostām, cimdiem, segām. Kā «musturu devējus» viņš izmantojis arī kur-

santus. Tomēr daļu rakstu Viļumsons pārņēmis no viņam pazīstamiem cit-

tautu izdevumiem, daļu pārveidojot, daļu atstājot nemainītus.

P. Viļumsons vairāk interesējies par aušanas darbarīku tehniskiem

uzlabojumiem nekā par audumu māksliniecisko noformējumu, tāpēc līdzās

lieliskiem paraugiem viņa grāmatās atrodamas arī zemas kvalitātes kom-

pozīcijas.

* *

*

Pirmajā nodaļā aplūkotais materiāls rāda, ka Vidzemes lauku audēji
sastāvēja no trim lielām sociālā ziņā atšķirīgām grupām: mājamatnie-
kiem, amatniekiem un mājrūpniekiem, kuri komplektejās no zemniekiem —

zemes īpašniekiem, nomniekiem un bezzemniekiem (kalpiem, vaļiniekiem).
Tā kā lauksaimniecība bija galvenā, bet audumu ražošana tikai pakārtota
nodarbošanās nozare, tad audēju atsevišķo sociālo grupu veidošanās risi-

nājās pa dažādiem ekonomiskās un tiesiskās attīstības ceļiem. Katras gru-

pas nozīme audēju speciālistu slāņa izveidē Vidzemes laukos vairākkārt

mainījās atbilstoši kapitālistiskā ražošanas veida attīstības specifikai lauk-

saimniecībā un tekstilrūpniecībā.
Stabilākā iepriekšējo paaudžu aušanas tradīciju glabātāja un laik-

meta profesionālo aušanas sasniegumu vismazāk skartā, bet skaitliski vis-

lielākā grupa bija mājamatnieces, ap 154 000 personu, no kurām 96% bija
latvietes. No mājamatniekiem izauga amatnieki un rūpniecības uzņēmumu

strādnieki, resp., mājamatniecība bija attīstītāko rūpnieciskās ražošanas

formu rezerve.

19. gs. otrajā pusē, izvēršoties kapitālistiskajai ražošanai lauksaimnie-

cībā un rūpniecībā, mājaudēju nozīme audumu darināšanā pakāpeniski sa-

mazinājās. Līdz ar zemniecības sociālo diferencēšanos arvien saruka tā

lauku iedzīvotāju daļa, kurai bija izdevīgi ražot audumus mājas kārtibā.

Tomēr mājamatniecība saglabājās arī 20. gs. sākumā, jo aušana mājās, kā

izriet no V. I. Ļeņina darba «Kapitālisma attīstība Krievijā», «. . ir nepie-
ciešams piederums naturālā saimniecībā/kuras atliekas gandrīz vienmēr pa-

tveras tur, kur ir sīkā zemniecība» [Ļeņins, 3, 286].

Gadsimtos izveidotais darbu gada cikls, darbu dalīšanas ritms un

kārtība saglabājās arī vēl 20. gs. sākumā, galvenokārt vidējo un sīko zem-

nieku sētās, kā arī ekstensīvajās zemnieku lielsaimniecībās. Intensīvās

preču ražotājas saimniecības mājaušanu pakāpeniski samazināja. Tomēr

Vidzemē par aušanas kā mājamatniecības pilnīgu atmiršanu mūsu aplū-

kotajā laika periodā vēl runāt pāragri. 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sā-

kumā laucinieku apgādē ar audumiem mājamatnieču loma Vidzeme visumā

bija lielāka nekā Kurzemē un Zemgalē, bet mazāka nekā Latgale.
Mūsu aplūkojamā laika periodā par profesionāliem amatniekiem audē-

jiem praktiski iespējams uzskatīt visas tās personas, kas pārtika no auša-

nas peļņas. Vidēji katrā pagastā dzīvoja un strādāja I—6 profesionāli

audēji un audējas. Izņēmums bija amatniecības centri, kur aušanā no-

darbināto profesionāļu skaits vienā pagastā svārstījās no 100 līdz 200. Visā

Vidzemē tādu laukos strādājošo audēju skaits, kam amatniecība bija gal-
venā nodarbošanās, kopumā sasniedza 1400—2000 personas. Tātad amat-

nieki bija mazākā no trim lielajām audēju grupām.
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19. gs. 60. gadi lauku audēju amatā bija pārejas periods no feodā-

lisma sairuma laika sociālekonomisko apstākļu darba un dzīves kārtības

uz jauno kapitālisma laikmeta dzīves un darba kartību. Tādēļ šajos gados
relikta veidā vēl pastāvēja profesionāli spēcīgā esošo vai bijušo muižas

vēveru — meistaru grupa, kas savukārt dalījās trīs apakšgrupās: 1) meis-

tari saimnieki, kādreiz iedalīto zemju apstrādātāji, bet 60. gados jau labi

iekoptu zemnieku saimniecību vadītāji, kas auda ar saviem darbarīkiem;

2) daļa esošo muižas vēveru bezzemnieku, kas strādāja ar muižas darba-

rīkiem un dzīvoja muižās; 3) daļa bijušo muižas vēveru bezzemnieku, kam

nebija darbarīku un kas atradās kalpu stāvoklī, aužot ar darba devēja
rīkiem.

Pēc māju iepirkšanas par dzimtu meistaru saimnieku skaits vecaja

izpratne samazinājās līdz minimumam. Viņu vietā naca mantoto un iepirkto
amatnieku zemju īpašnieki, kam lauksaimniecība bija blakus nodarbo-

šanās.

Raksturīgākais profesionāla lauku audēja — amatnieka meistara tips
bija vaļinieks bezzemnieks, kas dzīvoja zemnieku sētās, nomātās vai uz

nomātas zemes paša celtas ēkās. Profesionālu lauku audēju rindās ietilpa

arī zeļļi — arodapmācību beigušie amatnieki — bezzemnieki, kam nebija
darbariku un kas strādāja pie meistara kā algoti strādnieki. Mācekļi bija

topošie amatnieki, kas mācību laikā pie meistara atradās algota strādnieka

stāvoklī. Bez tam vēl Vidzemes laukos strādāja audējas un audēji — sīk-

zcmnieki un bezzemnieki, kam bija savi darbarīki, bet kas nebija beiguši

arodapmācību pie meistara. Aušanas māku viņi bija ieguvuši praktiskajā
darbā, galvenokārt pašmācībā. Nereti audēja amats viņiem bija blakus no-

darbošanās. 19. gs. un 20. gs. mijā viņu skaits tuvojās 13000 personām.
19. gs. 80. gados līdz ar austuvju organizēšanos pie lauku dzirnavām

parādījās profesionālās sagatavotības ziņā jauns amatnieka tips — dzir-

navās audēja arodapmācību beigušās personas, kuru mērķis bija kļūt par

nelielu sīkrūpniecības darbnīcu īpašniekiem. Sājos gados parādījās arī otra

jauna arodapmācības forma — kursi, kuros aust prasmi apguva galveno-
kārt sievietes. Sie jauno arodapmācību beigušie ļaudis strādāja gan dzir-

navās kā algoti strādnieki, gan darbojās kā patstāvīgi amatnieki.

19. gs. otrajā pusē augošā kapitālisma apstākļos, padziļinoties sabied-

riskajai darba dalīšanai, amatnieku audēju nozīme lauku ekonomiskajā un

kultūras dzīvē pieauga. Ekonomiskajā laukā šīs nozīmes pieaugums notika

uz mājamatnieku darba vispārējās samazināšanās rēķina. To izraisīja arī

strauja vietējā tirgus paplašināšanās.
Ražošanas darbu lielā mērā traucēja amatnieku atkarīgais stāvoklis

no viņu darba izmantotājām mantīgajām šķirām.

Lai nodrošinātu pasūtītājus no iespējami plašākas apkārtnes, amat-

nieki centās apmesties uz dzīvi lauku centru, miestu vai pilsētu tuvumā.

Auga feodālisma apstākļos radušās amatnieku koncentrēšanās vietas, pie-

mēram, Rauna, Smiltene, Limbaži, un veidojās jaunas, piemēram, Pļavi-

ņas, Skrīveri, Rūjiena, Mazsalaca, Ainaži, Madona, Lejasciems.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā lauku audēju amatam bija izteikts

pakļautas ražošanas raksturs.

Amatnieku eksistences iespējas laukos noteica divi faktori: 1) to lauku

iedzīvotāju slāņu pasūtījumi, kam izdevīgāk bija ražot izejvielas un sa-

maksāt par amatnieka darbu nekā pirkt fabriku ražojumus, t. i., galveno-
kārt vidējā zemniecība; 2) Latvijas tekstilrūpniecības šaurā specializācija.

Tāpēc tos audumu veidus, it īpaši dekoratīvos audumus, ko fabrikas nera-

žoja, darināja amatnieki.



105

19. gs. Vidzemes zemnieku saimniecību attīstības dominante bija pakā-
peniska preču-naudas saimniecības izaugsme, kas atsevišķos saimnieciskas

dzīves attīstības periodos risinājās ar atšķirīgu intensitāti. Spilgti šī inten-

sitāte izpaudās galveno ražošanas nozaru (zemkopība, lopkopība) un pa-

līgnodarbošanās nozaru (mājrūpnieciba v. c.) savstarpējās attiecībās un

saistibā.

Līdz 19. gs. mājrūpnieciskā ražošana Vidzemē jau bija kļuvusi par

tradīciju, kas turpināja pilnveidoties atbilstoši laikmeta prasībām. Pirmajā
nodaļā aplūkoto veicinātāju un kavētāju faktoru ietekmē tā kļuva par feo-

dālisma un kapitālisma formāciju maiņas perioda tipisku parādību ar visām

šādai situācijai raksturīgām pazīmēm: 1) aušana risinājās galvenokārt ap

piecus mēnešus ilgajā no zemkopības darbiem brīvajā laikā. Sī palīgno-
zares darba perioda un galvenās ražošanas nozares darba perioda nesa-

kritība, kā norāda K. Markss [Markss K. Kapitāls, 2, 220], ir dabiskais pa-
mats zemkopības savienošanai ar blakus peļņas darbiem; 2) aušana pa-

stāvēja apvidos ar vidējām un sliktām augsnēm, ar nelielam zemnieku

saimniecībām un lielu brīvo darbaroku daudzumu (Jaunpiebalga, Rauna,
Vecpiebalga agrārās pārapdzīvotības apstākļos bija lielākie Vidzemes pa-

gasti ar 3—5 tūkst, iedzīvotāju katrā) [sal. Skujenieks, 76]; 3) liela sociālo

un ekonomisko formu daudzveidība (saimnieki, kalpi, vaļinieki; amatnie-

cība, mājrūpnieciba, preču sīkražošana, kapitālistiskais mājas darbs, iz-

kliedētā manufaktūra) — parādība, kas pati par sevi ir likumsakarīgs ka-

pitālisma veidošanās produkts [sal. Рындзюнский, 255] un reizē ari kapi-
tālisma attīstības ierobežotības atsedzējs. Aušana Vidzemes mājrūpniecibā
raksturojas ar straujiem attīstības tempiem un ražošanas rakstura maiņu —

no sīkiem zemnieku rūpaliem vēl 19. gs. sākumā līdz izkliedētai manufak-

tūrai 19. gs. vidū un otrā pusē. Aušana Vidzemē, tāpat kā Krievijas cen-

trālajās guberņās, jau 1860.—1870. gadā sasniedza kulmināciju (Cēsu ap-

riņķī strādāja 6000 audēji) un ar plašai mājrūpniecības nozarei raksturīgu
tempu izdzīvoja pirmo kapitālisma stadiju [sal. Рындзюнский, 254, 2551.
Tātad arī šeit bija spēkā K. Marksa atklātā likumība par to, ka sīkburžuā-

ziskā saimniecība atrodas starp dzimtbūtniecisko un kapitālistisko saimnie-

cību [skjvtarkss K. Kapitāls, 1, 721—724].

Ekonomikas un dzīves veida savstarpējo sakaru labi parāda mājrūp-
niecības centru iedzīvotāju materiālās kultūras attīstībā novērotā visai

būtiskā parādība: mājrūpniecības ziedu laikos izveidotās materiālās kul-

tūras formas (sētu, ēku, atsevišķu telpu tipi un iekārta) un dzīves kārtība

iekonservējās un kļuva par visam kapitālisma periodam raksturīgu normu.

Minama vēl viena lekškrievijas un Vidzemes guberņu mājrūpniecībai kopīga
raksturīga pazīme — nesaudzīga darbaspēka izmantošana, pat noplici-
nāšana, kas saistīta ar laikmeta tehnikas līmenim neatbilstoši vecu rīku un

maz specializētu darba telpu lietošanu. Vidzemes mājrūpniecībai nebija
tāda vēriena kā galvenajiem Krievijas linaudēju centriem Jaroslavļas un

Kostromas guberņās. Atšķirība izpaudās nodarbināto skaitā un mājrūp-
niecības teritoriālajā izplatībā, bet galvenokārt kapitālisma attīstības dzi-

ļumā. lekškrievijas guberņās dominēja atkarīgais, no zemkopības atdalī-

tais kapitālistiskā mājas darba strādnieks [Рындзюнский, 24], bet Vid-

zemē pārsvarā bija tipiskais patstāvīgais preču ražotājs — sīkais vai vi-

dējais zemnieks vai bezzemnieks kopā ar savu ģimeni. Sādu stāvokli lielā

mērā noteica vēsturiskais mantojums — ciešā saistība ar feodālisma pe-

riodā attīstībā kavēto un ierobežoto amatniecību. Ne velti Vidzemes lin-

audēju amatniecības un mājrūpniecības centri bija vieni un tie paši (Rauna,

Piebalgā v. c). Līdz ar to daļa amatnieku daļēji strādāja individuāliem
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no uzņēmējiem. Vidzemes mājrūpniecība cieta no kapitālu trūkuma, jo pār-

ejas periodā uz kapitālistisko saimniekošanas veidu muiža ar zemes nomas

un izpirkšanas naudu palīdzību atņēma zemniekiem lauksaimniecībā un

mājrūpniecībā iegūto līdzekļu lauvastiesu. Sādu strādājošo ražotās virs-

vērtības un darba algas daļu piesavināšanos V. I. Ļeņins darba «Kas tie

tādi «tautas draugi»..» uzskata par kapitālismam raksturīgu pazīmi un

kvalificē to kā kapitāla nespēju pakļaut ražotāju ar vienkāršu pirkšanu,
tās vietā radot veselu izspiešanas sistēmu, kurā ietilpst piesaistīšana pie
dzīves vietas, augļošana, kulaku paņēmieni utt. [Ļeņins, 1, 189].

Visai uzskatami Vidzemes un lekškrievijas guberņu mājrūpniecības at-

šķirības atspoguļo divas parādības. Pirmkārt, uzņēmēja apgrozības kapi-
tāls Vidzemē nepārsniedza 5000 rubļus, bet lekškrievijā viens uzņēmējs
gada laikā apgrozīja simtiem tūkstošus rubļu. Otrkārt, imperiālisma pe-
riodā lekškrievijas mājrūpniecība saglabājas tikai kā pagātnes palieka, jo
Jaroslavļas un Kostromas linaudēji gadā pelnīja vairs tikai 50—70 rubļu

[Пономарев, 60]. Toties Piebalgas pusamatnieciskie audēji vēl saglabāja
100—200 rbļ. peļņas gadā, jo Latvijas tekstilrūpniecība iedzīvotāju prasī-
bas pēc rakstainiem linu audumiem neapmierināja. Pretēji jaroslaviešiem,
kas samazināja audumu rakstainību, vidzemnieki pastāvošo tehnisko iespēju
robežās meklēja un ari atrada senajiem dreļļiem jaunas, izteiksmīgas va-

riācijas. Izstrādājumu pasliktināšanās cēloņi Vidzemē vērojami tikai izej-
materiālu taupīšana un nemākulīgajā balināšanā ar hloru, kuras tehnolo-

ģija vēl nebija īsti izprasta un iegaumēta.

Salīdzinājumā ar tuvāko kaimiņu — kurzemnieku, latgaliešu un igauņu
zemnieku rūpaliem, kuri nesasniedza kapitālismam raksturīgo ražoša-

nas vērienu, Vidzemes mājrūpniecība gan pēc ražošanas apjoma, gan iz-

strādājumu realizācijas formām bija pārāka. Tās aktīvais posms visumā

noslēdzās reizē ar preču lopkopības izveidi, bet vecajos mājrūpniecības
centros kā lēni gaistoša izskaņa noturējās līdz pat 20. gs. 40. gadiem. Māj-
rūpniecībai bija liela nozīme līdzekļu sagādē kapitālistiskās lauksaimnie-
cības nostiprināšanai, buržuāziskās inteliģences sagatavošanai (studiju
izdevumi) no zemes īpašnieku vidus, kvalificēta darbaspēka sagādē augo-

šajai tekstilrūpniecībai no bezzemnieku vidus. Tikai neliela mājrūpnieku
daļa kļuva par rūpniecības uzņēmumu īpašniekiem vai tirgotājiem.
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II noda|a

AUDĒJU DARBARĪKI UN PAŅĒMIENI

Ikvienas sabiedriskās ražošanas attistibas līmeņa mēraukla ir darba-

rīku attīstības pakāpe, kas vistiešāk atklāj darba procesu būtību un no-

darbes raksturu, kā arī spilgti atspoguļo tautas masu tehnisko jaunradi.
19. gs. un 20. gs. sākumā Vidzemes lauku audēji lietoja rokas darba-

rīkus, kuri pēc tehniskās attīstības rādītājiem ietilpināmi piecos komplek-
tos. Katra audēju grupa, resp., mājamatnieki, amatnieki un mājrūpnieki,
atbilstoši audumu ražošanas darba intensitātei izmantoja I—31 —3 komplek-
tiem piederošus darbarīkus. Savukārt rīki kā komplektu sastāvdaļas vēl

nebija unificējušies. To dimensijas, formas, lietošanas paņēmieni un no-

saukumi atspoguļoja pārdzīvotās attīstības stadijas. Sevišķi tas sakāms

par zemnieču mājaudēju lietojumā esošajiem priekšmetiem — galvenajiem
tradīciju glabātājiem.

Atsevišķos priekšmetus aplūkosim to aptuvenās izcelsmes kartībā,
reizē iezīmējot arī komplektu veidošanās gaitu. Aušanas darbarīki atbil-

stoši darba procesu secībai iedalāmi divās lielās grupās: 1) pavedienu sa-

gatavošanas rīki; 2) aušanas rīki un iekārtas.

PAVEDIENU SAGATAVOŠANAS RĪKI

tīšanas rīki

Aušanas priekšnoteikums ir audumam lietojamā materiāla sagatavo-
šana. Pēc šķiedru apstrādes un vērpšanas pirmais darbs šajā ciklā ir pa-

vedienu tīšana.

Linu un pakulu pavedienu tīšanai bija nepieciešams īpašs, no lazdas

vai sausserža koka darināts rīks — vivufa, kas izskatā (20. att.: /) un lie-

lumā (10—15 cm garš, 1,5 cm diametrā) bija līdzīgs citos Latvijas vēstu-

riski etnogrāfiskajos apgabalos, Igaunijā, Lietuvā [sal. Glemžaitē, 295] un

Krievijā [Лебедева, 496] lietotajam attiecīga tipa rīkam. Toties nosau-

kumos saglabājušās atšķirības. Vidzemē vīvuļai bija vairāki nosaukumi ar

dažādām lokālām variācijām. Nosaukumi ar sakni viv- ir ģermāniskas cil-

mes [sk. ME, 4, 648] un radušies kultūras sakaru rezultātā. Nosaukums

pivulis un tā varianti, iespējams, cēlušies no kamolu pamatnes apzīmē-
juma. Tā kā kamolu pamatnēm mēdza izmantot no zoss rīkles darinātu

riņķi, tad jaunas zoss nosaukumu pivuls [sal. ME, 3, 229] varēja pārnest
uz mājputna rīkli un no tā savukārt — uz tīšanas rīku.
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20. ait. Tīšana un tās piederumi Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk.:

1— kamols ar vīvuļu; 2 — pulcīna; 3 — bumbuļa; 4 — rīklīte; 5 — šķetere;
6 — dzeinītis.
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Nosaukums zaglitis raksturo rika darbības blakusrczultātu — spaju
noberzšanu tīšanas procesā, bet nosaukums rociņa ir tipisks daudzu dar-

barīku vai to detaļu apzīmējums. Saistība šaja gadījumā ir visai tieša —

darba procesā tīšanas riks gandrīz pilnīgi iekļaujas tinēja plaukstā.
Citos Latvijas vēsturiski etnogrāfiskajos apgabalos nosaukumi vei-

doti, ņemot par pamatu citas darbības nosaukumu vai asociāciju ar aplū-
kojamo tīšanas rīku, piemēram, Augšzeme un Latgalē vijurklis [cilmi sk.

ME, 4, 583], veruoklis [sk. EH, 2, 772] radušies, domājot par pavediena
ievēršanu vīvuļas atverēs pirms tīšanas. Kuņinu, šķiet, radies, raksturojot
tīšanas ātrumu, un ieviesies kontaktu rezultāta ar Kurzemes iedzīvotajiem.
Nosaukums nav uzlūkojams par sākotnēji eksistējušu attiecīga rika no-

saukumu Vidzemē.

Sens tīšanas veids ir savērpto pamatpavedienu jeb metu notīšana no

vērpšanas rika ar roku īsos, koncentriskos apļos noteiktā tinumā — ka-

mola (20. att.:/). Kamols 19. gs. bija nenoteikta garuma pavediens.
lespējams, ka savā laikā tas noderējis par metu mērvienību, tāpat kā vē-

lāk spoles. Tomēr tautas atmiņa šo seno mēru nav saglabājusi, un mēs

zinām tikai to, ka metu kamolu taisīja tik lielu, lai tas varētu ietilpt audē-

jas satvertajās plaukstās. Zemnieces kamolos galvenokārt tina pakulu
metus, jo rupjo dziju citādi satīt bija grūti. Tādēļ šadu darba paņēmienu
saglabāja praktiska nepieciešamība, nevis neprasme lietot modernākus rī-

kus. Tomer Ziemeļvidzemē un Vidzemes jūrmalā (piemēram, Ainažos, Idu,

Ipiķos, Mazsalacā, Rozēnos), sevišķi igaunietes, līdz pat 20. gs. sākumam

kamolos tina metus arī cita materiāla īsiem audumiem. Tātad šajos apvi-
dos minētais darba paņēmiens saglabājās ka tradīcija.

Lai tinums turētos stingri un nebruktu, linu dzijas vai diegu kamolus

uzsāka, tinot pavedienu uz koka pamatnītes — pulcinās (20. att.: 2; bērzs,

garums 10 cm, platums 2 cm). Tinuma biezumam sasniedzot pirksta res-

numu, pamatniti no kamola izvilka. Nosaukums pulcina [<līb. pūlka, resp.,

ig. pulk, ME, 3, 409] pārņemts no koka konstrukciju savienojumos lieto-

jamā caurbažņa, jo priekšmeti ārēji līdzīgi. Otras pamatnītes nosaukums

bumbuļa [sal. ME, 1, 349; lv. bungel, S, 21] (20. att. .3) rāda, ka priekš,
mets darināts no apaļa koka zara vai klucīša.

Vilnas dzijas kamolus parasti tina ar roku uz zirņiem pildīta mājputnu
rīkles riņķa — riklites (20. att. :4\ diametrs 4—5 cm).

Metu tīšana kamolā raksturīga samērā tālajam vērpjamās vārpstas lie-

tošanas laikam. Vidzemē 19. gs. vērpšana ar vārpstu jau bija aizmirsta,

un kā atmiņas no šī darba veida bija palicis tikai nosaukums, ko dažās

vietās lietoja spolējamā ratiņa detaļas — metāla iesma apzīmēšanai, —

vārstīt is jeb čukiņš.
Senākais pamatpavedienu sakārtošanas veids bija me-

šana [ME, 2, 603—606, mest], strādājot gan ar jostu aušanas rīkiem, gan

ar vertikālajiem aužamajiem stāviem. Pavedienus atritināja no vērpjamas

vārpstas vai kamola un pārmeta pār līksts stakli (jostām) vai aužamo

stāvu augšējo šķērsi, nostiepa ar atsvariem, bet audus ielocīja ar roku no

neliela kamoliņa vai saivas. Domājams, ka šajā senajā attīstības stadija
pamatpavedieni ieguva nosaukumu meti.

Tā kā kamolos grūti satīt lielāku pavedienu daudzumu, tos nevar ne

krāsot, ne balināt, audēju darbarīki tālāk tika uzlaboti, pilnveidojot velku

pavedienu sakārtošanu. Radās īpaši uztīšanas, notīšanas un pārtīšanas
rīki. Savērptu dziju iztina gabalos. Nelielu gabalu mēdza satīt bez rīku

palīdzības — dziju tina ap elkoni un īkšķi, veidojot iekaru. Tīšanas laikā

aprēķināja pavedienu daudzumu un sadalīja tos noteikta lieluma šķipsnās.
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Lielākus gabalus tina uz tītavām, un tad to dalījums šķipsnās bija rūpīgi
izsvērts. 19. gs. vērpuma daudzumu noteica ar spoļu skaitu. Šķipsnā ietina

pusspoli, bet gabalā 2—4 spoles. (Jāpiebilst, ka 19. gs. pusspole svēra ap-

tuveni 'Л mārciņas, bet 20. gs. ap
3/4 mārciņas, jo mājas apstākļos zem-

nieces pārstāja vērpt smalku dziju.) Lai vienu šķipsnu no otras ērti atda-

lītu, ap tām sēja pārsaiti [Kagaine, 558]. Glabāšanai paredzēto gabalu sa-

vija dzeimti (20. att. :6), bet tos savukārt sasēja bunte [< vlv bunt, S, 21]
un uzglabāja līdz aušanas laikam, tad vajadzības gadījumā mazgāja, krā-

soja vai balināja. Divkārt vai vairākkārt sašķetintitu (ar rokām) vai sa-

šķeterētu (ar ratiņu) dzijas gabalu sauca par šķeteri (20. att.: 5), ko da-

līja šķipsnās un glabāja buntēs tāpat kā gabalus. 20. gs. atšķirības starp
gabaliem un šķeterēm valodā ir zudušas, nonivelējušās, un tagad šos no-

saukumus bieži lieto kā sinonīmus.

19. gs. polisemantiskais verbs mest, uzmest, runājot par pamatpave-
dienu sakārtošanu, vairs netika lietots viennozīmīgi. Verbu mest Vidzemē

zemnieces lietoja, kārtojot pamatpavedienus šauriem audumiem, resp., jos-

tām, vai īsiem, platiem audumiem. Vidzemes austrumdaļā, Zemgalē, Kur-

zemē to turpināja lietot, arī strādājot ar tehniski attīstītākiem darbarīkiem

un paņēmieniem. Vairākos apvidos paralēli mešanai lietoja arī otru pa-

matpavedienu sakārtošanas nosaukumu vilkšana [ME, 4, 590, 591, vilkt].

Domājams, tas radies sākotnējo horizontālo aušanas stāvu pastāvēšanas
laikā. Mainoties pamatpavedienu novietojumam no vertikālā stāvokļa uz

horizontālo, mainījās arī pavedienu un darbības nosaukumi — meti tika

pārdēvēti par velkiem un vārda mešana vietā sāka lietot vārdu vilkšana.

Audumi tolaik vēl bija īsi, tos mērīja sprīžiem un soliem, vilka ar I—21 —2

pavedieniem no cibās vai groziņos ievietotiem kamoliem ar vīvuļu. Tad

vīvuļa bija gan tīšanas, gan vilkšanas nks [sal. Geijere, 232; Лебедева,

496]. Tādēļ līdz pat 20. gs. sākumam dažās vietās to sauca par lāpstiņu
vai lēzējamo lāpstiņu.

Vīvuļas kā vilkšanas rīka uzdevums bija uztīt stāviem (kā vertikā-

liem, tā horizontāliem) stingri nostieptus pavedienus. Sis uzdevums bei-

dzās līdz ar horizontālo stāvu tehniskiem uzlabojumiem, stabila statņa un

veltņu izveidi, kad velku sakārtošanā uz velku kokiem atdalījās no velku

iekārtošanas stāvos. Kādreizējās vienas funkcijas (mešanas vai vilkšanas)
vietā stājās divas: velku vilkšana uz palīgrīkiem un velku vilkšana jeb
riešana uz stāvu velku veltņa. Pēdējais deva iespēju vienā gabalā iekārtot

garākus audumus, kurus savukārt vairs nebija ērti uzvilkt no kamoliem,

jo to vienlaidu pavediens jaunajām prasībām izrādījās par īsu.

Speciāli rīki velku un audu pavedienu satīšanai gabalos vai iztīšanai

no tiem bija tītavas [<tit, ME, 4, 206]. 19. gs. Vidzemes audēji lietoja vai-

rāku tipu tītavas, kas sastāvēja no trim galvenajām daļām: uztīšanai pare-

dzētās virsmas, ass, ap kuru virsmu griež, un statīva ass ievietošanai. Sie

rīki rāda gan tīšanas rīka dažādās attīstības pakāpes, gan arī to lokālos

variantus. Vissenāko formu — vērpjamās vārpstas laikabiedru — nūjiņu ar

dabīgo zaru stakli vienā un nelielu šķērsīti otrā galā [Лебедева, 492;

Moszynski, 313; sal. A. Biel., 398] vidzemnieki tolaik bija aizmirsuši. To

lietoja vēl Latgalē balkrievi (талька) un vecticīgie krievi. Austrumvid-

zemē vietās, kur 19. gs. pirmajā pusē līdzās ratiņam vēl vērpa arī ar vārp-

stu, kā atmiņas par metamonūjiņu bija saglabājušies no verba mest veidoti

tītavu nosaukumi — metavas un to varianti. Tāpat kā Kurzemē reģis-
trētais lanktis [ME, 2, 421], šie nosaukumi bija pārnesti uz nākamo, attīstī-

tāko rīku formu, resp., uztinamām jeb metamām tītavām (21. att. :2; bērzs,

egle, augstums 90—120 cm, platums 70 cm—l,s m). Sīs tītavas bija jau



21. att. Tītavas Vidzemē 19. gs. un 20. gs. sāk.:

1— «krustiņi»; 2 — metavas; 3 — dubulttītavas; 4 — skrāģīši; 5 — diedziņu tītavas;
6 — salokāmās tītaviņas; 7 — spoļu tītavas (zemnieku variants); 8 — spoļu tītavas

(amatnieku variants); 9 — kalpiņš.
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minēto seno uztinamo tītavu nūjiņu tiešs turpinājums, jo būtībā sastāvēja
no divu zaru stakļu savienojuma — uztīšanas virsma izgatavota no taisnā

leņķi krustotam koka latiņām. Tās izplatījās vienlaikus ar vērpjamo ratiņu
un zemnieču mājamatnieču darbarīku komplektā saglabājās līdz 20. gs.

Vidzemes tītavu forma un detaļu izmēri lielā mērā ir tehniski nosacīti, tā-

pēc tās ļoti līdzīgas pārējā Latvijā, kā arī citās Austrumeiropas un Vi-

duseiropas zemēs lietotajām šī tipa tītavām [A. BieL, 389; Лебедева, 493;

Бежкович, 93; Ходосов, 36; Glemžaitē, 291; Moszynski, 314; Sobisiak,

128—130; Boman, 251]. Latvieši, lietuvieši, igauņi, poļi un vācieši uztinamo

virsmu uz ass uzbāza, bet krievi un baltkrievi to iestiprināja asī nekustīgi.
Tītavas darināja zemnieki mājās, tādēļ sīkdaļās un līdz ar to arī nosau-

kumos sastopami varianti.

Visā Vidzemē tītavu uztinamo daļu sauca par galvu, bet lietoja ari ci-

tus, domājams, no senāka laika saglabājušos nosaukumus: ruokas, spārni,

krustspārnis, krusts. Uztinamās daļas šķērsīšus sauca ragi, knauķi, bet la-

tiņas nolokāmo galu — klaģītis н. с. Tītavu asi sauca vārpsta, kluokis v. c.

Statīvu visā Vidzemē sauca par kāju, bet dažviet arī par stāvu vai stabi-

ņiem. Statīva apakšdaļa bija peka [< līb. pakā, resp., ig. pakk, ME, 3, 193].

Lubānā, Meirānos, Vecpiebalgā bija saglabājies vecākais ass ievietojuma
veids — iestiprināšana sienā vai bluķī izurbtā caurumā.

Uztinamās tītavas darbināja ar labo roku, kamēr kreisajā turēja

iesmu jeb čukinu ar tam uzbāztu iztinamo spoli. Šķeterējot iesmu ievietoja

nelielā statnī — kalpiņā jeb steki [<lv steck, S, 120]. (21. att.: 9; egle, aug-

stums 40 cm, platums 20 cm, garums 40 cm).

Pavedienu sagatavošanas rīku komplektā ietilpa vairākas tītavas ga-

balu vai šķeteru notīšanai jeb notinamās tītavas. Visizplatītākās no tām

bija tā saucamie krustiņi (21. att.: /) jeb krusta tītavas, sauktas arī spār-

niņš (ābeles vai sausserža koka galva 60—80 cm diametrā; bērza, priedes
vai egles koka kāja 50—60 cm augsta). Ar abām minētajām tītavām sie-

vietes strādāja sēdot, tāpēc rīku augstumu aprēķināja tadu, lai tīšanas vir-

sma atrastos virs tinējas vidukļa.

Kā uztinamās, tā notinamās tītavas minētas jau 1638. gada Manceļa

vārdnīcā, tātad varam pieņemt, ka vidzemnieki tās lietojuši pirms 17. gs.

Tītavu ārējai apdarei zemnieki lielu uzmanību nepievērsa, ja vien priekš-
mets nebija domāts dāvināšanai. Nereti tās bija tikai rupji aptēstas un tā-

pēc lietošanai ne visai ērtas. Ne velti salīdzinājumu tāds kā tītava attie-

cināja uz neveikliem, neizdarīgiem cilvēkiem.

19. gs. otrajā pusē Vidzemē zemnieču mājamatnieču aušanas rīkus pa

lielākai daļai jau darināja galdnieki. Senā paraža dāvināt līgavām skais-

tus darbarīkus turpināja saglabāties jaunā variantā: dāvināšanai pare-

dzētos priekšmetus līgavaiņi pasūtīja izgatavot galdniekam. Tādējādi zem-

nieku sētās arvien vairāk ienāca arī rūpīgi darinātas virpotas tītavas, kas

bija izmantojamas kā uztīšanai, tā iztīšanai, resp., izveidojās abu minēto

rīku apvienojums, t. s. dubulttītavas (21. att. :3\ bērzs, priede, ābele, aug-

stums 1,2 m, galvas diametrs 60—80 cm) ar tapām jeb puļķīšiem «līb.

pulka, ig. pulk, ME, 3, 409]. Tapu augšgalā bija izveidots paplatinājums
vai uzbāzta īpaša uzmava — cepurīte.

Tālākajā darba gaitā dziju gabali un šķeteres bija jāpārtin, lai pa-

vedienus sakārtotu ievietošanai aužamajos stāvos. Velkiem paredzētos pa-

vedienus pārtina jeb spolēja uz pārtīšanas rīkiem — velku spolēm, bet

audiem izlietojamos pavedienus uz ieaušanas rīku detaļu audu spolītēm jeb
saiviņām. Spolēja ar vērpjamo ratiņu vai spolējamo ratiņu (22. att. :9).
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22. att. Velku vilkšanas rīki un piederumi Vidzemē 19. gs. un 20. gs. sāk.:

1— krija; 2 — rumbiņa; 3 — krukāns; 4 — kraķis; 5 — velku spole; 6
— šķērlāde

(vecākais variants); 7 — šķērlāde (jaunākais variants); 8 — kamolu kaste; 9
— spolē-

jamais ratiņš; 10 — velku lāpstiņa.
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UZVILKŠANAS RĪKI

VELKU SPOLES

19. gs. zemnieces mājamatnieces un vadmalas audēji amatnieki vel

lietoja sena tipa velku uztinamās spoles, kuru virsma bija gatavota no ci-

lindriski saliektas liepu krijas un tādēļ tika sauktas par krijum; runājot

par tīšanu uz šim spolēm, lietoja verbu krijat [ME, 2, 278]. Krija

(22. att.: /; augstums 40—70 cm, diametrs 25—40 cm) bija senākais velku

uztinamās spoles variants. Tās galos ar lūkiem piešūto priedes dēlīšu

cauruma iebāza asi, kuru iestiprināja sienā, bluķi vai īpaši darināta statīvā.

19. un 20. gs. šis senais rīks galvenokārt bija saglabājies Latgalē un da-

žās vietas Vidzemes austrumdaļā, bet Vidzemes, Zemgales un Kurzemes

lielākajā daļā ta nosaukums bija pārnests uz jaunākam spoles formām.

Nākamajā attīstības pakāpe velku spole tika gatavota no divām berza

ripām un 4—6 lazdas nūjiņām. Sēdu spoli sauca par rumbinu [<līb. rump,

ME, 3, 557], rullīti [<lv rullē, sal. ME, 3, 557J, bumbultti, kūļa tītavu

(22. att.: 2; augstums 40—50 cm, diametrs 20—30 cm).

Krukānam (sal. кг. круг), nākamajam spoles variantam, rombveidīgas
bērza koka galu pamatnes savienotas ar četrām liepas latiņām (22. att. :3\

augstums 35—45 cm, platums 20—30 cm).

Izplatītākais zemnieču mājamatnieču un vadmalas audēju amatnieku

velku spoļu veids bija kraķis [<lv krack, S, 56], kam galu pamatnes veido-

tas no krusteniski sastiprinātiem dēlīšiem (22. att. :4; bērzs, liepa vai

priede, augstums 40—60 cm, platums 20—35 cm). Vidzemes malienēs šī

spoles forma kā specializēts rīks vilnas velku uztīšanai izplatījās vienlai-

kus ar griežamiem velku kokiem; abi konstruktīvi līdzīgie rīki stipri atšķī-
rās dimensijās.

Vidzemē dominēja viens spoles — kraķa konstruktīvais risinājums —

ārēji līdzīgs muižās lietotajiem salokāmajiem bezatzveltnes krēsliem.

lespējams, ka no turienes nācis ari nosaukums, kas izplatījās reizē ar pil-
sētu amatnieku leksiku. Velku spolei — kraķim Vidzeme reģistrēti 12 no-

saukumi, no tiem 3 vārdkopas. Sākotnējās velku spoles nosaukums krija
bija pārnests arī uz kraķa statīvu, ko sauca krijgriezis, krija rāmis, krija
stellites.

Apvidos, kur profesionālo amatnieku leksikai bija mazāks iespaids,

kraķi pēc gala pamatnes konstrukcijas sauca arī par krustu, dem. krustiņu.
Nosaukumu kraķis dažās vietās attiecināja arī uz statīvu. Novērojumi rāda,
ka šāda nosaukuma pārnešana notika tur, kur nepazina velku spoļu agrī-

nos variantus, resp., krijas un rumbiņas, bet kraķi lietoja pēc tam, kad

izbeidzās visu veidu audumu uzvilkšana no kamoliem.

Kriju, rumbiņu, krukānu vai kraķi lietoja, vienlaikus uzvelkot uzvelku

kokiem 2—6 pavedienus. 19. gs. Vidzemes zemnieces galvenokārt izmantoja
četras spoles, ko pavedienu uzvilkšanas laikā nolika vertikāli uz grīdas.
Pilsētu amatnieki turpretī visas vienā laikā lietojamās pilnās spoles ievie-

toja vienā statīvā. Parasti statīvi un tajos ievietojamās rumbiņu tipa spo-
les bija galdnieku darinātas — virpotas un krāsotas.

Uzvilkšanu zemnieki veica dažādās telpās — istabā, klētī, rijā vai pat

pagalmā. Darba vietas laukums līdz ar to nebija īpaši jātaupa, kā to bija
spiesti darīt pilsētu amatnieki, kuru rīcībā bieži vien bija viena vienīga
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neliela darba un reizē arī dzīvojamā istaba. Tāpēc arī saprotams, ka amat-

nieki centās lietot vairāku darbu veikšanai piemērotus rīkus. Pie tādiem

piederēja statnis ar lielām spolēm — rumbiņām (21. att.: 7, 8) (bērzs, osis,

lazda, augstums 120—150, platums 40—60 cm, spoļu diametrs 20 cm),
kuru varēja izmantot gan uzvilkšanai, gan šķeteru notīšanai. Pēdējā ga-

dījumā statīvā iestiprināja tikai divas spoles un noregulēja to attālumu

atbilstoši Šķeteres lielumam. Sī tipa riku parasti sauca par spoļu tītavām.

bet sastopami arī vēl citi nosaukumi, kas stāsta par to lietošanas laika sā-

kumā pazīstamajiem spoles variantiem un to lietošanas veidiem: rullīšu

tītavas, rumbiņu tītavas, krijiņu tītavas, lielās tītavas, spoļu rāmis,

škērlāde.

Vidzemē bija zināmas divu tipu spoļu tītavas ar rāmja [1 rāmis un ig.

raam, <v der Rahmen, ME, 3, 496] (21. att.: 7) un stieņa statni

(21. att.:s). Pirmais tips, konstruktīvi vienkāršākais, sastopams biežāk.

Statņa sānos bija izurbti 10—16 caurumiņi spoļu asu ievietošanai. Stieņa
statni spoļu attālumu regulēja ar īpašām skrūvēm. Sis otrais statņu veids

bija pazīstams galvenokārt audēju centros: Jaunpiebalga, Launkalnē,

Raunā, Vecpiebalgā, Veselavā. Rīgā un Cēsīs vācieši spoļu tītavas ar

stieņa statni saukuši par Šveices tītavām. Ļoti iespējams, ka šis nosau-

kums aizgūts no 19. gs. tehniskās literatūras.

Jāpiezīmē, ka uz visām minētajām velku spolēm pavedienus uztina

ar roku. Mehanizētai ražošanai piemērotais spoles veids ienāca reizē ar

īpašu spolēšanas rīku — spolējamo ratiņu (22. att.: 9).

Amatnieku darbnīcās vērpjamajam ratiņam sekoja spolējamais ratiņš.
ko lietoja arī velku pārtīšanai un audu spolīšu spolēšanai. Та ka jauna
tipa velku spoles konstruktīvi bija līdzīgas vērpjama ratiņa spolēm, tad

abas visā Vidzemē sauca vienādi — spoles [\. spole un ig. pol, < vlv spole,

ME, 3, 1035]. Velkiem domātās saucas ari velku jeb škeru spoles

(22. att. :5; ābele vai osis, garums 20—25 cm, diametrs 15 cm). Amatnieki

un, iespējams, ari linaudēji mājrūpnieki tās lietoja pirms 17. gs. Zemnieču

mājaudēju vairums tās pārņēma 19. gs. vidū, kad modē nāca daudzkrāsu

rūtaini audumi. Uzvelkot šādus audumus, katras krāsas pavedienam va-

jadzēja atsevišķu spoli. Pāreja uz spolēm noritēja pakāpeniski. Tāpēc
19. gs. otrajā pusē sastopami maiņas periodam raksturīgi priekšmeti un

darba paņēmieni: kamēr vēl lietoja tikai 6—B velku spoles, tās virpoja
formā līdzīgas vērpjamā ratiņa spolei, tikai lielākas, un ievietoja spoļu
tītavu statnī; vilkšanai izmantoja arī ratiņa spoles v. t. jpr.

Rīku maiņa atstāja pēdas arī valodā. Līdz pat 20. gs. sākumam spo-

les nosaukumos — vārdkopas atkarīgais komponents saglabāja ziņas par

iepriekšējo spoļu formām: krijiņa spole, krijojama spole, metu spole, lielā

spole un velkamā spole. Mūsu rīcība nav precīzu datu par kraķa un spo-

les nomaiņas gaitu, tomēr samērā labu priekšstatu par notikušo procesu

sniedz atsevišķās Vidzemes vietās 20. gs. sākumā tradicionālais lietojamo
spoļu skaits. 6—lo spoļu lietojums rāda, ka minētā nomaiņa zemnieku

sētās risinājusies 19. gs.; apmēram viena trešdaļa lauku audēju lietoja
12 spoles jeb tradicionālo amatnieku duci [< lv dosin, S, 423]. Sis fakts lie-

cina, ka amatnieki spoles šādā skaitā pazina jau vairākus gadsimtus. Sa-

vukārt 20—40 spoļu lietošana raksturo audumu mājrūpniecisko ražošanu

ar manufaktūras tipa rīkiem un vairumā apvidu izplatījusies 19. gs. pir-
majā pusē. Teikto zināmā mērā apstiprina arī 17. gs. vārdnīcas, kur spo-

les un spoļu statīvs minēti ar nosaukumu škērlāde [Mancelis, 348; Lan-

gijs, 168].
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SPOĻU RĀMJI

19. gs. otrajā pusē statīvam, kurā ievietoja velku spoles, bija astoņi

nosaukumi — vārdkopas. Relatīvi lielais nosaukumu skaits norada, ka

priekšmetam vel visumā īss mūžs zemnieku aušanas rīku komplekta. Vis-

izplatītākais nosaukums bija škērlāde [<vlv scheringe, lv lāde, S, 69,

132], kam sekoja spoļu rāmis, spoļu lāde v. c.

Vidzemē bija pazīstami divi šķerlāžu tipi. Horizontālo jeb guļveida

(22. att. :6\ rāmis priede vai egle, garums 1,5—2 m, platums 60—80 cm,

dzijums 30—40 cm, ar sausserža vai metāla iesmiem) pamatoti varam uz-

skatīt par vecāko (Нахлик, 285),j0 tas izplatīts senajos linaudēju centros:

Alūksnē, Cēsu apkārtnē, Jaunpiebalga, Launkalnē, Raunā, Rūjienā, Tri-

kātā, Vecpiebalgā, Veselavā. 19. gs. Eiropā dominējošais vertikālais jeb
stāvais šķērlādes tips (22. att.: 7; augstums 1,5—1,8 m, platums 50—80 cm,

biezums 12—30 cm) bija izplatīts visā Viduslatvija un Rietumlatvijā.

Ne visos Vidzemes apvidos aušanas darbarīku attīstība noritēja vien-

mērīgi un pakāpeniski. 19. gs. vērojami daži savdabīgi lēcienveida attīstī-

bas liecinieki — rīki, kuru funkcionālā daba vienlaikus satur visai arhais-

kus un ari visattīstītākos darba paņēmienu elementus. Par šādu gadsim-
tiem pārmestu tiltu varam uzskatīt kamolu kasti (22. att.: 8\ priede, garums
2 m, platums 45 cm, dziļums 30 cm), kuras lietošana bija apvienoti
feodālisma sākuma periodam raksturīgie kamoli ar feodālisma beigu pe-

riodam raksturīgo velku uzvilkšanu, lietojot 12 un vairāk pavedienus. Ka-

molu kaste (ig. kāiirkast) 19. gs. Latvijā galvenokārt bija izplatīta Val-

mieras apriņķī, bet Igaunijā to lietoja gan salās, gan cietzemē. Analizējot
datus par kastes izplatību, varam pieņemt, ka latviešu aušanas rīku kom-

plektā tā pārnākusi no igauņiem un zināma mērā veicinājusi arī guļveida

šķērlādes saglabāšanos.

Kā jau teikts, 19. gs. vidzemnieki auduma pamatpavedienus apzīmēja

trejādi: meti, velki, škeri [sal. 1. šķēri un ig. kāār < vlv scher, scheringe,

ME, 4, 34]. Līdz ar to arī šo pavedienu nomērīšanu un sakārtošanu auša-

nai nosauca gan par mešanu, gan vilkšanu, gan šķērēšanu. Kā jau redzē-

jām, katrs no šiem apzīmējumiem bija radies sava laikā un pārstāvēja at-

šķirīgus kultūras slāņus. 19. gs. Vidzemē dominēja trešais nosaukums, bet

relikti no pirmā un otrā slāņa atsevišķos apvidos bija saglabājušies ar

dažādu intensitāti.

Šķērēt (< vlv scheren, S, 131] burtiskā tulkojumā no viduslejasvācu
valodas nozīmē dalīt, sadalīt. 19. gs. latviešu valodā šajā vārdā sauca vis-

maz vienu olekti plata un 10 olektis gara auduma velku sakārtošanu, kas

prasīja lielāku veiksmi materiālu sadalīšana un aprēķināšana, nekā strā-

dājot ar velkiem, kas paredzēti šaurāku un īsāku audumu aušanai. Minēto

verbu tautā bija izplatījuši amatnieki, kas to pazina jau 15.—16. gs.

[S, 211], tāpēc amatniecības un mājrūpniecības centros tas bija gandrīz

pilnīgi aizstājis abus senākos verbus mest un vilkt. Jāteic, ka 19. gs. otrajā

,pusē verba šķērēt izplatību veicināja arī fabrikās vērpto linu un kokvilnas

velku diegu izmantošana. Pēdējos tirdzniecība pazina ar vācisko nosau-

kumu scheringe jeb latviski šķēriņi.
19. gs. Vidzemē pazina trīs velku uzvilkšanas veidus. Vecākais no

tiem — velku uzvilkšana uz sienas — bija saglabājies Latgalē un vietu-

mis Kurzemē un Zemgalē, bet Vidzemē patvēries tikai no pilsētām un māj-

rūpniecības centriem attālākajos nostūros. Uzvilkšana norisinājās šādi.

Rijas vai istabas iekšēja vai ārējā sienā ap 30 cm no telpas stūra vai ēkas

pakša vertikālā līnijā izurba caurumus. Skaitot no apakšas, pirmais cau-
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rums parasti bija otrajā vainaghaļķi, tad ceturtajā utt. Otra sienas gala
paralēli iepriekšējai bija otra caurumu rinda, kas sakās ar trešo baļķi, tā-

lāk turpinājās piektajā utt. Vienas caurumu rindas attālums no otras bija
atkarīgs no sienas garuma, parasti 4—B m, arī caurumu skaits rindā svār-

stījās no 3 līdz 4. Velku vilkšanas laika caurumos iebāza ap 30 cm garas
koka tapas, ap kurām tina pavedienus. Darbu beidzot, tapas izvilka, lai tās

ikdiena netraucētu. Kreisajā pusē audēja novietoja kamolus, kurus ielika

groziņos vai kādos citos traukos, sasēja uzvelkamo pavedienu galus, pār-

šķīra uz pusēm un uzvilka uz kreisās puses pirmās augšējās tapas. Tad

vilcēja pavedienus sakrustoja un uzlika uz staklītes vai divām tapām, kas

bija novietotas nedaudz pa labi, ta, lai krustojums atrastos vidū. Tālāk

pavedienus vienkopus vilka uz labas puses pirmo augšējo tapu, no tas uz

kreisas puses otro, tad uz labas puses otro, atpakaļ uz kreisās puses trešo

utt. Та turpināja līdz apakšai un, tāpat ka augšā, arī apakšā veidoja šķi-
rienu. Vilkšanu no augšas uz leju un atpakaļ atkārtoja, kamēr bija sa-

vilkts vajadzīgais auduma platums. To mērija ar posmiem jeb pasmiem
(30 pavedieni), ko dalīja arī vēl sīkāk, t. i., 3 paņēmienos vai 10 vārdos.

Posmus pie šķiriena saskaitīja un krustiski pārsēja ar aukliņu.
Uz sienas uzvilktu velku garumu mērija sienās. Par sienu sauca at-

tālumu no kreisas puses augšējās tapas līdz labās puses augšējai tapai,
sākotnēji aptuveni viena baļķa, 19. gs. — 10—12 olekšu garuma. Piemēram,

4 sienas krekliem nozīmēja, ka uzvilkts audums, kura garums vienāds ar

sienas garumu, reizinātu ar četri. Austruinvidzcmē sīkāk sienu mērīja arī

aršinas. Jāpiebilst, ka vārds siena mēra nozīmē parasti tiek lietots saistī-

juma ar verbu mest.

Ņemot vērā darba paņēmienu attīstību, jāatzīst, ka jēdzieni līdz ar

atbilstošo vārdisko apzīmējumu vilkt, velki, vilkšana izveidojas agrīno ho-

rizontālo stāvu pastāvēšanas laikā, kad velkus vilka turpat uz stāviem. Vēl

20. gs. leksika saglabājusies norāde uz šo procesu, resp., velku iekārtošanu

aužamajos stāvos sauc par vilkšanu.

19. gs. vilkšanu Vidzemes lielākajā daļā veica uz īpašiem ērti izjau-
camiem, pārnēsājamiem velku kokiem. Senākie velku koki (23. att.,: /) sa-

stāvēja no diviem vertikāliem tapainiem statņiem (priede, bērzs, aug-

stums 1,9—2,3 m) un divām tos savienojošam horizontālam kārtīm (ga-
rums 2—5 m). Pec konstrukcijas tie atgādina vertikālos aužamos stāvus,

un ļoti iespējams, ka tos izmantoja ari velku sakārtošanai [sal. Hofmann,

40—41]. So pieņēmumu balsta ari fakts, ka Igaunija atrastie velku koki ne

vien konstrukcija, bet arī proporcijās lidzīgi vertikāliem aužamiem stāviem

[Astei, 160].

Velku uzvilkšanai uz sienas un uz velku kokiem bija viens un tas pats

princips: audēja sev kreisajā puse novietoja 2—6 kraķņs vai šķerladi ar

velkiem un turpināja darbu aprakstītajā secība.

Sens latviešu velku koku nosaukums bijis metfurni, ka to rada J. Lan-

ges [Lange, 194] un G. Stendera [Stenders, 164] vārdnīcas. Latviešu Vid-

zemē 19. gs. 60.—80. gados dzimušās personas šos velku kokus parasti

sauca par škērkokiem, bet 19. gs. 80.—20. gs. 20. gados dzimušie — vis-

biežāk par škērumiem. Aušanas centros lietoti abi nosaukumi, taču atšķi-

rīgā nozīmē, proti, škērumi ir rīks darba kartībā ar uzškeretiem šķēriem,

bet škērkoki — rīks, kas sadalīts pa sastāvdaļām un nolikts glabāšanai.

Nosaukumiem škērkoki un škērumi nereti pievienoja apzīmētājus, kuru

vairums norādīja uz ierīces ārējo izskatu vai lietošanas veidu. Vienīgi Ve-

catē nosaukums dzērbeni, domājams, radies, vērojot no Dzērbenes ienākušo



118

23. att. Velku koki:

1— rāmja velku koki;
2 — griežamie velku

koki.

audēju rīkus. Pavisam šiem velku

kokiem bija 18 nosaukumu, no tiem

13 vārdkopas.
Sķiricnu «šķirt), t. i., spraugu

vienlaidus velku plūsmā audu ievie-

tošanai, veidoja jau uzvilkšanas gaitā,

rūpīgi raugoties, lai velki nesamu-

džinās. Velkot uz sienas ar diviem

pavedieniem, šķīrienu veidoja vienā

vietā. Vidzemnieces to parasti darīja
uzvilkuma augšgalā, bet latgalietes
Latgales austrumu un dienvidu da-

|ā — apakšgalā. Novērojumi rāda, ka

pirmo variantu parasti izvēlējās sie-

vietes, kuras bija garākas par 1,6 m,

kamēr otrs variants bija piemērotāks
īsāka auguma audējām. Tādē| ari

Baltijas tautām un poļiem izveidojās
paradums šķīrienu veidot audekla

augšgalā, bet austrumslāviem —

apakšgalā [sal. Лебедева, 497]. Uz-

vilkšanā lietojot vairāk nekā četrus

pavedienus, šķīrienu vienkārša krus-

tojuma veidā iezīmēja arī apakšgalā.
19. gs. dzimušie ļaudis šķīrienu
(20. gs. raksturīgais nosaukums)

sauca par šķiemeli (Kšķiest) vai

šķiemeni, bet velku koku augšgalā
par dvēseli, apakšgalā par krustu.

Velkot uz sienas, staklaino kociņu šķī-

riena veidošanai sauca par spititi, iekuru, žākliti, āziti, dakšiņu, bet, strā-

dājot ar velku kokiem jeb šķērumiem, minētajai rīka detaļai jau bija cits

nosaukums — lēze [<v lesen, S, 71]. Šajā vārdā pārdēvēja arī dvēseli, bet

pašu šķīriena veidošanas darbību — pavedienu lasīšanu un krustošanu

nosauca par lēzēšanu. 19. gs. otrajā pusē zemnieču mājamatnieču leksikā

saglabājušās liecības par feodālisma sākuma perioda aušanas rīku teh-
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niskās attīstības līmeni, piemēram, šķiriena veidošanas kartību izteica ar

frāzi — šķiemeni mest velkot [ME, 2, 464]. Turpretī amatnieki un mājrūp-
nieki šo pašu darbību apzīmēja atbilstoši feodālisma un kapitālisma maiņas
perioda tehniskās attīstības līmenim — lezi lēzēt šķērējot.

Lietojot velku kokus, izmainījās arī platuma un garuma mērvienibas,

resp., posmus nomainīja gaņģi (20 vai 40 pavedieni) un sienas
— kārtis.

Nosaukums gaņģis (<v Gang, ME, 1,601] aušana saprotams kā darbība,

gājiens, taisot velku šķirtni. Periodiskais darbību skaits ar laiku k|uvis par
noteiktu mērvienību. Sis vācu zemēm raksturīgais platuma mers 19. gs. bija
plaši pazīstams starptautiskajā tirgu. Vācijā gaņģis lietots arī kā garuma

mērs. Vel 20. gs. Lejassaksijas zemnieces uzvilkto velku vienas kārtas

garumu velku kokos no pirmās līdz pēdējai tapai sauca Gang [Bomann,
254].

Audekla garuma mēra nosaukums kārts bija radies praktiska darba,
pieņemot velku koku garo šķērskoku jeb karšu garumu par mērvienību

(2—5 m). Karšu garuma sastopamas variācijas (5—12 olektis), domājams,
radušas, senākām mērvienībām savstarpēji ietekmējoties. Tā ka kārtis bija
dažāda garuma, tas mērija sikak olektis, kas savukārt kā mērvienība Lat-

vijā bija izplatījusies pirms 17. gs.

Minētie fakti zināma merā dod iespēju aptuveni noteikt velku koku

lietošanas sakumu, resp., 14.—16. gs. Latvijas pilsētas tolaik mācību no-

lūka apmeklēja dažādu tautību ceļojošie amatnieki, kuru sazināšanās va-

loda bija vācu valoda. Galvenokārt šaja laikā latviešu valoda ieplūda vidus-

lejasvācu vārdi [Zemzare, 48]. Jāpiebilst, ka Rietumeiropas amatnieki pie
sienas pieslienamos jeb rāmja velku kokus un horizontālo šķērladi ar

12 spolēm lietojuši jau 15. gs. [Нахлик, 285].

18. gs. Eiropas manufaktūrās izplatītos griežamos velku kokus [Dt,

410] daļa Vidzemes lauku audēju lietoja jau 19. gs. pirmajā puse. Vispirms
tie parādījās manufaktūrās un mājrūpnieku sētas, resp., darbnīcas, kur

auda garus audumus. No turienes ka produktīvāks darbarīks 19. gs. vidū

tie pārnāca arī lauku amatnieku un gadsimta pēdējā trešdaļā arī zem-

nieču mājamatnieču lietojumā. Tā sauktie riņķa škērkoki (23. att.: 2; egle,

augstums 1,5—2 m, diametrs 1,6—2 m), pēc konstrukcijas līdzīgi palielinā-
tam kraķim, bija veidoti no 2—3 perpendikulāri nostādītiem taisnstūra

rāmjiem. Lai būtu ērtāk glabāt, tos varēja arī izjaukt. Vecākajiem riņķa
šķērkokiem rāmja šķēršos bija iestiprinātas tapas, bet jaunākajiem, t. i.,

19. gs. otrajā pusē, izgatavotas īpašas detaļas ar tapām. Lietošanas laikā

tās piesēja pie pamatstatņa šķēršiem. Rāmju augšējo un apakšējo šķēršu

krustojuma vietās izurba caurumus, caur kuriem izbāza ap 2 m garu koka

asi. Darba laikā asi nostādīja vertikāli, lai apakšējā gala smaile balstītos

klonā vai grīdā iestiprināta kluča dobumā un varētu brīvi griezties. Ass

augšējo galu iestiprināja griestu sijas dobumā vai iebāza sijai piekārtotā
ādas cilpā.

