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IEVADAM

Dzīvojamās ēkas, tāpat kā apģērbs un uzturs, pie-

der pie cilvēku eksistencei pašiem nepieciešamajiem

līdzekļiem, jo «cilvēkiem vispirms vajag ēst, dzert,

ģērbties un kaut kur dzīvot, iekams tie var nodarbo-

ties ar politiku, zinātni, mākslu, reliģiju utt.» 1

Mājokļu izveidojumu lielā mērā noteic dabas ap-

stākļi, ražošanas veids un tautas sociālekonomiskais

stāvoklis. Līdz ar to, pētot mājokļu tipus, iekārtojumu

un izmantošanu, iegūstam ziņas par tautas materiā-

lās kultūras un dzīves veida īpatnībām dažādos vēs-

tures laika posmos.

Nav noliedzams, ka vienādos ģeogrāfiskos un so-

ciālekonomiskos apstākļos samērā plašā teritorijā

sastopami līdzīgi mājokļi dažkārt pat dažādu tautu

piederīgiem. Tomēr etnogrāfiskie pētījumi rāda, ka

katras tautas mājokļa izveidojumā saskatāmas lie-

lākas vai mazākas atšķirības. Tās izpaužas gan mā-

jokļa iekšējā iekārtojumā un pavarda izveidojumā,

gan arī atsevišķo telpu izmantošanā un ēkas detaļu

terminoloģijā. Visas šīs atšķirības, kas nereti veido-

jušās vairāku gadsimtu ilgā laika posmā, rāda šīs

tautas mājokļa etnisko specifiku.

Ņemot vērā, ka ikvienas tautas mājokļi izvei-

doti ciešā sakarā ar tās dažādo etnisko grupējumu

nosacītajām īpatnībām un ka to celtniecībā izpau-
žas arī kaimiņu tautu ietekme, mājokļu pētījumi
sniedz interesantu materiālu par tautas sastāvā

ietilpstošo dažādo etnisko grupējumu un dažādu

kaimiņu tautu kultūras sakariem un savstarpēju

mijiedarbību. Kopā ar citām zinātnes disciplīnām šī

etnogrāfijas nozare palīdz risināt etnoģenēzes pro-

blēmas.

Nav noliedzams, ka zemnieku mājokļu izveido-

1 К. Markss, F. Engelss, Darbu izlase, 11, Rīga, 1950.

155. lpp.

jumā, salīdzinot ar pilsētnieku dzīvokļiem, daudz

ilgāk saglabājās un atspoguļojās senās, no paaudzes

uz paaudzi pārmantotās tautas celtniecības tradīci-

jas, celtniecības senie konstruktīvie paņēmieni, telpu

plānojums, mājokļu iekšējais iekārtojums un rotā-

jums. Te labi vērojama arī tautas mākslinieciski es-

tētiskā gaume un jaunrades talants, kas dod nozī-

mīgu materiālu tautas kultūras, mājas dzīves veida

un sadzīves īpatnību attīstības gaitas pētīšanai.

Mājokļu pētījumi sniedz arī zināmu ieskatu par

celtniecībā lietotajiem darba rīkiem un celtniecības

konstrukciju attīstību, tādā kārtā dodot materiālu

arhitektūras un amatniecības vēsturei.

Tā kā Latvijas PSR zemnieku mājokļi līdz šim

etnogrāfijas un arhitektūras literatūrā samērā maz

apskatīti un analizēti, autore uzsāka pētīt zemnieku

mājokļus vienā no Latvijas PSR etnogrāfiskajiem no-

vadiem
— Vidzemē, 2 kā rezultātā tapa šī mono-

grāfija.

Vidzemē līdz pat pēdējam laikam vēl konstatē-

jami divi pilnīgi atšķirīgi zemnieku dzīvojamo ēku

tipi: istaba un dzīvojamā rija. Bez tam par dzīvokli

Vidzemē vēl XX gs. pirmajos gadu desmitos dažkārt

izmantota pirts un siltā laikā arī klēts. Ēdiens gata-
vots ne vien parastajā istabas vai dzīvojamās rijas

virtuvē, bet ari šai vajadzībai speciāli celtā namiņā,

kas nereti apvienots ar pirti. Ja istabas iekārtojumā
redzamas tikai dzīvošanai un mājas darbiem nepie-

ciešamās telpas, tad dzīvojamā rijā zem viena ko-

pēja jumta apvienotas gan dzīvojamās, gan lauk-

2 Svarīgi atzīmēt, ka līdz pat 1917. gadam Vidzeme bija

administratīvi un ekonomiski saistīta ar igauņu apdzīvotajiem

apgabaliem — Dienvidigauniju, Sāmsalu un dažām citām igauņu

salām t. s. Vidzemes guberņā ar Rīgu kā guberņas pilsētu. Sajā

darbā turpmāk par Vidzemi tiks apzīmēta tikai bijušās Vidze-

mes guberņas latviešu apdzīvotā daļa.
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saimniecībā nepieciešamās saimniecības telpas. Tur

atrodas sera žāvējamā rija, labības kuļamais pie-

darbs, salmu un pelavu novietne, dažreiz pat lopu
mītne utt.

Vidzemes zemnieku istabas, klēts un pirts ārējā

izveidojuma, iekšējā iekārtojuma un apkures ietaišu

īpatnības sastopamas arī Kurzemē un Zemgalē, bet

mazāk raksturīgas Latgalei; dzīvojamā rija turpre-

tim citos Latvijas etnogrāfiskajos novados tikpat kā

nav sastopama, bet gan jo plaši pazīstama Igauni-

jas PSR.

Ir zināms, ka dzīvojamā rija Vidzemē līdz ar ka-

pitālisma strauju attīstību XIX gs. otrajā pusē zaudē

savu nozīmi. Šai laikā zināmu patstāvību un tu-

rību ieguvušie zemnieki tās vietā sāka celt jaunas
istabas. Tagad, pēc apmēram 50 gadiem, dzīvojamā

rija Vidzemē ir jau gandrīz pilnīgi izzudusi un ir

uzskatāma par lielu retumu.

Vidzemes zemnieku mājokļu dažādo tipu attīstī-

bas problēma un izcelšanās etnogrāfos izraisījusi

ievērojamu interesi un pat zināmas domstarpības.

Problēmas noskaidrošanai autore pievērsās šādiem

galvenajiem jautājumiem: kādas ir Vidzemes zem-

nieku dzīvojamo ēku dažādo tipu kopīgās un kādas

atšķirīgās pazīmes; kāds ir viena un otra mā-

jokļa tipa iekšējais iekārtojums, apkures ietaises,

istablietu izvietojums un kā tajos noritēja zemnieku

mājas dzīve; kā telpas iekārtoja un rotāja svētkiem

un svinībām un, beidzot, kādu apstākļu ietekmē Vid-

zemē veidojās dažādie zemnieku mājokļu tipi.

Sevišķa uzmanība pievērsta dzīvojamo ēku iekārto-

jumam un izmantošanai atkarībā no zemnieku sociāl-

ekonomiskā stāvokļa un zemniecības sociālā noslā-

ņojuma. Šie apstākli ņemti arī vērā, noteicot, kur

un kādā laikā sastopami atsevišķi mājokļu tipi.
Tādā kārtā, analizējot Vidzemes zemnieku mā-

jokļus, parādīts ne tikai to celtnieciskais izveido-

jums un arhitektūras attīstība, bet tie analizēti

arī kā zemnieku sociālekonomiskā stāvokļa raksturo-

tāji un zemnieku saimnieciskās un mājas dzīves

kompleksa sastāvdaļa.

Monogrāfijā Vidzemes zemnieku mājokļi pēc

iespējas salīdzināti ar materiālu, ko sniedz Latvijas
PSR citu etnogrāfisko novadu un kaimiņu tautu

zemnieku mājokļi. Raksturots arī to celšanai lietotais

materiāls, tā sagatavošana, apstrādāšana un celtnie-

cības konstruktīvie paņēmieni.

Monogrāfijā sakopotas un analizētas ziņas par

Vidzemes zemnieku mājokļiem klaušu saimniecības

sairšanas un kapitālisma nostiprināšanās periodā,
t. i., laika posmā no XVIII gs. beigām līdz XIX gs.

60.—70. gadiem. Uzsākt Vidzemes zemnieku mā-

jokļu pētīšanu tieši ar šo laika posmu pamudināja
vairāki apsvērumi:

1) Vidzemē no šī laika vēl saglabājušies seni

celtniecības objekti, kā ari dažas senas mājokļu
iekārtošanas tradīcijas. Tas dod iespēju pārbaudīt
arhīvos un citos avotos atrodamās liecības un salī-

dzināt tās ar vēl saglabāto faktisko materiālu.

2) Līdz XIX gs. 60.—70. gadiem Vidzemē celtie

zemnieku mājokļi visumā labi saglabājuši tautas

celtniecības senās tradīcijas, kas. uzplaukstot kapi-

tālismam, XIX gs. beigās sāka izzust. 8

3) Pārejot uz jaunu sociālistisko ražošanas

veidu, vecās celtnes kā jaunajiem uzdevumiem nepie-

mērotas strauji izzūd. Tādēļ ir nepieciešami tās pēc

iespējas pilnīgāk apzināt un ātrāk izpētīt.

Pētījumiem izmantoti Latvijas PSR arhīvu, mu-

zeju un bibliotēku materiāli, dažādas kolekcijas Lat-

vijas, Igaunijas un Lietuvas PSR etnogrāfiskajos

muzejos un privātos krājumos un autores 'savāktie

t. s. lauku materiāli. Sākot ar 1951. gadu, autore

ik gadus piedalījās Latvijas PSR ZA etnogrāfu eks-

pedīcijās, dažādos komandējumos un izbraukumos,

pētot gan Vidzemes, gan citu Latvijas etnogrāfisko
novadu zemnieku mājokļus. Salīdzināšanai materiāls

vākts arī izbraukumos pa Igaunijas PSR un tās sa-

lām (Sāmsalu, Abruku), kā arī pa Lietuvas PSR

(galvenokārt Kauņas un Viļņas apkārtni un Latvijas

PSR pierobežu).
Izmantoti ari dažādi literatūras avoti: arhitektu,

etnogrāfu, vēsturnieku, arheologu, filologu un eko-

nomistu darbi, kā ari folkloras un literārie .sacerē-

jumi, kas noder par ilustratīvo materiālu.

Citējot vai ari atsauksmēs (parindēs) minot

arhīvos, muzejos, ekspedīcijās vai arī literatūrā

iegūtos materiālus, norādīts dokumentos minētais

administratīvi teritoriālais iedalījums. Tā, piemēram,

XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā uzrak-

stītajās ziņās bieži minēti apriņķi un draudzes

vai muižas, turpretim XIX gs. beigās un XX gs.

pirmajos gadu desmitos parasti norādīti apriņķi un

pagasti.

Pēdējos gados iegūtajos materiālos minēti rajoni,

3 Līdz ar kapitālisma attīstību sākās zemnieku māju iepirk-

šana par dzimtu. Zemnieki pārbūvēja vecos mājokļus vai arī

cēla pilnīgi jaunus. Sākot ar XIX gs. 70.—80. gadiem, zemnieku

mājokļu celtniecībā vērojama spēcīga pilsētu un muižu celtnie-

cības ietekme. Zināmā mērā tā ir saskatāma arī jau agrāk, bet

tad tauta svešos ieguvumus prasmīgi sakausēja ar savām veca-

jām tradīcijām. Turpretim, attīstoties kapitālismam, satiksmei un

tehnikai, šī prasme it kā zūd. Arī atsevišķu novadu etniskās

īpatnības, sākot ar šo laiku, lielā mērā nonivelējas, un tautas

celtniecības jaunrade visā Latvijā sāk pakļauties zināmai vien-

veidībai.
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ciemu padomes un kolhozi, kādi pastāvēja doku-

menta uzrakstīšanas laikā.

Darba beigās pievienots avotu un literatūras sa-

raksts, kā arī personu, vietvārdu un lietoto saīsinā-

jumu rādītājs.

* *

*

XVIII gs. otrajā pusē Vidzemē pastāv dzimtbūt-

nieciska klaušu saimniecības iekārta, ko palēnām

sāk nomainīt kapitālistiskais ražošanas veids. Val-

došā muižnieku šķira — galvenokārt vācieši, kuru

rokās atradās visi svarīgākie ražošanas līdzekļi:

zeme, meži, upes un ezeri, bez žēlastības apspieda

un ekspluatēja dzimtļaudis — vietējos latviešu un

igauņu zemniekus. Šie un arī nacionālie spaidi ievē-

rojami saasināja dzimtļaužu un muižnieku šķiriskās

pretrunas.

Vidzemes zemnieki — galvenie materiālo vērtību

ražotāji — atradās pilnīgā atkarībā no muižniekiem.

Zemnieku lietošanā bija nodota daļa atsevišķo
dzimtmuižu zemes, uz kurām bija uzceltas to mājas

jeb sētas. Par šo iedalīto zemi, ko zemnieki apstrā-

dāja ar savu darbaspēku un inventāru un no kuras

tie ieguva sev uzturu, tiem bija jāiet muižas klau-

šās. Šādā kārtā zemniekiem iedalītā zeme, uz kuras

atradās viņu mājas jeb sētas, bija uzskatāma it kā

par naturālu darba algu un līdzekli, ar ko muižnieki

nodrošināja savas saimniecības ar darbaspēku.
«. .. Zemnieku «pašu» saimniecība uz viņiem

iedalītās zemes bija muižnieku saimniecības nosacī-

jums, tās mērķis bija nevis zemnieku «nodrošinā-

šana» ar dzīves līdzekļiem, bet muižnieku «nodroši-

nāšana» ar darba rokām,» 4 norādīja V. I. Ļeņins.

Zemnieku stāvokli visai nedrošu šai laikā pada-

rīja Vidzemē t. s. mazo jeb lopu muižu (Hoflage)
iekārtošana. Šim nolūkam ļoti bieži muižas tīrumiem

tika pievienota zemnieku zeme, bet zemniekiem tika

ierādītas vai nu kādas citas tukšas, pilnīgi nolais-

tas mājas, kuru iepriekšējais saimnieks bija izputē-

jis vai padzīts, vai arī nekultivēta zeme kādā mež-

malā, atmatā vai purvmalā. Ja nebija iespējams lik-

vidēto māju saimniekam ierādīt zemi kaut kur citur,

tos pārvērta par kalpiem vai par vaļiniekiem. 5

4 V. I. Ļeņins. Kapitālisma attīstība Krievijā. Raksti,

3. sēj., 158. lpp.
s Mazo muižu ierīkošanu plaši apskatījis А. V. Hupels. Viņš

samērā spilgti sniedz zemnieku ciemu «saspridzināšanas» ainas

un zemnieku ciešanas, tiem atstājot rūpīgi celtās ēkas un tīru-

mus. Hupels tomēr attaisno šādu muižnieku rīcību, jo tā nākot

par labu muižas saimnieciskiem apsvērumiem (skat. A. W. H v -

pel. Topographische Nachrichten, I. Riga, 1774, 59. lpp.).

Jau 1751. gadā J. Eižens rakstīja par Vidzemes

zemnieku pilnīgi atkarīgo stāvokli no muižniekiem. 6

Par to runā arī Vidzemes ģenerālgubernators
J. Brauns 1765. gadā landtāgā: «Kaut ari zemnieku

zeme un māja paliek kunga tiešs īpašums, tomēr ne-

vajag zemniekam, kas pilda savus pienākumus un

pienācīgi kopj māju, to atņemt citādi kā vienīgi, ja

muižai tā ir tieši nepieciešama mazās muižas (Hof-

lage) iekārtošanai.» 7

Tomēr ģenerālgubernatora J. Brauna vēlēšanās

netika ievērota. Par to liecina daudzās zemnieku sū-

dzības un žēlošanās par nepamatotu padzīšanu no

mājām. Tā, piemēram, 1776. gadā Cēsu pilsmuižas

zemnieki savā sūdzībā rakstīja: «Mūsu kungam ir

trīs vecas muižas, bet ar tām viņam nepietiek, kaut

jau pie to apstrādāšanas mums darba par daudz.

Viņš sāk izsviest zemniekus no viņu mājām un di-

bināt jaunas muižas. Te nocērt mūsu mežus, ko

mūsu tēvi un mēs paši esam saudzējuši. Mūsu mežu

koki mums par velti jāsaved viņa muižās. 1781. gadā

viņš uzsāka pirmās jaunās muižas nodibināšanu,

pie kam tas izmeta no viņu mājām divus saimnie-

kus.» 8

Tomēr zemnieki neko nepanāca, un viņu stāvok-

lis faktiski turpināja pasliktināties. 9 Šo laiku rak-

sturo atkārtotas zemnieku sūdzības cara valdībai

Muižas lauku paplašināšanu un t. s. mazo vai lopu muižu

iekārtošanu uz zemnieku zemes, kas bijusi parasta parādība jau

no XVIII gs. pirmās puses, samērā plaši analizējuši padomju
vēsturnieki J. Zutis un M. Stepermanis (skat. Я. Я. Зутис. По-

литика царизма в Прибалтике в первой половине XVIII в.

Москва 1937, 100. lpp.; М. Stepermanis. Zemnieku ne-

mieri Vidzemē 1750.—1784. Rīgā, 1956., 14.—16., 167. у, с. lpp.)
B Eines Lieflāndischen Patrioten Beschreibung der Leib-

eigenschaft, wie solche m Liefland ūber die Bauern eingefiihret

ist. Sammlung russisclīer Geschichte, IX, St. Petersburg, 1764,

493.—494. lpp.

«... Ein Lieflāndischer Bauer ist seinem Herrn dergestalt

eigen, dass ihm selbst keine Art von Eigenthum mehr übrig

bleibt. ... Der Bauerhof, den er bewohnet, diese elende Hūtte.

worin er kaum vor Frost und Regen sicher ist, das Land, das

er bearbeitet, ailes dieses ist nicht sein eigen, sondern ein

Eigenthum des Herrn, dem er dienēt... Der Herr kann einen

Bauer von einer Bauerstelle auf eine andere versetzen. Er kann

ihn gar ohne Land lassen, dass er, als ein Tagelshner, sein

Brot bei andern verdienen muss.»

7 M. Stepermanis. Op. cit., 110. lpp.
8 M. Stepermanis. Op. cit., 166.—167. lpp.
я H. J. J а n n a v. Geschichte der Sklaverey und Charakter

der Bauern m Liel- und Ehstland. 1786.

Jo spilgti latviešu zemnieku nožēlojamo stāvokli raksturo-

jis Garlībs Merķelis savā darbā «Latvieši, sevišķi Vidzemē, filo-

zofiskā gadsimteņa beigās» (Rīgā, 1953.).

Asi klaušu saimniecības iekārtu kritizējis arī Baltijas vācu

mediķis A. Hīks (А. V. Hue сk. Darstellung der landwirt-

schaftlichen Verhāltnisse m Ehst-, Liv- und Curland, Leipzig,
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par saviem apspiedējiem — muižnieku šķiru. Arī at-

kārtoti pieaugoši zemnieku nemieri Vidzemē rakstu-

rīgi jau no XVIII gs. vidus. 10

Nožēlojamais zemnieku stāvoklis nenoliedzami

atspoguļojās visā viņu dzīves veidā un materiālajā
kultūrā un tātad arī mājokļu izveidojumā. Zemnieku

apziņa, ka viņi ir piespiesti dzīvot pazemojošā ver-

dzībā un ka savās mājās viņi ir tikpat nedroši kā

putns uz zara, kā arī daudzie nesekmīgie zemnieku

nemieri un tiem sekojošās vajāšanas, zemnieku bē-

guļošana un ekonomiskais nespēks bija šķērslis viņu

mājokļu uzlabošanai un labiekārtošanai. Visu šo

iemeslu dēļ zemnieku mājokļu lielākā daļa vēl līdz

XIX gs. vidum ir visai nožēlojama, kaut arī jau

XVIII gs. otrajā pusē atsevišķās zemnieku mājās

bija pazīstami ķieģeļu dūmvadi, stikla logi, dēļu

grīdas utt.

XIX gs. sākumā Vidzemē, sabrūkot klaušu saim-

niecības sistēmai, izveidojās divu ekonomisko pamat-

sistēmu apvienojums: klaušu-atstrādāšanas un ka-

pitālistiskās-naudas nomas sistēmas visdažādākās

kombinācijas. Pastāvot šādai klaušu nomas sistē-

mai, zemnieks-nomnieks dzīvoja un strādāja uz bada

nāves robežas. Pat tad, kad bija vidēja raža, viņš

pārtika tikai no pelavu maizes. ll Laikabiedrs In-

driķis Straumītis, raksturojot šī laikmeta zemnieku

dzīvi, rakstīja: «.. .Es redzēju, kā mans tēvs, kurš

bija spēcīgs miesās un garā, strādāja kā vērsis un

ēda ari kā vērsis — pelavas
...

Es redzēju, ka gan-

drīz visu vasaru visi, izņemot tikai kādu nespēcīgu

vecenīti, nodzīvoja muižā uz kunga laukiem. Tur

tika apstrādāti tīrumi, savākts siens, celtas jaunas

ēkas, nolīsti meži, dedzināti līdumi, tīrīti un līdzi-

nāti jauni, paplašināti veci tīrumi un pļavas. Dar-

biem nebija ne iesākuma, ne gala; viņi gāja kā rats

bez apstāšanās. Mājās priekš sevis zemnieki varēja
strādāt tikai īsās muižas darbu pastarpās un, ja

spēja, pa naktīm.
.. . Sienu bieži pļāva pavasari.

1845); krievu publicists J. F. Samarins (Ю. Ф. Самарин.

Крестьянский вопрос в Лифляндии. Соч., т. X, М. 1896); vācu

buržuāzijas liberālais ekonomists A. Agte (Dr. Ādolf Agh te.

Ursprung und Lage der Landarbeiter m Livland. Tūbingen,

1909; latviešu valodā — Laukstrādnieku sākums un stāvoklis

Vidzemē. «Mājas Viesis», 1909., 15.—34. nr.) v. c.

10 M. Stepermanis. Op. cit.; M Āboliņa. Vidzemes

zemnieku klaušas un nodevas XVIII gs. beigās. Vēstures prob-
lēmas, I, Rīgā, 1J57., 5.—93. lpp.; M. Āboliņa. Klaušu saim-

niecība un zemnieku šķiru cīņa Vidzemē XVII gadsimta beigās.

Disertācija, 1957.; J. Zutis. Latvija klaušu saimniecības sa-

iršanas periodā un Kauguru nemieri 1802. gadā. Rīgā, 1953.,

84.—158. lpp.
11 J. Zutis. Cīņa par agrārām reformām XIX gadsimteņa

pirmā pusē. Rīgā, 1945., 37. lpp.

.. .
Zemnieku tīrumi no malām sarāvās un aizauga

ar zāli, bet pļavas aizņēma krūmi. Viņu nabadzīgās

būdiņas šķiebās, izgorījās no pakšiem, gāzās arvien

vairāk uz sāniem, kļāvās viena pie otras ar savām

plikām ribām, iekams beigās sabruka čupā.» 12

Asās šķiru cīņas apstākļos cariskā valdība atse-

višķos gadījumos bija spiesta atzīt reformu nepiecie-

šamību, par ko liecina landtāgu lēmumi 1804. un

1809. gadā un citi Vidzemes zemnieku likumi.

Tomēr tas viss zemnieku stāvokli maz uzlaboja.
Arī dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē 1819. gadā ne-

radīja apstākļus kaut cik ievērojamai zemnieku mā-

jokļu uzlabošanai, bet drīzāk gan vēl vairāk paslik-

tinājās to kopšana un uzlabošana.

Pēc 1819. gada likumiem Vidzemes zemnieki, kas

līdz reformai skaitījās saimnieki, pārvērtās t. s. brī-

vajos rentniekos. Muižnieki ar tiem parasti slēdza lī-

gumu tikai uz zināmu laiku, un zemnieki vienmēr

dzīvoja bailēs, ka muižnieks var līgumu nepagarināt.
Bez tam muižnieki, redzot zemnieku turību: iekoptus

laukus, labas ēkas utt., palielināja klaušas un node-

vas. Tas viss kavēja ēku uzlabošanu un kopšanu, jo

arī pārtikušie zemnieki centās ārēji ne ar ko neat-

šķirties no trūcīgajiem zemniekiem. Tikai tad, kad

līdz ar kapitālisma attīstību XIX gs. otrajā pusē sā-

kās strauja zemnieku māju iepirkšana par dzimtu,

radās ari zināms progress zemnieku mājokļu izvei-

dojumā. Tomēr kapitālisma attīstības rezultātā pa-

stiprinājās zemnieku sociālā noslāņošanās ar visām

savām pretrunām. Tas jo spilgti izpaužas šā laika

turīgo un trūcīgo zemnieku mājokļu izveidojumā un

iekārtojumā.

Jau monogrāfijā analizētajā laika posmā, t. i.,

XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē, zemnieki

nav vienveidīga masa, bet sastāv no vairākiem gru-

pējumiem, kuru pamatā ir to šķirošanās gan pēc

mantiskā stāvokļa, gan arī pēc uzlikto klaušu un no-

devu lieluma.

Līdzās zemnieku māju nomniekiem, t. s. pilntie-

sīgajiem saimniekiem, kuru saimniecību lielums pa-

rasti bija 1/i arkla 13
,

bija vēl iebūviešu grupa. Šie

12 Indriķa Straumīša raksti (1840.—1845.). Pareizticība

pie latviešiem. Rīgā, 1906., 8. un 10. lpp.
18 Pēc 1804. gada 20. februāra nolikumiem arkls nebija

noteikts zemes platības mērs, bet sastāvēja no aramzemes, ga-

nībām un pļavām, kas deva zemniekam tīru ienākumu 80 dāl-

deru kopsummā. Nosacīti pieļaujot, ka visa zemnieka iedalītā

zeme sastāv no augstākās kvalitātes aramzemes (1. grāds), uz

viena arkla iznāktu tikai 41,6 ha, bet, ja pieņemtu, ka arklu

sastāda vienīgi viszemākās kvalitātes siena pļava (4. grāds),

tad uz viena arkla iznāktu jau 668,8 ha. Pa lielākai daļai arkla

izmēri svārstījās no 100 līdz 150 ha. Parasti zemnieku saimnie-



zemnieki nomāja nelielu zemes gabalu, kas parasti

atradās kaut kur nomaļus no citu zemnieku laukiem

(mežā, ganību vidū v. c). Šādā iebūviešu stāvoklī

parasti nokļuva saimnieki, kuru zemi pievienoja

muižas laukiem. Kamēr iebūvietis iekopa līdumu un

uzcēla ēkas, viņu daļēji atbrīvoja no muižas klau-

šām. Tomēr viņa stāvoklis bija nesalīdzināmi grū-

tāks par t. s. veco saimnieku stāvokli.

Skaitliski vislielāko zemniecības slāni veidoja
bezzemnieki: kalpi, dienas strādnieki un vaļinieki.

Vidzemes zemnieku likumi noteica, ka kalpus un kal-

pones pa zemnieku sētām izdala pagasta tiesa, ku-

ras pienākums bija raudzīties, lai katrā zemnieku

mājā būtu pietiekams skaits darba spējīgu cilvēku. 14

Tāda kārtība bija nodibināta, lai saimnieki va-

rētu kārtīgi izpildīt muižas klaušas. 15 Pagasta tiesa

noteica arī kalpu atalgojumu, protams, cenšoties aiz-

stāvēt saimnieku intereses. Saimniekam bija ari tie-

sības ar miesas sodu pārmācīt savus kalpus.
«. .. Tādā kārtā bezzemnieks-kalps kļuva par dzimt-

cilvēku otram dzimtcilvēkam — māju saimniekam.» 16

Un tomēr visiem bezzemniekiem nebija iespējams

iegūt kalpa vietu un «salīgt» pie saimniekiem. Dau-

dzi bezzemnieki dzīvoja par tā saucamajiem «vaļi-

niekiem», kas pārtika no gadījuma darbiem. Vaļi-
nieku vidū bija arī liela daļa lauku amatnieku, kas

izpildīja dažādus gadījuma pasūtījumus vai arī strā-

dāja vietējam tirgum, pārdodami gada tirgos koka

traukus, ratus, ragavas, riteņus, vērpjamos ratiņus,
aužamās stelles v. c. izstrādājumus. Šie vaļinieki mi-

tinājās vai nu kādā saimnieka istabas brīvākā kaktā,
vai saimnieka pirtī, kādēļ tos mēdza arī saukt par

pirtniekiem. Katram saimniekam bija atļauts pieņemt

vaļinieku pat tad, ja viņa mājā bija paredzētais kalpu
skaits. 17

Pārejot uz preču-naudas saimniecību, atsevišķās

čības lielums bija V 4arkla, taču nereti gadījās arī lielākas

saimniecības.

Daudzās muižās zemnieku saimniecību skaldīšanās rezul-

tātā iznāca, ka pārsvarā bija saimniecības Vs arkla lielumā.

(Sal. J. Zutis. Cīņa par agrārām reformām XIX gadsimteņa

pirmā pusē. 10. lpp.)
14 Likumi priekš Vidzemes zemniekiem. Pēterburgā, 1804.,

15. lpp.

59. likums. «Tā izlikšana to darba cilvēku iekš mājām
tik vīrišķas, kā arī sievišķas kārtas, tā tai valsts tiesai top

vietās notika mēģinājumi organizēt zemnieku darba-

spēka izmantošanu uz jauniem pamatiem. Muižas dar-

bos par nelielu atalgojumu sāka piesaistīt tos dzimt-

ļaudis-vaļiniekus, kas līdz šim bija dzīvojuši pie saim-

niekiem. Galvenokārt izmantoja tās precēto vaļinieku

ģimenes, kuras saimnieki viņu lielā bērnu skaita dēļ

ne labprāt gribēja līgt par gada vai pusgada kalpiem
un kuru stāvoklis bieži vien bija visai traģisks. La-

bākā gadījumā šādiem vaļiniekiem muižas īpašnieki

ierādīja pāris pūrvietas postažā pamestas zemes, uz

kuras ar muižas palīdzību uzcēla būdiņu. Ar šiem t. s.

būdniekiem (Hāusler) muižniekam nebija nekāda rak-

stiska līguma. Viņu attiecības ar muižniekiem nebal-

stījās ari uz senām tradīcijām, kā tas, piemēram, bija

ar saimniekiem. Slēdzot līgumus ar saviem būdnie-

kiem, muižnieki centās nodrošināt sev darbaspēku

par iespējami lētāku cenu. Būdnieks bez speciālas at-

līdzības varēja dzīvot būdiņā, kas bija muižas īpa-

šums, varēja lietot 2 pūrvietas zemes un dabūja at-

ļauju ganīt vienu vai divas govis muižas ganībās vai

mežā. Muižas darbos bija jāiet ne tikai pašam būdnie-

kam, bet ari viņa sievai un bērniem, sākot ar piekto
dzīvības gadu. Meklēt darbu un peļņu kaut kur ci-

tur šādam būdniekam bija aizliegts. lß

Zemnieku dažādo grupējumu pamatā bija šķiroša-
nās pēc mantiskā stāvokļa un uzlikto klaušu apmēra.

Nav noliedzams, ka muižnieki XIX gs. pirmajā pusē
centās radīt īpašu privileģētu saimnieku grupu, tādā

veidā mēģinot zemniekus sašķelt un vājināt pret sevi

vērsto zemnieku masas trieciena spēku. Tomēr XIX gs.

visi zemnieki muižniekus uzskatīja par savu kopējo

šķirisko ienaidnieku un kopīgi uzstājās pret saviem

ekspluatatoriem.
Sētas iekārtojumā, mājokļu izveidojumā un izman-

tošanā katrai minētai zemnieku grupai ir savas īpat-

nības.

uzvēlēta, kam par to būs zināt un gādāt, ka tie nosacīti

darba cilvēki ikkatrā mājā ronas.»

15 Turpat, 58. likums.

18 J. Zutis. Cīņa par agrārām reformām XIX gadsimteņa

pirmā pusē. 37. lpp.
17 Pielikti jauni likumi par izskaidrošanu un plašāku izstās-

tīšanu tiem likumiem no 1804. gada. Pēterburgā, 1809., 56.

likums.

»« N. ok. R. Ш, 4, Dorpat, 1816.
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I. AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS

Ja par vēstures un ekonomikas jautājumiem XVIII

gs. beigās un XIX gs. sākumā avoti un literatūra ir

samērā plaša, tad par etnogrāfijas problēmām, tai

skaitā arī par zemnieku mājokļiem, tā ir visai ierobe-

žota. Dažus avotus par Vidzemes zemnieku mā-

jokļiem XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā

snieguši galvenokārt vietējie baltvācu mācītāji. 19 Vis-

pirms jāatzīmē Augusta Vilhelma Hupela darbs tri-

jos sējumos. 20 Šajā darbā, kaut arī fragmentāri, ir

sastopami norādījumi par zemnieku mājokļiem, celt-

niecības konstruktīvajiem paņēmieniem un celtņu at-

sevišķām detaļām. Hupels rāda arī sadzīves ainas

zemnieku sētās un dzīvokļos. Viņa novērojumi vairāk

ganattiecas uz igauņu zemniekiem. Latviešu zemnie-

kus viņš lielākoties parāda, tikai salīdzinot ar

igauņiem.

Vidzemes zemniekus Hupels tēlo kā primitīvus

ļaudis, nespēdams vai negribēdams saskatīt ver-

dzībā apspiesto Baltijas zemnieku nožēlojamo dzīvi.

Turpretim labi un plaši viņa darbos ir apskatīti da-

žādi jautājumi par to, kā padarīt ienesīgākas mui-

žu saimniecības un uzlabot muižu ekonomisko stā-

vokli.

Raksturojot Hupela darbus visumā, atzīmējama
autora tieksme izvairīties no dzimtbūšanas iekārtas

dziļākas analizēs. Ja viņš tai pieskaras, tad dara to

ļoti lakoniski, tādā kārtā parādot muižniecisko no-

stāju. Neskatoties uz Hupela vienpusību, viņa raksti,

kritiski izvērtēti, ir vērtīgs avots latviešu tautas vēs-

tures un etnogrāfijas pētīšanai.
Daudz nozīmīgākus materiālus par zemnieku mā-

jokļiem XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā ir at-

stājuši laikabiedri J. Broce 21
un O. Hūns 22.

19 Latvieši paši savas tautas materiālās kultūras un dzīves

veida apzināšanu un pētīšanu uzsāka tikai XIX gs. otrajā pusē.
20 A. Hupel. Op. cit., I, 1774; 11, 1777; 111, 1782.

J. Broce sakopojis ievērojamu skaitu zemnieku mā-

jokļu un sētu zīmējumu un plānu, kas dod labu

priekšstatu par tautas celtniecību klaušu saimniecības

vēlajā posmā.
Broces uzzīmētos materiālus labi papildina

21 Johans Kristofs Broce (Brotze) (1742.—1823.) dzimis

Gerlicā kā pilsētas sāls svērēja dēls. Studējis teoloģiju un fi-

lozofiju. 1768. gadā pārnācis uz Rīgu, kur strādā sākumā par

mājskolotāju, vēlāk par konrektoru Rīgas ķeizariskajā licejā.
Līdztekus pedagoga darbam Broce interesējies un daudz rak-

stījis par Latvijas senatni. Viņam lieli nopelni kā arhīvu pētnie-
kam un vēstures un etnogrāfijas materiālu vācējam. Viens no

Broces ievērojamākajiem darbiem ir «Sammlung verschiedener

Lieflāndischer Monumente, Prospecte, VVappen etc.» 10 sēju-

mos m folio, kas glabājas rokrakstā Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Fundamentālās bibliotēkas retumu nodaļā, Rīgā.

22 Oto Hūns (Huhn) (1764.—1823.) ir Baltijas vācu ārsts,

dzimis Jelgavā. Studējis teoloģiju un medicīnu. Rakstījis par

medicīnas jautājumiem un arī par zemnieku mājokļiem. Etno-

grāfiem svarīgi ir O. Hūna materiālu kopojumi: «Topographisch-

statistische Beitrāge ...», «Liefland, nach den Kreisen und Kirch-

spielen beschrieben ...», «Statistiseh-medizinisehe Bruchstūcke

der Kirchspiele Livlands» v. c, kas glabājas rokrakstā Latvijas

PSR Centrālajā valsts arhīvā, Rīgā, 214. fondā.

Daļa O. Hūna materiālu par Vidzemes zemnieku mājokļiem

atsevišķās Vidzemes draudzēs tulkoti krievu valodā un publicēti

grāmatās «Топографическое описание города Риги с присо-

вокуплением врачебных наблюдений, сочиненное в 1798-м

году и его императорскому величеству посвященное Отто-

ном Гуном, медицины доктором и Швейцарского медико-хи-

рургического общества почетным членом». Часть вторая с

фигурами. СПб. 1803.

«Дополнение к Медико-топографическому описанию Лиф-

ляндии, с присовокуплением табелей о состоянии оспы и чер-

тежей крестьянских изб и бань; сочинил Отто Гун, надвор-

ный советник, медицины и хирург и доктор, обществ" Швей-

царского медико-хирургического, Лифляндского экономиче-

ского и Рижского словенских наук член». СПб. 1814.
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O. Hūna manuskripti, kuros sakopotas Vidzemes

draudžu mācītāju atbildes uz dažādiem jautājumiem

par zemnieku ekonomisko stāvokli, mājokļiem, kultū-

ras līmeni, paražām utt. No katras draudzes ir īss

ziņojums par zemnieku mājokļiem. Šo materiālu sta-

tistisko vērtību mazina tas, ka no dažām draudzēm

ziņas ir sniegtas ļoti lakoniski — īsi, apzīmējot zem-

nieku dzīvokļus vai nu par labiem, vai arī par slik-

tiem, bez tuvāka paskaidrojuma, tāpēc pētniekam zūd

iespēja noteikt šo mājokļu tipus. Dažreiz maldina arī

mājokļu nosaukums, piemēram, ar vārdu «Rauch-

stube»
— dūmu istaba — bieži vien apzīmē dūmaino

rijas telpu resp. apdzīvoto riju. Līdz ar to zūd iespēja

aplēst dzīvojamo riju un istabu savstarpējās skaitlis-

kās attiecības Vidzemē.

Interesanti materiāli par Vidzemes zemnieku mā-

jokļiem XIX gs. sākumā atrodami arī tā laika perio-

diskajā rakstu krājumā «Neueres okonomisches Re-

pertorium fūr Livland». 23

Krājumā ievietoti laikabiedru polemiska rakstura

ziņojumi par Vidzemes zemnieku mājokļiem, to laba-

jām un sliktajām īpašībām. 24

Daļa autoru zemnieku mājokļus telo kā tumšas,

slikti apsildāmas dūmu istabas (resp. dzīvojamās ri-

jas), kas to apdzīvotājus padarījušas trulus, vienal-

dzīgus un lielā mērā darba nespējīgus. Citi autori

turpretim aizstāv līdzšinējo zemnieku mājokļu lietde-

rību, norādot, ka šie dzīvokļi nemaz tik ļauni neesot,

kā tos aprakstot iepriekšējie autori. Vidzemes muiž-

23 Šo rakstu krājumu izdeva Vidzemes vāciešu organizā-

cija, t. s. Vidzemes Vispārnoderīgā un ekonomiskā biedrība, ku-

ras biedri bija muižnieku un buržuāziskās inteliģences pārstāvji

(mācītāji, Tartu universitātes profesori utt.).
24 [К- Вrui n i n gk.ļ Ueber Verbesserung livlāndischer

Bauenvohnungen, von einem livlāndischen Gutsbesitzer. N. 6k.

R., 11. 3, Dorpat, 1814, 131.—152. lpp.

[A. Lowi s.] Einige Bemerkungen zu der vor einiger Zeit m

Dorpat erschienenen Schrift: Ueber Verbesserung livlāndischer

Bauerwohnungen (turpat, 11, 4, Dorpat, 1814, 243.—296. lpp.);
G. F. P а гго t, Professor m Dorpat, Ueber Rauch-Stuben

und Aufklārung (turpat, 297.—330. lpp.);
Professor К г a v s c. Ein Paar Worte ūber die kleine Schrifi:

Ueber Verbesserung... (turpat, 331.—352. lpp.);
Siev c r s. Bemerkungen iiber

...
die Verbesserung der

Bauerwohnungen ... (turpat, 353.—382. lpp.);
Aus einem Briefe an den Herausgeber von dem Herrn Probst

Sahmen m Oppekaln (turpat, 383.—387. lpp.);
E. Vietinghoff. Abhandlung iiber Verbesserung der

livlāndischen Bauenvohnungen .. . (turpat, 111, 1, Dorpat, 1815,

3.—29. lpp.);
Ch. W. Brockhusen, Pastor zu Ucxkii!l und Kirehholm.

Bemerkungen zu der Schrift: Ueber Verbesserung... (turpat,
30.—55. lpp.); .

Zuckerbecker m Ronnenburg. Aus einem Briefe an den

Herausgeber (turpat, 111, 2, Dorpat, 1815, 183.—187. lpp.).

nieks Fridrihs Zīverss pat norāda, ka zemnieki pie sa-

viem līdzšinējiem dzīvokļiem tā pieraduši, ka sīvie

dūmi tiem nebūt nav kaitīgi un ka zemnieki bezgala

ciestu, ja mājokjus pārveidotu. 25 Liekas, ka šie autori

savos zemnieku mājokļu aprakstos nerāda caurmēra

tipus, bet gan tādus, kas varētu noderēt par paraugu

viņu izvirzītās domas pierādīšanai.

Protams, šī dedzīgā polemika izvērsās ne jau aiz

vācu feodālu humanitātes vai arī aiz sevišķas zem-

nieku mīlestības, bet tās iemesli meklējami tā laika

ekonomiskās dzīves parādībās. Jau XVIII gs. beigās
līdz ar kapitālistiskā saimniecības veida pirmajiem

iedīgļiem parādījās arī viena no galvenajām dzimt-

būtnieciskās klaušu saimniecības pazīmēm — darba-

spēka trūkums, kas izskaidrojams ar muižas gaitās

kalpināto dzimtļaužu darba zemo ražīgumu. Muiž-

nieki sāka meklēt dažādus ceļus un līdzekļus, lai, sa-

glabājot vecās ražošanas attiecības — dzimtbūšanu,

palielinātu lauksaimniecības preču ražošanu. Daļa

muižnieku domāja, ka jāuzlabo dzimtcilvēku fiziskās

īpašības, lai tie varētu veikt vēl smagākus klaušu

darbus. Citi par galveno uzdevumu uzskatīja zemnieku

morālo audzināšanu, lai tādā ceļā tos padarītu strā-

dīgākus un paklausīgākus muižniekiem. Vēl citi muiž-

nieki visu ļaunumu redzēja zemnieku nehigiēniskajos

mājokļos, kur zemnieki pavadīja sava mūža lielu

daļu. Šie muižnieki uzskatīja, ka sliktie dzīvokļi ļoti

negatīvi ietekmē gan zemnieku fiziskās īpašības, gan

ari garīgās spējas, padara tos trulus, vienaldzīgus

un darba nespējīgus. Presē izvērstā polemika par zem-

nieku mājokļiem un to uzlabošanas nepieciešamību

tādā kārtā uzskatāma par muižnieku pieredzes ap-

maiņu, lai atrastu vislabākos paņēmienus zemnieku

ekspluatācijas maksimālai palielināšanai. Šī polemika
izvērsās ne jau tik daudz Vidzemes zemnieku labā,

cik muižnieku pašu interesēs. Tā bija līdzekļu meklē-

šana zemnieku darba spēju pavairošanai, lai ar to

glābtu klaušu saimniecību no nenovēršamās krizes,

kas līdz ar kapitālisma attīstību draudēja sagraut
Vidzemes muižu saimniecības ekonomiskos pamatus.

Novērtējot šos polemiskā satura rakstus no tau-

tas celtniecības pētnieka viedokļa, jāsaka, ka tajos

nav meklējama zemnieku mājokļu dziļa un būtiska

analizē, bet tie galvenokārt izlietojami tikai zemnieku

mājokļu raksturošanai visumā. Jāatzīmē ari šo rakstu

vispārīgais raksturs, jo ļoti bieži nav norādīta vieta,

kur minētā parādība konstatēta. Viena daļa materiālu

liecina nevis par latviešu, bet par igauņu zemnieku

mājokļiem. Neskatoties uz visu to, etnografam-vēs-

turniekam šie raksti katrā ziņā ir interesanti un no-

25 Sie ver s. Op. cit., 11, 4, 368. lpp.
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zīmīgi, jo bez konkrētā zemnieku mājokļu apraksta

tie rāda muižnieku uzskatus par Vidzemes zemnie-

kiem, viņu mājokļiem un mājokļu iekārtojumu. Atzi-

nīgi vērtējams, ka dažiem rakstiem pielikuma doti ēku

plāni.

Zemnieku mājokļu jautājums Vidzemē XIX gs. sā-

kumā ir tik aktuāla problēma, ka jautājuma kārtošanā

ir bijusi spiesta iejaukties pat Krievijas cariskā val-

dība. Vērtīgus materiālus zemnieku mājokļu pētnie-

kam šai sakarā sniedz LCVA sakopotie dokumenti,

t. s. «Visaugstākās pavēles». Tā, piemēram, likumu

krājumos no 1816. līdz 1828. gadam redzams, ka

cara valdība mēģinājusi regulēt ar likumiem un rī-

kojumiem Vidzemes zemnieku sētu apbūves jautāju-

mus, lai pasargātu zemniekus no muižnieku pārāk

lielās patvaļas un padarītu zemnieku dzīvokļus ēr-

tākus un higiēniskākus. Tomēr, kā to rāda vēlākais

konkrētais materiāls, Vidzemes muižnieki atraduši

iespēju un ceļu šos likumus apiet, viltot un iztul-

kot atbilstoši savām interesēm.

Vērtīgi materiāli par Dienvidaustrumvidzemes

dzīvojamām rijām ir publicēti «Magazinās». 26 Kādā

šī rakstu krājuma pielikumā ir ziņojums par divām

dzīvojamām rijām Cesvaines draudzē, kas celtas ap-

mēram 1720. gadā. Ziņojumu papildina tabulas ar

ēku plāniem un griezumiem, kas rāda, kā šīs dzīvo-

jamās rijas ir izmainījušās no sava celšanas laika,

t. i., no XVIII gs. sākuma līdz XIX gs. beigām. 27

Norādījumi par zemnieku mājokļiem un to iz-

mantošanu atrodami arī avīzē «Mājas Viesis» 28
un

avīzes «Dienas Lapa» etnogrāfiskajā pielikumā. 20

Nozīmīgs avots zemnieku mājokļu pētījumiem ir arī

«Latvju dainas». 30

Lielāka interese par latviešu senajām ēkām iz-

raisījās XIX gs. beigās sakarā ar latviešu etnogrā-
fiskās izstādes sarīkošanu X arheologu kongresa
laikā Rīgā 1896. gadā. Rīgas Latviešu biedrības 31

26 «Magazinas» ir vāciešu 1824. gadā dibinātās «Latviešu

Literāriskās biedrības», arī t. s. «Latviešu Draugu biedrības»

izdoti rakstu krājumi. Tajās publicētas dažādas valodnieciskas,
vēsturiskas un etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. Biedrībai no

1857. gada piederēja arī laikraksts «Latviešu Avīzes». XIX gs.

beigās biedrības vadītāji asi vērsās pret latviešu progresīvāko

daļu, kas aicināja latviešus atbrīvoties no vācu kundzības.

27 Magazin ...

28 «Mājas Viesis» — politiski literāra nedēļas avīze, ko sāka

i-dot Rīgā 1856. gadā.
29 «Dienas Lapa» — dienas avīze — sāka iznākl 1886. gadā.

No 1891. līdz 1894. gadam iznāca avīzes mēneša pielikums «Et-

nogrāfiskas ziņas par latviešiem» Āronu Matīsa vadībā.

30 Кr. Barons un H. Visendorfs. Latvju Dainas.

I, Jelgavā, 1894.; lI—VI, Pēterburgā, 1903.—1915.

31 Vecākā un nozīmīgākā latviešu biedrība, dibināta 1868.

gadā.

Zinību komisija, kas rīkoja šo izstādi, 1894. un 1895.

gadā izsūtīja uz dažādiem Latvijas novadiem kādas

desmit ekspedīcijas, kas savāca krietnu daudzumu

seno apģērbu, rotaslietu, darba rīku un citu etnogrā-
fisku materiālu. Zīmētājs Krēsliņu Jānis izstādei iz-

gatavoja Alsviķos, Liezerē, Valmierā, Turaidā v. c.

redzētu lielāku skaitu zemnieku sētu, atsevišķu ēku

un to detaļu akvareļus, zīmējumus un plānus. 32 Zī-

mējumi pagatavoti rūpīgi. Diemžēl, tiem trūkst no-

rādījumu par ēku cēlājiem un ēku iekārtojumu un

izmantošanu sadzīvē.

Daži norādījumi par Vidzemes zemnieku mājok-

ļiem atrodami ari latviešu etnogrāfiskās izstādes ka-

talogā.33 Izstādes rīcības komisija centusies parā-
dīt Latvijas dažādo etnogrāfisko novadu zemnieku

mājokļu īpatnības, to senākos un jaunākos tipus

un to attīstību. 34

Kvantitatīvā un kvalitatīvā ziņā nozīmīgus avo-

tus tautas celtniecības tradīciju pētniekiem atstājusi

Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultāte un Lat-

vijas Izglītības ministrijas Pieminekļu valde. 35 Abas

šīs iestādes cieši sadarbojās. Arhitekti, mākslinieki,

studenti un etnogrāfijas entuziasti šo iestāžu rīko-

tajās ekspedīcijās savākuši bagātīgu materiālu krā-

jumu: fotouzņēmumus, plānus un dažādus aprakstus.
Vidzemē ekspedīcijas galvenokārt aptvērušas Vid-

zemes centrālo daļu — Cēsu un Madonas apriņ-

ķus — un tikai nedaudz pētījušas Ziemeļvidzemi —

Valkas apriņķi — un Ziemeļrietumvidzemi — jūr-
malu. Zīmējumu un plānu tehniskais apstrādājums

ļoti dažāds. Līdzās rūpīgi apstrādātiem akvareļiem
un mērogā zīmētiem ēku plāniem sastopams arī

lielāks skaits skicējumu bez mēroga, kas dod tikai

priekšstatu par atsevišķo telpu skaitu un izvie-

tojumu. Tajos grūti izprast telpu apkures sistēmu,

bieži nav norādīta krāsns mutes un pavarda kurtu-

ves atrašanās vietas, kuru, pētot zemnieku mājokļu

īpatnības (it sevišķi etniskās vēstures jautājumu no-

skaidrošanai), ir ļoti svarīgi zināt.

Arhitektūras fakultātes darbinieku savāktie ma-

teriāli glabājas Rīgas Politehniskā institūta Celtnie-

cības fakultātes Arhitektūras katedrā Rīgā. Intere-

santākā un vērtīgākā šo materiālu daļa ir publicēta

32 Daļa J. Krēsliņa zīmējumu glabājas LPSR Vēstures

muzeja Etnogrāfijas nodaļas arhīvā, daļa — gājusi bojā.
33 V. Plu 11 c. Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei pa

X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā 1896. g. Rīgā, 1896.,

81.—90. lpp.
34 Turpat.
35 Pieminekļu valde dibināta 1923. gada oktobrī. Tās uzde-

vums bija aizsargāt senatnes pieminekļus ar arheoloģisku, etno-

grāfisku, vēsturisku vai mākslas vērtību. Tā nkoja ekspedīcijas,

izdarīja arheoloģiskus izrakumus v. tml.
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piecos albumos ar nosaukumu «Materiāli par Latvi-

jas būvniecību». 36 Krājumā ievietoti gan uzmēro-

jumi, gan fotouzņēmumi. Publicētie uzmērojumi un

zīmējumi, no arhitektu viedokļa raugoties, ir tehniski

labi un rūpīgi noformēti. Diemžēl, tiem nav pievieno-

tas nekādas anotācijas. Ir konstatējams tikai šo ēku

izskats un plānojums to uzmērošanas laikā, bet nav

zināms ēku celšanas laiks un izmaiņas, kādas ar tām

notikušas laika gaitā. Nekas nav minēts arī par šo

ēku īpašniekiem un cēlājiem, viņu etnisko piederību
un sociālo stāvokli. Tādā kārtā anotāciju trūkums

lielā mērā mazina šo pirmklasīgo uzmērojumu vēr-

tību. No vēsturnieka-etnografa viedokļa būtu intere-

santi iegūt ziņas arī par mājokļu iekārtošanu un

izmantošanu, kas savukārt būtu nozīmīgs materiāls

tā laika sociālo attieksmju pētīšanai zemnieku sētās.

Augstāk vērtējami bijušās Pieminekļu valdes dar-

binieku savāktie tautas celtniecības materiāli. 37 Ta-

jos atrodam samērā daudz aprakstu gan par ēku kon-

struktīvo izveidojumu, gan arī par ēku iekārtojumu
un atsevišķo telpu izmantošanu, kopšanu un ēku

attīstības gaitu.

Etnogrāfiem, zemnieku mājokļu pētniekiem, nozī-

mīgs avots ir arī Pieminekļu valdes izdotie «Arhaio-

loģijas raksti», kur atrodami arī daži norādījumi

par senajām latviešu celtnēm, to formu un konstruk-

tīvajiem paņēmieniem. 3B

Vērtīgus materiālus tautas celtniecības pētnie-
kiem dod arī Latvijas Lauku dzīves valsts muzejs

(XVII—XIX gs.). 39 Muzejā no dažādiem Latvijas et-

nogrāfiskajiem novadiem pārvestas un uzstādītas

apmēram 45 celtnes. Tās apvienotas atsevišķās gru-

86 Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultāte. Materiāli

par Latvijas būvniecību, I—V. I kopojums izdots 1921., II —

1922., 111 — 1923., IV — 1925., V — 1931., Rīgā.
87 Materiāli glabājas Latvijas PSR Vēstures muzeja Etno-

grāfijas nodaļā. Pieminekļu valdes fondā.

88 Skat. Arhaioloģijas raksti, IV, 1. Izrakumi Raunas Ta-

nīsa kalnā 1927. gadā. Rīgā, 1928. Tur atrodami materiāli par

Raunas Tanīsa kalnā un Valmieras Pekas kalnā atraktajām
senceltnēm līdz ar P. Kundziņa apcerējumu par šiem mate-

riāliem.

89 Muzeja pirmsākums meklējams 1924. gadā, kad Izglītības

ministrijas Pieminekļu valde sakarā ar Latvijas Universitātes

Arhitektūras fakultātes dekāna P. Kundzina ierosinājumu nolēma

dibināt muzeju, kurā tiktu sakopoti mūsu tautas materiālās kul-

tūras darinājumi — ēkas, to iekārtas priekšmeti, dažādi darba

rīki utt. — tādā sakārtojumā, kādā tie radušies un lietoti se-

najos laikos.

1928. gadā jaunajā muzejā pārveda un uzstādīja pirmo sen-

celtni, bet 1932. gadā muzeju oficiāli atklāja un nodeva publi-
kas apskatei kā t. s. Brīvdabas muzeju. Sākot ar 1954. gada ru-

deni, Brīvdabas muzejs dabūja jaunu nosaukumu — Latvijas
Lauku dzīves valsts muzejs (XVII—XIX gs.).

pās, ievērojot etnogrāfisko novadu īpatnību principu.
Zemnieka sētā ietilpstošas celtnes etnogrāfiski pa-

reizi sagrupētas ap kopēju pagalmu, izveidojot veselu

zemnieka sētas ansambli, ar taja ietilpstošam ekam,

žogiem, puķu un augļu dārzu, aku utt. Ēkas apgā-

dātas un iekārtotas ar zemnieka seta nepieciešamo

inventāru: mēbelēm, traukiem, tekstilizstrādājumiem,
darba rīkiem utt.

Sava laika Brīvdabas muzeja iekārtošanā tika

izdarīta zināma falsifikācija. Lai idealizētu tautas

pagātni un notušētu zemnieku šķiriskā noslaņojuma

izpausmi mājokļu izveidojuma un iekārtojuma, kalpu

dzīvojamās telpas Brīvdabas muzejā uzstādītajās
zemnieku mājās izveidoja tāpat kā saimnieka ista-

bas, t. i., ar balsinātām sienām, dēļu grīdām utt.

Tādā kārta centas saimniekus un laukstrādniekus,

t. s. saimes ļaudis, parādīt kā lielu patriarhālu ģi-
meni, kurā visi jau no seniem laikiem dzīvo un

strādā vislabākajā saskaņa un draudzībā. (Šādas

ziņas par Brīvdabas muzejā uzstādīto zemnieku

māju iekārtojumu atrodamas ari vecajos muzeja ka-

talogos. 40 )

Padomju varas laikā šī zemnieku mājokļu falsi-

fikācija novērsta; muzejs papildināts ar jauniem ob-

jektiem, izveidojot tā ekspozīciju par vērtīgu avotu

ne vien tautas celtniecības tradīciju, bet arī mājas

dzīves veida un zemnieku sociālo attieksmju pētī-

jumiem. Lauku dzīves Valsts muzeja arhīvā atrodas

ari samērā daudz rakstīto avotu gan par Vidzemes

zemnieku ēkām un to iekārtojumu, gan arī par is-

tablietām un to izlietošanu. Šie materiāli savākti gal-
venokārt padomju varas laikā, jo priekšpadomju laika

arhīva lielākā daļa gājusi bojā Lielā Tēvijas kara

laikā.

levērojamu skaitu vērtīgu materiālu par zemnieku

mājokļiem savākuši padomju novadpētnieki, et-

nogrāfi, arhitekti un arheologi. Tā, piemēram, avoti

pētījumiem par Vidzemes zemnieku mājokļiem atro-

dami novadpētniecības muzejos — Madonā, Cēsīs,

Raiskumā. Madonas muzejā ir samērā bagātīgi rak-

stītie avoti — ēku plānojumi un ēku iekārtas aprak-
sti, turpretim pārējos muzejos atrodami galveno-
kārt dažādi priekšmeti, istablietas, trauki, darba

rīki utt.

Nozīmīgi materiāli par Vidzemes zemnieku mā-

jokļiem atrodas Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas

Etnogrāfijas sektora arhīvā. Sākot ar 1954. gadu,

40 Brīvdabas muzeja vadonis (Guide dc musee en plein air

Riga). Pieminekļu valdes izdevums. Rīgā, 1935. [Sastādījis
J. Jaunzems; ievads — P. Kundziņa.]; J. Jaunzems. I. [Izglītī-

bas] M. [ministrijas] Pieminekļu valdes Brīvdabas muzejs.

[Rīgā], 1936.; Brīvdabas muzejs. Rīgā, 1938.
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2A etnogrāfi savās ikgadējās ekspedīcijās vāca

celtniecības materiālus atsevišķos Vidzemes rajonos

gar Vidzemes—Latgales pierobežu (Madonas, Ces-

vaines, Gulbenes, Alūksnes un Smiltenes rajonos),

gar Vidzemes un Igaunijas PSR pierobežu (Apes,

Rūjienas, Limbažu rajonos), kā arī centrālajā Vid-

zemē (Cēsu rajonā).

Ekspedīcijās iegūtie materiāli dod daudz jaunu,

līdz šim nezinātu materiālu tautas celtniecības tra-

dīciju pētītājiem. Tomēr savāktajos tautas celtnie-

cības materiālos jākonstatē arī dažas nepilnības —

daļa zīmējumu ir shematiski un anotācijas fragmen-

tāras. 41

Interesanti materiāli par Vidzemes zemnieku mā-

jokļiem savākti arī Baltijas kompleksajās etnogrā-

fiskajās ekspedīcijās, ko vadīja Maskavas etnogrāfi,

rīkojot atsevišķos mūsu republikas rajonos zinātnis-

kas ekspedīcijas, kurās ņēma dalību ari vietējie

etnogrāfi. 42

levērojamu skaitu vērtīgu materiālu par Vidze-

mes zemnieku mājokļiem savākuši arhitekti, apseko-

jot Alūksnes, Cēsu, Ērgļu, Limbažu, Madonas, Ogres,

Saulkrastu, Smiltenes v. c. rajonus. Arhitektu savāk-

tie materiāli tehniski labi un rūpīgi noformēti. Daž-

kārt doti arī ēku, iekštelpu un istablietu akvareļzī-

mējumi. Ir ari samērā daudz aprakstu un fotouzņē-

mumu.
43

Nozīmīgus avotus tautas celtniecības pētniekiem
dod arheologu ikgadējie izrakumi. Kaut arī arheo-

logu līdz šim konstatētās celtņu paliekas ir visai

fragmentāras, tās tomēr dod zināmus norādījumus

41 Shematiskie skicējumi iegūti, strādājot ekspedīcijās pēc
maršruta veida metodes, t. i., īsā laikā apzinot plašu teritoriju,
lai noteiktu apvidum raksturīgākās tautas celtniecības iezīmes.

Anotāciju nepilnības bija neizbēgamas, jo Lielā Tēvijas
kara laikā daudzi veco māju īpašnieki mainījuši dzīves vietu,

daudzi miruši un viņu ēkas un iedzīves priekšmetus izmanto ienā-

cēji no citurienes, kas nezina sniegt paskaidrojumus par atse-

višķiem, kaut arī ļoti interesantiem objektiem. Šādos gadījumos
bieži vien tika iegūti tikai priekšmetu uzmērojumi vai fotouzņē-
mumi. Sie materiāli pētniekam dažkārt noder tikai kā ilustratīvs

salīdzināmais materiāls, izmantojot senāko avotu ziņas.
42 Baltijas etnografu-antropologu ekspedīcija Vidzemē darbo-

jās 1953. un 1954. gadā, vācot materiālus Alojas, Alūksnes, Apes,
Cesvaines, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Ogres, Rūjienas un Smil-

tenes rajonos. Savāktie materiāli glabājas Maskavā, PSRS ZA

Etnogrāfijas institūta arhīvā, daļa — Rīgā, Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Vēstures un materiālās kultūras institūta Et-

nogrāfijas sektora arhīvā, kā arī vietējos novadpētniecības

muzejos.
43 Savāktie materiāli glabājas Latvijas PSR Ministru Pa-

domes Valsts arhitektūras un celtniecības komitejas Arhitektūras

pieminekļu aizsardzības un restaurācijas inspekcijas materiālu

krātuvē, Rīgā.

par ēku izvietojumu, to lielumu, apkures ietaisēm

un daļēji arī par celtniecības konstruktīvajiem paņē-

mieniem. 44

Pētījumu par zemnieku mājokļiem Vidzemē ir vi-

sai maz, un tie ir fragmentāri. Lielākā daļa autoru

apskata tikai dzīvojamās rijas, bet pārējos zemnieku

mājokļu tipus neapskata vai pieskaras tiem garām-

ejot.

Interesi modina XIX gs. beigās izdotais Slokas

mācītāja F. Beiningena nelielais rakstiņš «Latviešu

māja». 45 Autors, saistīdams savus ilggadīgos lat-

viešu zemnieku mājokļu novērojumus ar leišu-prūšu
zemnieku mājokļu pētnieka A. Becenbergera atzinu-

miem, izteic dažus secinājumus par latviešu zemnieku

mājokļu attīstību no to visvienkāršākajām formām

līdz pat pēdējam laikam. Dzīvojamo riju Vidzemē

F. Beiningens uzskata par zemnieku pagaidu mā-

jokli, kas radies grūtajos pēckara un posta apstāk-
ļos, bet pēc tam pamazām izveidojies par noteiktu

dzīvokļa tipu. F. Beiningena rakstu labi papildina

redaktora, baltvācu mācītāja A. Bīlenšteina piezī-

mes, pie kam viņa domas ne vienmēr sakrīt ar Bei-

ningena izteiktajiem secinājumiem. F. Beiningena
raksts «Latviešu māja» visumā vērtējams pozitīvi.

XX gs. sākumā Krievijas Zinātņu akadēmija izdod

Dobeles mācītāja A. Bīlenšteina darbu «Die Holz-

bauten und Holzgerate der Letten.» 46 A. Bīlenšteins,

apskatot latviešu zemnieku materiālo kultūru, iz-

virza t. s. koka laikmetu. Pēc A. Bīlenšteina do-

mām tas ir viens no vecākajiem kultūras laikme-

tiem, kas, paturēdams daudzas savas senās pa-

zīmes, pastāvējis paralēli visiem citiem pārējiem
līdz šim pazīstamajiem senākās vēstures laika pos-

miem un izbeidzas tikai līdz ar kapitālisma strauju
attīstību XIX gs. otrajā pusē.

A. Bīlenšteins nevarēja vai negribēja saskatīt, ka

t. s. koka laikmetu noteica klaušu saimniecības iekār-

tas laikā valdošais ražošanas veids un ražošanas at-

tiecības, zemnieku politiskā un ekonomiskā atkarība

un grimšana trūkumā. Kur un ar kādiem līdzekļiem

44 Sie materiāli glabājas Latvijas PSR ZA Vēstures un ma-

teriālās kultūras institūta Arheoloģijas sektora arhīvā un Latvi-

jas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā. Daja šo mate-

riālu publicēta Latvijas PSR ZA Vēstures un materiālās kultū-

ras institūta rakstu krājumā «Arheoloģija un etnogrāfija», I,

Rīgā, 1957.

45 F. Beuningen. Das lettische Haus. Magazin...,
36.—54. lpp.

46 Dr. A. Bielenstein. Die Holzbauten und Holzgerate
der Letten. I, 11, St.-Petersburg-Petrograd, 1907, 1918.

Grāmata uzrakstīta divās daļās, kas aptver 844 lappuses
teksta ar apmēram 700 attēliem.
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zemnieki varēja iegūt citus, labākus materiālus savu

ēku un lietu darināšanai, ja pat šis koks zemniekam

ar tik lielām grūtībām bija jāizlūdzas no muižnieka.

Ja A. Bīlenšteina darbā pozitīvi vērtējama aprak-
stošā daļa, tad iebildumus izraisa daudzi viņa seci-

nājumi. A. Bīlenšteins nav atbrīvojies no vāciskā

t. s. kultūrtrēģerisma viedokļa. Tāpat kā lielākā daļa
citu vācu vēsturnieku, ari A. Bīlenšteins uzskata, ka

latviešu tautas kultūras dzīve pirms vācu atnākša-

nas ir bijusi nožēlojamā stāvoklī. Atsevišķus amat-

niecības darba rīkus, iedzīves priekšmetus un racio-

nālas darba iemaņas latvieši esot iemācījušies tikai

no vāciešiem. Šāda A. Bīlenšteina hipotēze nav pie-

ņemama. Arheoloģijas un vēstures materiāli rāda,

ka jau pirms vācu ienākšanas latviešiem ir bijusi

augsti attīstīta materiālā kultūra, kas pagrimusi pēc

latviešu pakļaušanas vācu iekarotājiem. 47

Analizējot zemnieku mājokļus, A. Bīlenšteins par

zemnieku senāko dzīvokļa tipu uzskata namu.
48 Iz-

sekojot dzīvokļa attīstības tālākajai gaitai, A. Bīlen-

šteins norāda, ka latvietis no dzīves namā pārgājis

dzīvot rijā. Istaba turpretim esot jaunāka, jo tikai

pēc ilgāka laika (dzīvodams rijā) latvietis iemācī-

jies pārveidot namu par patstāvīgu mājokli — is-

tabu. 49 Pēc A. Bīlenšteina domām latvieši riju jau

senvēstures laikā pārņēmuši no Skandināvijas nor-

māņiem. 50

XX gs. sākumā par dažādiem etnogrāfijas jautā-

jumiem īsākus vai garākus apcerējumus publicē arī

filologs P. Šmits. Arī viņš uzskata namu par lat-

viešu zemnieku senāko dzīvokļa veidu. Tā, piemēram,

savā «Etnogrāfisko rakstu krājumā», analizējot tau-

tasdziesmu materiālus par zemnieku mājokļiem,
P. Šmits norāda, ka «... nams, kā jau vecākā dzīvo-

jamā ēka, tiek še arvien pieminēts pirmajā vietā. 51

.. . Ja tautasdziesmas piemin namu kopā ar istabu,

tad nams vienādi stāv pirmā vietā, .. ~
kas varētu

būt atmiņa par nama lielāku vecumu.»
52 Senākais

47 Sal. T. Zei d s. Feodālisms Livonijā. Rīgā, 1951., 131.

v. c. lpp.
48 Dr. A. Bielenstein. Op. cit., I, 52. lpp.
49 Turpat, 84.-85. lpp.
«Die istaba ist jūnger als die Riege. Es steht fest, dass der

Lette lange Zeit m der Riege gehaust, bis er endlich den

nams nach Analogie der Riege zu er\veitern und den bleiben-

den Wohnsitz sich m der Stube zu begrūnden gelernt hat.»

50 Dr. A. Bielenstein. Op. cit., 11, 742. lpp.

«... aus der prāhistorischen Zeit stammt die lettische Ge-

treidedarre, \velche fruher von den skandinauischen Norman-

nen zu den finnischen und lettischen Volkern gekommen ist...

51 P. Smits. Seno latviešu māja. ERK, 111, Rīgā, 1923.,

49. lpp.
M P. Smits. Senatnes dzīves apstākļi pēc mūsu tautas

dziesmām. Latvijas arhaioloģija, Rīgā, 1926., 158. lpp.

nama veids pēc P. Šmita filoloģiskiem pētījumiem
ir tautasdziesmās minētais «stāvu koku nams»,

53 bet

no guļbaļķiem cirstais nams uzskatāms par jaunāku
nama veidu.

Tālāk P. Smits zīmīgi aizrāda, ka «... seno namu

krāsnis nav bijušas tādas kā tagad mūsu istabās,
bet līdzinājušās drīzāk krāsnīm rijās, pirtīs un se-

višķi vidzemnieku vasaras ķēķos jeb namos». 54

Jāatzīmē arī P. Šmita izvirzītie secinājumi:

«. .. Vidzemē vēl tagad ir uzglabājušies nami, kas

allaž tiek celti kopā ar. pirtīm. Varbūt, ka jau Indriķa
hronikas bаln ca, pirtis, kādās dzīvojuši latvieši

un lībieši, jau bijuši tādi nami.» 55

Nami Vidzemē saglabājušies vēl līdz šodienai, pa-

turot ne vien savu nosaukumu, bet ari savu izveido-

jumu un iekšējās ietaises. (Par to būs runa turpmāka-

jās nodaļās.) Tāpat vēl šodien plaši pazīstami ar pirti

apvienotie nami. Tādēļ arī pilnīgi iespējams, ka se-

najās hronikās Livonijas zemnieku dzīvojamās mā-

jas, kas nosauktas par pirtīm, patiešām arī bijušas

pirtis. Bez tam mūsdienu etnogrāfiskais materiāls

rāda, ka, pārejot dzīvot istabās, pirts dažkārt izlie-

tota par dzīvokli.

Dzīvojamo riju P. Smits atzīst par samērā jau-
nāka laika dzīvokli. Recenzējot A. Bīlenšteina grā-
matu «Die Holzbauten der Letten», P. Smits no-

raida Bīlenšteina izvirzīto domu, ka rija būtu lat-

viešu pirmatnējais dzīvoklis. 56 P. Smits gan uzsver,

ka balti kā veci zemkopji būs pratuši mākslīgi kal-

tēt labību un pazinuši riju. s7 Ja arī XVII un XVIII

gs. latvieši dzīvojuši rijās, tad tā esot tikai liecība

par zemnieku grūto stāvokli un nabadzību tanīs

laikos. 58

Kaut arī P. Šmita raksti visai konspektīvi un

viņa secinājumi par mājokļu tipiem un to attīstības

gaitu nebalstās uz materiālās kultūras veidojumu

analīzi, bet galvenokārt tikai uz valodniecības un

folkloras materiāliem, tie sevišķus iebildumus nerada.

Nepieņemams liekas tikai viņa norādījums, ka lat-

63 Turpat. Skat arī: P. Š m i t s. Stāvu kuoku nami. ERK, I,

Rīgā, 1912., 102.—103. lpp.

54 P. Š m i t s. Kuo valuodniecība māca par latviešu, leišu un

prūšu senatni? Turpat, 115. lpp.
55 P. Šmi t s. Senatnes dzīves apstākli pēc mūsu tautas

dziesmām. Latvijas arhaioloģija, 158. lpp.

56 P. S m i t s. A. Bīlenšteina grāmata: «Die Holzbauten der

Letten. I Teil, St. Petersburg, 1907». Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas XVI rakstu krājums. Rīgā, 1912., 5.—6. lpp.;

P. Šmi t s. Seno latviešu māja. ERK, Ш, 49. lpp.
57 Turpat, 60. lpp.
58 Turpat, 49. lpp.
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vieši istabu pārņēmuši no krieviem. 59 Ja arī šī mā-

jokļa nosaukums varētu būt pārņemts no krieviem,

tad pats dzīvokļa tips laikam gan būs pakāpeniski

izveidojies šeit pat uz vietas pilnīgi patstāvīgi no

vecu vecā nama, tajā pakāpeniski pilnveidojot ap-

kures ietaises.

Viens no rosīgākajiem latviešu tautas celtniecī-

bas pētniekiem XX gs. 20.—40. gados ir pazīstamais

latviešu arhitekts Pauls Kundziņš, kas uzrakstījis
lielāku skaitu gan informatīva satura rakstu, gan

zinātnisku apcerējumu, pieskaroties arī arheolo-

ģiskajos izrakumos atrasto celtņu palieku noskaid-

rošanai un latviešu zemnieku mājokļu attīstības

problēmai. 6o Par latviešu zemnieku dzīvokļu senā-

kajiem veidiem P. Kundziņš uzskata namu un ari

pirti, kas senlaikos nereti izmantota dzīvošanai. 01

P. Kundziņa plašākais darbs ir monogrāfija «Dzī-

vojamā rija Latvijā», kurā autors galveno vērību

veltījis dzīvojamai rijai Vidzemē. Monogrāfijas pa-

matavots ir Pieminekļu valdes un Latvijas Universi-

tātes Arhitektūras fakultātes arhīva materiāli, kas

savākti galvenokārt paša P. Kundziņa ierosinājumā

un zinātniskajā vadībā.

Bez tam monogrāfijā sakopots arī lielāks skaits

autora paša savākto t. s. lauku materiālu, kas atro-

das viņa personīgajā krājumā. Materiāls pārskatāmi
sistematizēts un bagātīgi ilustrēts ar fotouzņēmu-

miem, plāniem, kartogramām un diagramām. Šaja
darbā P. Kundziņš atbalsta domu, ka dzīvojamā rija

Vidzemes latviešiem ir tikai vēlāka laika mājoklis,
kas radies, sākot ar XVI—XVII gs., dažādu ekono-

misko un politisko spaidu rezultātā. Analizējot lat-

viešu senceltnes, P. Kundziņš norāda, ka latviešu sētu

raksturo savrupēkas. Ja arī sera žāvēšanai un ap

dzīvei kādreiz pagaidām celta viena guļkoku celtne,
tad «.. . pirmlaikos, kad graudkopībai vēl nebija no-

teicējas nozīmes, tā būs drīzāk bijusi istaba, kur vaja-
dzības gadījumā varēja izžāvēt seru, bet ne rija,
kas noderētu dzīvošanai». 62 Protams, runājot par ri-

59 P. Smits. Senatnes dzīves apstākļi pēc mūsu tautas

dziesmām. Latvijas arhaioloģija, 158. lpp.
80 P. Kundziņš. Mūsu lauku būvniecības tradīcijas. 2.

Latvijas inženieru un tehniķu kongresa darbs, Rīgā, 1923.; Lat-

viešu senceltnes. Latvijas arhaioloģija, 126.—146. lpp.; Tanīsa

kalnā atraktās celtnes. Arhaioloģijas raksti, IV, 1, Rīgā, 1928.,

45.—50. lpp.; Die alte lettische Baukunst. Die Letten, Riga,

1930, 447.—472. lpp.; Latviešu celtniecība. Latvieši, 11, Rīgā,

1932., 457.—464. lpp.; Dzīvojamā rija Latvijā. Latvijas Universi-

tātes raksti, Arhitektūras fakultātes sērija, I, 7, Rīgā, 1934.,

377.—624. lpp., līdz ar kopsavilkumu vācu valodā.

81 P. Kundziņš Latviešu senceltnes. Latvijas arhaiolo-

ģija, 133. lpp.
82 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 573. lpp.

jas un istabas skaitliskajām attiecībām Vidzemes

teritorijā senlaikos, P. Kundziņam jāiztiek bez tie-

šiem pierādījumiem un laktiem.

Noteiktāk un skaidrāk P. Kundziņš cenšas pierā-
dīt savu viedokli par dzīvojamās rijas rašanos tajā

laikā, no kura vel saglabājušas pašas celtnes un da-

žādi dokumenti. Grūtajos pēckara posta, mera un ne-

ražas gados, kad katras liekas ēkas uzcelšana sagā-

dāja grūtības, Vidzemes zemniekiem izdevīgāk bija iz-

tikt ar vienu slēgtu celtni kā sera žāvēšanai, ta an

dzīvošanai. 03 P. Kundziņš dzīvojamo riju pieskaita

pie pārejas parādībām. Ilgstoša rijas un apdzīves va-

jadzību apvienošana, ja tā būtu pārvērtusies tradī-

cijā, būtu atstājusi jaužamākas pēdas primitīvo dzī-

vojamo riju celtnieciskajā izveidojumā. 64

lebildumus rada P. Kundziņa doma, kas vijas

cauri visam darbam, it kā pēc Vidzemes pievienoša-
nas Krievijai Vidzemes zemnieku stāvoklis jūtami

pasliktinājies un ka tie lielā skaitā bijuši spiesti dzī-

vot labības žāvējamas rijās. Ne jau Vidzemes pievie-

nošana Krievijai, bet gan toreiz Vidzemē pastāvoša
klaušu saimniecības sistēma, kas kā visai smaga

nasta gūlās uz Vidzemes zemnieku pleciem, bija tas

spēks, kas arī Vidzemes latviešus spieda atteikties

no savrupceltajām istabām un pāriet dzīvot rijās.

Nenoliedzams, ka paraugu izmantot riju dzīvošanai

Vidzemes latviešiem rādīja kaimiņos esošie igauņi,
kuriem rija bija sens mājoklis.

Arī pēdējos gados P. Kundziņš publicējis vairā-

kus rakstus, kuros izteiktas dažas domas par Vid-

zemes zemnieku mājokļiem. 65 Šajos rakstos viņš par

latviešu zemnieku dzīvokļa senāko veidu uzskata

namu, bet dzīvojamo riju, tāpat kā savos agrākajos

pētījumos, P. Kundziņš kvalificē par jaunāka laika

dzīvokli (galvenokārt ar XVI—XVII gs.).
Interesi modina arhitekta P. Ārenda nelielais

rakstiņš «Latviešu istabas apkure». 66 Šajā raksta

P. Ārends nedaudz pieskaras Vidzemes zemnieku is-

tabas attīstības problēmai, īsumā raksturojot, kā no

senā nama Vidzemē un citos Latvijas etnogrāfiskajos

novados izveidojusies istaba. Saskaņā ar šā darba

raksturu tajā neietilpst istabu arhitektūras iztirzā-

jums, bet gan tiek analizētas un salīdzinātas tikai

zemnieku istabas apkures ietaises dažādos Latvijas

etnogrāfiskajos novados. Kaut arī raksts konspektīvs,
tas tomēr dod pietiekamu priekšstatu par istabas at-

63 Turpat.
64 Turpat, 574., 581. lpp.
85 P. Kundziņš. Sētas celtnes. Latviešu tautas dziesmas,

IX, Kopenhāgenā, 1956., VII—XXXIV lpp.
68 Р. А re n d s. Latviešu istabas apkure. Latviešu aizvēstu-

res materiāli, 11, Rīgā, 1936., 31.—92. lpp.
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tīstību un tās apkures ietaisēm. Mazāk nozīmīga ir

rakstam pievienotā kartograma par vecākajiem ap-

kures veidiem, kas sastādīta pēc Pieminekļu valdes

arhīva materiāliem. Vidzemē parādīti galvenokārt
tikai Cēsu un Madonas apriņķi.

Dažādus apcerējumus, informatīvus rakstiņus,

referātu atstāstījumus un recenzijas par zemnieku

mājokļiem un to iekārtas priekšmetiem publicējuši

arī vairāki citi buržuāziskās Latvijas arhitekti, etno-

grāfi, mākslinieki v. c. (piemēram, J. Jaunzems,

K. Andermanis, R. Legzdiņš, Kr. Pāvuliņa v. c.) tā-

dos publicējumos kā «Latvju Raksti» 67
,

«Latvijas

Saule» 68
,

«Latvju tautas daiņas» 69, «Senatne un

māksla» 70
,

Latviešu konversācijas vārdnīca 71
v. c.

Materiāli par zemnieku mājokļiem atrodami ari

t. s. novadu monogrāfijās — rakstu krājumu sērijā

«Latvijas novadi». 72

Jāatzīmē, ka interesantus materiālus par zem-

nieku mājokļiem un to iekārtojumu var atrast arī

daiļliteratūrā, grāmatu autoriem vai arī ilustrato-

riem attēlojot sava dzimtā novada tautas celtniecī-

bas tradīcijas, kas viņiem jau no bērnu dienām labi

pazīstamas. Tā, piemēram, brāļu Kaudzīšu darbā

«Mērnieku laiki» ar lielu precizitāti ir aprakstītas

67 «Latvju Raksti» (red. Rihards Zarriņš) iznāca 56 burt-

nīcās (vēlāk iesieti 3 sējumos) no 1924. līdz 1931. gadam. «Latvju

Rakstos» parādīta tautas māksla tērpos, audumos, ēkās, kera-

mikā utt. Ēku, dažādu iedzīves priekšmetu, keramikas v. tml.

fotoattēli, zīmējumi un plāni sakopoti 111 sējumā.
88 «Latvijas Saule», ilustrēts rakstu krājums, iznāca Rīgā no

1923. līdz 1932. gadam. Tajā atrodami vairāki interesanti māk-

slinieka Jēkaba Strazdiņa Vidzemes zemnieku istabu aprak-

sti līdz ar plāniem, dažādu citu autoru zīmēti mēbeļu paraugi,

keramika, audumi utt.

69 «Latvju tautas daiņas» (12 sējumi, Rīgā, 1928.—1932.) —

ilustrēts tautasdziesmu izdevums ar variantiem un zinātniskiem

apcerējumiem. Rediģējis profesors J. Endze 1 ī n s. Sakārtojis

R. Klaustiņš. Par tautas celtniecību galvenie materiāli at-

rodami II sējumā. Bez tautasdziesmām, kurās meklējamas ziņas

par tautas celtniecību, tur atrodami arī daži apcerējumi, piem.,

P. Kundziņš. Senās latvju sētas celtnes (7.-8. lpp.); О. Tī 1 -

manis. Par sētas novietni (9—17. lpp.); К- Л n derma n i s.

Senā latvju istaba (18.—35. lpp.); R. Legzdiņš. Senā latvju

klēts, kūts, pirts un rija (77.—110. lpp.) v. c.

70 «Senatne un māksla», Pieminekļu valdes, Valsts vēstu-

riskā muzeja, Valsts mākslas muzeja un Folkloras krātuves dar-

bības, jaunieguvumu un pētījumu apskats, iznāca Rīgā no 1936.

līdz 1940. gadam 4 reizes gadā. Atbildīgais redaktors Fr. Ba-

lodis.

Katrā gada gājumā ir iespiesti vairāki raksti par tautas

celtniecības jautājumiem.
71 Latviešu konversācijas vārdnīca, I—XXI, Rīgā.
71 Par Vidzemi rakstījuši:

Kaudzītes Matīss. Vecpiebalga. Latvijas novadi, I, Rīgā,

1926; K. Kundziņš. Smiltene. Latvijas novadi, 11, Rīgā, 1926;

A. Melnalksnis. Mazsalaca. Latvijas novadi, 111, Rīgā, 1928.

Piebalgas apkārtnes zemnieku istabas XIX gs. ot-

rajā pusē.
73 Aprakstu lieliski papildina Ed. Brencēna

ilustrācijas, kurās redzami gan zemnieku māju ār-

skati, gan arī iekšējais iekārtojums.

Interesantu Ziemeļvidzemes zemnieku istabas at-

tēlojumu sniedz Zeiboltu Jēkabs romānā «Liktenis»,

labi raksturojot klaušu zemnieku šaurās, nehigiēnis-
kās dzīvojamās telpas, kurās tikai ar lielām grūtī-
bām spēj novietot savus guļamos visi saimes ļau-
dis. 74 Romānā labi attēlotas tās izmaiņas, kādas

skar zemnieku dzīvojamās mājas un līdz ar to visu

mājas dzīves veidu pēc māju iepirkšanas par dzimtu

XIX gs. beigās. 75

Jāatzīmē arī bijušā Vietalvas skolotāja Kārļa Jir-

gena uzrakstītie vectēva nostāsti. 76

Visumā, raksturojot buržuāziskās Latvijas laika

par zemnieku mājokļiem un to iekārtojumu publicē-

tos rakstus un pētījumus, jāatzīmē to deskriptīvais
raksturs. Tajos dota priekšmetu un atsevišķu parā-
dību tipoloģija, parādītas skaistākās un dekoratīvā-

kās formas, bet ignorētas zemnieku sociālo noslāņo-

jumu izveidotās īpatnības. Ja atsevišķos apcerējumos

tas šur tur darīts, tad parasti vispārējās frāzēs —

bez dziļākas sociālekonomisko apstākļu analizēs. Lat-

vijas buržuāziskā laika etnogrāfiskās literatūras rak-

sturīga iezīme ir pagātnes idealizēšana un zemnie-

cības sociālo pretrunu noklusēšana. Tā, piemēram,

R. Legzdiņš, runājot par riju un ar to saistīto tik

ļoti grūto un smago labības kulšanu, šo darbu tum-

šajās, piekvēpušajās rijās attēlo kā pasakā. Viņš redz

mīļas sejas pie skala uguns, spriguļu ritmu un dzie-

dāšanu. Darbs, liekas, nav vis mokas, bet prieks

un jautrība, kas mainās ar nogurumu; šķelmīgu
vārdu maiņa un saimnieka pašapzinīgie norādī-

jumi — viss tas tik labi iederas rijas vienkāršajās for-

mās, jo atrodas vislabākajā saskaņā ar dabu un cil-

vēkiem, kas ir viengabalaini. 77 Šāda satura rakstu

idejiskais uzdevums bija noklusināt šķiru pretrunas

starp lauku buržuāziju — saimniekiem — un sīkzem-

niekiem un kalpiem, lai novērstu viņu varbūtējo ap-

vienošanos un kopīgu uzstāšanos savas kārtas ļaužu

interesēs. Tādēļ buržuāziskie ideologi centās rādīt,

ka jau no seniem laikiem ir bijuši kalpi un saimnieki

un ka kalpiem ir jādzīvo un jāstrādā saimnieka gud-

78 Kaudzītes Matīss un Kaudzītes Reinis. Mērnieku

laiki. Rīgā, 1954.

74 Zeiboltu Jēkabs. Raksti, I (Liktenis), Rīgā, 1956.,

113.—116. lpp.
75 Turpat, 127. v. c. lpp.
76 Kārlis Jūrgens. Mana vectēva nostāsti. Rīgā, 1934.

77 R. Legzdiņš. Senā latvju klēts, kūts, pirts un rija.

LTD, 11, Rīgā, 1928., 98. lpp.
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rajā vadībā. Jāatzīmē, ka liela daļa buržuāziska laika

etnogrāfisko publicējumu zaudē savu zinātnisko no-

zīmi arī ar to, ka tajos apskatītas parādības ir vis-

pārinātas, t. i., parādītas it kā eksistējošas visā Lat-

vijas teritorijā, nenorādot vietu un laiku, kur un

kad tās konstatētas.

Та, piemēram, LTD II sējuma, runājot par dzīvo-

jamām rijām, doti interesanti piemēri, bet tikai retos

gadījumos pateikts, no kura novada tie ir; līdz ar to

šis materiāls tiek vispārināts visā Vidzemē vai pat
visā Latvijā, un zūd tā vērtība tautas celtniecības et-

nisko tradīciju analizei. 78 Šo materiālu nozīmi paze-

mina arī tas, ka nav norādīts laiks, kad tie radušies,

pastāvējuši un izzuduši.

Buržuāziskās Latvijas etnogrāfu darbos jūtama
arī latviešu materiālās kultūras atsevišķo, greznāko

darinājumu slavināšana, daudzinot tos skaistākus un

vērtīgākus par kaimiņu tautu darinājumiem.

Runājot par buržuāzisko nacionālismu un nacio-

nālo separātismu, V. I. Ļeņins atmaskoja šī «nacio-

nālisma» šķirisko raksturu, atzīmēdams, ka kapitā-

listiskajā iekārtā nacionālās kultūras lozungs ir

reakcijas lozungs. 79

Padomju etnogrāfi, pētot zemnieku mājokļus, seko

dialektiskā un vēsturiskā materiālisma principiem;

tautas materiālo kultūru viņi pēta ciešā sakarā ar

ģeogrāfiskās vides īpatnībām, ar tautas vēstures gaitu
un ar zemnieku sociālekonomisko stāvokli. Līdz ar

to atklājas arī tās atšķirības, ko nosaka etnogrāfisko
novadu īpatnības un šo mājokļu vienkāršākās vai sa-

režģītākās formas, kuru pamatā savukārt ir dziļas

un nopietnas zemnieku sociālā stāvokļa un ražoša-

nas veida nosacītās īpatnības.

Padomju zinātnieki tautas materiālo kultūru

pēta ciešā sakarā ar iedzīvotāju nacionālo sastāvu,

cenšoties noskaidrot kaimiņu tautu savstarpējos sa-

karus, lai līdz ar to konstatētu gan šo tautu mate-

riālās kultūras kopējās īpatnības, gan ari tās jau-

nās tradīcijas, ko katra tauta rada savā kultūrā no

līdzīgām sākuma formām.

Padomju zinātnieku publicējumos par dzīvojamo

riju Latvijā izteiktas dažas domas. Та, piemēram,

R. Pelše pārstāv uzskatu, ka «... Dzīvojamā rija Lat-

vijā, vispirms Vidzemē, ir posta, karu, smaga trū-

kuma, nabadzības un bada rezultāts (XVI—XVII gs.),
kad tautas nespēj celt un uzturēt īpašas ēkas dzīvo-

šanai. Arī muižnieku rijība (žēloja kokus istabu cel-

šanai) sekmēja dzīvojamo riju izplatīšanos.» 80

78 R. Legzdiņš. Op. cit., 96.-98. lpp.
79 V. I. Ļeņins. Raksti, 19. sēj., 91.—92. lpp.
80 R. Pel še. Latviešu un krievu kultūras sakari. Rīgā,

1951., 274. lpp.

