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Ievadam.

Nāciet, laud's, skatīties,
Kur tek Ventas kumeliņš,
Pret bangām stāvu lēca,

Abejpus sviedri tek. T .dz.

lesim, meitas, raudzīties,

Venta auda audeklinu:

Putu nītes, niedru šķiets,
Vilne pate audējiua. T. dz

1. Venta, mūsu lielākā Kurzemes upe, izceļas Lietuva,

Telšu augstienē, kur upes avoti atrodas 213 metrus virs juras

līmeņa. Lielus līkumus tā nemet. leskaitot mazos līkumiņus,

viss garums 300 kilometru. Liels kritums no iztekas līdz Kur-

zemes robežām, krīt 171 mtr. uz 140 kilometriem. No Lietuvas

robežas Venta tek uz ziemeļiem, nedaudz novirzīdamas pret

rietumiem. Kurzemē Ventas garums sniedzas pie 160 kilo-

metriem. Ventas lidākā un krāšņākā pieteka Abava izceļas

Tukuma apriņķī Jaunpils staignajā, klm. 20 garajā un 1—1_,5
klm. platajā Cūku purvā, kā dažu ezeriņu kopīga noteka. Tas

garums nepilnus 130 klm. „Aboa" jau minēta 13. g. s. zemes

iekšējo robežu sarakstos.

Ventas un Abavas upju ielejas sadala Lejas-Kurzemes

augstieni Rietum-Kurzemes, Vidus-Kurzemes un Ziemeļ-Kur-

zemes augstienēs.

Vidus-Kurzemes augstiene iejem Tukuma, Talsu

un Kuldīgas apriņķu apgabalu, kuru ziemeļos ierobežo Abava,

bet rietumos Venta. Vislielākais augstums C ieceres ezera

apkārtnē, kura viscaur vairāk kā 120 mtr.virs juras_ līmeņa.

Šo apvidu dēvē arī par Saldus augstieni. Ta paceļas pāri visai

Vidus-Kurzemes augstienei. Ķi!r m c s kalns pie Lutriņiem_
(ziemeļos Saldum) 200 mtr. virs juras līmeņa un uzskatams ka

augstākā Kurzemes augstienes virsotne.

Rietum-Kurzemes augstiene stiepjas šaurāku

uzkalnu veidā gar Ventas kreiso krastu un rietumos pamazam

noslīd jūrmalas līdzenumā. Pie Ventas upes kalni nokrīt sa-

mērā stāvi. Sudrabkaļus pie Snēpeles (Dienvidos no Kuldīgas)
140 mtr augsts. Tādēļ upes, kas dodas šajā apgabalā uz Ventu,

straujas. Vislielākais augstums pie Embūtes — Krievu kalns

190 mtr. Embūtes augstiene strauji nokrīt ielejas, atverot ska-

tam plašas tāles.
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Ziemel-Kurzemes augstieni dienvidos un dien-

vid-vakaros ierobežo Abavas ieleja, ziemelu-austrumos — jūr-
malas līdzenums. Talsu apkārtne lielākais augstums, tur Krievu

kalns 175 mtr.

Latvijas augstienes pa lielākai daļai noaugušas bieziem

mežiem, vietām līdz 50%. Pārsvarā skuju koki. Augstienēs sa-

stopami arī daudz ezeru. Mežu bagātību izskaidro ar lielo no-

krišņu daudzumu — caurmērā gadā 580 mlmtr. — tāpat arī

pateicoties ģeoloģiskām īpašībām, 'racionālai mežu kultūrai un

labvēlīgai gaisa temperatūrai.

Dienvidos laužoties caur Lejas-Kurzemes augstieni, Venta

ir strauja, krācēm un kritumiem bagāta. Kurzemē tai galvenie
kritumi augšpus Kuldīgas uti pie pašas Kuldīgas, kur upes lī-

menis krīt no 15 uz 10 metru virs jūras līmeņa. Kuldīgas Rumba

2,5 metru augsta. Lejpus Kuldīgas Venta tek samērā rāmi,

Ventspils līdzenumā tā dziļa, ar mazu kritumu. Grīva 7 —
10

metru dziļa. Pat 20 kilometru augšpus Ventspils dziļums jau

pāri 5 metriem. Vietām Venta tek pa dziļi, pamatiežos iegrau-

ztu gultni, upes krasti 2 — 15 metru stāvu klinšu sienu veidā.

Kurzemē tā viscaur un vairāk metru plata. Kuģoja-
ma tikai lejpus Kuldīgas. Laivās varētu pārvadāt preces arī

augšpus Kuldīgas, bet nav iespējams nekārtīgas plostošanas

dēļ. Kārtīgu plostošanu savukārt kavē Kuldīgas Rumba un krā-

ces, jo sasieti plosti netiek šīm vietām pāri. Kādreiz gan jau
domāts Ventas ūdeņus regulēt. Uzsākti darbi, lai savienotu

Ventu un Dubisu (Nemanas pieteku) ar 15 klm garu kanālu. Ka-

nāls nav nobeigts un aizsērējis, savestais materiāls — akmeni

pamazām vien nozudis. Tā šis projekts aprakts jau veselu gadu
simteni. Pēdējos gados nedaudz strādāts arī Abavas ūdeņu la-

bā — saspridzināti braslos lielākie akmeņi. Tomēr ar to vien

maz vēl līdzēts, um Ventas-Abavas ūdens ceļš atrodas jopro-

jām pirmatnējā stāvoklī.

2. Vidus devona nogulumi — smilšakmeņi un dolomīti —

kas izplatīti visā Latvijā, arī Ventas un sevišķi Abavas apgaba-
los sastopami jo bieži. Smilšakmeņos, tāpat dolomītos vietām

redzamas zilā un sarkanā imāla kārtiņas. Starp dolomītiem

parādās arī ģipša kārtiņas.

Smilšakmena un dolomīta robeža Kurzemes rietumos sākas

ap Ziemupi (ziemeļos Liepājai), pāriet uz Kuldīgu, Stendi,

Sloku. Daugavgrīvu. Ziemeļos no šīs robežas sastop smilš-

akmeņi, dienvidos dolomītu.

Smilšakmena klintis 'sastopam, pie iAbavas:<t Velna ala,

Māras kambari; augstu sienu veidā Abavas lejas galā — Muiž-

arāju, Zilumu un citas klintis, viet' vietām arī Ventas krastos.
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Dziļās upju ielejas un gravas pa lielākai daļai novērojamas

smilšakmena rajonā, jo ūdens smilšakmenus izskalo vieglāk
nekā citus iežus.

Devona jaunākos nogulumos — augšdevonā — sastopam

kristāliskos dolomītus, ari tajos parādās sarkanā un zilā māla

kārtiņas (Ventā pie Lēnām).
Vēl Kurzemē sastop permas (diasa) laikmeta nogulumus.

Tie atrodas dienvidos no Lēnām. Sastāv no īstiem kaļķakme-
ņiem (ceohšteins) ar lielāku vai mazāku māla un smilts piejau-
kumu (Lūkas un Saldus cechšteins).

Gar pašu Kurzemes dienvidus robežu, no Ventas uz rī-

tiem un vakariem), atrodas juras formācijas pamatieži — pelē-
kais māls, jaukts ar oļiem un smilšainu kaļķakmeņi.

Apmēram kilometrus 15 no Lietuvas robežas, pie Ventas

pietekas Lētīžas atklājies terciārā laikmeta veidots brūnās

ogles slānis. Pazīstama tā saucamā Meldziras brūnogle, kas

atrodas Meldziras pagastā, netālu no Pulvernieku mājām. Ra-

dies šis slānis no jūrā sanestiem koku stumbriem, zariem, la-

pām, šķiedru 'struktlūra vietām vēl ļtagad \saskatāma. īPa

starpām nogūluši arī smilts un māls. Brūnogle iejem vidus pa-

kāpi starp mūsu kūdru un īstām akmeņoglēm.
Pēc mūsu zinātnieku pētījumiem šis brūnogles slānis

mums, vismaz pagaidām, nekāda praktiska labuma nesniedz,

jo viņa sastāvā atrasts pārāk daudz sēra un pelnu.
Brūnogļu māls. ko sastop zem ogļu kārtas apm. 1,5 m.

biezā slānī, noderētu ugunsdrošu ķieģeļu pagatavošanai. To-

mēr ķieģeli izrādījušies ne visai augstas kvalitātes.
Otrs brūnu nogulumu slānis atsedzies dažus kilometrus

dienvidos no Meldziras, Dēseles pag. pie Lejnieku mājām, tās

pašas Lētīžas stāvā, nobrukušā krastā. Sākumā arī šo slāni

dēvēja par brūnogli. Tālākie pētījumi atklāja, ka šis slānis cē-

lies vēlākā, interglaciālā (starpledus) laikmetā un patiesībā ir

kūdras slānis. Pārsegts šis slānis ar 4—5 mtr. biezu morēnu

materiālu. Slāņa vecums pārsniedz vismazākais 120 000 gadus.
Lejnieku „ogles" čaganas, vieglas, stipri atgādina kūdru. Sa-

stāva zinā tomēr labākas par Meldziras oglēm.
Virs šiem slāņiem mūsu dzimtenē klājies un 'kārtojies mo-

rēnu materiāls, kas satāv no šiem pašiem pamatiežiem, tikai

sasmalcinātā veidā un klāt vēl uznesumi no visām tām vietām,

kur pāri gājis šlūdonis.

Ledus laikmetam pamazām izbeidzoties, radās milzīgie
ūdeni. lie nevarēja notecēt pa tagadējo upju gultnēm, jo lie-

lus apgabalus, kas atradās ziemeļos no šļūdoņa malas, vēl klāja
ledus kalni. Pamatīgus pētījumus un novērojumus šajā jau-
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tājumā veicis somu zinātnieks Hausen's. Pēc vina slēdzieniem

galvenie ūdens noteku virzieni vairākas reizes mainījušies,
sakarā ar šiūdoua atkāpšanos. Vēl tad, kad šlūdoņa mala gāja

apmēram caur Daugavpili un Vilnu, Baltijas jūra visa bija aiz-

salusi, un ūdeņi varēja notecēt tikai uz Melno jūru pa Daugavas

tagadējo gultni tālāk uz Dņepru un pa ziemel-Vācijas līdzenumu

uz Vācijas jūru. Daugava šajā laikā tad tecēja pretējā virzienā.

Kad atbrīvojās no ledus Baltijas jūras dienvidu dala un uz

sauszemes šlūdoņa robeža gāja apmēram pa tagadējo Lietuvas

robežu līdz Bauskai un tālāk starp Vidzemes augstieni un Lu-

bānas līdzenumu, plūstošie ūdeņi ieguva noteku jau uz Baltijas

jūru.

Milzīgie ūdeņi gāzās divās galvenās straumēs uz Nemanu.
Viena straume iztecēja no tolaik milzīgā Lubāņas ezera dien-

vidu vakara virzienā, otra tecēja pa tagadējo Ventas gultni
dienvidu rītu virzienā, savienodamās ar Nemanu pa pēdējās

pieteku Dubises upi. Šo pirmatnējo milzīgo straumju ielejas
vēl tagad dabā redzamas.

Kad lielie ūdeņi sāka notecēt, vispirms pacēlās kā saus-

zeme ezera dienviddaļa — Kurzeme.

Vēlāk, šlūdoņa malai atrodoties uz līnijas — Pleskavas

ezera ziemeļdaļa —■ Gauja — Rīga —
Abavas upe, ūdeņiem

radās atkal citas notekas.

Atstāsim šeit nepieminētus jaunradušos Vidzemes ūdeņu
virzienus un paturēsim vērā tikai Kurzemi. „Rīgas-Jelgavas
līdzenuma ezers nevarēja sevī uzjemt visus pieplūstošos ūde-

ņus, tas atrada sev noteku uz Abavu. Izteku no šī lielā ezera

bija trīs, — viena gāja gar Tukumu, divas vairāk uz dienvi-

diem no Tukuma. Saplūstot visām trim Abavā, radās tagadējā
lielā Abavas ieleja jeb pirmgultne. Kurzemes jūrmala šajā laikā

bija zem Baltijas jūras ūdens. Jūras krasts sākas apm. pie Us-

mas ezera."*)

Milzīgo ūdeņu izskalotās gultnes mēs vērojam vēl šobalt-

dien. Dažas dibenā urdz tikai vairs neliels strautiņš, dažu iz-

staigājam sausām kājām. Citā atkal vērojam īpatnēja veida

ezeru —■ šauru un garu, t. p. Cieceres ezers pie Saldus. Daž-

kārt šādās ielejās sastop arī veselu virkni ezeru. Tie uzska-

tāmi kā agrāko straumju dzelmes. Gadās, ka šādas ielejas arī

pārpurvojas.

Vērojam Kurzemē vēl citus milzīgo ūdeņu darbības lieci-

niekus. Tā Ventspils apvidū un dienvidos līdz Kuldīgai, austru-

mos — Spārei, lielas smilšu platības. Šīs smiltis sanesusi lieta

*) Vltiņš, Zemes mācība.
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straume, kas iztecēja no Jelgavas — Rīgas ezera, un pa_ daļai

arī Ventas ūdeni. Sastopam arī raksturīgas kāpas, bet tas ]au

apaugušas ar mežu.

Vēl pēc ledus laikmeta mūsu sauszemes līmenis nebīja lī-

dzīgs tagadējam. Vietas, kuras bija gulējušas zem šlūdoņa le-

dus, bija vēl krietni zemākas nekā mūsdienās. Baltijas jūra bija

ievērojami plašāka, laba daļa Kurzemes jūrmalas gulēja zem

ūdens.

Tad sauszemes līmenis sāka celties. Sakarā ar nevienādu

sauszemes pacelšanos uz samērā nelielāmi platībām, varēja

mainīties arī notekoso ūdeņu virzieni.

Pārmaiņas zemes vaigā notiek vēl joprojām. Tikai ne tik

straujas un tādēļ mazāk uzkrītošas. Pats svarīgākais ģeolo-

ģiskā tagadnē — augsnes izveidošanās uz tiem pamatmateri-

āliem, kuri palika zemes virskārtā pēc ledus laikmeta. Ko šļū-
donis bija muims sagādājis un atstājis? Tie bija akmeņaini ma-

li—morēnu materiāls un viņu pārskalošauas produkti — grants,

smilts, mergeļa māls bez akmeņiem.

Bieži gadās redzēt milzīgus akmp**"' mazākās upītes.

Sīko un vieglāko materiālu ūdens aizskalojis, izgraužot gultni.

Tāpat vietām Ventas apgabalos īsti „akmeņu lauki"._
Diezgan ievērojamus, kaut arī ne tik biezus kā ap Gauju,

sastopam slāņainā mergeļa māla nogulumus tajās vietās, kas

uzskatāmas kā agrākās Ventas un Abavas upju līči; vēl arī

Zemītes. Matkules, Jaunpils, Pampāļu pagastos. Slāņaino mālu

sastop dažkārt arī jūras krastā, piem. ziemeļos no Ventspils.
Virskārtā smilts, tad grants, slāņainais p*STs. Slāņaino mālu

izlieto ķieģeļu rūpniecībā.

Jaunākie nogulumi. Kur pavasarī pāri iet ūdens, sanes

smilti. Ja plūdu ūdeņi stipri mālaini, pārplūstot nogulst dulķe

ar mālu, tur labas pļavas ar augstu ražu. Kurzemē lielāki avotu

kaļķu krājumi sastopāmi pie Svētavora, apm. 10 klm. zieme-

ļos no Kandavas stac, vairākās vietās Abavas un viņas pieteku

krastos. Matkules pag.. Tukuma pilsētā. Dažās vietās avotu

kaļķis irdens un smalks, tādu lieto augsnes uzlabošanai.

3. īss vēsturisks apskats par Rietum-Kurzemes apga-
bala iedzīvotājiem senatnē.

Mēs esam saistīti ne tikai ar laiku un apkārtni tagadnē,
bet mēs nesam savu senču mantojumu uz nākotni, tādēļ nebūs

lieki pieminēt arī šeit senatnes miņas un lieciniekus. Nav 'rak-

stu, kas spētu sniegt mums noteiktas un izsmeļošas zinas par

baltiem jeb aistiem. Mēs nezinām vēl īsti, no kurienes un kad

viņi atnākuši tagadējās Latvijas territorijā. Bet salīdzinot va-

lodas liecības ar archailoģijas un etnogrāfijas atklājumiem, pa-
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mazām tuvojamies atrisinājumam. Atstāsim šeit nepieminētus
akmens laikmeta, tāpat arī bronzas un priekškristus dzelzs-

laikmetu materiālus, jo to vēl pagaidām savākts maz, kādēļ vē-

lāmo skaidrību nespēj sniegt.

Pēckristus dzelzslaikmetā, I.—XII. g. s.. jau noteiktāk var

apzīmēt baltu cilšu kultūru un viņas robežas. Jau izveidojas
latviešu ciltis ar īpatnēju dzīves veidu un raksturu. Šajā ga-

dījumā mūs īpaši saista ziņas par māsu senčiem, kas mituši

Kurzemes rietumu daļā, aizjemot Ventas un Abavas apgabalus.
Pēc prof. Fr. Baloža konstatējuma agrā dzelzslaikmetā

(I.—IV. g. s. pēc Kr.) jau pastāv: 1) patstāvīga senprūšu kul-

tūra, 2) kāda baltu kultūra tai apgabalā, kur vēllāk redzēsim

kuršus, uin 3) kāda austrumbaltu kultūras grupa, kur vēlāk

dzīvo leiši un latvieši. Tas liecina, ka rietumu apgabalu iedzī-

votāji vairāk nodarbojušies ar tirdzniecību un plašāk attīstījuši
sakarus ar citām tautām.

Kurzemes ziemeļdaļā (noteikti konstatēts Daigonas Rei-

nās) mājoja somu ciltis, kas savus miroņus sadedzināja. Kur-

zemes rietumdaļā, Liepājas-Rucavas apgabalā un uz austru-

miem līdz Lielaucei mājoja rietum-baltu cilts kurši, kuru ze-

mes iestiepās arī tagadējās Lietuvas Klaipēdas apgabalā.
Kuršu agrā dzelzslaikmetā senkapos atrasts daudz sen-

lietu, gan dzelzs darba rīku, bronzas rotas lietas, romiešu nau-

diņas, kas liecina par tirdznieciskiem sakariem ar rietumiem.

Atrastās iskaptis, jērādas gabaliņi un vilnas audumi liecina par

zemkopību un lopkopību. Visā visumā kuršu kultūrai daudz

kopēja ar austrumbaltu (kultūru. Tas izpaužas vitju līdzīgā
zemkopju raksturā, dzelzslietu pārpilnībā un līdzīgu vilnas tērpu
lietošanā. Tomēr daudz kopēja kuršu kultūra uzrāda arī ar

senprūšu kultūru, šajā laikā kurši ir kultūras starpnieki starp
austrumiem un rietumiem. Salīdzinot ar austrumbaltu senlie-

tām, īpatnējas ir dzintara krelles un zīmīgas romiešu naudiņas.
Kā kuršu zemē, tāpat austrumu baltu apgabalos šajā laikā

jau bijis itin plašs pilskalnu tīkls, lai noturētos jauniekarotās
zemēs un lai aizsargātos pret ienaidniekiem. Šiem saviem no-

cietinātiem centriem balti labprāt izmeklēja augstus kalnus, no-

placināja virsotni, noraka stāvas nogāzes. Kalnu iežogojumus

veidoja no guļus sakrautiem baļķiem, kam nedaudz apcirta

zarus.