Uzvilkšanu uz riņķa šķērkokiem veica, pavedienus turot kreisajā rokā

un ar labo griežot rīku, ap kuru spirālveidīgi tinas velku pavedieni. Darbs

ar riņķa šķērkokiem bija daudz ražīgāks, jo atkrita lielā staigāšana no vie-

nas puses uz otru un atpakaļ un bija iespējams uzvilkt vairākas reizes ga-

rākus velkus nekā uz sienām vai rāmja šķērkokiem. Strādājot ar riņķa

šķērkokiem, kraķus lietoja galvenokārt zemnieces mājamatnieces, profesio-
nālie audēji deva priekšroku šķērlādei. Strādājot ar riņķa šķērkokiem, iz-

veidojās jauna garuma mērvienība riņķis (< vlv rink, S, 101]. Vidzemē

tas skaitījās 5—12 olektis, kas praktiski atbilda rīka apkārtmēram pa spi-
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24. att. Velku koku izplatība Latvijā 20. gs. sāk.:

1— rāmja velku koki bez šķērskokiem; 2 — rāmja velku koki; 3 — griežamie velku koki;
4

— uzvilkšana uz sienas.

rāli. Dažās vietās riņķi sauca arī par gājienu vai likumu, ta pārnesot rāmja

šķerkoku pastāvēšanas laika garuma mēra nosaukumu uz jauna darbarīka

garuma meru. Likums bija velku garums no rāmja šķerkoku kreisas puses

pirmās tapas līdz labās puses pirmajai tapai un atpaka| līdz kreisās puses

otrajai tapai. Minēta mēru nosaukumu pārnešana notika tāpēc, ka 19. gs.

otrajā pusē abi šķerkoku veidi saglabājās lietošana blakus ne tikai vienos

un tajos pašos apvidos, bet pat vienā setā (24. att.). Rāmja un riņķa šķer-

koku līdzāspastāvēšanu izraisīja riku atšķirīgais darba rezultāts: uz riņķa

šķērkokiem pavedienus uztina vairāk, taču nevienmerīgak, uz rāmja šķēr-

kokiem — mazāk, bet audeklam bija nodrošinātas taisnas eģes un vienādas

abas malas. Tādēļ precīza darba cienītāji, kas velējās audumu bez dripēm

(negludumi, ko rada nevienādi uzsieti velki [sal. liet. dripšas (lempis), Liv,

138], gludu ka gales gabalu vai ezera tedutiņu, saglabāja rāmja šķērkokus

īso audumu uzvilkšanai. Riņķa šķērkoki intensīvas piensaimniecības apvi-

dos ienāca palēninātā tempa. Tie vairs nebija vajadzīgi, jo mājaušana sāka

apsīkt. Kalpu un sīkzemnieku ģimenes jaunus aušanas rīkus vairs neiegā-

dājās. Toties 20. gs. sākumā nozīmīgs faktors šī rīka izplatības veicinā-

šanai kļuva aušanas un mājturības kursi, kur pasniedzēji to īpaši ieteica kā

ražīgāku.
Abu velku koku vienlaikus pastāvēšana, ka ari citi, jau minētie iemesli

traucēja riņķu šķerkoku patstāvīgu nosaukumu izveidi. Vidzemes lielākajā

daļa tos, tāpat kā priekšgājējus, sauca par šķerumiem vai šķērkokiem. Vie-
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iiigi tad, kad vienus no otriem vajadzēja precīzi nošķirt, lietoja apzīmētā-
jus: riņķa, apaļie utt. šķērkoki. Vietās, kur riņķa šķērkoki ienāca lietošana

tikai 19. gs. beigās, tos dēvēja par tītavām, metamiem krustiņiem un pat
par kriju v. c, resp., varddarinašanā ievēroja rika darbības principu un

tam piemēroja kādu jau agrāk zināmu nosaukumu. Vidzemes austrumdaļa,
kur kāršu jeb rāmja šķerkokus 19. gs. otrajā pusē zemnieki pazina maz vai

pat nepazina, kur vilkšanai uz sienas sekoja vilkšana uz riņķa šķērkokiem,
veidojās arī patstāvīgi nosaukumi: griezavnicas, metaves (Sinole), mes-

tuves (Lubāna, Meirani), metumi (Beja, Mālupe). lenācēji no Kurzemes

tos sauca par metkokiem, bet 20. gs. dzimušie vidzemnieki par velku ko-

kiem. Pavisam Vidzeme šim rīkam bija 26 nosaukumi, 18 no tiem vārd-

kopas.

VELKU DALĪTĀJS

Lāpstiņa (22. att.: 10; ozols, osis, kļava vai bērzs, garums 20—50 cm,

platums 10—15 cm) ar apmēram 18 cm garu rokturi bija rīks velku pa-

vedienu dalīšanai un vadīšanai no spolēm uz velku kokiem. Kā jau teikts,
tās priekštece bija vivuļa (Лебедева, 496; Ходосов, 371, kuru vēl 19. gs.

otrajā puse lietoja Oļu, Sinoles un Tūjas pagastos, uzvelkot rupjus velkus

no I—21 —2 kamoliem. Laika, kad uzreiz lietoja 2—4 velku pavedienus, dziju
tina uz kraķiem. Tad pavedienus uz sienu vai šķērkokiem no kraķiem va-

dīja ar roku un, lai neievainotu delnu, plaukstu apsēja ar lupatu vai ādas

strēmelīti. Vienīgi Krustpils apkārtne lietoja lāpstiņu ar četriem cauru-

miņiem. Kad kraķus nomainīja spoles un vienlaikus uzvilka vairākus pa-
vedienus, sāka lietot lāpstiņas ar izdedzinātiem caurumiņiem. Parasti lāp-
stiņu un šķērlādi taisīja viena laikā, jo spoļu skaitam šķerladē un cauru-

miņu skaitam lāpstiņa bija jābūt vienādam. Caurumiņu skaita amplitūda

(no 2 Ainažos līdz 40 Dzērbenē), pirmkārt, ir savdabīgs lāpstiņu garā mūža

liecinieks Vidzemes audēju riku komplektos, otrkārt, tas ir vairāku attīs-

tības pakāpju vienlaicīgas eksistences radītājs. Jau redzējām, ka viena dar-

barīka dažādās attīstības pakāpes vienā laikā mēdz lietot tikai tad, ja at-

tiecīgajā nozare darbojas atšķirīga rakstura (intensitātes) nodarbināto

grupas. So likumību balsta'arī valodas liecības. Agrīno formu lāpstiņas ar

2—6 caurumiņiem Latgalē zemnieces majaudējas sauca par skaliņiem, bet

Vidzemē par galdiņiem, dēlīšiem vai lāpstiņām, resp., riku nosauca izej-
materiāla vai izskatā līdzīga pazīstama priekšmeta vārdā. Lāpstiņas ar 8

un vairāk caurumiņiem lietoja amatnieki un to dēvēja par škelbreti (< lv

scherbrett, S, 130] jeb tēzi (< v Lesebrett). Kā jau agrāk minēts, vidus-

lejasvācu vārdi latviešu valodā varēja ienākt galvenokārt līdz 16. gs.

beigām. Tas nozīmē, ka lāpstiņu šaja laika jau ir lietojuši profesionālie

audēji. 19. un 20. gs. mijā lāpstiņai Vidzeme bija 29 nosaukumi, no tiem

14 vārdkopas, kuru semantika rāda rīka ilgo mūžu. Vēl jāpiebilst, ka māj-
rūpniecības centros lāpstiņas ir gan ar lielāko caurumiņu skaitu (20—40),

gan arī rūpīgi rotātas ar iegrieztiem vai iededzinātiem rakstiem, kuru kom-

pozīcijas paņēmieni atspoguļo laika posmu no 16. līdz 19. gs. Lāpstiņa mi-

nēta arī mīklās, piemēram, «raibs vīrs pāsmus skaita» [Ltm, 67], un šis

fakts norāda, ka priekšmets ilgu laiku bijis plaši izplatīts.
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AUŠANAS RĪKI UN IEKĀRTAS

Lai varētu aust, t. i., savā starpā saistīt divas pavedienu sistēmas,

velku nostiprināšanai, šķiriena veidošanai, audu ievietošanai un blīvēša-

nai nepieciešamas īpašas ierīces. Visu šo ierīču apvienojums vienā statīva

veido aušanas iekārtu — aužamos stāvus [< stāvēt; sal. liet. stāvai, ME,

3, 1054], kurus atkarība no velku novietojuma pieņemts dalīt vertikālajos
un horizontālajos.

lekams cilvēku aušanas prasme sasniedza to līmeni, kas nepieciešams,
lai izveidotu optimālu audēju galvenā darbarīka variantu, aužamie stāvi

pārdzīvoja vairākas tehniskas attīstības pakāpes. Atbalsis no šī laika atro-

damas gan materiālajā kultūrā, gan arī leksika.

Šķiedras pavedienu savienošanas tehnikas Latvijā pazīstamas pirms
četriem tūkstošiem gadu [LA, 45—47; Лозе, 88—93]. Dalu no tam vidzem-

nieki izmantoja ari 19. un 20. gs. Tehniski vienkāršākais ir divu vai vairāku

pavedienu savienojums — savijums, kas, tāpat ka reāliju nosaukumi vija,

vijiņa, prievīte, valodiski saistās ar vārdiem vīt, vijejs(a), vijums. Plaši

izmantots un variācijām bagāts ir otrais savienojuma paņēmiens — pī-
šana. Te savā starpa saistīti trīs vai vairāki pavedieni, novietojot tos citu

pie cita un vienu virs otra. Sim saistījuma veidam atbilst vārdu rinda pīt,
pinejs(a), pinums, pīne, pīnīte, pitene (josta), pineklis. Nedaudz sarežģī-
tāks ir pavedienu savienošanas paņēmiens — mežģītais pinums [Zariņa,

22], ko 19. gs. izdevies konstatēt vairs tikai dažās vietās. Tādē| ari šaja

gadījumā saglabājušies tikai divi vārdi — mežģīt un mežģite.

Vīšanu, pīšanu un mežģīšanu cilvēks veic ar pirkstiem un ar vienu

pavedienu sistēmu, iztiekot bez tiešiem darbarīkiem. Nūjiņas un kaši, pie
kuriem dažkārt pavedienus piestiprina darba laika, ir tikai palīglīdzekli,
kas aktīvi netiek izmantoti. Tāpēc tos nevaram uzskatīt par speciālam uz-

devumam izveidotiem instrumentiem. Vijot, mežģījot un pinot pavedieniem
tiek saglabāts vērpšanas laika dotais nosaukums, resp., vediens vai pave-

diens (< vest nozīmē, ka vcrpējs(a), šķiedru šķipsniņas savienojot, it kā

«ved» tās uz priekšu).

Nākamais pavedienu savienojuma veids — aušana jau izmanto divas

pavedienu sistēmas un tāpēc nespēj iztikt ar cilvēka rokam vien, bet tam

jau nepieciešami savi īpaši darbarīki. Līdz ar to darbības, darītāja un darba

rezultāta nosaukumu rindai pievienojās darbarīku nosaukumi, t. i., vār-

diem aust, audējs, aušana, audekls naca klat austuve. Tālākā aušanas

prasmes attīstība risinājusies divās da|ēji patstāvīgās audumu ražošanas

plūsmās: šauro un plato audumu darināšanā. Šauro audumu darināšanā

saglabājušies daudzi arhaiski darba paņēmieni, rīki un nosaukumi.

Visai agrīna aušanas stadija, kas vēl saistīta ar vīšanas un pīšanas

elementiem, ir aušana ar ceļiem (< cēlāt) — četrstūrainiem dēlīšiem

(25. att.:/; kauls vai koks, malu garums 2—5 cm). Tehniskās attīstības

ziņā nākamais solis šauro audumu grupā ir audenes (< aust).

Tehnisko paņēmienu paralēles vērojamas arī otrajā, plato audumu

grupā. Vistiešākā paralēle ir šķiriena veidošanas iekārta ar tajā ietilpstošo
pavedienu cilātāju ierīci. 19. gs. šķiriena veidošanas iekārtu vienā vārdā

vēl sauca par austuvi (< aust; sal. liet. austuvai), jo 19. gs. izpratnē aus-

tuve bija tā vieta aušanas rikā, kura krustojās divu pavedienu sistēmas.

Austuve bija arī jostu aušanas ierīce kopuma vai arī tikai statīvs, ko dē-

vēja arī par jostu stāviņu.



123

Jāpiebilst, ka ar austuves izveidošanos saistāma pavedienu sistēmu

atšķirīgā sagatavošana aušanai un atšķirīgie nosaukumi. Pirmā sistēma jeb
pamatpavedieni jānostiepj vajadzīgajā daudzumā un garumā, otrā sis-

tēma jāsatin ieaušanai. Atbilstoši nostiepšanas paņēmienam mešanai pirmā
sistēma ieguvusi nosaukumu meti, otrā — ieaušanas darbibai — audi.

Audeņu aušanā bija saglabājušies divi šķīriena veidošanas paņēmieni.
Senākais no tiem —

ar škietiņu — bija nākamais tehniskais risinājums pec

ceļiem. Sis sākotnējais šķiets jeb šķietiņš (25. att.: 2) uzskatams par cen-

25. att. Jostu aušanas rīki Vidzemē 19. gs.:

1— celi; 2 — šķietiņš.
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tru, ap kuru pamazam grupējās aušanai nepieciešamas ierīces, lidz izvei-

doja kopumu, ko pazistam ar nosaukumu aužamie stāvi jeb stāvi (< stā-

vēt; sal. liet. stāvai). Tāpat pie stāvu pirmsākumiem pieskaitāmi arī stak-

lainie koka zari un nitiņas, ko lietoja turpmākajā audeņu aušanas attīs-

tības stadija.

VERTIKĀLIE AUŽAMIE STĀVI

Vertikālos, tehniski vienkāršākos stāvus Austrumeiropas mežu joslā,
tai skaitā arī Latvijā, sāka lietot agrāk neka horizontālos. Tie bija pie-
mēroti īsāku audumu aušanai, un darbs tajos veicas lēnāk, neka strādājot
ar horizontāliem stāviem. Latvija nav atrasts neviens pilnīgs vertikālo

stāvu eksemplārs, tādē| par to iespējamo izskatu varam spriest tikai pēc cit-

tаii tu materiāliem. Domājams, ka galvenās sastāvdaļas bija koka stabi ar

dabīgiem žuburiem jeb staklēm augšgala, kurās ievietoja metu turētajā
šķērša galus [sal. Flofmann, 24; Sobisiak, 23; Stokar, 91]. Tautasdziesmas

minēta kāpšana eglē [LD 7333] ar nozīmi aust vedina domāt, ka šķērsi

ievietoja ne vien nocirstu, bet arī augošu koku žuburos (jostas aužot, me-

tus piesēja pie līkstītes, kurai staklite augšgalā).
Vēl 20. gs. Latvija un Lietuvā kā atmiņas par minēta tipa rīku sa-

glabājies vārds stakles. Var būt, ka iepriekšējos gadsimtos vidzemnieki

vertikālos stāvus sauca par staklēm, detaļu nosaukumu attiecinādami uz

visu rīku, tāpat ka to darījuši lietuvieši un citu apvidu latvieši. Vardu, ar

kuru savā laikā apzīmēja šo rīka tipu, velak atsevišķos apvidos pārnesa
ari uz nākamajam aužamo stāvu attīstības pakāpēm. Та Austrumvidzeiiie

par staklēm sauca horizontālo stāvu sānus. Jadoma, ka nosaukums pār-
nests nepārvietojamo horizontālo stāvu lietošanas laika, kad statņa stūra

stabiem izlietoja zemē iedzitus staklainus koku stumbrus. Pieņēmumu bal-

sta arī A. Bīlenšteina novērojums, ka stakle un staklis 19. gs. ir horizon-

tālo stāvu stūra stabi [A. Biel., 398] vai iegrieztais robs priekšējo stabu

augšgala. Viena rīka nosaukuma pārnešana uz otru notiek abu riku vienlai-

cīgas lietošanas perioda. Vertikālo un horizontālo stāvu koeksistence pastā-

vējusi gadsimtiem ilgi, tādēļ nosaukumu pārnešana varēja notikt jau 12. gs.

Mūsu rīcībā esošie fakti ļauj domāt, ka vertikālo stāvu nomaiņa ar horizon-

tālajiem risinājusies gan nolūkā celt apģērbu audumu ražošanas produktivi-
tāti, gan arī vispusigi specializējot aušanu. Tāpēc A. Bīlenštcins vēl 19. gs.

otrajā puse konstatēja divas 1grīno pārvietojamo vertikālo stāvu formas —

rāmjus, sauktus stāvus, vienus — lūku pinumu darināšanai, citus — jostu
aušanai [A. Biel., 410—416]. Aušana vertikālos stāvos varēja saglabāties
darbam piemērotu telpu trūkuma dēļ. Atsevišķus šaurus vai īsus audumus

zemnieces auda vaļas brīžos dažādās sētas vietās, resp., tur, kur vien va-

rēja atrast brīvu stūrīti — kletspriekšā, dārza, pagalmā vai citur, un viegli

pārnēsājamie vertikālie stāvi bija visai noderīgi. Turklāt audumus, ku-

riem raksts bija jāielasa, jāieloka, jāiepin vai jāiesien ar pirkstiem, tajos
bija ērtāk darināt. Pcdeja iemesla dē] sena rika uzlabota un pārveidota
forma dažu segu un paklāju veidu darināšanā atsākta un pastāv
arī 20. gs.

Horizontālos stāvus kā ražigāku aušanas rīku seno latgaļu zemēs

lietoja jau agrā feodālisma periodā, resp., 12. gs. [Zariņa, 19, 43]. Līdz

19. gs. tas bija nogājis garu attīstības ceļu, kura atsevišķos posmus vēl

atspoguļo valodas liecības, tautas mutvārdu daiļrade un daži darba pa-
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ņēmieni. 19. gs. darbietilpīgas rokas tehnikas Vidzemē lietoja reti, tādēļ
to nosaukumi nav saglabājušies. Tomer līdz pašam pēdējam laikam ne-

mainīti palikuši senie, vertikālo stāvu lietojuma laika izveidotie audumu

pamattehniku nosaukumi — vienkārtnis un trinītis (<tns+mtis). Sprie-
žot pēc 11.—13. gs. audumiem [Zariņa, 33—42], ari vairākas citas ar 2—4

nišu kārtu palīdzību aužamās tehnikas radušas vertikālo stāvu lietojuma
laika.

HORIZONTĀLIE AUžAMIE STĀVI

STATŅI

Horizontālo stāvu parādīšanās latgaļu apdzīvotajā teritorijā 12. gs.
saistāma ar biezi apdzīvotu apmetņu un amatniecības attīstību, par ko

liecina audumu augstais profesionālais izstrādājums. Līdz 19. gs. hori-

zontālie stāvi bija nogājuši garu attīstības ceļu, kura atsevišķos posmus

atspoguļo valodas liecības.

19. gs. Vidzemē katra lauku sētā plaši bija izplatiti horizontālie stāvi

ar pamatstatni, kas sastāvēja no četriem stūra stabiem un to savienotajiem
šķēršiem. Galu šķērši bija iedzīti stūra stabos izcirstos caurumos un tur

aizķīlēti, bet sanu šķērši iestiprināti nekustīgi. Tāpēc stāvu pamatstatnis
praktiski sastāvēja no divām statīva pusēm. Tas liecina, ka tālai pagātnei
pieder laiks, kad vēl nebija izveidots pamatstatnis un velkus nostiprināja

pie gadījuma rakstura priekšmetiem [Moszvriski, 329] vai zemē iedzītiem

mietiem [A. Biel., 406], par ko liecina stāvu sānu nosaukums stabi.

Zemnieku mājamatnieku stāviem bija divu tipu statņi. Senākie priekšē-
jie — audēja sēdeklim tuvāk izvietotie stabi bija īsāki nekā pakaļējie. Kā
rada viens no vecākajiem statņa sānu nosaukumiem siekstas (ilgi nostā-

vējies koka stumbrs ar vienu vai vairākiem sakņu žuburiem), sans kādreiz

veidots ar divām savstarpēji sastiprinātam siekstām (26. att.: 1). Turpmā-
kie sānu nosaukumi - galdi un blankas [<vlv blunke, S, 13] savukārt at-

gādina jau augstāku attīstības pakāpi — pārvietojamo stāvu sakuma sta-

diju, kad smagas siekstas aizstāja ar plēstiem un apskalditiem koku stum-

briem. Konstrukciju uzlabošanas gaita dabīgo koku veidojumus nomainīja

galdnieku prakse pazīstami savienojumi. To rezultātā izveidojās statņa
sāns, kas raksturīgs ar pakajejam stabam un virsējam sankokam pierī-
kotu balstu un pazīstams ar nosaukumu sāns, stāvs vai sānu koks. Līdz

ar to tika izveidots Latvijā zemnieku mājamatnieku sētās vēl 20. gs. popu-

lārais senākais statīva tips, kam priekšējie stabi īsāki par pakaļējiem. Stāvu

sānam 20. gs. sakumā bija 15 nosaukumi, no tiem 7 vārdkopas.
Kā jau teikts, statīvam bija divas puses, vienu pusi sauca stāvs, abas

puses — stāvi. Ar laiku šo daļu nosaukumu pārnesa uz visu aušanas ierīci

kopumā — stāvi. Spriežot pec vārdnīcām, vēl 18. gs. šis nosaukums Latvija

bija dominējošais, bet 19. gs. beigās un 20. gs. sakumā saglabājās galve-
nokārt Augšzemē un Latgalē (27. att.). Atsevišķas vietās sastopam statīva

un arī visas aušanas ierīces nosaukumu kangas [<līb. kāngas — audums;

ig. kang, ME, 2, 154], kas lietots arī stāvu kaju nozīmē. Jāpiebilst, ka no-

saukumu kājas darbarīka statīva nozīmē bieži lieto ne vien Vidzemē, bet

ari pārējā Latvijā.
Minēto statņa tipu lietojušas visas Baltijas jūras baseina dzīvojušās

tautas, tikai atsevišķām tautām un arī atsevišķos apgabalos tā konstruk-

tīvajā risinājumā radušies lokāli varianti. Galvenokārt variēja statņa īso
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26. att. Aužamie stāvi Vidzemē

19. un 20. gs.:
1 — siekstas. 2 — stāvi (1 —

priekšējie stabi; 2 — aizmugurē-

jie stabi: 3 —
sānu šķērši; 4 —

galu šķērši; 5 — ķīlis; 6 — vel-

ku veltnis; 7 — velku veltņa

gals; 8
— vērsītis; 9 — auduma

veltnis; 10 — auduma veltņa

gals; 11 — ceļu veltnis; 12 —

krūšu veltnis; 13 — sols; 14 —

šķērsis nīškārtu piestiprināšanai;
15 — nīškārtu veldenes; 16 —

nīškartas; 17 — trīzulis; 18 —

līkāns; 19 — paminas; 20 —

skali; 21 — lumsti; 22 — at-

spole; 23 — sistava; 24 —

šķiets); 3 — stelles.
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27. att. Aužamo stāvu nosaukumi Latvijā 20. gs. sāk.:

1— austuves; 2 — slāvi; 3 — stāļi; 4 — krosni; 5 — stakles; 6 — kangas; 7 — birdi;
8 — laipstūles.

un garo stabu novietojums. Vidzemē, tāpat kā pārēja Latvija [A. Biel., 407

min izņēmumu Zemgalē], statņa priekšējie stabi ir īsāki (26. att.: 2).

18. un 19. gs. darinātiem stāviem ar šī tipa statni medz but arī at-

turīgi barokāli rotājumi. Zemnieku stāviem statņa augstums svārstās no

150 līdz 180 cm, dzijums no 132 līdz 150 cm, platums no 132 līdz 150 cm.

Aužamo stāvu otra tipa statnim visi četri stūra stabi bija viena aug-

stuma un savā starpā savienoti ar 8 šķēršiem (26. att. ;3). Sis kubveida

telpas iežogotājs statnis 19. gs. Vidzemē bija izplatīts galvenokārt amat-

nieku un mājrūpnieku apvidos. Tas bija parastākais mājamatnieku un

amatnieku statņa tips Kurzemē un Zemgalē, kā arī vēlāk Latgalē vietās,

kur ieceļojuši vidzemnieki no mājrūpniecības apvidiem. Statnis ar vienāda

augstuma stūra stabiem 19. un 20. gs. sastopams daudzās Eiropas zemes

apvidos, kur feodālisma periodā pastāvējuši nozīmīgi audēju amata centri

un kur bijuši labvēlīgi apstākļi amatnieku — audēju un galdnieku — pie-

redzes izplatīšanai zemnieku sētās. Aužamie stāvi ar šādu statni Vidzemē,

Zemgalē un Kurzemē saukti par stellēm [<vlv stellē, S, 209]. Domājams,

ka vārds Latvijā ienācis 14.-16. gs., jo 17. gs. tas jau ir plaši izplatīts.

Ne velti G. Mancelis 1638. gada vārdnīcā Webergestell tulkojis stelles (We-

berzeug). Tāpat 1773. gadā rīkojies J. Lange [Lange, 326]. Ari 1789. gadā
Stenders Webergestell tulkojis stelles un stāve [Stenders, 293, 684].

Statņa nosaukuma attiecināšana uz visu rīku visplašākajās zemnieku

masās, pēc pašreizējiem datiem, norisinājusies galvenokārt 19. gs., kad

stelles un strelles kļuva par dominējošo aušanas rīka nosaukumu (28. att.).

Vietās, kur 19. gs. vienlaikus sastopami abi aprakstītie aužamo stāvu

statņi, nosaukums stelles pārnests arī uz gabarītos mazāko statni ar
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28. att. Aužamo stāvu nosaukumu stelles (1), strellcs (2) izplatība Latvija 20. gs. sāk.

īsākiem priekšējiem stabiem. Lai šādos apstākļos aušanas rīkus atšķirtu
vienu no otra, Vidzemes jūrmalā stāvus ar kubveida statni sauca par stel-

lēm, bet statni ar īsākiem priekšējiem stabiem — par pusstellēm.

Kubveida statņu puses ari tiek sauktas par stāviem. Nosaukums šai

gadījumā uzskatāms kā atbalsis no vertikālo stāvu lietošanas laikiem. Uz-

tverot priekšmetu shematiski, liekas, ka horizontālo stāvu statīvs sastāv

no diviem savstarpēji saistītiem vertikālo stāvu statīviem. Kubveida statņu

puses sauktas arī sani, sanu galdi, steļļu stabi, škiramkoki v. c. Vardkop-
nosaukumi, kuru galvenais komponents ir vārds koks, norāda, ka priekš-
mets, t. i., statīva sāni, ir maz apstrādāta koka gabals. Turpretī nosaukumi

rāmis un blankas pārņemti no amatnieku leksikas, un tos vairāk lietoja,

runājot par galdnieku gatavotiem stāviem.

ŠĶĒRŠI

Stāvu sānus saturēja šķērskoki (sk. 26. att.: 4). Lietotāju uzmanību

tie bija "mazāk saistījuši neka pārējas detaļas, tādēļ tiem nebija sava īpaša

nosaukuma, bet tos sauca par šķērskokiem vai šķēršiem analogi kā jebkurā
citā rīkā vai iedzīves priekšmetā šķērsām ievietotu detaļu. Zināmā mērā

nosaukuma trūkumu var izskaidrot ar pārvietojamo stāvu relatīvi īso pa-

stāvēšanas laiku, jo nepārvietojamiem stāviem šādu šķērskoku nebija. Vie-

nīgi šķērsim, kas atrodas zem velku veltņa, bija apzīmējums, kas raksturo

tā funkcijas: kājdēlis un paminu dēlis.

Ķiļi [<vlv kil, ME, 2, 388] bija aizbāžņi stāvu sānu un šķērskoku sa-

vienojumu vietu nostiprināšanai (26. att. :5). To izskats visās Vidzemes
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vietās nebija vienāds, tādēļ ari sastopami trejādi nosaukumi, kas norāda

uz atšķiribām priekšmeta forma. Ķīļi bija plakani, rūpīgi un gludi ar ēveli

apstrādāti dēliši ar platāku augšgalu, lupas [<vlv tuppc, S, 141] — apa-
ļas, parasti no mizota lazdas stumbra vai ābeles zara taisītas ar platāku
augšgalu, sprušļi — nenoteiktas formas aizbāžņi, kas atgādināja ar cirvi

pavirši aptēstu mieta galu.

VELTŅI

Vidzemes lauku audēju stāviem bija pieci dažādi veltņi. To materiāls,
lielums un forma bija izvēlēti atbilstoši funkcionālai slodzei. Tomēr izmēros

un sevišķi nosaukumos bija saglabājušās ari dažas savdabības, pārdzīvoto
attīstības pakāpju liecinieces. 19. gs. otrajā puse visā Vidzeme veltņiem
bija divi paralēli apzīmējumi — koki un bomji [< vlv bom, S, 21], kam lī-

dzās saglabājās vairāki seni, kā arī veidojās daži jauni nosaukumi. Sā-

kotnējiem horizontālajiem stāviem bija tikai viens veltnis, resp., tas, uz

kura uztina noausto audumu. Nākamajā attīstības posmā tam pievienojās
otrs, uz kura uztina velkus. Latviešu stāvu vēsturē laiks no pirmā līdz otrā

veltņa izveidei nebūs bijis ilgs, jo tos abus 19. gs. bieži sauca vienos un

tais pašos vai līdzīgos vārdos. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā auduma

veltnim pavisam bija 38 nosaukumi, no tiem 25 vārdkopas; velku veltnim —

29 nosaukumi un attiecīgi 19 vārdkopas. No minētajiem nosaukumiem

abiem veltņiem kopīgi bija 8 patstāvīgi vardi un 1 vārdkopa. Senākais

17. un 18. gs. vārdnīcas lietotais apzīmējums riestam (< riesi, ritināt, liet.

risti, nozīmē priekšmeta kustību nolūka palielināties) 19. gs. visblīvāk sa-

glabājas Austrumlatvija (29. att.). 18. gs. vārdnīcas riest skaidrots atdalī-

šanās nozīmē: «abfallen, sich abtrennen» [Stenders, 221], «sich vom Gan-

zen abtrennen» [Lange, 249]. Arī šis skaidrojums norada uz audēju dar-

bību atritināt un izvērst velku pīni jeb dzeini pirms tīšanas ap veltni.

Vairāku tautu aužamo stāvu vēsture rāda, ka velku veltņa sākotnējā
forma ir šķērsis vai stabs, pie kura piesien neatritinatu dzeini. Par šādu lat-

viešu stāvu attīstības pakāpi liecina nosaukums dzeiņa bomis, kaut vārd-

kopas otra daļa šķiet pievienojusies 19. gs., kad Vidzemē visam audēju

grupām bija samērā līdzīgi stāvi. Arī A. Bilenšteina novērojums, ka tikai

priekšējos statņa stabus sauc stakles [A. Biel., 398], liek domāt, ka bijuši
arī stāvi bez velku veltņa. Kādreizējos lībiešu apdzīvotajos apvidos lieto-

totais kurkis [< līb. kurg, Kcttunen, 167] un citur latviski tulkota dzēr-

vite bija veltnis — riestavas laikabiedrs, kas atlaižot radīja dzērves klie-

dzienam lidzīgu troksni. Rieslavai un kurķim diametrs nepārsniedza 20cm,

jo tie bija paredzēti zemnieku mājaudēju lietošanai, aužot ne visai ga-

rus audumus. Turpretī veltņi ar vāciskas cilmes nosaukumiem bija res-

nāki (-15—35 cm), tātad piemēroti amatnieku un mājrūpnieku lietošanai,

aužot garus audumus. Bluķis [< vlv blok, S, 15], rullis [<lv rullē, S,

102], baķis [<lv pack, S, 7] un dažādie bomji latviešu zemnieku leksikā bija
ienākuši pakāpeniski. Par to liecina nosaukumu starpformas: rietbomis

[A. Biel., 399], velkbomis un 20. gs. vēl samērā plaši sastopamais velbomis.

Arī daudzie bomja apzīmētāji — dziju, diegu, metu, velku, šķēru, kolūdas

[< кг. колода], steļļu bomis rāda, ka šie nosaukumi tautā nav ilgi pa-

zīstami, jo nav paguvuši unificēties. 1683. gadā izdotajā Elgera vārdnīcā

bomja vietā vēl dots koks [Elgers, 574]. Vācisko nosaukumu ieviešanās

tempus labi raksturo darbības vardi: 19. gs. vidū mājamatnieces pat mājrūp-
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2.9. att. Vidzemē populārāko velku un auduma veltņu nosaukumu izplatība Latvijā 20. gs.
sāk.:

1— šķīvis; 2 — bomis; 3 — rullis; 4 — baķis; 5
— koks; 6

— riestuve; 7 — kurķis;
8

— dzērvīte; 9 — velkbomis.

niecības apvidos vēl riesa, kamēr amatnieki un mājrūpnieki bomēja, resp.,

strādāja ar apjomīgākiem stāviem — stellēm.

19. gs. otrajā pusē katru velku veltņa nosaukumu pavadīja savs dar-

bības vārds: riestuve, rietbomis, velkbomis, bluķis un rullis biedrojās ar

riest, bet velbomis, bakis, šķēru v. c. bomji ar bomēt. 19. gs. beigās riest

arvien vairāk aizstāja ar uztīt, ietit un iegriest. Tomēr pat vēl tad zemnie-

ces mājamatnieces veltņa iedobumā liekamo nūjiņu, pie kuras piesien velku

galus, turpināja saukt par veldeni (< velt, sal. liet. velenelis), kā tas bija
riest un riestuves lietošanas laikā. Turpretī mājrūpniecības centros, kur

bomēja, veldeni sauca par kūziti [< lv kūs, S, 62; ig. kuuse]. Koka un

riestuves nomaiņas laiku ar bomi palīdz uztvert arī citi vērojumi, piemē-

ram, minēto leksēmu saistība ar velku veltņa lielumu un nostiprināšanas
veidu.

Zemnieku mājamatnieku stāviem parasti velku veltni iestiprināja
stāvu sānu galā īpaši šim nolūkam ierīkotā robā vai uz paliktņa apmēram
60 cm augstumā no zemes. Mājrūpniecības apvidos un amatnieku darbnī-

cās veltnis bija tik resns, ka to vajadzēja iekārt siksnās vai auklās. Sādi

iekārtu veltni pie kubveida statņa sauca tikai par bomi vai baķi. Savukārt

riestuves nosaukums visilgāk saglabājās pie stāviem ar īsiem priekšējiem
stabiem, resp., pie tā saucamām pusstellēm. Arī rullis un bluķis sastopams
vairāk pie šī nekā pie kubveida statņa.

Līdzīgas vārddarināšanas likumības vērojamas arī auduma veltņa
nosaukumos. Arī te vārdkopās atkarīgie komponenti raksturo neatkarīgo
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komponentu no dažādiem viedokļiem, resp., koka, bomja, riestuves utt.

nosaukumi veidoti, norādot uztinamo materiālu: audekla, audu. auduma,
drebu; veltņa darbību: aužamais, ieaužamais, iegriežamais, griežamais, uz-

tinamais; veltņa apjomu: mazais; novietojumu: lejas, vidus, ka ari veltņa
ārējo izskatu: ragainais, ragaža, zvaigžņu. Arī patstāvīgie nosaukumi dari-

nāti, raksturojot veltņa ārējo izskatu — ragainis vai darbošanās troksni —

skrāģis, skripškis. Līdzīgā situācijā radies arī audekla veltņa nosaukums

škivis un škivbomis.

19. gs. veltņu stabilitātes uzlabošanai arī zemnieku stāviem velku un

auduma veltņu galiem pierikoja metāla zobratus. Jauno metāla detaļu, tā-

pat ka pilsētu amatnieku darbnīcās, nosauca par škivi [< vlv sehive, S,
134], attiecinot šo nosaukumu gan uz auduma veltņa galu, gan arī uz pašu
veltni. Auduma veltņa gals ar 4—B rokturiem un zobratu bija rosinājis
ļaužu fantāziju un tādēļ ieguvis visai tēlainus nosaukumus: āzis, bullītis,

ragacis, ragainis, rats, skriemenis, stivens, skranča gals. tapainis. Turpretī
vienkāršāk izveidoto velku veltņa galu nosauca pieticīgak — par boma

galu vai galvu, ka to parasti darīja, dodot nosaukumus darbarīku platākai
daļai.

Velku veltņa pagriešanai vidzemnieki izmantoja taisnu nūjiņu, ko

sauca versitis [< vērst, vērsināt, Л. Biel., 399]. Dažas vietās šo nosaukumu

attiecināja arī uz veltņa galvu un sauca to par lielo vērsi, bet dažās citās

vietās rīkojas pretēji — nūjiņu sauca velku veltņa gala nosaukuma: bullis,
dem. -itis, kaza, dunaklis v. c.

Tādējādi veltņu formās un nosaukumos labi atainojās lokālo īpatnību
nivelēšanās un rīku unificēšanās, resp., rīki kļuva vienveidīgāki un zem-

nieku sarunvalodā masveidīgi ienāca nosaukumi no amatnieku leksikas.

Izmaiņas visvairāk skara ražotājas detaļas, kamēr sīkdaļās vēl turpināja
saglabāties tradicionālās formas līdz ar nosaukumiem, kas nebija radušies

amatniecības sfērā, bet gan apkārtējās dabas vērojumos.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā veidotie vārdi vairāk raksturoja dar-

bību, piemēram, velku veltņa galu pārdēvēja par atlaidiena ripu, palais-
tuvi, zobratu. Arī nosaukums veltnis galvenokārt izplatījās 20. gs. Tā

ienākšanu sarunvalodā veicināja literārās valodas izkopēji un latviešu

tautības audējmeistari nolūka aizstāt ģermānismus ar latviešu vārdiem.

Stāvu sānos apmēram 10—20 cm no priekšējiem stūra stabiem bija
ierīkoti paliktņi — bukas [< lv buck, S, 20] ar izgrebtiem caurumiem. Ta-

jos iebāza nelielu veltni, tā saucamo krūšu bomi, kas noderēja par balstu

auduma noturēšanai vajadzīgajā stingrumā un veicināja gluda, vienmē-

rīga auduma noaušanu. Si detaļa bija radusies pārvietojamo horizontālo

stāvu pastāvēšanas laikā. īsāks mūžs nekā visiem citiem minētajiem vel-

tņiem bija cefu bomim. Tā uzdevums — pastiprināt audekla nostiepumu
un aizsargāt audekla bomi no audēja ceļu pieskārieniem. 19. gs. pirmajā

pusē tas galvenokārt bija sastopams tikai mājrūpniecības centros un to

apkārtnē. Tur šim veltnim bija arī savi īpaši nosaukumi: kivens [< lv kū-

wen, S, 67] un rentsbomis [<vlv rant, S, 98]. Sim veltnim bija pavisam
11 nosaukumi, no tiem 9 vārdkopas. Pēdējo lielais īpatsvars noder par rā-

dītāju, ka priekšmets masu lietojumā atrodas neilgi. Ceļu bomi parasti
mēdza dēvēt vai nu par bomi. vai koku, ka mēdza nosaukt darbarīku deta-

ļas, kurām vēl samērā īss mūžs.

Piektais veltnis jeb nišu bomis — aušanas aparāta turētājs bija no-

vietots šķērsām virs statņa. Pie tā ar auklām piesēja nīškārtu cilāšanas

ierīci.
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SĒDEKLIS

Sēdekļa novietojumā, formā un nosaukumos 19. gs. vēl sastopamas
vairākas atšķirības. Kā vecāko nosaukumu varētu minēt solu, kura izcel-

sme meklējama nepārvietojamo horizontālo stāvu lietošanas laikā. Toreiz

stāvu pamatstabus iedzina klonā netālu no istabas stūra ar tadu aprēķinu,
lai audēja varētu ērti sēdēt uz sienai piestiprināta, iebūvēta sola. Vēlāk to

nomainīja izceļams sols, kas jau bija stāvu sastāvdaļa, tomēr senais no-

saukums saglabājās. Tikai amatnieku lietojumā ienāca un dažās vietās kā

paralēlforma mājamatnieku vidū palika beņkis {< vlv benk, S, 10]. Tur, kur

dzīvojamās ēkās ilgāk lietoja iebūvētos solus, arī tad, kad to lietošana izbei-

dzās, aužamajiem stāviem — stellēm statņa ārpusē kā pārejas forma uz

sānu pagarinājuma saglabājās sēdeklis. So sēdekļa novietojuma veidu va-

ram pieņemt par apliecinājumu faktam, ka sols pierīkots jau pilnīgi izvei-

dotam pārvietojamam statnim. So konstrukciju līdz 20. gs. sākumam sa-

glabāja daļa Ziemeļvidzemes un Rietumvidzemes audēju. Pārējā Vidzemē

sēdeklis atradās statņa iekšpusē. Zemnieki mājamatnieki šai detaļai lielu

uzmanību nepievērsa un sauca to par dēli vai laipu. Amatniekiem linaudē-

jiem laipa bija no bērza vai liepas ar taisnu iekšējo un izliektu ārējo malu.

Vispārinātais funkcionālo nozīmi atsedzošais nosaukums sēdeklis (< sē-

dēt) un tā morfoloģiskie varianti: sēdava, sēstava, sēstuve, sēdekle bija
dominējošais nosaukums kopš 20. gs. sākuma, ko attiecināja uz visu veidu

sēdekļiem. Tā izplatīšanas saistāma ar literārās valodas nostiprināšanos
sadzīvē un līdz ar to uzskatāma par samērā jaunu parādību.

NĪTIS

Mitis {<nit, nitit) ir šķiriena veidošanas aparāta centrālā daļa —

diegu vai metāla aplīši, caur kuriem izvilkti velku pavedieni nolūkā tos

pacelt uz augšu vai novilkt uz leju. Tām 19. gs. visā Latvijā bija viens un

tas pats senais nosaukums, kas laika gaitā bija saglabājies nemainīgs. Tā-

pēc ir pamats domāt, ka nītis bija labi izveidotas jau feodālisma sākumā.

Ļoti iespējams, ka laikā no 14. līdz 19. gs. maz mainījās to izskats un teh-
niskās iespējas. Atzīt šo pieņēmumu mudina vairāki fakti, kas attiecas uz

nīšu veidošanās vēsturi.

20. gs. visā Vidzemē, runājot par velku pavedienu izvilkšanu caur nīšu

acīm vai aplīšiem, teica vērt nitis, bet 19. gs. šajā pašā nozīmē vairāk lie-

toja verbus nitit vai nit [ME, 2, 748]. Jostu aušanā pazīstamās sākotnējās
nītis bija veidotas no viena grodi vērpta kaņepāju vai linu dziju pave-

diena, to apņemot ap velkiem, līkumojot un krustojot. lespējams, ka senā-

kais šo vērpto, jostu pīšanā lietoto vienas sistēmas pavedienu nosaukums

bija nitis [sal. Трубачев, 101], kā konstatēts ārpus Vidzemes Rugājos un

Eglainē. Tādā gadījumā nosaukums no vērptā pavediena pārnests uz šķi-
riena veidošanas aparāta centrālo daļu, resp., cilpām vai aplīšiem, kas vei-

dotas no tāda paša materiāla kā pavedieni, ko tās cilāja.
19. gs. Vidzemes zemnieces mājamatnieces vēl lietoja tā saucamās sais-

tītās nītis jeb mestās nitis, pēc izcelsmes vecāko no visiem šajā gadsimtā
aužamajos stāvos lietotajiem nīšu veidiem. Tehniskajā izveidē tās sasaucas

ar jau minētajām jostu aušanai lietotajām nītīm. Par saistītām nītis sauca

tāpēc, ka tās sēja veselu rindu no nesagrieztiem, gariem pavedieniem, bet

par mestām tāpēc, ka tās darināja, resp., meta uz dēlīša jeb nīšu metamā

galdiņa (garums 40—70 cm, platums 10—15 cm), nūjiņas un žāklītes
(30. att.: /) divos paņēmienos: vispirms uzmeta augšējās jeb muguras cii-
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30. att. Nītis un lo darināšana Vidzemē 19.—20. gs.:

1— saistīto nišu mešanas dēlītis, žāklīte un paņēmieni: a) pirmais paņēmiens, b) otrais

paņēmiens; 2 — pusnīts siešana uz rāmīša; 3 — viengabala nīts; 4 — galdiņš viengabala
nīšu siešanai; 5 — nītījamā adata.
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pas un 1,5—2 cm garas acis, t. i., aplīšus pavedienu ieveršanai, tad otrajā

paņēmienā — apakšējas cilpas jeb kāpsli. Izveidojas 20—25 cm garu, savā

starpā saistītu nīšu rinda — kārta, piemērota līdz 1 m plata auduma auša-

nai. Platāku audumu aušanai vajadzīgās nītis bija jātaisa citādi. Sim no-

lūkam izmantoja rāmi, skraģiti (Vecpiebalga) jeb nišu stelliti (garums —

80—120 cm, platums — 25—35 cm), kuru novietoja horizontāli uz statīva.

Rāmja vidu bija ierīkots iesms — bulte [< vlv bolte, S, 20], ap kuru vei-

doja acis. Saja gadījumā nītis vairs nemeta ar roku, bet gan ar saivu.

Pirmais paņēmiens, resp., nīšu mešana uz dēlīša un nūjiņas, 19. gs.

otrajā pusē bija saglabājies tikai Vidzemes un Latgales robežrajonos, bet

mešanu uz rāmja zemnieces vēl izmantoja visai plaši, to darīja pat māj-

rūpniecibas centros Rauna, Piebalga un Smiltenē.

Saistītās nītis meta no kaņepāju diegiem un pirms lietošanas vas-

koja. Nītis mērīja tāpat ka šķietus — posmos, kalos [< lib. kol, ME, 2, 191]
un gaņģos, tātad tas arī lietoja visu šo mērvienību pastāvēšanas laikā.

Saistītās nitis bija piemērotas darbam ar 2—4 nīšu kārtām, reizē ar sen-

laicīgajiem skaliņu vai niedru šķietiem.

Rakstainu audumu aušanai, kas prasīja daudzas nīšu kārtas, bija ne-

pieciešamas arī cita veida nītis, t. i., ar lielāku aci, kas |auj lietot platāku
šķīrienu. Tāpēc audēji pārveidoja rāmīti (30. att.: 2; garums 50—60 cm,

platums 30—35 cm), ierīkoja tajā divas bultes, lai izveidotu lielāku aci,

nitis sēja ar roku, katru atsevišķi, bet joprojām divos paņēmienos un divos

gabalos (25—32 cm garas ar 2—4 cm garu aci). Tādēļ tās dēvēja vien-

skaitlī: pusnits, nīts, nīts ar atsevišķu kāju, dre((u nīts. Sī tipa, t. i., ne-

saistītajam, nītīm bija vēl otra praktiskā priekšrocība — bojātās viegli va-

rēja izņemt no rindas un to vietā ielikt jaunas. Nosaukums dreļļu nīts pa-
līdz datēt šo nīšu vecumu. Kā turpmāk redzēsim, dreļļu aušana Vidzemē
sākusies ne vēlāk kā 16. gs., tātad arī minētās nītis, vismaz amatnieku

darbnīcās, būs parādījušas līdz 16. gs.
Darbarīkiem tālāk pilnveidojoties, divgabalu nesaistīto nīti nomainīja

viengabala nesaistītā (30. att.:.?), kuru 19. gs. pirmajā pusē lietoja galve-
nokārt amatnieki un mājrūpnieki. Tāpēc tautā pastāvēja arī trejādi nīšu

nosaukumi: mestās jeb sieviešu nitis, pusnītis un sietās jeb vēveru nitis.

Pēdējās sēja uz īpašiem galdiņiem jeb dēlīšiem (30. att. : 4\ garums 45—

50 cm, platums B—lo8—10 cm) no linu diegiem (30 —35 cm garas) divējādas:
ar īsu (2—3 cm) un garu (B—lo cm) aci. Nīts detaļas saucās: augšējā

daļa — galva jeb augšējais kalps, vidējā daļa — acs, apakšējā daļa —

kāja, kāpslis jeb apakšējais kalps.
Aužot lietoja daudz nīšu, kuras bija sagrupētas rindās (arī nesaistī-

tās) — nišu kārtās. Viena nīšu kārta sastāvēja no 400—500 nītīm, kuras

bija uzvērtas uz diviem nīšu kokiem — plakanām nūjiņām. Pēdējās Vid-

zemes austrumdaļā sauca par veldenēm. Nosaukums atbilst senākām nīšu

koku attīstības stadijām, resp., tiem nīšu kokiem, kas lietoti, aužot jostas
[Jr, 12—13], kā arī strādājot ar vertikāliem aužamiem stāviem [Hofmann,
35] un lietojot saistītās nitis: Jaunākām nīšu koku attīstības stadijām, ku-

ras praktiskajā darbā lietoja amatnieki un mājrūpnieki, atbilda nosaukums

kektes vai škines [< vlv schēne, S, 132].
19. gs. otrajā pusē viengabala nitis arvien vairāk sāka lietot arī zem-

nieces mājamatnieces, jo, strādājot ar fabrikās ražotiem metāla šķietiem,
saistītās nitis lietot nevarēja — tās deva šauru šķīrienu, kas aizņēma tikai
pusi šķieta. Tāpēc zemnieku mājās bieži vienlaikus glabājās divu vai trīs

veidu nīšu komplekti jeb kavas (ig. kava). Kāvās skaitīja arī citus sīkus

priekšmetus, no aušanas darbarīkiem arī trīzuļus un paminas.
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31. att. Aužamo stāvu deta|as un piederumi Vidzemē 19.—20. gs.:

1— trīzuļu sistēma; 2 — garais trīzulis; 3 — īsais trīzulis; 4 — kāpslis; 5 — platumturis
(vecākais variants); 6 — platumturis (jaunākais variants); 7 — riekums; 8 — kāsītis

šķietošanai.
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Amatnieki, mājrūpnieki un dažkārt ari zemnieces mājamatnieces darināja

viengabala nītīm līdzīgas nītis ar fabrikas ražotām metāla acīm. Metāla riņ-

ķīšus jeb acis savēra uz nīšu sienamā ramiša bultes jeb iesma un katra

puse piesēja linu diegu cilpiņas. Tad cilpiņas savēra uz nīšu kokiem un lie-

toja tāpat kā viengabala nītis. Pavedienus metāla acīs vēra ar fabrikās ra-

žotu nitijamo adatu (30. att. :5). Strādājot ar tradicionālajiem trīzuļu stā-

viem, adatu izmantoja tikai Jaunpiebalga un Vecpiebalgā, bet, strādājot

ar sviru un Viļumsona stāviem, — visā Latvijā. Pavedienu vēršanu nīšu

acīs ar pirkstiem sauca par mtišanu, bet vēršanu ar nītījamo adatu — par

vēršanu nitis.

SVIRAS

Nišu kārtas stāvos jāievieto tā, lai tas būtu brīvi cilājamas, paceļa-
mas un novelkamas. Vidzemes lauku audēji līdz 19. gs. pēdējam ceturksnim

lietoja trīs nīšu kārtu novietošanas paņēmienus. Senāko no tiem, strādājot
ar divām nīšu kārtām, vēl izmantoja Vidzemes malieņu zemnieces māj-
amatnieces, t. i., pār nīšu bomi pārmeta šauru ādas sloksnīti vai auklu.

Vienu auklas galu piesēja pie vienas nīšu kārtas veldenes gala, bet otru —

pie otras nīšu kārtas veldenes gala. Audēji, strādājot ar trim un vairāk

nīšu kārtam, to augšējai uzsiešanai lietoja sviriņas, kas parasti bija vai-

rāk vai mazāk apdrāzti liki koka sprungulīši (garums 10—15 cm, diametrs

o,B—l cm). Izskata dēļ tās sauktas par līkločiem, likāniem. Nosaukumos

dominēja no citām leksikas tematiskajam grupām pārņemti vārdi, galveno-
kārt nelielu kustīgu dzīvnieku nosaukumi: āziši, kaziņas, suņi, sunīši, ma-

zās vārniņas, zaķīši.

Sviriņu nosaukumos sastopami ari cilvēka ķermeņa daļu apzīmē-
jumi — pleciņi, likuji, arēja izskata un darbības veida raksturotāji — klin-

kāniņi v. c. 20. gs. minētajai detaļai literārās valodas ietekme nostiprinā-

jās tehniskais apzīmējums svira, sviriņa.
Sī horizontālo stāvu detaļa pazīstama kopš feodālisma sākumiem un

gadsimtu ritumā palikusi tehniski nemainīga. To parasti gatavoja zem-

nieki paši mājas apstākļos, tādēļ arī tām saglabājies daudz dažādu lo-

kālu formu, daudz lokālu nosaukumu un variantu: pavisam 14 nosaukumu,
2 no tām vārdkopas. Likočus reti kad lietoja vienus pašus, parasti tie bija
tikai labāk izveidotā rīka — trizuļa palīgi, īpaši gadījumos, kad auduma

iekārtojums prasīja nepāra nišu kārtu skaitu. Tā saucamo augšējo uzsie-

šanu, lietojot reizē trizuļus un azišus, veica šadi: ap trizuļa skriemeli ap-

meta auklu, kuras galus piesēja āzišiem, bet tos savukārt pie nīšu kārtu

augšējām veldenēm.

Nīšu kārtu augšējās piestiprināšanas galvenā svira bija trīzuļi [ME,
4, 242] .

Sī stāvu detaļa bija tik nozīmīga, ka pat stāvi kopuma tika saukti

par trīzuļu stāviem vai trīzuļu stellēm.

Līdz šim zināmais senākais trīzulis atrasts Kokneses pilskalnā 12. gs.
slānī [Zariņa, 19]. Tam ir viens skriemelis ar garu aptveri, kuras augšgalā
ierīkots caurums uzvēršanai uz nišu koka jeb nišu bomja. Sādi trīzuļi ar

I—41 —4 skriemeļiem un līdz 50 cm garu aptveri vel 20. gs. sākumā saglabā-
jušies Latgalē un dažās vietās Vidzemē, kur stāvus darināja zemnieki paši
mājas kārtībā (31. att. :2). Trīzuļi ar garo aptveri (līdz 50 cm gari,
skriemelis tiem gandrīz neredzams) tika saukti arī par ripām. Viduslaiku

Eiropā, sevišķi amatnieku darbnīcās, tie bija plaši pazīstami [Bomann, 260;

Grenander, 35]. Arī Vidzemē nosaukumi trīzulis, dreļļu trīzulis, dubultripas
liecina par līdzīgu situāciju. 19. gs. Latvijā tos lietoja vairs tikai zem-
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nieces mājamatnieces, jo amatnieku rīcībā jau bija cita veida trīzuļi ar īsu

aptveri.
19. gs. otrajā pusē Vidzemē sakarā ar stāvu darināšanas pāreju amat-

nieku rokas izveidojas vienveidīgi trīzuļi. Amatnieki savukārt trīzuļus pa-

sūtīja koka virpotājiem jeb dreimaņiem, kas šos nelielos priekšmetus tai-

sīja masveidā un samēra vienveidīgus — skriemeli ar vienu gropi un īsu,
gludu, auklā pakaramu aptveri (31. att.: 3). Sī trīzuļu forma izrādījās
praktiski lietderīgāka laika, kad stāvu detaļu ražošanā iezīmējās sazarota

darba dalīšana: pamatstatni taisīja galdnieki, trīzuļus, veltņu galus — vir-

potāji, bet šķietus un atspoles — īpaši sīkdarbos iepraktizējušies kokamat-

nieki. īsa skriemeļu aptvere izrādījās vispiemērotākā tāpēc, ka to varēja
lietot jebkura augstuma stāvos, jo attālumu no nīšu koka jeb bomja līdz

trīzulūn regulēja ar auklu, kurā pēdējo iekāra. Aužot ar vairākām nīšu

kārtam, šada veida trīzuļus varēja ērti sakārtot citu zem cita. Tā rīkojas
amatnieki, lietojot veselu trīšu sistēmu (31. att.: /). Viņiem pamazam pie-
vienojas arī mājamatnieki, kas pretēji amatniekiem, kas jauno trīšu formu

sauca tikai viena vārda — trīzuļi, saglabāja daļu seno nosaukumu. Atmiņa
vēl bija laiks, kad iztika tikai ar azišiem, tādēļ izmantoja tos pašus nosau-

kumus: lielie āži, lielie sunīši, vārniņas, rociņas. Rezultātā — 15 nosau-

kumi, tai skaitā 2 vārdkopas. Pārējie nosaukumi, līdzīgi amatnieku leksikai,
bija tehniskas dabas un sasaucās ar vērpjamā ratiņa detaļu nosaukumiem.

Pieļaujama doma, ka nosaukumi ripa, skriemelis v. tml. audēju rīku kom-

plektā ienākuši reizē ar vērpjamo ratiņu.
Aušanas aparāta apakšējā daļa ir paminas — sviras, ar kuram niš-

kārtas novelk uz leju. 19. gs. tā saucamo apakšējo uzsiešanu veica divē-

jādi: nīškārtu apakšējas veldenes piesēja pie paminām ar auklām tieši vai

arī caur īpašu balstītāju — starpnieku jeb apakšējo azi. Jāpiebilst, ka trī-

zuļu stāvos starpniekus lietoja galvenokārt linaudeji, mājrūpnieki, bet gad-
simta beigās ari liela daļa amatnieku.

20. gs. sākumā Latgalē un vietumis ari Vidzemē vēl konstatēts visai

sens paminu veids — gareni dēlīši, kas brīvi karājās auklās. Sī tipa pa-

minas Vidzemē, Latgalē un Augšzemē latvieši sauca par pakājēm [sal.

Stenders, 186; A. Biel., 400], bet igauņi par pedāļiem (< ig. pedaal < v

Pedal). lespējams, ka nosaukums radies agrīno horizontālo stāvu laikā,
kad paminas bija tikai divas un tās taisīja audēja pēdu platumā (tādas

vērojamas vecticīgo krievu sētās Latgalē). Saskaņā ar tradīciju par pakā-

jēm sauca arī nākamai attīstības pakāpei atbilstošās paminas, kuras pie-
stiprināja zem stāvu priekšējā, apakšējā šķērskoka (zem sēdekļa). Sis pie-
stiprinājuma veids gadsimtu mijā saglabājās zemnieču stāvos austrum-

slāvu apdzīvotajās teritorijās [Лебедева, 516] un Skandināvijā. Latvijā
tas dominēja Latgalē un daļēji Augšzemē. Latvijas vidusdaļā un rietum-

daļā paminas piestiprināja stāvu pretējā galā, resp., zem velku veltņa (sk.
26. att. :3). Ar vienu galu tās bija uzvērtas uz paminu kokam piestipri-
nāta stieņa, vidusdaļā ar auklu piesietas nīšu veldenēm. Sāds piestiprinā-
juma veids piemērots daudzu paminu lietošanai, un audēji ar mazāku spēka
patēriņu panāk platāku šķīrienu. 19. gs. visā Eiropā to lietoja amatnieki,

mājrūpnieki un arī ap Baltijas jūru dzīvojošo tautu zemnieču mājamatnieču
vairums. Vidzemē dominēja zem velku veltņa piestiprinātās viena veida un

viena nosaukuma paminas (nosaukumu konstatējis G. Mancelis jau 17. gs.

sākumā). Vienīgi kādreizējo muižu manufaktūru apkārtnē latvieši šīm pa-

minām pazina arī otru nosaukumu — pedāli, un tas, domājams, ieviesies

ar igauņu valodas starpniecību, jo tajās vietas vēl 19. gs. tika nodarbināti

audēji — igauņi.
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ATSPOLES

Audu ievietošanas nki arī bija nogājuši garu attīstības ceļu, lidz iegu-
vuši to parocīgo formu, kuru lietoja 19. gs. audēju vairums. Kādreizējās
evolūcijas stadijas vēl bija manāmas zemnieču mājamatnieču rīkos un to

nosaukumos. Senākā forma — koka nūjiņa jeb sprūds (32. att.: /) ar uztī-

tiem audiem [Трубачев, 38) kā patstāvīgs rīks vairs nebija saglabājusies,
bet tikai kā detaļa ieaušanas rīkā ar nosaukumu šaudekle jeb colonka, čo-

lanka. 51 nūjiņa savu šaudckles nosaukumu bija atstājusi pēctecēm. Nā-

kamajā attīstības pakāpē nūjiņa jau bija ieguvusi saviem uzdevumiem vai-

rāk piemērotu formu, tā bija plakani apdrāzta, ar galos iegrieztiem robiem.

Uz tās labi turējās uztītais pavediens, bet plakanums ļāva to viegli izbāzt

caur šķīrienu (32. att.: 2; egle, garums 90 cm, platums 5—7 cm). Vēl 19. gs.

šo rīku sauca par atskati un lietoja, aužot jostas un lupatu segas. Ar laiku

vienu atskales galu izveidoja ķiļveidīgu ar tadu pašu izgriezumu kā agrāk
otrajā galā (32. att.:.?; ābele vai kļava, garums 70—90 cm, platums 4—

6 cm), lai šķīrienā tai padarītu vieglāku gaitu. Sādi izveidoto rīku visā

Vidzemē sauca par saivu, skalu ar knabli v.c, lietoja aušanai, bet plānāku
un mazāku arī tīklu mešanai. Kā atskale, tā saiva radušās vertikālo stāvu

lietošanas laikā. Turpmākajā attīstības gaitā, tālāk pilnveidojot rīka slīdē-

šanas spēju, radās korpuss ar ķīļveida galiem un cauru vidu (ābele, ga-
rums 24—38 cm, platums 4—6 cm), kurā ievietoja (nedaudz samazinātu)
audu uztīšanas ķermeni, kas atbilstoši dimensiju samazinājumam sagla-
bāja agrāko nosaukumu deminutīvā — saiviņa. Ar laiku dažas vietās arī
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32. att. Audu ievietošanas rīki Vidzemē 19.—20. gs.:

1— sprūds; 2 — atskale; 3
— saiva; 4 — spolite; 5 — šaudekle; 6 — atspole; 7 — at-

spole ar ritējušiem; 8 — gaņilkas atspole; 9 — gaņilka jeb sistava ar caursviedi.
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viss rīks ieguva šo nosaukumu. Tomēr Latvijas lielākajā daļā senākais no-

saukums Saudekle saglabājas ieaušanas rika korpusa, bet jaunākais sai-

viņa — uztinamās daļas apzīmēšanai. Sādu situāciju valodas izteiksmē

17. gs. pirmajā pusē Latvijā konstatējis G. Mancelis [Weberzeug]. Aprak-
stīto tehniskas attīstības līmeni Eiropas amatnieku rīkos varam vērot 13.—

15. gs. [Колчин, 68; Нахлнк, 284—285
J.

Sis audu ieaušanas rīks (32. att.: 5)
19. gs. un 20. gs. pirmajā puse bija sastopams arī Latgalē un Austrum-
vidzemē ar nosaukumu saudekle jeb čolanka, bet Rietumlatvijā —

šautuvi.