Daži etnogrāfi (N. Ceboksarovs, L. Terentjevā,

N. Šlīgina) turpretim aizstāv hipotēzi, ka Vidzemē,

tāpat kā Igaunijā, raksturīgākais zemnieku mājokļu

tips ir tikai dzīvojamā rija, bet istabas vai kādu citu

mājokļu tipu šajā teritorijā nemaz nepiemin. Bl Minē-

tie etnogrāfi noraida domu, ka dzīvojamās rijas va-

rētu būt izveidojušās ekonomisko grūtību rezultātā,

kaut gan domā, ka ekonomiskās grūtības varētu to-

mēr būt iemesls dzīvojamās rijas ilgstošai pastāvē-

šanai (бытования). 82

Jāatzīmē arī igauņu etnografes A. Mooras hipo-

tēze, ka «. .. dzīvojamās rijas pamatvilcienos varētu

būt jau izveidojušās mūsu ēras pirmajā gadu tūk-

stotī, kad tagadējo Ziemeļlatvijas teritoriju apdzīvo-

jušas igauņu ciltis». 83

Līdzšinējie pētījumi pagaidām neļauj uzskatīt šo

hipotēzi par pilnīgi drošu. Minētie autori, norādot, ka

dzīvojamā rija Vidzemē ir etniska parādība («.. .что

мы имеем дело с явлением этнического порядка»),

ignorē to, ka Vidzemē jau no seniem laikiem dzīvo

arī baltu ciltis, kuru sens etnisks mājokļu tips ir

nams un no tā izveidotā istaba. Pieņemot hipotēzi, ka

Vidzemē rijas kā mājokļa tips pastāvējušas, kopš tur

dzīvo somu-ugru ciltis, var pieņemt arī, ka no rijas

šķirts dzīvoklis (nams un istaba) te ieviesies, ienākot

šajā teritorijā baltu ciltīm, kas vēlāk asimilēja somu-

ugru ciltis. 84

82 С. Тараканова, Л. Терентьева, H. Чебок-

сар ов. Некоторые вопросы этногенеза народов Прибал-

тики. Советская этнография, 1956, № 2, 15. lpp.; Н. Шл ы-

гин а. Эстонское крестьянское жилище в XIX — начале

XX вв. Балтийский этнографический сборник. М. 1956, 65. lpp.
82 С. Тараканова, Л. Терентьева, Н. Чебок-

сар ов. Op. cit., 15 lpp.: «... Не отрицая пагубных резуль-

татов завоевания немецкими захватчиками территории При-
балтики, несомненно, явившегося одной из причин длитель-

ного бытования жилой риги, мы все же не можем согла-

ситься с предлагаемым этими исследователями (Kundziņš,

Leinboks и. с. —А. Кг.) решением вопроса о происхожде-

нии данного типа жилища.» Par to pašu N. Šlīgina:

«... Ограбление прибалтийского населения немецкими

завоевателями неоспоримо, но нет никаких оснований свя-

зывать проблему происхождения жилой риги с их вторже-

нием ... Жилая рига сложнее, чем курная изба. В ее ус-

тройстве чувствуется мудрость народа, сделавшего это жи-

лище целесообразным и выполняющим сразу две функции ...

Возникновение жилой риги следует связывать с развитием

земледелия, и первые сведения о ней восходят к XIV в.»

(skat. Н. Шлыгина. Op. cit., 65. lpp.).
83 А. Моора. Об историко-этнографических областях

Эстонии. Вопросы этнической истории эстонского народа. Тал-

лин 1956, 290. lpp
84 Sal. А. Крастыня. Жилище латышских крестьян в

Видземе в XVIII и XIX веках. Тезисы докладов на объеди-

ненной конференции по археологии, этнографии и антропо-

логии Прибалтики. Секция этнографии и антропологии
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Summējot iepriekš minētās hipotēzes, pieļaujams,
ka no somu-ugru ciltīm mantotās dzīvojamās rijas

gadu simtiem ilgo saglabāšanos Vidzemē baltu ap-

dzīvotajā teritorijā sekmējuši gan zemnieku grūtie
dzīves apstākļi, gan vācu iebrukums, gan arī dažā-

das citas likstas. Ekonomisko apstākļu lielo ietekmi

zemnieku mājokļu izveidojumā XVIII gs. beigās un

XIX gs. pirmajā pusē rāda monogrāfijā analizētais

materiāls, kas raksturo zemnieku mājokļus klaušu

saimniecības sairuma un kapitālisma nostiprināša-
nās laikā.

Nevar tomēr pievienoties N. Šlīginas domām, ka

dzīvojamā rija, salīdzinot ar istabu, būtu augstāk at-

tīstīts mājokļu tips un ka dzīvojamā rija, apvienojot
divas funkcijas, atspoguļotu kādu īpašu tautas gud-
rību. (Skat. H. Шлыгина. Op. cit., 65. lpp.) Dzīvojamā

rija izveidojās saskaņā ar ģeogrāfiskiem, saimnie-

ciskiem un ekonomiskiem apstākļiem. No rijas sav-

rupceltā istaba, salīdzinot ar apdzīvoto riju, ir hi-

giēniskāka, gaišāka; tās iedzīvotājiem nav jāpanes

labības kulšanas neērtības. Tādā kārtā istaba kā mā-

jokļa tips vērtējama augstāk par apdzīvojamo riju.

(Šo ēku tipu etnogrāfiskai analizei un salīdzināju-

mam veltīta šī monogrāfija.)

Padomju arhitekti par Vidzemes zemnieku mājok-

ļiem un ar tiem saistītiem jautājumiem vēl nav de-

vuši plašākus pētījumus, kaut gan uzrakstītas dažas

disertācijas, kurās nedaudz analizētas tautas celtnie-

cības tradīcijas, 85
un publicēti daži raksti par arhi-

M. 1955, 33.—36. lpp.; А. Krastiņa. Vidzemes zemnieku mā-

jokli ... 96.-98. lpp.

85 О. Берзинь. Архитектура народного жилища Лат-

вии и основные предпосылки к проектированию жилого дома

колхозников Латвийской ССР (Disertācija, aizstāvēta 1954.

gadā Maskavā.);
Б. Дорофеев. Архитектурное наследие народного жи-

лища Латвии. (Disertācija, aizstāvēta 1956. gadā Maskavā.)

86 Р. Bērzkalns. Latvijas mazās dzīvojamās ēkas XVII

gadsimtā. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes zinātnis-

kie raksti, XXI, Rīgā, 1958.; O. Bērziņš. Latvijas zemnieku

māju arhitektūra. Rīgā, 1958.; П. Берзкалн. Развитие основ-

ных типов малого дома городов Латвийской ССР от XVII

до середины XX в.

Latvijas Valsts universitātes zinātniskie raksti, XIII, Rīgā, 1957.

tektūras mantojuma jautājumiem. B6 Ja šajos rakstos

pieminēta dzīvojamā rija Vidzemē, tad Vidzemes ista-

bas turpretim atstātas gandrīz bez ievērības.

Runājot par dzīvojamām rijām, latviešu arhitekti

pārstāv domu, ka Vidzemes latviešiem tā ir jaunāka
laika mājokļa tips nekā nams un istaba.

Novērtējot visus līdzšinējos pētījumus par zem-

nieku mājokļiem Vidzemē, jākonstatē, ka līdz šim

plašāk apskatīta tikai dzīvojamā rija, turpretim par

istabu, dzīvojamo pirti, zemnieku vasaras mītni —

klēti un vārāmo namiņu pētījumu ir ļoti maz. Tādēļ

šīs monogrāfijas autore, analizējot minētos avotus un

pētījumus un papildinot tos ar pašas savāktajiem
t. s. lauku materiāliem, mēģina dot plašāku ieskatu

par visiem XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē
Vidzemē raksturīgajiem zemnieku apdzīvoto ēku ti-

piem. Autore darbu risina kā etnografe, bet atseviš-

ķos gadījumos tā pieskaras ari celtņu arhitektūras

analizei. Tomēr, apskatot celtniecības tehniku un

celtņu atsevišķās detaļas, autore apskata tās tikai tik-

tāl, ciktāl tas etnogrāfijā ir nepieciešami, lai izprastu

mājokļu veidošanas procesu. Galvenā vērība veltīta

zemnieku mājokļu plānojumam un iekārtojumam, pa-

rādot, kā noritēja zemnieku mājas dzīve un atsevišķu

telpu izmantošana. Apskatīta arī mājokļu kopšana un

sagatavošana svētkiem un svinībām. Šāds darba ie-

kārtojums izraudzīts tāpēc, ka etnogrāfijā svarīgi pa-

zīt ne vien mājokļu arhitektūru un celtniecības kon-

struktīvos paņēmienus, bet arī ar celtnēm saistīto

ļaužu dzīves veidu un mājokļa izmantošanu ikdienas

dzīvē, kas sniedz nozīmīgu materiālu etnoģenēzes

problēmu atrisināšanai. Darbā izvirzīti arī daži se-

cinājumi par Vidzemē XVIII un XIX gs. novērotajām

etniskajām parādībām, kas saistītas ar zemnieku

mājokļiem un to izmantošanu.

Ar Vidzemes zemnieku mājokļu problēmām sais-

tītie jautājumi ir tikai pētniecības sākuma stadijā.
Vēl nav pietiekami plaša salīdzināmā materiāla par

kaimiņu tautu zemnieku mājokļiem. Jautājuma pla-
šākai pētīšanai visai vēlama sadarbība ar citām rad-

niecīgām zinātnes nozarēm: arheoloģiju, vēsturi, fol-

kloru, valodniecību v. c. Tikai lietojot komplekso pē-

tīšanas metodi, būs iespējams pareizi atrisināt Vidze-

mes zemnieku mājokļu attīstības problēmas.



II. ZEMNIEKU MĀJOKĻU VEIDI, IEKĀRTOJUMS UN IZMANTOŠANA

1. ZEMNIEKU SĒTU IZVIETOJUMS

UN PAGALMA IEKĀRTOJUMS

Pievēršoties zemnieku mājokļu analizei, nepiecie-
šams īsumā apskatīt atsevišķu zemnieku sētu, t. s.

māju izvietojumu un sētas pagalma iekārtojumu. B7

Zemnieku sētu izvietojumā svarīga nozīme ir apvi-
dum. Apbūvei izmeklēja sausākās vietas, kur tuvumā

laba dzeramā ūdens atradne — avotiņš, strauts vai

upīte, vai arī kur ērti var ierīkot aku. Labprāt apbū

vēja upju vai ezeru krastus vai uzkalniņus, izņemot
lielākus kalnus, kas varētu traucēt satiksmi.

Apmetņu galvenā forma ir viensētas, pie kam ēkas

centās novietot zemes īpašuma vidū. Samērā bieži

Vidzemē sastopamas arī tuvu kopā celtas trīs, četru

vai vairāku kaimiņu sētas, t. s. ciemi. Ciema zemnie-

kiem zeme iedalīta starveidā uz visām pusēm apkārt
ciemam.

Bieži vien saimniekiem bez zemes ciemā ir vēl t. s.

streijgabali: pļavas, krūmāji, meža gabali, kuru ro-

bežas nesakrīt ar ciema zemes robežām, bet atrodas

no tā I—3—s km attālumā. Vidzemes zemnieku cie-

mos nav novērota tendence sētas saspiest cieši kopā,
bet tās izvietotas izklaidus, atdalot vienu sētu no

otras ar koku stādījumiem, žogiem vai dārziem

(1. —4. att.). Viensētu rašanās lielā mērā izskaidro-

jama ar muižnieku vēlēšanos zemniekus «izsēdināt»

mežos, līdumos vai purvainākās vietās jaunu tīrumu

iekopšanai pēc iestrādāto lauku pievienošanas mui-

žas tīrumiem. Latviešu individuālajām tieksmēm no- \

robežoties vienam no otra savrupās viensētās, kā to

87 Zemnieku apmetņu un sētu pētīšanai latviešu līdzšinējā
etnogrāfijā nav pievērsta vajadzīgā uzmanība. Arī šai darbā

Vidzemes zemnieku apmetnes un sētas raksturotas tikai vispārī-
gās līnijās, jo par šiem jautājumiem vēl nepieciešami speciāli
pētījumi.

2

savā laikā mēģināja apgalvot buržuāziskās Latvijas

etnogrāfi, piešķirama mazāka nozīme viensētu izvei-

dojumā.
Vidzemes zemnieka sētā ēkas izvietotas ap pa-

lielu, nenoteiktas formas pagalmu, kas noder satik-

smei starp ēkām (5. a, b att.). Ēku ieejas durvis

vērstas pret pagalmu. Pagalmā labāko, sausāko vietu

izraudzījās dzīvojamai mājai. Ja gar sētu iet lielāks

ceļš, tad istaba celta ceļa malā ar logiem pret ceļu,
bet ar ieejas durvīm uz pretējo, t. i., pagalma pusi.

Parasti centās istabu novietot ar ieejas-, durvīm pret

austrumiem, lai no rīta gaisma spīdētu pa durvīm

istabā.

Kūti ceļ vienmēr zemākā vietā par istabu, lai pa-

galmā nesatecētu kūts virca — sīvs un citunetīrumi.

Kūts durvis parasti atrodas pretim istabai vai sānis

tai, bet vienmēr tā, lai no istabas varētu pārredzēt
kūts priekšu. Kūts priekšā daļa pagalma veido t. s.

laidaru — netīro pagalmu (to mēdz saukt arī vien-

kārši par kūtspriekšu), kur dienas vidū sadzen aitas

un citus lopus. Dažreiz kūtspriekša no pārējā pa-

galma norobežota ar žogu vai arī tur izveidots ap-

loks. Visbiežāk tomēr aploks taisīts kūts galā vai

aiz tās, sevišķi t. s. cūku aploks. Aitu un cūku kūti-

ņas — nelielas ēciņas, celtas pie liellopu kūts vai tās

tuvumā. Stallis un ratnīca atrodas starp kūti un is-

tabu. Dažkārt par ratnīcu izmantots palievenis staļļa

galā vai pie rijas. Klēts celta dārza malā, pie kam

Vidzemes zemnieku sētu raksturo vairākas mazas,

savrupstāvošas klētiņas. Liekas, ka tam par iemeslu

ir Vidzemes zemnieku sliktais ekonomiskais stāvoklis

un dažādās likstas (neraža, bads, mēris), kas tos at-

kārtoti piemeklēja ne vien XVIII gs. beigās un XIX

gs. pirmajā pusē, bet arī agrāk. Pažas tīrumos bija
visai niecīgas. Atsevišķās mazās klētiņas bija ne vien

vieglāk uzceļamas, bet arī ērtāk izmantojamas da-

-7
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1. att. Zemnieka sēta Jaunpiebalgā (no mākslinieka A. Gusara krājuma),

2. att. Zemnieku sētas Jaunpiebalgā (no mākslinieka A. Gusara krājuma).
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zādām citam ar sētas ļaužu sadzīvi saistītām vaja-

dzībām, par ko tiks runāts turpmākajā tekstā.

Turīgāko zemnieku sētās Vidzemē XVIII gs. bei-

gās un XIX gs. pirmajā pusē dažkārt sastopamas arī

t. s. rindu klētis, kurās zem viena kopēja jumta ap-

vienotas vairākas atsevišķas klētis. Plašāku izplatību
rindu klētis Vidzemē ieguva galvenokārt, tikai attīs-

toties kapitālismam, kad zemnieki uzsāka intensīvāku

saimniecību.

Pagrabs Vidzemes sētā uzcelts dzīvojamas ēkas

tuvumā vai ierīkots zem tās.

Rija ar piedarbu un gubeni celta tālāk no pa-

galma, pēc iespējas uzkalniņā, lai labāk varētu iz-

mantot labības vētīšanai nepieciešamo vēju. Ja ar

riju zem viena kopēja jumta atrodas dzīvojamās tel-

pas, tad šī ēka, t. s. dzīvojamā rija, novietota pa-

galmā līdzīgi dzīvojamai ēkai — istabai.

Pirts un namiņš celti vai nu abi zem viena ko-

3. att. Zemnieka sētas kopskats Cēsu apr
Jaunpiebalgas pag. «Kurmjos»:

augšā — no tīruma puses; pa kreisi — no dārza

puses (VM E 11741., 11743. fotoneg.).

pēja jumta, vai ari kā atsevišķas celtnes, ugunsdro-
šības dēļ atrodas vistālāk no kopējā pagalma un pā-

rējām ēkām, jo tajos primitīvo pavardu un krāšņu

dēļ bieži vien izcēlās ugunsgrēks.
Vidzemes jūrmalas zemnieku — zvejnieku sētās

ir dažas īpatnējas celtnes: zivju žāvētavas un zvejas
rīku un zivju glabātavas, kas tālāk no jūras vairs

nav vajadzīgas. Zivju žāvētavas novietotas līdzīgi

namiņiem, bet zvejas rīku glabātavas — tuvāk jūrai.

Jūrmalā biežāk nekā pārējā Vidzemē sastopama

divpagalmu sistēma: dzīvojamā ēka novietota pa-

galma vidū, bet no tās uz vienu pusi atrodas kūtis,

bet uz otru pusi — klēts (5. b att.). 88 Šādos gadīju-
mos no dzīvojamās ēkas uz kūts pusi izveidots t. s.

darba pagalms, pret kuru pavērstas istabas durvis,

88 Limbažu raj. Dzintaru c. p. padomju saimniecībā «Salac

Errīva»
—

«Eelītes» (E 12, 3346; 1957. er. ekspedīcijas materiāli)
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4. att. Ciema situācijas plāna shēma Madonas apr. Lizuma pag. Grūšļu ciemā (VM E 2418. mape, 3. dok.).

5. att. Pagalmu situācijas plāni.

a — Limbažu raj. Dzintaru c. p. «Ķesteru» pagalma situācijas plāna shēma; Ь — Limbažu raj. Dzintaru c. p. «Eglīšu» pagalma situācijas plāna shēma.

(E — A. Krastiņas 1959. gada komandējuma materiāli.)
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6. att. Slīpais — šķēpu žogs Limbažu raj. Ainažu «Eibokos»

(E 1957. g. ekspedīcijas materiāli).

7. att. Slīpais — šķēpu žogs Cēsu apr. Rozulas pag. (VM E

2415. mape, 362. dok.).

bet uz klēts pusi — tirais pagalms ar dārzu. Div-

pagalmu iekārtojums līdz pat pēdējam laikam se-

višķi raksturīgs Kurzemes jūrmalas lībiešu sētās,

kaut tas sastopams arī citos Latvijas PSR etnogrā-

fiskajos novados.

Vidzemes zemnieku sēta nav iedomājama bez lie-

lāka vai mazāka augļu un ogu dārza un dažādiem

citiem kokiem, no kuriem sevišķi iemīļotas ir liepas

un ozoli. Bieži sastopami arī oši, kļavas, pīlādži, kas-

taņas un bērzi. Koki dēstīti ne vien ap pagalmu, bet

ari pagalma vidū, lai dzīvojamo māju nedaudz at-

dalītu no kūts. Koki ne vien izdaiļoja pagalmu, bet,

izceļoties ugunsgrēkam, kas primitīvo mājas apkures

ietaišu dēļ bija visai parasta parādība, tie aizkavēja

uguns pāriešanu no vienas ēkas uz otru un pasargāja

tās no nodegšanas.

Pie dzīvojamās mājas logiem un durvju priekšā

aug maijrozīšu krūmi, ceriņi un jasmīni. Pie klēti-

ņas vai arī pie namiņa vai pirtiņas iedēstīts apiņu
dārzs. Istabas, pirts un namiņa sienmaļos stādītas

8. att. Zedeņu žogs Dienvidaustrumvidzemē (VM E 11196.

fotoneg.).

9 att. Zedeņu žogs Cēsu apr. Kārļu pag. «Piesēnos» (VM E

2415. mape, 426. dok.).

papardes un lupstāji. Pēc tautas ticējumiem lupstāji

attur no ēkām čūskas un citus rāpuļus.

Vidzemes zemnieka sētā netrūkst ari puķu dobju.

Parasti audzētas ziemciešu puķes: kāršu rozes, salmu

puķes, flokši, kurpītes, lauztās sirdis, dievkociņi, kas

neprasa speciālu kopšanu, jo brīva laika bija visai

maz.
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10.att. Pagalma daļa pie kūts

Valkas raj. Vijciema c. p.
«Kannītēs» (E 1958. g. ekspe-

dīcijas materiāli).

Neiztrūkstoša sētas sastāvdaļa ir dažāda veida

žogi. Pie dzīvojamās mājas un dārza parasti taisīts

zedeņu žogs (8. —9. att.), gar iebraucamo ceļu un

olnīcu — kāršu žogs (10. —11. att.), bet pie kūts lai-

dara — gan kāršu žogs, gan dažkārt arī slīpais, t. s,

vilku jeb šķēpu žogs (6. —7. att.). 89 Pagalmu cen-

tās aizvien tīri noslaucīt. Tīrs pagalms un kārtīgi

žogi bija mājas gods. Pagalma kopšana, tāpat puķu
dēstīšana un ravēšana bija jauno meitu darbs; ja

tādu nebija, tad par to rūpējās vecās māmiņas, re-

tāk pati saimniece.

Salīdzinot t. s. vecās zemnieku sētas ar iebūviešu

un vaļinieku sētām, redzams, ka te ēku mazāk un

tās mazāka izmēra. Arī koku un citu stādījumu pie

tām maz, kādēļ tās liekas kailas un nabadzīgas.
lebūviešu sētā vispirms uzcēla riju, bez kuras neva-

89 Darinot šķēpu žogu jeb t. s. šķēpu sētu vai vilku žogu,

starp diviem tuvu blakus iedzītiem mietiem slīpi iestiprināja
kokus ar asiem galiem. Asos galus taisīja, lai vilki nevarētu tik

viegli pārlēkt un aiznest lopus. Sādi žogi visai augsti — 1,5—

2,0 m (piem., Cēsu apr. Rozulas pag.; VM E 2415. mape, 362.

dok.). šāda tipa žogi plaši pazīstami arī Ziemeļkurzemē (skat.
A. S v 1 с s. Piezīmes par lībiešu dzīvojamo māju Ziemeļkurzemē
feodālisma sairuma posmā. Rokraksts. E — 1958. g.). Igaunijas

PSR salās zemnieki taisa slīpos žogus vēl tagad (sk. A. Kras-

tiņas komandējuma materiāli no Sāmsalas. E — 1958. g.),

turpretim Vidzemē tie sastopami tikai retumis, tur dzīvojošo

igauņu vai pārlatviskojušos igauņu sētās, piem., Limbažu rajona
Ainažu «Eibokos» (E 1957. g. ekspedīcijas materiāli).

rēja sekmīgi saimniekot. Rijā tad arī dzīvoja. 90 Daž-

kārt iebūvietis dzīvoja arī namiņā, un tikai pakāpe-

niski, vairāku gadu gaitā atkarībā no savas rocības

uzcēla pārējās ēkas. Vaļinieku jeb būdnieku sētās pa-

rasti ir tikai 2 ēkas: dzīvojamā rija vai neliela ista-

biņa un kāda kūtiņa, kas parasti apvienota ar šķū-

nīti vai klētiņu. Visbiežāk gan bezzemnieki-vaļinieki

dzīvoja saimnieka pirtiņā, un saimniecības ēku vi-

ņiem nebija. Savus lopus, ja tādi bija, vaļinieki pa

lielākai daļai turēja saimnieka kūtī. Tikai retos gadī-

jumos vaļinieks uzcēla atsevišķu mazu kūtiņu vai

kādu klētiņu, kur novietoja savu labību un citas

mantas.

Jāatzīmē, ka muižnieki centās zināmā mēra no-

teikt un regulēt zemnieku sētu apbūvi, nosakot ēku

skaitu, lielumu un raksturu. Zīmīgi norādījumi šai

ziņā atrodami jau XVII gs. Suntažu mācītāja Gu-

berta muižu pārvaldniekiem sarakstītajā rokasgrā-
matā. Guberts norāda, ka muižu pārvaldniekiem jā-

raugās, lai zemnieki nesaceltu vairāk ēku (būdu —

Kahten), nekā tas viņiem ir nepieciešams, jo ar to

nn lekopjot līdumā jaunu saimniecību, vēl XIX gs. beigās

dažkārt par dzīvokli izmantota rija, kuru cēla vispirms. Tā, pie-

mēram, Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p. «Mačos» pēc 77 gadus

vecās teicējas Emmas Mačas nostāsta Maču saimnieks vēl 1890.

gados dzīvojis rijā, līdz, pakāpeniski iekopjot saimniecību, tas

uzcēlis atsevišķu dzīvojamo ēku
—

istabu (E 11, 2089; 1956. g.

ekspedīcijas materiāli).
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11. att. Kāršu žogs Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Lejasķidēnos»
(VM E 2415. mape, 142. dok.).

nomokot zirgu un nokavējot lauku savlaicīgu apstrā-
dāšanu.91

Šis norādījums ļauj domāt, ka Vidzemes zemnie-

kiem bijusi tieksme celt savās sētās katrai vajadzībai

īpašu ēku, kā to liecina daudzās klētiņas, maltuves,

kūtiņas v. c. ēkas, kas dažādās variācijās redzamas

turīgākajās Vidzemes sētās, kur saimniekam bija
lielāka rocība. Nav noliedzams, ka muižnieku vēlē-

šanās bija taupīt būvmateriālu — koku, ko zemnieki

saņēma no muižas, vēlēšanās maksimāli izmantot

zemnieku sētas dzīvo spēku muižas klaušu darbos.

Tādēļ arī pilnīgi saprotams, ka vēl XVIII gs. beigās
un XIX gs. sākumā, atjaunojot karos izpostītās saim-

niecības un iekārtojot jaunas saimniecības, muižnieki

centās samazināt zemnieku sētas ēku skaitu. 92

Jāatzīmē, ka Vidzemes muižnieki nenormēto

klaušu un nomas maksas dēļ saviem zemniekiem bieži

patvaļīgi paaugstināja klaušas un citas nodevas. Tā-

dēļ zemnieki, baidīdamies, ka muižnieki, redzot viņu

pārticību un turību, var paaugstināt klaušas un no-

devas, ne vienmēr savu ēku kopšanai, atjaunošanai
un uzlabošanai pievērsa vajadzīgo vērību.

Negatīvi zemnieku sētu apbūvi ietekmēja zem-

nieku brīvlaišana 1819. gadā. Kļūdami savu līdzši-

91 Salamonis Gu bērti Stratagema Oeconomicum oder

Akker Student. 1757, 6. lpp.

«.. . dass die Bauern nicht mehr Kahten bauen, als sie nstig

haben, durch unnothiges Bauen \verden Pferde abgemergelt,
der Ackerbau versāumet».

98 Arhīvu dokumenti liecina, ka Vidzemē pat XIX gs. pēdē-

jos gadu desmitos muižnieki savu zemnieku nomas mājās daž-

kārt noteikuši, kādas ēkas un kā jāceļ. Tā kādā 1860. gadā no-

slēgtā nomas līgumā starp Lubertu—Rencēnu muižas īpaš-
nieku un Cēsu apr. Drabešu pag «Magonīšu» māju nomnieku

noteikts, ka tas, saņemot nomāto zemes gabalu, atsvabināts no

nomas maksas līdz ēku uzcelšanai. Līgumā minētas šādas ēkas:

«... piedarbs ar riju un kambaris apakš vienu jumtu, jauna ēka

ar labu jumtu». (Sal. P. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 509.

lpp.) Redzams, ka muižnieks noteicis, ka dzīvojamās telpas un

rija jāceļ zem kopēja jumta. Līdzīgas ziņas ir ari par kādu bi-

jušā Valkas apr. Alsviķu muižas nomas māju, kur dzīvojamā

rija uzcelta ap 1880. gadu. Aprakstot dzīvojamās rijas celšanu,

iedzīvotāji stāstījuši: «...barons neļāva atsevišķi celt, deva

kokus, teica, kā jābūvē». (P. Kundziņš. Turpat.)

nējo māju īslaicīgi nomnieki, zemnieki nebija sevišķi

ieinteresēti jaunu ēku celšanā, veco ēku kopšanā un

dārzu dēstīšanā. Viss tas negatīvi ietekmēja zemnieku

saimniecību un arī materiālās kultūras attīstību. Vie-

nīgi līdz ar kapitālisma strauju uzplaukumu XIX gs.

otrajā pusē, kad zemnieki sāka iepirkt mājas par

dzimtu, šis itāvoklis izmainījās.

Tāds bija zemnieku stāvoklis un raksturīgākās

sociālekonomiskās parādības, kas klaušu saimniecī-

bas sairuma un kapitālisma nostiprināšanās laikā

ietekmēja un noteica zemnieku sētu apbūvi un mā-

jokļu izveidojumu.

2. DZĪVOJAMĀ MĀJA — ISTABA

Vidzemes zemnieku istaba ir ēka, kurā zemnieks

dzīvoja, gatavoja uzturu, 93 darināja apģērbu un da-

žādus iedzīves priekšmetus un veica citus ar māj-

saimniecību saistītus darbus. Tautā Vidzemes zem-

nieku istabu sauc arī par ustabu, ustobu vai ustubu 94

un dažkārt arī par ērbērģi (no vācu Herberge). Ista-

bas pēdējais nosaukums ieviesies muižu ietekmē; līdz

ar to šis vārds raksturoja it kā labāku, lepnāku dzī-

vojamo ēku. Liekas, ka šī paša iemesla dēļ zemnieku

istabas arhīvu materiālos XVIII gs. beigās un XIX

gs. sākumā dažkārt nosauktas pat par «vācu ista-

bām», piemēram, Burtnieku draudzē ap 1802. gadu 95

un Valmieras draudzē arī ap to pašu laiku, 96 lai tā-

dējādi tās it kā nošķirtu no zemnieku sētās šajā laikā

plaši sastopamajām dzīvojamām rijām. Nosaukumam

«vācu istaba» nav dziļāka pamatojuma.
Pēc sava ārējā izveidojuma Vidzemes istaba ir

neliela koka guļbūves ēka ar apmēram 12 guļbūves

vainagu augstām sienām, uz laukakmens pamatiem,

ar masīvu četrslīpu vai divslīpu salmu jumtu. Daž-

kārt tai taisīts arī divslīpu jumts ar nošļauptiem

galiem (12.—21. att.).

lekšējā iekārtojumā Vidzemes istabām ir rakstu-

rīgs div- un trīsdaļu iedalījums, bet Vidzemes aus-

trumu daļā nelielā skaitā sastopamas arī istabas-

vientelpas, kādas nav pārējā Vidzemē. Analizējot

93 Istabas nepilnīgi izveidoto apkures ietaišu dēj ēdiena ga-

tavošanai Vidzemes zemnieku sētās bieži vien celti ari speciāli

vārāmie namiņi.
94 Nosaukums «istaba» dzīvojamās mājas apzīmēšanai vien-

līdz bieži sastopams visā Vidzemē, bet pārējie trīs nosaukumi —

«ustaba», «ustoba» un custuba» raksturīgi Vidzemes austrumu

daļā gar Latgales pierobežu, kur tie radušies augšzemnieku dia-

lekta ietekmē.

95 LCVA 214. fonds (turpmāk — f.), 168. lieta (turpmāk —

L), 117. lapa (turpmāk — lp.).
98 LCVA 214. f., 218 L, 28. lp.
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12. att. Trūcīga zemnieka istabiņa
Madonas apr. Mēdzulas pag. «Āž-

kalnos» (VM E 11412 fotoneg.).

13. att. Vidēja zemnieka istaba

Madonas apr. Liepkalnes pag.
«Vecniedrēnos» (VM E 10543.

fotoneg.).

Vidzemes zemnieku istabu dažādos tipus, vispirms

apskatīsim istabu-vientelpu kā dzīvojamās mājas

vienkāršāko tipu.

Istabas-vientelpas piemēram var minēt

Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Vecmadernieku» is-

tabu. 97 Tā celta ap 1828. gadu no egļu un priežu

baļķiem guļbūves tehnikā ar krusta pakšiem un div-

slīpu lubu jumtu. Ēkas garums 8,0 m, platums —

5,8 m. Sienu augstumu veido 13 guļkoku vainagi.

Katrā ēkas sienā pa stiklotam lodziņam. 98 leejas dur-

97 VM E 2504. mape, 252. dok.

98 Logu izmērs ēkas uzmērošanas laikā 1928. gadā bijis
0,47X0,5 m. Jāšaubās, vai tas tomēr ir šo logu pirmatnējais lie-

lums, jo laika gaitā tie varētu būt palielināti.

vis ēkas garensienā. lekšsienu baļķi aptēsti, baļķu

starpas pieziestas ar māliem. Griesti ir no plēstiem

dēļiem uz resnām sijām. Griestu augstums 2,13 m.

Arī grīda ir no plēstiem dēļiem, kas horizontālā vir-

zienā satapoti ar koka pulkām, t. s. šipiem. 99

Istabas-vientelpas vidū novietota no nededzinā-

tiem ķieģeļiem mūrēta krāsns (tuvāku ziņu par tās

izveidojumu nav). Ēdiens gatavots savrupceltā na-

miņā, kur arī ēduši. Maize cepta rijas krāsnī.

Arī Tirzas apkārtnē uzglabājušās atmiņas, ka

senu laiku istabas esot bijušas vientelpas ar krāsni.

99 Līdzīgs nosaukums grīdas dēļu satapojamām koka ta-

pām — pulciņām dzirdēts arī «Madernieku» kaimiņu mājās
«Dziesniekos».
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14. att. Istaba Cēsu apr. Jaunpie-
balgas pag. «Strazdiņos» (VM E

11825. fotoneg.).

15. att. Istaba Madonas apr. Bēr-

zaunes pag. «Boķīšos», celta ap

1830. gadu (VM E 11323. fotoneg.).

Ēdienu vārījuši namā. Istabas ar piebūvētām virtu-

vēm tur esot jaunākas. 100

Pārējā Vidzemē nav izdevies iegūt ziņas par is-

tabām-vientelpām, turpretim latgaliešu un krievu»

zemnieku sētās istaba-vientelpa, kuras vienīgajā dzī-

vojamā telpā atrodas ēkas apkures centrs — siltuma

krāsns, kas izmantota ari ēdiena gatavošanai, ir rak-

100 P. Arends. Latviešu istabas apkure. Latviešu aizvēstu-

res materiāli, 11, Rīgā, 1936., 53. lpp.

sturiga parādība. Latgales trūcīgo zemnieku sētās is- '

taba-vientelpa samērā bieži sastopama pat vēl XX gs.

sākumā. Tāpēc jāpieņem, ka Vidzemes austrumu dajā

istabas-vientelpas radušās kaimiņu — latgaliešu un

krievu ietekmē. Šo domu pastiprina tautas celtnie-

cībā lietotā terminoloģija, piemēram, vārds «ustaba»

un grīdas dēju sastiprināmo koka tapiņu nosaukums

«šipi» nav raksturīgi vidzemnieku vārdi, bet pār-

ņemti no Vidzemes austrumu kaimiņiem. •щ

Daudz plašāk par istabām-vientelpām Vidzemē



17 att. Vidēja zemnieka istaba

Cēsu apr. Priekules pag. «Pilēs»,
celta ap 1820. gadu (VM E 12420.

fotoneg.).

sastopamas divdaļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvo-

jamai telpai ir vēl pievienota speciāla ēdiena gata-

vojamā vieta — nams.

Vidzemes divdaļu istabas namu pie istabas

pamatcirtņa veido ar 3 guļbūves tehnikā darinātām

sienām. Lai nama sienas no istabas neatdalītos, tās

bieži vien pie istabas papildus nostiprinātas ar spe-

ciālām vāršām. (Skat. 139.—141. lpp., 118.—120. att.)
Vidzemes zemnieku divdaļu istabas ir samērā ma-

zas celtnes. To platums svārstās no 7 līdz 9 m, bet

garums no 8,5 līdz 13 m. (Skat. dažu Vidzemes div-

daļu istabu apbūves laukuma izmērus, 1. tabula.)
Nams aizņem apmēram Vs, bet istaba

—

2/s no

visas ēkas platības. Šie izmēri ir ļoti svārstīgi, un

16. att. Istaba Madonas apr. Kal-

snavas pag. «Vabulēnos», celta

ap 1870 gadu (VM E 10387.

fotoneg.)..

atsevišķos gadījumos nams un istaba var būt arī

vienāda lieluma.

Parasti istabas dzīvojamās telpas gals ir pa-

vērsts pret dienvidiem, bet nama gals — uz zieme-

ļiem. leejas durvis atrodas ēkas garensienā un ir

vērstas pret austrumiem, lai rīta saule iespīdētu pa

durvīm iekšā un būtu gaišāks. Turpretim pusdienas

laikā, kad saule viskarstākā, durvju priekšā bija pa-

vēnis. 101 Logi taisīti katrā ēkas sienā pa vienam, reti

kad vairāk. Tie ir nelieli, četrrūšu, bet turīgākajiem
zemniekiem — sešrūšu. Ēkas daļā, kur atrodas nams,

logi parasti iecirsti lūkas veidā (0,2X0,3 m) tikai

101 Cēsu apr. Raunas pag. (F 891, 2574 m3.).
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18. att. Turīga zemnieka istaba

Cēsu apr. Raunas pag. «Kalnarim-

šās», celta ap 1828. gadu (VM E

12057. fotoneg.).

19. att. Istaba Madonas apr. Vec-

gulbenes pag. «Vecmaderniekos»,
celta XIX gs. sākumā (VM E

11923. fotoneg.).

I. tabuh

Dažu Vidzemes divdaļu istabu pamatlaukumu izmēri

viena baļķa platumā un ir noslēdzami ar dēļa aiz-

bīdni. Telpu apgaismoja caur durvīm, turot tās at-

vērtas.

Istabas iekšsienas ir no apaļiem vai apcirstiem

baļķiem. Baļķu starpas pieziestas ar māliem, bet daž-

reiz ar māliem apmesta visa siena. Griesti ir no

apaļiem kokiem, bet visbiežāk no plēstiem dēļiem,

kas salikti uz resnām, četrstūraini aptēstām griestu

sijām. Sijas ielaistas guļbūves 2 augšējo vainagu

baļķu starpās, un līdz ar to sijas kalpo ari par ēkas

stāva saturētājām pret jumtu sānspiedi.

31

Objekta atrašanās vieta Ēkas celšanas gads

I
"

| Ēkas platumsm ļ
1 i

ļĒkas garums m |
i Г

Avots

Madonas apr. Sausnējas pag. «Malkalni» Ap 1700. vai 1761Ю. 7,25 10,60 VM E 2504. mape, 499. dok.

Madonas apr. Vestienas pag. «Skaidas» Ap 1780. 7,20 9,20 LdzM Vidzemes sēta

Madonas apr. Vestienas pag. «Brutēni» 1813. 7,15 8,40 VM E 2504. mape, 288. dok

Madonas apr. Lubānas pag. «Pauru ciema»� istiaba Ap 1823. 8,60 10,50 AF 28. mape

Madonas apr. Galgauskas pag. «Sīļi» Ap 1828. 7,00 13,00 VM E 2504. mape, 187. dok.

Madonas apr. Kalsnavas pag. «Ūdri» Ap 1850. 8,65 11,30 VM E 2504. mape, 401. dok.



20. att. Trūcīga zemnieka istaba

Madonas apr. Saikavas pag. «In-

dānos» (VM E 11055. fotoneg.).

21. att. Vidēja zemnieka istaba Mado-

nas apr. Ļaudonas pag. «Jokās» (VM
E 11012. fotoneg.).

Virs griestiem siltuma izolācijai likti māli, uz-bēr-

tas smiltis un spaļi. Grīdas veido māla vai kaļķa

kuls. XIX gs. sākumā reti sastop plēstu koka dēļu

grīdas, kad dēļi likti uz resnām grīdas sijām un pie

tām piedzīti ar koka tapām.

Istaba apsildāma ar lielu krāsni, ko izmanto ari

maizes cepšanai. Krāsns atrodas istabā pie sienas,

kas atdala dzīvojamo istabu no nama, bet krāsns

kurtuve atrodas namā vai virtuvē — kēkī.

Divdaļu istabas, kad nams kā nesadalīta telpa

pievienots istabas galam, sevišķi raksturīgas Vid-

zemes jūrmalā, kur zemnieki bez laukkopības nodar-

bojās ari ar zvejniecību un namā lāpīja saplēstos tīk-

lus. Šāda tipa istabas, kā to rāda etnogrāfiskais ma-

teriāls, Vidzemes jūrmalas zemkopji-zvejnieki cēluši

vēl XIX gs. otrajā pusē. 102

Tālāk no jūras, zemes iekšienē pārsvarā ir tādas

istabas, kurām nams ar šķērssienu pārdalīts divās

daļās. Nama priekšējo daļu izmanto par vējtveri-

priekšnamu,lo3 ko dēvē par priekšiņu, arī porūzi, bet

108 Limbažu raj. Tūjas c. p. z./a. «Brīvā Kaija» — «Toliņi»

(E 1957. g. ekspedīcijas materiāli).
108 Madonas apr. Vestienas pag. «Skaidas», celtas 1780. ga-

dos (LdzM Vidzemes sētā); Ļaudonas pag. «Nīrītes», celtas ap
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aiz tā atrodas virtuve. Dažreiz priekšnama sānos ir

atdalīts neliels produktu pieliekamais. lo4

Atsevišķos gadījumos šādam vējtverim nav likti

griesti, un dūmi, nākdami pa virtuves durvīm no

bezgriestu priekšnama, izplūst tieši bēniņu telpā.
Bezgriestu priekšnamā mēdz piesliet kāpnes, pa ku-

rām nokļūst uz istabas augšas, kur glabājas dažādi

mājsaimniecības rīki, aušanas piederumi, trauki utt.

Pa lielākai daļai speciāls priekšnams-vējtveris
tomēr nav taisīts, bet telpā pie istabas ieejas dur-

vīm iekārtota virtuve ar pavardu un iemūrētu katlu.

22. att. Istaba Madonas apr. Sausnējas pag. «Mālkalnos», celta

XVIII gs. sākumā (VM E 10522. fotoneg.).

Šādā gadījumā otrā telpa aiz virtuves izmantota par

dzīvojamo telpu (t. s. mazais kambarītis), kurā nav

tieša ieeja no virtuves, lai izvairītos no dūmiem, bet

tajā nokļūst, ejot cauri lielajai istabai. 105 Tikai tad,

ja mazais kambarītis izlietots par produktu pielie-

kamo, tam ir ieeja tieši no virtuves. 106 Mazais kam-

barītis parasti iekārtots līdzīgi dzīvojamai istabai

ar stikla logiem, ciešiem griestiem un nereti ar dēļu

grīdu.

Kā vienu no interesantākajām šāda tipa divdaļī-

gām istabām, par kurām saglabājušās ziņas, kas

raksturo to attīstības gaitu, var minēt Madonas apr.

Sausnējas pag. «Mālkalnus» (22. att.). 107 Dzīvojamā

1828. gadu (VM E 2504. mape, 326. dok.); Vestienas pag. «Bru-

tēni», celti ap 1813. gadu (VM E 2504. mape, 288. dok.).
104 Madonas apr. Lubānas pag. «Pauru ciems», istaba celta

ap 1823. gadu (AF 28. mape, bez dokumenta nr.); Gulbenes raj.

Sinoles c. p. «Bebrupi» (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli)
105 Madonas apr. Galgauskas pag. «Sīļi», celti ap 1828. gadu

(VM E 2504. mape, 187. dok.); Kalsnavas pag. «Ūdri», celti ap

1850. gadu (VM E 2504. mape, 401. dok.).
106 Madonas apr. Sausnējas pag. «Mālkalni» (VM E 2504.

mape, 499. dok.); Oļu pag. «Toliņi» (VM E 2504. mape, 349.

dok.).
107 VM E 2504. mape, 499. dok.

23. att. Istaba Madonas apr. Sausnējas pag. «Mālkalnos» (VM
E 2504. mape, 499. dok.).

ēka «Mālkalnos» celta jau XVIII gs. 108 Apmēram
līdz 1838. gadam šī istaba bijusi vientelpas, tad tai

piebūvēts nams, kas šķērsām sadalīts 2 daļās: priek-

108 Celšanas gads nav precīzi noteicams. Pēc vienām ziņām

tā varētu būt celta ap 1700. gadu, bet pēc citām — ap 1760.

gadu. Katrā ziņā tā raksturo XVIII gs. celtu Vidzemes zemnieku

istabu.

333 — A. Krastlna
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seja daļa pie ieejas ir virtuve, bet aiz tas ir maza

pieliekamā telpa (23. att.). 109

Istaba celta uz laukakmens pamatiem no ара

ļiem egļu baļķiem, krusta pakšos. Ēkas sienu aug-

stums 2,6 m. Istabai četrslīpu salmu jumts. Ēkas aug-

stums līdz jumta korei 5,6 m. leejas durvis atrodas

ēkas sānsienā un novirzītas vienā galā. Vecās durvis

bijušas tikai 4 pēdu (apm. 1,3 m) augstumā. Sienās

saskatāmi vecie logi, kas bijuši lūkveida — ar dēļu

aizbīdni noslēdzamas ailas, kuras vēlāk aizziestas ar

māliem. Pašreizējie sešrūšu stikla logi iecirsti ap

1860. gadu. Ap šo laiku arī dzīvojamās istabas apa-

ļie grodu griesti aptēsti gludi.
Sākumā «Mālkalnu» istaba-vientelpa apsildīta

ar lielu krāsni, kas līdzīga rijas krāsnij. Krāsnij nav

bijis dūmeņa, un kurinot dūmi plūduši atpakaļ istabā,

tādēļ krāsns priekšā izmūrēts no laukakmeņiem un

ķieģeļiem loka veidā dzirksteļu uztvērējs — rovis.

Krāsns priekšā, zem rovja pārkares, uz vaļēja

ugunskura gatavots ēdiens. «Mālkalnu» istabas

krāsns bijusi tik liela, ka sievietes varējušas tajā

ielīst ar visiem vērpjamiem ratiņiem. Ap 1838. gadu

krāsns pārbūvēta mazāka, kāda — tas nav minēts.

Arī jaunās krāsns kurtuve līdz ar pavardu — plīti

atrodas dzīvojamā telpā, bet tā ar dēļu sienu gare-

niski pārdalīta divās daļās. Krāsns kurtuve un plīts

atrodas priekšējā telpā. Namā atrodas tikai lielais

iemūrētais katls, kuru sildot silst istabas krāsns sā-

nos piemūrētais sēžamais mūrītis.

Pieminekļu valdes materiālu vācējs Eniņš 1928.

gadā norāda, ka «Mālkalnu» istabā agrāk bijuši arī

ārdi, jo ārdu siju galus it kā varot vēl saskatīt ēkas

sienās (23. att.). 110 lespējams, ka istaba izmantota

arī labības sera žāvēšanai. Par to netieši liecina norā-

dījums, ka vecā istabas krāsns bijusi līdzīga rijas

krāsnij un tik liela, ka sievas tajā varējušas vērpt;

tāpat veco logu un durvju mazās ailas, jo, labību

žāvējot, istabā, tāpat kā rijā, vajadzēja pēc iespē-

jas labāk saglabāt siltumu. Līdz ar to ir pamats do-

māt, ka Vidzemes zemnieki savās istabās dažreiz žā-

vējuši arī seru.

Ir nostāsti, ka arī Zemgalē, Bauskas rajona te-

ritorijā daži trūcīgie zemnieki, nespēdami uzcelt spe-

ciālu riju, seru dažkārt žāvējuši savās istabās pat
vēl XIX gs. beigās.

Vidzemes trīsdaļu istabas ir līdzīgas div-

109 Pieminekļu valdes materiālu vācējs — šīs ēkas uzmēro-

tājs Eniņš norāda, ka istabas dienvidu galā jumta pārkare ir lie-

lāka nekā istabas pārējās malās, un ļoti iespējams, ka šajā pusē

agrāk bijušas durvis, kas vēlāk pēc nama piebūves pārtaisītas

par logu, tā ka ieeja istabā bijusi caur namu.

»»• VM E 2504. mape, 499. dok.

daļu istabām, kurām nama brīvajā galā piebūvēta

vēl trešā telpa, kas sākumā bijusi neapkurināma un

izmantota par pieliekamo, bet vēlāk izveidota par

dzīvojamo telpu. Pēc Salaspils-Ikšķiles draudzes mā-

cītāja Kr. Brokhūzena norādījumiem šādas trīsdaļu

istabas XIX gs. sākumā bijušas Rīgas apkārtnes
zemniekiem. Minētais autors ēkas tuvāku aprakstu

nedod, bet aprobežojas ar norādījumu, ka ēka sastāv

no divām daļām ar priekšnamu vidū. Cik noprotams,
tad šajās Rīgas apkārtnes zemnieku istabās nams

nav sadalīts sīkākās daļās, bet ir vientelpa. Šai ista-

bai esot arī kārtīga krāsns un dūmu uztvērējs (Rauch-

fange).lll Apkures ietaišu tuvāka raksturojuma

nav. Jādomā, ka ar «Rauchfange» ir domāts dzirk-

steļu uztvērējs — lokveidīgs rovis istabas krāsns kur-

tuves priekšā, kāds tika pieminēts, runājot par «Māl-

kalnu» istabu. Tomēr tas varētu būt bijis ari dūme-

nis, jo pēc O, Hūna norādījumiem XIX gs. sākumā

Rīgas apkārtnes zemnieku mājām tādi ir jau bijuši.

Trīsdaļu dzīvojamās mājas ar nesadalītu namu vidū

plaši sastopamas arī Vidzemes jūrmalā, piemēram,

Limbažu rajona teritorijā, kur Vidzemes jūrmalas zvej-

nieki-zemkopji tādas cēluši vēl XIX gs. otrajā pusē. 112

Šada tipa trīsdaļu istabas sastopamas an Kur-

zemes jūrmalas zvejnieku mājās. 113

Vidzemes vidienā — Raunas apkārtnē turpretim

bijusi paraža namu šķērsām pārdalīt divās daļās.
Nama pārdalīšana divās daļās radusies gluži auto-

mātiski, ugunsdrošības labad krāsns kurtuvi un pa-

vardu ieslēdzot no laukakmeņiem un ķieģeļiem mū-

rētā, slēgtā bezlogu telpā — rovī. 114 Rovja ieejas

priekšā izveidojās mazs priekšnamiņš — priekšiņa, lls

no kuras vienas durvis veda rovī, otras — dzīvojamā

telpā, bet trešās — aukstajā kambari.

Izsekojot tālāk Vidzemes trīsdaļu istabas attīs-

tības gaitai, redzams, ka dzīvojamā istaba un tāpat

aukstais kambaris ļoti bieži ar šķērssienām sadalīts

vairākās telpās (24. att.).

111 Chr. W. Brockhusen. Op. cit., 40. lpp.
112 Limbažu raj. Tūjas c. p. «Jaunzemi» (AP 1955. g. ekspe-

dīcijas materiāli; LdzM 1957. g. ekspedīcijas materiāli).
113 Liepājas apr. Nīcas pag. «Ruņa nams» — zvejnieka

J. Ruņa dzīvojamā māja, ko 1920. gadā uzmērojis mākslinieks

A. Dzērvītis (AF i. mape). Eka — trīsdaju. Tās platums 4,6 m,

garums 12,6 m. Ēkas vienā galā dzīvojamā istaba, otrā galā —

aukstais kambaris, vidū — nams. Nams tiek izmantots par vir-

tuvi, tajā atrodas pavards ar vaļēju rovi, un tur izvirzīta arī is-

tabas krāsns kurtuves mute.

114 Rovis Piebalgas apkārtnē tiek saukts arī par dūmu ista-

biņu (Kaudzītes Matīss. Op. cit., 51. lpp.) vai «dūmeni»

(J. Strazdiņš. Etnogrāfiskas druskas no Jaunpiebalgas.

«Latvijas Saule», 1926., 42. nr., 463. lpp.).
115 Turpat.
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Samērā sīki šādas trīsdaļu Vidzemes zemnieku

istabas aprakstu XIX gs. sākumā sniedz Cukerbe-

kers no Raunas. 116

Pēc LCVA materiāliem var spriest, ka šāda tipa
istabas bijušas ne vien Raunas, bet arī Mālpils

draudzes zemniekiem. No mācītāja Ageluta (Ageluth)

diferencēts daudztelpu iedalījums, pie kam saim-

nieks dažkārt nedzīvo vairs kopā ar saimes ļaudīm,

bet atsevišķā telpā. llB

Ari Vidzemes zemnieku istabās nams dažkārt sa-

dalīts ar divām šķērssienām trīs daļās. Tas notiek

automātiski, ja ugunsdrošo rovi iemūrē nama vidū

24. att. Istabas (celta ap 1850. g.) plāns un apkures ietaišu shēmas Cēsu apr. Vaives pag. «Jaunlejasbētēs» (VM E 2427. mape,
97. dok. un 2435. mape, 119. dok.).

ziņojumiem Hūnam redzams, ka Mālpils draudzes

turīgākajiem zemniekiem jau pirms 1802. gada ir bi-

jušas istabas ar stikla logiem, kuras savā iekšējā iekār-

tojumā sastāv no istabas, diviem kambariem, priekš-

nama un mazas virtuves, kurai nav dūmeņa. 117 Kaut

arī šai ziņojumā Mālpils draudzes zemnieku dzīvoja-
mās mājas nav tuvāk raksturotas, var pieņemt, ka

tās varētu būt līdzīgas iepriekš aprakstītajām kai-

miņu draudzes — Raunas zemnieku istabām, pie kam

aukstais kambaris ir sadalīts divās atsevišķās telpās.
Līdz ar to redzams, ka Raunas un Mālpils apkārtnes
zemnieku istabām XIX gs. sākumā ir bijis jau visai

118 Z v с к c r b c с к c r. Op. cit., N. ok. R., 111, 2, Dorpat, 1815.

iB4. lpp. «... Manche Bauern m hiesiger Gegend bewohnen

.■inige von der Riege abgesonderte Hāuser, die aus einem gros-

mit Fenstern versehenen Wohnzimmer, aus einer Kuche,

■inem Vorhause und auf der Seite aus zwei kalten Kammern

>>estehen.»

117 LCVA 214. f., 168. 1., 44. lp.; 218. 1., 13. lp.; 174. 1., 424. lp.

un nevis pie nama dibensienas. Pabīdot rovi vairāk

uz nama vidu, to sadala trīs daļās, radot aiz rovja
t. s. mazo kambarīti. 119 Tajā nokļuva, ejot cauri lie-

lajai istabai. 120 Mazo kambarīti apsilda no rovja pu-

ses ar siltummūra palīdzību (25.—26. att.).

Istabas, kuru nams sadalīts trīs daļās ar rovi

nama vidū, sevišķi raksturīgas Piebalgas un Raunas

apkārtnē. Pēc 70 g. v. piebaldzēnu kolhoznieces

118 Z иске rbecker. Op. cit., N. ok. R., 111, 2, Dorpat,
1815, 184.—186. lpp.

1111 Cēsu apr. Raunas pag. «Speiksti», celti ap 1780. gadu

(VM E 12088. fotoneg.); J. Strazdiņš. Dūmu istaba Raunā.

«Latvijas Saule», 1930., 85.-86. nr., 948. lpp.; J. Strazdiņš.

Etnogrāfiskas druskas no Jaunpiebalgas. Turpat, 1926., 42. nr.,

463. lpp. v.c.

120 Vidzemes dzīvojamās mājās reti ir gadījumi, kad šajā

mazajā kambarītī nokļūst, ejot cauri rovim, kā tas parasti ir no-

vērojams līdzīgi izveidotās Kurzemes un Zemgales zemnieku

trīsdaļu istabās, kur šo telpu aiz rovja mēdz izmantot par pie-

liekamo vai maltuvi.



36

25. att. Istaba ar rovi Cēsu apr. Raunas pag. «Speikstos» (VM E 2435. mape).

Annas Saulītes stāstījuma, vienalga, vai saimnieks

bijis turīgs vai trūcīgs, mājā aizvien izbūvēta viena

«lielā istaba» — darba istaba pa visu ēkas galu un

mazais guļamais kambarītis aiz rovja. Daži saim-

nieki lielo istabu pārdalījuši ar dēļu šķērssienu di-

vās daļās, bet tas tomēr būtībā neizmaina ēkas tipu.

Rakstnieki brāļi Kaudzīši savā stāstā «Mērnieku

laiki» norāda uz piebaldzēnu ciešo turēšanos pie vie-

nādām tradīcijām. Raksturojot Piebalgas novada zem-

nieku mājas, viņi raksta: «... tur nedrīkst būt nevie-

nam kāds logs vai durvis citā vietā nekā otram. ..»
Ja arī kāds saimnieks tam nav pievērsis pienācīgo

uzmanību, tad bieži vien pārējie ģimenes locekļi viņu

piespieduši to darīt. 121

Līdzīga tipa trīsdaļu istabas ar siltu apkurināmu

121 Kaudzītes Matīss un Kaudzītes Reinis. Mērnieku

laiki. 26. lpp. «... Kad Oliņš apprecējās, tad sieva uzstāja, lai

pielaižot no «dūmu istabas» vēl vienu dzīvojamo istabiņu klāt,

jo tā esot visiem lielmaņiem. Pēdīgi pierunāja vēl, lai pārsitot
lielo istabu garām pušu, jo viņas tēvam arī esot trīs istabas.

Tā tad Oliņām bij jau tolaiku — paldies viņa lielmanīgai sie-

vai — māja iedalīta kā tagad gandrīz visiem slātaviešiem, kuri

taisa savus dzīvokļus gluži pēc bezdelīgu arhitektūras likumiem,

jo tur nedrīkst būt nevienam kāds logs vai durvis citā vietā

nekā otram ...»



37

namu vidū, -kurā atrodas rovis, sastopamas Igaunijas

PSR salās (Sāmsalā pie Kjhelkona un šīs salas zie-

meļdaļā). 122 Pēc igauņu zemnieku mājokļu pētnie-

ces N. Slīginas atzinuma igauņu salās rovis parā-

dās tikai XVIII gs., un tam ir ciešs sakars ar Latvijas

zemnieku tautas celtniecības tradīcijām. 123

Runājot par trīsdaļu istabām, speciāli jāpiemin
Vidzemes ziemeļaustrumu daļa — Alūksnes rajona

austrumu stūris, kur sastopams kāds cits trīsdaļu

istabas veids — Latgales trīsdaļu istabas

tips. Tajā divus atsevišķi celtus guļbaļķu cirtņus —

dzīvojamās istabas — savieno auksts, neapkurināms

nams, t. s. sinces, ko izmanto par priekšnamu un

pieliekamo telpu. Latgales trīsdaļu tipa istaba Vid-

zemē ir, piemēram, Alūksnes rajona Kuršu c. p. «Bre-

veņņiki», Staļina 1./a. teritorijā. 124 «Breveņņiku» is-

taba ir koku guļbūves cirtnis ar krusta pakšiem un

divslīpu jumtu. Tā celta ap XIX gs. vidu un sastāv

no diviem cirtņiem — istabām-vientelpām. Viens

cirtnis ir 6,91 X7JS m, otrs — 6,91 X 7,28 m. Abus

cirtņus savieno divas guļkoku sienas, kas veido auk-

stu neapkurināmu priekšnamu, t. s. sinces (6,91 X

X4,75 m) starp tām. Abās dzīvojamās telpās ir

krievu tipa krāsns, kas vienlaikus noder gan dzīvo-

jamās telpas apsildīšanai, gan maizes cepšanai un

ēdiena gatavošanai.

Pārējā Vidzemē šāda tipa trīsdaļu istabas nav

konstatētas, bet tādas jo plaši sastopamas Latgalē,
kur tās cēluši gan krievu, gan latviešu tautības

iedzīvotāji. 125

Līdzīgas trīsdaļu istabas plašos apmēros cēluši

Vidzemes austrumu un dienvidaustrumu kaimiņi:

austrumslavi 126
un lietuvieši — Lietuvas PSR Aukš-

taitijā. 127

122 E — A. Krastiņas 1958. gada komandējuma mate-

riāli no Sāmsalas; H. Шлы г и н а. Op. cit., 68. lpp.
123 Turpat, 69. lpo.: «Для Эстонии дом с роовом является

очень поздним (XVIII в.) и, несомненно, заимствованным

жилищем. Нельзя не видеть связь его с аналогичным домом

с роовис, распространенным в Латвии.»

124 АР 1951. gada materiāli — «Alūksnes rajons».
ш Sādu istabu piemēri atrodami materiālu krājumā «Tautas

celtniecība Rēzeknes un Ludzas apriņķī». Sakārtojis K. Ander-

manis. Celtniecības pieminekli, I, Rīgā, 1933., 9., 11., 31., 34.

v. c. attēli.

126 E. Бломк в и с т. Крестьянские постройки русских,

украинцев и белорусов. Восточнославянский этнографический

сборник, М. 1956, 235. lpp.
127 Г. Гози н а. Жилище и хозяйственные строения вос-

точной Литвы XIX — начала XX вв. Балтийский этнографиче-
ский сборник, М. 1956, 112.—113., 125. и. с. lpp.; К. Чербу-
лен а с. Развитие литовского народного деревянного зодче-

ства и его основные черты. Академия наук СССР, Институт

этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Краткие сообщения,

XI—XII. М.—Л. 1950, 67. и. с. lpp.
26. att. Istaba Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p. «Kalnasmetēs»

(E 1955. g. ekspedīcijas materiāli).
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27. att. Istaba Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p. «Vecsmetēs»

(E 1955. g. ekspedīcijas materiāli).

Vidzemes četr- un vairākdaļu daudz-

telpu istaba sastopama galvenokārt tikai turīgāko
zemnieku sētās. Lai radītu ērtākas dzīvojamās tel-

pas, turīgie zemnieki trīsdaļu istabas vienā vai otrā

galā piebūvēja jaunas dzīvojamās telpas ar speciā-

lām siltuma krāsnīm. Līdz ar to ļoti bieži dzīvojamā
ēka sadalīta divi daļās: «saimnieka galā» un «kalpu

jeb otrajā galā». Šādos gadījumos vienu ēkas galu

apdzīvo saimnieka ģimene, bet otrajā galā nometi-

nātas kalpa, pusgraudnieka, rentnieka vai vaļinieka

ģimenes, bieži vien vairākas ģimenes kopā. Saimnieka

dzīvojamās telpās parasti novietojās vienīgi daži ne-

precētie puiši vai meitas — sezonas strādnieki. 128 Sī

jau ir raksturīga kapitālisma laika iezīmē zemnieku

dzīvojamās mājas iedalījumā, kad saimnieks cenšas

norobežoties no savā mājā dzīvojošajiem laukstrād-

niekiem. 129 Dažreiz saimnieka un kalpu galu neat-

dala virtuve, bet abas dzīvojamās telpas atrodas bla-

kus. Tas rodas, ja istabas galā piebūvētajās jaunajās

telpās ierīkota virtuve un pieliekamie, bet vecā līdz-

šinējā virtuve namā pārbūvēta par dzīvojamām tel-

pām. 130 Tādā kārtā līdz ar kapitālisma attīstību Vid-

zemē veidojās četr- un vairākdaļu istabas, kuru ra-

šanos un izmantošanas īpatnības noteica zemnieku

šķiriskā noslāņošanās.
Vidzemes zemnieku istabu atsevišķo tipu dažādību

rada zem dzīvojamās mājas pamatiem dažkārt izbū-

128 Dzīvojamās mājas iedalījums saimnieka un kalpu galā
ir raksturīga parādība arī Vidzemes trīsdaļu istabas izmantošanā,

kad aukstā, neapkurināmā telpā, kuru sākumā izmantoja par

pieliekamo un maltuvi, tika iebūvētas apkurināšanas ietaises un

saimnieks norobežojās no pārējiem saimes ļaudīm.

129 Limbažu raj. Tesalkāju c. p. Zdanova 1./a. — «Vidus-

sušķi». Dzīvojamā māja celta ap 1850. gadu. Tās platums 9,3 m,

garums — 21,4 m. Pēc uzcelšanas tā bijusi trīsdaļu. Tad tai pie-
būvēta virtuve un katrā galā pa lievenim, radot jaunas atseviš-

ķas ieejas saimnieka un kalpu galā. leliktas arī šķērssienas.

Kalpu gals sadalīts 4 telpās, un, lai katrā jaunajā telpā būtu

logs, viens vecais logs, kas bija sienas vidū, aizmūrēts un tā

vietā radīti 2 jauni logi. Saimnieka galā ar šķērssienām izveido-

tas 3 istabas un mazs vējtverītis (AP 1951. g. ekspedīcijas ma-

teriāli).

Līdzīga dzīvojamās mājas attīstības gaita ir arī Smiltenes

raj. Aumeisteru c. p. 1./a. «Blāzma» — «Muceniekos». Dzīvojamā

māja celta 1850. gadā. Tās izmēri 8,6X18,9 m. Ap 1900. gadu

piebūvēts jaunais gals: 2 istabas un virtuve. Tādā kārtā dzīvo-

jamā ēkā pavisam ir 9 telpas: 7 dzīvojamās istabas un 2 virtu-

ves (AP 1953. g. ekspedīcijas materiāli).

130 Gulbenes raj. Lejasciema c. p. 1./a. «Komunārs» —

«Burku» dzīvojamā māja, celta ap 1859. gadu. Sākumā tā bijusi

divdaļu: liela dzīvojamā istaba un nams, sadalīts 2 daļās, pie
kam pie ieejas bijusi virtuve, bet aiz tās — pieliekamais. Ap
1870. gadu nama sānos uzcelts «jaunais gals», kurā iekārtota

virtuve un pieliekamais. Ēkas vidusdaļa pārbūvēta, izveidojot

mazu priekšnamiuu, bet aiz tā — guļamo kambarīti. Arī lielā

istaba ar šķērssienu pārdalīta 2 daļās. Dūmenis palicis vecajā

vietā resp. bijušajā virtuvē, tādēļ no jaunās virtuves pavarda
dūmvads pa grīdas klonu un durvju apakšu tiek aizvadīts uz

dūmeni (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).

Līdzīgs dzīvojamās mājas iedalījums ir ari Madonas apr.

Kraukļu pag. «Kalnaboķos», kas celti ap 1869. gadu. Sākotnēji

divdaļu dzīvojamai mājai (tās izmēri 6,86X9,27 m) vienā galā

piebūvēta virtuve (6,85X3,2 m), bet otrā galā — pieliekamais

(6,86X3,18 m). Līdz ar to ēkas vidusdaļā izveidotas 3 dzīvoja-

mās telpas (VM E 2504. mape, 376. dok.).
Arī Madonas apr. Ļaudonas pag. «Nīrītēs» ap 1828. gadu

celtajai dzīvojamai mājai ap 1868. gadu sānos piebūvēta jauna
virtuve (VM E 2504. mape, 326. dok.).
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vētais pagrabs ar ieeju no pagalma puses.
131 Lai

radītu ērtu, vienmērīgu slīpumu pie ieejas pagrabā,

dzīvojamā māja celta nokalnītē vai arī šāds slīpums
radīts mākslīgi — norokot zemi. Līdz ar to istabas

pamati pagraba ieejas pusē ir mūrēti augstāki nekā

ēkas pārējās pusēs. Pagrabs parasti ir ar mūrētām

laukakmens sienām un velvētiem griestiem. leejas
durvis ļoti bieži nosedz mazs lievenītis, kas reizē

veido arī mazu priekšnamiņu (26. att.). 132 Sastopami

arī gadījumi, kad trūcīgie zemnieki, nespēdami izmū-

rēt pagrabu, zem mājas izrakuši bedri, kuras sienas

nostiprinātas ar apaļiem grodiem. l33 Šādā gadījumā

pagrabs taisīts pieejams no augšējām telpām, pa-

rasti no nama vai pieliekamā pa pieslienamām kāp-
nēm. Šāda pagraba virsa parasti nosegta ar gro-

diem, kas reizē veido arī nama vai pieliekamā grīdu.

leejai pagrabā telpas grīdā ir atstāta lūka vai arī

daži grodi ir paceļami.

Dažreiz zem Vidzemes zemnieku istabām ierīkoti

ari t. s. melnie ķēķi jeb dūmu ķēķi. 134 Tie veidoti lī-

dzīgi pagrabiem ar mūrētām laukakmens sienām un

velvētiem griestiem (27. att.). Ļoti bieži ieejas dur-

vis melnajam ķēķim un istabai zem grīdas pagraba
atrodas blakus ēkas ziemeļu galā. Tādā kārtā pa-

graba un virtuves telpas zem dzīvojamās mājas no-

vietotas paralēli blakus un sniedzas apmēram līdz

dzīvojamās mājas vidum, nepārsniedzot 6 m garumu.

181 Madonas apr. Vestienas pag. «Skaidas», celtas ap 1780.

gadu (VM E 2504. mape, 276. dok.); «Brutēni», celti ap 1813.

gadu (turpat, 288. dok.); Galgauskas pag. «Sīļi», celti ap 1828.

gadu (turpat, 187. dok.); Adulienas pag. «Leimaņi», celti ap

1870. gadu (turpat, 22. dok.); Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p.

«Vecsmetes», celtas XIX gs. otrajā pusē (E 4, 3075 un 3085);

Madonas apr. Kalsnavas pag. «Brencēni», celti XX gs. sākumā

(VM E 2504. mape, 354. dok.) v. c.

132 Cēsu apr. Baižkalna pag. «Smurgas» (VM E 1222. foto-

neg.).

133 Gaujenas raj. Zosēnu c. p. «Sausgaļi», Nr. 27 (E 4,

3324—3334).

134 Madonas raj. Gaiziņkalna c. p. «Dibenos», dzīvojamā
māja celta XIX gs. vidū (E 4, 3601); Madonas apr. Kalsnavas

pag. «Rucēnos» —

ap 1880. gadu (VM E 2504. mape, 74. dok.).
Melnā virtuve un pagrabs zem dzīvojamās mājas bijuši:

Madonas apr. Adulienas pag. «Leimaņos», celti ap 1870. gadu

(VM E 2504. mape, 22. dok.); Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p.

«Vecsmetēs», celtas XIX gs. otrajā pusē (E 4, 3075 un 3085);

Abrupes c. p. «Lejasvariņos» (turpat, 3171 — 3176); Madonas

apr. Kalsnavas pag. «Balodēnos» (VM E 2504. mape, 256. dok.)

un «Brencēnos» (turpat, 354. dok.).
Par virtuvi izmantots arī Madonas apr. Vestienas pag.

«Skaldu» dzīvojamās mājas zemgrīdes pagrabs (VM E 2504.

mape, 276. dok.).
Pēc autores iegūtajiem lauku materiāliem virtuves zem ista-

bas bijušas Gulbenes raj. Beļavas c. p. «Letes», «Ķīšos», «Ķel-

lēs» un Alūksnes raj. Kalncempju c. p. Kroma mājās.

28. att. Istabas krāsns ar mūrīti Madonas apr. Vecpiebalgas

pag. «Butleros» (VM E 10760. fotoneg.).

Visbiežāk tās ir 3,5 m garas. Pagrabs zem dzīvoja-

mās mājas un zemgrīdes virtuve sastopami gan liel-

saimnieku daudztelpu dzīvojamās mājās, gan sīk-

zemnieku mazmājās, divdaļu istabās.

Virtuves jeb melnie.ķēķi zem dzīvojamās mājas

līdz šim konstatētas tajā pašā teritorijā, kur pagrabi

zem istabām, t. i., galvenokārt tikai Vidzemes vidienā:

Cēsu, Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Smiltenes rajonos

un nedaudz Alūksnes rajona dienvidus daļā. Virtu-

ves iekārtošanu zem istabas grīdas veicināja šīs

Vidzemes daļas reljefs resp. Vidzemes Centrālā aug-

stiene un zemais gruntsūdens līmenis. Par zemgrīdes

virtuvēm Ziemeļ- un Rietumvidzemē pagaidām nav

norādījumu.

Liekas, ka virtuves iekārtošanu zem dzīvojamās

mājas ietekmējusi arī centrālajā Vidzemē izplatītā

mājamatniecība (aušana, vērpjamo ratiņu virpošana,

krēslu gatavošana v. c), kam vajadzēja tīras dzīvo-

jamās telpas bez dūmiem. Lai gan, šajā virtuvē vā-
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rot, tā piepildījās ar dūmiem, jo tai nebija dūmeņa,
istabas augšējās telpas bija tomēr no dūmiem brī-

vas. Strādājot šādā virtuvē zem istabas, no dūmiem

cieta vienīgi sievietes, kas tajā strādāja, bet pārējie
saimes ļaudis no tiem bija pasargāti. Kurinot dūmus

dažkārt ievadīja augšējo telpu siltummūros, kuri bija

atjautīgi savienoti ar zemgrīdes virtuvi, un tā ekono-

miski izmantoja vārīšanai patērēto kurināmo istabas

apsildīšanai.

Apskatot Vidzemes zemnieku istabas, jāpiemin

lieveņi. Vecākais lieveņa tips ir jumta malas paga-

rinājums uz leju ēkas ieejas durvju pusē. Dažkārt

29. att. Krāsns un mūrīši Madonas apr. Vecpiebalgas pag.

«Cepļos», celti ap 1860. gadu (VM E 10742. fotoneg.).

lieveni veido uz stabiem atbalstīts vienslīpu jumtiņš
virs ieejas durvīm (19. att.), kas ļoti atgādina pa-

lieveni dzīvojāmās rijas priekšā. XIX gs. otrajā pusē

pie istabas ieejas durvīm celti uz stabiem atbalstīti

lieveņi, t. s. balkoni un verandas. Lieveņi neizmaina

istabas pamata tipu, bet uzskatāmi tikai par sīkām

variācijām, kas radušās galvenokārt atkarībā no

saimnieka turības.

Apkures ietaises Vidzemes istabās iekārto-

tas tā, lai dzīvojamās telpās pēc iespējas mazāk

ieplūstu dūmi. Istabas krāsns atrodas dzīvojamā

telpā pie sienas, kas istabu atdala no nama, bet

krāsns mute turpretim izbīdīta namā. Krāsns mūrēta

no laukakmeņiem un ķieģeļiem mālu javā, bet Vid-

zemes austrumu daļā sastopamas tikai no māliem

blietētas krāsnis. Kurtuves vienīgo velvi sedz blīva

krāsns čaula. Krāsnīm ir gandrīz regulārs kvadrāt-

veida pamats, bet krāsns ķermenis daudz neatšķiras

no kuba (28. att.). 135

Bez vienas velves krāsnīm Vidzeme samērā plaši

sastopamas divu velvju krāsnis. Šo krāšņu kurtuve

185 Sal. Р. Arends. Latviešu istabas apkure. Op. cit.,

41. lpp.

pārsegta ar trim vai četriem 25—30 cm platiem

spriešļiem jeb spraišļiem, atstājot starp tiem nelie-

las spraugas. Uz spriešļiem krāsns siltumspeju pa-

vairošanai sakrauti apaļi, dūres lieluma laukakmeņi,

bet virs tiem ir tukša telpa — spelte, kurā saplūst
krāsns dūmi. Krāsns priekšā speltei ir caurums —

speltes mute.

Spelti nosedz otra velve — krāsns augšējais se-

gums, kas Vidzemes istabu krāsnīm aizvien mēdz

būt horizontāls. Krāsnij nav dūmeņa, un, to kurinot,

dūmi no krāsns izplūst namā' pa krāsns priekšā virs

krāsns mutes ierīkoto caurumu — speltes muti. Dūmi

izplatās pa visu namu, un no tā iziet laukā pa nama

ārdurvīm vai arī caur lūciņu nama griestos izpla-

tās pa istabas augšu. Nedaudz dūmu ieplūst arī

istabā caur durvīm, kad pa tām staigā krāsns kuri-

nāšanas laikā. Lai dūmus izlaistu no istabas, tās

griestos tuvu pie durvīm ierīkota ar koka aizbīdni no-

slēdzama «dūmu lūciņa», ■ caur kuru dūmus no ista-

bas var izlaist uz istabas augšu. l36 Caur šo lūciņu

izlaiž arī apgaismošanai lietoto skalu dūmus.

Istabas krāsni lieto galvenokārt maizes cepšanai

un tikai aukstās ziemas dienās to iekurina istabas

apsildīšanai. Galvenais siltuma devējs ir mūrītis,

kāds parasti ir sastopams pie visām Vidzemes istabu

krāsnīm. Tā kā Vidzemes istabas krāsns parasti no-

vietota pret istabas vidu, tad ļoti bieži mūrīši ietver

krāsni no visām pusēm, veidojot t. s. «riņķa mūrīšus»

(28., 29. att.).137 Mūrīši taisīti gan no laukakmeņiem

un plienakmeņiem, gan ķieģeļiem un atsevišķos gadī-

jumos ari no podiņiem. Mūrīša virsas pārsegumam

ļoti bieži liktas plienakmeņu plāksnes. Mūrīšus ap-

silda no virtuves vai priekšnama puses, kurinot uguni

zem lielā iemūrētā katla, ko sauc par podu vai arī

grāpi. lemūrēto katlu mēdz saukt par papodi, bet

ugunskura vietu zem katla, kas nereti iegremdēta

kulā, sauc par kuldu. 138 Ļoti bieži siltuma mūrīši ap-

sildāmi no ēdienu gatavojamā pavarda, kas atrodas

namā pie istabas sienas. Kurinot zem iemūrētā katla

vai ari pavardā uguni, dūmi tiek ievadīti istabas mū-

rīša dūmvadā, un tādā kārtā tiek ekonomiski izlie-

tots vārīšanai patērētais kurināmais. 139 Sevišķi no-

186 Cēsu apr. Raunas pag. «Jaunieviņas» (VM E 2435.

mape, 201. dok); Vecpiebalgas pag. «Vecķideni» (VM E 2435.

mape, 64. dok.); А. Кгast i ņ a. Vidzemes zemnieku mājokli . .

4. attēls.

187 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Butleros» un Raunas pag.

«Ceceros» (VM E 2435. mape).
138 Nosaukumi lietoti Cēsu apr. teritorijā (VM E mape par

krāsnīm).
189 Sal. P. Arends. Latviešu istabas apkure. Op. cit., 40.

v. c. lpp.; J. Strazdiņš. Dūmu istaba Raunā. Op. cit.,

948. lpp.
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zīmīgi tas ir aukstā un lietainā laikā, kad mūrītis

tie vien apsilda istabu, bet uz tā arī žāvē salijušos

apģērba gabalus.

Parasti mūrītis taisīts tieši uz zemes, bet atse-

višķos gadījumos tas pacelts virs ķieģeļu vai akmeņu

nalikteņiem, tādā kārtā ievērojami palielinot mūrīša

sildvtrsmu (30. att.). Šādi t. s. «paceltie mūrīši», kas

sevišķi raksturīgi Raunas pagastam. 140 sastopami arī

Kurzemes zemnieku istabās. Līdzīgā kārtā no iemū-

rēto katlu kuldas vai papodes tiek apsildīti arī

siltummūri — ieres vai rieri, kas atšķirībā no hori-

zontālajiem sēžamajiem mūrīšiem ir vertikālu dūm-

vadu sakopojums. Dažreiz siltummūra dūmvadi nav

no ārpuses ieslēgti kopējā gludā čaulā, bet tos vienu

no otra šķir vaļējas spraugas un iedobumi, ko sauc

par ierītēm, rovīšiem, lodiņām. 141 Lodiņās uzglabā
siltu ēdienu, žāvē cimdus un zeķes, novieto iekuru

malciņu utt. (30. att.). 142 Ļoti bieži vertikālie siltum-

mūri apvienoti ar horizontālajiem mūrīšiem. Ja is-

taba sadalīta, tad siltummūri parasti iekārtoti istabu

sadalītājā sienā, lai tie apsildītu abas telpas.
Ēdienu gatavojamais pavards primitīvākos ap-

stākļos namā ir vaļēja ugunskura veidā krāsns mu-

tes priekšā. Pavarda vieta uz klona aplikta ar lauk-

akmeņiem. Katlus uzliek uz akmeņiem vai arī pakar

kāšos, ko piestiprina uz t. s. katla bomja vai uz spe-

ciāliem ārdiem (32. att.).143 Lai izsargātos no uguns-

grēkiem, krāsns mutes un pavarda tuvumā nama

baļķu siena noziesta ar mālu javu vai mūrēta no

laukakmeņiem. Dažreiz pavards un krāsns mute no

sāniem un augšas ietverta ar īpašu no laukakme-

ņiem mūrētu lokveidīgu dzirksteļu uztvērēju — rovi.

Rovja sienas ir anmēram 30—40 cm biezas un apmē-

ram tikpat dziļas. Vertikāli tās sniedzas līdz krāsns

augšmalai, kur tās savienotas ar ķieģeļu velvi. Krās-

nis ar lokveidīgu, ugunsdrošu dzirksteļu uztvērēju —

vaļēju rovi krāsns kurtuves priekšā ХТХ gs. pirmajā

pusē bijušas izplatītas Vecpiebalgas apkārtnē (31.

att.). 144 Līdzīgā veidā darinātas krāsnis ar vaļēju

140 Cēsu apr. Raunas pag. «Mazieviņas» (VM E 2435. mape).
141 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kūrēni» (VM E 2435. mape,

292. dok.).
148 Cēsu apr. Raunas pag. «Jaunievir. s» (VM E 2435. mape).
143 A. Krās tina. Vidzemes zemnieku mājokli... 6.a, b

un с attēls.

144 Labs šāda tipa krāsns zīmējums līdz ar izmēriem sagla-

bājies no Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Smeiļiem» (VM E 2435.

mape, 529. dok. un 10751. fotoneg.). Šāda tipa krāsnis bijušas

arī Vecpiebalgas pag. «Zvejniekos» un «Kūrēnos» (VM E 2435.

mape, 514. dok.). Par tām ziņas atrodamas ari publicējumos.
Skat. P. Arends. Latviešu istabas apkure. Op. cit., 1. attēls;

A. Krastiņa. Vidzemes zemnieku mājokli... 80. lpp. un 5.

attēls.

31. att. Pavards un maizes krāsns Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.
«Smeiļos», XIX gs. sākumā (VM E 2435. mape, 529. dok.).

Augšā — pavards istabas namā; apakšā — pavarda un maizes krāsns

shēma: а — mūrētas laukakmens sienas; b — baļķu sienas; с — maizes

krāsns velves spraišļi; d — dūmu vadi; e — iemūrētais katls; f — ēdiena

gatavojamā pavarda vieta.
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32. att. Katla pakaramais kāsis ar t. s. katla bomi Cēsu apr. Rau-

nas pag. «Ceceros» (VM E 2435. mape, 212. dok.).

lokveidīgu rovi krāsns mutes priekšā redzamas arī

Vidzemes zemnieku dzīvojamās rijās (72. att.).

Lielākas ugunsdrošības labad krāsns mute un pa-

vards dažkārt no visām pusēm ieslēgti ugunsdrošā,

no laukakmeņiem un ķieģeļiem mūrētā taisnstūrainā

telpā — rovī, ko sauca arī par «melno ķēķi», «dūmu

ķēķi» vai «dūmistabiņu». Ugunsdrošie rovji Vidzemes

zemnieku istabās konstatēti jau XVIII gs. beigās. Tā,

piemēram, Raunas pag. «Speikstos» tāds bijis jau

ap 1780. gadu (25. att.). 145 «Speikstos» rovja sienas

mūrētas no laukakmeņiem mālu javā. Pa starpām

iepīti arī egļu un paegļu zari. Rovis pārsegts ar ķie-

ģeļu velvi, un tā ārpuse vēl apmesta ar mālu javu.
l46

Lai smagā velve neizspiestu rovja sienas, velves pa-

kāje balstās uz 2 baļķiem, kas iemūrēti rovja sienās

145 «Speikstos» rovja aptuvenie izmēri šādi: platums 2,5 m,

garums 3,75 m, augstums — rovja augstākajā vietā, velves

vidū — 2,7 m, zemākajā — 2,4 m (VM E 2435. mape, 110. dok.).
148 Ir norādījumi, ka atsevišķos gadījumos rovja velve tai-

sīta tikai no māliem vien (VM E 2435. mape, 131. dok.).

(25. att.). Rovim nav logu, un nedaudz gaismas tajā

ieplūst vienīgi pa durvīm no priekšnama, ja tās at-

vērtas. Rovim nav arī dūmeņa, un dūmi no tā iz-

plūst priekšnamā pa rovja durvīm vai arī pa mazu

lūciņu, kas šim nolūkam ierīkota rovja sienā virs

durvīm. Lūciņa noslēdzama ar vārstuli, t. s. klapi.
Dažreiz šāda lūciņa ierīkota arī rovja velves cekula

vidū. Caur šo lūciņu dūmi izplūst uz istabas augšu,
no kurienes iziet laukā pa jumta čukura brodiņiem.

Pie rovja griestiem ierīkoti ārdi, kur dūmos un

karstumā žāvēja gaļu, kā arī kaltēja slapjo malku

un kokmateriālus, t. s. lietas kokus dažādu darba

riku un trauku pagatavošanai. Uz ārdiem mēdza uz-

mest arī salijušos apģērba gabalus.

Ēdienu rovī gatavoja uz atklātiem pavardiem,

pakarot katlus uz ārdiem vai arī uz t. s. katla bomja,
ko slīpi atbalstīja pret rovja sienu. Turīgākajiem
saimniekiem bijuši ari dzelzs trijkāji. 147 Rovja kaktā

krāsns mutes tuvumā iemūrēts viens vai divi lieli

katli — lielie podi, grāpji, no kuru papodes silst ista-

bas krāsns mūrītis vai siltummūris. Dūmi, atdevuši

savu siltumu mūrītim, izplūst pa spelti atpakaļ rovī

(24. att.: Krāsns mūrīšu dūmvadu shēma Cēsu apr.

Vaives pag. «Jaunlejasbētes»). l4B Tā kā kurināšanas

laikā rovis bija pilns ar dūmiem, lielie iemūrētie katli

dažkārt asprātīgi ierīkoti rovju sienās tā, lai to kur-

tuves atrastos rovī, bet tos pieliet un izsmelt varētu

no priekšnama. l49 Tas sievietēm sagādāja lielas ērtī-

bas, sevišķi vārot lopiem dziru, jo tad nebija ar pil-

najiem, smagajiem spaiņiem jālien tumšajā un dū-

mainajā rovī. Priekšnamā dūmi bija tikai tā augšējā

daļā un no turienes izplūda uz istabas augšas, jo

«priekšiņai» bieži vien griestu nemaz nebija. Ja tai

147 А. Кrast i ņ a. Vidzemes zemnieku mājokli. .. 82.—

83. lpp.
148 VM E 2435. mape, 119. dok.; samērā sīki istabas mūrīšu

apsildīšanu no rovī iemūrēto katlu kurtuvēm XIX gs. sākumā

apraksta laikabiedrs Cukerbekers. Skat. Zuckerbecker. Op.

cit., N. ok. R., 111, 2, Dorpat, 1815, 185.—186. lpp. «... Ferner

befindet sich m der Ecke der Kūche ein Grapen eingemauert,

worin das Wasser befindlich, mit dem der Kaff zur Viehfūtterung

angefeuchtet oder auch das Essen fūr das ganze Gesinde ge-

kocht wird. Das Feuer geht unter dem Kessel \veg durch eine

m der Mauer gelassene Oeffnung und heizt einen Ofen, welcher

entweder m dem schmalen Theil des Wohnzimmers oder m dem

Eckzimmer steht, auch \vohl als Wand z\vischen beiden dient;

der Rauch uird ebenfalls nach der Kūche zurūckgeleitet. — Diese

Art Kūchen ist m holzarmen Gegenden, wie die unsrige, fūr

Bauerhāuser zu empfehlen, da sie das ganze Haus temperiert
erhālt. Denn durch die concentrierte Wārme sind selbst die von

Feldsteinen gemauerten Wānde der Kūche warm ...»
149 Cēsu apr. Vaives pag. «Jaunlejasbētes» (VM E 2435.

mape, 119. dok.); J. Strazdiņš. Dūmu istaba Raunā. Op. cit.,

948. lpp.
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griesti bija, tad arī tajos mēdza būt ierīkota speciāla

ar koka aizbīdni vai vārstuli, t. s. «klapi» noslēdzama

lūciņa.

Istabas krāsni, pavardu un iemūrēto katlu kurinot,

rovja akmens sienas labi sasila, un pēc dūmu izlai-

šanas un dūmu lūciņu aiztaisīšanas rovja masīvās

akmens sienas apsildīja ari citas telpas, kas tām pie-

kļāvās. Pēc laikabiedra Cukerbekera norādījuma
Raunas apkārtnes zemnieki karsti sakurināto rovi iz-

mantojuši arī par pirti. 150 Vai šāda parādība bijusi

sastopama arī citur Vidzemē, pagaidām nav zināms.

Dzīvojamās mājās ar ugunsdrošiem rovjiem, kur

visas kurtuves ieslēgtas ar mūrētām sienām, uguns-

grēki gadījās retāk nekā mājās, kur to nebija. Gadī-

jās gan, ka rovja iekšienē izcēlās degšana, jo tur pa-

rasti bija daudz sausas malkas un sevišķi daudz

kvēpu, bet to varēja viegli un ātri apdzēst. Samērā

sīku Raunas apkārtnes zemnieku istabas rovju ap-

rakstu XIX gs. sākumā devis laikabiedrs Cukerbe-

kers. 151 Viņš uzsver rovja ekonomisko nozīmi malkas

taupīšanā, jo kurinot dūmi labi sasilda rovja ak-

mens sienas, kuras ilgi uztur siltumu un apsilda
visu ēku, kas Raunas mežiem nabadzīgajā apkārtnē
ir visai svarīgi. Autors pareizi norāda, ka zemnieki

karstajā rovī var labi izžāvēt sniegā un lietū samir-

kušo apģērbu, kas tādā kārtā nav pa nakti jānes žā-

vēties istabā pie krāsns, un istabas gaiss līdz ar to

ir tīrāks. Negribas tomēr piekrist Cukerbekera norā-

dījumam, ka Raunas zemnieki rovi-virtuvi novērtējot
daudz atzinīgāk par virtuvēm ar dūmeņiem un ka tie

zemnieki, kas jau agrāk pēc citu padoma ierīkojuši

dūmeņus, tos esot atkal lielāko tiesu nojaukuši un

uzbūvējuši šādu velvētu virtuvi. Grūti ticēt, ka zem-

niekiem būtu labāk paticis tumšais dūmainais rovis

lso Zuckerbecker. Op. cit., N. ok. R., 111, 2, Dorpat,

1815, 186. lpp.
151 Turpat, 184.—185. lpp. «...Aus dem Vorhause kdmmt

man m die Kūche, \velche von Feldsteinen erbauet ist und kei-

nen Schornstein hat, sondern mit Kalksteinen oder Ziegeln ge-

wolbt ist. Der Rauch geht durch eine Oeffnung ūber der Kūchen-

thūr, welche durch eine Klappe geschlossen vverden kann, und

von da durch eine zweite Oeffnung m der Lage des Vorhauses

zum Dache hinaus, ohne dass die Bewohner des Hauses vom

Rauche belāstigt vverden. Bauern, velche auf Anrathen Anderer

frūher Schornsteine bauen liessen, haben sie grosstentheils

wieder abgeschafft und diese Art gevvolbter Kūchen angelegt, in-

dēm solche die aus dem Ofen und der ūbrigen Feuerung ent-

stehende Wārme, die sonst durch den Schornstein verfliegt, auf-

fāngt, dass, nachdem der Rauch weg ist und die Klappe nebst

der Kūchenthūr geschlossen sind, der von dem Felde Kommende

sich nicht allein selbst wārmen, sondern seine vom Regen und

Schnee durchnāssten Kleidungsstūcke hier aufhāngen und sie am

andern Morgen trocken \vieder anziehen kann, \velches Trocknen

sonst im Wohnzimmer, zum Nachtheil der Gesundheit, \vūrde

vorgenommen werden mūssen.»

nekā virtuve ar dūmeni. No šīs piezīmes drīzāk

var spriest, ka zemniekiem nepietika līdzekļu uguns-

drošu ķieģeļu iegādei un pievešanai, jo bez tādiem

labu dūmeni uzcelt nebija iespējams. No slikta mate-

riāla mūrētie dūmeņi bieži vien bijuši par iemeslu

ugunsgrēkiem, kādēļ jādomā, ka zemnieki no dūmeņa

dažkārt arī atteicās un cēla rovjus. Cukerbekers, sla-

vēdams rovja «labās» īpašības, uzsver arī, ka dūmi,

ar kuriem kurinot piepildās rovis un priekšnams, ne-

maz «neapgrūtinot» mājas iedzīvotājus, jo izplūstot

pa dūmu lūciņām uz istabas augšas. Šis viņa apgal-

vojums ne mazākā mērā nav patiess, jo, sevišķi vēl

kurinot ar mitriem žagariem (malkas zemniekiem ne

vienmēr bija pietiekamā daudzumā), dūmi bija visai

sīvi, un tie arī nemaz tik ātri neizgāja no rovja.