Vidējā dzelzslaikmeta (V.—VIII. g. s.) kuršu zemē blakus

ģindeņu kapiem parādās ugunskapi. Šajā laikmetā darba rīki,
arī rotas lietas rāda pieaugošu savstarpēju ietekmi. Lielā vai-

rumā Latvijā ieplūdis sudrabs, kā to apliecina (Piltenē) atrastie

sudraba kakla gredzeni un saktas. Tas pierāda dzīvus sakarus
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ar kaimiņu zemēm — Lietuvu un Austrumprusiju, arī Gotzemi,

Skandināviju un austrumiem.
Pēc zviedru teiku datiem ap 660. g. zviedru karālis Ivars

esot pat iekarojis Kurzemi. Šī laikmeta kapos uzkrītošā vairu-

mā atrod ieročus, lai gan arī darba rīkus sastop joprojām (is-

kaptis). leroču daudzums liecina par bruņošanās nepiecieša-
mību. Kuršu zemes robežas šajā laikā paliek agrākās — Liepā-
jas - Klaipēdas apgabals, jo Ziemeļu -

Kurzemē vēl mājo somi.

Kurši, būdami reizē zemkopji, tirgotāji un sirotāji, bija vai

pati turīgākā baltu cilts, kā to pierāda arī importētās senlietas.

Apbrīnojamas kuršu masīvās rotu lietas, — sevišķi iecienītas

saktas, grezni izrotātas adatas, ragu apkalumi, aproces.

Loti stiprs zviedru un gotzemiešu iespaids, no kuriem kurši

patapina uguns apbedīšanas parašu. Apūle un Jūrpils (Seeburg)

bijušas divas lielas kuršu 'pilsētas, kur varēts koncentrēt 7000

līdz 15000 kara vīru un (pēc Rimberta datiem) Kursā bijuši vēl

3 citi līdzīgi tirdzniecības centri. Patapinātās ~~4
u lietas kurši

labprāt pārveidoi, p'aliefo'na; apmēros, (izgrezno ornamentiem

un stiklu.

Par vēlo dzelzslaikmetu Latvijā (IX. — XII. g. s.) sasto-

pam jau vēsturiskas zinas, kaut arī nepilnīgas un bieži apšau-
bāmas. Vērtīgas tās tomēr tajā ziņā, ka vēsta par kuršu, zem-

gaļu un latgaļu esamību minētā laikā mūsu zemē un vēl arī

par jauniem ienācējiem lībiešiem. IX. g. s. pirmo reizi Latvijā
Kurzemes ziemeļos un arī Vidzemē noteikti vērojami lībiešu

kaņi.

Mūsu senči tirgojās un karoja ar skandināviešiem, slāviem,

igauņiem un leišiem. Skandināviešu teikas, rūnu akmeņi un

krievu chronikas vēsta par šo laikmetu. Zinātnieki konstatē-

juši, ka šī vēlā dzelzslaikmetā sākumā skandināvieši gan mē-

ģinājuši uzbrukt kuršiem, vākt sev nodevas. Rimtberts vēsta

par zviedru kara gājienu uz kuršiem 853. g. Zviedru karālis

Olafs ielenc un iejem kuršu pilis Jūrpilī (Seeburg) un 5 dienas

vēlāk sasniedz Apūli (pie Skodas, tag. un iegūst mes-

lus.*) Bet vēlāk atkal kurši brīvi un izdara sirojumus Dānijā
un Zviedrijā pat vēl 1203. g. Arī pazīstamā zviedru teika vēsta

par Egila Skalagrimesona sirojumiem! Kursā.

*) Pēc mūsu pilskalnu pētnieka Brastiņa domām „Elkas" pie Vārtājas muižas,
69 klm. dīenv. riet. no Vec-Kuldīgas, ir vienīgā vieta Kurzemē, uz kuru varētu

zīmēties minētā „Seeburg". Vārtājas jeb Vārtāgas upe, 'Bārtas pieteka, dodas pa
krāšņu ieleju, sauktu par lanku. Vārtājas lanka 1

— 2 klm. plata, tās krasti bieži

apdzīvoti un loti auglīgi. Pilskalns ierīkots uz zemes raga. kas radies starp
Vārtāju un avotainu gravu. Vienīgi šo pilskalnu varētu aizstāvēt aprakstā minē-
tie 7000 karotāju, jo Vārtājas pilskalns vien ir vairāk kā 5600 kv. mt. liels 5
dienu gājienā no šejienes atrodas otra pils — Apnle Lietuvā.
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Šajā laikā jau bez kuršu ostas Liepājas ezerā pazīst arī

Ventas ostu. Vēlā dzelzslaikmetā sākumā kurši ievērojami pa-
virzījušies uz ziemeļiem, iekarojuši somu cilšu senāk apdzīvo-
tos apgabalus un sajaukušies ar somiem. Tā tad apdzīvo Ventas

un viņas pieteku apgabalu. Uguns kapi konstatēti 22 vietās,

ģindeņu kapi 14 vietās. Tas liecina, ka vairums līku dedzināti,
ko piemin arī chronists Indriķis.

Šajā laikā kuršu senlietas ievērojami atšķiras no citu lat-

viešu cilšu senlietām, kādēļ Kursas robežas nav grūti saskatā-

mas. Atrastās senlietas tālāk liecina, ka visvairāk svešu iespai-
du kurši sajēmuši un nevis kāda cita cilts. Kursā atrasti 10 im-

portēti zobeni, 20 skandināviešu „namdaru cirvju" atdarinā-

jumi. 2 maksta gala apkalumi, kamēr Zemgalē tikai 1 zobens un

1 maksta gala apkalums.
Latviešu ciltis šajos laikos bija ievērojami zemkopji un lop-

kopji, sēja miežus, rudzus, kviešus, auzas, kaņepes, linus. Va-

rēja savus ražojumus apmainīt pret metālu. Bija organizēti no-

vados un patstāvīgās valstiņās, kam priekšgalā stāvēja ve-

cākie, kungi un lielkungi. levērojams pilskalnu tīkls, pilskalnos

gulkoku celtnes ar pagrabiem un virsstāvu, gulkoku nocietinā-

jumi ar torņiem (Egila Skalagrimesona teika). Pilskalnu pakā-
jes lielākas apmetnes — pirmās pilsētas. Pēc Brastiņa rakstu-

rojuma kuršu pilis bijušas celtas ūdens tuvumā, stāvā krastā

vai uzkalnā. Visbiežāk tās atradušās uz zemes raga ar stāviem

sāniem. Izraudzītais zemes rags vajadzīgā attālumā šķērsām

pārrakts ar vienu vai vairākiem grāvjiem. Izraktās zemes sa-

met valnī, kas dažkārt iznāk ievērojami augsts. Lēzenās kaln-

malas izraka terašu veidā, lai grūtāk būtu pieejamas. Kuršu

pilskalnu tīkls, salīdzinot ar Zemgali, visai ievērojams. Zem-

gales pilskalnu tips atgādina kuršu pilskalnus, tā kā šajā ziņa

Zemgali zināmā mērā var uzskatīt par kuršu kultūras provinci.

XIII. g. s. chronisti vēsta, ka tagadējā Latvijā dzīvojuši

kurši, zemigali, sēli, latgali, bet šo cilšu kopnosaukums „lat-

vieši", redzams, nav bijis pazīstams. Kad viņas sāktas apzī-
mēt ar šo vārdu un kā tas noticis, arī nav zināms. Rīmju chro-

nikā par latvjiem mēdz dēvēt letgalus jeb latgaļus.
Pēc seno vēsturnieku ziņām 111. g. s. pēc Kr. kūru zemē

esot nometušies veikti jeb venedi, un no tiem Venta dabūjusi
savu nosaukumu. Vēlākā laikā kurši padzinuši vendus un tie

apmetušies pie Daugavas, ap tagadējo Rīgu. Arī tur kurši tiem

uzbrukuši un daudzus nogalinājuši. Atlikušie vendi bēguši uz

ziemeļiem, pie latviešiem, kur apmetušies pie Araišu ezera.

Nav vēl noskaidrots, pie kādas tautības vendi piederējuši un

arī citu tuvāku ziņu trūkst.
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Ordeņu laiki. Jau lībieši bija savu brīvību zaudējuši, zem-

gali nežēlīgi postīti, latvieši labprātīgi pieslējušies, igauņi no-

mākti, tikai kurši vēl dzīvoja savā vaļā. Varbūt saprasdama,
ka nu pienākusi viņu kārta matīt svešo ienācēju dzelzsdūri,
varbūt arī cerēdami miera ceļā sev izkaulēt labākus noteiku-

mus, kurši slēdz līgumu. Tomēr īstenība paliek neatklāta, ne-

zinām, kas šo cīņās rūdīto cilti pamudināja vai spieda spert tādu

soli. 1230. g. Ainas Baldvīns, pāvesta legāta'biktstēvs, līgst
ar kuršu ķēniņu Lamechinu un vairākām kuršu nometnēm ap

Ventu un Abavu. Kursā ierodas priesteri, kuršiem tie jāapgādā

ar visu vajadzīgo, jāliekas kristīties, jāapsolās kopā ar vācie-

šiem aizsargāt zemi pret pagāniem. Tomēr drīz vien kurši iz-

juta vācu draudzību kā smagu slogu, jo arī Rīgas pilsēta, orde-

nis un baznīcas konvents uzspieda savus noteikumus, saistītus

ar īsti jūtamām nodevām un klaušām. Cerētās neatkārības

vietā iegūtā bargā virskundzība sacēla kuršos nemieru pret
kungiem. Meklēja sabiedrotos—leišus, lai nokratītu svešo jūgu,

Kad 1236. g. kaujā pie Saules zemgali kopā ar leišiem sakāva

zobeņbrālu ordeni, sacēlās arī kurši un atteicās maksāt node-

vas. Bet 1242. g. Livonijas ordenis dabūja no pāvesta legāta

atļauju, celt Lielupes un Ventas krastos pilis un apcietinājumus
pēc vajadzības. Nopietnu pretošanos kurši neizrādīja, un kur-

šus kristīja par jaunu, lika maksāt meslus, pildīt klaušas. Kuršu

pils Kuldīgas vietā ordenis cēla sev pili, ko nosauca par Jēzus-

Pili. Dažus gadus vēlāk Kurzemē cel vēl citas ordeņa pilis.")
V Kurzemes pienācās ordenim, \ 3 bīskapam. Uz priekšu kurši

piedalās kaujās kopā ar vāciešiem». Tā 1260. g. ordenis ar kur-

šiem un lībiešiem uzsāk gājienu pret leišiemi, ar kuriem sa-

stopas pie Durbes. Ordeņa kara spēku iznīcināja. Kurši nu lū-

dza leišus palīgā un sacēlās vēlreiz pret vāciešiem. Atsvabi-

nāties tomēr neizdevās un 1267. g. kurši izlīgst ar ordeni. Ar

to beidzās kuršu pretošanās un viņi atzina svešnieku varu.

*) Šis laika sprīdis attēlots pazīstamajā teika par Embūtes pils virsaiti,
to arī Rainis izlietojis savā darbā Indulis un Ārija.
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Lejup pa Ventu.

1. Dižena ir Venta, bet plaša un tālu tek, pārāk tālu, lai

tūrists izsekotu viņai vienā paņēmielnā no mūsu dienvidus robe-

žas līdz pat jūrai. Tomēr pa daļai, pa gabalam šis uzdevums

paveicams gan.

Samērā mierīga ir Ventas apkārtne pierobežas daļā. Pla-

tas, seklas ielejas atšķiras no apkārtnes ar šlūdoņa laiku lie-

cinieku — akmeņu krājumiem). Robežupi Vadaksti Venta uzjem

labajā pusē, kreisajā pusē tai otra, mazāka robežupe — Lūša.

Lūša un tāpat Zaņa — pēdējā ietek Ventā no labās — savās le-

jas tecēs uzrāda zināmu krāšņumu, tomēr ne tik pārsteidzošu,
lai viņu dēļ mērotu tālo ceļu. Toties gan pati Venta jau_ ap

Nīgrandi traucas augstos radžu krastos, kur viet-vietām vēro-

jamas košas nokāres. Nebūs lieki atcerēties, ka šeit — Nī-

grandē mūsu ievērojamā Kursas rakstnieka Janševska dzim-

tene, un savu darbu neskaitāmos tēlus un ainavas viņš te dabā,

skatījis. Lejpus Nīgrandes Venta piejem mazu pietecinu Lauru,
augšpus — Dumiķi.

Bet vēl viens vārds, kura dēļ vērts uzjemties ceļojumu uz

Ventas dienvidus daļu. — tā Embūte. Embūtes augstiene —

Liepājas un Ventas ūdens šķirtne. Upītes, kas dodas no šejienes

uz Ventu, tek pa dziļi izgrauztām gfavām, straujas, gleznainas.
Nokļūt šeit iespējams, braucot pa Rīgas — Liepājas dzelzceļu
līdz Vaiņodes piestātnei. Var iet no Vaiņodes tieši uz zieme-

ļiem līdz Bātei, gājiens būs īsāks, bet krietni vienmuļīgāks.
Ejot uz rietumiem, ceļš ved kalnā, sola vairāk dažādības, pla-
šākas izredzes. Pie Bātes muižas meklējams sākums strauti-

ņam — vēlākai Lētīžas upei, kas pazīstama ar savu brūnogles
slāni Meldziras pagastā. Cēļa garums no Vaiņodes līdz Embūtei

pa_ lielceļu, gar Amcenieku kalnu, klm. 12. Sasniedzot Embūti

Rrut pateikt, vai vairāk saista kalnu virsotnes, vai ielejas un

aizaugušās gravas, īpaši Kuiļa grava, kurā nokļūt ar vezumu

Pa stāvo Kuiļu kalna ceļu — krusts un bēdas. Domā, ka šī

grava dabūjusi savu vārdu no meža kuiļiem, kas tur ievērojamā
daudzuma kādreiz piemituši. 4 klmi. dienvidrietumos Embūtes
muižai paceļas Rietum-Kurzemes augstākā virsotne — Krievu
kalns. Savu apkārtni Krievu kalns maz vien pārsniedz, bet rie-
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tumos un austrumos, kur skatu neaizklāj mežu tuvums, vēro-

jami plaši apgabali. Naktī pat Liepājas bākas ugunis atmirdzot

Krievu kalnā (gaisa līnijā 50 klm.).

Senais kuršu pilskalns paceļas lejpus dzirnavām pļavas
vidū. Augstuma ziņā kalns pārspēj citus Kurzemes pilskalnus.
Rietumu un austrumu puses kalnam gluži kraujas, abās pārē-

jās rakti dziļi grāvji. Pilskalna piekājē sastopam tā saukto
Joda dambi. Tas ir dažus metrus augsts aizbērums, lai upīti
pievirziltu tuvāk pilskalnam,. Kalns apaudzis dažādiem lapu
kokiem un krūmājiem.

Embūtes ziemeļos — Krusta kalni, pāri kuriem nākuši

pirmie vācu ordeņa bruņinieki no Kuldīgas. Drīz pēc tam, kad

ordenis bija nostiprinājies Kuldīgā (1242. g.), arī Embūtes kuršu

pils zaudē savu patstāvību. Mintauts ar 30000 lielu leišu kara
spēku gan aplenc Embūtes koka pili, kurā jau valda vācieši,
bet no Kuldīgas tuvojas vācu kara spēks, uzbrūk leišiem no mu-

guras un sakauj tos. Vācu akmeņu pils celta kuršu pilskalnam
dienvidos 1265. g. Tagadējā Embūtes pils, kura bijusi celta uz

ordeņa pils pamatiem, nodegusi 1918. g.

Embūtes ūdens šķirtnē meklējams sākums vairākām Ven-

tas pietekām. Nelieli, izkaisīti ezeriņi, liels vairums strautu,

dziļas aizaugušas gravas, vairākas plašas ielejas ar līdzenām

pļavām — laukam, sniedz šī apgabala raksturojumu. Sevišķi

krāšņa Dzelda ar savām daudzajām pietecinām augšgalā. Ne-

lielie lauku celi, kas ved no mājas uz māju vai uz lielceļu, daž-

kārt tā iegrimuši starp divām nogāzēm, ka no pasaules vairs

atlicis vienīgi koku zaļums un debesu zilums. Nav šaubu, ja
Embūte atrastos mūsu valsts vidienā, būtu ātrāk un ērtāk sa-

sniedzama, tā valdzinātu neskaitāmus dabas mīļotājus un tū-

ristus.

Vairākas ielejas Embūte sastop zemes kaļķošanai derīgo

ezerkalķi. Bet arī bez tā jau tīrumi auglīgi, iekopti.

No Embūtes līdz Ventaļ klm. 15—18. Uzjem viņa šajā ap-

gabalā pietekas: Lētīžu, Koju. Kā jau minēts, no Nī-

grandes sākot, Ventas krasti vietām paceļas augstu sienu un

nokāru veidā, pa starpām pārmīdamies ar zemiem, kārkliem

apaugušiem krastiem. Vairākās vietās Ventas krastos lauž

kaļķakmeņi. Sevišķi pazīstams Lūkas kaļķu ceplis pie Nīgran-
des, kur lauztuvēs kaļķakmeņa slānis ar 97% CaCO" saturu.

2. No Embūtes līdz Skrundai pa lielceļu klm. 23. Skrundas

tuvākā apkātrne līdzena, mežaina un purvainā. Včntas krasti,

sākot jau no Lēnām, klm. 10 augšpus Skrundas, samērā zemi,

nereti kārkliem apauguši.
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Augsne visa vairuma pieskaitāma 111. šķirai. Augļu dārzi

nekopti.
Venta tek čakstēdama:

Daugaviņa vizēdama:

Venta pilna smalku kārklu,

Daugaviņa sudrabina. T. dz,

Skrundas vārds mums palicis atmiņā sakarā ar Latvijas
atbrīvošanas cīņām 1919. g. pavasarī. Martā pirmās dienās

mūsu bruņotais spēks pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka

Kalpaka vadībā kopā ar vācu dzelzsdivizijas Borka bataljonu

Skrundas jaunais tilts.

attīstīja rosīgu darbību pret lieliniekiem gar Ventas krastu.

Cīņas beigās, kur Kalpaka vadītās daļas guva redzamus panā-

kumus, pie Skudru mājām, Skrundas-Saldus lielceļa malā, aiz

kļūmīga pārpratuma dzelzsdivizijas bataljons sāka apšaudīties
ar Kalpaka vadītām rotām, pie kam divas lodes reizē vārīgi ie-

vainoja pulkvedi Kalpaku. Viņa nāves vietā vēlākos gados uz-

celts piemineklis.

Arī pagātnē Skrundai bijis savs sakars ar kara operāci-

jām. Tā Mirbacha Kurzemes vēstulēs no hercoga Jēkaba lai-

kiem XVII. g. s. raksta sekoši: „Skrundas fliušu smēde jau no

2J. Delle, Venta un Abava.
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1648. g. darbā. Pulvera sudmalas labā kārtībā. Pulveri ved

pa daļai uz Kuldīgu, kur taisa patronas, pa daļai uz Jelgavu.