Meklējumi audēja darba ražīguma celšanā turpinājās. Viens no lai-

mīgiem atradumiem bija audu ievietošanas rīka ātruma krasa palielinā-
šana, izveidojot kustīgu uztinamo daļu. Līdzšinējo sprūdu atstāja par asi,
kurai uzvilka brīvi rotējošu cilindrisku uztinamo virsmu (niedre vai ave-

nāji, garums 6—lo cm, diametrs 1 cm) — tā saucamo spolīti [< vlv spole,

S, 118], kuģīti, niedrīti, čaulīti. Ka jau teikts, audēja darbā spoles ienāca

reizē ar vērpjamo ratiņu. Tātad, spriežot pec analoģijas, arī spolītei vaja-

dzēja rasties šaja laika. Eiropā ratiņš parādījās 13. gs. (Колчин (pēc Pa-

tersona), 67]. Vidzemē, pēc līdzšinējiem datiem, tas varētu būt noticis vē-

lākais 16. gs.

Turpmākajā uzlabojumu gaita radās slēgts korpuss ar atvērumu virs-

pusē un nelielu caurumiņu sānos audu pavediena izvēršanai (32. att. :6\
ābele vai kļava, garums 26—40 cm, platums 2—4 cm, ar 5—6 cm garu

nošļaupumu). Sajā attīstības stadijā viss rīks latviešu valodā ieguva no-

saukumu atspole, bet spolīte apzīmēja šī rīka detaļu. Rīka korpusam fik-

sēti divi galvenie varianti: senākais, līdzīgs šaudeklei, t. i., taisns ar rela-

tīvi garu atvērumu, 19. gs. bija izplatīts Latvijas rietumu un austrumu

daļā, jaunākais — liekts, ar platāku atvērumu, piemērots īsākas un res-

nākas spolītes ievietošanai, populārs Viduslatvija, galvenokārt amatnieku

lietojumā. Pirmais variants vairāk sasaucās ar slavu tautu zemnieču (Ле-

бедева, 520; Sobisiak, 114] atspolēm, otrais — ar Viduseiropas un

Zieineļeiropas amatnieku atspolēm (Sobisiak, 45; Zarys, 75; Grenan-

der, 290].
Rokas aužamo stāvu atspolēs kardinālas izmaiņas vairs nenotika, un

nosaukums atspole palika valdošais, kamēr no agrākām attīstības stadijām
saglabātie un no tām pamestie apzīmējumi pamazām izzuda. Tomēr jā-

teic, ka nosaukumu darināšanā risinājās ari pretējais process — vienas

detaļas nosaukums tika pārnests uz visu rīku grupu, šajā gadījumā
atspole kļuva par kopīgu nosaukumu visiem audu ieaušanas rīkiem. Lai šā-

dos apstākļos atšķirtu izskata gandrīz līdzīgos priekšmetus, atspoles vār-

dam pievienoja apzīmētājus vai deminutīvu: atskale kļuva uztinamā at-

spole, saiva — atspolite, saudekle — caurā atspole, atspoli pašu pārdē-
vēja par grebto atspoli, laiviņas atspoli, līko atspoli vai muldiņas atspoli.

Līdzīgā veidā vārdu deva arī divām uzlabotām atspolēm. Pirmo ar apak-
šējā grīdiņā ierīkotiem ritenīšiem (32. att.: 7; ābele vai kļava, garums
28—35 cm, platums 4—7 cm, ar 5—7 cm garu nošļaupumu) un apdarinā-
tiem galiem (uzvilktas liellopu ragu smailes vai apliektas metāla stieples)

nosauca par ritenišu atspoli, skritulišu atspoli vai vēveratspoli. Pēdējo
nosaukumu lietoja tikai 19. gs. dzimušās personas. 19. gs. pirmajā pusē to

lietoja amatnieki un mājrūpnieki, bet 19. gs. otrajā pusē arī zemnieces māj-
amatnieces. Otro uzlaboto atspoli (32. att. :5; ābele vai bērzs, garums

33 cm, platums 4 cm, biezums 3 cm) arī lietoja mājrūpnieki, strādājot ar

trīzuļu stāviem, kuriem bija pierikots pusautomātisks atspoles dzinējs, un

sauca to par mašinsteffu atspoli vai gaņilkas atspoli.
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SISTAVA

Sistava ir attīstītu horizontālo stāvu dctaja, ierīce šķieta turēšanai un

līdz ar to velkos ievietoto audu blīvuma regulēšanai. Tā radās vienlaikus

ar stabilo statni, un tās dimensijas atbilst statņa platumam un augstumam.
Ir zināms, ka amatnieki Eiropā to lietojuši feodālisma sakuma perioda

[Grcnander, 46—49]. Nosaukums sistava, kas reģistrēts 17. gs. vārdnīcās,

20. gs. dominē Augšzeme un Latgale. Austrurnvidzcme to lieto 19. gs. dzi-

mušās personas ka vienīgo nosaukumu vai ka paralēlu nosaukumu ģer-
mānismiem kamlude un kemlade. 20. gs. dzimušas personas sistavu lieto

visā Vidzemē, resp., tas atjaunots un ieviests literārās valodas ietekme.

19. gs. Vidzemē sistavas nosaukumos dominē ģermānisms kamlāde (< vlv

kam + Lāde), kas ir vecākais no amatnieku leksikas pārņemtais šis stāvu

detaļas nosaukums. 19. gs. dzimušo personu lietojuma šis nosaukums sa-

glabājies ilgāk tajos apvidos, kur blakus latviešiem dzīvojuši igauņi (sal.

ig. kamm). Nosaukums kemlādc ir jaunāks variants, to lieto 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākuma dzimušās personas ne vien Vidzemē, bet arī Kur-

zemē un Zemgalē.
Vidzemē atsevišķos apvidos reģistrētais sistavas nosaukums mustava

dominē Kurzemē un Zemgalē. Vidzemē tas ieviesies, kurzemniekiem pār-
ceļoties uz dzīvi Daugavas labajā krasta, it īpaši 19. gs. otrajā pusē
(33. att.).

Gaņilka (< кг. гнать) ir sistava ar pusautomātisko atspoles dzi-

nēju. Tā Vidzemes lauku audēju lietojumā ienākusi 19. gs. pirmajā pusē,

33. att. Vidzemē sastopamo sistavas nosaukumu izplatība Latvijā 20. gs. sāk.:

1— sistava; 2 — ķemlāde; 3 — kamlāde; 4 — ķemlāde/sistava (lieto paralēli); 5 —

mustava; 6 — šķietmanis; 7 — šķietvāks.
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domājams, no Rīgas tckstilfabrikam, kur vīrieši no amatniecības un māj-

rūpniecības apvidiem gāja peļņā. 20. gs. šo apzīmējumu nomaina lite-

rāras valodas vardkopnosaukums sistava ar caursviedi vai arī jēdzieniski
plašākais — automātiskā sistava (32. att.: 9).

ŠĶIETS

Šķiets (< šķiest) ir aužamo stāvu detaļa — sistavas darbīgā daļa
velku pavedienu turēšanai noteikta kartība un audu blīvēšanai (sk.
26. att.: 24). Senākie šķietu veidi 19. gs. vēl bija saglabājušies jostu au-

šana. Tie nebija specializēti un kalpoja gan velku turēšanai vajadzīgajā
attāluma, gan šķiriena veidošanai, resp., veica kā šķieta, tā nīšu funkcijas.
Tos darināja no plana dē|a, tajā noteiktā attālumā citu no citas izgriežot

šauras, svertcniskas spraugas, caur kurām izvēra pusi velku pavedienu:
2., 4., 6. utt.; otru pusi: 1., 3., 5. utt. izvēra caur nesagrieztajās koka strē-

melēs — zobos izdedzinātiem caurumiņiem. Sada tipa šķiets (sk. 25. att.: 2)
bija pirmā aušanas aparāta detaļa, ap kuru kādreiz pamazām grupēja
velku nostiprināmos un audu ievietošanas rīkus.

Sākotnējais jostu aušanā lietotais šķiets tika saukts par birdu [sal.
Л. Biel., 398; Лаумане, 701 vai bierdu [sal. Falinska, 15]. Strādājot ar

šķietu — birdu, pavedieni taja birst, birājas, sijājas, cilājas. Ziemeļaus-
trumu Vidzemē nosaukums bierds tika pārnests arī uz nākamo šķieta at-

tīstības stadiju, resp., uz šķietiem — aužamo stāvu sastāvdaļām. Tomēr

19. gs. otrajā pusē par bierdiem sauca vairs tikai rupjos, pakulu audumu

aušanai lietojamos šķietus.
19. gs. stāvos — stellēs lietojamie šķieti sastāvēja no rāmja (lazda,

garumā 20—30 cm īsāki par stāvu platumu, 10—12 cm plati) un zobiem

(niedres vai cieta koka plāksnītes). Zobus jeb strastus [< кг. трость,
ME, 3, 1081] iestiprināja rāmja malās jeb silauās ar vaskotu diegu.

19. gs. zemnieki par šķietu sauca dažāda garuma un biezuma šķietus,
kas bija darināti no vietēja materiāla, t. i., no plānām koka vai niedres

plāksnītēm. Tāpat ka auduma platumu, tā arī šķietus dalīja posmos. Rup-
jos šķietos posma bija 15 zobi, jo katrā zobā vēra divus pavedienus, smal-

kos — 30 zobi, jo tur katra zobā vēra tikai vienu pavedienu. Vidzemes

jūrmalas zvejniekciemos un jūrmalai piegulošo pagastu zemnieku sētās

posma vietā arī pie šķietiem lietoja zvejniecība izplatīto mēr.vienību kāļus

[sal. cat Mazpolija, Falinska, 28]. Amatnieki parasti strādāja ar labākiem

šķietiem, to zobi bija taisīti no stiprāka materiāla — ievesto t. s. Spānijas
niedru plāksnītēm. Pēdējas varēja pirkt pilsētās, tāpat kā jau gatavus šķie-
tus, kurus mēdza saukt par vēveru ķemmēm. Arī iedalījums tām bija cits,
ne vairs posmos, bet gaņģos: parastajos ar 20 zobiem katrā un vēvergaņ-
ģos ar 40 zobiem katra. Nosaukums ķemme [< lv kāmm, S, 63] latviešu va-

lodā bija ienācis kopš vairākiem gadsimtiem [Mancelis, Weberzeug]. 19. gs.
pirmajā pusē to galvenokārt lietoja amatnieki un mājrūpnieki, bet zemnieki

mājamatnieki šo nosaukumu attiecināja uz pirktiem vai amatnieku darinā-

tiem šķietiem, kam zobi bija no ievesta materiāla un kurus lietoja smalku

audumu aušanai. Kopš 19. gs. vidus pilsētu tirgotāji piedāvāja fabrikās

ražotas ķemmes ar misiņa zobiem, kurām zobu skaitu noteica ar agrāk
nelietotu mērvienību — simtiem. Jaunais rīks līdz ar jauno zobu skaitīša-

nas paņēmienu strauji izplatījās vispirms mājrūpniecības centros, tad arī

pārējā Vidzemē. Sērmūkšos un Vecpiebalgā par ķemmēm sauca rīku ar
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400 un vairāk zobiem, bet par šķietiem, ja zobu skaits tam bija mazāks.

Jāatzīmē, ka arī naudas izteiksmē šķietiem un ķemmēm bija diezgan liela

atšķirība.

Cena rubļos

1863. g. Jaunpiebalgā viena 8 simtu ķemme 1
1866. g. Jaunpiebalgā viena jauna ķemme 1,25

viens jauns šķiets I.

trīs veci šķieti 1

1872. g. Zosēnos viena 12 simtu ķemme 2

viens šķiets 0,25

1875. g. Smiltenē viena ķemme maksāja sivēnu vai telēnu

1889. g. Jaunpiebalga viena 8 simtu ķemme I

(LCVVA, 5890. !"., 1. apr., 10. 1.. 14. nr.; 13. 1., 57. nr.; 17. 1., 9. nr.; 31. 1.. 9. nr.;

3358. f., 33. apr., 10. 1., 131. Ip.).

Minēto šķietu un ķemmju (rīku un nosaukumu) dalījumu samērā kon-

sekventi ievēroja amatniecības un mājrūpniecības centros, bet zemkopības

apvidos pāreja no vieniem nosaukumiem uz otriem nenorisinājās visur

vienlaicīgi, tur laika ziņā bija vērojamas lokālas atšķirības. 20. gs. pir-

majā pusē nosaukumu šķiets literārās valodas ietekme atjauno un attie-

cina uz visām rīka attīstības stadijām.
Šķieta nomaiņa ar ķemmi ietekmēja arī sistavas nosaukumu, to pār-

sauca par ķemlādi. Sevišķi strauji nomaiņas process noritēja 19. gs. otrajā

pusē, kad amatnieku un mājrūpnieku leksika ieplūda zemnieku sarunva-

loda (34. att.).

34. att. Audu blīvēšanas rīka nosaukumi Latvijā 20. gs. sāk

1— šķiets; 2 — ķemme; 3 — birds.
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PALĪGDARBARĪKI

RIEKUMS

19. gs. otrajā pusē plaši izplatījās paligdarhariks riekums [< vlv rēt-

kumrn, S, 100]. Būtība tas bija rets specializēts šķiets velku veltņa garuma

ar noņemamu virsu (sk. 31. att.: 7) un koka tapiņām zobu vietā, domāts

vienmērīgai velku sadališanai un noturēšanai riešanas laikā. (Stāvu pla-
tuma garuma, 10—13 cm platumā, zobu diametrs o,B—l cm; liepa un bērzs,

ar lazdas vai ābeles zaru zobiem.) Katrā riekuma zobu starpā lika šķipsnu

velku, parasti 10 pavedienus, t. i., pusgaņģi. 19. gs. pirmajā pusē riekums

galvenokārt vēl bija amatnieku un mājrūpnieku rīks, un Vidzemes malieņu
zemnieces majamatnieces to saka lietot 19. gs. vidū. Līdz tam viņas izlīdzē-

jās ar rupju šķietu, kā to rada dažas vietas uz riekumu pārnestais šķieta
nosaukums. Vidzemes malienes dažviet vēl 20. gs. sākuma riesa caur

šķietu.

SKALI

Pie stāvu palīgdctaļām pieskaitāmi skali (priede, platums 3,5 cm,

biezums 0,5 cm, velku veltņa garuma) vai rīkstes, kurus riešanas jeb au-

dekla ietīšanas laika lika ap velku veltni. Tos novietoja 3—4 cm attā-

luma citu no cita apkārt veltnim vienu vai vairākas reizes, lai kavētu velku

nobrukšanu. Linaudēju centros pret velku slīdēšanu nodrošinājās citādi:

veltņa galos picrikoja ripas, kuru diametrs pārsniedza veltņa diametru vis-

maz par 20 cm. lespējams, ka šo paņēmienu mājrūpnieki pārņēma no manu-

faktūrām un fabrikām.

LUMSTI

Labākai šķīriena saglabāšanai velkos posmā no velku veltņa līdz nītīm

jeb lavā 3—4 vietās ielika plakani aptēstas nūjiņas lumstus (stāvu pla-
tuma garumā, platums 3—4 cm, biezums 1 cm), sauktus arī par dvēseles

kokiem, škiemeņa skaliem vai škīrēm. To galos bija caurumiņi, caur ku-

riem izvēra aukliņas, tādējādi sasaistot savā starpa visus lumstus. Velku

veltnim tuvākajam lumstam garā auklā piesēja atsvaru — vilciņu (< vilki)
un novietoja velku veltņa ārpusē. Vilciņa uzdevumus veica koka vāle, pa-
kavs vai audekla maisiņā ielikts akmens, tādēļ tam bija arī citi raksturo-

tāji nosaukumi — vālite, zaglitis, svariņš.

PLATUMTURIS

Platumturis bija divdaļīga spīle, kuras uzdevums — turēt audumu,

sevišķi vadmalu vai pusvadmalu, vēlamajā platumā, lai aušanas laikā tas

neierautos. 19. gs. audēji lietoja divējādus platumturus: vecāko (liepa vai

bērzs, stāvu patuma garumā ar apmēram 15 cm garu un 5 cm platu izbī-

dāmo daļu), sasienamu ar aukliņām (31. att. :5) un jaunāko (stāvu pla-
tuma garumā ar 20 cm garu un 5—6 cm platu izbīdāmo daļu), kuru sa-

duru vietās nostiprināja ar tapiņām (31. att.: 6). 19. gs. otrajā pusē tos

abus sauca vienādi, visvairāk spērāgs [<lv sperhake, S, 115], tikai ve-

cākajam, līdz 20. gs. sākumam vairāk izplatītajam variantam saglabājās
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daži senākie nosaukumi: acekts, atsegte, spurdzele, spile v. c. Gadsimtu

mijā ģermānismu aizstāšanas rezultātā radās platumturis. Tai laikā lite-

rārās valodas nosaukumi uzslāņojās dažādiem lokālismiem un izveidojās
situācija, kad vienam un tam pašam priekšmetam vienā un tai pašā vietā

viena un tā pati paaudze lietoja līdz trīs nosaukumus. Spilgts piemērs tam

bija minētais darbarīks, kuru 19. gs. pēdēja ceturksnī un 20. gs. sākumā

Ziemelvidzcmē un Piebalgā sauca gan par atsegti, gan spēnīzeri, gan pla-
tumturi.

KĀPSLIS

Kāpsli (sk. 31. att. :4) — neuzsietu niškārtu turētāju (dažādu koku,

garums 50—100 cm, platums 5—7 cm, augstums 10 cm) lietoja nītīšanas

laika. Abās stāvu pusēs auklās iekāra pa kāpslim tāda augstumā, lai nītī-

tājam būtu ērti strādāt. Tur katrai nīškārtai bija paredzēts savs robs, kura

ielika veldeņu galus. Kāpšļi bija dažāda garuma ar 4—16 robiem (robu
skaits noder par audēju arodnieciskās prasmes, resp., tradicionālo nīškārtu

skaita, savdabīgu radītāju) un tāpēc arī tiem doti dažādi nosaukumi, pie-

mēram, zirdziņi, zobaini v. c.

20. gs. sākumā tos nomaina literārās valodas vārdkopnosaukums niš-

kārtu turētāji.

SPECIALIZĒTIE AMATNIEKU

UN MĀJRŪPNIEKU AUŠANAS DARBARĪKI

Krasi nošķirt zemnieču mājamatnieču aušanas rīkus no amatnieku un

mājrūpnieku rīkiem nav iespējams, jo rīku komplektu pamatsastāvs visām

lauku audēju grupām bija līdzīgs. Tomēr intensīvas audumu ražošanas

apstākļos tika lietotas vairākas ierīces, kuru zemnieku vairumam nebija.
Pie tādiem specializētiem rīkiem pieskaitāmi arī daži tītavu varianti.

Amatnieki un mājrūpnieki, kas strādāja ar lieliem dziju gabaliem, lie-

toja notīšanas vajadzībām īpaši konstruētas tītavas (sk. 21. att.: 5; bērzs,

priede, augstums 80—100 cm, diametrs 40—60 cm), ko sauca par laiža-

mām tītavām, diedziņu tītavām, gabalu tītavām [A. Biel., 391], skaliņu tīta-

vām vai šķeteru tītavām. So tītavu galvas diezgan ērti varēja pielāgot ik-

reizējam šķeteres lielumam. Profesionāliem audējiem parasti bija divas

šādas tītavas: mazākās nātnajām, lielākās vilnas dzijām. lespējams, ka lin-

audēji tās pazina jau sen, jo 19. gs. pirmajā pusē šī tipa rīks mājrūpnie-
cības apvidos bija plaši izplatīts.

Vidzemes austrumdaļā mājaudēji un amatnieki lietoja citu tītavu va-

riantu — skrāģīšus (21. att. :4\ vlv. schrāge, S, 106) jeb lielās tītavas

(bērzs, priede, augstums 89—100 cm, diametrs 40—80 cm).
19. gs. 60. gados lauku audēji arvien vairāk sāka izmantot fabrikās vēr-

ptās linu dzijas un kokvilnas diedziņus. Palielinājās vajadzība pēc tītavām

ar maināma apjoma uztinamo virsmu. Amatnieki un mājrūpnieki sāka iegā-
dāt salokāmās titaviņas (21. att. :6; bērzs, priede vai lazda, augstums 80—

100 cm, galvas diametrs 80—100 cm), kuras sauca arī par varditi, izbī-

dāmām tītavām, izlaižamām tītavām, sabīdāmām tītavām un, iespējams,
igauņu valodas ietekmē par trelliņu tītavām [< vl trallingen, S, 144, sal.
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ig. trel(\. Semantiski identu šo tītavu nosaukumu lietoja igauņi Ainažu un

Rūjienas apkārtnē.
Ar laiku Vidzemē izveidojās divi salokāmo tītaviņu varianti: Piebal-

gas apkārtnē titaviņām ass galu iemontēja skrūvē, ar kuru rīku piestipri-
nāja pie krēsla atzveltnes vai cita priekšmeta. Ziemeļvidzemē tītaviņām asi

iestiprināja koka klucī. So tītavu izplatību lielā mērā veicināja 19. gs. pē-

dējā ceturksnī organizētie aušanas kursi, kuru laikā kursistes iemācījās

izprast rika priekšrocības. Kopš 19. gs. beigām pieprasījums pēc salokāmām

tītaviņām pieauga, tādēļ galdnieki tas ražoja ne vien uz pasūtījuma, bet arī

pārdošanai tirgu. Jāpiezīmē, ka 19. gs. šī tipa tītavas lietoja Vācijā [Po-

laszek, 124]. Igaunijā un Latvijā tās izplatījās aptuveni vienlaicīgi, turklāt

pirmie un galvenie lietotāji bija pilsētu amatnieki, kas strādāja ar dažādu

izmēru un materiālu šķeterēm.
Līdz 20. gs. sākumam amatnieki un mājrūpnieki lietoja speciālu spolē-

jamo ratiņu (sk. 22. att. :9). Tam atšķirībā no vērpjamā ratiņa paminu aiz-

stāja rata asij pierīkots rokturis. Uz skriemeļa ass jeb iesma garās priekš-
daļas spolējot uzvilka audu spolītes. 20. gs. spolējamo ratiņu nomainīja
īpašas spolēšanas mašīnas, kas bija darinātas pēc tehniskajā literatūrā

atrodamajiem paraugiem.

35. att. Mājrūpnieku darbarīki Vidzemē 19. gs.:

1— ar ripu griežamie velku koki; 2 — nīšu kārtu pacēlājs.
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Lai paātrinātu uzvilkšanas procesu, 19. gs. otrajā pusē audēji uzņēmēji
sāka taisīt lielākus un stiprākus riņķa šķērkokus. Dažkārt tie sastāvēja no

trim rāmjiem, un tos ar abām rokām darbināja speciāls griezējs. Tā kā

Piebalgā parasti velkus uzvilka Joti gariem audumiem, pat līdz 10 stukiem

[< vlv stucke, S, 126], t. i., gabals 70—100 olekšu jeb aptuveni 35—50 m

garuma, tad pie šķērkokiem bija jāstrādā vienlaikus diviem cilvēkiem.

Uzņēmēju darbnīcās griešanas atvieglošanai šķērkoku ass apakšējo galu
iestiprināja speciāli šim nolūkam kalta tērauda ripā — pēdā. Ap ripu aplika
izturīgu auklu vai siksnu un tad šķērumus grieza ar īpašu spoli (35\ att.: /).
Tā rīks ieguva ripas škērumu nosaukumu.

Raksturīgs amatnieku darbarīks bija trīzuju stāvi — stelles ar kub-

veida statni, kam augstums svārstījās no 180 līdz 200 cm, dzijums no 150

līdz 190 cm, platums no 140 līdz 200 cm. Linaudēju mājrūpnieku stāvu

augstums bija 175—185 cm, dzijums 150—180 cm, platums 130—200 cm.

Vadmalas audēji lietoja tā saucamās dubultstellcs, kuru augstums bija
180—190 cm, dzijums 180—190, platums 260—270 cm. Tās bija paredzētas
diviem audējiem, jo viens nespēja izsviest atspoli visā auduma platumā.
Vidzemes stāvu kubveida statnis pēc uzbūves principiem Joti līdzīgs 14.—

16. gs. flāmu un itāļu audēju centros lietotajiem statņiem [Нахлик, рис. 44].
Tādu izmantoja arī 18. un 19. gs. krievu manufaktūrās [Труды, 1, черт. IJ.
Statnis ir stabils, audums tajā negriežas un tāpēc joti piemērots,
aužot garus audeklus, resp. strādājot ar smagu velku veltni. Minētā iemesla

dēļ šādu statni izmantoja arī mehānisku stāvu konstruktori: Edmunds Kār-

traits (Cartright) 1786. gadā un Zozefs 2akārs (Jacquard) 1804. gadā [Jo-

hansen, 205, 257].
Vidzemes amatnieki lietoja arī stāvus ar diviem velku veltņiem, kas

bija paredzēti dubultvelku iekārtojumam. Otro veltni jeb bomi pierīkoja

steļļu vai pussteļļu statnim (36. att. :2) vai citam aušanas kursos iepazītam
mazāka izmēra statnim (36. att.: 3) ar ērti regulējamu velku un auduma

veltņu attālumu un viegli nomontējamu otro velku veltni.

Darba ražīguma kāpināšanai amatnieki trīzuju stāviem pierīkoja pa-

līgierīces un pārveidoja to atsevišķās dajas. Tā, piemēram, lai vieglāk va-

rētu aust rakstainus audumus atlasa sējumā, platajām dreļļu stellēm, do-

mājams, 19. gs. vidū, Piebalgā un Raunā bija pierīkota cilātava šķiriena
paplatināšanai, 19. gs. pirmajā pusē un vidū tiem pašiem stāviem parasto
rokas sistavu nomainīja ar tā saucamo sistavu ar caursviedi jeb gaņilku

(32. att. :9). Domājams, ka Piebalgas audēji ar šo 1735. gadā Džona Keja
konstruēto mehānismu iepazinās tekstilfabrikās vai krievu amatnieku darb-

nīcās. Sistava ar caursviedi bija ierīce audēja darba paātrināšanai un at-

vieglošanai. Audējam tā ļāva patērēt mazāk enerģijas, nekā strādājot ar ro-

kas sistavu, jo atspoli šķīrē turp un atpakaļ vadīja īpašs mehānisms. Lieto-

jot trīzuļu stāvus ar minēto sistavu, darba ražīgums pieauga 3—5 reizes.

Spriežot pēc šādi uzlabotu stāvu tehniskām iespējām, var teikt, ka tie stāv

uz robežas pārejā no rokas uz mehāniskiem aužamiem stāviem.

Samērā daudz rokas stāvu uzlabošanas mēģinājumu bija 19. gs. otrajā

pusē. Sajā laikā visā Vidzemē sāka lietot starpniekus (36. att. :3), trīzuļus

nomainīja ar svirām. Amatnieki arvien vairāk iecienīja dubultnīšu iekārtu

(36. att.:/), kura ļāva rakstainus audumus aust ar mazāku nīšu kārtu

skaitu, nekā strādājot ar parastajām nītīm, resp., varēja darināt audumus

ar lielāku raksta daļu skaitu nekā agrāk.
19. gs. beigās apvidos, kur notika aušanas kursi, pēc skandināvu pa-

rauga sāka izgatavot stāvus ar cita tipa statni. Sim statnim salīdzinājumā
ar tradicionālo trīzuļu stāvu statni bija zināmas priekšrocības: tas aizņēma
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36. att. Aužamo stāvu uzlabojumi Vidzemē 19. gs.:

1— dubultnīšu iekārta; 2 — divi velku veltni trīzuļu stāvu statnim ar starpniekiem;
3 — divi velku veltni «somu ste||u» statnim ar starpniekiem; 4 — «Lielupes viļņi».

mazāk telpas, tam ērti varēja regulēt dziļumu jeb velku un auduma veltņu

attālumu. Ari dubultvelku veltni varēja pierīkot ērtāk nekā parastajam

statnim. Ar šo statni 20. gs. sākumā izveidojās arī pilnīgākais rokas stāvu

variants jeb īpaši sviru stāvi (37. att.:/), kas bija sevišķi piemēroti de-

koratīvu audumu darināšanai. Tos lielākoties iegādājās amatnieces, kas

izpildīja nelielus individuālos pasūtījumus, t. i., auda vienu vai divus ma-

teriālā un rakstā atšķirīgus bagāti rotātus priekšmetus. Sviru stāvi Vid-

zemē bija vairāk pazīstami ar nosaukumu somu stelles. Domājams, šo

nosaukumu stāvi ieguva sakarā ar audēju kursiem, kurus dažkārt sauca arī

par somu kursiem. Protams, vērā liekams arī tas apstāklis, ka pamatstatnis

konstrukcijā bija līdzīgs somu tradicionālo stāvu statnim [Sirelius, 2, 111].
Tomēr jāpiebilst, ka šāds statnis bija arī 18. gs. angļu konstruētajiem stā-

viem, kurus lietoja fabrikas [Johansen, 15. att.].

19. gs. pēdējā ceturksnī rokas stāvu tālākajā pilnveidošanas gaitā vie-

tējos trīzuļu stāvus papildināja ar vienkāršotu žakarda aušanas mehā-

nismu — radās pusmehāniskie jeb vienpaminas stāvi. Sāda tipa ierīci jau

1896. gadā Cēsu rūpniecības un lauksaimniecības izstādē demonstrēja

J. Jurjevskis. Kopš 1890. gadu beigām Vidzemē sāka strauji izplatīties
P. Viļumsona konstruēto pusmehānisko steļļu tipa divi varianti. Ar «Liel-

upes viļņu» nosaukumu pazīstamais aušanas mehānisma pirmais un vien-

kāršākais variants bija viegli piemontējams parastajiem lauku trīzuļu



150

37. att. Specializētie aužamie stāvi:

1— aužamie stāvi ar svirām jeb «somu stelles»; 2 — P. Viļumsona konstruētie aužamie
stāvi jeb «Vi|umsona stelles».
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aužamiem stāviem (36. att.: 4). 20. gs. sākumā tas maksāja ap 25 rbļ. un to

bez sevišķām grūtībām varēja iegādāties arī sīkie lauku amatnieki. Otrais,

komplicētākais variants prasīja radikālus statņa pārveidojumus. Savieno-

jumā ar uzlabotu caursviedes sistavu tas izveidoja īpašus stāvus, kas līdz

pat mūsdienām pazīstami ar nosaukumu Viļumsona stelles (37. att.: 2).
Patentē piederēja zemgalietim Pēterim Vijumsonam, kas pats arī organi-

zēja šo stāvu ražošanu. Koka daļas, t. i., statīvu, un sīkda|as, taisīja vietējie

Jelgavas un Rīgas galdnieki, bet pašu aušanas aparātu ražoja bralu Langu

firma Polijā —
Lodzā. Laikā no 19. gs. 90. gadiem līdz 1914. gadam

P. Viļumsona stāvi bija demonstrēti gan Vidzemes, gan citu Krievijas

guberņu, gan ārzemju izstādēs un izpelnījušies 11 zelta, 4 sudraba meda-

ļas ufl 4 «Grand prix» goda zīmes. Sie stāvi uzrādīja atzīstamu tehnisko

progresu: strādājot, piemēram, ar uzlabotiem trīzuļu vai sviru stāviem,

viens cilvēks varēja noaust 1.6X1,9 m vilnas segu dreļļu rakstā 15 stun-

dās. Strādājot ar Viļumsona konstruētajiem stāviem, tādu pašu segu va-

rēja noaust apmēram 5 stundās. Tātad galvenais sasniegums bija trīskār-

šots ātrums. Jāatzīmē, ka arī 2 m platu audumu un sarežģītākus audumu

rakstus ar Viļumsona stāviem bija iespējams panākt vieglāk nekā ar trī-

zuļu vai sviru stāviem. Vienpaminas stāvi bija īpaši izdevīgi tad, kad

vienu un to pašu auduma rakstu auda sērijveidā. Tāpēc šos stāvus vis-

vairāk iegādājās audēju darbnīcu īpašnieki, kas izmantoja algotu darba-

spēku. 20. gs. pirmajos gados samērā augstās cenas dēļ (ap 40—120 rbļ.)

tie bija pieejami tikai amatniekiem ar lielāku rīcības kapitālu. Ne velti

Viļumsona stāvi galvenokārt bija sastopami lauku centros, miestos un ma-

zākās pilsētās: Limbažos, Smiltenē, Cēsīs, Valkā, Valmierā, Gulbenē, Rū-

jienā, Mazsalacā.

AUŠANAS DARBARĪKU SAGĀDE

Kā jau teikts, vienkāršākos audēju darbarīkus, piemēram, tītavas, dari-

nāja paši lietotāji: zemnieki, mājrūpnieki. Turpretī spoļu rāmjus, šķēru-

mus un sevišķi aužamos stāvus — stelles jau kopš 19. gs. sākuma galveno-

kārt darināja galdnieki. 19. gs. pirmajā pusē stāvus amatnieki darināja no

pasūtītāja materiāla, jo paši nevarēja sagādāt lietaskokus. Muiža zem-

niekam atļāva cirst tikai noteiktu daudzumu koku saimniecības vajadzībām,

piemēram, ēku celšanai vai malkai. Sīs kokmateriālu normas bija zemas,

tāpēc pat visnepieciešamāko vajadzību apmierināšanai, bieži vien arī lietas-

koku iegādei nācās lietot nelegālas metodes. Šādos apstākļos lielā mēra

tika traucēta ne vien kokamatniecības, bet arī audējamata attīstība. Ar to

arī izskaidrojama audēju rīku dārdzība. Tā, piemēram, 19. gs. vidū audēja

rīku komplekts maksāja tikpat, cik laba piena govs (18. tab). Labākie

aušanas darbarīku taisītāji līdz 19. gs. vidum bija raunēnieši. Dnz viņiem

piebiedrojās arī dzērbenieši, piebaldzēni un smiltenieši.

19. gs. otrajā pusē, izbeidzoties ārpusekonomiskiem spaidiem, kok-

amatnieki audēju pasūtītos rīkus darināja arī no sava materiāla. Lietasko-

kus vini izvēlējās un sagatavoja visai rūpīgi. Gandrīz katrā biezāk apdzī-

votā Vidzemes vietā — miestā vai pilsētiņā dzīvoja un strādāja galdnieki,

kas līdz ar istablietām taisīja arī darbarīkus. Nītis, šķietus un atspoles tai-

sīja gados vecāki cilvēki, kuriem ilgstoša koku tēšana un virpu griešana

jau bija par grūtu.
Līdz 19. gs. beigām, rīkus darinot, lauku galdnieki paraugam ņema

gatavus izstrādājumus. Turpretī kopš 19. gs. 90. gadiem sviru un pusmehā-
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18. tabula

LINAUDĒJU DARBARĪKU CENAS VIDZEME 19. GS.

niskos stāvus taisīja pcc speciāla literatūrā atrodamiem rasējumiem. To-

mēr arī šajā laikā rīki nebija lēti. 19. gs. pirmajā pusē rīku cenas lielā mēra

bija atkarīgas no izejmateriālu sagādes iespējām, bet 19. gs. beigās un

20. gs. sākumā tās |oti ietekmēja kvalificēta galdnieka darba samaksa.

KRĀSOŠANA

19. gs. otrajā pusē profesionālu dziju un audumu krāsotāju vēl bija
maz. Saucamie permaņi [< vlv. verwen, S, 87] dzīvoja pilsētās, miestos,

muižās pie dzirnavām un apkalpoja galvenokārt pilsētniekus un muižas

ļaudis. Zemnieču vairums pašas vēl krāsoja kā vilnu, tā dzijas. Tādēļ arī

līdz pat 20. gs. sākumam saglabājās gadsimtos izstrādātās vietējās krā-

sošanas metodes. Krāsošanai lietoja dabīgās krāsvielas, ko ieguva no 112

vietējiem savvaļas un kultūraugiem [M. Biel., 124], kā arī no minerāliem.

Izlietoja gan visu augu, gan tikai lapas, ziedus, saknes, ogas vai mizas.

Krāsu toņa iegūšanā liela nozīme ir arī krāsaugu ievākšanas laikam un

veidam, tāpēc galvenie krāsaugu ievācēji parasti bija gados vecāki cilvēki,
kas labi pārzināja ievākšanas laikus un konservēšanas metodes. Augu vai-

rumu vāca pavasarī un vasaras sākumā, tomēr darba netrūka arī vēlāk.

Krāsošana notika visos gadalaikos. Tā kā spēcīgākus un tumšākus krāsu

toņus varēja panākt ar svaigiem augiem, daļu dziju bija jākrāso vasarā

un rudenī. Bālākus un gaišākus toņus ieguva no žāvētiem augiem, līdz ar

to daļu izejmateriāla varēja krāsot arī ziemā un pavasarī. Latvijas augi
visvairāk dod dzeltenos, dzeltenzaļos un zaļos krāsu toņus.

Riku cenas rub|os

Vieta Gadi
trizulu
stāvi šķiets

nišu

kava

velku Jiku

spole
к.опУ
plekts

Govs

cena

rub|os
Avots

Jaunpiebalga 30. gadi 1—4 0,5 LCVVA. 5890. f..
1. apr.. 2.-5. L

Jaunpiebalga 40. gadi 4—5 1 — 1,25 1.1 8 7—8 Turpat, 3.—6. I.

Trikāta,
Jaunpiebalga

50. gadi 3-5 1,25—1,70 0,5 0,1 10 8 Turpat. 5. I. un

7284. f., 1. apr.,
2. I.

Jaunpiebalga,
Grostona

60. gadi 6—12 0,75 0,1 12 12—18 Turpat, 5890. Ļ
1. apr.. 8.—12. I.,
un 908. L

1. apr., 58. 1.

Jaunpiebalga 70. gadi 4—12 1 0,2 0.1 12—25 18-22 Turpat, 5890. f..

I. apr., 10,—38. 1.

Smiltene.

Jaunpiebalga

80. gadi 4-15 0,75-2,50 0,5 0.07 10 20—25 Turpat, 38. 1. un

3358. L, 33. apr.,

13. 1.

Trikāta,
Baižkalns

1893. gads 10-30 20—30 Turpat. 7284. f.,
1. apr.. 2. I., 83. I.
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No visvairāk lietotiem augiem dzeltenās krāsas iegūšanai 19. gs. jā-
min šādi: mežābeles (Mālus silvcstris) lapas un mizas — no dzeltenas
līdz pat zelta dzeltenai krāsai; egles (Picea excelsa) mizas un čiekuri —

okera dzeltena; bārbeles (Berberis vulgaris) ogas — citrondzeltena; stai-

pekņu (Lycopodium clavatum) viss augs — dzeltena; pureņu (Callha pa-
lustris) ziedi — koši dzeltena; dzelteno margrietiņu (Anthemis tinctoria)
ziedgalviņas — dažādi koši dzelteni toņi; sīpola (Allium cepa) mizas —

dzelteni līdz brūndzclteniem toņiem v. c. Zaļo krāsu panāca no šādiem

augiem: pelašķu (Achillea millefolium) viss augs — dzeltenzaļa; vīgriežu
(Spiraea ulmaria) viss augs — gaiši zaļa; pabērza (Rhamnus cathartica)
miza — sunu zaļa; viršu (Calluna vulgaris) jaunie asni — tumši olīvzaļa;
virzas (Stellaria media) viss augs — zaļa krasa v. c.

Vidzemnieču audumos niansēm bagāta bija pelēko toņu gamma, kuru

iegūšanai visbiežāk izmantoja miltenājus (Arctostaphylos uva-ursi). To

viss augs dod zaļganpeleku krāsu, kamēr kaņepes (Cannabis sativa) —

ļauj panākt piesātinatakus tumši zaļganpelēkus toņus. Dzidru pelēkumu no

gaiša līdz krēslaini tumšam deva ozola (Quercus pedunculata) mizas.

Sens, ļoti populārs krāsošanas veids bija tā saucamā rustišana [< vlv

ruste, S, 103]. Melnalkšņa (Alnus glulinosa) mizu novārījumā nokrāsotu

rūsganbrūnu vilnu sprīdi bieza kārtā izklāja uz silta mūra vai karstas mai-

zes krāsns klona. Vilnu laiku pa laikam aplaistīja ar krāsas šķīdumu un

sutināja vairākas diennaktis, līdz ieguva vajadzīgo toņa piesātinājumu.
Visai bieži brūnās krāsas ieguvei izmantoja ari apses (Populus tremula)
mizu — tumši brūnu toņu devēju un pilādža (Sorbus aucuparia) mizu, no

kuras dabūja sārti brūnus toņus.
Oranžsarkanos un violetsarkanos krāsu toņus ļāva iegūt tikai reti

augi. Sarkanīgus toņus vidzemnieces visbiežāk dabūja no četriem augiem:

rūsas sarkanu no madaru (Galium boreale) saknēm; sarkanvioletu no

asinszāles (Hypericum perforatum) ziediem; viegli sarkanīgu no retēja

(Potentilla silvestris) saknēm un raudenes (Origanum vulgare) visa auga.

Tumši zilos toņus ieguva no mēlenēm (īsatis tinctoria) un pliederkosas

(Sambucus nigra) gatavām ogām, kas deva tumši zilganpelēkos toņus.

Izteikti zilu un sarkanu krāsu no vietējiem augiem dabūt nevar. Ari melnu

krāsu iegūt grūti. Vidzemes zemnieces melnu krāsoja ar tiem pašiem au-

giem, no kuriem ieguva pelēku un zilganu krāsu, tikai krāsvielas ņēma lie-

lākā koncentrācijā un krāsoja ilgāk.
Krāsvielas nostiprināšanai uz šķiedras, kā arī dažādu nokrāsu iegū-

šanai mājas apstākļos lietoja bērzu sulas, piena sūkalas, alus patekas,

pelnu sārmus v. с. (M. Biel., 112]. Lietojot šādus līdzekļus, krāsu toņi ne-

bija visai dzidri. Jau 19. gs. pirmajā pusē zemnieki par kodinātājiem sāka

izmantot dzelzs (FeSO2
-7H

20) un vara vitriolus (CuSO4 • 5H20), bet vē-

lāk arī alaunu (KAI (504 )2 • 12H20). Augu krāsvielu piešķirtie toņi tādē-

jādi kļuva dzidrāki un spožāki.
Minētās augu krāsvielas vairāk piemērotas dzīvnieku šķiedras krā-

sošanai. Tāpēc vidzemnieki ar augu krāsām galvenokārt krāsoja vilnu vai

vilnas dziju.
Līdz pat 20. gs. sākumam linu krāsošanai visvairāk lietoja vecāko

kublu krāsu — dabīgo indigo, kas tehnisko īpašību dēļ augu šķiedru krā-

sošanai bija vispiemērotākais. Indigo jeb krāsvielu indigotīnu nelielos dau-

dzumos varēja iegūt no vietējā, jau minēta auga — mēlenēm (īsatis tincto-

ria). Tomēr daudz intensīvāks bija Dienvidāzijā, Austrumazija un Latīņ-

amerikā iegūtais indigotīns, ko ieveda arī Latvijā. Vidzemes audēji to

iegādājās pilsētās un no apkārtstaigājošiem tirgotājiem.
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Krāsošana ar indigo bija ilgstošs un nepatīkams darbs. Krāsvielu sa-

gatavoja, to šķīdinot. Visvecākais Vidzemē izplatītais paņēmiens bija šķī-
dināšana ar rūgstoša urīna palīdzību. Parasti koka trauku ieraka kūtī aitu

mēslos. Traukā ieleja urīna iejaukto indigo. Šķīdumu raudzēja I—21 —2 die-

nas, tad tajā ielika vilnu vai dziju un raudzēšanu turpināja 6—21 dienu

[M. Biel., 143].
Kopš 19. gs. vidus lauku amatnieki iegādājās arī tādas krasas, kuras

lietoja pilsētu amatnieku darbnīcās un topošajos tekstilrūpniecības uzņē-

mumos, piemēram, no Latīņamcrikas ievestos krāsu kokus. Sarkanās krā-

sas ieguvei lietoja arī citas ievestās krāsvielas: krāpu (Rubia tindorum)
un košenili (Cockus cacti).

Vairumā lauku sētu īpašu krāsošanas darbarīku bija ļoti maz. Pie tiem

varam pieskaitīt koka mentes un spaiņus, kā arī neglazētus māla podus.
Pēdējos izmantoja, krāsojot dzijas gaišās krāsās, bet parasti izlīdzējās ar

ēdienu vārāmiem katliem. Jāpiebilst, ka arī tie ietekmēja krāsu toni: dzelzs

katlos krāsojamais materiāls k|uva tumšāks, pelēcīgāks, vara katlos —

sarkanīgāks.
Lielas pārmaiņas audumu krāsošanā ienesa sintētisko krāsvielu atklā-

šana. 1856. gadā sintezēja pirmo anilīnkrāsu mauveinu, kas deva spoži
sārtvioletu toni. Tam sekoja dažādas sarkanās, dzeltenās v. c. krāsas, kas,
sākot ar 19. gs. 60. gadiem, izplatījās arī Krievijas tirgos. lemācīties strā-

dāt ar šīm krāsvielām lauku audējiem sākumā bija grūti, jo krāsošanas re-

ceptūras un tehnoloģijas aprakstu latviešu valodā nebija. Vieni no pirma-

jiem anilīnkrāsu ieviesējiem praksē bija krāsvielu tirgotāji, kas nereti uz-

ņēmās arī krāsotāju pienākumus.
Strādājot ar sintētiskām krāsvielām, vilnas dziju krāsošana lielākos

daudzumos bija ērtāka nekā agrāk, bet arī tagad to varēja veikt tikai spe-
ciāli iekārtotās darbnīcās. Lauku amatnieki krāsošanas darbnīcas ierīkoja
pirtīs. So darbnīcu iekārta bija ļoti primitīva: pavards, 2—3 desmitspaiņu
tilpuma katli un mājas apstāk|os izgatavota rokas spiede.

Audumu darināšanai izmantojamā izejmateriāla dabīgo krāsu izmai-

nīja arī ar citām metodēm, piemēram, šķiedru mērcējot vai balinot. Atšķi-

rīgu linu šķiedras nokrāsu panāca ar dažāda veida mērcēšanu. Piemēram,
mērcējot tekošā ūdenī, ieguva gaišu šķiedru, bet, ievietojot linus purvainā

mārkā, — tumši pelēku. Dažkārt, lai paātrinātu mērcēšanas procesu, mārkā

sabēra zirgu mēslus, kas savukārt šķiedru iekrāsoja dzeltenīgi zajganu.

BALINĀŠANA

Lai iegūtu mīkstus un baltus audumus, linu šķiedras balināja. Kā

zemnieki, tā amatnieki, mājrūpnieki un manufaktūrās nodarbinātie audēji
līdz 19. gs. vidum balināja tikai zem klajas debess, t. i., ārpus telpām
un saulē. To darīja galvenokārt pavasarī jeb gada otrajā ceturksnī. Au-

deklus pēc mērcēšanas un vārīšanas pelnu sārmā skaloja un turēja izklā-

tus divas nedējas. Visvieglāk un labāk izbalinājās audumi, kurus jau
marta beigās nolika uz ledus, resp., izskalotos audeklus izvilka no ūdens

un atstāja uz ledus. Vecpiebalgā Alauksts un Raunā Mūsiņa ezers šajā
gadalaikā parasti bija noklāti audekliem. Piesalušos audeklus varēja no-

ņemt tikai dienas vidū, kad pavasara saule atkausēja ledus virspusi. Au-

deklus balināja arī uz zāles, bet šis paņēmiens bija darbietilpīgāks un

nedeva tik labus rezultātus kā iepriekšējais: audeklus vajadzēja bieži lais-
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tīt, jo slapji labāk balo, piestiprināt pie zemes, lai vējš nesagriež, utt. Audu-

mus lielākoties izklāja pļavās, bet balināšanai lielos vairumos mājrūpnieki
ierīkoja īpašus blieka dārzus, t. i., nogludināja tīrumu vai noru un to iežo-

goja. Sadus 200—300 kvadrātasis lielus blieka dārzus Piebalgā ierīkoja
jau 19. gs. 40. gados [LCVVA, 5890. f., 1. apr., 14. L, 114. lp.].

19. gs. 60. gados sīkražotāji balināšanai sāka izmantot arī hlorkaļ-

ķus (CaOCl 2). Strādājot ar šo balinātāju, bija nepieciešami īpaši darba-

rīki: mucas kaļķu sajaukšanai un balināmā šķīduma sagatavošanai un ku-

buli tiešai balināšanai.

Rīkus Vidzemes mājrūpnieki sagādāja, bet līdz balināšanas darbnīcu

ierīkošanai nenonāca.

GLUDINĀŠANA UN VELŠANA

19. gs. otrajā pusē Vidzemes zemnieku sētās veica arī noausto audumu

apstrādi — gludināšanu un velšanu. Noausto audumu iztina no auduma

veltņa un satina glabāšanai paredzētā lieluma rituļos — baķos. Līdz vienu

olekti platos audumus tina visā platumā, bet platākos (galvenokārt mājrūp-
niecibas apvidos un gar Daugavu) mēdza arī gareniski pārlocīt uz pusēm,

tad satīt pusplatuma baķos. Locīšanu un satīšanu parasti darīja divi cil-

vēki. Lai audums precīzi un gludi satītos, kļūtu mīkstāks un gludāks, pār-
locīšanas laikā to braucīja. Locītājas audeklu izstiepa, gareniski pārlocīja,
pārmeta pār kādām durvīm (centrālajā Vidzemē), aužamo stāvu augšējo

šķērsi vai velku veltni (Dienvidvidzernē) un tad, katra aiz sava gala turē-

damas, vilka audeklu pār braucīšanai izvēlētā priekšmeta virsu turp un at-

pakaļ, līdz tas iegulās locījuma vietā un audumu varēja satīt. Ja baķī sa-

tītais audums vēl nelikās pietiekami gluds, tad baķi kūla, resp., nolika uz

bluķa un dauzīja ar veļas bungu.
Vilnas vai pusvilnas audumus, resp., vadmalu un pusvadmalu, maias

kārtībā mēdza arī velt, t. i., padarīt mīkstāku un biezāku. Veļas mazgāša-

nai lietojamos toveros un baļļās sagatavoja stipru siltu ziepju ūdeni,

iemērca tajā veļamo gabalu, burzīja ar rokām, stampāja ar veļas stampu,
berza uz rievaina veļasdēļa vai rievaina veltņa. Apvidos gar Daugavu

stampāšanu aizstāia mīdīšana, t. i., velšanu veica cilvēka kājas. Vel-

šanai lietojamo ūdeni 2—3 reizes no jauna uzkarsēja, jo velšanu turpi-

nāja tikmēr, kamēr vilnas šķiedriņas cita ar citu bija savā starpā pietie-
kami saķērušās un audums šķita mīksts un biezs. Uzvelto audumu uztina

uz nūjiņas baķītī un lika siltā maizes krāsnī izkarst, lai vēlums būtu glu-
dāks, īzkarsušo audumu skaloja, tad žāvēja un gludināja ar gluddzelzi
vai. liekot baķīti maizes krāsnī, izkarsēia pa otram lāgam. Izkaltēto un

izgludināto vadmalas baķi ietina vai iešuva audekla gabalā un nolika

glabāties.
Kopš 19. gs. pēdējās trešdaļas senās gludināšanas un velšanas me-

todes strauji izzuda, jo lauku dzirnavās ierīkoja apretūras darbnīcas, ku-

rās zemnieki un amatnieki nodeva apstrādāt — velt, presēt, cirpt mājās
austos audumus.

# V

Aplūkotais materiāls ļauj secināt, ka aušanas darbarīki un paņēmieni

pilnveidojās ciešā saistībā ar nodarbošanās nozares attīstību. Darbarīki

neattīstījās pa vienam, bet veseliem komplektiem. Katrai konkrētai
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ražošanas attīstības pakāpei atbilda noteikts darbarīku un paņēmienu kom-

plekts. Arī rīku formas neradās patvaļīgi, bet izauga organiskā saistībā ar

laikmeta tehniskajām prasībām. Aušanas darbarīku attīstībā noteicošais

faktors bija amatnieku cenšanās palielināt darba ražīgumu. Tāpēc attīstī-

tākie rīki vispirms parādījās amatniecības un mājrūpniecības centros, tad

izplatījās tālāk un ar laiku nonāca arī zemnieču jeb mājamatnieču rīcībā.

19. gs. otrajā pusē zemnieces jau strādāja ar vairumu šajā noda|ā minēto

rīku un paņēmienu.

Saskaņā ar tehnikas vēstures atzinumiem varam pieņemt, ka Latvi-

jas iedzīvotāji pirmatnējās kopienas iekārtas sairuma posma pazina piecus
pavedienu savienošanas paņēmienus: vīšanu, pīšanu, mežģīšanu, cilāšanu

un aušanu, kā arī vairākus rīkus: ceļus, austuvi līkstē — šauro audumu

aušanai un austuvi staklēs — plato audumu darināšanai. Pazina arī šīm

ierīcēm atbilstošas dētajās: veldenes, sākotnējās nītis, kas vēlāk pazīsta-
mas jostu aušanā un darbā ar vertikāliem stāviem, sprūdu, skalu, atskali

un saivu. Pazina arī mērus: kauliņu, sprīdi, pēdu, kamolu. Sie rīki un mēri

attiecināmi uz pirmo (senāko) kultūras slāni.

Agrā feodālisma periodam atbilst otrais kultūras slānis, pie kura va-

ram pieskaitīt attīstītos vertikālos stāvus un nepārvietojamo horizontālo

stāvu sākuma stadiju, velku uzvilkšanu uz sienas no kamoliem ar roku, vī-

vuju vai skaliņu. Sim slānim pieskaitāmas arī sākotnējās tītavas — me-

tavas, likāni, šaudekle, viengabala koka šķiets, kā arī horizontālo stāvu

šķiets ar zobiem un silavām. Agrā feodālisma perioda tehniskās attīstības

līmenim atbilst arī Austrumeiropas un Viduseiropas tautām pazīstamie
mēri: siena, posms, olekts.

Pirmais un otrais kultūras slānis bija izveidojies naturālās saim-

niecības apstākjos un, tiem joprojām pastāvot līdz 19. gs., rīku un darbību

nosaukumos saglabājuši galvenokārt senos baltiskos vārdus.

Attīstītais feodālisms devis trešo kultūras slāni ar lielāko rokas auša-

nas darbarīku, paņēmienu un mēru skaitu. Uz šo kultūras slāni attiecināma

velku uzvilkšana uz kāršu velku kokiem ar lāpstiņu no 2—4 kraķiem, strā-

dājot ar vilnas pavedieniem, vai no 6—12 spolēm, velkiem izmantojot linu

dzijas. Sajā slānī ietilpst arī atsegte, atspole, pārvietojamie trīzuju stāvi,

pusnīts, riekums, saistītās nītis, tītavas uztīšanai un notīšanai; mēri — ar-

šina, gaņģis, kāls, kārts, kava, spole. Trešais komplekts izveidojās izvēr-

stas preču-naudas saimniecības apstākjos amatnieku darbnīcās. Sī kul-

tūras slāņa rīkus zemnieki 19. gs. lietoja visvairāk.

Ceturtajam kultūras slānim atbilstošo audēju darbarīku un paņēmienu
izveide saistīta ar audumu ražošanu manufaktūrās. Te jāmin velku uz-

vilkšana uz riņķa velku kokiem ar 12—40 spolēm, dažāda garuma dziju

gabaliem piemērotas tītavas, spolējamais ratiņš, trīzuju stāvi 130—200 cm

platumā ar I—2 velku veltņiem, starpniekiem, sistavu ar caursviedi, cilā-

tavu, kāpsli, riekumu; mēri: riņķi, simti, stuks. Sis slānis Vidzemē galve-
nokārt veidojies feodālisma sairuma periodā. 19. gs. to izmantoja amat-

nieki un mājrūpnieki. Vairāku tehniski sarežģītāko rīku — cilātava, sistava

ar caursviedi, otrais velku veltnis — zemnieku mājamatnieku lietojumā ne-

bija, kamēr vienkāršākie rīki 19. gs. otrajā pusē iegāja arī mājamatnieču
darbarīku sastāvā.

No tehniskās attīstības viedokļa ceturtajam kultūras slānim pieskai-
tāmi arī specializētie sviru stāvi. Vidzemē tie parādījās kapitālisma periodā
gandrīz vienlaicīgi ar piekto slāni — uzlabotiem riņķa velku kokiem

(3 rāmji griežami ar spoli), pusmehāniskiem stāviem jeb Viļumsona stel-
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lēm ar žakarda tipa rakstotāju, spolējamo mašīnu, metāla šķietiem, me-

tāla nīšu acīm, nīšu adatu.

Piektais kultūras slānis, kas veidojies 19. gs. pēdējā ceturksnī, rak-

sturīgs kapitālisma periodam. Tam atbilstošie rīki 20. gs. beigas bija lauku

un mazo pilsētu amatnieku darbnīcās darbarīku komplekta galvenās sastāv-

daļas. Zemnieku mājamatnieku lietojumā šī slāņa rīki sastopami reti.

Katra audēju grupa (mājamatnieces, amatnieki, mājrūpnieki) un to

ietvaros arī vēl sīkākās audēju sociāli ekonomiskās grupas atbilstoši ražo-

šanas raksturam un savām ekonomiskām iespējām no šiem pieciem kultū-

ras slāņiem izvēlējās sev vajadzīgo rīku sastāvu. Rezultātā 19. gs. Vidze-

mes laukos praksē pastāvēja sociāli nosacīta relatīvi liela rīku un rīku

komplektu dažādība, kuras sastāvā un saglabāšanā vērojamas šādas likum-

sakarības.

Tehniskas attīstības ziņā atšķirīgu rīku līdzāspastāvēšana vienos un

tajos pašos apvidos saistāma ar sociāli atšķirīgu ražotāju grupu darbību,

t. i., zemnieces mājamatnieces strādāja ar tehniski vienkāršākiem, amat-

nieki un mājrūpnieki — ar tehniski attīstītākiem rīkiem. Spilgtus piemērus

tam vēl 19. gs. otrajā pusē sniedz pat mājrūpniecības apvidi. Vecpiebalgā
īso, mājas vajadzībām aužamo audeklu velkus sievietes dažkārt meta uz

sienas, kamēr vēveri pārdodamo audeklu velkus vilka uz 3 rāmju velku

kokiem. Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, Veļķos bija atšķirības arī mēros — uē-

veru gaņģi (40 pavedieni), meitiešu gaņģi (30 pavedieni jeb faktiski

posms). Zosēnos vēl 20. gs. sākumā zemnieču un profesionālo audēju rīku

atšķirību formulēja visai izteiksmīgi: vēveru strelles un meitiešu stāvi. To-

mēr ne visur saglabājās tik strikti izteikts dalījums zemnieču mājamat-

nieču un amatnieku rīkos. Apvidos, kur 19. gs. pirmajā pusē muižnieki ne-

atbalstīja zemnieku cenšanos nodarboties ar amatniecību, amatnieki retāk

atklāti nodalījās no zemkopjiem. Līdz ar to ekonomisko un radniecības ap-

stākļu rezultātā (samaksa par mitekli un uzturu, mantošana, dāvināšana

utt.) amatnieku rīki ieplūda un daļēji saplūda ar mājamatnieču rīku sa-

stāvu, paaugstinot tā tehnisko līmeni, bet paši neaizsniedzot mājrūpnie-
cības apvidu rīku attīstības pakāpi. Jāpiebilst, ka saudzīgi lietots un gla-

bāts rīku komplekts kalpoja trim paaudzēm.
Vidzemes lauku audēju darbarīkos (nosaukumos, mēros, konstrukci-

jās) un šo rīku komplektos 19. un 20. gs. saglabājās iepriekšējos gadsim-
tos izveidojušās lokālas variācijas. Jaunas lokālas variācijas veidojās arī

19. gs. otrajā pusē sakarā ar audēju dzīvesvietu maiņu. Spilgtākie risinā-

jumi vērojami Vidzemes malienēs (Ainaži, Rozēni, Svētciems, Vitrupe, Ape,
Jaunroze, Veclaicene, Lubāna, Stāmeriena, Koknese, Pļaviņas), kur uz

pastāvīgu dzīvi pārcēlās audēji no amatniecības un mājrūpniecības cen-

triem (Dzērbenes, Jaunpiebalgas, Raunas, Vecpiebalgas, Veselavas v. c.

vietām), ievezdami dzimto apvidu rīkus un rīku nosaukumus.