Šādā dūmiem piepildītā, tumšā, piekvēpušā bezlogu

telpā sievietēm vajadzēja ik dienas gatavot saimei

ēdienu un darīt citus mājsaimniecības darbus. Bez

tam vienā mājā dzīvojošām saimnieka, kalpa un va-

ļinieka ģimenēm nereti bija rovī savs vārāmais kāsis.

Vārīšana šaurajā, kodīgo dūmu pilnajā rovī uz vai-

rākiem pavardiem bija ļoti neērta. Tādēļ Vidzemē

tik bieži sastopami t. s. vārāmie namiņi jeb vasaras

virtuves, kurās vārīja ēdienu, tiklīdz laiks kļuva sil-

tāks un dzīvojamo māju nevajadzēja apsildīt. (Skat.

109. lpp. — «Namiņi».)

Pretstatā Cukerbekera Vidzemes zemnieku istabas

attēlojumam var nostādīt piebaldzēnu — rakstnieku

brāļu Kaudzīšu Vecpiebalgas zemnieku istabas ap-

rakstu. Brāļi Kaudzīši, no bērnu dienām dzīvodami

zemnieku vidū un bez tam būdami labi novērotāji,

savā kultūrvēsturiskajā stāstā «Mērnieku laiki» līdz

sīkumam etnogrāfiski pareizi attēlo kāda Vecpiebal-

gas novada zemnieka — Oliņa dzīvojamo māju. 152

No viņu apraksta redzams, ka, pavardu un krāsni

kurinot, ar dūmiem piepildījās ne vien rovis, bet ari

priekšnams — «priekšiņa» un ka dūmi vilkās pa

abiem «brodiņiem» jeb jumta čukuriem tikai lēni

laukā, «it kā pasaulē nebūtu nekas steidzams». Tādēļ

152 Kaudzītes Matīss un Kaudzītes Reinis. Mērnieku

laiki. 26. lpp.

«...viņam bija viena pali dzīvojamā istaba; aiz tās nāca

«dūmu istaba» un otrā galā pieliekamais kambaris. Tātad, no

āra durvīm ejot, stāvēja pa labai rokai pieliekamā, pa kreisai

dzīvojamās istabas un taisni pretī «dūmu istabiņas» durvis.

Skursteņa nebija, un, kad iekšā pavardos vai krāsnī kurināja,
tad dūmi nāca pa durvīm priekšiņā, no turienes pa vaļējiem gries

tiem istabas augšā un tad, tur labi izdzīvojušies, vilkās pa

abiem brodiņiem jeb čukuriem lēnāk laukā, it kā pasaulē nebūtu

nekas steidzams. Caur to bij «dūmu istabiņas» stenderes un

palodās spīdīgi melnas, un šām vajadzēja it kā ar ziņu ikkatra

ienācēja acīs atspoguļoties ..., lai ikkatrs svešinieks ienākdama

un iziedams varētu ieskatīties pa vaļējām durvīm pavarda dibe-

nos kā pagasta parādos.»
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33. att. Istaba ar apvalkdūmeni Valmieras apr. Sēļu pag. «Žukurītī» (MLB III, 6).

ari rovja stenderes un palodās ir nokvēpušas spīdīgi
melnas. Katrs svešinieks, ienākdams un iziedams va-

rēja «. .. ieskatīties pa vaļējām durvīm pavarda di-

benos kā pagasta parādos». Šis apraksts, kaut arī ļoti

skopiem vārdiem, tomēr labi raksturo piebaldzēnu is-

tabu un virtuvi — rovi.

Izsekojot tālāk Vidzemes zemnieku istabu apkures
ietaišu izveidojumam, redzams, ka atsevišķos gadī-

jumos Vidzemes zemnieku dzīvojamās mājās XIX gs.

sākumā sastopami arī t. s. apvalkdūmeni ■— «dižie

skursteņi» jeb «manteļskursteņi». 153

163 Valmieras apr. Sēļu pag. «Zukurītī», dzīvojamā māja celta

ap 1770. gadu. Ēka divdaļu, tās garums 9,7 m, platums —

5,6 m. Apvalkdūmenis atrodas nama galā, un tam priekšā mazs

priekšnamiņš (AF 2. mape, 1922. g. ekspedīcijas materiāli). Ma-

donas apr. Sausnējas pag. «Balodēni» Nr. 11, celti ap 1790. gadu,
un turpat arī kāda cita «Balodēnu» dzīvojamā māja, kas celta

ap 1820. gadu. Šo māju iekšējais iekārtojums un izmēri nav mi-

nēti (VM E 2521. mape, 498. dok.). Cēsu apr. Sērmūkšu pag.

«Uskauši». celti ap 1830. gadu; ēka trīsdaļu (izmēri nezināmi),

apvalkdūmenis nama vidū (VM F 2435. mape, 258. dok.). Val-

mieras apr. Ainažu pag. «Tikmaču» istaba, celta ap 1850. gadu;

Apvalkdūmenis atgādina rovi. Atšķirībā no rovja

virs apvalkdūmeņa masīvajām, ugunsdrošajām mū-

rētajām sienām nav slēgta velve, bet tās bēniņu telpā

pakāpeniski sašaurinās piramīdas veidā līdz jumta
korei un virs jumta paceļas kā parasts dūmenis

(33. att.). 154

Apvalkdūmeņa iekārta un izmantošana ir tāda

pati kā rovjiem. Parasti tas ierīkots pie nama diben-

sienas vai atrodas nama vidū un tajā, tāpat kā slēg-

tajā rovī, ir izvirzīta istabas krāsns kurtuve; tur at-

ēka trīsdaļu, tās garums 14,92 m, platums 7,35 m, apvalkdūmenis

nama vidū (AF 23. mape). Valmieras apr. Ainažu pag. «Tīrum-

Meinik» dzīvojamā māja, celšanas gads nav zināms, bet ap

1850. gadu tā bijusi trīsdaļu, ar apvalkdūmeni vidū. Izmēri nav

zināmi (AF 23. mape). Ogres raj. Tīnūžu c. p. 1./a. «Juglas
zieds» — «Jurģos», dzīvojamā māja celta ap 1854. gadu; tā ir

trīsdaļu ar apvalkdūmeni nama vidū (AP 1955. g. ekspedīcijas

materiāli).
154 Samērā sīkus apvalkdūmeņa aprakstus devuši arhitekti

J. Jaunzems un P. Arends. Skat. J. Jaunzems. Kurzemes sēta.

Rīgā, 1943., 29.—31. lpp.; P. Arends. Latviešu istabas apkure.

Op. cit., 34.—35. v. c. lpp.
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rodas arī ēdiena gatavojamie pavardi un iemūrētie

lielie katli. Virs katlu kāšu ārdiem dūmenī atrodas

ārdi malkas, gaļas un desu žāvēšanai.

Salīdzinot ar rovjiem, apvalkdūmeņos iet zudumā

daudz vairāk siltuma, jo tas līdz ar dūmiem izplūst

laukā pa dūmeņa vaļējo, piato galu, neskatoties uz

to, ka tajā dažkārt mēdz būt ierīkots arī speciāli
noslēdzams vārstulis. Tomēr apvalkdūmenim ir tā

priekšrocība, ka caur plato, vaļējo galu labi apgais-

mota tā iekšiene, bet rovis turpretim bija tumšs.

Izsekojot avotiem par apvalkdūmeņiem Vidzemes

zemnieku istabās (kā ari rijas kambaros, kur tie daž-

kārt konstatēti), gandrīz vienmēr redzams, ka šīs

ēkas celtas ar muižnieku atbalstu, ka tās izlietotas

skolas vajadzībām vai tajās bijušas muižas mežsarga

mājas, kalve, vai arī muižkungs tās licis uzcelt un

nodevis kādam bijušajam muižas kalpotājam. Jāpie-

zīmē, ka arī muižās dzīvojamās mājas tika celtas ar

apvalkdūmeņiem. 155 No tā var secināt, ka Vidzemē

apvalkdūmeni zemnieku sētās ir radušies galvenokārt

tajos gadījumos, kad muižas pārvaldnieki vai īpaš-

nieki tās cēluši ar savu atbalstu un gribējuši būt pa-

līdzīgi pie kādiem zemnieku mājokļu uzlabojumiem,

turpretim Vidzemes zemnieki paši ar savu iniciatīvu

cēluši galvenokārt tikai rovjus.

Etnogrāfiskais materiāls rāda, ka ļoti daudz ap-

valkdūmeņu sastopami Kurzemes un Zemgales zem-

nieku sētās, kaut gan Kurzemē, sevišķi trūcīgo zem-

nieku sētās Kurzemes jūrmalā, tikpat bieži sastopami

rovji (gan vaļējie — lokveidīgie, gan ari slēgtie ar

velves veida griestiem).156

Izsekojot tālākai apvalkdūmeņu izplatībai, re-

dzams, ka tie raksturīgi arī Latvijas dienvidu kai-

miņu — lietuviešu zemnieku mājām (sevišķi Lietuvas

155 Valmieras apr. Sēļu pag. «Zukurīti» (celts ap 1770 g.)
barons dāvinājis muižas saimniecei par uzticamu kalpošanu

(AF 2. mape); Valmieras apr. Ainažu pag. «Tikmaču» māja celta

ap 1850. gadu pagasta «skrīverim», kas turpat apmācījis arī

«skolas bērnus»; Cēsu raj. Priekuļu c. p. «Rīdzenē» dzīvojamo

māju ar apvalkdūmeni ap 1850. gadu cēlusi toreizējā pagasta

valde skolas vajadzībām. No 1875. gada tā izmantota tikai par

dzīvojamo māju (AP 1953. g. ekspedīcijas materiāli). Valmieras

apr. Rozēnu pag. ap 1860. gadu kopdarbības kārtā vai klaušu ceļā
katru gadu celta viena rija ar kambari un virtuves ietaisi —

«mentalskursteni», nojaucot kādu vecu riju bez tādas ierīces

(sal. P. Kundziņš. Dzīvojama rija... 424. lpp.). Arī Cēsu

apr. Drabešu pag. konstatēts, ka kāds mežsargs-namdaris ap

1860. gadu pēc vienas «risses» savā pagastā cēlis vairākas dzī-

vojamās rijas ar apvalkdūmeni (sal. P. Kundziņš. Dzīvojamā

rija ... 424. lpp.).

ir.6 VM E un AF arhīvu materiāli par zemnieku dzīvojamām

mājām Kurzemē un Zemgalē; J. Jaunzems. Kurzemes sēta.

Rīgā, 1943.; P. Arends. Latviešu istabu apkure. Op. cit.

34. att. Istabas garengriezums un plāns Cēsu raj. Raunas c. p.
«Smurgās», celtas ap 1828. gadu (E 1954. g. ekspedīcijas ma-

teriāli).

rietumdaļa — Zemaitija), 157 to izplatība turpinās

tālāk Prūsijā un no tās vēl tālāk uz rietumiem.

Ņemot vērā, ka tautas celtniecības tradīcijas nav

radušās nejauši un tajās nav nekā nevajadzīga —

lieka, bet tās izkoptas ļoti mērķtiecīgi tautas novēro-

jumu un pieredzes ceļā, saistot tās ar apkārtējās
vides īpatnībām un prasībām, var secināt, ka platie,

vaļējie apvalkdūmeni Vidzemē ienākuši no apvidus,
kur klimats siltāks un kur tik daudz nav jārūpējas

par siltuma saglabāšanu dzīvojamās telpās.

Kā rovis, tā apvalkdūmenis veidojušies patstāvīgi,
katrs savā vidē un savu apstākļu ietekmē, kaut arī

XIX gs. tie sastopami vienā un tai pašā teritorijā.

157 J. В а r š aus к a s. Lietuviškos kolūkiečio sodvbos archi-

tektūra. Vilnius, 1956., 34.—37. v. c. lpp.; К- Чербуленас.

Развитие Литовского народного деревянного зодчества и его

основные черты Академия наук СССР, Институт этнографии

им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Краткие сообщения, XII. М.—Л.

1950, 67. lpp.; Г. Г о з и н а. Жилище и хозяйственные строения

восточной Литвы XIX — начала XX в. Балтийский этнографи-

ческий сборник, М. 1956, 118. lpp.
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Apvalkdūmeņi XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā

plaši sastopami arī pilsētu māju celtniecība, piemē-

ram, Rīgā. lespējams, ka zemnieki, būdami Rīgā vai

citās pilsētās, kur redzēja apvalkdūmeņus, to celtnie-

cības pamatprincipus ieviesa savās lauku istabās.

35. att. Vidzemes zemnieku dzīvojamo māju rovju un apvalk-
dūmeņa shēmas:

а — rovis bez dūmeņa; b — rovis ar dūmeni uz rovja sienas; с — rovis

ar dūmeni virs rovja cekula; d — apvalkdūmenis — «dižais skurstenis».

Līdz ar parasto stobrveida dūmeņu izplatību
XIX gs. otrajā pusē Vidzemē atrodami objekti, kas

raksturo pāreju no rovja uz apvalkdūmeņi. Šajā laikā

virs rovja velves cekula vai arī rovja vienā malā uz

tā masīvās vertikālās sienas, tāda kārtā radot dūme-

nim stabilu pamatu, tiek uzmūrēts stobrveida dūme-

nis (34. —35. att.). Citos gadījumos dūmenis mūrēts

pilnīgi neatkarīgi no rovja un rovja dūmi tajā ieva-

dīti pa speciālu dūmvadu.

Līdz ar dūmeņa izbūvi istabas krāsns mute no

rovja vai nama tiek ievirzīta istabā. Šajā laikā pa-

rasti arī pavards, t. s. plīts ar dzelzs riņķiem, tiek

mūrēts istabā lielās maizes krāsns mutes priekšā vai

krāsns vienos sānos. Līdz ar pavarda iemūrēšanu dzī-

vojamā telpā tā ļoti bieži nepaiiek vairs vientelpa,
bet tiek sadalīta 2—3 mazākās telpās. Krāsns mute

un pavards parasti atradās telpā, kas tuvāk pie

ieejas durvīm. Pēc pavarda-plīts iemūrēšanas dzīvo-

jamā telpā rovi vai apvalkdūmeņi izmantoja gal-
venokārt vairs tikai dažādiem netīrākiem saimniecī-

bas darbiem: lopu dziras vārīšanai, veļas mazgā-
šanai utt. Tikai atsevišķos gadījumos ēdiena gatavo-
šanai arī rovī iemūrēja pavardu ar riņķiem. Šādos

gadījumos rovja sienā, pretim istabas ieejas durvīm,

ierīkoja stiklotu logu, lai rovī, kaut arī nedaudz, ie-

plūstu dienas gaisma. lsß

«Melna virtuve» zem dzīvojamas mājas iekārtota

līdzīgi rovim. Tur ierīkoti kāši vārīšanai, ārdi malkas

un gaļas žāvēšanai un iemūrēti viens vai vairāki katli

lopu dziras vārīšanai un ūdens sildīšanai dažādām

saimniecības vajadzībām. Tur mazgāja veļu, pārstrā-

dāja kautus lopus, vārīja ziepes utt.

Līdz ar dūmeņu izbūvi arī zemgrīdes virtuves pa-

vards tiek savienots ar dūmeni, pie kam dūmus ievada

augšējo dzīvojamo telpu siltummūros, tādā kārtā vir-

tuvē patērēto kurināmo ekonomiski izlietojot dzīvo-

jamo telpu apsildīšanai.
Līdz ar kapitālisma attīstību un intensīvas lop-

kopības izveidošanos turīgo, lielo zemes īpašnieku

mājās zemgrīdes virtuves izlieto vienīgi lopbarības

vārīšanai, bet saimes ēdienu gatavošanai augšējās

telpās iemūrē pavardu ar riņķiem. Tādā kārtā turīgo
zemnieku mājās izveidojās divas virtuves. Lopbarī-
bas sagatavojamās virtuves bijušas ari vidējiem

zemniekiem, kas tās iekārtoja, lai dzīvojamās telpas
atbrīvotu no tvaikiem, kuri radās, sagatavojot lop-
barību. Turpretim sīkzemnieku mājās, kurās nebija
izvērsta lopkopība, šāda tipa melnās jeb lopbarības

sagatavojamās virtuves nav atrodamas.

Vidzemes trīs- un vairākdaļu daudztelpu istabām

parasti ir vairāki siltuma centri — vairāki dūmeņi.
Tomēr Vidzemes vidienā (ap Piebalgu, Dzērbeni v. c.)

raksturīga parādība, ka lielajās daudztelpu dzīvoja-
mās mājās dažkārt iztiek tikai ar vienu, ēkas centrā

novietotu dūmeni. Lai tajā novadītu dūmus no atse-

višķām kurināšanas vietām (piemēram, no rovja, no

zemgrīdes virtuves, no «saimnieka gala» un «kalpu

gala»), istabās izveidota gara un sarežģīta gan ver-

tikālu, gan horizontālu mūrīšu, gan pa grīdas klonu

ejošu dūmvadu sistpma, pie kam šo dūmvadu uzde-

vums ir ne vien pa īsāko ceļu dūmus novadīt dūmenī,
bet arī apsildīt telpu. ls9 Ir pat gadījumi, kad istabas

klonā ierīkotais dūmvads, nākdams no kurināšanas

vietas, apmet līkumu pa istabu un tikai tad pievieno-

jas dūmenim. 160 Līdzīga parādība, kad dūmvadi no

158 Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p. «Smetēs» kolhoznieces

Leontīnes Pinkas istaba, celta ap 1850. gadu (E 1954. g. ekspe-

dīcijas materiāli).
159 Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p. «Smetes» (E 4, 3075,

3076); А. Кrast i ņ a. Zemnieku mājokļi. Gulbenes rajons,
1956. gada ekspedīcijas materiāli (E — Rokraksts).

100 Gaujenas raj. Zosēnu c.p. «Sausgaļos» un «Gaujmaļos»

(E 4, 3326 un 3307); līdzīga parādība vērojama arī vēl XX gs.

sākumā celtajās istabās. Tā, piem., Madonas apr. Ļaudonas pag.

«Stapānos-Zigmaņos» no ēkas vienos sānos piebūvētas lopbarības

sagatavojamās virtuves, t. s. melnā ķēķa dūmvads iet gar ista-

bas sānu sienu (5,12 m garš), tad novirzās gar istabas gala
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atsevišķām kurināšanas vietām uz dūmeni tiek aiz-

vadīti pa grīdā ierīkotiem dūmvadiem, konstatēta ari

Vidzemes dzīvojamo riju kambaros.

Nobeigumā par Vidzemes zemnieku istabu

apkures ietaisēm nepieciešams noskaidrot, kad īsti

zemnieku istabām Vidzemē celti dūmeņi.

Pēc O. Hūna sakopotajiem materiāliem, kur atro-

damas plašākas statistiskas ziņas par Vidzemes is-

tabu apkures ietaisēm XVIII gs. beigas un XIX gs.

sākumā, redzams, ka dūmeņi atsevišķām Vidzemes

zemnieku istabām no 1802. līdz 1822. gadam konsta-

tēti šādās draudzēs: Allažos 161, Āraišos l62
,

Cēsīs 163,

Ērgļos 164
,

Ikšķilē 165
,

Liepupē 166, Madlienas-Meņģeles
draudzē167

, Piņķu muižā 168
,

Ropažos 169
, Ropažu-Al-

lažu draudzē170
, Salaspils-Ikšķiles draudzē171

un

Slokā 172
.

Tā kā liela daļa no O. Hūna materiālos at-

zīmētajām istabām bija celtas nevis ziņu sniegšanas

laikā, bet gan daudz agrāk, var secināt, ka jau

XVIII gs. beigās daudzām Vidzemes zemnieku

istabām bijuši dūmeņi. Tas norādīts arī literatūrā. 173

Spriežot pēc autores savāktajiem t. s. lauku materiā-

liem, vispārēju izplatību dūmeņi Vidzemes zemnieku

istabās iegūst tomēr, tikai sākot ar XIX gs. otro

pusi. Liekas, ka dūmeņu ātrāku masveida izplatību

kavēja zemnieku ekonomiskās grūtības ugunsdrošu

ķieģeļu iegādē, kā ari izkoptais paņēmiens dzīvoja-
mās telpas apsildīt ar krāsns vai mūrīšu palīdzību,

kuru kurtuves atradās namā, ugunsdrošajā rovī vai

zemgrīdes virtuvē, kas līdz ar to dzīvojamās telpas

pasargāja no dūmiem. Vidzemes istabas apkures
sistēma ar dūmeni un dūmvadiem sēžamo mūrīšu un

siltummūru — rieru veidā izplatās ciešā atkarībā no

zemnieku mantiskā stāvokļa. Turīgāko saimnieku

istabās, sevišķi Rīgas un citu lielāko pilsētu apkārtnē,
tā ieviesās ātrāk un bagātīgās variācijās, turpretim

sienu (4,63 m garš), pavirzās uz istabas vidu, kur veido siltum-

mūri, kas istabu pārdala 2 dalās, un no šī siltummūra pāri

durvju palodai tas tiek pievienots dūmenim (VM E 2521. mape,

250. dok.).
161 LCVA 214. f., 174. 1., 310. lp.
182 Turpat, 184. L, 25. lp.
"» Turpat, 169. 1., 6. lp.; 184. 1., 76. lp.
164 Turpat, 169. 1., 170. lp.; 218. 1., 69. !p.; 184. 1., 76. lp.
165 Turpat, 218. 1., 7. lp.; 168. 1., 19. lp.; 174. 1., 310. un

319. lp.
i 6B Turpat, 218. 1., 35. lp.
187 Turpat, 168. 1, 96. lp.; 174. 1., 616. lp.; 182. 1., 263.-a lp.
1B« Turpat, 218. Ļ 48. lp.
189 Turpat, 168. 1., 27. lp.; 218. 1., 147. lp.
170 Turpat, 174. 1., 310. lp.; 182. 1., 147. lp.
,71 Turpat, 168. 1., 19.-a lp.; 174. 1., 310. un 319. lp.
171 Turpat, 174. 1., 150.—151. lp.; 218. 1., 2. lp.
173 Skat. Р. Аren d s. Latviešu istabas apkure. Op. cit.,

53.—54. lpp.

sīkzemnieku un vaļinieku istabās, kuru ekonomiskais

stāvoklis bija ievērojami sliktāks, nebija ne mūra

masīvā rovja, ne labas podiņu krāsns. Šo zemnieku

mājās ilgi saglabājās vecais, primitīvais apkures
veids ar lielo krāsni, kuras kurtuve atrodas namā,

kā ari vārīšana namā uz atklāta pavarda.

Apskatot zemnieku dzīvojamo māju, ļoti svarīgi
iepazīties ar tās atsevišķo telpu iekārtojumu un iz-

mantošanu sadzīvē. Tas spilgti raksturo kā etniskās

īpatnības, tā arī zemnieku kultūras līmeni un sociālās

attiecības.

Nelielajā priekšnamā novietoti dažādi ikdienā ne-

pieciešami mājsaimniecības rīki un piederumi. Priekš-

nama aizdurvē un kaktos pieslietas bērzu žagaru
slotas, maizes lize, krāsns kruķi, ūdens nēši un daž-

reiz arī kāds lielāks vienkoča trauks. Tur atrodas

ari soliņš ar tīrā ūdens spaiņiem vai vienkoča baļļa
ūdenim. Uz vadžiem pakārti iemaukti, groži, virves.

Lielā dzīvojamā istaba jeb lielais kambaris (arī

saimes istaba) ir viena no nozīmīgākajām telpām

dzīvojamā mājā, kurā norit visi galvenie mājas darbi

un mājas dzīve. Mazo logu dēļ istabā ir krēsla arī

dienā. Griesti tajā nereti ir tik zemi, ka galva tikko

neatduras pret griestu siju. l74 Tas rada saspiestības

izjūtu, bet zemie griesti un mazie logi bija nepiecie-
šami siltuma saglabāšanai, jo apkures ietaises bija
vāji izveidotas un prasīja daudz kurināmā, kura sa-

gādāšana klaušu zemniekam radīja lielas grūtības.
Aiz zemajām sijām mēdza aizbāzt dažādus sīkākus

rīkus, dūcīšus, virvju vijamos kāsīšus, sprēslīcas utt.

Pie tām pakāra saišķos sasietas dažādas ārstniecības

zāles. Krāsns tuvumā pie griestu sijas mēdza piestip-

rināt I—2 koka kārtiņas — «ārdiņas», uz kurām

žāvēja dažādus kokmateriālus koka trauku un sīkāku

darba riku pagatavošanai, kā ari uzmeta dažādus ap-

ģērba gabalus. 175 Dažreiz tur redzamas arī linu

grīstes un vilnas kodaļa, kurvīši, cibiņas, sīpolu

pīnes utt. Gar krāsns sāniem novilkta aukla, uz ku-

ras uzmesti kaltēties cimdi, zeķes un dažādi citi sī-

kāki apģērba gabali. l76

No istabas iekārtas priekšmetiem re-

dzami tikai paši nepieciešamākie: gultas, galdi, soli,
krēsli. Pūra tīnes un lādes, kurās glabāja apģērbus

un dažādus materiālus apģērbu gatavošanai, pa lie-

lākai daļai novietoja klētī. Vienīgi ap gadsimta vidu,

174 Cēsu apr. Vaives pag. «Bētēs» istabai, kas celta ap 1850.

gadu, lielajā istabā griestu sijas baļķis ir tikai 1,7 m augstumā

(VM E 2427. mape, 97. dok.).
175 Madonas apr. Mārcienas pag. «Lejasrubeņi» (VM E 252.

mape, 170. dok.).
176 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kūrēni» (VM E 2435.

mape, 295. dok.).
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kad zemnieku mājās izplatās skapji, tos novieto

istabā.

Vecākās istablietas pagatavotas mājas apstākļos

no nekrāsota koka un sastiprinātas ar koka ta-

pām, 177 jaunākās — krāsotas, nereti amatnieku da-

rinātas (36.—37. att.).

Par guļas vietu noderēja gultas, rāmīši, soli.

Gultu kājas veidoja četrstūraini vai noapaļoti koki,

nebija. Kalpa gulta parasti bija ļoti vienkārša — sa-

sista no nekrāsotiem koka dēļiem. Kalpi gulēja arī

uz rāmīšiem, t. s. «lapkām», «nārām» jeb «jēriņiem».

Tos pagatavoja no bluķīšiem, uzliekot uz tiem sasis-

tus dēļus. 180 Puiši un meitas, tāpat arī bērni, bieži

vien gulēja uz pazemiem soliem, kas bija taisīti no

blakus saliktiem pušplēstiem un aptēstiem baļķiem.

«... uz soliem salika knitājus 181 vai zirnājus un uz-

36. att. Galdi.

Pa kreisi — galds, darināts ap 1850. gadu, Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Lejaskauguļos» (VM E 2438. mape, 384. dok.); pa labi — galds, darināts

ap 1840. gadu, Cēsu apr. Rāmuļu pag. «Lejasveitos» (VM E 2438. mape, 104. dok.).

kas sniedzās uz augšu vai līdz V 2istabas augstu-

mam. Augšdaļā gultas stakles savienoja ar koka

kārtiņām, izveidojot rāmi aizkara piestiprināšanai.

Ja nebija šādu augstu gultas stakļu, tad aizkariem

pie gultas kājām piesēja vai pietapoja egļu kārtiņas,

kuru galus savienoja ar auklām (38. att.). Gultas

gali un sānu dēļi dažkārt rotāti profilētiem izgriezu-

miem vai iegriezumiem, kas nereti pastiprināti ar

iededzinātu ornamentu. īpaša vērība veltīta gultas

galiem, sevišķi galvgalim, ko pa laikam taisīja aug-

stāku. Diezgan bieži gultas galu un sānu dēļu rotā-

jumos redzamas barokam raksturīgās volūtas. Kā-

dai kāzu gultai no Cēsu apr. Skujenes pag. galvgalī

bijis uzkrāsots puķes veida ornaments. 178 Gultas

virsa dažkārt nosegta ar audumu līdzīgi jumtam,

sevišķi tad, ja bija mazi bērni, kurus ļoti bieži gul-

dīja vecāku gultā. Vidzemē, tāpat kā Kurzemē un

Zemgalē, bijušas ari gultas ar dēļu «griestiem», uz

kuriem salika dažādas cibiņas, kurvīšus, dziju šķete-

res v. c. sīkumus. Šādas gultas Gulbenes apkārtnē
lietotas'vēl ap 1900. gadu. 179 Kalpiem «augsto» gultu

177 Ziņas no Tirzas pag. ap 1830. gadu (VM E 2523. mape,

21. dok.).

178 P. Arends. Kā latvieši senāk istabas iekārtojuši un

apgaismojuši. LTD, VIII, Rīgā, 1931., 77. lpp.
179 Gulbenes raj. Beļavas c. p. «Maķešos». «... Šāda gulta

mums rijas kambari bija vēl ap 1900. gadu, kad es biju 12 gadus

vecs. Tad to ienesa klēti, kur vasarās tajā vēl kādreiz gulēja,»

stāsta Ernests Grīnbergs (E 11, 2365).

meta kādas panckas,» — tā zemnieku guļas vietu

kādā Vietalvas pagasta mājā raksturo skolotājs
K. Jirgens pēc sava vectēva atmiņām. 182

Gana guļas vietai parasti nosvieda salmu mai-

siņu zemē pie krāsns sāniem vai uz mūrīša. Dienā

maisiņu salocīja un nolika aizkrāsnē, vai aizdurvē.

Guļas vietas istabā novietotas gar sienām. Mie-

rīgākajā un ērtākajā kaktā nolikta saimnieka un

saimnieces platā gulta, aizkrāsnē — siltākā kaktā —

vecā tēva jfulta, bet uz durvju pusi gulēja puiši un

meitas.

Gultas pārsedza ar rupju palagu un segu. Ko-

šām svītrām izaustās segas ar savu kolorītu patīkami

pārtrauca dūmos apkvēpušās istabas guļkoku sienu

un griestu pelēkumu (39. att.).

Guļas vietu tuvumā pie sienas uz koka vadžiem

pakāra ik dienas lietojamo apģērbu. Pagultē atradās

apavi, dažādas cibas un lādītes ar visādiem sīku-

miem un mazākiem darba rīkiem. Puišiem un mei-

tām pagultē bieži vien bija novietota visa viņu

manta. Vecāki cilvēki vēl tagad atceras, ka kalpu
«klēts» parasti bijusi zem viņa gultas vai lapkas. lB3

180 Madonas apr. (VM E 2525. mape, 245. un 527. dok.).

181 Pārpalikumi pēc linu pogāju izkulšanas un linsēklu at-

tīrīšanas.

182 K. J ii rge n s. Op. cit., 7.-8. lpp.
183 Gulbenes raj. Litenes c. p. «Vecgāršeniekos», teicēja Al-

vīne Podziņa (E 11, 1953; 1956. g. ekspedīcijas materiāli).
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37. att. Sēdekļi.

Augšā pa kreisi — krēsls Cēsu raj. Mazstraupes c. p. «Gāršās», darināts XIX gs. vidū (E 1953. g. ekspedīcijas materiāli); pa labi - krēsls

Gaujenes raj. Lizuma c. p. «Zemgaļos», darināts XIX gs. vidū (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli). Apakšā — Vidzemes zemnieku soliņš un

krēsli (Latvijas PSR Vēstures muzejā).



50

38. att. Istabu iekšskati.
Pa kreisi — saimes istaba Piebalgā (mākslinieka
E. Brencēna zīmējuma reprodukcija); apakšā —

saimnieka istabas stūris Vidzemē (LdzM materiāli).

Pie saimnieka ģimenes gultas un precēto kalpu

lapkas ļoti bieži redzams šūpulis, kas ar auklām vai

jostām piesiets pie garas bērza vai oša kārts, ko aiz-

bāza aiz griestu sijas. Šūpuli apsedza ar lielo lakatu

vai segu, lai kambara iemītnieki mazuli netraucētu un

lai tam netiktu klāt mušas. Ziemā zem šī aizsega

bija arī siltāks. Bērnu šūpuļos, tāpat kā pieaugušo

gultās, lika zirnājus vai salmus. Zirnāji bija labāki,

jo tie tik ātri nesabirza.

Galdi un soli likti pret logiem paralēli sienai.

Galdam abās pusēs likti garie soli, bet galā novietots

mazāks soliņš vai krēsls, uz kura parasti sēdēja

saimnieks, veicot dažādus mājas darbus, kā arī ēdiena

reizēs vai svētdienas rītos, noturot pātarus. Saim-

niece — māte ēdamās reizēs pie galda nekad pati

līdzi neēda, bet tikai apkalpoja ēdējus. «... kur un

kad māte ēda, nekad neesmu redzējis,» — savās at-

miņās raksta J. Neilands no Valmieras. 184 Arī ma-

zākie bērni pie galda neēda, bet tiem ēdiena bļodiņu
nolika uz mūrīša, kur tie ēda, kājās stāvēdami, ar

koka karotēm.

Bez lielā saimes galda istabā redz arī vēl mazāku

galdiņu un pūra lādi, kuras vāku izlieto par galdu,

184 J. Neila n d s. Mani jaunības laiki. Valmierā, 1902.,

4. lpp.
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bet kurā saliek dažādus produktus, piemēram, maizi,

sali un maltītes reizes pāri palikušo ēdienu. 185 Gal-

dus turēja balti noberztus, bet godos un svētkos tos

apklāja ar galdsegu vai dvieli. Dažkārt ari darba

dienās galds bija pārsegts. Zīmīgu norādījumu šai

ziņā, atzīmējot tīrību zemnieku istaba, sniedz Tartu

universitātes profesors G. Parrots XIX gs. sākumā

Raksturojot Vidzemes zemnieku mājas, viņš norada,

ka bieži vien tajās baudījis maltītes un viņu nav pār-

ņēmis nekāds pretīgums. Neskatoties uz to, ka zem-

nieku galds vienkārši pagatavots, tas ir tīri noberzts,

apklāts ar spoži baltu galdsegu. Ari krēsli un trauki

ir tīri un aicināt aicina baudīt vienkāršo zemnieku

maltīti. 186

Pēc LCVA ziņām redzams, ka Rīgas apkārtnes

draudžu zemnieku mājās sastopami arī fajansa
trauki un alvas bļodas. 187 Ikšķiles-Salaspils drau-

dzes mācītājs Brokhūzens norāda, ka turīgāko zem-

nieku mājās redzami pat magoņkoka galdi, ko tie

pirkuši pilsētā ūtrupēs. Protams, pēdējie norādījumi
attiecas tikai uz izņēmuma gadījumiem, jo visā vi-

sumā XIX gs. sākumā Vidzemē vēl valda naturālais

saimniecības veids, kad zemnieki savas istablietas

darināja galvenokārt paši un pārsvarā lietoja koka

vai māla traukus.

Lielajā istabā galda tuvumā ir atrodams arī kāds

koka bluķis, kuru izlieto ļoti vispusīgi. Uz tā sēd,

kuļ veļu, cērt un kapā gaļu. Kad bluķi lieto veļas

kulšanai, to pārklāj ar rupju drānu vai pašaustu pa-

kulu priekšautu, lai veļa nenoziestos. Kapājot gaļu,

bluķi nogāž uz sāniem un nomazgā ar ūdeni to vietu,

kur liek gaļu. Bluķa augšgalā ir caurums, kurā

iedzen tītavu kājiņu, kad tin dziju.

Pie sienām un istabas stūros ir plauktiņi, uz ku-

riem saliktas dažādas cibiņas, groziņi, vīriešu bārdas

skujamie piederumi, galvas sukājamie suseklīši utt.

Istabas sienās redz iedzītus arī vadžus, uz kuriem

karājās ikdienā lietojamās drānas, seģenes un lielie

lakati, linu grīstes, dažādi darba rīki utt.

Ļoti svarīgs istabas iekārtas priekšmets ir

skapis, kas Vidzemes zemnieku mājās XVIII gs.

beigās un XIX gs. sākumā bija tikai turīgākajiem

185 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2443. mape, 112. dok.).
186 G. F. Parrot. Op. cit., N. ok. R., 11, 4, Riga, 1815,

301.—302. lpp.
«... Oft habe ich m solchen Hāusern Milch und Garten-

friichte genossen. Kein Gegenstand war da, der Ekel verursacht

hātte; der zwar grob gezimmerte Tisch war rem und mit einem

blendendweissen Tischtuch gedeckt; die zwar holzernen S4iihle

waren von Schmutz und Staub rem, und die Geschirre luden durch

ihre grosse Reinlichkeit zur frohen lāndlichen Mahlzeit ein.»

LCVA 214. U 182. 1, 397. lp.

39. att. Gulta Valkas raj. Jērcēnu c. p. «Zābakos» (E 1958. g.
ekspedīcijas materiāli).

40. att. Tīnes, darinātas XVIII gs. vidū, Madonas apr. Cesvaines

pagastā (VM E 11144. fotoneg.).

saimniekiem, bet vispārēju izplatību ieguva tikai

XIX gs. otrajā pusē. Līdz tam laikam zemnieki skapja
vietā izmantoja pūra lādes un tīnes (40. att.). Ja

kādā mājā arī bija skapis, tad to parasti lika gultas

galā vai sānos, vai, saliekot divus skapjus blakus,

radīja it kā šķērssienu, aiz kuras veidojās mierīgāks
stūrītis lielajā istabā. Pirmie skapji bija tikai saim-

niekiem un ļoti retos gadījumos kalpu sievām un

meitām t. s. «pūra skapji», kurus nereti pielīga no

saimnieka kā algu.

Vecākie skapji, tāpat kā pūra lādes, rotāti ar poli-
hromu uzkrāsojumu, attēlojot stilizētus augus un

ziedus, kas apvienoti ar ģeometriskiem rakstiem

(41.—42. att.). Jaunākiem, XIX gs. otrā pusē darinā-

tiem skapjiem raksturīgi virpoti un profilēti — iz-

griezti vai izzāģēti rotājumi.
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ras viens gals piestiprināts pie griestu sijas, bet

otrs — ievietots grīdas klona iedobumā. Kārtiņas

apakšējā daļā padusīšu augstumā piestiprināta apaļa

koka stīpa, kurā ievieto bērnu. Bērns var staigāt, jo

kārtiņa griežas, bet nevar izkļūt no «grīzekļa». Tas

dod iespēju mātei aiziet darbā un bērnu atstāt bez

uzraudzības (43. att.).

Visrosīgākā dzīve lielajā istabā bija tumšajos ru-

dens un ziemas vakaros, kad lauku darbi bija pa-

beigti un istabā sākās dažādi amatniecības darbi. Vī-

rieši vija striķus un taisīja dažādus koka priekšme-

tus; sievietes vērpa, auda un šuva. Kad istabā

uzstādīja aužamos stāvus un sākās aušana, nedaudz

pārkārtoja arī istabu, t. i., galdu pacēla sāņus vai

nolika pie krāsns, bet pie loga gaišākā vietā no-

vietoja aužamos stāvus. Tos istabā uzstādīja gan

tikai pa aušanas laiku, jo tajā jau bez tam bija liela

burzma — pieaugušie un bērni, slimie un veselie,

katrs ar saviem priekiem un bēdām.

No arhīvu dokumentiem redzams, ka sevišķi Rau-

nas un Piebalgas novados zemniekiem jau XIX gs.

sākumā bez zemkopības, kas deva visai maz atli-

41. att. Pūra lādes.

Augšā — pūra lāde, darināta 1856. gadā, Madonas apr. Vecpiebalgas pag.
(no mākslinieka J. Strazdiņa krājuma). Apakšā — pūra lāde, darināta

XIX gs. vidū, Madonas apr. Kalsnavas pag. «Jāņukalnā»
(VM E 10489. fotoneg.).

Ir ziņas, ka turīgāko zemnieku mājās jau XIX gs.

sākumā bijuši arī sienas pulksteņi. 188

No istabās redzamajiem priekšmetiem īpatnējs ir

t. s. «grīzeklis» — koka ierīce, kur mazus bērnus māca

iet kājām. 189 Grīzeklis sastāv no koka kārtiņas, ku-

188
Ikšķiles-Salaspils mācītājs Brokhūzens jau 1815. gadā

raksta, ka viņa draudzes turīgākajiem zemniekiem ir ne vien

labas mājas, bet arī labas istablietas. Starp tām viņš piemin arī

skapjus, sienas pulksteņus un pat magoņkoka galdus, ko tie

pirkuši pilsētās ūtrupēs. (Chr. W. Brockhusen. Op. cit.,

N. ok. R., 111, 1, Dorpat, 1815, 42. lpp.)

«... und mit den bessern Wohnungen erzeugte sich sehr na

turlich auch der Wunsch nach besserrn Hausrathe. Zierliche

Schrānke verschonerten die Wānde, und — was die Hauptsache

ist — diese Schrānke waren auch mit einem ziemlichen Vorrathe

von Linnen und Kleider angefullt, ja, m manchen horte man

englische Wanduhren schlagen und sahe man auf Auktion m dci

Stadt erstandene Tische von Mahagonvholz.»

Rīgas apr. Annas muižā (Annenhof), Piņķos, Beberbeķos un

arī dažās «Bieriņu» (Lindenruhe) mājās ap 1820. gadu (LCVA

214. f., 182. 1., 397. lp.). Pēc mācītāja Brokhūzena norādījumiem
sienas pulksteņi bijuši arī Ikšķiles-Salaspils draudzes zemnieku

mājās. (Chr. W. Brockhusen. Turpat.)
189 «Grīzeklis» redzams Vidzemes sētā «Skaldu istabā» —

Latvijas Lauku dzīves valsts muzejā Rīgā. Gulbenes rajonā tas

konstatēts ari 1956. gada etnogrāfu ekspedīcijas laikā.

42. att. Skapis, darināts 1851. gadā, Madonas apr.

Vecpiebalgas pag. (no mākslinieka J. Strazdiņa
krājuma).
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43. att. Grīzeklis no Lejasciema apkārtnes
(E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).

44. att. Lībiešu zvejnieka istaba

Svētciemā (reprodukcija no Pet-

colda akvareļa Vissavienības Ģeo-
grafu biedrības arhīvā Leņingradā).

kuma, blakus nodarbošanās bijusi aušana. l9o Šo zem-

nieku istabās aizvien atradās gan aužamie stāvi, gan

arī dažādi citi ar aušanu saistīti darba rīki: vērpjamie
ratiņi, tītavas, spoles utt.

Saimnieki auduši gan paši, gan arī aušanā nodar-

binājuši savus saimes ļaudis. Saimnieki labprāt ņē-
muši tādus puišus un meitas, kas pratuši aust vai

190 Ka Raunas zemnieki jau XIX gs. sākumā ir peļņas nolūkā

nodarbojušies ar aušanu, liecina LCVA dokumenti (sal. LCVA

214. f., 193. 1., 105. lp.). Ari Raunas muižnieks Cukerbekers

XIX gs. sākumā raksta: «Raunas zemnieku istabā pie loga novie-

toti aužamie stāvi, bet istabas vidū sēž sievas un meitas pie

vērpjamiem ratiņiem.» (Zuckerbecker m Ronnenburg. Op.

cit., N. ok. R., 111, 2, Dorpat, 1815, 183.—187. lpp.)

arī gribējuši šo amatu mācīties. Bez lauku darbiem

tie saimniekam pieauda ari lielāku vairumu audeklu,

kurus saimnieks izvadāja pa tirgiem. Ja aušanai ne-

pietika pašu saimniecības materiāla, to nopirka tirgū.

Šādam saimniekam, audējam-uzņēmējam, pa prātam

bijuši arī kalpi-ģimenes cilvēki. Ļoti bieži arī vīri,

padarījuši lauku darbus, sēdās stellēs un auda, bet

sievas tina vīriem spolītes. Ja kalpiem bija bērni, tad

pārmaiņus auda vīrs un sieva, bet spolītes tina ma-

zie bērni, kurus nevarēja vēl sūtīt ganos vai nokal-

pināt lauku darbos. Šādu kalpu ģimenes dzīvoja tur-

pat lielajā istabā, kurā atradās aužamie stāvi. Pēc

70 g. v. teicējas Piebalgas kolhoznieces Annas Sau-

lītes stāstījuma dažam labam Piebalgas audējam-
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uzņēmējam lielajā istabā stāvējuši pa 4 aužamiem

stāviem, bet audēju mācekļu vai kalpu ģimeņu gul-
tas bijušas novietotas turpat kaktā aiz tiem. Dzīve

šādā lielajā istabā nebija ne higiēniska, ne ari citādi

patīkama, jo audēju starpā bieži vien izcēlās dom-

starpības un nesaskaņas. 191

Lielā saimes istaba pārvērtās par darbnīcu arī

to zemnieku mājās, kas strādāja dažādus citus amat-

niecības darbus, piemēram, gatavoja koka traukus un

dažādus mājamatniecības un zemkopības darba rī-

kus. Vidzemes atsevišķu novadu zemnieki ir populāri

kokamatnieki, kas savus izstrādājumus gatavojuši

pat tirgum. 192 Turpretim jūrmalas zemkopji-zvejnieki
savās istabās parasti ari auda un lāpīja tīklus.

Specifiskā nodarbošanās nenoliedzami izpaudās
arī istabu iekārtojumā. Amatnieka istabā aizvien re-

dzami dažādi darba rīki, ēvelsols un galdnieka piede-
rumi, aužamie stāvi un tītavas, vērpjamie ratiņi utt.

Zvejnieku istabās pie sienas pakārti uz vadžiem vai

pārmesti pār ārdiņām tīkli, auklas, pludiņi un da-

žādi citi ar zvejniecību saistīti piederumi (44. att.).

Redzams, ka to novadu zemniekiem, kuriem bez

zemkopības bija vēl kāda blakus nodarbošanās —

zvejniecība vai amatniecība, mājokļi bija labāk iz-

veidoti un labāk iekārtoti nekā tiem, kuriem blakus

ienākumu nebija. Sevišķi ar amatniecību iegūtie lī-

dzekļi deva iespēju uzlabot dzīvokli. Tādā kārtā var

izskaidrot LCVA materiālos atrodamos norādījumus,
ka dažiem Cēsu apr. draudžu zemniekiem jau ap

1820. gadu ir ne vien savrupceltas istabas ar dūme-

ņiem, bet tajās ir pat labas podiņu krāsnis. 193 Lie-

kas, ka ar nodarbošanās specifiku daļēji var izskaid-

rot arī to, ka Raunas un Piebalgas apkārtnē vairāk

nekā citos Vidzemes novados ir saglabājušās ista-

bas ar rovjiem un zemgrīdes virtuvēm, kas mājamat-
niekiem katrā ziņā bija daudz ērtāks mājokļu tips
nekā istaba ar vaļējo pavardu.

Pēc teicēju nostāstiem secināms, ka dzīvojamās

mājas iekārtojumā un telpu iedalījumā valdījušas

stingras tradīcijas, ko daļēji noteikusi ari zemnieku

blakus nodarbošanās specifika, kas izraisīja nepie-
ciešamību pēc lielas telpas, kurā var novietot saimes

191 Audēji-uzņēmēji XIX gs. otrajā pusē līdz ar māju iepirk-
šanu par dzimtu loti bieži uz savas zemes. t. s. streijgabaliem,
cēluši pat speciālas mazas mājiņas, kurās mitināiās vājinieki
vai citi bezzemnieki, kas auda saimnieka vajadzībām. Parasti

audēju istabiņas bija divdaļu un sastāvēja no lielās istabas un

siltā nama virtuves

191 Populāri ir Piebalgas vērpjamo ratiņu darinātāji un zirgu
saku meistari, liepeniešu krēslu meistari v. c.

»•» LCVA 214. f., 184. 1., 25. lp.

laužu gultas un dažādus darba rīkus. 194 Šādā kārtā

bez priekšnama, kas dažkārt kalpoja arī par virtuvi,

bija vēl lielā istaba — mājas darbu veikšanai un sai-

mes vajadzībām, un mazais kambarītis — saimnieka

ģimenes vajadzībām. Tajā nereti bija dēļu grīda un

balsinātas sienas. Saimnieka kaimbarī nebija arī tāda

laužu burzma, jo tur nestrādāja «lielos» mājas dar-

bus. Tas aizvien bij-a tīrāks un labāk uzposts. Tajā

atradās arī labākās istablietas. Saimnieka tendence

norobežoties no pārējiem saimes ļaudīm pastiprinās
līdz ar kapitālisma attīstību un savu augstāko at-

tīstības pakāpi sasniedz XIX gs. beigās, kad sākās

masveidīga māju iepirkšana par dzimtu.

Aukstais kambaris (pretistaba) XIX gs. sākumā

Vidzemes istabās izmantots galvenokārt par dažādu

mājsaimniecības rīku un produktu pieliekamo. Daž-

reiz tajā atradās arī rokas dzirnavas. Parasti gan,

ja tajā bija dzirnavas, maltuves vajadzībām atdalīta

ar šķērssienu mazāka telpa. Siltā laikā šajā pretis-

tabā meitas arī gulēja un auda, jo tas bija patīka-
māk un ērtāk nekā ļaužu pilnajā saimes istabā. Līdz

ar dūmeņa izbūvi aukstais kambaris kļuva par pa-

stāvīgi apdzīvotu telpu; to iekārtoja līdzīgi lielajai
istabai vai arī tajā pārgāja' dzīvot kalpu un vaļinieku

ģimenes.

Rovis XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā galve-
nokārt bija tikai ziemas virtuve — visai šaura un

tumša bezlogu telpa, kurā vārīja gan saimniece, gan

kalpu sievas, katra uz sava pavarda, lietojot katra

savus traukus un savu kurināmo. Pie rovju sienām

atrodas plaukti vai gari soli, kur salikti dažādi trau-

ki, ķipji, piena spainīši, ķērnītes, bļodas, koka karotes,

kausi, mentes utt. (45.—46. att.). Kurināmais, malka

\ai žagaru klēpis stāv nomesti rovja kaktā. Turpat

redzams arī bluķis un cirvis žagaru saciršanai. Uz

bluķīša arī apsēstas,'kurinot uguni vai maisot putras

katlu. Rovī rīkoties bija visai neērti, 195 tādēļ jau

agri pavasaros gāja vārīt namiņā.

Pavasarī, tiklīdz iestājās kaut cik siltāks laiks,

ari puiši un meitas izklīda gulēt klētīs, uz kūtsaug-
šas vai pūnēs, kur nu kurais varēja atrast sev piemē-
rotu stūri. Saimnieks pats reti kad atstāja istabu, jo

194 Ciešu pieturēšanos pie paražām un paražu ietekmi dzī-

vojamās mājas telpu iedalīšanā spilgti attēlojuši arī rakstnieki,

piem., Kaudzītes Matīss un Kaudzītes Reinis. Mērnieku

laiki, 26. lpp.; Zeiboltu Jēkabs. Raksti, I (Liktenis), Rīgā,

1956., 147. lpp. «... Savos jaunības gados vecais Birznieks uzcirta

jaunu pamazu dzīvojamo ēku, iegrozīdams viņu pēc tā laika

paražas ar priekšiņu un divām istabām, mazo kambari sev un

savai dzimtai un lielo kambari priekš saimes.»

195 Sal. А. Кrast i ņ a. Vidzemes zemnieku mājokļi... 80.—

81., 87. lpp.
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gulēja mazajā kambarītī aiz rovja, kas, salīdzinot ar

lielo saimes istabu, bija daudz ērtāka un patīkamāka

telpa.

Svarīgs moments mājas dzīves veida raksturoša-

nai ir telpu apgaismošanas veids, kas

XIX gs. pirmajā pusē ir visai primitīvs. Apgaismoša-
nai parasti lietoja bērza vai priedes skalus, kurus

45. att. Piebalgas koka trauki (no mākslinieka J. Strazdiņa
materiāliem).

ap 1802. gadu raksta, ka skali (die Pergel) ir par

iemeslu ugunsgrēkiem, nemaz nerunājot par to, ka

skalu radītie dūmi ir kaitīgi veselībai — sevišķi
acīm. 197 Līdzīgas ziņas ap 1806. gadu sniedz ari

Straupes (Roop) draudzes mācītājs K>. Brokhū-

zens. Viņš raksta: «... Tīrībai un acīm kaitē kodīgie
dūmi un, protams, būtu jāvēlas, ka, uzlabojoties lab-

46. att. Zemnieku galda piederumi.

sprauda baļķu sienas šķirbās, krāsns sānos iedzītā

dzelzītī vai arī speciālā skalu turētājā — «bābiņā».

Protams, skali deva niecīgu gaismu, bet papildus vēl

istabā izplatījās dūmi, kas sajaucās ar istabas iedzī-

votāju izelpoto gaisu un mitro drānu izgarojumiem.
Tas viss istabas gaisu padarīja ļoti smacīgu. Bez

tam skalu dūmos apkvēpa arī istabas sienas un iekār-

tas priekšmeti. Skalu dūmu izlaišanai no istabas gries-
tos bija ierīkota īpaša lūciņa, tomēr tā deva maz

labuma. 196 Bez tam līdz ar mazāko neuzmanību viegli

varēja izcelties ugunsgrēks. Raksturojot telpu ap-

gaismošanu ar skaliem, Lēdurgas un Turaidas (Lod-

diger und Treiden) draudzes mācītājs Joh. Lopenovs

ш Par dumu lūciņām skat. A. Krastiņa. Vidzemes zem-

nieku mājokļi ... 78. un 81. lpp.

klājībai un līdz ar to rodoties tīrības mīlestībai,

zemniekam būtu iespējams priežu skalu vietā iegā-
dāties apgaismošanai citu līdzekli.» 198 Par skaliem

labāks apgaismošanas līdzeklis bija sveces, bet tās

kā dārgu mantu lietoja tikai retumis, svētku gadīju-
mos vai arī uzņemot mīļu godājamu viesi. Sveču de-

dzināšanai lietoja speciālus svečturus, gan liekamus

uz galda, gan piestiprināmus pie sienas vai pakara-

mus pie griestiem. Visvienkāršākie galda svečturi bija

kartupelis, biete vai rācenis, kuram vienu pusi

197 Livland, nach den Kirchspielen beschrieben, [. Riga-

scher Kreis [ap 1802. g.] (LCVA 214. f., 168. Ц 63. lp. un

174. 1., 494. lp.; līdzīgs teksts arī 510. un 528. lp.).
198 Kirchspiele des Rigaschen Kreises (LCVA 214. f., 182. 1.,

42. lp.).



56

nogrieza plakanu, lai tas stabili stāvētu uz galda, bet

apaļajā pusē izgreba bedrīti sveces ielikšanai. Grez-

nāki galda svečturi bija no koka klucīša, kura četr-

stūrainā vai apaļā pamatā iestiprināja izgrieztu vai

ari speciāli virpotu pīpveida sveču turētāju. Sienās

Istabas apgaismošanai dedzināta ari kaņepju

eļļa. 199 Eļļas dedzināšanas ierīce bijusi visai vien-

kārša. Ņēma kādu mazu trauciņu — māla bļodiņu,
kurā ielēja eļļu — «sīvu» un tajā iemērca linu lupa-

tiņu, kura karājās uz bļodiņas malas. Tikai XIX gs.

47. att. Svečturi Madonas novadpētniecības muzejā.

sprauda vadžiem līdzīgus svečturus. Dažreiz tos da-

rināja ar vairākiem zariem vairāku sveču ielikšanai.

Pakaramie svečturi bija visgreznākie. Zaru skaits

2—4—6—B, pie kam tie visbiežāk sakārtoti vienā

plāksne, retāk divās plāksnēs. Dominē svečturi ar

četriem zariem. Dažkārt koka «lukturi» rotāti ar iz-

griezumiem vai virpojumiem (47. att.). Pakārti pie

48. att. Māla svečturis (zaļganpelēks) no Cesvaines

apkārtnes (Madonas novadpētniecības muzejā).

griestiem auklā, šie svečturi grozījās. Parasti tos

lietoja tikai dažādos godos, it īpaši kāzās, kādēļ tos

mēdza saukt arī par «kāzu lukturiem».

Bez koka svečturiem lietoti arī dzelzs un māla

svečturi (48. att.). Māla svečturi tomēr nav bijuši
tādā cieņā kā koka un dzelzs svečturi, kas uzskatīti

par lielu greznuma lietu.

otrajā pusē sāka lietot petroleju, ko dedzināja mazās

skārda lampiņās, kvēpelītēs bez cilindra. Trūcīgie

zemnieki un kalpi savu dzīvokļu apgaismošanai pet-

roleju sāka lietot galvenokārt tikai XIX gs. beigās.

Dzīvojamo telpu tīrīšana bija meitu

un veco māmiņu darbs. Sevišķi rūpīgi to darīja, kad

tuvojās svētki vai godi. Visu, kas bija mazgājams,

tad centās tīri noberzt un nomazgāt. Krāsnis un mū-

rīšus «novitēja» (nobalsināja) ar plienu, ko izraka

upītes krastā. 200 Klonu izslaucīja un izkaisīja ar bal-

tām smiltīm. Gultās salika jaunus salmus un apklāja

ar raibi svītrotām segām. 201

Svētkos un godos ari tumšo telpu sienas un

griestus centās padarīt glītākus un patīkamākus. Aiz

griestu sijām ziemā sprauda skujas, vasarā — kļavu,

ozolu un bērzu zarus un puķes. Izvēlējās smaržīgas

199 Eļļu spieda no «iztaukšķētām» kaņepēm. Kaņepju tauk-

šķēšanai ņēma kādu trauku (arhīva dokumentos minēts —

«pus-

pūrs» un «četverks»), tajā iebēra kaņepes un iemeta sakarsētus

akmeņus. Pēc tam trauku kustināja un viļāja, lai kaņepes vien-

mērīgi iztaukšķētos. Tad kaņepes sabēra piestā un tikmēr grūda,

kamēr no tām izspiedās «sīvs»
— kaņepju eļļa. Sīvu no piestas

izsmēla ar karoti un salēja kādā traukā (Cēsu apr. Vecpiebalgas

pag. «Kalnaraķos» — VM E 411. dok.).

200 Ir norādījumi, ka dzīvojamās telpas balsina pavasaros:

«...Ja skala dūmi ziemā istabas padarījuši pārāk melnas, tad

tās pavasarī zilina ar zilajiem māliem vai balsina ar kaļķi, bet

daži tās arī krāso — izraibina (punctiert) (Rīgas apriņķa drau-

dzes ap 1820. gadu. LCVA 214. f., 182. 1., 397. lp.)

201 Turpat.
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puķes un zaļumus: āboliņu, baltās un dzeltenās jāņu

zāles, dedestiņu ar zildzelteni raibiem ziediem un

smaržīgās kalmes. Labprāt ņēma arī tējām lietoja-
mus augus: kumelītes, kliņģerītes, piparmētras utt.,

ko sakaltušas uzglabāja ārstniecības vajadzībām.
Vasarā grīdu izkaisīja ar sakapātām kalmēm,

ziemā — ar skujām.
Svētkos un godos telpu rotāšanai lietoja no sal-

miem darinātus «valgus». Salmus sagrieza 3—4 cm

garos stiebriņos, uzvēra uz stipra linu diega, pa

starpām liekot krāsainus papīra gabaliņus, sakaltušus

puķu ziedus vai lupatiņas. Papīriņus izgrieza kvadrā-

tiņu vai zvaigznīšu veidā. Šādus salmu valgus meitas

pagatavoja jau iepriekš veseliem kamoliem un gla-

bāja klētī pūra lādē. Vajadzības gadījumos tos iz-

vilka krustām šķērsām gar kambara sienām un gries-

49. att. Griestu rotājumi — «virpulīši» Gulbenes raj. Beļavas с. р. (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).

Pa kreisi — virpulītis, darināts no kartupelī iedurtiem auzu salmiem; pa labi — virpulīlis, darināts no kartu-

pelī iedurtiem rudzu salmiem un krāsaina papīra zvaigznītēm.

50. att. No salmiem un krāsaina papīra pušķiem darināti griestu rotājumi — «puzuri» Gulbenes raj. Beļavas с. p.
(E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).
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tiem. No salmiem taisīja arī gredzentiņus, ko sapina
citu ar citu un izvilka pa istabu līdzīgi valgiem. 202

Pie griestiem kāra arī dažādas no salmiem vei-

dotas figūras: «lukturus», «puzurus», «virpulīšus»

(49.—50. att.). Visbiežāk taisīti virpulīši. Kartupelī

sasprauda 25—30 cm garus rudzu garkūļu salmus

ar vārpiņu galā. Salmam uzmauca krāsaina papīra

zvaigznītes. Ja vārpa bija gara, to līdz pusei no-

lauza. Nedaudz no vārpas vajadzēja atstāt, lai pa-

pīra zvaigznītes nekristu nost. Zvaigznītes grieza

četr-, piec- vai sešstūrainas ar apaļiem vai asiem stū-

rīšiem v. tml. 203 Virpulīša salmu galos dažreiz uz-

mauca arī sakaltušus puķu ziedus un krāsainas

lupatiņas.

Kartupelim izvēra cauri stipru linu diegu un pa-

kāra pie griestiem, kur tas nemitīgi griezās. Visla-

bāk tas griezās, ja to piesēja garā zirga astrā. 204

Kambaru sienas pušķotas ari ar ēveļu skaidām, ku-

ras šādai vajadzībai dažreiz pat speciāli saēvelētas

no sausa, balta apses koka. Skaidas ari krāsoja.
Katlā savārīja sarkanu, dzeltenu vai zilu krāsu, kurā

iemeta skaidas. Izžāvētas tās pārmeta pār egļu za-

riem, kas bija aizsprausti aiz sijām vai piekārti pie
sienām. 205 Salmu un skaidu rotājumus lietoja galve-
nokārt ziemā un pavasarī, kad nebija dabisko puķu
un zaļumu.

Kambaru un istabu pušķošana bija meitu darbs,

un tās sacentās, kurai būs skaistāki pušķi.
Tādos godos kā kāzās, kristībās, bērēs, kad bija

salūgti daudzi viesi, no kambara iznesa gultas, skap-

jus un citas istablietas, lai būtu vairāk brīvas telpas.
Tad istabā, dažreiz ari rijā vai piedarbā, salika ga-

ros galdus un ap tiem solus. Kāzās tai vietā, kur sē-

dēja jaunais pāris, pie sienas piestiprināja kādu

audumu — palagu vai segu, ko savukārt izrotāja ar

puķēm vai mētrām. Virs galda tai vietā centās pa-

kārt skaistāko svečturi, ko izrotāja ar puķēm un prie-

vītēm, lai jaunajam pārim būtu laimīga dzīve. Līdzī-

gas paražas telpu pušķošanā bija arī precībās. 208

808 Teicēja Alvīne Podziņa Gulbenes raj. Litenes c. p. «Vec-

gāršeniekos» (E 11, 2454).
808 Gulbenes raj. Litenes c. p. «Jaunzāģerniekos» (E 11.

2445).
804 Par telpu rotāšanu ar virpulīšiem ziņas iegūtas Gulbe-

nes raj. Vecgulbenes с. р. (E 11, 2449—2450) un Litenes c. p.

(E 11, 2453—2454, 2455—2457).

Līdzīgs telpu rotājums ar nosaukumu «puzuris» lietots ari

Ļaudonā (skat. K. Pāvuliņa. Pušķi un pušķojumi tautas tra-

dīcijās. LTD, VIII, Rīgā, 1931., 115. lpp.).
805 Gulbenes raj. Litenes c. p. un Alūksnes raj. Ilzenē (E 11,

2455—2457).
80e Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. (Kr. Barons un H. Vi -

sendorfs. Latvju Dainas, 111, 1, Pēterburgā, 1904., 46. lpp.)

Svinībās telpu apkvēpušās sienas mēdza apsist ari

ar sapītiem skalu režģiem, 207 aiz kuriem savukārt

aizsprauda ziedus. Tādiem līdzekļiem tumšos, pie-

kvēpušos dzīvokļus centās padarīt patīkamākus un

pieskaņot svētku priekiem.
Kristībās bērna šūpuli rotāja ar ziediem un zaļu-

miem. Meitenei lika puķes, lai tā būtu skaista, bet

zēnam — ozola zarus, lai tas augtu stiprs.
Bērēs raksturīgs telpu rotājums ir eglītes un sku-

jas. Vidzemes zemnieku telpu rotāšanas tradīcijas

sastopamas arī Kurzemē un Zemgalē un daļēji arī

Latgalē. 208

Nobeidzot Vidzemes zemnieku istabu apskatu,

nepieciešams noskaidrot ari istabu vispārējo izpla-
tību Vidzemē.

Izsekojot avotiem, kas liecina par zemnieku ista-

bām Vidzemē XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā

pusē (51. att.), 209 redzams, ka rūpīgi apzinātajos

Vidzemes apriņķos (piemēram, Cēsu un Madonas apr.,

kur 1920. gados materiālus sistemātiski vākuši Pie-

minekļu valdes darbinieki), XIX gs. pirmajā pusē

istabas bijušas samērā bieži sastopamas. No LCVA

iegūtās ziņas savukārt rāda, ka XVIII gs. beigās un

XIX gs. sākumā istabas visvairāk ir izplatītas Rīgai

tuvākajās muižās: Piņķos, Beberbeķos, Salas muižā

v. c, kur zemnieki bija ciešāk saistīti ar Rīgas pil-
sētu. Bez tam istabas, kaut ari nelielā skaitā, konsta-

tētas citos Vidzemes apriņķos. Tādā kārtā karto-

grama, kaut arī tā ir ļoti nepilnīga un tikai daļēji

attēlo savrupcelto istabu faktisko izplatību, tomēr

neapšaubāmi apliecina, ka XVIII gs. beigās un

XIX gs. pirmajā pusē istabas bijušas sastopamas visā

Vidzemes teritorijā.

807 Dainas šo paražu atzīmē Nītaurē. Lubānā un Praulienā,

piem.,
* *

Kas nu būs, kas nu būs.

Skaliem pina istabiņu?

Vai nu būs brāļam kāzas.

Vai māsai izdeviņas?

(Kr. Barons un H. Visendorfs. Latvju Dainas,

111, 2, Pēterburgā, 1906., 15989, 1. variants.)

2ns K. Pāvuliņa. Pušķi un pušķojumi tautas tradīcijās.

Op. cit.

809 Kartograma sastādīta pēc LCVA sakopotajiem O. Hūna

materiāliem, kas savākti XVIII gs. beigās un XIX gs. līdz 20.

gadiem, VM E fondu materiāliem, Pētera Stučkas Latvijas Valsts

universitātes Arhitektūras nodaļas arhīva materiāliem, kas sa-

vākti 1920. gados, LPSR Ministru Padomes Arhitektūras piemi-

nekļu aizsardzības un restaurācijas inspekcijas un LPSR ZA

Vēstures un materiālās kultūras institūta Etnogrāfijas sektora

arhīva materiāliem. Ņemtas vērā ari ziņas dažādos publicē-

jumos. Kartogramā atzīmēti tikai tie avoti, kas liecina par ista-

bām, kas celtas līdz 1850. gadam, jo, sākot ar XIX gs. vidu,

istabas Vidzemē jau sāk kļūt par vispārēju parādību.
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Izsekojot atsevišķu istabu konkrētajiem celšanas

gadiem, redzams, ka to liela dala uzceltas XVIII gs.

otrajā pusē, bet dažas jau XVIII gs. sākumā (skat.

1. sarakstu). Līdz ar to kā nepareizs noraidāms līdz-

šinējais uzskats, ka istabas Vidzemes zemnieku sētās

kļūst pazīstamas tikai XIX gs. otrajā pusē.

Izsekojot laikabiedru norādījumiem par istabām

Vidzemē, redzams, ka istabas cēluši galvenokārt tikai

turīgākie zemnieki, sevišķi tie, kas dzīvoja Rīgas un

Daugavas tuvumā. Šie zemnieki Rīgā izdevīgi pār-

deva savus ražojumus, pārņēma rīdzinieku ieražas un

tikumus un dažreiz jau XIX gs. sākumā pirka pat ap-

ģērbu un dažas istablietas. Tā, piemēram, Rīgas ap-

kārtnes zemnieku mājokļus un dažas šo zemnieku

dzīves veida īpatnības XIX gs. sākumā interesanti ir

attēlojis Ikšķiles-Salaspils draudzes mācītājs Brokhū-

zens.
210 Viņš norāda, ka Rīgas apkārtnes zemnieki

peļņas nolūkos savas mājas vasarā mēdz izīrēt Rī-

gas iedzīvotājiem, sevišķi amatniekiem, kuri ar sie-

vām un bērniem vasaras mēnešus labprāt grib pava-

dīt laukos. Tādēļ arī šie zemnieki ieinteresēti, lai tiem

būtu pēc iespējas ērtas un labas mājas, jo tad tiem

būs arī vairāk īrnieku un tie varēs prasīt lielāku īre.,

maksu
...

Šo zemnieku mājām esot arī dūmvads ur,

kārtīgas krāsnis
... Viņu mājas esot tik patīkamas,

ka tajās dzīvot neesot jākaunas pat kārtīgiem vācu

amatniekiem (ein ordentlicher deutscher Handwer-

ker zu bevvohnen nicht verschāmen \vurde). 211 Lī-

dzīgu apstākļu ietekmē ari Baldones peldvietas

(Badort) apkārtnes zemnieki uzcēluši sev ērtas un

patīkamas dzīvojamās mājas. Pēc Brokhūzena no-

rādījumiem labas savrupceltas dzīvojamās mājas

XIX gs. sākumā netrūkst arī Doles, Ķekavas, Salas-

pils un Jumpravmuižas zemniekiem 212
resp. tiem

zemniekiem, kas dzīvo gar Daugavu. Pēc Brokhū-

zena norādījuma Daugavai tuvāko muižu zemnieki

atrodot ar Daugavu saistītu labu blakus nodarboša-

nos, nopelnot labu naudu un ceļot sev arī labākus

mājokļus.

Ņemot vērā, ka XIX gs. sākuma Daugava bija
viens no ievērojamākajiem satiksmes un tirdzniecī-

bas ceļiem, saprotams arī, ka gar Daugavu dzīvojošie
zemnieki bez zemkopības, kas tiem deva maz ienā-

kumu, atrada ar Daugavu saistītu labi apmaksātu
blakus nodarbošanos, pelnīdamies par koku pludinā-

tājiem, enkurniekiem. akmeņu lauzējiem un laivinie-

110 Chr. W. Brockhusen. Op. cit. N. ok R., 111. 1.

Dorpat. 1815, 42. lpp.

811 Turpat, 39.—40. v. c. lpp.

818 Turpat, 41. lpp.

!1S August von Hagemeister. Manai mīļai Gatarta un

kiem, tā iegūdami sev liekus līdzekļus, ko ieguldīja

savu saimniecību nostiprināšanā un arī ēku celšanā.

Izsekojot citu laikabiedru norādījumiem, re-

dzams, ka Vidzemes atsevišķās nomaļākās draudzēs

istabu skaits XIX gs. sākumā bijis visai niecīgs. To

ietekmējis arī bads un mēris, kas šai laikā plosījās
Vidzemē. Tā

r
piemēram, A. Hagemeisters no Drustu-

Gatartas draudzes raksta, ka 1807. gada pavasarī,

kad viņš pārņēmis pārvaldīšanā sava tēva muižas

(«Gatartas un Jaun-Drustu valsti»), Vidzemē izcēlies

liels bads, kam 1808. gadā sekojis arī vēl mēris. Tā re-

zultātā ievērojami samazinājies iedzīvotāju skaits

un tikusi paralizēta arī ekonomiskā dzīve. Bumber-

gos, Ješkās, Āriešos un dažās mežgala mājās gan-

drīz puse cilvēku izmiruši. 2l3 Hagemeisters raksta:

„...
£obrif)b kDtffi fatrrmeefi farcač bubmu-rijdš bftb-

rcoja, jo tif toecn 3Bibtttmu--3abņam ghbta tftaba bij.
to fd)i3 gobba to\fyr&, fab mebč 1809-td ņabba pirmu

matftš-ffobiu $eMam, tabprabtigi teem jauncem ffof)tač-

bebrnccm atbcroe, tai rotņņt tur gaifcbafi bftbroobami,
arr' garrigi tiftu apgaifmoti, un rotnfd) pat* atfal

cea,af)je fatod bur>mu--rijd bfibroobt, befrrmņuš pa beenu,

ffaibrd iftabd mabļibbamč. ed)iš bcctt>abu?jia,3 gofjbc.
lotbrš arri, taĻbač tabbai precffcbftbmcč bef)l, par 93af-

пца$ pebrmmberu un par roa(ftē--teefa3 preeffcb-

|ct)betaju ttffe eejdtč un gabbd 1819,

rcinfcf) to, teefmam labbi nopcmitu ufmabrbu ©obMņ no

mannim babbuja." 214 lepriekšējais ziņojums rāda, ka

klaušu zemnieku stāvokli XIX gs. sākumā vēl jo sma-

gāku p-adarīja bads un tam sekojošais mēris. Par

kaut kādu ēku celšanu šajā laikā arī nemaz nevarēja

domāt. Kā redzams no Hagemeistera raksta, pat skola

ir iekārtota zemnieka mājā. Turpretim, stāvoklim uz-

labojoties, laikā no 1816. līdz 1838. gadam šo pašu

Drustu un Gatartas muižu 77 saimniecībās uzceltas

dzīvojamās istabas, 215

Izsekojot arhīvu ziņām, kas liecina par istabām

XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē, gandrīz
arvien piemetināts, ka tās bijušas turīgākajiem un

saprātīgākajiem zemniekiem. 216

Jaun-Drustu valsti par pieminēšanu un mīlestības dāvanu,..

Rīgā, 1852., 4. lpp.
814 August von Hagemeister. Op. cit., 4.—5. lpp.

815 H. Hagemeister. Ziņas par Drustu draudzes baznīcu,

muižām un zemniekiem, kur var redzēt, kā vecos laikos še bij

un kā tagad ir. Rīgā. 1838., 35. lpp.

Bie No Mālpils draudzes ap 1802. gadu Ageluts ziņo, ka tur

dažiem turīgākajiem saimniekiem ir no rijas pilnīgi atdalītas

dzīvojamās mājas (LCVA 214. f., 168. I, 44. lp.; 218. 1.. 13. lp.;

174. 1., 424. lp.).

Līdzīgs ziņojums ap šo laiku ir arī no Liepupes (Per-
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Zināmu sakarību starp zemnieku ekonomisko stā-

vokli un viņu mājokļu tipiem var arī konstatēt, ja

salīdzina dažādu autoru materiālus par vienu un to

pašu novadu.

Tā, piemēram, Zāmens no Apukalna (Apes) rak-

sta, ka tur jau ap 1778. gadu zemnieki dzīvojuši gan

rijās, gan arī no rijas savrupceltās istabās. 217

A. Hupels šo novadu 1774. gadā raksturojis kā

vienu no turīgākajiem Vidzemes novadiem, kas nav

cietis no «beidzamā mēra» un kas bijis citiem nova-

diem priekšā turības ziņā. 218

Interesanti izsekot ziņām par šo novadu arī

vēlākā laika dokumentos. Tā O. Hūna materiālos la-

sāms, ka XIX gs. pirmajos gados Apukalna drau-

dzes zemnieki dzīvo tieši rijās un atkal tikai XIX gs.

20. gados šajā novadā manāma zināma rosība dzī-

vokļu uzlabošanā un šoreiz — rijas kambaru

izbūvē. 219 Nav grūti secināt, ka arī Apukalna drau-

dzes zemniekus XIX gs. sākumā piemeklēja vispā-

rējais bads un mēris, kas tai laikā, iznīcinādams

dzīvo spēku un paralizēdams ekonomisko dzīvi, plo-

sījās Vidzemē. Savas sekas atstāja arī Napoleona

karagājiens uz Krieviju. Tas viss nevarēja neietek-

mēt zemnieku ekonomisko stāvokli, lauku sētu ap-

būvi un zemnieku mājokļu izveidojumu. Ļoti iespē-

jams, ka, istabām novecojoties, daudzi zemnieki tās

pametuši un, lai nebūtu jātērē līdzekļi jaunu ēku cel-

šanai un uzturēšanai, pārgājuši dzīvot rijā.

Arī daži laikabiedri mēģinājuši analizēt apstāk-

ļus, kādēļ zemnieki XIX gs. sākumā dzīvo rijās. Šaja
sakarā jāmin jau iepriekš atzīmētais Zāmens no Apu-

kalna. Viņš izvirza par iemeslu divus apstākļus.

Pirmkārt, zemniekiem lielas grūtības sagādājot dū-

meņu celšanai nepieciešamo ķieģeļu un kaļķu sagā-

dāšana, kuri šajā apkārtnē grūti pieejami. Esot an

grūtības ar mūrniekiem-speciālistiem. Otrkārt, zem-

niekiem esot grūti sagādāt nepieciešamos kokmate-

riālus divu atsevišķu ēku, istabas un rijas, celšanai

un apsildīšanai, kālab viņi labāk izvēloties dzīvoja-

mās rijas, jo bez rijas tā kā tā nevarot iztikt. Šādā

nigel) draudzes ar norādījumu, ka dažiem saprātīgiem zem

niekiem bez rijas ir ari mazas savrupceltas dzīvojamās mājas

(Herberge) ar dūmeni un stikla logiem (LCVA 214. f., 218. 1..

35. lp.).
217 Sahmen m Oppekaln. Op cit., N. ok. R., 11, 4, Dor-

pat, 1814, 383. lpp.

218 A. Hupel. Topographische Nachrichten von Lief- und

Fhstland. I, Riga, 1774, 242. lpp.

219 LCVA 214. f., 218. 1., 83 lp.; 185. 1., 20. lp. Un 379.—

380. lp.

gadījumā vieglāk esot turēt kārtībā arī ēku

jumtus. 220

Nav šaubu, ka autors pareizi saskatījis patiesos

iemeslus, kādēļ daudzi Vidzemes zemnieki šajā laikā

necēla savrupās istabas, bet dzīvoja rijā.
XIX gs. sākumā izdotie literārie darbi pārāk

skaidri apliecina arī citu patiesību, un proti, ka Vid-

zemes muižnieku lielai daļai dzīvojamās rijas ir vi-

sai pa prātam, jo tās muižu saimniecībām deva ievē-

rojamu kokmateriālu ietaupījumu gan zemnieku

dzīvojamo ēku celšanā un uzturēšanā, gan šo dzī-

vokļu apsildīšanā. Šī iemesla dēļ liela daļa Vidzemes

guberņas muižnieku centās pierādīt dzīvojamo riju

priekšrocības, salīdzinot ar savrupceltajām dzīvoja-

mām istabām. Sevišķi labi tas izpaužas polemiskā
rakstura sacerējumos, kas XIX gs. sākumā publicēti

par zemnieku mājokļu uzlabošanas nepiecieša-
mību. 221

Šajos rakstos daži muižnieki gluži nekautrīgi no-

rāda, ka zemnieki, dzīvodami savās rijās, labi «no-

rūdās» un ka nevajag zemniekiem uzspiest nekādus

ierosinājumus celtniecībā, jo zemnieki paši vislabāk

zinot savas vajadzības un iespējas un arī bez muiž-

nieku padoma un norādījumiem izdarīšot nepiecie-

šamos uzlabojumus. Daži muižnieki šajā sakarā pat

norāda, ka pirmām kārtām ir nepieciešama zemnieku

morālā audzināšana, kas jāizdara jau no pašas ma-

zotnes ar reliģijas palīdzību, mācot tos «čaklībā» un

«paklausībā». Pie tādiem pieder, piemēram, E. Fi-

tinghofs, kas atzīmē daudzus piemērus, kur panīku-
šās zemnieku saimniecības, nonākušas čaklu un

saprātīgu (gutgesinnten) saimnieku rokās, ātri uz-

plaukstot, kaut gan viņiem turpat līdzās citi saim-

nieki, apsaimniekodami tāda paša lieluma un labuma

zemi, ciešot trūkumu. Tādēļ muižniekiem dažreiz ne-

vajagot atteikties izlietot arī savas vecu vecās tie-

sības — zemnieku pēršanu. 222 Fitinghofs savā raksta

dod piemērus no Vidzemes guberņas igauņu daļas,
kur zemnieki dzīvo sādžās, bet viņa teikto tikpat labi

var attiecināt arī uz Vidzemes latviešu apdzīvotajiem

apgabaliem.
Viss tas labi raksturo Vidzemes guberņas muiž

nieku vēlēšanos taupīt celtniecības materiālu un zem-

nieku darbaspēku, lai tos pēc iespējas vairāk varētu

izmantot tieši muižas vajadzībām, nerēķinoties ar

zemnieku dzīves apstākļiem.

220 Sahmen. Op. cit., N. ok. R., 11, 4, Dorpat, 1814,

384. lpp.
221 Apcerējumi rakstu krājumā «Neueres okonomisches Re-

pertorium fūr Livland» (1814.—1816.).
222 E. von Vietinghoff. Op. cit, N. ok. R., 111, 1, Dor-

pat, 1815, 5.—10. lpp. v. c.
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1. saraksts

XIX gs. pirmajā puse un agrāk Vidzemē celtās zemnieku istabas

•Jānorāda, ka sarakstā minētie istabu celšanas gadi ir tikai aptuveni. Tā O. Hūns savus materiālus ir sakopojis, sā-

kot ar 1802. gadu, kas sarakstā atzīmēts ari it kā viņa ziņās minēto istabu celšanas laiks. īstenībā šīs ziņas O. Hūnam ir iesū

tītas jau daudz agrāk, un tātad arī istabas ir celtas jau pirms šī gada, vismaz XVIII gs. beigās, ja pat vēl ne agrāk.

Tas pats sakāms ari par daļu no literatūrā minēto istabu celšanas gadiem. Vairākos gadījumos, kad nav tuvāku paskaid-

rojumu par ēku celšanas laiku, raksta iespiešanas gads atzīmēts it kā istabu celšanas laiks, kaut gan šīs istabas bija uzceltas

jau pirms tam.

Nr Atrašanas vieta
Celšanas

gads*
Avots Piezīmes

р. k.

2 з 5

1 Madonas apr. Sausnējas pag

«Malkalni»

1700. vai 1760 VM E 2504. mape, 499. dok.

Reģistrējis Eniņš.
Mākslinieka A. Gusara uzmēro-2 Cēsu raj. Drabešu c. p. «Kalna- 1754.

3

iņķeni»
1758. vai 1776

jums 1955. g.

VM E. Reģistrējis P. UpītisCesu apr. Sērmūkšu pag. «Va-

Sastopamas dažas atsevišķas dzīvoja-

4

nagi»

1768.

1928. g.

Mākslinieka A. Gusara uzmēro-Cesu raj. Vaives c. p. «Dzeņu»

5

istaba jums 1955. g.

Cesu apr. Ērgļu pag. «Punkani»

Apukalna draudze

1773. AF 19. mape, 1923. g.

Sahmen in Oppekaln. Op. cit.,

N. ok. R., II, 4, Dorpat, 1814,

6 1778.

mas mājas.

Cesu apr. Ļaudonas pag. «Ru- Ap 1778.

383. lpp.
VM E 13438. fotonegatīvs. Re-

cēni» ģistrējis P. Upītis.

Madonas apr. Ļaudonas pag.

«Mūrnieki»

Ap 1778. VM E 2504. mape, 200. dok.

Reģistrējis Punka 1928. g.

VM E 2504. mape, 258. dok. Re-

ģistrējis P. Upītis 1928. g.

VM E 2504. mape, 264. dok.

Reģistrējis Eniņš 1928. g.

LdzM Vidzemes sēta.

8

9 Cesu apr. Raunas pag. «Speik- Ap 1780.

10

sti»

Ap 1780.Madonas apr. Kalsnavas pag.

11

«Balodēni»

1780.Madonas apr. Vestienas pag.

12

«Skaidas»

Madonas apr. Sausnējas pag. 1790. VM E 2521. mape, 498. dok.

13

«Balodēni»

Ap 1800. Daži muižnieki pirms daudziem gadiemDikļi un Rauna G. F. Parrot. Op. cit, N. ok. R,

II, 4., Dorpat, 1814, 300. lpp. uzbūvējuši zemniekiem labākus dzī-

vokļus ar velkmes krāsnīm un dū-

meņiem, ar mala, kleķa vai ķieģeļu
sienām. Starp tiem minams majors

Mazsalacas novads A. Melnalksnis. Mazsalaca. L,at-

vijas novadi, III, Rīgā [1928],

46. lpp.

Tīzenhauzens no Dikļiem un land-

rāts Zīverss no Raunas.

11

Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.

«Zvejnieki»

1800.—1850.

Ap 1800.

«XIX gs. ...
I pusē jau paceļas istabas

ar skursteņiem, bet š. gs. vidū —

pirmie ērberģi ar skaidu, šindeļu,

dakstiņu un pat skārda jumtiem.»

15 VM E 2435. mape.

16 Allažu draudze Ap 1802. LCVA 214. f., 174. 1, 310. lp. Daudziem zemniekiem ir no rijas sav-

rupcelta dzīvojamā maja, ar dū-

meni, labu krāsni un lieliem stikla

logiem.



63

1 2 3 ' 4

i

17 Araiši Ap 1802. LCVA 214. f , 109. Ц 14. lp.; Ir ari no rijam pilnīgi atdalītas dzī-

18 Burtnieku draudze Ap 1802.

218. t, 51. lp. vojamās mājas.

LCVA 214. U 108. 1., 117. lp . Mazāka daļa zemnieku dzīvo «vācu»

19 Cesu draudze Ap 1802.

218. Ц 29. lp. dzīvojamas istabās.

LCVA 214. f., 169. 1, 6. lp. Zemniekiem ir savrupceltas dzīvojamas
istabas ar stikla logiem un pa daļai

20 Doles draudze 1802. LCVA 214. f., 168. 1., 11. lp..

ar dūmeņiem.

Divām saimēm ir atsevišķas savrupcel-

21 Ērgļu draudze 1802.

218. 1, 5. lp. tas dzīvojamas mājas.

LCVA 214. f., 169. 1., 170. lp.; Zemnieki pa lielākai daļai dzīvo dum-

218. 1., 68. lp. istabās. Tikai dažas mājās ir dū-

22 Ikšķile 1802.

meņi.

LCVA 214. f., 218. 1., 7. lp.;

168. 1., 19.-a lp.; 174. 1., 310.

Dažām saimēm ir no rijas savrupcelta

dzīvojamā istaba ar dūmeņiem un

23 Jumpravas muiža 1802.

un 319. lp. ciešiem logiem.

LCVA 214. f, 218. 1., 21. lp. «... tomēr, atskaitot 2, 3 [mājas], nav

1802. LCVA 214. f., 169. 1., 61. lp.;

ne dūmeņu, ne dūmvadu, ne arī at-

veramu logu.»

24 Kalsnavas draudze Vairākiem zemniekiem ir no rijas sav-

1802.

218. 1., 56. lp. rupceltas dzīvojamās mājas.

25 Lēdurgas un Turaidas draudze LCVA 214. f., 168. 1, 63. lpp.;
174. 1, 494., 510. un 528. lp.

Nedaudziem zemniekiem ir atsevišķi

1802.

celtas dzīvojamas mājas.

26 Liepupes draudze LCVA 214. f., 218. 1., 35. lp. Dažiem sapratīgākiem zemniekiem ir

mazas atsevišķi celtas dzīvojamās

1802. LCVA 214. f., 168. 1., 96. lp.;

mājas — erberģi ar dūmeņiem un

stikla logiem

27 Madlienas un Meņģeles drau-

174. 1., 616. lp.

Ir dažas dzīvojamas mājas ar dūme-

ņiem un stikla logiem.dze

1802.28 Mālpils draudze LCVA 214. f, 168. 1., 44. lp.;

218. 1., 13. lp.; 174. 1., 424. lp.

Dažiem turīgākiem saimniekiem ir at-

sevišķas dzīvojamās mājas ar stikla

29 Piņķu muiža 1802. LCVA 214. f., 218. 1, 48. lp.;

logiem
...

tomēr bez dūmeņiem.

Zemnieki dzīvo istabas. Lielākai daļai

1802.

maju nav dūmeņu.

30 Ropaži LCVA 214. f., 168. 1, 27. lp.; Visas jaunākā laika celtas dzīvojamās

mājas ir ar dūmeņiem un stikla lo-218. 1., 10. lp.

31 Ropažu un Allažu draudze 1802. LCVA 214. f., 174. 1., 310. lp.

giem.

Daudziem zemniekiem ir savrupceltas

dzīvojamās mājas ar labu krāsni,

dūmeni un lieliem logiem.

32 Salas draudze 1802. LCVA 214. f, 168. 1, 168. lp.;
218. 1., 47. lp.

Lielākai daļai zemnieku ir dzīvojamas
istabas ar krāsnīm.

33 Salaspils un Ikšķiles draudze 1802. LCVA 214. f, 168. 1., 19.-a lp.;
174. 1., 310. un 319. lp.

Dažiem zemniekiem ir atsevišķas dzī-

1802.

vojamās istabas ar krāsnīm.

34 Sloka LCVA 214. f., 174. 1, 150. un

151. lp.; 218. 1., 2. lp.

Vairākiem zemniekiem ir dzīvojamās

mājas ar dūmeņiem. Tie ir tie, kās

tirgojas un uztur sakarus ar pilsē-

35 Turaida 1802. LCVA 214. f., 168. 1., 63. lp.

tām.

Nedaudziem zemniekiem ir no rijas at-35

363t; Valmieras draudze 1802.

sevišķi celtas dzīvojamās mājas.

LCVA 214. f, 218. 1, 28. lp. Daudziem zemniekiem ir istabas pēc

vācu parauga. Daudzi mēģina darīt

3737 Drustu un Gatartas draudze August von Hagemeister. Man-

tiem pakaļ.

Ap 1807. Vijumu Jānim (Godiņam) bijusi glīta

istaba, ko viņš 1809. gadā labprāt
atdevis skolas vajadzībām.

nai mihlai Gattarta und

Jaun-Drustu walsti... Rīga,

1852., 4.-5. lpp.
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38 Madonas apr. Lubānas pag.

«Lielpurvieši»

1812. AF 28. mape. Reģistrējuši Leg-

zdiņš un Bērzkalns 1923. g.

Istaba bijusi «grezna» ar dēļu grīdu

un podiņu krāsni.

39 Madonas apr. Vestienas pag. 1813. VM E 2504. mape, 288. dok. Re-

ģistrējis J. Štāls.

«Ustubai» ap 1870. gadu piebūvēts

jauns kambaris.«Brutēni»

1814.40 Rīgas, Valmieras, Cēsu un Val-

kas apr.

Krause. Op. cit, N. ok. R, II, Smiltene, Raunā, Valmierā un Mazsa-

4, Dorpat, 1814, 336. lpp. lacā nereti sastopamas atsevišķas

dzīvojamās mājas ar vairākām ista-

Doles muižā, Ķekava, Jumprav- Ap 1815. Chr. W. Brockhusen. Op. cit,

N. ok. R, III, 1, Dorpat,

bām un kambariem.

11

muižā, Salaspilī, Baldonē u. c.

42 Raunas draudze 1815.

1815, 41. lpp.

Zuckerbecker. Op. cit, N. 5k. R, Daži zemnieki šinī apkārtne dzīvo at-

sevišķās savrupmājās.

43 1816.—1837.

III, 2, Dorpat, 1815, 184. lpp.

Drustu un Gatartas draudze H. Hagemeister. Ziņas par

Drustu draudzes baznīcu, mui-

Uzceltas 77 istabas ar stikla logiem.

žām un zemniekiem, kur var

redzēt, ka vecos laikos še bij

Cēsu apr. Priekuļu pag. «Kalna-

un kā tagad ir. Rīga, 1838,

35. lpp.

4-1 Pirms 1820. VM E 2435. mape. Reģistrējis

45

piļas» V. Zosts 1928. g.

Madonas apr. Sausnējas pag 1820. VM E 2504. mape. Reģistrējis

Vairākās muižās ir istabas ar dūme-■16

«Balodēni>

1820.