Buru austuvē strādā 6 audēji, kuri dabon 233 dālderī algas. Šie

audēji ir latvieši, viņi prot savu amatu un pastrādā labu darbu.

Tikai daudzreiz pietrūkst dziju, tā kā fabrikai jāstāv dīkā."

Kalpaka piemineklis.

Skrundu un tas apkārtni sevišķi atdzīvinājis jaunbuvetais

Liepājas — Glūdas dzelzsceļš. Tas sola zināmu uzplaukumu.

Ventenieku mānmiKņ.
Tavu drošu lolojumu:

Vilnīts laivu lecināja,
Vēl tas droši gavilē. T. dz.

Var likties savādi, ka visā 85. kilometru gara gabala, no

Lietuvas robežas līdz Kuldīgai, VentasTtrastos nesastopam ne-

vienu pilsētu, un vienīgais biežāk apdzīvots centrs — Skrunda

uz kreisā krasta. Bet te jājem vērā, ka jau senrakstos (1253. g.)
šo apvidu — Ventas austrumos — sauc „terra inter Scrunden et

.
Semigaliam". Tā tad šo apgabalu uzlūkoja kā starpzemi jeb
Kurzemes robežu ar Zemgali, un visai maz vai pat nemaz tā
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bijuši apdzīvota. Un tiešām, visā visumā Venta tek pa me-

žainu, zemkopībai maz noderīgu apvidu. Ko cilvēks lai iesāktu

šajos milzīgajos mežos un plašajos purvos, kur tikai vilku taki

sastopami, kā tas bija senatnē? Tādēļ arī no Lietuvas robežas

līdz Ponakses; upītes grīvai nav pat neviens senču pilskalns sa-

klaušināts. Tikai 13 klm. ziemeļos Skrundai, Ventas labajā

krastā, kur ietek Ponakse, stāv Ranku pilskalns. Šī pilskalna
apvidus vēl tagad maz apdzīvots, smilšains un mežains, Po-

nakse apmēram 20 klm. gara, tek pa Rauķu mežiem.

Venta pie Raņķiem.

Pie Nīgrandes, Raņķiem un lejāk pie Jērām satiksmi pāri
Ventai uztur ar plostu, bet vairākās braslainās vietās brauc

tieši cauri Ventai.

3. lepretī Skrundai, t. i. Ventas labajā pusē ietek Cie-

cere. Šī ir tik ārkārtīgi līkumota upe, ka 25 klm. garā gabalā,
kas viņai būtu notekams no Saldus pilsētas līdz Skrundai, tā

met neskaitāmu daudzumu mazāku un lielāku līkumu, tā savu

ceļu gandrīz vai trīskāršodama.

Lai gan Saldus apvidus paceļas pāri visai Vidus-Kurzemes

augstienei, tomēr atsevišķi uzkalni maz ko izceļas no savas

apkārtnes, nav krasu, iezīmīgu pāreju. Gadās sastāpt ļaudis,



kas nodzīvojuši Lutriņos (ziemeļos no Saldus) vairākus gadus,
ja, pat dzimuši tur un tomēr nezina parādīt ceļu, nav pat dzir-

dējuši pieminam Ķirmes kalnu, kas pēc uzmērījumu datiem

augstākais visā Lejas-Kurzemes augstienē. (200 m.).
4 klm. austrumos Saldum atrodas Cieceres ezers. Šajā

ezerā krāšņa sala, ievērojama ar pirmatnējo mežu. Tur pāris
desmitu ozolu, kam stumbri līdz 4 mtr. apkārtmērā. Resnāka-

Cieceres ezers un sala.

jam ozolam apkārtmērs pārsniedz pat 5 metrus. Ja salā ne-

būtu redzamas arī postījumu pēdas — ierīkots zaļumu laukums,

ganīti lopi, pārceļot šurpu ar laivām — šo salu varētu dēvēt

par īstu mūžamežu. Tomēr, ievērojot viņas pirmatnējo dabu un

vieglo aizsardzības iespēju, šī sala ieskaitīta neskaramo dabas

pieminekļu sarakstā.

Arī Cieceras ezera krastos lauž kaļķakmeņi (cechšteinu)

un pārstrādā Saldus kaļķa ceplī. Saldus ūdens šķirtne bagāta
avotkalķiem.

Apvidus diezgan bieži apdzīvots. Nereti sastop lielas saim-

niecības, kam 200 un vairāk pūrvietu zemes.

20
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Liepājas-Glūdas dzelzceļš skar arī Sakhi.

Apgabalu, kās piekļaujas Ventai ziemeļu rietumos no Sal-

dus, visā vairumā aizjemi meži, purvi, slapjas pļavas. Šajos

purvos savāc ūdeni milzums valku un mazu upīšu. Krustu

šķērsu tecēdamas, tās pārklāj desmitiem kilometru plašus ap-

gabalus ar savu režgaiuo ūdens tīklu.

Pie Šķēdes muižas, satekot Grauzdupei un Lukačupei, iz-

ceļas Šķēde. Tā uzjem sevī no kreisās Porupi, Kārpeni, Vārmi ;

no labās Polīšupi un Ūdri. No Šķēdes muižas, klm. 10 garumā,

Šķēde plūst strauji, augstos krastos, tad ievijas mežainā apga-

balā un pie Upatnieku mājām iegūst nosaukumu Eda. Izkļuvuši
atkal no mežiem, vēl dažus kilometrus tā plūst pa pļavām klātu

ieleju, līdz sasniedz Ventu klm, 10 augšpus Kuldīgas. Otrā lī-

dzīga rakstura upe, arī bagāta pietekām, ir Riežupe. Tā ietek

Ventā lejpus Kuldīgas. Izceļas vina Mizu purvā, dienvid rietu-

mos Kabilei. No labās Riežupe piejem Mergavu un Lībvalku,

no kreisās — Rūpjupi un Veldzi. Riežupe lejas galā pazīstama

arī zem Lieknas vārda.

Ventas krasti no Jēram līdz Edas ietekai vairākus metrus

augsti, pati upe braslaina.

4. Ejot pa .Kuldīgas - Aizputes lielceļu, 20. klometrī no

Kuldīgas nonākam kuršu ķoniņu (ķēniņu) brīvciemos — Ķoni-

ņos, Ziemeļos. Kalējciemā, Pliķos, Viesalgos, Sausgalos v. c.

Koniņnieki ir savā laikā ar privilēģijām apveltīti latvieši. Viņu
tiesības balstās uz tā sauktām lēnu grāmatām!. Pavisam tiem

dāvātas 8 grāmatas. Pirmā grāmata dāvāta jau 1320. g., pē-

dējā — 1546. g. Pēc šīm grāmatām viņi skaitījušies par brīviem

ļaudīm, un viņiem apstiprinātas par piederumu visas tās ze-

mes, kas jau tēvu tēviem piederējušas. Arī hercogu laikos ķo-

niņu tiesības atzītas un apstiprinātas. Dažkārt gan ķoniņniekiem
nācies savas tiesības jo karsti aizstāvēt. Vēlākos laikos viņi

pat tiesājušies ar krievu valdību, atteikušies maksāt nodevas

un dot rekrūšus. Prāva beidzās 1884. g. senātā, ķoniņniekiem

par labu. Tiesa atzina, ka ķeizariene Katrīne, pievienojot Kur-

zemi Krievijai, apstiprinājusi visas agrākās šejienes privilē-
ģijas, kādēļ arī zem Krievijas valdības koniņnieki brīvi no per-

soniskiem nodokļiem un klaušiem. Katram ķoniņu ciemam

sava cilts zīme un vēl tagad glabājas daža „brīvības grāmata".
Arī medību tiesības ķoniņniekiem pastāvējušas līdzīgi muiž-

niekiem.

Tagad, vērojot ķoņiņu ciemus, viņu ēkas un laukus, jāat-
zīstas, ka ķoniņnieku turība un attīstība ne ar ko neatšķiras no

pārējo apkārtnes iedzīvotāju vidus mēra. Bet gribētos taču

redzēt un dzirdēt ko pārāku, daiļāku, reiz jau nu ķoniņniekl
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skaitījās brīvi ļaudis tājos sensenos laikos, kad vēl pārējie
smaka dzimtļaužu kārtā. Tikai vienu dzird daudzinām — ķo-
niņnieku plašās dzīres. Lai kāzas, bēres, kristības — gods

treju dienu, jā, pat nedēļu garš.
5. Kuldīga, visvecākā Kurzemes pilsēta, atrodas uz Ven-

tas kreisā krasta, 45 klm. no Stendes stacijas., 75 klm. pa Ventu

līdz Ventspilij. Vieta samērā līdzena, vakaros un dienvidos pār-
iet Rietum-Kurzemes augstienē. Savādi, ka šī apriņķa pilsēta

Kuldīgas Rumba.

palikusi, tā sakot, aizkrāsnē čurnot. Vasarā vēl nekas, kad au-

tobuss uztur satiksmi ar Stendi, Ventspili, Aizputi, Saldu v. t. t.

Bet vajaga iestāties īstai ziemai ar sniegputeņiem, lai Kuldīga
varētu laisties lāča miegā uz vairākiem mēnešiem. Ko darīsi,
kad visas projektētās un arī dabā izvilktās dzelzceļu līnijas
paiet Kuldīgai secen. Satiksmes trūkums un atstatums no kul-

tūras centriem uzspieduši Kuldīgai savu zīmogu. Ar visiem šā-

vieni 5000 iedzīvotājiem tā ir un paliek nomales pilsēta, kur

mājīgi nejūtas ne laucinieks, nedz lielpilsētnieks. lelu — savas

35. Dzīvojamo ēku
— pāri 700. Tikai rūpniecība raujas ma-

zumā — darbību izbeiguši ilggadējā sērkociņu fabrika. Vēl dar-

bojas finieru fabrika, vilnas apstrādāšanas un dažādas mazākas

rūpniecības. Ir Kuldīgai arī sava labierīcība — ierīkota elek-
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triska apgaismošana. Agrākajā skolotāju semināra ēkā ievie-

tota valsts vidusskola. Starp iedzīvotājiem, kā jau tas Kurzemē

parasts, krietns procents žīdu.

Ordenis cēlis Kuldīgas pili 1042, g. Jau priekš 1300. g. pie

pils «mūriem bija amatnieku un tirgotāju nometne. Kuldīgas
ordeņa pils atradusies tagadējā tilta tuvumā. Tā bija stiprākā
pils Kurzemē. Kvadrātveidīga, ar 60 metru gariem- sāniem, 2

metru bieziem un 30 metru augstiem mūriem;. 1413. g. arī pil-

sētu sāka nostiprināt vaļņiem. Vairākkārt tā bijusi Kurzemes

galvas pilsēta. Sevišķi labprāt tur uzturējās hercogs Jēkabs.

16. un 17. g. s. Kuldīga piekopa rosīgu jūras tirdzniecību, Ja

jau daudz naudas prasīja muižnieku greznā un izšķērdīgā dzīve,

tad hercogam, kā jau zemes valdniekam vajadzēja jo vairāk.

Tas bija ierīkojis galmu ar sulaiņiem, pavāriem, kambarjunku-
riem, nerriem v. t. t. Kur naudu jemt? Protams, zemniekam tā

jāsagādā. Vispirms muižniecība pavairoja savu dzimtļaužu
klaušas, ierobežoja laužu vajadzības. Kad ar to vien nebija
naudas badā līdzēts; sāka uzlabot savu lauksaimniecību, lai

gūtu lielāku ražu, tad ierīkoja alus brūžus, atvēra krogus v. t. t.

Tiecās iegūt vairāk produktu un preču tirgum. Visaugstāko

pakāpi naudas tirdzniecība un rūpniecība sasniedza hercoga
Jēkaba laikā. Kurzemes valdnieks rūpējās šajā laikā ne tikai

par preču ražošanu, bet cenšas iegūt jaunus tirgus savu preču

pārdošanai. Preces un kuģus ar Kurzemes karogu (melns jū-
ras vēzis sarkanā laukumā) varēja sastapt ne tikai Eiropā, bet

pat Indijā. Hercogs iegūst divas kolonijas — Tabago salu un

Sv. Andrēja salu. Nodibinājās 60 tirdzniecības un 59 kara kuģu
liela flote. Kara kuģi bija bruņoti katrs ar 20 — 70 lielgabaliem,
tos vajadzēja, lai aizsargātu tirdzniecības kuģus pret jūras lau-

pītājiem un svešu kara kuģu uzbrukumiem. Lielākā un labāka

kuģu būvētava gan bijusi Ventspilī. Kuģus pasūtījusi pat An-

glija.
Dzelzs cepli arī strādāja kuģu vajādzībām — lēja čugunu,

lielgabalu lodes, granātas, kala naglas, izgatavoja kuģu en-

kurus, urba liele-abālus.

Darva jau senāk bijusi ievērojams Kurzemes tirdzniecības

produkts. Tā izvesta uz Holandi, Angliju. Darvas cepļi pastā-

vēja Skrundā, Kuldīgā, Rendā, Zūrās un daudz citās vietās.

Pastāvēta arī vairāki dzelzscepļi, vara cepļi, stikla fabri-

kas, vadmaflas austuves, zāģu sudmalas, ziepju fabrikas, ādu

ģērētavas v. d. c. Amatnieki bija brīvi ļaudis, piederēja pie

zviedru vai vācu tautības. Tie sajēma samērā labu algu. Va-

jadzīgos strādniekus sūtīja apkārtējās muižas līdz ar viņu uz-

turu. Strādnieki algu nesajēma, un viņiem hercoga Jēkaba
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laikā klaušas un nodevas tikai palielinājās, jo bez kārtējām
muižu klaušām vēl uzlika klaušas valsts darbnīcās un fabrikās.

Gan hercogs ievēroja, ka ārzemju amatnieki tam izmaksā dārgi,

kādēļ pamazām gribēja atvietot viņus ar vietējiem amatnie-

kiem. Tad arī 17. g. s. Kurzemes rūpniecības iestādēs sastop

jau lielāku skaitu brīvu latviešu amatnieku, kas sajem krietni

zemāku algu kā ārzemnieki. Tomēr laba daļa rūpniecību drīz

izbeidzās — tās neatmaksājās.

Ventas kanālis pie Kuldīgas.

Kad Anglija pajema Kurzemes kolonijas, rūpniecība un

tirdzniecība sāka panīkt.

Garīgā ziņā hercoga Jēkaba laikmets pieskaitāms tumšā-

kajiem Kurzemē. Valdīja rupjas ierašas un tikumi. Kā „burvji"
un ~-raganas" šajā laikmetā sadedzināti vairāki desmiti cilvēku.

Pat hercogs ticējis pesteļiem un licis sadedzināt kādu cilvēku,

par kuru domāts, ka tas piebūris Jēkabam kādu slimību.

Hercogu laikos Kurzeme ieguva vārdu „Dieva zemīte".

Valdošām aprindām tā arī tāda varēja būt. Parasti galma dzīve

norisinājās ballēs, medībās, izpriecu braucienos. Par zemnie-

kiem Mirbacha Kurzemes vēstulēs lasām: Zemnieki ir naba-



Alekša upīte Kuldīgā
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dzīgi, panīkuši ļautiņi, kuri tā nomākti, ka viss, ko muižnieki ar

tiemdara, ir labs. Tie var viņiem likt uzskaitīt lis rīkstes, vai

ja kāds no tiem grūti noziedzies, tā ka izpelnījies smagu sodu,
tad viņa kungs mēdz ar saviem kaimiņiem pārspriest un pēc
likuma, kuri katram uzrakstīti, viņš liek tam nocirst roku vai

galvu, vai pašu sētā pie koka pakārt."

Vienīgā iedzīvotāju šķira, kas nebija nadota muižniecībai,

bija pilsoņi. Tādēļ hercogs centās uzturēt ar tiem siltas attie-

cības. Bieži vien pilsoņi un pilsētas rāte piedalījās galma dzīvē,

kopīgi tie izjāja skaistos tērpos, uz skaistiem zirgiem. Pilsoņu
labvēlība un bagātība bija hercogam labs balsts.

Kuldīga Kurzemē tāpat kā Jelgava Zemgalē, skaitījās par

amatniecības centru, tas nozīmēja tikdaudz, ka visu Kurzemes

pilsētu un miestu amatnieki skaitījās attiecīgā Kuldīgas amatā

jeb cunftē kā līdzbiedri.

Kuldīgas rātei un baznīcas pārvaldei, starp citu, bijuši jā-
izšķir sīvie kari, kas norisinājās starp kuldīdzniekiem kancelei

tuvāko sēdekļu dēj. Nereti izcēlušās pat dūru cīņas dievvārdu

laikā. Par nepareizas vietas iejemšanu, lamāšanos un strīdiem

bijis uzlikts gan naudas sods, bet karš lēti nerimies.
Salīdzinot ar Jelgavu, Kuldīga nebija vis mazā. Ap 1640.

gadu tur dzīvoja līdz 2000. Tikai mēra gados 1656. un 1657. iz-

nīcināta gandrīz puse iedzīvotāju. Arī kara briesmas Kuldīga
vairākkārt pārcietusi. 1702. g. baidīdamies no zviedriem, in-

ventāru no pils izvāca uz Klaipēdu, un kopš tā laika pils ne-

apdzīvota, pamazām sabruka. Akmeņus iedzīvotāji pievāca

savu māju celšanai, tādēļ no drupāmi nekas vairs nav atlicis.

Tai vietā pilsētā tagad dārzs (pils-dārzs), kur vēl pirms pasau-

les kara īsti salkani — vāciskā gaumē zem kuplajiem kokiem uz

zaļā maura sarkanas imitētas mušmiras dižojās. Prieks, ka

vismaz no maura tās nozudušas!

Tūristiem tomēr ieteicams Kuldīgu apmeklēt. Pilsētā mazā

Alekša upīte, čalodama gar vienkāršo pelēko namu pamatiem,

liek brīdi apstāties — nekur citur neredzēta, tīkama latviskas

Venēcijas aina.

Saistošs ir ūdenskritums Rumba, kas izveidojies uz dolo-

mīta slāņa. Upe laužas caur cietajiem radzes slāņiem, kādēļ
krasti pie Kuldīgas un augšpus tās vietām stāvi, klinšaini. īpat-
nējs skats

— Rumbā saslietie venteri, kur iekrīt zivis, lēkdamas

pret straumi, lai tiktu pāri kritumam. Ventas labā krastā priekš
kara izrakts kanāls, kas apiet Rumbu. Darbi nav pilnīgi no-

beigti, kādēļ kanāls paliek joprojām nelietojams.
Par Kuldīgas Rumbu pazīstama teika: „Velns apjēmies

aizsērst Ventas upi, lai noslīcinātu Kuldīgas pilsētu un apkārtni.



Venteŗi

Rumbā.



Riežupes smilšu alas.
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Pašā pusnaktī viņš aizgājis jūdzes divi augšpus Ventas pie

Briežu brasla, kur pulka akmeņu, un sajēmis lielu, lielu kaudzi.

Jau atstiepis kaudzi līdz pilsētai un steidzies pēc otras—te pie-

pēži nodārdējis tāds troksnis, ka turienes virsaitis atmodies.