Var teikt, ka zemnieču mājamatnieču vairums aplūkojamā periodā iz-

mantoja 2.-4. slāņa rīkus, amatnieki un mājrūpnieki 3—5. slāņa rīkus. To

visai uzskatāmi parāda vairākiem kultūras slāņiem piederīgo rīku un šo

rīku baltisko nosaukumu saglabāšana, trim kultūras slāņiem atbilstošo

darbību — uzvilkšanu uz sienas, kāršu un riņķa velku kokiem (24. att ), arī

darbības vārdu mest, vilkt un šķērēt izplatība, velku un auduma veltņu

(29. att.), škieta-ķemmes (34. att.) un uzvelkamās lāpstiņas nosaukumu

izplatība.
Pirmajiem trim kultūras slāņiem piederošo rīku izmantošana zemnieku

sētās jau 19. gs. pirmajā pusē bija kļuvusi par tradīciju. Tās ietvaros pa-

stāvēja tādas lokālas savdabības, kas saistāmas ar iedzīvotāju etnisko
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38. att. Rietumsomu cilmes vai ar rietumsomu valodu starpniecību aizgūtie aušanas darba-

rīku un mēru nosaukumi Vidzemē 20. gs. sāk.:

1— kāls; 2 — stabi; 3 — ste||u stabi; 4 — pedā|i; 5— peka; 6 — rumbiņa; 7 — audekla

kurķis; 8 — kurķis; 9 — dzērvīte (audekla veltnis); 10 — dzērvite (velku veltnis); 11 —

kangas (aužamie stāvi); 12 — kangas (aužamo stāvu stabi jeb kājas); 13 — pulcīna;
14 — pulka; 15 — puļķis; 10 — trelliņu tītavas; 17 — kamolu kaste; 18 — kava.

sastāvu: aušanai paredzēto pavedienu sakārtošanā lietoto darbību un rīku

nosaukumi ar sakni mest izplatīti areālā, kuru agrajā feodālismā apdzīvoja
balti. Aušanas darbarīku rietumsomiskas cilmes nosaukumu un semantisko

kalku izplatība Vidzemē iezīmē ne vien agrā feodālisma periodā rietum-

somu apdzīvotās teritorijas, bet arī vietas, kur vēlāk ievesti vai ieceļojuši
rietumsomi; pavedienu uzvilkšanas rīka — kamolu kastes un tas nosau-

kumu izplatība samērā precīzi parāda 18. un 19. gs. ieceļotāju igauņu ap-

tuvenās apmešanās vietas (38. att.).
Aušanas rīku slāvisko nosaukumu izplatība Austrumvidzemē (39. att.),

tāpat kā Ziemeļlatgalē, rāda kultūras sakarus ar krieviem. So nosaukumu

grupa atbilst feodālisma sairuma perioda kultūras slāņa reālijām. Pagai-
dām slāvisko leksēmu izplatīšanos, kas notikusi šajās teritorijās, paralēli
saglabājot arī baltiskas cilmes nosaukumus, Austrumvidzemē varam sais-

tīt ar diviem faktoriem: 1) tās pārņemtas no kaimiņos dzīvojošiem krieviem,
kas ienākuši no Pleskavas guberņas; 2) tās ieviesuši galdnieki, jo šī kul-

tūras slāņa rīkus Vidzemē 19. gs. otrajā pusē jau izgatavoja profesionālie
amatnieki. Galdnieki varēja būt šais apvidos gan uz pastāvigu dzīvi apme-
tušies krievi, gan peļņās nācēji pareizticīgie latvieši no Ostrovas, kas lie-

toja krievu amatniecības leksiku.
Nosaukuma gaņilka (sistava ar caursviedi) izplatība Centrālajā Vid-

zemē saistāma ar Rīgas tekstilfabrikās lietoto nosaukumu.

Kultūras sakarus ar ģermāņiem trešā kultūras slāņa jeb attīstītā feo-

dālisma perioda materiālā rāda daudzie ģermāniskās cilmes nosaukumi,
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39. att. Slāvismi aušanas darbarīku nosaukumos Vidzemē 20. gs. sāk.:

1— bočaks; 2 — boča koks; 3 — colonka; 4 — čolanka; 5 — ganiļka; 6 — gaņirka;
7 — gaņirkas atspole; 5 — gurstes tītavas; 9 — čaučīte; 10 — kauce; 11 — krukāns;

12 — strasti; 13 — kolūdas bomis.

kas Vidzemē un Kurzemē iesakņojās latviešu audēju leksikā vācu amat-

nieku priviliģētā stāvokļa dēļ un tika lietoti gan patstāvīgi, gan blakus bal-

tiskas vai rietumsomiskas cilmes nosaukumiem.

Trešajam kultūras slānim atbilstošie rīki konstruktīvi ļoti līdzīgi citu

Baltijas jūras krastos dzīvojošo tautu aušanas darbarīkiem. Tādēļ ir pa-

mats domāt, ka šī slāņa izveidošanās risinājusies: 1) pakāpeniskas vietē-

jas evolūcijas ceļā, 2) saņemot kultūras impulsus no ārienes. Pieņēmumu

pastiprina fakts, ka lielākais šim kultūras slānim atbilstošo ģermānismu
blīvums (galvenokārt viduslejasvācu izcelsmes vārdi) atrodams apvidos

ap bijušam Hanzas tirdzniecības savienības pilsētām. Vārdu etimoloģija

un areāls mudina domāt, ka Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Limbažos, Straupē,

Kuldīgā un Ventspilī tos ieviesuši ceļojošie amatnieki. No šīm pilsētām ar

amatnieku starpniecību attiecīgā leksika varēja izplatīties zemnieku vidū

(28., 29. att.).

Ceturtajam un piektajam kultūras slānim atbilstošo ģermānismu iz-

platība saistīta ar: 1) vietējo iedzīvotāju nodarbināšanu muižu aušanas

manufaktūrās, kur tie pierada pie nosaukumiem vācu valodā; 2) ar spe-

ciālo literatūru vācu valodā, ko lietoja latviešu, igauņu v. c. tautību audēji
un galdnieki; 3) ar fabrikās ražoto (vietējo un ievesto) rīku un riku detaļu

iegādi.
19. gs. otrajā pusē strikti nošķirt mājatnatnieku, amatnieku un māj-

rūpnieku darbarīku komplektus citu no cita nav iespējams, jo velku sakār-

tošanas rīku un aužamo stāvu attīstība nerisinājās sinhroni. Cēlonis šai

parādībai meklējams šādos faktos.



Velku sakārtošanā parasti izmantoja mazāk kvalificētu darbaspēku,
piemēram, pusaudžus, mācekļus v. c. Velkus iekārtoja stāvos un auda jau
darba iemaņas pilnība apguvuši speciālisti. Та kā kvalificētu darbaspēku
centas izmantot iespējami lietderīgāk, tad arī viņu lietotos rīkus arvien

centas veidot labākus un ražīgākus. Tāpēc arī sarežģītākos rīkus — rati-

ņus un stāvus pagatavoja galdnieki. Līdz ar to aužamajos stāvos mazāk

vērojamas lokālās iezīmes, turklāt primitīvās formas tiem izzudušas atrak

nekā velku sagatavošanas rīkiem.

Galdnieku loma lokālo variantu nivelēšanā spilgti izpaudās centienos

darināt un pārdot pēc iespējas dārgākus — laikmeta prasībām vairāk at-

bilstošus rikus. Sevišķi spilgti šī tendence izpaudās 19. gs. pēdējā ceturk-

snī, kad rikus taisīja pēc speciālajā literatūra publicētiem rasējumiem un

izmantoja fabrikās ražotas deta|as. Sī iemesla dēļ pirktiem — piektā kul-

tūras slāņa rīkiem (sviru un Viļumsona stellēm) nekādas vietējas savda-

bibas pat neiezīmejās.
Vienkāršākos, audumu ražošanā maznozīmīgākos rīkus Vidzemes ma-

lienēs zemnieki izgatavoja paši pat vēl līdz 20. gs. sākumam, tādēļ riku

ārējā formā, nostradajuma, proporcijās lokālas īpatnības turpināja sa-

glabāties.
Pirmiem četriem kultūras slāņiem piederošie darbarīki bija viegli iz-

jaucami, piemēroti uzglabāšanai šaurās telpās. Tas liecina, ka aušana ar

rokas darbarīkiem nav notikusi sistemātiski, ta galvenokārt bijusi sezonas

darbs un Vidzemes audēju vairākumam nav bijušas īpašas darba telpas
vai darbnīcas.

Audumu darināšanai nepieciešamos izejmateriālus lauku audēji krā-

soja nelielos daudzumos, jo tirgus vajadzībām domāto produkciju parasti
nekrāsoja. Arī vilnas audumu velšana un presēšana mājas apstākļos no-

tika tikai audēju ģimeņu patēriņa apjomā. Tapcc krāsošanā un velšanā

darbarīki un paņēmieni attīstījās lēnāk nekā aušanā. 19. gs. otrajā pusē
nelielo krāsošanas un apretūras darbnīcu ierīkošana bija solis krāsotāju
un apretētāju darba atdalīšanas virzienā, ko pilnībā realizēja tikai fab-

riku industrija.
Lauku audēji, balinot šķiedras un audumus, izmantoja tādas pašas

metodes kā pilsētu amatnieku darbnīcās, manufaktūrās un topošajos tek-

stilrūpniecības uzņēmumos, tikai vienkāršotā veidā, jo viņiem bija maz spe-
ciāli šim nolūkam iekārtotu darbnīcu.



40. att. Pītās jostas. 1 — vilna, šķērsejoša trinīša pinums 271x7,2 cm. Dzērbene, CVVM
433; 2 — vilna, šķērsejoša trinīša pinums 252x6,5 cm, Valmieras apr., CVVM 1004;
3 — vilna, vienkārtņa pinums, 300X4 cm, Tūja, CVVM 1015; 4 — vilna, gareniskais tri-

nīša pinums, 293x9 cm, Vidzeme. CVVM 434.



41. att. Celaiņu un Aulejas jostu audumi. 1 — josta, vilna. lini. rakstota celaine ar 6 rak-

stu motīviem, 230x3,8 cm, 19. gs. pirmā puse, Ungurmuižas pag., CVVM 171762; 2 —

apauda, vilna, lini, rakstotā celaine ar 18 raksta motīviem. 217x2,5 cm, Madona, CVVM

26766; 3 — apauda, vilna, ceļu malas, Aulejas jostu auduma vidus. 217X2,5 cm, Līvāni,

CVVM 1481; 4
— josta, vilna, vidū Aulejas jostu audums ar 13 raksta motīviem, audenes

malas, 176x1,6 cm. Viskaļi, CVVM 7205; 5 — prievīte, vilna, lini, Aulejas jostu audums.

222x0,9 cm, Vietalva, CVVM 314; 6 — prievīte, vilna, lini, Aulejas jostu audums, ar aude-

nes-ziedaines maliņu, 234x1,5 cm, Skujenes pag.. CVVM 425.



42. att. Ziedaines. 1 — prievīte, vilna, audene, 125x1.1 cm. Vecpiebalga, CVVM 163
2

— prievīte, vilna, audene, 310x1.5 cm, Mēdzula, CVVM 338; 3 — josta, vilna, audene
269x1,5 cm, Vecpiebalga, CVVM 105; 4 — josta, vilna, audene, 276x2,5 cm, Jaunpiebalga,
CVVM 135; 5 — josta, vilna, audene. 90x4.1 cm, Bilska, CVVM 992; 6 — josta vilna,

audene, 159x2,4 cm, Valmiera, CVVM 5026.



43. att. Audenes. 1 — josta, vilna, lini, audene ar 7 raksta motīviem vidū. Aulejas jostu
auduma malas, 220X5,2 cm, Krustpils, CVVM 1309; 2 — josta, vilna, lini, audene ar

Aulejas jostu auduma malām, 150x4 cm, Krustpils, CVVM 1287; 3 — josta, vilna, lini,

audene ar 5 raksta motīviem vidū, ziedaines malas, 264x4,3 cm, Krustpils, CWM 1311;
4 — josta, vilna, lini. audene, 295x5 cm, Krustpils, CVVM 27550/1.



44. att. Audenes. 1 — josta, vilna, lini, audene. 206x3 cm. Stāmeriena, CVVM 633;
2

— josta, vilna, kokvilna, audene ar 10 raksta motīviem, 283x5,7 cm, Lielvārde,
CVVM 17; 3 — josta, vilna, lini. audene ar 14 raksta motīviem. 293x5,8 cm, Laubere,

CVVM 30; 4 — josta, vilna, kokvilna, audene, 250x5,5 cm, Ape. CVVM 160298.



45. att. Audenes. 1 — josta, vilna, audene, 372x7 cm, Kūdums, CVVM 456; 2 — josta,

vilna, audene, 325x7,6 cm, Mazstraupe, CVVM 445; 3 — josta, vilna, audene.

288x11.5 cm, Dunte, 1875. g., CVVM 163199/21; 4 — josta, vilna, audene, 268x5 cm,

Lielstraupe, CVVM 285.

46. att. Gultas sega, vilna, pastiprinātais dubultaudums, 200x186 cm, Vecpiebalga, 20. gs.
sāk., E 25, 28.





47. att. Svītraini brun-

ču audumi. 1 — lini.

vilna, četrnīšu audu at-

lass, Prauliena, CVVM

5345; 2 — lini, vilna,
audu atlass. Madona,

CVVM 4928.



48. att. Rūtaini brunču

audumi. 1 — lini, vil-

na, vienkārtnis, Prau-

liena, CVVM 4773; 2 —

lini, vilna, vienkārtnis,

Mazsalaca. CVVM

10451.



49. att. Rūtaini brunču

audumi. 1 — vilna,

vienkārtnis, Lēdmane,

CVVM 10481; 2 —

kokvilna, vilna, vien-

kārtnis, Lielvārde,

CVVM 10461.



50. att. Villaiņu stūri. 1 — vil-

nas trinītis, 182x178 cm (au-
duma platums 89 cm), 16 cm

garas bārkstis, Krustpils, CVVM

7113; 2 — vilna, trinītis, 198X
Xl9O cm (auduma platums
99 cm), Ungurmuiža, CWM

7091.



51. att. Villaines stūris: kokvilna, vilna, 4 nišu trinītis, 190X183 cm, 10 cm

garas bārkstis (auduma platums 95 cm), Krustpils, CVVM 7105.



52. att. Priekšauti. 1 — lins, vienkārtnis un audu rakstotā auduma svitras, prievīte,
73X123 cm (72 cm plats audekls), Prauliena, CVVM 14734; 2 — iepriekšējā deta|a; 3 —

lins, vienkārtnis ar 4 nīšu audu triniša un 4 nīšu atlasa svītrām, priekšmeta garums un

auduma platums 82 cm, platums 100 cm. Prauliena, CVVM 14739 (šāds audums izman-

tots arī spilvenu pārvalkiem).



53. att. Priekšauti. 1 — audekls, lins, vienkārtnis, auduma platums 72 cm, Vecpiebalga,
CVVM 14707. Balto sīko svītru grupa norada priekšauta apakšmalu. Šādus audumus

lietoja arī ratu un kamanu segu pārvalkiem, nesamiem lakatiem, gultas spilvenu spalvu
drēbēm; 2 — lins, vienkārtnis, 75x83 cm. Vecpiebalga, CVVM 14715; 3 — kokvilna, vien-

kārtnis, 81x86 cm. Vecpiebalga, CVVM 27459; 4 — lins, vienkārtnis, 85x82 cm, Krauk|i,
CVVM 11547.



54. att. Priekšauts, kokvilna, lins, acotais trinītis, «ripuļu raksts», 75 cm plats audums,
priekšauts 77 cm garš, 9 cm plata mežģīne, Laubere, CVVM 14709.



55. att. Gultas sega (fragments), kokvilna, vilna, audu ripss, sega 157x160 cm, Vidzeme,
CVVM 11176.



56. att. Gultas sega (fragments), lini, vilna, audu ripss, 170X143 cm, Cirgaļi, 1915. g.,
CVVM 171113.



57. att. Svītrains brunču audums, lini, vilna, audu ripss, Jaunpiebalga. 19. gs. vidus,

Г 25, 27.

58. att. Gultas sega, kokvilna, vilna, nīdu ripss, 198x178 cm, Augstroze, 20. gs. sāk.,

E 25. 30.







59. att. Gultas sega (fragments), lini, vilna, audu atlass, 203x153 cm. Vidzeme, 20. gs.
sāk., CVVM 6398.



60. att. Gultas sega. kokvilna, vilna, audu ripss, 192x174 cm, Drusti, 20. gs. sāk., CWM

170817.



61. att. Gultas sega, lini, vilna, audu ripss, 197x158 cm, Nītaure, CVVM 7816.

62. att. Kamanu sega, pakulu velki un audi, vilnas bārkstis, 143x98 cm, Tome, 19. gs.

otrā puse, LTM, 2, 83. att.





63. att. Kamanu sega, pakulu velki un audi, vilnas bārkstis, 112x104 cm, Vecgulbene,
CVVM 10918.



161

IIInodaļa

AUDUMI UN TO IZMANTOŠANA

Audumi — audēja darba rezultāts 19. gs. un 20. gs. sākumā bija da-

žādi, tāpat kā cilvēku dzīves praktiskās un estētiskās vajadzības, kuru

apmierināšanai tos darināja. Sīs vajadzības izrietēja no vidzemnieku dzī-

vesveida, materiālajām iespējām, kultūras līmeņa un lielā mērā bija vēs-

turiski nosacītas gadsimtiem ilgajā attīstības gaitā.

lepriekšējās nodaļās izklāstītais materiāls rāda, ka ražotāju savstar-

pējās attiecības un darbarīki raksturo tikai vienas |aužu grupas, šajā ga-

dījumā audēju, dzīves un darba apstākļus. Gatavā produkcija — audumi,
kā redzēsim turpmāk, atspogujo arī patērētāju, resp., visas sabiedrības, dzī-

vesveidu aplūkotajā laikaposmā: audumu praktiskā izmantošana rāda da-

žādo sociālo slāņu dzīves standartu, audumu tehnikas — audēju arod-

iemaņu attīstības līmeni, bet kompozīcijas — darinātāju un patērētāju māk-

sliniecisko gaumi.
19. gs. audēji saņēma mantojumā daudzu iepriekšējo paaudžu piere-

dzi, kuru attīstot tālāk spēja sasniegt vēl nebijušus rezultātus gan audēju
darba ražīguma celšanā, gan jaunu izstrādājumu darināšanā. Mantojuma
viena daļa, kas tehniskās attīstības iespējas bija izsmēlusi jau agrāk, sa-

glabājās nemainīga, līdz kļuva praktiski lieka. Otru daļu audēji turpināja
pilnveidot, ieviešot radikālus jauninājumus un sasniedzot tādējādi vēl ne-

bijušas variācijas.
Audumu būtību visvieglāk saprast, grupējot tos pēc pielietojuma, —

apģērba audumi, gultas drēbes, audumi telpu iekārtošanai un saimniecībā

lietojamie audumi. Priekšmetus aprakstot, tiks dots to nosaukums, izejma-

teriāls, izmēri, darināšanas tehnika, rotāšanas paņēmieni un valkāšanas

tradīcijas, izceļot tās īpašības, kas reljefāk parāda priekšmeta vēsturis-

kās attīstības gaitu.

APĢĒRBA AUDUMI

ŠAURIE APĢĒRBA AUDUMI

Kultūrvēsturiski aušana izveidojās kā apģērba sagādes līdzeklis. Tā-

dēļ senākie audumu izstrādāšanas paņēmieni vēl 19. gs. bija atrodami at-

sevišķos apģērba gabalos. Tā, piemēram, apģērba saturēšanai un apdarei
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Vidzemes zemnieki lietoja šauros audumus, t. i., pīnītes, prievītes un

jostas.
Pīnītes bija 2—B paralēli nostiepti un pēc tam krustojot savienoti (sa-

pīti) lina vai vilnas pavedieni, bet prievītes (30 — 250 cm garas un 0,5 —

3 cm platas) un jostas (1 —3 m garas un 3—B cm platas) — lentveida

audumi, kas darināti galvenokārt no divām pavedienu sistēmām [Jr, 20—

23]. Tās pina, mežģīja, cilāja un auda, tādēļ arī sauca par pitenem, mež-

ģītām, celainēm un audenem. Materiālu, lielumu, tehniku un rotājumu izvē-

lējās atbilstoši priekšmeta pielietojumam.

PĪTENES UN MEZĢĪTES

Viegli stiepjamas, piekļāvīgas un līdz ar to ļoti piemērotas sasiešanai

bija vilnas pitenes un mežģites, kuras pina vai mežģīja tikai ar pirkstiem,
izmantoja zeķu un bikšu uzsiešanai, kažoku sajošanai. Dekoratīvo efektu

piešķīra linu un vilnas pavedienu krasa un pinuma vai mežģījuma struk-

tūra (40. att.).

CELAINES

Tehnisko īpašību un līdz ar to arī izskata ziņā no iepriekšējās izstrā-

dājumu grupas atšķiras nestaipīgās, lēni dilstošās, smaguma turēšanai

piemērotās celaines, kas darinātas, savienojot griešanu un aušanu. Tās

lietoja apaudām (1 —3 cm platas pieaustas vai atsevišķi austas malas vil-

lainēm, lakatiem, priekšautiem v. tml., lai priekšmetu padarītu stiprāku
un rotātu) un jostām (41. att.). Pēdējās daudz izmantoja saimniecībā:

grožiem, kamansegu un sētuvju saitēm v. c.

Ar celainēm apsēja arī saiņus, lai tos vieglāk varētu nest uz muguras.
Var teikt, ka ļaudis tās lietoja visu mūžu, gan dzīves gaitas sākot, gan

nobeidzot, jo celainēs kāra šūpuli un laida kapā zārku. Turīgiem zem-

niekiem katrai vajadzībai bija sava veida ceļu jostas. Saimniecībā lieto-

jamās auda no grodi vērptiem un šķeterētiem linu diegiem svītrainas vai

skujainas. Apģērbam domātās darināja no vilnas un linu pavedieniem
krāšņi rakstotas (41. att.:/—3). šie ļoti izturīgie košie izstrādājumi ne-

varēja apmierināt visas vajadzības, jo celaines pretstatā mīkstajām un

staipīgajām pītenēm bija cietas un biezas (~0,5 cm). Tādēļ audēji ar tiem

pašiem darbarīkiem, t. i., ceļiem, izveidoja nākamo darināšanas paņēmienu,
tā saucamo Aulejas jostu tehniku.

AULEJAS JOSTAS

Aulejas jostas bija pāreja no celainēm uz audenēm, tāpēc, darinot jos-
tas šādā tehnikā, varēja lietot gan ceļu dēlīšus, gan šķietiņu vai nītiņas.
Aulejas jostu tehnikā rakstu veidoja tikai no velkiem, bet bez griešanas
(tehniski atbilst velku ripsam platajos audumos), un ieaustais auds pa-
lika neredzams. Aulejas jostās rakstu izlasīja no abu krāsu velkiem, ka-

mēr audenēm izmantoja tikai vienas krāsas velkus.

Aulejas jostu tehniku dažkārt izmantoja tikai apaudu un jostu vidus-

daļā, tā panākot apģērbam piemērotu, elastīgu un tomēr izturīgu jostu
audumu (41. att.:.?, 4). Šaurām jostām un prievītēm cietās malas nebija
ērtas, tādēļ tās visā platumā auda Aulejas jostu tehnikā (41. att. :5).
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AUDENES

Jostas, kuras šķietiņa vai nitiņas veido tikai ar aušanas paņēmienu,
sauc par audenēm. To vienkāršākais variants — plānas, mazrakstainas,
gludas virsmas jostas, ko galvenokārt lietoja piešuvēm, piemēram, brunču

apakšmalas ielocīšanai v. tml. Nākamais variants, t. s. ziedaines, bija sik-

rakstainas vidēji stingras, viegli darināmas un ērti valkājamas, jo gru-

buļainais audums labi turējās mezglā (41. att.:4; 42. att.: I—6).1 —6). Platas,

bagātīgi rakstainās audenes bija samērā mīkstas un ērti tinamas. Lai to

malas padarītu stingrākas, tas mēdza aust arī Aulejas vai ziedainu teh-

nikā (43. att.: I—3).
Izvēloties jostas variantu, audējas vadījās ne tikai no praktiskiem, bet

ļoti bieži arī no estētiskiem apsvērumiem, pieraduma, paražām. Sie apstākļi
un tehnisko paņēmienu nevienmērīga izplatība vēl 19. gs. sekmēja no-

vadu un vēsturiski etnogrāfisko apgabalu īpatnību saglabāšanos. Та Vid-

zemē vairāk nekā citur darināja audenes — ziedaines, Latgalē skujai-

nās, bet Kurzeme vienkārtņa pitenes.
Jostu dekoratīvās īpašības liela mera ir tehniski nosacītas. Virsmas

struktūra un ornamenta raksturs atkarīgs no pavedienu savienojumu kar-

tības. Kompozīciju nosaka priekšmeta gareniskais laukums, kas pieļauj
raksta izvietojumu tikai josla. Sis īpatnības ir kopīgas visām vienā izpildī-
juma tehnika darinātam jostām. Tādēļ aplūkotajiem vidzemnieku darināju-
miem varam atrast paralēles ne tikai Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, bet

ari kaimiņrepublikās v. c. [Zariņa, 21—32; Jr, 34.-82. att.; LTM, 2, 19—20;
LTM, 3, 19—21; MS, 54—57; Лебедева, 504—509; ЭНО, 215—224; Kauko-

nen, 126.—130. att.; LLM, 3, 25.—176. att.].

Pīteņu, celaiņu un audeņu ilgstošā koeksistence radīja savstarpēju mij-
iedarbību. Tāpēc dekoratīvajās īpašībās, kas neizriet no darināšanas tehni-

kām, var saskatīt atsevišķiem laikmetiem raksturīgos ritmus vai krāsu

salikumus.

Eiropas tautām, tai skaitā ari latviešiem, jostu rotāšanas pamatpa-
ņēmienu vairums izveidojās līdz 13. gs. Salīdzinot Latvijas arheologu

iegūto 6.—13. gs. jostu fragmentu kompozīciju ar 19.—20. gs. jostu kom-

pozīciju, pēc joslu kārtojuma iegūstam šādu ainu. Vienkāršais kārtojums,
t. i., joslas vidusdaļas raksta motīvi sakārtoti vienkāršā rindā (42. att.: 6;

45. att.), izmantots 10.—11. gs. audenēs [Zariņa, 31] un 11. gs. celai-

nēs [Zariņa, 24]. Pārmaiņus kārtojums, t. i., starp divām vienādām rakstu

sastāvdaļām ievietota cita, līdzīga sastāvdaļa tiešā un apgrieztā stāvokli

(41. att. :3\ 44. att. :2), sastopams 12.—13. gs. villaiņu ceļu apaudas Stā-

merienā, Kārļos, Galgauskā un Kastrānē [Zariņa, 79, 81, 83, 97, 102]. Kār-

tojums ar starpformu, t. i., vienveidīgu sastāvdaļu rindā noteiktās vietās

iestarpināta cita rakstura sastāvdaļa (41. att.: 2; 42. att.), atrasts Jaun-

piebalgā [Zariņa, 109].

Līdzība saskatāma arī dažos citos kompozīcijas paņēmienos, piemē-

ram, joslu raksta kārtojumā rombos (43. att.:4; 44. att.: 1, 3, 4), kas 12.—

13. gs. lietoti Kārļos un Bērzpili [Zariņa, 84, 109]. Viena rotājoša motīva

izteiksmes maiņa, ko panāk ar pamatlaukuma krāsu maiņu (40. att. :3;

41. att. .4; 42. att.:/; 43. att. :2), meistarīgi izmantota Stāmerienā [Zariņa,

79]. Atsevišķu motīvu garu periodu mainība, kas 19. gs. vēl ļoti iecienīta

Krustpilī (43. att.) un Lielvārdē (44. att.: 2, 3), līdz ar joslas vidu ievie-

totu kontrastkrāsas pavedienu (43. att.:/, 4\ 44. att. .4) atrasta Kārļos
[Zariņa, 81].



Viens vai vairāki kontrastkrāsas velku pavedieni joslas vidusdaļā sa-

drumstalo raksta pamatmotīvu atšķirīgi uztveramās daļās. Praktiski šāds

stāvoklis rodas, vairākās krāsās izpildot divkrāsu salikumam sacerētu rak-

stu, resp., saliekot kopā atšķirīgus komponentus. Līdzīga sastāvdaļu at-

šķirīga uztveramība daiļdarba kompozīcijā sastopama arī citos tautas māk-

slas žanros, piemēram, tautas mūzikā, kad vienā melodijā dzied vairākas,

pat tematiski atšķirīgas dziesmas. Interesanti, ka feodālisma periodā šīs

parādības būtiski neizmainās.

19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma svītrainās koši krāsainās vīriešu

kažoku jostas (45. att.) darinātas fabrikās ražoto asvilnas kamlotu [< a

camlet, MM, 279; < p kamlot, Zarys, 656] ietekmē. Visai spilgti šī saka-

rība saskatāma igauņu jostu kolekcijās, salīdzinot vienāda vai līdzīga pla-
tuma un krāsu salikuma zemnieku austas un pirktās jostas [EM jostu ko-

lekcija]. Līdzīgus piemērus, tikai skaitliski mazāk, varam vērot arī Latvijā

saglabātajās vidzemnieku jostās [CVVM jostu kolekcija]. Teikto apstiprina
arī šo jostu valkāšanas izplatība. Visvairāk tās lietotas Vidzemes jūrmalā
un Rūjienas apkārtnē, kur jūrnieku, zvejnieku un turīgo zemnieku ģime-
nēs samērā daudz valkāja pirktas drēbes. Sājos apvidos dzīvoja daudz

igauņu, un te vērojama intensīva latviešu un igauņu kultūru mijiedarbība.
19. gs. Vidzemē bija vietas, kur jostas pārdošanai darināja īpašas

jostu audējas — amatnieces, piemēram, Lielvārdē, Piebalgā, Smiltenē un

Rūjienā. Atsevišķo apvidu amatnieces ievingrinājās kāda viena jostu tipa
aušanā. Viņu izstrādājumi Lielvārdē un Lēdmanē izcēlās ar ornamentālu

bagātību, Rūjienā ar krāsu salikuma krāšņumu, Piebalgā ar ļoti rūpīgu no-

strādājumu.
Galvenās jostu darinātājas tomēr bija zemnieces mājamatnieces. Pēc

tehniskā risinājuma Vidzemes audumu kopējā klāstā jostas attiecināmas

uz senāko kultūras slāni. 19. gs. otrajā pusē jostu audumi pārdzīvoja tau-

tas tērpus un saglabāja savu vietu paražās.
Pēc jostu tipu un variantu kopskaita Vidzeme Latvijas vēsturiski etno-

grāfisko apgabalu vidū ieņem otro vietu un maz atšķiras no citiem ap-

gabaliem.
Pīteņu un celaiņu variantu nelielais skaits 19. gs. saistāms ar šo au-

dumu darināšanas tehniskajām iespējām, kuras bija izsmeltas jau 13. gs.

reizē ar rakstainu izstrādājumu izveidi. Tādēļ 19. gs. Vidzemē — apvidū
ar vispusīgi izveidotu audēju nodarbi — audeņu skaits bija vislielākais.

Latvijas lielākajā daļā jostas auda līdz 19. un 20. gs. mijai, t. i., līdz

laikam, kad tās arī zemnieku dzīvē izkonkurēja fabrikās ražotās lentes un

auklas. Tad no paaudzes uz paaudzi krātās jostas praktiski kļuva liekas

un tās izmantoja dekoratīviem nolūkiem (piemēram, sašuva kopā un dari-

nāja segas).
19. tabula

JOSTU TIPI UN VARIANTI LATVIJA [JR. 6. 8. 10)
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Variantu skaits

Jostu tips
Latgalē Vidzemē Zemgalē Kurzemē

Latvijā

kopi

'itenes

ielaincs

lUdencs

4

6
9

3

3

11

3
5

2

В

8

4

7

11

ariantu skaits

kopā
18 17 16 15 22



165

PLATIE APĢĒRBA AUDUMI

KREKLAUDEKLI

Kreklaudeklus zemnieces auda vairāk nekā citus nātnos audeklus, jo
katram ģimenes loceklim gadā vajadzēja vismaz divus kreklus. Atkarībā

no kreklu paredzamā lietojuma izejmateriāliem izmantoja dažāda rupjuma
linu vai pakulu dzijas. Par labākiem uzskatīja kreklus no labiem, gariem
liniem, smalkā vērpumā, jo pavedienu smalkums bija sava veida skaistuma

etalons. Goda kreklus dažkārt deva aust amatniekiem, jo ne visiem mājas
stāvi bija tik labi, lai noaustu vēlamā platuma un blīvuma audeklu. Parasti

kreklaudeklu auda vienkāršākajā velku-audu pinumā jeb vienkārtnl (sk.
87. att. : /) vai kādā citā 3—4 nīšu iekārtojumā [tuvāk MS, 44—48; Zariņa,
55—57] 60—80 cm platumā.

Dažviet taupības nolūkā auda īpašus 30—35 cm platus kreklu piedur-
kņu audeklus. Tādus lietojot, nepalika pāri atgriezumi un, sašujot divas

eģes, vīles iznāca gludākas un stiprākas nekā no piegriezta auduma ma-

lām. Materiālu taupība izpaudās arī vēl citādi — darba kreklus un sieviešu

īso kreklu apakšdaļu bieži šuva no pakulu audekliem.

Balināšana prasīja ilgu laiku un padarīja materiālu neizturīgāku. Tā-

pēc ikdienā valkājamai ve|ai audumu pabalināja tikai nedaudz, lai to pa-
darītu mīkstāku un ērtāk lietojamu. Turpretī goda un svētku reizēs valkā-

jamos apģērba gabalus izbalināja krietni, jo baltums skaitījās sievietes

čakluma un darba prasmes rādītājs, tautas ticējumos — arī senā saules

krāsa. Garajos rudens un ziemas vakaros zemnieku sētu iemītnieku domas

un valodas saistījās ar ilgām pēc gaismas, saules, pavasara. Saules un

baltuma jēdzieni tautas apziņā bija kļuvuši par gaismas, prieka, svinī-

guma, arī svētuma simbolu. Līdz ar to dāvināt kādam baltu kreklu nozī-

mēja visai daudz, jo dāvinājuma ētiskā slodze tālu pārsniedza tā prak-
tisko vērtību.

Vienam cilvēkam parasti piederēja vairāki krekli. Dažus viņš iegādā-
jās pats, dažus viņam uzdāvināja. Mūsu rīcībā esošās ziņas nedod iespēju
noteikt tradicionālo vai ekonomiski iespējamo kreklu skaitu vienai perso-

nai. Atrastajos arhīvu dokumentos saglabātie iedzīvotāju mantu saraksti

rāda, ka saimnieku ģimenēs sievietei piederējuši 2—16, vīriešiem 2—B,

bet kalpu ģimenēs sievietēm 2—lo, vīriešiem I—61 —6 krekli. Lielākais kreklu

skaits vienam cilvēkam fiksēts Rūjienas un Smiltenes pagastos.
Pūra īpašniecei pašai parasti bija daži sašūti krekli, bet nākamā vīra

un bērnu tiesa pa lielākai dajai atstāta satīta audekla bakišos [< lv pack,

S, 85]. Vīriešu kreklam paredzēja 5, sieviešu kreklam 57г — 7 olektis au-

dekla.

BIKŠU AUDEKLI

Bikšu audeklus auda no nekrāsotām vai zili krāsotām rupjām linu

vai pakulu dzijām visizplatītākajā velku-audu pamatpinumā — trinīti (trīs

nītis; pavedienu krustojums veido diagonālās līnijas; sk. 87. att.: 2), tā

atvasinājumā skujā (87. att. :3) vai lāpsali (87. att.:s), ko veidoja ar čet-

rām nīšu kārtām. 19. gs. zemnieki vienas nātnās bikses valkāja siltā laikā,

bet, iestājoties aukstumam, virs tām vilka vēl otras — pusvilnas (nātni
velki, vilnas audi), vilnas vai arī nātnas.
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Dažādu nātno bikšu šūšanai audekli bija atšķirīga rupjuma un krāso-

juma [sal. MS, 52]. Dažkārt tos pašus bikšu audeklus izmantoja arī vī-

riešu svārku un mēteļu padrēbēm. Darba kreklu un bikses vai svārkus un

bikses mēdza šūt no viena un tā paša skujainā pakulu audekla. Visilgāk
šis paradums saglabājās Igaunijas pierobežā, kur šādu apģērbu tā rupjā
materiāla dēļ sauca par ruidiem [< ig. roie (riba), Abens, 366].

BRUNČU AUDUMI

Brunču audumiem Vidzemes zemnieces izmantoja linus, pakulas, vilnu

un gadsimta beigās ari kokvilnu. Katrai valkāšanas vajadzībai bija atrasta

piemērotākā materiālu kombinācija un aušanas tehnika.

Pakulu audumus lietoja tikai darba brunčiem. Tos visbiežāk iekārtoja
skujā. Vasarās valkājamos linu brunčus auda līdzīgi, tā saucamajā zoss

aci (87. att.: 6). Abi šie velku-audu pinumi bija visai piemēroti biežai

mazgāšanai.
No tīras vilnas audumiem šuva galvenokārt goda brunčus. Lai audumu

varētu labāk uzvelt, to auda vai nu vienkārtnī, vai svārku ratā (87. att.: 7),
vai akmeņratā (87. att.:c?). Ziemā ikdienā valkājamos brunčus auda nāt-

nos velkos ar vilnas audiem jauktajā ratā (87. att.: 9) vai audu tri-

nītī tā (87. att. :4), lai velki paliktu iekšpusē, bet audi ārpusē. Pusvilnas

goda brunčus auda audu ripsā [< v Rips, < a reps, MH, 433] (87. att.:

12) — stingrā izturīgā audumā.

Minētie velku-audu pinumi katrs deva savu faktūras rakstu, un šis

pieticīgais konstruktīvi dekoratīvais rotājums labi saderējās ar linu un

vilnas dabīgajiem krāsu toņiem: baltu, pelēku, melnu un brūnu. Tāpēc arī

gadsimtu gaitā vienkrāsainība bija kļuvusi par tradīciju, kuru ievēroja pat

tad, kad goda apģērba gabalus krāsoja tumši zilus, zaļus vai brūnus. Vēl

19. gs. pagastu bāru mantu saraksti uti laikabiedru novērojumi vēsta par
šo latviešu zemnieku audumu savdabību [Kohl, 68].

No mantu sarakstiem izriet, ka 19. gs. zemnieki lietoja kā pēc seniem,

tā jauniem paraugiem darinātus audumus, jo tur atkārtoti minēti «vecmo-

des» un «jaunmodes» priekšmeti. Pie pēdējiem pieskaitīti arī pirktie un pēc
muižā noskatītiem paraugiem austi audumi. Samērā daudz minēti strīpaini
[< lv stripe, S, 125], Austrumvidzemē saukti arī ailaini apģērba gabali un

segas, kuru īpatsvars zemnieku mantu sarakstos līdz pat 70. gadiem rāda

augošu tendenci. (Te jāpiebilst, ka 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā pil-

sētās modē bija sīksvītraini apģērbu un mēbeļu audumi, kas varēja ietek-

mēt un acīmredzot arī ietekmēja lauku audēju izstrādājumus.) 19. gs. vidū
svītrainos audumus zemnieki izmantojuši pat vairāk nekā vienkrāsainos.

Sai laikā ne vien brunči, bet arī jakas, priekšauti, villaines, lakati, vestes,

bikses un pat svārki darināti svītraini. Kā rāda mākslinieka Kārla Hūna

zīmējumi, vēl 19. gs. 70. gados dažviet zemnieku apģērbi darināti tikai no

svītrainiem audumiem. Protams, atsevišķos apvidos šī tendence izplatījās

ar dažādu intensitāti un guva atšķirīgu izpausmi. Svītru salikumi dažādās
vietās bija atšķirīgi [ЭНО, табл. 6; M5,48—52; LTM, 3,15—17 un 137—1881.
un var teikt, ka to variantu skaits nav pārskatāms. Tomēr, spriežot pēc
saglabātā lietiskā materiāla, redzams, ka garensvītroto brunču audumus

varam dalīt četrās lielās grupās.
Pirmajai, domājams, senākajai grupai pieskaitāmi ikdienā valkāja-

mie apaļo strīpu — divkrāsu sīksvītrainie audumi (87. att.: 39). Otrajai
grupai pieskaitāmi šķelto strīpu — vairākkrāsu sīksvītrainie audumi



64. alt. Rakstaini apģērba audumi:

1_ sieviešu apģērba audums, vilna, rakstotais trinītis, pelēki brūns, Virāne, 19. gs. tre-

šais ceturksnis, E 25, 31; 2 — vīriešu mēteļu audums, vilna, pelēks, melns, astoņu nīšu

trinītis, Vecpiebalga, 20. gs. sāk., E 25, 32.

(sk. 87. att.: 39), kuriem sīkās svītras grupētas I—2cm platās josliņās. At-

šķirīgas krāsas josliņas, savukārt, sarindotas noteiktā secībā, izveidojot

periodus. Dažos no tiem ietilpa pat vairāki desmiti josliņu. Cenšanās au-

dumu rotājumu elementus komponēt pa periodiem attiecināma tiz to pašu

seno feodālismā izplatīto tradīciju, kuru redzam jostās un kas sastopama

galvenokārt zemnieku mājamatnieku izstrādājumos. Jāpiebilst, ka līdzvēr-

tīgs kompozīcijas paņēmiens vērojams ap Baltijas jūru dzīvojošo tautu

folklorā, kur vienā pasakā vai dziesmā izmanto kādu epizodi un tieši vai

variēti atkārto to vairākas reizes [Elsberga, 327—334]. Minētās daudzkrā-

sainās sīko svītru joslas visspilgtākos salikumus ieguva 19. gs. vidū, it
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65. att. Rakstaini vilnas audumi vīriešu un sie-

viešu apģērbiem, Smiltene, 20. gs. sāk.:

1— rakstotais trinītis; 2 — kreps; 3—4 — rak-
stotie trinīši, E 25, 33.

īpaši Piebalgā (57. att.), kur
čaklākas audējas izauda brun-

čus, kuros 7—12 olektis gara ga-
balā nebija pat divu līdzīgu jos-
liņu, resp., visi brunči bija viens

periods.
Trešai grupai pieskaitāmi

vairākkrāsu siksvītrainie audu-

mi, kuriem dekorativās ipašibas
piešķīra ne vien krāsa, bet arī

pavedienu savijumi un blakus

novietotie atšķirīgie materiāli,

piemēram, lins ar vilnu

(47. att.:/).

Ceturtajā grupā ietilpināmi
19. gs. otrās puses audumi, ku-

riem svītru joslas līdz 5 cm pla-
tas un kārtotas pa 2—3 joslām
periodā (47. att.: 2).

19. gs. sākumā rūtainus

[< lv rule, S, 104] audumus zem-

nieces auda maz. Tie lielākoties

bija divkrāsaini, zilbalti sīkrū-

taini jeb sveibu(aini. Vidzeme

bija pazīstami trīs rūtošanas

paņēmieni: salikt galdiņos, sa-

likt krustos vai salikt galdiņos
un krustos (87. att.: 39). Pēdē-

jais paņēmiens, izmantojot vai-

rākas krāsas, vairāk iecienīts

kopš 19. gs. vidus. Sādu sali-

kumu ierosināja pirktie lakati —

Krievijas un ārzemju tekstil-

rūpniecības izstrādājumi, kas

tika ražoti, atsaucoties pastāvo-
šās modes prasībām. Spilgtie,
bieži sarkanā pamatā darinātie

daudzkrāsu rūtojumi Eiropas
tautu pilsētnieku apģērba izplatījās 19. gs. otrajā ceturksnī, bet zemnieki

apģērba pāris gadu desmitus vēlāk.

Vidzemes laukos galvenie daudzkrāsu rūtaino audumu darinātāji bija
amatnieki, jo zemniecēm mājamatniecēm līdz 19. gadsimta vidum šādu

audumu (tie prasīja precīzu krāsaino pavedienu izvietojumu) uzvilkšana

vēl sagādāja grūtības. Tāpēc arī izveidojās īpašs pārejas posms no div-
krāsu uz daudzkrāsu velkiem, ko labi raksturo neīstie šķērssvītrainie jeb
t. s. slēpto rūšu brunču audumi, kas atrasti dažādās Latvijas vietās [LTM.
3, 137—188].

19. gs. trešajā ceturksnī liela daļa zemnieču velkus turpināja uzvilkt

pa vecam, t. i., divkrāsu, bet audumu iekārtoja 4 nīšu audu atlasā [< v

Atlas, MH 36] (87. att.: 8) jeb akmeņratā un daudzkrāsainos audus sakār-

toja pa jaunam platās joslās. Rezultātā pūkainie vilnas audi aizsedza nāt-

nos velkus un audums izskatījās šķērssvītrains.
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Ja audumu iekārtoja vienkārtnī un krāsainos audus grupēja sīkas jos-

lās, tas izskatījās daudzkrāsu sikrūtains (48. att ). Ar laiku zemnieču

vairums iemācījās uzvilkt daudzkrāsainus velkus, tomēr šī māka izplatī-

jās lēnām un nevienmērīgi.
Lauku audēju rūtainajos audumos krasu savstarpējās attiecības bija

loti daudzveidīgas, taču lielākoties dominēja viena pamatkrāsa, kurā ievi-

jās spilgtu kontrastkrāsu tīklojums. Tauta šada veida audumus pretstatā

divkrāsu galdaiņiem sauca par krustaiņiem. Daudzkrāsu rūtainie fabriku

audumi galvenokārt izplatījās Rīgas v. c. pilsētu tuvumā, arī amatnieku

un zemnieku izstrādājumos krāšņākie rūtojumi izveidojās Lielvārdes,

Krustpils un Valmieras apkaimē (49. att.:/, 2). Vecās tradīcijas atrada

vietu arī šajos audumos, proti, tumšo un gaišo toņu kontrasts tika pa-

nākts ne tikai ar krāsām, bet arī ar atšķirīgiem materiāliem, piemēram,

velkos un audos blakus novietoja nātnos un vilnas pavedienus (49. att.: 2)

fsal. Zariņa, 98—106].

Līdzīga rūtaino apģērba audumu attīstības gaita 19. gs. 40.—80. ga-

dos vērojama visā Baltijā, bet it sevišķi Igaunijas, Kurzemes un Kauņas

guberņās [ЭНО, 16., 41. tab.; LLM. 2, 435., 437., 486.-489. att.].

Vidzemnieces valkāja arī rakstainus brunčus, kas galvenokārt bija
amatnieku izstrādājumi, jo zemnieces sarežģītus, daudzās nīšu kārtās au-

žamus audumus darināja reti. Līdz 19. gs. vidum rakstaino apģērbu au-

dumu vairums bija trinīši, kuriem gadsimta otrajā pusē pievienojās daudz-

veidīgi sējumu savienojumi. Jāpiebilst, ka visā Vidzemē rakstaini austie

un rakstaini apdrukātie audumi saucās vienādi — raibie (64. att.:/;

65. att. : I—4).

PLECU SEGAS

Plecu segas bija neiztrūkstošs zemnieču apģērba gabals, un vienai

sievietei parasti piederēja viena līdz trīs, atsevišķos gadījumos pat asto-

ņas. Zemnieces valkāja gan pašu un amatnieku austas, gan fabrikās ražo-

tas plecu segas. Tās bija vilnas, pusvilnas vai nātna auduma, baltas, zilas,

pelēkas, svītrainas, rūtainas, rakstainas.

Visā Vidzemē līdz pat 19. gs. beigām rakstītajos avotos un folklorā

fMS, 59] dominē nosaukums villaine « vilna). Tomēr no Kaives, Gros-

tonas, Smiltenes, Rūjienas un Vecsalacas saglabājušies mantu saraksti, ku-

ros minēts, ka vienai personai reizē ar villainēm piederējušas arī sagšas,

kučas un snātnes.

Salīdzinot vairāku avotu datus, varam aptuveni noteikt audēju devumu

šī senā apģērba gabala izveidē.

Muzejos saglabāto villaiņu vairums (ap 80X230 cm) austas no šķe-

terētas vilnas dzijām četrnīšu abpusīgajā trinītī. Vienmērīgais audums un

precīzās eģes liecina, ka godu villaines auduši darbā ievingrinājušies ļau-

dis. Turpretī ikdienā valkājamām un linu snātnēm (< nātns) nostrādā-

jums ne vienmēr ir tik precīzs, tātad var domāt, ka tās darinājuši Jaudis

ar dažādu amata prasmi. Dažādība vērojama arī velku audu pinumu izvēlē:

reizē ar četrnīšu trinīša variāciiām sastopams arī vienkārtnis, vienkārtnis

ar pārstaipiem jeb pubujiem (87. att.:
.

20. gs. saukts pubulainais au-

dums (fabrikas audumu ietekmē to dažkārt sauca arī par juti {< v Jute,

MH, 277]). Snātnēs loti atšķirīgs ir pavedienu smalkums un audumu
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66. att. Lielie lakati.

1— lielā lakata stūris, vilna, tumši zaļš, melns, četru nišu trinītis, «driķēts» Valmierā

19. gs. 90. gados, E 25, 55; 2 — lielā lakata stūris, vilna, pelēks un melns, rakstotais

trinītis, Smiltene, 20. gs. sāk., E 25, 37; 3 — lielā lakata audums, vilna, pelēks, melns,
kreps, Druviena, CVVM 162444/1; 4 — lielā lakata audums, tumši un gaiši brūns, kreps,

Madona, 20. gs. sāk., E 25, 35.

blīvums —vienā centimetrā 10—24 velki un 9—22 audi. Teiktais liecina, ka

villaines vairāk auduši amatnieki, betysnātnes — zemnieces mājamatnieces.
Spriežot pēc zemnieku mantu sarakstiem, sagšās (< segt) atrodami

senāki rotāšanas paņēmieni, resp., ielocījumi ar roku, nekā villainēs. Tur-
klāt sagšas bijušas arī pusvilnas un no rupjāka vērpuma dzijām. lespē-
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57. att. Lielā lakata stūris, vilna, pelēks, melns, četru nīšu trinītis, apdrukāts Limbažos

ap 1900. gadu, E 25, 36.
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jams, ka tām bijuši arī citādi izmēri nekā villainēm un ka tās līdz ar no-

saukumu Vidzeme uzskatāmas par vecāko plecu apģērba gabalu. Ķučas

[sal. v Kutsch-boidecke] turpretī uzskatāmas par relatīvi jaunu villaiņu
variantu. Visbiežāk za|as, vienkrāsainas, nereti saveltas un mīkstas, tās

sasaucas ar 17. un 18. gs. mijas modes apmetņu audumiem. Kučas atras-

tas Blomē, Dzērbenē, Jaunpiebalga, Smiltenē, Vecpiebalgā, Vcļķos, kur

valkātas kapātas [sieviešu mēteļi, MS, 69, sal. p kapot, Turnau, 164], po-
liski sieti lakati un lietoti lieli kabatas lakati, kas Vecpiebalgā pazīstami
ar nosaukumu gņenzauti (<p giqč — locīt). Domājams, šie nosaukumi

zemnieku lietojumā ienākuši no muižas ļaudīm.

Visumā plecu segu — villaiņu, sagšu un kuču labais materiāls un

audēju rūpīgais darbs tās padarīja par vērtīgāko zemnieku apģērbu ga-

balu, kas saudzējams un glabājams. Rūpīgi glabātie priekšmeti nereti

pārdzīvoja savus darinātājus, un tos valkāja vairākas paaudzes. Tāpēc
19. gs. plecu segās sastopams gan izejmateriālu, gan seno un jauno izstrā-

dāšanas paņēmienu savijums dažādās proporcijās (50., 51. att.).

19. gs. vidū atkarībā no priekšmeta formas, lieluma un auduma raksta

pirktās plecu segas sauca par sedzamiem lakatiem, seģenēm vai lielajiem
lakatiem. Pēdējais apzīmējums 19. gs. otrajā pusē kļuva par četrstūraina

(180X180 cm) lakata apzīmējumu, un amatnieku ražojumos tam izstrādā-

jās vienots tips: 2—3 kārtīgi šķeterētas, tumši krāsotas vilnas dzijas aus-

tas kādā rakstoto trinīšu (no trinīša atvasinātie audumi visbiežāk austi

B—l28—12 nīšu kārtās) vai krepa (dažādi grumbuļainas virsmas audumi, ko at-

vasina no trinīša, atlasa v. c. sējumiem vai veido, savienojot divus sēju-

mus) (66. att.; 87. att.: /f9, //, 14, 17) sējumā ar sīku fona rakstu. Malas

noslēgtas ar ieaustu atšķirīgu krāsu svītru joslu un 10—15 cm garām
bārkstīm. Bija amatnieki, kas 19. gs. otrajā pusē specializējās tieši lielo

lakatu aušanā. Apdzīvotās vietās, kur apmetās vairāki audēji, kāds no vi-

ņiem vienmēr bija lielo lakatu aušanas speciālists.

Daži meistari iemantoja lielu popularitāti, pulcināja ap sevi mācekļus,

un tā 19. gs. pēdējā ceturksnī veidojās audēju centri ar atšķirīgiem izstrā-

dājumu — lielo lakatu rokrakstiem. Populārākie un nozīmīgākie centri bija
Smiltene un Limbaži. Smiltene apkalpoja daļu Valkas, Valmieras un Cēsu

apriņķu. Tur darinātie lielie lakati bija sīkrakstaini, kopnoskaņa tumši —

melni, pelēki, brūni vai zaļi, austi no šķeterētām 2—4 saskaņotu, pelēci-
nātu krāsu dzijām. Limbažu audēji savus pasūtītājus daļā Valmieras un

Rīgas apriņķos apgādāja ar lielrūtainiem, melnbalta salikuma vai klusi-

nātos brūnos krāsu toņos austiem lakatiem.

19. gs. otrajā pusē Vidzemē parādījās vēl viena lielo lakatu grupa. ku-

ras izveidē piedalījās zemnieces mājamatnieces un amatnieki, proti, mājās
austos vienkrāsas lielos lakatus nodeva krāsošanai un apdrukāšanai Rīgas,

Valmieras, Alūksnes v. c. pilsētu darbnīcās. Drukātie raksti bija ņemti no

vecajiem linaudēju, kā arī no vācu un krievu valodā iespiestiem rakstrau-

džiem (66. att.: /; 67. att.).

LAKATI

Lakatus siešanai ap galvu 19. gs. pirmajā pusē zemnieces vēl auda

mājās, bet, sākot ar 60. gadiem, kad brīvi varēja iegādāties tekstilrūpniecī-
bas uzņēmumos ražotus dažāda materiāla un rotājuma lakatus, īpašu gal-
vas lakatu audumu darināšana mājas apstākļos vērojama maz.
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MUTAUTI

Mutautus jeb kabatas lakatus, sauktus arī šņudaukus [< lv snufdauk,
S, 138], nēzdogus [< lv nāsedok, S, 83] un gņenzautus zemnieces māj-
amatnieces auda ģimenes vajadzībām, bet Piebalgas mājrūpnieki pārdoša-
nai. Tie bija balti un baltsarkani rūtaini (40X40 vai 45X45 cm) linu, pus-
linu vai kokvilnas vienkārtņa audumi.

PRIEKŠAUTI

Priekšautus lietoja apģērba aizsargāšanai un šuva no speciāli šim no-

lūkam austiem audekliem. Priekšautu audekli bija no pakulu vai linu dzi-

jām, blīvi, gludi, lielākoties vienkārtņa, lai drēbe neuzsūktu mitrumu. Sa-

skaņā ar valkāšanas paražām katrai sievietei bija nepieciešami vairāki

priekšauti, tadeļ 19. gs. otrajā pusē zemniecēm bija pa 2—B. Strādājot kār-

tējos ikdienas darbus, priekšā sēja zilbaltsarkani svītrainus vai rūtainus

pakulu vai rupjus linu priekšautus (53. att.). Kāzas vai kristībās ēdienus

gatavojot, bērnus saņemot, pjaujot maizes labību un arī pirmoreiz cepot
jaunās ražas maizi, bija jāvalkā balti linu priekšauti. Svētkos vai go-

dos, kad no priekšauta ciemiņiem piedāvāja plāceņus vai Jāņos sieru,
ēdamā dalītājai bija jāapliek smalka auduma priekšauts. Šādus priekš-
autus rotāja ar izšuvumu, mežģīni vai ieaustām rakstu joslām (52.,
54. att.). Labākos un smalkākos, sevišķi pūram domātos, deva aust arī

amatniekiem, un tā turīgo ģimeņu sievietēm bija trejādi priekšauti: pašu
austi, amatnieku darināti un pirkti.

Piebalgas audēji — amatnieki un mājrūpnieki — pārdošanai auda vel-

kos sīksvītrainus linu priekšautus, kuriem apakšmalā ar audiem ieauda

platu, citu krāsu svītru joslu. Ar laiku arī zemnieces mājamatnieces auda

tādus pašus, un 20. gs. sākumā, piemēram, visā Cēsu apriņķī, Valkas un

Valmieras apriņķu dienviddaļā priekšautus valkāja ļoti līdzīgus. Audekli

bija 50—90 cm plati, un aužot katram priekšmetam iedalīja 60—80 cm ga-

rumu (53. att.). Priekšauti sēšanai bija līdz 90 cm plati, un tos valkāja
vīrieši, sējot labību vai no tīrumiem nolasot akmeņus. Vēl 19. gs. otrajā

pusē šiem priekšautiem ieauda skujiņu — laimes zīmi, kurai, pēc sena ticē-

juma, vajadzēja veicināt druvu auglību.
Bez minētajiem pašu un amatnieku austajiem priekšautiem zemnieces

valkāja ari dažādus pirktus priekšautus, kurus kā materiāla, tā atšķirīgā
šuvuma dēj (priekšauti ar augšdaļu) sauca par šircēm.

Priekšautu audeklu velkos mēdza aust arī īpašus četrstūrainus laka-

tus, kuros iesēja nesamo, kad gāja ciemos, brauca uz tirgu v. tml. Bal-

tus vai ļoti gaišus nesamos lakatus sauca arī par maizes drēbēm, jo tos

lietoja godos līdzņemamā ciema kuku|a iesiešanai. Turīgākie mājrūpniecī-
bas centru zemnieki lietoja īpašas galdautu auduma maizes drēbes, daž-

kārt sauktas arī zalpetes [< lv salvette, S, 104].

VIRSDRĒBJU AUDUMI

Virsdrēbju audumiem izmantoja labākās zemnieku sētās sagādātās

dzijas, tāpēc tos darināja un glabāja ar vislielāko rūpību.
Sieviešu jakas un bezročus šuva no tāda paša materiāla kā brunčus vai

arī auda īpašus šim nolūkam paredzētus audumus. Jaku, bezroču un
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mēteju drānas lielākoties bija vilnas vai pusvilnas, gludu virsmu, austas

vienkārtnī vai četrnīšu trinītī. Parasti tās bija vienkrāsainas, austas no

nekrāsota vai zila, zaja v. c. krāsota materiāla. Zemnieces mājas krāsoja

vilnu, retāk dzijas, bet baltu vadmalu [< vlv wātmāl, S, 150] vai pusvad-
malu deva krāsot amatniekiem, jo mājas apstākjos nevarēja panākt vien-

mērīgu toni. Minēto apģērba gabalu audumu kvalitāte bija atkarīga ne

tik daudz no audēju, kā no vērpēju un krāsotāju darba prasmes, jo smalka

vērpuma, labi krāsota un velta zemnieku vadmala maz atšķīrās no attie-

cīgiem fabriku rupjvilnas izstrādājumiem.

Vīriešu svārkiem, tāpat kā biksēm, auda pusvilnas vai vilnas audumus

svārku ratā vai visbiežāk skujā, jo šis auduma veids savu praktisko īpa-
šību dēj (elastīgs, silts, viegli uzkāršams) bija visai iecienīts (sk. 64. att.:
2). Skujā auda arī vīriešu mēteju un kažoku drēbes, tikai velkiem ņēma
šķeterētas, tumšāk krāsotas dzijas nekā audiem. Mēteļus un kažokus, tāpat
kā villaines, zemnieki 19. gs. gādāja vienu vai, augstākais, divas reizes

mūžā. Tadeļ audumus darināja Joti rūpīgi, un, ja vien bija iespējams,
deva aust amatniekam vai pat pirka. Amatnieku klienti un pirktā auduma

valkātāji pirmām kārtām bija dzirnavnieki, krodzinieki, turīgākie saim-

nieki, kā arī amatnieki un kalpi, kas algu saņēma naudā.

Salīdzinājuma ar zemnieku audumiem amatnieku darinātās drēbes

bija labāk noaustas un bieži vien iekārtotas sarežģītākas tehnikās, kas iz-

pildāmas ar daudzām nīšu kārtam. Sī amatnieku izstrādājumu tradicio-

nālā specifika atspoguļojusies arī tautasdziesmās, piemēram,

Vērpu, vērpu sīkstus linus,
Pie matiņa mērīdama:

Došu Rigas vēvcram,

Simtu niši^audējam.

LD. 7106.

19. gs. amatnieku austie virsdrēbju audumi raksturīgi ar to, ka tur ne-

atšķetināmā kamolā savijusies vietējo audēju uzkrātā pieredze ar infor-

māciju, ko sniedza fabriku ražojumi. Vietējie tekstilpreču tirgotāji piedā-
vāja gan Krievijas, gan importētos audumus, tādēļ zinātkāriem lauku audē-

jiem jaunu ierosmes objektu netrūka. Tieši velku-audu savienojumi bija tā

sfēra, kuru lauku audēji varēja izmantot no visa bagātā pilsētu profesio-
nālo tekstilnieku iemaņu pūra. Tādēļ arī no jaunmodes apģērbu audumiem

lauku apstākļiem piemērotākie bija grubuļainas virsmas audumi, austi

6—16 nīšu kārtās. Tie vieglāk varēja notušēt mājas apstākjos un lauku

vērptuvēs gatavotās dzijas ne visai labo kvalitāti.

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā modes strāvojumi mainījās samērā

bieži un tiem līdz arī apģērbu audumu krāsa un raksts. Ar amatnieku

starpniecību zemnieku audumos ienāca tā saucamie mistraiņi, audumi no

2—3 krāsu dzijām, austi vienkārtnī vai trinītī ar rakstu, ko veido krāsu

maiņa. Amatnieku ražojumos ar jaunām variācijām papildinājās sējumu

atvasinājumi un savienojumi, pēc kuriem mēs varam spriest, ka viņi labi

izprata laikmeta prasības. 20. gs. sākumā, piemēram, rakstoto trinīšu va-

riantu skaits vien sniedzās simtos.