Eniņš 1928. g.

Madlienas draudze LCVA 214. f, 182. 1, 263.-a. lp.

ņiem un stikla logiem — sevišķi
Zādzenē.

47 Olaine 1820. LCVA 214. f, 182. 1, 348.-a lp. Lielai daļai zemnieku ir dzīvojamās

mājas, kurās ir ērta istaba ar 2 kam-

bariem.

48 Piņķu muiža 1820. LCVA 214. f, 182. 1, 397. lp.; Annas m, Piņķu m, Beberbeķos un

Bieriņos dzīvojamās mājas ir ļoti168. 1, 188. lp.

49 Raunas draudze 1820.

labas.

LCVA 214. f, 184. 1, 25. un Lielākai daļai zemnieku ir 2—3 dzīvo-

216. lp. jamie kambari ar stikla logiem un

krāsni. Dažiem ir arī dūmeņi.

7,0 Araišu draudze 1822. LCVA 214. f., 184. 1, 25. un Ir arī dzīvojamas mājas ar dūme-

140. lp. ņiem.'

51 Cēsu draudze 1822. LCVA 214. f, 184. 1, 76. 1рГ Zemnieki dzīvo savrupceltas mājas ar

7)2 Kalsnavas draudze 1822.

logiem un pa daļai ari ar dūmeņiem.
LCVA 214. f, 184. 1, 398. lp. Vairākiem zemniekiem ir arī no rijam

53 Katlakalna un Olaines draudze 1822. LCVA 214. f, 182. 1, 348.-a lp.

savrupceltas dzīvojamas mājas.

Zemnieku lielākai daļai ir savrupcel-
tas dzīvojamās mājas. Dzīvokļi ir

7)4 Ropažu draudze 1822. LCVA 214. f, 182. 1, 147. lp.

ļoti labi.

Daudziem zemniekiem ir savrupceltas

55 1822. LCVA 214. f, 182. 1, 380.-a lp.

dzīvojamās mājas.

Salas draudze Dzīvojamās ēkas pilnīgi nošķirtas no

rijām. Ēkām dūmeņi un logi.

56 Turaida 1822. LCVA 214. f, 182. 1, 248.-a lp. Tikai ļoti nedaudziem zemniekiem dzī-

57 Ap 1823. AF 28. mape. Reģistrējis Leg-

vojamas mājas atdalītas no rijam.

Madonas apr. Lubānas pag.

«Pauru ciema» istaba

Ap 1825.

zdiņš.

XIX gs. II ceturksnī sāka rasties pa58 Vecpiebalga Kaudzītes Matīss. Vecpiebalga.

Latvju novadi, I, Rīgā [1926],
51. lpp.

vienam otram «erberģim», bet ap

gadsimta vidu tie gandrīz visiem.
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59 Madonas apr. Ļaudonas pag. Ap 1826. VM E 2504. mape, 326. dok.

Reģistrējis A. Punka 1928. g.

«Ķēķis» piebūvēts apmēram 1868. gadā.

«Nīntes»

60 Cesu apr. Baižkalna pag. «Balt- Pirms 1828. VM E 2435. mape. Reģistrējis

vilki»

Pirms 1828.

K. Andermanis 1928. g.

61 Cēsu apr. Baižkalna pag. «Le- VM E 12 145. fotonegatīvs.

62

jaskurmji»

Ap 1828.Cēsu apr. Raunas pag. «Jaun- VM E 2435. mape, 201. dok.

63

ieviņas»

Pirms 1828.Cēsu apr. Raunas pag. «Rim- VM E 2435. mape. Reģistrējuši
P. Sērmūkslis un P. Ruksšas»

Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Us-

kauši»

Ap 1828.

1928. g.

VM E 2435. mape, 258. dok.

Reģistrējis P. Upītis 1928. g.

6i

65 Cesu apr. Skujenes pag. «Pluģi» 1828. VM E 2435. mape. Reģistrējis

Ap 1828.

A. Borbāls 1928. g.

66 Cesu apr. Vecpiebalgas pag.

«Smeiļi»

VM E 2435. mape, 529. dok.

Reģistrējis E. Dzenis 1928. g.

67

68

Madonas apr. Bērzaunes pag.

«Mazie Boķīši»

Pirms 1828.

Pirms 1828.

VM E 2504. mape, 235. dok.

Reģistrējis J. Stāls 1928. g.

(Mākslinieka J. Madernieka tēva mā-

Madonas apr. Galgauskas pag. VM E 2504. mape, 187. dok.

Reģistrējis Āboliņš 1928. g.«Sīļi»

Ap 1828.69 Madonas apr. Vecgulbenes pag. VM E 2504. mape, 252. dok.

Reģistrējis Āboliņš.«Vecmadernieki» jas.)

70 Madonas apr. Adulienas pag. 1830. VM E 2504. mape, 230. dok.

Reģistrējis Āboliņš 1928. g.«Vilcēni»

1840.71 Madonas apr. Saikavas pag. VM E 2504. mape, 498. dok.

11 055. un 11 052. fotonegatīvs.

Istaba — «ērberģis».

«Indāni»

1845.72 Madonas raj. «Boķu» c. p. AP 1954. g. materiāli. Reģistrē-

juši Grietiņš un Zirnis.«Migleni»

1848.73 Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. VM E 11 707. un 11 706. fotone-

«Doriņi»

Ap 1848.

gatīvs.

74 Cesu apr. Raunas pag. «Gro- VM E 2435 mape, 213. dok.

Reģistrējis J. Strazdiņš
1928. g.

tes»

Sai laikā saktas celt daudzas istabas.

Cesu apr. Vaives pag. «Kazāki» Ap 1848. VM E 2435. mape, 106. dok.75

76 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.

«Vecķidēni»

Ap 1848. VM E 2435. mape, 64. dok.

77 Madonas apr. Lazdonas pag. Ap 1848. VM E 2504. mape, 408. dok.

78 Cēsu raj. Priekules c. p. «Rī- 1850. AP 1953. g. materiāli. Reģistrē-

jis Kazainis.

Līdz 1875. gadam bijusi skola.

dzene»

Ap 1850.79 Cesu apr. Vaives pag. «Betes» VM E 2435. mape, 97. dok.

80 Madonas apr. Kalsnavas pag. Ap 1850. VM E 2505. mape, 381. dok. Minētajā gada uzcelts jauns ērberģis.

81

«Ķipeni»

Ap 1850. VM E 2504. mape, 401. dok.

Reģistrējis Eniņš 1928. g.

Madonas apr. Kalsnavas pag.

«Ūdri»

Ap 1854.82 Ogres raj. Tīnūžu c. p. l./a. AP 1955. g. materiāli.

«Juglas zieds» — «Jurģi»
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/PĒC o. HŪNA MATERIĀLIEM/
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Vidzemes muižnieku domas šajā virzienā tomēr bi-

jušas dažādas. Daži muižu īpašnieki jau XIX gs. sā

kumā centās panākt, lai zemnieku dzīvojamās rijas

tiktu aizstātas ar veselīgāku un ērtāku dzīvokļu tipu,

kādēļ arī presē parādījās anonīms raksts, kas drū-

mās krāsās attēloja Vidzemes zemnieku dzīvojamo

riju. 223 Savam rakstam autors pievienojis no nede-

gama materiāla māla-kleķa konstrukcijā celtas dzī-

vojamās mājas plāna projektu, ko viņš ieteic Vidze-

mes zemniekiem līdzšinējo koka ēku vietā. 224 Kaut

gan autors — muižnieks Bruinings uz sava rēķina
kādā Vidzemes muižā bija pat uzcēlis šāda tipa dzī-

vojamo māju, tās plašākos apmēros neieviesās zem-

nieku sētās.

Kā Bruininga ierosinājuma atbalstītājs jāmin

Drustu-Gatartas muižas īpašnieks H. Hagemeisters,
kas XIX gs. sākumā savas muižas zemniekiem jaunu

istabu celšanai izsniedzis kokus, ķieģeļus un 50 rubļu
naudas. 225 Viņa rīcības rezultātā uzcelts arī lielāks

skaits istabu (skat. 1. sarakstu, 43.).

XIX gs. sākumā zemnieku sētas apbūves jautā-

jumu kārtošanā iejaucās arī valdība. Vidzemes gu-

berņas pārvalde 1816. gada 17. jūnijā publicēja «Vis-

augstāko pavēli» (Nr. 29), ar kuru tika noteikts, ka

Vidzemes zemnieku dzīvojamās ēkas 12 gadu laikā

jāatdala no rijām un piedarbiem, dodot tām labāku

iekārtojumu.
Šīs pavēles izpildīšana atradās Vidzemes muiž-

nieku un viņu pārvaldes rokās, kuru interesēs ne-

būt nebija atdalīt zemnieku dzīvokļus no rijām. Et-

nogrāfiskais materiāls rāda, ka Vidzemes muižnieki,

nerēķinādamies ar valdības pavēles noteikumiem,

arī turpmāk veicinājuši dzīvojamo riju celtniecību.

Jāatzīmē, ka daļēji viņus uz to rosināja arī guberņas

pārvaldes pavēlei pievienotā instrukcija, kurā bija

atļauts pie pastāvošajām apdzīvotajām rijām piebū-
vēt 2 apkurināmus, gaišus kambarus. Tāpat daži citi

turpmākie valdības rīkojumi devuši muižniekiem

iespēju zināmam kompromisam, jo tos viņi arī iztul-

kojuši piemēroti savām interesēm. Tā, piemēram,

Vidzemes guberņas 1816. gada 9. novembri (Nr. 56)

izdotajā paskaidrojumā norādīts, ka paliek negrozīta

iepriekšējās pavēles pamatprasība, lai pēc 12 gadiem
zemnieku dzīvokļi atrastos atsevišķās ēkās, šķirti no

rijas, un ka 2 kambaru piebūve pie rijas izdarāma

tā, lai minētā termiņā to varētu atdalīt kā atsevišķu

dzīvojamo ēku.

223
[К. Вгui n i n g к]. Ueber Verbesserung livlāndischer

Bauenvohnungen von einem livlāndischen Gutsbesitzer. N. ok.

R., 11, 3, Dorpat, 1814, 131.—152. lpp.
224 Turpat.
225 H. Hagemeister. Op. cit., 35. lpp.

Ņemot vērā, ka rijas kambaru apsildīšanas ietai-

ses parasti saistītas ar riju un daļēji pat ar rijas

krāsni, kambargala atdalīšana no rijas bija tikpat kā

neiespējama un netika izdarīta. Tā* šim valdības rī-

kojumam nebija praktiskas nozīmes no rijas savrup-

celtu istabu celtniecības veicināšanā. Var pat teikt,

ka Vidzemes muižnieki to izmantojuši savās intere-

sēs, it kā valdības norādījumu — sekmēt rijas kam-

baru izbūvi.

Etnogrāfiskais materiāls rāda, ka 1828. gadā, t. i.,

laikā, kad izbeidzās Vidzemes guberņas pārvaldes
dotais 12 gadu termiņš atdalīt dzīvojamās telpas no

rijas un piedarba, ne vien kā nebija visur uzceltas

savrupās dzīvojamās mājas, bet vēl pat pēc tam no

jauna bija uzcelts lielāks skaits dzīvojamo riju. Kon-

statējams pat, ka muižnieki vēl pēc 1828. gada pa-

vēlējuši celt tieši dzīvojamās rijas (skat. 27. lpp.).
No arhīvu materiāliem secināms, ka muižnieki sa-

vās nomas mājās pat vēl XIX gs. beigās nereti no-

teikuši un ietekmējuši zemnieku mājokļu tipu, pa-

vēlēdami celt dzīvojamās rijas. Tādējādi Vidzemes

zemnieku sētās XIX gs. sastopamas gan istabas, gan
arī lielāks skaits dzīvojamo riju. Nav iespējams kon-

krēti noteikt istabu un dzīvojamo riju skaitliskās at-

tiecības. Zināmu pārskatu par to tomēr iegūst, ana-

lizējot O. Hūna XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā

savāktos materiālus. O. Hūns sniedz plašākos skait-

liskos datus par zemnieku mājokļiem Vidzemē šajā
laikā (52. att.). Šie materiāli apstiprina iepriekš iz-

teiktās domas, ka istabas konstatētas visā Vidzemē,

bet Rīgas apkārtnē un gar Daugavu to ir vairāk nekā

dzīvojamo riju.

*

Par zemnieku istabas izcelšanās un attīstības

gaitu Vidzemē izteiktas dažādas domas. Tā A. Bī-

lenšteins norāda, ka latvietis no dzīves namā (ko

autors uzskata par vecāko mājokļu tipu) pārgājis dzī-

vot rijā un tikai pēc ilgāka laika, dzīvodams rijā,

iemācījies pārveidot namu par patstāvīgu dzīvokli —

istabu (skat. 16. lpp.). P. Smits savukārt atzīmē, ka

istaba pārņemta no krieviem (pēc viņa domām tā

varētu būt aizgūta XII gs.) un ieviesusies tikai pa-

mazām, neizspiežot veco namu, kas blakus istabai

no sākuma lietots par vasaras dzīvokli, bet vēlāk par

vasaras virtuvi (skat. 16. lpp.). 226 Vidzemes teritorijā
izdarītie arheoloģiskie izrakumi rāda, ka Vidzemē

jau VI gs. sastopamas nelielas vientelpas-guļbūves

«cirtņi», kas lietotas par dzīvojamām ēkām un kuru

228 P. Šmits. Senatnes dzīves apstākļi pēc mūsu tautas

dziesmām. Latvijas arhaioloģija, 158. lpp.
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tuvumā atradās atsevišķas
4

virtuves — namiņi. Par

šādiem pirmatnējiem dzīvokļiem liecina Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas sektora darbinieku

izdarītie izrakumi Ogres Ķentes kalna. 227 Līdzīgi
materiāli iegūti an ziemeļvidzeme Pekas kalnā. 228

Tātad par istabu aizgūšanu XII gs. (pēc P. Smita) vai

ari par to rašanos vel vēlākā iaika (pēc A. Bīlen-

šteina) nevar būt runa. Etnogrāfiskā materiāla ana-

lizē apliecina, ka senie eku tipi nezaudē savas rak-

sturīgās formas un saglabājas līdztekus jaunāka tipa

mājokļiem ilgus gadsimtus, dažkārt gan izmainot

savas īpatnējas funkcijas. Piemēram var minēt Vid-

zemē vēl XX gs. sastopamos vārāmos namiņus (skat.
109. lpp.). Par istabām-vientelpām Vidzemē XVIII gs.

beigas un XIX gs. saglabājušās niecīgas ziņas. Tas

konstatētas tikai Vidzemes austrumu daļā. Turpretim

divdaļu istabas un no tam attīstības tālākā gaitā ra-

dušas trīs- un vairākdaļu istabas raksturīgas visā

Vidzemē.

Analizējot līdzšinējos materiālus par Vidzemes

divdaļu istabas izcelšanos, jāatzīmē, ka daži autori,

piemēram, P. Kundziņš, izteicis domu, ka Vidzemes

(un tāpat arī Kurzemes un Zemgales) divdaļu is-

taba radusies senvestures laika, vientelpas dzī-

vokli
— guļbūves tehnikā celto namu sadalot divi

daļās resp. no nama atdalot īpaši apsildāmu telpu —

istabu, kurā ieeja bija no nama.
229 Analizējot mate-

riālus par Vidzemes zemnieku namiem, redzams, ka

tie ir samērā maza eka, kas celta viena baļķa ga-

rumā, resp. baļķus nesametinot. Šādu nelielu ēku sa-

dalot divi daļās, iegūtu pārāk miniatūru dzīvokli. Tā-

pēc ticamāka ir arhitekta P. Ārenda izteiktā doma,
ka Vidzemes divtelpu istaba izveidojusies, apvienojot
atsevišķi celto namu — ēdiena pagatavošanas
vietu — ar atsevišķi darināto cirtni — dzīvojamo
telpu-istabu. 23o Arhitekts P. Ārends izvirza domu, ka

ar bezgriestu namu apvienota istaba Vidzemē varbūt

ieviesusies laikā no X līdz XII gadsimtam vai pēc

227 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiā-

lās kultūras institūta Arheoloģijas sektora darbinieku izrakumi

Ogres Ķentes kalnā datējami ar V—VIII gs. (Skat. A. S tu-

bav s. Arheoloģiskie atradumi Ķentes pilskalnā un apmetnē.
Rokraksts. LPSR ZA Vēstures un materiālās kultūras institūta

Arheoloģijas sektorā.)
228 Prof. Fr. Balodis. Mūsu pilskalni. Arhaioloģijas rak-

sti, IV, U Rīgā, 1928., 15. lpp. «... Pekas kalna plakumā aust-

rumgalā atradusies 5,1X3 m liela gulkoku celtne, cirsta no

neaptēstiem egles koka baļķiem (22,5 cm diam.), kas pakšos
kaķēti (pakšu gali 12,5 cm), un klāta salmiem, ... netāla no šīs

celtnes bija uzglabājušās slieteņa — ķēķa paliekas (diam. 2,4 m,

mietu diam. 11,25 cm) ar akmeņiem izliktu pavarda vietu.»
229 P. Kundziņš. Sētas celtnes. Latviešu tautas dzies-

mas. IX, Kopenhāgenā, 1956., X lpp.
230 Р. А re n d s. Latviešu istabas apkure. Op. cit., 53. lpp.

autora vārdiem — vēlā dzelzs laikmetā, pie kam Vid-

zemes austrumu daļā istabas ar piebūvētām virtuvēm

esot jaunākas. 23l

To, ka Vidzemes austrumu daļā vientelpas-istabas

saglabājušās ilgāk, pierāda arī etnogrāfiskais mate-

riāls. Tātad divdaļu istabas tur varētu būt jaunāka

parādība. Pagaidām vēl paliek nenoskaidrots, kādā

laikā no atsevišķām vientelpām ■— istabas un

nama — izveidojusies div-, trīs- un vairākdaļu dzī-

vojamā māja — istaba. Līdzšinējais etnogrāfiskais

un arheoloģiskais materiāls uz to vēl nedod atbildi,

un nepieciešami turpmāki pētījumi.

3. DZĪVOJAMĀ RIJA

Vidzemē XIX gs. sākumā konstatējams lielāks

skaits t. s. dzīvojamo riju (52. att.). Šis apzīmējums

ietver vairākus jēdzienus. Parasti ar šo vārdu ap-

zīmē ēku, kurā zem kopēja jumta viena aiz otras at-

rodas sera žāvējamā telpa — rija, kas izmantota arī

par dzīvokli, labības kuļamā un vētījamā telpa —

piedarbs un viena vai vairākas telpas salmu un pe-

lavu glabāšanai un saimniecības piederumu nolik-

šanai — gubenis un pelavnieks. Pie rijas gala sienas

vai ari pie rijas sānu sienas dažreiz celtas speciālas

dzīvojamās telpas — rijas kambari jeb kambaru gals

(53.—54. att.).

Par dzīvojamo riju šī vārda šaurākajā nozīmē

apzīmē tikai šādā ēkā ierīkoto, apdzīvoto sera žāvē-

jamo telpu — riju, kas vienlaikus izmantota arī par

dzīvokli. 232

Dzīvojamās rijas atsevišķo telpu skaits un lielums

atkarīgs gan no dzīvojamās rijas attīstības pakāpes,

gan arī no zemnieka turības un saimniecības lieluma.

Dzīvojamo riju vecākajiem un primitīvākajiem tipiem

atsevišķo telpu skaits ir mazāks; līdz ar to arī pa-

šas ēkas ir mazākas. Tāpat arī sīkzemnieku dzīvo-

jamā rija bija mazāka izmēra un ar mazāku atse-

višķo telpu skaitu nekā tiem zemniekiem, kas apsaim-

niekoja lielāku zemes platību un kam bija vairāk la-

bības.

Dzīvojamā rija parasti novietota tā, lai apdzīvo-

tās telpas, rija vai kambari atrastos dienvidu, sau-

les pusē, bet piedarbs un citas saimnieciska rakstura

telpas — ziemeļu galā. Šādu ēkas novietojumu lielā

mērā noteica nepieciešamība, lai piedarba sānu sie-

nas, kurās atradās platas durvis, būtu pavērstas pret

valdošajiem rietumu-austrumu vējiem, jo piedarba

231 Turpat.
232 Sī darba tekstā ne katrreiz būs iespējams formāli precizēt

vārdu «dzīvojamā rija» nozīmi, tāpēc no teksta ir jāizprot, par

kādu dzīvojamās rijas tipu ir runa.
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54. att. Dzīvojamā rija Val-

mieras raj. Brenguļu c. p.
«Vecdaudžos», celta XVIII gs.

beigās (E 1958. g. ekspedīci-
jas materiāli).

durvīs pakārtajos sietos tika vētīta un tīrīta izkultā

labība. 233

Dzīvojamās rijas Latvijā konstatētas galvenokārt
tikai Vidzemē, bet Latgalē, Zemgalē un Kurzemē ir

233 Dzīvojamo riju orientāciju pret debesu pusēm analizējis
P. Kundziņš, skat. Dzīvojamā rija ... 427.-429. un 431. lpp.

atrodami tikai daži atsevišķi piemēri, kam šajos no-

vados kā zemnieku mājoklim ir tikai gadījuma rak-

sturs. Vienīgi Zemgalē, Bauskas apkārtnē vienkopus

konstatēts lielāks skaits dzīvojamo riju. Šī dzīvojamo

riju saliņa saistāma ar apkārtnes iedzīvotāju et-

nisko sastāvu. Tās cēluši tur kādreiz spaidu kārta

53. att. Dzīvojamā rija Val-

kas raj. Ērģemes c. p. «Pils-

kalnos», celta XIX gs. otrajā
pusē (E 1958. g. ekspedīcijas

materiāli).
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nometinātie somu-ugru tautu pārstāvji, kuriem dzīve

rijā bijusi sena tradīcija. 234

Vidzemes guberņas ziemeļu daļā — Igaunijas teri-

torijā — XIX gs. sākumā, kā to norāda igauņu zem-

nieku mājokļu pētnieki N. Šlīgina un I. Manninens,

dzīvojamās rijas visumā bijušas viscaur izplatītas

un uzskatāmas par igauņu zemnieku raksturīgu mā-

jokļu tipu. Izņēmums ir krievu kultūras ietekmei pa-

kļautā Igaunijas austrumdaļa un daži zviedru apdzī-
voti apgabali Igaunijas rietumos, kur bez dzīvoja-
mās rijas sastopami arī vēl citi zemnieku mājokļu

tipi. 235 Igauņu dzīvojamām rijām, kā tas turpmākajā
tekstā tiks parādīts, ļoti daudz kopēju pazīmju ar šo

mājokļu tipu Latvija — bijušās Vidzemes guberņas
latviešu apdzīvotajā teritorijā — Vidzemē. 236

Vidzemē XIX gs. sākumā sastopamās dzīvojamās

rijas pēc apdzīvei lietojamo telpu veida, to iekšējā

284 Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem dzīvojamās rijas Baus-

kas apkārtnē cēluši igauņu zemnieki, ko barons Reke (Budbergā)

pēc lielā mēra ap 1710. gadu atvedis no Sāmsalas uz Vecsauli.

Kā zināms, Sāmsala pieskaitāma apgabaliem, kur dzīvojamās

rijas bija tipisks zemnieku dzīvokļa veids. Vēl pēdējos gados
Sāmsalā samērā bieži sastopamas dzīvojamās rijas (skat.
A. Krastiņas komandējuma materiāli no Sāmsalas; E —

1958. g.).
Arī P. Kundziņš atzīmē, ka dzīvojamās rijas Bauskas ap-

kārtnē varētu būt radušās Sāmsalas igauņu ietekmē, kas tur

nometināti XVIII gs. sākumā. (Sal. P. Kundziņš. Dzīvojamā

rija ... 584. lpp.) Tālāk P. Kundziņš norāda, ka dzīvojamās rijas

Bauskas apkārtnē varētu būt cēluši ari t. s. «krieviņi», kuru

senči — somu tautu piederīgie tur dzīvojuši jau XV gs. pirmajā

pusē. Pēc literatūras ziņām Somijā apdzīvotas rijas bija sasto-

pamas ap 1600. gadu. (Sal. P. Kundziņš. Turpat.) Vatsons

savukārt atzīmē, ka dzīvojamās rijas Bauskas apkārtnē nav

cēluši nekādi «krieviņi», bet gan tikai sāmsalieši, kas te atvesti

XVIII gs sākumā. Pēc Vīdernaņa norādījuma tie bijuši voti, kas

Bauskas apkārtnē atvesti no Ingermanlandes un tur spaidu
kārtā nometināti jau XV gs. vidū (skat. F. Wiedemann.

Ueber die Nationalitāt und die Sprache der jetzt ausgestorbenen

Kreewinen m Kurland. Memoires dc. l'Academie impēriale des

Sciences dc St-Pētersbourg, 7-e sērie, tome 17, № 2, 1871,

114. lpp.). Kaut ari Bauskas apkārtnes iedzīvotāju etniskā sa-

stāva noskaidrošanai vēl nepieciešami pētījumi, skaidrs tomēr

ir tas, ka tur sastopami gan igauņu, gan arī somu elementi,

kuru ietekmē šajā apvidū ari radušās dzīvojamās rijas.
235 11. Шлыгина. Op. cit., 65.-69. lpp.
236 Runājot par dzīvojamo riju izplatību, jāatzīmē arhitekta

P. Kundziņa sastādītā kartograma par šī mājokļa tipa izplatību

Eiropā. P. Kundziņš sakopojis interesantus materiālus par rijām

un dzīvojamām rijām ne tikai Latvijā un tai tuvākajos kaimiņu

novados, bet ari par dažiem attālākajiem novadiem, kas plašā
lokā aptver Latviju (skat. P. Kundziņš. Dzīvojamā rija...

387.—406. lpp.). Pēc šiem materiāliem sastādītā kartograma uz-

skatāmi rāda, ka Igaunijā un Ziemeļlatvijā — Vidzemē — dzī-

vojamās rijas bijušas viscaur izplatītas. Atsevišķas dzīvojamo

riju saliņas konstatējamas arī somu tautu apdzīvotajos Pievolgas

apgabalos, Karēlijā, Ingrijā un pašā Somijā, kā arī pie somu

pēctečiem Zviedrijā (skat. 55. att.).

55. att. Dzīvojamo riju vispārējā izplatība (P. Kundziņš. Dzīvo-

jamā rija ...
395. lpp.).

iekārtojuma un izmantošanas hronoloģiskas attīs-

tības gaitas var iedalīt vairākās grupās:

1. Dzīvojamā rija — apdzīvota rijas telpa, t. s.

rijas istaba.

2. Dzīvojamā rija ar kambariem:

a) dzīvojamā rija ar sānkambariem — kambari

celti rijas sānos;

b) dzīvojamā rija ar gala kambariem — kambari

celti rijas galā;

c) dzīvojamā rija ar gala un sānkambariem. 237

Dzīvojamo riju tipiskākos plānu atrisinājumus

apdzīvei lietoto apsildāmo telpu pieauguma kārtī-

bā pārskatāmā shēmā sakārtojis P. Kundziņš (56.

att.). 238 Shēmai par izejas punktu ņemts dzīvojamās

rijas primitīvākais celtnieciskais atrisinājums —

vientelpas rija, parādot, kā pie tās, attīstoties rijas

apdzīvojamām daļām — kambariem, palielinās telpu
skaits jaunu elementu piebūves ceļā. Šo telpu pie-

auguma veidu un kombinācijas P. Kundziņš devis,

ņemot vērā rijas apkures ietaišu kurtuves stāvokli,

par kurtuvi apzīmējot vietu, kur kurināta uguns ne-

atkarīgi no apkures ietaišu tehniskā atrisinājuma.

Pilnīgu priekšstatu par visām dzīvojamās rijas da-

žādajām piebūvēm šī Kundziņa shēma tomēr nedod,

jo tajā nav parādīta ar piedarbu saistīto elementu

diferencēšanās, un nav ņemtas vērā neapdzīvojamās

blakus telpas un lieveņi, kas saistīti ar gluži lauk-

saimnieciska rakstura uzdevumiem.

237 Turpmākajā tekstā, analizējot Vidzemes zemnieku dzī-

vojamās rijas, galvenā vērība veltīta tai šī mājokļa daļai, kas

izmantota par dzīvokli, bet ēkas pārējās telpas un to specifiskā

izmantošana lauksaimniecībā apskatīta par tik, par cik tās sais-

tītas ar ēkas apdzīves izpratni.
238 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija

..
. 408. lpp.
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56. att. Shēma Latvijas dzīvojamo riju plānu tipiem (P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 398. lpp.).
-esošie piemēri; — izzudušie piemēri; R — rijas telpa; P — piedarbs; SK — sānkambaris; V —virtuve; Rv — rovis vai apvalk-

dūmenis; GK — gala kambaris.

1) DZĪVOJAMĀ RIJA — APDZĪVOTA RIJAS TELPA

JEB RIJAS ISTABA

Dzīvojamās rijas ēkas, kas sastāvētu tikai no vie-

nas telpas, Vidzemē XIX gs. sākumā nav konstatē-

tas, bet par to, ka tādas pirms tam varētu būt biju-

šas, liecina literatūras dati. 239 XIX gs. sākumā Vid-

zemē sastopamās primitīvākās dzīvojamās rijas sa-

stāv vismaz no divām telpām: rijas un piedarba. Tā

laika arhīvu materiālos apdzīvotā rijas telpa saukta

par rijas istabu, dažkārt arī tikai par istabu (Stube
vai dažkārt arī dūmu istaba — Rauchstube), bet

piedarbs par priekšriju (Vorriege).240

Rijas istaba vienmēr celta saskaņā ar īpašām
sera žāvēšanas prasībām: kaķētām, pakšos cieši sa-

vienotām, četrām guļbaļķu sienām, augstiem, ciešiem

239 Р. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 406. lpp.
240 LCVA 214. f., 169. !., 101.—102. lp.; 218. Ц 352. lp. v. с

grodu griestiem'un ar telpas pusaugstumā iebūvētām

ārdu sijām, virs kurām salikti ārdi sera sakraušanai.

Ēku noslēdz masīvs četrslīpu, divslīpu vai divslīpu

ar nošļauptiem galiem salmu vai lubu jumts.

Rijas istabas pamatlaukums ļoti bieži ir kvadrā-

tam līdzīgs (pēc P. Kundziņa pētījumiem 50% no

pārbaudītajiem gadījumiem). 24l Ja telpas pamatlau-

kums iegarens, tad tikpat bieži tas izstiepts ēkas ga-

renass kā šķērsass virzienā. Tā izmēri svārstās no

4,5. līdz 8,0 m abos virzienos, bet viens telpas izmērs

reti pārsniedz otru vairāk par 1,9 m. Telpas aug-

stums ir ap 3,8 m, un to veido 16—20 guļkoku vai-

nagi. 242

241 Р. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 430. lpp.
242 Rijas izmērus lielā mērā noteic tās izmantošana sera

žāvēšanai. Tā rijas augstumu noteica šai vajadzībai rijas sie-

nās apmēram cilvēka augstumā iebūvētās divas resnās, t. s.

«ārdu sijas» jeb sera baļķi, uz kuriem novietoti sera saliekamie
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Rijas istabai parasti ir divas durvis: vienas at-

rodas rijas gala sienā ieejai no pagalma, otras —

pretējā sienā satiksmei ar piedarbu (57. att.). 243

Durvis no rijas uz piedarbu ir vienmēr, jo tās bija

nepieciešamas sera padošanai no rijas piedarbā, kur

to kūla. Turpretim ieejas durvis tieši no pagalma ri-

jai dažkārt arī nav. Šādos gadījumos rijā nokļūst ti-

kai caur piedarbu (58. att.). 244 Tas izskaidro pie-
darba apzīmējumu — priekšrija. Priekšrija šinī ga-

dījumā uzskatāma it kā par priekšnamu vai vējtveri.
Kā redzams no laikabiedru ziņojumiem, piedarbs to-

mēr reti izmantots par priekšnamu. Tā Stengers no

Bērzaunes draudzes ap 1802. gadu ziņo, ka, atverot

dūmistabas durvis (šeit domātas dzīvojamās rijas

durvis — A. Kr.), dzīvojamā telpā iebrāžas vējš,

sniegs un aukstums, kas ir kaitīgi veselībai it īpaši tā-

dēļ, ka istaba ir karsti sakurināta. Tas ir par iemeslu

daudzām slimībām, kādēļ zemniekiem būtu ietei-

cams taisīt priekšnamus. 245 Līdzīgi ziņojumi ir arī no

citām Vidzemes draudzēm, kas ļauj domāt, ka ieejai

rijā vairāk lietotas durvis tieši no pagalma. Šo domu

vēl pastiprina tas, ka samērā bieži durvju aila pie-

darba-rijas sienā ir iecirsta virs trešā vai ceturtā

guļbaļķa (skaitot no klona), kādēļ tā drīzāk atgādina

logu, nevis durvis. Tautā šīs durvis dažkārt medz

saukt par sera logu. Protams, ka šāda aila ar tik

augstu slieksni staigāšanai bija neērta, kādēļ arī vai-

rāk lietoja otrās durvis, pa kuram tieši no pagalma

nokļuva rijā. Dažkārt dzīvojamām rijām ārdurvis

ir taisītas divējas, pie kam vienas bija parastās

durvis, kas noslēdza visu durvju aiļu, bet ot-

ras — vai nu zemākas par durvju aiļu, vai

arī vidū līmeniski pārdalītas, pie kam abas da-

ļas bija veramas atsevišķi. Riju kurinot un vēdinot,

pilnīgi atvēra pirmās — parastās durvis, bet ot-

rām — tikai augšējo daļu, ko sauca par atvērteni. 248

ārdi. No ārdiem līdz rijas griestiem atkal nepieciešams apmēram

cilvēka augstums, lai virs tiem varētu cik necik ērti rīkoties,

sakraujot žāvējamo seru.

Rijas platumu savukārt aprēķināja pēc t. s. lāvām, kādās

tika iesērta labība. Parasti rijā lika 3 lāvas un atstāja vēl

t. s. pieseru kaktu, kurā iepretim rijas krāsnij salika slapjās

sagrābās.

Katrā rijas lāvā 3 ārdu baļķi, 15—18 cm resni.

243 Alūksnes—Valkas apvidus rija (LCVA 214. f., 185. 1.,

267.—270. lp.).

Madonas apr. Lizuma pag. «Kolaņģi» (skat. P. Kundziņš.

Dzīvojamā rija... 406. lpp.).
244 Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavas» (VM E 2505.

mape, 204. dok. v. c).
245 LCVA 214. f., 169. 1., 92. lp. Līdzīgs ziņojums līdz ar

norādījumu, ka būtu vēlams durvju priekšā uzcelt priekštelpas,
ir arī 1822. gadā (turpat, 184.1., 336. lp.).

248 Z. L a nemanis un A. Karlivāns. Rija kā dzī-

57. att. Dzīvojamā rija Valkas —Alūksnes apvidū XIX gs.
sākumā.

1. Perspektīvais skats. Rijas priekšas daļai — «paškurei>, tāpat arī daļai
no pašas dzīvojamās rijas, nav parādīts jumta segums, lai varētu redzēt

jumta spāru un baļķu konstrukcijas. 2. Garengriezums. 3. Plāns: а —

«paškure», «pajumts>, «rijas priekša» — ratu un darba rīku novietne;

b — labības kaltējamā rija, kas bija arī saimnieka un kalpu dzīvojamā
telpa; с — piedarbs, kuru pēc kulšanas izmantoja par šķūni un zirgu
stalli; d — mazā pajumte salmu un labības novietošanai; e — rokas
dzirnavas; f — krāsns; g — sols (LCVA 214. f., 185. 1, 267.—270. lp.).

Pusdurvju apakšējā daļa parasti palika aizvērta, lai,

labību kaltējot, neienāktu vistas un mazajiem bēr-

niem — rāpotājiem — rijā neplūstu virsū aukstais

gaiss. Šādas vidū pārdalītas ārdurvis sastopamas

arī XIX gs. celtajās Kurzemes un Zemgales istabās.

....

58. att. Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavu» dzīvojamās

rijas plāns (VM E 2505. mape, 204. dok.).

voklis. A. Birkerts, J. Broka, Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības

pasniedzējiem, Rīgā, 1930., 51.—55. lpp.
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59. att. Dūmu lūciņa — «augstienīte» virs rijas durvīm Valkas raj. Vijciema c. p. «Vecbūdās» (E
1958. g. ekspedīcijas materiāli).

Divējas durvis medz but ari igauņu dzīvojamam

rijām. 247

Rijas ārdurvis noderēja ne vien staigāšanai, bet

arī dūmu izlaišanai, telpas vēdināšanai un rijas ap-

gaismošanai. Dzīvojamai rijai logu tādā nozīmē, kāda

tiem ir tagad, agrāk nebija. Gaisma apdzīvotajā ri-

jas telpā, tāpat kā speciālajā sera žāvējamā rijā,

ieplūda galvenokārt tikai pa atvērtajām durvīm.

Nelielās, logiem līdzīgās ailas, kas bija abās rijas

sānu sienās, noderēja dūmu un sutas izlaišanai, kas

radās, krāsni kurinot un seru žāvējot. Šādus t. s.

sutas logus iecirta līdz trīs guļkoku augstumā. Loga
aiļu aiztaisīja ar dēļu aizbīdni, t. s. aizšāvu, šautru,

galdiņu vai slēģīti. Primitīvākos apstākļos mazāka

loga aiļu aizbāza ar salmiem. 248 Vienu sutas logu aiz-

vien mēdza ierīkot iepretim rijas krāsns mutei rijas

sienā virs ieejas durvīm, kādēļ to sauca par augše-
nieku vai augstienīti (59. att.). 249

Tas kalpoja galvenokārt kodīgo rijas krāsns dūmu

izvadīšanai, jo krāsnij nebija dūmeņa. Ka šādi logi

ļoti nepiemēroti telpu apgaismošanai, spilgti aplie-

cina O. Hūnam XIX gs. sākumā iesūtītie ziņojumi.
Tā no Siguldas ap 1805. gadu ziņots, ka daži zem-

nieki, lai viņu dzīvoklī iespīdētu gaisma, tur visu

dienu atvērtas lūkas (Lūcken), pa kurām istabā

iespiežas aukstums. Tas ir ļoti kaitīgi veselībai. Tas

pats sakāms par durvīm, kas jātur vaļā tādēļ, ka

krāsnij nav dūmeņa. . .
Kad istaba ir izkurināta,

zemnieks aizver visus logus un durvis un istabā die-

nas gaisma neiespiežas, kaut gan šo laiku varētu

147 I. Mannine n. Die Sachkultur Estlands. 11, Tartu

1933.; H. Шлыгина. Op. cit.

848 Z. Lancmanis un A. Kārli v ā n s. Op. cit., 51.—55.

lpp.
149 Turpat

izlietot atpūtai un bērnu mācīšanai. 250 O. Hūna ma-

teriālos tikai no vienas draudzes ir atrodams norā-

dījums, ka rijas istabai bijis stiklots logs. Tā no

Burtniekiem ap 1802.—1806. gadu mācītājs Guleke

(Gūlecke) ziņo, ka šīs draudzes zemnieki, kas dzīvo

dūmu istabās, pēc krāsns izkurināšanas logu ailās

ieliek stiklotu logu. 251

Griestus rijas istabā taisīja ciešus, lai telpā labi

saglabātos siltums. Parasti uz resnām griestu si-

jām cieši vienu pie otra salika apaļkokus, retāk plēs-
tus kokus, kuriem virsu noklāja ar māliem un vēl uz-

bēra smiltis un spaļus.
Grīda rijas istabā — māla klons jeb kuls.

Ēkas apkures kodols un rijas svarīgākā sastāv-

daļa ir lielā rijas krāsns. Tās stāvoklis apdzīvotā ri-

jas telpā ir mainīgs. Tā atrodama kā pie rijas pie-

darba sienas, 232 tā arī pie rijas brīvās gala sienas. 2s3

Dzīvojamās rijās, kurām ir piebūvēti speciāli dzīvo-

jamie kambari, krāsns parasti atrodas kaktā pie ri-

jas kambaru gala sienas, jo kambaru apsildīšana bija

saistīta ar rijas krāsni. Tas ir arī parastais krāsns

novietojums tajās Vidzemes rijās, kuras lieto tikai

labības žāvēšanai. Turpretim Latgales, Kurzemes un

Zemgales rijās, kuras neizmanto dzīvošanai, krāsns

ir kaktā pie piedarba sienas (99°/o). 25t

850 LCVA 214. f., 174. 1., 463. lp.; arī 218. 1., 16. lp.
251 Burtnieku draudzē ap 1802.—1806. gadu. (LCVA 214. f.

168. 1., 117. lp. un 218. 1., 29. lp.)
252 О. Hūna ziņojumiem pievienotā Alūksnes—Valkas ap-

kārtnes dzīvojamās rijas zīmējumā ap 1797. gadi; (LCVA 214

f., 185. 1., 267.—270. lp.); Madonas apr. Kalsnavas pag. «Mel-

navās»; dzīvojamā rija celta ap 1845. gadu (VM E 2505. mape,

204 dok. v. c).
253 Madonas apr. Mārcienas pag. «Spridzēni» (VM E 2605.

mape, 45. dok.); Cēsu apr. Kosas pag. «Ēbeļi»; dzīvojamā rija

celta ap 1710. gadu (turpat, 2420. mape, 326. dok. v. c).
254 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 431. lpp



60. att.





60. att. Rijas krāsns Valkas raj. Vijciema c. p. padomju saimniecība «Trikāte» — «Vecpunkalās» (E 1958. g. ekspedīcijas

materiāli).
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60.a att. Valkas raj. Kārķu c. p. «Vecsalu» rijas krāsns shēma (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).

Igauņu dzīvojamās rijās, kurām nav kambaru,

rijas krāsns atrodama gan pie rijas gala, gan pie

piedarba sienas. Krāsns novietojumu pie piedarba
sienas pamato ar vēlēšanos kaut cik to apsildīt, pie-

mēram, Sāmsalā piedarba kaktā pie krāsns ziemā

turēti zirgi. 2ss Turpretim Vidzemes latviešu dzīvo-

jamās rijās krāsns galvenokārt atrodas pie gala sie-

nas, kaut gan arī to piedarbā turēti zirgi. Tātad Vid-

zemē mājlopu mitināšana piedarbā nav ietekmējusi

rijas krāsns stāvokli.

Rijas krāsns Vidzemes dzīvojamās rijās bieži vien

iebūvēta ēkas sienās, un uz tās balstās augstāk no

vietotās koka konstrukcijas. Krāsns kurtuves pa-

mats iegremdēts zem rijas kula līmeņa (t. s. dziļā

krāsns), izveidojot krāsns mutes priekšā lielāku vai

mazāku bedri, no kuras krāsni kurina (60. att.). Mc

-"в I. Manninen. Op. cit., 11, 213. lpp.
«c Dziļā rijas krāsns redzama O. Hūna ziņojumiem pievie-

notajā Alūksnes—Valkas apkārtnes dzīvojamās rijas "attēlā,
diemžēl, tur nav minēti krāsns izmēri (skat. LCVA 214. f.,

185. l„ 267.—270. lp.).

Cēsu apr. Raunas pag. «Muceniekos» rijas krāsns bedres

Dažreiz tā ir kula līmenī vai pat nedaudz izcelta

virs tā (61.—63. att.). 257 Dziļās krāsnis palielināja

ugunsdrošību: ievērojot krāsns primitīvo konstrukciju,

ja kurtuve bija kula līmenī, varēja viegli aizdegties

sers. Tā kā dzīvoiamās rijas krāsnī cepa arī maizi

un krāsns mutes priekšā atradās pavards, dziļās
krāsns izmantošana ikdienas vajadzībām bija neērta.

Tādēļ dzīvojamās rijās krāsnīm parasti ierīkoja ne-

dziļums 58 cm, platums — 110 cm, garums — 95 cm (AF ma-

teriāli, 21. dok.); Madonas apr. Kalsnavas pag. «Cēsaiņos»

rijas krāsns bedres dziļums 45 cm, platums — 90 cm, garums —

110 cm (VM E 2507. mape, 230. dok.); Madonas apr. Mārcienas

pag. «Spridzēnos» dzīvojamās rijas krāsns bedres dziļums 58 cm,

tās malas nostiprinātas ar 2 guļbaļķiem (VM E 2507. mape,

57. dok.).
857 Rijas krāsns kurtuve kula līmenī Cēsu apr. Vecpiebalgas

pag. «Kūrēnos», celta ap 1830. gadu (VM E 10788. fotoneg.);
Madonas apr. Litenes pag. «Lešķos» un Dula mājās (VM E

12013. fotoneg.).

Virs kula pacelta rijas krāsns kurtuve Madonas apr. Sai-

kavas pag. «Sārņos», celta ap 1820. gadu (VM E 11122. foto-

neg.,); Madonas apr. Cesvaines pag. «Kalnabaltgalvjos», celta

XIX gs. pirmajā pusē, kurtuves augstums no kula 38 cm, krāsns

augstums 172 cm (VM E 2521. mape, 407. dok.).



61. att. Cēsu apr. Kūduma pag. «Gulbju» rijas
krāsns un mūrīša shēma (VM E 2419. mape

315. dok.).
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63. att. Dzīvojamās rijas krāsns Valkas raj. Kārķu

c. p. «Iekšcelpēnos» (E 1958. g. ekspedīcijas ma-

teriāli).

63.a att. Valkas raj. Kārķu c. p. «Iekšcelpēnu» dzīvojamās rijas krāsns shēma (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).
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padziļinātas vai virs kula paceltas kurtuves, kas ir

raksturīga dzīvojamās rijas pazīme.

Krāsns sienas mūrētas no lieliem, apaļiem lauk-

akmeņiem mālu javā. Krāsns velves un sīkdaļu vei-

došanai lietoti arī ķieģeļi, ko muiža izsniedza ar

zināmu skaitu. Sastopami arī gadījumi, kad krāsns

sienas un kurtuves velve veidota tikai no mālu javas.

Šādu krāšņu izmēri ir visai lieli, jo mālu konstruk-

cija prasīja masīvas formas, piemēram, Madonas apr.

Tirzas pag. «Graužos» dzīvojamās rijas krāsns pa-

matlaukums ir 3,6X2,2 m, bet augstums 1,9 m.
258

Taisot māla konstrukcijas velves krāsnis, rīkojās vi-

sai primitīvi. Tajā vietā, kur uz rijas klona gribēja
celt krāsni, sakrāva malku izveidojamās krāsns iek-

šienes veidā. Malkas klēpi aplika ar lubām un virs

tām sasita (saka arī — sablietēja 259 vai dzina 26°)

mālus. Blietēšanai lietoja speciālas vāles jeb bungas.
Kad vēlamais krāsns veids bija gatavs, tās mutei pa-

redzētajā vietā mālos ar vecu izkapti izgrieza cau-

rumu un aizdedzināja malku. Tā, apdedzinot mālu,
krāsns ieguva vēlamo formu. 261 Blietētās krāsnis tai-

sītas arī Zemgalē Bauskas apr. Īslīces un Rundāles

pag. vēl ap 1870. gadu. 262 Rijas krāsns mālu velvē

dažkārt likts koka stiegrojums. Tādas rijas krāsnis

konstatētas arī kādā XVIII gs. celtā dzīvojamā rijā. 263

Parasti blietētās ir tikai krāsns sienas, bet augšējā
velve un spriešļi — mūrēti. 264

Pēc ekspedīcijās iegūtajiem autores novērojumiem
blietētās mālu krāsnis sastopamas galvenokārt Vid-

zemes austrumdaļā un uzskatāmas par vienu no ve-

cākajiem krāšņu tipiem.

XIX gs. pirmajā pusē Vidzemes dzīvojamās rijās

pārsvarā ir no laukakmeņiem mālu javā mūrētas

divu velvju vai t. s. lādiņu krāsnis. Šīm krāsnīm

kurtuves velve nav viengabalaina, bet sastāv no 3—5

lokiem, t. s. spriešļiem, kas viens no otra atrodas ap-

mēram 15 cm atstatumā. Virs spriešļiem krāsns sil-

dāmspēju pavairošanai sakrauti apmēram dūres lie-

luma akmeņi, t. s. lādiņš jeb ķerši, ķereži jeb ķeršas. 265

Krāsni kurinot, karstais gaiss līdz ar dūmiem spie-
žas pa spriešļu starpām uz augšu un sakarsē virs

258 VM Е 2507. mape, 108. dok.

259 Madonas apr. Tirzas pag. (VM E 2507. mape. 108. dok.).
260 Madonas apr. Mārcienas pag. (turpat. 15. dok.).
261 Madonas apr. Tirzas pag. «Graužos» (turpat, 108. dok.).
262 Р. Кundz i ņ š. Dzīvojamā rija ... 496.—497. lpp.
263 Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Drēzdenēs» (P. Kundziņš.

Dzīvojamā rija... 497. lpp.).
2,4 Madonas apr. Mārcienas pag. «Spridzēnos» (VM E 2507.

mape, 57. dok.); Madonas apr. Vestienas pag. «Rizgās» (tagad
atrodas Latvijas Lauku dzīves valsts muzejā Rīgā).

285 Pēdējie trīs nosaukumi dzirdēti Ziemelvidzemē (Alojas,

Rūjienas, Omuļu un Valkas apkārtnē). Tie aizgūti no igauņu
valodas, kur krāsns lādiņa akmeņus apzīmē ar vārdu «keris».

tiem novietoto akmeņu klāstu. Lai pasargātos no

ugunsgrēkiem, akmeņu lādiņu pārsedz ar otru velvi.

Krāsns virsa ir vai nu velvēta, vai arī plakana. Sādā

veidā darinātas divu velvju krāsnis sastopamas arī

Dienvidigaunijā. 266 Ziemeļigaunijā turpretim, kā to

norāda igauņu tautas celtniecības pētnieki N. Šlīgina

un I. Manninens, samērā bieži sastopamas arī rijas

krāsnis ar vaļējiem ķerežicm resp. krāsnis bez aug-

šējās velves. 267 Sādā gadījumā krāsns sienas izvirzī-

tas uz augšu virs ķerežiem, lai tādējādi pasargātu

rijas koka sienas no sakarsēto akmeņu svelmes un

ugunsgrēku izcelšanās. Vidzemes dzīvojamās rijās

nav konstatētas vaļēju ķerežu krāsnis.

Rijas krāsnij dūmeni netaisīja. Dūmi izplūda rijas

telpā pa krāsns spelti, kas atradās virs krāsns mu-

tes. Ugunsdrošības dēļ krāsns augšējā velve virs

krāsns mutes veido pārkāri un ir izvirzīta par apmē-

ram 50 cm uz priekšu. Ļoti bieži šī izvirzītā daļa ari

nedaudz pacelta uz augšu. Dūmi, paceldamies no

speltes kopā ar dzirkstelēm, atsitās pret šo pārkāri,
kur dzirksteles atdzisa un nokrita krāsns bedrē vai

uz krāsns mutes priekšā ierīkoto pavardu. Dzirksteļu
uztveršanai pārkarē virs speltes cauruma dažkārt

iemūrēti veci čuguna katli ar dibenu uz augšu. 26B

Krāsns priekšu apmēram l/s no krāsns platuma

abos sānos noslēdz ķieģeļu sienas, bet 2 /.-( atstātas

vaļā dūmu un siltuma izplūšanai rijā. Tādā kārtā

rijas krāsns priekšā radīts dzirksteļu slāpētājs rovis,

arī romis 269 jeb rome
27°, kore, 271 kulba 272

.

To mēdz

saukt par krāsns cepuri 273. Ziemeļrietumvidzemē,

piemēram, Alojas apkārtnē un Valkas rajona ziemeļu

daļā, to sauc par kummi. 274 Šo nosaukumu lieto arī

igauņu valodā, kur ar vārdu kumm atzīmē iepriekš

apskatītajam rovim līdzīgi izveidotu rijas krāsns

dzirksteļu uztvērēju. 275

2ee H. Шлыгина. Op. cit., 61.—62. lpp.; I. Mann.incn.

Op. cit., 11, 206., 215.—216. lpp.
267 Turpat.
288 Madonas apr. Kalsnavas pag. «Cēsaiņos» (VM E 2507.

mape, 230. dok.).
269 Madonas apr. Viesienas pag. «Saleniekos» (VM E 2507.

mape, 317. dok.).
270 Madonas apr. Tirzas pag. «Graužos» (VM E 2507. mape,

108. dok.).
271 Limbažu raj. Vitrupes c. p. «Akmentiņos» (E 1957. g.

ekspedīcijas materiāli).
272 Turpat.
278 Nosaukums izplatīts visā Vidzemē. Cēsu apr. Lielstraupes

pag. «Silēnos» «krāsns cepure» nosaukta par «ķiveri» (VM E

2420. mape, 426. dok.).
274 А. К r a s t i ņ a s 1957. un 1958. gada etnogrāfiskās eks-

pedīcijas materiāli Limbažu un Valkas rajonos.

275 H. Шлыгина. Op. cit., 61. lpp.; I. M a n n i ne n. Op.

cit., 11, 218. lpp.
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Rovja augšējā mala sastopama vairākos veidos.

Ziemeļrietumu Vidzemē tā visbiežāk taisīta piramīd-

veidā no ķieģeļiem. Austrumvidzemē ir pārsvara
krāsnis ar gludi horizontālu vai mazliet velvētu rovja

augšējo malu, bet Vidzemes vidienā sasiop arī ku-

polveida rovja augšējo malu. Dažkārt vienā rajonā

sastopami arī vairāki krāsns veidi (60., 63., 64.

att.). Krāsns kurtuves priekšā zem rovja ir iestipri-

nāta ārdiņa vai iemūrēts āķis katlu pakāršanai. Ma-

zākus katliņus nolika uz pavarda virs akmeņiem. Da-

žos piemēros dzīvojamās rijas krāsns priekšā blakus

krāsns mutei atrodams māla javā nostiprināts gluds
akmens vai neliels mūrītis — kolda, koldiņa. 276 Lai

māli neatkristu, mūrīša priekšējā mala dažkārt no-

stiprināta ar dēļiem. 277 Uz mūrīša noliek katliņus,

pannu un dažādus ēdienu gatavošanai lietojamus
traukus un rīkus, skalus, skalu plēšamo dunci, šķil-
tavas utt. Tas bija parocīgs sēdeklis krāsns kūrē-

jam un tiem, kas gribēja pasildīties. Uz tā mēdza

žāvēt slapjos apģērba gabalus un apavus. Ir norā-

dījumi, ka uz mūrīša blakus krāsns mutei ierīkotas

guļasvietas bērniem. 278 Krāsns sānos visā tās ga-

rumā mēdz ierīkot solam līdzīgu, no laukakmeņiem

mālu javā mūrētu paaugstinājumu — auksto mūrīti

jeb t. s. piekrāsni 279 vai čuožiņu' 280
. Tas ir apmēram

60 cm plats un ap 65 cm augsts 281 (61. att.). Mūrīša

vienā galā izveidots slīps, spilvenam līdzīgs paaug-

stinājums — pagalvis, kas norāda, ka piekrāsns pie-

lāgota gulēšanai.

I. Manninens norāda, ka arī Igaunijā zemnieku

dzīvojamo riju krāsnīm sānos piemūrētas šādas sol-

veida guļasvietas. Dienvidigaunijā tās ir līdzīga

Vidzemē pazīstamajām piekrāsnīm, turpretim Ziemeļ-

igaunijā tās nereti taisītas stipri augstas (ķerežu

augstumā), tā ka uz mūrīša var uzkāpt, tikai pie-

liekot kāpnītes, kas šim nolūkam novietotas pie

276 Limbažu raj. Vitrupes с. р. (E 1957. g. ekspedīcijas ma-

teriāli); tāds mūrītis bijis arī Madonas apr. Cesvaines pag.

«Baltgalvos», kur dzīvojamās rijas krāsns celta ap 1828. gadu.

Mazā mūrīša augstums 38 cm, platums 50 cm, garums 63 cm

(VM E 2521. mape, 407. dok.).
277 Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavās» (VM E 2507.

mape, 207. dok.).
278 Valkas apr. Mālupes pag. Kraukļu ciema «Grīnbergos»;

Z. Lancmanis. Uz siltā mūrīša. Л. Birkerts, J. Broka un

Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības pasniedzējiem, Rīgā, 1930.,

86. lpp.
*79 Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavās» VM E 2507.

mape, 207. dok.); Madonas apr. Grostonā un Mālupē; Z. Lanc-

manis un А. К а r 1 i v ā n s. Op. cit., 54. lpp.

«• Mazsalacas apkārtnē (Z. Lаnсm a n i s un Л. Ка г -

1 i vā n s. Op. cit., 54. lpp.).
*8* Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavās» (VM E 2507.

mape, 207. dok.); Tirzas pag. «Graužos» (turpat, 108. dok.).

krāsns. 282 Igauņu zemnieki gulējuši arī uz krāsns

augšas, ja tā bijusi platāka, turpretim Vidzemē gu-

lēšana uz krāsns nav raksturīga. Te gulēja vienīgi

uz piekrāsns, sevišķi vecākie ļaudis.
Vidzemē rijas krāsns dažkārt nav mūrēta tieši

rijas kaktā, bet apmēram 30—40 cm atstatumā no

64.a att. Valkas raj. Ērģemes c. p. «Kalnatomēnu» rijas krāsns

garengriezums (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).

tās sānu sienas. Šo aizkrāsnes spraugu mēdza piebērt

ar granti, 283 bet dažreiz tā atstāta tukša, un tad tur

līduši gulēt bērni. 284

Reizumis krāsns priekšā, vienā vai abos augšējos

stūros izveidoti iedobumi — ieritēs — sīkāku priekš-
metu uzglabāšanai. 285 Sievietes mēdza te nolikt savu

adīkli, jo krāsns priekšā pie uguns adīja. Pēc citām

ziņām šādā ierīcē vakaros dedzināta sīka malciņa

(sveķeļi) telpu apgaismošanai. Tad tā saukta par

sveķu dūku. 286

Tā kā dzīvojamās rijas krāsnīm nebija dūmeņa,

tad dūmus, kā iepriekš pieminēts, izvadīja pa atvēr-

tajām rijas durvīm vai dūmu un sutas logiem, kas

bija iecirsti rijas sienās. 287 Protams, ka šādas nepil-

nīgas dūmu novadīšanas ietaises sagādāja rijas ista-

bas iemītniekiem daudz neērtību. Rijas krāsns kuri-

nāšanas laikā dūmi piepildīja visu rijas istabas telpu.

Dūmus varēja paciest tikai stiprākie, bet pārējie cen-

tās uzturēties ārpus rijas. Ļoti grūti klājās bērniem,

282 I. Manninen. Op. cit., 11, 227. lpp.
288 Madonas apr. Mārcienas pag. «Lejasrubeņi» (VM E 2507.

mape, 127. dok.); Gulbenes raj. Ozolkalna c. p. «Spalvas» (E

1956. g. ekspedīcijas materiāli).
284 Valkas apr. Mālupes pag. Kraukļu ciema «Grīnbergos»

(Z. Lancmanis. Op. cit., 86. lpp).
285 Madonas apr. Mārcienas pag. «Lejasrubeņi» (VM E 2507.

mape, 127. dok.).
2Rfi .1. Bērti ņš. Zubes un žubenieši. A. Birkerts, J. Broka,

Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības pasniedzējiem, Rīgā, 1930.,

39. lpp.
287 «Dūmu» un «sutu» logu nosaukumu atzīmē A. Bīlenšteins

(A. Bielenstei n. Op. cit., 89. lpp.).
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sevišķi ziemā aukstā laikā; tad mazos bērnus satina

kažokā un aiznesa uz aitu kūti, kur tos ielika siena

kurvī; lielākie bērni uz kūti aizskrēja paši, bieži vien

pat basām kājām pa sniegu, jo apavu visiem ne-

bija.2Bß Dažreiz bērniem krāsns kurināšanas laikā

lika nogulties uz rijas istabas kula vai novietoja pa-

dziļinājumā blakus rijas krāsns mutei, 289 jo dūmi

istabā līgojās kā palags gar griestiem apmēram 2—3

pēdu augstumā (apmēram 60 cm) no zemes, bet tel-

pas apakšējā daļa bija no dūmiem brīva. 290 Visgrū-
tāk klājās slimniekiem, kuriem bija grūti pārvieto-

ties; tos pārsedza ar kādu segu vai kažoku. Sevišķi

kaitīgas veselībai šādas nepilnīgas dūmu novadīšanas

ietaises bija ziemā, kad, atverot durvis un logus,

telpā ieplūda spējš aukstums. Par ilustratīvu pierā-

dījumu iepriekš teiktajam var minēt vairākus ziņo-

jumus, ko ārstam O. Hūnam, vācot statistiskas ziņas

par Vidzemi, XIX gs. sākumā iesūtījuši Vidzemes

draudžu mācītāji, raksturojot ari sava novada zem-

nieku mājokļus. Tā Umurgas (Übbenorm) draudzes

mācītājs Reisners raksta, ka «.. . zemnieku dzīvokļi
ir neciešami, jo, tos kurinot, dūmi jāizvada pa logiem
un durvīm, pa kuriem tai pašā laikā iespiežas pēkšņs
aukstums». 291 Šī aukstuma un karstuma maiņa un

pēc tam pārmērīgais karstums, kā ziņots no Siguldas
draudzes ap 1806. gadu, ir par iemeslu dažādām sli-

mībām. «Līdzīgi miesai cieš arī gars.»
292 Ari no Jum-

pravmuižas (Rīgas apr.) ap 1806. gadu ir ziņas, ka

tur zemnieku mājokļu lielākā daļa ir veselībai ļoti

kaitīgi. Tiem, atskaitot dažus, nav ne dūmeņa, ne

dūmvadu (Dunstrohren), ne arī atveramu logu, bet

tikai mazi caurumi, ko ziemā rūpīgi aizbāž. 293

No Suntažiem ap 1802. gadu ziņo, ka krāsns ku-

rināšanas laikā rijas istabā ir neiespējams uzturēties

un kādas pāris stundas cilvēki tajā ir bez darba vai

guļ. Tas ir liels laika zaudējums darba cilvēkam. 294

Šis laikabiedrs visumā tomēr nenopeļ šāda veida ap-

kures ietaises, jo nobeidzot piemetina: «... kad krāsns

ir izkurināta un dūmi izgājuši, gaiss tajā (dzīvojamā

telpā — A. Kr.) ir tīrs un labs, jo ar dažādiem iz-

288 Madonas apr. Mārcienas pag. «Spridzenos» (VM E 2505.

mape, 66. dok.); X- Jūrg c n s. Op. cit., 7. lpp.
289 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 531. lpp.
290 Ļaudonas draudzē, ziņo Kristiāns Gustavs Sepfs

(Schopff) ap 1806. gadu (LCVA 214. f., 175. 1., 237. un 256. lp.;
218. 1., 58. lp.; 184. 1., 314. lp.).

291 LCVA 214. f., 168. 1., 16. lp.
292 Siguldas draudzē ap 1806. gadu (LCVA 214. f., 218. 1.,

16. lp.).

293 LCVA 214. f., 218. 1., 21. lp.
294 Turpat, 168. 1., 37. lp.

tvaikojumiem sabojātais gaiss līdz ar dūmiem liek

izvadīts pa vaļējiem logiem». 295

Kādā citā ziņojumā teikts: «... pie šiem atvērta-

jiem logiem caurvējā sēž zemnieka ģimene.un strādā,

kamēr tai no vienas puses plūst garām pārkarsētās
krāsns karstums, bet no otras — aukstums». 296 Šī

ziņojuma autoram daudz lielākas rūpes tomēr ir

par to — «... kāda gan tā malkas izšķiešana! Mērķ-

tiecīgāk būtu, ja katrā rijā būtu dūmvads (Rauch-

fang) un stikla 10gi...»297

Rūpes par kurināmā materiāla nelietderīgu pār-

tēriņu slikto dūmu novadu dēļ ir ari ziņojumā no

Siguldas draudzes ap 1806. gadu. Šajā ziņojuma no-

rādīts, ka zemnieki noteikti izlieto divreiz tik daudz

malkas, nekā tas būtu vajadzīgs, ja būtu dūmenis. 298

Līdz ar to šis autors, kas ir valdošās šķiras pārstā-

vis, parāda rūpes taupīt kurināmo un pēc iespējas
vairāk saglabāt mežus, kas muižām tai laikā bija
viens no nozīmīgākajiem tirdzniecības objektiem un

ienākuma avotiem. Kurināmā taupīšanas nolūkos

zemnieku dzīvojamās rijas istabas griestos ieteic

ierīkot vismaz kādu caurumu dūmu izlaišanai, lai ne-

būtu jātur vaļā durvis un 10gi. 299 Arhīvu materiāli

rāda, ka atsevišķos gadījumos rijas istabas griestos

bijušas speciālas dūmu izlaišanas lūkas, ko atvēra

krāsns kurināšanas laikā ar vārstuļu palīdzību. 3oo Šīs

lūkas izmantotas ari telpas vēdināšanai un apgais-
mošanai lietoto skalu dūmu izlaišanai. 301 Atsevišķās
vietās rijas istabas griestu lūkās ievietota izdobta

koka caurule — koka dūmenis, kura apakšējais gals
atrodas nedaudz zem rijas griestiem krāsns mutes

tuvumā, bet augšējais gals izvadīts virs jumta. Citos

gadījumos dūmu novadītājs ir četrstūrains, taisīts no

plēstiem koka dēļiem.

Arī igauņu dzīvojamās rijās, kā norāda Petri,

rijas griestos virs krāsns bijušas šādas dūmu lū-

kas. 302 I.Manninens konstatē, ka dūmu novadīšana

caur «istabas» griestiem Igaunijā ir reta parādība un

ka koka dūmvads biežāk atrodams piedarbā virs dur-

vīm, kas to savieno ar riju. Vidzemē dūmvads pie-

293 Turpat.
296 Turpat, 174. 1., 27. un 283. lp.
297 Turpat.
298 Turpat, 463. lp.
299 Rūjienas draudzē, ap 1802. gadu ziņo G. Bergmanis

(LCVA 214. f., 168. i., 126. lp.).
300 Gulbenes rajona Beļavas c. p. «Burtniekos» (E 1956. g.

ekspedīcijas materiāli); Matīšu draudzē, ap 1802. gadu ziņo
Pauls Pomians Pesarevins (LCVA 214. f., 168. 1., 120. lp. un

218. 1., 50. lp.).
301 Turpat.

802 J. Chr. P c t r i. Ehstland und Ehsten oder historisch-geo-

graphisch-statistisches Gemālde von Ehstland. 11, Gotha, 1802.
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darbā ir reti. Autorei bijusi izdevība tādu redzēt ti-

kai pāris vietās Alojas un Valkas rajona ziemeļu

daļā. 303 Šajos gadījumos koka dūmvads bija ierīkots

piedarbā virs rijas-piedarba durvīm. Dūmvada apak-

šējo daļu veidoja četrslīpu jumtam līdzīgs paplaši-

nājums dūmu uztveršanai, t. s. kummis (65. att.).

Virs paplašinājuma bija no 4 dēļiem sasista koka

caurule, kas pacēlās virs jumta. Dūmvada nosau-

kums — kummis — pārņemts no igauņiem. Arī tā

novietojums piedarbā liecina, ka tam ir sakars ar

igauņu tautas celtniecības tradīcijām, jo citur Vid-

zemē tāda tipa dūmu uztvērēji nav konstatēti. 304

Rijas istabas neatņemama sastāvdaļa ir sera žā-

vēšanai nepieciešamie ārdi, kas novietoti uz resnām

sijām apmēram cilvēka plecu augstumā. Sijas pa

lielākai daļai (90%) 305 būvētas no vienas rijas gala

sienas uz otru. Pāri krāsnij ārdu siju parasti nelika,

bet tās galu novietoja uz krāsns malai uzlikta liela

akmens. Ārdu siju stāvokli centās izveidot tā, lai

krāsns priekša būtu brīva no ārdiem un sera un ne-

traucētu krāsns kurināšanu.

Raksturīgs dzīvojamās rijas elements ir guļamie
soli. Tie atrodas pie abām rijas garensienām visas

telpas garumā apmēram 60 cm augstumā virs klona.

Sols iztēsts no resna koka, dažreiz pat no diviem

kokiem, lai tas būtu pietiekami ērts gulēšanai. No

Vecpiebalgas ir ziņas, ka šāds guļamais sols bijis
līdz 80 cm plats. 306 Sola viens gals iecirsts starp

sienas divu vainagu guļbaļķiem, bet otrs atbalstīts

uz bluķa vai zemē iedzītiem stabiņiem. Uz šāda sola

gulēja paralēli sienai.

Dažreiz guļamie soli jeb lāvas taisīti tik plati,
lai uz tiem varētu gulēt šķērsām, t. i., ar galvu pie

sienas. Šādas lāvas taisīja no pušu plēstiem kokiem,

saliekot tos uz diviem koka balstiem, kuru viens gals
ielaists starp sienas baļķiem, bet otrs atbalstīts uz

klonā iedzīta stabiņa. Sola ārējā mala nostiprināta

ar plēsta koka tiēli. 307 Parasti tāda lāva atradās pie

308 Alojas raj. Mērnieku c. p. «Eiboki» (E 1955. g. ekspedī-

cijas materiāli); Valkas raj. Kārķu c. p. «Jundzīši» (E 1958. g.

ekspedīcijas materiāli).
304 Tā, piemēram, ekspedīcijas laikā konstatējām, ka «Eibo-

kos» dzīvo pārlatviskojušies igauņu pēcnācēji, ceturtā paaudze

pēc kārtas. Ari Valkas rajona ziemeļu daļā daudz igauņu pēc-

nācēju.
805 Dzīvojamās rijas ārdu un krāsns stāvokli sīki analizējis

P. Kundziņš (P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 431. lpp.).
306 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. (E 891, 2634).
807 Madonas apr. Lazdonas pag. (VM E 2505. mape, 264.

dok.); Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. «Ķūģu» dzīvojamā rijā

šāds guļamais sols bijis 4 pēdu platumā, un uz tā gulējuši
šķērsām «kā klājienā» (P. Kundziņš. Dzīvojamā rija...
537. \pp.).

piedarba sienas. Kulšanas laikā to nojauca, lai ne-

traucētu satiksmi ar piedarbu.
lebūvētie guļamie soli un lavas ir ari igauņu

dzīvojamās rijās. 308 I. Manninens raksta, ka Igaunijā

zem guļamās lāvas turētas vistas (Juuru, Raplas,

Kuusalas, Tonnas apkārtnē). Vistu novietne parasti

65. att. Dūmu uztvērējs — «kummis» dzīvojamās rijas piedarbā
Valkas raj. Kārķu c. p. «Jundzīšos» (E 1958. g. ekspedīcijas

materiāli).

ierīkota zem guļamās lāvas, tai vietā, kur gulēja

meitas, lai rītos ar savu dziedāšanu viņas pamodinātu

gailis. 3o9

Vidzemē nav norādījuma par vistu turēšanu zem

guļamā sola. Citur tās pa ziemu turētas virs rijas,
lai rijas istabas iedzīvotāji dzirdētu rītos gaiļa dzie-

dāšanu. 310 Pēc citām ziņām vistas tādiem pašiem no-

lūkiem turētas piedarbā. «Vari būt drošs, ka no pie-

darba dzirdēs viņa (gaiļa — A. Kr.) dziesmu,» —

lasāms kādā senā dzīvojamās rijas aprakstā. 3ll

lepriekš apskatītā apdzīvotā rijas telpa lielā mērā

atgādina parasto labības kuļamo riju. Apdzīves vaja-
dzības nav paguvušas rijas telpas arhitektoniskajā

izveidojumā radīt kaut cik ievērojamas izmaiņas.

Konstatējama tikai dažu elementu pielāgošana apdzī-

308 I. Manninen. Op. cit., 11, 228.-229. lpp.
309 Turpat.
310 Gulbenes raj. Beļavas c. p. «Veckrieviņi» (E 1955. g.

ekspedīcijas materiāli).
311 Z. Lancmanis un А. К а г1 i v ā n s. Op. cit., 54. lpp.
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ves prasībām: virs kula izceltā rijas krāsns, ārdur-

vis ar atveramo augšdaļu un iebūvētie guļamie soli.

Dzīvoklim īpatnējo specifiku radīja vienīgi dažādi

pārvietojamie iedzīves priekšmeti, mājsaimniecības

darba rīki, trauki un apģērbi, ko rijā ienesa tās ap-

dzīvotāji. Ap rijas krāsni, kur cepa maizi un kuras

priekšā gatavoja ēdienu, aizvien redzami visdažā-

dākie mājsaimniecības darba rīki un trauki. Krāsns

priekšā — zemē un uz krāsns augšas un mūrīša

stāv: koka ķipīši, spaiņi, māla bļodiņas, cibiņas, koka

karotes, mentes, piestas utt. Rijas kaktā pie ieejas
durvīm parasti atrodas soliņš ar tīra ūdens spaiņiem

un kāds spainis vai baļļiņa, kur salēja samazgas un

ēdienu pārpalikumus lopiem. Turpat pakārti ari nēši.

Guļasvietas ierīkotas gar rijas sienām. Par guļas-
vietām galvenokārt tika izmantoti jau iepriekš pie-

minētie garie, pie rijas sienām piestiprinātie soli un

lāvas. Bez tam gulēja arī uz lapkām vai lažiņām,

kas bija no dēļiem sasists rāmītis, ko atbalstīja ar

koka klucīšiem. 312

Saimniekam un precētiem kalpiem bija arī gul-
tas. Saimnieka gulta parasti bija novietota siltās

krāsns tuvumā, kalpu — tuvāk pie durvīm. Tā kā

vienā mājā iedzīvotāju skaits XIX gs. pirmajā pusē
ir visai liels, tad ļoti bieži gulēja pa 2 kopa. «Kopa

pa divi gulēja ne vien jaunie puiši vai meitas, bet arī

gados vecāki kalpi,» — stāsta 1891. gadā dzimusī

teicēja Milda Rakovska Beļavas-c. p. «Vēcinos». :!15
Pusaudžiem ļoti bieži kaut ko pameta zemē gar

krāsni, kur tie pārgulēja, pārsegušies ar segu vai ka-

žociņu. 314 Jaunie puiši savas guļasvietas labprāt

ierīkoja uz ārdiem, ko pēc labības sera izžāvēšanās

piebīdīja pie sienas, lai rijā būtu ērtāka staigāšana.
Uz ārdiem mēdza uzlikt arī dažādus retāk lietojamus
iedzīves priekšmetus: maizes abriņu, piestu, dažādas

cibas, vērpjamo ratiņu utt. Dažreiz tur kaltēja arī

zirnājus, kaņepes, malku un dažādus lietaskokus. Ik-

dienā lietojamo apģērbu pakāra pie rijas sienas uz

baļķu starpā iedzītiem koka vadžiem. Dažreiz to uz-

meta arī uz ārdiem. Dažādi apģērba gabali — lakati,

cimdi, zeķes, kājauti utt. — atradās aizvien arī uz

rijas krāsns mūrīša. Labākās goda drānas dzīvojamā

312 Gulbenes raj. Litenes c. p. «Vecgāršeniekos», teicēja
Alvine Podziņa, dzim. 1889. gadā ( E 11, 1953); Beļavas c.p.

«Vēciņos», teicēja Milda Rakovska, dzim. 1891. gadā (E 11,

2167); Vecgulbenes c. p. «Mačos», teicēja Emma Mača, dzim.

1879. gadā ( E 11, 2099).

313 E 11, 2167. Līdzīgas ziņas sniedzis arī Andrejs Vējiņš,

(dzim. 1904. g.) Gulbenes raj. Beļavas c. p. «Ruikās», stāstot

savas atmiņas ( E 11, 2169).
314 Teicēja Emīlija Lāce (dzim. 1887. g.) Gulbenes raj.

Stāmerienes c. p. «Ķempjos» (E 11, 2161).

rijā neturēja, bet glabāja klētiņā, kur nebija dūmu,

putekļu un sutas.

Galdi rijas istabā bija daudz šaurāki neka taga-

dējie. Tie bija tikai tik plati, lai varētu uzlikt ēdiena

kubuliņu vai bļodu un karotes. Ēda visi no viena

trauka ar koka karotēm. Karotes kātā katram bija

iegriezta sava zīme: krustiņš, robiņš vai svītriņa.

Ēšanas reizēs galdiņu piecēla krāsns priekšā, kur no

uguns bija nedaudz gaismas. Kad ēšanu beidza,

galdu nocēla kaut kur tālāk, lai tas netraucētu strā-

dāšanu pie krāsns.

Sēdēja uz soliem, klucīšiem un mūrīša. Bija arī

krēsli, bet tos turēja godam. Parasti krēslus darināja

līgavām. Tie bija tā sauktie līgavas — «brūtes krēsli»

ar izrakstītu augstu atzveltni.

Riju apgaismojot, krāsns priekšā iekūra mazu

uguntiņu vai arī dedzināja skalus, ko iesprauda
krāsns stūrī starp ķieģeļiem ietaisītā robā 315 vai arī

krāsns stūrī šai vajadzībai iemūrētā speciālā dzel-

zītē — spraustuvē 316
. Bija arī speciāli pārvietojami

steķīši ar dzelzīti galā, skalu spraustuves, ko izvietoja

pēc vajadzības. 317 Skalus uzmanīja vecie ļaudis; bēr-

niem neuzticējās, jo baidījās no ugunsgrēkiem. 3lß

Kad apdarīja steidzamākos lauku darbus, rijā uz-

sāka dažādus mājamatniecības darbus: auda, vērpa,

gatavoja dažādus iedzīves priekšmetus un darba

rīkus.

Aužamos stāvus centās novietot ērtākā vietā.

Audekla uzvilkšanai rijas sienā izurba speciālus cau-

rumus, kuros iebāza gludas koka tapas un uz tām,

staigājot no rijas viena gala līdz otram, izstiepa au-

dekla velkiem vajadzīgās dzijas. 319 Līdz ar aužama-

jiem stāviem
% rijā. ienesa arī tītaviņas un spolīšu ti-

namo ratiņu. Visi šie darba rīki manāmi piepildīja

jau tā ne visai ērto rijas telpu. Mazos bērnus, kas

mācījās staigāt, mēdza ievietot grīzeklī, lai tie ne-

jauktos pieaugušajiem pa kājām un netraucētu viņus

darbā.

Labības žāvēšanas un kulšanas laikā no rijas

815 Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p. «Vecandžos», teicējs
Oto Tilgažs, dzim. 1871. gadā (E 11, 2381).

318 Gulbenes raj. «Vecgāršeniekos», teicēja Alvīne Podziņa,
dzim. 1889. gadā (E 11, 2383).

317 Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p. «Vecandžos» (E 11,

2381).
318 Turpat.
319 Cēsu apr. Kosas pag. «Ebeļos» dzīvojamās rijas (celta

ap 1710. g.) vienā sienā katrā sienas galā bijuši seši caurumi,

katrā baļķī pa vienam. Audeklu velkot, caurumos sabāza glu-
das tapas (VM E 2420. mape, 326. dok.).

Audekla uzvilkšanai nepieciešamie caurumi ar koka tapām
redzami arī Lejasciema c. p. «Oldermaņu» rijā (E 11, 2135 un

1957. g. ekspedīcijas materiāli).
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izvāca visU iieko inventāru, kas traucēja darbu un

arī bojājas rijas dūmos un putekļos. Та ka rija šaja

laikā tika pastiprināti kurināta, taja dzīvot nebija

iespējams ne dūmu, ne arī sutas dēļ, kas radās no

mitra sera. Šaja laikā dzīvoja klētī vai arī t. s. vāra-

majā namiņā, speciāli celtā nelielā eciņā, kas tika iz-

mantota par vasaras virtuvi. Jaunieši pārnakšņoja ari

piedarba, uz kūtsaugšas vai siena šķūnītī svaigajā

sienā. Vienīgi rijkuris un daži vecāki cilvēki, kas gri-

bēja vairāk siltuma, palika gulel rija uz sera.

Tāds īsumā ir XIX gs. sākuma sastopamo Vid-

zemes zemnieku dzīvojamo riju primitīvāka tipa rak-

sturojums.
Lai šī tipa apraksts būtu pilnīgāks, ilustrācijai

vēl var minēt dažus Latvijas PSR CVA materiālus,

kas labi raksturo dažu laikabiedru uzskatus par šo

mājokļu tipu.

Ļoti raksturīgu Straupes (Roop) draudzes zem-

nieku dzīvojamās rijas novērtējumu ir devis Kristiāns

Vilhelms Brokhūzens (Brockhusen). Viņa atstatie

materiāli spilgtāk nekā jebkura cita Vidzemes drau-

džu mācītajā vai muižkunga materiāli liecina, cik

zemu valdošā šķira novērtēja vietējos Vidzemes zem-

niekus, kuru verdziskais darbs īstenībā bja muižnieku

un citu valdošās šķiras pārstāvju labklājības pamats.

Brokhūzens ļoti ciniski raksta, ka zemnieku dzīvokļos

«... liels karstums, aukstums, dūmi un caurvējš ir

neizbēgami, bet nevajag spriest par zemnieku pēc
mūsu nervu sistēmas (resp. pēc valdošās šķiras dzī-

ves prasībām — A. Kr.). Viņš būtu ne visai pateicīgs,

ja tam pie krāsns ierīkotu dūmvadu (Rauchfānger),
ar ko noņemt lielo karstumu, jo rudenī un pavasarī
līdz beidzamajai vīlītei izmirkušajam, bet ziemā ledū

stīvi sasalušajam apģērbam vajadzīgs liels karstums

un sildītāji dūmi, kas valda viņu tagadējā dzīvoklī.

Caurvējam viņš pieradis jau no jaunības un var no

tā arī izvairīties, aizejot uz kādu citu dzīvokļa daļu,
kamēr dūmi tiek izlaisti pa logiem un citiem cauru-

miem. Slimniekam tas, protams, ir kaitīgi, un tāpēc
ir jāvēlas labi iekārtota lazarete.» 320

Arī Mālpils draudzes mācītājs Johans Gothards

Ageluts (Ageluth) raksta, ka turienes zemnieku dzī-

vojamās rijas resp. apdzīvotās rijas telpas pēc viņa
domām ir gluži piemērots dzīvoklis zemnieku ap-

stākļiem un ierastajam dzīves veidam, vienīgi «.. . ja
šīs dūmu rijas nebūtu par iemeslu acu slimībām (bet
šis ļaunums nemaz nav tik biežs, un par to mūsu zem-

nieki sūdzas arī vasarā, kad viņu dzīvokļos nav

nekādu dūmu). Rijas, tomēr reiz izkurinātas, ir vi-

ņiem ļoti ērta patvēruma vieta rudenī un bargajā

320 LCVA 214. f., 182. 1, 42. lp.

ziemā. Bez tam augstie griesti un riju būves veids

zemniekus visai labi aizsargā epidēmisku slimību

laikā no neveselīga piesmakuša un slimību baciļiem

saindēta (verpesteten) gaisa, ko katru dienu izvada

kopa ar dūmiem pa logiem un durvīm, un tā ik die-

nas ievada istabā tiru gaisu.»
321 Pēc iepriekšējā dzī-

vojamās rijas istabas apskata Ageluta ziņojumam

komentāri lieki. Norādot, ka tumšās un dūmainas

rijas ir gluži piemērots dzīvoklis zemnieku apstākļiem

un «ierastajam» dzīves veidam, te pārāk atklāti ir

parādīta garīdzniecības nicinošā nostādne pret darba

zemniecību. Dzīvojamās rijas istabas priekšrocības

un negatīvās īpašības samērā plaši iztirzātas kādā

ziņojumā no Apukalna draudzes ap 1806. gadu. Au-

tors norāda: «. .. zemnieks vienmēr, sevišķi rudenī un

ziemā, ir pakļauts aukstumam un slapjumam, tātad

iespējai saslimt. Rijā sevišķi vakaros valdošais sil-

tums, viņiem tur ieejot, atstāj labvēlīgu ietekmi un ar

to aizkavē tālākas, varbūtējas slimības sekas.» 322

Tomēr šis pats autors, gribēdams būt objektīvs,

apliecina: «... ja aplūko zemnieku saslimšanas ga-

dījumā, tad šāds dzīves veids parāda savas slik-

tās puses. Tā kā daudzi cilvēki guļ kopā šaurā telpā,

iespēja izcelties un izplatīties slimībai ir lielāka. Tā-

pat arī slimniekam nepieciešams bieži iziet laukā no

siltās istabas, tāpēc slimība viegli vien var paslikti-
nāties. Bez tam lielais siltums padara viņu bezdar-

bīgu, kūtru un miegainu. Un tomēr zemnieks tur

(karstajā rijā — A. Kr.) pavada savas dzīves lielāko

daļu, garajās ziemas naktīs, ja nav skalu uguns —

bez darba un gulēdams. Pat šie sveķainie priežu
koka skali un viņu dūmi pavedina to uz miegainību.

Šajos piesmakušajos dzīvokļos darbīguma tieksme

liek noslāpēta jau bērniem mazotnē. Dūmistabas kar-

stums, sliktais apgaismojums un šaurās telpas ne-

ļauj bērniem nodoties tik nepieciešamajām rotaļām,

viņi kļūst saīguši, apnikuši (verdrossen), un tā viņi

izaug par vīriem un mājas mātēm. Tālab būtu ļoti
vēlami gaišāki kambari (Kammern) ar logiem un

krāsni blakus rijas telpai, lai tur atšķirtu slimos no

veselajiem. Pieredze māca, ka dūmenis var tikt iz-

veidots arī no mālu un salmu maisījuma (Weller-

arbeit).» 323

Dzīvojamo riju priekšrocības, tomēr nenoklusējot
to nepiemērotību slimību gadījumos, atzīmē Ļaudo-
nas draudzes pārstāvis Kristiāns Gustavs Šepfs

(Schopff). Viņš raksta: «...priekšrocība, ko dod

321 LCVA 214. U 168. Ц 44. lp.
322 Apukalna (Apes) draudzē (Valkas apr.) ap 1806. gadu

(LCVA 214. f, 218. 1., 85.-86. lp.),
323 Turpat
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zemniekam šis mājokļu veids, ir tā, ka viņš tajā var

paglābt no barga aukstuma jaunlopus un var tajā
arī žāvēt mitro labību. Kaut gan iztvaikojumus iz-

laiž, atverot vēdināmos caurumus, tas tomēr ir ļoti

kaitīgi veselībai. Sevišķi kaitīgi tas, jādomā, ir sli-

miem.» 324 Pārāk skaidrs, ka Šepfa norādītās dzīvo-

jamo riju priekšrocības — «turēt tajā mājlopus un

žāvēt mitro labību» jāuzskata par vienu no lielāka-

jiem zemnieku mājokļu ļaunumiem un dzīvokļa ne-

tīrības cēloņiem.
Nav iespējams iegūt datus par šā tipa dzīvojamo

riju skaitlisko daudzumu XIX gs. sākumā, bet pēc

ārsta O. Hūna sakopotajiem materiāliem, kas ir pla-
šākais avots par Vidzemes zemnieku mājokļiem
XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā, redzams, ka

apdzīvotas rijas telpas šajā laikā vēl ir samērā iz-

platīta parādība Vidzemes austrumu un ziemeļu

daļā (52. att.). Šī mājokļa tipa izplatību lielā mērā

var uzskatīt par nabadzības pazīmi. Par to spilgti
liecina arhīva materiāli. Tā dokumentos, kur ir norā-

dīts, ka zemnieki dzīvo tieši rijas telpā, gandrīz vien-

mēr ir arī vēl piemetināts, ka šie mājokļi ir veci,

pussagruvuši («baufāllig» vai «verfallen») un zem-

nieki ir nabadzīgi resp. nespēj uzcelt sev labāku mā-

jokli. Tā, piemēram, tas ir Doles draudzē ap 1806.

gadu, 32s Ērģemes draudzē ap šo pašu laiku 326 v. c.

Lazdonas draudzes mācītājs Johans Pancers (Pan-

tzer) vēl ap 1822. gadu raksta, ka zemnieki šajā drau-

dzē dzīvo tajā pašā labības apstrādājamā rijā, un

beidzot piemetina: «Būs labāki laiki, būs labāki dzī-

vokļi!» 327 Nosodot šādu mājokļu tipu, viņš ieteic,

ka zemniekam nepieciešama vismaz viena silta is-

taba ar logiem, kur viņš nebūtu pakļauts karstumam

un dūmiem. Pancers tomēr piezīmē, ka minētajai ista-

bai jābūt apsildāmai ar rijas krāsni, lai nebūtu jā-

izlieto lieka malka. 328

Par to, ka pārtikušajiem zemniekiem arī šādas is-

tabas jeb kambari bijuši, liecina LCVA dokumenti.

Tā, piemēram, no Nītaures draudzes ap 1820. gadu
ir ziņas, ka, kaut ari zemnieku dzīvokļi tur ir ļoti
slikti un lielākā daļa zemnieku dzīvo rijās, turīgākie-
pie tām ir uzcēluši mazas istabiņas — kambarus. 329

Līdzīgi ziņojumi ir arī no Mālpils, 33o Kokne-

ses 331 v. c.

324 LCVA 214. f, 169. 1., 77.-78. lp.; 175. 1., 237. un

256. lp.; 184. L, 314. lp.; 218. 1., 58. lp.
325 Turpat, 218. 1., 5. lp.
326 Turpat, 74. lp.
327 Turpat, 62. lp.
328 Turpat.
329 Turpat, 182. 1., 334. lp.
330 Turpat, 218. 1., 13. lp.
331 Turpat, 182. 1., 302. lp.

Runājot par dzīvojamo riju, jāatzīmē ari t. š.

nojume, paškure, pajumts, palievenes, ļovenes jeb

pašele, 332 kas atrodas rijas ieejas durvju priekšā, kā-

dēļ to dažkārt sauc vienkārši par «rijas priekšu». No-

jume uzskatāma par rijas jumta malas pagarinājumu

uz leju. Dažreiz to veido zem rijas jumta malas pie-

stiprināts vienslīpu jumts, ko mēdz atbalstīt uz res-

niem, zemē ieraktiem stabiem. Nojumes uzdevums ir

aizsargāt durvju priekšu resp. ēkas priekšu no no-

krišņiem, lai tā būtu sausa. Zem tās pabrauca ari sera

vezumu, lai tas nesalīst. Aizvien te atradās ari da-

žādi mājsaimniecības trauki: koka spaiņi, ūdens baļ-

ļiņas, slaucenes utt. Tur novietoti arī braucamie rīki

un dažādi ikdienas dzīvē lietojami darba rīki. Noju-
mes atbalststaba sānos dažkārt izveidots dobums da-

žādu sīkāku darba rīku, kā izkapts izgriežamā dū-

cīša, grābekļa zaru, āmuriņu v. c. glabāšanai (66.

att.).
Piedarbam nav nekādas ar apdzīvi saistītas iezī-

mes. Tas pie dzīvojamās rijas noder tikai gluži lauk-

saimnieciska rakstura vajadzībām. Tajā kuļ un vētī

labību, kā arī strādā citus līdzīga rakstura saimnie-

cības darbus. Tā kā piedarbs tomēr iekļaujas dzīvo-

jamās rijas ēkas kompleksā, nepieciešams īsumā rak-

sturot arī to.

Piedarbu pie rijas gala sienas veidoja ar trīs pa-

pildsienām 16—18 guļbūves vainagu augstumā. La-

bību kuļot ar spriguļiem, spriguļa vāle nedrīkstēja
atsisties pret piedarba sijām, tādēļ tās ielaistas samērā

augstu. Piedarbs dažkārt ir platāks par riju, tā lie-

lumu noteica labības kulšanas procedūra. Rijā izkal-

tētos rudzu kūļus, saliekot piedarba metienā kulšanai,

noklāja t. s. reizās, parasti liekot četras kūļu reizas.