Viņš piecēlies, izgājis no istabas — redz: Ventas upe jau pa

pusei aizsērsta. Nopratis, ka velns te ķērnājies. Kā nu līdzē-

ties? Aizskrējis uz vistu kūti, sacirtis ar rokām pa kažoku un

iedziedājies kā gailis. Gailis atmodies, domājis ka otrs gailis

dziedājis un dziedājis arī pats. Velns, izdzirdis gaiļa dziesmu,

nosviedis otru klēpi zemē un pats aizlaidies. No pirmā velna

klēpja bija izcēlusies Rumba; bet otru klēpi, gailim dziedot, no-

metis augšpus tās. Tur nu šis akmeņu klēpis tikām gulējis, gu-

lējis, kamēr pārvērties par pārkalkiem."
Ventas kreisa krasta, dažus kilometrus augšpus tilta, re-

dzams pārkalķa slānis. Slānis nav biezs, kādēļ izmantots netiek.

Riežupītes krastos, ap 4 km ziemeļu austrumos no Kul-

dīgas, redzamas pamatīgas alas, kas cēlušās» balto smilti

grābjot. Izveidojies vesels alu labirints.

1 km lejpus tilta, pie Virgas, kuģīša piestātne. Satiksmi

ar Ventspili uztur 3 reizes nedēlā. Kuģa vadītājs nostāsta,
ka pie Virgas upes dibenā vēl tagad uztaustāma ozola grīda.
Tik nezina pateikt, no kādiem laikiem viņa tur pastāv. Lai-

kam ostas izbūves nolūkiem.

Pie Vec-Kuldīgas, 2 km ziemeļos no pilsētas, uz Ventas

kreisā krasta, pie nelielas upītes grīvas atrodas kuršu pils-
kalns. Pilskalna plakums visai ievērojams — aizjem veselu

hektāru zemes. 15—20 m augstais zemes rags atgriezts no

pārējās zemes ar platu grāvi. Tā radies apcietinājumu ierīko-

šanai varen noderīgs laukums. Lauks, kas stiepjas no pils-
kalna uz Vec-Kuldīgas pusi starp strautu un Ventu, kādreiz

noderējis kā pilsētas vieta.

Senrakstos nav atrodamas nekādas ziņas, ka ap Kuldīgas
kuršu pili būtu kādreiz notikušas kādas kaujas, vai citi kara
darbi. Varbūt kuršiem, kad tie ar labu padevās ordeņa virs-

kundzībai, kādu laiku atstāja pili pašu ziņā. Vācieši sev cēla

jau pieminēto ordeņa pili tagadējas Kuldīgas vietā.

Kas kaitēja nedzīvot

Uz Ventiņas kraujumiņa:
Ik Ventiņa vilni meta.

Ik izmeta sudrabiņu. T. dz.

Ventas kreisā krastā, 8 km lejpus Kuldīgas, starp divām

gravām atrodas Padures pilskalns. Pilskalna malas stāvas,

līdz 25 m augstas. Pilskalna veids labi uzglabājies, un viņa
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biezais mītņu slānis kad atvērsies archaiologiskiem pētījumiem,
sniegs daudz vērtīgu zinu par pašu pilskalnu un tā apdzīvotā-
jiem — kuršiem.

15 km lejpus Kuldīgas Ventā ietek Abava. Tāpat kā Aba-

vas lejas galā, arī Ventas krastos vietvietām atsedzas smilš-

akmena sienas. Ventas ūdeņu straujums rimies. Zemākās

vietās krasti ieslēpušies kārklos. Venta pamazām ieslīd aiz-

vien mežainākos, mazāk apdzīvotos apgabalos. Ventspils ap-

Pilskalns pie Kuldīgas.

riņķī meži aizjem gandrīz pusi no konplatības. Šie meži pie-

der pie lielākiem Latvijā. Aramzeme visgarām Ventai, izjc-

mot Lietuvas pierobežas joslu un Ventas lejas galu — ap Zū-

rām, aizjeni tikai līdz 27 % no kopplatības, t. i. mazāk par vi-

dējo daudzumu. Meži, purvi un smiltāji redzami ietekmējuši
arī lopkopību. Uz katriem 100 lauku iedzīvotājiem tikai 81

liellops, t. i. mazāk kā jebkurā citā Kurzemes apriņķī. Apdzī-
vots Ventspils apriņķis visretāk.

Rraucot pa Ventu ar kuģīti lejup, Ventspili sasniedz 9—lo

stundās, griežoties atpakaļ — Kuldīgā nonāk stundās 12—15.

Vispār šo braucienu var apzīmēt kā rāmu, patīkamu vizinā-

šanos. Līdzenuma ainas vietām atgādina Lielupi lejpus Jelga-
vas. Venta jau ieguvusi ievērojamu platumu — pārsniedz 100



31

mtr. Krasti lēzeni, zaļu mauru klāti, vietām kārkli, ūdeni meidr
niedres. Kilometri 7—B augšpus Piltenes sākot — klajums kla-
jums un klajums. Sur tur lapu koku pudurltī pa sarkanam vai
palsam jumtam — cilvēku ligzdas. Mēs ieslīdam Ventspils lī-
dzenuma. Kur jūrmalas zemuma ūdeņiem nav notekas uz jūru
izcēlušies purvi un nelieli ezeri.

6. Piltene no Ventspils, pa Ventu braucot, klm. 30, pa
zemes ceļu ap 25 Mm.

Venta pie Kuldīgas.

»—
— un čemodānu sakārtojis, aizbraucu gandrīz jautri

uz visu vasaru.

Un lūk, es izstaigāju pa pilsētiņu, kur lielākais notikums
Pašlaik ir zaļa zale, kas sitas caur ielu bruģi. Līdz vasaras
vidum tur izaugs pat Jāņu kroņi, jo braucēju nav gandrīz ne-
K'adu. Sais paris nedēļas man gadījies redzēt vienu vienīgu or-
mani Tas pats ir loti vecs un sēd uz bukas salīcis, ka žods gul
uz ceļgaliem.

.

Taisnība maniem biedriem: kas tā nu par pilsētiņu Viņa ir
aizmirsta, projām no dzelzceļa viņa dzīvo no savas vecās
slavas, bruņmieciska torņa, baznīcas un dažiem tikpat pietici-
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gie mcilvēkiem kā es. Visi ceļi aiztek sāņš, unpato pašu vie-

nīgo, kas pievērpj pilsētiņu pasaulei, vairāk cilvēku aiziet neka

atnāk. Patiesi, šejienes iemītnieki ļoti <maz_ atgādina_ visu_to
raibo maiznieku un sētnieku tautu, kurai jābūt katrā pilsēta

un pilsētiņā. Kādu dien', piemēram, es_ iegāju gaļas tirgotava

un lūdzu, lai ietin man kaut ko vakariņām.
— Šovakar būs jautri rieti, — atbildēja jaunais tirgotājs."
Tā lasām Jāņa Ezeriņa Leiejerkastē. Kur atrast Piltenei

vēl jaukāku raksturojumu? Var jau but, ka Ezeriņš Piltenes ne-

Piltene.

maz nav redzējis, var jau būt, ka citā Latvijas namale atrodas

otra, Piltenei radniecīga vientule. Tas tomer zimāgā raksturo-

juma netraucē, un Piltene paliek Piltene, mazākā starp -mazam.

Par ko citu lai tā domātu, ja ne par sauli, vēju un zaļi. Un ja

nav saules un vēja, pāri zaļajam līdzenumam no juras veļas

migla. Veļas un veļas — aizveļas dienvidos, aizveļas dienvid-

austrumos, kur lielie meži, atslienas pret tiem un paliek guļam.
Šķiet, plašajiem purvājiem tā sevišķi tīkama. Kurp miglā iesi?

Ko ciemos gaidīsi, kad pats savu izstieptu roku priekša nesa-

redzi? Kā tādā pilsētiņā nepriecāties par sauli? Ka nepriecā-

ties par skaidrām naktīm, kad pāri klajumiem pamirdz Vents-

pils ugunis?
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Bet 1930. gada vasarā Piltene varēja justies pārsteigta —

skat: kanāls atjaunots! Atkal kuģis Piltenē! Kas nu tik būs?—

Pēc skolotājas Biezaiša kundzes laipni sniegtām zinām pirmā

navigācijas gadā pa kanālu pārvadāts 5—6000 pudu dažādu

preču. Kad kuģītis Piltenē nevarēja ienākt, veikalu preces pār-

vadāja galvenām kārtām ar zirgiem, jo nebija izdevīgi braukt

5—6 klm. līdz kuģīša piestātnei. Sakarā ar kanāla atjaunošanu,

dažam veikalniekam radās doma savu veikalu paplašināt. Pa-

gaidām, sakarā ar vispārējo krizi, nekas redzami vēi nav iz-

veidojies. Sava nozīme kanālam varētu būt arī koku pludlnā-
šanā. Vecventā izdevīgi sasiet plostus un pludināt pa kanālu

un Ventu tālāk. Tādējādi kanāls būtu pakalpojis arī plašākai

apkārtnei. Ar valsts vispārējo saimniecisko uzplaukšanu arī

kanāls veiktu redzamāku lomu. Kuģošanu pa kanālu varētu uz-

turēt cauru navigācijas gadu, bet vasarā, Ventas zemā ūdens

līmeņa dēļ, līdz Kuldīgai tas nevar uzbraukt, kādēļ satiksmi uz

laiku pārtrauc. Līdz Piltenei kuģītis varētu tikt. bet Piltene

to viena pati nespēj uzturēt.

Priekš kara daži kokrupnieki projektējuši lerīkot Piltenē

koku apstrādāšanas fabriku, tā doma tagad apklususi.

ledzīvotāju Piltene nepilns tūkstotis. Galvena un reizē

gandrīz vienīgā iela 1,5—2 klm. gara.

Piltenes pils celta XIII. g, s. sākumā un bija Kurzemes bīs-

kapa sēdeklis. Hercogu laiku sākumā Piltene skaitījās par at-

sevišķu Polijas provinci. Muižnieki brāļi Noldeni izrādīja sīvu

pretesļību hercogam Vilhelmam, apsūdzot pēdējo muižnieku

tiesību neievērošanā. Cīņa beidzās brāļiem NoJdeniem nelab-

vēlīgi — tos Jelgavā noslēpkavoja ar hercoga ziņu.

Sastopoties ar apkārtnes iedzīvotājiem, īpaši vecāko pa-

audzi, atbraucēja vērību saista īpatnējā — tāmnieku iz-

loksne. Visā apgabalā, apm. starp Kuldīgu, Talsiem, Dundagu,
Ventspili, sastopam izrunas zinā noteiktas īpatnības. Lai mi-

nam dažus piemērus.

Dundzinieku izloksnē:

„Ozals un borvīk'i Hel sies viens aiz otar', kurš lielāks iz-

augs, un ritig. borvīk'e izaudz's tik liels, kā lielē cēpēr. Bet te

vien' nākt' sals uznāc's un borvīk nosals. Tad tas teic's uz

ozal': „Aug, aug, ozaliņ, dzīvē simt' gad', man galvio reibst."

(Ai Ad.)
Usminieku izloksne:

„Es redzēj' sov' bāliņ.
Vidē jūr's līgejam.
Es gribēj' roks dot.

Vilnioš laiv' lecanē." (M, R.)

3J. Delle, Venta un Abava.
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Ēdolnieku izloksne:

„Kas varē svin' zierg'
Caur tēraud' caur' jāt?

Kas varē man āzliegt
Patīkam tēv' dēl'?" (Edoln.)

Kabilnieku izloksne:

„2orciņš asti kustināja
Pie bajāra klēšu dor';
Gan žoreiņš to zināja.

Daudz tam miežu, daudz tam rudz ."

(J. Pl.)
Rendenieku izloksne:

„Kāds saimnieks izlielījās uzkāpt debesīs. Kungs netic un

salīgst uz kāpostgāliu', ka neuzkāps vis. Labi. Saimnieks pa-

iet mā', saguļ trīs dienas, trīs naktes rijē un cetortē rītē vētrē

vien uz muižu. Kungs pret': — Nu, kas bi ? — redzē ar' ko

debesīs? — Kā nu neredzē
— redzē: tavs tēvs gani man' tēv'

cūk's. —

Neka dar't — kungam bi jādod kapostgalin"."
Kilometrus 8 — 9 augšpus Piltenes. Ventas labā krastā,

pie maza strautiņa atrodas neliels kalniņš, saukts par Lagzdi-
nes pilskalnu. Tas ierīkots līdzenā vietā, plakuma vidū ieleja.

Lagzdine ir pēdējā mūsu senču apcietinātā vieta Ventas kra-

stos. No pilskalna atklājas Ventas ūdeņi augšup un lejup. Le-

jup Venta tek pa zemu, slapju apvidu. Tas apjem visu Kurze-

mes jūrmalu dažu desmitu kilometru platā joslā.

Lejpus un augšpus Lečiem Ventā ierīkoti murdi zutiņu

ķeršanai. Turpat arī zutiņu ceptuve. Senāk Venta sniegusi

arī bagātīgus citu zivju lomus. Pēdējos gados viņas devība jū-

tami mazinājusies. Īpaši kuldīdznieki žēlojas par Ventas lejas-
gala tačiem, kas aiztur zivis.

7. Pie Ventas grīvas, uz upes kreisā krasta, mūsu trešā

ievērojamākā ostas pilsēta Ventspils. Ventas lejas teces pla-
tums 150—200 mtr., dziļums 4 klm. garumā sniedzas līdz 8 mtr.

Tā radusies 15 klm. gara, plaša dabiska osta, kurā var iebraukt

pat jūras kuģi, peldoši līdz 6 mtr. dziļi. Lejas galā Ventas krasti

mālaini, straume lēna, kādēļ gultne maz piesērē un neprasa

pastāvīgus padziļināšanas darbus. Neaizsalstošā osta un lielās

noliktavas — izbūvēts elevātors, kur ietilpst 50 milj. klg. la-

bības, un saldētava, kurā var ievietot ap 50 000 sviesta mu-

ciņu — dod Ventspilij priekšrocības. Atjaunota atkal Krievijas
platuma dzelzceļa līnija transporta tirdzniecības veicināšanai.
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lerīkotas plašas koku apstrādāšanas fabrikas, kas pēdējos ga-

dos sniedza darbu tūkstošiem roku. Sakarā ar saimniecisko

krīzi, dzīvā ļaužu kņada un mašīnu troksnis arī šeit samazinā-

jusies līdz nepazīšanai. Rūpniecība, ostas darbi un zveja —

ievērojamākais peļņas avots.

1911. g. Ventspilī bija 36000 iedzīvotāju, pēc kara 1920. g.

saskaitīti 8000 iedz., tagad skaits sniedzas līdz 17000. lelu pāri

60. Dzīvojāmo ēku ap 2000.

Zvejnieku osta Ventspilī.

Pasaules karš sagādāja Ventspilij neaptveramus zaudēju-
mus. Aizejošais krievu karaspēks nopostīja ostas malas izbū-

ves un milzīgo ceļamo krānu. Tāpat izpostīja saldētavu, elevā-

toru un c.

XIII. g. s. vidū nodibinātā ordeņa pils līdz ar Rīgas pili ir

vienīgās, kuras uzglabājušās mūsu pilsētās, līdz mūsu laikam.

(Pilī tagad ierīkoti cietumi.) Ap to pašu laiku tur nodibinājās
miestiņš, kuru jau 1341. g. apmeklējuši lielāki kuģi. Līdz XVIII.

g._ s. beigām Ventspils bija Kurzemes lielākā osta. Vēlāk Lie-

pāja to pārspēja.
Herc Jēkabs pie Packuiles, 7 klm. no grīvas, Jicis izbūvēt

ziemas ostu. Tur pagatavoti 44 kara kuģi un 75 tālbraucēji
tirdzniecības kuģi.
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Arī Ventspils vairākkārt pārdzīvojusi kara briesmas. XVII.

g. s. zviedru kara pulki to 4 reizes izlaupīja un izpostīja. 1710.

gadā mēra laikos iedzīvotāji izmiruši tik ārkārtīgi, ka palika ti-

kai 7 pilsoņu ģimenes.

BaKaitiņa jūrā peld

Sudrabiņa radziņiem;
Būt' aitiņa noslīkusi,
Nebūt' naudas Kurzemē. T. dz.

Beidzot Venta ir galā, viņas ūdeņus sagaida plašā, atklāta

jūra. Visa piekraste, vienalga, stāva vai lēzena, padota vēja un

vijņu varai. Krastus skalo, rušina un ārda. Visbiežāk un vis-

ilgāk mums pastāv dienvid-rietumu vējš. Jūras piekraste no

Ventspils uz dienvidiem, ar maziem pārtraukumiem akmeņaina

un oļiem klāta. Tie atlikuši, viļņiem ārdot stāvos krastus. Iz-

skalotās smiltis radasēkļus jeb sēres, sīkās māla daļiņa® aiznes-

tas tālu jūrā. Krasts drūp, sprīdi pa sprīdim kāpj atpakaļ. Lie-

lāku un mazāku akmeņu kaudzes sastop pie Ovešiem, Kolkas

raga un citur. Pie Ovešiem bīstamais Miķeļa sēklis. Tas ie-

stiepjas jūrā kilometrus 20. Sāmsalas virzienā. Akmeņaina jūr-
mala arī ziemeļos no Ventspils. Pret jūras postošo darbību ostu

aizsargā divi viļņu lauzēji (moli), 1600un 2000 mtr. gari. Vents-

pils ostas rajona jūras piekrasti apgaismo trīs bākas: ziemeļos
no ostas — Ovešu bāka, vācu okupācijas laikā uzstādītās

Ventspils ieejas ugunis, dienvidos — Užavas bāka.

Gar piekrasti, pa daļai jūrā uz pāris mēnešiem sasalst le-

dus. Tomēr tam nav ilgs mūžs. Viļņu un vēju vaļā. tas salūzt.

Šie salauzītie ledus gabali gan dažkārt sablīvējas biezā putrā

un traucē kuģniecību, bet lielākās briesmas kuģiem un zvej-

niekiem sagādā vētras, prasīdamas katru gadu savu tiesu upu-

ru. Ventspils osta aizsalst tikai dažas dienas gadā, februāra
pirmā pusē. Ostā ledu sadzen ziemeļu un rietumu vēji. Rīta

vēji atkal iztīra.

Uz Ventinas laba dzīve.

Tur migliņa ilgi stāv:
Var miedziņu izgulēt.
Var darbiņu padarīt. T. dz.

īpatnēja parādība Kurzemes piekrastē — migla. Pavasa-

ros ik mēnešus 5—6 miglainas dienas. Arī rudenī un ziemā tās

nav retums. Pēc L. Slaucītāja — novērojumi martā 10 gadu
laikā sniedz sekošo: vienā gadījumā migla pastāvēja nedēļu,
vairākos gadījumos ilga 3 dienas, 10 gadījumos — 2 dienas un

23 gadījumos — 1 dienu.



Lejup pa Abavu.

1. Spējo prieku, ko uzbur Gaujas līču krāšņums ar savu

ziedu, krauju un lapotņu krāsainību, ūdens mūziku un galve-
nais — ainavu dažādību, arī Kurzeme sniedz mums vienā vār-

dā — Abava. Varbūt tikai klusāks, kautrāks, retāk daudzināts,
bet toties sirsnīgāks viņas solījums, pirmatnējāks viņas de-

vums, jo mazāk svešu pēdu šeit iemīts.