Jāteic, ka pieredzes bagātināšana nebija vienpusīga. Lauku audēju
krasu rakstu salikšanas māku savukārt izmantoja fabrikās nodarbinātie

speciālisti, izstrādājot masveida produkcijas etalonus.
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GULTAS DRĒBJU AUDUMI

20. gs. pazīstams gultas drēbju komplekts, kurā ietilpst palagi, spil-
veni un segas. Sicm priekšmetiem ir ilga vēsture, kas stāsta par sabied-

rības materiālās labklājības un higiēnisko iemaņu pilnveidošanos.
Gultas drēbju darināšanas un lietošanas tradīcijas, folklora un va-

lodas liecības paver mūsu skatam senāku kultūras slāni, kurš pastāvējis
pirms vairākiem gadsimtiem. Tas bija laiks, kad daudzi zemnieki gulēja
uz lāviņām, soliem un citur, kad viņi dienu un nakti valkāja vienus un tos

pašus apģērba gabalus.

Spilgti šo dzīvesveida detaļu ataino daudzas tautasdziesmas, piemē-
ram,

Svārkiem sedzu, kažokiem

Savu jaunu līgaviņu,
Lai tā guļ vieglu miegu,
Lai neraud māmuliņas.

F. 184. 635. Litene.

Arī izteiciens «taisīt vietu», domājams, radies laikā, kad ik vakaru

kopējā cisu klājienā uz klona katram ģimenes loceklim bija jāatrod un jā-
sakārto sava guļasvieta. Kā gan citādi tautasdziesmās varētu apdziedāt
mazo, cisiņās pazudušo līgaviņu, kura meklējama ar «vīra mātes» vai

«Rīga pirkto grābeklīti» (F, 21, 301, Viesiena). Reizē ar guļamo solu un

gultu izveidi [tuvāk SC, 132—139] jau tālā pagātnē sākusies arī īpašu

gultas drēbju nošķiršana no miesas drēbēm.

Guļasvietu un gultas drēbju attīstības ilgais process visām Austrum-

eiropas tautām nenorisinājās vienlaicīgi. Pētnieku rīcībā pagaidām nav

pietiekami daudz konkrētu datu, kas ļautu noteikt šā daudzām tautām ko-

pīgā procesa iekšējo hronoloģiju atsevišķu tautu, tai skaitā arī latviešu, ma-

teriālajā kultūrā. Tomēr vairāki fakti ļauj domāt, ka gultas un miesas

veļas nošķiršana sākusies ne vēlāk kā pirms četriem gadu simtiem, t. i.,
16. gadsimtā. Gultas drēbju komplekta izveide Vidzemē dažādās vietās un

dažādos sociālos slāņos bija visai savdabīga un nevienmērīga. Vairākus

gadsimtus, ieskaitot arī 20. gs. sākumu, te pastāvēja trīs mājokļu tipi: dzī-

vojamās mājas, dzīvojamās rijas un dzīvojamās pirtis. Dzīves apstākļi ša-

jos mājokļos bija atšķirīgi, un arī iedzīves priekšmetu attīstība tajos risinā-

jās atšķirīgi. Tāpēc vidzemnieku mutvārdu daiļradē un ikdienas valodā līdz

20. gs. saglabājās četri guļasvietu sakārtošanas apzīmējumi. Vispārinot
mūsu rīcībā esošos faktus, varam pieņemt, ka darbības apzīmējums taisīt

vietu radies ļoti sen un 19. gs.—20. gs. sākumā to saglabājuši paši naba-

dzīgākie lauku iedzīvotāji — rijās un pirtīs dzīvotāji, kuriem nebija īpašās

konstrukcijās taisītu guļasvietu. Apzīmējumu taisīt cisas varēja lietot gu-

ļamo solu lietotāji. Taisīt gultu nācās gultu īpašniekiem, kam vēl nebija

gultas maisu vai arī kas šo darbības apzīmējumu saglabāja gultas maisu

lietošanas laikā, bet gultu klāja tie, kam bija gultas maisi un pēļi.

PALAGI

Palagi bija cisu vai gultas maisu pārklāji, kurus 19. gs. vēl sauca par

gultas snātnēm, pasedzeniem vai apakšdekiem. Atšķirīgi nosaukumi ap-

zīmēja arī atšķirīgas izcelsmes priekšmetus. Par senāko no tiem varam

uzskatīt gultas snātni, jo vārda semantika norāda uz apģērba gabala
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piemērošanu guļasvietas vajadzībām. Arī tā materiāls un izstrādājumu teh-

nikas sasaucas ar plecu snatenem, t. i., linu vai pakulu audumu 2—B nīšu

iekārtojumā. Viens no izplatītākiem gultas snātņu audumu sējumiem bija
lapsalis (87. att.: 5; vai arī cits četrnīšu sējums, joslains: viena josla skuja,
otra vienkārtnī). Saistību ar apģērbu norada arī otrs nosaukums — pase-
dzens, kas bija 8 vai vairāk nīškārtu iekārtojuma austie kazu palagi. Dekis

[< vlv decke, S, 26] vidzemnieku izpratnē bija darināts no vilnas vai pus-
vilnas. Ja tas bija nātns, tad to speciāli pieteica — nātns dekis, pakulu

dekis, diedziņu dekis. Spriežot pēc šādas likumības, arī apakšdeķim vaja-

dzēja būt vilnas vai pusvilnas, jo bez šiem senajiem apakšdekiem 19. gs.

otrajā puse lietoja īpašus nātnus apakšdekus.
19. gs. pēdējā trešdaļa taisnstūra linu, pakulu vai kokvilnas audekla

gultas cisu maisa pārklāju visā Vidzemē sauca par palagu. Та eksistenci

jau 17. gs. sākuma īiksejis G. Mancelis. Vārda līdzība ar krievu полог ļauj

domāt, ka nosaukums radies ļoti sen krievu valodas ietekmē un pārņemts
no gultas aizkaru nosaukuma [полог, спать под пологом; sal. ME, 3,

54]. Sada vardu pārnešana nebija reta parādība, sevišķi starp viena kom-

plekta izskata līdzīgiem priekšmetiem. Та ka gultas aizkari bijuši nātni, tad

visai ticams, ka arī audekla cisu pārklājus nosauca par palagiem. Folklora,

īpaši tautasdziesmās, minēts, ka feodālisma ne visiem ļaužu slāņiem pa-

lagi bija ikdienas lietojumā, piemēram,

Guli, manu arājiņ,
Rudzu salmu vietiņā:
Nu vēl iešu bāliņos
Paladziņus audināt.

F. 1730. 47882. Lēdurga.

Tādēļ saprotams, kādēļ 19. gs. otrajā pusē vēl nebija izveidojies vienots

priekšmeta tips.

Izejmateriālu izvēlē, palagu lielumā, rotājumā un valkāšanas kārtībā

joprojām saglabājas dažādība atbilstoši lietotāju materiālām iespējām un

valkāšanas paražām. Vēl 19. gs. 30. gados zemnieču mantu sarakstos cisu

vai cisu maisu pārklāji visumā minēti daudz retāk nekā naudas izteiksmē

līdzvērtīgie apģērba gabali vai segas. 1840.—1860. gadā vienas ģimenes
rīcībā atkarībā no tās turības bija 2—20 palagu, taču vairumam mēdza

būt tikai 4. Tātad lielai daļai vidzemnieku katram ģimenes loceklim pa-

šam savs palags neiznāca, bet, tā kā tolaik vienā gultā nereti gulēja vai-

rāki cilvēki, tad varēja iztikt arī ar samērā nelielu palagu skaitu.

Parasti vienai ģimenei piederēja dažādas kvalitātes, lieluma un iz-

skata palagi. Kā saimnieces, tā kalpu sievas un vājinieces ikdienā valkāja-
mos palagus auda no smalkajām pakulām vai kaņepāju dzijām, bet kāzām

un citiem godiem — no smalka vērpuma labām linu dzijām. Visvairāk lie-

toja nekrāsotus, balinātus, bet 19. gs. pirmajā pusē sastopami arī svīt-

raini izstrādājumi. Tā Smiltenes pagastā 40. gados trešā daļa no kopējā
palagu skaita ir stripēti ar baltu grunti vai ar zilām strīpām austi.

Turpmākajos gadu desmitos šādus izstrādājumus vairs nedarināja,
tomēr to valkāšanas tradīcijas saglabāja 19. gadsimta vidū dzimušie ļau-
dis. Proti, nabadzīgākās ģimenes labos palagus šuva īsus un ar tiem ap-

klāja tikai gultas vidu vai arī vidu un galvgali. Tādā gadījumā guļoša-
jam cilvēkam tie sniedzās no galvas vai kakla līdz pusstilbiem. Kājgalim
auda speciālus viendzijas (plānāki par parastajiem, jo aužot katrā šķieta
zobā ir tikai viens pavediens) kāju paladziņus, kurus mainīja biežāk nekā
svītrainos vai labos linu palagus. Savukārt galvgalim darināja smalkākus
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linu galvas paladziņus. Kaju paladziņu, īso un svītraino gultas palagu lie-

tošana 19. gs. trešajā ceturksni vel bija sastopama Valmieras, Valkas un

Cēsu apriņķos. Minētajam gultas klajumam paralēles atrodamas Skandi-

nāvijā, it īpaši Somija, kur svītrainie vilnas cisu vai gultas maisu pār-
klāji bija īsi un tika valkāti līdzīgā veidā. Uz fragmentāru Latvijas arhīvu

datu un uz dažādu tautu materiālu salīdzinājuma pamata ar zināmu dro-

šību varam pieņemt, ka Vidzeme ir seno vilnas pārklāju, 19. gs. saukto

upakšdcku, valkāšanas dienvidu robeža.

Lietiskais materiāls, kas saglabājies no 19. gs. otras puses, ļauj pre-
cīzi spriest par palagu lielumu un izskatu. To vairums austs četrnīšu tri-

nītī vai vienkārtnī un sašūts no diviem audekla platumiem. Parasti tie ir

140—180 cm plati un 190—210 cm gari. Galvgali ieausti daži rupjāki audu

pavedieni vai arī vīle nošūta platāka, lai valkājot ērti atšķirtu galvgali no

kājgaļa. Goda palagi suti no smalkāka, bieži viena platuma, dažkārt pat
pirkta audekla. Linaudēju centros tādus smalkus palagus (jau minētos pa-

sedzenus) auda amatnieki. Vel 20. gs. sakuma atradās ģimenes, kas mei-

tām pura palagus pasūtīja Piebalgas vai Raunas vēveriem. Sadai rīcībai

bija senas tradīcijas, ne velti tautasdziesmās minēti puku un dreļļu pa-

ladziņi [Ltd, 1, 3340; 3, 254, 271].
19. gs. palagu valkāšana vidzemnieki ievēroja gadsimtu rituma izvei-

dojušos kartību. Visus ģimenei piederošos palagus lietošana nelaida. Kad

viena kārta bija nodilusi, tikai tad ņēma nākamo. Jaunus palagus parasti
ievalkāja speķa gados esošie ģimenes locekļi, bet vecākie un lāpītie palika
bērniem un sirmgalvjiem. Palagus mainīja pirts reizēs, tas ir sestdienas.

Kad nomazgājas un uzvilka tīrus kreklus, mate vai saimniece izdalīja arī

tīru gultas veļu. Ziema, auksta laika, kad veļas mazgāšana bija grūtāk
veicama, palagus mainīja retāk nekā miesas veļu. Tomēr svētku vakaros

visām guļvietām tika svaigs klājums. Labākos jeb goda palagus lietoja
tikai īpašos gadījumos, piemēram, kāzu palagus jaunlaulātiem guļasvietai

uzklāja tikai kazu laika. Pēc tam tos izmazgāja un nolika. Nabadzīgākās

ģimenes mates savus kazu palagus atdeva tam bērnam, kas pirmais pre-

cējās. Turīgas ģimenēs tos glabāja līdz mūža galam un ieklāja zārka pir-

majam, kas no laulātiem aizgāja aizsaulē.

Ikdiena virs palaga sedza nātnu segu, kas vasaras bija vienīgais ap-

segs, bet ziemās noderēja par sava veida virspalagu, kuram virsu klaja

pusvilnas vai vilnas gultas segas. Folklora palagi minēti daudzskaitli,

bet 19. gs. pirmās puses mantu sarakstos tie visai bieži doti nepārī, tadcļ

īpašu virspalagu lietošanu ikdienā varam uzskatīt par samērā jaunu pa-

rādību. Domājams, ka tā izplatījās 19. gs. otrajā puse, kad palagus saka

aust un skaitīt pa pāriem, pusdučiem un dučiem. Kopš 80. gadiem pūram

darināja jau modes prasībām atbilstošus virspalagus, kurus rotāja ar adī-

tam vai tamborētam mežģīnēm, izšuvumiem vai krāsainu pavedienu ieaus-

tiem rakstiem. Saja laikā goda palagus arvien vairāk sāka šut no fabrikas

austiem audumiem vai aust no kokvilnas diedziņiem.* Tad gultas veļas
smalkums un dārgums kļuva par svarīgu mantiskas nevienlīdzības radī-

tāju. 19. gs. beigās izveidojās arī jauns nosaukums — atlokāmais palags,

jo virspalagus šuva krietni garākus un tie sasniedza pat 2,5 m garumu.

Gar galvgali un vismaz vienu sānmalu tiem piešuva 20—25 cm platu mež-

ģīni. Klājot gultu, palagu novietoja ta, lai mežģīnes būtu redzamas, t. i.,

galvgali atlocīja tālu virs segas.

20. gs. sākumā gultas veļu sāka darināt komplektos. Virspalagus un

spilvenu pārvalkus šuva no viena materiāla un rotāja ar vienādām mežģī-

nēm un izšuvumiem.
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GULTAS MAISI

Gultas maisus lietoja cisu ievietošanai. Latviešu parunās, tautasdzies-

mās un rotaļās minētas cisas, t. i., siens, salmi vai zirnāji, kas ielikti gu-

ļasvietā. Daudz retāk minēts cisu maiss, tāpēc domājams, ka gultas maisi

ir jaunāki neka palagi.
Vidzemes vidiena ar vārda ķīpa [< lv kip, S, 67] apzīmēja nelielu, kan-

tainu siena vai salmu kaudzi, ar sienu piebāztu maisu, ko ņem līdzi ceļā,
braucot uz tirgu, nesašutu gultas maisu audumu un piebāztu gultas maisu.

Vārda plašais saturs rāda, ka tolaik vidzemnieku apziņā siena, guļamo cisu

un gultas maisa jēdziens nav diferencēts. Sāda vārda izcelsme, domā-

jams, saistīta ar ļaužu dzīvi rijā, kad guļasvietas paklāstiern izmantoja māj-

lopu barību.

19. gs. otrajā pusē vaļējas cisas vairs nelietoja pat tie ļaudis, kas at-

radās uz viszemākās sociālas pakāpes, kā darba nespējīgie vaļinieki vai

pagasta nabagi. Ja ari dažkārt ne visiem zemnieku sētas iemītniekiem bija
sava gulta, piemēram, ganiem, puspuišiem, tad cisu jeb salmu maiss, uz

kura gulēt, bija katram. Katru rudeni pēc pabeigtas kulšanas maisos sabāza

jaunus rudzu salmus. Maisus šuva no īpaša šim nolūkam austa gultas
maisu audekla, kas bija darināts no rupjām linu, pakulu vai kaņepāju dzi-

jām četrnīšu velku trīnītī (sk. 87. att. : 16) jeb serzi [<fr serge, nosau-

kums pārņemts no fabriku izstrādājumiem; sal. ME, 3, 725, 820].
Parasti ņēma divu rupjumu un kvalitātes dzijas. Smalkāko lika vel-

kos, un tas nāca audekla virspusē, bet rupjāko atstāja audos, un tas palika
maisa iekšpusē. Gultas maisu audumiem lietoja nebalinātas un tumši zilas

krāsotas dzijas, kuras velkos salika svītrās un auda ne visai blīvi, resp.,

1 cm 12—16 velku un 10—14 audu. Gadsimta beigas dzijas krāsoja arī

citas krasās, piemēram, sarkanā, brūnā vai dzeltenā.

19. gs. otrajā pusē turīgākās ģimenēs sāka lietot ar putnu spalvām

pildītus gultas maisus, pēļus, tomēr Vidzemē tie uzskatāmi par samēra

retu parādību. Peļu audumiem lietoja daudz smalkākas dzijas, samērā bieži

kokvilnas diedziņus un auda daudz blīvāku audumu, piemēram, 1 cm 18—

20 velkus un 20—28 audus.

SPILVENI

Spilveni (< spilva, grīšju dzimtas augs Eriophorum) ar sienu vai

spilvām pildīti pagalvja maisiņi 19. gs. bija katrā zemnieku mājā, tikai to

kvalitāti un skaitu noteica ģimenes turība. Senākie un vienkāršākie, ka

rāda nosaukums, darināti no baltgalvju jeb cērpu spilvām. Necilo izejmate-
riālu bērni un sirmgalves vasaras beigās salasīja purvainās p|avās un

vēros. Izkaltēja, sabāza linaudekla maisiņos un tika pie pagalvja, kam ilga
mūža gan nebija, jo matiņi pāris gados saplaka un spilvens kjuva kunku-

ļains un ciets. Tādēļ dažkārt pagalvja maisiņus pildīja arī ar sienu, vilku

vālītēm, auzu pelavām vai zirnājiem. Sādu spilvenu ārējam izskatam pie-
vērsa maz uzmanības, jo tos lika vai nu zem palaga, vai arī pārsedza ar

īpašiem galvas paladziņiem. Saimniecībās, kur turēja vairāk mājputnu, sa-

krāja spalvas un spilvenus pildīja ar spalvām vai dūnām. Kopš 19. gs. vi-

dus šādu pagalvju lietojums vērtās plašumā un reizē ar to seno spilvena
vārdu arvien vairāk nomainīja vāciskais kisens [< lv kissen, S, 67]. Izmai-

noties spilvena galvenajai sastāvdaļai, citādas kļuva arī pārējās, resp.,

ietverošās, daļas.
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Četrnīšu audu atlasā auda īpaši blīvu linu audeklu, tā saucamo spalvu
drebi, no kuras šuva maisiņus spalvu iepildīšanai. Virs šīs spalvu drebēs

vilka vēl otru, parasti zilbalti svītrainu vai rūtainu maisiņu — spilvenkuli,
kuru, tāpat kā iepriekšējo, aizšuva galā ciet un novilka tikai, lai izmaz-

gātu.
19. gs. otrajā pusē svītrainās un rūtainas spilvenkules jeb spilvendrē-

bes darināja retāk, toties no balta audekla šūtās ieviesās arvien vairāk.

Dažviet tās nosauca par kisenbierietn [< lv kissenbūre, S, 67]. Balta pār-
valka ievilkto spilvenu vairs nelika zem palaga, bet virs tā un diena pat
virs gultas segas. Kopš spilvenkulc vairs nebija vienkāršs, citu acīm nere-

dzams gultas veļas gabals, tās izveidojumam piegrieza lielāku vērību un

dažādi rotāja. Vidzemes austrumdaļā un apvidos gar Daugavu vairāk bija
iecienīts ar sārtiem pavedieniem ieausts raksts. Centrālajā Vidzeme un

Rīgas apkārtnē mēdza darināt arī baltus izšuvumus. Visvairāk rotājumam
tomēr izmantoja tamborētās mežģīnes, retāk sietas, adītas vai tillā izšūtas.

Mežģīnes iestrādāja pārvalka galā — vīles vietā, bet virspusē uzšuva īpaš-
nieces monogramtniĻ t. i., vārda un uzvārda pirmos burtus. Mežģīnes bija
da/adti rakstu, 5—30 cm platas un līdz 55 cm garas. Rotājumam visbiežāk

lietoja dažādus rombus, līkločus, astoņstūru zvaigznes, ka ari ziedu motī-

vus, piemēram, rožu ziedus. Gadsimtu mijā ļoti iecienītas bija ziedu vijas,
kuras dažādos variantos piedāvāja izdotās musturu grāmatas. Reize ar

lentveida iešuvēm saka izmantot ari trīsstūra, taisnstūra un rombveida

iešuves, saucamās enzetes (<v Einsaiz).
20. gs. sākumā vērojama tendence darināt vienādu rakstu mežģīnes

spilvendrebju, palagu, dvieļu un logu aizkaru rotājumiem. Dažkārt sa-

skaņoja ari mežģīņu un dienas segu rakstu motīvus, pamazām veidojot
vienotu guļamtelpas tekstiliju ansambli ari laucinieku mājokļos.

GULTAS SEGAS

Gultas segas Latvijas klimatiskajos apstākļos ir tikpat nepieciešamas
kā apģērbs, un tāpēc visos laikos audēji to darināšanai pievērsuši lielu

uzmanību. Rezultāta rakstu un krasu dažādība segas Latvijā izveidojušās

par visbagātākajiem audumiem, kur atrodami gandrīz visi tauta pazīstamie
audumu darināšanas paņēmieni. Kultūrvēsturiski segas ir brunču un vil-

laiņu audumu tiešs turpinājums, jo villaines, nešūtie brunči, kažoki un mē-

teļi zemniekiem kalpoja par apsegu arī guļasvietās daudz ilgāk nekā mui-

žās un pilsētas dzīvojošiem ļaudīm.
19. gs. pirmās puses zemnieču mantu saraksti rāda, ka caurmēra vie-

nai precētai sievietei piederējušas 2—3 segas, kaut arī netrūkst gadījumu,
kad atzīmēta tikai viena vai ari vairāk — pat līdz 8 segām. Bija arī ģime-

nes, kur katram loceklim savas segas nebija. Vienas personas īpašuma ne-

reti atzīmētas kā vienkrāsainas (visbiežāk baltas, zaļas un pelēkas), tā arī

svītrainas, rūtainas un rakstainas segas (tāpat ka villaiņu un brunču au-

dumi). Sīs segas bijušas gan nātnas, gan pusnatnas, gan vilnas. Lielā

gultas segu dažādība ir apliecinājums faktam, ka līdz 19. gs. tās nogājušas

garu un sazarotu attīstības ce|u.
Precīzu datu par gultas segu izcelsmes laiku Vidzemē un visā Lat-

vijā mūsu rīcībā pagaidām nav. Ir tikai atsevišķas norādes, kas vedina

domāt, ka tās radušās apmēram vienā laika ar gultam. Ja latviešu zemnieku

mājās gultas bijušas sastopamas jau 17. gs. sākumā (SC, 136], tad šķiet, ka

tad pat vajadzēja būt izveidotam arī gultas drēbju komplektam ar tajā

ietilpstošām segām. So domu pastiprina Georga Manceļa 1638. gada vārd-
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nīcas dati un Igaunijas mācītajā Kristiāna Kelha atzīme 1695. gadā par to,

ka latvieši savas guļasvietas apklāj ar rupju linu palagu un ar segu, kas

austa no šīs zemes vilnas [Kelcli, 21].
19. gs. pirmās puses mantu sarakstos segas sauktas divējādi — gultas

villaines un deki [< vlv decke, S, 26]. Sie nosaukumi minēti ne vien atse-

višķi, bet arī kopa, resp., abi vienas personas mantu saraksta. Tas nozīme,

ka priekšmeti bijuši atšķirīgi. Nosaukums gultas villaine pierakstīts arī et-

nogrāfu ekspedīcijās. Krišjaņa Barona kārtotajās latviešu tautasdziesmas

ПО Vidzemes vel minētas ari guļamas (atskaņas dēļ lietots trīszilbju vārds)

villaines, bet no Kurzemes — galvenokārt vairs tikai deķis. Sie fakti ve-

dina domāt, ka Vidzeme meklējami senāki, Kurzeme — jaunāki segu tipi.
Segu izmēru amplitūda samērā plaša — garums 145—217 cm un pla-

tums 133—194 cm. Dominē 180X165 cm lielas segas. Spriežot pēc šiem

skaitļiem, segas paredzētas lietošanai vien- un divguļamas gultas dažādu

garumu valkātajiem. Kopš 19. gs. vidus dominējošā tehnika —
audu

ripss — izvēlēta nolūka panākt pēc iespējas biezāku audumu. Tāpēc arī

1 cm lietoti 3—lo velki un 10—28 nešķetināti audu pavedieni. Vairuma

segu 1 cm blīvums ir 4xlß pavedieni. īpaši smalki audi lietoti Jaunpie-

balgā, Vecpiebalga un Dzērbene, kur 1 cm atrodam 20—28 audus, nedaudz

atpaliek Rūjiena un Pale, kur 1 cm ir 18—21 auds.

Rakstītajos avotos gultas segas Vidzeme biežāk sauktas par dekiem,

t. i., vārda, ko jau 1638. gada minējis G. Mancelis. Muzejos saglabāto, tā-

pat arī iedzīvotāju mantu sarakstos minēto 19. gs. segu vairums ir svīt-

rainas, kas svītru salikumu ritmos uzrāda paralēles ar 18. un 19. gs. mijas
modi. (Sai laikā pilsētās un muižās ļoti iecienīti svītraini apģērbi, mebeļ-
drānas un segas.) Minētie fakti un lielais svītraino audumu īpatsvars Vid-

zemes audumu klāstā liek domāt, ka zemnieki ar amatnieku starpniecību
sekoja tā laika modes ierosmēm. Vārda dekis viņi varēja saukt tas gultas

segas, kas kaut kādā veidā bija līdzīgas muižās lietotiem audumiem.

Villaiņu, nešūto brunču un gultas segu 19. gs. pirmajā pusē zemnieku

vairumam nebija daudz. Tapec praksē šos priekšmetus strikti nenošķīra
un līdz pat 19. gs. vidum tie attīstījās it ka paralēli, viens otru ietekmē-

jot un papildinot.
Salīdzinot muzejos atrodamās vecākās segas, villaines, brunčus v. c.

audumus pec to materiāla, tehnikas, blīvuma un rotājuma, redzam, ka prak-
tiskas vidzemnieces, taupot materiālu un laiku, aužamajos stāvos uzreiz

uzvilkušas lielāku velku daudzumu. Tā ar vienu vilkšanu, variējot tikai

audus, bija iespējams apmierināt vairākas vajadzības, t. i., izaust brunčus,

villaines, segas, kamzoļu drānas v, tml. Ja svītrainiem brunčiem galos
ieauda platākas svītras, dabūja svītrainu villaini, savukārt, sašujot divas

šādas villaines, iznāca gultas sega. Tāpēc arī daļa 19. gs. pirmās puses

segu un villaiņu, tāpat ka brunči v. c. apģērba audumi, iekārtoti gan vien-

kārtnī, gan tnsnīšu audu trinītī vai četrnīšu audu atlasā, retāk place

(87. att.: 17).
19. gs. dominē pusvilnas audu ripsa segas, kas savā noformējuma ne-

pārtraukti mainījušās, pakāpeniski atmetot vecos un pieņemot jaunus ele-

mentus un veidus. Līdz 19. gs. 70. gadiem svītru salikumi segās sasaucās

ar līdzīgiem kārtojumiem brunčos, kas bieži bija asimetriski ar lielāku vai

mazāku periodu (55. att.). Segas un villainēs asimetrija visilgāk saglabā-
jās platajās galu noslēguma joslās, kas radās, sīkās svītras kārtojot lielā-

kos grupējumos. Galvgaļa un kājgaļa joslas veidoja atšķirīgas, lai vienu

segas galu nesajauktu ar otru, kas bija nepieļaujami pēc tolaik pieņemta-
jām higiēnas normām.
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68. att. Svītraino gultas segu kompozīcijas shēmas.



182

Ķīmiskās krāsvielas, kas tautā izplatījās ar 19. gs. 60. gadiem, neie-

kļāvās ierastajās krasu gammās. Tādēļ radās vajadzība vairākos audumu

veidos pārkārtot rotājumu ritmiku un laukumu sadalījumus. Izmainījās arī

gultas segu ierastie joslu salikumi. Svītras sāka grupēt platākās joslās,
un simetrija kļuva par neatņemamu kompozīcijas sastāvdaļu.

19. gs. pēdējā trešdaļā par gultas segu audējiem galvenokārt kļuva
amatnieki, kas bagātīgi variēja pamata un krāsaino svītru attiecības. lerobe-

žotie izteiksmes līdzekļi mudināja meklēt arvien jaunus svītru salikumu

risinājumus. Kā jau šajā laikā bija parasts, daudz ierosmju lauku amat-

nieki guva no fabriku izstrādājumiem. Arī segu audēji, iepazinušies ar kam-

lota jostām, zīda lakatiem v. c, atzina par iespējamu tur atrodamos krasu

salikumus izmantot savos darinājumos. Visinteresantākie izrādījās tā sau-

camie šatieri (< v schatten — ēnot), t. i., vienas krāsas pakāpeniski sabie-

zinātas nokrāsu joslas (šo krāsošanas paņēmienu ar dabīgam krāsvielām

izveidoja zīda audumu ražotāji). To izplatību veicināja arī krāsu rūp-
niecība, kas piedāvāja vairākus anilīna krasu toņus vienā iesaiņojumā un

ari īpašas dažādu krāsu šatieru lentes. So un citu faktoru ietekmē jau
90. gados pieprasījums pēc jaunmodes svītrām bija tik liels, ka miestos un

pilsētās daži krāsotāji nodarbojās tikai ar šatieru krāsošanu. Tomēr lielāko

ieguldījumu šatieru deķu izveidē deva lauku amatnieces, kas ļoti daudz

vērības veltīja svītru salikumiem.

Vidzemes lauku audējas šatierus veidoja divējādi. Parasti krāsojamo

dzijas gabalu sadalīja šķipsnās un krāsoja vienā krāsā. Dilstoši tumšākos

vai gaišākos šīs izvēlētās krāsas toņos nokrāsotas atsevišķas šķipsnas
ieguva, diferencējot krāsošanas ilgumu vai krāsvielas intensitāti šķīduma.
Apvidos gar Daugavu un Augšzemē vairāk iecienīts bija otrs šatieru iegū-
šanas paņēmiens. Krāsojamo dzijas gabalu atstāja nesadalītu, bet notina

ar auklu pa posmiem pakāpeniskā ritinājumā tā, lai krāsojamais šķidums

dzijai piekļūtu nevienādi. No šādi nokrāsotas raibas dzijas, prasmīgi izman-

todamas krāsu maiņas paņēmienus audu salikumos, audējas izveidoja sav-

dabīgi liesmainus, viļņainus vai zarainus rakstus (59. att.).
Jāpiebilst, ka aušanas un rokdarbu kursos mācīja izstrādājumu teh-

nikas, bet krāsu mācība kā patstāvīgs priekšmets nebija paredzēts. Tādēļ
daudzo lauku audēju krāsu izjūta un skaistuma izpratne galvenokārt vei-

dojas praktiskajā darba.

Pasūtītāju prasības bija ļoti atšķirīgas, tāpat kā viņu materiālās iespē-
jas un gaumes. Audējam nepārtraukti nācās meklēt jaunus kompozīcijas
variantus, un ar laiku viņām izdevās panākt tiešām izsmalcinātas krāsaino

svītru kombinācijas.
Daudzi interesanti krāsu salikumi par savu eksistenci varēja pateikties

laimīgai nejaušībai, tomēr liela daļa bija apzinīgi veidoti, vērojot apkārtējo
dabu un citu meistaru izstrādājumus. Laika gaitā iecienītākie krāsu salikumi

dabūja nosaukumus, kurus lietoja, izvēloties rotājuma variantu. Audēju
darbā šie nosaukumi pielīdzināmi shēmai, un to galīgais risinājums katra

konkrētā gadījumā bija citāds, resp., variējās. Piegādātā izejmateriāla un

audēja veiksmes rezultātā veidojās parastas ikdienā lietojamās segas vai

koši darinājumi ar lielu māksliniecisko vērtību. Krāsu salikumu nosau-

kumu — strīpu vārdu saturs atklāja pasūtītāju un amatnieku ierosmes avo-

tus, kuru vairums atradies tuvākajā apkārtnē. Liela daļa krāsu sakopojumu
bija novēroti dabā. Tautas mutē krāsu toņiem bija ziedu vārdi: rožu krāsa,

ceriņkrāsa, rudzu puķu zils, pieneņu dzeltens, magoņu sarkans utt. Sie

apzīmējumi pārgāja arī uz segām, kuru svītras salika no attiecīgās krāsas

dzīpariem. Tā zilo šatieru segas sauca par rudzu puķu deķiem, bet sārto —
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69. att. Gultas sega, kokvilna, vilna, balts, melns, pelēks, audu ripss 196X168 cm, Lim-
baži, 20. gs. sak., E 25, 38. Paredzēta valkāšanai bēru laika. Atdarinājusi Tautas daiļamata

meistare Valentīna Hmeļņicka.



70. att. 1 — Gultas sega, lins, vilna, brūna, zaļš raksts, audu ripss un rožceliņš. Vainiži,

1900. g., E 12, 783. Atdarinājusi Tautas daiļamata meistare Baiba Brutāne; 2 — segas
fragments.

par rožu deķiem. Pēdējie gadsimtu mijā Centrālajā Vidzemē un Rietumvid

zemē k|uva par kazu gultu rotu (60. att.).
Ne mazumu ierosmju deva ari Vidzemes ainavas. Vēsi zaļos un zil

ganpelēkos toņus varēja vērot upēs un ezeros, kur straumes vai viļņu šūpo

tās ūdenszāles glaudās gar pelēkiem akmeņiem (61. att.). Gaujas un Abu

las krastu brūngani dzeltenīgais smilšakmens, ievu un liepu sulīgais za
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ļums atrada atspulgu smilte-

nes un Valmieras audēju se-

gās, kur zaļi bruņa krasu pāra

ietojums sasniedza augstu
meistarību. Skujas, čiekuri un

palsi pelēka briežu suna Vid-

zemes mežos skatāma ik uz

soļa, tadeļ nav nejaušība, ka

zaļi brūni pelēkās segas 20. gs.

austas visvairāk. Zeltiņos
ās trāpigi sauktas par sil-

nulus (teķiem, Dabas apstāk-
li ietekme veidojušies ari

citi apvidiem raksturīgi krasu

salikumi, l ielu ūdenskrātuvju
uvuma iecienīts zilzajais
<rasu paris, kas spilgtākos
risinājumus atradis jūras tu-

vini:;) un Salacas krastos

dzīvojošo vidzemnieku audu-

mos.

Krasu salikumos atspo-

guļojās ari zemnieku dzīves

listība ar gadalaiku
ritmu. Rauna un Baižkalna četrkrāsu segas devēja par gada do-

kiem, jo vietējo audēju uztvere zila krasa atbilda ziemas krasu gammai,

za|a — pavasarim, sārtā — vasarai un dzeltena — rudenim. Līdzīga iz-

pratne dzcltensvītrotās segas Vecpiebalga mudināja nosaukt par rudens

dekiem (46. att.). Bilskā, Birzu|os un Cirga|os sārti brūnais krāsu sali-

kums novērots maizes krāsnī. Proti: sarkanas liesmas, noplokot pirkstīs
un pelnos, gaišbrūna mīkla, pārvēršoties tumšbrūna maize, varēja mu-

dināt cepējas vērojumu izteikt krāsu valodā (56. att.). Tomer visīstākos

šatierus varēja redzēt, apbrīnojot krāsu rotaļas debesīs: varavīksni, kāvus,

saules rietu un ausmu. Lai interesantākos vērojumus labāk atcerētos, daļa

audēju tos fiksēja, tiesa, 19. un 20. gs. mijai visai neierastā veidā. Smilte-

nieši krāja žāvētas puķes un koku mizas, augstrozietes — ūdens putnu

spalvas, piebaldzietes redzētos salikumus satina no dzīpariem uz skaliem

tāpat, kā to bija darījušas viņu mātes. Kautiari visiem šiem kolekcionāriem

bija sakrāti bagāti audumu gabaliņu — paraugu krājumi, viņi neatteicas

no tiešajiem vērojumiem dabā, jo tur audēji vislabāk prata saskatīt krasu

pārejas (60. att.).
Katram cilvēkam šāda vērojuma rezultāts ir savādāks, tādēļ arī krāsu

salikumu variantu skaits visā Vidzemē bija bezgalīgs. Tomēr grupēšanas

paņēmienos un līdz ar to segu kompozīcijās parādījās laikmetam raksturī-

gās ritma likumības, kuras vērojamas Austrumeiropas un Ziemeļeiropas

tautu pusvilnas segās. Krāsa šajos izstrādājumos bija galvenais dekoratī-

vais elements, kam pakārtotas laukumu attiecības. Laikā no 19. gs. 80. ga-

diem līdz pirmajam pasaules karam izveidojās vairāki svītru joslu grupē-

šanas pamattipi (68. att.). Vecākais no tiem būtībā saglabāja grupēšanas

principus, kas bija radušies kontrastējošo svītru joslu lietošanas laikā, t. i.,

19. gs. trešajā ceturksnī. 19. gs. beigās tam pievienojās nākamais, kuram

divu platumu joslas vienmērīgi izvietojās visā segas laukumā. Nākamais

tins
—

4—fi lielas svītru ioslas Delēcīerā pamatā izveidojās gadsimtu mijā
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71. att. Gultas segas.
1— stūris, kokvilna, vilna, melns, sarkans, pastiprinātais audums. Sega 167x131 cm,

Vitrupe, 20. gs. sāk., CVVM 7762; 2 — fragments, lini, vilna, pubuļainais audums

skalos, dzeltenzaļa. Sega 182X164 cm, P|aviņas, 20. gs. sāk., E 25, 39.
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72. att. Gultas segu raksts. Pusvilnas audu ripsa segas ar šo rakstu austas 19. gs. beigas

un 20. gs. sākuma Drustos, Lejasciema, Raunā, Vecpiebalga.

(46. att.). Tam sekoja atkal tālākais variants, kuram pamata vietu aizpil-

dīja pelēki šatieri (58., 6t, att.). Pēdējais šatieru segu tips bija raksturīgs
20. gs. sākuma rotājuma pārmērības paraugs — visa sega sastāvēja tikai

no krāsainām «šatieru» joslām (56. att.).

Kolorīta zinā šatieru segas bija ļoti dažādas, tomēr 19. un 20. gs. vēro-

jamās tendences ir atšķirīgas. 19. gs. dominēja spilgta un skanīga, bet

20. gs. silta un apvaldīta krāsu gamma. Ka palīgu krāstoņu noskaņošanai

izmantoja melnbaltu vai citu asi kontrastējošu krāsu vijuma rīdzes

(60. att.). 20. gs. sākumā tās dažviet sāka aizstāt ar rakstu joslām. Kā

reakcija pret minēto krāsu pārbagātību 20. gs. sākumā paralēli attīstījās
otra svītraino segu grupa, kur rotājumā noteicošais faktors bija

gaismēna.
Šatieru segas auda arī mājamatnieces, tomēr viņām rotājums iznāca

pieticīgāks. Pirmkārt, tādēļ, ka šajā laikā viņu vairumam aušanai un

rokdarbiem atlika maz laika; otrkārt, šatieru krāsošana bija ne vien ļoti



188

73. utt. Gultai segas.

1— fragments, lins. balts,

vienkārtnis un pubuļi. Sega

196X174 cm. Cirgaļi. 20. gs.

sak.. CVVM 11067; 2 — frag-
ments, lins, vilna. zils. sar-

kans, violets, balts ripss, iela-

sīts raksts. Sega
127x118 cm. Zaube, CVVM

6400.

darbietilpīgs process, bet prasīja arī speciālas iemaņas. Tadcļ samērā bieži

paraugam izvēlējās izslavētu amatnieku izstrādājumus un daudzi maj-

audumi saka izskatīties ka variācijas par doto tēmu. Tomer arī 19. gs. ot-

rajā pusē un 20. gs. sākumā zemnieču rīcībā palika daži vienīgi viņām rak-

sturīgi audumu izstrādāšanas paņēmieni. Viens no tiem bija nekrāsota izej-

materiāla lietošana.

Segu pamatam lielākoties lietoja nekrāsotas dzijas. Pelēko vai brun-

pelēko toni ieguva, pirms kāršanas sajaucot baltu ar dabīgi melnu vai

brūnu vilnu. Sastāvdaļas mainot augošā vai dilstošā proporcijā, pievieno-

jot pa saujai zaļas, zilas vai brūni krāsotas vilnas, zemnieces sagādāja
materiālu pelēku šatieru dzijām, no kurām mājas apstākļos auda neatkār-

tojamu nianšu segas. Zemnieces pazina ari otru pelēku segu iegū-

šanas veidu, t. i., aužot īsos intervālos, mainīja baltos un tumšos audus,

tā vizuāli panākot pelēku audumu. Sai grupai pieslienas arī mazrotatās

bēru segas, pamatā melnas ar baltām vai gaiši pelēkām rīdžu rindām

(69. att.).
Pelēko toņu dekoratīvās vērtības lauku audējas sāka pastiprināti iz-

mantot, sekojot aušanas kursos gūtajiem pamudinājumiem. Kursu pro-



74. att. Populārākie vilnas gultas segu raksti, ko Vidzeme 20. gs. sākumā

izplatījuši Р. Viļumsona aušanas kursu beidzēji:
1 un 3 — visa Vidzemē; 2 — Madonas apkārtnē.

grammās centrālā vieta tika ierādīta konstruktīvi dekoratīvo īpašību iz-

pratnes izkopšanai. Saskaņa ar arodapmācības pamatuzdevumu audzēk-

nes galvenokārt iepazinās ar dažādām aušanas tehnikām, kas audumu

virsmai piešķīra valdzinošu gaismēnas rotāju. Sakuma jaunos rotāšanas

paņēmienus izmantoja tikai kā piedevu jau esošajiem. Dažādas ndzes saka

aizstāt ar rakstotā audu ripsa jeb rožceliņu (70. att.; sk.s7.att.: 18) jos-

liņām. Rožceliņa visvienkāršākos salikumus zivs zobu un vilnīti vidzcin-

nieces nedaudz lietoja jau 19. gs., bet 20. gs. sakuma tos arvien vairāk

aizstāja platākas raksta joslas. Sevišķi daudzveidīgas tas parādījās amat-

nieču, tā saucamo somu aušanas kursu beidzēju izstrādājumos un ar laiku

kjuva par segu galveno rotājumu, kura ornaments ieņēma pirmo, bet kra-

sas otro vietu. Somu kursu absolventu darbības rezultātā Vidzemē izpla-

tījās kā sīkrakstainas, tā lielrakstainas ripsa segas (72. att ). Sikrakstai-

nās vairāk iecienīja apvidos gar Igaunijas robežu, Vidzemes jūrmala un

pagastos gar Daugavu, t. i., tur, kur līdz 19. gs. pēdējam ceturksnim vis-

populārākās bija vadmalas segas trinīša un krepa sējumā. Savukārt liel-

rakstainās atrada darinātājus un valkātājus vietās, kur bija iecienīti dreļju
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75. att. Gultas segu
audumi:

1— vilna, brūns un

dzeltens, šūniņaudums,
Sinole. 20. gs. sāk.. E 25,
40; 2 — vilna, pelēks,
melns, rakstotais trinī-

tis, Ārciems, 20. gs. sāk.,
E 25, 41; 3

— vilna,

melns pamats, zaļas ša-

tiera svītras, kreps, Kok-

nese, 1910. g., CVVM

162442/1; 4
— vilna,

brūngani zaļš pamats,
violetas šatieru svītras,

kreps, Rembate, 20. gs.
sāk., CVVM 162360/4,
5 — vilna. pelēks,
oranžs, rakstotais trinī-

tis, Suntaži. 20. gs. sāk.,
CVVM 162674/1; 6 —

kokvilna, lins, balts,
dzeltens mežģīņaudums,
Smiltene. 20. gs. sāk.,

E 25. 90.
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sējumi, t. i., Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā, Drustos, Dzērbenē, Rankā, Lejas-
ciema, Smiltene, Rauna v. c. Spriežot pēc audēju rakstraudžos atstatam

piezīmēm, siko vai lielo rakstu izplatības zonu rašanos noteica divi ap-
stākli: audēju specializācija un patērētāju gaume, kura mainījās lcnak

nekā audumu ražošanas tehniskie paņēmieni.
Par gultas vai guļamām villainēm sauca gluda auduma vilnas segas.

Pa lielākai cia ļai tas bija 4—B nišu trinīšu sējumā vien-, div- un pat vai-
rakkrāsu salikumos. Ziemeļvidzemē un Vidzemes jūrmalā tās parasti auda

no nekrāsotam dzijām, uzvēla un rotāja ar izšuvumu vai tamborētam mež-

ģīnēm. (Zemnieku mājas bija pat īpaši rāmji, uz kuriem uzstiepa izšujamo
segu, lai ērtāk un precīzāk nostrādātu izšuvumu.) Latviešu un igauņu
darinājumi savā starpa atšķīrās tikai kolorita ziņa: latviešiem izšūtās se-

gas vairāk bija atturigi vēsos, igauņiem — siltos, piesātinātos toņos.

19. gs. Vidzeme valkāja ari nātnas un vilnas rūtainas segas. Gultas

villaines auda no tīras vilnas dzijām. Tās galvenokārt darināja divkrāsu

galdiņos (sk. 87. att. : 39) četrnīšu trinīti, saliekot melnu ar sarkanu, melnu

ar zilu, zilu ar baltu utt. Krustainās (87. att. :39) lielākoties bija vairak-

krasu, ar tumšu pamatu, vairāk iecienītas Vidzemes jūrmala, Daugavas
krastos, centrālajā Zemgale un Austrtunkurzemē. lespējams, ka šī tipa un

dažu rakstaino segu izplatība Vidzemē saistāma ar kurzemniekiem — ienā-

cējiem Daugavas labajā krasta, kas atveda sev līdz dzimtenē iecienītos

audumus (71. att.: /).

Variācijām bagāts bija Vidzemes rakstaino segu klāsts, kurā izdalā-

mas divas lielas grupas: zemnieču mājamatnieču un amatnieku audumi.

Zemnieču darinājumos konstatējami daži visai seni aušanas paņēmieni:

1) pubuļainais audums, ko veido ar skaliem (71. att.: 2; 87. att.: 19), 2) au-

dumi ar ievilktām gretelēm (73. att :/) un 3) ar ielasītiem rakstiem

(73. att.: 2), resp., tehnikas, kas raksturīgas vertikāliem vai horizontā-

liem aužamiem stāviem ar mazattīstītu aušanas aparātu, parasti lietojot
divas nišu kārtas. So segu kompozīcija — rakstu joslas vai tumšu un gaišu
kvadrātu pārmijas rindojumi, kas kopuma veido fona rakstu. Sis segas

ietver 8.—12. gs. audumu rotāšanas tradīciju elementus, kas nemainīgi sa-

glabājušies līdz pat 20. gs. Vidzemes austrumu un dienvidu daļa, ka arī

Latgalē un Augšzemē audumus ar pubuļiem un gretelēm visai plaši dari-

nāja arī 20. gs. pirmajā pusē. Sie paši segu darināšanas paņēmieni 19.—

20. gs. konstatēti ari citu Austrumeiropas un Viduseiropas tautu zem-

nieku izstrādājumos [LLM, 1, 231., 232., 242.-244. att., Tkanina, 113. att.]

un kultūrvēsturiski radušies laikā, kad audumu ražošana vēl nenotika

manufaktūrās.

Amatnieku austo segu rakstainumu nosaka velku-audu pinums, kura

izteiksmību dažkārt akcentē vai notušē krasu salikumi. Pilnīgi vienkrāsai-

nas segas austas samērā reti. Visbiežāk rakstainām segām ņemti vienas

krāsas velki un otras pieskaņotas krāsas audi, piemēram, melns ar tumši

pelēku, divējādi pelēki, divējādi brūni, brūns ar pelēku vai ar melnu. Vis-

iecienītākie sējumi bija dažādie rakstainie trinīši, kuru rakstiem motīvus

ņēma gan no zemnieču jostām, cimdiem un citiem senā tērpa gabaliem, gan

no apgrozībā esošās cittautu speciālas literatūras, veidojot lielu motīvu un

variāciju bagātību (sk. 9., 74. att.).

P. Viļumsona kursu absolventi rakstaina trinīša un citu sējumu segām

pa lielākai daļai piemēroja šatieru segās izstrādātos krasu raksta kompozī-
cijas paņēmienus (75. att., sk. 87. att.: 2o, 25). Sīkrakstainos audumos

tumšais divkrāsu pamata laukums bija pieņemams fons spilgtajām šatieru



joslām. Lielrakstainas segas bagāta faktūra un košas krāsas bija dekora-

tīvi līdzvērtīgi elementi, kas sava starpā tomēr labi nesaderēja, jo viens

otru traucēja. Tikai divkrāsu salikumos šie bagātie raksti spilgti demon-

strēja meistaru radošo izdomu un augsti attīstīto aušanas prasmi.

Kapitālistiska konkurence spieda audējmeistariem nemitīgi meklēt jau-

nus, vēl neredzētus rakstu un krasu salikumus. Rezultāta gadsimtu mija
bija uzkrājies milzīgs izteiksmes līdzekļu raibums, no kura gadu gaitā sa-

glabājās vērtīgākie atradumi un atnesa to autoriem pelnītu popularitāti.
Piemēram, iniciatīvas un ierosmju bagāta 20. gs. sakuma bija ari Raunas

audējmeistaru darbība. Tur senos dreļļu rakstus izmantoja vieglam gul-
tas segām. Aukstam laikam izstrādāja jaunu smago segu tipu — īpašu

pastiprināta dubultauduma variantu, kas izskatījās it kā savā starpa savie-

notas divu atšķirīgu krasu un rakstu segas (46. att.; sk. 87. att.: 21).
Savukārt P. Viļumsona kursus beigušie Smiltenes meistari izplatīja tauta

savdabīga pastiprināta auduma segas ar krāsainu virsējo un baltu apakš-

pusi (87. att.: 22). Rīga apmācītie audēji visvairāk vērības veltīja izteik-

smīgas teksturas meklējumiem, tādēļ ari Rīgas apriņķi dažādie pinumi
(75. att.: 4; sk. 87. att. : 23) bija vairāk iecienīti nekā citur. Igaunija au-

dēju kursus beigušas Piebalgas un Lejasciema meistares labprāt auda div-

krāsu mežģīņaudumti (75. att.: 6; sk. 87. att. .24), kas vidzemniecēm

iepatikās ar neparasto virsmu. Neilga laikā šo audumu visai iecienīja tā

saucamiem dienas dekietn, ar kuriem dienā pārklāja gultas, lai vilnas se-

gas pasargātu no putekļiem. 19. gs. par nātno segu izveidojumu zemnieces

domāja samēra maz. Toties 20. gs. sakumā, kad dzīvojamo telpu iekārto-

jumā tās sāka ieņemt arvien nozīmīgāku vietu, resp., kļuva par sava veida

parades audumiem, nātnās segas darināja reljefos fona rakstos, visbie-

žāk dažādos dreļļu sējumos ar četrām nišu kātam. Segās no šīs grupas



sējumiem izplatītākais bija pārstaipu drellis (vienkārtņa un abpusīgā tri-

nīša savienojums; nosaukums radies 20. gs. 20. gados). Pamataudumam

(velki + audi) parasti izmantoja nekrāsotus diegus, bet raksta audiem ņēma
nebalinātu vai gaiši krāsotu linu dziju, jo šaja laikā visas dzīvoklī izman-

tojamās nātnās tekstilijas (izņemot grīdsegas) darināja baltas vai gaiši
krāsotas. Segās visbiežāk izmantoja lapainu vai puķainu rakstus (76. att.:

1, 2; 87. att.: 25).

76. ait. Gultas segu audumi:

1— lins. vilna, pelēks. za|š, pārstaipu drellis. Sega 185x160 cm. Augstroze. 20. gs. sāk..

E 12, 3179 «Puķainis» 20. gs. sāk. bija izplatītākais dreļļa raksts Latvijā: 2 — kokvilna,

lins, balts, zaļpelēks, pārstaipu drellis, Sinole. 20. gs. sāk., E 11, 630. «Lapainis» bija izpla-

tītākais dreļļa raksts Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk.
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TELPU IEKĀRTAS AUDUMI

DVIEĻI

Dvieļus — nātnus auduma izstrādājumus telpu rotāšanai, svinībām,

ķermeņa un trauku slaucīšanai, zārka nešanai un laišanai kapā zemnieki

lietoja visā Vidzemē. Bija pazīstami sešu veidu dvieļi: mutes, pirts, roku

un trauku slaukāmie, goda un kapa. Katrai dvieļu grupai zemnieku dzīve

bija noteikta vieta un tādēļ to izejmateriālu, izmērus un rotājumus izvēlē-

jās atbilstoši dvieļu lietošanas uzdevumiem.

Priekšmetu, šai gadījuma auduma, platums nebija tik daudz atkarīgs

no lietošanas veida, kā no sadzīvē pieņemtās normas. Zemnieces mājamat-
nieces auda šaurākus (ap 35 cm platus), mājrūpnieki platākus (48 —55 cm

platus) dvieļus. 19. gs. beigas mutes, pirts un goda dvieļus visbiežāk lie-

toja 48—50 cm platus, t. i., aptuveni tādus pašus ka fabriku ražojumus.
19. gs. lietoja 2—2,3 m garus, 20. gs. sākumā 1,5—2 m garus dvieļus.
Auduma blīvumā vērojama liela dažādība: rupjākiem dvieļiem 1 cm

2
ietilpa

12X8, smalkākiem — 30x26 pavedieni. Gadsimtu mijā izplatītākais blī-

vums bija 22x18 pavedieni 1 cm
2
.

Jāpiebilst, ka lielai zemnieku daļai nebija tik daudz linu dziju, lai kat-

rai vajadzībai darinātu dvieļus. Tādēļ samēra bieži zemnieku ģimenē viena

un tā paša auduma dvieļi kalpoja vairākām vajadzībām, piemēram, mutes

un pirts dvieļi bija no viena, roku un trauku — no otra veida auduma. Dalī-

jums galvenokārt pastāvēja dvieļu lietošanas kārtībā, resp., jaunos glabāja

godam (svinību, svētku reizēm un viesiem), vecākos valkāja ikdienā. Mazāk

turīgās ģimenēs katram ģimenes loceklim sava dvieļa nebija. Ikdienā lie-

tojamos dvieļus zemnieces parasti auda no linu dzijām velkos, smalkam

pakulām audos skujotā trinīša, retāk vienkārtņa sējumā.
Gludo dvieļu audumu rotāšanai izmantoja visai senu un darbietilpīgu

rakstainu auduma darināšanas paņēmienu, proti, galā ar roku ielocīja krā-

sainu, visbiežāk sarkanu rakstu joslu, kas motīvu izvēlē un joslas iedalī-

jumā nereti sasaucās ar jostām — audenēm. Vidzemes austrumu daļā rak-

stainos galus auda arī atsevišķi un dvieļiem piešuva. Sājos galos neko

neslaucīja, tādēļ tie saglabājās ilgi, un tos izmantoja atkārtoti vairākiem

dvieļiem pēc kārtas. Minēto ielocīšanas paņēmienu lietoja arī spilven-
drānu, palagu, galdautu, priekšautu un kreklu rotāšanai. Līdzīgs rotāšanas

veids bija sastopams arī krievu, baltkrievu, poļu, lietuviešu, igauņu, kārēju

un somu izstrādājumos. Gadsimta beigās ielocījumus pamazām aizstāja
daudznīšu audumi (77. att.:/), vienīgi Rīgas apkārtnē un apvidos gar

Daugavu ielocītās rakstu joslas mūžu paildzināja lekškrievijas tekstilfab-

rikās ražotās iešuves un apmales, darinātas pēc krievu tautas mākslā sa-

stopamiem paraugiem. Turīgo zemnieku mājās goda dvieļi nereti bija linu

no B—l6 nīšu dreļļa auduma (87. att. :31, 32), amatnieku vai mājrūpnieku
gatavoti, jo tikai visveiklākās zemnieku audējas mājamatnieces prata da-

rināt vienkāršākos 4—12 nītīs aužamos dreļļus (78. att.), turklāt visbiežāk

izvēloties izturīgo vagotā dreļļa (vienkārtņa un abpusīgā ripsa savieno-

jums) (77. att.: 2; 87. att.: 27) sējumu.
Dreļļu tehnikas lietojums ietekmēja arī priekšmeta nosaukuma izveidi.

Visizplatītākais bija dvielis [< vlv dwele, S, 30] — tā sauca dreļļu sējumā
darinātu un muižās lietotu priekšmetu. Arī caur lietuviešu valodu ienā-

kušais abruss (< p abrys) bija domāts smalka izstrādājuma apzīmēšanai.
Turpretī skujā austiem dvieļiem bija saglabājušies arī senie latviešu nosau-



77. att. Dvieļi:
1— dvieļu audums,

kokvilna, lins, balts,

trinītis, Rauna, 20. gs.
sāk., E 25. 45. Rakstu-

rīgs amatnieku izstrā-

dājums; 2 — dvieļu
audums, lins, balināts

un nebalināts, vagotais
drellis, Ilzene, 20. gs.
sāk., CVVM 5250.

Raksts «galdainis» iz-

mantots arī galdsegām.

kumi, piemēram, slaucis (daudzsk. -či) Smiltenes draudzē [sal. ME, 3, 918}

un rocinieks (< roka) Lubānā un Latgalē.
Līdz 19. gs. vidum sastādītajos amatnieku rakstraudžos īpašu dvieju

rakstu ir maz. Tādēļ domājams, ka dreļļu dvieļi austi retāk nekā galdauti.
Toties gadsimta otrajā pusē dvieju pamatrakstu un to variantu skaits neat-

paliek no galdautu rakstu daudzuma. Tādēļ ir pamats domāt, ka dreļļu

dvieļu valkātāju skaits šai laikā stipri palielinājās.
Dvieļos dreļļu raksts parasti bija kārtots gareniskās joslās velku vir-

zienā ar sīksvītrainām malām un galiem (arī šī tipa izstrādājumos daž-

viet saglabājās atskaņas no iepriekšējā rotāšanas varianta, dvieļu galos

vienkrāsas dreļļu audumā ieauda sarkanas audu svītras).
Bez minētajiem velku-audu pinumiem goda dvieļiem dažkārt izman-

toja arī citus, piemēram, dažādus pubuļainos v. c. sējumu savienojumus.

Gadsimta beigās, kad dvieļus sāka aust ari no kokvilnas diedziņiem, amat-

nieki ierosmei izmantoja fabrikas ražojumus ar izteikti grumbuļainām

195
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78. att. Dreļļu raksti dvieļiem 20. gs. sāk.:

1— Vecpiebalga, 20. gs. sāk.. E 20, 5111; 2 — turpat. E 20, 5113; 3 — turpat, E 20,

5117; 4 — turpat, E 20, 5112.

virsmām. Tā laukos parādījās vietējā izstrādājuma frotiera dvieļi [< v

Frottiertūcher; linu vai kokvilnas mīksts audums, kam abās pusēs cilpas
vai mezgli mitruma uzsūkšanai; MH, 45 un'2oß], cellendvie(i[< v die lelle:

kokvilnas audums ar šūnveida virsmu; sal. MH, 650], kurus 20. gs. pirmajā

pusē pārdēvēja par vafeļu vai šūniņauduma dvieļiem.
Neatkarīgi no fona rakstiem bija izveidojušies atsevišķiem periodiem

raksturīgi dvieļu galu noslēgumi. Vecākais no tiem — sietās vai pītās velku

bārkstis vai mežģīnes, kuras jau 17. gs. sākumā minējis G. Mancelis. 19. gs.
vidū šo rotājuma noslēguma veidu nomainīja adītās, bet gadsimta bei-

gās — tamborētās mežģīnes. Gadsimtu mijā dvieļu galus papildus rotāja

ar dažāda veida izšuvumiem. Sajā laikā abus dvieļa galus vairs nerotāja
vienādi: vienā galā iestrādāja platāku, otrā šaurāku rakstu. Rotājums at-

bilda dvieļa novietojumam: zemnieku istabās redzamā vietā pie sienas bija
piestiprināts īpašs dvieļa pakaramais, kurā iekāra dvieli, lai demonstrētu

namamātes aušanas un rokdarbu prasmi.
19. gs. otrajā pusē parādījās tā saucamie kapa dvieļi, kas nomainīja

līdz tam laikam lietotās ceļu jostas. Turīgām ģimenēm bija kapa dvieļu

komplekts jeb kava (ig. kava, Abens, 130], kurā ietilpa 2—3 apmēram
3 m gari zārka nesamie un 2 apmēram 6 m gari dvieļi zārka laišanai kapā.
Tos auda smalkus, blīvus, skujainus, un 20. gs. sākumā tiem galos sēja
arī melnas bārkstis.
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īpaši trauku dvieji zemnieku mājās ienāca reizē ar pilsētu darbnīcās

un fabrikās ražotajiem stikla, fajansa, porcelāna traukiem un metāla galda
piederumiem. Dvieļus auda no smalko pakulu dzijām, retā Šķietā 3—4 nīšu

trinītī un nerotāja. Tada paša auduma dvieļus lietoja arī ikdienā roku slau-

cīšanai, jo tie labi uzsūca mitrumu un viegli mazgājās.
Redzama vieta dvieļiem bija ierādīta sadzīves paražās. Tie noderēja

par svētku dāvanu un parasti tika pasniegti ar klātpiesietiem cimdiem. Kā-

zās līgava dvieļus dalīja radiem, pūra vedējiem, kāzu rītā jaunais pāris

slaucījās greznā dvielī. Izrakstītu dvieli kā ģimenes laimes simbolu novie-

toja pie nedēļnieces gultas vai jaundzimušā šūpuļa.
Dvieļus izmantoja arī galdautu un aizkaru vietā. 20. gs. sakuma gan

vairs tikai tad, ja vajadzēja pacienāt nejaušu viesi vai bērēs aizsegt

spoguli.