Kūļu resgaļus lika uz ārpusi gar sienmali, bet vār-

pas divām reizām kopā. Tādā kārtā vidējo reižu kūļu

resgali sadūrās kopā. Četru reižu kūļu garumi no-

teica piedarba klona platumu.

Piedarbam raksturīgas divveramas durvis, kas

iecirstas piedarba abās sānsienās. Durvis nav gluži

piedarba sienas vidū, bet novirzītas uz rijas pusi.

Logu piedarbam nav un gaisma tajā iekļūst tikai

caur atvērtajām durvīm. Piedarbā māla klons. Pie-

darbam nav ciešu griestu, bet ir tikai griestu sijas
sānsienu sasaistīšanai sakarā ar slietā jumta sān-

spiedi. Uz šīm sijām brīvi — raiti saliktas apaļas kār-

tis — ārdi. Dažreiz šāda piedarba siju pārsegums tiek

saukts arī par luktām. 333 Uz tām rudenī sakrāva žā-

332 Pirmie trīs nosaukumi sastopami visā Vidzemē, pēdējie
divi — galvenokārt Vidzemes austrumdaļā. Tādi sastopami arī

no Vidzemes tālāk uz austrumiem — Latgalē.
333 Z. Lancmanis un А. К а r 1 ivā n s. Op. cit., 54. lpp.
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veties tādus lauksaimniecības ražojumus, kas uz

lauka vel nebija pietiekami izžuvuši, bet kurus ari

nevajadzēja sērt rija, kā, piemēram, zirņus, pupas,

linu seklu pogaļas v. c. Pec kulšanas piedarba augšu

izmantoja salmu, lopbarības un dažādu lauksaim-

niecības piederumu novietošanai. Līdzīgi mēdza iz-

mantot arī rijas augšu, kur uzkāpa no piedarba pa

pieslienamām kāpnēm. Piedarba novietoja dažādus

darba rīkus, ratus, ragavas utt. Atsevišķos gadīju-

mos piedarbā pa ziemu mitināti arī mājlopi, īpaši

zirgi. 334 Rudenī kulšanas laikā piedarbu iztīrīja un

zirgus turēja kāda nojumē. Ziņas par lopu novieto-

šanu dzīvojamās rijās visvairāk ir no Ziemeļvidze-

mes, kaut gan viens otrs norādījums par tādām ir

arī no Vidzemes dienvidu daļas (52. att.). 335

Visumā tomēr mājlopu turēšana dzīvojamās rijās

jāuzskata par Vidzeme netipisku parādību. Tas da-

rīts tikai izņēmuma gadījumos, grūtos saimnieciskos

apstākļos, kad zemniekiem trūka līdzekļu atsevišķa

zirgu staļļa vai kūts uzcelšanai. Arhīvu materiāli

rāda, ka arī šādos gadījumos mājlopu turēšana dzī-

vojamā rijā nav bijusi par ēkas celtnieciskas pārvei-

došanas cēloni, kā tas, piemēram, redzams Igaunijā.

Igauņu zemnieki piedarba kaktā ar guļbaļķu sienām

nereti izveidojuši speciālus nodalījumus aitu un cūku

novietnēm, kas izmantoti pat vēl XIX gs. sākumā. 336

Sāmsalas igauņi pat vēl mūsu dienās lopus tur pie-

darbos vai speciālā pie rijas vai istabas gala celtā

kūtī. 337

No O. Hūnam iesūtītajiem materiāliem redzams, ka

atsevišķi laikabiedri XIX gs. sākumā kritizē lopu tu-

rēšanu dzīvojamās rijās un ieteic zirgu staļļus un

pārējo lopu kūtis celt tālāk no dzīvojamām telpām.
Tas nāktu par labu kā tīrības uzturēšanai, tā arī ve-

selības saglabāšanai. 338 Tomēr zemnieku ekonomis-

kie apstākļi toreiz nereti bija tik slikti, ka tie nespēja

kūtis uzcelt, vai a/ī kūtis bija tik slikti celtas, ka

ziemā, aukstā laikā jaunlopi bija jānes siltajā rijas

istabā. Viegli saprast, kādi tad tur bija dzīves ap-

stākļi un kāds bija gaiss, kur slikti vēdināmajā tum-

šajā telpā atradās vienkopus lopi un cilvēki. Tomēr

pēc dažu laikabiedru domām šāds stāvoklis nav ne-

334 Valmieras apr. Naukšēnu pag. «Jaunirmās» (LVU AF

28. mape, 1922. g. materiāli); Cesvaines apkārtnē — Grēmu

Jezika rija (Magazin ... 55.—56. lpp.).
333 No Jumpravmuižas (Rīgas apr.) ap 1806. gadu ir zi-

ņas, ka puse zemnieku vēl dzīvo rijās un ļoti daudziem pie
tam ir arī zirgu un cūku staļļi (LCVA 214. f., 218. 1., 21. lp.).

336 I. Manninen. Op. cit., 11, 232. lpp.
3:57 А. Krastiņas komandējuma materiāli no Sāmsalas

(E-1958. g.).
338 Valmieras apr. Ēveles draudze (LCVA 214. f., 185. 1.,

89. lp.).

maz tik slikts, jo «.. . zemnieks pieradis pie sliktā

gaisa (zu starken Ausdūnstungen). Dūmistaba (resp.

dzīvojamās rijas telpa — A. Kr.), kur zemnieka ģi-

mene dzīvo kopā ar dažiem mājlopiem, kur tiek cepts

un uz oglēm vārīts un kur tiek žāvēts slapjais ap-

ģērbs, vienmēr pilna ar dažādiem izgarojumiem, un

dzīvoklis ātri piepildās ar sasmakušu gaisu, sevišķi

66. att. Rijas lieveņa stabs ar izdobumu Madonas apr. Lizuma

pag. «Veģos» (VM E 2515. mape, 317. dok.):
а — pretskats; b — sānskats; с — griezums.

naktī. Bet, tā kā rija ik dienas tiek kurināta, tad dūmi

saista kaitīgos izgarojumus un ik dienas tīra

gaisu.» 339

No visa iepriekš apskatītā tomēr ir pilnīgi skaidrs,

ka šādas rijas istabas resp. dzīvojamās rijas bija

slikts mājoklis un ne mazākā mērā neatbilda sani-

tāri higiēniskajām prasībām.

2) DZĪVOJAMĀS RIJAS AR KAMBARIEM

Līdz ar speciālu dzīvojamo kambaru piebūvēm

pie rijas sākās dzīvojamās rijas attīstība un piemēro-

šana apdzīves vajadzībām. Nekur nav konstatējams,

ka dzīvojamā rijā dzīvojamo telpu skaita palielinā-

šana kādreiz būtu sākusies ar rijas telpu sadalīšanu,

kā tas, piemēram, novērojams savrupceltās dzīvoja-

339 Apukalna draudze ap 1806. gadu (LCVA 214. f., 218. 1.,

85. lp.)
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mās istabas attīstībā, kur jaunas telpas nereti radī-

tas, pārdalot pastāvošās. 340

Dzīvojamie kambari rijai parasti pievienoti ar tri-

jām papildu guļbūves sienām. Ziemeļaustrumvid-
zemē (Alūksnes un Gulbenes teritorijā) tomēr konsta-

tēti daži izņēmumi, kur kambaris rijai pievienots ar

četrām patstāvīgām sienām kā pilnīgi atsevišķa telpa

(76. att.). 341 Šāds kambaris ar riju saplūst kopā tikai

krāsns atrašanās vietā, kur rijas un tai piegulošā
kambara sienā izgriezta vieta, lai izvirzītu kambara

krāsns muti rijā un tādējādi pasargātu kambari no

krāsns dūmiem, kamēr vēl nav dūmenis. Kā jau

iepriekš minēts, kambara piebūvi lielā mērā noteica

rijas krāsns novietojums, jo pirmie kambari tika celti

tā, lai tie saņemtu siltumu no rijas krāsns. Ja

rijas krāsns atrodas kaktā pie piedarba sienas, tad

turpmākais kambaru telpu pieaugums ļoti ierobežots.

Tad parasti ir tikai viens kambaris, t. s. sānkambaris,

jo rijas krāsns kā siltuma centra izmantošana lielā-

kam telpu skaitam nav iespējama (skat. 56. att.). Tur-

pretim daudz un dažādas kombinācijas jaunu telpu
radīšanā rodas, ja rijas krāsns novietota pie rijas gala

sienas. Šāds apsildīšanas centra stāvoklis dod iespēju

izbūvēt gala kambari vai arī ap krāsni apvienot sān-

kambari ar vienu vai vairākiem gala kambariem.

Pirmie rijas kambari bijušas nelielas telpas, kas

lietotas par pārtikas produktu pieliekamajiem, kā arī

par pagaidu mitekļiem kulšanas laikā, kad rijas telpa

bija jāatbrīvo no visa liekā. Dažreiz šāds kambaris

izmantots arī par maltuvi. Tā O. Hūnam no Bērzau-

nes draudzes ap 1802. gadu mācītājs Stengers rak-

sta, ka tur zemnieki dzīvo rijās, bet dažiem pie tām

ir piebūvēts mazs kambaris, kur viņi maļ savu la-

bību un glabā dažādas lietas. 342 Arī «Magazinā»

publicētajai Cesvaines Grēmu Jezika rijai, kas celta

XVIII gs. sākumā, ir šāds kambaris. 343

lerīkojot apsildīšanas ietaises, šie kambari pakā-

peniski pārvērtās dzīvojamās telpās.

Turpinājumā sīkāk aplūkoti dažādi kambaru

veidi.

3) DZĪVOJAMĀS RIJAS AR SĀNKAMBARIEM

Sānkambaru sienas vienmēr ir zemākas par rijas

sienām, jo sānkambaru telpas nosegtas ar rijas jumta

paspārni, ko pēc vajadzības paplašina.

340 Р. Kundziņš. Mūsu lauku būvniecības tradīcijas.
II Latvijas inženieru un tehniķu kongresa darbi. Rīgā, 1923.,

97. lpp.
841 Gulbenes raj. Litenes c. p. «Vecgāršenieki» (E 1957. g.

ekspedīcijas materiāli); Valkas apr. Veclaicenes pag. «Zāni»

(P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 412. lp.).
342 LCVA 214. f., 169. 1., 92. lp.
343 Magazin ..., I pielikums.

Kambarim, tāpat kā rijai, taisīti cieši griesti, kuru

augstums nereti ir ļoti minimāls (kādreiz tie pat ze-

māki par 1,8 m). 344

Viens no vecākajiem šada tipa sankambaru vei-

diem konstatējams Cesvaines Grēmu Jezika mājās

(67. att.). 345

Grēmu Jezika dzīvojamā rija celta ap 1720. gadu.
Tai ir trīs pamatdaļas: rija, piedarbs un gubenis, kas

celti viens otram galā. Rija ir visaugstākā un platāka,
bet katra nākoša piebūve ir mazliet šaurāka un ze-

māka. (To izmēri nav minēti.) Rijas ieeja ir tas gala
sienā zem palieveņa — t. s. ļovenēm, kas atbalstās

uz četriem masīviem stabiem. Ļovenes nosedz visu

rijas galu, rijas sānos to vēl pat nedaudz pārsnie-

dzot. Zem ļovenēm pieslietas kāpnes, pa kurām no-

kļūst virs rijas griestiem, kur tur vistas, lai gaiļa
dziesma rītos modinātu ļaudis.

leejot rijā, kaktā pa kreisi pie rijas gala sienas

redzama mālu krāsns, kāda sastopama arī Latgales
istabās. Tā blietēta no māliem tieši virs rijas klona

un ir bez akmens lādiņa. Blakus krāsnij ir durvis,

pa kurām no rijas nokļūst mazā sānkambarītī, kas

ar 3 guļbaļķu sienām pievienots rijai. Kambarīša ga-

rums ir apmēram puse no rijas telpas garuma, bet

kambarīša platums — apmēram puse no tā garuma.

Šo telpu nosedz jumts, kas pabīdīts zem rijas jumta

paspārnes. Kambarītim, tāpat kā rijai, ir cieši apaļ-
koka griesti. Lai šo telpu pasargātu no rijas krāsns

dūmiem, tai ir vēl otra ieeja no pagalma, ko lietoja
krāsns kurināšanas laikā. Kambarīša apgaismošanai
un vēdināšanai tā gala sienā ir izcirsta neliela, ar dēļu
aizbīdni nosļēdzama aile. Kambarī atrodas rokas dzir-

navas un uz trijiem zemē ieraktiem stabiem atbalstīts

guļamais sols. Šī telpa izmantota ne vien par mal-

tuvi un produktu pieliekamo, bet arī par dzīvokli.

Šāds rijas sāniem pievienots kambaris nesakļau-

jas ar pārējo ēku un izskatās kā lieks piedēklis. Tas

ļauj secināt, ka šāda tipa sānkambaris ir viens no

primitīvākajiem un vecākajiem kambaru veidiem, ko

radīja pirmā nepieciešamība izveidot atsevišķu dzī-

vojamo telpu tai laikā, kamēr vēl nebija izveidoju

844 Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. «Ķūģi» (P. Kundziņš.

Dzīvojamā rija... 418. lpp.); Gaujenas raj. Abrupes c. p.

«Kalnaboļos» dzīvojamās rijas sānkambara griesti līdz sijām
ir tikai 1,7 m augsti. Kambara ārsienas veido 9 guļbūves vai-

nagi (E 4, 3142; 1954. g. ekspedīcijas materiāli).

345 А. К r a s t i ņ a. Vidzemes zemnieku mājokļi... 12. attēls.

Skat. arī: Z\vei Berichte ūber das lettische Haus m Sūd-

ost-Livland. Magazin ..., 55.—57. lpp.

šo riju apskata arī A. Bīlenšteins. Op. cit., I,

85.—88. lpp. un P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 410. v. c.

lpp.



67. att. Dzīvojamā rija ar sānkambari Cesvaines apkārtnē, celta XVIII gs. sākumā (Magazin...).
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sies ar dzīvojamiem kambariem saistīta dzīvojamās

rijas arhitektūra.

Spriežot pēc avotu materiāliem, Vidzemē XIX gs.

šādu rijas kambaru ir visai maz.

Kādu citu sānkambaru veidu, kad sānkambaris

ir jau saliedēts ar pārējām telpām, devis A. Bīlen-

šteins, aprakstot dzīvojamās rijas modeli, kas da-

biskā lielumā bija izstādīts etnogrāfiskajā izstādē

Rīgā 1896. gadā. 346

Nav minēts, no kāda novada ņemts modeļa pa-

raugs, bet tas stipri atgādina Piebalgas apkārtnes

dzīvojamās rijas.

Šī ēka savā pamatiedalījumā ir divdaļu un sa-

stāv no rijas un piedarba. Četrslīpu salmu jumts
sniedzas tālu pāri ēkas sienām un līdz ar to nosedz

visās četrās ēkas pusēs ar guļbaļķu sienām izveido-

tas šauras gaiteņveida piebūves. Šo piebūvju ārējās

sienas veido 6—7 guļbūves vainagi, kas pārtraukti

tikai rijas galā, lai būtu brīvas rijas ieejas durvis un

mazais dūmu lodziņš, un ēkas abos sānos, lai būtu

brīvas piedarba durvis. Tādā kārtā rijas abās sān-

malās šī gaiteņveidīgā piebūve izveido sānkambarus,

bet piedarba sānos — gubeņus.

Abiem kambariem ieejas durvis atrodas gala
sienā blakus rijas ieejai. Kambarī, kas rijas kreisajā

pusē pieslejas rijas krāsnij, dzīvo saimnieks, bet kam-

baris pie rijas otrajiem sāniem ir maltuve, kurā no-

vietotas rokas dzirnavas.

Saimnieka dzīvojamam kambarim ir divi mazi

stikloti lodziņi, bet maltuvei ir tikai ar dēļa aizbīd-

ņiem noslēdzamas lūkas. Abiem kambariem ir cieši

noslēgti apaļkoku griesti. Pie piedarba šī gaiteņveida

piebūve ir vaļēja (bez durvīm un griestiem), un te

uzglabā pelus un salmus. Tur novieto arī ratus, ra-

gavas, dažādus darba rīkus utt.

Bīlenšteina aprakstā nav doti ēkas izmēri, bet

ēkas atsevišķo daļu proporcijas viegli var iedomāties,

salīdzinot šo riju ar dzīvojamo riju, ko 1953. gadā

etnogrāfu ekspedīcijas dalībnieki redzēja Gaujenas

rajona Abrupes c. p. «Kalnaboļos». «Kalnaboļu» dzī-

vojamā rija pēc nostāstiem celta XVIII gs. beigās.
Tās plānojuma principi pilnīgi atgādina Bīlenšteina

aprakstīto ēku. Arī «Kalnaboļu» dzīvojamā rija savā

pamatiedalījumā sastāv no kvadrātveida (apm.
7X7 m) rijas un piedarba, ko no visām pusēm
ietver zemi jumta pārlaidumi. Jumta pārkare no-

sedz slēgtas telpas — kambarus un gubeņus.

Rijas sienas veido 18 guļkoku vainagi, turpretim

kambaru un gubeņu ārsienas ir krietni zemākas.

Kambaru sienas rijas sānos veidotas no 9 guļkoku

346 А. Вielen s t c i n. Op. cit., I, 88.-89. lpp

vainagiem (kas ir apm. 1,9 m), pie kam rijas priek-

šējā fasādē jumta nokare ir vēl zemāka un atbalstās

tikai uz 7 guļkoku vainagiem; arī piedarba sānos pa-

lieveņa ārsiena ir tikai 7 guļkoku augstumā. 347 Kam-

bari ir apmēram 3 m plati un sniedzas visā rijas ga-

rumā. To ieejas durvis ir rijas sienā, blakus rijas

ieejas durvīm. Kambaris rijas kreisajā pusē apsilst

no rijas krāsns sāniem, un to izmanto par saimnieka

dzīvokli, bet kambaris rijas labajā pusē ir maltuve,

kurā atrodas rokas dzirnavas. Abiem kambariem ir

cieši apaļkoku griesti un apaļkoku grīda. Arī kam-

baru iekšsienas ir apaļu baļķu. Saimnieka kambara

sānsienā ir stiklots logs, maltuves sienā ir tikai viena

baļķa platumā izcirsta, ar dēļu aizbīdni noslēgta
aila. Šāda aila — lodziņš savieno arī maltuvi ar riju.
Kad rijas krāsns bija izkurināta un dūmi izlaisti,

caur lodziņu no rijas ielaida maltuvē siltumu. Saim-

nieka kambari ar riju savieno zemas durvis (to iz-

mērs bijis 0,8X0,8 m), 348 kas noderēja ne vien sa-

tiksmei, bet pa tām ielaida arī rijas siltumu. Šīs dur-

vis taisītas zemas tādēļ, lai tās atrastos zem dūmu

robežas, kas, rijas krāsni kurinot, līgojās apmēram

0,5 m zem griestiem. Tā kambaris tika kaut cik aiz-

sargāts no rijas krāsns sūrajiem dūmiem. Ēdiens ga-

tavots rijas krāsns priekšā uz pavarda, kas atrodas

kula augstumā. Ap pavardu aplikti lieli akmeņi, uz

kuriem sēdēja, kurinot uguni vai krāsns priekšā sil-

doties.

Saimes ļaudis parasti dzīvoja pašā rijas telpā,
bet saimnieks centās norobežoties mazajā kambarītī.

Arī meitas labprātāk dzīvoja un gulēja maltuvē nekā

dūmainajā, piekvēpušajā ļaužu pilnajā rijā. Maltuvē

vēl tagad saglabājusies no apaļiem egļu kokiem da-

rināta guļamā lāviņa. Jaunie puiši līduši gulēt arī uz

kambaraugšas sienā, kur nokļuva pa pieslienamām

kāpnēm caur lūku, kas atrodas virs kambara ārdur-

vīm. Tikai ziemas aukstajā laikā visa saime sanāca

dzīvot kopā rijas telpā, kur to saistīja rijas krāsns

siltums.

Šāda tipa dzīvojamo riju, raksturojot arī tās iz-

mantošanu, attēlo Kaudzītes Matīss, kas, būdams

rakstnieks un labs novērotājs, labi uztvēris Vecpie-

balgas novada zemnieku mājokļu īpatnības XVIII gs.

beigās un XIX gs. sākumā. 349 Viņš raksta: «... Ri-

847 Jāpiezīmē, ka XX gs. sākumā «Kalnaboļu» dzīvojamās

rijas piedarba galā piebūvēts labības šķūnis un, lai ērtāk va-

rētu rīkoties ar kuļmašīnu, izzāģētas 2 piedarba sienas. Pir-

matnējā veidā piedarbam apkārt bijuši bezgriestu gubeņi, kādus

rāda A. Bīlenšteins.

848 XX gs. sākumā šī durvju aila izzāģēta lielāka — 1,48 m.

849 Kaudzītes Matīss. Vecpiebalga. Latvijas novadi, I,

Rīgā [1926.1, 51. lpp.



68. att. Dzīvojamā rija ar sānkambariem Madonas apr. Liezeres

pag. «Vecvēķos», celta 1742. gadā (VM E Krēsliņu Jāņa fonds).



88

69. att. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Jaunkalniešu» dzīvojamās
rijas plāns (VM E 2420. mape, 27. dok.).

jas veids kopā ar piedarbu še ir bijis un pastāv

joprojām tāds, ka šām divām telpām atrodas apkārt
gubenis, atskaitot tik rijas priekšu, kur piebraukt, un

piedarba durvis, kur staigāt, caur ko šīm ēkām no

dažas puses ir gandrīz piramīdisks izskats; kad jumts
sniedzas bezmaz līdz zemei, tad vispirms ir raudzījuši
līdzēties tā, ka to gubeņa daļu, kas gar rijas krāsns

sāniem, ierīkoja par dzīvojamo istabu, ietaisot ārsienā

pāra lodziņu vai arī tik vienu pašu, bet ar stikla rūtīm

jau gan, uzliekot arī griestus un ieliekot durvis. Tādā

ceļā vispirms bija izbēgts no acīm kaitīgā dūmu sū-

ruma tiem, kam nav jāstrādā pie ugunskura, kā vī-

riešiem; bet sievietēm tas vēl maz līdzēja, jo visa

kurināšana palika joprojām rijā, kur dūmi no krāsns

un pavarda nāca iekšā pa vecam un tika ārā vienīgi

pusdurvīm pa virsu vai arī pa kādām šķirbām ...»
Šis apraksts saskan un labi papildina iepriekšējos
šā tipa dzīvojamo riju aprakstus. Šāda veida rijas

plāni atrodas ari VM E arhīvā (skat. 68. un 69. att.).

Materiāli, kas attēlo dzīvojamās rijas, kurām ri-

ja un piedarbs no visām pusēm ieslēgti ar sānkam-

bariem un gubeņiem, Vidzemē iegūti galvenokārt ti-

kai Piebalgas novadā. Izskatot arhīvu materiālus, se-

cināms, ka par dzīvojamām rijām ar sānkambariem

saglabājušies ļoti maz norādījumu. Jādomā, ka tie ir

vai nu ļoti vecs tips, kas jau agri izzudis, vai arī tie

celti visai ierobežotā skaitā. Pēdējā doma liekas ti-

camāka. Bez tam iespējams, ka šāda tipa dzīvoja-
mām rijām varētu būt arī sakars ar kādu etnisku

grupu Vidzemes teritorijā. Piebalgas apkārtnei rak-

sturīgās rijas ar zemajām jumta pārkārēm, kas ap

ēku nosedz sānkambarus un gubeņus, sastopamas ari

Baltkrievijā. 3so Arī Igaunijas salu zemnieku dzīvoja-
mām rijām ir saskatāmas līdzīga plānojuma iezī-

mes.
351

Vidzemē daudz biežāk sastopamas ir dzīvojamās

rijas ar t. s. gala kambariem.

4) DZĪVOJAMĀS RIJAS AR GALA KAMBARIFM

Gala kambarus, kā iepriekš norādīts, cēla rijas

galā. Pirmie, vienkāršākie gala kambari ir vientel-

pas, kas izlietotas tikai par pieliekamām telpām un

par pagaidu*mitekļiem .kulšanas laikā, kad rija bija

piesērta. Šādi kambari dažkārt ir taisīti līdzīgi no-

jumēm, kuru sānsienas aizpildītas ar pakšos savie-

notiem guļkokiem (70. att.). Par šāda veida gala
kambariem norādījumu tomēr samērā maz. Daudz

vairāk izplatītas dzīvojamās rijas, kurām gala kam-

baru jumts veidots tāpat kā rijas jumts, pie kam

jumta kore visai ēkai ir vienādā augstumā. Šādu

kambaru ārsienu uzbūvē vērojami vairāki atrisinā-

juma principi:

1) Kambara sienas celtas vienā platumā un aug-

stumā ar riju, bet kambarim griesti taisīti zemāki

(griestu sijas visbiežāk ielaistas starp 11. un 12. guļ-
būves vainagu). Tādā kārtā virs kambara izveidojās
ar guļkoku sienām norobežota telpa — kambaraugša
vai skabūzis.

sso Н. Лебедева. Жилище и хозяйственные постройки

Белорусской ССР. Труды Музея Народоведения, I, М. 1929.

851 I. Manninen. Op. cit., 11, 238. v с. lpp.
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2) Gala kambaris ir tikpat plats kā rijas telpa,

bet tā sienas ir tikai kambaru griestu augstumā, tā-

pēc jumta atbalstam pagarina kambara griestu siju

galus vai augšējo guļbaļķu vainagu pakšu galus, lai

ēkas jumta kore būtu viscaur vienādā augstumā.

3) Gala kambara sienas celtas kambara griestu

augstumā, bet platākas par riju, līdz ar to jumtam

iespējams atbalstīties tieši virs kambara griestu si-

jām. 352

Par dzīvojamām rijām ar gala kambariem-vien-

telpām ir samērā daudz ziņu no Madonas apr. Tirzas

pag., kur tās XIX gs. sākumā celtas ļoti līdzīgas.

Tām ir četras viena otrai galā grupētas daļas: kam-

baris, rija, piedarbs un gubenis. Visas telpas ir vie-

nāda platuma, bet garums dažāds. Izmēru svārstī-

bas tomēr niecīgas. (Skat. 2. tabulu.) Arī ārsienu aug-

stums visām telpām gandrīz vienāds, t. i., 16—18 guļ-

būves vainagi, bet griesti dažāda augstuma. Visaug-

stākie griesti ir rijai, kuru sijas ielaistas starp pēdējiem

diviem guļbūves vainagiem, bet viszemākie — kamba-

rim. Kambara griestiem sijas parasti ielaistas starp

10. un 11. guļbūves vainagu, tādā kārtā izveidojot

virs griestiem ar guļbaļķu sienām noslēgtu telpu —

kambaraugšu, kur nokļūst pa lūku, kas atrodas kam-

bara augšas sānsienā virs kambara ieejas durvīm

(71. att.).««

Atšķirībā no apdzīvotās rijas telpas rijas kambarim

ir lielāki vai mazāki stikloti logi un bieži vien an

dēļu grīda.

Pirmie kambari tikai nedaudz apsila no rijas

krāsns sāniem vai arī no siltā gaisa, ko ielaida pa

durvīm vai mazu lodziņu sienā starp riju un kam-

bari. 354 Siltumu kambarī radīja, arī ienesot podu

ar oglēm. 355 Dažreiz, lai no izkurinātās rijas kam-

barī ielaistu siltumu, rijas un kambara starpsienā

ierīkots izņemams ķieģelis, ko izvilka pēc tam, kad

rijas krāsns bija izkurināta un dūmi no rijas izvēdi-

nāti. 356

Līdzīga parādība sastopama arī Ziemeļrietum-

352 Sal. Р. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 418.—419. lpp.

353 Madonas apr. Tirzas pag. «Leškuti» (VM E 2506. mape,

136. dok.).

354 Madonas apr. Tirzas pag. «Lešķi» (VM E 2506. mape,

136. dok.).

355 Rīgas apr. Bīriņu pag. «Zeļļi» (P. Kundziņš. Dzī-

vojamā rija... 435. lpp.).

356 Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p. «Vecandži» (E 1956. g.

ekspedīcijas materiāli); A. Krastiņa. Zemnieku mājokļi. Et-

nogrāfisku rakstu krājums «Gulbenes rajons». 1956. gada eks-

pedīcijas materiāli. E — Rokraksts.

70. att. Dzīvojamā rija Madonas apr. Mārcienas pag. «Spridzē-
nos» (VM E 2506. mape, 45. dok.).

Kurzemē lībiešu dūmu istabās, kur krāsns mute at-

rodas namā, bet pati krāsns istabā. 357

Arī I. Manninens raksta, ka igauņu zemnieki kam-'

bara labākai apsildīšanai rijas krāsns sānos vai gala

:i '"'7 Kurzemes dūmistabas krāsns gala sienā ierīkots cau-

rums, t. s. svelmes spelte, ko krāsns kurināšanas laikā aizbāž

vai pat aizmūrē, lai dūmi neiekļūtu dzīvojamā telpā, bet at-

ver, kad krāsns ir izkurināta un iesilusi (skat. A. Sul с s.

Piezīmes par lībiešu dzīvojamo māju Ziemeļkurzemē feodālisma

sairuma laikā. E — Rokraksts).



71. att. Dzīvojamā rija ar kambari Madonas apr. Tirzas pag. «Leškutos» (VM E 2506. mape, 136. dok.).



72. att. Dzīvojamā rija ar kambariem (celta ap 1830. g.) Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kūrēnos» (VM E 2420. mape, 295. dok.)
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2. tabula

Daži dzīvojamo riju izmēri 358 (m)

siena ierīkojusi siltuma izvadīšanas caurumu, ko at-

vēra, kad rijas krāsns bija izkurināta un rija iesi-

lusi. 359

Ziemā aukstā laikā šādi kambari vēl tika vāji ap-

sildīti, tādēļ zemnieki bieži vien turpināja dzīvot tieši

rijā, kur arī gatavoja ēdienu un strādāja dažādus

mājsaimniecības darbus. Aužamos stāvus — stelles

ganaizvien tomēr novietoja gaišajā kambarī. ш Kam-

barī iemūrēja īpašas apsildīšanas ietaises — siltum-

mūri vai krāsni. Parasti siltummūris un krāsns atra-

dās kambarī pie sienas, kas atdala kambari no rijas.
Tie bija kurināmi no rijas puses, lai tādejādi pasar-

gātu kambari no dūmiem, kamēr dzīvojamām rijām
vēl nebija dūmeņa (72.—73.a att.).

73. att. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.
«Kūrēnu» kambara krāsns kurtuve

un rijas krāsns, kas apvienota ar

velvi (VM E 2420. mape, 295. dok.).

73.a att. Dzīvojamās rijas krāsns
un pavards ar rovi (celti ap
1830. g

:
) Cēsu apr. Vecpiebalgas

pag. «Kūrēnos» (VM E 10788. foto-

neg.).

358 Dati no Madonas apr. Tirzas pagasta.
359 I. Manninen. Op. cit., 11, 235. lpp.
390 Alūksnes draudzē ap 1806. gadu (LCVA 214. f., 218. 1.

83. lpp.).

Siltummūri ierīkots vairākkārtīgi izlocīts dūm-

vads, kas veidots gan no vertikāliem kanāliem —

ieru stabiem, gan arī no horizontāliem siltuma va-

diem — mūrīšiem. Siltummūrus apsildīja no rijas
puses pa speciālu rijas sienā ierīkotu caurumu, kas

atradās blakus rijas krāsns mutei. Siltummūra kur-

tuve parasti bija apvienota ar lielu iemūrētu katlu —

podu, kurā vārīja ēdienu saimei un dažkārt arī dziru

lopiem. Kurinot zem iemūrētā katla uguni, dūmi iz-

gāja cauri siltummūra dūmvadiem, apsildīja kam-

bari un pēc tam pa īpašu spelti izplūda atpakaļ rijā
zem rijas krāsns rovja jeb cepures. Ugunsdrošības

dēļ iemūrētā katla tuvumā rijas sienas nozieda ar

māliem vai pat ieslēdza ar laukakmens sienām un

velvi, ko apvienoja ar rijas krāsns priekšu (72.-74.

att.). Tādā kārtā kurināmo ekomomiski izlietoja kā

vārīšanai, tā arī telpu apsildīšanai. Vēl pilnīgāk kam-

i» g

šķi" (VM 6,50 15 I 5,00 3.6C

E! 2506. ma

e, 43 dok.

ilbi- (VM

E: 2506. ma

e, 136. dok
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74. att. Dzīvojamās rijas krāsns

un iemūrētais katls Cēsu apr.
Sērmūkšu pag. «Drēzdenēs»

(VM E 2419. mape, 205. dok.).

baru telpa tika apsildīta, kad tajā iemūrēja siltuma

krāsni. Pirmās kambaru apsildāmās krāsnis, tā-

pat ka rijas krāsnis, bija bez dūmeņa un

ierīkotas tā, lai tās būtu kurināmas no rijas puses

un dūmi atplūstu atpakaļ rijā. Ziņas par šādām krās-

nīm atrodamas Hūna sakopotajos materiālos jau no

1802. gada. Tā, piemēram, no Kalsnavas draudzes

ap 1802. gadu Dēbners (Dobner) raksta, ka «. . . dau-

dzi zemnieki uzcēluši jau ļoti ērtus dzīvokļus (do-

māti rijas kambari — A. Kr.) ar stikla logiem un po-

diņu krāsnīm, kas kurināmas no ārpuses» (t. i., no

rijas telpas —A. Kr.). 361 Līdzīgs ziņojums ir arī no

Siguldas draudzes ap šo pašu laiku. Arī tur teikts,

ka dzīvojamo riju lielākai daļai ārpusē ir piebūvētas

atsevišķas dzīvojamās telpas ar kamīnu vai piekrāsni
(Beimofen), ka>s savienota ar rijas krāsni. 362

Kambara krāsnij, tāpat kā rijas krāsnij, kurtuves

priekšā bija izveidots rovis dzirksteļu uztveršanai.

Šāda tipa bezdūmeņa kambara krāsns ar rovi pil-

nīgā lietošanas kārtībā konstatēta Gulbenes rajona

«Veckrieviņos» vēl 1956. gadā. Krāsns pamats mūrēts

no laukakmeņiem, bet kurtuve un rovis — no ķieģe-
ļiem. 863 •

Lielākas drošības labad rijas krāsns un kambara

krāsns mute dažkārt apvienotas kopējā rovī. Tas bija

Kalsnavas draudze (LCVA 214. f, 169. 1., 61. lp.; 218. 1.,
Г)6. lp.; 184. 1., 398. lp.).

362 Siguldas draudze (LCVA 214. Г., 168. 1., 50. lp.; 218. 1..

16. lp.; 174. 1., 463. lp.).
ш E — A. Krastiņas 1956. gada ekspedīcijas mate-

riāli.

viegli iespējams, jo abu krāšņu kurtuves bija novie-

totas viena pie otras taisnā leņķī (73. att.).364

Zem šī jumtveida pārseguma atradās arī pavards

ar katlu pakaramiem kāšiem. Par šādā veidā apvieno-

tām rijas un kambara krāsns kurtuvēm norādījumi
airodami arī O. Hūna materiālos jau no 1802.

gada. 365

Apsildāmam kambara galam dažkārt pievienotas

neapsildāmas blakus telpas: vējtveris, maltuve, t. s.

maizes kambaris v. c. (75. att.). Šāda tipa dzīvojamo

riju attēlojis Broce, rādot kāda pārtikuša Limbažu

apkārtnes zemnieka dzīvojamo riju ap 1797. gadu. ;i<l,;

Te gala kambarim pievienots neliels priekšnams un

pieliekamā telpa. Priekšnamā atrodas rokas dzirna-

vas. Pieliekamā telpa, t. s. maizes kambaris pieejams
tikai no dzīvojamā kambara. Šādas neapsildāmas
kambara galam pievienotas blakus telpas konstatē-

tas arī Valmieras apr. Duntes 367
un Tūjas 368

pag.

Pirmo kambaru piebūves ir ievērojams progress

dzīvojamās rijas uzlabošanā un piemērošanā apdzī-

ves vajadzībām. Tomēr nav noliedzams, ka līdz ar

to šī ēkas tipa izmantošanā apdzīves vajadzībām jau

364 Gulbenes raj. Litenes C. p. «Vecgāršenieki» (A. Kras-

tiņa. Vidzemes zemnieku mājokļi... Op. cit.). Sāda krāsns

bijusi arī Gulbenes raj. Beļavas c. p. «Maķešos» (E 1956. g.

ekspedīcijas materiāli).
365 Siguldas draudze (LCVA 214. f., 168. 1., 50. lp.).
366 J. К. В гос c. «Sammlung ...», VII sēj., 67. lpp.
367 Valmieras apr. Duntes pag. «Mūrnieki» (VM E 1928. g.

materiāli). !|
3(iB Valmieras apr. Tūjas pag. «Lotkas» (AF 1922. g. ma-

teriāli).
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75. att. Dzīvojamā rija ar kambariem Valmieras apr. Tūjas

pag. «Lotkās» (AF 1922. g. materiāli); pa labi — rijas krāsns.

skaidri iezīmējas arī zemnieku sociālā noslāņošanās.

Pirmos kambarus apdzīvoja galvenokārt tikai saim-

nieka ģimenes locekļi, bet pārējie saimes ļaudis tur-

pināja dzīvot tai pašā rijas istabā. Kaut arī pirmie

kambari, salīdzinot ar riju, XIX gs. sākumā bija jau

daudz labāks mājoklis, to izveidojumā vēl daudz kas

bija uzlabojams: telpas bija samērā mazas un šau-

ras, logi neatverami, kas apgrūtināja dzīvokļa vēdi-

nāšanu, utt.

Raksturīgs šāda dzīvojamās rijas kambara ap-

raksts saglabājies par Valmieras apr. Rubenes drau-

dzi (Papendorfsches Kirchspiel) ap 1802. gadu. Jau

XIX gs. sākumā šajā draudzē «... pie rijām sāk

celt mazus kambarus ar gluži maziem stikla logiem.

Tā kā šie kambari ir ļoti mazi, bet lodziņš vai nu

pienaglots, vai cieši iesalis, tā ka to nevar atvērt,

bet saimnieks tur (kambari — A. Kr.) mēdz uzturēties

pēc iespējas bieži, tad gaiss tajā ir tāds, ka var vai no-

smakt (bis zum Ersticken). ... leejot tādā istabā, lie-

kas, it kā esi dabūjis ar cirvi pa pieri . ..» 369

Arhīvu materiāli rāda, ka rijai pievienotais gala
kambaris nav palicis par mazu vientelpu, bet ar

laiku tiek palielināts un sadalīts vairākās atsevišķās

telpās.

Kambari sadalot, raudzījās, lai visas jaunās tel-

pas tiktu vienlīdz labi apsildītas, tādēļ visērtāk bija

LCVA 214. f., 168. 1., 177. lp. un 218. 1., 40. lp.
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76. att. Dzīvojamā rija ar kambariem Valkas apr. Veclai-
cenes pag. «Zānos» (AF 1922. g. materiāli).

pārdalīt kambari telpas garenass virzienā. Tādā ga-

dījumā kambara siltummūri, kas parasti atradās pa-

ralēli kambara gala sienai, pagrieza tai perpendiku-
lāri ar galu uz kambara vidu, tādā kārtā ar siltum-

mūri daļēji izveidojot it kā jaunu sienu (76. att.). 370

Iztrūkstošo sienas daļu papildinot ar dēļiem, izvei-

doja divas telpas, t. s. priekšas un dibenkambari, ko

apsildīja kopīgs siltummūris. Līdzīgā kārtā kambara

sadalīšanai izmantoja arī kambara krāsni, kas parasti
atradās pie tā gala sienas un bija izvirzīta ar galu

pret tā vidu. 371

370 Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Auzāni» (P. Kundziņš.

Dzīvojamā rija... 499. lpp.).
871 Gulbenes raj. Ozolkalna c. p. «Spalvas» (E —

Л Krastiņas 1956. g. ekspedīcijas materiāli); Valmieras

apr. Naukšēnu pag. dzīvojamā rija (MLB 111, 7. lp.); Valkas

apr. Jaunrozes pag. «Skripjb (turpat, 111. 8. lp. v. c).

Līdz ar kambara gala sadalīšanu parasti arī sai-

mes ļaudis pārtrauca dzīvot rijas telpā un pārnāca

kambargalā. Saimnieks parasti iekārtojās dibenkam-

barī, bet saime ieņēma priekškambari.
Līdz ar to vērojama nevienlīdzība kambara iekš-

telpu izveidojumā. Priekškambarī, tāpat kā rijā, mē-

dza taisīt māla kuļu, bet saimnieka dzīvojamā telpā
ielika dēļu grīdu. Saimnieka kambarī bija iespējams
ievērot arī lielāku tīrību un kārtību, jo tas nebija

caurstaigājams un tajā nedzīvoja tik daudz ļaužu.
Gala kambaru tālāka diferencēšanās notika pēc dū-

meņa izbūves. Līdz ar to krāsns kurtuvi no rijas pār-

vietoja kambarī, lai, krāsni kurinot, nebūtu jāstaigā

pa tumšo un piekvēpušo riju. Arī ēdiena gatavošanas

iekārtu pārvietoja no rijas kambara galā, izbūvējot
te pavardu ar riņķiem, t. s. «plīti». Pavards parasti

apvienots ar siltummūri, lai, ēdienu gatavojot,
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77. att. Limbažu raj. Vitrupes c. p. «Kurmju» dzīvojamās rijas plāns; celta XIX gs. otrajā pusē (E 1957. g. ekspedīcijas

materiāli).

patērēto kurināmo izmantotu telpu apsildīšanai (77.

att.).

Ja kambara gala bija vairākas telpas, pavardu pa-

rasti iekārtoja telpa, kas atradās tuvāk pie ieejas dur-

vīm. Līdz ar to šī telpa ieguva virtuves nozīmi. To-

izmantota arī par priekšnamu vai produktu pielie-

kamo (78. att.). 373

Ceļot dūmeni, apsildīšanas ietaises — krāsnis vai

siltummūri — ierīkoja arī telpas, ko atdalīja no gala

kambara brīvā gala. 374 Horizontālu un vertikālu dūm-

78. att. Madonas apr. Tirzas pag. «Graužu» dzīvojamās rijas plāns (VM E 7506. mape, 78. dok.).

mēr novērojams, ka riju vēl aizvien turpina izmantot

par lopbarības sagatavošanas virtuvi, dažkārt iemū-

rējot tajā pat pavardu ar riņķiem. Reizumis šāda vir-

tuve izveidota kā starptelpa starp riju un dzīvojamiem
kambariem, lai dūmainā rija būtu pēc iespējas tālāk

no dzīvojamām telpām. 372 Šāda starptelpa dažkārt

87t Cēsu apr. Cēsu pag. «Melturi» (P. Kundziņš. Dzī-

vojamā rija... 414. lpp.).

vadu — ieru sistēma tāpat deva iespēju šo telpu krās-

nis savienot ar tālāk stāvošiem dūmeņiem, pat apejot
durvis. Dažreiz attālāk stāvošas krāsnis vai citas kur-

tuves ar dūmeni savienoja pa klonā ierīkotiem kanā-

liem, kas bija izbūvēti no ķieģeļiem vai krāsns oļiem.

878 Madonas apr. Tirzas pag. «Grauzi» (VM E 2506. mape,

78. dok.).

874 Madonas apr. Druvienas pag. «Klejvas» (P. Kun-

dziņš. Dzīvojamā rija... 418. lpp.).



79. att. Dzīvojamā rija ar ugunsdrošu rovi Valmieras apr. «Noriņos» (AF 1922. g. materiāli).

7 — A. Krastiņa
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80. att. XIX gs. pirmajā pusē celtā dzīvojamā rija ar rovi Rūjie-
nas raj. Jeru c. p. «Reinoldos» (E 1954. g. ekspedīcijas ma-

teriāli).
1. Perspektīvais skats. 2. Garengriezums. 3. Plāns.

Šādi klonā ierīkoti dūmvadi kā šauri celiņi stie-

pās pa klonu no krāsns uz dūmeni, vienlaikus apsil-
dot arī telpu. 375 Šos dūmvadus iztīrīja, pēc vajadzības

paceļot to virsējo nosegumu klonā vienā vai otrā

vietā. Klonā iebūvēti dūmvadi, kā to liecina LPSR

ZA 1955. gada etnogrāfiskās ekspedīcijas materiāli,

sastopami Vidzemes dienvidaustrumu daļā. Gauje-
nas rajona teritorijā tie konstatēti ne vien vecajās

dzīvojamās rijās, bet arī vairākās XIX gs. otrajā

pusē celtajās dzīvojamās mājās — istabās (skat.

46. lpp.).

375 Gaujenas raj. Abrupes c. p. «Ceļa Puķi» un «Vecgār
šas» (A-1954. g.).

Jāpiezīmē, ka atsevišķos gadījumos Vidzemes

zemnieku dzīvojamās rijas kambargalā sastopami

ugunsdroši rovji (79.—80. att.), kas ir raksturīgi
Vidzemes savrupceltajām zemnieku istabām (skat.

42. un 43. lpp.). 376

Lielu dažādību gala kambaru pamattipu izveido-

jumos rada dažādas sīkas blakus telpas, kas pievie-

notas kambara galam vienos vai otros sānos zem

paplašinātās jumta paspārnes. Šādas blakus telpas

izmantotas par priekšnamiem — vējtveriem, 377
pro-

duktu pieliekamajām telpām, t. s. šaparīšiem, 378 mal-

tuvēm, 379 virtuvēm 380
un dažkārt arī par dzīvoja-

mām telpām. 3Bl Dažkārt, lai dzīvojamās telpas

būtu ērtākas un plašākas, kambara gals celts

platāks par riju un pārējām tai pievienotajām

telpām (77., 79. un 80. att.). 382 Daudztelpu
kambaru gali sastopami ne tikai jauncelta-

jās dzīvojamās rijās, bet arī atsevišķās vecajās

dzīvojamās rijās, kurām līdz ar kapitālisma at-

tīstību XIX gs. otrajā pusē tika piebūvētas jaunas pa-

pildu telpas, t. s. jaunais gals (78. att.). 383

Vietām zem dzīvojamām rijām ierīkoti pagrabi.
Visbiežāk ieeja pagrabā ierīkota no pagalma, retāk

priekšnamā vai pieliekamajā telpā.

5) DZĪVOJAMĀS RIJAS

AR GALA UN SĀNU KAMBARIEM

Šā tipa dzīvojamām rijām kambari novietoti ri-

jas galā vai tās sānos, pie kam tie. daļēji aptver un

kambaru galā ieslēdz arī pašu riju. Līdz ar to šā tipa

87e Rūjienas raj. Jeru c. p. «Reinoldi» un «Mazruķeļi»

(A. Krastiņ». Vidzemes zemnieku mājokļi... 93. lpp.); Cēsu

apr. Drabešu pag. «Magonītes» (P. Kundziņš. Dzīvojamā

rija ... 416. lpp.).
377 Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Dzērbenes» (VM E 2420.

mape, 209. dok.); Gaujenas raj. Abrupes c. p. «Ceļa Pūķi»

(A-1954. g.); Alūksnes raj. Vētraines c. p. «Gari Juri» (E 3,

1108).
878 Alūksnes raj. 1./a. «Gaišais ceļš» — «Terešķi» (E

1954. g. ekspedīcijas materiāli); Gulbenes raj. Litenes c. p.

«Vecgāršenieki» (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).

879 Apes raj. Jaunlaicenes c. p. «Lielbrieži» (E 1955. g

ekspedīcijas materiāli); Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Dzērbenes»

(VM E 2420. mape, 209. dok.); Valkas apr. Jaunrozes pag.

«Skripji» (MLB 111, 8. lp.) v. c.

880 Gaujenas raj. Abrupes c. p. «Ceļa Pūķi», «Vecgāršas»

(A-1954. g.); Gulbenes raj. Litenēs c. p. «Vecgāršenieki» (E
1956. g. ekspedīcijas materiāli).

881 Gaujenas raj. Abrupes c. p. «Jaunviņķi» (E 4, 3151).
382 Apes raj. Jaunlaicenes c. p. «Dauguļi» (E 1955. g. eks-

pedīcijas materiāli); Limbažu raj. Stienes c. p. «Virgas» (AP
1955. g. materiāli); Limbažu c. p. «Mežciems» (AP 1955. g.

materiāli).
888 Madonas apr. Tirzas pag. «Grauži» (VM E 2506. mape,

78. dok.).



99

81. att. Dzīvojamā rija ar kambariem Ziemeļvidzemē (1895. g.) (VM E Krēsliņu Jāņa fonds).

dzīvojamam rijam kambaru gals aizvien ir platāks par

rijas telpu (81.—83. att.). 384

Dzīvojamās rijas ar apvienotajiem gala un sānu

kambariem veidojušās pēc tiem pašiem principiem kā

dzīvojamās rijas ar atsevišķajiem gala vai sānu kam-

384 Limbažu raj. Viļķenes c. p. «Upītes» (AP 1955. g. ma-

teriāli); Rūjienas raj. Virķenes c. p. «Mazruķeļi» (E 4, 3495);

Rūjienas raj. Jeru c. p. «Reinoldi» (A. Krastiņa. Vidzemes

zemnieku mājokļi... Op. cit., 15. attēls); Valmieras apr. Jeru

pag. «Armikas» (LdzM 24. mape, 13. dok.).

bariem. Tāpat atsevišķo telpu sakārtojumā un izman-

tošanā vērojami tie paši principi, vienīgi kambaru

gals ir «kuplāks» un tajā iesaistīta arī pati rija;
līdz ar to šī tipa dzīvojamās rijas vairāk tuvinās

igauņu zemnieku dzīvojamām rijām. Vidzemē tomēr

nekad nav novērojams, ka rija būtu ieslēgta ar pie-
būvēm no visām pusēm tā, ka tai nepaliktu ārpusē
brīva siena, kā tas, piemēram, ir raksturīgs Zieme]-

igaunijas dzīvojamām rijām.

Dzīvojamās rijas ar apvienotiem gala un sānu



82. att. Dzīvojamā rija Valkas raj. Ērģemes c. p. «Zaķīšos» (E 1958. g. ekspedīcijas maieriāli).
Augšā — dzīvojamās rijas aksonometrisks griezums; daļa jumta un sienu nav parādīta, lai labāk redzētu jumta un sienu konstrukcijas; apakšā —

plāns.
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kambariem Vidzemē bijušas jau XIX gs. sākumā

Jau kādā 1815. gadā izdotajā rakstu krājumā ievie-

tots šāda tipa dzīvojamās rijas apraksts līdz ar uz-

mērojumu no Valmieras apr. Sēļu pag. «Veciņņiem»

(«Wetze-Inne» — 84. att.). 385 Šī dzīvojamā rija tā-

tad celta jau pirms 1815. gada. To raksturo jau ļoti

diferencēts kambaru gals: sānu kambaris un divi gala

kambari, kuriem siltumu dod rijas krāsns. No viena

gala kambara atdalīta neapsildāma telpa — pielie-

kamais, kas pieejams no kambara puses, bet tam

blakus, ēkas ārpusē, uzcelts vēl otrs pieliekamais,
kas pieejams no pagalma puses (84. att.). 386

«Veciņņu» dzīvojamās rijas tipu gan nevar uz-

skatīt par XIX gs. sākumā visai bieži sastopamu,

bet, kā to norāda E. Fitinghofs savā rakstā, labierī-

cību ziņā tā var noderēt par paraugu citām saimnie-

cībām.

Minētā dzīvojamā rija uzskatāma par vienu no

vecākajiem šāda tipa dzīvojamo riju paraugiem. Kā

no ēkas plāna redzams, kambaru telpas nav vēl sa-

kļāvušās veselā vienībā, bet izjūtamas kā rijai pie-

būvēti atsevišķi piedēkļi, kas radušies it kā nejauši,

ievērojot ēkas apdzīvotāju individuālās vajadzības.

Jaunākajos, XIX gs. vidū celtajos šāda tipa dzī-

vojamo riju paraugos turpretim redzams, ka atse-

višķās kambaru gala telpas jau labi sakļautas kopējā

885 šo aprakstu līdz ar ēkas uzmerojumu devis barons Fi-

tinsfhofs (skat. E. v. Vietin g h о f f. Op. cit., N. ok. R., Ш,

1. Dorpat, 1815, 23.—25. v. c. lpp.; uzmērojums 1. tabulā).

Fitinghofa raksts parādījās sakarā ar polemiku par zem-

nieku mājokļu uzlabošanu. Viņš atzīst, ka dzīvojamās rijas esot

zemnieku dzīves veidam loti piemērots mājokļu tips, ja vien

zemnieki paši esot pietiekami čakli un rūpīgi savas mājas ko-

pēji. Piemēram viņš min Salacas draudzes (Salisburgschen

Kirchspiel) zemniekus, kuriem esot labi celtas un labi iekārto-

tas mājas. Šīs draudzes Sēju muižā, kur vairākiem nolaidīgiem
zemniekiem mājas atņemtas un atdotas labāku saimnieku kop-

šanā, zemnieki esot kļuvuši ne vien pārtikuši, bet pat bagāti

un arī bez muižas atbalsta savās sētās uzcēluši tik labas ēkas,

ka tās varot noderēt citiem par paraugu (skat. Op. cit., 20. lpp.).

Šajā sakarā viņš raksturo «Veciņņu» dzīvojamo riju.

888 Attēla apraksts pēc Fitinghofa (Op. cit., 23.—26. lpp.).

Eka ir 14 asis 3 pēdas gara un 5 asis plata. Pirmajā attēlā

(Fig. 1.) Л ir saimes istaba, kurai ir ieeja а no pagalma pu-

ses. Šī telpa ir 4 asis gara un 3 asis 26" plata; tai ir 2

logi b un c.

No saimes istabas pa durvīm d nokļūst saimnieka kambarī

B, kuram ir viens logs c. šī telpa ir 2 asis 46" gara un 2

asis 1 pēdu plata.

Abas telpas apsilda kopējs no podiņiem mūrēts siltummū-

ris, kurā ievada dūmus no rijā iemūrētā katla g kurtuves.

Pat kurinot tikai ar žagariem, siltuma mūris labi sasilst.

Dūmi no iemūrētā katla kurtuves tiek ievadīti siltummūra

vertikālajā dūmvadā (1), kur tie paceļas uz augšu; pa dūm-

vadu (2) tie nokrīt lejā, un tādā veidā dūmi izlokās pa vi-

83. att. XIX gs. otrajā pusē celtās Rūjienas raj. Virķenes c. p.

«Mazruķeļu» dzīvojamās rijas plāns (E 1954. g. ekspedīcijas
materiāli).

telpu grupā un apvienotas zem ēkas jumta plašajām

paspārnēm. Līdz ar to dzīvojamās rijas kambaru

gala un pārējo telpu kompozīcijā ir panākts zināms

līdzsvars, kā rezultātā radusies monumentāla celtne

ar raksturīgu ēkas telpu apdzīvoto galu.

siem siltummūra (5) dūmvadiem, atdodami tiem savu siltumu.

Pēc tam pāri velvētajai nišai (6) dūmi pa spelti izplūst at-

pakaļ rijā zem rijas krāsns dūmu uztvērēja h. Šim dūmu

uztvērējam ir neparasta, bet ļoti mērķtiecīga forma. Tam ir iz-

dobtas piramīdas veids. Tas ir apmēram 2 asis augsts un

sniedzas līdz pašiem rijas griestiem, tādējādi labāk nekā pa-

rastie kummi uztverdams no rijas krāsns i un iemūrētā katla

g izplūstošās dzirksteles. Tas labi pasargā arī no ugunsgrē-

kiem. Rijas krāsnij ir parastais izveidojums (ar akmens lā-

diņu — A. Kr.), un tās kurtuve ir klona augstumā.

No saimes istabas A pa durvīm k nonāk rijā C. Rija ir

kvadrātveida, un tās malas izmērs ir 4 asis 4 pēdas. Rijas

sienās ir divas lūkas / un m. Griestu augstums 11 pēdas.

No rijas pa durvīm n nonāk sānu kambarī D, kas arī ir

kvadrātveida ar malas izmēru 1 ass 5 pēdas. To apsilda ri-

jas krāsns gala siena. Šajā kambarī novietoti aužamie stāvi.

Telpai viens logs о un durvis p, pa kurām nokļūst saimnieka

kambarī. Sānu kambarim ir arī vēl trešās durvis q uz ārieni.

No saimes istabas A pa durvīm r nokļūst 7 pēdu platā un

2 asis 1 pēdu garā pieliekamajā kambarī E, kuru apgaismo

logs s.

Blakus šim pieliekamajam atrodas vēl otra pieliekamā telpa

F, kurā nokļūst no ārpuses pa durvīm t. Arī šai telpai ir

logs v.

Piedarbam G ir divas platas durvis — vārti (Pforten) v

un w. Trešās durvis x piedarbu savieno ar riju. Šīs durvis ir

4 pēdas platas.

Otrajā attēlā (Fig. 2.) redzams ēkas sānskats. Jumta ma-

las pārkare priekšpusē nav parādīta, lai labāk būtu redzamas

ēkas sienas.

Virs dzīvojamās daļas griestiem (Lage) ir telpa, kas no-

robežota ar guļbaļķu sienām (Bodenraum). Tajā nokļūst pa

lūku y, kas atrodas sienā virs saimes istabas ieejas durvīm.

Arī piedarbam ir dēļu griesti, kas uzlikti uz griestu si-

jām z. Rijas ārdu sijas no ārpuses nav redzamas, jo tās at-

rodas telpā.
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84. att. Dzīvojamā rija Valmieras apr. Sēļu muižā (N. ök. R., III, 1. tabula). (Skat. 386. parindi.)

Analizējot dzīvojamo riju kambarus, nepieciešams

apskatīt to iekšējo izveidojumu, iekārtojumu un iz-

mantošanu sadzīvē. Dzīve kambarī, salīdzinot ar

dzīvi rijā, bija daudz ērtāka. Kambarim bija stikloti

logi, un tas bija gaišs. Sienas un griesti tajā bija
tīrāki nekā rijā, jo kambarī neieplūda rijas dūmi un

suta. Dažkārt kambaru sienas un griesti bija noziesti

ar māliem un balsināti. Māla klonu vietā kambarim

bieži vien ielika dēļu grīdu.
Kambarī vispirms pārgāja dzīvot saimnieks ar

savu ģimeni un vērtīgākajām mantām, bet kalpi un

pārējie saimes ļaudis joprojām palika rijā. Kad sāka

paplašināt kambaru apmērus, tajā pārnāca dzīvot arī

saime. Kambarī-vientelpā, kur saimnieks dzīvoja kopā

ar saimes ļaudīm, saimnieka ģimene aizņēma labāko

un mierīgāko kambara stūri pie siltās krāsns, bet

kalpi un pārējie saimes ļaudis iekārtojās tuvāk pie
durvīm. 387

Kambarī parasti novietoja tikai visnepieciešamā-

kos iekārtas priekšmetus: galdus, gultas, šūpuli, kā-

dus soliņus un krēslus, bet retāk lietojamos priekš-
metus glabāja klētī. Guļasvietas izvietotas kambara

kaktos un gar sienām. Kambarī nav rijai raksturīgo,

pie sienām nekustīgi pievienoto guļamo solu, kaut

gan dažkārt gulēja uz pārvietojamiem soliem, t. s.

beņķiem, uz kuriem dienā sēdēja. Sols parasti bija

jaunu puišu vai neprecēto vecāko kalpu guļasvieta.
Saimniekam un precētiem kalpiem bija gultas. Arī

meitas centās iegādāties gultas. Gani gulēja uz mū-

rīša vai zemē uz maisiņa vai kažociņa.

387 Skat. A. Krastiņa. Vidzemes zemnieku mājokli..

Op. cit., 94.-95. lpp.
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Galds Vidzemes rijas kambaros, tāpat kā istabā,
novietots pret logu un abās pusēs tam nolikti soli,

krēsli un dažreiz ari koka bluķīši. Pie tā saimes

ļaudis ēda un strādāja dažādus mājsaimniecības
darbus.

Rijas kambaros, tāpat kā istabās, pie sienām un

istabas kaktos redzami lielāki vai mazāki plauktiņi
dažādu sīkāku lietiņu uzlikšanai, bet kambara krāsns

tuvumā piestiprināti ārdiņi, kur uzmeta dažādus ap-

ģērba gabalus, kaltēja skalus, lietaskokus, uzlika

dažādas cibas vai groziņus ar cimdiem, zeķēm, dzi-

jām un dažādiem sīkumiem.

Ēdiena gatavošana un dažādi saimniecības darbi

notika rijā. Rijas krāsnī cepa arī maizi.

Kambara iekārtojumā un izmantošanā krasi iz-

paužas zemnieku sociālā diferencēšanās un mantiskā

nevienlīdzība. To labi liecina kāds apraksts no Val-

mieras rajona. 3Bß No teksta var izlobīt, ka rijas kam-

barī dzīvo saimnieks kopā ar kalpa ģimeni un vaļi-

nieku. Saimnieks aizņem telpas lielāko daļu — divus

kaktus. Tam ir krāsota gulta, galds, krēsls ar at-

zveltni, viens garš sols un vairāki mazi soliņi un

bluķīši. Tur atrodas arī vectēva un vecāsmātes gulta,
bet tā ir vienkāršāka nekā saimnieka gulta un ne-

krāsota.

Precētā • kalpa ģimene ar savām lečkām un lā-

vām aizņem tikai vienu kaktu, bet vecais vaļinieks

ar savu vecenīti izmanto tikai puskaktiņu, ļoti mazu

«rūmīti», jo viņu mēbeles sastāv tikai no gultai lī-

dzīgas «lečkiņas», maza oša koka galdiņa (dēļu ga-

bala, kurā iesistas trīs kājas), viena bluķīša un

maza soliņa. 389 Kā redzams, rijas kambara iekārto-

šana un izmantošana sadzīvē ir pilnīgi analoga ar

dzīvi savrupceltajā dzīvojamajā istabā. Saimnieks

aizvien aizņem labāko un mierīgāko stūri dzīvoša-

nai, bet kalpi un pārējie saimes ļaudis iekārtojas, kā

pagadās.
У

Ja kambara galā bija vairākas dzīvojamās telpas,
tad saime dzīvoja priekšistabā, kur atradās ēdam-

galds un kur notika visi mājas darbi, bet saimnieks

dzīvoja t. s. dibenkambarī, līdzīgi kā tas ir istabā,

kuras plānojumā ir lielā saimes istaba un mazais

saimnieka kambarītis.

Rijas kambara galu paplašinot, mājas dzīve no-

šķīrās no rijas telpas, jo tad arī ēdiena gatavošana

notika kambara galā ierīkotajā namā vai virtuvē.

Vienā otrā gadījumā rijas krāsni vēl pēc tam izman-

toja maizes cepšanai, bet rijā, kad tajā bija pabeigta
labības sera žāvēšana un kulšana, glabāja pārtiku un

388 Valmieras apr. Salacas pag. (F 811-99a).

389 Turpat.

dažādas saimniecības lietas. Citādi dzīve kambara

galā noritēja līdzīgi dzīvei no rijas savrupceltajā
istabā.

Rijas kambarus apgaismoja tāpat kā istabas. Jā-

atzīmē, ka rijas kambara apgaismošanai dažreiz pie

kambara krāsns sāniem bija izveidots t. s. ceplītis —

kamīnam līdzīga, no ķieģeļiem mūrēta, neliela ierīce,

kurā dedzināja sausu malciņu. Par šādu ierīci dzīvo-

jamās rijas kambarī XIX gs. sākumā runā Fiting-

hofs, apskatot «Veciņņu» dzīvojamās rijas kam-

bari. 390 Ceplītī kurinātās malciņas dūmus ievada

siltummūra dūmvadā, no kurienes tie caur spelti iz-

plūst rijā. Visbiežāk tomēr ceplīši konstatējami pie-

darba kaktā. Tur virs 3.—4. guļbūves vainaga trij-

stūra veidā iestiprināta ar māla javu noziesta apaļ-
koku grīdiņa. Virs tās no māla kleķa 391 vai arī no

ķieģeļiem izveidoti 30—45 cm dziļi un apmēram tik-

pat plati un augsti, ar māla javu segti iedobumi. Daž-

reiz ceplīša virsu noslēdz no ķieģeļiem darināts vel-

ves veida dzirksteļu uztvērējs rovītis (85. att.).

Ceplīši (saukti arī par rūķiem) telpu apgaismo-
šanai sastopami Kurzemes zemnieku istabās, kur tie

parasti izveidoti siltummūra sānos ar tādu aprēķinu,
lai dūmus no ceplīša varētu ievadīt krāsns dūmvadā.

Etnogrāfiskais materiāls liecina, ka rijas kam-

bara iekārtojums un izmantošana sadzīvē ir analo-

ģiska istabas iekārtojumam un izmantošanai. Tikai

kambara gala ciešā saistība ar riju, kā arī ar rijas

un piedarba izmantošanu saistītie lauksaimniecības

darbi piešķir šim mājokļa tipam īpatnēju raksturu.

Nobeidzot Vidzemes zemnieku dzīvojamo riju da-

žādo veidu analizi, nepieciešams noskaidrot arī Vid-

zemes zemnieku dzīvojamo riju dažādo tipu izvei-

došanās hronoloģiju un izplatību XVIII gs. beigās un'

XIX gs. pirmajā pusē. Apdzīvotas rijas telpas XIX gs.

sākumā konstatētas visā Vidzemē, bet tās pa lie-

lākai daļai (70%) celtas jau pirms 1800. gada. 392

XIX gs. sākumā Vidzemes zemnieku dzīvojamām ri-

jām ir arī jau piebūvēti speciāli dzīvojamie kambari.

Tie ir vai nu vāji apsildāmas telpas, ko izmanto

tikai par pagaidu mītni siltā laikā, vai ari tiem iekār-

totas speciālas apsildīšanas ietaises.

Vāji apsildāmie kambari konstatēti jau dažām

XVIII gs. sākumā celtajām dzīvojamām rijām. 393

Arī kambari ar speciālajām apsildīšanas ietaisēm pie

S9O E. v. Vietinghoff. Op. cit., N. ok. R., 111, 1, Dor-

pat, 1815, 23., 25. lpp.
891 Madonas apr. Vestienas pag. «Rizgu» rijā (tagad tā

atrodas LdzM Vidzemes sētā).
,Я2 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 419. lpp.
898 lepriekš apskatītā Grēmu Jezika dzīvojamā rija ar sānu

kambari no Cesvaines apkārtnes un «Rakuķu» dzīvojamā rija,
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85. att. «Ceplītis» piedarba apgaismošanai Cēsu apr. Kūduma pag. «Gulbjos» (VM E 2419. mape, 313. dok.).

dzīvojamām rijām bijuši jau XVIII gs. beigās. To ap-

liecina iepriekš pieminētā literatūra, kas parādījās

XIX gs. pirmajā pusē sakarā ar polemiku par zemnieku

mājokļu uzlabošanas jautājumu. Šajā literatūrā norā-

dīts, ka atsevišķos gadījumos no rijas atdalīto dzī-

vojamo telpu skaits ir jau visai liels; ieskaitot ap-

sildāmos gala un sānu kambarus, šādu telpu ir 2—3

vai vēl vairāk, jo lielākās kambara telpas ar dēļu

šķērssienām sadalītas vairākās daļās. Kambaru sa-

dalītājas sienas parasti gan nav iebūvētas, kambari

ceļot, bet vēlāk — atkarībā no saimes lieluma un va-

jadzībām un saimnieka iespējām. Tā Zāmens no Apu-
kalna 1814. gadā raksta, ka tur zemniekiem pie rijas
esot speciālas dzīvojamās istabas ar mazu priekš-

namu. Dažreiz istaba sadalīta ar dēļu sienu. Šādas

dzīvojamās telpas tur esot jau daudziem zemniekiem

un tādas būtu visiem, ja būtu vieglāk iegūstami būv-

koki. Tagad pēc tiem tālu jābraucot un zemnieki ne-

esot spējīgi tos pievest. 394

Līdzīgas ziņas ap 1815. gadu sniedz arī Fiting-

ari no tās pašas apkārtnes (Magazin... 1. un 2. pielikums;
skat. ari A. Bielenstein. Op. cit., I, 91. lpp., kur viņš sīki

apskata «Rakuķu» dzīvojamās rijas attīstības gaitu, norādot,

kad tai uzcelta katra jaunā piebūve: kambaris, virtuve, pag-

rabs utt.).
394 N. sk. R.. 11, 4, Dorpat, 1814, 384.—385. lpp.

hofs, norādot, ka Mazsalacas (Salisburg) draudzē

zemnieku lielākai daļai pie rijas piebūvēts vismaz

viens kambaris saimnieka personīgajām vajadzībām.
Bet dažiem čaklākajiem un līdz ar to turīgākajiem
zemniekiem pie rijām esot pat izveidoti dzīvokļi ar

vairākām ērtām telpām. 395

Arī Lēviss ap 1814. gadu izsakās, ka jau pirms

daudziem gadiem Vidzemes guberņas latviešu apdzī-

votajā daļā — Cēsu, Smiltenes, Mazsalacas v. c. no-

vados zemnieki pie rijām piebūvējuši gaišas istabas,

kas labi apsildāmas pat ziemā stiprā salā. Šāda

zemnieku mājokļu uzlabošana notiekot sevišķi tajos ap-

vidos, kur zemnieki nodarbojoties ar amatniecību, pie-

mēram, aušanu, un tādēļ tīras un gaišas istabas tiem

esot ļoti nepieciešamas. 396

Sakarā ar polemiku zemnieku dzīvokļu uzlaboša-

nas jautājumā Tartu universitātes profesors Krauze

tai pašā laikā atzīmē, ka Vidzemes latviešu apriņķos

jau kopš 30 gadiem dūmu istabu (Rauchstuben)

skaits manāmi samazinājies. Lielākā zemnieku daļa

vairs nedzīvojot dūmu istabās, bet esot piebūvējuši

895 E. v. Vietinghoff. Op. cit., N. ok. R., 111, 1, Dorpat,

1815, 22.-26. lpp.
396 [A. Lovis.] Op. cit., N. ok. R., 11, 4, Dorpat, 1814,

294.-295. lpp.
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pie tām sev ērtu dzīvojamo telpu ar priekšnamu, mal-

tuvi un pieliekamo.

Viņš tomēr piezīmē, ka tas tā ir tikai turīgāko
zemnieku sētās, bet trūcīgāko zemnieku saimes ļaudis
(Leute) dzīvojot vel rijas telpā. 397

Ka Vidzemes latviešiem XVIII gs. beigās ir bi-

juši jau apsildāmi rijas kambari, apliecina arī A. Hu-

pels. Salīdzinādams igauņu un latviešu zemnieku

mājokļus ap 1777. gadu, viņš norāda, ka igauņu zem-

nieku dzīvojamām rijām piebūvētie kambari esot ti-

kai aukstas, tumšas un kailas pieliekamās telpas
(kalt, finster und blosses Magazin), bet pie latviešu

zemnieku rijām pa lielākai daļai esot gaišs un silts

kambaris. 398

lepriekš minētie autori sniedz tikai ļoti vispārē-

jus norādījumus, no kā var vienīgi secināt, ka dzīvo-

jamie kambari pie rijām vispār ir bijuši. Šīs ziņas
var precizēt, izsekojot O. Hūna XIX gs. sākumā

sa-

vāktajiem materiāliem, kas īsumā raksturo gandrīz
visu Vidzemes draudžu zemnieku mājokļus. Pēc šiem

materiāliem redzams, ka XIX gs. sākumā vēl samērā

plaši tiek apdzīvota pati rijas telpa un ka tieši XIX gs.

pirmajā ceturksnī notiek zināms kāpinājums dzī-

vojamo kambaru piebūvēšanā. Tā, piemēram, Apu-
kalna draudzē ap 1802. gadu, kā atzīmē O. Hūns,
zemnieki dzīvo vēl rijā un reti kāds pie rijas ierīko-

jis dažus gaišus kambarus ar logiem un krāsnīm. 399

Turpretim ap 1822. gadu norādīts, ka gandrīz visi

zemnieki pie rijām piebūvējuši I—2 siltus kamba-

ius, kam ir 2—3 stikla logi. 409 Šādi kambari ir vi-

siem Apes muižas zemniekiem un vairāk nekā 3/i

Jaunlaicenes zemnieku. Starp tiem ir arī vairāki

tādi, kam ir 3—4 siltas istabas ar lielām gaišām

stikla rūtīm. Arī Veclaicenes muižā ir vairāki zem-

nieki, kam ir šādas labas ērtas dzīvojamās telpas,
un to būtu vēl vairāk, ja šai apkārtnē nebūtu koku

trūkums. 401

%

Līdzīgs stāvoklis ir arī Dzērbenes draudzē. Sa-

līdzinot ziņojumus no šīs draudzes, redzams, ka ap

1802. gadu zemnieku mājokļi tur ir apzīmēti par slik-

tiem un veselībai kaitīgiem, 4o2 bet ap 1820. gadu jau

norādīts, ka lielākā daļa zemnieku dzīvojot labās

dzīvojamās istabās resp. rijas kambaros. 403 Vecdrustu

un Aulas muižā tādi esot Va no visiem zemniekiem,

Krause. Op. cit., N. ok. R., H, 4, Dorpat, 1814,

335.—336. lpp.
898 А. Hup c 1. Topographische Nachrichten von Lief- und

Ehstland. 11, Riga, 1777, 165. lpp.
399 LCVA 214. f., 218. 1., 85.-86. lp.
400 Turpat, 185. 1., 20., 379. un 380. lp.
401 Turpat.
408 Turpat, 169. 1., 31.—32. lp.; 218. !.. 55. lp.
408 Turpat, 284. 1., 270. lp.

Jaundrustu muiža (Gothardsberg) —

З
м, bet Drustu-

Briņķu muiža — visiem zemniekiem. 404

Arī no Lugažiem ap 1820. gadu ir ziņas, ka bei-

dzamajos 20 gados zemnieku dzīvokļi stipri uzlabo-

jušies, pie kam daži zemnieki piebūvējuši kambarus

ar logiem. 4or>

Līdz ar speciāli apsildāmajiem kambariem da-

žām dzīvojamām rijām bijuši arī dūmeņi, piemē-

ram, Dikļu 406
,

Limbažu 407
,

Raunas 408, Mazsalacas 409

un Siguldas 410 draudzēs.

Salīdzinot dzīvojamās rijas ar savrupceltajām

istabām (skat. 47. lpp.), dzīvojamām rijām dūmeņi

bijuši tomēr reti. Daži laikabiedri aizrāda, ka zem-

nieki vispār neatzīstot dūmeņu ierīkošanu un, ja

muižu īpašnieki likuši tādus tiem uzcelt par muižas

līdzekļiem, esot tos pat aizmūrējuši. Tā, piemēram,

Tartu universitātes profesors Parrots piemin Dikļu
muižas īpašnieku Tīzenhauzenu un Rankas Zīversu,

kuri jau pirms vairākiem gadiem dažiem saviem

muižu zemniekiem uzcēluši labas mājas ar velkmes

krāsnīm un dūmeņiem, bet Rankas zemnieki pēc tam

dūmeņus aizmūrējuši. 411 Parrots pat matemātiski ap-

rēķina, cik daudz siltuma caur dūmeni ejot zudumā.

Viņš norāda: ja zemnieku krāsnīm būtu dūmeņi, tad,

lai iegūtu telpās tādu pašu siltumu, kurināmā dau-

dzums būtu jāpalielina vairāk nekā par pusi. 4l2

Arī Lēviss norāda, ka ar dūmeņiem zemnieki no

rijas izvadot siltos dūmus un līdz ar to patērējot
daudz lieka kurināmā. Bez tam dūmeņi ļoti bieži ir

par ugunsgrēku cēloni, jo zemnieki tos laikā neiztī-

rot. Tāpat kā dūmeņi, zemniekiem nederot arī velk-

mes krāsnis, jo viņi aizmirstot īstā laikā aiztaisīt

speltes un krāsns izdziestot. Citos gadījumos tie spel-
tes aizverot par ātru, un tad rodoties cits ļaunums —

saindēšanās ar tvanu. 413 Lēviss ciniski konstatē, ka

zemnieku līdzšinējais dzīves veids pierādot, ka tas,

kas dažam vācietim liekoties pilnīgi neiespējams, lat-

viešu zemniekam nesagādājot nekādu grūtību. Tā,

piemēram, svešiniekam, ieejot zemnieka mājā, pre-

tim plūstošais dūmu mutulis liekot atlēkt atpakaļ,

404 Turpat.
403 Turpat, 185. 1., 32.-a lp.
408 Turpat, 218. 1., 38. lp.
407 Turpat, 96. lp.
40« Turpat, 169. 1., 24.-25. lp.

40!) Turpat, 218. 1., 32. lp.
410 Turpat, 16. Ip.
411 G. F. Parrot. Op cit., N. ok. R., 11, 4, Dorpat, 1814,

300. lpp.
412 Turpat, 312. lpp.
418 [A. L6wis.] Op. cit., N. ok. R., 11, 4, 1814, Dorpat,

288.-289. lpp.
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bet zemnieks par to tikai pasmejoties, jo viņš jau no

mazotnes pie tā pieradis. Tādēļ nevajagot nekad sava

paša izjūtas piedēvēt cilvēkiem, kas atrodas pavisam

uz citas kultūras pakāpes. Bez tam dūmi paceļoties

uz augšu, un tāpēc telpas apakšējā daļā ļoti labi va-

rot uzturēties, sēžot uz zemiem sēdekļiem. 414 •

Zīverss, «rūpējoties par latviešu zemniekiem», no-

rāda, ka zemnieki vispār esot netīrīgi; dažreiz tie

atļaujot ziemā uzturēties dzīvoklī pat suņiem un ai-

tām, tādēļ viņu veselība «bezgala ciestu» (unendlich

leiden), ja dzīvoklim būtu dūmenis. Rijas ar savu

līdzšinējo apkures veidu tiekot ik dienas pamatīgi

izvēdinātas, un gaiss tajās esot tik tīrs, kāds nekad

neesot pilsētnieku dzīvokļos ar dūmeņiem. 415

lepriekš minētie piemēri pārāk skaidri bez liekiem

komentāriem parāda valdošās šķiras pārstāvju no-

stāju pret klaušu zemniekiem XIX gs. sākumā. Viņu

uztverē latvieši bija tikai neattīstīti, tumši ļaudis, kas

noderēja vienīgi darbam. Muižnieku uztverē klaušu

zemnieki varēja dzīvot ari visprimitīvākajos apstāk-

ļos un, patērējot visminimālākos līdzekļus savas dzī-

ves iztikai, tiem vajadzēja bez kurnēšanas nenogur-

stoši ražot materiālās vērtības, ar ko muižu īpašnieki

pildīja savas klētis un kabatas.

Skaidrs, ka dūmeņu lēnā ieviešanās izskaidro-

jama nevis ar to, ka zemnieki neprastu tos taisīt vai

lietot, bet ar zemnieku slikto ekonomisko stāvokli un

trūkumu, kas kavēja ķieģeļu iegādi.

Plašākos apmēros dūmeņi dzīvojamās rijās iemū-

rēti tikai XIX gs. otrajā pusē, kad, kapitālismam

strauji attīstoties, zemnieki masveidā sāka iepirkt

mājas par dzimtu. Šajā laikā, galvenokārt XIX gs.

60. gados, dzīvojamās rijās iebūvēti arī masīvie

rovji. Arī arhitekts P. Kundziņš norāda, ka masīvie

ugunsdrošie rovji dzīvojamās rijās nav konstatēti

pirms 1850 gada. 4l6 Tāpat to liecina autores Rūjie-
nas rajonā iegūtās ziņas, 417 kur vecajās, XIX gs.

vidū celtajās dzīvojamās rijās masīvās rovju ietaises

saglabājušās vēl līdz pat šā gadsimta 50. gadiem.

Redzams, ka dzīvojamās rijas kambara galos rovji

celti daudz vēlāk nekā savrupceltajās istabās, kurās

rovis konstatēts jau XVIII gs. beigās. 4lß

Tāpat XIX gs. otrajā pusē saimniecībās ar inten-

sīvi izvērstu lopkopību pie dzīvojamām rijām celtas

414 [A. L6wis.] Op. cit., N. ok. R., 11, 4, 1814, Dorpat,
267.-268. lpp.

415 S ievērs. Op. cit., N. ok. R., 11, 4, Dorpat, 1814,

368. lpp.
418 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 424. lpp.
417 E 1954. gada ekspedīcijas materiāli.

41R Cēsu apr. Raunas pag. «Speikstos», kas celti 1780.

gadā, bijis ugunsdrošs rovis — virtuve (VM E 2427. mape,

53. dok.).

arī speciālas virtuves lopbarības sagatavošanai ar

lieliem, iemūrētiem katliem. Parastais ēdienu gatavo-

jamais pavards, kas atradās rijas kambara gala vir-

tuvē vai dzīvojamā telpā — t. s. saimes istabā, kļuva

par mazu. Tālab vienā ēkā bieži iekārtoja divas vir-

tuves: vienu parasto — ēdienu gatavošanai, bet otru,

t. s. melno virtuvi — lopbarības sagatavošanai un

citām saimniecības vajadzībām. Tajā mazgāja arī

veļu, apstrādāja kautos mājlopus un veica citus

līdzīgus, netīrākus saimniecības darbus.

Izveidojot dūmeni un speciālu, ar riju nesaistītu

virtuvi, dzīvojamās rijas kambara gals kļūst pilnīgi

neatkarīgs no rijas un saistīts ar to tikai mehāniski.

Šādi iekārtots kambara gals ar priekšnamu, pielie-
kamo telpu, virtuvi vai rovi un vairākām dzīvojamām

telpām jau pilnīgi atgādina savrupceltās dzīvojamās

mājas iekārtojumu un izmantošanu.

Daudztelpu kambara gala izveidošana ir spilgta

kapitālistiskā ražošanas veida iezīme, kad atsevišķās

turīgo zemnieku sētās ar intensīvu saimniecību radās

nepieciešamība un pietika arī līdzekļu ērta daudz-

telpu dzīvokļa izveidošanai. Turpretim trūcīgo zem-

nieku un sīkzemnieku sētās vēl līdz pat XIX gs. bei-

gām saglabājās vecie primitīvie dzīvojamo riju tipi.

Tajos pārmūrēja un uzlaboja vienīgi apkures ietai-

ses, ierīkojot dūmeņus un siltummūrus. Analizējot

dzīvojamo riju plānojumus, konstatējams, ka tās kam-

bara gals dažreiz simetriski sadalīts divās patstāvī-

gās daļās ar divām virtuvēm un divām ieejām. Šādā

gadījumā ēku apdzīvoja 2 ģimenes ar šķirtu saimnie-

cību: divi saimnieki, t. s. pusgraudnieki, kas apsaim-

niekoja vienas mājas, vai arī saimnieka un kalpa

ģimene, katra ar savu saimniecību. Citreiz ar saim-

nieku kopējā kambara galā dzīvoja arī rentnieka vai

vaļinieka ģimene, kas nespēja uzcelt savu dzīvojamo
ēku.

šāda veida rijas kambara gala iekārtojums bū-

tībā neizmaina dzīvojamās rijas tipu, bet raksturo

vienīgi zemnieku sociālo stāvokli un mājas dzīves

veida īpatnības.

XIX gs. beigās dzīvojamā rija beidz tālāk attīs-

tīties un izbeidzas arī jaunu dzīvojamo riju celšana

vispār. Kapitālisma straujā uzplaukuma rezultātā

par zemnieku mājokļu galveno tipu kļūst no rijas

savrupceltā dzīvojamā māja — istaba. Piemēram, ja

Vecpiebalgas novadā XIX gs. otrajā ceturksnī bija

tikai dažas istabas, tad ap ХТХ gs. vidu tās ir jau

gandrīz visiem zemniekiem. 419 Daudzi zemnieki sāka

pamest savas līdzšinējās dzīvojamās rijas un cēla

419 Kaudzītes Matīss. Vecpiebalga. Latvijas novadi, I,

Rīgā [1926.], 51. lpp.



86. att. Latvijas PSR dzīvojamo riju kartograma.

87. att. Latvijas PSR izlokšņu karte (pēc LPSR ZA Valodas un literatūras institūta materiāliem).
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jaunas istabas. Cēsu apr. Lizuma un Druvienas pag.

uz savrupceltajām istabām zemnieki pārgājuši dzī-

vot ap 1870.—1880. gadu. 420 Vienīgi trūcīgie zem-

nieki vēl samērā ilgi palika dzīvot vecajās rijās. Da-

žos atsevišķos gadījumos arī turīgākie zemnieki pēc

veca paraduma pielaboja un atjaunoja dzīvojamās

rijas savas ģimenes vajadzībām. Pa lielākai daļai

tajās tomēr mitinājās tikai kalpi vai vaļinieki, kuri

nespēja uzcelt labākas dzīvojamās ēkas.

Līdz ar to var secināt, ka XIX gs. beigās dzīvo-

jamā rija kā zemnieku mājokļu tips zaudējusi savu

nozīmi un tās vairs necēla.

Nobeidzot Vidzemes zemnieku dzīvojamo riju at-

sevišķo tipu analizi, nepieciešams noskaidrot to izpla-
tību Vidzemē. Kaut arī viens vai otrs dzīvojamo riju

tips atrodams dažādos Vidzemes novados, katram no-

vadam raksturīgs savs tips.

1) Apdzīvota rijas telpa diezgan vienmērīgi kon-

statēta visā Vidzemē.

2) Dzīvojamās rijas ar sānu kambariem konsta

tētas galvenokārt Piebalgas novadā un arī Cesvai-

nes apkārtnē. Pārējā Vidzemē sānu kambari nav

konstatēti.

3) Dzīvojamās rijas ar gala kambariem raksturī-

gas visā Vidzemē, bet pārsvarā ir Austrumvidzemē.

Dienvidaustrumvidzemē nav datu par kambaru tā-

lāku sadalīšanu, turpretim Ziemeļaustrumvidzemē

sastopami galvenokārt divtelpu gala kambari, pie

kam telpas dalītāja siena celta ēkas garenajā vir-

zienā.

4) Dzīvojamās rijas ar apvienotiem gala un sānu

kambariem celtas galvenokārt Vidzemes ziemeļrie-

tnmapgabalos, Ziemeļvidzemē un nedaudz arī Vidze-

mes vidienā ap Piebalgu. Ziemeļrietumvidzemē rak-

sturīgas telpu skaita ziņa bagātākās kambaru pie-

būvju variācijas, kam daudz līdzības ar Dienvid-

igaunijas dzīvojamām rijām.

Kartografējot dzīvojamo riju atsevišķu tipu izpla-
tību Vidzemē (86. att.), redzams, ka tie liela mērā

sakrīt ar Vidzemē sastopamo latviešu valodas dia-

lektu grupu un izlokšņu robežām (87. att.). Šais ro-

bežās daļēji iekļaujas arī pārējo latviešu materiālās

kultūras veidojumu, piemēram, tautas tērpu 121
un

zemkopības darba rīku 422 dažādo tipu izplatības ra-

420 VM E 2435. mape, 142. dok.

421 M. Слав а. Латышская женская одежда и ее ор-

наментация (XVIII—XX вв.). Автореферат диссертации на

соискание ученой степени кандидата исторических наук. М.

1955, 9.—11. lpp.
422 И. Лейна с а р е. Земледельческие орудия латышей

в XVIII — первой половине XIX века Советская этнографии

VI, М. 1957, 28.-29. lpp.

joni. Balstoties uz tiem, izdalāmi vairāki etnogrāfiski
novadi: Ziemeļrietumvidzeme, kur vērojama liela

līdzība ar Dienvidigauniju, Austrumvidzeme — kur

konstatējamas kopējas iezīmes ar Latgali. Atsevišķi

paliek Vidzemes vidiene un Rīgas apkārtne. Izdalītie

etnogrāfiskie novadi daļēji sakrīt arī ar arheolo-

ģiskā materiāla īpatnībām. 423 Analizējot materiālus

par dzīvojamām rijām, redzams, ka Ziemeļvidzemē,

kur dzīvoja arī lielāks skaits somu-ugru tautības

pārstāvju — igauņu (kuriem rija ir sens etnisks mā-

jokļu tips), dzīvojamās rijas uzrāda augstāko attīs-

tības pakāpi. Tām ir visbagātīgākās kambaru piebū-

ves, kas lielā mērā atgādina no rijām savrupcelto

istabu iekārtas principus. Turpretim Rīgas apkārtnē,
kur pārsvarā dzīvoja baltu cilmes zemnieki, galve-
nais mājokļa veids ir no rijas savrupceltās istabas,

kas raksturīgas ari citām baltu tautām, it īpaši Zem-

galē, Kurzemē un Zemaitijā.

Tā kā dzīvojamā rija, atskaitot Vidzemi, pārējā

Latvijas teritorijā tikpat kā nav sastopama, jādomā,
ka Vidzemes latvieši paražu dzīvot rijā aizguvuši

no saviem kaimiņiem somu-ugru tautu pārstāv-

jiem — igauņiem un atsevišķām Vidzemē dzīvojo-
šām igauņu grupām. Sakarā ar to parastā rija lat-

viešu zemnieku sētās izveidota par dzīvojamo riju.

Smagajās klaušās nomocītie un dažādu ekonomisku

likstu piemeklētie Vidzemes zemnieki bieži vien arī

nemaz nav centušies atbrīvoties no dzīves rijā, jo

baidījās, ka muižnieki tad tos vairāk izmantos.

Tādā kārta Vidzemē dzīvojošie baltu tautu pār-

stāvji, kuriem no seniem laikiem raksturīgs dzīvokļa
veids ir nams un no nama izveidotā istaba, laika

gaitā radījusi sev otru mājokļa tipu — dzīvojamo

riju, kuras kambaru gala plānojums lielā mērā at-

gādina savrupcelto istabu.

Kad īsti Vidzemē dzīvojošās baltu ciltis sākušas

izmantot riju par dzīvokli, uz to šajā monogrāfijā
iztirzātais materiāls nedod atbildi, jo nepieciešami

pētījumi par senākiem laika posmiem. Turpretim mo-

nogrāfijā sakopotais materiāls nenoliedzami rāda, ka

dzīvojamo riju dažādo tipu izveidošanā, uzlabošanā

un labākā iekārtošanā liela nozīme bijusi zemnieku

ekonomiskajiem apstākļiem. No laikabiedru ziņoju-
miem nepārprotami redzams, ka tur, kur zemnieki

sasnieguši zināmu labklājību, labāki arī viņu mā-

jokļi. Turīgākajiem zemniekiem pie rijām ir uzcelti

viens vai vairāki speciāli dzīvojamie kambari ar

stikla logiem un dūmeni; trūcīgie zemnieki turpre-

tim dzīvo tieši rijā, kas gandrīz vienmēr ir parastā

423 X. Моор а. О древней территории расселения бал-

тийских племен. Советская археология, 11, М. 1958, 9.—33. lpp.
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labības kuļamā rija, turklāt lielākoties sliktā stā-

voklī. Tām nav ciešu pamatu, nav stikla logu, to sie-

nas ir mitras. To pilnā mērā apstiprina arī O. Hūna

XVIII gs. beigas un XIX gs. sakuma no dažādam

Vidzemes draudzēm LCVA fondos par zemnieku mā-

jokļiem savāktie materiāli. Tie nepārprotami liecina,
ka XIX gs. 20. gados, uzlabojoties ekonomiskajiem

apstākļiem, arī zemnieku mājokļi tiek ievērojami uz-

laboti, salīdzinot ar tiem, kādi tie bija XVIII gs.

beigās un XIX gs. pirmajos gados. Līdz ar klaušu

saimniecības sairšanu, kad naturālās klaušu saim-

niecības vietā aizvien vairāk iespiedās kapitālistis-
kais ražošanas veids, atsevišķās zemnieku sētās

uzlabojās arī dzīves standarts — sevišķi Rīgas ap-

kārtnē gar Daugavu un lielāko tirdzniecības un sa-

tiksmes centru tuvumā, kur zemniekiem bez lauk-

saimniecības bija iespējams iegūt kādu blakus peļ-

ņas avotu. Tur turīgākie zemnieki nedzīvoja tieši

rijā, bet viņiem bija speciāli dzīvojamie kambari ar

stikla logiem un dūmeņiem yai pat savrupceltas dzī-

vojamās mājas — istabas.