Tajā laikā, kad mēs varam sev atļauties aiziet pēc iespē-

jas nostāk, aizklīst tālāk no visa, kas dien' dienā ar nemitīgo

trauksmi un. skaļumu, ar apnicīgo atkārtojumu padarījis mūs

vienaldzīgus un gurdus, daba joprojām paliek brīnišķais avots,

kam piemīt spēks likt mūsu acīm atkal iedegties jūsmā. Vien-

alga, lai tas būtu plašais Zūru līdzenums, Ventas lejas galā, kur

viļņo druvu zelts, vai raiti mutuļojošai® Kuttldīgas ūdenskritums

Rumba ar gaisā izslietajiem venteriem, vai arī Lankserdes uz-

kalns pie Abavas, kuram1 pa kreisi rīta saulē sārtojas Sabile,
bet pa labi vieglā zilgumā staltojas Kandava, vai varbūt Veln-

alas un Māras kambaru valgā, zaļganā krēsla, visur skai-

stuma nokrāsu un noskanu dažādība saista un tīkami spirdzina.
Abava... jau pieminot šo vārdu, vienaldzīgs, šķiet, nepa-

liks pat svešnieks, tik atklāti daiļš un plašs šo skanu plūdums,
kā pati Abavas leja. Un viņas abas jautrās dvīnītes — Imule un

Amule šo labskaņu vēl papildina. Nekā postoša, nekā graujoša
viņu abu dabā un gaitā. Zaļos, dziļos krastos iekļautas, tās

skalojas pāri oļiem, ar sauli kaitēdamās. Tik Abavas dzelmes,

pabēgušas egļu un ozolu ēnās, noslēpumaini klusē. Un sirmie,

bet aizvien vēl staltie pilskalni, kā aizmirsti vientuli sērīgi no-

raugās steidzīgajos ūdeņos un gaida, un gaida reiz atnākam

senču lolojumu, lai atklātu viņiem latviski jaukās ielejas un

gaišās āres, ko kādreiz skatījuši un kur darbojušies
tēvi — senie kurši.

Pieminot Kurzemes krāšņāko apgabalu, Kurzemes

Šveici, parasti iedomājas nelielu Abavas ielejas dalu,
kilometrus 15 garumā, starp Kandavu un Sabili. Nenoliegsim
šī uzskata patiesību, tomēr būsim mazliet neatlaidīgi, lai ne

gjuži lepni un teiksim: tas nebūt nav vienīgais krāšņums, spilg-
tākais pārsteigums, ko Abavas leja glabā savā smagajā pūrā.



38



39

Neaizmirsīsim, ka no Jaunpils purviem, kur meklējams Aba-

vas sākums, līdz milzīgajiem mežiem, kamēr tā klusi iekļaujas
Ventas plašajā straumē, viņas ūdeni nolīgojuši savus 130 kilo-

metrus. Tā ir dārgumu krātuve, gadiem pārcilājama, mūžam

mīlama, un ne tikai dzejniekiem un bērniem.

Sākotnējais valci ņš, kas pat treju dienu zaķēnam šķitīs par
šauru, tīri nemanot aizvijas zem paparžu bārkstainiem ceriem,

briest pļavās plašumā, šur tur jau rotājas ar kārklu puduriem,
pats sev ceļu skalodams, rušinādams, jau pie Irlavas, jo vairāk

pie Sātiem cenšas nest upes vārdu. Tur zēni atvaļinos lūko

iemest makšķeri un, jāsaka, izvelk ne vienmēr gluži pa tukšo.

Pavasaros, kad pat visas sīkās urdziņas, nieka strautiņi,
bagāti, kāds brīnums, kad arī Abava jau ar savu 30 kilometri

klausa tautas dziesmas aicinājumam līdz ar lielo Ventu.

Ai, Ventin, Abaviu,
Līdz' balciņus vizināt!

Šogadiņ namu taisīt,

Citu gad' istabiņ'.

Ap Kandavu un Sabili Abava izaugusi tik diža, lai spētu
vizināt Latvijas zaļo zeltu augu vasaru. Bet ne pludināmo
mežu bagātībā meklējams šī daudzinātā apvidus krāšņums un

slava, kādēļ Abavai šeit ne vienmēr pietiek darba. Tikai lej-

pus Sabiles, īpaši tuvojoties Rendai un tā līdz Ventai dažu gad'
Abavas ūdeņi vairākus kilometrus garumā kā klātin noklāti ar

pludināmiem kokiem, ka ne laivai pagriezties, ne makšķeri ie-

mest.

Jau pieminējām Kandavas vārdu. Lai pakavējamies šaja
tiešām jaukajā Kurzemes pilsētiņā un viņas apkārtnē. Ja esam

braukuši no Rīgas vai Ventspils un mūsu rīcībā vairākas die-

nas, varam izkāpt Pūres piestātnē un soli pa solim atklāt Aba-

vas lejas krāšņumu. Der iegriezties Pūres muižā, pie pašas

Abavas, un aplūkot plašo Pūres valsts dārzniecību. No šejie-

nes skatam' atklājas otrpus upes plašas pļavas, jau viegli iezī-

mējas Abavas sengultne, un blāvie ūdeņi nelielā gabaliņā met

vai savus desmit līkumus. Kad šajās pļavās smaršo siens, vai

īsajā vasaras naktī gan citur meklēsim guļas vietu? — Rītā

pār tiltu pie Daigones un soļojam uz Kandavas pusi. Soļojam
cik lēni un ilgi vien mums tīk. Ja pāris kilometriem mūsu gā-

jienā nav nozīmes, neatlaīdīsamies no Abavas krasta līdz pat

Jaunkandavai, no kurienes tad varēsim apsveikt rīta saules

apspīdēto Kandavu. Turpretim visiem nepacietīgiem, kas grib,
tā šalcot, krišus iekrist Abavas ielejas zaļajā klēpī, ieteicams

izkāpt Kandavas piestātnē, sēsties autobusā un kilometrus 6
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nobraukt līdz pilsētiiiai._ Cels ved pa līdzenu apgabalu. Tikai

netal no Kandavas atklājas Abavas sengultnes diženums. Pla-

šas ielejas abās pusēs paceļas gleznaini krasti, vietām mežiem,
visvairāk gan tīrumiem klāti. Cik neaptverami varens bijis mil-

zīgo ūdeņu spēks, kas šlūdonim kūstot lauzis, skalojis un veido-

jis šo lēzeno ieleju ar kraujiem krastiem! Salīdzinot ar sen-

gultnes plašumu, tagadējā Abava šķietas tikai kā milža pirkstu
iezīmēta vadziņa. Bet īsti šis ielejas diženumu un krāšņumu ap-

Jaun-Kandava no Riebiģu kalna.

tversim, uzkāpjot vai nu tepat Ozolkalnā, vai arī tuvāk Kanda-
vai — seno kuršu pilskalnā, kur jau pirms vācu ienākšanas pa-

cēlusies mūsu senču pils. Lai tagad no tās vairs ne miņas, ne

ziņas, tomēr rūpīgi noapaļotais, zaļais uzkalniņš mūs mīļi ai-

cina atsēsties, Jaut skatiem kavēties un atpūsties plaši pavēr-
tajās ainavās. Miers, plašums un spilgtais zaļums, kas atklājas
šeit no katras kraujas un kalna, ielīgsmo pirmajā brīdī jau ik-

vienu atnācēju, sevišķi lielpilsētnieku.

Prieks, ja varam Kandavā uzkavēties dažas dienas, jo nav

nemaz tik viegli pateikt, vai zem varenajiem Ozolkalna ozo-

liem vilinošāk pavadīt tveicīgu jūlija diendusu, kad ozolu za-

ļajos klēpjos kautrākā vēsma dus, vai arī ļauties viņu valdonī-

gai šalkai, kad pāri Abavas lejai no kraujas uz krauju brāžas
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negaisa auri, tumšam, smagāmlāsēm veltījot iztvīkušo zemi

un ziedus. Nebūt nevajaga kļūt sentimentālam, lai noliektu

galvu šopirmatnejo milzeņu priekšā un atcerētos senos vien-

kāršos vārdus:

Vai, kuplais ozoliņ,
Neb' es tavu vecumiņu;
Es piedzimu, tev' atradu,
Es nomiršu, tu paliksi.

Kandavas kuršu pilskalns.

Dodamies augšup pa Lielo ielu, kas ved no Abavas tilta
cauri visai pillsētai. Arī šī iela šķitīs īpatnēji saistoša, vērojot
to tūristu acīm un izbaudot tikai nedaudz reižu viņas — tiešām

ta jāteic — gandrīz neganto stāvumu. Šitik spītīgi stāvai ielai,
zināms, piederas arī savas normālas nenormālības, — nami,
kam pamatos_ gul trīsstūris, un kuriem lejas gals par pus vai

pat veselu stāvu augstāks kā augšējais. Tas tādēļ, lai piemēro-
tos ļelas slīpumam. Tikai nejautājiet nevienam Kandavas nedz

apkārtnes zirgam, ko viņš domā par šo ielu. Šķiet, pats mier-

mīlīgākais lopiņš., kam nākas _šo_stāvumu mērīt vezumā iejūg-
sendienas tadu mocību lādējis. Bet — kaķa lāsti debesīs

nekāpjot, un jāpiebilst: diemžēl, arīdzan zirga nē
...

Izstaigājot nedaudzās līkumotās ieliņas, jāatzīstas, iegū-
stam mazāk, nekā vērojot iztālēm, piem. no Jaunkandavas vai
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Riebiģu pakalna dārzos iegrimušos Kandavas sarkanos jumtu

pudurus. E'kas uzkrītošā vairumā mūra.
Starp piedzīvotājiem nākas sastapt krietnu procentu žīdu,

tāpat kā pārējās Kurzemes pilsētiņās. Bet mūsu labsajūtai viņi
maz te var kaitēt. Lauku miers un mazpilsētas flegma arī viņus

padarījuši krietni vien rāmus. Lai gan žīda veikalā var izvēlē-

ties visu. kas zemniekam vajadzīgs pie dienišķas labklājības —

ar siļķēm, ratu smēru, petroleju sākot un sāli, cukuru, kliņģe-
riem beidzot, viņš pircēju iekšā tomēr neraus. Pārējie iedzīvo-

tāji nodarbojas ar amatniecību, pa daļai arī tirdzniecību un

koku pludināšanu.

Tomēr šī pati nelielā Kandava pie reizes var sagādāt an

tīkamu pārsteigumu, To piedzīvojām kādā sestdienas vakarā.

Veldzējošais svētvakara miers, kas iilekas tik sens un tāļš un

par kādu mums pauž vairs tikai vecas grāmatas, šeit vēl nav

pakļauts aizmirstībai. Kad saulei rietot, no baznīcas torņa

plūst pār visu pilsētiņu mazliet sērīgās zvana skaņas, un augšup

pa stāvo ielu gausi kāpj, pasmagi kāpj, zemu noliektām galvām,
visas Kandavas ganāmpulks, uz brīdi braucējs pietur savu

zirgu, jā, pat auto vadītājs sagriež savu mašīnu ielas malā un

gaida, ļaujot vaļu šo brūnaļu un 'raibaļu svinīgi rāmajai gaitai.

Nogaidīt ielas malā, kamēr dien' dienā nokāpj un uzkāpj savs

simts galvu lielais bars, to spēj. tikai cilvēki, kas neiedomājas,
ka zemes virsū vietas vairs pietiek vienīgi viņiem. Un laiks,

nē, arī tā Kandavā vēl nav aptrūcis. Tādēļ ordeņa pilskalna
mēs sastapsim ne tikai smaidošus bērnus, kas kāpelē un slēpjas
aiz vecajām pils drupām, bet bieži vien turpat zālītē vai uz

soliem sēž viņu mātes, pārrunājot savus un nereti visas Kan-

davas priekus un bēdas. Vajaga pavadīt tikai vienu vakaru

šai pašā ordeņa vai arī cita kalna virsotnē, lai atkal un atkal

skats tiektos lidot pāri dusošai Abavas lejai, pāri Jaunkanda-

vas spodrajiem namiņiem, tālāk, vēl tālāk, kur mežu melnums

ietinies blāvā miglā.

Kad skats būs gana lidojis, gana plašuma veldzē spirdzis,
vērīgāk sākam aplūkot tepat sev priekšā un ieblakus biezo

pilsmūru atliekas. Tās visai sadrupinājis laika zobs, kam savu-

ties' piepalīdzējušas nasko 'kandaviešu rokas. Tā nu lielais

akmeņu vairums, seno cīņu un bargo kungu laiku liecinieki,

atstājuši savu agrāko godību kalna galā un iemūrēti tagadējas
Kandavas ēkās. Atlikušās mūra paliekas joprojām turpina sa-

irt, lai arī cik varena un nesagraujama pils kādreiz šķitusi.

Tagad šī kalna viršū izrīkojumu laukums ar pastāvīgu pa-

augstinājumu dziedātājiem un mūzikai. Pateicoties vietējam

pilsonim Rozentālam, kas ar saviem līdzekļiem ierīkojis vis-
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garam kalna nogāzei celiņus un apstādījumus, šī vieta pār-
vērsta jaukā parkā.

Blakus pilskalnam vērību saista masīva četrstūraina div-

stāvu ēka, brīnumbieziem mūriem un pamaziem lodziņiem —

tas vecais pulvertornis. Par šo seno dienu liecinieku Mirbacha

vēstulēs sastopam: „Nākošā dienā nonācu Kandavā. Šejienes
pulvera sudmalas arī varbūt iznīks. Senāk no šejienes veda

daudz pulvera uz Rīgu, kur dabūja 16V2 dāldera par centneru.

Bet jau kādu laiku tās atnes maz pelņas, pēdējā gadā tikai 45

gulžus. Kamēr kuģošana ar Tabago salu tiklab kā pavisam bei-

gusies, pašu vajadzības nav vairs tik lielas kā senāk, un ar

Skrundas pulvera sudmalām pilnīgi pietiek, un otrkārt. Rīgā
ieved pulveri no Zviedrijas daudz lētāk."

Tagad pulvertornis apdzīvots, bet kā skolotājs Veinbergs
raksta, torņa īpašnieki ne labprāt gribot atļaut kādam iemest

skatu torņa iekšienē, lai gan ziņkārīgo būtu diezgan, jo pastāv
baumas, ka no pulvertorņa pagrabiem ved eja uz pilskalnu.
Tomēr par šo sīko nelaipnību nav daudz ko noskumt: dzīvā,

zaļā šīsdienas Kandava veltī mums tik daudz gaismas un pla-

šuma, ka žēl būtu novērsties no šīs balvas, lai nokāptu drēgnos
pagraba pīšļos un apstātos pie aizmūrētām durvīm.

Vēsturiskos dokumentos Kandava pirmo reizi pieminēta
1230. g. kā „Candove". Šajā gādā tur dzīvojošie kurši padodas
zobeņbrālu ordenim. Kandava savā laikā divi reizes pārdzīvo-
jusi zviedru uzbrukumus, bet sevišķi to piemeklējis 1710. g.

mēris,, kas nonāvējis gandrīz visus 'miestiņa iedzīvotājus. Vēl

veselu gadu simteni pēc šīs sērgas tur nav ne pilni 500 iedzīvo-

tāju. Tikai pasaules karā Kandava palika sveika, jo krievu

kara spēks te atkāpās gluži bez cīņas, nodedzinot gan apkaimē
vairākām saimniecībām ēkas.

Latvijas patstāvības laikā, kad atklāja pie Kandavas, Aba-

vas kreisā krastā, sēravotus, kas dziedniecības_ labuma ziņā

līdzīgi Kemeru sēravotiem, Kandava kļūst plašāk pazīstama.

Pateicoties šai iestādei, kā arī mūsu pilsoņiem, sevišķi jaunat-

nei, kas dzīvāk sāk interesēties par savas dzimtenes krāšņā-
kiem apvidiem, grib iepazīt tos, Kandava un īpaši tās apkārtne
vasarās manāmi atdzīvojas.

Sēravotu purvs zīmīgs arī citā ziņā, šeit lielā vairumā

sastop kādu krūmveidīgu augu — čužas (Potentilla fruticosa).

Krūmiņš mūsu vaivariņu augstumā, sīkām! lapiņām, zied no

maija līdz augustam dzelteniem ziediem, kas lieluma ziņā pielī-
dzināmi labam gundegas ziedam. Vietējie sienot no čužām

slotas. Latvijā šis augs uzskatāms kā retums, sastapts vēl tikai

Mazdzeldē pie Ventas.
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Ka otrs 'retums vel atzīmējama orchideja brunace (Ophrys
muscifera), ko uzgājis skolotājs Veiubergs Ozolkalnā.

Augu valsts retumi un jaunatklājumi, protams, saistīs tikai

nedaudzus Abavas lejas apmeklētājus, toties no pat agra pava-

sara līdz vēlam rudenim neaizmirstamus brīžus un nesamaksā-

jamus priekus iemantos ikviens, kas vien nācis viņu apciemot

un vērot kā mūžam jaunu, mūžam mainīgu dzīvās dabas devī-

bas balvu.

Izejot uz Sabiles pusi, jāturas pa kreisi, kur mūs gaida
reiz jau pieminētā Kiebiģu pakalne ar savu ozolu, ievu un lazdu

krēslaino mājību. Bet tālo skatu un plašuma cienītājiem šajā
pakalnē lauta izdevība vēl reiz atvadīties no Kandavas un vi-

ņas tālākās apkārtnes, pat līdz 10 un vairāk kilometriem pla-
šumā.

Abavas ainavas sevišķi atdzīvina daudzie avoti un strau-

tiņi. Šlūdoņu ūdeņiem izgraužoties cauri zemes virsējām kār-

tām, ieraudzījuši dienas gaismu dziļāko slāņu tīrie ūdeņi, kādēļ
šo avotu ūdens pat karstākā vasaras dienā šķiet ledus auksts.

Strautiņi un sīkās upītes, gāžoties lejup pa sengultnes kraujām
brāzmīgā straujumā, radījuši raksturīgās, krāšņās gravas un

graviņas. To krasti bagātīgi apauguši; kokiem, krūmājiem un

leknu, kuplu zāli. Pāri tādai graviņai viet' vietām pārmesta

kārts vai laipa, pa kuru var cerēt nokļūt viņā malā, bet tikpat
lielas izredzes, satrunējušai kārtīj lūstot, vai kājai kļūdoties,
novelties gravas dibenā. Kas šādus pārdzīvojumus sevišķi ne-

ciena, var lauzt sev drošāku taku pa gravas dibenu. Tikai

vienā vai otrā kraujā nevajaga ļaut kājai slīdēt un avoksnainā

glūdā iestrigt kurpei. Tad iznākums paredzams labs.

No Riebiģu pakalnes var iet līdz mācītāja muižai un tālāk

uz Zvejniekiem, kur nokļūsim pāri Abavai, lai sasniegtu Velna

alu. Var arī tūlīt no ēnainās pakalnes noiet līdz Abavai un pa

koku pludinātāju iemīto taciņu, līdztekus upei, izsekot visiem

Abavas līkumiem. Sevišķi tīkams šāds gājiens agrā pavasari,
kad Abavas līčos ziedošo ievu kupenas mūs sagaida un pavada
ar savu smaršu un lakstīgalām. Daiļas un košas arī sārtbaltām

villainēm segtās daudzās mežābeles pa ganīklām un laukma-

lām.