GALDAUTI

Galdauti — nātni, rakstaini audumi galdu pārklāšanai. Muižās tos

lietoja ikdienā, bet zemnieki — tikai svētku reizēs. Vidzemes audēji gald-
autus auda muižnieku, pilsētnieku un savām vajadzībām. Izstrādājumu

klāstā saglabājās liela dažādība, — gan izejmateriālu kvalitātē, darinājumu

izmēros, gan tehnikās, bet it īpaši rotājumos. 19. gs. izejmateriālam izman-

toja dažāda rupjuma linu dzijas, bet 20. gs. sākumā tām pievienojās arī

fabrikās vērptie kokvilnas diedziņi. Katrai audēju grupai bija savi ierasti

galdautu veidi, kuru darināšanā viņi bija specializējušies.
Zemnieces mājamatnieces strādāja ar 4—12 nišu kārtām, auda 70—

110 cm platus un samērā blīvus (visbiežāk 20x16 pavedienus 1 cm
2 ) gald-

autus. Mājrūpnieki strādāja ar B—2B nīšu kārtām, auda 110—220 cm pla-
tus, vēl blīvākus (24—32 velkiem un 20—26 audiem 1 cm 2 ) galdautus.
Amatnieki izstrādājumus darināja 12—32 nīšu kārtās, galvenokārt no pa-

sūtītāja materiāla un pēc viņa norādījumiem. Tādēļ galdautu platuma un

blīvuma amplitūda bija visai plaša. Mājrūpnieki pārdodamiem audumiem

(galdautiem) garumu neparedzēja, jo katram pircējam nogrieza no baķa

pieprasīto olekšu skaitu. Zemnieku mājās galdautu vairums bija I—3 m

gari, izņemot goda galdautus, kuru garums 19. gs. otrajā pusē sasniedza

pat 6 metrus.

Galdautu izmēri, darināšanas tehnikas un rotājums, nosaukumi un lie-

tošanas tradīcijas vēl 19. gs. atspoguļoja priekšmeta izveides vēsturi, kuras

sākumi meklējami mūsu ēras pirmajā gadu tūkstotī [Katalogs]. Vieni no

vecākiem avotiem, kas vēstījumos par Ziemeļeiropas un Austrumeiropas

tautu dzīves veidu min galdautus, ir skandināvu sāgas. Egila Skalagrim-

sona sāga, piemēram, stāsta par apklātiem galdiem kuršu labieša sētā ap

925. gadu [sal. SC, 139], t. i., laikā, kad galdautus jau pazina un lietoja diž-

ciltīgie ari pašā Skandināvijā. Latviešu folklorā galda klāšana minēta

dažādās variācijās, taču par galdautiem runāts samērā reti, turklāt pavi-

sam maz vērības veltot to izskatam. Sāda attieksme lielā mērā izskaidro-

jama ar galdautu nelielo izplatību folkloras radītāju masas, jo līdz pat

18. gs. tie galvenokārt bija muižnieku, pilsētnieku un garīdznieku iedzīves

priekšmeti. Ne velti ari J. K. Broce pat Vidzemes guberņas igauņu kāzu

galdu rāda bez galdauta [Brotze, 3, 10].
Vēl 19. gs. vidū dzimušie vidzemnieki gultas un galda sakārtošanu sa-

runvalodā apzīmēja ar darbības vārdu klāt, kam pievienoja priedēkļus uz-,

ap- un pār-, raksturojot darbības laiku un izmantotos līdzekļus. Klāt galdu
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nozīmēja uz apsegtas vai neapsegtas galda virsmas likt maltītei pare-

dzētos traukus un ēdienus: apklāt — uz galda uzsegt galdautu, kas lie-

lāks par galda virsmu; pārklāt — pirmajā nozīmē — novietot uz galda
galdautu, kas neaizsedz galda kājas, otrajā nozīmē — pārveidot iepriek-

šējo klājumu.
19. gs. galda pārklāšanai lietojamos audumus latvieši sauca vairākos

vārdos. Galvenie no tiem: Kurzemē — galda drāna, Vidzemē — galda auts,

Latgalē — galda palags. Kurzemnieku drāna jēdziena plašākajā nozīmē

līdzvērtīga vidzemnieku drēbei, tātad apzīmējums ar Jot i lielu vispārinā-

jumu. Vidzemnieku auts bija šaurāks un vecāks jēdziens, kas sevī ietvēra

sīkāka dalījuma izpratni, jo netieši norāda laiku, kad linu audumu darinā-

šanā norisinājās diferencēšanās, resp., sāka aust dažāda, katrai konkrētai

vajadzībai atbilstoša platuma audeklus. Ar vārdu auts Vidzemē parasti ap-

zīmēja daudzus austus dažāda platuma priekšmetus, kas atgriezti no liela

auduma gabala, piemēram, baķa, kādam noteiktam mērķim (mutauts, galv-
auts, kaklauts, sviedrauts. kājauts, priekšauts, līķauts, galdauts v. c).

Autu sānus noslēdza eģes, bet galus vīles. Auts Vidzemē šķiet vecāks

nosaukums nekā palags, jo nozīmē izmēros mazāku auduma gabalu.
Kultūrvēsturiski šie nosaukumi radušies apmēram tajā pašā laikā kā

kaimiņtautu vārdi, ar kuriem apzīmēja analoģiskus priekšmetus, jo arī tur

vārddarināšana vērojamas tādas pašas likumības kā Latvijā. Tā, piemē-

ram, nosaukumi ir salikteņi, kuru pirmā daļa izsaka pārsega lietošanas

vietu, otrā — klājamo materiālu (igauņu laudlina, zviedru bordduk, vācu

Tischtuch un Tischzeuge) vai klāšanas darbību pievienojuma nozīmē (lie-
tuviešu staltiese, Latgales krievu izloksnēs настольник) .

Pēc lietojuma dvieļu un galdautu audumi kādreiz nav bijuši strikti

nošķirti. Tādēļ par senāko galda apklāšanas veidu varam pieņemt galda
virsmas nosegšanu ar dvieli. Latvijā tas saglabājās līdz pat 20. gs. sā-

kumam (dvieli izmantoja neliela galdauta vai salvetes vietā). Ziemeļlat-
galē 19. gs. otrajā pusē pat uz goda galdiem vēl klāti dvieļi. Ne vien lieto-

šanas, bet arī dāvināšanas paražās dvieļiem un galdautiem dažviet bijusi
vienāda loma. Tā Daugavas Vidzemes krastam pieguļošajos apvidos kāzās

līgavaiņa māsa, vēlot jaunajam pārim mājas svētību un vienmēr pilnu

galdu, dāvināja līgavai dvieli vai galdautu ar tajā ietītu maizes un sāls

gabaliņu.
Galdautu un dvieļu kādreizējā vienotība vispirms izskaidrojama ar au-

duma 35—50 cm platumu, kura pietika, lai pārsegtu šauros zemnieku gal-
dus. Bez tam Vidzemes austrumu daļā, tāpat kā Latgalē, galdautos un dvie-

ļos sastopami vienādi vai līdzīgi priekšmetu rotājumu paņēmieni, t. i., galu
noslēgumiem izmantotas sarkanas svītras vai rakstu joslas reizē ar mež-

ģīnēm. Dvieļos un galdautos iestrādāti vieni un tie paši ielasījuma tehnikā
veidoti raksti. Spriežot pēc līdzības ar krievu zemnieču darinājumiem,
šāda tipa dvieļi un galdauti cēlušies vienlaicīgi, t. i., agrajā feodālismā.
Vēl 17. gs. pirmajā pusē krievu valodā lietots visai sens izteiksmīgs apzī-
mējums скатерть браная полотенная [Никольский, 2111.

Kad radās vajadzība pēc platiem galdautiem, bet vietējos stāvos vē-

lamo platumu nevarēja izaust, zemnieces galdautus šuva no diviem audumu

platumiem. Vidzemē tos parasti savienoja ar stingru vīli, bet Kurzemē un

Latgalē savienojuma vietā labprāt iešuva mežģīni.
Senākās aušanas tehnikas un rotāšanas paņēmienus galdautos 19. gs.

saglabāja tā zemnieku daļa, kas lietoja pašaustus galdautus. Viņu mate-

riālas iespējas neļāva iegādāties laikmeta modes prasībām atbilstošus

profesionālo amatnieku izstrādājumus. Tādēļ zemnieku galdautu izveido-
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79. att. Galdauti. 1 — galdauta stūris, lins, balts, «zoss acs». Galdauts

190x126 cm, šūts no diviem gabaliem. Bērzaune, 19. gs. otrā puse, CVVM

172572; 2 — galdauta fragments, kokvilna, gaiši pelēks, tumši zils, gaiši
brūns, "rozīšu audums". Galdauts 236x182 cm, Suntaži, 20. gs. sāk., CVVM
11381. Šāda tipa galdsegas auda aušanas kursu dalībnieces, kas mācību vielu

apguva saskaņā ar Skandināvijā izstrādātām aušanas apmācības program-
mām.
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jums bija līdzīgs snātenēm (tautasdziesmās minēta snāteņu klāšana uz

galda; F, 16525), resp., 4 nīšu trinītī vai 5 nīšu pubuļu audumā ar bārkstīm

vai mežģīnēm apdarinātām malām (79. att.:/). Jāpiezīmē, ka galdautu,
snāteņu un sievu galvas segu — nāmatu attīstībā vērojamas paralēles,
kādas jau redzējām starp villainēm, brunču audumiem un gultas segām.
Vienā laika periodā darinātiem priekšmetiem bija viena vai vairākas kopī-

gas īpašības, kas izpaudās materiālu, tehniku vai rotājumu izvēlē un lie-

tojumā.
19. gs. pirmās puses rakstītie avoti un literatūra atkārtoti min rak-

stainus linu audumus — izstrādājumus, kas šaja laikā Vidzemes vārdam

kaimiņu guberņās piešķīra īpašu skaņu. Lielākoties tie bija dreļļu {< v

Drell, S, 28] galdauti, kuru darināšana Vidzemes lauku audēji jau līdz

19. gs. sākumam bija sasnieguši samērā augstu līmeni.

Dre||u tehnikas pamati iezīmējas jau 12. gs. latgaļu pārstaipu audu-

mos, kuru pēcnācēji un reizē drelJu priekšteči vinguraiņi Dienvidkurzemē

(sal. liet. vingrus), rozišu audumi Zemgalē un leciši (pārstaipi) ziemeļ-
austrumu Vidzemē, Latgalē, dienvidrietumu Kurzemē saglabājās līdz

20. gadsimtam. So audumu veidu eksistence, plašā izplatība un daudzie

rakstu varianti ir pierādījums tam, ka dreļliem tuvas un līdzīgas tehnikas

latviešiem pazīstamas jau sen.

Samērā bieži dreļļu audēji minēti 17. gs. rakstītajos avotos. levērības

cienīgu informāciju sniedz Aksela Uksenšernas Vidzemes muižu saimnie-

cības grāmatās fiksētie dati par linu audumu ražošanu eksportam: ik ga-

dus uz Zviedriju izvests vairāk nekā desmit tūkstoši olekšu, tai skaitā tieši

galdauti un servjetes [Dunsdorfs, 99—100]. Ne velti Malmes arhīvos sa-

glabājušās ziņas par to, ka no Baltijas jūras austrumu krasta uz Zvied-

riju pārcēlušies audēji; zviedru audēju leksika izplatījies nosaukums vaina-

dziņu jeb Vidzemes musturis (EF, 157] un zviedru audēju darinājumos
vairāki raksti ar krievu mustura nosaukumiem. Jāpiebilst, ka par krievu

ražojumiem zviedri sauca visus tos darinājumus, kurus Zviedrija ieveda no

Baltijas jūras austrumu krastiem.

Šie fakti ļauj secināt, ka Vidzeme ir bijusi nozīmīgs dreļļu aušanas

apvidus Austrumeiropā un Ziemeļeiropā jau pirms 1685. gada Nantes
edikta atcelšanas, kas daudziem slaveniem flāmu meistariem — hugenotiem
lika meklēt patvērumu vācu, skandināvu v. c. zemēs. Interesanti šai saka-

rībā piebilst, ka latviešu audēji ar flāmu pieredzi iepazinās jau pirms edikta

izdošanas; šie slavenākie viduslaiku Eiropas dreļļu un damastu (nosau-
kums pēc Sīrijas pilsētas Damaskas, kurā viduslaikos bija ļoti attīstīta au-

dumu ražošana; blīvi audumi sākotnēji no zīda, atlasa sējumā; Vidus-, Zie-

meļ- un Austrumeiropā tā sauc arī linu audumus ar ieaustiem augu, dzīv-

nieku v. tml. ornamentiem) audējmeistari vadīja darbus Kurzemes

hercogistes manufaktūrās jau 17. gs. vidū.
18. gs. politisko notikumu un saimnieciskās attīstības rezultātā Vid-

zemes audēju ražojumi tika izstumti no starptautiskā tirgus.
Kamēr Vidzeme pārcieta Lielo Ziemeļu karu, mēri un dziedēja karā cir-

stās brūces, Saksijā un Silēzijā izveidojās ļoti spēcīgi linaudēju centri, kas

ražoja augstas kvalitātes izstrādājumus Eiropas tirgum. Arī Zviedrijā
18. gs. pirmajā pusē nodibinājās damastu aušanas manufaktūras, kas lielā

mērā apmierināja iekšzemes pieprasījumus.
18. un 19. gs. damasti austi arī Vidzemes muižās. Diemžēl ziņas par

šiem dekoratīvajiem audumiem saglabājušās tikai avotos, jo pēdējās reā-

lijas (izņemot tālāk minēto galdautu) gājušas bojā pirmā un otrā pasau-
les kara laikā.
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Linu damasti 19. gs. vēl austi Smiltenes, Valmieras, Veselavas, Maz-

straupes un, iespējams, ari Mārsnēnu muižās, kā arī Cēsu, Trikātas, Smilte-

nes, Raunas un Alūksnes draudzēs, jo vecākās paudzes laužu atmiņa glabā
nostāstus par to, ka šo muižu vēveri pratuši izaust baznīcas, kā arī kungu,
kučieri, zirgu un karieti ar visiem ratiem. Sadam aprakstam atbilst 18. gs.

otrās puses un 19. gs. pirmās puses Austrumeiropas un Ziemeļeiropas lute-

rāņu apdzīvotos apgabalos darinātie damasti, kuru dekoratīvajā rakstā vei-

dotas laikmeta sadzīves ainas.

Mūsu rīcībā ir viens raksturīgs 18. gadsimta damasts no Smiltenes

(80. att.), ko audis vēveris vietējai zemniecei Zellītes Marijai. Ļoti iespē-

jams, ka galdautā ieaustais gadskaitlis un datums atbilst īpašnieces kāzu

dienai, jo Smiltenes draudzē vel 20. gs. sākumā tuvinieki līgavai mēdza

dāvināt greznus baltus linu galdautus. Par to, ka muižu vēveri auduši

damastus ar ziedu motīviem, gadskaitļiem un monogrammām, saglabāju-

šās ziņas arī no Valmieras, Gulbenes un Liezēres. Damasta audumā dari-

nātas arī 50—80 cm 2 lielas salvetes [< lv salvette, S, 104] jeb servjetes

[< p serweta, Plv, 368], kuru raksti parasti bija sīkāki nekā lielajiem gald-
autiem. Arī mājrūpnieku austām salvetēm ir citādāki raksti nekā galdau-
tiem un dvieļiem, un tās sevišķi izcejas ar rūpīgi izveidotiem malu un

stūru rakstiem jeb bordēm [< v Borde, S, 15], kas raksturīgas muižu vē-

veru ražojumiem. 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē daudzas muižās

vēl darbojās dreļļu audēji, tomēr galvenie šī auduma veida ražotāji palika
zemnieki mājrūpnieki.

Konkrētu izziņas materiālu par Vidzemes dre||u audēju izstrādāju-

miem sniedz rakstraudži, t. s. vēveru musturu grāmatas jeb meistaru au-

dumrakstu zīmējumi un piezīmes rokraksta (sk. 2.-4. att.).

Sajās grāmatās atrodami ap 30 dažādi rakstu motīvi (81. att.), kas

kombinēti div- līdz septiņdaļīgos rakstos un izpildāmi B—2B nīšu kārtās

un paminās. Ja pieskaitām klat arī malu rakstus, kas zīmējumos nav parā-
dīti (piezīmes liek domāt, ka tādi bijuši), tad nīšu kārtu skaits sniedzas

līdz 32. Grāmatās iezīmētie raksti sakopoti to iepazīšanas vai lietošanas

secībā, neievērojot ne tehniskās sarežģītības, ne motīvu, ne kompozīcijas
radniecības gradācijas. Katram eksemplāram (grāmatai) piemīt zināma

savdabība, kas galvenokārt izpaužas rakstu variantos. Tomēr līdzības mo-

mentu te ir vairāk nekā atšķirību.

Visvienkāršākais bija divdaļīgais dreļļu raksts, stripas jeb celiņi, ku-

rus parasti veidoja ar 8 nīšu kārtām un 4 paminām. Mājamatnieku izstrā-

dājumos tie skaitījās visai parasti, un audēji tos uzsēja, tā sakot, no galvas,

neizmantojot rakstraudžus. Par strīpām dažkārt sauca arī rakstu joslas,
kurās svītras kombinētas ar kādu nelielu rakstu motīvu.

Arī nākamai grupai piederēja divdaļīgie raksti, tikai tie veidojās, at-

minot strīpām pretī, t. i., lietojot 8 nīšu kārtas un 8 paminas. Sajā grupā

visizplatītākais bija rūšu jeb galdiņu raksts.

No dažāda lieluma rombiem un taisnstūriem veidojās vienkāršākie div-

un trīsdaļīgie dreļļu motīvi un no tiem, savukārt, specifiskie dreļļu raksti.

Vienkāršos div- un trīsdaļīgos rakstus nosaka pati aušanas tehnika. Tā-

pēc arī viens un tas pats raksts vai tā variācijas var parādīties dažādās vie-

tās pilnīgi patstāvīgi. Tomēr rakstu variantu daudzums atbilstoši aušanas

tehnikas pieļautajām iespējām ir neliels. Sājos rakstos arī kompozīcijas

paņēmieni visai pieticīgi: gan tiešās, gan miju rindās fona rakstā sasto-

pami atsevišķu pamatelementu kopojumi, pamatelementu savienojumi ar

taisnstūriem vai taisnstūru rindām. So Vidzemes dreļļu rakstu galvenā
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80. att. Galdauts, lins, balts, rakstains velku un audu atlass, 181x103 cm, Smiltene,
1784. g., CVVM 11372.
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81. att. Dreļļu rakstu izplatītākie
elementi:

1— galdiņš; 2 — galdiņi; 3 —

actiņa; 4
— krusts; 5 un 7 -

āboliņš; 8, 9 — eglīte; 10, 11 —

dālderi; 13 — rozīte; 12 — krus-

taroze; 18 — dubultzvaigzne;
23 — flāmu roze.

īpašība ir veidojumi no sī-

kām, smalkām svītrām, ne-

lieliem rombiņiem un taisn-

stūriem, atstājot daudz
brīva pamatlaukuma (82.—
84. att.). Tomēr Vidze-

mes audēju prasme nav

tapusi izolēti, balstoties ti-

kai uz vietējo pieredzi vien.

Dreļļu tehnikā auda visas

Baltijas jūras krastos

dzīvojošās tautas, un drel-

-lis bija galvenā amatnieku

linu audumu tehnika, lie-

tojot trīzuļu stāvus. Spil-

gta liecība tam ir jau mi-

nētās audēju dreļļu rak-

stu grāmatas. Līdzīgas
cita citai ir Latvijā sastā-

dītas audēju grāmatas.
Tām daudz kopīga arī ar

Vācijā, Zviedrija, Polijā un

Cehoslovakijā atrastajiem
linaudēju rakstraudžiem —

tajos atrodami vieni un tie

paši raksti, kas izpildīti
vienā un tai pašā zīmējumu
manierē un tehnikā. Kā

rāda līdzšinējie pētījumi, šādus rakstu krājumus 17.—19. gs. linaudēji sa-

stādījuši tajās valstīs un apvidos, kur bijusi labi attīstīta linu audumu ražo-

šana, bet vēl nebija vai arī bija maz izplatīta iespiestā speciālā literatūra.

Kā turpmāk redzēsim, rakstu līdzība izskaidrojama divējādi: da|ēji tā izriet

no izmantotajiem darba paņēmieniem un ir tehniski nosacīta; daļēji to radī-

jusi un veicinājusi cunftu amatnieku ceļošana un ar to saistītā savstarpējā

darba pieredzes apmaiņa.
Kā jau teikts, 18. gs. par attīstītu Eiropas linaudēju centru izveidojās

Saksija, kur gadsimta pirmajā pusē nodibināja audēju skolu un iespieda
tehnisko literatūru. Viens no šādiem agrīnajiem izdevumiem ir 1740. gadā

Onolcbahā galma audēja Johana Mihaela Frickingera sastādītā un izdotā

linaudēju rokasgrāmata «Weber-Bild-Buch». Par to, cik šajā grāmatā iz-

mantota flāmu—holandiešu —vācu, cik slāvu—baltu—skandināvu iepriek-

šējo gadsimtu pieredze, pētījumu pagaidām trūkst. Spriežot pēc satura,

grāmatas sastādītājiem bija izveidojies noteikts atlasa dreļļiem specializēts
stils un tehnisko paņēmienu pasniegšanas sistēma. Tādēļ izdevums ērti iz-
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mantojams par pamatu vēveru grāmatu un rokrakstu klasifikācijai un at-

sevišķo tautu drejļu audumu vienojošo un atšķirīgo elementu noteikšanai.

Kopējā Eiropas dreļ|u klāstā latviešu linaudēju devums vēveru grāmatās
atklājas salīdzinājumos. Jāatzīmē, ka «Weber-Bild-Buch», kā arī viens no

Georga Zēmervalda izdevumiem bijuši pazīstami un lietoti dažādās vietās

Vidzemē un Kurzemē. Salīdzinot savā starpā Latvijas rakstraudžus, re-

dzams, ka minētajam un citiem līdzīgiem vācu izdevumiem bija nenolie-

dzama loma vietējā kultūras mantojuma nivelēšanā, kā arī Viduseiropas
kultūras elementu ienešanā Latvijā. Latviešu audēju rokrakstos, kas sa-

stādīti pēc «Weber-Bild-Buch» izdošanas, izveidots tāds pats tehniskā

iekārtojuma zīmējums, izmantoti tādi paši pamatelementi, atsevišķi raksti
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82. att. Galdauti:

1— galdauta raksts (stūris) «plānainis». Galdauts 160x160 cm, kokvilna, lins, nekrā-

sots, atlasa drellis, Jaunpiebalga. 20. gs. sāk., E 25. 46; 2 — galdauta raksts, Jaunpiebalga
20. gs sak., E 20, 7029.

pārzīmēti nemainītā (ar vienādu raportu — raksta da|u, kas periodiski at-

kārtojas) vai nedaudz vienkāršotā veidā.

18. gs. Vidzemes audēju rakstraudžos nemainīta veidā pārzīmēto rak-

stu ir vairāk (1771. g. — 3 un 1795. g. — 4), bet 19. gs. eksemplāros ma-

zāk (1813. g. — 2; 1856. g.
— 1; 19. gs. otrās puses Piebalgas grā-

matā — 3).

parādība, šķiet, izskaidrojama ar to, ka vecākās grāmatas piede-

rējušas muižu amatniekiem, bet tie, kā zināms, priekšmetus izgatavoja,

stingri ievērojot darba devēja norādījumus. lespējams, ka viņiem bijis jā-

auž arī pēc noteikta parauga, kas varētu būt izvelēts no tā laika jaunākās
speciālās literatūras. Sādā cejā vācu grāmatās iespiestie raksti varēja pār-
nākt latviešu amatnieku zīmētajās grāmatās.

Jaunākās grāmatas zīmētas pēc dzimtbūšanas atcelšanas un piederē-

jušas audēju meistariem, kas dzīvoja lauku amatniecības centros un rak-

stainus audumus izstrādāja arī tirgus vajadzībām. Sie meistari bija mazāk

atkarīgi no konkrēta pasūtītāja prasībām, tāpēc rakstus izvēlējās un sa-

stādīja daudz patstāvīgāk.
Onolcbahas izdevumā, piemēram, vairums paraugu iekārtoti atlasa

sējumā, jo Viduseiropā šajā laikā drejju audēji pārņēma damastu auša-

nas paņēmienus. Vidzemes rakstraudžos dominē trinīša sējums, jo vietējie

audēji pie tā bija vairāk pieraduši, bet atlasi vēl nebija ieviesušies. Jāpie-

bilst ari, ka iespiesto un ar roku zīmēto grāmatu pārkopēšana apskatāma-
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83. att. Galdauta stūris, lins, balts, atlasa drellis. Galdauts 196x153 cm, auduma platums
77 cm. Audusi Zuze Alksne Lādes muižas muižniecei 19. gs. pirmajā pusē, CVVM 161 625.

jos gadsimtos bija visai izplatīta parādība. Tā fiksēta Latvijā, Vācijā,

Zviedrijā, Polijā un Cehoslovakijā.
1771. un 1795. gadā Vidzemes rakstraudžos atrodami ari īpaši mo-

tīvu un rakstu nosaukumi, piemēram, logu bilde, dienas un nakts mustu-

ris v. c, kas saglabājās arī 19. gs. sarunvalodā un tautas mutvārdu daiļ-
radē. Dreļļu motīvu un rakstu nosaukumus savās grāmatās devuši arī

vācu, zviedru un poļu meistari. Uztveres spraiguma un domas tēlainības

ziņā rakstu motīvu nosaukumi dažādām tautām visai līdzīgi. Tikai vēstu-

res faktus, kuros raksts radies vai pārdēvēts, katras tautas pārstāvji rāda

savus. Kultūrvēsturiski īpaši nozīmīgi ir apzīmējumi, kas radušies no

vietu, tautu un personu nosaukumiem. Vācu 18. gs. rokrakstos raksti no-

saukti pilsētu un ievērojamāko audējmeistaru vārdos [Reichardt, 27].
Zviedru un poļu 17.—19. gs. rakstu krājumos atrodami tautu un vietu

nosaukumi — holandiešu lavendels, Vidzemes raksts, krievu krusts, Gēte-

borgas raksts, Vazās zvaigzne [EF, 157, 158], sakšu, Dancigas, prūšu v. c.

rakstu nosaukumi [Reichardt, 57].
Vidzemes un Kurzemes latvieši rakstainu drelli 19. gs. parasti sauca

vienkāršotā flāmu damastu apzīmējumā par plāmiti {< lv flāmsch, S, 91].
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1771. gadā dreļļu rakstu grāmatā atrodam plāmšu un spranču rozes rak-

stus. Spriežot pēc analoģijas ar cittautu materiāliem, šo nosaukumu raša-

nas attiecināma uz 17. gs. vidu, kad Kurzemes dzimtbutnieciskajās manu-

faktūras nodarbināja Zieme|francijas flāmu tautības audejmeistarus [Juš-
kevičs, 187—189]. Flāmu izstrādājumi kopš 15. gs. Eiropā tika uzskatīti

par labākajiem gan rakstu, gan arī pavedienu smalkuma ziņā. lespējams,
ka smalka vērpuma cienītāji vidzemnieki, kas pazina ievestos flāmu tipa

damastus, par flāmu izstrādājumiem saka saukt augstas kvalitātes darinā-

jumus vispār. Tā, piemēram, 18. gs. Vidzemes un Kurzemes muižnieki pirka

Silezijas ražojumus un vārds slēžu [<vlv slestuke, S, 110] ka smalka

auduma apzīmējums ar muižas dzīvotāju starpniecību kļuva pazīstams
lauku audējiem. Tomēr pirmajam pieņēmumam, t. i., ka nosaukumus izpla-

tījušas Kurzemes manufaktūras, par labu runā dreļļu rakstu vēsturiska

attīstība.

Ka jau teikts, div- un trīsdaļīgos rakstus liela mērā nosaka pati dreļļu
tehnika. Toties čctrdaļīgajos rakstos variāciju iespējas ir lielākas, jo te

audēji var likt lieta ka tehniskās zināšanas, tā māksliniecisko izdomu un

atjautību. Tādēļ ari šo samērā vienkāršo audumu rakstu noskaņa un se-

višķi motīvu izvēle varam saskatīt atsevišķu laikmetu mākslas stilu at-

balsis. Dreļļu tehnikas sākumi meklējami gotiska stila pastāvēšanas laikā.

Tadeļ par visvecākajiem motīviem Eiropas dreļļos uzskatāmi krusts, vien-

kāršota palmete un stilizētie torņi. Vidzeme šo baznīcas tematiku sastopam
mazāk neka vācu un zviedru rakstraudžos, toties agrīnajiem viduslaikiem

raksturīga pinuma varianti vērojami visai bieži. No visiem rakstu motīviem

Vidzemes dreļļos visvairāk izplatījies krusta talaka risinājuma jeb 16.—

17. gs. iecienītās rozetes dažādie varianti, kas tauta pazīstami ar rozites

vardu. Sājos gadsimtos Ziemeļvacijā un Skandināvija no damastiem uz

dreļļiem pārņēma ne vien atlasa sējumu, bet arī daudzus damastu rakstu

nosaukumus. Tāpēc dreļļu populārākais rakstu motīvs te ieguva damastu

izplatītākā raksta motīvu — rozes vārdu.

Vidzemes dreļļu grāmatās nav malu un stūru rakstu, ka tas dreļļiem

parasts 16. un 17. gs.

18. gs. Eiropas dreļļu vēsturē Jauj ieskatīties iespiestā vācu speciālā
literatūra. Sajā gadsimta Austrumeiropa un Ziemeļeiropa vēl nelietoja īpa-
šus malu rakstus, bet noslēgumam sāka izmantot saplacinātus fona raksta

motīvus [Fischer, 158; WBB, 13]. Arī Vidzemes dreļļos vērojams jauns

kompozīcijas paņēmiens: viena un tā paša pamatelementa dimensiju

maiņa — palielināšana, samazināšana vai saplacināšana. Tomēr plašāku

izplatību saplacināšana neieguva, jo turpināja saglabāties agrāk izveidotā

rakstu palielināšanas maniere: rakstu kuplināt jeb apaudzēt ar iežogotā-

jām svītrām. 1771. un 1795. gada rakstraudžos iezīmētie raksti ir smag-

nēji, blīvi un tuvāki vācu linu audumu rakstiem nekā 19. gs.

18. gs. beigās turīgāko muižnieku un namnieku aprindās atbilstoši

laikmeta modes prasībām centās iegādāties ievestos damastus, tāpēc dreļļu

patērētāju skaits šajos iedzīvotāju slāņos samazinājās. Turpretī tirgotāju,
amatnieku un zemnieku ģimenēs dreļļu patēriņš pieauga. Sī patērētāju

maiņa ietekmēja arī dreļļu rakstus: 19. gs. jaunu motīvu veidošana nav vē-

rojama, notiek iepriekšējos gadsimtos izmantoto motīvu un rakstu atlase

atbilstoši patērētāju vairuma, t. i., zemnieku, skaistuma izpratnei un gau-

mei. Izzuda rakstu reliģiskās tematikas elementi krusti, torņi, koki, palme-
tes. To vietā nāca Piebalgas rāmaiņi (78. att.) un plānaiņi (82., 84. att.),
kas sastāvēja no rūtīm, lapām, rozitēm un dukātiem. Samazinājās arī ma-

sīvo, pamatu klājošo rakstu skaits. Viens no vecākajiem raksta kompozīcijas
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84. att. Dreļļu raksti — «plānaiņi» — galdautiem:
1— 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk. viens no izplatītākajiem dreļļu rakstiem; 2 —

1912. g. Vecpiebalgā austa galdauta raksts, E 20, 5108; 3 — visizplatītākais Piebalgas
mājrūpnieku galdautu raksts 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā.
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veidiem — divu pamatelementu grupējums bez saistījumiem — līdz 20. gs.

sākumam saglabājās vienīgi tur, kur vēl lietoja vecas audēju grāmatas.
19. gs. beigas dreļļii audumos izzuda arī paši sīkākie rakstiņi — actiņa

jeb rubeņactiņa, mūsaini, mazie guldini v. c, kas atrada patvērumu adī-

jumos un apdrukātajos audumos (sk. 67. att.). Tomēr audumos un adīju-

mos ar līdzīgu ornamentu radās atšķirības kompozīcija: audumos īona

raksts novietojas iedalījuma kvadrātā uz malas, adījumos — kvadrāta uz

stūra.

Vidzeme drellis bija un palika balts, balināts audums, kurā raksts pa-

rādījās tikai gaismas un ēnu spēlē.
Salīdzinot 19. gs. Vidzemes mājrūpnieku un zemnieču mājamatnieču

austo dreļļu rakstus ar Kurzemes un Latgales audēju darinājumiem, re-

dzam, ka Vidzemes specifika visspilgtāk atklājas Raunas un Piebalgas
audumos. Tā Vidzemes rakstos varam saskatīt zināmu trauslumu un vijī-

guniu, kurzemnieki turpretim šķiet smagnējāki un stūraināki. Kurzemes

rakstu tipiska pazīme bija sīkas pārtrauktas svītras, kas savienoja divus

raksta elementus vai elementu grupas [LTM, 2, 198. att.ļ. Latgalē tra-

dicionāla dreļļu raksta rozite veidota divas līdz trīs reizes lielāka neka

Vidzeme un Kurzeme, un rozites citu no citas atdala blīvs, sīks rūto-

jums [LTM, 2, 234. att.ļ. Samērā bieži raksts izkārtots joslās, tikai galos
ataužot pretī un ar fona rakstu radot noslēguma iespaidu.

19. gs. vidu veidoja īpašus malu un stūru rakstus — šauras lauzītas

svītras. 19. un 20. gs. mija radās otrs malu noslēgšanas paņēmiens: ma-

zāko fona rakstu elementu kārtoja joslās, tā panākot fona rakstam pama-

zām izgaistošu iespaidu.
Vel 19. gs. pirmajā pusē dreļļus auda galvenokārt amatnieki un māj-

rūpnieki, bet gadsimta otrajā puse planušus iemācījās aust ari veiklākās

zemnieces mājamatnieces un tie arvien vairāk ienāca zemnieku mājas.

Apvidos, kas atradās tuvāk aušanas amatniecības centriem, dreļļi pa-

rādījās agrāk un izplatījās vairāk nekā no šiem centriem attālākajās vie-

tās. Vidzemes zemnieces mājamatnieces turpināja ievērot meistaru ieviesto

kārtību: dvieļiem izmantoja vienus, galdautiem citus rakstus. Turpretī Kur-

zemes un Latgales mājamatnieces vēl 20. gs. sākumā vienu un to pašu
rakstu lietoja gan dvieļiem, gan galdautiem, gan nātnajam gultas segām

un pat apģērbu audumiem. Tomer zemnieču vairumam sarežģīto četrda-

ļīgo rakstu aušana nebija pa spēkam, un tie joprojām palika amatnieku

ziņā. Tādējādi kļūst skaidrs, kāpēc div- un trīsdaļīgie raksti tauta bija
izplatīti daudz vairāk un to variāciju skaits bija lielāks nekā četr- un vai-

rākdaļīgiem rakstiem. Kaut ari dažādos kursos iegūtās zināšanas un no

iespieddarbiem ņemtie paraugi lielos vilcienos sekmēja novadu lokālo

īpatnību nivelēšanu audumos un kraso atšķirību samazināšanu starp amat-

nieku un zemnieču darinātajiem audumiem, tomēr audumu kvalitatīvās at-

šķirības, kas izrietēja no iedzīvotāju mantiskas nevienlīdzības, turpināja
saglabāties. Ne velti velku un audu trinīša vai velku un audu atlasa savie-

nojumus ar astoņām un vairāk nīšu kārtām zemnieki sauca par īstajiem
(Valkas un Valmieras apriņķos) jeb lielajiem dreļļiem (Lēdmane, Kastrāne,

Ropaži, Vecate), bet četras nītis austos par cuku jeb kalpu dreļļiem (Mēr-
nieki, Rozēni). Sīc apzīmējumi gan norāda, ka minētas tehnikas ir pa spē-
kam tikai izciliem speciālistiem [tautasdziesmas dreļļus auž vēveris; LD,

3, 254], gan atgādina, ka meistaru darinātos audumus lieto sabiedrības ma-

zākums. Vel 20. gs. sakumā četrās nīšu kārtās aužamos dreļļus lielākoties

valkāja ļaudis, kas paši astoņu un vairāk nišu audumus aust neprata, bet

labiem amatniekiem nevarēja tos pasūtīt līdzekļu trūkuma dēļ.
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Sāda situācija spilgti atainota tautasdziesmās, kur minēti galvenie
dre|ju valkātāji, piemēram:

Saulīt' mani iemācīja
Puķu aust audekliņu.
Kad es gribu, es var' tapt
Muiženieka līgaviņa.

Ltd. 3. 271.

Te izteikta gotiskā stila audumiem raksturīgā pazīme — raksts atklājas
gaismas un ēnu spēle.

F.s izaugu pie māmiņas Trīs gadiņi tautu dēlis

Ka maza mamzelīt': Rīga gultu kaldināja;
Dūju spalvu ķisinos, Kur bij man. bārenei,
Drelli austos palagos. Dre||us ņemt paladziņus?

Ltd. I. 3346. E 25. 107.

Tehniski vienkāršākos, četrās nītīs darināmos dreļ|us — Viduseiropas un

Austrumeiropas tautu mākslā plaši izplatītos sējumus — galdautiem lie-

toja mazāk nekā dvieļiem un gultas segām. Četrnīšu clrcļļi Vidzeme 19. gs.

pirmajā puse nebija plaši izplatīti, iespējams, praktisku apsvērumu dēļ, jo
piemēram, Raunas un Piebalgas linaudeji tos neauda tapec, ka šiem audu-

miem vajadzēja divreiz vairāk materiāla neka īstajiem dreļļiem, turklāt

audums bija neizturīgāks. Galdautiem no šis grupas sējumiem piemērotā-
kais bija vienkārtņa un velku trinīša savienojums (20. gs. saukts pārsie-
tais jeb četrnīšu drellis), kam raksturīgi audu diegu saistījumi dažādas

vietās un tādēļ iegūtais audums bija samērā gluds (87. 1tt.: 28). Ripsa un

vienkārtņa savienojums (20. gs. pirmajā pusē nosaukts par pubufaino
drelli), kā arī vienkārtņa un vienādā audu ripsa savienojums jeb pusdrel-
lis noderēja nelielām sedziņām, kuras klaja uz kumodes, puķu galdiņiem
vai ar kuram apklāja šujmašīnas, rokdarbu groziņus un vāceles (87. att.:

29, 30)
.

Aplūkotie četrās nītīs aužamie dreļļi bija zemnieču mājamatnieču teh-

nikas, kam 20. gs. sākumā Vidzemē bija mazāk rakstu variantu nekā Lat-

galē un Lietuvā, jo Vidzemē audumus ar parstaipiem, pubujiem un cilpām
auda retāk.

Izvērtējot līdz šim apzināto visas Latvijas dreļ]u audumu materiālu,

varam secināt, ka 19. un 20. gs. zemnieču austie četrnīšu dreļ|i veidoju-
šies divējādi: a) pakāpeniski attīstot jau 12. gs. pazīstamos rakstainos

audumus un b) vienkāršojot amatnieku 8—32 nīšu kārtās austos īstos

dreļļus (arī zemnieces mājamatnieces savu iespēju robežās izmantojušas

dreļļu vēveru rakstraudžus).
Gadsimtiem ilgajā balto galdautu lietošanas tradīcijā 19. gs. pēdē-

jais ceturksnis ienesa izmaiņas. Baltie galdauti joprojām palika par ēdam-

galdu rotu. Ikdienai sāka darināt krāsainus galdautus, ko atšķirībā no tra-

dicionālajiem baltajiem sāka saukt par galdsegām. Pēc aušanas un rok-

darbu kursos iemācītajiem paraugiem galdsegas auda dubultaudumā ar

dreļļu rakstu, rozīšu audumā (79. att.: 2) v. c. tehnikās, nereti rotājot arī

ar izšuvumiem. Parādījās izstrādājumi, kuros rotājumu veidoja, apvienojot
aušanas un izšūšanas tehnikas.

19. un 20. gs. mijā galdsegu paraugiem izmantoja ne vien latviešu un

cittautu tekstilizstrādājumus, bet arī dažādās iespiestās rakstu grāmatas.

Tādēļ praktiskajā lietojumā vērojama galdautu izmēru, tehniku, rakstu un

krāsu salikumu liela dažādība. 20. gs. sākuma populāras kļuva arī nelie-

las sedziņas, kuras klāja virs lielā galdauta zem lampas, ziedu trauka,



spogu|a, rokdarbu kastītes v. c. uz galda pastāvīgi novietotiem priekšme-
tiem. Tomēr liela daļa no jaunās modes galdautiem zemnieku vairuma mā-

jās neienāca. Vidzemnieku galdautos paliekošu vietu atrada vienīgi krāsu

raksti.

GRĪDSEGAS

Grīdsegas — nātnus audumus grīdas aizsargāšanai Vidzemes zem-

nieku sētās 19. gs. pēdējā trešda|ā sāka lietot jaunceltajās vairāktelpu
dzīvojamās ēkās, kuru istabās bija deju grīdas un apmestas sienas. Šādas

telpas bija siltākas, tīrākas un patīkamākas, bet tīrības un kartības uztu-

85. att. Grīdsegas.
1— celiņš, lins, pieci brū-

ni krāsu toņi, velku ripss,
80 cm plats, Limbaži,

20. gs. sākums, E 25, 47;

2 — celiņa raksts. Celiņš
250x75 cm, lins, pakulas,
tumši brūns, dzeltens, vel-

ku ripss, Svētciems, 20. gs.
sakums. E 12, 976.
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rēšana tajās prasīja vairāk pu|u nekā agrākos mājokļos. Tadeļ līdzšinējiem

sieviešu sestdienas darbiem pievienojās vel viens darbietilpīgs piem

kums — grīdu bēršana. Lai to atvieglotu, sievietes vairāk vērības saka ve

tīt grīdu aizsargāšanai un biežākas staigāšanas vietas noklāja skujas, sa

mv kūlīšus meldru pinumus vai vecākās lupatu segas. Grīdsegu aušana

reizē ar citiem tā laika ak

tuāliem mājturības jautāju
miem sāka pievērsties rol

darbu kursi. Ka latviešu, t

igauņu aušanas skolotāja
šai vajadzībai par pieme
rotākiem atzina gludas vi

smas audumus. Tādēļ ku

sos auda rakstaina velk

ripsa (85. att.; 87. att.:«34

vai krusta trinīša grids

gas, kas lauku audējā

kļuva par galveniem p

raugiem.
Apmēram divdesm

gadu laikā šādi izstrād

jumi izplatījās visā Vidz

mes guberņā un gadsim

mijā izveidojās pat vieno

grīdas drēbju jeb grīda

drānu (Vidzemes jūrma

un Daugavas laba kras

apvidos) tips: vairāku

metrus gari, 45—55 с

plati celiņi, kurus lietoš

nai ikdienā darināja no p

kuļu velkiem un lupa

strēmelītēm audos, bet g

dam — no šķeterētiem lin

diegiem. Pie lielākiem ez

riem un upēm dzīvojoš
vidzemnieki audiem izma

toja arī doņus. Lauku a

dējas celiņus parasti aud

dažādos krāsu salikumo

sīkos pamatu klājošos ra

stos ar atšķirīgas krās

joslu abās malās. Jau 2

gs. pašos pirmajos gad

grīdsegas lietoja visplaš
kie Vidzemes zemnie

slāņi. Arī kalpu meitu p

ros grīdas drēbju baķī

k|uva par neatņemamu s

stāvda|u. Lauku inte

ģenti un turīgie saimnie

iegādājas arī cita vei(

grīdsegas — dažāda 1
2 (sk. līmeniski)
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luma pirktos vai pēc tirdzniecībā atrodamo priekšmetu paraugiem darinā-

tus paklājus, ta saucamos tepiķus (< v. Teppich) jeb tepdeķus. Pcc izej-

materiāla, izmēra, darināšanas tehnikas un rotājuma paklāji bija |oti da-

žādi.

SIENAS SEGAS

Sienas segas vidzemnieki lietoja daudz retāk nekā grīdsegas. Dažas

vēl 19. gs. saglabājušās paražas liecina, ka pinumu un audumu piestip-
rināšana pie mājokļu sienām notikusi jau agrākos gadsimtos. Dzīvojamo
riju un rijas kambaru iemītnieki pie sienām lika darņus (< darināt; sal.

liet. darymas, tas, ar ko aiztaisa logu) un paklastus, kas izpīti no dažādiem

stublājiem vai darināti no pakulu velkos ieaustiem salmiem, doņiem, nied-

rēm vai meldriem. Aukstās ziemas naktīs, lai aizturētu aukstumu, ar šīm

segām aizklāja logus vai piekāra pie sienas blakus guļvietām. Vecākos pi-
numus nolika pie gu|victām uz klona, lai ģērbšanās laikā nesaltu kailās

pēdas. Dažās Vidzemes draudzēs (Drustu, Raunas, Smiltenes, Trikātas) vēl

ievēroja senu kazu paražu: sēdinot līgavu aiz mielasta galda, viņas tu-

vumā esošos priekšmetus apklāja ar baltiem audumiem, bet aiz jaunā pāra
muguras pie sienas piestiprināja baltu villaini vai galdautu.

īpašas ikdiena lietojamas sienas segas latviešu zemnieku mājās parā-
dījās tikai 19. gs. beigas, kad arī laucinieki dzīvojamo telpu sienas sāka

apmest un krāsot. Pirmie sienas segu valkātāji bija lauku inteliģenti un

turīgie saimnieki, kas spēja un prata dzivok|u iekārtojumu veidot pēc pil-
sētas paraugiem. Segas novietoja blakus gultam kā sienas aizsargu, bet par
to dekoratīvajam īpašībām sākumā domāja maz. No visiem zemnieku mā-

jās atrodamiem audumiem kāršanai pie sienas vispiemērotākās izrādījās no

jostām sašūtās segas, bet, kam tādu nebija, tie darināja šūtas segas: vaja-
dzīgā lieluma vadmalas gabalu apvīlēja, piešuva padrēbi un rotāja ar

izšuvumu. Sienas segu Vidzemē bija maz, tādēļ to darināšanas un valkā-

šanas paražas līdz pirmajam pasaules karam izveidoties nepaguva.

AIZKARI

Aizkarus jeb gardinus {< vlv gardme. S, 35] Vidzemes zemnieku mājās
līdz 19. gs. beigām nelietoja, ja neskaita dažas mājas Vidzemes jūrmalā un

Rūjienā, kurās bija gultas aizkari. Pirmie logu aizkari parādījās jaunccl-
tajās turīgo saimnieku mājās. Tie bija fabrikas ražoti balti linu vai kok-

vilnas tilla [< v 7m//, < fr lull, MH, 596] audumi, nedaudz platāki par tā

laika logu rūtīm. Aušanas kursos mācīja līdzīgus aizkaru audumus izaust

arī mājas apstākļos. Tāpēc pašā sākumā lauku audēju darinātie klārie gar-
dini visā Vidzemē bija Jot i līdzīgi — divējāda vai trejāda blīvuma pubu-
lainais audums salikts svītrās, rūtīs (86. att.:/; 87. att.: 36) vai rakstu

joslās (86. att. \2\ 87. att.: 35).
20. gs. sākumā aizkari ieviesās arvien vairāk, tādē| esošajiem austa-

jiem pievienojās citās tehnikās darināti izstrādājumi, piemēram, tamborē-

jumi un caurumoti izšuvumi.

Lauku audēji auda arī durvju aizkarus un mēbe|u audumus, tomēr to

darināšanā un valkāšanā dzi|ākas tradīcijas neizveidojās, jo pasūtītāju
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86. att. Logu aizkari:

1— logu aizkaru audums. 56 cm plats. lins. balts, grieztais vienkartnis

Rencēni. 20. gs. sak., CVVM 11457; 2 - logu aizkaru audums. 48 cm plats,

lins kokvilna, balts, grieztais vienkārtnis un trinītis, Aloja, 19. gs. beigas,

CVVM 161797/4.
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87. alt. Vidzemē izplatītāko audumu tehniskie risinājumi:
1— vienkārtnis; 2 — trinītis; 5 — skuja; 4 — audu trinītis; 5 — lāpsalis; 6 — zoss acs;

7 — svārku rats; 8 — akmeņrats; 9 — jauktais rats; 10 — slīpais villeņrats; 11 — maš-

rats; 12 — audu ripss; 13 — jute; 14 — rakstotais trinītis; 15 — piecu nīšu atlass; 16 —

serzis; 17 — plāce; 18 — rožceliņš; 19 — pubuļainais audums; 20 — rakstotais trinītis;
21 — Raunas dubultaudums; 22 — Smiltenes pastiprinātais audums; 23 — Rembates pi-

nums; 24 — mežģīņaudums; 25 — šūniņaudums; 26 — pārstaipu drellis; 27 — vagotais
drellis; 28 — pārsietais jeb četrnīšu drellis; 29 — pubu|u drellis; 30 — pusdrellis; 31 —

trinīša drellis; 32 — atlasa drellis; 33 — rozīšu audums; 34 — velku ripss; 35 — griez-
tais vienkartnis ar trinīti; 36 — grieztais vienkārtnis; 37 — garbārkšu ieaušanas paņē-
miens; 38 — bārkšu ieaušanas paņēmiens; 39 — rūtis un svītras (1 — rūtis veidotas no

galdiņiem, 2 — rūtis veidotas no krustiem, 3 — rūtis veidotas no galdiņiem un krustiem,
4 — apaļā svītra, 5 — šķeltā svītra).
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skaits bija visai neliels, parasti latviešu zemnieku izcelsmes lauku inteli-

ģenti: skolotāji, ārsti, aptiekāri. Tadeļ sējumu paraugus durvju aizkariem

un mēbe|dranam audejmeistari izvēlējās no jau pazīstamiem apģērbu un

segu audumiem.

SAIMNIECĪBĀ LIETOJAMIE AUDUMI

ZIRGU, RATU UN KAMANU SEGAS

Zirgu, ratu un kamanu segas bija nepieciešamas katrā saimniecībā,

tādēļ turīgie zemnieki šim nolūkam auda vai šūdināja īpašas segas, bet

mazāk turīgie izmantoja vecākās gultas segas. Dodoties ceļa, ar segām ap-
sedza vezumu, ietina tajās braucēju kājas, bet, nonākuši pie mērķa, uzse-

dza zirgam. Pēc tāla ceļa atstāt zirgu neapsegtu stāvam pie slitas vai

krogus stadulā nevarēja, jo ziemā bija auksts, bet vasarā koda dunduri.

Tādēļ atbilstoši gadalaika vajadzībai lietoja gan plānākus, gan biezākus

audumus. Ikdienai visvairāk darināja ta saucamas lupatu segas jeb kākar-

dekus, t. i., pakulu vai linu velkos ieauda šauri sagrieztas audumu strē-

melītes. Plānākas segas karstam laikam auda no nebalinātām vai tumši

krāsotām linu vai pakulu dzijām četrnīšu trinīša sējuma, svītrainas vai

rūtainas.

Ziemā kamanās klāja biezas kamansegas. Senākās segas bija austas

no šķetinātiem linu diegiem retinātā vienkārtnī. Auduma vienu pusi klāja
iesietas 2—4 cm garas vilnas dzijas bārkstis, sakārtotas noteiktā rakstā.

Bārkšu siešanas paņēmieni (87. att.: 37, 38) un rotājuma risinājumi (sk.

61., 62. att.) rāda 18. un 19. gadsimtam raksturīgas centrālā un fona raksta

kompozīcijas. Tā kā dažādu lielumu bārkšu segas atrastas dažādās Vid-

zemes vietās (Ainaži, Jaunvale, Rūjiena, Vecgulbene, Tome v. c), ir pa-

mats domāt, ka tās vēl 19. gs. bijušas visai izplatītas un, iespējams, lieto-

tas ne tikai par kamanu, bet arī par gultu segām, kā tas darīts Skandinā-

vijā un Polijā (Walterstorff, 39.—51. att.; VKK, 1.—60. att.; Grabowski,4ls].

Kopš 19. gs. otrās puses darinātas arī divkārtīgas kamansegas ar aitas

vai teļa ādu iekšpusē un vadmalu virspusē. Virspusi rotāja ar izšuvumu

un ceļu joslām, no kurām veidoja cilpas segas stūru piestiprināšanai pie
kamanām.

MAISI

Maisus zemnieku sētās izmantoja dažādām saimnieciskām vajadzī-
bām. Kartupeļu maisiem un zāļu nesamām segām auda retu pakulu vien-

kārtni (4X4 pavedieni 1 cm2). Labības un sevišķi miltu maisiem linu velkos

un pakulu audos četrnīšu skujotajā trinītī auda blīvu (16x12 pavedieni
1 cm

2) audumu. Audekla vidū velkos ievilka krāsainu svītru — pazīšanas

zīmi, lai dzirnavās malējiem nesajuktu maisi. Ratu spilveniem un segām

lietoja krāsotus linu velkus un pakulu audus, saliekot tos svītrās vai rūtīs.

Auzu tarbas reti auda atsevišķi, parasti trauku dvieļu velkos ieauda tikai

krāsainus audus. Smalka auduma nelielus šaurus maisus atšķirībā no



226

lielajiem, rupjajiem un platajiem Vidzemes vidienā mēdza saukt par kulēm.

Raksturīgi, ka tam nekad savus velkus neuzvilka, bet tās vienmēr noauda

vai nu priekšautu, vai dvieļu velku galā.

* *

Trešajā nodaļā aplūkotā viela rāda, ka 19. gs. un 20. gs. sākumā Vid-

zemē lietotie audumi pēc aušanas, rotāšanas un lietošanas paņēmienu cil-

mes dalāmi piecās lielās grupās jeb kultūras vēsturiskajos slāņos.
Pie pirmā jeb senākā, t. i., pirmatnējās kopienas sairšanas perioda,

slāņa, kā to jau redzējām, aplūkojot darbarīkus, pieskaitāmas darbības, kas

apzīmētas ar baltiskas cilmes darbības vārdiem — vil, pit, cilāt un aust.

Baltiski ir arī šo darbību rezultātā iegūto izstrādājumu nosaukumi — vijas,
pītenes, celaines, audekli, t. i., vītās auklas, pītās un 2—4 ceļos darinātās

jostas, divu un četru nīšu kārtās austie audumi. Uz pirmo slāni attieci-

nāma pirmā velku-audu pinuma vienkārtņa un tā atvasinājuma places
izcelsme, kā arī četrnīšu velku-audu pinumu, tai skaitā 19. gs. populāro
skujas un acaiņu izveide. Spriežot pēc tehniskajiem rādītājiem, šajā pe-

riodā radies četrnīšu velku-audu-pinuma nosaukums, kas vēlāk, veidojo-
ties šī pinuma variācijām, ieguvis vispārinājuma nozīmi un saukts rats.

Vēl 19. gs. vārdkopas nosaukumi, kuru nemainīgā daļa ir rats, galveno-
kārt attiecināti uz četrnišu audumiem. Turklāt šī nosaukuma izplatība Vid-

zemē 20. gs. sākumā atbilst agra feodālisma perioda latgaļu un rietumsomu

apdzīvoto teritoriju ziemeļu un rietumu robežām.

Pie otra jeb agrā feodālisma slāņa pieskaitāmas minēto darba paņē-
mienu un izstrādājumu tālākās attīstības stadijas, resp., rakstainās ceļu

jostas, mežģītās jostas, trīsnīšu kārtās darinātais audums jeb trinītis. Sajā
laikā Vidzemes teritorija sāka lietot horizontālos aužamos stāvus un tri-

nītis kļuva par šajos stāvos strādājošo aroda speciālistu otro pamatpi-
numu. Ar laiku par šī pamatpinuma un tā atvasinājumu, kam velku-audu

krustojums veido diagonāles līnijas, vispārējo nosaukumu kļuva trinītis.

Vēl 19. gs. rats bija zemnieču mājamatnieču, bet trinītis amatnieku leksi-

kas sastāvdaļa (trinītis pārnācis arī latviešu literārajā valodā).

Otrajam slānim pieskaitāmi arī divu pinumu savienojumi, no kuriem

19. gs. visai populārs bija vienkārtņa un trinīša savienojums — lāpsalis,
kā arī raksta veidošana audumā ar skalu palīdzību jeb ielocišana. Seit

minami arī audumi ar pārstaipiem jeb lecišiem, ar izteikti atšķirīgu labo

un kreiso pusi, kas izrietēja no darināšanas tehnikas [Zariņa, 33—35] un

no atšķirīgu materiālu, t. i., linu un vilnas, pavedienu salikuma. Izstrā-

dājumi ļauj spriest par to, ka jau agrajā feodālismā audējas labi pratušas
novērtēt materiālu tehniskās un estētiskās īpašības, kas radušas atspogu-
ļojumu līdz pat 20. gs. lietotajos nosaukumos: rumpača — rupjas un gru-

buļainas auduma virsas apzīmējums, tāds, kas līdzīgs bērza tāsij; mila

[liet. mitas; ME 2, 626] — rupjas vilnas audums; plaucekņainis [ME, 3,
323] — rupjš linu, pakulu vai kaņepāju audums; nātenis — no augu valsts

šķiedrām darināts audums; villānis — no labas vilnas šķiedrām darināts

audums; pusnātenis, pusaudekls — audums, kurā lietoti divi materiāli;

pubulis — negludums pavedienā vai audumā. Uz otro slāni attiecināma arī

nekrāsota materiāla izmantošana, mērķtiecīgi saliekot baltu ar pelēku vai

melni rūsganu, veidojot raibu (liet. raibas), t. i., vairāku krāsu audumu.

Turklāt raibums, kā vēstī folkloras un valodas dati [sal. ME, 3, 468], no-

skatīts no putna spalvām, ziediem, koku mizām vai citiem dabas veidoju-



227

miem. Rakstiem izmantoti dabā un iedzīves priekšmetos vērojamie ritmi.

Та josla — aile, galdiņi — divu krāsu rūtis — visi ir otrā slāņa kompo-

nenti.

Salīdzinot arheoloģes A. Zariņas 7—13. gs. audumu palieku analīzes

rezultātus ar 19. un 20. gs. autores vākto etnogrāfisko un valodas mate-

riālu analizēs datiem, redzam, ka pirmā un otrā slāņa audumu tehnikas,
raksta motīvi un to nosaukumi līdz 19. gs. 70. gadiem ieņēma galveno
vietu Vidzemes mājamatnieku izstrādājumos un leksikā, bet atsevišķie
darba paņēmieni un nosaukumi reliktu veidā saglabājušies līdz pat 20. gs.

Par treša kultūras slāņa sastāvu varam spriest galvenokārt pēc folklo-

ras materiāliem, 17.—19. gs. vārdnīcām un rakstītiem avotiem. Tas atbilst

attīstītā feodālisma periodam un demonstrē samēra krasu amatnieku un

zemnieču mājamatnieču aušanas paņēmienu atšķirību. Zemnieki turpināja

pilnveidot gan jostu, gan horizontālos stāvos aužamos platos audumus. Par

šī perioda zemnieku mājamatnieku galveno sasniegumu varam pieņemt
tādu stāvos ar 5—6 nītīm aužamā auduma izveidi, kam rakstaudu iepin,

ielasa vai Jauj atspolei iznest caur šķiemeni visā auduma platumā. Par au-

šanas amatniecības centriem kļuvušās pilsētas — sevišķi Rīga iepludināja
arī laukos Viduseiropas amatnieku pieredzi. To uzskatāmi rāda daudzie

ģermānismi amatnieku leksikā. Blakus latviešu tautības amatnieku radīta-

jam pamatpinuma nosaukumam trinītis nostājās vācu Drell, kurš ar laiku

kļuva par velku-audu triniša savienojuma vispārinošo nosaukumu. Savu-

kārt šajā, ka arī velku-audu atlasa sējumu savienojumā austie smalka vēr-

puma linu audumi ar ģeometrisku fona rakstu muižās saucās Musterdrell

vai Flamischdrell, bet vietējie amatnieki — latvieši tos saīsināti devēja par

plāmišiem. Tā ka Vidzeme galvenokārt lietoja trinīša velku-audu sējuma

savienojumu, tad triniša audumiem piemēroja latviešu-vācu nosaukumu

apvienojumu — plāmišu trinis (Madliena) vai plāmšu triselins (Rauna).

Muižu darbnīcās amatnieki trešajā velku-audu pamatsējumā iekārtoja

sarežģītus rakstainus audumus, ko sauca no gludiem zīda audumiem pār-

nestā pamatsējumā vārdā par damastiem. Trešais pamatsējums un līdz ar

to arī viņa nosaukums Vidzemē plašu izplatību neieguva. 19. gs. fabriku

audumu ietekmē to pārsauca par atlasu. Augšzemes un Vidzemes apvidos

gar Daugavu, runājot par šajā pamatsējumā austiem pusvilnas audumiem,

lietoja nosaukumu mizelainis.

Damasti amatnieku ražojumos ienesa jaunus kompozīcijas paņēmienus,

un reizē ar tiem latviešu amatnieku leksikā 18. gs. sākumā ienāca ari vardi

strīpas rātes [S, 104], bordes un kantes. Tāpat ar muižu starpniecību lat-

viešu valodā ienākuši smalka, viegla vēluma vilnas auduma nosaukums

vadmala un bieza, mīksta vēluma villaiņu nosaukums kuča

Pie šī kultūras slāna pieskaitāmi ari latviešu amatnieku leksika lb.

vai 17. gs. ienākušie nosaukumi nezduogs (S, 195] un dvielis. Abi audumi

austi trinīša un dreļļa sējumos.