Līdz ar to nobeigumā secināms: ja dzīvojama

rija un tās atsevišķo tipu izplatība Vidzemē saistāma

ar Vidzemes iedzīvotāju etniskiem grupējumiem, tad

tās ilgā saglabāšanās Vidzemē — baltu tautu apdzī-

votajā novadā — nenoliedzami saistāma ar zemnieku

grūtajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Zemniekiem

rija bija nepieciešama, lai varētu sekmīgi vadīt savu

saimniecību, bet dzīve rijā deva iespēju ietaupīt is-

tabas celšanai nepieciešamo celtniecības materiālu

un darbaspēku. Bez tam ar riju apvienota dzīvokļa
celšanu sekmēja arī muižnieku rīkojumi. Līdz ar eko-

nomisko apstākļu uzlabošanos Vidzemes zemnieki

atstāja dzīvi rijā un cēla istabas.

4. DAŽI CITI ZEMNIEKU MĀJOKĻI

Bez zemnieku dzīvokļu galvenajiem jeb pamatti-

piem — dzīvojamām rijām un istabām — Vidzemes

zemnieku sētās XIX gs. pirmajā pusē svarīga nozīme

ir arī vēl dažiem citiem zemnieku papildu mājok-

ļiem, kā namiņiem, dzīvojamām pirtīm un klētīm,

kas cieši saistīti ar dzīvojamām ēkām un dažkārt arī

paši tiek izmantoti par dzīvokļiem.

1) NAMIŅI

Vāji attīstītās un slikti izveidotās apkures sistē-

mas dēļ Vidzemes zemnieku istabās un dzīvojamās

rijās, kurinot pavardu un krāsnis, telpa piepildījās

dūmiem. Bez tam virtuvē, rovī un arī dzīvojamās

rijas krāsns priekšā, kur notika ēdiena gatavošana,

valdīja tumsa, ja nebija atvērtas durvis vai mazās,

ar dēļu šautrām noslēdzamās ailas ēku sienās. Tā-

dēļ pavasarī, tiklīdz iestājās kaut cik siltāks laiks un

88. att. Namiņš-slietenis Valmieras apr. Ainažu pag. «Eibokos»

(AF 1921. g. materiāli):

а — pretskats; b — plāns; с — namiņa ieejas durvis.

dzīvojamās telpas nevajadzēja vairs apsildīt, ēdiena

gatavošanu un citus ar virtuvi saistītus darbus cen-

tās izdarīt šim nolūkam speciāli celtā namiņā, t. s.

vasaras virtuvē.

Sevišķi nepieciešams namiņš dzīvojamās rijas
iemītniekiem bija rudeņos pa kulšanas laiku, kad vā-

rīšanu rijas krāsns priekšā uz vaļēja pavarda trau-

cēja rijā žāvēšanai sakrautais sers. Bez tam pavarda

kurināšana šajā laikā bija arī bīstama, jo sers viegli

varēja aizdegties un ugunsgrēkā aizietu bojā visa raža

un arī pati ēka. Vienīgi ziemā aukstā laikā, neska-

toties uz dūmiem, vārīja istabā vai dzīvojamā rijā,

jo dzīvojamās telpas tā kā tā vajadzēja apsildīt.

Namiņa celšanai vietu izraudzījās atstatāk no citām

saimniecības ēkām, lai tās pasargātu no dūmiem un
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ari no varbūtēja ugunsgrēka, kas namiņā izcēlās sa-

mērā bieži. Parasti namiņu cēla ūdens tuvumā: upes

krastā, strautmalā, pie kāda avota vai ari, ja ne-

bija tekoša ūdens, tad pie dīķa vai akas. Tādēļ daž-

reiz lopiem ūdeni sildīja turpat namiņā pat ziemā, 421

Sastop gan ļoti primitīvus, steigā tieši uz zemes

saslietus kāršu namiņus, gan arī rūpīgi darinātus

slieteņus, kuru kārtis novietotas uz laukakmeņu pa-

mata, lai kāršu gali uz mitrās zemes tik ātri nesa-

bojātos.

89. att. Namiņš-slietenis Valmieras apr. Ainažu pag. «Krūmiņos» (AF 1928. g. materiāli).

lai nebūtu ar smagajiem ūdens nēšiem jāstaigā pa

slidenajiem celiņiem no akas uz istabu un pēc tam

atkal no istabas uz kūti.

Vidzemē XIX gs. sastopamie namiņi jeb vasaras

virtuves iedalāmas divās lielās grupās:

1) konusveida kāršu slieteņi ar apaļu pamatlau-

kumu un

2) guļbūves cirtņi ar četrstūrainu pamatlaukumu.

Slieteņu namiņus darināja no kārtīm, iz-

veidojot to pamatu apaļu, ovālu vai arī četrstūrainu

(88., 89. att.). Šāda tipa namiņi taisīti samērā aug-

sti un plaši, lai no pavarda uguns neaizdegtos slie-

teņa kāršu sienas. 42s

484 Cēsu apr. Lielstraupes pag. «Sileni» (VM E 2435. mape,

437. dok.).

425 Valmieras apr. Ainažu pag. «Leppik» mājās slieteņa

namiņš celts ap 1878. gadu. Tā pamata diametrs ir 4,0 m,

augstums — 3,2 m (AF 23. mape. Reģistrējis P. Bērzkalns).

Igauņu salās (Hijumā) atrodami slieteņi, kuriem

ir pat līdz 1 m augsta laukakmens pamata iz-

būve. 426 Vidzemē šādi tik rūpīgi darināti slieteņi nav

konstatēti.

Namiņu sienas izveidoja zināmā blīvumā, lai

gaisa plūsma pa tām nebūtu par lielu un netraucētu

pavarda uguni. Parasti namiņa sienas apakšējā daļā
veidotas biezākas no vairākkārtīgi saliktām īsām kār-

tiņām, bet augšgalā tās ir retākas, atstājot pat spe-

ciālas spraugas, lai dūmi varētu izplūst laukā.

Ja namiņš atrodas klajā, vējiem pakļautā vietā,

Turpat «Eibokos» slietenis ir nedaudz lielāks. Tā pamata

diametrs ir 5,77 m, bet augstums — 3,5 m (MLB 111, 2. lp.).

Valmieras apr. Ainažu «Krūmiņos» ir ap 1868. gadu celts

slietenis ar četrstūrainu pamatu. Tā izmēri 2,3 X 3,5 m, bet

augstums — 3,5 m (turpat).

426 I. Manninen. Op. cit., 11, 245. lpp.
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tad tā sienas dažkārt rūpīgi nosedz ar koku mizām

un pat nostiprina ar velēnām.

Namiņa vienā pusē starp kārtīm ir atstāta sprauga

ieejai. Vienkāršāka tipa slieteņos šī sprauga ir at-

stāta vaļēja līdz pat slieteņa augšgalam, bet rūpī-

gāk darinātos namiņos tā ir noslēgta ar durvīm.

Namiņa durvis sasistas no dēļiem un iestiprinā-

tas statņos. Virs durvīm, palodās augšpusē bieži vien

izveido rievu, kurā uzslietas īsākas kārtiņas, kas no-

sedz vaļējo spraugu virs namiņa durvīm. Lai šīs kār-

tiņas labāk turētos, to apakšējo galu atbalstam virs

durvju palodās reizumis ar koka tapām piestiprināts

vēl kāds dēlis.

Slieteņa vidū vai pret namiņa aizmuguri ir vaļējs

pavards. Pavarda vieta aplikta ar akmeņiem un daž-

kārt ugunsdrošības labad nedaudz padziļināta. Na-

miņa sienās uz speciāliem statņiem piestiprināts

šķērskoks — sija vai ārdiņa, pie kuras virs pavarda

karājās katlu kāši.

Vārāmie namiņi — slieteņi Vidzemē XIX gs. at-

rodami galvenokārt tās ziemeļu daļā gar Igaunijas

PSR pierobežu, bet pārējā Vidzemes teritorijā tie

sastopami samērā reti. Sevišķi tos iemīļojuši igauņu
tautības zemnieki. Arī Latvijas Lauku dzīves valsts

muzejā redzamais slietenītis pārvests no Ziemeļvid-
zemes Limbažu raj. Mērnieku c. p. «Eibokiem», kur

vēl tagad dzīvo un saimnieko pārlatviskojušies

igauņu zemnieki
— jau piektā paaudze pēc kārtas.

Guļbūves tehnikā darinātie namiņi

(90. att.) sastopami visā Vidzemes teritorijā. Pa-

rasti tie ir nelielas vientelpas, kuru garums svārstās

no 3,5 līdz 6,5 m, bet platums no 3,5 līdz 5,5 m. Šī

tipa namiņu sienas veido 9—lo guļkoku vainagi, un

tās ir apmēram 1,7—1,8 m augstas (skat. 3. tabulu).
Namiņa jumts parasti ir apmēram tikpat augsts kā

ēkas stāvs. Tādā kārtā namiņa augstums no zemes

līdz jumta korei ir aptuveni 3,5 m (skat. 3. tabulu).
Namiņus necēla tik rūpīgi kā pārējās ēkas, jo

tajos bieži izcēlās ugunsgrēki un tie aizgāja bojā.

Tādēļ sastopami namiņu cirtņi, kuru pamatlaukuma
malas ir nevienāda garuma, piemēram, Rīgas apr.

Skultes pag. «Miķeļzemniekos» namiņa viena sān-

mala ir 5,39 m gara, bet otra — 5,41 m gara. Vēl

lielāka starpība ir namiņa platumā; vienā galā na-

90. att. Namiņš Rīgas apr. Skultes pag. «Miķeļzemniekos» (MLB III, 3).

1. Sānskats. 2. Gala skats. 3. Plāns. 4. Šķērsgriezums.
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3. tabula

Dažu guļbūves tehnikā cirsto namiņu izmēri (m)

miņš ir 3,53 m plats, bet otrā — 3,83 m. Platuma

starpība ir samērā liela — 0,3 m.
429

Namiņa ieejas durvis atrodas gala sienā, retāk sā-

nos, tās noder arī telpas apgaismošanai, jo namiņam

logu nav.

Namiņam nav ciešu griestu, bet tā sienas griestu

augstumā savieno divas sijas, kas nostiprinātas starp

augšējiem guļbūves vainagiem, namiņa sānsienu sa-

turēšanai. Uz šīm sijām parasti atrodas viens vai

vairāki šķērskoki — ārdi, pie kuriem piestiprināti

katlu pakaramie kāši.

Namiņa vidū ir viens vai vairāki vaļēji pavardi.

Dūmi no pavarda paceļas uz augšu un izplūst laukā

pa jumta kores vidū atstāto gareno spraugu vai pa

jumta čukurā atstātajiem brodiņiem. Šīs dūmu no-

vadu ailas namiņa jumtā noder arī namiņa apgais-

mošanai, ja, vējam pūšot no durvju puses, tās aiz-

ver. Ja vienā sētā dzīvoja vairākas ģimenes — kalpi

un vaļenieki, kas ēdienu gatavoja atsevišķi, tad katra

ģimene namiņā ierīkoja savu pavardu, piemēram,

Valkas apr. Lugažu pag. «Vekšos» samērā nelielā

namiņā (tā pamata izmēri — 5,4 X 6,4 m) ir 4 pa-

vardi. Pie katra pavarda ierīkots plaukts trauku un

produktu novietošanai. Bez tam namiņa vienā kaktā

ierīkots arī lielais, iemūrētais katls — «papode»

ūdens sildīšanai, bet kaktā pie ieejas durvīm atrodas

rokas dzirnavas. 430

487 Namiņš neregulārs — viena mala tam īsāka, otra

garāka.
488 Namiņš vienā galā šaurāks, otrā — platāks.
«• MLB 111, 3. lp.
4se LdzM 23. mape, 19. dok.

Namiņos sastop arī iebūvētus t. s. grozāmos katlu

kāšus, ar kuriem smagos katlus pēc vajadzības «no-

grieza» vai «uzgrieza» virs pavarda. Parasti gro-

zāmā katla kāša pagatavošanai izmēklēja kāšvei-

dīgu, līki izaugušu koka sakārni, ko pēc vajadzības

pietēsa (92. att.). 431 Ja šāds līki izaudzis koks ne-

gadījās pa rokai, katla kāšus pagatavoja no vairā-

kiem atsevišķiem kokiem, savienojot tos ar ierobiem

un nostiprinot ar ķīļiem (91. att.). 432 Saimnieces

parasti lietoja grozāmos kāšus (ja tādi bija), bet

kalpu un vaļinieku sievas — uz ārdiņas pakaramos
katlu kāšus, ko viegli varēja noņemt un aizvākt pro-

jām, ja tie vairs nebija vajadzīgi.
Kā cirstajā namiņā, tā slietenī atradās arī gandrīz

vai visi saimniecības trauki: toveri ar ausīm, baļļas,

spaiņi, kubliņi, ķipīši, pavārnīcas, koka karotes ar at-

liektu kāta galu, ko varēja pakārt uz bļodas vai ķipja
malas, utt.

Šādi iekārtotā namiņā noritēja visi ar virtuvi

saistītie darbi. Tur vārīja saimei putru, sutināja cū-

kām un govīm barību, darīja alu, vārīja ziepes, kā

arī velēja un mazgāja veļu. Pavarda dūmos pakāra
un kaltēja gaļu, desas un zivis. Bez tam namiņu mē-

dza izmantot par maltuvi, jo tur bija arī rokas dzir-

91. att. Iemūrēts katls ar grozāmo kāsi Valkas apr. Veclaicenes

pag. «Ādiņos» (AF 1922. g. materiāli).

431 Namiņa kāsis Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Dzies-

niekos», darināts ap 1850. gadu (VM E 2509. mape, 253. dok,;

E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).
432 Namiņa kāsis Valkas apr. Veclaicenes pag. «Adiņos»

(AF 23. mape, 166. dok.).

Objekta atrašanas

vieta, avots
Garums Platums

Narniņ а

i Stāva augst.

ļ augst. līdz jum-
ta korei

Madonas apr. Lu-

bānas pag. Idenu

3,90 3,80

ciems, AF 28.

mape, 1923.

Rīgas apr. Skultes 5,39—5,4i427 3,53—3.83428

i

' 1,75 ! 3,53
!

pag. «Miķeļzem-

nieki», MLB III,

3. lapa
Valkas apr. Lugažu 6,40 5,40 1,80

pag. «Vekši»,

LdzM 23. mape,

15. dok.

Valmieras apr. Dai-

bes «Aizpuri»,

AF «Latvijas ob-

4,58 3,50
1,70 3,55

(lOgul-
būves

vainagi)

jektu»» mape
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92. att. Grozāmais katla

kāsis un lielais lopbarības
sautējamais katls Mado-

nas apr. Vecgulbenes pag.
«Dziesnieku» pirts namiņā

(VM E 2509. mape,
253. dok.):

а — kāša virsskats; b — sān-
skats.

navas.
433 Turpat namiņā atradās arī lopiem lapu grū-

žamā sile un kapājamās «dzelzītes». Dažreiz tur

koka kubliņos un toverīšos nostādināja un raudzēja
arī pienu. 434

Namiņā pagatavoto ēdienu ļoti bieži arī nemaz

nenesa uz istabu vai dzīvojamo riju, bet paēda tur-

pat namiņā. Putru salēja lielā bļodā vai koka ķipī,

saimes ļaudis sasēdās tam apkārt un ēda no kopēja

trauka ar koka karotēm. Namiņā parasti sēdēja uz

lielākiem akmeņiem vai koka bluķīšiem. 435

Vasaras virtuves-slieteņus vai cirstos namiņus

dzīvojamās rijas iemītnieki pa kulšanas laiku daž-

kārt mēdza izmantot ari par pagaidu dzīvokļiem. No

mitrā sera radušies tvaiki, kā ari izplūstošie sīvie

dūmi, kas radās, riju pastiprināti kurinot, piespieda

dzīvojamās rijas iemītniekus meklēt patīkamāku mā-

jokli. Uz namiņu vai klētiņu izvāca arī dzīvojamās

rijas iedzīves priekšmetus, kas traucēja sera žāvē-

4SS Namiņš par maltuvi izmantots Madonas apr. Tirzas

pag. «Vīndedzēs», Kalsnavas pag. «Jaunzemos» (VM E 2509.

mape, 38. un 151. dok.), Valkas apr. Lugažu pag. «Vekšos»

(LdzM 23. mape, 19. dok.) v. c.

484 Gaujenas raj. Gatartas c. p. «Dūķos» (E 1954. g. eks-

pedīcijas materiāli).
435 Turpat.

šanu un bojājās mitrā sera sutā un kuļot saceltajos

putekļos, kuri piepildīja ne vien piedarbu, bet arī

riju.

Vārāmos namiņus dažkārt par pagaidu dzīvokli

izmantoja arī iebūvieši vai tie zemnieki, kuriem

bija nodegušas dzīvojamās mājas, kamēr uzcēla jau-

nas istabas vai dzīvojamās rijas.

Jāpievienojas jau senākajā etnogrāfiskajā litera-

tūrā izteiktajām domām, ka XIX gs. jo plaši sasto-

pamie vārāmie namiņi jeb vasaras virtuves uzskatā-

mas par dzīvojamās ēkas — istabas — vecāko veidu.

Ērti un ātri pagatavojamos primitīvos slieteņus lie-

tojuši jau gani-klejotāji, bet līdz ar zemkopības attīs-

tību un pāreju uz vietsēžu dzīvi sākās masīvāku

mītņu — guļbūves tehnikā cirsto namiņu celšana.

Atklāts pavards telpas vidū deva siltumu un node-

rēja ēdiena gatavošanai. Turpat nama iemītnieki gla-
bāja arī savu mantību.

2) DZĪVOJAMĀS PIRTIS

Vidzemē XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā

pusē konstatētas arī t. s. dzīvojamās pirtis. Materiāli

par dzīvojamam pirtīm šai laika un agrāk ir visai

niecīgi. Tie aprobežojas galvenokārt tikai ar norā-
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93. аtt. Pirts Cēsu apr. Lenču pag. «Katlapos» (VM E 2422. mape, 230. dok.):
а — ieejas fasāde; b — sānu fasāde; с — plāns; d — šķērsgriezums.

dījumiem, ka trūcīgie zemnieki vai bezzemnieki dztvo

pirtīs un tos sauc par «pirtniekiem».

Tā, piemēram, A. Hupels raksta, ka Valkas apr.

zemnieku sētās XVIII gs. beigās ir arī dažas mazas

būdas (Hūtten), kur mitinās dienas strādnieki (Tag-

lohner) un pirtnieki (Badstūber). 436

Arī no O. Hūna materiāliem redzams, ka Maz-

salacas draudzē ap 1806. gadu «... nabadzīgie zem-

nieki dzīvo būdās, t. s. pirtīs (Badstuben), bieži vien

pat vairākas ģimenes kopā. Tas jo sevišķi bīstami

slimību gadījumos.» 437

Pirtniekus piemin arī Ed. Dunsdorfs, norādot, ka

Ēvelē bijuši 82 arkli zemes ar 84 ciematiem, 20 pirt-

niekiem un 5 krogus vietām. 438

Visos šajos un citos tā laika norādījumos nav

raksturota dzīvojamās pirts arhitektūra. Dažas ziņas

par to atrodamas vienīgi bijušās Pieminekļu valdes

438 А. H v p c 1. Die gegenwārtige Verfassung der Rigischen

und Revalschen Statthalterschaft. Riga, 1789, 404. lpp.
437 LCVA 214. f., 218. 1., 32. lp.
438 Ed. Dunsdorfs. Uksenšernas Vidzemes muižu saim-

niecības grāmatas 1624.—1654. g. Rīgā, 1935., 22. lpp. v. c.

arhīvu materiālos. 439 Tajos tās raksturotas kā paras-

tās zemnieku sētās sastopamās pirtis, norādot, ka

pirts izmantota dzīvošanai vai par pagaidu mitekli,

kamēr uzceļ jaunu istabu vai rijas kambari. 440 No

šiem materiāliem konstatējams, ka XIX gs. pirmajā

pusē Vidzemes zemnieku dzīvojamās pirtis ir paras-

tās, zemnieku sētās sastopamās pirtis, kas blakus

tiešajam uzdevumam dažkārt izmantotas par dzīvok-

ļiem (93.—94. att.). Pēc arhīvu un etnogrāfiskā ma-

teriāla spriežot, XIX gs. pirmajā pusē Vidzemes zem-

nieku apdzīvotās pirtis celtas no apaļiem baļķiem

guļbūves tehnikā krusta pakšos. Pēc iekšējā iedalī-

juma tās ir nelielas divdaļu ēciņas, kas sastāv no

pirts telpas, kur mazgājās un pērās, un no priekš-

namiņa — ģērbtuves, kas ļoti bieži tika izmantota

par vārāmo namiņu (95. att.). Pēc sava konstruktīvā

439 ум E 2509. mape (Madonas apr.) un 2422. mape

(Cēsu apr.).
440 Madonas apr. Kalsnavas pag. «Jaunzemos» (VM E

2509. mape, 151. dok.), Ļaudonas pag. «Ķikuros» (VM E 2509

mape, 92. dok.), Saikavas pag. «Auziņos» (VM E 2509. mape,

464. dok.) v. c.
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izveidojuma un plānojuma dzīvojamās pirtis jeb

pirts namiņi iedalāmi trīs lielās grupās:

1) Pirts un namiņš ir viens cirtnis, kas ar guļ-

koku šķērssienu sadalīts divās daļas. leejas durvis,

kuras parasti atrodas ēkas gala sienā, ved namiņā,

ko vienlaikus izmanto par pirts priekštelpu — «ie-

priekšu», kur noģērbjas un noliek drānas. 441

2) Pirts ar namiņu ir viens cirtnis, kas ar guļ-

koku šķērssienu sadalīts divi daļās, bet pirtij un na-

miņam katram ir sava ieeja ēkas sānsienā. 442

3) Pirts un namiņš ir atsevišķi cirtņi, kas novie-

toti viens otram blakus tā, ka starp tiem veidojas

maza starptelpa, ko nosedz kopējais jumts. leeja

pirtī un namiņā ir no šīs starptelpas, kuras aizmu-

gure parasti ir noslēgta ar guļbaļķu sienu, bet priekš-

puse ir vaļēja (96. att.). 41:1 Starptelpā mēdz ierīkot

apaļkoku vai dēļu grīdu, jo to izlieto par pirts priek-

šiņu — telpu, kur noģērbjas un noliek drānas. Tur

parasti atrodas dažādi pirtī un namā lietojamie koka

trauki, pirts slotas, rokas dzirnavas un citi saimnie-

cības piederumi.

Pirmo divu veidu pirts namiņi sastopami visā

Vidzemes teritorijā. Šāda tipa dzīvoklī namiņš un

pirts telpa mēdz būt aptuveni vienāda lieluma, kaut

gan ir gadījumi, kad namiņš, kurā notika dažādi

mājsaimniecības darbi, ir taisīts lielāks par pirti

(skat. 4. tabulu).

Trešā veida pirts namiņi konstatēti tikai Vidze-

mes austrumdaļā, Gulbenes un Tirzas pag. terito-

rijā. Šāda veida pirts namiņu konstruktīvais izvei-

dojums atgādina Latgales trīsdaļu istabas, kas sa-

stāv no diviem atsevišķiem guļbūves cirtņiem, ko

apvieno neapkurināma priekštelpa — sinči. Līdz ar

to jākonstatē, ka pirts namiņu celšanas veidā Vidze-

mes austrumdaļā saskatāmas Latgales zemnieku is-

tabu celtniecības īpatnības, kādas pārējā Vidzemes

teritorijā nav sastopamas.

Pirts priekštelpai jeb namiņam bieži vien nav

griestu, bet pirtī vienmēr ir cieši grodu vai dēļu

441 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Jaunkalniešos» pirts na-,

miņš celts ap 1828. gadu (VM E 2422. mape, 28; dok.); Ma-

donas apr. Saikavas pag. «Auziņos» pirts namiņš celts 1848.

gadā (VM E 2509. mape, 464. dok.); Madonas apr. Ļaudonas

pag. VĶikuros» pirts namiņš celts ap 1860. gadu (VM E 2509.

mape, 92. dok.).

442 Madonas apr. Tirzas pag. «Vīndedzēs» pirts namiņš

celts ap 1838. gadu (VM E 2509. mape, 38. dok.); Madonas

apr. Tirzas pag. «Ķoderos» pirts namiņš celts 1840. gadā

(LdzM Vidzemes sētā).

443 Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Dziesniekos» pirts

namiņš celts ap 1848. gadu (VM E 2509. mape. 253. dok. un

E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).

94. att. Pirts ar namiņu Madonas apr. Stāmerienas pag. «Pogās»,
celta XIX gs. otrajā pusē (VM E 12019. fotoneg.).

griesti, lai labāk saglabātu siltumu. Pirts griestos

mēdza ierīkot speciālu caurumu — lūku, virs kuras

pirts augšā novietoja kastveida iekārtu — iesalnīcu,

kur sabēra kaltēšanai iesalu.

Pirtī parasti ir dēļu grīda, lai mazgājoties ne-

būtu kailām kājām jāstāv uz mitrās un aukstās ze-

mes un lai kājas no mitrās zemes nekļūtu netīras.

Grīdas nav vienīgi krāsns mutes tuvumā, jo tur tā

viegli var aizdegties.

Pirts krāsns atrodas pie šķērssienas, kas atdala

pirti no priekšnamiņa, un novietota ar muti uz durvju

pusi. Pirts krāsns sakrauta no lieliem laukakme-

ņiem mālu javas saistījumā. Virs krāsns sakrauti

kaudzes veidā mazāki laukakmeņi, t. s. ceri, ķereži 444

jeb lādiņš, uz kuriem, pirtī peroties, lej ūdeni — uz-

met garu (97. att.).

Pirts krāsnij nav dūmeņa, un dūmus izlaiž pa

444 Šo nosaukumu lieto Ziemeļvidzemē, turpat, kur tas dzir-

dēts dzīvojamās rijas krāsns akmens lādiņa apzīmēšanai.
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95. att. Pirts ar vārāmo namiņu Madonas apr.
Kalsnavas pag. «Jaunzemos» (VM E 2509. mape,

151. dok.).

durvīm vai pa mazu, sienā ierīkotu lodziņu, kas no-

der ari pirts apgaismošanai. Peroties lodziņu aiz-

taisīja ar koka dēlīti vai aizbāza ar pirts slotu. Daž-

reiz pirtij, tāpat kā istabai, bija mazs stikla lodziņš.
Neiztrūkstošs pirts inventārs ir iebūvētā lāva un

soli. Lāva taisīta no platiem bieziem dēļiem, un tā

ir tādā augstumā, lai uz tās sēžot, galva neatdurtos

griestos. Lai nokļūtu uz lāvas, tās priekšā novietoti

viens vai divi soliņi, kas viens par otru augstāki un

veido it kā kāpnes.
Pie pirts sienas durvju puse, netālu no krāsns,

ierīkoti pāris ārdiņu un sienās iedzīti koka vadži

drānu pakāršanai. Uz šiem melni nokvēpušajiem ār-

ciiņiem, paliekot apakšā kādu pirts slotu, ziema

mēdza uzlikt tīro veļu, lai tā sasiltu un pēc nomaz-

gāšanās to būtu patīkamāk uzvilkt. Parasti ģērbās

pirts priekšnamiņā, kas nebija apkurināms un kur

siltums nedaudz ieplūda vienīgi no pirts pa durvīm.

Parastais pirts inventārs bija dažādi koka trauki:

baļļiņas, kur, pirti kurinot, salēja aukstu un karstu

ūdeni, koka spaiņi, ķipīši vai vienkoču siles, kur

mazgājās. Smagajā darbā sasvīdušie zemnieki karsti

96. att. Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Dziesnieku»

pirts ar vārāmo namiņu plāns (VM E 2509. mape,
253. dok.).

97. att. Pirts krāsns Cēsu apr. Dzērbenes pag. «Jaunbro-

dos», celta ap 1850. gadu (VM E 242. mape, 360. dok.):
а — pretskats; b — sānskats; с — plāns; d — griezums.



98. att. Puķu dārziņš pie pirts na-

miņa Madonas apr. Lazdonas pag.
«Ķikuros» (VM E 11006. fotoneg.).

99. att. Pirts ar dzīvojamo kambarīti Valkas

raj. Kārķu c. p. 1./a. «Sarkanais Karogs» —

«Ķikškalnos», celta XIX gs. otrajā pusē (E
1958. g ekspedīcijas materiāli).

Augšā — skats no dārza puses; apakšā — skats no

pagalma puses.
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4. tabula

Daži pirts namiņu izmēri (m)

sakurinātajā pirtī ne vien labi nomazgājās, bet arī

ārstēja dažādas slimības.

Pirts bija arī dzemdēšanas vieta, jo silti izku-

rinātā pirts, kas atradās savrup no pārējām pagalmā

ietilpstošām ēkām, bija šai vajadzībai daudz piemē-

rotāka nekā parastās ļaužu pieblīvētās istabas vai

rijas kambari.

No pirts saimnieciskajām funkcijām jāatzīmē ga-

ļas žāvēšana un iesala kaltēšana. Dažreiz pirts

priekšā, bet aukstā laikā arī pašā pirtī, meitas ve-

lēja un mazgāja veļu, jo pirts parasti tika celta ūdens

tuvumā — pie upītes, strauta vai dīķa, bet, ja tāda

nebija, tad vismaz kaut kur zemākā vietā — pie avo-

tiņa vai akas.

Ar pirti apvienotos namiņus izmantoja tāpat kā

iepriekš aprakstītos slieteņus un cirstos namiņus,

loti labi šāda pirts namiņa iekārtu un izmantošanu

aprakstījis Vietalvas skolotājs K. Jirgens. 445

lespēja pirts telpu silti apkurināt aukstajās ziemas

dienās un pirtij pievienotais vārāmais namiņš resp.

virtuve pamudināja izmantot pirti par dzīvokli. Šādu

dzīvokli izmantoja precēto kalpu ģimenes, lai nebūtu

jādzīvo ļaužu pilnajā saimes istabā, un dažkārt ari

bezzemnieki, t. s. vaļinieki, kas parasti nebija saistīti

pastāvīgā darbā saimnieka sētā, bet pārtika no da-

žādiem gadījuma darbiem. Pirtniekam-vaļiniekam

par šādu dzīvokli un nelielu gabaliņu zemes, ko saim-

nieks piešķīra pēc vienošanās, bija jāstrādā saimnie-

kam zināms skaits dienu steidzamākajos lauku dar-

bos vai arī lopu kopšanā. Pirtnieku sievām par šādu

dzīvokli dažkārt vajadzēja saimniekam savērpt zi-

nāmu daudzumu dzijas vai aust audeklus.

Sestdienās pirtniekam bija jāizkurina pirts, un,

445 K. Jūrgens. Op. cit., 8.-9. lpp.

kamēr saime peras un mazgājas, viņam ar visu savu

iedzīvi bija jāizvācas priekštelpā.

Pirtī mēdza vecuma dienās apmesties darba spē-

jas zaudējušie kalpi, vecas vientuļas atraitnes v. c.

nespējnieki, kuriem nebija apgādnieku. Tā ka

XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā Vidzemes pa-

gastos nebija nespējnieku namu, tad pagasta valdes

nespējniekus mēdza nometināt uz zināmu laiku atse-

višķās zemnieku sētās, dažreiz pat izsniedzot saim-

niekam nelielu atmaksu. Saimnieki savukārt centās

iegūt uzturā vēl spēcīgākos vecos ļaudis, kuri viņiem

varēja šo to pastrādāt. Lai saimes istabu atbrīvotu

no ļaudīm, kas zemnieka sētā nebija tiešie ražotāji,

nespējniekus ļoti bieži tādos gadījumos nometināja

savrupceltajā% pirtiņā, kur tie nevienu netraucēja.
Tādā kārtā XIX gs. sākumā dzīvojamā pirts zināmā

mērā bija nespējnieku patversme.

Tautā pirts apdzīvotāji jeb t. s. «pirtnieki» tika

novērtēti par zemāku ļaužu kārtu un dzīvošana pirtī

uzskatīta ar zināmu nicināšanu. Ļoti spilgti tas at-

spoguļojas folkloras materiālos. 446

448 Tā, piem., tautasdziesma dzied:

lesim, māsas, skatīties,

Kur tie tavu pūru nes,

Vai klētī, vai stallī,

Vai pirtī palāvē.
Ja pirtī palāvē, —

A(t)paka]i, māsas pūrs!

A(t)pakaļi, māsas pūrs,

Cel bāliņa klētiņā!

(LTD, 11, 332., pierakstīta Rīgas

apr. Slokas pag. Lapmežciema.)

Tātad labāk, lai māsa paliek bez vira, nekā aiziet pie pirt-
nieka.

Dažreiz tautasdziesmās izjūtama arī nožēla par vecajiem

ļaudīm, kuriem mūža pēdējās dienas jāpavada pirtiņā:

Ēkas kopējais

Objekta atrašanas vieta, avots

Pirts

Ēkas cel- pamata lau-

šanas gads kūma iz-

mēri

Namiņa
pamata Jau-

kuma iz-
,
.

mēri garums ļplatums
Piezīmes

3 4 '3 5 6 8

Madonas apr. Tirzas pag. «Vīndedzes», Ap 1838. 3,20X4,00 4,0( X4,0(. 7,20 4.C0 Pirtij un namiņam katram sava ieeja ēka?

VM E 2509. mape, 38. dok.

Madonas apr. Saikavas pag. «Auziņi»,

VM E 2509. mape, 469. dok.

sānsienā

Ap 1848. 3,80X4,00 6,4;'X4,C0 10,20 4,00 Ieejas durvis ēkas gala sienā un ved namiņā.

Ap 1860. 3,40X4,20 3,40X4,20 6,80 4,20

kas kalpo arī par pirts priekštelpu

Ieejas durvis ēkas sānsienā un ved namiņāMadonas apr. Ļaudonas pag. «Ķikurb,

VM E 2509. mape, 92. dok. kas kalpo arī par pirts priekštelpu

Starp pirti un namiņu ir 1,70 m plata starp-

telpa. No šīs starptelpas vienas durvis ved

Madonas apr. Vecpiebalgas pag.

«Dziesnieki», E — A. Krastiņas

1850. 3,60X3,60 3,60X3,60 8,90 3,60

1956. g. ekspedīcijas materiāli namiņā, otras — pirtī
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Dzīvi pirtiņā savos darbos attēlojuši arī latviešu

rakstnieki. Spilgtas ainas šai ziņā sniedz rakstnieks

R. Blaumanis savā drāmā «Indrāni». Rakstnieks at-

tēlo, kā kapitālisma apstākļos, dzīdamies pēc bagā-

tības, bērni sagādā saviem vecākiem pazemojumu un

bezgalīgas sirdssāpes, tos vecuma dienās aizdzenot

dzīvot pirtiņā. 447

Etnogrāfiskais materiāls rāda, ka XIX gs. otrajā

pusē Vidzemē no apdzīvotajām pirtīm izveidojies

īpašs dzīvokļu tips, t. s. pirts kambari (99.—102. att.).

šā tipa dzīvokļiem bez jau iepriekš apskatītās pirts

telpas un priekšiņas ir vēl speciāla dzīvojamā

telpa — kambaris jeb pirts istabiņa. Viens otrs šāda

tipa dzīvoklis konstatēts jau XIX gs. sākumā. 448

Primitīvākos apstākļos dzīvojamā telpa izveidota,

pirts priekšnamiņu sadalot 2 daļās. Tāds no namiņa

atdalīts dzīvojamais kambarītis bijis Valmieras apr.

Nurmižu pag. «Cūkaiņos». 449 (Ēkas celšanas gads

nav zināms, bet, spriežot pēc ēkas konstruktīvā iz-

veidojuma, tas varētu būt bijis ap XIX gs. vidu.)

«Cūkaiņu» dzīvojamās pirts pamata laukuma iz-

mēri ir 4,72 X 11,12 m, pie kam pati pirts aizņem vai-

rāk nekā pusi no ēkas platības (4,72 X 5,82 m). Ēkas

stāva augstums ir 2,1 m, bet ēkas kopējais augstums

no zemes līdz jumta korei — 4,32 m.

leejas durvis ir ēkas ziemeļrietumu galā zem iz-

virzītās jumta pārkares. Tās ved priekštelpā, no ku-

ras tieši pret galvenajām ieejas durvīm ir durvis

ieejai pirtī, bet pa labi — dzīvojamās telpas durvis.

Pirtij ir 2 lodziņi, katrā sānsienā pa vienam; kam-

barītim ir tikai viens lodziņš — sānsienā, bet priekš-

namiņam nav neviena loga.

Pirtī atrodas krāsns ar laukakmeņu ceriem, bet

dzīvojamo kambarīti apsilda pirts krāsns sāni un

pavarda siltummūris.

Priekšnamiņā iemūrēts liels katls, kur silda ūdeni

pirts vajadzībām. Sīkāku ziņu par pirts kambara ie-

kārtojumu un izmantošanu nav. Kaut arī «Cūkaiņu»
pirts kambarītis ir visai maza telpa (tā platums ir

... Piecu delu māmuliņa
Pirtī ēda launadziņu!

(X r. Barons un H. Vi sen-

dоr f s. Latvju Dainas, I, 3339.,

pierakstīta Serpili.)

447 R. Blaumanis. Indrāni. Kopoti raksti, VII, Rīgā
1931., 54. lpp. — «...Vai zini, kur ce|š uz pirtiņu?

...

Ja ne-

vari satikt ar saimnieku saimnieku galā, tad pielūko, kā svie-

žas vienam pašam tur!»

448 Valmieras apr. Sēju pag. «Jaunrūnu» pirts ar pirtnieka
kambari celta ap 1814. gadu (LdzM mape — «Valmieras ra-

jons», 3. dok.).
449 MLB 11, Rīgā, 1922., 12. lp.

2,21 m, bet garums — 5,32 m), tas tomēr bija ērtāks

dzīvoklis par pirts telpu, kuru sestdienās, kad saime

nāca pirtī mazgāties, vajadzēja atbrīvot.

Daudz ērtāks dzīvoklis radās, kad pirtij apdzīves

vajadzībām pievienoja speciālu piebūvi.

Sāda tipa pirtnieka kambaris, piemēram, bijis

Valmieras apr. Jeru pag. «Sedaskauliņos» (101.

att.). 430 Ēkas garums — 7,4 m, platums — 4,85 m.

leejas durvis atrodas ēkas sānsienas vienā galā un

ved nelielā priekšnamiņā, aiz kura tieši pretī ieejas
durvīm atrodas pirts telpa. No priekšnamiņā pa labi

ir durvis dzīvojamā kambarī. Liekas, ka ēka bijusi

divdaļu un priekšnamiņš ar guļbaļķu sienu atdalīts

no pirts telpas.

Kambaris, salīdzinot ar pirts telpu, ir samērā

liels un aizņem vairāk nekā pusi no visas ēkas pla-

tības; tā izmērs 3,9X4,8 m. Kambarim ir 2 logi, katrā

sfmsienā pa vienam. To apsilda istabas krāsnij lī-

dzīga krāsns, kuras kurtuve atrodas dzīvojamā telpā

ar muti uz durvju pusi. Krāsns priekšā ierīkots mazs

pavards ar dzelzs riņķiem. Tuvāku ziņu par «Sedas-

kauliņu» pirtnieka kambari nav. Zināms vienīgi, ka

to apdzīvojis vaļinieks, kas saņēmis no saimnieka

apmēram 0,25 pūrvietas (0,1 ha) zemes, par ko tas

saimniekam atstrādājis 20—30 darba dienas. Pirt-

nieks varējis turēt un saimnieka ganāmpulkā ganīt
aitu, bet cūkas un govs viņam nav bijušas.

Kāds cita tipa pirtnieka kambaris konstatēts

Valmieras apr. Sēļu pag. «Jaunrūnās». 451 Ēka celta

ap 1814. gadu. Tās garums — 9,2 m, platums —

4 5 m, pie kam pirts kambaris aizņem ēkas lielāko

daļu (102. att.).

Pirts kambaris laika gaitā nedaudz pārbūvēts,
bet pēc baļķu ierobiem redzams, ka ēka bijusi trīs-

daļu. Ēkas vienā galā atrodas pirts telpa, otrā galā —

pirtnieka dzīvojamais kambaris, bet vidū bijis na-

miņš, kas ar šķērssienu pārdalīts 2 daļās. Namiņa

priekšējā daļa izmantota par vējtveri un virtuvi, bet

?iz tās ir maza telpa, kur nokļūst no lielā kambara.

Līdz ar to šīs ēkas iedalījums pilnīgi atgādina Vid-

zemes zemnieku trīsdaļu istabas iedalījuma principu.

Tikai te vienas istabas vietā atrodas pirts telpa.

Pirtnieka dzīvojamam kambarim ir tikai viens logs,
kas atrodas ēkas sānsienā uz ieejas durvju pusi.

Mazajā kambarītī turpretim ir tikai neliela, ar dēļu

šautru noslēdzama ailiņa. Tas liek domāt, ka šī telpa
izmantota par pieliekamo.

450 LdzM 24. mape, 18. dok.

451 LdzM mape — «Valmieras rajons», 3. dok. «Jaunrīīnu»

pirts ar pirtnieka kambari pārvesta uz muzeju un tur atkal

uzstādīta 1947.—1948. gadā Vidzemes sētā.
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100. att. Pirts ar dzīvojamo kambarīti Val-

mieras raj. Brenguļu c. p. 1./a. «Abula» —

«Silgaiļos», celta XIX gs. otrajā pusē
(E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).

Kambari apsilda istabu krāsnīm līdzīga krāsns

ar sēžamo mūrīti. Krāsns mute izvirzīta priekš-

namā — virtuvē, un tās priekšā ir iekārtots arī ēdiena

gatavojamais pavards.

Ar laiku «Jaunrūnu» pirtnieka dzīvojamais kam-

baris palielināts, izzāģējot šķērssienu uz mazo kam-

barīti, tā abas telpas apvienojot. (Šķērssienas izzā-

ģēto baļķu pakšu gali labi saskatāmi kambara sienā,

102. att.)

«Jaunrūnu» pirtnieka kambarī dzīvojis Sēļu mui-

žas barona ielikts muižas kalps, kas par šādu dzī-

vokli un viņam iedalīto apmēram 0,5 ha zemes gabalu
ik nedēļas strādājis muižā 3 dienas ar savu pārtiku.
Šī pirtnieka dzimtas pēcteči pirts kambarītī nodzī-

vojuši līdz pat 1920. gadam — trīs paaudzes pēc

kārtas. 452

Šādi ir galvenie pamatprincipi, pēc kuriem veido-

jušās dzīvojamās pirtis Vidzemē. Atkarībā no ikrei-

zējiem apstākļiem tām var būt dažādas variācijas

durvju, logu un apkures ietaišu izvietojumā. Daudz-

kārt arī namiņš nav sadalīts, bet atstāts kā starp-

telpa, kas atdala pirtiņu no dzīvojamā kambara, bet

tas būtībā ēkas tipu neizmaina.

Līdz ar kapitālisma uzplaukumu un lopkopības
attīstību pirts namiņš ļoti bieži izmantots par lopba-
rības sagatavojamo virtuvi, kurā iemūrēti vairāki

lielie katli lopbarības sautēšanai.

Interesanti atzīmēt, ka līdz ar kapitālisma at-

tīstību pirts kambarīši sevišķu izplatību ieguvuši
XIX gs. beigās un pat vēl XX gs. sākumā Vidzemes

ziemeļrietumu daļā un jūrmalā, kur dzīvoja daudz

152 LdzM mape — «Valmieras rajons», 3. dok

bezzemnieku-vaļinieku, kas pelnīja uzturu, nodarbo-

joties ar zvejniecību, mežu ciršanu, koku pludinā-
šanu vai brauca par jūrniekiem.

Šo vaļinieku sievas un bērni dzīvoja pie saimnie-

kiem un pelnījās lauksaimniecībā. Kā rāda etnogrā-

fiskais materiāls, saimnieki labprāt turējuši savās

sētās šādu vaļinieku ģimenes, jo tās steidzamākajos
lauku darbos deva ērti un viegli sasniedzamas darba

rokas. Jau, dzīvokli izdodot, sarunāja, ka vājiniecēm

un to bērniem jāpalīdz steidzamākos darbos saim-

nieka sētā. Lai vaļinieku ģimenes nebūtu jānometina

saimnieka dzīvojamā mājā, pie pirts uzcēla speciālu

dzīvojamo kambarīti. 453 No LCVA pagastu tiesu

protokoliem redzams, ka' dažkārt pat muižu un zem-

nieku līgumos (kontraktos), saimniekam rentējot

mājas, noteikts, ka mājas pirts jāatdod par dzīvokli

vaļiniekam. 454 Tas labi raksturo muižnieku «rūpes»

par bezzemniekiem, jo arī viņiem muižas darbos lī-

dzīgi saimniekiem bija jāpilda noteiktas klaušas. Arī

rekrūšos vispirms tika nodoti vaļinieki, 455 turpretim

saimniekiem šai ziņā bija dažādi atvieglinājumi.

Dzīvojamās pirtis kā trūcīgo bezzemnieku mājokļa

4r,:1 П 1957 gada etnogrāfu ekspedīcijas Limbažu raj>nā sa-

vāktie materiāli. Par to liecina ari AP darbinieku Limbažu

un Saulkrastu rajonu teritorijā 1956. gadā savāktie materiāli,

kas glabājas AP arhīvā.

454 LCVA 1779. ta 20. 1., l. apr., I lp. (1852.—1887.);

Vamieras apr. Annasmuižas kontraktā noteikts, ka «.. .tam va-

leniekam Gust Biteniek uzvēliet dzīvot iekš to Purnau mājas
pirti».

455 «pielieti jauni Likumi par Izskaidrošanu un plašāku
Izstāstīšanu tiem Likumiem no 1804. Gada». Pēterburgā, 1809.,

57. likums.
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101. att. Valmieras apr. Jeru pag «Sedaskau-

liņu» pirts un pirtnieka kambara plāns (LdzM
24. mape, 18. dok.).

1. Priekšnamiņš. 2. Pirts. 3. Pirtnieka kambaris. 4. Lāva

ar soliņu.

102. att. Valmieras apr. Sēļu pag. «Jaunrūnu» 1814. gadā celtās
pirts un pirtnieka kambara plāns (LdzM materiāli).

1. Priekšnaminš. 2. Kambarītis. 3. Pirts.

tips sastopamas ne vien Vidzemes guberņas latviešu

apdzīvotajā daļā — Vidzeme, bet tādas bijušas arī

Igaunijā. Kā norāda I. Manninens, Piltsamā apvidū

katra turīgāka saimnieka pirtī dzīvojusi kāda trū-

cīga bezzemnieka ģimene, kas no saimnieka saņē-

musi uzturu un gabaliņu zemes un par to strādājusi
saimnieka sētā. 456

Līdz ar to nobeigumā var secināt, ka Vidzemes

zemnieku sētās XVIII gs. beigas un XIX gs. dzīvoja-
mās pirtis ir tipisks bezzemnieku mājokļu tips. Sava

vienkāršākā veidā tās ir parastās zemnieku sētās

sastopamās pirtis ar vai bez vārāmajiem namiņiem.

Vairāk attīstītās formās pirtij piebūvēts speciāls dzī-

vojamais kambaris.

Pirtis ar dzīvojamiem kambariem savā attīstība,

gaitā uzrāda Vidzemes zemnieku istabu celtniecība:,

un plānojuma attīstības tradīcijas: namiņu jeb priekš-

namiņu sadala 2 daļās vai arī nama brīvajā gala

pievieno speciālu dzīvojamo telpu — kambari.
„

456 l. Manninen. Op. cit., 11, 262. lpp

Pilnīgi iespējams, ka pirms zemnieku istabas iz

veidošanas silti apkurināmā pirts izmantota par dzi

vokli, kā jau norādījuši daži latviešu zemnieku dzī

ves pētnieki priekšpadomju laikā. 157

3) KLĒTIS

Pēc sava arhitektoniskā izveidojuma un telpu sa

dalījuma principiem Vidzemes zemnieku klētis ieda

lamas 3 lielās grupās:

a) vientelpas klētis,

b) divtelpu jeb t. s. dvīņu klētis un

e) daudztelpu jeb rindu klētis.

Vien telpu klētis uzskatāmas par vienu no klēti

vecākajiem tipiem, kad, kokus nesametinot, cēla ne

lielas ēciņas viena baļķa garumā. Tās celtas guļbū
ves tehnikā krusta pakšos ar masīvu salmu jumtu

103. att. Klēts, celta XIX gs. pirmajā pusē (LdzM Vidzemes

sētā).

104. att. «Ābolu klēts», celta XIX gs. vidū (LdzM Vidzemes

sētā).

4Г,Т P. Smits. Kuo valuodniecība māca par latviešu, leišu

un prūšu senatni? Etnogrāfisku rakstu krājums, I, Rīgā, 1912.,

115. v. c. lpp.; P. Smits. Senatnes dzīves apstākli pēc mūsu

tautas dziesmām. Latvijas arhaioloģija, 158. v. c. lpp.
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105. utt. Klēts Cēsu apr. Jaunpie-
balgas pag. «Tirzniekos» (VM E

21139. fotoneg.).

un augstiem laukakmens pamatiem — pavijām jeb

pabruģi, lai tās stāvētu sausas. Parasti vientelpas

klēts pamata laukums ir kvadrātveida (piemēram,
Cēsu apr. Taurenes pag. «Gambu» klētiņas pamata
izmēri ir 4,0 X 4,0 m

458) vai mazliet iegarens ar

ieejas durvīm klēts garākajā sānmalā.

Lielu dažādību klēts ārējai arhitektūrai piešķir

jumtu forma. Kopiespaids ir stipri atkarīgs no tā,

vai jumtam ir divas slīpēs vai četras, vai tas uz-

likts ieejas ass virzienā vai tai šķērsām (103.—105.

att.). Dažkārt Vidzemes klētiņām taisīti arī trīsslīpu

jumti, t. i., ieejas pusē jumts ir divslīpu ar t. s. «spic-

ģēveli», bet tai pretējā pusē tas ir darināts pēc čefr-

slīpu jumta principa (108. att.). 459 Klēts ieejas fa-

sādē ļoti bieži jumts taisīts ar pārkāri, tādā kārtā

izveidojot klēts priekšā lieveni jeb t. s. piepriekšu.
Atbilstoši šim jumta pārlaidumam tiek izvirzīti klēts

apakšā pamatnīcas baļķu pakšu gali, uz kuriem klēts

priekšā izveidota apaļkoku vai plēstu grodu grīda.

Klēts priekšiņa parasti nosegta ar ciešiem apaļ-
koku vai plēstu grodu griestiem, lai no klētsaugšas
nekristu lejā siens un dažādi netīrumi, jo klēts

priekšā mēdza apsēsties, strādājot dažādus rokdar-

bus un arī azaidojot. 46o Klēts priekšas gfiestos at-

458 ум E 2421. mape, 379. dok. «Gambu» klētiņa, celta

ap 1828. gadu. Tā cirsta tikai ar cirvi.

459 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Tirzniekos» (VM E 2421.

mape, 21. dok. un 21139. fotonegatīvs).
480 Cēsu apr. Rāmuļu pag. «Lejasveitos» (VM E 2421.

mape, 220. un 113. dok.).

stāja tikai nelielu vaļēju vai ar horizontālām dur-

vīm noslēdzamu lūku, lai nokļūtu uz klētsaugšas.
Caur šo lūku klētsaugšā sabāza arī sienu. Ļoti
bieži klēts priekšā satiksmei ar klētsaugšu atrodamas

pieslietas t. s. «bluķu kāpnes», t. i., slīpi piesliets baļ-

ķis, kurā kāju atbalstam iecirsti robi (106. att.). 461

Vidzemē sastopamas arī klētis, kurām priekšpusē
virs ieejas izbūvēta «galerija» — «lukta», kas noder

satiksmei ar jiumta stāvu. Šāda vaļēja lieveņa priek-
šējā mala ir norobežota ar 2—3 guļkoku vainagiem

(103., 106.—107. att.). 46* Šāda tipa klēts — vientelpa
ar vaļēju lieveni — luktiņu ieejas priekšā redzama

arī Latvijais Lauku dzīves valsts muzeja Vidzemei

sētā. Tā ir XIX gs. 50. gados celtā «Šķesteru» māju

klēts, kas uz muzeju pārvesta no Cēsu apr. Vaives

Pag.

«Šķesteru» klēts plāns ir kvadrātveida ar priekš-

pusē izvirzītu jumta pārlaidumu, kas nosedz vaļējo
lieveni. Zem lieveņa ieejas durvju kreisajā pusē klēts

priekšiņu norobežo klēts sānsienu guļbaļķu pagari-
nāto pakšu gali. leejas labajā pusē guļbaļķu veidotā

sānsienā daļēji izzāģēta un klētsaugšas lieveņa at-

461 Madonas apr. Odzienas pag. «Vērniekos» (VM E 2510.

mape, 514. dok. un 10560. fotonegatīvs).

4G2 Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Tirzniekos» klēts ar «luk-

tiņu» celta XIX gs. sākumā (VM E 2421. mape, 21. dok.); Ma-

donas apr. Odzienas pag. «Vērniekos» klēts celta 1828. gadā
(VM E 2510. mape, 514. dok.); Kalsnavas pag. «Kušos» klēts

celta ap 1818. gadu (VM E 2510. mape, 190. dok.).
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106. att. Klētiņa ar bluķu kāpnēm Madonas apr.
Odzienas pag. «Vērniekos», celta ap 1828. gadu

(VM E 10570. fotoneg.).

107. att. Klēts Madonas apr. Kalsnavas pag. «Ku-

šos», celta ap 1820. gadu (VM E 10397. fotoneg.).

balstam ielikts stabs. Šai vietā satiksmei ar klēts-

augšu novietotas bluķu kāpnes.

«Luktiņa» patīkami noslēdz uzeju uz klētsaug-
šas. Agrāk tā it kā noderējusi sētas sargam, kas tur

naktīs sēdējis. Bez tam tā arī ļoti dekoratīvi izceļ
klēts arhitektūru. 463

Saglabājies nostāsts, ka ap 1860. gadu toreizējais

«Šķesteru» māju saimnieks klētiņā svinējis kāzas.

Logu klētij nav, to apgaismoja pa durvīm, kas

vasarā stāvēja atvērtas. Dažkārt, klēts sienās atro-

dami arī nelieli caurumi, kas nav domāti klēts ap-

gaismošanai, bet gan klēts vēdināšanai; kā zemnieki

paši smējās, ziemā, klētī sēdēdami, caur tiem esot

dārzā šāvuši zaķus.

Klētīm aizvien ir taisīta cieša apaļkoku vai ari

plēstu grodu grīda, kas ļoti bieži vēl papildus nolī-

dzināta ar māliem, lai labības graudi nesabirtu sprau-

gās un neietu zudumā. Gluda, cieša grīda bija vaja-

dzīga arī tādēļ, lai grauzēji netiktu klētī un nesabo-

jātu tur novietotās mantas.

Klētij taisīti cieši griesti, lai no klēts augšas tajā

nebirtu nekādi netīrumi. Dažreiz uz klēts augšas va-

rēja nokļūt arī no klēts iekšienes caur lūku klēts

griestos. 464463 Klētis ar vaļējiem lieveņiem augšstāvā sastopamas arī

Kurzemē (skat. J. Jaunzems. Kurzemes sēta. Rīgā, 1943.).

Klētis ar t. s. «galeriju» augšstāvā sastopamas arī Skandinā-

vijas valstīs.

464 Madonas apr. Lazdonas un Cesvaines draudzēs (VM
E 2510. mape. 404. dok.).
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108. att. Klētiņa Valmieras apr. Kocēnu pag. «Caunīšos»

(MLB I, 14):

а — garengriezums; b — sānu fasāde (skats no dienvidiem): c — gala
fasāde (skats no rietumiem); d — plāns.

Klētī gar sienmalām iebūvēti guļkoku apcirkņi la-

bībai, bet virs apcirkņiem pie klēts sienām piestipri-

nāti dēļi, kas veido plauktus dažādu koka trauku,

pītu groziņu, cibu un tīnīšu novietošanai, kurās gla-

bāja apiņus, kaņepes, zirņus utt. Tur nolika arī

sviesta kuļamo mašīnu, susekļus, sprēslīcas, dažādus

aušanas piederumus utt.

Gar apcirkņiem novietotas koka tīnes miltu un

putraimu glabāšanai. Pie tām redzamas liekšķerītes,

laiškiņas, cibiņas un koka spaiņi miltu un putraimu

pagrābšanai un pārnešanai. Pie klēts griestu sijām

piestiprinātas kārtis — ārdiņi — maisu, segu un citu

tamlīdzīgu lietu uzmešanai.

Vidzemes zemnieka sētā nelielas klētiņas — vien-

telpas — XIX gs. pirmajā pusē atrodamas vairākas,

dažkārt pat 3—4 un vairāk, jo katrai vajadzībai
centās celt savu klētiņu. Tā, piemēram, ir celta spe-

ciāla labības jeb maizes klēts, drēbju klēts, ābolu

klēts un dažkārt medus klēts, kurā uzglabāja dažā-

dus ar dravniecību saistītus darba rīkus un medus

kāres. Dažkārt klētiņas nosauktas pēc to 'atrašanās

vietām par dārza, lejas, kalna vai tīruma klētīm. 465

Klētis ļoti bieži sadalīja ģimenes locekļu starpā,

no kā tās ieguva savu nosaukumu, piemēram, saim-

485 Cēsu apr. Stalbes pag. «Vīnautu» mājās bijušas 5 klē-

tis: dārza, pagraba, lejas, tīruma un kalpu klēts. Visas klētis

nieks —tēvs pārzināja labības klēti, kādēļ to mēdza

saukt par tēva klēti, saimniece—māte pārzināja t. s.

drēbju klēti, kādēļ to mēdza arī saukt par mātes klēti.

Turīgāko zemnieku sētās bija speciālas meitu, puišu

un kalpu klētis, kurās tie glabāja savu iedzīvi un

vasarās arī gulēja.

Atsevišķās klētiņas sevišķi nepieciešamas bija

precētajiem kalpiem, gan savas labības un inventāra

novietošanai, gan vasaras dzīvoklim, lai ģimene

vismaz vasarā varētu justies mazliet brīvāk nekā ga-

rajā ziemā kopējā saimes istabā.

Dažkārt, jau gatavojoties kāzām, kalpu puiši cirta

sev klēti, lai būtu kur novietot jauno sievu un tās

pūru. Par to dzied tautasdziesma:

Ir kalpiņš klēti cirta,

Dzīrās ņemt līgaviņu ...

No klēts uz vārāmo namiņu bija iemīts celiņš.

To iemina kalpu sievas, staigājot uz namiņu vārīt

ēdienu un nesot to uz klēti, kur ieturēja maltītes. 466

Samērā bieži taisītas arī t. s. dvīņu klētis

(109. att.), kurās zem viena jumta apvienotas divas

klētis. To ieejas durvis parasti novietotas cieši bla-

kus, un tās šķir tikai durvju aplodas stabs. Visbie-

žāk šādā dvīņu klētī bija apvienota labības klēts ar

drēbju klēti. Kā raksturīgs dvīņu klēts paraugs mi-

nama XVIII gs. 90. gados celtā Rīgas apr. Ķempju

pag. «Jaunkārbu» klēts. 467 Tā celta tikai ar cirvja

palīdzību no apaļiem baļķiem guļbūves tehnikā krusta

pakšos. Klēts pamatnīca likta uz saveltiem, nemūrē-

tiem laukakmeņiem. Klēts pamata laukums mazliet

ieo-arens (7,1o" X 6,3 m), bet četrslīpu salmu jumta

plāns kvadrātveidīgs. Tas panākts, klēts ieejas pusē

izveidojot jumtam pārkāri, kas klēts priekšā veido lie-

veni ieb nienriekšu Klēts trdna ar «rijlhalku sienu

sadalīta divās pilnīgi vienāda lieluma telpās, kurām

ir katrai savas durvis. Pēc klēts uzcelšanas to He-

toiuši par labības klēti divi saimnieki, kas tai laikā

dzīvojuši «Jaunkārbās». Vēlākos laikos, kad «Jaun-

kārbās» palicis tikai viens saimnieks, tas vienu telpu

lietoiis nar drēbju, otru — par maizes klēti. Klēts

augšā glabāts siens, bet vasarā tur gulējuši. Pie div-

daļīgo klēšu grupas var pieskaitīt arī parastā tipa

vientelpu klētis, kurām galā uzcelta neliela piebūve,
t. s. kambarītis, kas izmantots par vasaras mītni.

Dažkārt šādam kambarītim ir pat ielikts mazs stikla

celtas ap 1828. gadu (VM E 2421. mane. 403. dok.). Arī Cfšii

apr. Līvu пае. pēc Pieminekļu valdes darbinieku savāktaiām

ziņām an XIX gs. vidu katrā saimniecībā bijis pa 5—6 klē-

tīm (turpat).

468 Cēsu apr. Līvu pag. (VM E 2421. mape. 484. dok.).
467 «Jaunkārbu» klēts pārvesta uz LdzM un tur uzstādīta

Vidzemes sētā 1936. gadā".
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lodziņš atšķirībā no parastajam klētīm, kuram logu

nebija. Kambarīša iekšējais izveidojums un izlieto-

šana tāds pats kā klētij, tikai tajā nav ierīkoti labī-

bas apcirkņi. 468 Dažkārt šāds kambarītis izmantots

par maltuvi. 469

Daudztelpu jeb rindu klētīs zem ko-

pēja jumta viena otrai blakus sagrupētas 3—4 vai

vairākas klētis. Tādā kārtā klēts dažkārt sasniedz

diezgan ievērojamu garumu (12 —15—20 m). 470 Kat-

rai klētij atsevišķa ieeja, kas atrodas klēts sānu fa-

sādē. Etnogrāfiskais materiāls rada, ka lielās rindu

klētis Vidzemē radušās galvenokārt tikai XIX gs. ot-

rajā pusē, strauji attīstoties kapitālismam. Turīgāka-
jiem saimniekiem, uzlabojot lauku kopšanas metodes,

pārejot uz intensīvāku saimniecības veidu un iegādā-

joties lauksaimniecības mašīnas, pieauga labības ra-

žas un vecā tipa klētiņas kļuva par mazām un neēr-

tām. Šie saimnieki sāka celt jauna tipa klētis, zem

viena jumta apvienojot vairākas atsevišķas telpas.

Raksturīgi, ka samērā bieži jaunas klētis piecir-
stas vecajām klētīm vienā vai abos galos.

Šai ziņā spilgts piemērs ir Limbažu rajonā
1957. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas etno-

grāfu ekspedīcijā konstatētā «Ozolnieku» klēts. 471 Tā

sastāv no sešām atsevišķām klētiņām, kas apvienotas

zem kopēja jumta. Ēkas vidus daļā konstatējama
viena dvīņu klēts un tai galā vaļinieku klētiņa. Tās

uzceltas jau XIX gs. pirmajā pusē. Šīm klētīm ir

bijis divslīpu jumts, un to gala sienas guļbūves teh-

nikā paceļas līdz pat jumta korei.

Vēlāk, uzceļot klētij abos galos jaunas papildu

klētis, guļkoku sienas klēts galu zelmiņos nav no-

jauktas. Tādējādi līdz pat pēdējam laikam klēts-

augša ir sadalīta vairākās, ar guļbaļķu sienām no-

robežotās, slēgtās telpās. Starp šīm telpām nav tieša

satiksme, bet tajās nokļūst vai nu no klēts priekšas,
vai arī no klēts iekšienes pa lūku.

488 Limbažu raj. Vitrupes c. p. padomju saimniecība «Liep-

upe» — «Graudiņi» (E 1957. g. ekspedīcijas materiāli).
489 Madonas apr. Bērzaunes pag. «Kalna Aptekas». Virs

klēts durvīm skaitlis «1868»; iespējams, ka tas ir klētiņas cel-

šanas gads (VM E 2510. mape, 245. dok.).
470 Limbažu raj. Vitrupes c. p. zvejnieku artelī «Brīvā

Kaija» — «Melekās» ir četrdaļu klēts, kas sastāv no divām

graudu, vienas drēbju un vienas dažādu rīku pieliekamās klēts,

l s. krāmu klēts. Klēts vienā galā atrodas uz stabiem atbalstīts

palievenis malkai. Tādā kārtā «Meleku» klēts kopējais garums

pārsniedz 20 m (E — A. Krastiņas 1957. g. ekspedīcijas

materiāli).
471 Limbažu raj. Tūjas с. р. (E — А. Кr a s t i ņ a s 1957. g.

ekspedīcijas materiāli).

Līdzīga parādība XIX gs. beigās samērā bieži

konstatējama ne vien Limbažos, bet arī citos Vidze-

mes novados.

Pēc rindu klēts tipa XIX gs. beigās Vidzemes tu-

rīgākie saimnieki cēluši arī savā saimniecībā nodar-

binātajiem kalpiem t. s. «kalpu klētis». Šāda XIX gs.

109. att. Dvīņu klēts Cēsu apr. Vaives pag. «Vaisu-

ļos» (VM E 2421. mape, 5 dok.).

otrajā pusē celta kalpu jeb rindu klēts, piemēram,

saglabājusies Limbažu rajona Vitrupes c. p. «Grau-

diņos», padomju saimniecības «Liepupe» teritorijā,
kur zem viena jumta ir 4 klētiņas. 472

Izsekojot klēts arhitektūrai, redzams, ka, vienalga,
vai tās ir vientelpu vai arī vairāktelpu klētis, sevišķa

472 E
—

A. Krastiņas 1957. gada ekspedīcijas ma-

teriāli.
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110. att. Klēts Cēsu apr. Lenču pag. «Katlapos», celta ap 1728. gadu (VM E 2421. mape, 209. dok.).
1. Pretskats. 2. Gala skats. 3. Plāns. 4. Šķērsgriezums.

vērība ir piegriezta klēts priekšai, kas nereti izbū-

vēta lieveņa veidā, izvirzot uz āru klēts priekšas

augšējo daļu. Šo lieveņu pamatelements ir izvirzī-

tais jumts un tā atbalsti. Jumta atbalstam kalpo vai

nu klets augšējo pakšu pagarinājumi, vai arī klēts

gala sienas visu pakšu pagarinājumi uz klēts priek-
šas pusi. Dažkārt klēts jumta pārlaidumu atbalsta

arī uz stabiem. Klēts jumta pārlaidumam atbilst grī-

das izbūve klēts priekšā. Dažreiz klēts priekša aiz-

būvēta pa daļai vai arī pilnīgi, ierīkojot klēts priekšā

ieejas durvju sānos slēgtas priekštelpas — «būrus»

un atstājot brīvas tikai klēts ieejas durvis (110.—

112. att.). 473 Šajās priekštelpās mēdza nolikt sālītu

478 Valmieras apr. Vecmuižas pag. «Abolniekos» divdaļu klē-

tiņas priekšā zem jumta pārlaiduma izbūvētas 2 slēgtas priekš-

telpas, t. s. mazās klētiņas. Lielās klēts pamata izmērs ir

9,0X5,0 m (abas klētis pilnīgi vienāda lieluma, t. i.,

4,5X5,0 m). Mazās priekšklētiņas turpretim ir dažāda lieluma.

Priekšklētiņai, kas atrodas lielās klēts ieejas durvju kreisajā

pusē, pamatlaukums ir 1,95X3,6 m, bet priekšklētiņai, kas at-

rodas klēts labajā pusē, tas ir 1,75X3,1 m. Klēts priekšu har-

moniski nolīdzina simetriskā četrslīpu jumta pārkare, tā ka

priekšklētiņu platumu starpība tikpat kā nav manāma (MLB

Щ, Rīgā, 1923., 13. lp.).

sēņu spainīšus, skābētu kāpostu muciņas, dažādus

darba rīkus, bet dažkārt te ierīkoja maltuvi. Citreiz

klēts priekšā uz vaļēja lieveņa novietotas rokas

dzirnavas (107. att.).

Vidzemes jūrmalā, kur zemnieku dzīvē svarīga

nozīme bija zvejniecībai, slēgtajās klēts priekšas no-

jumēs mēdza glabāt zivis, lai ar to specifisko smaku

riepiesūktos visa klēts.

Nelielās telpas klēts priekšā bieži vien atdeva

kalpiem viņu mantības glabāšanai, kādēļ tās mēdza

saukt par kalpu klētiņām.

Konstatējams, ka t. s. kalpu vai vaļinieku klētiņas

tiek piebūvētas kā pagarinājums saimnieka klēts

galā, bet nevis ar ieeju no klēts sānu fasādes, kur

atrodas saimnieka klēts durvis. leeja šīm klētiņām

ir no klēts gala, tādā kārtā nošķirot kalpu klēts dur-

vis no saimnieka klēts priekšas. 474 Saimnieka klēti

cēla sevišķi rūpīgi, izmeklējot labus, stiprus kokus

un tos labi un glīti apdarinot, bet kalpu un vaļinieku

474 Limbažu raj. Vitrupes c. p. «Sīpolos» (E — A. Kras-

tiņas 1957. g. ekspedīcijas materiāli); Limbažu raj. Stienes

c. p. «Dimzās» (turpat).
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klētiņas bieži vien celtas steigā no mazvērtīgāka ma-

teriāla: koku galotnēm, nomaļiem, veciem, jau kada

citā celtnē reiz lietotiem kokiem utt. Arī koku apstrā-

dāšanai un kalpu klēts izveidojumam nav pievērsta
tada rūpība, ar kādu celta saimnieka klēts. Daļēji
tas izskaidrojams ar to, ka kalpi savas klētis bieži

vien cēla kā pagaidtelpas, jo nākošajā vai aiznāko-

šajā gada kalps varēja aiziet pie cita saimnieka. Bez

tam, kaut ari saimnieks kalpam deva klētiņas celša-

nai nepieciešamo materiālu, viņš nebija ieinteresēts

šai vajadzībai izlietot labu materiālu. Kalpi bija ari

pārāk aizņemti ikdienas darba, lai klēts celšanai zie-

dotu pietiekami daudz laika. Tādēļ ļoti bieži šīs

kalpu klētis kā piedēklis nepatīkami traucē klēts labo

un harmonisko izveidojumu. Tādā kārtā saimnieku

un kalpu klēts celtniecībā spilgti izpaužas zemnieku

sociālās diferencēšanās radītās īpatnības. Daž-

kārt Vidzemes sētas klētis celtas zem viena jumta

ar ratnīcu, gubeni vai stalli, 175 bet citreiz zem klē-

tīm izbūvēti pagrabi. Pēdējās klētis sauc par «pag-

rabu klētīm» (113. att.). 476

Primitīvākais pagrabs zem klēts ir ar akmeņiem

izkrauta dobe, kuras ieeju noslēdz no bieziem dēļiem
sasistas durvis. Pilnīgāka izveidojuma pagrabi ir

rūpīgi mūrēti no laukakmeņiem mālu vai kaļķu javā,

ar velvētiem ķieģeļu griestiem. «Pagraba klētīm»

aizvien ir cieši mūrēti pamati, kamēr parastajām klē-

tīm zem pakšiem pavelti tikai lielāki laukakmeņi un

to grīdas apakša ir brīva.

Virs pagraba griestiem noblietēts māls, un virs

tā uz sijām likta bieza plēstu dēļu grīda, lai klēts

būtu sausa.

Rudenī klēts pagrabā bēra kartupeļus un dažādas

saknes, bet vasarā te glabāja pienu, krējumu un

sviestu.

lespējamas vēl dažādas sīkākas atsevišķo klēts

tipu izmaiņas, ko noteica klēts priekšas izveidojums,
kā arī dažādi palieveņi vai nojumes klēts galos vai

klēts aizmugures fasādē. Tas tomēr būtībā nemaina

atsevišķā klēts tipa uzbūves pamatprincipus.

Klēts izmantošana zemnieku sētā XIX gs. ir visai

daudzveidīga. Pirmām kārtām zemnieki klētī glabāja

gandrīz visus savus ražojumus. Speciālos apcirkņos
vai arodos, kā arī vienkočos, tīnēs vai kastēs tur stā-

475 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2421. mape, 92. dok.);

Gulbenes raj. Litenes c. p. «Kokaros» (E — A. Krastiņas

1956. g. ekspedīcijas materiāli); Gulbenes raj. Lejasciema c. p.

«Pļavniekos» (turpat).

478 Cēsu apr. Stalbes pag. «Vīnautos» pagraba klēts celta

ap 1828. gadu (VM E 2421. mape, 403. un 406. dok.); Cēsu apr.

Līvu pag. «Svempjos» pagraba klēts celta ap 1864. gadu (tur-

pat, 498. dok.).

111. att. Klets Cēsu apr. Rāmuļu pag. «Pū-

tējos» (VM E 2421. mape, 81. dok.).
1. Plāns. 2. Jumta pārkare. 3. Klēts priekšas pakšu

savienojums.

vēja labība, zirņi, milti, putraimi v. c. labības iz-

strādājumi. Tur atradās arī dažādas citas uzturvie-

las: siers, sviests, maize, medus utt. Klētī, graudos

ieraktu, uzglabāja arī žāvētu gaļu.
Klētī novietoja tīnes un pūra lādes ar drānām,

audekliem, segām utt. Kažokus un citas lielākas virs-

drēbes pakāra uz klēts sienās iedzītiem vadžiem vai
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112. att. Klēts Valmieras apr. Vecmuižas pag. «Ābolniekos», celta 1861. gadā (MLB III, 3).

speciāliem pakaramiem. Klētī uzglabāja vilnu, linu

grīstes, aušanai un adīšanai savērptu dziju utt.

Klēts bija vieta, kur nolika ari dažādus koka un

pītus traukus, sīkākus darba rīkus (susekļus, sviesta

kuļamo ierīci, vērpjamos ratiņus, sveču lejamo ietaisi

utt.), kā arī dažādus iedzīves priekšmetus, piemē-

ram, lielos godu galdus, garos solus v. c. lietas, kas

dzīvojamā telpā ik dienas nebija vajadzīgas un trau-

cēja.

Uz klēts augšas glabāja neapstrādātas kažok-

ādas, tīklus, pirts slotas un dažkārt arī šķirstus (zār-

kus), ko veci ļaudis lika sev jau laikus pataisīt. Daž-

reiz klēts augšā uzbāza sienu.

Bez tam šīs pašas klētis izpildīja arī vasaras jeb

papilddzīvokļa funkcijas. Istabu un dzīvojamo riju

slikti izveidotās apkures ietaises un dūmeņa trūkums,

un tas, ka visa saime — veci un jauni, puiši un mei-

tas — bija spiesti mitināties vienā kopējā telpā, iz-

raisīja nepieciešamību meklēt dažādus papildmājok-

ļus. Tādēļ pavasarī, tiklīdz iestājās siltāks laiks un

saimes ļaudīm vairs nebija nepieciešams"krāsns sil-

tums, viņi pameta kopējo, ļaužu pilno saimes istabu

un izklīda pa dažādām ērtākām, savrupām guļas
vietām. Pirmām kārtām šai vajadzībai izmantoja klē-

tis, kas vasarā bija pustukšas, jo graudi v. c. labības

izstrādājumi jau bija izlietoti vai atlikuši niecīgā

daudzumā.

Klētī parasti iekārtojās meitas. Ja mājā bija vai-

rākas klētis, tad arī puiši novietoja tajās savus gu-

ļamos, bet sliktākā gadījumā viņi gulēja uz klētsaug-
šas sienā vai šķūnītī (sevišķi pēc Jāņiem, kad bija
ievests jaunais siens).

Ganu zēns turpretim, ja klētiņā nebija vietas,

gulēja uz kūtsaugšas pakaišos vai sienā, bet nereti

piedarbā vai ratnīcā nolietotajā ragavu kulbā.

Istabā vai kambarī palika tikai saimnieka vecāki

un daži vecākie kalpu ļaudis, jo bieži arī saimnieka

ģimene vasarās pārgāja gulēt klētī. Tādā kārtā

«. . . ģimenes klēts ir tā vieta, kur dažs labs tautietis

vai tautu meita ieraudzījuši pirmo reizi saules

gaismu, verot acis dzīvei un darbam, un klēts ir arī

tā vieta, kur bieži acis aizdarījušās mūža mieram»,

raksturojot klēts dažādās funkcijas zemnieku sa-

dzīvē, raksta R. Legzdiņš. 477

Sevišķi spilgtu liecību par klēts izmantošanu un

tās nozīmi zemnieku sadzīvē sniedz tautasdzies-

mas.
478 Tās liecina, ka klēts ir ne tikai ikdienišķs

mājoklis, bet gan zināmā mērā pat mājas ļaužu re-

prezentācijas telpa, kurā uzņēma viesus, tos pacie-

nāja, slēdza dažādus darījumus. Ar klēti saistās arī

477 R. Legzdiņš. Klēts. LTD, 11, Rīgā, 1928., 82. lpp.
478 Sal. turpat, 77.-88. lpp.; P. Kundziņš. Klēts. Lat-

viešu tautas dziesmas, IX, Kopenhāgenā, 1956., XIV—XVII lpp.
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113. att. Pagrabklēts Cēsu apr. Stalbes pag. «Vīnautos», celta ap 1828. gadu (VM E 2421. mape, 406. dok.)

1. Ieejas fasāde. 2. Garengriezums. 3. Plāns. 4. Gala fasāde.

senās precību un kāzu izdarības: meitu zagšana, bil-

dināšana, jaunā pāra guldināšana utt. 479 Klētī tau-

tietis lūdz savas roku, 480 tur daudzkārt

479 M. Asare. Latviešu kāzu ieražas. Latviešu tautas-

dziesmas, 111, Rīgā, 1957.; Kr. Barons un H. Visen-

d о r f s. Seno latviešu precību un kāzu paražas. Latvju Dainas,

111, Pēterburgā, 1909., 58. v. c. lpp.; P. Smits. Seno latviešu

kāzas. LTD, VIII, Rīgā, 1931., 11. v. c. lpp.

480 Ļoti populāra ir tautasdziesma:

Klusu klusu klausījos,

Kas runāja klētiņā:

Tēvs, māmiņa, trešs tautietis,

Tie runāja klētiņā.

Tautiet's manu tēvu lūdza,

Cepurīti noņēmies;

Vēl jo mīļi māmuliņu,
Uz ceļiem nometies.

Lūdz, tautieti, mani pašu,

svinētas arī kāzas, skumju brīdī, citiem neredzot, tur

tiek noraudāta pa asarai, un dažkārt tur notiek arī

dažādi konflikti. 481

Nelūdz tēvu māmuliņu,

Dos tētiņis, dos māmiņa,

Ja neiešu, nedabūsi.

(Kr. Barons un H. Vi sen-

d о r f s. Latvju Dainas. 111, 15062.)

481 Plaši pazīstama tautasdziesma:

Ar tautieti strīdējos,

Klētī gultu taisīdama:

Mani deķi, paladziņi,

Tavi kaili gultas dēļi.

(Latviešu tautasdziesmas. 111,
Rīgā, 1957., 9796.)



Nobeigumā par dažādiem Vidzemes zemnieku pa-

pildmājokļiem — vārāmajiem namiņiem, dzīvojamām

pirtīm un klētīm — secināms, ka šo ēku izmantošanu

par dzīvokļiem vai ēdiena gatavošanai XVIII gs.

beigās un XIX gs. pirmajā pusē noteica zemnieku pa-

matdzīvokļu — istabas un dzīvojamās rijas — dažā-

dās celtniecības nepilnības. Tām ir vāji izveidotas

apkures ietaises, trūkst dūmeņu, ēdienu gatavošanas
vietas ir tumšas, un saimes ļaudis dzīvo saspiesti

kopējā saimes istabā. Tādēļ ēdiena gatavošanai cēla

dažāda veida vārāmos namiņus, bet dzīvošanai par

vasaras mājokli izmantoja klēti. Var pat teikt, ka

klēts kā vasaras mājoklis zemniekiem XVIII gs. bei-

gās un XIX gs. sākumā ir tikpat nozīmīga kā dzīvo-

jamā rija vai istaba.

Dzīvojamā pirts ir tipisks bezzemnieku mājokļa

tips, kas reizēm kļūst arī par patversmi veciem, darba

nespējīgiem cilvēkiem.
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Vidzemes zemnieku mājokļu celtniecības pamat-
materiāls ir koks. Līdz ar to celtniecības tehnika 482

galvenokārt saistīta ar koka apstrādāšanu. Kaut gan

Vidzemē liela daļa mežu atradās uz zemnieku lietotās

zemes, tomēr zemnieki XIX gs. sākumā nevarēja kok-

materiālus izmantot saskaņā ar savām vajadzībām un

ieskatiem. Pagastu tiesu protokoli rāda, ka nav pagā-

jusi gandrīz neviena tiesas sēde, kurā neizskatītu muiž-

nieka sūdzības pret zemniekiem, ka tie bez atļaujas

cirtuši kokus. 483 leraksti muižu saimniecību grāma-

tās savukārt rāda, ka ienākumi no kokmateriālu pār-

došanas muižu ienākumos ieņem diezgan ievērojamu

vietu. Līdz ar to kļūst skaidrs, ka muižnieki centās pēc

iespējas ierobežot zemniekiem izsniedzamo kokmate-

riālu apjomu. Zemniekam bija jānostaigā garš ceļš,

līdz viņš varēja pārvest mājās kokus ēku celšanai. Vis-

pirms bija jālūdz muižniekam atļauja būvēt ēku, pēc
tam mežsargs norādīja cērtamos kokus un noteica

laiku, līdz kuram koki jāizved. Ja nu izrādījās,
ka zemnieks nav laikā paspējis kokus izvest, viņš

zaudēja tiesības izmantot tos šajā gadā. 484 Pārskatot

0. Hūna sakopotos materiālus par Vidzemi, redzams, ka

XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā Vidzemes drau-

482 Šajā nodaļā īsumā apskatīts Vidzemes zemnieku apdzī-

vei izmantoto ēku (istabas, dzīvojamās rijas, dzīvojamās pirts

un klēts) celtniecībā izmantotais materiāls, tā sagatavošana un

celtniecības tehniskie paņēmieni.
Darbā nav paredzēts iztirzāt Vidzemes zemnieku mājokļu

celtniecības tehniku visā tās daudzveidībā. Tam nepieciešami

pētījumi gan par celtniecības darba rīkiem un ražošanas veidu,

gan arī par tautas sociālekonomisko stāvokli. Darba centrālā

problēma ir zemnieku mājokļu etnogrāfiskā analizē, mājokļu

veida, plānojuma, iekārtojuma un izmantošanas apskats.
483 Madonas apr. Grostonas pag. (LCVA 908. f., 58. 1., 4.,

56.—58. lp.); Valmieras apr. Annasmuiža (turpat, 1779., 1852.—

1887. f., 20. 1.).
484 X- Vilnis. Latvijas lauki imperiālistiskā kara priekšva-

karā (1900.—1914.). I, Rīgā, 1927.

džu zemnieku liela daļa dzīvo vecās un pussabruku-

šās mājās un kokmateriālu iegāde viņiem ir sāpīgs, no

muižnieka atkarīgs jautājums. Tā, piemēram, no Bērz-

mentes (Rīgas apr.) ap 1802. gadu ziņots, ka zem-

nieku dzīvokļi ir sabrukuši (baufāllig), veselībai kai-

tīgi un muižniekiem būtu jāpieliek lielākas pūles to

atjaunošanai un izlabošanai. 485

Līdzīgs ziņojums ap šo pašu laiku ir arī no Do-

les mācītājmuižas ar piezīmi, ka tās robežās nav

meža, un zemnieki, kam vajadzība ir vislielākā, ir

pārāk nabadzīgi, lai kokus iegādātos citur par sa-

viem līdzekļiem. 486

Kokmateriālu zemniekiem trūkst arī Daugav-

grīvā,
487 Liezeres draudzē 488

v. c. No Liezeres ziņo,

ka tur pat mācītājmuižas ēkas esot pa pusei sabru-

kušas. 489 Arī no Limbažu draudzes ir norādījumi,

ka kokmateriālu trūkuma dēļ zemnieki nevarot celt

sev ērtākus dzīvokļus ar vairākām istabām. 490 Lī-

dzīgs ziņojums ir arī no Nītaures draudzes ar norā-

dījumu, ka zemniekiem būtu jāceļ jaunas mājas, bet

tas viņu apstākļos bez pabalsta ir pilnīgi neiespē-

jami. 491 Turpretim pabalsts no muižas zemniekiem

ēku atjaunošanai tikpat kā netiek sniegts. Pastāvot

klaušu saimniecībai, muižnieki centās ar vismazāka-

jiem izdevumiem no saviem klaušu zemniekiem iz-

spiest vislielāko peļņu, protams, līdz minimumam sa-

mazinot arī izdevumus, kas saistīti ar zemnieku-nom-

nieku dzīvokļu celtniecību. Par to liecina kāds

ziņojums no Cesvaines draudzes, kurā minēts, ka

485 LCVA 214. f., 168. U 9.a lp.
488 Turpat, 11. lp.
487 Turpat, 174. 1., 213. lp.
488 Turpat, 169. 1., 124. lp.
489 Turpat.
490 Turpat, 168. 1., 120 lp.
491 Turpat, 182. 1., 334. lp.

III. ZEMNIEKU MĀJOKĻU CELTNIECĪBAS MATERIĀLS UN TEHNIKA
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zemnieki dzivo tumšās dūmistabās resp. rijās un celt-

niecības materiālu sagāde saistīta ar bezgalīgam grū-

tībām, īpaši tur, kur ir nomnieki, bet nav sava

meža. 492

Sis koku trūkums zemnieku ēku celtniecībā nav

vērojams tikai atsevišķas draudzes Rīgas un lielāko

pilsētu tuvumā, kur bija izdevīgi koku tirdzniecības

apstākļi, bet ta ir raksturīga parādība arī Vidzemes no-

males draudzēs. Tā, piemēram, no Apukalna ap

1820. gadu ziņots, ka zemnieku dzīvokļi visuma ir

laoi, bet laoo dzīvokļu butu vēl vairāk, ja šai ap-

kārtne nebūtu koku trūkums. 493

No O. Huna sakopotajiem ziņojumiem var seci-

nāt, ka muižnieki, nerēķinādamies ar zemnieku darba

speķu un lielajam kokmateriālu transporta grūtībām,
kokus bieži vien piešķir vairāku jūdžu attālajos me-

žos, bet tuvākos mežus pārdod. Tas raksturīgs ne vien

Vidzemē, bet arī Kurzemē. Tā tautā saglabājies no-

stāsts par Lielvircavas baronu Klopmani, kas savus

saimniekus sūtīja pēc baļķiem uz lecavas, Misas un

Taurkalnes mežiem. Ja saimnieki žēlojušies par tālo,

grūto ceļu, tad kungs uzkliedzis: «Brauci Tur man

baļķis maksā 30 kapeikas, bet no sava meža baļķus

varu pārdot par 60 kapeikām.» 494

Celtniecībā visvairāk lietotais materiāls ir skuju
koki — egles un priedes, retāk lapu koki — apse,

kaut arī tādās ēkas daļās, kurām nepiekļūst mit-

rums, apses koks tikpat izturīgs kā skuju koki. Bērzs

lietots tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos, ja cits

koks nebija pieejams. 49s Ka bērzs ēku celtniecībā kā

pamatmateriāls lietots tikai visspiedīgākajos dzīves

apstākļos, liecina Beiningena ziņojums par kādu

XVIII gs. sākumā Cesvaines apkārtnē celtu dzīvo-

jamo riju. 496 Ēkas cēlājs, zinādams, ka bērza koks

ēkas ārējām sienām nav sevišķi izturīgs materiāls,

vismaz centies iegūt sīkstākos purvmalā augošos

bērzus, kaut gan apbūves vietai blakus bijis ar bēr-

ziem apaudzis kalns.

Lai ēkas būtu izturīgākas un pēc iespējas ilgāk

kalpotu, tautā saglabājušies lielāks skaits dažādu

novērojumu — paražu, ko zemnieki centās ievērot

celtniecības materiālu sagatavošanā. Tā, piemēram,

mežā kokus mēdza cirst tikai ziemā, decembrī un

492 LCVA 214. f., 175. 1., 274. lp.; 184. 1., 370. lp.
493 Turpat, 185. 1., 379.—380. lp.
494 A. Dzenevics. Sentēvu ēkas un viņu 'daļas Zemgalē.

Zemkopis, Rīgā, 1928., 21. nr., 329.—330. lpp.
495 Sīkāki norādījumi par Vidzemes zemnieku dzīvojamo

riju celtniecībā lietoto koku sugām un to izmantošanas skaitlis-

kajām attiecībām skat. P. Kundziņš. Dzīvojamā rija...

445.-446. lpp.
49e F. Вeuni n g c n. Das lettische Haus. Magazin ...

55. lp.

janvārī, kad kokos apstājusies sulu cirkulācija. Šajā
laikā cirstie koki ir ne vien izturīgāki, bet tos ne-

grauž arī ķirmji. Saskaņā ar vecu ļaužu uzskatiem

pēc sveču dienas (2. februārī) koki dusas laiku iz-

beidz un koku ciršana vairs nav ieteicama. Tāpat

savi noteikumi atsevišķu koku sugu ciršanai bija

jāievēro atkarībā no mēneša griežiem. Tā, piemēram,

skuju koki jācērt jaunā, augošā mēnesī, jo, vecā —

dilstošā mēnesī cirsti, tie ātri sapūst. Lapu koki tur-

pretim jācērt vecā mēnesī, jo, jaunā — augošā mē-

nesī cirsti, tie nekad pilnīgi neizžūst un jau pēc pāris

mēnešiem baļķu galos aug piepes. 497 Sīki norādījumi

par dabas apstākļu ievērošanu kokmateriālu sagata-
vošanā atrodami Suntažu mācītāja Guberta grāmatā

«Stratagema Oeconomicum ...», kur laika novēroju-
miem veltīta speciāla nodaļa «Bauern Prognosti-

con».
498 Sacirstos baļķus zemnieki no meža parasti

izveda jau ziemā, pa sniegotu ceļu ar ragavām. Pa-

rasti to izdarīja, rīkojot talkas, kurās ielūdza tuvā-

kos kaimiņus un radus. Baļķus sakrāva grēdās jau-

nās ēkas celšanas vietā. Pavasarī, parasti martā, baļ-

ķus nomizoja. Šim nolūkam lietoja t. s. baļķu

mizojamo lāpstiņu. Lāpstiņa līdzīga parastai lāpstai,

tikai tā ir mazāka, ar taisnu, noasinātu apakšējo

malu. Lāpstiņas vienos sānos ir līks āķis, ko iecērt

baļķī, kad tas mizojot jāpaveļ uz sāniem (114.

att.). 499

Ēku celšanu parasti veica pavasarī ar tādu ap-

rēķinu, lai līdz sējas laikam ēka būtu pa-

beigta un celtniecība netraucētu lauku darbus.