Tāpat makšķerēšanas sporta cienītājiem Abavas ūdeņi var

solīt labu pārsteigumu krietnas līdakas vai asara veidā.

Un septembrī, kad piekrastes lazdas savu apciemotāju so-

lus bagātīgi atmaksā ar košiem, saules sārtinātiem riekstu če-

muriem, vai gan secen lai ietu?

šolojot gar Abavas krastu, gājiens gan pastiepjas krietni

vien garāks, bet toties mēs būsim izbēguši katram ceļa pute-
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klim um tiku tikām nopriecājušies par Abavas pļavu puķoto
klāju.

lepretim Velna alai pāri Abavai ved droša laipa — vesels

baļķis. Pa laipu pārgājuši vai arī pavērojuši seklāku vietu —

braslu un pārbriduši, ejam līdz strautiņa gravai, dažus simtus

solu. Strautiņa gultnē guļ juku jukām atskaloti akmeņi, oļi, do-

lomīta drumslas, lielāki un mazāki zari un vēl dažāda sīka

lūžņa. Drīz sasniedzam gaiša smilšakmena sienu, kurā atrodas

Velna ala.

tumšā Velna alas ieieja. Ala ir pietiekoši plaša, lai tur varētu

novietoties ap cilvēku 10. Vietējie iedzīvotāji miēdz stāstīt, ka

Velna alā kādu laiku mitinājušies Kretuļa bandas dalībnieki.

Vēl teic. ka ala cēlusies balto smilti rokot, kas esot vesta uz

kādu stikla fabriku. Patiesībā vēl nav noskaidrots, kā ala īsti

cēlusies.

Karstā dienā šo strautiņa krēslaino gravu, kur tīkamu ēnu

sniedz lielie koki un bieži noaugušie krūmi, tik drīz vis netīk

atstāt. Bet mums prātā Amule ar Imuli un Buses pilskalns.
Katrā ziņā mēs izšķirsimies par labu šiem trim vārdiem un pa-

metīsim šoreiz neapciemotu viņpus Abavas, Kandavas — Sa-

biles lielceļa malā, Cikuntes pilskalnu, lai gan to sasniegt
būtu trīskārt vieglāks uzdevums.



46

Pie kokiem turēdamies un uzmanīgi izmeklējot kājai drošu

vietu, lūkojam uzkāpt tepat pie Velna alas augšā. Kraujas
malā sastopam spēcīgu ozolu un dažus desmitus solu no viņa.

Baltā kroga tīrumā, ievērības cienīgu akmeni. Omulīgi viņš tur

silda savu plato muguru saulē un neliekas ne zinis par sveša-

jiem «kukaiņiem", kas nez' no kurienes nākdami, kurp iedami,
elsdami, pūsdami uzrāpjas brīdi atpūsties viņa pelēkajā mu-

gurā.

Akmens pie Velna alas.

Izejam uz ceļa un tuvojamies Kalnamuižai. Drīzāk pie

Amules! Kalnamuižas dzirnavas. Lūk, sapņotāju un rūķu dzim-

tene! Divi lieliskās zaļu kupenu kraujās ieskauts balts, spodrs
namiņš, kam logos līgst sirmu ābeļu raženie zari — ābolu —

ābolu vairāk kā lapu; pa labi varenas šļūžas, pa kreisi — dzir-

navu ēka, tālāk dīķis un atkal zaļu kupenu valnis. Dabas dai-

ļums un spēks ar cilvēka saprātu šeit sadevušies rokas un tī-

kamā saskaņā papildina viens otru. Gandrīz ar pasakas bur-

vību robežojas aina, ko sniedz šī grava naktī, kad žirgtā Amulle,
savā nodabā čalodama, izšaujas no sapņainās ozolu, liepu un

vītolu lapotņu tumsas, pēkšņi pārsteigta, elektrisko spuldžu

gaismā — pati savā gaismā, itkā samulst, sastingst uz brīdi

plašajā dzirnavu dīķī, lai pēc dažiem mirkļiem jo nevaldamāk
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mestos lejup brīvslūžu dziļajos klēpjos — ai nē, projām, tālāk,
putas šķiežot, mutuļus griežot, pamukt drošā patvērumā — mā-

tes Abavas skāvos.

Tepat dzirnavu aploka, Amules kreisā krasta apskatāms
nobrukums, kur atsedzies smilšakmens un virsējā kārtā dolo-
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Smilšakmeņa un dolomīta atsegumi Amules krastā.



49

mīts. Krasts šai vietā kails un tik augsts, ka tuvojoties no vi-

ņas puses vēl pāris desmīt soļu atstatumā nav ne jausmas, ka

tepat lejā plūst Amula.

Pie dzirnavām var pāriet pa slūžām Amules kreisā krastā

un turpat tuvumā uzmeklēt ceļu, pa kuru savus pāris kilometru

nāktos gan vieglāk nosoļot, nekā ejot pa Amules kraujas malu

vai pat lejā — ieblakus gultnei. Tomēr šoreiz ieteicams izvēlē-

ties ar grūtībām saistīto līkumoto taciņu, ne plato ceļu un ne-

šķirties no Amules kilometrus 4. Ūdens vietām gluži sekls, īpaši
vasarās vidū, ka droši var straumītē atveldzēt kājas, pastaigāt

pa radzes gludo „klonu" un ja patīk pāriet pretējā krastā. Bie-

zokņainās kraujas nereti tik pirmatnēji neaizkārtas, koši zaļok-

snējas, ka grūt atraut skatus no tām un celt soli tālāk. Ne-

manot paiet stunda, otra, treša.

Pie Skudrām, kur Amule met mazu līkumu uz vakariem

un luiule strauji pasitas tai pretim uz rītiem, ka abu starpā

vairs atliek tikai ap V 2klm. plata josla, varam teikt Amulei

sveikas un pāriet uz Imuli. Vairs ne uz augšu, bet ar straumi

dodamies lejup, jo Amules burvības mūs aizvedušas krietnu ga-

baliņu garām Busēm. Lai, lai—jauki šķita klīst vēl tālāk!

Apkārtējā līdzenumā tīkami vērot labi noaugušās druvas un

prāvos ganāmpulkus, nereti galvu 20 un vairāk. Sur tur pa

jaukai bērzu birstiņai, nelielam tapšu pudurītim un kraujas
malā pa kādai tumšai, staltai eglei. Bet pati ImUle, naiga un

draiska gluži kā viņas māsa, vizmo un satinās jautrus līkumus

locīdama, dziļas gravas dibenā.

Esam nonākuši pie augsta zemes raga, kam trijās pusēs

Imule uzticams sargs. Kalna platums ap 50 soļu, garums otrtik.

Jau ar pirmo acu uzmetienu noprotam — tas mūsu senču pils-
kalns. Neesam vīlušies. Mēs atrodamies senā Matkules jeb
Buses (kuru māju daļā kalns pieder) pilskalna pakājē. Stalts

un varens viņš paceļas mūsu priekšā, tumšiem gadu simteņiem

cauri uzglabādams mūsu mīļās vēl neatklātās senatnes miņas.
Kur kavējas šo mums tik dārgo kalnu svētceļnieki? Kur paliek

viņu burtnieki?... Atkal — zaļumu laukums! Lēta mūzika,

laužu čalas un deja. Kā visur — kā visur... Tik jau atliek

prieka, kā pašķirstīt nodzeltējušās lapas un izlasīt ko teikas

pauž.

„Labi ilgi atpakaļ Buses māju cūkgans ganījis uz kalna cū-

kas. Te kādu dienu kalnā parādījusies daiļa jaunava un atne-

susi ganam visādus dārgus ēdienus. Un tā katru dienu.

Viņa sacījusi puikam, ka tai vietā, kur kalns, nogrimusi

pils. Kad puika būšot 15 gadu vecs, pils uzcelšoties, puika kļū-
šot par ķēniņu un viņa par ķēniņieni.

4J. Delle, Venta un Abava.
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Mājā ļaudīm brīnums, ka puika nekā neēd. Puika atbildējis,
ka negribot — jaunava bija noteikusi, lai nevienam nesakot, kā

viņa dodot tam ēst. Ja sacīšot, tad viņa vairs neUesīšot un ari

pils vairs augšā necelšoties.
Gan mājnieki uzglūnējuši puiku, vai šim kāds nenes ēst.

Bet tādās reizēs jaunava nenākusi. Tad vienreiz mājinieki ņē-

muši puiku ciet, solījuši pērt, ja neteiks, kas viņam dod ēst.

Nu nabags, pēriena bīdamies, izstāstījis visu, ko vien tik zinājii

Kalnamuižas dzirnavu slūžas.

No tā laika jaunava nenesusi vairs ēdiena, bet iznākusi un

raudādama teikusi: simtiem gadu mana tēva pils gulējusi un

tūkstošiem gadu tai vēl jāguļ tavas nepaklausības pēc. No tās

reizes jaunavu nav redzējis ne cūkgans, nedz arī cits kāds.

Cita teika vēl īpauž:

„Kādu dienu tur arājs gribējās ietaisīt ilauku. Ardams stāvo

pakalnu, uzaris lielas dzelzs durvis. Vīrs lauzis durvis ar bomi,

gribējis ietikt iekšā — viens pats, bet nespējis viens uzlauzt.

Aizgājis pie citiem vīriem, lai nākot palīgā uzlauzt. Laužot ru-

nājuši, ka tur būšot daudz naudas iekšā, varēšot visus nabagus
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padarīt bagātus. Gandrīz jau uzlauzuši durvis, te viens lau-

zējs iesaucies; — Te vairāk nekā nebūs, ka tikai mums vien.

Nabagiem ne graša. — Tikko to izteicis, durvis pazudušas, un

balss atskanējusi: — Tūkstošiem gadu esmu gulējis un tūksto-

šiem vēl jāguļ! No tā laika neviens vairs ko atradis, nedz arī

ko uzaris."

No pilskalna augstākas vietas atkal izdevība ļaut skatiem

lidot uz Imules leju un pāri vēl tai. Rāmais ganāmpulks kalnā

Amule.

pakājē un brašais gana puisis tik jauki iekļaujas launaga saules

zeltītā ainavā, kā pati no sevis un gluži negaidot savijas sena

teika ar īstenību un gribas minēt: vai šis puisis nebūs tas pats,

ko daiļā matkulniece savaldzinājusi? Kādēļ viņš tik uzmanīgi
un reizē piesardzīgi vēro svešos atnācējus pilskalnā, it kā arī

tie gribētu viņa mūža sapņi — noslēpumu izvilināt?
Nebīsties, puis', — mēs paši jūtamies savaldzināti. Mēs

laimīgie, daiļās Imules gūstekņi, kam prātā nav meklēt nedz

laipu, nedz sēkli un taujāt pēc īsākā ceļa uz Sabili. Mēs gri-

bam izsekot visiem viņas nebēdnīgajiem līk-ločiem, visām

kraujām, gleznainajiemi krastu nobrukumiem, kas krāšņajā 'za-

ļumā mainās no baita līdz tumši sarkanam ar vieglām pāreju no-

krāsām pa vidu, un tā līdz pat Abavai, kaut arī mūsu ceļš tādēļ
vai divkāršotos. 'A <
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Lankserdes pakalns, Šeit lai sakām ardievas abām dai-

ļavām, jo tepat lejā, abas gandrīz vienā vietā, pēc apm. 40 klm.

garas gaitas viņas sastapušas savu māmuļu Abavu un viena

par otru steigdamās iekļauj savas draiskulīgās galvas viņas

klēpī. Rietumu pusē, šķiet, gandrīz ar roku sasniedzama, gul

ielejā Sabile, bet austrumos — pāri druvām pļavām un iele-

jām, rietu saulē atmirdz vēl reiz mīļā Kandava.

Līdz Sabilei vēl krietnu stundu garš gājiens. Atkal — kā

mums tīk — varam pasteigties un pārnakšņot pilsētiņā, vai ari

Imules leja no Buses pilskalna.

lūkot sarunāt guļas vietu tepat kada siena šķūnītī. Nav piedzī-
vots, ka kurzemnieks to kādam liegs.

2. Tuvojoties Sabilei, pa lielceļu no dienvidiem, ieraugam

viņu tīksmīgi izlaidušos Abavas sengultnes saulainajā ziemeļu
nogāzē. Kas kaiš tai negozēties saulītē, kad spēcīgs avots dze-

sē slāpes un Abavā var kājas atveldzēt! Tiesa, nav Sabilei

un viņas tuvākai apkārtnei tā diženuma, ar kādu mūs pārsteidz

Kandava, un tomēr — viņa ir skaista. Lai Abavas sengultne
šeit rāmāka, lēzenāka, varbūt arī vienmuļāka, toties saulainas

ielejas miers un klusas skudras rosība, šķiet, raksturo Sabili.

Sevišķi to gribas uzsvērt, vērojot Abavas kreisajā krastā dau-

dzās, pārāk daudzās jaunceltās, spodrās mājiņas, kas tik ļoti
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atdzīvina ainavu un piedod visai apkārtnei jauneklīgu žirg-
tumu. Sabile top, joprojām neatlaidīgi top.

Pilsētiņas austrumu daļā jau iztālēm vērojams kalns, kas

paceļas augstāk pār pārējiem paaugstinājumiem. Tas Sabiles

kuršu pilskalns. Vi'uā nonākam, kāpjot pa stāvo Talsu ielu. Jā-

atzīmē, ka šīs ielas stāvums vai ik gadus Sabilei prasa pa cil-

vēka upurim. —• Pilskalns ierīkots Abavas sengultnes kraujā,
starp divām līdztekus gravām. Pēc Brastiņa pētījumiem kalnu

klāj dziļš mītņu slānis. Pilskalna veids stipri, cietis, ierīkojot
tur celiņus un stādot kokus. Nogāzē uz Abavas pusi iestrādāts

pat sakņu dārzs. Lūkojoties no pilskalna, pati Sabile ar Abavu

gul zem mūsu kājām, un sengultnes pretējā nogāzē rosās sa-

vos pagalmos un dārzos čaklie apbūvnieki.
Ar Sabiles pilskalnu saistīta teika par lepnu jaunavu Irm-

gardi, kas solījusies iziet par sievu vienīgi pie tā, kurš spēs pa

stāvo nogāzi no Abavas puses uzjāt pie viņas kalnā. To neva-

rējs neviens. Reiz tomēr atradies kāds, kas apsolījies uzjāt,

bet lai iepriekš ļaujot izvadāt viņa zirgu pa pili. Tas atļauts.
Bet zirgs nebijis vis nekāds īsts zirgs, tam iekšā bijusi uguns.

Tā sprukuši vaļā un nodedzinājusi visu pili ar lepno Irmgardi.
Pēc tam pilij piederīgās zemes izdalītas starp agrākajiem
jaunavas preciniekiem, un tā cēlušās apkārtējās muižas.

Staigājot pa Sabiles ielām, pilsētas kustības straujums iz-

manāms vēl jo mazāk nekā Kandavā. Tikai reizi nēdēļā, tirgus
dienā, jau ar saules lēktu, tā sakot, gluži nelaikā laucinieku

ratu rīboņa saceļ kājās visu pilsētiņu un dažas stundas liek tai

straujāk domāt, skaļāk runāt, naskāk tecēt, kas nemaz lāgā ne-

iederas mazpilsētas ritmā.

Zīmīgi, kā tirgus dienā dzīvāk lati apgrozās nevien Sabiles

pārtikas preču tirgotavās un drānu veikalos, bet tajā dienā arī

abās aptiekās pārdod visvairāk medikamentu un abiem ārs-

tiem sarodas vairāk vājnieku. Zināms, šādas kārtējas vājnieku
dienas nav vienīgi Sabiles īpatnība, tās pazīstamas katram

mazpilsētas ārstam, jo laucinieks bieži vien ciešas ar savu kaiti

līdz tirgus dienai, kad varēs to aizvest uz pilsētiņu reizē ar kar-

tupeļu pūru, cāļu pāri vai sviesta mārciņu.

Bet Sabile neļaujas pārāk traucēties. Jau ap pusdienas

laiku pat tirgus dienā pa tirgus laukumu sitinājas vairs vienīgi
zvirbuli un kāds likteņa piemeklēts suns, kas nestundā zau-

dējis saimnieku.

Viss vairums dzīvojamo ēku Sabilē tāpat kā Kandavā

mūra. Maz ko atšķiras cita no citas: gandrīz katrā pa veikali-

ņam, visos logos sarkan
— roza — balti ziedošu pelargoniju
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kalni. Kada gaumes un devības vienprātība! Bet, diemžēl, ti-

kai — logos.

Vienīgā lielākā Sabiles rūpniecības iestāde — sērkociņu

fabrika, darbu spēj sniegt nelielam skaitam. Pārējie iedzīvo-

tāji pārtiek no amatniecības, tirdzniecības un daudzi strādā va-

sarā kā laukstrādnieki, pludina Abavā kokus, bet ziemā iet

meža darbos.

Auglīga Abavas ieleja gan bus pamudinājusi sabilniekus

ierīkot pie savām mājiņām nelielus augļu, oipui un sakņu dār-

Sabile.

zus. Mazliet vairāk vēl ierosmes, vairāk labas gribas un

būtu brīnums, ka Sabile ar laiku kļūst pazīstama kā īsta dārzu

pilsēta. Pastāv ziņas, ka Sabiles pakalnē kādreiz brīvā dabā

audzēti vīna stādi, un iegūtais vīns Kurzemē plaši lietots. Brī-

nums, ka tagad neviens neķeras pie minētās kultūras, kaut arī

tikai mēģinājuma pēc.
Vēl atzīmējams, ka peldēšanas sporta cienītāji atradīs Sa-

brlē pat Jūrmalu". Viss tur kā piederas: priedes, balta smilts

un ūdens, ko nevienam neliedz laipnā Abava.

Ar tuvāko dzelzsceļa piestātni Stendi (12 klm.) satiksmi uz-

tur autobuss. No Sabiles līdz Kandavai pa lielceļu 14 klm.
Līdz šim mums bija izdevība vērot Abavas sengultni, lie-

lāko vērību veltījām viņas apkārtnei, kamēr pati Abava savas
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burvības atklāj īstenībā tikai no Sabiles sakot un tālāk uz leju.
Tadu jo tīkamu vietu, kur var dienām dzīvot un no kuras netik

šķirties, jo arvien atklāsies jaunas, brīnišķīgas ainas, jaunā ap-

gaismojumā, jaunā uztvērumā, mēs atradīsim, negriežoties no

Sabiles — Rendas cel.a 4. kilometri aiz pilsētiņas un pienākot

pie Abavas. Mūsu priekšā Abavas gultne, paplašinājusies līdz

šim neredzētā platumā. Bet paskat, no pretējā krasta rāmā

gaitā tuvojas siena vezums un braucējs vada zirgu tieši ūdeni

Sabiles Rumba.

Zirgs arī nemaz netielējas, redzams, ite pirmā reize viņam te

Abavas dziļumu mērījot. Pat viņu pavadonim, nelielam puņ-
ķainam plušķītim šāds gājiens nedara raižu, arī viņš turēs līdz.

Un tiešām, ko bīties, kad platuma augšdaļā upes dibens ciets un

gluds kā galds, un vīram ūdens labi lai līdz puslielam. Abos

krastos krietni iebrauktais ceļš liecina, ka šeit norīt itin kārtīga
satiksme.