Ceturtajam kultūras slānim atbilst feodālisma sairšanas perioda ra-

dītie audumi Amatnieku darbu klāstā ienāk tehniski sarežģītāki audumi —

dreļļi ar 20—32 nīšu kārtām un damasti ar rakstos attēlotiem sadzīves si-

žetiem Attīstoties mājrūpniecībai, zemnieku lietojuma lielāku īpatsvaru

iegūst linu audumi ar sarežģītāku velku-audu pinumu. Senajai vienkrā-

sainu un divkrāsainu audumu valkāšanas tradīcijai blakus pastiprinājās

agrāk maz izkopta līnija — svītrainu un rūtainu vairakkrasu audumu lie-
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19 gs pirmajā pusē vietās, kur veidojās kapitālistiska rakstura audēju

centri,"izmanījās arī zemnieku izstrādājumi. Galvenais sasniegums šaja



laikā — diferencētu rakstu izveidošana katrai atsevišķai austu priekš-
metu grupai, piemēram, dvieļiem viens raksts, galdautiem — cits utt.

Pirmo četru kultūras slāņu veidošanās laikā bija uzkrājusies bagāta

pieredze — atrasts katrai konkrētai lietošanas vajadzībai atbilstošākais ma-

teriāls un tā apstrādes paņēmieni: mīksts, grods, rupjš, smalks vērpums;
balināšana, krāsošana. Bija izprastas pavedienu savienojumu struktūras

praktiskas un estētiskās kvalitātes, izveidojušās Vidzemes audēju darinā-

jumu raksturīgās īpašības — teicamā materiāla izjūta, precīzs nostrādā-

jums un atturīgs rotājums.
Piektais — kapitālisma perioda kultūras slānis ārdīja kraso atšķirību

starp zemnieku mājamatnieku, amatnieku un mājrūpnieku audumiem, jo
zuda uz kārtu dzīves veida reglamentācijas bāzes izveidotās valkāšanas

tradīcijas. To vietā stājās pirktspēja. Strauji pieauga informācijas dau-

dzums. Fabriku ražojumi, speciālā literatūra, kursi, skolas Vidzemē

ienesa citos apvidos un zemes, ļaužu kārtās un tautās uzkrāto pieredzi.
Amatnieki uztvēra informāciju, to pārstrādāja un izplatīja zemnieku ma-

sās. Zuda un nivelējās novadu atšķirības.
19. gs. pēdējais ceturksnis audumu apdarē uzskatāms par lūzuma pe-

riodu — dekoratīvais akcents no apģērbu audumiem tika pārnests uz gul-
tas drēbēm un citām telpu iekārtas tekstilijām. Lietošanā ienāca ķīmiskās
krāsvielas, un krāsu zieds audumos kļuva bagātāks. Izkristalizējās divi

audumu dekoratīvo īpašību izteiksmes pretpoli: 1) gluds, vienkāršs velku-

audu pinums apvienojumā ar ļoti izsvērtiem, niansēm bagātiem un izteik-

smīgiem krāsu salikumiem, no kuriem visraksturīgākie bija šatieri; 2) sa-

režģīts, vairākslāņu velku-audu pinums vienā vai divkrāsu salikumā. Pinu-

mos vērojama izteikta tendence sekot tekstilrūpniecības artikuliem. So

tendenci amatniecības leksikā atspoguļoja no starptautiskās tirdzniecības
sfēras ar krievu un vācu valodas starpniecību ienākušie audumu nosau-

kumi no angļu, čehu, franču, krievu, poļu un vācu valodas.

Kapitālisma periodā Vidzemes laucinieku lietojumā ienāca jauni vai

agrāk mazlietoti priekšmeti: grīdas celiņi un paklāji, sienas segas, logu
un durvju aizkari, dekoratīvie spilveni, mēbeļaudumi. Galvenie šo priekš-
metu darinātāji bija amatnieki, bet patērētāji — topošā latviešu buržuā-

ziskā inteliģence un lauku buržuāzija.
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Secinājumi

Grāmatā aplūkotā viela ļauj noskaidrot Vidzemes audēju nodarbes izplatību un rak-

sturu laikā no 19. gs. 60. gadiem līdz 1914. gadam, kā arī summēt aušanas jomā šai

laikā radīto un līdz mūsdienām saglabāto kultūras vērtību sastāvu. Galvenie rādītāji —

izejmateriāli un to sagāde, darba organizācija un darba dalīšana starp atsevišķām

ražotāju grupām, aušanas rīki, izstrādājumu darināšanas un rotāšanas paņēmieni, audumu

sortiments un lietošanas veids — liecina, ka aušana ar rokas darbarīkiem visā Latvijā

pamatlīnijās risinājās līdzīgi. Tomer deta|ās katram vēsturiski etnogrāfiskajam apgabalam

šajā nodarbošanās nozarē bija savas īpatnības. Tās izraisīja sociālekonomisko, kultūr-

vēsturisko un etnisko faktoru mijiedarbība. lepriekšējo laikaposmu tradīciju saglabāša-
nās īpatsvars un intensitāte, jaunā laikmeta sasniegumu daudzums un to ieviešanas tempi
Vidzemē parādās citās proporcijās nekā Kurzemē. Zemgalē un Latgale dzīvojošo latviešu

dzīvesveidā. Turklāt ne vien tradīciju un novitāšu proporcijas, bet arī abu šo pretpolu
saturs noteica Vidzemes īpatnības aušanā kapitālisma perioda. Nodarbināto skaits (6.,

8. tab.) rāda, ka Vidzemes ekonomiskajā dzīvē aušanai bija lielāka nozīme nekā pārējos

Latvijas vēsturiski etnogrāfiskajos apgabalos. Līdz ar to Vidzeme bija sarežģītāka audēju

sociālā struktūra, sīkāka darba dalīšana, sarežģītākas materiālu sagādes un ražojumu rea-

lizācijas formas, resp., liela kapitālistiska ražošanas veida formu daudzveidība, kas rezul-

tātā apstiprina to pašu vispārējā kapitālisma attīstības likumību, kuru izskaidro

V. I. Ļeņins darbā cKapitalisma attīstība Krievijā» un kura līdzīgā veidā vērojama citos

apvidos un guberņās, proti, ka «zemnieku sīkrūpniecības ekonomiskā iekārta ir tipiska sīk-

buržuāziska iekārta, — tāda pati, kādu mēs iepriekš konstatējām sīko zemkopju vidū>

IĻeņins, 3, 307].
Audumu ražošana pašu patēriņam Vidzemes zemnieku saimniecībās risinājās inten-

sīvāk nekā Latgalē, kur bija zemāka patērēšanas norma, un Kurzemē, kur zemniekiem

bija lielāka pirktspēja.
Vidzemes audēju pirmā grupa — zemnieces mājamatnieces uzskatamas par Latvijas

apstākļos attīstītāko mājamatnieka tipu, kurš līdz kapitālisma periodam bija sasniedzis

relatīvi augstu profesionālo iemaņu līmeni, jo feodālisma laikā mājamatnieku rindās bija
sistemātiski ieplūduši gan tādi profesionāli apmācītie amatnieki, kam neizdevās atdalīties

no zemkopības, gan ari tādi, kuri, muižas organizētām darbnīcām vai manufaktūrām

darbu izbeidzot, atplūda atpaka] zemniekos. Liela loma šajā procesā bija arī radniecības

attiecībām, jo amatnieki parasti dzīvoja pie saviem tuviniekiem vai radiniekiem zemnie-

kiem. Pēdējie mantoja amatnieku rikus. Tā izveidojās Vidzemei raksturīga, bet Austrum-

eiropas zemnieku sētām caurmērā netipiskā pazīme — tehniski visai attīstīts mājamatnieku

darbarīku komplekts, kas maz un tikai sīkda|ās atšķīrās no nākamo divu audumu ražotāju

grupu — amatnieku un mājrūpnieku rīkiem. Saja aspekta skaidrojama arī daudzu cit-

valodu cilmes riku, darba paņēmienu un audumu nosaukumu ieplūšana audēju mājamat-

nieku leksikā.
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Vidzemes dabas apstākju ietekmē bija izveidojušies galvenie tradicionālie audumu

tipi — linu un pusvilnas audumi. Pēdējie visbiežāk austi kādā 3—4 nīšu triniša sējumā

tā, lai būtu izturīgi, biezi, labi uzkāršami. Tīrās vilnas audumu Vidzeme bija mazāk nekā

Kurzemē, bet vairāk nekā Latgale. Vidzemes mājamatnieču izstrādājumos maz darbietil-

pīgo paņēmienu, kas audus paredz ielasīt, iepit vai iesiet ar roku. Te dominēja 2—6 nīšu

kārtās iekārtoti audumi, kuros audus visā platuma ienesa atspole. Vidzemnicču tradicio-

nālie izstrādājumi salīdzinājumā ar kurzemnieču un latgaliešu audumiem bija smalkāka

vērpuma, precīzāk nostrādāti, dekoratīvo īpašību ziņa klusinātāki un atturīgāki, raksts vai-

rāk izteikts ar faktūru, mazāk ar krāsām. Kurzeme un Latgale turpretim saglabājās darb-

ietilpīgākās rokas tehnikas un līdz ar to dekoratīvi izteiksmīgam krāsu rakstam tur ierā-

dīta lielāka vieta.

Kapitālisma perioda ienesto jauno parādību (kokvilnas diedziņi, riku uzlabojumi, cen-

trālā kompozīcija) skaita ziņā Vidzemes mājamatnieki izvirzās pirmajā vietā Latvijā.

Amatnieku un fabriku izstrādājumu ietekmē Vidzemes mājamatnieku audumu klāstā vai-

rāk nekā citur parādās dažādi velku-audu sējumu savienojumi, paaugstinās darināšanas

tehniskās grūtības pakāpe, nonākot līdz pat divpadsmit nīškārtu lietojumam. Krāsošanā

ienāk ķīmiskas krāsvielas, tadē| audumos krāsu zieds kļūst bagātāks, aizsniedzot visai sa-

režģīta niansejuma salikumus, t. s. šatierus.

Mājamatnieki nemēdza izstrādājumus pārdot. Tirgū tie nonāca tikai izņēmuma gadī-

jumos. Zemnieces, kam audēja amats bija palīgnodarbošanās ar mērķi iegūt papildu nau-

das līdzekjus, mājās austus audumus pārdeva neregulāri.

Otra audēju grupa — feodālisma periodā attīstībā bremzētie lauku amatnieki bija ar

niecīgu pieredzi amata un darba organizācijā. Tāpēc Viduseiropas 19. gs. amatnieku darb-

nīcu tehniskās attīstības līmeni Vidzemes amatnieku darbnīcās sasniedza tikai 19. gs.

90. gados (stāvi ar svirām, stāvi ar žakarda tipa rakstotāju). Izstrādājumos kā tradīciju

no attīstītā feodālisma perioda amatnieki saglabāja variācijām bagātos linu dreļļus, no

feodālisma un kapitālisma maiņas perioda — daudzkrāsu rūtainos un svītrainos audumus.

Amatnieku darbaspēka izmantotāju nomaiņas procesu visai spilgti raksturo damastu

liktenis. Kapitālisma perioda darinājumiem no šī 16.—18. gs. amatnieku mākslas zieda tika

ņemti tikai atsevišķi motīvi un to nosaukumi. Sāda situācija radās vairāku iemeslu dēļ:

a) muižās tos vairs nepieprasīja; b) līdzekļu trūkums lauku audējiem liedza iegādāties

speciālos aužamos stāvus; c) zemniekiem damasti bija par dārgiem; d) vairumam lauku

iedzīvotāju damastu sižeti bija garīgi tāli. Latvieši laucinieki labprātāk iegādājās senām

tradīcijām tuvos ģeometriskā rakstā austos dreļļus. Nenoliedzama loma šajā apstāklī

bija arī audumu ražošanas galvenajai tendencei — ātri ražot lētus izstrādājumus. Tādēļ
19. gs. vidū apmācītie meistari bija pēdējā damastu audēju paaudze. Vienīgi smiltenieši,

pārnesot vienkāršākās stādu ornamenta kompozīcijas uz vilnas gultas segām, paildzināja

izskaņu.

Amatnieki bija plaša profila ražojumu izstrādātāji, kas centās sekot tekstilrūpniecības
artikuliem ar bagātu tehnisko paņēmienu diapazonu. To rāda arī amatniecības leksikā no

starptautiskās tirdzniecības sfēras ienākušie audumu nosaukumi. Amatnieki bija jaunu
darba paņēmienu meklētāji, atradēji un ievieseji praksē. Sājos centienos viņi pielīdzināmi
filtram, kas uztvēra jauno informāciju (no vietējo un citzemju pilsētu amatniekiem, manu-

faktūrām, tekstilfabrikām), pārbaudīja, atsijāja, piemēroja un izplatīja to tautā. Tādēļ
amatnieku rīki, izstrādājumi, leksika ir tie kultūras komponenti, kas spilgti parāda kul-

tūras sakaru ce|us un virzienus. Pie novitātēm pieskaitāmi arī jaunie rotāšanas varianti

(svītru un rakstu joslu kombinācija) un kompozīciju risinājumi (centrālā kompozīcija).
Tādēļ vietās, kur strādāja jaunrades spējīgi amatnieki, cilvēki ar labām mākslinieciskām

dotībām, radās jaunas tradicionālo paņēmienu variācijas vai pat jauni izstrādājumu veidi

(Raunas dubultaudums).

Atbilstoši jaunajam arodapmācības profilam — grupveida apmācībai kursos daudzi

cilvēki saņēma vienādu teorētisko un praktisko informāciju, kas veicināja vienveidības
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Izplatīšanos izstrādājumos (sevišķi tas izpaudās galdautos un lielajos lakatos). Baltijas
mērogā unikāla paradina bija zemgalieša P. Vi|umsona organizētie aušanas kursi un viņa

izgudrotas aušanas ierīces — aužamie stāvi ar žakarda tipa rakstotaju. kas veicināja tadu

izstrādājumu rašanos, kuros savienojās Vidusdropas amatnieku pieredze ar vietējo zem-

nieku mākslas tradīcijām. Kursos mācījās gan latvieši, gan lietuvieši un igauņi. Plašā

teritorijā izplatījās sērijveida audumi galvenokārt rakstota trinīša sējuma ar bagātīgiem
fona rakstiem.

Audējas unikālu, individuālās gaumes apmierināšanai paredzētu izstrādājumu ražoša-

nai kopš 19. gs. 80. gadiem sagatavoja kursos ar Somijā sastādītu apmācības programmu

(sviru stāvi un darbietilpīgas rokdarbu tehnikas). Sī tipa kursi notika galvenokārt Vid-

zemē, un tiem bija liela nozīme visas latviešu buržuāziskas nācijas vidējo slāņu, sevišķi

inteliģences, dzīvojamo telpu iekārtošanas kultūras izveide. Kursos aizsākās jauna tra-

dīcija — tautas tērpos uzkrātā rotāšanas pieredze tika pamesta uz jaunām telpu iekārtas

tekstilijām: logu un durvju aizkariem, grīdas celiņiem un paklājiem, sienas segām, deko-

ratīviem spilveniem. Te jaunais bieži vien bija labi aizmirsts vecais, jo kursantes apguva

no jauna vairākus senus, jau izzudušus darba paņēmienus (kelimu, audumus ar cilpām un

bārkstīm).

So kursu kultūrvēsturiskā nozīme parādījās arī organizatoriskā plāksnē. Kursus bei-

gušās personas k|uva par metodikas izstrādātājām lauksaimniecības biedrību organizēta-

jiem rokdarbu, tai skaita aušanas, kursiem un lietišķas mākslas izstādēm.

Amatnieki, praksē apvienojot divu pretēju aušanas ieviržu: mašinizetās ražošanas un

rokdarbu darināšanas centienus dekoratīvo audumu izstrādāšanā, palīdzēja izkristalizēties

diviem audumu rotāšanas principiem: a) vienkrāsainiem izstrādājumiem ar sarežģītu fak-

tūru; b) gludiem audumiem ar daudzkrāsu svītrām, retāk rūtīm vai rakstiem. Sie principi

kļuva par vadošiem visu lauku audēju darbībā. Tātad Vidzemes amatnieku izstrādājumu

specifikas izveide kapitālisma periodā galvenā loma piekrita masveida instruktāžai.

Amatnieki galvenokārt strādāja individuāliem pasūtītajiem, tādēļ viņu ražojumu no-

nākšanai tirgū bija gadījuma raksturs. Kā izņēmums minami aušanas centros dzīvojošie

amatnieki, kas laiku pa laikam uzņēmās veikt mājrūpnieku — uzņēmēju pasūtījumus.

Spilgta Vidzemes ekonomiskās dzīves savdabība bija aušana mājrūpniecības ietva-

ros, kam ne vien pārējos latviešu apdzīvotajos vēsturiski etnogrāfiskajos apgabalos, bet

pat visā Krievijas impērijas rietumu da|a nebija ekvivalenta. Mājrūpnieki bija trešā

audēju grupa Vidzeme. Mājrūpniecības teritoriālais izvietojums Vidzemē, kas sakrīt ar

16.—17. gs. Piebalgas novada robežām, darbarīku pamatsastāvs (trīzuju stāvi v. c.) un

nosaukumi (pēc izcelsmes laika atbilst attīstītā feodālisma periodam), tradicionālās iz-

strādājumu tehnikas (vienkārtņa, trinīša un drell a sējumi) vedina domāt, ka mājrūpnie-

ciskās audumu ražošanas sākumi Vidzeme meklējami 16.—17. gs., t. i., laikā, kad sāka

iezīmēties darba dalīšana starp novadiem |sal. Stepermanis, 2, 46].

19. gs. Vidzemes mājrūpniecības apvidos darbojās ražotāji ar laikmetam atbilstošu

darba organizāciju, bet atpalikušu ražošanas tehnisko pusi. Izmantojot savās saimniecībās

sagādātos un pirktos izejmateriālus, viņi ražoja audumus Vidzemes un kaimiņguberņu

lauku un pilsētu iedzīvotāju vajadzībām.

Mājrūpnieku darba paņēmieni pieder pie kultūras slāņa, kura pamati radīti attīstītā

feodālisma pilsētu amatnieku — linaudēju darbnīcās 14.—17. gs. un kas tālākajā piln-

veidojumā k|uva par manufaktūru izplatītās materiālas kultūras veidošanas sastāvdaļu

feodālisma sairšanas posmā. Kultūras jomā mājrūpnieki neradija neko principiāli jaunu.

Viņu galvenais sasniegums bija tas, ka viņi piemēroja (rustikalizēja un lokalizēja) masu

feodālisma perioda amatnieku un manufaktūru izkoptos linu audumu darināša-

nas paņēmienus, kuri līdz 19. gs. galvenokārt bija izmantoti muižnieku, kulta kalpotāju

un lielāko pilsētu turīgo pilsoņu patērējamo audumu ražošanā. Mājrūpnieku pedantiski pre-

cīzi smalka vērpuma dzijām noaustie, balti izbalinātie drcļ|u audumi bija Vidzemes lin-

audēju marka. Trauslie trīs- un četrda|īgie raksti 12—16 nīškārtu lietojuma, kur fona un

malu iedalījumā izpaudās laba aroda prasme un proporciju izjūta, tika izplatīti plašā



areālā (12. att.), ta nivelējot linaudēju rakstu lokālās savdabības latviešu, lietuviešu,

igauņu, baltkrievu, krievu, po]u un somu tautu izstrādājumos. Dažkārt, sevišķi 19. gs.

beigās un 20. gs. sākumā, vērojami jaunrades momenti ar labu stila izpratni — tradi-

cionālo rakstu jaunu variāciju sacerēšanā. Mājrūpnieku lietotos rakstus pārtvēra tekstil-

rūpniecība, kur tie saglabājās vel 20. gs. otrās puses fabriku ražojumos.

Raksturojot Vidzemes audēju nodarbi aplūkotajā laikaposmā kopumā, jāatzīst, ka tā

ir senu darba tradīciju mantiniece, kas pilnveidojusies informācijas izplatīšanās iespēju

līmenī. Vidzemes lauku audēju materiālā kultūra rāda, ka audēju centieni koncentrējušies

prakticisma — ražošanas produktivitātes meklējumu virzienā, lai ātri ražotu izturīgus
audumus. Tadē| darba darītajiem izveidojusies laba izejmateriālu izpratne, rūpīgs izpil-

dījums, plašs darba paņēmienu diapazons. Dekoratīvais moments pakārtots, audumus rak-

sturo atturīgs rotājums, izsmalcināta krāsu izjūta. Kopumā Vidzemes audumu dekora-

tīvās īpašības ir materiāla un tehniku nosacītākas nekā Kurzemē un Latgalē, kur dari-

nātāju iztēlei un variēšanas spējai atstāts vairāk vietas. Rūpniecibas ražojumu ietekme

tautas audumu kultūrā Vidzeme manāma vairāk nekā pārējos Latvijas vēsturiski etno-

grāfiskajos apgabalos. Tādē| Vidzemes audumu klāsts kopnoskaņā laikmetīgāks, tajā ma-

zāk izteiktu lokālu iezīmju.
Vidzemes vēsturiski etnogrāfiskās īpatnības aušanas jomā viskrasāk atspoguļojas

audēju leksika, audumu kompozīcijas noskaņa, riku komplektos, to dētajās. Aplūkotajā

laika perioda vidzemnieku aušanas darbarīku sastāvu raksturo šadi dati. No 108 aušanas

darbarīkiem, spriežot pec to tehniskas attīstības, 16 rīki pieskaitāmi pirmsfeodalisma kul-

tūras slānim, 11 — agrā feodālisma, 61 — attīstīta feodālisma, 6 — vēla feodālisma un

14 rīki kapitālisma kultūras slānim. So rīku, darbību un mērvienību nosaukumi labi at-

klāj tautu savstarpējos kultūras sakarus. No 725 apzinātam lcksēmam 451 ir baltu,

243 ģermāņu, 18 rietumsomu un 13 slavu lekseinas.

Informācija, ko aušanas joma sniedz etniskajai vēsturei (27.-29., 38., 39. att.), rāda.

ka 1) Vidzeme (horizontāla zonējumā) ir pārejas zona no rietumsomu uz baltu apdzīvoto

teritoriju; 2) latga|u un kuršu saskares zona (vertikālā zonējumā).

Kapitālisma periodā Vidzemes audējiem bija augstākais profesionālas izglītības līme-

nis Latvijā, tādēļ aroda metodika, kuru izmantojam arī mūsdienās, tika izstrādāta, gal-

venokārt balstoties uz vidzemnieku pieredzes bāzes. Sis faktors bija viens no galveniem,
kas noteica relatīvi lielu Vidzemes audēju kultūras komponentu pārmantošanu sociālisma

perioda mākslas rūpalos un tautas lietišķajā māksla. Tagad visas Latvijas PSR daiļamat-

nieku tūkstoši sme| ierosmi no Vidzemes audēju pūra. Vidzemes tradīciju garā austie drejļu

galdauti un daudzveidīgās šķērssvītrotās gultas segas pat kļuvušas par sava veida latviešu

dekoratīvo audumu etalonu.
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PētījumĀ izmantotie nepublicētie avoti

un to saīsinājumi

Aizkarpatu tautas arhitektūras un dzīves veida muzeja fondi,

Užgorodā.

Arheoloģijas un etnogrāfijas muzeja fondi. Lodzā, PTR.

ВDM — Latvijas Etnogrāfiskā brivdabas muzeja fondi, Rīgā.

Brāļu Kaudzīšu memoriālas mājas muzeja «Kalna Kaibēni»

fondi, Cēsu raj. Vecpiebalgas ciemā.

Brotze — Brotze J. Chr. Sammlung verschiedener Lieflāndischen Mo-

numente, Prospecte, Mūntzen. Wappen etc., 3.
— Rokraksts,

glabājas Latvijas PSR ZA Fundamentālāsbibliotēkas Rokrak-

stu un reto grāmatu sektorā.

Cesu vestures un mākslas muzeja fondi.

CVVM — Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas fondi,

Rīgā.

DA — Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta

Valodas daļas dialektoloģijas atlanta materiāli. Rīgā.

Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja fondi.

Druvienas novada literatūras un mākslas darbinieku sabied-

riskā muzeja fondi. Madonas raj. Druvienas ciemā.

E — Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas zi-

nātniskais arhīvs, Rīgā.
Eduarda Veidenbauma memoriālās mājas muzeja «Kalāči»

fondi, Cēsu raj. Liepas ciemā.

Etnogrāfijas muzeja fondi. Krakovā, PTR.

Etnogrāfijas muzeja fondi. Toruņā, PTR.

F — Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta

Folkloras daļas zinātniskais arhīvs, Rīgā.

G. Eliasa Jelgavas vestures un mākslas muzeja zinātniskais

arhīvs un fondi.

ICWA — Igaunijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhiva 1185. fonds.

Vidzemes vispārnoderigā un ekonomiskā biedrība.

lEM — Igaunijas PSR Valsts Etnogrāfijas muzeja zinātniskais ar-

hīvs un fondi, Tartu.

Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeja fondi.

LCVVA — Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhiva fondi:

5890. f., Jaunpiebalgas pagasta tiesa.

4551. f.. Bērzaunes » ••

3358. L, Smiltenes „ N
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1216. f.. Smiltenes pagasta valde.

7284. f., Baižkalna pagasta tiesa.

939. f, Jaunraunas

3379. f.. Trikātas

879. f., Daugu|u
908. f., Grostonas

3342. f.. Kolbergas
6071. f., Kaives

971. f.. Irlavas

933. f., Grobiņas

848. f., Daudzevas

6003. f.. Rūjienas
1779. f., Svētciema (Jaunsalacas)

„

1184. f.. Vecsalacas

1270. f., Vecpiebalgas
1693. f.. Amatniecības kamera.

2706. f.. 1897. gada Krievijas impērijas pirmā vispārīgi

iedzīvotāju skaitīšana.

28. f., Vidzemes guberņas statistiskā komiteja.
107. f., Vidzemes guberņas manufaktūru kolēģija.
2753. f., Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrība.

77. f., Vidzemes domēņu valde.

Liepājas vēstures un mākslas muzeja fondi.

Lietuvas PSR Mākslas muzeja fondi. Viļņā.
Lietuvas PSR Tautas arhitektūras un dzīves veida muzeja

fondi, Kaišadores raj. Rumšišķes ciemā.

Lietuvas PSR Vestures un etnogrāfijas muzeja fondi, Viļņā.

LVME
— Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas noda]as zinātnis-

kais arhivs.

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja fondi.

Mihkli sētas muzeja fondi, Igaunijas PSR Kingisepas raj.

Kihelkonnas ciemā.

M. K. Curļoņa Kaunas Mākslas muzeja fondi.

Novgorodas Valsts apvienotā muzeja rezervāta arhīvs un

fondi.

Pleskavas Valsts vēstures, mākslas un arhitektūras muzeja
rezervāta arhīvs un fondi.

PSRS Tautas rakstnieka J. Smūla memoriālās mājas muzeja

fondi, Igaunijas PSR Kingisepas raj. Lihulas ciema Koguvā.
PSRS Tautu Valsts etnogrāfijas muzeja arhīvs un fondi, Ļe-

ņingradā.

Tekstilindustrijas vēstures muzeja fondi, Lodzā, PTR.

Valsts etnogrāfijas muzeja fondi. Varšavā, PTR.

Ventspils vestures un jūras zvejniecības brīvdabas muzeja
fondi.

ЦГИА СССР, Ленинград— PSRS Centrālais Valsts vēstures arhīvs, Ļeņingradā.
1290. f.. Centrāla statistikas komiteja.
1088. f.. Grāfu Seremetjevu dzimta.

395 f., 1912. gada mājrūpniecības skaitīšana.

а — angļu,

>g- — igauņu,
1. — latviešu,
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līb. — libiešu,

liet. — lietuviešu,

lv — lejasvacu,

p
— poļu.

vlv — viduslejasvacu,

v — vācu.

Tekstā minētĀ literatūra un saīsinājumi

Markss К Kapitāls, 1.-3. sēj. R. 1951.—1953.

Ļeņins V. L Kapitālisma attīstība Krievija. — Raksti. Tulk. no 4. izdev., 3. sēj.

599 Ipp.

Ļeņins V. L Kas tie tādi «tautas draugi» un kā viņi karo pret sociāldemokrātiem? —

Raksti, k. sēj., 107 —297. Ipp.

Ļeņins V I. Par valsti. — Raksti. 29. sēj.. 421.—438. Ipp.

Ļeņins par kultūru un mākslu. R.. 1947. 358 Ipp.

Abens — Abens K. Igauņu-latviešu vārdnīca. R. 1967. 616 Ipp.

AE - Arheoloģija un etnogrāfija, 1.—12. R.. 1957—1979.

Alsupe — Alsupe A. Audēju arodapmācība Vidzemē kapitālisma periodā. —

Latvijas PSR ZA Vēstis, 1959. 4. nr.. 11.-20. Ipp.

AR — Vidzemes 1638. gada arklu revīzija. — Latvijas vēstures avoti,

4. sēj., 3. burtn. Sast. E. Dunsdorfs. R.. 1941. 1350 Ipp.

Astei — Astei E. Kangakāārimine eestis. — Etnograafiamuuseumi Aasta-

raamat. 25. Tallinn, 1971. 150 —168. Ik.

В —
Laikraksts «Balss». R.. 1878—1907.

Balevica — Balevica L. Lauksaimniecība Vidzemē un Kurzemē pirmā pa-

saules kara priekšvakara. R.. 1970. 192 Ipp.

Biel. A. — Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgerāte der Letten.

T. 2. Petrograd, 1918. 838 S.

Bid. M. — В i c 1 c n s te i n M. Die altlettischen Fārbmethoden. R., 1935. 176 S.

Bomann — Bomann W. Bāucrliches Hauswesen und Tagewerk im alten Nie-

dcrsachsen, Weimar. 1927. 282 S.

Brīvkalns — Brīvkalns K. Racionāla lauksaimniecības sistēma Latvijas PSR.

R.. 1966. 409 Ipp.

BV - Laikraksts «Baltijas Vēstnesis». R . 1869.—1906.

BZ — Laikraksts «Baltijas Zemkopis». Jelgava. 1875—1885.

CS — CimermanisS. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un

to iekārta. R., 1969. 153 Ipp.

Dillmont — Encyklopaedie der Weiblichen Handarbeiten yon Therese dc Dili-

mont. Dornach (Elsass). [b. g.ļ. 749 S.. 17 Tab.

DL — Laikraksts «Dienas Lapa». R., 1886—1905.

Dt — Dejiny techniky v Ceskoslovensku do konce 18. stoleti. Praha, 1974.

668 s.

Dumpe — Dumpe L. Lopkopības tradīcijas latviešu zemnieku gadskārtu svi-

nībās 18.-19. gs. -AE, 9. R.. 1970. 113.—131. Ipp.

Dunsdorfs — Dunsdorfs E. Uksenšernas Vidzemes muižu saimniecības grā-

matas 1624.-1654. R.. 1935. 442 Ipp.

EH — EndzelīnsJ., HauzenbergaE. Papildinājumi un labojumi

K. Mīlenbacha latviešu valodas vārdnīcai. I—II. R.. 1934 —1946.

Elger — Dictionarium Polono-Latino-Lottanicum. Opus posthumum. R. P. Ge-

orgii Elger. Vilnae, 1683. 674 Ipp.
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Elsberga —
Pēcvārds par skandināvu pasakām. — Skandināvijas tautu pasakas.

R., 1972, 327.-334. Ipp.
EP — G a j c к J. Znaczenie «Polskiego Atlasu Etnograficznego» dla etno-

grafii Polski. — Etnografia Polska, XV, zeszvt 2. Wroclaw, War-

szawa, Krakow, Gdansk, 1971, 17—36 s.

Ergebnisse — Ergebnisse der baltischen Volkszāhlung yon 29. Dezcmber 1881.

Th. 1. Ergebnisse der livlāndischen Volkszāhlung. 3. Bd. Bearb.

und hrsg. yon Fr. v. Jung-Stilling und W. Anders. Lieferung

1. R.. 1884. 123 S.

Falinska — Falinska B. Polskie slownictwo tkackie na tie slowianskim.

Tom 1. Slownik polskich gwarowych nazw tkackich. Wroclaw,

Warszawa, Krakow, Gdansk, 1974. 415 s.

Feldmanc — Feldmane-Cimermane Dz. Podniecība Vidzemē 19. gs.

otrajā pusē un 20. gs. — AE, 5. R., 1963, 115 —138. Ipp.
Fišer — Fischer E. Linvāvarāmbetet i Malmo och det skānska linne-

vāveriet. Malmo, 1959. 345 s. 32 II s.

Gailīte — G a i I i t c A. Vecpiebalgas draudzes skola. R., 1937. 112 Ipp.

Geijere — G c i j c г A., A nderb j6 г к J. S. Two textile implements from the

early middle ages. — Folk-Liv, 1939, N 2—3.

Glemžaite — Glemžaite M. Liny ir vilng naminis apdirbimas Lietuvoje
19. a. — 20. a. pradžioje. — Is lietuviq kultūros istorijos, 2. Vil-

nius. 1959. 269—299 p.

Grabowski — Grabowski J. Sztuka ludowa, formy i regiony w Polsce. War-

szawa, 1967. 521 s.

Grenander — Grenander Nyberg G. Lanthemmens vāvstolar. Stockholm,

1974. 434 S.

Hoffmann — Holmann M. The warp-weighted loom. Oslo, 1964. 425 p.

Johanscn — Johan sen 0.. Fahг bа с h R., Mlnhаг d t J. v. a. Die Ge-

schichte der Tekstilindustrie. Leipzig. Stuttgart, Zurich, Berlin, 1932.

Rokas grāmata audējiem. Sakārtojis Jurjevsku Jānis. Jurjevsku Jāga

apgadiba. R., 35 Ipp. ar 282 zīm. (apm. pēc 1896. gada).
Jr — IvanovaG., Madrel. Jostu raksti. R., 1968. 82 Ipp.
Juškevies —Jušк сvi £ s J. Hercoga Jēkaba laikmets Kurzeme. R., 1931.

671 Ipp.

Kagaine — Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca, 2. R., 1978.

591 Ipp.

Katalogs — Gammelt dekkeloi av damask og dreiel 1550— 1850. — Norsk Fol-

kcmuseums Saerutstilling nr. 17. Oslo, 1926. 74 s.

Kaukonen — Kaukonen Т. I. Suomen konsanomaiset nauhat. Helsinki, 1965.

141 S.

Kelch — Кel с h Ch. Lievlāndische Historia, oder kurze Beschreibung der

denckwiirdigsten Kricgs- und Friedens-Geschichte Esth-, Liev- und

Lettlandes. Reval, 1695. 10. 638 S.

Kettunen — Кe 11 un c n L. Livisches Worterbuch mit grammatischer Einlei-

tung. Helsinki, 1938. 648 S.

Kohl — Kohl J. G. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen oder Natur-

und Volkcrleben in Kur-, Liv- und Esthland. Dresden, Leipzig, 1841,

Th. 2, 456 S.

LA — Latvijas PSR arheoloģija. R.. 1974. 376 Ipp.. 80 tab.

Lange — Lange J. Vollstāndiges dcutschlettisches und lettischdeutsches Le-

xicon, nach den Hauptdialecten in Lief- und Curland. Mitau. 1777.

XIV, 606 S.

L. b-bas — Lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki. R.p 1931. 232 Ipp.
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LD — Barons К. Visendorfs H. Latvju dainas, I—4. Jelgava—Pēter-

burga, 1894.-1910.

LKA — Latvju Kultūras Atlants. Instrukcija līdzstrādniekiem. Sast. mag.

phil. Krišjānis Ancitis. R., 1943. 78 Ipp.

Lkv — Konversācijas vārdnīca, L—B. R., 1910.—1911.

LXV — Latviešu konversācijas vārdnīca, 1.- 21. Rīga, 1927 —1940.

LLM I — Lietuvig liaudies menas. Audiniai 1. knyga, Vilnius, 1957. 266 p.

LLM II — Lietuviy liaudies menas. Drabužiai. Vilnius, 1974. 347 p.

LLM 111 — Lietuviij liaudies menas. Juostas. Vilnius, 1969. 196 p.

Liv — Bojāt c A.. Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca. R.,

1964. 915 Ipp.

LME — Latvijas PSR maza enciklopēdija. 1.-3. R., 1967.—1970.

Lta — Kas gudrs, tam padoms. Latviešu tautas anekdotes. Izlase. Sakārt.

K. Arājs. R.. 1971. 303 Ipp.

Ltd - Latvju tautas dainas. 1.-12. Sakārt. R. Klaustiņš. R.. 1928.-1932.

LTM — Latviešu tautas māksla. L—3. M. Stepcrmaņa red. R., 1961.—1967.

Ltm — Latviešu tautas miklas. Izlase. Sast. Ancelane A. R., 1954. 362 Ipp.

Ltt — Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakārt, prof. P. Smits. I.—
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Ткачи в Видземе во второй половине XIX

и в начале XX века

Резюме

В книге рассматривается роль ремесленничества в формировании народной мате-

риальной культуры. Большое внимание уделяется также исследованию тесных связей

ремесленничества и народного творчества и изучению культурных взаимосвязей между

народами. В книге предпринята попытка выяснить взаимоотношения социальных групп

ткачей, проследить те закономерности, в соответствии с которыми каждая такая группа

создавала свои орудия труда и изделия.

Ткачество как один из промыслов сельского населения избрано в качестве объекта

исследования в связи со своей большой популярностью. Хронологические рамки работы

обусловлены тем, что большинство позиций традиционного культурного наследия дошло

до наших дней главным образом в редакции второй половины XIX и начала XX в.

Вторая половина XIX в. в Латвии была периодом стремительного развития капита-

лизма, который к концу столетия уже начал перерастать в следующую свою стадию —

империализм. Появлялись и получали распространение новые, отвечающие своему вре-

мени культурные ценности, которые часть старых ценностей вытеснили из обращения, а

другую часть преобразовали и приспособили к новым условиям.

Территориально исследование ограничено историко-этнографической областью Лат-

вии Видэеме, так как именно здесь были сосредоточены значительные в масштабе

Прибалтики центры сельского ткачества.

Основным источником работы являются материалы этнографических экспедиций

XX в., причем большинство из них получено в организуемых систематически экспеди-

циях Института истории Академии наук Латвийской ССР за время с 1947 по 1980 г.

(рис. 1). Среди этих материалов особое значение имеют рукописи ткачей, в которых

содержатся рисунки орнаментов и технические чертежи, иногда также образцы тканей

(рис. 2—7). Использованы также материалы о тканях и ткацких орудиях труда,

сосредоточенные в музеях Латвийской ССР. Сравнительные материалы почерпнуты из

музейных фондов и научных архивов Эстонской ССР, Российской СФСР, Литовской

ССР, Украинской ССР и Польской Народной Республики (см. список источников).

Статистические данные о числе ткачей, а также сведения об их социальном поло-

жении н образе жизни получены преимущественно из письменных источников, храня-

щихся в исторических архивах Риги, Ленинграда и Тарту. В качестве источников ис-

пользованы также лингвистические и фольклорные материалы из научных архивов

Института языка и литературы им. А. Упита АН Латвийской ССР. В списке использо-

ванной литературы указаны только те публикации, которые упомянуты в примечаниях.



В первой главе книги рассматриваются социальный состав видземских сельских

ткачей и их образ жизни. В социальном отношении они подразделялись на крестьянок-

ткачих, которые ткали только для собственных потребностей, ремесленников, работав-

ших по заказам, и кустарей, которые изготавливали ткани для продажи на рынке. Все

эти группы комплектовались из крестьян — землевладельцев и арендаторов, а также

безземельных. Так как главным их занятием было сельское хозяйство, а производство

тканей — лишь подсобной отраслью, то отдельные социальные группы ткачей склады-

вались в различных экономических | правовых условиях. Значение каждой из этих

групп в формировании слоя профессиональных сельских ткачей в Видземе неоднократно

менялось в соответствии со спецификой развития капиталистического способа производ-

ства в сельском хозяйстве и текстильной промышленности.

Наиболее стабильной хранительницей традиций, менее всего затронутой техниче-

скими достижениями профессиональных ткачей своего времени, а численно и самой

большой группой были крестьянки-ткачихи. Их число достигало 154 тыс., из них 96%

были латышками.

Видземских крестьянок-ткачих, работавших для нужд своей семьи, следует при-

знать в условиях Латвии лучшими ткачами в своей группе, которые до периода капи-

тализма достигли относительно высокого уровня профессиональных навыков, ибо в

период феодализма в их ряды систематически вливались как обученные ремеслу

крестьяне, которым не удавалось отделиться от земледелия, так и тс, кто после прекра-

щения деятельности мызных мануфактур или мастерских снова вернулись к крестьян-

скому быту. Большую роль в этом процессе играли также родственные отношения, так

как сельские ремесленники обычно жили у своих родственников-крестьян, которые, как

правило, наследовали их орудия труда. Так сложился характерный для Видземе комп-

лект орудий труда крестьянок-ткачих, который мало отличался от комплекта орудий

труда ремесленников и кустарей. В этом аспекте объясняется также проникновение

многих иноязычных наименований орудий труда, приемов работы и тканей в лексику

крестьянок-ткачих.

В тканях видземских крестьянок-ткачих мало использовались трудоемкие приемы,

предусматривающие размещение утка в основе вручную. Здесь преобладали ткани в

2—6 ничениц, в основе которых уток размещался челноком по всей их ширине. Тради-

ционные изделия видземских ткачих, по сравнению с курземскими и латгальскими

тканями, изготавливались из более тонкой пряжи, отличались более точной отделкой,

в декоративном отношении были более скромными и сдержанными, узор в большей

мере создавался фактурой, а не цветом.

По количеству новых явлений (хлопчатобумажная пряжа, улучшенные орудия

труда, центральная композиция), привнесенных периодом капитализма, видземские тка-

чихи выдвигаются на первое место в Латвии. Под влиянием ремесленных н фабричных

изделий в тканях видземских крестьянок чаще, чем в других областях Латвии, появля-

ются разные сочетания переплетений основы и утка, возрастает степень сложности

технического исполнения, доходящая даже до применения 12 ничениц.

В крашении пряжи и тканей крестьянин начинают использовать химические краси-

тели, в результате чего цветовая гамма их тканей становится богаче.

Складывавшиеся веками разделение труда, годовой цикл работ, их ритм и очеред-

ность сохранялись как традиция еще и в начале XX в. главным образом в усадьбах

средних и мелких крестьян, а также в экстенсивных крупных крестьянских хозяйствах.

Интенсивные товарные хозяйства домашнее ткачество постепенно сокращали. Однако о

полном его отмирании в Видземе в рассматриваемый нами период говорить еще не при-

ходится. Во второй половине XIX и в начале XX в. роль крестьянок-ткачих в снабжении

сельского населения тканями в Видземе в целом была больше, чем в Курземе и Земгале,

но меньше, чем в Латгале.

Крестьянки-ткачихи обычно не продавали своих изделий. На рынок они попадали

только в порядке исключения. Крестьянки, для которых ткачество было подсобным
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занятием в целях получения дополнительных денежных доходов, самодельные ткани

продавали нерегулярно.

В рассматриваемый период профессиональными ремесленниками-ткачами практиче-

ски можно считать всех тех, для кого это ремесло служило источником существования.

В среднем в каждой волости жили и работали от 1 до 6 ткачей и ткачих. Исключением

были центры ремесленничества, где число занятых в ткачестве в одной волости колеба-

лось в пределах от 100 до 200 лиц. По всей Видземе число таких работавших на селе

ткачей, для которых ремесло было основным занятием, достигало в целом 1400—

2000 лиц. Ремесленники были численно наименьшей из трех названных групп ткачей.

60-е годы XIX в. в сельском ткачестве были периодом перехода от характерных

для времени разложения феодализма социально-экономических условии труда и быта к

новой фазе товарно-денежного хозяйства — расцветающему капитализму. В эти годы

как реликтовое явление еще сохранилась профессионально сильная группа занимаю-

щихся ткачеством ремесленников-мастеров, работавших ранее или еще работающих в

мызах. Они, в свою очередь, подразделялись на три подгруппы: 1) мастера, которые

хозяйствовали на некогда выделенных им участках, а в 60-х годах уже были владель-

цами развитых крестьянских хозяйств; 2) безземельные ремесленники, работавшие при-

надлежащими поместьям орудиями и проживавшие I мызах; 3) бывшие мызные ремес-

ленники, также безземельные, которые не имели собственных орудий труда и работали

в крестьянских хозяйствах в качестве батраков нлн бобылей.

Наиболее характерным типом сельского ткача-мастера был бобыль, который жил

либо в крестьянской усадьбе, либо в арендованном помещении нлн в собственном доме,

построенном на арендованной земле. В ряды сельских ткачей входили также под-

мастерья — завершившие профессиональное обучение безземельные ремесленники, кото-

рые не имели собственных орудий труда и работали у мастера по найму. Учениками

были будущие ремесленники, во время обучения у мастера находившиеся в положении

наемных рабочих.

Кроме того, ткачеством в Видземе занимались мелкие крестьяне и безземельные,

которые имели собственные орудия труда, но не обучались ремеслу у мастеров. Ткацкое

ремесло они осваивали в процессе практической работы, главным образом путем само-

обучения. Ткачество для них нередко было подсобным занятием. На грани XIX иXX вв.

их численность приближалась к 13 тыс.

После выкупа усадеб (главным образом в 70-х годах XIX в.) число мастеров-хо-

зяев, живущих на некогда выделенных им участках, снизилось до минимума. На их

место пришли владельцы унаследованных н выкупленных земельных участков, для кото-

рых сельское хозяйство было подсобным занятием.

Начиная с 80-х годов XIX в. в связи с организацией ткацких мастерских при сель-

ских мельницах появился новый тип ремесленников — лица, завершившие свое профес-

сиональное обучение в этих мастерских. Целью их жизни было стать владельцами

мелкопромышленных предприятий. Эти люди работали и как наемные рабочие в мель-

ничных мастерских, и как самостоятельные ремесленники.

В целях обеспечения притока заказчиков с возможно большей окрестности ремес-

ленники, как правило, выбирали местом своего жительства сельские центры! местечки,

города или пригороды.

Возможность существования ремесленников в сельской местности определялась

двумя факторами: 1) заказами тех слоев сельского населения, которым выгодней было

производить сырье и платить за его переработку ремесленникам, чем покупать фабрич-

ные изделия, т. е. главным образом среднего крестьянства; 2) узкой специализацией

текстильной промышленности Латвии, вследствие чего те виды тканей, особенно декора-

тивные, которые на фабриках не производились, изготавливались ремесленниками.

Сельские ремесленники, развитие которых в период феодализма тормозилось, обла-

дали ничтожным опытом организации промысла и труда. Поэтому среднеевропейского

уровня технического оснащения ремесленных мастерских они достигли только к концу
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XIX в. (рис. 37). Продолжая традиции периода развитого феодализма, ремесленники
ткали узорчатое льняное полотно с геометрическими орнаментами (рис. 82—84). а тра-
диции периода смены феодализма капитализмом нашли отражение в том, что ткачи

продолжали ткать многоцветные полосатые и клетчатые ткани.

В отношении ассортимента новых тканей сельские ремесленники были поставщи-

ками изделий широкого профиля, стараясь подражать артикулам текстильной промыш-
ленности с ее богатым диапазоном технических приемов. Они воспринимали новую
информацию, источниками которой служили изделия местных и зарубежных городских
ремесленников, мануфактур и текстильных фабрик, приспосабливали ее к потребностям
местного рынка и распространяли в народе. В местах, где работали творчески одарен-
ные ремесленники, появлялись новые варианты традиционных ткацких приемов и изде-

лий и даже новые их виды (рис. 46; 87: 21, 22).
В последней четверти XIX в. сложился новый способ освоения профессиональных

навыков — групповое обучение на курсах, где много людей получали одинаковую теоре-
тическую и практическую информацию, что способствовало распространению единообра-
зия в тканях (особенно в скатертях и больших платках).

Курсы ткачества П. Вилюмсона имели значение в масштабе всей Прибалтики.
Сконструированный им ткацкий стан (рис. 36: 4; 37. 2) и методы накапливания узоров
способствовали появлению таких изделий, в которых сочетались опыт среднеевропейских

ремесленников с творческими традициями местных крестьян. На курсах учились и ла-

тыши, и литовцы, и эстонцы, поэтому на большой территории получили распространение
серийные ткани, главным образом выполненные в технике узорчатого саржевого пере-
плетения с богато орнаментированным фоном.

С 80-х годов XIX в. ткачих для производства уникальных тканей, предназначенных
для удовлетворения индивидуальных вкусов, готовили на курсах по программе, разра-
ботанной в Финляндии (станок на рис. 37: / и трудоемкие ручные техники на рис. 6).
На курсах зародилась новая традиция —

перенесение опыта украшения народного

костюма на новые текстильные изделия для декоративного оформления помещений: окон-

ные и дверные занавеси, напольные дорожки и ковры, настенные ковры, декоративные

подушки. Здесь новое зачастую оказывалось хорошо забытым старым, ибо курсантки

обучались заново старинным, уже исчезнувшим приемам работы.

Культурно-историческое значение этих курсов нашло выражение в организационной
плоскости. Окончившие курсы ткачихи принимали участие в разработке методик для

организованных сельскохозяйственными обществами курсов рукоделия, в том числе тка-

чества, и выставок прикладного искусства.

Ремесленники, сочетая на практике приемы двух противоположных направлений

ткачества — машинизированного производства и ручного изготовления, — помогли в

отделке декоративных тканей выкрасталлиэоваться двум их видам: а) одно- или дву

цветным изделиям со сложной фактурой и б) гладким тканям с многоцветными полос-

ками, реже — клетчатым или узорчатым.

Эти виды стали ведущими в производстве всех сельских ткачей. В формировании

специфики тканей, изготовляемых видземскнми ремесленниками, главная роль в период

капитализма принадлежала массовому инструктажу.

Сельские ремесленники выполняли преимущественно индивидуальные заказы, по-

этому появление их изделий на рынке носило случайный характер.

Самобытной чертой экономической жизни Видземе было ткачество в рамках кустар-

ного производства, не имевшее соответствия не только на остальной территории Латвии,

но и во всей западной части Российской империи. Ткачество здесь было подсобным

занятием, к которому крестьяне обращались в свободное от земледельческих работ

время.

К XIX в. кустарное ткачество в Видземе уже было традицией, которая продолжала

развиваться в соответствии с требованиями времени. Оно особенно активизировалось в

период смены феодальной формации капиталистической. Кустарное производство
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существовало в районах со средними и плохими почвами, с небольшими кретьянскимн хо-

зяйствами | с избытком рабочей силы. Кустарное ткачество в Видземе характеризова-

лось быстрыми темпами развития и сменой характера производства — от мелких

крестьянских промыслов еще в начале XIX в. до рассеянной мануфактуры в середине

и второй половине этого столетия. В 60—70-х годах XIX в. развитие кустарного ткаче-

ства достигло своей кульминации (например, в Цеснсском уезде работали около

6000 ткачей). Для кустарного производства была характерна беспощадная эксплуатация

рабочей силы. Среди ткачей преобладали самостоятельные производители — мелкие

нлн средние крестьяне нлн безземельные вместе с семьями. Такое положение в большой

мере определялось историческим наследием — тесной связью ткачества с ремесленниче-

ством, развитие которого тормозилось и ограничивалось в период феодализма. Лишь

часть ткачей брали работу у предпринимателей-купцов.

Кустарное производство в Видземе страдало от недостатка капиталов, ибо в период

перехода к капиталистическому способу хозяйствования мызы с помощью арендной

платы за землю и выкупных денег отнимали у крестьян львиную долю средств, выру-

ченных от сельского хозяйства и кустарных промыслов. Оборотный капитал предприни-
мателей не превышал 5 тыс. руб. Еще до первой мировой войны ткачи зарабатывали

по 100—200 руб. в год.

Организация труда кустарей вполне соответствовала своему времени, но техническая

сторона производства была отсталой. Свои изделия кустари ткали из собственного или

покупного сырья (льняная пряжа).

В области культуры главным достижением кустарей было то, что они приспосабли-

вали (рустнкалнзнровалн и локализировали) для массовых нужд приемы изготовления

льняных полотен, разработанные ремесленниками и мануфактурами в период феода-

лизма.

Вытканные с педантичной точностью из тонкой пряжи и отлично отбеленные узор-

чатые льняные полотна были специальностью видземских ткачей. Тонкие узоры из

3—4 частей, выполненные в 12—16 ниченок, были распространены в обширном ареале

(рис, 12). В начале XX п. в композиции рисунка тканей наблюдались и творческие

моменты. Создаваемые кустарями рисунки тканей перенимала текстильная промышлен-

ность.

Широкая активная деятельность видземских кустарей закончилась с возникнове-

нием товарного животноводства в последней четверти XIX в., все же в небольших

объемах кустарное ткачество сохранилось вплоть до 40-х годов XX в. Историческая роль

кустарного производства выразилась в обеспечении средств для укрепления капиталисти-

ческого сельского хозяйства и подготовки буржуазной интеллигенции из среды земле-

владельцев, а также в поставке квалифицированной рабочей силы для растущей тек-

стильной промышленности из числа безземельных. Лишь небольшая часть кустарей
стали мелкими предпринимателями и торговцами.

Во второй главе рассматриваются орудия труда видземских сельских ткачей. В своей

работе они пользовались орудиями, которые еще не были полностью унифицированы.

Отдельные орудия труда описаны в порядке их приблизительного времени возникнове-

ния, причем одновременно прослеживается также ход формирования комплектов орудий.

Орудия для подготовки пряжи (рис. 20—24), ткацкие орудия и снаряжение (рис. 25—

34) были широко распространены в усадьбах сельских ткачей. Особо выделены орудия

ремесленников и кустарей (рис. 35—37). Рассмотрены также вопросы снабжения ору-

диями труда и их цены (табл. 18).

В подразделе «Крашение» перечислены самые распространенные из 112 известных

в Латвии растений, содержащих красящие вещества. Из них чаще всего получали жел-

тые, зеленые и серые тона. Крашение химическими красителями начало развиваться с

60-х годов XIX в. В это время профессия красильщика постепенно отделялась от про-

фессии ткача, начали создаваться специальные красильные мастерские, чаще всего при

мельницах. Сельские ткачи также гладили и катали ткани в домашних условиях,-но в
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последней четверти XIX в. эти операции стали производить устроенные при мельницах

аппретурные мастерские.

Рассмотренный во второй главе материал позволяет сделать вывод, что ткацкие

орудия труда и приемы работы совершенствовались в тесной связи с развитием отрасли.

Орудия труда развивались не каждое в отдельности, а целыми комплектами, и конкрет-

ной степени развития производства соответствовал определенный комплект орудий и

приемов работы. Наиболее совершенные орудия появлялись прежде всего в центрах

ремесленного и кустарного производства и оттуда распространялись по усадьбам кресть-

кн-ткачей.

Согласно принятой в истории техники периодизации, ткацкие орудия труда подраз-

делены на пять культурных слоев, каждый из которых соответствует своему периоду

исторического развития: дофеодальному периоду, раннему феодализму, развитому фео-

дализму, позднему феодализму и капитализму.

Каждая группа ткачей в XIX в. в соответствии с характером производства и своими

экономическими возможностями из этих пяти культурных слоев выбирала отвечающий

ей состав орудий. В результате в Видземе существовало социально обусловленное боль-

шое разнообразие ткацких орудий труда и их комплектов. Кроме того, в орудиях труда

видземских сельских ткачей (в названиях, размерах, конструкциях) и в их комплектах

в XIX и XX вв. сохранились локальные варианты, сложившиеся в предшествующие сто-

летня. Использование орудий, относящихся к первым трем культурным слоям, в первой

половине XIX в. уже стало традицией для крестьянской усадьбы. В ее рамках существо-

вали локальные особенности, связанные с этническим составом населения. Например,

распространенность наименований западнофннского происхождения в Видземе обозна-

чает территории, заселенные в период раннего феодализма западными финнами, а также

места, куда позже они были ввезены или переселились сами (рис. 38).

Распространенность славянских названий ткацких орудий свидетельствует о куль-

турных связях с русскими (рис. 39). Группа этих названий соответствует реалиям

культурного слоя периода разложения феодализма.

Культурные связи с германцами прослеживаются на материале третьего культурного

слоя, т. е. в период развитого феодализма. Благодаря привилегированному положению

немецких ремесленников германизмы в Видземе и Курземе употреблялись как самостоя-

тельно, так и параллельно с названиями балтекого или западнофннского происхождения

(рис. 27—29, 33, 34). Ткацкие орудия труда, соответствующие третьему культурному

слою, конструктивно очень похожи на соответствующие орудия других народов, населяю-

щих побережье Балтийского моря. Поэтому имеется основание полагать, что формирова-

ние этого слоя протекало двояко: 1) путем постепенной местной эволюции и 2) под влия-

нием культурных импульсов извне. Наибольшая плотность германизмов в названном

культурном слое (главным образом слова средненижненемецкого происхождения) обна-

руживается в окрестностях бывших городов Ганзейского торгового союза. Распростра-

ненность германизмов, соответствующих четвертому и пятому культурным слоям, свя-

зана с 1) занятостью местного населения в помещичьих мастерских, 2) распространен-

ностью немецкой специальной литературы, 3) приобретением орудий и их деталей фаб-

ричного производства.

В третьей главе рассматриваются ткани, которые изготовлялись и использовались в

Видземе в XIX и начале XX в. По последовательности происхождения они, так же как и

ткацкие орудия труда, подразделены на пять групп, соответствующих пяти культурным

слоям.

К первому — дофеодальному слою относятся витые шнуры, плетеные и тканные на

дощечках пояса, а также тканные в 2, 3 и отчасти в 4 ниченкн ткани Процессы изготов-

ления названных текстильных изделий и сами изделия имеют названия балтекого про-

исхождения.

Ко второму культурному слою, или периоду раннего феодализма, относятся узор-

чатые тканные на дощечках и ажурные пояса, при этом применяемое переплетение
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двух переплетений, наблюдается умение хорошо оценивать технические и эстетические

качества материалов. В узорах использовались ритмы, подмеченные в природе и пред-
метах домашнего обихода. Анализ тканей и языкового материала показывает, что

соответствующие первому и второму слоям материальная культура, духовные представ-
ления и их отражение в языке вплоть до 70-х годов XIX в. занимали ведущее место в

традциях крестьянок-ткачих, а отдельные объекты как реликтовые явления сохранились
еще до XX в.

В тканях третьего культурного слоя, нлн периода развитого феодализма, наблюда-
ется уже сравнительно резкое различие между приемами работы, используемыми кресть-
янками-ткачихами и ремесленниками. Главным достижением крестьянок-ткачих этого

периода следует признать тканн, выполненные в 4—6 ниченок, в которые уток декоратив-
ного узора вплетался вручную или с помощью челнока. Центры ткачества в городах

распространяли в сельской местности опыт среднеевропейских ремесленников. В это

время видземские сельские ремесленники уже умели ткать узорчатые ткани, рисунок

которых состоял из многих частей. Это умение в четвертом культурном слое увенчива-
ется применением 20—32 ниченок, появляются ткани с рисунками, изображающими бы-

товые сюжеты, или с растительным орнаментом (рис. 80). Среди крестьян наряду с дав-

ней традицией использования для одежды одно- и двуцветных тканей усиливается ранее
мало распространенная линия — применение многоцветных тканей. Как главное дости-

жение этого времени следует отметить создание особых узоров для тканых предметов

разного назначения (для полотенец — одни, для скатертей —

другие узоры ит. д.).
В пятом культурном слое, или в период капитализма, стало стираться резкое раз-

личие между тканями крестьянок-ткачих, ремесленников и кустарей, так как начала ис-

чезать традиционная одежда, сложившаяся на базе сословной регламентации образа
жизни. Ее место заняла покупательная способность. Быстро возрастало количество

информации. Исчезали и сглаживались областные различия.

Характеризуя деятельность видземских ткачей в рассматриваемый период в целом,

следует признать, что она является наследницей древних трудовых традиций, которые

совершенствовались на уровне возможностей распространения знаний. Материальная
культура видземских сельских ткачей показывает, что стремления ткачей концентрирова-
лись в направлении практицизма поиска способов повышения продуктивности про-

изводства, обеспечивающих возможности быстро производить прочные ткани. Поэтому
производители научились хорошо оценивать сырье, тщательно отделывать готовые изде-

лия и использовать широкий диапазон рабочих приемов. Декоративные качества стали

подчиненным моментом, ткани отличались сдержанностью украшений, утонченными рас-

цветками. Влияние промышленных изделий на культуру народного ткачества в Видземе

проявлялось в большей мере, чем в остальных историко-этнографических областях Лат-

вии. Поэтому совокупность видземских тканей в общем более современна, в ней меньше

локальных признаков. Специфика ярче всего обнаруживается в композиционных нюансах

тканей и в комплектах ткацких орудий труда. Информация, которую изучение ткачества

дает этнической истории, показывает, что Видземе является переходной зоной от терри-

тории, населенной западными финнами, к территории, населенной балтами (в горизон-

тальном зонировании), зоной соприкосновения латгалов и куршей (в вертикальном

зонировании).

В период капитализма видземские ткачи обладали самым высоким в Латвии уров-

нем профессионального образования, поэтому методика этой отрасли производства на

латышском языке была разработана главным образом на базе их опыта. Это было

одним из основных факторов, определивших относительно большой удельный вес насле-

дия трудовых традиций видземских ткачей и их изделий в художественном промысле и

народном прикладном искусстве периода социализма.
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Weavers in Vidzeme in the late 19th

and early 20th centuries

Summary

The book deals with the role of craftsmanship in the process of developing mass

culture. Attention is focused on the elucidation of both close relations between crafts-

manship and folk art as well as mutual cultural ties among peoples. Regularities occuring

among various social groups of weavers, the tools they used and the level of manu-

factured goods i. c. woven textiles are considered, too.

Due to the great popularity of weaving in the countryside, it has been selected

the subject matter of the given investigation. The above chronological limitation is owing

to the fact that most of the cultural heritage preserved nowadays bears features of wording

characteristic of the late 19th and early 20th centuries. The second half of the 19th

century witnessed rapid development of capitalism that towards the end of the century

turned into imperialism. Territorially Vidzeme appears to be the region of historically

ethnographic significance containing important rural centres of weaving trade in the

Baltic.