Pirtis, klētiņas v. c. mazākas ēciņas saimnieks

uzcēla viens pats ar saviem saimes ļaudīm,

jo katrā mājā bija kāds vīrietis, kas prata

namdara darbus. No O. Hūna ziņojumiem var

secināt, ka namdarus pieaicināja reti. Tā, pie-

mēram, ap 1806. gadu no Ropažu un Allažu

draudzes it kā pārmetuma veidā ziņots, ka zemnieki

savas ēkas liek celt krievu amatniekiem un tā izdod

tīro naudu, ko viņi nopelnījuši, ar saviem zirgiem

braukdami peļņās. 500 Visā visumā namdara-speciā-

lista pieaicināšana ēku celšanai XIX gs. pirmajā pusē

ir reta parādība, un to atļāvās tikai turīgākie zem-

nieki, kādi, piemēram, bija Ropažu un Allažu drau-

dzē. Zemnieku turību šeit veicināja galveno satik-

smes ceļu tuvums un līdz ar to braukšana peļņās,

497 Cēsu apr. Raunas pag. (VM E 2427. mape, 190. dok. un

mape — «Dzīvojamā māja», 25. dok.).
498 Gubertus Salamon. Op. cit.

499 šāda lāpstiņa konstatēta etnogrāfu ekspedīcijas laikā

Gulbenes raj. Litenes c. p. «Sileniekos» kolhozniecei Komanei,

Vandai (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).

500 LCVA 214. f., 174 L, 310. lp.
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vedot uz tirgu gan muižas labību un degvīnu, gan

arī kokus. Parasti zemnieks pats bez lieliem izde-

vumiem, kā to apliecina O. Hūna sakopotie ziņojumi,

ar cirvi, urbi un, augstākais, ar ēveli darina savas

ēkas, neaicinot palīgā amatnieku. 501

Pie lielāku ēku: istabas un rijas celšanas, kur ne-

pieciešams vairāk darbaspēka, aicināja talciniekus.

Dažreiz muiža zemnieku-nomnieku māju celšanai

sūtīja savu «remesi» — namdari jeb «būvmeistaru».

Tas parasti bija muižas algots lietpratējs-namdaris

no vietējo zemnieku vidus, kas veica muižā nepiecie-

šamos namdara darbus. Viņš parasti noteica, cik

strādnieki vajadzīgi. Nomas māju celšanai muiža sū-

tīja palīgus — zemniekus-klaušu strādniekus, t. s.

«lieciniekus» jeb «liecībniekus». Starpība starp paras-

tajiem talciniekiem un t. s. liecību strādniekiem ir

tā, ka talkas strādniekus ēdiena reizēs pacienāja
saimnieks ar labāk sagatavotu ēdienu, alu un deg-
vīnu, jo lūgtos talciniekus uzskatīja par viesiem,

turpretī t. s. liecību strādnieki, kurus klaušu kārtā

celtniecības darbā sūtīja muiža, ņēma līdzi paši savu

pārtiku, t. s. maizes kuli — maizi, biezpienu, gaļu

vai citu aizdaru, kāda nu katram bija rocība, bet

dzeršanai — zara kannu ar skābputru dažu dienu vai

pat veselas nedēļas iztikai. Talkas darbi bija labi

tai ziņā, ka darbs tika ātrāk paveikts, bet zemniekam-

saimniekam tie iznāca dārgi tādēļ, ka tie pēc vecām

paražām saistījās ar talcinieku pacienāšanu. Muižas

liecībniekus beidza sūtīt zemnieku ēku celtniecības

darbos, iepērkot mājas par dzimtu, kas visā visumā

notika tikai XIX gs. otrajā pusē.

Galvenais namdara darba rīks, ar kuru XIX gs.

pirmajā pusē zemnieki veica koka apstrādāšanas
darbus gan mežā, gan darinot atsevišķas celtnes,

ir cirvis. so2 Tādēļ arī ir pilnīgi saprotams, ka tautā,

runājot par ēkas celšanu vai taisīšanu, parasti lieto

vārdu «ciršana». 5*'3 Sī vārda popularitāti apliecina

bagātais folkloras materiāls, kas rāda, ka cirstas gan

istabas, gan saimniecības ēkas: klētis, staļļi, kūtis

utt. 504 Cirvji bija vairāku veidu, piemēroti gan koka

501 Mālpils draudzē. Turpat, 168. 1.. 44. lp.; 174. 1.,

424. lp.

502 Autore šeit nemēģina sniegt sīku tautas celtniecībā lietoto

namdara darba riku analizi, kas ir speciāla pētījuma uzdevums,

bet grib tikai ilustrācijai pieminēt atsevišķus faktus, kas lie-

cina par galvenajiem namdara rīkiem un par to, cik primitīviem

līdzekļiem veidojās tautas celtniecība līdz pat XIX gs. otra-

jai pusei.
303 Valmieras apr. Alojas pag. (F, Bb 13, 1455 tms v. c.).

Piem.:

Bāliņš man klēti cirta

Baltābola kalniņā:

nociršanai mežā, gan baļķu apstrādāšanai celtniecī-

bas procesā: baļķu aptēšanai un pakšu veidošanai.

Atzīmējams t. s. ambīrs un šļute. Ar pirmo kokus no-

cirta, ar pēdējo — aptēsa. Šļute atšķirībā no parastā

cirvja ir iestiprināta nedaudz izliektā kātā, kas at-

vieglina baļķu aptēšanu (114. att.). 505

114. att. Daži namdara darba rīki:

а — baļķu mizojamā lāpstiņa (E 11, 2534); b — ambīrs (E 11, 1813);

с — šļute (E 11, 1814).

Vidzemē tomēr nav saglabājušās ziņas par vese-

liem cirvju komplektiem, kādus, piemēram, lietojuši

ukraiņu namdari.

Protams, ka koku apstrādāšana tikai ar cirvi

vien bija ļoti grūts un garlaicīgs darbs. Daža laba

resnāka priede vai egle mežā cirsta vai trīs dienas,

kamēr tā dabūta zemē. 506 Neskatoties uz to, pirmie

šķērszāģi uzņemti ar lielu neuzticību. Kad Meņģeles
stiklu fabrika savā laikā tādus bija iegādājusies

Lai vējiņš cauri pūta,

Lai pūriņš nepelēja.

(LTdz, I, 3520. variants,, no Madonas apr.,

pazīstama ari Gulbenē, Lubeja, Liezerē.)

Laiku saku tautiešam,

Lai cērt lielu ustabiņu,

Kur sēdēs pieci svaiņi,

Kur deviņi bāleliņi,

Tēva brāļi, mātes brāļi,

Pašas īsti bāleliņi.

(LTdz, 11, 91. variants, no Vecpiebalgas.

Līdzīgs variants pierakstīts arī Nītaurē,

tikai tur «ustabiņas» vietā lietots vārds

«istabiņa».)

505 Skat:. E 1956. gada ekspedīcijas materiāli (Gulbenes raj.

Litenes c. p. «Ezerkalni»).

506 J. Bērtiņš. Zubes un žubenieši. A. Birkerts, J. Broka,

Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības pasniedzējiem, Rīgā, 1930.,

43. lpp.
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malkas sagatavošanai, turienes iedzīvotāji teikuši: «Ja

jau ar cirvi nespēj malku piecirst, tad ar zāģi nekā

neizdarīs.» 507 Pēc P. Kundziņa pētījumiem zemnieki

zāģus savā īpašumā sākuši iegūt tikai XIX gs. ot-

rajā pusē. Tos esot pirkuši pie Melnā Gaiļa Rīgā. 508

Pēc autores ekspedīcijās pa Vidzemi iegūtajām zi-

ņām pirmie zāģi Stāmerienas apkārtnē atvesti no

Pēterburgas ap 1860. gadu. Kāds uzņēmīgs zemnieks

kājām aizgājis uz Pēterburgu un atnesis pirmo zāģi,
ko bija aptinis sev ap vidu. Pēc tam viņš gājis zā-

ģēdams arī apkārtējās zemnieku sētās. 509 Pēc Pie-

minekļu valdes materiāliem Cēsu un Madonas apr.

teritorijā zāģus sāka lietot ap 1830.—1840. gadu. 510

Pēc šā arhīva ziņām bijuši arī speciāli zāģeri, vie-

tējie latvieši, kas gājuši apkārt un pelnījās, dēļus

zāģējot. Pirmie zāģētie dēļi taisīti, baļķus uzvelkot

uz speciāli pagatavotiem kraķiem. Viens zāģeris stā-

vējis augšā uz kraķa, bet otrs apakšā. 511 Tādā veidā

pirmie zāģētie dēļi gatavoti ne tikai Vidzemē, bet arī

citos Latvijas novados, kā arī pie kaimiņu tautām,

kur koks ir galvenais celtniecības materiāls.

Zāģu izplatība Vidzemē lielā mērā saistās ar

krievu namdariem, kas nākuši peļņā uz Vidzemi un

nesuši līdz savus darba rīkus. 512 Tomēr pēc krievu

tautas celtniecības pētnieka Blomkvista atzinumiem

arī krievu zemnieku sētās zāģi vietām izplatās sa-

mērā vēlu — tikai XIX gs. otrajā pusē, kaut gan

valsts muižās un lielākajās baznīcu saimniecībās zāģi

jau plaši izmantoti XVI—XVII g5.
513

Ēku sienas un pamati. Vidzemē XIX gs.

sākumā zemnieku ēkas pa lielākai daļai celtas no

apaļiem baļķiem guļbūves tehnikā. 514 Celtniecībā

lietotajiem baļķiem dažādi nosaukumi. Tā Cēsu apr,

Raunas pag. tie saukti par «balkām» jeb «vārce-

!ēm» 515, bet Madonas apr. — par «apaļiem» 516. Dzī-

vojamas istabas baļķu sienas no iekšpuses aptēstas

507 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 446. lpp.; ari

P Kundziņš. Celtņu iekšējais veidojums. Latviešu tautas

dziesmas, X, Kopenhāgenā, 1956., XXV lpp.
508 Turpat.
503 Gulbenes raj. Litenes c. p. «Jaunzāģerniekos» (E 1956. g.

ekspedīcijas materiāli).
510 VM E mape

— «Eku āriene», 525. dok.

511 Madonas apr. Galgauskas «Ūsiņos» (VM E 2504. mape,

180. dok.).
512 Turpat.
518 E. Бломквист. Крестьянские постройки русских,

украинцев и белорусов. Восточнословянский этнографиче
ский сборник. М. 1956, 68. lpp.

514 А. Ни ее k. Darstellung der landwirtsch.ļftlichen Ver-

hāltnisse m Ehst-, Liv- und Curland. Leipzig, 1845, 5. lpp.
515 Cēsu apr. Raunas pag. (VM E 2504. mape, 131. dok.).

518 Madonas apr. (VM E 2515. mape, 268. dok.).

gludas, lai būtu glītākas. Sastop norādījumus, ka

XIX gs. sākumā dažām zemnieku istabām sie-

nas cirstas no ļoti resniem kokiem, kas pārskal-
dīti uz pusēm un pēc tam apcirsti gludi. sl7

Tādā kārtā, ap 1830. gadu un dažkārt arī jau

pirms tam dūmistabas taisītas arī no abpusēji

aptēstiem baļķiem. 518 XIX gs. vidū tie jau do-

minē istabu celtniecībā, bet dzīvojamo riju celt-

niecībā ir sastopami tikai apaļkoki, kaut gan rijas
kambaru sienas šai laikā bieži vien līdzīgi istabu sie-

nām taisītas no aptēstiem baļķiem. Arī apaļkoku
sienu dzīvojamām rijām baļķi pietēsti pakšu salaidu-

mos un pie durvju un logu ailēm. Visā garumā ap-

zāģēti koki dzīvojamo riju celtniecībā nav lietoti.

Tos sastop vienīgi savrupcelto dzīvojamo māju-is-
tabu celtniecībā XIX gs. otrajā pusē. Tā 1863. gadā

«Mājas Viesī» ir ziņojums, ka ēkas netaisa vairs tā

kā agrāk, bet «. . . no riktīgiem meistariem liek māju
uzcirst no baļķiem, kam abas puses nozāģētas lī-

dzenas». 519

Ja ēka — istaba vai rijas kambaris celts pakā-

peniski pa daļām dažādos gados, tad novērojams,

ka ēkas vecākais gals ir no apaļiem vai apcirstiem,

bet jaunākais —no zāģētiem baļķiem. 520 Gadās arī

tā, ka pati ēka ir no apaļiem baļķiem, bet ieejas

durvju fasādē, kur jumta pārkare parasti ir plata,

baļķi aptēsti gludi, lai ieejas fasāde būtu glītāka. s2l

Platā jumta pārkare aptēstos baļķus labi pasargāja

no bojāšanās. Dzīvojamās rijas kambara sienām

baļķi apstrādāti tāpat kā istabām. Ja turpretim ap-

skata Vidzemes klēts arhitektūru, tad redzam, ka jau
XIX gs. sākumā tās celtas no abpusēji gludi aptēs-
tiem baļķiem, izmeklējot sevišķi stiprus, sīkstus ko-

kus. 522

Klētis (kā iepriekš apskatīts) bija ļoti nozīmīga
ēka senā latviešu zemnieka sētā, kādēļ arī tās dari-

nāja ar sevišķu rūpību.

Pakšu savienojumi XIX gs. pirmajā pusē taisīti

tikai ar cirvja palīdzību. Viens no vecākajiem pakšu
veidiem ir t. s. krusta pakši. Guloša baļķa virspusē,

517 Madonas apr. Kalsnavas pag. (turpat, 525. dok.).
518 Cēsu apr. Lenču, Liepas, Kūduma, Stalbes, Rozulas,

Lielstraupes un Mazstraupes pag. (VM E mape — «Āriene»).
sin «Mājas Viesis», 1863., 21. nr., 165. lpp.
520 Cēsu apr. Lizuma pag. Grūšlu ciemā Grauda mājā

ēkas vecais gals celts pirms 1860. gada, bet jaunais' — 1888.

gadā (VM E mape — «Dzīvojamā māja»).
521 Madonas apr. Vestienas pag. «Brutēnos», celti 1813. gadā

(VM E 2425. mape, 288. dok.).
522 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2421. mape, 92. dok.);

turpat «Vaisuļu» mājās ap 1828. gadu celtā klēts (VM E 2421.

mape, 5. dok.); Cēsu apr. Rāmuļu pag. (turpat, 220. lp.) v. c.
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apmēram 25 cm atstatumā no baļķa gala, ar cirvi

slīpiem vai taisniem cirtieniem izveidoja robu, kurā

taisnā leņķī pret gulošo baļķi ieguldīja otrās sienas

baļķi. Šī baļķa otrā galā savukārt iecirta robu, kurā

ieguldīja trešās sienas baļķi un tādā kārtā izveidoja

baļķu četrstūri, t. s. «vainagu». 523 Pirmajam guļbūves

vainagam ir speciāls nosaukums — «pamatnīca». 524

Ēkas stūros parasti krusta pakša pāri laistos galus

atstāja tik garus, cik resns bija baļķis.

Pakšu konstrukcijas attīstības nākošajā stadijā

pakšu robs iecirsts uzveļamā koka apakšējā pusē.

Šāds tehnisks atrisinājums, salīdzinot ar pirmo, ir

jau daudz labāks, jo pakšu salaidumos nevar sakrā-

ties mitrums, ka tas bija pirmajā gadījumā, kad robu

iecirta baļķa virspusē. Šī pakšu veida baļķa gali

parasti no abām pusēm paralēli aptēsti, bet robs vei-

dots stateniskiem cirtieniem pret baļķa aptēsumu.

Paralēli pietēstie pakšu gali raksturīgi visā Vidzemē,

prizmatiski apcirstie — galvenokārt tikai Vidzemes

austrumu daļā. Šadi pakšu gali bijuši arī ap 1720.

gadu celtajai Grēmu Jezika dzīvojamai rijai Cesvai-

nes apkārtnē. 525 Pakšu galu aptēšanu tautā sauc par

pakšu vaigu aptēšanu. Bīlenšteins piemin arī ter-

minu «aušāt» (no vārda «auss» — Ohr) — ausis

taisīt. 526 Jādomā, ka šo terminu vairāk lietoja Kur-

zemes guberņā, kur dzīvoja pats Bīlenšteins, jo Vid-

zemē tas nav dzirdēts.

Paralēli aptēšot «vaigu» plaknes, bija iespējams ar

primitīviem līdzekļiem ērti atzīmēt roba vietu un

vajadzīgos izmērus, kas grūti izdarāms, ja pakšu gail

apaļi. Pakšu savienojuma labāku saistību sasniedza,

iecērtot robus abās baļķu pusēs un izveidojot t. s.

divu robu paksi (115. att.). Ar cirvi izstrādāti divu

robu pakši vietām konstatēti jau XVIII gs. otrajā

pusē. 527

Tā kā ēku sienām lietotie baļķi nebija visur vie-

nāda resnuma un, sienas ceļot, nācās likt koku res-

gaļus uz tievgaļiem un otrādi, pakšos nevarēja iz-

cirst visus robojumus vienādi. Tāpēc gadās piemēri,

kur, ievērojot specifiskos apstākļus, vairāki iecirtuma

veidi lietoti vienkopus. 528 Divu robu pakši galveno-

kārt izplatījās tikai pēc tam, kad sāka lietot zāģi.

Jāaizrāda, ka ar zāģa palīdzību izstrādātie pakšu

savienojumi ar maz izņēmumiem celti pēc 1850. gada.

528 Cēsu apr. Lenču, Liepas, Kūduma, Stalbes, Rozulas,

Lielstraupes un Mazstraupes pag. (VM E mape — «Dzīvojamā

māja»); F. Beuningen. Op. cit., Magazin... 56. lpp.
524 F. Beuningen. Turpat.

Turpat.
52в Д. Bielenstein. Op. cit., I, 12. lpp.

527 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 449. lpp.

528 Turpat.

115. att. Pakšu veidojums («divrobu» paksis) Alūksnes

raj. Meijeru c. p. 1./a. «Ievedne» (E 1955. g. ekspedīcijas
materiāli).

Līdz tam laikam visur sastopami tikai cirstie

pakši. 529

Bez tā saucamajiem krusta pakšiem sastopami vēl

gludie pakši, kur robi iecirsti tieši baļķu galos. Šis

pakšu veids Vidzemē ir jaunāka parādība, kas sais-

tīta visumā ar zāģa lietošanu. Gludie pakši sastopami

galvenokārt tikai istabu un klētiņu celtniecībā. Tos

uzskatīja par glītākiem nekā krusta pakšus. Ar šo

pakšu veidu, lietojot tā paša garuma kokus, papla-

šinājās celtnes iekštelpas, bez tam gludo pakšu sie-

nas bija parocīgāk apšūt ar dēļiem no ārpuses. Šī

parādība raksturīga XIX gs. otrajai pusei. Šos pak-

šus sāka vispirms taisīt turīgāko zemnieku sētās.

Gludos pakšus sauca dažkārt par «krievu», «vācu»

un «ciņķu» jeb «lādes» pakšiem. 530 «Lādes pakši»

529 Turpat, 447. lpp.
530 Madonas apr. Kalsnavas pag. (VM E 2510. mape,

525. dok.).
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savu nosaukumu laikam dabūjuši tāpēc, ka tos lie-

toja, arī darinot pūra lādes.

Pārējie gludo pakšu nosaukumi pamudina domāt,

ka to darināšana aizgūta no krieviem vai vāciešiem,

kaut arī tas ne visai ticami. Gludos pakšus galve-
nokārt cirta savrupceltajām istabām. Sīs istabas Vid-

zemē pretstatā dzīvojamām rijām bieži vien sauktas

par «vācu» istabām, 531 jo to cēlāji bija turīgākie

zemnieki, kas centās atdarināt vāciešu tradīcijas.
Tas laikam ir «vācu pakšu» izcelšanās iemesls.

Otrs nosaukums — «krievu pakši» varbūt patie-

šām izskaidrojams ar krievu namdaru darbību. Tie, kā

iepriekš teikts, veicināja Vidzemē zāģa izplatīšanu

un tā tehniku. Bet gludos pakšus veido ar zāģa pa-

līdzību, kaut gan var iztikt arī bez tā. Ka senās lat-

viešu ciltis pašas pratušas izveidot gludu pakšu sa-

laidumu, liecina klētīs iebūvēto labības apcirkņu un

pūra lāžu stūru gludie veidojumi. Lielāku ēku cel-

šanai, liekas, gludos pakšus atturējās lietot, tāpēc

ka tā celta ēka ziemā ātrāk «izsalst». Ļoti labi krusta

pakšus kā labus siltuma saglabātājus raksturojis
slavu tautu celtniecības pētnieks Blomkvists. 532 Vid-

zemē tomēr nav saglabājušies tieši norādījumi, ka

senie latvieši būtu veidojuši krusta pakšus siltuma

saglabāšanas dēļ. Var jau būt, ka šo pakšu darinā-

juma veida īstais iemesls tautā gadu gaitā aizmir-

sies un saglabājusies tikai pati tradīcija — krusta

pakšu darināšana.

Krusta pakšu veidošana latviešu tautas celtnie-

cībā konstatēta jau arheoloģiskajos izrakumos, seno

pilskalnu apbūvē. To apliecina Padomju Latvijas ar-

heologu izrakumi Ķentes pilskalnā un apmetnē, kā

arī priekšpadomju laikā iegūto arheoloģijas mate-

riālu publicējumi. s33

»ļ Burtnieku draudzē ap 1802. gadu (LCVA 214. f., 168. 1.,

117. lp.); Valmieras draudzē ap 1806. gadu (turpat, 218. L,

28. lp.) v. c.

532 E. Бломк в и с т. Крестьянские постройки русских,

украинцев и белорусов. Восточнославянский этнографический

сборник. М. 1956, 68. lpp.: «Восточные славяне излревне вру

били одно бревно в другое, отступая от концов бревен, так

что концы выступали за стены сруба (рубка с остатком). Это

имеет большое значение при суровых зимах Восточной Ев-

ропы, так как со стороны среза бревна промерзают вдоль во-

локон древесины быстро и глубоко, а поперек ствола — го-

раздо слабее. Поэтому промерзают выпущенные -наружу кон-

цы бревен, а угол дома остается теплым; иначе дом нача.l

бы промерзать прежде всего с углов.»

53а А. S tub а v s. Ziņojums par LPSR ZA Arheoloģijas sek-

tora izrakumiem Ogres Ķentes pilskalnā un aometnē V—VIII gs.

(Rokraksts. Glabājas Latvijas PSR ZA Vēstures un materiālās

kultūras institūta Arheoloģijas sektorā.); P. Kundziņš.

Latviešu senceltnes. Latvijas arhaioloģija, 139. lpp.; P. Kun-

dziņš. Tanīsa kalnā atraktās celtnes. Arnaioloģijas raksti, IV,

Ar cirvi cirstie gludie pakši konstatēti galveno-
kārt klētiņu celtniecība, kuras izmantoja tikai par

vasaras dzīvokļiem, kur siltuma saglabāšanai nebija
liela nozīme.

Nenoliedzami, ka gludie pakši bija glītāki, bet, ta

kā tie vieglāk laida cauri aukstumu, tie dzīvojamo
istabu celtniecībā vairāk izplatīti tikai tad, kad jau

bija izveidotas labākas apkures ietaises, t. i., galve-
nokārt tikai XIX gs. otrajā pusē. Var secināt, ka

XIX gs. sākumā Vidzemes zemnieku sētās sastop da-

žādus pakšu savienojuma veidus, pie kam to lieto-

šana ir atkarīga no celtnes speciālajiem uzdevumiem,

piemēram, pirtiņām, vārāmajiem namiņiem, gubeņiem
un pelavniekiem parasti lietoja primitīvākus, bet is-

tabām un rijas kambariem — sarežģītākus pakšu

savienojuma veidus. Arī Vidzemes klēts celta sevišķi

rūpīgi, lietojot abpusīgi gludi aptēstus baļķus un glu-
dus pakšu salaidumus. 534 Guļbūves vainagu baļķi
savā starpā rūpīgi «sakaķēti», t. i., katra guļbaļķa

apakšpusē (atskaitot pamatnīcu) visā baļķa garumā
iecirsta rieva

— grope, lai virsējais baļķis cieši uz-

gultos apakšējā baļķa apaļajai virsmai. «Kaķēšanas»
nosaukums cēlies no speciāla namdara darba rīka,

t. s. «kaķa», kuram ir divi asi, kaķa nagiem līdzīgi

āķi, ar kuru palīdzību uz baļķiem novelk paralēlas
svītras pietēšanas robežas apzīmēšanai. 535 Starp

baļķiem un pakšu savienojumos liek sūnas, lai tel-

pās neiespiestos vējš un aukstums. Visiecienītākās ir

baltās lāču sūnas. Kaķējumā liktas arī pakulas un

t. s. pīšļi — linu šķiedru kulstīšanas atlikumi. 536 Ar-

hīvā atrasts kāds ziņojums, kas liecina, ka arī

klētiņai likts sevišķi rūpīgs baļķu starpu pildījums.
Tas sastāvējis no sūmi, cūku saru, zirgu astru un

liellopu spalvu maisījuma. Virs klēts durvīm baļķu
starpās gan bijušas tikai sūnas, 537 jādomā, tādēļ, lai

klēts pa augšējo guļbūves vainagu starpām labāk

vēdinātos. Šāds rūpīgs baļķu starpu pildījums bija

nepieciešams, lai klētiņa būtu pēc iespējas silta un

tajā varētu dzīvot arī aukstākā laikā. Autorei nav

ī; Izrakumi Raunas Tanīsa kalna 1927. gadā. Rīgā, 1928., 45.—

50. lpp.; LXV, XV sēj., 30381, «Pakši».

534 Cēsu apr. Vaives pag. klētis (VM E 2421. mape, 92. dok.);

«Vaisuļu» mājas klēts ari celta ap 1828. gadu (turpat, 5. dok.).

535 Kaķēšanas tehniku samērā sīki apraksta A. Bīlenšteins

(Op. cit., I, 15. lpp.), to piemin arī P. Kundziņš «Latviešu sen-

celtnēs» (skat. Latvijas arhaioloģija, 139. lpp.). Kaķēšanas teh-

niku latviešu senceltnes uzrāda jau arheoloģisko izrakumu ma-

teriāli no V—VIII gs. (Skat. A. S tu b avs. Op. cit.)

538 Madonas apr. Kalsnavas pag. (VM F. mape — «Sienas»,

525. dok.)
537 Madonas apr. Liezeres pag. «Kalnasenuļi» (VM E 2510.

mape, 779. dok.).



137

izdevies šim baļķu starpu pildījumam atrast Vid-

zemē speciālu nosaukumu, bet Kurzemē tas saukts

par ķimenēm jeb ķimeņiem. 538 Literatūrā sastopami

norādījumi, ka rijās augšējo guļbaļķu vainagu star-

pās, lai rija vēdinātos, sūnas nav liekamas. 539 To

apliecina* ari iepriekš pieminētais piemērs par klēti-

ņas sienu pildījumu.

Lai guļbaļķus savā starpā ciešāk saistītu un ēkas

sienas būtu stabilākas, vainagus savienoja ar verti-

kālām tapām — pulkām. Guļbaļķos izurba vertikālus

caurumus un tajos iedzina piemērota veida tapas.

Vidzemes austrumdaļā tās sauktas arī par «šip-

kām» (kr. «щип» — pulka). s4o Arhitekts P. Kun-

dziņš domā, ka guļbaļķus sāka tā satapot, sākot ar

XIX gs.
541 Līdz šim nav iegūtas citas ziņas šajā jau-

tājumā.

Guļbūves vainagus, kas veido ēkas stāvu no ze-

mes līdz griestiem, sauc par «loku» (Spannung).542

Dzīvojamo riju sienu augšējo pakšu galos diez-

gan bieži atrodami slīpi, uz leju iecirsti robi. Sājos
robos atbalstīja labi nogludinātus kokus — «slidas»,

pa kurām ar virvju palīdzību uzvilka guļbūves aug-

šējos baļķus. 543

Visvienkāršākais paņēmiens bija darināt ēkas

stāva cirtni viena baļķa garumā, platumu piemērojot

ikreizējām vajadzībām. Tā kā cirtnis bija neliels, tad

istabas un it īpaši dzīvojamās rijas telpai pievienoja
vēl citus cirtņus. Parasti tos pievienoja jeb «pie-
dūra» ar trim jaunām sienām.

Sastopami vairāki paņēmieni divu cirtņu pakšu

savienošanā. 1) Piecirtņa sienu gali ir pieslieti pie

pamatcirtņa pakšu galiem un piespiesti pie tiem ar

vertikāli pārplēstu pusapaļu vai no divām pusēm

gludi apcirstu koku, kas pievilkts pie cirtņu pakšiem

ar ķīļu palīdzību (116. att., 1.). Pēc arhitekta P. Kun-

dziņa pētījumiem šāds divu cirtņu savienojums at-

rodams jau XVIII gs. sākuma celtnēs. 544 2) Pamat-

cirtņa pakšu galiem piestiprina vertikālu stabu, ku-

ram izcirstā rievā ievietoti attiecīgi piestrādāti

588 Liepājas apr. Rucavas pag. (F 438, 704).
539 Gubertus Salamon. Op. cit., 90. lpp.
540 Madonas apr. Kalsnavas pag. (VM E 2504. mape,

525. dok.).
S4t P. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 447. lpp.
542 F. Beuningen. Op. cit., Magazin... 56. lpp. Liekas

tomēr, ka šis nosaukums tautā nav bijis sevišķi populārs, jo citos

dokumentos un literatūrā nav atrasts.

543 Gulbenes raj. Vecgulbenes с. р. IVa. «Dzintars» —

«Zaļkalni» (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli). Sādu paņēmienu

baļķu uzvilkšanai gu]būves augšējā daļā apraksta arī P. Kun-

dziņš (skat. P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 450. lpp.).
544 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 454. lpp.

116. att. Pakšu savienojumu shēmas.

piecirtņa sienas baļķu gali (116. att., 2.). Arī šis savie-

nojuma veids plaši izplatīts kopš 1800. gada. 3) Pie-

cirtņa sienas baļķu galus sametina tieši ar pamat-

cirtņa pakšu galiem, izkaļot viena cirtņa pakšu ga-

liem rievas, bet otra cirtņa pakšu galus piecērtot

šās rievas platumā (117. att.). 4) Pamatcirtņa pakša

galam nošķeļ apmēram pusi no baļķa resnuma; lī-

dzīgi apstrādā arī pievienojamās sienas galu. Pēc

tam abas nošķeltās baļķu malas saliek kopā un vienu

pie otras piespiež ar vertikālu stabu, ko pie pamat-

cirtņa piestiprina ar koka tapām (116. att., Z.). m

Savienojuma spraugas aizpilda līdzīgi kaķējumam
vai arī pieziež ar māliem. 546

Katram no šiem pakšu savienojumiem var būt vēl

dažādas variācijas, kas to konstrukcijas pamatprin-

cipu tomēr nemaina.

Pirmais un otrais divu telpu savienošanas paņē-

miens parasti sastopams dzīvojamo riju celtniecībā.

545 Madonas apr. Galgauskas pag. «Osiņos» (VM E 2504.

mape, 180. dok.) un «Sīļos», celti ap 1830. gadu (turpat, 187.

dok.).
54e Klēts pakšu savienojums Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p.

«Puzuļos» (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).
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117. att. Kambaru sienu pievienojums rijai Valmieras raj. Brenguļu
c. p. «Vecdaudžos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).

Šādā veida pievienots gan piedarbs rijai, gan pelav-

nieki piedarbam utt. Dažreiz rijai tā pievienoti arī

dzīvojamie kambari, lai gan biežāk te izmantots tre-

šais veids. Arī savrupcelto istabu un klētiņu celtnie-

cībā parasti lietots trešais veids, kad piecirtņa sienu

galus savieno tieši ar pamatcirtņa pakšu galiem un

pēc tam pieķīlē, piedrīvē ar pakulām vai arī pieziež
ar māliem, lai vējš nepūstu cauri un telpas būtu

siltas.

Ceturto veidu parasti lieto, pievienojot pamatcirt-
nim tādas piebūves, kurām nav nepieciešams tik ciešs

savienojums, kā, piemēram, piebūvējot pirtij namiņu

vai arī lopbarības sagatavojamo virtuvi piebūvējot
istabai.

Lai pievienojumus jeb piecirtņus ciešāk saistītu

ar pamatcirtni, lietoti īpaši saišķi: vāršas, 547 kā-

547 Madonas apr. Kalsnavas pag. (VM E 2515. mape, 439.—

440. dok.; mape — «Dzīvojamā māja», 525. dok.).
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118. att. «Vārša» gubeņa saistīšanai pie
piedarba Madonas apr. Kalsnavas pag.

«Lielružos» (VM E 2515. mape,
440 dok.).

bas, 548 kakažas 54<l jeb klamuri. 550 Tie ir taisni, gari

koki, kuriem atstāts kāšveidīgs saknes gals — «sa-

kārnis». Šo kāsi aizmet aiz piecirtņa augšējā pakša,
bet vāršas otru, taisno galu ar ķīli nostiprina aiz pa-

matcirtņa pakša (118. att.). Ja nav bijušas iespējas

iegūt vāršu visā piecirtņa garumā, tā ņemta īsāka un

tās līkais gals iecirsts piecirtņa guļbaļķī, bet otrs —

taisnais gals kā parasti nostiprināts ar ķīļa palī-
dzību aiz pamatcirtņa pakšu galiem (119. att., I.). 551

Dažreiz vāršas līkais gals aizmests aiz griestu si-

jas (119. att., 2. un 120. att.).

Vāršas atrodamas gan dzīvojamo riju, gan ve-

cāko istabu celtniecībā. Sevišķi nepieciešamas vār-

šas bija, ceļot dzīvojamo riju, kuras sienas bija ievē-

rojami augstas. Piebūvju sienu saturēšanai pie rijas

vāršas dažreiz iebūvētas pat vairākās vietas (119.

att., 1.).

Vāršas lietotas arī vēl XIX gs. otrajā pusē. Pēc

Pieminekļu valdes savāktajiem materiāliem Madonas

apr. Galgauskas pag. «Ūsiņos» ar vāršu, t. s. «ka-

548 J. Jaunzems. I. M. Pieminekju valdes Brīvdabas mu-

zejs. Rīgā, 1936., 45. lpp.
549 Madonas apr. Tirzas pag. «Leškutos» (VM E 2505. mape,

136. dok.); «Ģevos» (turpat, 75. dok.); Galgauskas pag. (VM

E 2504. mape, 180. dok.).
550 Bērzaunes pag. (VM E 2515. mape, 246 dok.).
551 Gulbenes raj. Stradu с р. «Dziesnieku» istabai (E

1956. g. ekspedīcijas materiāli); Madonas apr Tirzas pag. «Leš-

kutu» dzīvojamai rijai (VM E 2506. mape, 136. dok.); Madonas

apr. Bērzaunes pag. «Boķīšu» istabai (VM E 2515 mape, 246.

dok.); Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Maderniekos» Ilgaža is-

tabai. (Turpat, 2504. mape, 251. dok.)

kažu» pie istabas pievienots virtuves piecirtnis kon

statēts ap 1874. gadu celtai istabai. 552

Kā iepriekš norādīts, atsevišķo cirtņu sienām cen-

tās izmeklēt kokus ēkas sienas vēlamajā garumā un

tādā kārtā telpu izmērus zināmā mērā pieskaņoja

iespējamiem koku garumiem. Kopš 1800. gada cel-

tajās dzīvojamās rijās, kas ir jau samērā liela iz-

mēra, atrodami arī dažādi paņēmieni garāko izmēru

ārsienu baļķu sametināšanai.

Viens no vienkāršākajiem guļbaļķu sametinājumu

veidiem ir salikt kopā divus baļķu galus, kuriem no-

šķelta apmēram puse no resnuma. Šķēlumu veido

vai nu paralēli baļķim, vai arī tam ieslīpi (121. att.

a, b). Stabilāks savienojums ir, ja baļķim galu neno-

šķeļ taisni, bet pa lauzītu līniju (121. att., f). 553 Vēl

stabilāks un ciešāks savienojums radās, ja ar kalta

palīdzību viena baļķa galā iekala rievu, kurā iegul-

dīja otra baļķa attiecīgi apstrādāto galu, ko savu-

kārt vēl nostiprināja ar koka tapu (121 att., d).**4

Guļkoku sametinājumus centās sadalīt tā, lai tie ēkas

sienā neatrastos tieši viens virs otra, pie kam pir-

majam vainagam — pamatnīcai un pēdējam vaina-

gam — spāru vainagam jeb nospārnīcai aizvien cen-

tās izmeklēt vajadzīgā garuma nemetinātus baļķus,
kaut gan sastopami arī izņēmumi. 555

Apsildāmām telpām: istabām, rijām un kamba-

riem parasti lietots pēdējais, ar koka tapu nostipri

552 VM E 2504. mape, 180. dok.

558 Dzīvojamās istabas baļķu sametinājums Alojas raj. Ezeru

c. p. «Liepās» (E 4, 3484; 1954. g. ekspedīcijas materiāli).
554 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 78. lpp
555 Alojas raj. Ezeru c. p. «Liepas» (E 4, 3484).
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119. att. Guļbūves sienu nostiprinājumi ar vāršām Madonas apr.
Lizuma pag. (VM E 2428. mape, 4. dok.).

ātais sametinājums, jo tam nepūš cauri vējš. Ir sa-

stopami gadījumi, kad vienā ēkā atrodami vairāki

minētie sametinājuma veidi. Ar sametinātiem baļ-
ķiem celtajām ēkām, kaut arī tās ir ievērojami ga-

ras, telpu konstruktīvā saistība ir jau daudz lielāka,
neka ceļot tas atsevišķiem posmiem un nostiprinot

ar vāršām. Garajās ēkās atsevišķās telpas savā

starpā tiek nodalītas ar šķērssienām, kuru pakši
iesieti ārsienās. 556

Vidzemē XIX gs. pirmajā puse, ka jau tika norā-

dīts, ir daudz ziņojumu par kokmateriālu trūkumu,
kādēļ muižnieki centās pēc iespējas taupīt mežus.

Sakarā ar to jau XIX gs. sākumā tika izvērsta pro-

paganda par jaunu celtniecības materiālu ieviešanu

zemnieku sētās. Tā, piemēram, ap 1816. gadu Dikļu
muižas īpašnieks Tīzenhauzens ļoti propagandējis
māla kleķu ēkas. Ugunsgrēka gadījumā viņš savas

muižas zemniekiem nav izsniedzis kokus, bet gan
ieteicis lietot māla kleķa konstrukciju («Pisē Ar-

beit»). 557

Kāds viņa muižas zemnieks arī pēc šādas kon-

strukcijas uzcēlis riju, pie kuras piebūvējis dzīvojamo

558 Sadā veidā atsevišķas telpas iedalītas Madonas apr. Ļau-
donas pag. «Zoku» māju dzīvojamā rijā (VM E 2506. mape,

154. dok.).
557 G. J. Tiesenhausen. Aus einem Briefe an den

Herausgeber. N. ok. R., IV, 1, Dorpat, 1816, 88. lpp.

kambargalu. ssß Arī Krimuldas draudzes «Jaunā

muižā» ap 1806. gadu bijusi «Pisē Arbeit» konstruk-

cijā celta rija. ss9 Tāpat no Ādažiem ir ziņojumi, ka

tur šajā laikā bijušas dažas māla kleķa' ēkas. 560 To-

mēr, kā rāda arhīvu materiāli un vēl tagad Vidzemē

sastopamie vecākie zemnieku mājokļi, tautā šis būves

veids nav devis cerētos panākumus. Tāpat arī tauta

atsaucību nav ieguvušas neapdedzināto ķieģeļu
ēkas (Lehmpatzen), kuras ap 1814. gadu ieteic muiž-

nieks Bruinings. 561 Tāpēc gandrīz vienīgais zem-

nieku mājokļu sienu celšanas materiāls līdz pat ka-

pitālisma spēcīgam uzplaukuma laikam, XIX gs.

otrajai pusei, paliek koks un līdz ar to arī koka ap-

strādāšanas konstruktīvās tradīcijas.

Masīvu mūrētu pamatu zemnieku mājokļiem Vid-

zemē XIX gs. sākumā visumā nav. Zem ēkas, lai tā

neiegrimtu, pavelti tikai lielāki akmeņi. Ēkas stū-

ros un, ja tā garāka, arī vidū zem pamatnīcas ieraka

lielākus laukakmeņus un, lai tie stingrāk turētos,

pievēla mazākus akmentiņus. 562 Pamatus pielīdzi-

nāja ar zemi. Šādu pamatu kritika atrodama jau
O. Hūna sakopotajos ziņojumos. Tā no Nītaures

draudzes ap 1802. un arī vēl ap 1820. gadu ziņots,

ka zemnieku dzīvojamām rijām un tām piebūvētajiem
kambariem nav kārtīgu pamatu, kādēļ tajos starp

zemi un uz to gulošo pamatbaļķu kārtu iespiežas

mitrums un vējš, kas ir. kaitīgs veselībai. 563 Arī no

Gaujienas (Adsell) draudzes ap šo pašu laiku tiek

ziņots par sliktām ēkām bez pamatiem 564 Tāpat tas

ir Salas (Holrnhof) draudzē, kur, kā to ziņo Balta-

zars Bernhofs, zemnieku koka ēkām trūkst tik ļoti

nepieciešamo mūra pamatu, kaut gan akmeņus pār-

pilnībā varētu dabūt no kaimiņu draudzes — Slo-

kas. 565 Tas ļauj domāt, ka klaušu darbos nomocīta-

jiem zemniekiem transporta grūtības un laika trū-

kums ir tik liels, ka viņi bija spiesti dzīvot ēkā bez

akmens pamatiem, kaut ari tos tuvumā varēja da-

būt. Atsevišķās Vidzemes draudzēs, kur zemnieki bija

pārtikuši, viņu mājām jau XIX gs. sākumā bijuši

mālu javā rūpīgi mūrēti laukakmeņu pamati. To lie-

cina K. Valtera ziņojumi no Ropažu draudzes ap

1802. gadu. K. Valters raksta, ka visas jaunākos lam-

558 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 457. lpp
559 LCVA 214. f., 174. Ц 473. lp.

580 Turpat, 213. lp.
381 [X- Bruiningk.l Op. cit., N. ok. R., 11, 3, Dorpat,

1814., 24. lpp.
502 VM E 2428. mape, 168. dok.

•>63 LCVA 214. f., 168. 1., 108. lp.; 218. 1.. 26. lp.; 182. I»

334. lp.
584 Turpat, 218. L, 87. lp.
585 Turpat, 168. 1., 186. lp.
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120. att. «Vārša» piedarba sienu sais-
tīšanai pie rijas Valkas raj. Ērģemes
c. p. «Kalnatilgaļos». Rijas siena da-

ļēji izzāģēta, lai parādītu vāršas no-

stiprinājumu (E 1958. g. ekspedīcijas
materiāli).

kos celtās zemnieku mājas, īpaši pie Ropažiem, ir

ērtas, glītas un veselīgas, ar mūra pamatiem. 5(56 To-

mēr šajā ziņojumā minētie fakti jāuzskata par izņē-

mumu, jo redzams, ka Ropažu draudzes zemnieku

mājokļi, salīdzinot ar pārējo Vidzemi, ir nosaukti par

vispriekšzīmīgākajiem visā zemē. 567

XIX gs. sākumā Vidzemes austrumdaļā (bijušajā

Vecgulbenes pag.) gar Pededzes krastiem, kur tu-

vumā nebija laukakmeņu, zemnieku ēku pamatos

likti arī ozolu bļuķi, jo ozoli šajā apkārtnē bija lielā

daudzumā. 568 Līdzīgi norādījumi ir arī no Dienvid-

austrumvidzemes (Cesvaines apkārtnes) ar pa-

pildinājumu, ka starp retajiem, pamatnīcai pavelta-

jiem akmeņiem ievietoti attiecīga garuma koka bluķi,

kas nostiprināti ar zemē iedzītiem mietiem un pēc
tam pārklāti ar zemes uzpildījumu. 569 Šādi pamati

586 LCVA 214. f., 168. 1., 27. lp.
567 Turpat, 174. 1., 310. lp.
568 Madonas apr. (VM E 2515. mape, 87. dok.).
569 F. Beuningen. Op. cit.. Magazin... 56. lpp.

«... ein gemauertes Fundament hat weder die Rije noch die

Dreschtenne. In jeder Ecke ist nur unter den Grundbalken ein

grosserer Stein, und m der Mitte sind 3—4 klcinere Steine

unter den Grundbalken gelegt; die anderen Lūcken sind mit

Holzblocken gefūllt, die mit eingetriebenen Pflocken befestigt und

dann mit Erde be\vorfen sind. Solch Fundament nennt man

saukti par «bruģi», bet koka bluķi par «pavijām» no

darbības vārda «velt». 570 Konstatēti arī zemē verti-

kāli iedzītie bluķa pamati (122. att.). 571

Ziemeļaustrumvidzeme (Gulbenes un Alūksnes

rajonu teritorijā) apdzīvotām rijām un rijas kamba-

riem atrodams īpatnējs pamatu papildinājums, t. s.

pavaļas, t. i., ārpusē apmēram 50 cm augsts un ap

60 cm plats, solam līdzīgs mālu blietējums. Vēlamajā
atstatumā no rijas sienas nolika resnu baļķi un, lai

tas neveltos prom, to nostiprināja ar zemē iedzītiem

mietiņiem. Spraugu starp ēkas sienu un baļķi piebēra
ar smiltīm un māliem un labi nostampāja. Uz šādas

pavaļas bija ērti apsēsties; tur varēja arī šo to no-

likt. 572 Dažreiz pavaļa nostiprināta ar diviem baļ-

ķiem, kas uzlikti viens otram virsū. 573

«bruģis» = Pflaster und die Holzblocke «paviļas» = unter-

gevvālztes von welt».

570 Turpat.
571 Alūksnes raj. Meijeru c. p. 1./a. «levedne»— «Dreimaņos»

(E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).
572 Gulbenes raj. Litenes c. p. «Jaunzāģerniekos» (E 1956. g.

ekspedīcijas materiāli); turpat, «Vecgāršeniekos» (E 1956. g.

ekspedīcijas materiāli).
573 Gulbenes raj. Stradu c. p. «Strazdiņos» (E 1956. g. eks-

pedīcijas materiāli). Pavaļu konstrukciju apraksta arī P. Kun-

dziņš. Skat. Dzīvojamā rija ... 442.—444. lpp.
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Pavaļas taisītas, lai aizsargātos no lielā auk-

stuma, kas caur sliktajiem pamatiem spiedās dzīvo-

jamās telpās un sevišķi nepatīkams bija pie ārdur-

vīm, kur nereti atradās guļamais sols. Literatūrā

atrodami norādījumi, ka pavaļas bijušas pazīsta-

mas jau XVII gs. sākumā. Tā, piemēram,

Guberts raksta, ka velēnu soli ap koka sienām

ir kaitīgi, jo veicina koka bojāšanos. 574 Tomēr

tie ir taisīti vēl līdz pat XIX gs. beigām. Arhitekts

P. Kundziņš norāda, ka šādas pavaļas dzīvojamām

rijām Valkas apr. Mālupes un Alsviķu pag. taisī-

tas vēl XIX gs. 70.—80. gados. 575

Tā kā zemnieku ēkām tikpat kā nebija pamatu,

tad sevišķu vērību piegrieza pamatnīcas baļķu izvē-

lei. Pieminekļu valdes arhīvā -ir norādījumi, ka ri-

jas pamatvainagam, nereti pat pirmajiem trim vai-

nagiem, izmeklēja sevišķi resnus un izturīgus egļu

baļķus. Tā, piemēram, Sausnējas pag. «Ivānu» mā-

jās «Jaunistabu» saimnieka rijai pamatā bijis 14,5 m

garš egles apals ar diametru tievgali 40 cm, bet

resgalī —63 cm.
576 Dažreiz pamatnīcai lietoti arī

ozola apaļi, 577 kaut gan ir zināms, ka ozolu ēku sie-

nām lietoja ne labprāt tā zarainā un nelīdzenā

stumbra dēļ. Pamatnīcā tomēr ozola koka izturība

bija ļoti svarīga. Ka pamatnīcas kokiem pievērsa se-

višķu uzmanību, liecina arī folkloras materiāli, pie-

mēram:

Sila priede gauži raud,

Redzēj' mani staigājam.
Neraud' gauži, sila priede,

Ne es tevi skaliem cirtu;

Tev cirtīšu pamatam,
Graznu dziesmu klausītāju. s74

Dedzinātu kaļķu javā mūrēti akmens pamati pla-

šāk ieviešas tikai ap 1860. gadu. 579 Ap šo laiku arī

jau laikrakstos iespiesti ziņojumi, ka «... netaisa

vairs ēkas tā, ka katram stūrim paliek akmeni un

tad uz tiem uzcērt, bet rok zemē grunti un

uzmūrē papriekš stingru pamatu no akmeņiem un tad

no riktīgiem meistariem liek māju uzcirst no baļ-

ķiem, kam abas puses nožogotas līdzenas ...». ш

574 G v b c r tu s Salamon. Op. cit.

575 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 443. lpp.
578 Madonas apr. Sausnējas pag. (VM E 2515. mape, 268.

dok.).
577 Madonas apr. Liepkalnes pag. «Niedrēnu» rijas pamat-

nīca (VM E 2515. mape, 268. dok.).
578 LTD, 11, Rīgā, 1928., 188. no Stukmaņiem (tag. Pļaviņu

rajons). Līdzīgs variants pierakstīts ari Līksnā (tag. Daugavpils

rajons), LTdz, I, Rīgā, 1955., 3490.. un Vecaucē, turpat, 3400.

variants.

579 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 144. lpp.
ею «Mājas Viesis», 1863., 21. nr., 165. lpp.

Ap šo pašu laiku arī vecajām istabām un rijas kam-

bariem līdzšinējo, savelto akmens pamatu vietā iemū-

rēti jauni, cieši akmens pamati. 581

Mūrētos pamatus parasti ierok apmēram 30—40 cm

zem ēkas sienām. Virspamatu augstums dažāds. Ja

ēka celta nelīdzenā vietā, gadās, ka pamati vienā

ēkas galā zemāki, otrā — augstāki. Tā, piemēram,

122. att. Koka bluķu pamati Alūksnes raj. Meijeru c. p. 1./a.
«Ievedne» (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).

apr. Vaives pag. «Jaunlejasbētēs» ap 1850.

gadu celtas istabas viens gals ir bez pamatiem, ka-

mēr otrā galā pamati ir 0,75 m augsti — no lauk-

akmeņiem mālu un kaļķu saistījumā.

Rijām atkarībā no atsevišķo telpu izmantošanas

rakstura bieži vien taisīti dažādi pamatu veidi. Tel-

pām, kurās vajadzēja pēc iespējas labāk saglabāt sil-

tumu (rijai un kambarim), taisīti ar mālu un kaļķiem

rūpīgi samūrēti pamati, bet piedarbam un gubenim
tikai pavelti akmeņi. 582

Arī klētīm parasti masīvus, mūrētus pamatus ne-

taisīja, bet pakšu galos tikai pavēla pa lielākam ak-

menim; lielākām klētīm pa akmenim nolika ari vēl

pamatnīcas vidū. 583 Klēts pamatus nekad nepie-

svieda ar zemi, bet atstāja «caurus», lai klēts pa

apakšu vēdinātos, stāvētu sausa un tajā novietotā

labība un citas mantas nepelētu. Dažreiz klēts pa-

mati bijuši pat tik augsti, ka apakšā turētas ragavas

un kamanas. 584

Dažreiz sastop arī klētis ar ciešiem, mūrētiem

581 Madonas apr. Sarkaņu pag. (VM E 2505. mape, 264. dok.)
582 Cēsu raj. Lielstraupes c. p. 1./a. «Laime»

— «Mazgauj

mali» (AP 1956. g. materiāli, 28. dok.).
583 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2421. mape, 92. dok.)

Cēsu apr. Rāmuļu pag. «Pūtēji» (VM E 2421. mape, 81. dok.)
584 Cēsu apr. Rāmuļu pag. (VM E 2421. mape, 220. dok.)
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123. att. Istabas priekšas pajumte Madonas raj. Gaiziņkalna с. p.
«Dibenos» (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).

pamatiem, piemēram, Cēsu apr. Stalbes pag. «Vīnautu»

māju klēts, celta ap 1830. gadu. 585 Šī klēts izman-

tota arī dzīvošanai, tādēļ tā celta ciešiem pamatiem.

Parasti zem klētīm, kurām cieši mūrēti pamati, ierī-

kots pagrabs.
Dienvidaustrumvidzemē klēts un dzīvojamo riju

pamatu akmeņi saukti par bruģi vai pabruģi. 586 Arī

pirts pamati Austrumvidzemē Kalsnavas pag. saukti

par «pabruģi». sß7

Pirtīm pamatos vienmēr savelti lielāki laukakmeņi,

jo tās parasti cēla zemās vietās pie dīķa jeb akas. 588

585 ум E 2421. mape, 406. dok.

586 Madonas apr. Kalsnavas pag. (VM E 2510. mape, 31.

dok.).
587 Madonas apr. (VM E 2509. mape).
588 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2422. mape, 89. dok.) un

Vecpiebalgas pag. (turpat, 28. dok.); Madonas apr. Galgauskas

pag. (VM E 2509. mape, 197. dok.).

Savelti laukakmens pamati pirtīm taisīti vel XIX gs.

beigās. sß9

Tā kā, pirtī mazgājoties, ūdeni izlēja turpat uz

grīdas, tad, lai ūdens labāk varētu aiztecēt, pirts pa-

matos atstāja spraugu, ko pēršanās laikā aizbāza ar

vecu pirts slotu, lai gars (siltums) neietu laukā.

Jumts. Jumti Vidzemes zemnieku mājokļiem
taisīti masīvi ar platām paspārnēm, lai tie labi pa-

sargātu ēku sienas no nokrišņiem un vēja. Jumta

augstums parasti ir aptuveni līdzīgs ēkas platumam

un aizņem apmēram
2/з no ēkas kopējā augstuma. 590

Jumta apakšējā mala sniedzas pāri ēkas sienām,

zem tās pakļaujas ari ēkas stāva 2—3 augšējie vai-

nagi. Tādā kārtā rodas iespaids, ka jumts, salīdzi-

not ar ēkas sienām, ir ļoti liels.

XIX gs. pirmajā pusē Vidzemes zemnieku mājok-

ļiem raksturīgas 2 galvenās jumtu formas: divslīpu

jeb t. s. spicģēveļu jumti un četrslīpu jumti jeb t. s.

aubītes, pie kam divslīpu jumti dominē Austrumvid-

zemē, 591 bet četrslīpu jumti — Vidzemes rietumu

daļā un vidienē.

Vidzemes vidienē (ap Cēsīm, Vaivi un Raunu)

vietām sastopami arī trīsslīpu jumti, sevišķi vecāka-

jam klētiņām, kurām ēkas vienā galā jumts darināts

ar četrslīpu jumtam raksturīgo nošļaupumu, bet ēkas

otrā galā jumts turpretim ir divām slīpem. Tādā

kārtā ir rasta iespēja ēkas zelminī ierīkot durvis uz-

ejai klēts augšā (103. att.). Paretam XIX gs. pir-

majā pusē sastopami arī divslīpu jumti ar nošļaup-
tiem galiem, t. s. pusģēveļu 592 jeb piķu ģēveles

jumti, 593 ko sauc arī par «lāča pakaļas» jum-
tiem. 594 Dažreiz šiem jumtiem nošļaupumi ir tik

589 Madonas apr. Lizuma pag. «Dauguļos» pirts celta ap

1893. gadu (VM E 2422. mape, 86. dok.).
590 Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Rucēnos» ap 1880. gadu celtās

istabas augstums no zemes līdz jumta korei ir 7,35 m, bet no

zemes līdz jumta apakšējai malai — 2,15 m (VM E 2435. mape);
Cēsu raj. Lenču c. p. «Jaunstaros» istabas augstums no zemes

līdz jumta korei ir 6,36 m, bet no zemes līdz jumta apakšējai
malai

— 2,22 m (AP 1951. g. ekspedīcijas materiāli, 9. dok.);
Madonas apr. Lazdonas pag. «Austronās» ap 1870. gadu celtās

istabas augstums no zemes līdz jumta korei ir 6,15 m, bet no

zemes līdz jumta apakšējai malai — 2,2 m (VM E 2504. mape,

155. dok.).
591 Alūksnes rajona Mālupes, Alūksnes un Bejas c. p. teri-

torijā, Gulbenes rajona Lejasciema, Lizuma, Stāmerienas, Lite-

nes un Stradu c. p. teritorijā un Smiltenes rajona Gaujenas c. p.

teritorijā. Tomēr arī šajā teritorijā sastopamas ēkas ar četrslīpu

jumtiem.

Dzīvojamo riju jumtu formas kartografējis P. Kundziņš

(skat. P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 476. lpp.).
592 Cēsu apr. Rāmuļu pag. (VM E 2421. mape, 106. dok.).
598 Cēsu apr. Jaunraunas pag. (turpat, 453. dok.).
594 Cēsu apr. Rāmuļu pag. (turpat, 106. dok.).
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zemi, ka šī jumta forma liela mēra atgādina četr-

slīpu jumtu. 595

Divslīpu jumtiem ēkas galā izveidots zelminis jeb

ģēvele, kuru mēdz saukt arī par «špicģēveli» atšķi-
rībā no t. s. «puszelmiņa» jeb «pusģeveles», kāda ir

divslīpu jumtam ar nošļauptiem galiem. Divslīpu

jumtiem zelminis jeb «ģēvele» parasti veidots no

tāda paša materiāla kā ēkas sienas (t. i., no apaļiem
vai apcirstiem guļbaļķiem) un uzskatāms par ēkas

gala sienas turpinājumu uz augšu, pie kam baļķi

pakāpeniski kļūst īsāki un izveido trīsstūri. Pēc veco

ļaužu nostāstiem Vidzemē «špicģēvelis» nav bijis
iecienīts. Tur vairāk taisīti četrslīpu jumti, jo tie la-

bāk pasargā ēku sienas no nokrišņiem. Lietus un

sniegs ēkas sienām' un pie tam tikai ēkas apakšējā

daļā var piekļūt, vienīgi pūšot ļoti stipram vējam. Ar

lielo, masīvo četrslīpu jumtu no visām pusēm cieši

noslēgtā ēka ilgāk saglabājās un bija arī siltāka

nekā ēka ar «špicģēvelēm».

Sakot ar XIX gs. otro pusi, kad uzlabojās dzīvo-

jamo ēku apkures ietaises, Vidzemē samazinās četr-

slīpu jumtu izplatība un pārsvaru gūst divslīpu

jumti. Šajā laikā arī ēkas zelmiņus sāk taisīt no vieg-

lāka materiāla nekā ēkas sienas. XIX gs. beigās tos

ļoti bieži aizsit ar dēļiem.

Lai smagais, masīvais jumts ar sava svara sān-

spiedi neizļodzītu ēkas guļkoku sienas, ēkas stāva

pretējās sānsienas «sasien» ar sijām, kuru galus ar

pakšveida savienojumu iecērt divu augšējo guļbaļķu

vainagu starpā. Parasti šīs sijas ir arī griestu seguma

balsts. Jumta skeletu veido spāres un uz tām kruste-

niski piestiprinātas kārtis vai latas.

Spāru augšgalus pa pāriem saslien vienu pret

otru (apm. 90° leņķī), bet apakšējos galus iegulda
ēkas stāva pēdējā vainaga guļbaļķi, t. s. spārenīcā,

nospārnīcā jeb krampbaļķī. Ļoti bieži Vidzemes zem-

nieku dzīvojamām mājām un dzīvojamām rijām

jumta spāres nav uzguldītas tieši uz guļbūves aug-

šējā vainaga baļķiem, bet gan uz tiem paralēli bla-

kus novietota t. s. pajumtes jeb uzrates baļķa, kas

atbalstīts uz pagarinātiem siju vai guļbūves augšējo

pakšu galiem (123. att.). Bieži vien uzrates baļķa

atbalstam pagarina ne tikai viena pēdējā vainaga

baļķu pakšu galus, 590 bet pakāpeniski izvirza uz

priekšu 2—3—4 un pat 5 augšējo vainagu pakšu ga-

lus, tā radot ne vien stabilāku jumta pārkares at-

533 Dzīvojamā māja Madonas apr. Vestienas pag. «Brutē-

nos», celta ap 1813. gadu (VM E 2504. mape, 288. dok.).

596 Madonas raj. Gaiziņkalna c. p. «Dibeni» (E 1954. g.

ekspedīcijas materiāli).

124. att. Ēkas jumta detaļu nosaukumi Madonas apr. Mārcienas

pag. (VM E 2515. mape, 214. dok.).
1. Uzrates baļķis. 2. Bendelis. 3. Spāres. 4. Brīvspāre. 5. Vēja saite jeb

spāre. 6. Spāres baļķis — nospārnīca.

balstu, bet arī celtniecību rotājošus elementus. 597 Iz-

virzītos baļķu galus nenocērt vertikāli taisni, bet no-

slīpina pakāpeniski, vai arī baļķu galos iecērt šķaut-
nainus vai apaļus dekoratīvus ierobus.

Ēkas priekšējā — ieejas durvju fasādē uzrates

baļķi mēdz izvirzīt tālāk uz priekšu nekā pārējās

sienmalās, tādā kārtā durvju priekšā radot platu pa-

spārni, palieveni, lieveni, 598 kas labi pasargā durvju

priekšu no nokrišņiem. 599

Istabas jumta pārkares platums ēkas priekšējā
fasādē svārstās no 0,6 līdz 1,7 m, bet ēkas pārējās

sienmalās no 0,25 līdz 0,4 m.

XIX gs. pirmajā pusē jumta spāres augšgalā pri-

mitīvākos apstākļos saklūgotas, bet XIX gs. otrajā

pusē pārsvaru gūst tapojums. Lai lielākajām ēkām

spāres nodrošinātu pret nosvēršanos sānis, tās no-

stiprinātas pie ēkas sienām ar vēja saitēm, t. s. vēja

spārēm. Spāru augšgali savukārt savienoti ar t. s.

bendeli. (124. att. — ēkas jumta detaļu nosaukumi.)
Jumti ar saslietu spāru konstrukciju raksturīgi ne

597 Istabas — Madonas apr. Vestienas pag. «Brutēnos» (VM

E 2504. mape, 288. dok.); Madonas apr. Oļu pag. «Toliņos» (VM
E 2504. mape, 349. dok.); Alojas raj. Ezeru c. p. «Liepās» (E
1954. ģ. ekspedīcijas materiāli); dzīvojamās rijas — Cēsu apr.

Vecpiebalgas pag. «Prīzēnos» (AF 1922. g. materiāli) un Gulbenes

raj. Beļavas c. p. «Burtniekos» (E 1956. g. ekspedīcijas ma-

teriāli).

598 Jumta pārkarei tautā daudz dažādu nosaukumu. Pat

vienā apriņķī tie vairāki. Tā, piemēram, Madonas apr. Vestie-

nas pag. «Brutēnos» to sauc par «piekārtni» (VM E 2504. mape,

288. dok.); Kalsnavas pag. «Aizberos» —

par istabas «pie-

priekšu» (VM E 2504. mape, 290. dok.); Adulienas pag. «Leima-

ņos» — par istabas «nopriekšu» (VM E 2504. mape, 222. dok.)
utt.

599 Daži piemēri, kas rāda jumta malas attālumu no istabas

sienām: Cēsu apr. Lenču pag. «Baķos» ap 1880. gadu istabas

priekšējās — ieejas fasādes jumta pārkares apakšmala 0,6 m no

sienas, pārējās 3 fasādēs — 0,25 m; Cēsu apr. Priekuļu pag.

«Kalnapiļās» ap 1828. gadu celtās istabas ieejas fasādes jumta

pārkares apakšmala 0,65 m no sienas, pārējās 3 fasādēs —

0,4 m; Madonas apr. Vestienas pag. «Brutēnos» ap 1813. gadu
celtās istabas ieejas fasādes jumta pārkare 1,7 m plata, be*

pārējās fasādēs —0,4 m plata (VM E 2435. un 2504. mape).
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125. att. Valmieras raj. Brenguļu c. p. «Ādamu» klētiņas gals.
Jumta kārtis iecirstas zelmiņa guļbaļķu galos (E 1958. g. eks-

pedīcijas materiāli).

vien Vidzemē, bet arī Latvijas PSR citos etnogrā-

fiskajos novados. 600

Vidzemē Gulbenes novadā bez t. s. spāru jum-

tiem konstatēts arī kāds cits jumtu konstrukcijas

veids, kad divslīpu jumta seguma pamatu veido ne-

vis spāres un pie tām piestiprinātās kārtis, bet gan

horizontāli guļkoki, kuru gali simetriski iestiprināti

ēkas abos zelmiņa galu guļbaļķos iecirstajos robos

(125. att.). Tādā kārtā abi zelmiņi ir savā starpā

saistīti ar guļkokiem, kas sniedzas no ēkas viena

gala līdz otram, paralēli jumta korei. 601 īsākām ēkām

800 Vidzemes ziemeļu kaimiņu tautu — igauņu, somu,

zviedru un norvēģu tautas celtniecībā pārsvarā ir jumti, kas

atbalstīti uz t. s. «kopturiem» jeb jumtu krēsliem, kas snie-

dzas no ēkas viena gala sienas līdz otra gala sienai. Stabiem

atbalstītus kopturus savām ēkām taisa arī baltkrievi.

801 Līdzšinējā latviešu etnogrāfiskajā literatūrā šādu jumtu

konstrukcija nav analizēta. Vienīgi arhitekts P. Kundziņš rak-

stā «Latviešu senceltnes» (skat. Latvijas arhaioloģija, 140. lpp.)

ar šādu jumta konstrukciju spāres nemaz nav, bet

garākām — jumta guļkoki papildus atbalstīti arī uz

spārēm.

Musu ariiitekti minētos guļkoku sparu jumtus uz-

skata it ka par nejaušību, kam Gulbenes rajona gadī-

juma raksturs. Sāds uzskats tomēr noraidāms. Ņemot

vera, ka< sadi jumti sastopami arī Latgalē un tālāk uz

austrumiem no tas, kur tie ir vecs, arhaisks junnu

darināšanas veids, kā ari ņemot vērā ekspedīcijas

laika iegulas teicēju ziņas, jādomā, ka arī Vidzemē

resp. Gulbenes rajona guļkoku spāru jumti ir viens

no veciem jumtu darināšanas veidiem, kas vēl sa-

glabājies līdz mūsu dienām.

Ēkām ar guļkoku sparu jumtiem griestu seguma

koki parasti ir likti jumta kores virzienā. Lai griestu
koku galiem uz ēkas gala sienas būtu vajadzīgais

atbalsis, zelminis tiek izvirzīts par apmēram viena

baļķa liesu uz āru, pāri ēkas gala sienai. Paradums

zelmini izvirzīt uz āru pāri ēkas gala sienai konsta

tets galvenokārt vecajas saimniecības ēkās: kūtīs,

klētīs, staļļos un rijās visā Gulbenes rajona terito-

rijā. Tie sastopami ari Latgalē un tas austrumu kai-

miņu — krievu zemnieku mājokļu celtniecībā, tādēļ

šim paradumam Gulbenes rajonā varētu būt zināms

sakars ar Vidzemes austrumu kaimiņiem.

Jāņem vērā, ka šāda tipa guļkoku spāru jumti

sastopami arī Ziemeļkurzemē lībiešu apdzīvotajā ap-

vidū. Tādēļ ir zināms pamats jautāt, vai guļkoku

spāru jumtu konstrukcija nav saistīta ar senajiem

lībiešiem, kurj kādreiz dzīvojuši arī Gulbenes rajona

teritorijā. Bez tam šāda tipa jumtu konstrukcija kon-

piemin šāda tipa jumtus, bet nenorāda, kur un kādā laikā tie

konstatēti. Latviešu valodā šādiem jumtiem nav arī speciāla

apzīmējuma. Ekspedīcijas laikā, iztaujājot teicējus, ari tie ne-

varēja pateikt šādas jumtu konstrukcijas apzīmējumu, vienīgi
nosauca to par ļoti vecu «modi», kādu tagad neviens vairs ne-

taisot.

Turpmākajā tekstā minētā jumta veids apzīmēts par «guļ-
koku spāru jumtu». Krievu valodā šāda tipa jumtus sauc par

«самцовая крыша» vai arī «крыша на самцах».

Ir norādījumi, ka atsevišķos PSRS rajonos šis ir bijis ļoti

vecs jumtu konstrukcijas veids, kuru tikai XIX gs. 80. gados
nomaina t. s. spāru jumti. (Skat. M. Артаманов. Постройки

Краонохолмского района. Верхне-Волжская ггнологическая

экспедиция, Л. 1926, 11. lpp.) Arī krievu etnogrāfs Blomkvists

norāda, ka divslīpu jumti uz «samciem» ir veca arhaiska jumtu

forma, kas saglabājusies mežiem bagātajos ziemeļos (lielkrie-

viem, baltkrieviem, galvenokārt Austrumbaltkrievijā) un arī

Ziemeļukrainā — Cernigovčinā (skat. E. Бломквист. Op.

cit., 97. lpp.).

Arī LPSR ZA etnogrāfi Gulbenes rajonā ekspedīcijas laikā

šādus jumtus galvenokārt konstatēja tikai vecākajām XIX gs.

celtajām un nepārbūvētajām ēkām: rijām, klētiņām, šķūnīšiem,

kūtīm.



147

statēta arī Vidzemes jūrmalā — Liepupe 00
- un VaL

kas rajona, (Ш kur neapšaubāmi dzīvojuši lībieši. Ir

zināms pamats guļkoku sparu jumtus saistīt arī ar

Gulbenes rajona XIX gs. pirmajā pusē bieži izplatīto
lubu jumtu segumu. Smaga lubu klāsta saturēšanai

šada jumta konstrukcija bija visai piemērota.

Jumtu spārēm ļoti bieži izmeklēti koki, kuriem

apakšēja gala kāšveidīgs saknes izaugums. Parasti

šim nolūkam koksnes cietuma un lielākas izturības

dēļ labi noderēja purvā auguši koki. Sāda veida spā-

res medz saukt par kabam, bet sakņu kāšus par sa-

kārņiem, 004 kakažam, 005 varšam eoe-
607 jeb kuri-

cām. 008 Gulbenes rajona Sinoles c. p. tās sauc par

rāceņu spārēm
609 (varbūt tapec, ka spāres galā izlie-

kumu veido saknes izaugums, ko izrok no zemes).

Līko sparu galu uzdevums bija atturēt jumta se-

gumu no slīdēšanas uz leju. Kabes parasti sastop tur,

kur lietots lubu jumta segums, kaut ari salmu jum-

tiem bijušas spāres ar liku galu. Ja nav gadījušās

piemērota garuma spāres ar kabi galā, liktas t. s.

dubultspāres, t. i., blakus spārei ar parasto — gludo

galu baļķī jeb nospārnīcā atsevišķi iecirsts un no-

stiprināts īpašs īsāks saknes kāsis.

Jumta segumam XIX gs. pirmajā pusē plaši

izlietoti garkūļu rudzu salmi, dažkārt arī niedras,

smilgas 610
un lubas. Salmu jumti bijuši sastopami

visā Vidzemē, lubu jumti — galvenokārt tikai ziemeļ-

austrumu daļā resp. tajā Vidzemes daļā, kur dominē

divslīpu jumtu forma. Niedru jumti darināti ezeru

tuvumā, kur auga niedras, piemēram, pie Burtnieku

ezera.

Pēc veco ļaužu nostāstiem lubu jumti uzskatīti

par nabadzības pazīmi, un tie likti, ja nav bijis pie-

tiekami daudz salmu.

Salmu jumtu taisot, tā apakšējā malā uz

kārtīm pirmo salmu kārtu lika, rūpīgi sasietu nelielos

kūlīšos — vistiņā*. Vistiņu pārdalīja uz pusēm, vidū

602 P. Kundziņš. Latviešu senceltnes. Latvijas arhaiolo-

ģija. Klēts jumta fotoattēls no Liepupes, 140. lpp.
603 E — A. Krastiņas 1958. gada ekspedīcijas materiāli

no Valkas rajona.
604 Valkas apr.
805 Cēsu apr.
eoe Madonas apr.

607 lepriekšējās trīs piezīmes sal. ar P. Kundziņa Dzī-

vojamā rija
.. . 467. lpp.

608 Alūksnes rajonā (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).
609 E — A. Krastiņas 1956. gada ekspedīcijas materiāli

Gulbenes rajonā.
610 Smilgu jumti taisīti Suntažu apkārtnē. Pēc nostāstiem

tie bijuši izturīgāki par salmu un niedru jumtiem. (Sal. Etno-

grāfiski materiāli no Suntažu pag. Uzrakstījis H. Riekstiņš pēc

80 gadus vecā suntažnieka Bērziņa tēva vārdiem. «Latvijas

Saule», Rīgā, 1925., 34., 366. lpp.)

126. att. Salmu jumta darināšanas peņēmieni (VM E 2428. mape,
174. dok.):

а — pretskats; b — griezums.

ieliekot pāris pirkstus resnu kņuti vai maiksti, to

sauca ari par šķestu vai par vīlāģi. Vistiņas nostip-

rināja ar otru šķestu. To pie jumta kārts piesēja ar

sagrieztām vītola klūdziņām vai rīkstēm, ko sauca arī

par adatiņām (126. att., 3., 4.).

Nākošās kārtās salmus nesēja, bet izklāja brīvi

virs kārtīm un piespieda pie tām ar šķestiem tāpat

kā iepriekš vistiņas. Šķestus savukārt cieši piesēja

pie kārtīm ar vītola rīkstītēm. Katru nākošo salmu

kārtu lika tā, lai tā nosegtu apakšējo šķestu.
Jumta korē jeb «šķorē» salmus pārlieca tai pāri

un, tāpat kā iepriekšējās kārtās, cieši pieklūgoja (126.

att., 2.). Jumta segumu nogludināšanai lieto jumiķa

galdiņu jeb jumiķa liekšu ar rievotu, zobotu apak-

šējo pusi (127. att.). 611

611 Šādus jumiķa galdiņus lieto arī igauņi (sal. I. Man-

ninen. Op. cit., 11, 279.—281. lpp).
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Jumtu darinot, šķestus spieda uz leju ar nelielu

bomīti, kura vienu galu aizmetināja aiz jumta kārts

un pēc spiediena pretestības vēroja, vai salmi nolikti

vienādā biezumā (126. att., 5.). Ja bomītis nepade-
vās tik tālu un tikpat viegli kā iepriekšējā kārtā, tad

127. att. Jumiķa galdiņi salmu jumtu nogludināšanai.
1. Madonas apr. Grostonas pag. (VM E 2428. mape). 2.—3. Alojas raj.

Mērnieku с. р. (E 1955. g. ekspedīcijas materiāli).

salmu kārta bija par biezu, un, otrādi, ja bomītis

padevās pārāk viegli, tad salmu bija par maz un tos

vajadzēja papildināt.

Salmu jumtu jumējs sēdēja uz t. s. laipas — trīs-

šķautnaini aptēsta koka baļķīša, kuram katra

šķautne apmēram 12 cm plata. Laipu parasti taisīja

jumta garumā. Tās vienā galā — apmēram 15 cm

no gala — ieurba 4 tapas (126. att., 1.), otrs gals —

gluds. Katrā laipas galā piestiprināja virves, ar ku-

rām to piesēja pie jumta korei piestiprināta koka

(126. att., 2.). Kad laipa bija jāpaceļ augstāk, virvi

atsēja pie tapām un paritināja uz augšu, cik tālu

bija vajadzīgs. Gludajā laipas galā virvi neatsēja,
bet tā brīvi tinās ap tapu.

Lubu jumtus taisīja no apmēram 6 pēdu

(1,8 m) garām lubām. Lubas plēsa no priedes koka.

Priedes baļķi sacirta apmēram 1,8 m garos bluķos,
ko pārskaldīja gareniski uz pusēm. Skaldīja ar 2 cir-

vjiem, lietojot bērza vai ozola koka ķīļus. Skaldot

baļķa galā labi dziļi iedzina vienu cirvi, tad ar otru

cirvi skaldīja pretī un pie pirmā iecirsta cirvja iedzina

ķīļus, lai tie plēstu bluķi. Kad bluķis tā bija pārskal-

dīts, bluķa šķilu no abām pusēm piestiprināja ar zemē

iedzītiem mietiņiem, lai tā neapgāžas. Tad skaldīja
tādā pašā veidā tālāk apmēram 1 collu (3 cm) bie-

zas lubas. Lubas bija apmēram 15—20 cm platas.

Saskaldītās lubas salika vienu uz otras «stabos»,

uzlika tām akmeņu slogu, lai tās žūstot nesagriez-

tos, un atstāja, līdz vajadzēja tās likt uz jumta.
612

Pēc citām ziņām lubas plēsa ar speciāliem cir-

vjiem, kas atgādina lapu kapājamos dzelžus ar

taisnu asmeni. ol3

Lubu jumtus darinot, aizvien mēdza ņemt spāres

ar līkiem pīpveida galiem. Uz spāru galiem vispirms

horizontāli uzlika uz pusēm pārplēstu koku ar vidū

iedobtu rievu (lubstāju), kurā atbalstīja lubu apak-

šējos galus. Lubas lika 3 kārtām un noslodzīja ar

horizontāli liktiem apaļiem kokiem — lubstājiem

(128. att.). Starp tiem šķērsām jumtam lika apmē-

ram 1 m garus kokus, lai lubstāji neslīdētu lejā.
Jumta kori apklāja ar krijām un pārsēja ar sovarām

un klūgām. 6l4

Pēc citām ziņām lubu jumti taisīti daudz pama-

tīgāk. Uz jumta kārtām vispirms uzlika vienu kārtu

lubu, tad kārtu bērza tāšu, tad divas kārtas lubu.

Visu to noslodzījuši ar lieliem bluķiem. Tāds jumts

stāvējis ļoti i1gi. 615

Lubu jumti visbiežāk likti namiņiem, pirtiņām

(129. att.), retāk — klētiņām, istabām un rijām. Vid-

zemē tie bijuši lietošanā vēl līdz pagājušā gadsimta
60.—80. gadiem. Tad tie palēnām izgājuši no lieto-

šanas, un to vietā darināti salmu vai arī šindeļu

jumti. 616

Nojumes un lieveņi. Ar jumtiem ļoti cieši

saistītas dažādas nojumes, kas bieži vien veidotas,

jumta malu pagarinot uz leju. Visbiežāk nojumes
redzamas pie dzīvojamām rijām, kurām jumta ma-

las nav taisītas vienādā platumā ap ēku, bet vietām

izvirzītas tālu pāri sienām ar nolūku radīt lielākas

paspārnes vai nojumes dažādu lietu pielikšanai,

mājas darbiem utt. Parasti platas jumtu pārkares

dzīvojamām rijām rodas tad, ja rijas un kambaru

812 Cēsu apr. Lielstraupē (F 891, 2648).
613 E 1954. gada ekspedīcijas materiāli Alūksnes rajonā;

К Jūrg c n s. Op. cit., 7. lpp.
814 Turpat.
815 H. Riekstiņš. Etnogrāfiski materiāli no Suntažu pag.

Op. cit., 366. lpp.
816 Madonas apr. Kalsnavas pag. (VM E 2514. mape,

267. dok.).
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gala ārsienas ir nevienāda augstuma resp. ja kam-

baru galā mazāks guļbaļķu vainagu skaits nekā rijā,
bet abas telpas vienāda platuma un jumta kore visai

ēkai vienādā augstumā.

Plašas, uz izvirzītajiem pakšu galiem atbalstītās

jumtu pārkares sevišķi raksturīgas arī tām Rietum-

vidzemes dzīvojamām rijām, kurām kambaru un

rijas gals dažādā platumā, bet jumta izveidojumā

panākta vienota, nelauzta līnija.
Austrumvidzemē dzīvojamām rijām turpretim

pārsvarā ir uz stabiem atbalstītas nojumes. Šajā

teritorijā dzīvojamo riju jumtu pārkaru atbalststabu

starpas ziemā bieži vien aizpina ar žagariem vai

skujām, lai durvju priekšā nesakrātos sapūstais

sniegs. 6l7 Līdz ar to arī ēka bija siltāka. Pavasarī

pinumu ņēma nost.

Dažkārt jumta pārkare rijas kambargalā ierobe-

žota ar guļbaļķu sienām un veido noslēgtu telpu, ko

izmanto par pieliekamo vai klēti. Pie piedarba sie-

nas šādas telpas savukārt izmantotas par cūku un

aitu kūtiņām. Aizbūvētas jumtu pārkares sevišķi

raksturīgas dzīvojamām rijām Vidzemes vidienē,

īpaši ap Piebalgu, kur dominē tālu pāri ēku sienām

izvirzītas jumtu pārkares. 618

šādas izbūvētas nojumes deva ievērojamu kok-

materiālu ietaupījumu, kas būtu nepieciešams dažādu

no rijas savrupstāvošu mazu ēciņu celšanai.

Dzīvojamām rijām ieejas durvju priekšā platā

jumta pārkare dažkārt paplašināta, tai pievienojot uz

stabiem atbalstītu vienslīpu jumtiņu — lieveni. Daž-

kārt šāds lievenis visai garš un atbalstīts uz 4—6

vai vairākiem resniem, masīviem stabiem. Nelieli, uz

diviem stabiem atbalstīti vienslīpu jumta lievenīši

dažkārt redzami arī istabas ieejas durvju priekšā,

piemēram, XIX gs. sākumā celtajai «Vecmadernieku»

istabai Gulbenes rajonā (19. att.).

XIX gs. otrajā pusē istabām pamazām šī rakstu-

rīgā platā jumta paspārne visgarām ēkas priekšējai
fasādei pazūd, un tās vietā pie ieejas durvīm tiek

celti speciāli lievenīši — t. s. balkoni vai verandas

ar divslīpu jumtiņu. Pagalma pusē šāda lieveņa jum-

tiņš atbalstīts uz stabiem, bet dārza pusē, kur stai-

gāja saimnieks, tas nereti taisīts ar stiklotām sienām.

Pirtīm un namiņiem plašas jumtu pārkares un

lieveņi nav taisīti, kaut gan arī zem to paspārnēm

dažkārt pieslēja ecēšas, arklus, aušanas piederu-

mus utt.

817 Alūksnes rajons (E — A. Krastiņas 1953. g. eks-

pedīcijas materiāli).
618 Vidzemes dzīvojamo riju jumtu paplašinājumu dažādos

veidus kartografējis P. Kundziņš (skat. P. Kundziņš. Dzī-

vojamā rija ...
481. lpp.).

lekštelpu sienas dzīvojamās istabās un

rijas kambaros visbiežāk ir no aptēstiem baļķiem. Ti-

kai retos gadījumos tur sastopamas apaļbaļķu sienas,

kādas parasti ir pieliekamajās telpās un priekšnamos.

Istabu un kambaru iekšsienu baļķu starpas pieziestas

ar māliem, lai sienas būtu gludākas un glītākas un lai

nenāktu iekšā aukstums. Sienu nogludināšanai lab-

prāt lietoja t. s. baltos mālus — glūdu, jo tā bija gai-

128. att. Namiņa lubu jumts Valkas apr. Veclaicenes pag.
«Ādiņās» (AF 1922. g. materiāli).

sāka un glītāka par parastajiem sarkanajiem mā-

liem. Nereti ar balto glūdu piezieda un piemūrēja ne

vien baļķu starpas un sienas, bet nobalsināja arī krās-

nis un griestus.
No O. Hūna sakopotajiem mācītāju ziņojumiem

redzams, ka XIX gs. sākumā Rīgas apkārtnes muižu

zemnieki, piemēram, Annasmuižā (Annenhof), Piņķos,

Beberbeķos un arī Bieriņos (Lindenruhe), savu is-

tabu sienas, kas pa garo ziemu skalu dūmos ir no-

kvēpušas pārāk melnas, pavasaros zilina ar zilajiem
māliem vai balsina ar kaļķi. Daži tās arī krāso —

izraibina (punetirt). 6l9 Dažkārt istabas sienas noklā-

tas arī ar tapetēm un pie sienām pielipināti dažādi

attēli (Bilder), teātru afišas (Comodienzettel), ziņo-

jumi utt. 620

Griesti. Kā istabām, tā arī riju dzīvojamiem

6,9 LCVA 214. fonds, 182. L, 397. lp
620 Turpat.
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129. att. Pirts ar namiņu Madonas apr. Tirzas

pag. «Ķoderos» (VM E 11895. fotoneg.).

kambariem ir ciešs griestu segums, jo dzīvojamas

telpās vajadzēja pēc iespējas labi saglabāt siltumu.

Griestu seguma nesējas ir sijas jeb vārdes 621
,

kas

iesietas (izlaistas cauri ārsienai) starp pēdējiem di-

viem guļbūves vainagiem. Sijas ar ārsienām savie-

notas, iecērtot baļķos robus pēc tādiem pašiem princi-

piem, kā savienojot guļbūves baļķu vainagus pakšos.
Līdz ar to griestu sijas noder arī par ārsienu saturē-

tājām. Parasti sijas aptēstas no četrām pusēm, ne-

daudz noapaļojot to asās sānu šķautnes.
Līdz XIX gs. celtajās ēkās dzīvojamo telpu griestu

segums galvenokārt veidots no apaļiem vai arī apakš-

pusē gludi aptēstiem grodiem, kas novietoti cieši bla-

kus uz griestu sijām. 622 Dažkārt sastop arī plēstu

dēļu griestus, pie kam dēļi parasti likti pamīšus, di-

vām kārtām, t. s. trinītī. 623

XIX gs. otrajā pusē līdz ar zāģu izplatīšanos
ieviešas zāģētu dēļu griesti, kas likti vai nu trinītī,

vai gludā klājumā, dēļus sānmalās cieši savienojot
ar gropu palīdzību. Gropētie jeb t. s. spundētie griesti

parasti likti zem sijām, bet trinīša veida griesti no-

vietoti virs tām.

Virs griestiem, t. s. bēniņos aizvien likta siltuma

izolācijas kārta — māli un smiltis, grodu starpas vis-

pirms piepildot ar sūnām, lai māli nespiestos gries-

tiem cauri. Virs dēļu griestiem mēdza bērt arī sau-

sas smiltis, mālus un spaļus. Tautā šādus griestus
sauc par smilšu griestiem.

6,1 Valmieras apr. Sē|u un Mazsalacas pag. (skat. P. Kun-

dziņš. Dzīvojamā rija... 481. lpp.).
822 Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Vanagos», celti ap 1780. gadu

(VM E 2435. mape).
823 Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Maderniekos» (VM E

2504. mape, 252. dok.).

Valkas apr. Jaunrozes pag. «Skripjos» kādas dzī-

vojamās rijas kambarī konstatēti īpatnēji veidoti

griesti, kur starp griestu sijām, kas no virspuses no-

klātas ar plēstiem grodiem, ievietotas ar mālos

samērcētiem salmiem apvītas kārtis. No apakšpuses
šie griesti vēl apmesti ar māliem un gludi nolī-

dzināti. 624 Arī apaļgrodu griestiem grodu starpas

dažkārt piezieda ar māliem un griestus nolīdzināja

gludus. Citreiz tos balsināja arī ar kaļķa javu; lai

apmetums labāk turētos, apmetamo koku virsmā

iedzina mazus koka vadzīšus. 625

Ar māliem pieziesti grodu griesti bieži vien taisīti

arī klētīs, lai' no klēts augšas nebirst lejā netīrumi

tur novietotajā labībā vai uz dažādajām citām man-

tām. Gludi, cieši griesti klētī bija nepieciešami arī

tādēļ, ka to izlietoja par vasaras dzīvokli.

Ar māliem noziesti apaļkoku griesti raksturīgi ari

vaļinieku pirts kambarīšos.

Vecajās istabās un dzīvojamo riju kambaros

griesti parasti taisīti ļoti zemi. Ir norādījumi, ka

griestu sijas augstums no zemes ir bijis pat tikai

1,65 m
626 vai 1,8 m

627. Vaļenieku pirtiņās šādi zemi

griesti bija raksturīgi ne vien XIX gs., bet pat vēl

XX gs. sākumā.

XIX gs. otrajā pusē jau sastopamas istabas un

riju kambari, kur griestu augstums svārstās no 2,1

līdz 2,5 m un vairāk. Vecajās istabās un kambaros

ar zemajiem griestiem aiz sijām mēdza aizbāzt da-

žādus rīkus, piemēram, izkapšu griežamos dūcīšus,

614 MLB Ш, 9. lp.
62:5 P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 483. lpp.
fi26 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2435. mape, 130. dok.)

827 Cēsu apr. Lielstraupes pag. (VM E turpat, 437. dok.)
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vīšanai iesāktu auklu ar koka staklīti un linu kušķi,
maizes jaucamo menti, abras kasi utt. Pie griestu si-

jām mēdza piekārt dažādas kaltētas ārstniecības zā-

les: kumelīšu, pelašķu, vērmeļu saišķus utt. 628
,

bet

krāsns tuvumā zem griestu sijas piesēja divus ārdi-

ņus, no kuriem izveidoja plauktu dažādu apģērba ga-

balu uzmešanai, sīpolu virkņu, kokmateriālu un da-

žādu citu priekšmetu novietošanai.

Dzīvojamās mājas namā griestu parasti nav. Arī

dzīvojamās rijas piedarbā nav ciešu griestu. Uz pie-

darba sānsienu saturētajām sijām parasti mēdza uz-

likt tikai vaļēju kāršu vai grodu pārsegumu, t. s,

luktas, ko izmantoja salmu un dažādu saimniecības

piederumu novietošanai.

Grīdas. Zemnieku dzīvojamās telpās XIX gs.

sākumā parastais grīdu veids ir māla kuls. Tajos ap-

vidos, kur ir viegli pieejams kaļķakmens (piemēram,
Cēsu apr. Priekuļu un Vaives pag.), zemnieki taisīja
arī kaļķu kuļu. Kula pagatavošanai bedrēs izdedzi-

nāja kaļķakmeni un sajauca ar granti un māliem.

Kaļķu kuls bija ļoti ciets un to mazgāja tāpat kā

dēļu grīdas. 629 Salīdzinot ar mālu kuļu, tas bija daudz

baltāks un skaistāks. Sevišķi iecienīts kaļķu kuls bija

rijas kambaros un istabās.

Priekšnamā un virtuvē parasti taisīja sarkanā

māla kuļu, kas bija vienkāršāk pagatavojams. 63o Lie-

lākas izturības dēļ kuls ļoti bieži bruģēts ar akme-

ņiem. 631 Sāds kuls nereti atrodams arī lielajā, t. s.

saimes istabā, kurā noritēja visi mājas darbi un pa-

rasti apgrozījās daudz ļaužu. 632

Jau XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā daži

laikabiedri kritizē šādas grīdas, norādot to nepie-

mērotību dzīvojamā telpā. Piemēram, Raunas drau-

dzes mācītājs G.Langevics (Langewitz), raksturojot
Raunas draudzes zemnieku mājokļus, raksta: «. . .kaut

arī zemnieku dzīvokļi gandrīz visi ir labi iekārtoti . . .

un lielākā daļa zemnieku dzīvo kambaros ar logiem

un krāsnīm, kurām dažkārt ir arī dūmeņi, grīdas pa-

rasti ir māla. Tās bieži ir mitras, ātri kļūst nelīdze-

nas un tāpēc ir bīstamas bērniem. Tās nav iespējams

arī tā notīrīt kā ķieģeļu un dēļu grīdas.» 633 Ja arī

kaut kur lielajā saimes istabā bija dēļu grīda, tad

krāsns priekšā aizvien mēdza taisīt māla vai ķie-

888 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2435. mape, 130. dok.).
889 Cēsu apr. Vaives un Priekuļu pag. (VM E 2435. mape,

124. un 139. dok.).
830 Madonas apr. Galgauskas pag. «Ūsiņos» (VM E 2504.

mape, 180. dok.).
831 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2435. mape, 125. un

106. dok.).
832 Turpat.
833 LCVA 214. f., 169. ]~ 24.-25. lp.