Straume spēcīga. Pa iezaļgano ūdeni griezdamās, peld ča-

ganas putu grīstes. Tuvumā vajaga būt ūdenskritumam' vai

braslam. Par to pauž arī īpatnējā ūdens šņācošā šalkoņa. Ne-

esam kļūdījušies. Dažus simtus soļu augšpus platuma uz dolo-

mīta slāņa vispār upei izveidojies krāšņs ūdenskritums „Sabi-
"les Rumba". Gan ne tik augsts un varens kā Kuldīgas Rumba,
*bet toties raženais krastu zaļums, lauku klusums un jaukā
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birstiņa pretējā uzkalniņā piešķir šai vietai īpatnēju daiļumu,,
kādu pie Kuldīgas varēja meklēt varbūt dažus gadu simteņus

atpakaļ. Mēs kļūstam uzņēmīgi. Draugi, šī vieta ir jauka, cel-

sim sev būdas! Un tiešām, savam priekam mēs vakarā saku-

ram uguni, izvārām Abavā vilkto lomu un kad jau Rumba ieti-

nusies miglā, salienam alkšņu būdā uz dusu. Ko šis prieks mums

maksā? Teikt — neteikt? Nē, labāk noklusēt, jo mēs vēl lēti

vērtējam prieku, kas nav par dārgu naudu pirkts. Bet va-

jaga tikai reizi nostaigāt gar Abavu vai arī nobraukt laivā 2*5

kilometrus garo gabalu no Sabiles līdz Rendai, lai gūtu pārlie-
cību, ka šādi prieki varētu saistīt daudzus jo daudzus. Tādam

nolūkam vajadzētu Sabilē norīkot dažas laivas. Šķiet, vaja-

dzīgo vārdu te varētu bilst mūsu tūrisma birojs iekšlietu mini-

strijā. Un reizē ar to novērst šķērsli, kas šādu braucienu kavē

pie Sabiles Rumbas. Nolaisties vai uzvilkt lielāku laivu pa

Rumbu prasa lielas, dažkārt gandrīz nepārvaramas pūles. Bet

pie Rumbas atrodas atteka, kura aptek itin prāvu salu. Pava-

saros un rudeņos, kad ūdens līmenis pastāvīgi augstāks, pa šo

atteku var laivu itin viegli izvilkt un tā apiet Rumbu. Pastāvot

zemam ūdens līmenim, attekā var dažkārt tikai pēdas apmēr-

cēt. Tādā laikā varētu izlīdzēt mazas, pavisam vienkārši ierī-

kotas slūžiņas. Tā nebūtu zemē izsviesta nauda.

Turpinot ceļu gar Abavu, mijas zāļainas pļavas ar nogā-

zeniem tīrumiem, bagātīgi noauguši krasti, kur joprojām sa-

stopam pa desmitiem un vairāk simtgadīgus ozolus, mīlīgās lie-

pas, ošus, pa gobai un kļavai, kas visi savvaļā augdami, kopā

ar lazdām un apinīti-rogainīti brīnišķi izteic Abavas īpatnējo

daiļumu.

Gluži nemanot krasti kļuvuši augstāki, biezi necaurredzami

krūmāji un ūdenī ielikuši kārklu vaļņi abās pusēs aizsedz mums

pārējo pasauli. Un tomēr nav vienmuļības! Katram līcītim savs

veids, savs vārds un savs mīļums. Vienā vietā ainu atdzīvina

vienkārša kājnieku laipa, otrā — maza, zaļa saliņa pašā gultnes
vidū, citā atkal pavasara graujošo ūdeņu liecinieki — upē ie-

brucis krasts ar staltu egli un vairākām apsēm vai bērziem.

Kāds savdabīgs, baigs prieks karsē asinis, laižoties laiva

lejup pa Lašu braslu, straujāko krāci šajā gabalā, sapratīs vie-

nīgi, kas pats to izbaudījis. Šajā vietā visa Abavas gultne ka

sētin piesēta visdažādākā apmēra akmeņiem. Vajaga veikla

vadītāja, kas 1 prot laivu novadīt garām bīstamajiem zēmūdens

akmeņiem, lai laiva pēkšņi neuzsēstos uz kāda pelēča un neap-

sviestos. Tāpat koku pludinātājiem šis brasls prasa daudz uz-

manības, veiksmes un sviedru. Ļauna vārda par viņu nesaka
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vienīgi daži zvejnieki, kas brasla lejas gala ierīkojuši tačus un

izdevīgā reizē ievāc teicamu lomu.

lepretim Veģiem mums vajadzētu lūkot nokļūt kreisajā

krastā, kur apmēram 1 klm. dienvidos Abavai atrodas Valgales

pilskalns. Ja mūsu rīcībā nav laivas, varam pameklēt sēkli vai

kādas laipas, ko' pavasaros te parasti ierīko. Kalns meklējams
Abavas pietekas Valgales krastā. Pilskalna veidis gan stipri

bojāts, tur rok granti un glabā kartupeļus. Pēc Brastiņa pētī-

Laipas pār Abavu.

jumiem mītņu slānis šajā kalnā ap 1 m. dziļš, tajā atrodams

daudz kaulu un ogļu. Pār upīti kalns paceļas 23 metru augs-

tumā. No pilskalna atklājas saistošs, plašs skats uz tāļu ap-
kārtni un uz kādu apaļu uzkalniņu, ko dēvē par „Baznīcas
kalnu". Tas atrodas Valgales un otra strautiņa satekā.

Par baznīcas kalnu Bīlenšteins uzrakstījis teiku: „Sense-

nos laikos no kalna izvēlušies divi baznīcas zvani. Tie vadāti

uz daudzām vietām, bet visur skanējuši — Sabile, Sabile! —

Tad tie aizvesti Sabilē un ielikti turienes baznīcā, kur skanot
līdz šai baltai dienai."

Atgriežamies Abavas labajā krastā un turpinām ceļu līdz

Jaunlankām. Šo māju robežās, netālu no Abavas krasta, kāda

strautiņa gravā meklējami bieži daudzinātie Māras kambari.

Tās ir vairākas, dažāda lieluma alas sarkanā smilšakmenī.
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Pārbraucamā vieta Abavā.
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Vietām redzams olu smilšakmens, kas raksturo dolomīta urj
smilšakmena robežas. Sevišķi pavasaros vai pēc ilgāka lietus,

kad pa nelīdzeno strautiņa gultni putodami brāžas ūdeņi, Mā-

ras kambaru krēslainībā dveš mistiska baisme, kas jo nepārva-

rama varēja likties šo alu apmeklētājiem senatnē. Ne par velti

ļcēlusies teika par svētmeitām. Tās 'mēnesnīcā šeit vērpjot vai

ivelējot. Ja tuvojoties kāds mirstīgais, teiksmainās jaunavas

pazūdot. Ja cilvēks šajās alās rokot, atduroties uz kaut kā

Māŗas kambari.

cieta un ar lāpstu piesitot, viņš nogalinot vienu svētmeitu —

nāru. Kāda jaunāka teika, skolotāja Lancmaņa atstāstīta, pauž,

ka Māras kambaros piemitušas nelabas "meitas. Tās atjēmušas
cilvēkierri valodu. Gani, kas nokļuvuši alu tuvumā, nav dzir-

dējuši, ka tos māja sauc, nekā. — D. Soste izteicis domas, ka

Māras kambari būšot' guvuši' savu nosaukumu no tā, ka šīs

alas, droši vien. bijušas seno kuršu upuru vieta, un katoļu ga-

rīdzniecība, censdamās iznīcināt pagānu kulta vietas, uzstādīja
te jaunavas Marijas tēlu pielūgšanai.

No Kaļešiem sākas priežu meži — šī apgabala lielākā ba-

gātība. Ipasi pa lielceļu ejot, aina klust vienmuļīga, tikai Aba-

vas leja joprojām nezaudē savu krāšņumu un pievilcību.
3. Rendas ciems un apkārtne droši pelna, lai kādu dienu

pakavējamies šeit. Abavas sengultnes diženums, salīdzinot pat
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ar Sabiles apkārtni, jau jūtami mazinājies — kraujas vairs nav

tik augstas, nedz stāvas. Vēl kilometrus 5—7 lejup, pie Mež-

zīļu un Pērkonu mājām, kur Abava strauji mutuļo caur nepār-

trauktiem mežiem, sengultne maz vairs vērojama.

Rendas ciems atrodas uz Abavas kreisā krasta. Pār Abavu,
kas šeit ap 20 metru plata, ved koka tilts. Agrāk, gadus 20

atpakaļ, te bija nedaudz ēku: baznīca, ērģelnieka jeb dziedā-

tāja mājiņa, pārcēlāja un pāris citu. Pēdējos gados ciemis stipri

Rendas tilts.

paplašinājies, stiepjas jau kādu kilometru gar Kuldīgas lielceļu
un ieguvis bieži apdzīvotas vietas vārdu. Gabals, no baznīcas

līdz Ērču kapiem, gar Kuldīgas lielceļu, uzskatāms par īstu

senlietu glabātuvi, sevišķi Ērču kapu apkārtne. Žēl tikai, ka

rosīgie ciema cēlāji, ēku pamatus un pagrabus rakdami, aiz ne-

zināšanas iznīcina daudz priekšmetu, kam sava arehailoģiska
nozīme. Rokot pirms pasaules kara Dakšas mājiņas tuvumā

uzrakts ģindenis, kam vienā pusē bija cirvja atliekas, otrā —

ap 1 pēdu garš duncis, ap vidu ādas josta, izrotāta ar bronzas

nagliņām;. Turpat atrada arī vilnas auduma atliekas, kam ma-

las bij izrotātas plānām metāla plāksnītēm. Uz ģindeņa krūtīm
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atrada adas vīstoklīti ar mazam, pilnīgi izplēnējušam ņau-

diuām.

Kilometrus 3 uz Kuldīgas pusi. Putniņu māju tīrumā ap-
skatāmas kritenes — zemes iebrukumi. Kriteņu tur gabalu 30,

no nepilna 1 metra līdz 8 mtr. caurmērā un līdz 3 mtr. dziļumā.
Zemes iebrukšana visbiežāk notiekot pavasarī, tikko zeme at-

kūst. Daža kritene jau labi veca, zemes īpašnieks nemaz ne-

atceras, kad tā iebrukuši, bet dažas rodas vēl klāt. Tepat
Putniņu kaimiņos, Mazrendas daļā atrodas graviņa, kur atklā-

jusies smilšakmena siena, no kuras krīt neliels strautiņš. Te

smilšakmena un dolomīta robeža. Pēc zinātnieku domām kri-

tenes Putniņu tīrumā varētu būt cēlušās, smilšakmenim plai-
sājot.

Tīrumā zem augsnes sekli atrodoties pamatslānis — do-

lomīts. Saimnieks mēģinājis kādā jaunā kritenē rakt. Aizracies

līdz radzes (dolomīta) drumslām un tālāk neticis. Šīs drumslas,
cik vērojams, sabirst smilšakmena plaisās un veicina ūdens cir-

kulāciju

Ciema dienvidus austrumos Abavā ietek Vaidātu upīte.

Sākot no mācītāja muižas līdz Valdātu mājām upīte tek pa

dziļu, krāšņu gravu. īpaši mācītajā muižas daļā izveidojies
brīnum varenu, sirmu liepu un citu lapu koku parks. Kraujās
redzamas skaistas vidus devona formācijas — dolomīts ar

smilšakmeni. Divās vietās upītē sastopam gleznainus ūdens

kritumus — ap 2 -mtr. augstus, izveidojušos dolomītā — viens

pie mācītāja muižas, otrs nedaudz šurpmāk — uz Abavas pusi.
No agra pavasara, kad zem liepām pamirdz košās zeltsta-

rītes, kautrās auslēcītes, un tā joprojām visu augu vasaru šaja

saules piesātinātā gravā' savijušās ūdenskrituma šaflkas un'
bišu zanoņa ar putnu dziesmām un visdažādāko puķu smaršu

brīnišķā simfonijā. Kā apbur neskaitāmo ziedu mirdzums! Tur

šūpojās tumši zilais puķu ozoliņš un viegli iesārtie saules krēs-

liņi, tur spulgo kā zelts, bet dzintarā liegumā meža balzamīnes,

kā gaiši debesu zilgumiņi, ūdens malā mīļās neaizmirstulītes,

gaišais baldriāns un mēļās ūdens mētras, kraujas smiltiņās sau-

lainās drudzenes, paēnā — vijolītes, bet zemeņu ziedu un ogu

vietām kā nobērts. Zem lazdām noslēpušies sārti-mēļā bezlape

un pipernāji.
Ziemeļu rītos no Valdātu mājām, tai vietā, kur Abavā ietek

Mazupīte, atrodas neliels uzkalniņš, ko sauc par pilskalnu.

Kalns nav visai augsts, visapkārt tam saauguši lieli koki, kā-

dēļ skats uz apkārtni aizsegts. Protams, kā jau tādā vietā pa-

rasts, arī šeit kādreiz meklēta apslēpta manta, tikai pūles pa-

likušas bez panākumiem.
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Pāri Abavas ielejai, kraujas viņā malā, kuplos kokos, ie-

slēpušies Lielrendas muiža, ka no ciema skatoties, jumti vien

saskatāmi. P'lašiās muižas zemes sadalitas jaunsaimniecībās

un visā vairumā piešķirtas agrākajiem muižas kalpiem un strā-

dniekiem. Jau kopš Latvijas patstāvības pirmajiem gadiem

jaunājā pilī, kas ilgot ilgojas pēc remonta, novietota pamai>
skola. Muiža var lepoties ar saviem pārdesmit vareniem ozo-

liem un/ liepām. Arī dažs kastanis un osis ievērības cienīgs.

Abava pie Rendas.

Vispār jāsaka, Renda būs tīkama katram atbraucējam, ka-

mēr tas vēros viņas dabas krāšņumus, bet līdz ko sāks meklēt

■un taujāt pēc iedzīvotāju labklājības un kultūras sasniegumiem,
aina klust krietni drūma. Samērā liesā, vieglās smilts augsne,

sevišķi Lielrendas pagastā, kur maz vēl pielikts pūlu augsnes

uzlabošanā, un atstatums no lielākiem apdzīvotiem centriem

un dzelzceļa piestātnēm (Sabile 20 klm., Kuldīga 24 klm., Sten-

de 21 klm.) gadu desmitiem lāva snaust katrai dzīvākai domai

un tieksmei. Raksturīgi, ka tikai gadus 5—6 atpakaļ te parā-

dījās pirmās koppienotavas. Tagad, protams, tās pašas pa-

nīkst vai pat gluži iznīkst.
—

īsi priekš pasaules kara Rendā

varēja sastapt labu dalu pusmūža cilvēku, īpaši sieviešu, kam

savu mūžu nebija gadījies būt nevienā lielākā pilsētā, jā, pat
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dzelzceļa vilciens nebija redzēts. Lielākais un parastākais ie-

ņēmumu avots — ziemā mežu darbi, kur labi varēja nopelnīt
tiklab cirtēji kā vedēji. Un vēl šo baltdien Rendas meži trīc,

kad rokpeļņi un saimnieki ziemā tur pacel savu roku un balsi.

Bet ir kādreiz Rendā arī citādi mēģināts saimniekot. Ga-

dus (>0 — 70 atpakaļ Lielrendas muižas daļā valdīja ievērojama

rosība. Toreizējais muižas īpašnieks barons Brinkens. seko-

dams hercoga Jēkaba priekšzīmei, bija atjaunojis iznīkušās un

Rumba mācītājmuižas upītē.

ierīkojis vēl jaunas rūpniecības. Izmantodams lētāko dzinēj-

spēku — ūdeni, uz nelielās Dzelzsāmuru — Lanku upītes viņš

bija ierīkojis sekošas rūpniecības: divus dzelzsāmurus, zāģu-

sudmalas, kapara āmuru un papīra fabriku. Bezšīm rūpniecī-
bām muižas tuvākā apkārtnē darbojās līmes vārītava, spirta

dedzinātava, alus darītava, dzirnavas, „balto drapju" un ter-

pentīna tecinātava, vairāki darvas cepli un ogļu dedzinātavas—

„bākas" kā vietējie tās dēvē. Par Brinkena plašo un vispusīgo

saimniecības plānu liecina arī sistemātiski izvestā pļavu ap-

ūdeņošana un nosusināšana. Izmantots bija katrs sīkākais

strautiņš un avotiņš. Arī tās upītes ūdeni, kas noderēja augš-

minētās rūpniecībās kā dzinējspēks, vispēdīgi vēl izlietāja

pļavu rasināšanai. Pa koka renēm ūdeni novadīja uz sausākām
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J. Delle, Venta un Abava. 5

vietām, kur rasinājums nepieciešams.. Vietām, kur pārliecīgs

mitrums, lai novērstu pārpurvošanos, bija izrakti grāvji. Vēl

gadus 20 atpakaļ Abavas pļavās bija redzamas koka reņu at-

liekas. Tikpat ilgi būs arī, kamēr izbeigta Lielrendas muižas

pēdēja rūpniecības iestāde — dzelzsāmurs, jo vairākus gadus
tas sagādājis muižai vienīgi zaudējumus. Nēērtie un tālie celi,
kā arī ražojumu mazie apmēri šo pastarīti apraka. Vēl tagad

viri atceras, kā savā jaunībā veduši dzelzsstieims no Rendas

Jaunsaimniecība Abavas lejā.

cauri Kuldīgai, garām Skrundai uz leišiem — Skodas žīdiem.

Arī atpakaļ bijis vedamais — vecas dzelzis pārkalšanai. Piecas

dienas braukuši, aurodami, lolodami, jautri gājis—bez cepures

dažs mājā pārbraucis.

Kādas no minētām rūpniecībām darbojušās jau hercoga

Jēkaba laikā, kā to Mirbachs min savās vēstulēs: „_Rendā ir

divas zāģu sudmalas, kurās zāģē dēlus gan kuģu būvei, gan

pārdošanai. Daļu pludina pa Abavu un Ventu uz Ventspili,
kur tos vai nu izstrādā, vai sūta tālāk uz Franciju un Holandi."

Tolaik Rendas apkārtnē bijuši vēl bagātāka mežiem nekā ta-
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gad. Mirbachs, rakstīdams par zāģusudmalām», gaužas, ka tas

vietām pārāk izskaužot mežus, bet par Rendu viņš saka, ka

mežu šeit vēl daudz, un izskaušana maz manāma. Darvas

cepli, kas vēl gadus 40—50 atpakaļ bija gandrīz pie katrām

mājām, arī hercoga Jēkaba laikā darbojušies. Seno darvas

cepļu atliekas atrod šur, tur dziļi mežos, bet vairāk gan Aba•
vas tuvumā. Daži jaunāko laiku darvas cepļi (Brasliņu, Pēr-

Lanku upīte.

konu, Slujas) darbojas vēl līdz šim laikam. Pastāv ari kaļķu

ceplis netāļ no Abavas, klm. 4 no Rendas.

Retumu cienītājiem par prieku var atzīmēt upes straz-

du jeb krūšu putnu (cinclus merula), ko vispār pie mums sa-

stop reti. Rendā tas mēdz ierasties rudeņos Lanku — Dzelzs-

āmura upītē. Pie Rendas — mācītāja muižas upītē — redzēts

pat vasarā, maija mēnesī, kas liek domāt, ka viņš te ari perē.