The main source covers materials of ethnographic expeditions of the 20th century
the bulk of them being systematically gathered during the ethnographical expeditions of

the Academy of Sciences of the Latvian SSR within 1947—1980 (fig. 1). Among these

weavers' manuals appear to be one of the most significant bearing the ornaments as

well as technical design and sometimes even samples of woven fabrics (fig. 2—7).

Museums of the Latvian SSR present another source of information about woven

fabrics and tools for weaving. Comparative material is provided by archives as well

as museum funds of Estonian, Lithuanian. Ukrainian Soviet Socialist republics, the Rus-

sian Federation and the Polish People's Republic.
Statistical data about the number of weavers, their social standing and mode of

life arc. supplied mainly by written sources deposited in historic archives in Riga, Lenin-

grad. Tartu. Language and folk-lore materials arc provided by A. Upits institute of

language and literature of the Academy of Sciences of the LSSR. The list of literature

includes only publications referred to in footnotes.

The first chapter deals with the social structure of weavers and their mode of life.

As to their social structure the rural weavers of Vidzeme consisted of peasant women

busy with handicraft (who wove only for their own needs), craftsmen (who work for

customers) and home industry workers (who manufacture goods for marketing along-
side with husbandry). The latter in their turn comprise peasants — farmers, tenants and

landless peasants. Farming being the main occupation while the manufacture of fabrics

appears to be only a subjected branch the formation of separate social groups of weavers

took different paths of their economic and legal developments. The significance of each

individual group changed several times in the process of formation of a separate layer

of expert weavers in Vidzeme according to the specific character of the advance of

capitalist mode of production both in agriculture and textile industry. Peasant women

busy with handicraft represent the biggest group comprising 154000 people, 96% of
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them being Latvian. This group is the most stable in keeping folk traditions and the

least influenced by the professional achievements of its time. Vidzeme country women

should be considered the most advanced kind of handicraftsmen in Latvia that had

acquired a comparatively high level of professional skill before capitalism on account

of continuous inflow of both professionally trained craftsmen who did not manage

to separate from farming and peasants who lost work at estate managed workshops. The

role of kindred relationships was important, too, as rural craftsmen usually lived with

their people or with their peasant relations. The latter inherited the craftsman's tools.

Such was the origin of rural handicraftsmanship set of tools for weaving characteristic

of Vidzeme that only slightly differed from the implements used by craftsmen and home

industry workers. The above aspect accounts for the inflow of numerous names of foreign

origin into peasant weavers' wordstock concerning tools, technique and fabrics. Labour —

consuming technique providing for plaiting texture through the warp manually was not

typical of fabrics woven by Vidzeme peasant women. On the contrary, fabrics were usually

woven with 2—6 harnesses where a shuttle carrying the web yarn was passed through
the warp along the whole breadth of the material. The traditional fabrics of Vidzeme

peasant women were finespun, more accurate, more cautious and subdued compared to

those of Latgale and Kurzeme, their pattern being accentuated rather by texture than

colour.

Vidzeme handicraftsmen rank first In Latvia concerning the number of innovations

introduced by early capitalism c. g. cotton thread, tools improved, central composition.

Affected by craftsmanship and manufacture textiles of Vidzeme handicraftswomen be-

come rich in webwarp combinations.

The level of technical complexity is increased, the number of harnesses amounting

to 12. Chemical dyes came into existence resulting in a wider range of colours in woven

fabrics.

Age-long cycle of work, the division of labour, rhythm and procedure as tradition was

still retained in the early 20th century mainly in the farmsteads of middle and small

peasants as well as in extensive large-scale farms. Weaving as handicraft was gradually
reduced owing to the appearance of intensive farms producing goods for sale. However,

it is untimely to consider domestic weaving in Vidzeme at the time in question as a

branch having completely disappeared. In the late 19th and early 20th centuries the

role of handicraftswomen in providing country people with woven cloth was greater in

Vidzeme than in Kurzeme and Zemgale, though less than in Latgale.
Domestic weavers did not manufacture fabrics for sale. They seldom appeared in

the market. Peasant women for whom weaving was only an additional source of income

sold their home-woven fabrics irregularly. Practically all those persons who lived at that

time on their trade could be considered professional craftsmen-weavers. On the average

there were I—6 weavers both men and women in each pagast living and working there.

It does not apply to the centres of craftsmanship where the number of weavers within

one pagast ranged from 100 to 200 people. Totally the number of rural weavers working
in Vidzeme for whom weaving was the main source of income amounted to 1400—2000.

Craftsmen constituted the smallest of the three big groups of weavers.

The 1860 s marked the transition period from the socially and economically conditioned

mode of life under late feudalism to the new phase of money-goods relations — growing

capitalism. However, these years still witnessed the existence of a profcsionally skilled

estate-employed craftsmen weavers who fell into 3 groups:

1) masters-farmers who in 1860s owned highly cultivated laud on their farm*

steads;

2) estate-employed craftsmen — landless peasants who used tools belonging to the

estate and lived there;

3) farm labourers who had formerly been estate-employed craftsmen and did not

possess tools of their own.
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The most characteristic representatives of rural weavers-masters were landless pea-

sants who rented room from other farmers. Rural weavers comprised also journeymen i. c.

landless craftsmen who had learnt trade though without tools of their own and were

employed by the master as wage workers. Apprentices were would-be craftsmen who

during their apprenticeship were employed by their master as wage workers, too. Along-

side there were weavers in Vidzeme — a small group of landless peasants who owned

the necessary tools, but had not learnt trade with the master. They had acquired the

skill of weaving independently mainly in practical work by means of self-instruction. Weav-

ing was often and additional source of income to them. At the turn of the 19th and

20lh centuries their number amounted to 13000.

Predominantly in 1870s the number of masters-farmers in the old understanding of

the term decreased to the minimum. They were substituted by landowners who either in-

herited or bought land of former craftsmen. Agriculture was only an auxiliary source

of income to them.

Beginning with 1880s a new type of craftsmen appeared owing to the establish-

ment of weaving shops attached to mills who had learnt trade there and wanted to

become owners of small manufacturing workshops. These men worked both as wage

workers in the milling shop and independent craftsmen.

To provide customers from afar craftsmen tried to settle in rural centres, hamlets

or towns. Two factors determined the existence of craftsmen in rural area:

1) the orders of those rural inhabitants for whom it was more profitable to pro-

duce raw materials and pay lor the work of the craftsmen rather than to purchase manu-

factured goods, namely middle peasants,

2) a highly specialized textile industry in Latvia.

Therefore weaving of certain fabrics, mostly decorative, not manufactured at weaving

shops, was left for craftsmen to make.

Under feudalism landlords hindered the advance of craftsmanship in rural districts

which led to little experience in trade and organization of work. For this reason the

Mideuropcan level of technical development of weaving work was achieved in Vidzeme

only at the end of the 19th century (fig. 37).

From the period of advanced feudalism craftsmen carried on a tradition to weave

patterned linen with geometrical ornaments (fig. 82—84); fabrics with plant ornament

typical for late feudalism ceased to appear in most cases (fig. 80), from the transition

period to capitalism they proceeded with weaving multicoloured striped and checkered

fabrics.

As to the assortment of new textiles craftsmen seemed to be highly skilled specialists

striving to follow the wide range of technique typical of textile industry standards in

those days. Rural craftsmen were like filters in relation to the variety of novelties (c. g.

textiles produced by local and foreign craftsmen, manufactures and textile works) that

were tested, rejected, adapted to and afterwards practised on a large scale. Creative,

talented craftsmen introduced numerous new combinations of traditional weaving tech-

nique or even new kinds of textiles (fig. 46. 87 : 21—22).

The last quarter of the 19th century marked the appearance of a new trade learning

profile — weaving courses providing simultaneously a group of people with equal theo-

retical knowledge and practical skills that sponsored, however, certain uniformity of

textiles (mostly table cloth and shawls). Weaving courses directed by P. Viļumsons were of

great importance for Baltics. New methods of draft collecting and looms of his design

(fig. 36:4, 37:2) favoured the emergence of textiles that combined Mideuropean expe-

rience with local traditions. Weaving courses were attended by Latvians. Lithuanians.

Estonians. Hence, the appearance of standard fabrics (fig. 9, 74), in most cases tick,

rich in background pattern.
To manufacture unique textiles satisfying individual tastes weavers were trained in

special courses since 1880. The program
of instruction there was drawn up in Finland
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(looms — fig. 37:/ and sophisticated labour-consuming weaving technique — fig. 6).

Courses initiated a new tradition — take-over of decorative elements typical for national

costumes to new room textiles c. g. window curtains, door hangings, carpets, strips of

carpet, decorative pillows. The new often turned out to be the old because persons at-

tending these courses learnt from anew several long-forgotten weaving techniques.
The cultural-historical significance of weaving courses was evident in the organi-

zational aspect as well. Persons who had finished them later worked out methods for

weaving courses and for exhibitions of applied arts organized by agricultural societies.

Craftsmen practically combining two opposite weaving techniques — industrial and

manual — favoured the emergence of textile decoration principles:

1) one-coloured and bicoloured textiles with complicated texture:

2) smooth fabrics with multicoloured stripes, more rarely checkered or patterned.
The above principles became key ones for all rural weavers. Mass practical and

theoretical training determined the specific character of craftsmen-produced fabrics in

Vidzeme.

Craftsmen worked for the most part to satisfy the needs of individual customers,

the appearance of their production in the market being only accidental.

Weaving within domestic industry was a striking peculiarity of Vidzeme economic

life that had equivalent neither in other parts of Latvia nor in the whole western part of

Russia. Weaving there was an additional branch existing alongside with husbandry.

By the 19th century domestic industry having become traditional in Vidzeme con-

tinued to develop according to the requirements of the epoch and reached its maximum

during the transition from feudalism to capitalism.
Domestic industry was most typical for regions with satisfactory and poor soils,

medium-sized farmsteads and dense population. Weaving among other branches of

domestic industry in Vidzeme is characteristic of high rates of development and change
of the way of production — small-size cottage industry existing at the beginning of

the 19th century was substituted by scattered manufacture in the middle and towards

the end of it. Weaving reached its acme within 1860 — 1870s, 6000 weavers working in

Cēsu district. Domestic industry meant ruthless exploitation of labour. The most impor-
tant weavers were mainly independent producers — landless, small or middle peasants
who lived with the family. This was greatly due to historical heritage — close ties

between weaving and craftsmanship, the latter being hindered and limited in its develop-
ment under feudalism. Only a small part of weavers worked for trading employers.

Domestic industry suffered from lack of capital as estate deprived peasants from the

lion's share of their income concerning husbandry as well as domestic craft by means of

land purchase and rent. The circulating capital of the employer amounted to no more

than 5000 roubles annually.

Up to World War I the average income was 100—200 roubles a year. Production

was characterized by progressive organization of work yet backward technique. Raw-,

material was either home-produced or purchased.
The greatest merit within the cultural sphere appeared to be the adaptation of linen

weaving technique perfected by craftsmen and manufacture to the needs of masses.

The trademark of Vidzeme weavers displayed accurate, fine-spun, patterned, blanched

white linen. 3—4 part patterns woven with 12—16 harness were common for a wide region

(fig. 12). Early 20th century witnessed several innovations with respect to the compo-

sition of patterns that were borrowed by textile industry.

The flourishing of domestic industry weaving in Vidzeme ceased with the develop-
ment of stock-farming for sale during the last quarter of the 19th century though it

was preserved to some extent even up to the 40s of our century. The historical signifi-
cance of domestic industry manifested itself in the following:

1) supply of means to develop agriculture under capitalism,

2) creation of bourgeois intelligentsia from landowners (study expenditures),
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3) providing of skilled labour from landless peasants for developing textile industry.
Only a small amount of domestic workers became small producers and tradesmen.

The second chapter deals with the tools used for weaving. The tools of Vidzeme

rural weavers had not been standardized yet. Separate tools are considered taking into

account the approximate sequence of their origin alongside depicting the set appearance

procedure, too.

One could encounter various devices to prepare yarn for weaving (reels, warping
boards etc.). different looms (fig. 20—34) and their component parts on weavers' farms.

The tools used by craftsmen as well as home industry workers are singled out in a sepa-

rate group (fig. 35—37). Prices and the providing with tools are also considered (table 18).

The 2nd subdivision of the given chapter contains enumeration of 112 most com-

mon plants of Latvia which made it possible to obtain in most cases yellow, green and

grey colours. Dyeing with chemical dyes started in the 60s of the 19th century when

dyer's trade gradually became separated from that of the weaver and special dye-shops

were organized mostly attached to mills. Rural weavers used to iron and full their fabrics

as well though later these operations were undertaken by special dressing shops also

attached to mills.

Material covered in the second chapter leads to the conclusion that weaving tools as

well as weaving technique were improved alongside with the development of the trade

of weaving itself. Weaving tools developed as whole sets each stage of production having

a definite set of tools used and technique employed. The most sophisticated tools first

appeared in the centres of home industry as well as craftsmanship only later spreading

in the farmsteads of handicraftsmen.

According to the statements of the history of technics all weaving tools are grouped
into five cultural layers each of them corresponding to a definite stage of historical

development: prc-fcudalism, early feudalism, advanced feudalism, late feudalism and

capitalism.

Every group of the 19th century weavers selected necessary tools for weaving from

the total suggested by the above layers in accordance with the way of production and

their economical possibilities.
This led to a socially conditioned existence of various tools as well as sets of tools

in rural Vidzeme. Besides weaving tools and their sets names, dimensions, design of the

19th and 20th centuries retained several local variations established earlier in Vidzeme.

In the early 19th century the use of tools belonging to the first three layers had already

become traditional in the farmsteads of peasants comprising local peculiarities due to the

ethnic composition of the population. For example, the occurrence of words of Western-

Finnish origin in Vidzeme marks the approximate territory inhabited by Western-Finns

under early feudalism as well as places they had later come to or been deported (fig. 38).

The geographical distribution of Slavonic names of weaving tools proves cultural

contacts with Russians (fig. 39). The above names correspond to the names of things

of actual value characteristic for late feudalism. Numerous names of Germanic origin

testify to cultural ties with Germans within the period of developed feudalism i. c. the

third cultural layer having been used in Vidzeme and Kurzeme both independently and

alongside with names of Baltic or Western-Finnish origin (fig. 27—29. 33, 34). Such a

situation was greatly favoured by the privileged state of German craftsmen. As to

their design tools corresponding to the 3rd cultural layer resemble those used by other

peoples living by the Baltic sea. For this reason it may be concluded that the evolution

of the 3rd layer proceeded in 2 different ways:

1) by means of gradual local development,

2) affected by foreign culture.

The bulk of ģermānisms occurs in the territory surrounding former towns of the

Hansa League. The prevalence of ģermānisms corresponding to the 4th and sth

cultural layers seems to be associated with 1) employment of local inhabitants in estate-
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and their component parts produced at the factory.

The third chapter deals with fabrics produced as well as used in the 19th and early

20th centuries in Vidzeme. Like tools they are grouped into 5 classes according to the

five cultural layers. The first layer — prc-fcudalism is characterized by such textile goods

as twisted cords, plaited and card-woven belts, 2-harncss, 3-harness and several 4-harness

fabrics. The above technique and textiles have names of Baltic origin. The second cul-

tural layer or early feudalism has left patterned card-woven belts and the most frequent

warp-web combination i. c. ticking. The given period witnesses also the emergence of

combinations of two techniques, fabrics with flying webs and a good feeling of the

materia] (technical and aethetic features). Patterns reflect motifs borrowed from nature

and the essentials of life. Investigation of textile and linguistic material gives proof of

material culture of the Ist and 2nd layers, mental conceptions and their reflection in

the language being of vital importance within traditions of peasant women domestic

weavers up to the 70s of the 19th century. Separate aspects have been preserved even up

to the turn of the century.
The third cultural layer or advanced feudalism displays marked difference between

the two kinds of weaving technique, that of peasant-women and craftsmen. The most

important achievements of the period appear to be fabrics of 4—6 harnesses the deco-

rative pattern being either plaited manually or by means of a shuttle. Weaving centres

in towns provided rural regions with the experience of Mideuropean craftsmen. The latter

are able to weave patterned fabrics of complicated design. This skill is improved during the

period of the fourth cultural layer in the process of weaving fabrics of 20—32 harnesses

the pattern representing either plant ornament or the essentials of life (fig. 80). Occuring

alongside with long-standing tradition to wear clothes made of single colour or bicolour

fabrics a new trend of using multicoloured textiles gets stronger. The most significant
achievement of the time manifests itself in the design of special patterns for woven

textiles to be used in different cases (patterns for towels, other patterns for table-cloth

etc.). The fifth cultural layer — that of capitalism—smoothed down the marked distinction

among fabrics manufactured by peasant handicrafts-women, craftsmen and home industry

workers owing to the disappearance of long-established tradition of weaving clothes based

on the reglamentation of the mode of life according to estates. The amount of information

increased rapidly. Distinctions among regions disappeared, too.

Characterising the occupation of weavers during the time in question in Vidzeme it

should be admitted that it appears to be heiress of ancient traditions of work having

perfected itself within possibilities of spreading knowledge. The material culture of Vid-

zeme rural weavers witnesses the strivings of weavers to have concentrated towards pro-

ductivity of labour to produce durable fabrics at high rates. This results in a good

feeling for raw materials, accurate execution, wide range of technique. Decorative aspect

is subjected, fabrics arc not rich ir ornament though they display elegant colours. The

impact of manufactured textiles on the traditional fabrics is more marked in Vidzeme than

in other historical — ethnographic regions. I'or this reason fabrics woven in Vidzeme

seem to be more contemporary with fewer local features. Specificity expresses itself most

vividly in the whole intonation of the composition as well as in the sets of weaving

tools.

Information gained from the investigation of weaving gives proof of Vidzeme being

1) a transition zone from the territory inhabited by Western Finns to that inhabited by

Balls (considering horizontal zones) and 2) contact zone between the Latgalis and the

Cours (considering vertical zones).

Owing to the highest level of professional training of Vidzeme weavers under capi-
talism the methods of trade were worked out in the Latvian language mostly basing on

the experience gathered in Vidzeme. The above factor was decisive in constituting a rela-

tively large portion of the inheritance of Vidzeme weavers' working traditions as well

as textiles produced for folk art under socialism.



253

Saturs

Priekšvārds 3

Avoti 6

Lietiskie pieminekļi !

Rakstītie avoti
1,1

Etnogrāfisko ekspedīciju vākumi • ! 1
Vestures arhīvu dokumenti 19

Statistika & • • •

19

Pagastu tiesu protokoli 23

Folklora M

Valodas liecības 26

OQ
Periodika

я

Dažādu materiālu publikācijas
29

I noda|a. Audēji un viņu darba raksturs Я

Mājamatnieces
4

49
Amatnieki

Aušanas attīstības vispārējās tendences 39

Amatnieku grupas, to dzīves un darba apstākļi 47

Meistari saimnieki
48

Meistari kalpi

Zeļļi . . .
. . 5 51

Mācekli °*

Vaļinieki
54

Amatnieki strādnieki 61

62
Mājrūpnieki

Mājrūpniecības attīstības vispārējās tendences 62

Г—T

N

Mājrūpnieku grupas

Saimnieki

Kalpi .-.Л* 2
Vājinieki

lb

7K

Uzpircēji un uzņēmēji

Mājrūpnieku darba kārtība 87

94
Arodapmācība

Mācības pie meistara

Mēģinājumi organizēt grupveida arodapmācību 96

Izstādes
97

9Q

Kursi ГГ

Grāmatas



254

II noda|a. Audēju darbarīki un paņēmieni 107

Pavedienu sagatavošanas rīki 107

Tīšanas rīki 107

Uzvilkšanas rīki 114

Velku spoles 114

Spoļu rāmji , 116

Velku dalītājs 121

Aušanas rīki un iekārtas 122

Vertikālie aužamie stāvi 124

Horizontālie aužamie stāvi 125

Statņi 125

Šķērši 128

Veltņi 129

Sēdeklis 132

Nītis 132

Sviras 136

Atspoles 138

Sistava 141

Šķiets 142

Palīgdarbarīki 144

Riekums 144

Skali 144

Lumsti 144

Platumturis 144

Kāpslis ..../. 145

Specializētie amatnieku un mājrūpnieku aušanas darbarīki . 145

Aušanas darbarīku sagāde 151

Krāsošana 152

Balināšana 154

Gludināšana un velšana 155

111 noda|a. Audumi un to izmantošana 161

Apģērba audumi 161

Šaurie apģērba audumi 161

Pītenes un mežģītes 162

Celaines 162

Aulejas jostas 162

Audenes 163

Platie apģērba audumi 165

Kreklaudekli .165

Bikšu audekli 165

Brunču audumi 166

Plecu segas 169

Lakati
.

172

Mutauti 173

Priekšauti 173

Virsdrēbju audumi 173

Gultas drēbju audumi 175

Palagi 175

Gultas maisi 178

Spilveni ~. »■■
178

Gultas segas 179



Telpu iekārtas audumi . 194

Dvieļi 194

Galdauti 197

Grīdsegas 212

Sienas segas 214

Aizkari 214

Saimniecība lietojamie audumi 225

Zirgu, ratu un kamanu segas 225

Maisi 225

Secinājumi 229

Pētījami izmantotie nepublicētie avoti un to saīsinājumi .... 233

Teksta minētā literatūra un saīsinājumi 235

Ткачн в Видземе во второй половине XIX и в начале XX века. Резюме 240

Weavers in VidMme in the late 19th and early 20th centuries. Summary 247



Айна Петровна Ллсупе

ТКАЧИ В ВИДЗЕМЕ

во II половине XIX и начале XX в.

(Академия наук ЛатвССР. Институт истории

Пронводственное объединение «Дай.и.раде)

Издательство «Зннатне»

Рига 1982

На латышском языке

Aina Alsupe

AUDĒJI VIDZEME

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā

Redaktore I. Jansone

Mākslinieciska redaktore E. Burnva

Tehniska redaktore V. L а z d i ņ а

Korektore L. Brahmane

Ilustratīvo materiālu sagatavojuši:
L. Balodis, J. Paulins

(krāsainie un melnbaltie fotoattēli),
A. Alsupe, S. Cimer manis

(melnbaltie fotoattēli),
M. Jaņkalniņa

(krāsainie un melnbaltie zīmējumi),
A. Jansone, V. Zirdziņš, R. Vērdiņa

(melnbaltie zīmējumi),
I. M a d re

(audumu tehnisko risinājumu zīmējumi)

И Б St 793

Nodota salikšanai 21.10.81. Parakstīta iespiešanai 03.04.82.

JT 04182. Formats -70X100/16. Tlpogr. papīrs Nr. I.

Literatūras garnitūra. Augstspiedums.
17.5 fiz. iespiedi.; 22,75 uzsk. iespiedi.; 24.97 izdevn. I.

Metiens 4000 eks. Pašūt. Nr. 100495. Maksā 2 r. 30 k.
Izdevniecība «Zinātne», 226018 Rīgā, Turgeņeva ielā 19.

lespiesta Latvijas PSR Valsts izdevniecību,

poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas

Rīgas Paraugtipogrāfijā. 226004 Rīgā. Vienības gatvē 11.





Pamanītās iespiedkļūdas

A. Alsupe. Audēji Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sakumu

Lpp Rinda ll'Spu stS Jābūt

36.

40.

45.

136.

159.

238.

8. no augšas
2. tabulas galviņa

1. no apakšas
21. no augšas

21. att. paraksta
19. no augšas

Velšu

Audēji vērpēji
26. 70

līkločiem

gani|ka
Tomittaneet

Velku

Audēji un vērpēji
29. 70

likoču'in

ganilka
Toimittaneet




	Audēji Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā������������������������������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	Priekšvārds�����
	AVOTI
	LIETISKIE PIEMINEKĻI�����
	Rakstītie avoti�����
	ETNOGRĀFISKO EKSPEDĪCIJU VĀKUMI���������������

	VESTURES ARHĪVU DOKUMENTI�����
	STATISTIKA
	PAGASTU TIESU PROTOKOLI

	FOLKLORA
	VALODAS LIECĪBAS�����
	PERIODIKA
	DAžĀDU MATERIĀLU PUBLIKĀCIJAS���������������

	I nodaļa�����
	AUDĒJI UN VIŅU DARBA RAKSTURS����������
	MĀJAMATNIECES�����
	AMATNIEKI
	AUŠANAS ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJAS TENDENCES��������������������
	AMATNIEKU GRUPAS, TO DZIVES UN DARBA APSTĀKĻI����������
	MEISTARI SAIMNIEKI
	MEISTARI KALPI
	ZEĻĻI����������
	MĀCEKĻI�é紩紩惬紩䃬紩�
	VAĻINIEKI�����
	AMATNIEKI STRĀDNIEKI�����


	MĀJRŪPNIEKI����������
	MĀJRŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJĀS TENDENCES����������������������������������������
	MĀJRŪPNIEKU GRUPAS�VISPĀRĒJĀ
	SAIMNIEKI
	KALPI
	VAĻINIEKI�����
	UZPIRCĒJI UN UZŅĒMĒJI�縩‧縩'縩Ā�Ā�聜縩恜縩⁀縩䁁縩�

	MĀJRŪPNIEKU DARBA KĀRTĪBA��������������������

	ARODAPMĀCĪBA����������
	MĀCĪBAS PIE MEISTARA����������

	MĒĢINĀJUMI ORGANIZĒT GRUPVEIDA ARODAPMĀCĪBU������������������������������
	IZSTĀDES�����
	KURSI
	GRĀMATAS�����


	II noda|a
	AUDĒJU DARBARĪKI UN PAŅĒMIENI��������������������
	PAVEDIENU SAGATAVOŠANAS RĪKI�����
	tīšanas rīki����������
	UZVILKŠANAS RĪKI����べ
	VELKU SPOLES
	SPOĻU RĀMJI����������
	VELKU DALĪTĀJS����������


	AUŠANAS RĪKI UN IEKĀRTAS����������
	VERTIKĀLIE AUŽAMIE STĀVI����������
	HORIZONTĀLIE AUžAMIE STĀVI����������
	STATŅI�����
	ŠĶĒRŠI����������
	VELTŅI�����
	SĒDEKLIS����ၑ
	NĪTIS�����
	SVIRAS
	ATSPOLES
	SISTAVA
	ŠĶIETS�缩쁊缩怶

	PALĪGDARBARĪKI����������
	RIEKUMS
	SKALI
	LUMSTI
	PLATUMTURIS
	KĀPSLIS�����

	SPECIALIZĒTIE AMATNIEKU UN MĀJRŪPNIEKU AUŠANAS DARBARĪKI��������������������

	AUŠANAS DARBARĪKU SAGĀDE����������
	KRĀSOŠANA�����
	BALINĀŠANA��怬耩瀮
	GLUDINĀŠANA UN VELŠANA�耩ꃚ縩䃚

	III nodaļa�����
	AUDUMI UN TO IZMANTOŠANA
	APĢĒRBA AUDUMI����������
	ŠAURIE APĢĒRBA AUDUMI����������
	PĪTENES UN MEZĢĪTES�〰㐱〰㔳〰㈰〰㔲〱㉡〰㑢〰㐹
	CELAINES
	AULEJAS JOSTAS
	AUDENES

	PLATIE APĢĒRBA AUDUMI����������
	KREKLAUDEKLI
	BIKŠU AUDEKLI
	BRUNČU AUDUMI�����
	PLECU SEGAS
	LAKATI
	MUTAUTI
	PRIEKŠAUTI
	VIRSDRĒBJU AUDUMI���耩


	GULTAS DRĒBJU AUDUMI�����
	PALAGI
	GULTAS MAISI
	SPILVENI
	GULTAS SEGAS

	TELPU IEKĀRTAS AUDUMI�����
	DVIEĻI�����
	GALDAUTI
	GRĪDSEGAS�����
	SIENAS SEGAS
	AIZKARI

	SAIMNIECĪBĀ LIETOJAMIE AUDUMI����������
	ZIRGU, RATU UN KAMANU SEGAS
	MAISI


	Secinājumi�����
	PētījumĀ izmantotie nepublicētie avoti un to saīsinājumi������������������������������
	Tekstā minētĀ literatūra un saīsinājumi�������������惭脩烖脩䁗耩耩���������
	Ткачи в Видземе во второй половине XIX и в начале XX века�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Weavers in Vidzeme in the late 19th and early 20th centuries
	Saturs

	BACK
	Pamanītās iespiedkļūdas��������������������


	Illustrations
	1. att. Latvijas PSR apvidi, kuros 1947.—1980. g. materiālus par aušanu vākušas Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas ekspedīcijas.�����������������������������������
	2. att. Lappuse Ozolmuižas audēja Miķeļa audumu rakstu paraugu grāmatā, 1771. g. P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskās bibliotēkas retumu nodaļā PL III/4.�〰㈰〰㜰〰㘱〰㜲〰㈰〰㘱〰㜵〱㘱〰㘱〰㙥〰㜵〰㈰〰㜶〱〱〰㙢〰㜵〱㘱〰㘱〰㜳〰㈰〰㑣〰㘱〰㜴〰㜶〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰
	3. att. «Vēveru grāmatu» lappuses: 1 — 38. lpp. Raunas apkārtnes grāmatā, 1813. g., E 25, 1; 2 — 55. lpp. turpat; 3 — 56. lpp. turpat; 4 — lappuse Rozēnu Lauciņos atrastajā grāmatā, E 25, 4.�㘹〱㝥〰㘱〰㜳〰㈰〰㘱〰㜵〰㘴〱ㄳ〰㙡〰㘱〰㈰〰㑤〰㘹〱㌷〰㘵〱㍣〰㘱〰㈰〰㘱〰㜵〰㘴〰㜵〰㙤〰㜵
	4. att. «Vēveru grāmatu» lappuses: 1 — 52. lpp. Launkalnes Veckainaižu audēja Ruņģa grāmata, 1856. g., E 25, 2; 2 — 53. lpp. turpat; 3 — 36. lpp. Lejasciema Čipatu Jāņa Ozoliņa grāmatā; 4 — 37. lpp. turpat, E 25, 5.�〰㈰〰㔲〰㘱〰㜵〰㙥〰㘱〰㜳〰㈰〰㘱〰㜰〰㙢〱〱〰㜲〰㜴〰㙥〰㘵〰㜳〰㈰〰㘷〰㜲〱〱〰㙤〰㘱〰㜴〱〱〰㉣〰㈰〰㌱〰㌸〰
	5. att. Svētciema "somu audēju grāmatas" lappuses: 1 — 18. audumu paraugs; 2 — turpat 18. audumu parauga tehniskais risinājums. Grāmata sastādīta 20. gs. sākumā, E 25, 7.���������������������������������������������
	6. att. Svētciema «somu audēju grāmatas» lappuses: 1 — 7. lpp.; 2 — 8. lpp. «Grāmata» piederējusi Zelmai Šternai Svētciema Sprundās. Sastādīta 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, E 25, 6.������������������������������������������������������������
	7. att. «Musturu grāmatas» lappuses: 1 — 65. lpp.; 2 — 69. lpp. Sastādīta aušanas kursu laikā Rīgā 19. gs. beigās, E 21, 1764�〰㜴〰㘵〰㜲〰㙥〰㘱〰㘹〰㈰〰㔳〰㜶〱ㄳ〰㜴〰㘳〰㘹〰㘵〰㙤〰㘱〰㈰
	8. att. P. Viļumsona sastādīto audumu rakstu grāmatu vāki: 1 — 20. gs. divdesmitajos gados izdotā «Pirmdienas rīta» pirmais vāks; 2 — 20. gs. sākuma izdotā «Ceturtdienas rīta» vāks.������������������������������������������������������������
	9. att. P. Vi|umsona sastādītā «Ceturtdienas rīta» 8. lpp.��������������������
	10. att. Audēja dzīvojamās mājas plāna shēma Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Mežvēveros. Ēka celta 19. gs. 60. gados. 1. un 2. telpā bija ievietoti aužamie stāvi.�������������������������������������������������������
	11. att. Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Vēveru plāna shēma (uzmērots 1973. g.): 1 — ēkas ar mūra pamatiem; 2 — bijušo ēku mūra pamati; 3 — nojumes; 4 — akas; 5 — dzirnavas; 6 — pagrabi. E 25, 48.���������������������������������������������
	12. att. Piebalgas linu audumu galvenās pārdošanas vietas 1860.—1914. g.�㜵〰㈰〰㜰〰㙣〱〱
	13. att. Piebalgas linu audumu pārdevēji Tērbatā 19. gs. 90. gados (Celinskis, J. Streipa. J. Mīļais (centrā), A. Upens, Paeglis, P. Sermūkšs, A. Zvirbulis).����������������������������������������
	14. att. Audēju darba telpas — saimes istabas 19. gs. otrajā pusē: 1 — Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Mazkalnēnu dzīvojamās ēkas plāna shēma (1. telpa saimes istaba, 2. telpa saimnieku istaba. Aužamie stāvi bija ievietoti abās telpās). Ēka celta 19. gs. otrajā pusē, E 25. 49; 2 — Cēsu raj. Jaunpiebalgas ciema Lielrempju dzīvojamās ēkas plāna shēma. Ēka celta ap 1850. gadu. 1. telpa saimes istaba, kur atradās aužamie stāvi, E 25, 50.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	15. att. Audēju darba telpas — «vēveru kambari» 19. gs. otrajā pusē: 1 — Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Lielvēveru dzīvojamās ēkas plāna shēma. 1. un 2. telpa ir bijušais «vēveru kambaris», šķērssiena ierīkota vēlāk, E 25, 51; 2 — Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Kalnvēveru dzīvojamās ēkas plāna shēma. 1. un 2. telpa ir bijušie «vēveru kambari», E 25, 52.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	16. att. Mājrūpnieku linaudēju klētis 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk.: 1 — Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Kalnvēveru klēts plāna shēma, E 25, 53; 2 — Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Lielvēveru klēts plāna shēma, E 25, 54.�㘹〰㜲〰㈰〰㘲〰㘹〰㙡〰㜵〱㘱〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰慢〰㜶〱ㄳ〰㜶〰㘵〰㜲〰㜵〰㈰〰㙢〰㘱〰㙤〰㘲〰㘱〰㜲〰㘹〰㜳〰扢〰㉣〰㈰〱㘱〱㌷〱ㄳ〰㜲〰㜳〰㜳〰㘹〰㘵〰㙥�����
	17. att. Alauksta ezers — audumu balināšanas vieta.�뀁쐪送쐪
	18. att. Audeklu baķošana Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pagasta Bukaņās. 1940. g.. E 20, 4712a.������������������������������
	19. att. Audeklu kaltēšana Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pag. Bukaņās 1940. g., E 20, 4712.�12a.�������������������������
	20. ait. Tīšana un tās piederumi Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk.: 1 — kamols ar vīvuļu; 2 — pulcīna; 3 — bumbuļa; 4 — rīklīte; 5 — šķetere; 6 — dzeinītis.����������������������������������������������������������������������
	21. att. Tītavas Vidzemē 19. gs. un 20. gs. sāk.: 1 — «krustiņi»; 2 — metavas; 3 — dubulttītavas; 4 — skrāģīši; 5 — diedziņu tītavas; 6 — salokāmās tītaviņas; 7 — spoļu tītavas (zemnieku variants); 8 — spoļu tītavas (amatnieku variants); 9 — kalpiņš.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	22. att. Velku vilkšanas rīki un piederumi Vidzemē 19. gs. un 20. gs. sāk.: 1 — krija; 2 — rumbiņa; 3 — krukāns; 4 — kraķis; 5 — velku spole; 6 — šķērlāde (vecākais variants); 7 — šķērlāde (jaunākais variants); 8 — kamolu kaste; 9 — spolējamais ratiņš; 10 — velku lāpstiņa.�〰㘱〰㜶〰㘱〰㜳〰㈰〰㔶〰㘹〰㘴〰㝡〰㘵〰㙤〱ㄳ〰㈰〰㌱〰㌹〰㉥〰㈰〰㘷〰㜳〰㉥〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㌲〰㌰〰㉥〰㈰〰㘷〰㜳〰㉥〰㈰〰㜳〱〱〰㙢〰㉥〰㍡〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰慢〰㙢〰
	23. att. Velku koki: 1 — rāmja velku koki; 2 — griežamie velku koki.�〰㈰〰慢
	24. att. Velku koku izplatība Latvijā 20. gs. sāk.: 1 — rāmja velku koki bez šķērskokiem; 2 — rāmja velku koki; 3 — griežamie velku koki; 4 — uzvilkšana uz sienas.�����������������������������������
	25. att. Jostu aušanas rīki Vidzemē 19. gs.: 1 — celi; 2 — šķietiņš.��������������������
	26. att. Aužamie stāvi Vidzemē 19. un 20. gs.: 1 — siekstas. 2 — stāvi (1 — priekšējie stabi; 2 — aizmugurējie stabi: 3 — sānu šķērši; 4 — galu šķērši; 5 — ķīlis; 6 — velku veltnis; 7 — velku veltņa gals; 8 — vērsītis; 9 — auduma veltnis; 10 — auduma veltņa gals; 11 — ceļu veltnis; 12 — krūšu veltnis; 13 — sols; 14 — šķērsis nīškārtu piestiprināšanai; 15 — nīškārtu veldenes; 16 — nīškartas; 17 — trīzulis; 18 — līkāns; 19 — paminas; 20 — skali; 21 — lumsti; 22 — atspole; 23 — sistava; 24 — šķiets); 3 — stelles.�　　㘀挀　　㘀戀　　㜀㔀　　㈀　　　㘀戀　　㘀昀　　㘀戀　　㘀㤀　　㌀戀　　㈀　　　㌀㐀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀㔀　　㜀愀　　㜀㘀　　㘀㤀　　㘀挀　　㘀戀　㘀　　㘀　　㘀攀　　㘀　　㈀　　　㜀㔀　　㜀愀　　㈀　　　㜀㌀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀攀　　㘀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　　　　
	27. att. Aužamo stāvu nosaukumi Latvijā 20. gs. sāk.: 1 — austuves; 2 — slāvi; 3 — stāļi; 4 — krosni; 5 — stakles; 6 — kangas; 7 — birdi; 8 — laipstūles.�����������������������������������
	28. att. Aužamo stāvu nosaukumu stelles (1), strellcs (2) izplatība Latvija 20. gs. sāk.�s; 6 — kangas;
	2.9. att. Vidzemē populārāko velku un auduma veltņu nosaukumu izplatība Latvijā 20. gs. sāk.: 1 — šķīvis; 2 — bomis; 3 — rullis; 4 — baķis; 5 — koks; 6 — riestuve; 7 — kurķis; 8 — dzērvīte; 9 — velkbomis.�����������������������������������������������������������������
	30. att. Nītis un lo darināšana Vidzemē 19.—20. gs.: 1 — saistīto nišu mešanas dēlītis, žāklīte un paņēmieni: a) pirmais paņēmiens, b) otrais paņēmiens; 2 — pusnīts siešana uz rāmīša; 3 — viengabala nīts; 4 — galdiņš viengabala nīšu siešanai; 5 — nītījamā adata.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	31. att. Aužamo stāvu deta|as un piederumi Vidzemē 19.—20. gs.: 1 — trīzuļu sistēma; 2 — garais trīzulis; 3 — īsais trīzulis; 4 — kāpslis; 5 — platumturis (vecākais variants); 6 — platumturis (jaunākais variants); 7 — riekums; 8 — kāsītis šķietošanai.����������������������������������������������������������������������
	32. att. Audu ievietošanas rīki Vidzemē 19.—20. gs.: 1 — sprūds; 2 — atskale; 3 — saiva; 4 — spolite; 5 — šaudekle; 6 — atspole; 7 — atspole ar ritējušiem; 8 — gaņilkas atspole; 9 — gaņilka jeb sistava ar caursviedi.�㘵〰㜴〰㘱〰㝣〰㘱〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜰〰㘹〰㘵〰㘴〰㘵
	33. att. Vidzemē sastopamo sistavas nosaukumu izplatība Latvijā 20. gs. sāk.: 1 — sistava; 2 — ķemlāde; 3 — kamlāde; 4 — ķemlāde/sistava (lieto paralēli); 5 — mustava; 6 — šķietmanis; 7 — šķietvāks.�����������������������������������������������������������������
	34. att. Audu blīvēšanas rīka nosaukumi Latvijā 20. gs. sāk 1 — šķiets; 2 — ķemme; 3 — birds.�〰㜰〰㘱〰㙤〰㙦〰㈰〰㜳〰㘹〰㜳〰㜴〰㘱〰㜶〰㘱〰㜳〰㈰〰㙥〰㙦〰㜳
	35. att. Mājrūpnieku darbarīki Vidzemē 19. gs.: 1 — ar ripu griežamie velku koki; 2 — nīšu kārtu pacēlājs.����������������������������������������
	36. att. Aužamo stāvu uzlabojumi Vidzemē 19. gs.: 1 — dubultnīšu iekārta; 2 — divi velku veltni trīzuļu stāvu statnim ar starpniekiem; 3 — divi velku veltni «somu ste||u» statnim ar starpniekiem; 4 — «Lielupes viļņi».���������������������������������������������
	37. att. Specializētie aužamie stāvi: 1 — aužamie stāvi ar svirām jeb «somu stelles»; 2 — P. Viļumsona konstruētie aužamie stāvi jeb «Vi|umsona stelles».�����������������������������������
	38. att. Rietumsomu cilmes vai ar rietumsomu valodu starpniecību aizgūtie aušanas darbarīku un mēru nosaukumi Vidzemē 20. gs. sāk.: 1 — kāls; 2 — stabi; 3 — ste||u stabi; 4 — pedā|i; 5— peka; 6 — rumbiņa; 7 — audekla kurķis; 8 — kurķis; 9 — dzērvīte (audekla veltnis); 10 — dzērvite (velku veltnis); 11 — kangas (aužamie stāvi); 12 — kangas (aužamo stāvu stabi jeb kājas); 13 — pulcīna; 14 — pulka; 15 — puļķis; 10 — trelliņu tītavas; 17 — kamolu kaste; 18 — kava.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	39. att. Slāvismi aušanas darbarīku nosaukumos Vidzemē 20. gs. sāk.: 1 — bočaks; 2 — boča koks; 3 — colonka; 4 — čolanka; 5 — ganiļka; 6 — gaņirka; 7 — gaņirkas atspole; 5 — gurstes tītavas; 9 — čaučīte; 10 — kauce; 11 — krukāns; 12 — strasti; 13 — kolūdas bomis.��������������������������������������������������������������������������������
	40. att. Pītās jostas. 1 — vilna, šķērsejoša trinīša pinums 271x7,2 cm. Dzērbene, CVVM 433; 2 — vilna, šķērsejoša trinīša pinums 252x6,5 cm, Valmieras apr., CVVM 1004; 3 — vilna, vienkārtņa pinums, 300X4 cm, Tūja, CVVM 1015; 4 — vilna, gareniskais trinīša pinums, 293 x 9 cm, Vidzeme. CVVM 434.�㙦〰㙣〰㘱〰㙥〰㙢〰㘱〰㍢〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㘱〰㙥〰㘹〱㍣〰㙢〰㘱〰㍢〰㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㘱〱㐶〰㘹〰㜲〰㙢〰㘱〰
	41. att. Celaiņu un Aulejas jostu audumi. 1 — josta, vilna. lini. rakstota celaine ar 6 rakstu motīviem, 230x3,8 cm, 19. gs. pirmā puse, Ungurmuižas pag., CVVM 171762; 2 — apauda, vilna, lini, rakstotā celaine ar 18 raksta motīviem. 217x2,5 cm, Madona, CVVM 26766; 3 — apauda, vilna, ceļu malas, Aulejas jostu auduma vidus. 217X2,5 cm, Līvāni, CVVM 1481; 4 — josta, vilna, vidū Aulejas jostu audums ar 13 raksta motīviem, audenes malas, 176x1,6 cm. Viskaļi, CVVM 7205; 5 — prievīte, vilna, lini, Aulejas jostu audums. 222x0,9 cm, Vietalva, CVVM 314; 6 — prievīte, vilna, lini, Aulejas jostu audums, ar audenes-ziedaines maliņu, 234x1,5 cm, Skujenes pag.. CVVM 425.�　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　
	42. att. Ziedaines. 1 — prievīte, vilna, audene, 125x1.1 cm. Vecpiebalga, CVVM 163 2 — prievīte, vilna, audene, 310x1.5 cm, Mēdzula, CVVM 338; 3 — josta, vilna, audene 269x1,5 cm, Vecpiebalga, CVVM 105; 4 — josta, vilna, audene, 276x2,5 cm, Jaunpiebalga, CVVM 135; 5 — josta, vilna, audene. 90x4.1 cm, Bilska, CVVM 992; 6 — josta vilna, audene, 159x2,4 cm, Valmiera, CVVM 5026.���������������
	43. att. Audenes. 1 — josta, vilna, lini, audene ar 7 raksta motīviem vidū. Aulejas jostu auduma malas, 220X5,2 cm, Krustpils, CVVM 1309; 2 — josta, vilna, lini, audene ar Aulejas jostu auduma malām, 150x4 cm, Krustpils, CVVM 1287; 3 — josta, vilna, lini, audene ar 5 raksta motīviem vidū, ziedaines malas, 264x4,3 cm, Krustpils, CWM 1311; 4 — josta, vilna, lini. audene, 295x5 cm, Krustpils, CVVM 27550/1.�㉣〰㈰〰㔶〰㘵〰㘳〰㜰〰㘹〰㘵〰㘲〰㘱〰㙣〰㘷〰
	44. att. Audenes. 1 — josta, vilna, lini, audene. 206x3 cm. Stāmeriena, CVVM 633; 2 — josta, vilna, kokvilna, audene ar 10 raksta motīviem, 283x5,7 cm, Lielvārde, CVVM 17; 3 — josta, vilna, lini. audene ar 14 raksta motīviem. 293x5,8 cm, Laubere, CVVM 30; 4 — josta, vilna, kokvilna, audene, 250x5,5 cm, Ape. CVVM 160298.�璓쌦〰㌳〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰
	45. att. Audenes. 1 — josta, vilna, audene, 372x7 cm, Kūdums, CVVM 456; 2 — josta, vilna, audene, 325x7,6 cm, Mazstraupe, CVVM 445; 3 — josta, vilna, audene. 288x11.5 cm, Dunte, 1875. g., CVVM 163199/21; 4 — josta, vilna, audene, 268x5 cm, Lielstraupe, CVVM 285.�de, 
	46. att. Gultas sega, vilna, pastiprinātais dubultaudums, 200x186 cm, Vecpiebalga, 20. gs. sāk., E 25, 28.����������
	47. att. Svītraini brunču audumi. 1 — lini. vilna, četrnīšu audu atlass, Prauliena, CVVM 5345; 2 — lini, vilna, audu atlass. Madona, CVVM 4928.�　　㈀挀　　㈀　　　㌀㈀　　㌀㠀　　㈀
	48. att. Rūtaini brunču audumi. 1 — lini, vilna, vienkārtnis, Prauliena, CVVM 4773; 2 — lini, vilna, vienkārtnis, Mazsalaca. CVVM 10451.��������������������
	49. att. Rūtaini brunču audumi. 1 — vilna, vienkārtnis, Lēdmane, CVVM 10481; 2 — kokvilna, vilna, vienkārtnis, Lielvārde, CVVM 10461.������������������������������
	50. att. Villaiņu stūri. 1 — vilnas trinītis, 182x178 cm (auduma platums 89 cm), 16 cm garas bārkstis, Krustpils, CVVM 7113; 2 — vilna, trinītis, 198 X Xl9O cm (auduma platums 99 cm), Ungurmuiža, CWM 7091.�������������������������
	51. att. Villaines stūris: kokvilna, vilna, 4 nišu trinītis, 190X183 cm, 10 cm garas bārkstis (auduma platums 95 cm), Krustpils, CVVM 7105.���������������
	52. att. Priekšauti. 1 — lins, vienkārtnis un audu rakstotā auduma svitras, prievīte, 73X123 cm (72 cm plats audekls), Prauliena, CVVM 14734; 2 — iepriekšējā deta|a; 3 — lins, vienkārtnis ar 4 nīšu audu triniša un 4 nīšu atlasa svītrām, priekšmeta garums un auduma platums 82 cm, platums 100 cm. Prauliena, CVVM 14739 (šāds audums izmantots arī spilvenu pārvalkiem).�����������������������������������������������������������������
	53. att. Priekšauti. 1 — audekls, lins, vienkārtnis, auduma platums 72 cm, Vecpiebalga, CVVM 14707. Balto sīko svītru grupa norada priekšauta apakšmalu. Šādus audumus lietoja arī ratu un kamanu segu pārvalkiem, nesamiem lakatiem, gultas spilvenu spalvu drēbēm; 2 — lins, vienkārtnis, 75x83 cm. Vecpiebalga, CVVM 14715; 3 — kokvilna, vienkārtnis, 81x86 cm. Vecpiebalga, CVVM 27459; 4 — lins, vienkārtnis, 85x82 cm, Krauk|i, CVVM 11547.�㙥〰㜳〰㉣〰㈰〰㜶〰㘹〰㘵〰㙥〰㙢〱〱〰㜲〰㜴〰㙥〰㘹〰㜳〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㌴〰㈰〰㙥〱㉢〱㘱〰㜵�����
	54. att. Priekšauts, kokvilna, lins, acotais trinītis, «ripuļu raksts», 75 cm plats audums, priekšauts 77 cm garš, 9 cm plata mežģīne, Laubere, CVVM 14709.�nu spalvu drēbēm; 2
	55. att. Gultas sega (fragments), kokvilna, vilna, audu ripss, sega 157x160 cm, Vidzeme, CVVM 11176.
	56. att. Gultas sega (fragments), lini, vilna, audu ripss, 170X143 cm, Cirgaļi, 1915. g., CVVM 171113.�����
	57. att. Svītrains brunču audums, lini, vilna, audu ripss, Jaunpiebalga. 19. gs. vidus, Г 25, 27.���������������
	58. att. Gultas sega, kokvilna, vilna, nīdu ripss, 198x178 cm, Augstroze, 20. gs. sāk., E 25. 30.����������
	59. att. Gultas sega (fragments), lini, vilna, audu atlass, 203x153 cm. Vidzeme, 20. gs. sāk., CVVM 6398.����　
	60. att. Gultas sega. kokvilna, vilna, audu ripss, 192x174 cm, Drusti, 20. gs. sāk., CWM 170817.�　㈀挀　
	61. att. Gultas sega, lini, vilna, audu ripss, 197x158 cm, Nītaure, CVVM 7816.�　　　㘀
	62. att. Kamanu sega, pakulu velki un audi, vilnas bārkstis, 143x98 cm, Tome, 19. gs. otrā puse, LTM, 2, 83. att.����������
	63. att. Kamanu sega, pakulu velki un audi, vilnas bārkstis, 112x104 cm, Vecgulbene, CVVM 10918.�����
	64. alt. Rakstaini apģērba audumi: 1 _ sieviešu apģērba audums, vilna, rakstotais trinītis, pelēki brūns, Virāne, 19. gs. trešais ceturksnis, E 25, 31; 2 — vīriešu mēteļu audums, vilna, pelēks, melns, astoņu nīšu trinītis, Vecpiebalga, 20. gs. sāk., E 25, 32.��������������������������������������������������������������������������������
	65. att. Rakstaini vilnas audumi vīriešu un sieviešu apģērbiem, Smiltene, 20. gs. sāk.: 1 — rakstotais trinītis; 2 — kreps; 3—4 — rakstotie trinīši, E 25, 33.������������������������������
	66. att. Lielie lakati. 1 — lielā lakata stūris, vilna, tumši zaļš, melns, četru nišu trinītis, «driķēts» Valmierā 19. gs. 90. gados, E 25, 55; 2 — lielā lakata stūris, vilna, pelēks un melns, rakstotais trinītis, Smiltene, 20. gs. sāk., E 25, 37; 3 — lielā lakata audums, vilna, pelēks, melns, kreps, Druviena, CVVM 162444/1; 4 — lielā lakata audums, tumši un gaiši brūns, kreps, Madona, 20. gs. sāk., E 25, 35.������������������������������������������������������������������������������������������
	57. att. Lielā lakata stūris, vilna, pelēks, melns, četru nīšu trinītis, apdrukāts Limbažos ap 1900. gadu, E 25, 36.�ne, 20. gs. sāk., E 25, 37; 3 — li
	68. att. Svītraino gultas segu kompozīcijas shēmas.���������옪傃옪舩
	69. att. Gultas sega, kokvilna, vilna, balts, melns, pelēks, audu ripss 196X168 cm, Limbaži, 20. gs. sak., E 25, 38. Paredzēta valkāšanai bēru laika. Atdarinājusi Tautas daiļamata meistare Valentīna Hmeļņicka.���������������������������������������������
	70. att. 1 — Gultas sega, lins, vilna, brūna, zaļš raksts, audu ripss un rožceliņš. Vainiži, 1900. g., E 12, 783. Atdarinājusi Tautas daiļamata meistare Baiba Brutāne; 2 — segas fragments.�㙣〰㜴〰㜳〰㉣〰㈰〰㙤〰㘵〰㙣〰㙥〰㜳〰㉣〰㈰〰㜰〰㘵〰㙣
	Untitled
	71. att. Gultas segas. 1 — stūris, kokvilna, vilna, melns, sarkans, pastiprinātais audums. Sega 167x131 cm, Vitrupe, 20. gs. sāk., CVVM 7762; 2 — fragments, lini, vilna, pubuļainais audums skalos, dzeltenzaļa. Sega 182X164 cm, P|aviņas, 20. gs. sāk., E 25, 39.�����������������������������������
	72. att. Gultas segu raksts. Pusvilnas audu ripsa segas ar šo rakstu austas 19. gs. beigas un 20. gs. sākuma Drustos, Lejasciema, Raunā, Vecpiebalga.�������愂�က
	73. utt. Gultai segas. 1 — fragments, lins. balts, vienkārtnis un pubuļi. Sega 196X174 cm. Cirgaļi. 20. gs. sak.. CVVM 11067; 2 — fragments, lins, vilna. zils. sarkans, violets, balts ripss, ielasīts raksts. Sega 127x118 cm. Zaube, CVVM 6400.��������������������
	74. att. Populārākie vilnas gultas segu raksti, ko Vidzeme 20. gs. sākumā izplatījuši Р. Viļumsona aušanas kursu beidzēji: 1 un 3 — visa Vidzemē; 2 — Madonas apkārtnē.�������������������������������������������������������
	75. att. Gultas segu audumi: 1 — vilna, brūns un dzeltens, šūniņaudums, Sinole. 20. gs. sāk.. E 25, 40; 2 — vilna, pelēks, melns, rakstotais trinītis, Ārciems, 20. gs. sāk., E 25, 41; 3 — vilna, melns pamats, zaļas šatiera svītras, kreps, Koknese, 1910. g., CVVM 162442/1; 4 — vilna, brūngani zaļš pamats, violetas šatieru svītras, kreps, Rembate, 20. gs. sāk., CVVM 162360/4, 5 — vilna. pelēks, oranžs, rakstotais trinītis, Suntaži. 20. gs. sāk., CVVM 162674/1; 6 — kokvilna, lins, balts, dzeltens mežģīņaudums, Smiltene. 20. gs. sāk., E 25. 90.�　　㈀　　　㔀㘀　　㘀㤀　　㘀㐀　　㜀愀　　㘀㔀　　㘀搀　㌀　　㌀戀　　㈀　　　㌀㈀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㐀搀　　㘀　　㘀㐀　　㘀昀　　㘀攀　　㘀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀　　㜀　　　㘀戀　　
	Untitled
	76. ait. Gultas segu audumi: 1 — lins. vilna, pelēks. za|š, pārstaipu drellis. Sega 185x160 cm. Augstroze. 20. gs. sāk.. E 12, 3179 «Puķainis» 20. gs. sāk. bija izplatītākais dreļļa raksts Latvijā: 2 — kokvilna, lins, balts, zaļpelēks, pārstaipu drellis, Sinole. 20. gs. sāk., E 11, 630. «Lapainis» bija izplatītākais dreļļa raksts Vidzemē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	77. att. Dvieļi: 1 — dvieļu audums, kokvilna, lins, balts, trinītis, Rauna, 20. gs. sāk., E 25. 45. Raksturīgs amatnieku izstrādājums; 2 — dvieļu audums, lins, balināts un nebalināts, vagotais drellis, Ilzene, 20. gs. sāk., CVVM 5250. Raksts «galdainis» izmantots arī galdsegām.��������������������������������������������������������.������က
	78. att. Dreļļu raksti dvieļiem 20. gs. sāk.: 1 — Vecpiebalga, 20. gs. sāk.. E 20, 5111; 2 — turpat. E 20, 5113; 3 — turpat, E 20, 5117; 4 — turpat, E 20, 5112.�㜵〰㘴〰㜵〰㙤〰㜳〰㉣〰㈰〰㙣〰㘹〰㙥〰㜳〰㉣〰
	79. att. Galdauti. 1 — galdauta stūris, lins, balts, «zoss acs». Galdauts 190x126 cm, šūts no diviem gabaliem. Bērzaune, 19. gs. otrā puse, CVVM 172572; 2 — galdauta fragments, kokvilna, gaiši pelēks, tumši zils, gaiši brūns, "rozīšu audums". Galdauts 236x182 cm, Suntaži, 20. gs. sāk., CVVM 11381. Šāda tipa galdsegas auda aušanas kursu dalībnieces, kas mācību vielu apguva saskaņā ar Skandināvijā izstrādātām aušanas apmācības programmām.� sāk., CVVM 162674/1; 6 — kokvilna, lins, balts, dzeltens mežģīņaudums, Smiltene. 20. gs. sāk., E 25. 90.����
	80. att. Galdauts, lins, balts, rakstains velku un audu atlass, 181x103 cm, Smiltene, 1784. g., CVVM 11372.
	81. att. Dreļļu rakstu izplatītākie elementi: 1 — galdiņš; 2 — galdiņi; 3 — actiņa; 4 — krusts; 5 un 7 – āboliņš; 8, 9 — eglīte; 10, 11 — dālderi; 13 — rozīte; 12 — krustaroze; 18 — dubultzvaigzne; 23 — flāmu roze.�����������������������������������������������������������������
	Untitled
	82. att. Galdauti: 1 — galdauta raksts (stūris) «plānainis». Galdauts 160x160 cm, kokvilna, lins, nekrāsots, atlasa drellis, Jaunpiebalga. 20. gs. sāk., E 25. 46; 2 — galdauta raksts, Jaunpiebalga 20. gs sak., E 20, 7029.��������������������
	83. att. Galdauta stūris, lins, balts, atlasa drellis. Galdauts 196x153 cm, auduma platums 77 cm. Audusi Zuze Alksne Lādes muižas muižniecei 19. gs. pirmajā pusē, CVVM 161 625.��������������������
	84. att. Dreļļu raksti — «plānaiņi» — galdautiem: 1 — 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sāk. viens no izplatītākajiem dreļļu rakstiem; 2 — 1912. g. Vecpiebalgā austa galdauta raksts, E 20, 5108; 3 — visizplatītākais Piebalgas mājrūpnieku galdautu raksts 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	85. att. Grīdsegas. 1 — celiņš, lins, pieci brūni krāsu toņi, velku ripss, 80 cm plats, Limbaži, 20. gs. sākums, E 25, 47; 2 — celiņa raksts. Celiņš 250x75 cm, lins, pakulas, tumši brūns, dzeltens, velku ripss, Svētciems, 20. gs. sakums. E 12, 976.�㘱〰㜵〰㜴〰㘱〰㈰〰㜲〰㘱〰㙢〰㜳〰㜴〰㜳〰㉣〰㈰〰㐵〰㈰〰㌲〰㌰〰㉣〰㈰〰㌵〰㌱〰㌰〰㌸〰㍢〰㈰
	2 (sk. līmeniski)�ins,
	86. att. Logu aizkari: 1 — logu aizkaru audums. 56 cm plats. lins. balts, grieztais vienkartnis Rencēni. 20. gs. sak., CVVM 11457; 2 – logu aizkaru audums. 48 cm plats, lins kokvilna, balts, grieztais vienkārtnis un trinītis, Aloja, 19. gs. beigas, CVVM 161797/4.���������������
	87. alt. Vidzemē izplatītāko audumu tehniskie risinājumi: 1 — vienkārtnis; 2 — trinītis; 5 — skuja; 4 — audu trinītis; 5 — lāpsalis; 6 — zoss acs; 7 — svārku rats; 8 — akmeņrats; 9 — jauktais rats; 10 — slīpais villeņrats; 11 — mašrats; 12 — audu ripss; 13 — jute; 14 — rakstotais trinītis; 15 — piecu nīšu atlass; 16 — serzis; 17 — plāce; 18 — rožceliņš; 19 — pubuļainais audums; 20 — rakstotais trinītis; 21 — Raunas dubultaudums; 22 — Smiltenes pastiprinātais audums; 23 — Rembates pinums; 24 — mežģīņaudums; 25 — šūniņaudums; 26 — pārstaipu drellis; 27 — vagotais drellis; 28 — pārsietais jeb četrnīšu drellis; 29 — pubu|u drellis; 30 — pusdrellis; 31 — trinīša drellis; 32 — atlasa drellis; 33 — rozīšu audums; 34 — velku ripss; 35 — grieztais vienkartnis ar trinīti; 36 — grieztais vienkārtnis; 37 — garbārkšu ieaušanas paņēmiens; 38 — bārkšu ieaušanas paņēmiens; 39 — rūtis un svītras (1 — rūtis veidotas no galdiņiem, 2 — rūtis veidotas no krustiem, 3 — rūtis veidotas no galdiņiem un krustiem, 4 — apaļā svītra, 5 — šķeltā svītra).�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�������
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