Putniņš strazda lielumā, ķermenis apaļš, aste paīsa. Prieks no-

skatīties, kā šis veiklais nieks pašaujas zem ūdens un dažus
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soļus tālāk atkal parādās virs līmeņa, uzmetas uz akmena vai

ledus gabala. Viņa dziesma brīnum sērīgi-maiga.

Dažus kilometrus ziemeļos Rendai sākas vesela ezeru

virkne — Segliņu, Ciekurītis un Zāļezcrs, Gulbis, Zilonis un

Mežkunga ezers — un turpinājās līdz Spārei. Visi tic atrodas

lielos skujukoku mežos, un viņu krasti apauguši bērziem, meln-

alkšņiem, eglēm un krūmājiem, bija gleznaini katrā gada laikā.

Sevišķi jauks bija tumšais Zālezers un dzidrais Zilonis. Tikai

tagad Zāļezeru labāk neredzēt — celmi vien līdumā. Rendas

vārds pieminēts jau 1230. g. kuršu līgumā ar Baldvinu.

Ikviens, kas nokļuvis Rendā, lūkos apmeklēt arī Usmas

ezeru (40 kv. Miru. liels). Ezers atrodas Rendai ziemeļu va-

karos. Jānostaigā kilometri 8 un gandrīz visi pa nepārtrauktu
mežu, līdz sasniedz ezera dienvidus galu. Ezera apkārtne

zema. mežaina. Lēzenos krastus aizjem ganīklas, zemas pļa-

vas (pievas) un tīrumi. Austrumu pusē tā saucamais Goosa

kalns
— sastāvā smilts un grants — pa daļai ezerā nobrucis.

Vietām ezerā var iebrist tālu jo tālu, dibenu tur klāj balta

smilts. Labu peļņu, sevišķi agrākos gados apkārtējiem iedzī-

votājiem atmeta Usmas ezera zivju bagātība. Arī lielu vēžu

„kā celmi", nebija trūkums.

Ezerā atrodas 4 salas. Uz lielākās pastāv divas saimnie-

cības. Dabas pētniekus sevišķi saista Moricsala. ar pirmatnējo,
sargājamo mežu Savu vārdu sala dabūjusi apm 200 gadu at-

pakaļ no grāfa Morica, Polijas ķēniņa Augusta Ik dēla. Kur-

zemes bruņniecība bija ziņojusi Varšavā Moricam, ķa zeme

vēlas viņu nar hercogu. Morics, kura dzīve dēkām bagāta

kopš agras bērnības, ieradās Jelgavā un saņēma no bruņniecī-
bas ievēlēšanas rakstu. Krievu valdība Moricu par hercogu

nevēlējās, jo ķeizarienei Katrīnai I. bija savi kandidāti. Apstā-

kļiem sarežģoties, pēc gada Morics vairs neuzdrošinājās Jel-

gavā palikt. Viņš sapulcināja karaspēku un lūkoja atrast tādu

punktu, kuru varētu ātri nostiprināt. Šim nolūkam diezgan no-

derīga šķita Usmas ezerā kāda sala un 1727. g. augustā viņš
tur apmetas līdz ar 300 karavīriem lesāka apcietināšanas dar-

bus, palīgos pieaicinot arī apkārtējos zemniekus. Pēc 10 die-

nām krievu karaspēks bija sasniedzis Usmas ezera krastus.

Tā kā sala vēl nebija nostinrināta un karaspēks bija niecīgs,

vairs tikai bēgšana varēja Moricu glābt no gūsta. Kādā naktī

Morics slepus atstāja salu, pazuzdams no Kurzemes uz visiem

laikiem. Pirms tam sala saukta nar Zivju salu.

Jau ar pirmo acu uzmetienu Moricsala atšķiras no pārējam

Usmas ezera salām. Kamēr pēdējās apaugušas ar skuju mežu

un krūmājiem, kādus sastop visgarām Usmas ezera apkārtnē.
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Moricsala pārsteidz ar milzīgiem ozoliem, liepām un eglēm.
Zem tām lazdu, krūkļu, pabērzu, meža rožu un dažādu citu krū-

māju biezoknis. Tiesa, apmeklētāju lielākais vairums tur nekā

vairāk arī neatklās, nekā tuvāk neizpētīs un jutīsies pat maz-

liet vīlušies, nekā «sevišķa" neatraduši. Patiesībā Moricsala

nemaz nav uzskatāma kā parasta ekskursiju vieta (to var ap-

meklēt tikai ar īpašu izglītības ministrijas atļauju), bet gan sau-

dzēta zinātniskiem nolūkiem, jo pateicoties augsnes dažādībai,

šeit sastopam mežu, pļavu, purvu un piekrastes augu sabiedrī-

bas. Samērā daudz augu sugu, gandrīz visi mūsu vietējo mežu

koki un daži reti augi, kas uzskatāmi kā retums visā Latvijā.
Uz salas dzīvo sargs. Lai saudzējamās vietas dabiskās norises

paliktu nekavētas, sarga saimniecības vajadzībiām ierādītais

zemes gabals iežogots un ārpus tā lopus nelaiž.

Ezera dienvidus galā, netālu no Leišu mājām, ietek maza

upīte, saukta Seržu valks. Mežā gar Seržu valku sastopamas

īves (Taxus bacata), ko vairumā sastop Dundagas mežos.

Usmas ezera pētīšana* darbus veic vietējās hidro-biolo-

ģiskās stacijas vadītājs cand. rer. nat. Ozoliņš ar kundzi. Pēc

nrof. Maltas atsauksmes ezera flora izpētīta līdz pēdējai iespē-

jamībai, un par to sarakstīts ievērojams zinātnisks raksts.

Lai no Usmas nebūtu jānāk pa to pašu ceļu atpakaļ uz

Rendai. varam uziemt dienvidu rietumu, pēdīgi tikai dienvidu

virzienā meža ceļu, kas ved gar Sluju mājām, un nonākt Aba-

vas malā vai nu pie Būdniekiem vai Dzirniekiem. Visus 7—B

kilometrus mijas jaukts skuju koku mežs ar tīru priedieuu. Tā

nostaigājot ceļa gabalu no Rendas līdz Usmai un atkal līdz Aba-

vai. pamazām iejūtamies un iedzīvojamies šo milzīgo mežu

platībā, kas raksturīga visam šim rietumu apgabalam Abavas

ziemeļos un dienvidos līdz pat Ventai. Protams, bez laba kom-

pasa, kartes un ceļa maizes šajā gājienā nevar laisties. Bet

visiem mūsu piedzīvojumu meklētājiem, kas klusībā gatavojas
doties uz Āfrikas džungļiem, šāds vingrinājums varbūt arī pār-

baudījums jau laikus tepat pašu mājās jo silti ieteicams...

Bet ir arī vēl cits priekšlikums: sēsties Rendā laivā un no-

līgot tos 30 klm. līdz Ventai. īpaši mūsu sporta laikmetā, kur

katram gribas likt 'lietā savas rokas un kājas (arī šajā gadījumā
kājas!), grūti kautko jaukāku iedomāties, .lā, bet laiva? Jā-

atzīstas, ar laivu būs pietiekošas raizes ikvienam ekskursan-

tam, kam nav Rendā ne labu draugu, nedz kaimiņu un kamēr

tūrisma birojs nenāk talkā. Un tomēr mēs brauksim.

4. Pabrokastojuši, ņemam pār pleciem? un rokās šo. to.

kas varētu nodejēt triju dienu garajā ceļā. novēlam Rendai, lai

viņai klātos labāk nekā līdz šim, un sēžamies laivā. Rīts sau-
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lains, laiva slīd lejup viegli un mūsu skati jo vieglāk. Pabrau-

cam garām Kučas lejai —
Rendas koku krautuvei, kur citkārt

gulēja tūkstošiem baļķu un stutmalkas, gaidot savu reizi, kad

varēs Abavā izpeldēties. Šogad viss plašais laukums kā no-

slaucīts, — par (postu daudziem viņu ziem' mežu cirsts gau-

žām maz. Abava gul dziļos krastos. Tomēr vietām vēl parā-
dās tīrumi un pa kādai mājai. Tad sākas varens, tumšs egļu
mežs, Abavas krasti šajā vietā dažus solus atkāpušies, lai

gultne ērtāk varētu iejemt klēpī savus trinīšus — trīs mīlīgi

zaļas saliņas. Kā izsvaidītas rotaļlietiņas visapkārt šiem jau-

kajiem bērniem straujumā guļ dažāda lieluma akmeni. Atsitas

vilnītis pret tādu pelēci, pārmet kūleni. Viss gaišs un bezbēdīgs

šķiet. Saulē pat dzelme viņā krastā, zem nolīkusajiem alk-

šņiem, neliekas bīstama. Brīnums, kādēļ gan tādai tīkamai vie-

tai piešķirts drausmīgais vārds — Vēršarīkle? Bet drīz mūsu

brīnumiem gals. Tikuši garām saliņām, mēs sagrīļojamies, it

kā mūsu laivai kāds būtu pašāvis apakšā milzīgu plaukstu un

tad kā skaidiņu iemet to burbuļainā vērpetē. Neesam vēl lāgā

attapušies, kad straume mūs jau aiznesusi līdz Rumbažai — ne-

lielam ūdenskritumam ar krāci. Apakšā sakārtojušās dolomīta

plāksnes pa kāpienam', pa kāpienam. Bet vienā sviedienā mēs

tām pāri: tik gludi un jauki, ka labāk nevar vēlēties. Tiešām,

ja tā varētu šauties visu ceļu, vakarā Ventspilī atrastumies.

Tomēr miums par prieku, šiem straujumiem seko rāmākas

vietas, kur mierīgi var piestāt malā, iemest makšķeri un izcirst

pa asarim.

Pie Pērkoniem pakavējamies ilgāk. Mums padomā ap-

meklēt Oļupīti. To uzejam Abavas kreisajā krastā, egļu mežā.

Atkal dziļa grava. Un tomēr tā nav līdzīga nevienai agrāk
redzētai. Vietām milzīgas egles sakritušas krustām un šķēr-
sām, blakus un pāri gravai, kur zem paparžu ceriem līkumo

brūnais, straujais valks. Nevienam nav paticis cīnīties ap šo

gravu un pievākt nokritušās egles. Daža tur gulējusi desmi-

tiem gadu un .sabirst trūdos, līdz tai pieskaras. Garās palsās
egļu bārdas — ķērpji un zaļi nosūnojušie ciņi ainavu vēl pa-

pildina. Kā pasakā! Mēs mēdzam izsaukties, sastopoties vaigu

vaigā ar šādām pirmatnējām aināmi. Bet vai ar to neizrakstam

paši sev vāju liecību? Ja mēs biežāk izietu dabā, ja mūsu

dzimtene mums vēl nebūtu sveša, mēs uelictātu šo vārdu. Ne

pasakas, dabas daiļums tas!

Kad saule stāv launagā, mēs esam skatījuši tik daudz ne-

aprakstāmi jauku ainavu un jūtamies tik bagāti, ka. Kokaina

runājot, „no mums varētu iztaisīt vismaz 10 bilžu grā-

matas." Jauki! Varbūt šeit varētu dibināt jaunu Sabili? Nē?
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Varbūt pat Kandavu? —
Ai nē! nekas tam līdzīgs. Tur dzel-

tenā smilšakmenī jau apmetusies ūdens bezdelīgu kolonija —

cilvēki tās izbiedētu. Un mežā, kur mēs uzkāpām žagaru pala-

sīt, zem slaidajām apsēm un eglēm tāda tumsība, ka ne odziņa,

ne sēnīte nav samanījušas izaugt. Pelēks, čabošs pērno lapu

klājs. Ko cilvēks tādā drūmībā iesāks? Baigi sametas. Bēgt

atpakaļ pie Abavas! Lai saule un zaļie krētainie bērzi vēdina

pār mums savu dzīvo elipu.

Abavas krasts pie Zilumiem.

Vietu vietām piekrastē pamirdz mums dzeltenie bišu krēs-

liņi, plostbārdis, staltais deviņvīruspēks, irbenāju baltie ziedi,

zilās veronikas, sarkanā pika puķe, rožainā kazu roze, zilgani
vijolētā strēlene, baltās un dzeltenās madaras un liels vairums

citu ziedu. Tikko saule norietējusi, paveras spoži dzeltena

naktsspuldze, tauriņus viesos gaidīdama.
Un šīs krāšņās smilšakmena sienas! sarkanas, dzeltenas,

baltas, ar un bez avotiem, kailas un stāvas, gludas un izvago-

tas, izaiotas, zaļiem krūmu vaiņagiem un bārkstainām saknēm

izgreznotas — pārsteidz mūs cit\ aiz aitas. Sākumā skaitam —

viena, otra, treša — astotā, vēl un vēl, tad skaits sajūk — ba-

gātība, ka ne izskaitīt. Tik izšķērdīgu krāšņumu un dažādību

tiešām nebijām sagaidījuši.
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Mes peldam īstā mežu valstībā. Vietām kilometriem garā
gabalā abos krastos mūs sagaida un pavada nepārtraukts
mežs. Ja kur meža nav pašā krastmalā, vajaga tikai izkāpt pa-
lūkoties, lai tūdaļ to ieraudzītu aiz vienas, lielais —

divu saim-

niecību tīrumiem. Tilta neviena, redzams, nav sevišķas vaja-

dzības. Vairākās vietās brauc tieši cauri Abavai. Vēl apkārtni
raksturojošām iezīmēm pieskaitāmas vairākas plašas koku

krautuves — laukumi. Bet arī te šogad baļķu neviena.

Abavmuižas tilts.

Saule norietējusi. Sēžam Abavas krastā uz mīksta mau-

riņa terasītes. Vakariņas paēstas, bet laivā uz gulu vēl netik

likties. Vērojot pēc kartes, līdz Abavas galam atliek kilometri

4. Kā būtu, kad līdz tumšai lūkotu gabaliņu nolocīt?_Sēžamies
airos. Esam braukuši pusstundu, varbūt drusku vairāk. Sākas

akmeņains brasls, un airiem nav vairs darba. Mūsu vadonis

izslējies laivas priekšgalā, uz priekšu mazliet noliecies, paceltu
vezdu rokā, cenšas novadīt laivu garām zemūdens akmeņiem.

Pazīstam viņa aso skatu, bet ir jau tik tumšs, ka paši savas kā-

jas nevaram lāgā saskatīt, kur nu vēl akmeni ūdenī. Ir prieks

un 'reizē drausmi tā — uz labu laimi. Lai iet, kad citas izvelēs

vairs nav! Vēl šo līkumu, vai tad braslam nebūs gals? īss pa-

grieziens, un mūsu priekšā izslējās augsta, tumša siena Lī-

kumā tā šķietas savienojamies ar pretējā krasta kārklu valni.
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Muižarāju klints.
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Kā darva guļ ūdens klints pakājē. Drebuļi krata, iedomājot
šobrīd te izpeldēties ...

Kāds jods mūs kapāja šauties pa tumsu

tada nezina, it ka rītā vairs dienas nebūtu. Mēs rājam paši
sevi, lai tikai nebūtu jāklusē. Un re — brasls pa to laiku izbei-

dzies, klints mežonīgums plok, pamazām tā i cslēpjas kokos un

mūsu aizmugurē izgaist. Vēl gabaliņu braucam pa gluži rāmu

ūdeni._ Tad, sargādamies iekļūt jaunos pārdzīvojumos, sienam

savu ūdens kumeļu pie kārklu krūma un paši liekamies uz auss.

Abavas ieteka Ventā.

Otrā rītā ar saules lēktu izbraucam cauri ļaunceltajam
Abavmuižas tiltam, vēl viens līkums, un Venta klat. Meži at-

kāpušies, krasti samērā lēzeni, pļavas, tīrumi un jaunsaimnie-
cības. Kuldīga no šejienes 15 klm., Ventspils pāri 60 klm, tu-

vākā dzelzceļa piestātne Ugāle apm. 25 klm. Un apkārt meži—

meži — meži. Šurp visi, kam slāpst pēc džungļiem un vien-

tulības!

Ciriežam savu laivu apkārt. Pie vakarējas briesmu vietas

izkāpjam, gribam dienas gaismā to tuvafc iepazīt._ Klints tie-

šām lieliska, lai gan vairs ne pus tik drausmīga ka vakar va-

garā. Tuvējās mājās dabūjam zināt tas vardu, saucoties

„Muižarāju pliens". Neesot jau vis nekada prieka ar to, 30 gadu

laikā divas govis no turienes Abava iegāzušas un beigtas kā

6
J. Delle, Venta un Abava.
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mušas. Turpat dabūjam pienu, tik maksas nezinot. Ko varot

saprast, kad nedēļām cilvēka neredzot. Citos gados, kad

Abava gulējusi pilna koku, tad gan «pludiņi" šiem visu pienu,

sviestu noēduši, tad ar' maksu zinājuši.
Pa kritalām pielūžņotu un bieziem_krūmiem aizaugušu

gravu, klints austrumu pusē, nogāzēnākā vietā, vienam' no

mums izdodas uzspraukties kraujas virsotnē. Nolaižot velces

auklu lējā, izmērojam sienas augstumu — tur pat 30 metru. le-

dzeltenā smilšakmeņi vietām saskatāms māls. Vairākas avotu

strūklas plūst gar sienu lejup, krasta lēzenumā viet' vietām

savienojas un pazūd Abavā.

Mums brokastojot, pienāk klāt vecs tētiņš —zirgu gans.

Pavēro mūs, apskata laivu un pagroza galvu: ar jūras laivu

pa Abavas brasliem augšā vis netikšot. Saprotam gan: sa-

līdzinot ar vietējo laivām
— tās tievas, šmaugas kā līdaciņas —

kur iesēst var labi tikai pāris braucēju, mūsu sešvietīgā tiešām

bija „jūras laiva". Bet tik bēdīgam pareģojumam mums negri-

bas ticēt. Lējā tikts, tad arī augšā jātiek,— mēs nepadodamies.
Un tikām arī. Patiesībā šis divu dienu atpakaļ brauciens

bija vēl jaukāks, kā vienā dienā drāžoties lejā. Darba gan pie-
tika rokām un kājām. Straujajos braslos, un tādu laba tiesa —

Pluču. Prāmnieku, Pērkonu, Rumbaža — ar airiem pret strau-

mi nekas vairs nav darāms. Tad — viss liekais nost un pats

Abavā iekšā. Braslos nav dziļš, vietām līdz ceļiem,, daudz, ja
līdz gurniem. Viens satver laivu priekšā aiz ķēdes, otrs lej-
galā stumj — viegli un jautri. Šļakatas šķīst pāri galvai. Tā

cīna ar Abavu.

Bet vakarā vēl jāizcīna lieli kari, proti: vai Abava skai-

stāka no Kandavas līdz Rendai, vai no Rendas līdz Ventai?

Domas šķeļas, aizstāvji rodas abām pusēm Beidzot vienoja-
mies: Abava viscaur skaista. Un tiešām, plašu, tāļu skatu,
labi iekopti druvu, leknu pļavu un glītu ganāmpulku cienītāji,

nav šaubu, izšķirsies par labu Kandavas-Sabiles apkārtnei.
Turpretī visi, kam mīļa pati neaizskartā, cilvēku roku maz

pārveidotā daba, ar saviem mežiem, kraujām un krācēm, sla-

vinās Abavas lejas teci un tās apkārtni.
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