ģeļu kuļu. 634 Ap krāsni un papodi 635 aizvien nolika

kādus lielākus akmeņus vai arī krāsns priekšas kulā

iegremdēja nolietotu dzirnakmeni krāsns iekuru un

malkas skaldīšanai. Ļoti bieži pie durvju sliekšņa
redz noliktus nolietotus dzirnakmeņus vai lielākus

laukakmeņus, lai, kājas slaukot, kuļu neizdangātu
(neizdauzītu). 636

Saimnieka guļamajā kambarītī aiz lielas saimes

istabas aizvien mēdza taisīt plēstu priedes dēļu grīdu,

130. att. Dzīvojamās rijas durvis Valkas apr. Veclaicenes pag.
«Zānos» (AF 1922. g. materiāli).

dēļus liekot virs resnam grīdas šķērssijām. Zem si-

jām sabēra rupju granti. 637 Grīdu dēļus pie sijām

piestiprināja ar koka tapām. 638 Dēļus satapoja ari

horizontālā virzienā, lai grīda «nešūpotos». Tikai

XIX gs. beigas, kad zemnieku sētās saka izplatīties

rūpniecības ražojumi, grīdas darinot, dēļu nostipri-

nāšanai vairs nelieto koka tapas, bet lauku kalēju
kaltas vai arī veikalā pirktas naglas. Saja laikā plēs-
tos dēļus nomaina zāģēti dēļi, pie kam grīdas dēļus

gludi noēvelē un grope, lai tie cieši sakļautos. Ba-

gāto saimnieku dzīvojamā kambarītī un viesistabā —

zālē šai laikā sastop arī ar eļļas krāsu krāsotas —

«pervētas» dēļu grīdas. Tās tika uzskatītas par izcilu

greznumu. Zemnieku vairumam turpretim istabās rak-

sturīgas nekrāsotas baltas dēļu grīdas, kuras katru

sestdienu vai pārsestdienās berza un mazgāja.
639

884 Cēsu apr. Vaives pag. «Veclejas Daudzicšos» (VM E

2435. mape, 10. dok.). .
635 Papode — iemūrētā katla kurtuves priekša.
n™ Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2435. mape, 125. dok.).
037 Turpat.
838

P. Arends. Valmieras skolas rija. «Senatne un māk-

sla», 11, Rīgā, 1936., 101.—102. lpp.
839 Cēsu apr. Vaives pag. (VM E 2433. mape, 125. dok.).



131. att. Piedarba durvis ar koka virām
Smiltenes raj. Vāles c. p. «Klētniekos»

(E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).

132. att. Piedarba durvju koka viras detaļa
Valkas raj. Ērģemes c. p. «Zaķīšos» (E

1958. g. ekspedīcijas materiāli).

Vecajās nepārbūvētajās istabās pat vēl XX gs. sā-

kumā atrodamas plēsto dēļu grīdas, kuru dēļi sata-

poti ar koka pulkām, piemēram, Vecgulbenes «Vec-

maderniekos», 640 turpat «Dziesniekos» 641
v. c.

640 Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Vecmaderniekos» (VM
E 2504. mape, 252. dok.).

841 «Dziesnieku» istabā vecā, ar koka tapām sastiprinātā

Durvis. Vecajām istabām un riju kambariem

durvis taisītas zemas, lai telpas labāk saglabātu sil-

tumu. 642 Durvju slieksni un palodu veido ēkas sienas

dēļu grīda saglabājusies vēl līdz šodienai. LPSR ZA etnogrāfu

ekspedīcijas dalībnieki to redzēja vēl 1956. gadā (skat. E

1956. g. ekspedīcijas materiāli).
042 Ir norādījumi, ka Madonas apr. Sausnējas pag. «Māl-

152
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133. att. Piedarba durvis Madonas apr.
Bērzaunes pag. «Podniekos» (VM E 2517.

mape, 262. dok.).

guļkoku vainagi. Slieksnis bija augsts, jo pamatnīcai

izvēlējās resnus, izturīgus baļķus. Dažkārt slieksni

veidoja pat divu apakšējo vainagu baļķi. Šādi augsti

sliekšņi bija nepieciešami, lai telpu pasargātu no

auksta gaisa un ūdens ieplūšanas.
Durvis taisīja no plēstiem dēļiem jeb galdiem,

piestiprinot tos ar koka tapām pie šķērsdzītņicm.
Tādā kārtā durvis pagatavoja tikai no koka vien, bez

dzelzs naglām. Arī durvju viras bija no koka. Šādu

durvju pagatavošanu apraksta skolotājs K. Jirgens

savā atmiņu stāstā «Mana vectēva nostāsti». Durvju

«. . .Stenderes augšmalā pietapoja koku ar caurumu,

bet stenderes apakšgalā pietapoja koku ar iedobumu,

ko sauca par durvs kājas pēdu. Durvs bomja (bo-

mis — koks, kas bija vertikāli piestiprināts vienā

durvju malā — A. Kr.) augšgalu iebāza augšējā koka

caurumā un bomja apakšējo galu (kāju) ielika durvs

kājas pēdā.» 643
uz savu primitīvo izvei-

dojumu, šādas durvis bija ērti virināmas.

Koka viru durvis jo plaši izmantotas dzīvojamo

riju celtniecībā (T 30.—133. att.).

Dzīvojamai rijai dažkārt taisītas dubultdurvis

(134.—135. att.). Durvju aplodas abās pusēs iecirs-

tas gropes. Arējās gropēs ieliktas viengabala durvis,

bet iekšpusē — vidū horizontāli pārdalītas durvis,

kurām augšdaļa un apakšdaļa veramas atsevišķi.

(Dažkārt t. s. pusdurvis liktas arī ārpusē, bet veselās

durvis — iekšpusē.) Turot vaļā veselās durvis un

kalnos» (celti XVIII gs.) durvju augstums bijis tikai 4 pēdas,
t. i., ap 120 cm (VM E 2504. mape, 499. dok.).

Durvis, kas dažkārt nepārsniedz 120 cm, bijušas arī dzī-

vojamām rijām (P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 486. lpp.).
643 K. Jūrgens. Op. cit., 10. lp.

pusdurvju augšējo daļu — «atvērtni», no rijas izvē-

dināja dūmus, kā ari apgaismoja rijas iekšpusi. Pus-

durvju slēgta daļa neļāva iekļūt rijā lopiem un put-
niem.644 Bez tam tā bija aizkavēta arī aukstā, smagā

gaisa iekļūšana rijā. Šādas durvis norāda uz zem-

nieku lielo izdomu primitīvajā mājoklī padarīt dzīvi

kaut cik ciešamāku.

XIX gs. otrajā pusē līdz ar zāģu ieviešanos lauku

sētās sāk gatavot ciešas, labi noslēdzamas dēļu dur-

vis. Arī durvju izmēri kļūst lielāki. Parastākie istabas

durvju izmēri ir 90X160 cm. Bieži vien durvis tiek

taisītas no dubultdēļiem. Durvju iekšpusi darināja no

stāvus saliktiem dēļiem, bet ārpusi apsita ar dēļiem
horizontālā virzienā. Dažkārt durvju ārpusi apsita

ar ornamentālā skuju rakstā saliktiem dēlīšiem. Vis-

biežāk šādas durvis konstatētas klētiņām. Pirtīm un

pirts kambarīšiem aizvien taisītas tikai vienkārtīgas,

gludas dēļu durvis.

XIX gs. beigās Vidzemes zemnieku istabām sāk

taisīt t. s. pildiņu durvis no profilētiem dēlīšiem.

844 Šādas durvis bijušas dzīvojamai rijai Alūksnes raj. Mā-

riņkalna c. p. «Garožos» (E — A. Krastiņas 1953. g. eks-

pedīcijas materiāli).

Rija ar pusdurvīm ekspedīcijas laikā konstatēta arī Gul-

benes raj. Beļavas c. p. «Veckrieviņos» un «Stomeros». (E —

A. Krastiņas 1956. g. ekspedīcijas materiāli.)

Divdaju durvis ar atsevišķi atveramu augšdaļu vai arī

tikai ar durvju augšdaļā atveramu lodziņu jo plaši sastopa-

mas Zemgales un Kurzemes istabās.

Šādas durvis plaši pazīstamas arī Sāmsalā (E — A. Kras-

tiņas komandējuma materiāli no Sāmsalas 1958. g.). Uz šāda

veida durvīm igauņu dzīvojamās rijās norāda ari I. Manni-

nens (Op. cit., 11, 288. lpp.) un N. Šlīgina (H. Шлыгина.

Op. cit., 59.—60. lpp.).
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134. att. Rijas pusdurvis Valkas apr. Veclaicenes pag. «Zānos»

(AF 1922. g. materiāli).

Turīgo saimnieku istabām ir ari divviru ārdurvis.

Parasti tās taisija tikai saimnieka apdzīvoiaja gala,
bet kalpu galā bija tikai parastās vienviru durvis no

vertikāli vai horizontāli liktiem dēliem. Nereti durvju

augšā izveidota neliela stiklota daļa priekšnama ap-

gaismošanai. Turīgākie saimnieki ieejas durvis ista-

bas dārza pusē taisīja stiklotas. Pa tām staigāja gal-
venokārt tikai saimnieks un cienījamākie viesi. Pirtīm

un vaļenieku pirts kambarīšiem aizvien taisītas tikai

vienkāršas, no gludiem dēļiem sasistas ieejas durvis.

Logi. Vecajās dūmistabās logi bijuši ļoti mazi.

Parasti tie ir viena vai divu baļķu platumā un tādā

pašā augstumā guļbūves sienā izcirsta aila, kas no

iekšpuses noslēdzama ar aizbīdāmu koka dēlīti, gal-

diņu vai šautru, sauktu arī par aizšāvu. 645 Dzīvoja-
mās rijās šādi lodziņi plaši sastopami vēl XIX gs.

sākumā un atsevišķos gadījumos pat vēl XIX gs. bei-

gās (136. att.) 646. Tas izskaidrojams ar to, ka agrāk

dzīvojamā rijā logiem nebija tāda nozīme, kāda tiem

tagad. Tie taisīti, lai izvadītu sutu, kas radās, žāvējot

seru, bet gaisma apdzīvotajās rijās ieplūda pa dur-

vīm. Stikloti logi likti tikai rijas kambaros.

Pirmie stikla logi sastāvēja tikai no vienas nelie-

las kvadrātveidīgas rūts, kas nebija lielāka par «aiz-

šaujamiem» lodziņiem. Bez tam tie bija tikai turīgā-
kiem saimniekiem. Pirmie stikla logi taisīti nelieli.

845 Sādi logi — ailas redzamas ap 1870. gadu celtās Ma-

donas apr. Sausnējas pag. «Mālkalnu» istabas sienās. Vēlāk ve-

cie, ar koka dēlīti aizbīdāmie mazie lodziņi aizziesti ar māliem

un ielikti tagadējie sešrūšu logi (VM E 2504. mape, 499. dok.

un 10522. fotonegatīvs).
848 A. Krastiņas 1953. gada ekspedīcijas materiāli Alūk-

snes raj. un 1958. gada ekspedīcijas materiāli Valkas raj.

Mazus, ar dēlīti jeb «galdiņu» aizbīdāmus lodziņus ekspedīcijas
laikā atcerējās Alūksnes raj. 1/a. «Komunārs» kolhoznieks

Garais, kas dzimis 1880. gadā Alsviķu pag. «Vecstāmaru» dzī-

vojamā rijā, kurai bijis šāds lodziņš.

lai telpās labāk saglabātu siltumu un arī lai mazāk

vajadzētu stikla, kas toreiz bija dārga manta. Trū-

cīgie zemnieki dažreiz loga rūtis taisījuši no viz-

las. Redzēt cauri tādam logam gan nevarēja, bet

gaisma caur to telpā tomēr ieplūda. 647 Logu stikla

vietā lietots arī pūslis vai vaskots audums. 648

Vecākie, primitīvākie stikla logi ir kvadrātveida un

sastāv no vienas, divām vai četrām nelielām rūtiņām

līdzīgi tiem logiem, kādi vēl tagad redzami vecā-

kajām istabām priekšnamiņos, virtuvēs vai pielieka-

majās telpās (137. attēls). 649 Nelieli četrrūšu lodziņi

samērā ilgi vēl XX gs. saglabājās arī trūcīgo zem-

nieku mazajās «būdiņās» un pirts kambarīšos. Tur-

pretim turīgie un vidējie saimnieki jau XIX gs. pir-

majā pusē kvadrātveida logu vietā sāk taisīt lie-

lākus garenus logus, kuru augstums pārsniedz pla-
tumu. Arī šo logu rūtis jielielas, sakopotas pa četrām

vai sešām vienā loga vērtnē. Retāk sastop deviņas
vai vēl vairākas rūtis kādā viengabala 10gā. 650 Rū-

647 Madonas apr. Lazdonas pag. «Austronās» (VM E 2518.

mape, 156. dok.). Vizlas loga rūtis bijušas arī Madonas apr.

Vietalvas pag. «Ozoliņos» ap 1771. gadu celtajā istabā. Pirmie

logi arī te bijuši t. s. aizšaujamie logi (VM E 2518. mape,

469. dok.).
648 Dzērbenes draudze (F 891, 2658). Vaskotais audums

stipri grabējis, un tādēļ bērni palaidnības dēļ mīlējuši to grabi-
nāt. Tas jo sevišķi nav paticis veciem ļaudīm, kuri tad vien-

mēr rājušies.
849 Madonas apr. Viesienas pag. «Salenieku» istabas vir-

tuvē šāds četrrūšu lodziņš bijis 0,4X0,43 m, darināts ap 1872.

gadu (VM E 2518. mape, 321. dok.); turpat Viesienas pag.

«Albretos» četrrūšu lodziņa izmēri 0,5X0,5 m (VM E 2518.

mape).
850 Valmieras skolas rijā kambara nelielie logi (0,67 X

Х0.75 m) sadalīti 12 mazās rūtīs. Kambara dienvidgala sienā

salikti cieši blakus 2 šādi logi, izveidojot dubultlogu (0,75 X

X 1,40 m) ar 24 mazām rūtīm (skat. P. Arends. Valmieras

skolas rija. Op. cit., 102. lpp.).



135. att. Dzīvojamās rijas pusdurvis Gulbenes raj. Beļavas c. p. «Veckrieviņos» (E 1957. g. ekspedīcijas materiāli)

136. att. Rijas lodziņš Valkas raj. Jērcēnu c. p. «Gorēnos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).
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137. att. Istabas logs Madonas apr. Viesienas pag. «Saleniekos»

(ap 1872. g.) (VM E 2518. mape, 321. dok.).

138. att. Zelminī iecirsto lodziņu veidi Madonas apr. Vecgulbenes
pag. (VM E 2518. mape, 92. dok.).

tis taisītas mazas, lai, kadu izsitot, butu vieglāk iegā-
dāties jaunu.

Ļoti bieži vienai ēkai taisīti dažāda izmēra logi:
ziemeļu pusē mazāki, bet dienvidu puse lielāki 651, lai

651 E — A. Krastiņas ekspedīcijas materiāli Cēsu raj.
1953. gadā. Pēc ekspedīcijā iegūtajām ziņām Cēsu raj. 1./a.

«Sarkanais Oktobris» kolhoznieka Smurģa dzīvojamā mājā
«Kalnasmurģi», kas celta ap 1830. gadu, vēl tagad saglabāju-
šies šādi dažādu izmēru logi; mazāko logu izmēri ir 0,57 X

Х0.78 m, bet lielāko — 0,85X0,93 m.

telpās labāk saglabātu siltumu. XIX gs. otrajā pusē

līdz ar kapitālisma nostiprināšanos un celtniecības

darba rīku uzlabošanos, kad atsevišķās zemnieku sē-

tās cēlās dzīves standarts, zemnieku mājokļiem tiek

taisīti ievērojami lielāki logi, ar gropētām un profi-

lētām apmalēm. Trūcīgo zemnieku mazajām istabi-

ņām un it sevišķi vaļinieku pirtiņām šajā laikā, tāpat

kā iepriekš, palika vecā izmēra un veida logi. Pa-

rasti tie ir nevirināmi, ar vienkāršām koka apmalēm.

Dzīvojamās telpās, kurām logi nav virināmi, gaiss

parasti bija visai sasmacis. Tas lielā mērā attieci-

nāms uz pirmajiem riju kambariem, kuri bija mazi

un ar vāji izveidotu apsildīšanas iekārtu. To labi

raksturo Valmieras apr. Rubenes (Papendorf) drau-

dzes mācītāja Hardera ziņojums ārstam O. Hūnam

ap 1802. gadu. Viņš raksta: «. . . šeit pie rijām sāk

celt mazus kambarus ar gluži maziem stikla logiem.
Tā kā šie kambari ir ļoti mazi, bet lodziņš vai nu

pienaglots, vai cieši iesalis, tā ka to nevar atvērt,

bet saimnieks tur (rijas kambarī — A. Kr.) mēdz uz-

turēties pēc iespējas bieži, tad gaiss tajā ir tāds, ka

var vai nosmakt (bis zum Ersticken). To es varu ap-

liecināt pats no savas pieredzes. leejot tādā istabā,

liekas, it kā esi dabūjis ar cirvi pa pieri. Tālab ziemā,

braucot tā sauktajos «pagastos», es izvēlos sapulcēm

pēc iespējas tādas saimes, kur ir vaļēji logi, jo tur

ir tīrāks gaiss.» 652

Ziemā, kad bija sevišķi auksts, logiem no ārpuses

aizlaida priekšā loga rāmja augšgalā piestiprinātu

salmu pinumu, t. s. dāmas 653 vai lintiņu 654. Tas ne-

ļāva vējam* un aukstumam caur logiem ieplūst dzī-

voklī.

Dienā lintiņu satina uz augšu rullītī un sasēja ar

auklu, bet vakarā nolaida uz leju. Dažreiz, ja istabā

nebija nepieciešama gaisma, salmu aizsegu atstāja

logiem priekšā arī pa dienu. Šādu logu aizsegu Vid-

zemē vietām lieto ari vēl pēdējā laikā. 655

Logu slēģi zemnieku mājokļiem Vidzemē taisīti

retos gadījumos, un tad arī ne visiem logiem, bet

tikai saimnieka apdzīvotajam ēkas galam. 656

652 LCVA 214. Г., 168. 1., 177. lp.; 218. L, 40. lp.
653 Cēsu raj. Mazstraupes c. p. «Cukuros» (E 3, 1179).
854 Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavās» (VM E 2518.

mape, 205. dok.) un Lazdonas pag. «Austronās» (turpat, 156.

dok.). Linliņu vai dāmas gatavo no rudzu vai arī no pļavas
auzenes garkūļu salmiem. Salmus saliek mazos saišķīšos un sa-

pin ar aukliņām. Lai pinums veidotos taisni uz augšu, pār-

maiņus liek vienam saišķītim resgali, otram
— tievgali (E —

V Krastiņas 1953. g. ekspedīcijas materiāli Cēsu raj.).
r,r>s Cēsu raj. Mazstraupes с. р. (E — A. Krastiņas

1953. g. ekspedīcijas materiāli.)
858 Madonas apr. Ļaudonas pag. (VM E 2518. mape, 542.

dok.)
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Klētīm, kaut arī tās izmantoja par vasaras dzī-

vokli, logi nav taisīti, jo, tā kā tajās glabāja saim-

nieka bagātības lielāko daļu, tad baidījās no zag-

ļiem. Dažkārt klēts sienās redz nelielas logu ailiņas,

bet tas noderēja galvenokārt tikai klēts vedinašanai

(138. att.).

Sakopojot ziņas par stikla logiem Vidzemes zem-

nieku mājokļos, jāsecina, ka atsevišķos gadījumos
stikla logi zemnieku istabām atrodami jau pirms

Ziemeļu kara. 057 Dzīvojamo riju kambaros stikloti

logi arī konstatēti jau ap 1777. gadu 058, turpretim

apdzīvotas rijās pat vēl XIX gs. pirmajā pusē samēra

bieži redzami tikai ar koka šautru aizbīdāmi lodziņi.

(Skat. 57. att.) Kartografējot zemnieku mājokļu ti-

pus, attēlā parādīta arī stikloto logu izplatība. Re-

dzams, ka apvidos, kur zemnieki dzīvo istabās vai rijas

kambaros, ir arī stikla logi (Allažu 659
,

Alūksnes 000
,

Apukalna 66l
,

Cēsu 662
,

Gulbenes003
,

Kalsnavas 604
,

Raunas 665
, Ropažu 666

,
Siguldas 667

,
Trikātas 668

v. c.

draudzēs). Turpretim apdzīvotām rijas telpām stikla

logu nav (atskaitot izņēmuma gadījumu Burtniekos,

no kurienes ir ziņas, ka pēc rijas izkurināšanas rijā

ieliek stikla logu 669).

Arhitektūras rotājumi. Vidzemes zemnieku

mājokļiem apskatāmajā laika posmā nav bagātīgu

rotājumu. Ēkas ir ļoti vienkāršas. To darinātājs vien-

mēr turējis prātā ēku pamatuzdevumu — kalpot

praktiskām vajadzībām, tālab arī ēku rotājošiem ele-

mentiem aizvien ir kāds praktisks uzdevums.

Salmu jumta kori bieži vien rotā krusteniski sa-

likti koki — jātnieciņi, kas aizsargā salmu jumta kori

no vēja iedarbības un reizē ir arī ēku rotājošs ele-

ments.

Ēku jumtu veidojumā dekoratīvs elements ir bro-

diņš, kura malu nereti noslēdz augšgalā krusteniski

657 P. Baerents. Āraišu baznīca un draudze sava 700

gadu gaitā. Rīgā, 1927., 90. lpp.

658 А. Hup c 1. Topographische Nachrichten von Lief- und

Ehstland. 11, Riga, 1777.

859 LCVA 214. f., 174. 1., 310. lp.

880 Turpat, 218. 1., 83. lp.
881 Turpat, 85.-86. lp.; 185. 1., 20. lp.
882 Turpat, 184. 1., 25. un 76. lp.; 169. 1., 6. lp.

Turpat, 185. 1., 238. lp.
884 Turpat, 169. 1., 61. lp.

«es Turpat, 24.-25. lp.; 175. 1., 70. lp.; 218 1., 53. lp;

184. 1., 25. lp.

888 Turpat, 108. 1., 27. lp.; 218. 1., 10. lp.; 174. 1., 310. lp.

887 Turpat, 108. 1., 50. lp.; 218. 1., 16. lp.; 174. k, 463. lp.;

182. 1., 208.-a lp.

•ii Turpat, 218. 1., 77. lp.; 185. 1., 112. lp.

869 Turpat, 168. 1., 117. Īd.

salikti vēja dēļi, t. s. brodiņa āži (103., 140. att.).
Dažkārt rotāts ari ēkas čukurs un vēja dēļi (139. att.).

Samērā bieži izrotāti arī pār ēkas sienām izvirzītie

guļbūves augšējo pakšu un siju gali. To veidojumos
dominē ritmiski sakārtoti liekti un šķautnaini izcir-

tumi un iegriezumi (123., 141., 142., 144., 145. att.).

Dzīvojamās rijas fasādi iespaidīgi rotā resnie

rijas priekšā izvirzītās paspārnes — lieveņa atbalsta

stabi. Kaut arī šie stabi ir gludi un bez jebkādiem

rotājumiem, patīkams ir to ritmiskais sakārtojums.

Vidzemes klētīm, retāk istabām, dažkārt taisītas

arī «rakstainas» — ar maziem dēlīšiem skujiņu vai

rombu rakstā apsistas durvis, kādas plaši sastopamas

Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Tomēr Vidzemē

139. att. Dzīvojamās mājas jumta gala — kores un vēja dēļu
rotājumi Madonas apr. Sāvienas pag. (VM E 2515. mape,

369., 383. dok.).

140. att. Klētiņa ar āzīšiem brodiņu galā Siguldas raj. Turaidas

c. p. «Viešos», celta XIX gs. otrajā pusē (no mākslinieka

A. Gusara krājuma).



141. att. Istabas spāru un siju galu izveidojums Valkas raj. Trikātes c. p. «Ķepīšos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).

142. att. Klēts augšējo pakšu gali Madonas apr. Kalsnavas pag.

(ap 1832. g.) (VM E 2515. mape, 412. dok.).
143. att. Durvju apkalumi Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. (no māk-

slinieka J. Strazdiņa krājuma).
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144. att. Virtuves loga rotājums Madonas apr. Kalsnavas pag.
«Kaņepēnos» (ap 1881. g.) (VM E 2518. mape, 357./IIdok.).

zemnieku mājokļiem rotātās durvis nav tik raksturīgas
kā Kurzemē un Zemgalē.

Vidzemē ļoti reti redzami ari kokgriezumu rotā-

jumi ap logiem un ēku zelmiņos, kādi jo plaši sasto-

pami Latgalē. Kā Vidzemes zemnieku mājokļu rotā-

jošs elements atzīmējami durvju apkalumi, galveno-
kārt atslēgu apkalumi, un dažkārt arī viras (145.

att.). Sādu lauku kalēju darinātus rotājumus visbie-

žāk tomēr redz vecajos hernhūtiešu saiešanas namos.

Nobeigumā secināms, ka Vidzemē klaušu saim-

niecības sairšanas un kapitālisma nostiprināšanās

laikā zemnieku mājokļu celtniecības galvenais mate-

riāls ir koks, pie kam tā sagādē un izlietošanā zem-

nieki ir pilnīgi atkarīgi no muižas. Kokmateriālu trū-

kuma dēļ zemnieku mājokļi ļoti bieži ir stipri nolie-

toti un pat sabrukuši, sevišķi tajās draudzēs, kur

muižnieki, nerēķinādamies ar savu klaušu zemnieku

vajadzībām, mežus pārdeva.

Savu mājokļu celtniecību zemnieki pa lielākai da-

ļai veica paši saviem spēkiem; amatniekus — speciā-

listus pieaicināja tikai turīgākie zemnieki.

Celtniecības materiāla sagatavošana un apstrādā-

šana tika veikta ar primitīviem līdzekļiem: galveno-

kārt ar cirvi, kaltu un urbi, lietojot samērā izkoptus

tehniskos paņēmienus.

Vidzemē vienlaicīgi sastopami divi zemnieku mā-

jokļu pamattipi: pirmkārt, dzīvojamā māja-istaba

un, otrkārt, — dzīvojamā rija.

Bez tam ir vairāki zemnieku mājokļu papildtipi —

namiņi, dzīvojamās pirtis un klētis.

145. att. Istabas loga rotājums Madonas apr. Kalsnavas pag.
«Kaņepēnos» (ap 1884. g.) (VM E 2518. mape, 357./I dok.).

Jāsecina, ka dekoratīvo mākslas veidojumu Vid-

zemes zemnieku mājokļiem tomēr ir tik maz un tic

ir tik niecīgi, ka skatītājs uztver galvenokārt tikai

ēku kopējo veidu, ko noteic jumta kores līnija un

jumta kopforma ar paspārņu pagarinājumiem vai iz-

griezumiem. Tādā kārtā Vidzemes zemnieku mājokļu
arhitektonisko veidojumu galvenokārt noteic ēkas

veidola atsevišķo sastāvdaļu savstarpējās proporci-

jas, bet nevis sīkdaļas un rotājumi.

Salīdzinot dažādus mājokļu tipus, redzams, ka ar

lielāku rūpību-ir darinātas istabas un klētis (pēdējās
dažkārt savā tehniskajā izveidojumā un apdarē pār-

spēj istabas), turpretim dzīvojamo riju celtniecībā

lietoti primitīvāki celtniecības paņēmieni, piemēram,

riju sienas vienmēr ir no apaļiem baļķiem. Vienīgi

rijas kambaru piebūvēs celtniecības tehniskie paņē-
mieni ir tādi paši, kādi lietoti istabu celtniecībā.

Tas pats sakāms par dzīvojamām pirtīm. Kamēr

bija apdzīvota tikai pirts, telpu tehniskie celtniecības

paņēmieni ir visai primitīvi, bet līdz ar t. s. pirtnieka
kambara izbūvi tajā jau redzami tie paši konstruk

tīvie paņēmieni, kādi lietoti istabu un rijas kambaru

celtniecībā. Vienīgi pirts kambaru atsevišķas deta-

ļas — logi, durvis utt. ir mazāka izmēra nekā ista-

bās un rijas kambaros. Tas izskaidrojams tādējādi,
ka pirts kambarus par dzīvokli izmantoja bezzem-

nieki un trūcīgo ļaužu slānis, bet saimnieks viņu

mājokļu celšanai nevēlējās patērēt lieku materiālu.

Līdz ar kapitālisma attīstību strauji padziļinās plaisa

starp dažādajiem zemnieku slāņiem. Turīgie un
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vidējie zemnieki lietoja jaunus, uzlabotus darba rī-

kus, jaunus celtniecības materiālus un savu mājokļu

celšanā pieaicināja amatniekus — speciālistus, tur-

pretim trūcīgie zemnieki savas ēkas cēla galvenokārt

pašu spēkiem, ar samērā primitīviem darba rīkiem un

vecajiem konstruktīvajiem paņēmieniem.

Vidzemes zemnieku mājokļu celtniecības konstruk-

cijās, īpaši pakšu savienojumos, saskatāmas daudzas

radniecīgas iezīmes ar citu baltu, slavu un somu-

ugru tautu arhitektūru, kas arī saistīta ar koku un

koka apstrādāšanas paņēmieniem.

Vidzemes dzīvojamā māja-i staba ir

ēka, kurā zemnieki dzīvo un veic dažādus mājsaim-

niecības un amatniecības darbus. Tā ir koka guļbū-

ves celtne uz laukakmens pamatiem, kuras masīvais

salmu vai lubu jumts darināts ar vertikāli saslietu

spāru palīdzību. Jumts parasti ir četr- vai divslīpu,

dažkārt arī divslīpu ar nošļauptiem galiem. Pēc plā-

nojuma un iekārtojuma zemnieku istabas Vidzemē

iedalāmas divās lielās grupās.

1) Austrumvidzemes dzīvojamās mājas tips —

istaba (ustaba), kas izveidota no dūmistabas, kuras

apsildīšanas ietaises, apvienotas ar ēdiena gatavoša-

nas vietu, atrodas dzīvojamā telpā.

2) Vidus- un Rietumvidzemes istaba, kuras pa-

matkodols ir divas telpas — dzīvojamā istaba un tai

pievienotais nams — ēdienu gatavošanas vieta.

Pirmās grupas istabas-vientelpas Vidzemē sasto-

pamas nelielā skaitā, tikai gar Latgales pierobežu.

Pārējā Vidzemē par tām nav norādījumu. Istaba-

vientelpa ir pamatkodols Latgalē plaši izplatītajai

trīsdaļīgai dzīvojamai mājai, kas sastāv no divām

šādām istabām, ko savieno neapkurināms priekš-

nams pieliekamais — sinces (sinči). Šā tipa trīsdaļīgās
istabas ar aukstām sincēm vidus daļā nelielā skaitā

sastopamas arī Ziemeļvidzemes austrumu daļā —

Alūksnes rajonā.

Otrās grupas dzīvojamās mājas — divdaļu istabas,

sastopamas visā Vidzemē. Tās raksturojamas ar to,

ka ēdiena gatavošanas vieta šķirta no dzīvojamās

telpas un atrodas siltā namā. Tur izvirzīta arī ista-

bas krāsns mute; līdz ar to dzīvojamā telpa ir atbrī-

vota no dūmiem. Līdz ar dūmeņa izbūvi krāsns mute

dažkārt ierīkota dzīvojamā telpā.

Atkarībā no zemnieku mantiskā stāvokļa Vidze-

mes zemnieku dzīvojamās mājas pavards namā iz-

veidots vai nu kā vaļējs ugunskurs, vai arī kopā ar

krāsns muti ieslēgts ugunsdrošā «rovī» vai speciālā
virtuvē.

Nelielā skaitā Vidzemē sastopamas arī istabas ar

apvalkdūmeni, t. s. dižo skursteni jeb manteļskursteni,

tāpat ka tas ir Kurzeme un Zemgale.

Divdaļu istabai piebūvējot nama gala pieliekamo

vai dzīvojamo telpu, izveidojas trīs- un vairākdaļu —

daudztelpu dzīvojama maja. Attīstības gaita istabas

nams un arī dzīvojamās telpas sadalītas vairākas

daļas, ta radot dažādas istabu variācijas. Istabu da-

žādas variācijas rada ari tai piebūvētais pagrabs,

zemgrīdes virtuve, speciāla lopbarības sagatavošanas

virtuve un lievenis, kas istabas tipu būtība nemaina,

bet gan liecina par zemnieku sociālo noslaņošanos.
Vidzemes zemnieku istaba, tāpat ka Latgales,

Kurzemes un Zemgales istaba, izveidojusies laika

gaitā no baltu tautu grupai raksturīga sena mā-

jokļa — nama.

Saskaņa ar Vidzeme ilgus gadsimtus valdošajiem

īpatnējiem vēsturiskiem un ekonomiskiem apstāk-

ļiem Vidzemes zemnieku istaba atšķirībā no Latvijas
citu etnogrāfisko novadu istabām ieguvusi lokālas

variācijas, pie kam ta vairāk līdzinās Latvijas rie-

tumdaļā raksturīgajai Kurzemes un Zemgales ista-

bai, mazāk — Austrumlatvijas — Latgales istabai.

XVIII gs. beigas un XIX gs. pirmajā pusē ista-

bas Vidzemē celtas visai ierobežotā skaitā. Šajā laikā

istabas Vidzemē bijušas tikai turīgākajiem zemnie-

kiem, sevišķi Rīgas tuvumā un gar Daugavu, kur

bija rosīgāka ekonomiskā dzīve. Nabadzīgākie zem-

nieki dzīvojuši galvenokārt rijās vai rijai piebūvētos

dzīvojamos kambaros.

Dzīvoj.amā rija ir raksturojama kā ēka, kas

izmantota sera žāvēšanai, labības kulšanai, dažādu

lauksaimniecības darba rīku un piederumu glabā-
šanai un arī dzīvošanai. Dažkārt tajā mitināti arī

mājlopi.

Dzīvojamā rija ir apaļkoku guļbūves eka, celta

krusta pakšos uz ciešiem laukakmens pamatiem. Tanī

cita aiz citas, zem kopēja jumta grupētas vairākas

telpas.
XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā Vidzemes

zemnieku dzīvojamās rijas savā primitīvākā izveido-

jumā gandrīz ne ar ko neatšķiras no parastas labī-

bas kuļamās rijas. Dzīve tanīs bija daudz primitī-

vāka nekā savrupceltajā dzīvojamā istabā. Turpretim

attīstītākajās formās dzīvojamai rijai piebūvētā kam-

baru gala iekārtojums un izmantošana sadzīvē pil-

nīgi atgādina Vidzemes zemnieku istabu iekārtošanas

un izmantošanas principu: dzīvojamā rijā ēdiena ga-

tavošanas vieta un rijas kambara apsildīšanas ietaišu

kurtuve šķirtas no dzīvojamiem kambariem, lai tā-

dējādi tos pasargātu no dūmiem. Uzceļot dūmeni,

kambaru krāsns kurtuvi un arī pavardu iemūrē dzī-

vojamās telpas — kambaru galā, līdzīgi kā tas ir
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savrupceltajā istabā. Arī istabiietu izvietojums un

telpu izmantošana kā rijas kambargalā, tā istabā ir

līdzīgs. Tadā kārtā Vidzemes zemnieku dzīvojamās

rijas ar kambariem uzskatāmas par zemnieku mā-

jokļa veidu, kas izveidojās atbilstoši ģeogrāfiskajai

videi, tautas nodarbošanās veidam un sociāleko-

nomiskajiem apstākļiem.

Pētījumi par dzīvojamo riju liecina, ka Vidzemē

vienlaikus izsekojami vairāki lokāli dzīvojamo riju

tipi, kas saistīti ar rijas jumta formu, lieveņa vei-

dojumu un atsevišķo rijas telpu plānojuma atšķirī-
bām. Austrumvidzemē dzīvojamām rijam atsevišķo

telpu skaits ir mazāks nekā dzīvojamām rijām pā-

rējā Vidzemē. Te rijas kambaris parasti ir vientelpa,

pie kam visas atsevišķās telpas grupētas cita citai

galā un ir vienāda platuma. Ziemeļrietumvidzemē

un daļēji arī Vidzemes vidiene turpretim raksturīgs

vairāktelpu rijas kambaru gals, pie kam Rietumvid-

zemē pārsvarā ir gadījumi, kad kambaru gals pla-

tāks par citām dzīvojamās rijas sastāvdaļām.
Šis dzīvojamo riju lokālās atšķirības — dzīvoja-

mās rijas vienkāršākas vai sarežģītākas arhitektū-

ras attīstības formas — saistāmas ar Vidzemes iedzī-

votāju seniem etniskiem grupējumiem.

Vidzemes ziemeļrietumu daļā, kur latviešu vidū

dzīvoja ievērojams skaits igauņu, kam rija bija sens

mājokļa tips, dzīvojamo riju attīstības līmenis ir

augstāks, tām ir vairāktelpu kambaru gals. Turpre-

tim Vidzemes austrumu daļā, kur zemnieku mājokļu

izveidojumu ietekmējusi latgaliešu un krievu celtnie-

cības kultūra, rijas kambari maz attīstīti — parasti

tie ir vientelpas.

Monogrāfijā iztirzātais materiāls, raksturojot Vid-

zemes zemnieku mājokļus galvenokārt XVIII gs. bei-

gās un XIX gs. sākumā, rāda, ka šajā laikā dzīvo-

jamās rijas attīstība Vidzemē saistīta ar sociāleko-

nomiska rakstura parādībām un tās izmantošanu

par mājokli galvenokārt nosaka klaušu saimniecības

radītais zemnieku nožēlojamais materiālais stāvok-

lis. Arhīvu materiāli liecina, ka zemnieki centušies

atbrīvoties no dzīves rijā un turīgākie Vidzemes

zemnieki XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā cēluši

arī no rijas atdalītas istabas. Sākot ar XIX gs. pirmo

pusi, kad, ražošanas spēkiem strauji attīstoties, feo-

dālās klaušu saimniecības vietā sāka stāties kapitālis-
tiskais ražošanas veids un zemniekiem radās lielā-

kas iespējas savās saimniecībās uzkrāt liekus līdzek-

ļus, tie cenšas uzlabot arī primitīvās dzīvojamās rijas,

ceļot pie tām pēc istabu parauga dzīvojamos kambarus.

XIX gs. beigās dzīvojamās rijas Vidzemē jau tiek

uzskatītas par atpalikušu mājokļu tipu. Šai laikā

katrs turīgāks zemnieks cenšas atbrīvoties no šāda

mājokļa un ceļ jaunu istabu. Vienīgi ekonomiski vā-

jākie un atpalikušākie zemnieki vēl pielabo vecos

rijas kambarus un turpina dzīvi tajos. Tā kā dzīvo-

jamā rija, atskaitot Vidzemi, pārējā Latvijas teritorijā

gandrīz nekur citur nav sastopama, jāsecina, ka Vid-

zemes latvieši paražu dzīvot rijā aizguvuši no saviem

kaimiņiem — igauņiem un atsevišķām Vidzemē dzī-

vojošam igauņu grupām. Svarīga nozīme dzīvojamo

riju izplatībā piešķirama arī Vidzemes muižnieku

rīcībai. Raksturīgus materiālus šajā ziņā sniedz

XVIII gs. pēdējos gados Vidzemes muižnieku nodi-

binātās Ekonomiskās un vispārnoderīgās biedrības

izdotie rakstu krājumi (Neueres okonomisches Reper-

torium fūr Livland). Zemnieku dzīvošana rijā muiž-

niekiem deva ievērojamus kokmateriālu ietaupījumus,

gan ēkas ceļot, gan arī tās apsildot. Muižnieku inte-

resēs bija arī zemnieku sētu dzīvā spēka maksimāla

izmantošana muižas saimniecības vajadzībām.

Dzīvojamā pirtī zem viena jumta ir maz-

gāšanās un dzīvojamās telpas. Tā ir raksturīgs bez-

zemnieku mājokļa tips. XVIII gs. beigās un XIX gs.

pirmajā pusē tā ir apaļkoku guļbūves ēka, celta

krusta pakšos uz laukakmens pamatiem. Bez maz-

gāšanās telpas, kas izmantota arī par dzīvokli, pa-

rasti dzīvojamā pirtī atrodas arī namiņš — virtuve

un dažkārt arī vēl speciāls dzīvojamais kambarītis.

Sākot ar XIX gs. otro pusi, Vidzemē pārsvaru gūst

dzīvojamās pirtis ar piebūvētiem speciāliem dzīvoja-
miem kambariem. Sevišķi izplatīti šādi «pirts kam-

barīši» ir Vidzemes jūrmalā, kur tos lielākā skaitā

cēla turīgākie saimnieki, kas negribēja savās dzīvo-

jamās ēkās nometināt tos bezzemniekus, kas nebija
tiešie ražotāji viņu sētās.

Vārāmā namiņa un klēts izmantošanu

mājokļa vajadzībām noteica istabu un dzīvojamo riju

nepilnīgi izveidotā apkures sistēma, daudzu iedzīvo-

tāju saspiestā dzīve vienā kopējā telpā resp. saimes

istaba, kā arī senas tradīcijas. XVIII gs. beigās un

XIX gs. šīs ēkas izlietotas galvenokārt tikai siltā

laikā un uzskatāmas par sezonas mājokļiem. Šādi

papildu mājokļi raksturo tos palīglīdzekļus, ar kā-

diem zemnieki, mājas dzīves apstākļu uzlabošanai

XVIII gs. beigās un XIX gs., centās novērst pamata

dzīvokļu — istabu un dzīvojamo riju — celtnieciskās

iekārtas trūkumu radītās neērtības.

Analizētais materiāls raksturo ne vien tautas celt-

niecības tradīcijas vispār, bet sniedz pārskatu arī par

dažām ar zemnieku dzīvokļiem saistītām sadzīves

īpatnībām. Saimnieks ieņem dzīvojamā telpā labāko

stūri vai arī ēkas labākās telpas, bet pārējie — saimes

ļaudis iekārtojas, kā pagadās.
Vidzemes zemnieki savu mājokļu iekārtojumā, is-
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un godiem ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem, bet ar lielu

izdomu ir centušies un pratuši panākt daudz skais-

tuma. Ar pašaustiem aizkariem norobežotas guļas

vietas dzīvojamo telpu padarīja ērtāku apdzīvei. Aiz-

kari, kas ļoti bieži bija koši svītrainas vai rutotas

Vidzemes gultas segas, ienesa an patīkamu krāsai-

nību pelēkajās, pustumšajās telpas. Ari skapji, ar

kuriem sadalīja lielo kopējo dzīvojamo istabu, radīja
istabas iemītniekiem zināmas ērtības kopējas dzīvo-

jamās telpas patīkamākai izmantošanai.

Svētkos un godos istabu un dzīvojamo riju nokvē-

pušās sienas, lai tās būtu glītākas, izspraudīja ar pu-

ķēm un smaržojošiem koku zariem. Dažkārt sienas

izsita arī ar sapītiem skaliem un tajās vietās, kur

sēdēja goda viesi, pie sienas piestiprināja pašaustas

segas. īpatnēju skaistumu telpās radīja dažādie, no

salmiem un ziediem darinātie griestu un sienu rotā-

jumi: važiņas, virpulīši un puzuri, kas, pakārti pie

griestiem, nemitīgi kustējās. Nenoliedzamu skaistumu

telpās radīja arī pie griestiem piestiprinātie svečturi,

ko svētku gadījumos bieži vien vēl papildus rotāja ar

puķēm, zaļumiem un prievītēm.

Tas dod spilgtu liecību par to, ka, neraugoties uz

grūto ekonomisko stāvokli un politisko apspiestību,

Vidzemes zemniekiem XVIII gs. beigās un XIX gs.

sākumā ir bijusi samērā augsta un izkopta mājas

dzīves kultūra. Līdzīgi telpu iekārtojumi, rotājumi

un izmantošanas principi vērojami ne vien Vidzemē,

bet arī citos Latvijas etnogrāfiskajos novados.

No visa iepriekš minētā izriet arī daži secinājumi

par Vidzemes zemnieku kultūras sakariem ar Latvijas

citiem etnogrāfiskajiem novadiem un kaimiņu tautām.

1) Vidzemes zemnieku istabas (izņemot nedau-

dzas istabas Austrumvidzemē) pēc sava apkures

veida un iekštelpu iekārtojuma ir līdzīgas ar Kurze-

mes un Zemgales zemnieku istabām. Šādas istabas

novērojamas arī lietuviešiem Zemaitijā un igauņiem

Sāmsalā.

2) Vidzemes austrumu daļā istabu izveidojums,

iekārtojums, kā arī ēku detaļu nosaukumi uzrāda pār-

ejas joslu no Vidzemes uz Latgales etnogrāfiskajiem

novadiem. Tur istabu celtniecībā jūtamas slavu tau-

tām raksturīgās celtniecības īpatnības, kādas sasto-

pamās arī lietuviešu sētās — Aukštaitijā un igau-

ņiem — Igaunijas PSR austrumdaļā.

3) Vidzemes zemnieku dzīvojamās rijas ir stipri

līdzīgas igauņu dzīvojamām rijām un liecina par lat-

viešu un igauņu kultūras mijiedarbību.

4) Vidzemes jūrmalas un arī Vidzemes ziemeļu

daļas zemnieku mājokļu celtniecībā konstatējamas

seno lībiešu kultūras iezīmes, piemēram, jumtu veido-

šana vertikāli saslieto spāru vietā, lietojot horizon-

tālus guļkokus, kas atbalstīti uz ēkas zelmiņa dzied-

riem.

Nobeigumā secināms, ka zemnieku mājokļi Vid-

zemē klaušu saimniecības sairšanas un kapitālistiskā
ražošanas veida nostiprināšanās laikā visumā ir lī-

dzīgi ar pārējo baltu,tautu zemnieku mājokļiem, iz-

ņemot vienīgi dzīvojamo riju, kas ir radniecīga ar

somu-ugru tautu grupai — igauņiem — raksturīgo

dzīvojamo riju. Bez tam Vidzemē atrodamas baltu

tautu asimilēto lībiešu celtniecības iezīmes, kā arī da-

žas krievu tautas celtniecības tradīcijas. Tas izskaid-

rojams ar to, ka Vidzemes iedzīvotāju etniskajā sa-

stāvā gadsimtu gaitā notikušas ievērojamas izmai-

ņas. Sākot ar IV—VI gs., starp Ziemeļrietumvid-

zemē dzīvojošām lībiešu un igauņu ciltīm no dienvid-

austrumiem sāka iespiesties baltu-latgaļu ciltis, kas

somu-ugru ciltis palēnām asimilēja. Tautu sajaukša-

nās un asimilēšanās process turpinājās ļoti ilgi, un

vēl mūsu dienās Vidzemes ziemeļrietumu daļā sasto-

pami iedzīvotāji, kas runā lībiskās izloksnēs. Vidze-

mes austrumu daļā turpretim iespiedās atsevišķi

krievu kultūras elementi.

Etniskā sastāva izmaiņas ietekmējušas arī mā-

jokļu tipu attīstību un to detaļu nosaukumus. Tā

daudzu gadsimtu gaitā Vidzemes zemnieku mājok-

ļiem izveidojās savas īpatnības, kuru pamatā, no vie-

nas puses, ir baltu tautu mājokļu elementi (istaba)

un ēku detaļu nosaukumi, bet no otras, — somu-ugru

tautu celtniecības elementi (dzīvojamā rija, jumta

konstrukcijas ar horizontāli novietotiem kokiem —

«крыша на самцах») un ēku detaļu nosaukumi.

Tādā kārtā varam secināt, ka Vidzemes zemnieku

mājokļu pētījumi kopā ar materiālās kultūras citu

nozaru pētījumiem izmantojami latviešu tautas et-

niskās vēstures jautājumu skaidrošanai.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ЖИЛИЩА В ВИДЗЕМЕ В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ БАРЩИННОГО

ХОЗЯЙСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА

(РЕЗЮМЕ)

В период разложения барщинного хозяйства и

укрепления капитализма в Видземе основным мате-

риалом для строительства крестьянских жилищ был

лес, причем в заготовке и использовании его кре-

стьяне полностью зависели от помещика. Жилища

крестьян ремонтировались очень редко, они прихо-

дили в ветхость и разваливались, особенно в тех

приходах, где помещики, не считаясь с нуждами

своих барщинных крестьян, продавали лес.

Свои жилища крестьяне обычно строили сами,

специалистов-ремесленников приглашали лишь более

зажиточные.

Заготовка и обработка строительных материалов

производилась с помощью примитивных орудий —

долота, топора и сверла, тогда как технические при-

емы строительства в то время были сравнительно

совершенными.

В Видземе были распространены два основных

типа крестьянских жилищ: жилой дом (истаба —

istaba) и жилая рига. Кроме того, существовало

также несколько типов — летняя кухня

(наминьш — namiņš), жилая баня и клеть.

При сравнении различных типов жилищ видно,

что наиболее тщательно отстраивались жилой дом и

клеть (последняя иногда по технике строительства и

отделке превосходила первый), в то время как строи-

тельство жилых риг осуществлялось наиболее прими-

тивными приемами: стены риг, например, всегда воз-

водили из неотесанных бревен. Лишь технические

приемы пристройки камор к риге не отличались от

тех, которыми пользовались при строительстве жи-

лого дома.

То же следует сказать относительно жилых бань.

До тех пор, пока жилой была только баня, техни-

ческие приемы строительства помещений были весьма

примитивными, но с появлением так называемой ка-

моры (камбарис — kambaris) для бобыля (пирт-

ниекс — pirtnieks) в строительстве ее появляются те

же конструктивные приемы, которые употреблялись

при сооружении жилого дома и каморы при риге.

Лишь размеры отдельных деталей каморы при бане

(пиртс камбарис — pirts kambaris) обычно меньше,

чем у жилого дома и каморы жилой риги. Это может

быть объяснено тем, что в каморах при бане жили

старые, потерявшие трудоспособность батраки, а

также немощные бедные жители волости, которых

размещало по более зажиточным хозяйствам волост-

ное правление, и хозяин не хотел тратить лишний

материал на строительство их жилищ.

В строительных конструкциях жилищ видземских

крестьян, особенно в соединениях углов сруба, можно

найти много родственного с архитектурой других

балтийских, славянских и финно-угорских народов,

так как в строительстве жилищ они употребляли один

и тот же материал — дерево и использовали сходные

приемы обработки его.

Видземский жилой дом представляет собой

деревянную срубную постройку на фундаменте из

валунов, с массивной соломенной или драночной

кровлей, настланной на сослонениые стропила. Кры-

ша большей частью четырех- или двухскатная, иногда

полувальмовая. По планировке и устройству жилые

дома в Видземе могут быть подразделены на две

большие группы.

1. Распространенные в восточной Видземе жилые

дома являются разновидностью курной избы, отопи-

тельная система которой объединена с очагом для

приготовления пищи и расположена в жилом поме-

щении.

2. Характерные для центральной и западной Вид-

земе жилые дома состоят из двух помещений — жи-



164

лого и пристроенных к нему отапливаемых сеней

(намс — nams), где приготовляется пища.

Однокамерный жилой дом встречается в Видземе

редко и только на территории, граничащей с Латгале.

Он является основным ядром широко распростра-

ненного в Латгале трехкамерного жилого дома, со-

стоящего из двух таких помещений, соединенных

холодными сенями (синцес — sinces). Трехкамерные

жилые дома этого типа с холодными сенями в сред-

ней части сравнительно немногочисленны и встреча-

ются на востоке северной Видземе — в Алуксненском

районе.

Двухкамерные жилые дома второй группы рас-

пространены по всей Видземе. Они характеризуются

тем, что место приготовления пищи отделено от жи-

лого помещения и находится в отапливаемых сенях.

Туда выдвинуто устье печи, обогревающей жилое

помещение, и поэтому дым не попадает в комнату.

С появлением дымохода печи иногда стали класть

таким образом, чтобы устье находилось в жилом по-

мещении.

В зависимости от имущественного состояния

крестьянина в видземском жилом доме очаг мог быть

либо открытым, либо помещаться в огнеупорной ка-

мере (ровис — rovis), либо в специальной кухне.

В Видземе, так же как в Курземе и Земгале,

встречается небольшое количество жилых домов с

так называемой «большой трубой» (дижайс скурс-

тенис — dižais skurstenis) или с каминной кухней

(мантельскурстенис — manteļskurstenis).
В результате пристройки к отапливаемым сеням

двухкамерного или однокамерного жилого помеще-

ния или кладовой образовывался трехкамерный или

многокамерный жилой дом. В дальнейшем отдельные

его части также, в свою очередь, делились. Так воз-

никали различные варианты жилого дома. Число ва-

риантов увеличивалось за счет пристройки погреба,
подвальной кухни, специальной кухни для запарива-

ния корма скоту и навеса (лиевенис — lievenis). Это

по-существу не меняло типа жилого дома, но свиде-

тельствовало о социальном расслоении крестьян.

Видземский крестьянский жилой дом, так же как

латгальский, курземский и земгальский, образовался
с течением времени из характерного для балтийских

народов древнего жилища (намс — nams).

Видземский крестьянский жилой дом, в отличие

от жилого дома, характерного для других этнографи-

ческих районов Латвии, имел различные местные

варианты, причем он больше походил на курземский

и земгальский жилые дома, нежели на латгальский.

В конце XVIII и первой половине XIX в. жилые

дома в Видземе строились весьма редко. Их имели

только наиболее зажиточные крестьяне, особенно

вблизи Риги и вдоль Даугавы, где экономическая

жизнь была наиболее оживленной. Бедные крестьяне

жили главным образом в ригах либо в пристроенных

к ним жилых каморах.

Жилая рига использовалась для сушки по-

севного материала, молотьбы хлеба, хранения раз-

личных сельскохозяйственных орудий, а также под

жилье. В ряде случаев в ней содержали скот.

Жилая рига представляет собой срубную по-

стройку из неотесанных бревен с рубкой в чашку, на

фундаменте из полевого камня (валунов). В ней под

общей крышей группировались одно за другим не-

сколько помещений. Наиболее примитивные формы

крестьянской жилой риги в Видземе в конце XVIII —

начале XIX в. почти ничем не отличаются от риги,

предназначенной для молотьбы. Они значительно

меньше приспособлены для жилья, чем жилой дом.

Однако у наиболее развитых форм жилых риг устрой-
ство и бытовое использование пристроенных жилых

камор соответствует устройству и принципу использо-

вания видземского крестьянского жилого дома: очаг

для приготовления пищи в жилой риге и топка отопи-

тельного устройства каморы отделены от жилых ка-

мор, чтобы предохранить их от дыма. С появлением

дымохода топку печи и очаг стали устраивать в жи-

лых помещениях — в каморах, подобно тому, как

это делалось в специально построенных жилых до-

мах. Внутреннее убранство и бытовое использование

жилых камор при риге и жилого дома также оди-

наковы.

Таким образом, видземские крестьянские жилые

риги с каморами следует считать разновидностью

крестьянского жилища, образование которой обусло-
вили географическая среда, занятия и социально-эко-

номическое положение крестьян.

Исследования показывают, что в Видземе сущест-

вовало несколько местных типов жилых риг, разли-

чающихся формами крыши и навеса и планировкой

отдельных помещений. Для жилых риг в восточной

Видземе характерно меньшее число отдельных поме-

щений, чем в остальной Видземе. Каморы здесь

обычно однокамерные, причем ширина отдельных

помещений риги одинакова и группируются они по-

следовательно одно за другим. Для северо-западной

и частично для центральной Видземе, напротив, ха-

рактерны многокамерныекаморы, причем в западной

Видземе преобладают риги, жилая часть которых

шире остальной постройки.

Местные особенности жилых риг — большая или

меньшая сложность развития архитектурных форм —

связаны с существованием в древней Видземе раз-
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личных этнических группировок. В северо-западной

Видземе, где среди латышей жили эстонцы, у кото-

рых рига с древних времен служила для жилья, этот

тип жилища более развит, каморы при таких ригах

многокамерные. В восточной Видземе, где на разви-

тие крестьянского жилища оказала влияние русская

и латгальская строительная культура, каморы жилых

риг развиты мало — они обычно однокамерные.

Рассматриваемый в монографии материал, харак-

теризующий развитие жилища видземских крестьян

главным образом в конце XVIII и начале XIX в.,

свидетельствует о том, что в это время в Видземе

использование жилой риги в качестве жилища опре-

деляется главным образом материальным положе-

нием крестьянина. Более состоятельные крестьяне в

конце XVIII — начале XIX в. строили жилые дома.

Начиная с первой половины XIX в. при переходе от

феодального барщинного хозяйства к капиталисти-

ческому способу производства у крестьян появляется

возможность несколько улучшить условия жизни. В

это время крестьяне стремятся благоустроить прими-

тивные жилые риги, пристраивая к ним жилые

каморы.

В конце XIX в. жилые риги в Видземе уже счи-

таются устаревшим видом жилища, их заменяют

жилыми домами. Лишь наиболее бедные крестьяне

подправляли старые каморы при ригах и продол-

жали жить в них.

В силу того, что на остальной территории Латвии,

за исключением Видземе, жилая рига почти не встре-

чается, следует считать, что видземские латыши за-

имствовали обычай использовать ригу под жилье от

своих соседей — эстонцев.

Помещики были заинтересованы в том, чтобы

крестьяне в качестве жилья использовали жилую

ригу, так как это, по сведениям, содержащимся в

сборниках трудов Экономического и общеполезного

общества («Neueres okonomisches Repertorium fūr

Livland»), основанного в последние годы XVIII в.,

давало помещикам значительную экономию лесома-

териалов за счет строительства и дров — за счет

отопления построек.

В жилой бане — характерном типе жилища

безземельного крестьянина — под одной крышей на-

ходились и банное, и жилое помещения. В конце

XVIII — начале XIX в. жилая баня представляла со-

бой срубную постройку из неотесанных бревен с руб-
кой в чашку, на фундаменте из валунов. Помимо

банного помещения, используемого также в качестве

жилья, в жилой бане обычно имелась прихожая-кух-

ня (наминьш — namiņš), а иногда и специальная

жилая камора (пиртс камбаритис — pirts kamba-

rītis). Подобные жилые каморы при банях были осо-

бенно распространены на Видземском взморье, где

их в большом количестве строили зажиточные кресть-

яне, не желавшие размещать в своих жилых построй-

ках тех неимущих жителей волости, которых волост-

ное правление разместило на жительство у них, но

которые не были непосредственно заняты в их хо-

зяйстве.

Использование летней кухни (варамайс

наминьш — vārāmais namiņš) и клети в качестве

жилья было вызвано несовершенством отопительной

системы жилого дома и жилой риги, скученностью

многочисленных жильцов в общем помещении —

людской комнате, а также древней традицией. В

конце XVIII и начале XIX в. эти пристройки исполь-

зовались под жилье главным образом в теплое время

года, поэтому их следует считать сезонными жили-

щами.

Подобные вспомогательные жилища характери-

зуют те средства, с помощью которых крестьяне в

конце XVIII — начале XIX в. стремились устранить

неудобство основного жилья — жилого дома и жилой

риги, порождаемые недостатками планировки и уст-

ройства.

Проанализированный материал не только харак-

теризует традиции народного строительства вообще,

но дает также представление об отдельных особен-

ностях крестьянского быта, связанных с жилищем.

Хозяин занимает в жилом помещении лучший угол

или лучшее помещение постройки, остальные — бат-

раки — устраивались как придется.

Видземские крестьяне стремились сделать свое

жилище более красивым, уютным. Отгораживая до-

мотканными занавесями постель, они делали поме-

щение более удобным для жилья. Полосатые зана-

веси, часто довольно ярких расцветок, и полосатые

видземские одеяла делали полутемное помещение с

серыми стенами более светлым, радостным. Шкафы,

с помощью которых расчленяли большие общие жи-

лые комнаты, создавали для обитателей последних

известные удобства, способствуя лучшему использо-

ванию помещения.

В праздничные дни и в дни семейных торжеств

видземские крестьяне с помощью простых средств,

но с большой выдумкой украшали свои жилища. За-

коптелые стены украшались цветами и зелеными

ветвями. Иногда стены обивали переплетенной лучи-

ной, а у мест, где сидели почетные гости, к стене

прикрепляли домотканные одеяла. Своеобразную
красоту помещению придавали различные украшения

из соломы и цветов, прикреплявшиеся к стенам и

потолку: цепочки, фонарики (пузури — puzuri), ша-
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рики (вирпулиши — virpulīši), раскачивавшиеся под

потолком. Нарядный вид помещению придавали так-

же подвешенные к потолку подсвечники, которые по

праздникам украшали цветами, зеленью, ткаными

поясками.

Все это говорит о том, что, несмотря на тяжелое

экономическое положение, культура домашнего быта

видземских крестьян в конце XVIII — начале XIX в.

была сравнительноразвитой. Аналогичные способы и

предметы украшения, а также принципы использова-

ния помещения отмечаются не только в Видземе, но

и в других этнографических районах Латвии.

На основании всего изложенного можно сделать

ряд выводов относительно культурных связей кресть-

ян Видземе с населением других этнографических

районов Латвии и соседними народами.

1. Видземский крестьянский жилой дом (за не-

большими исключениями, имевшими место в восточ-

ной Видземе) по типу отопительного устройства и

убранству помещений сходен с курземскими и зем-

гальскими жилыми домами. Подобные дома строили

литовцы в Жемайтии и эстонцы на островеСааремаа.
2. По планировке, убранству и названию отдель-

ных деталей жилого дома восточная Видземе пред-

ставляет собой переходную область от видземских

этнографических районов к латгальским. В восточ-

ной Видземе в строительстве жилых домов заметно

влияние особенностей, характерных для строительной

практики русского народа, встречающихся в литов-

ских дворах в Аукштайтии и у эстонцев в восточной

части Эстонской ССР.

3. Видземские крестьянские жилые риги сходны с

жилыми ригами эстонцев, что свидетельствует о вза-

имном влиянии эстонской и латышской культур.

4. В строительстве крестьянских жилищ на Вид-

земском взморье и в северной части Видземе можно

наблюдать черты древней культуры ливов. Напри-

мер, при возведении крыши стропильная конструкция

заменяется так называемой «самцовой».

В заключение следует сказать, что крестьянские

жилища в Видземе в период распада барщинного
хозяйства и укрепления капиталистического способа

производства в целом сходны с крестьянскими жи-

лищами у других балтийских народов. Исключение

представляет собой жилая рига, которая родственна

жилой риге, распространенной у финно-угорской

группы народов (эстонцев). Кроме того, в Видземе

можно найти характерные для строительной куль-

туры ливов моменты, ассимилированные балтийскими

народами, а также некоторые черты, заимствованные

из традиций русского народного строительства. Это

может быть объяснено тем, что этнический состав

населения Видземе с течением времени претерпел

значительные изменения. Начиная с IV—VI вв. на-

шей эры в северо-западную Видземе, населенную

ливскими и эстонскими племенами, с юго-востока

стали проникать балтийско-латгальские племена, ко-

торые постепенно ассимилировали финно-угорские

племена. Процесс смешения народностей и ассимиля-

ции продолжался очень долго, и еще в наши дни в

северо-западной части Видземе встречаются жители,

говорящие по-ливски. Восточная же часть Видземе

в большей степени испытала на себе влияние русской

культуры.

Изменения в этническом составе населения по-

влияли также на развитие типа жилища и наимено-

вание отдельных деталей его. Так, в течение столетий

сформировались особенности крестьянского жилища

в Видземе, в основе которых лежат, с одной стороны,

элементы жилищ балтийских народов (жилой дом

типа «истаба») и соответствующие наименования де-

талей построек, а с другой — элементы строительства

финно-угорских народов (жилая рига, самцовая кон-

струкция крыши) и соответствующие наименования

деталей.

Таким образом, можно заключить, что исследова-

ние крестьянских жилищ в Видземе наряду с изуче-

нием других областей материальной культуры может

быть использовано для изучения этнической истории

латышского народа.
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VM E — Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļa,

Rīgā.
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11. AVOTI

a) Nepublicētie avoti

Latvijas PSR Centrālā valsts arhīva 214. fonds (O. Hūna sa-

kopotie materiāli):
168. lieta — Livland, nach den Kirchspielen beschrieben. I,

Rigascher Kreis. [Nedatēts, —

ap 1802. g.]

169.
„

— Topographie von Livland. 11. В., Wendenscher

Kreis. [Nedatēts, — ap 1802. g.]

174.
„

— Liefland, nach den Kreisen und Kirchspielen

beschrieben, m sechs Bānden von Huhn, I.

Band, welcher den Rigaschen Kreis enthālt.

1806.

175.
„

— Liefland, nach den Kreisen und Kirchspielen

beschrieben, m sechs Bānden von Huhn, 11.

Band, welcher den Wendenschen Kreis enthālt.

Moskau, 1806.

182, 1
„

— Kirchspiele des Rigaschen Kreises. [Neda-

tēts, — ap 1820. g.]
184.

„
— Topographisch-statistische Beitrage der Kirch-

spiele des Wendenschen Kreises im Gouverne-

ment Livland. Erste Abtheilung. 1822.

185.
„

— Topographisch-statistische Beitrage Livlands.

V. Band, 2. Abtheilung. Der Wenden-Walksche

Kreis. [Nedatēts, — ap 1820. g.]



168

193.
~

— Topographisch-statistische Beitrage Livlands.

XIII. Band, welcher Vorschlāge zur Verbesser-

ung der Industrie, Wohlhabenheit und Moralitāt

des Livlāndischen Bauern enthaelt, von sāmt-

lichen Predigern Livlands im Jahre 1802 ein-

gesandt. Riga, 1822.

218.
„

— Statistisch-medicinische Bruchstūcke der Kirch-

spiele Livlands. [Nedatēts, — ap 1806. g.]

В г о t z c, J. Chr. Sammlung verschiedener Lieflāndischer Monu-

mente ... etc. Bd. I—X. (Rokraksts, LPSR ZA Fundamentā-

lajā bibliotēkā.)

Latvijas Lauku dzīves valsts muzeja (XVII—XIX gs.) materiāli.

Latvijas PSR Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodajas materiāli:

a) Bij. Pieminekļu valdes fonds:

Cēsu apriņķis, 2415. mape
— Zogs;

2416.
„

— Aka;

2417.
„

— Sēta;

2418.
„

— Ciems;

2419.
„

— Rijas krāsns;

2420.
„

— Rija;
2421.

„
— Klēts;

2422.
„

— Pirts;

2423.
„

— Pagrabs;
2424.

„
— Maltuve;

2425.
„

— Kūts;

2426.
„

— Šķūnis;

„ „
2427.

„
— Dzīvojamā ēka;

2428.
„

— Āriene;

2429.
„

— Būvviela;

„ „
2430.

„

— Apkalumi un atslēgas;
2431.

„
— Durvis;

2432.
„

— Logi;

„ „
2433.

„
— Lievenis un kāpnes;

„ „
2434.

„

— Apgaismošana;
2435.

„
— Apkure;

2436.
„

— Gulta;

2437.
„

— Sēdekļi;

2438.
„

— Galds;

2439.
„

— Šūpulis;

2440.
„

— Lāde;

2441.
„

— Tīne;

2442.
„

— Skapis;

„ „
2443.

„
— Citas istablietas;

2444.
„

— Ēdieni;

2445.
„

— Pītie trauki;

„ „
2446.

„
— Dzērieni un dziras;

2447.
„

— Kriju trauki;

„ „
2448.

„
— Stīpotie trauki;

2449.
„

— Māla trauki;

2450.
„

— Metāla trauki;

„ „
2451.

„
— Vienkoči;

Madonas apriņķis, 2500. mape — Sēta;

2501. „
— Aka;

2502.
„

— Ciems;

2503.
„

— Zogs;

„ „
2504.

„
— Dzīvojamā ēka;

„ „
2505.

„
— Dzīvojamā ēka — dzī-

vojamā rija;

2506.
„

— Rija;

„ „
2507.

„
— Rijas krāsns;

2508.
„

— Maltuve;

2509.
„

— Pirts;

Madonas apriņķis, 2510. mape — Klēts;

2511.
„

— Pagrabs;
2512.

„
— Šķūnis;

2513.
„

— Kūts;

2514.
„

— Būvviela;

„
2515.

„
— Āriene;

2516.
„

— Apkalumi;
2517.

„
— Durvis;

2518.
„

— Logi;
2519.

„
— Lievenis un kāpnes;

» „
2520.

„

— Apgaismošana;
2521.

„
— Apkure;

2522.
„

— lekšiene;

2523.
„

— Sēdekļi;
2524.

„
— Galds;

2525.
„

— Gulta;

2526.
„

— Šūpulis;
2527.

„
— Tīne;

2528.
„

— Lāde;

2529.
„

— Citas istablietas;

2530.
„

— Skapis;
2533.

„
— Stīpotie trauki;

2534.
„

— Pītie trauki;

2535.
„

— Kriju trauki,

b) Krēsliņu Jāņa fonds.

Latvijas PSR ZA Vēstures un materiālās kultūras institūta Et-

nogrāfijas un Arheoloģijas sektoru materiāli.

Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras katedras (bij. Latvijas
Valsts universitātes Arhitektūras fakultātes) materiāli.

Ученый архив Всесоюзного географического общества в

Ленинграде. (J. А. Segrena fonds. А 36, 1/25.)

b) Publicētie avoti

Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России

XVII века. 1903.

Arājs, К. Paskaidrojoši vārdnīca folkloras leksikai. — Lat-

viešu tautasdziesmas, Izlase, 111, Rīgā, 1957.

Barons, Kr. un V i s c n d о r f s, H. Latvju Dainas. I, Jelgavā,
1894.; lI—VI, Pēterburgā, 1903.—1915.

Вra n d, J. A. Reisen durch die Marek Brandenburg, Preussen,

Churland, Liefland, etc. Wesel, 1702.

«Dienas Lapa», 1886.—1896.

Dunsdorfs, E. Uksenšernas Vidzemes muižu saimniecības

grāmatas 1624.—1654. Rīgā, 1935.

Eisen, J. G. Eines Lieflāndischen Patrioten Beschreibung der

Leibeigenschaft, vvie solche m Liefland iiber die Bauern

eingefiihret ist. — Sammlung russischer Geschichte, IX,

St. Petersburg, 1764.

Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem («Dienas Lapas» pielikums),
I—IV. Rīgā, 1891.—1894.

Guber t i, Salamonis, vveiland Pastor zu Sonsel m Liefland.

Stratagema Oeconomicum oder Akker-Student. 1757.

Гун, О. Дополнение к медико-топографическому описанию

Лифляндии с присовокуплением табелей о состоянии оспы

и чертежей крестьянских изб и бань. СПб. 1814.

Гун, О. Топографическое описание города Риги с присово-

куплением врачебных наблюдений, сочиненное в 1798-м

году и его императорскому величеству посвященное....

Часть вторая с фигурами. СПб. 1803.
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Hagemeister, A. Manai mijai Gatarta un Jaun-Drustu

valsti par pieminēšanu un mīlestības dāvanu... Rīgā, 1852.

Hagemeister, H. Ziņas par Drustu draudzes baznīcu, mui-

žām un zemniekiem, kur var redzēt, kā vecos laikos še

bij un kā tagad ir. Rīgā, 1838.

Hue с к, A. Darstellung der landvvirtschaftlichen Verhāltnisse

m Ehst-, Liv- und Curland. Leipzig, 1845.

H v pel, A. W. Die gegenwārtige Verfassung der Rigischen und

der Revalschen Statthalterschaft. Zur Ergānzung der Topo-

graphischen Nachrichten von Lief- un Ehstland. Riga, 1789.

Hup c 1, A. W. Oekonomisches Handbuch fūr Lief- un Ehstlān-

dische Gutsherren. Riga, 1796.

H v pel, A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehst-

land. Riga, I — 1774, II — 1777, 111 — 1782.

«Latvijas Saule» [Rīgā], 1923.—1932.

«Latvju Raksti» [Rīgā, 1924.—1931.1.

Latvju tautas daiņas, I—XII. Rīgā, 1928.—1932.

Likumi priekš Vidzemes zemniekiem. Pēterburgā, 1804; Pielikti

jauni likumi par izskaidrošanu un plašāku izstāstīšanu tiem

likumiem no 1804. gada. Pēterburgā, 1809.

Livlāndische Oekonomische Societāt. Neueres okonomisches Re-

pertorium fūr Livland, I—IX. I
— Riga, 1812; II — Dorpat,

1814; 111 — Dorpat, 1815—1816; IV — Dorpat, 1816; V —

Dorpat, 1817; VI — Dorpat, 1818; VII — Dorpat, 1819—

1820; VIII — Dorpat, 1821; IX — Dorpat, 1821—1823.

Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literārischen Gesell-

schaft, XIX. Bandes 2. Stiick. Mitau, 1893.

«Mājas Viesis», 1856.—1908.

Материалы к изучению положения крестьян в Лифляндии.

Издание лифляндской Ландратской коллегии, Рига 1883.

Materiāli par Latvijas būvniecību. — Latvijas Universitātes Ar-

hitektūras fakultātes izdevums, I—V, Rīgā, 1921.—1931.

M c rķ c 1 is, G. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa

beigās. Rīgā, 1953.

Mūlenbachs, X., Endzelīns, J. Latviešu valodas vārd-

nīca. I—IV, Rīgā, 1923.—1932.; Endzelīns, J. un Ha v -

zenberga, E. Papildinājumi un labojumi K. Mūlenbacha

Latviešu valodas vārdnīcai. I—II, Rīgā, 1934.—1946.

Ozols, A. Paskaidrojošā vārdnīca folkloras leksikai. — Lat-

viešu tautasdziesmas, Izlase, I, Rīgā, 1955.

Plu 11 c, V. Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X ar-

heoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g. [Rīgā, 1896.]

S о n n t a g, K. G. Chronologisches Verzeichnis der livlāndischen

Gouvernements-Regierungs-Patente von 1710 bis 1822. Riga,

1823.

St ā 1 s, A. J. K. Broces «Dažādu Vidzemes pieminekļu un skatu

krājums». Rīgā [1926.].

111. MONOGRĀFIJAS, PĒTĪJUMI, RAKSTI PERIODIKĀ U. C.

Abers, Benno. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. gs. pirmā

pusē. Rīgā, 1936.

Agh te, A. Ursprung und Lage der Landarbeiter m Livland.

Tūbingen, 1909. (Latviešu valodā — Laukstrādnieku sā-

kums un stāvoklis Vidzemē. — Žurnāls «Mājas Viesis»,

1909., 15.—34. nr.)

Andermanis, K. No tīnes līdz kumodei. — LTD, VIII, Rīgā,

1931.

Andermanis, K. Pūra lādes Kurzemē un Zemgalē. — «Zel-

tene», 1934., 8. nr.

Andermanis, X- Senā latvju istaba. — LTD, 11, Rīgā,

1928.

Andermanis, K. Tautas celtniecība Rēzeknes un Ludzas

apriņķī. Rīgā, 1933.

Andermanis, K. Tautas celtniecība un ēku iekārta Talsu

novadā. — «Talsu novads», Rīgā, 1935.—1937.

Ansberģis, J. Gājēju šķiras un algošanas veidi. — Etno-

grāfiskas ziņas par latviešiem («Dienas Lapas» pielikums),

111, Rīgā, 1893.

Аpтам а н о в, М. Н. Постройки Краснохолмского района.

Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. Л. 1926.

Āboliņa, М. Klaušu saimniecība un zemnieku šķiru cīņa Vid-

zemē XVIII gadsimta beigās. — Disertācija, Rīgā, 1957.

Āboliņa, M. Vidzemes zemnieku klaušas un nodevas XVIII

gs. beigās. — Vēstures problēmas, I, Rīgā, 1957.

Arends, P. Arhaiskie elementi mūsu etnogrāfiskā celtnie-

cībā. — «Senatne un māksla», 11, Rīgā, 1938.

Аren d s, P. Kā latvieši senāk istabas iekārtojuši un apgais-

mojuši. — LTD, VIII, Rīgā, 1931.

Arends, P. Kuršu sēta. — «Senatne un māksla», 11, Rīgā,
1937.

Arends, P. Latviešu istabas apkure. — Latviešu aizvēstures

materiāli, 11, Rīgā, 1936.

Арсеньев, А. И. Вопрос о батраках. — Ю. Ф. Самарин.

Сочинения, т. X, М. 1896.

Ваегеn t s, Р. Araižu baznīca un draudze savā 700 gadu

gaitā. Rīgā, 1927.

Balodis, Fr. Mūsu pilskalni. — Arhaioloģijas raksti, IV, 1,

Rīgā, 1928.

Baršauskas, J. Lietuviškos kolūkiečio sodybos architektūra.

Vilnius, 1956.

Beuningen, F. Das lettische Haus. Anhang: Zwei Berichte

ūber das lettische Haus m Sūdost-Livland. — Magazin,

herausgegeben von der Lettisch-Literārischen Gesellschaft,

XIX. Bandes 2. Stūck, Mitau, 1893.

Вērt i ņ š, J. Zubes un žubenieši. — A. Birkerts, J. Broka un

Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības pasniedzējiem, Rīgā, 1930.

Бepз и н ь, О. О. Архитектура народного жилища Латвии

и основные предпосылки к проектированию жилого дома

колхозников Латвийской ССР. — Disertācija, Maskavā,

1954.

Bērziņš, О. Latvijas zemnieku māju arhitektūra. Rīgā, 1958.

Bielenstein, A. Die Holzbauten und Holzgerate der Let-

ten. I, 11, St. Petersburg-Petrograd, 1907, 1918.

Bičolis, J. Latviešu lauku sētas etnogrāfiskā vērtība. —

«Ceļi», VIII, Rīgā, 1937.

Бломквист, E. Крестьянские постройки русских, уркаин-

цев и белорусов. — Восточнославянский этнографический

сборник, М. 1956.

Brīvdabas muzeja vadonis. Pieminekļu valdes izdevums, Rīgā,

1935.

Brockhusen, Chr. W. Bemerkungen zu der Schrift: Ueber

Verbesserung livlāndischer Bauerwohhungen, von einem

livlāndischen Gutbesitzer. — N. ok. R., 111, 1, Dorpat,

1815.

[В ruini n gk, X-] Ueber Verbesserung livlāndischer Bauer-

vvohnungen, von einem livlāndischen Gutsbesitzer. — N. ok.

R., 11, 3, Dorpat, 1814.

Чербуленас, К. К. Развитие литовского народного де-

ревянного зодчества и его основные черты. — АН СССР.

Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая.

Краткие сообщения, XII, М.—Л. 1950.

Дорофеев, В. Л. Архитектурное наследие народного жи-

лища Латвии. — Disertācija, Maskavā, 1956.
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Dzene v i с s, A. Sentēvu ēkas un viņu daļas Zemgalē. —

«Zemkopis», Rīgā, 1928., 21. un 22. nr.

Enzeliņš, H. Atskats Trikātas novada senatnē. Rīgā, 1931.

Гози н а, Г. И. Жилище и хозяйственные строения восточ-

ной Литвы XIX — начала XX в. — Балтийский этнографи-
ческий сборник, М. 1956.

Xару з и н, А. Славянское жилище в Северо-Западном

крае. Из материалов по истории развития славянского

жилища. — Виленский временник. Вильня 1907.

Jannau, Н. J. Geschichte der Sklaverey und Charakter der

Bauern m Liv- und Estland. 1786.

Jansons, A. Kāzas Dikļos. — «Ceļi», VIII, Rīgā, 1937.

Jansons-Brauns, J. Baltijas revolūcija. — Kopoti raksti.

I, Rīgā, 1921.

Jaunzems, J. Brīvdabas muzejs. Rīgā, 1938.

Jaunzems, J. I. M. Pieminekļu valdes Brīvdabas muzejs.

[Rīgā] 1936. .

Jaunzems, J. Kurzemes sēta. Rīgā, 1943.

Jaunzems, J. Latvijas PSR ITK Valsts vēsturiskā muzeja

Brīvdabas muzejs. [Rīgā] 1941.

Jaunzems, J. Senā latviešu sēta, atsevišķas ēkas un to

iekārtojums. — Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs.

Rīgā, 1940.

Jaunzems, J. Zemgales sēta. — «Senatne un māksla», IV,

Rīgā, 1937.

Johansen, P. Siedlungsforschung m Estland und Lettland.

Leipzig, 1927.

Jūгg c n s, K. Mana vectēva nostāsti. Rīgā, 1934.

Kaudzīši, Reinis un Matīss. Mērnieku laiki. Rīgā, 1949.

Kaudzītes Matīss. Vecpiebalga. — «Latvijas novadi», I,

Rīgā [1926].

Крастыня, А. Жилище латышских крестьян в Видземе

в XVIII и XIX веках. — Тезисы докладов на объединен-

ной конференции по археологии, этнографии и антропо-

логии Прибалтики. Секция этнографии и антропологии.

М. 1955.

Krasti ņа, А. Vidzemes zemnieku mājokļi klaušu saimnie-

cības sairšanas periodā. — «Arheoloģija un etnogrāfija»,

I, Rīgā, 1957. . „

Krasti ņa, A. Zemnieku mājokļi. — Etnogrāfisku rakstu krā-

jums «Gulbenes rajons». E — Rokraksts.

Krause. Ein paar Worte ūber die kleine Schrift; Über Ver-

besserung livlāndischer Bauerwohnungen
...

— N. ok. R.,

11, 4, Dorpat, 1814.

Kundziņš, K. Smiltene. — «Latvijas novadi», 11, Rīgā

[1926].

Kundziņš, P. Celtņu iekšējais veidojums. — Latviešu tau-

tas dziesmas, X, Kopenhāgenā, 1956.

Kundziņš, P. Die alte lettische Baukunst. — «Die Letten»,

Riga, 1930.

Kundziņš, P. Dzīvojamā rija Latvijā. — Latvijas Universi-

tātes raksti. Arhitektūras fakultātes sērija, I, 7, Rīgā, 1934.

Kundziņš, P. Latviešu celtniecība. — «Latvieši», 11, 1932.

Kundziņš, P. Latviešu klēts arhitektūra. — «Senatne un

māksla», 11, Rīgā, 1940.

Kundziņš, P. Latviešu senceltnes. — Latvijas arhaioloģija.

Rīgā, 1926.

Kundziņš, P. Senās latvju sētas celtnes. — LTD, 11, Rīgā,
1928.

Kundziņš, P. Sētas celtnes. — Latviešu tautas dziesmas, IX,

Kopenhāgenā, 1956.

Kundziņš, Р. Tanīsa kalnā atraktas celtnes. — Arhaio-

loģijas raksti, IV, 1, Rīgā, 1928.

Laid, Eerik. Über den Ursprung der nordosteuropāischen

Riege. — «Folk-Liv». Acta ethnologica et folkloristica Euro-

реа, XVII—XVIII, Stockholm, 1953—1954.

Latvijas PSR vēsture. Rīgā, I — 1953.; II — 1955.

Lancmanis, Z. un Karlivāns, A. Rija kā dzīvoklis. —

A. Birkerts, J. Broka un Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības

pasniedzējiem, Rīgā, 1930.

L аnс m a ni s, Z. Uz siltā mūrīša. — A. Birkerts, J. Broka un

Z. Lancmanis. Apkārtnes mācības pasniedzējiem, Rīgā,

1930.

Latviešu konversācijas vārdnīca, I—XXI, Rīgā, 1927.—1940.

Лебедева, H. Жилище и хозяйственные постройки Бело-

русской ССР. — Труды Музея народоведения, I, М. 1929.

Legzdiņš, R. Senā latvju klēts, kūts, pirts un rija. — LTD,

11, Rīgā, 1928.

Leinbock, F. Die materielle Kultur der Esten. Tartu, 1932.

Ligers, Z. Latviešu tautas kultūra, I, Rīgā, 1942.
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Schopff — skat. Sepfs.

Sērmūkslis, P. — Pieminekļu valdes etnogrāfijas materiālu vā-

cējs — 65.

Sivers — skat. Zīverss.

Slava, Mirdza — etnografe — 108.

Stengers, Heinrihs (1835—1819.) — mācītājs Bērzaunes drau-

dzē — 71, 84.

Stepermanis, Marģers —
vēsturnieks — 7—B, 167. . ,

Straubergs, Kārlis — folklorists, publicists — 167.

Straumīte, Indriķis (Līcītis, Pēteris) (1830.—1906.) — skolotājs,

mācītājs, publicists — 8, 167.

Strazdiņš, Jēkabs (1905.—1958.) — mākslinieks, gleznotājs —

18, 34—35, 40, 42, 52, 55, 65, 159, 167.

Stubavs, Ādolfs — arheologs — 136, 167.

Segrens (Sjdgren), Anderss Johans (1794.—1855.) — pētījis

lībiešus un krieviņus Latvijā — 164.

Sepfs (Schopff), Kristiāns Gustavs (1761 —1833.) — mācītājs
Ļaudonas un Lubānas draudzēs — 81—82.

Šlīgina (Шлыгина), N. — etnografe — 19—20, 37, 69, 72, 76,

153, 167.

Smits, Pēteris — latviešu valodnieks, folklorists un etnogrāfs —

16, 17, 66—67, 121, 167.

Stāls, A. — publicists — 165.

Stāls, J. — Pieminekļu valdes etnogrāfijas materiālu vācējs —

64—65.

Sulcs, A. — etnogrāfs —26, 89, 167.

Tarakanova (Тараканова), S. — arheoloģe — 19, 167.

Terentļeva (Терентьева), L. — etnografe — 19, 167.

Tilgažs, Oto — zemnieks Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p. «Vec-

andžos» — 80.

Tīlmanis, Osvalds — arhitekts — 18, 167.

Tizenhauzens (Tiesenhausen), Georgs Johans (1735.—1815.) —

Vecadulienas un Dikļu dzimtkungs — 62, 105, 140, 167.

Tokarevs (Токарев), А. — etnogrāfs — 167.

Upītis, P. — Pieminekļu valdes etnogrāfijas materiālu vācējs —

62, 65.

Valters, Kārlis Fridrihs (1757. —1815.) — mācītājs Allažu, Ro-

pažu un Vangažu draudzēs — 140.

Vatsons, Kārlis Fridrihs (1777. —1826.) — mācītājs, «Latviešu

Avīžu» pirmais redaktors; rakstījis par krieviņiem Bauskas

apkārtnē — 69.

Vējiņš, Andrejs — kolhoznieks Gulbenes raj. Beļavas c. p.

«Ruikās» — 80.

Videmanis (Wiedemann), Ferdinands Johans (1805.—1887.) —

valodnieks — 69, 167.

Vietinghoff — skat. Fītinghofs.

Vilnis, K. — 13*1.

Vilpula, Hilka — etnografe — 167.

Viļumu Jānis — zemnieks Gatartas-Jaundrustu muižā — 60,

63.

Visendorfs, Henrijs (1861. —1916.) — «Latvju Dainu» izdevējs —

13, 58, 119, 129, 164.

Zāmens (Sahmen), Jozefs Imanuels (1750.—1819.) — mācītājs

Apukalnā — 12, 61—62, 104, 166.

Zanders, J. — publicists — 167.

Zariņš (Zarriņš), Rihards — mākslinieks, rakstījis par daiļ-

amatniecību, «Latvju Rakstu» izdevējs — 18.

Zeibotu Jēkabs (1867.—1924.) — latviešu rakstnieks — 18, 54,

167.

Zeids, Teodors — vēsturnieks — 16, 167.

Zeļeņins (Zelenin), D. — etnogrāfs — 167.

Zirnis — arhitekts, Arhitektūras pārvaldes tautas celtniecības

materiālu vācējs — 65.

Zīverss (Sivers), Augusts Fridrihs (1766.—1823.) — zemes ties-

nesis (Landrichter) Pērnavas apriņķī — 12, 62, 105—106,

166.

Zontags (Sonntag), Kārlis Gotlībs (1765.—1827.) — ģenerāl-

superintendents, Baltijas vācu publicists — 165.

Zosts, V. — Pieminekļu valdes etnogrāfijas materiālu vācējs —

64.

Zuckerbecker — skat. Cukerbekers.

Zutis, Jānis, prof. Dr. — vēsturnieks — 7—9, 167.
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VIETU RĀDĪTĀJS

Abruka
— Igaunijas PSR sala — 6.

Abrupes c. p. — Gaujenas raj. — 84, 86, 98.

«Abula» — lauksaimniecības artelis Valmieras raj. — 120.

«Ābotnieki» — mājas Valmieras apr. Vecmuižas pag.— 126—128

«Ādami»
— mājas Valmieras raj. Brenguļu c. p. — 146.

Ādaži
— 140.

«Ādiņas» — mājas Valkas apr. Veclaicenes pag.
— 112, 149.

Adsell, skat. Gaujiena.
Adulienas pag. — Madonas apr. — 65, 145.

Ainažu pag. — Valmieras apr. — 44, 109—110.

«Aizbēri» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 145.

«Aizpuri» — mājas Valmieras apr. Daibes pag. — 112.

«Akmentiņi» — mājas Limbažu raj. Vitrupes c. p. — 76.

«Albreti» — mājas Madonas apr. Viesienas pag. — 154.

Allaži (Allasch), Allažu draudze — Rīgas apr.
— 47, 62—63,

132, 157.

Alojas pag. — Valmieras apr. — 133.

— raj. — 15, 76, 79, 139, 145, 148

Alsviķi — Valkas apr. — 13.

Alsviķu muiža — 27.

— pag. — 143, 154.

Altenvoga, skat. Meņģele un Madlienas-Meņģeles draudze.

Alūksnes apkārtne — Valkas apr. — 71—73.

— draudze*— 92, 157.

— raj. — 15, 37, 39, 58, 84, 98, 135, 141, 143—144, 147—149,

153—154, 160. ■

Annas muiža (Annenhof) — Rīgas apr.
— 52, 64, 149.

Annasmuiža — Valmieras apr. — 120, 131.

Annenhof, skat. Annas muiža — Rīgas apr.

Apes muiža — Valkas apr.
— 105.

— raj. — 15, 98.

Apukalna (Oppekaln) draudze — 61—62, 81, 83, 104—105, 132,

157.

Āraišu (Arrasch) draudze — Cēsu apr.
— 47, 63—64,

«Ārieši» — mājas Drustu-Gatartas draudzē — 60.

«Ārmikas» — mājas Valmieras raj. Jeru pag. — 99.

Aukštaitija — etnogrāfisks novads Lietuvas PSR — 37.

Aulas muiža — Cēsu apr. Dzērbenes pag. — 105.

«Austronās» — mājas Madonas apr. Lazdonas pag.
— 144, 154,

156.

«Auzāni» — mājas Cēsu apr. Sērmūkšu pag. — 95.

«Auziņi» — mājas Madonas apr. Saikavas pag. — 114—115,

118.

«Ažkalni» — mājas Madonas apr. Mēdzūlas pag. — 28.

Baižkalna pag.
— Cēsu apr. — 65.

«Baki» — mājas Cēsu apr. Lenču pag. — 145.

Baldone — Baldones raj. — 64.

Baldones kūrorts (Badort) — 60

«Balodēni» — mājas Madonas raj. Kalsnavas pag. — 39, 62.

«Balodēni» — mājas Madonas apr. Sausnējas pag. — 44, 62.

64.

«Balodēni Nr. 11» — mājas Madonas apr. Sausnējas pag. — 44.

«Baltgalvji» — mājas Madonas apr. Cesvaines pag.
— 77.

Baltija — 11.

Baltkrievija — 88.

«Baltvilki» — mājas Cēsu apr. Baižkalna pag. — 65.

Bauskas apkārtne — 68—69.

— apr. — 76.

— raj. — 34.

«Beberbeķi» — muiža Rigas apr. — 52, 58, 64, 149.

«Bebrupi» — mājas Gulbenes raj. Sinoles c. p.
— 33.

Bejas c.p. — Alūksnes raj. — 144.

Beļavas c.p.
— Gulbenes raj. — 48, 57, 78, 80, 93, 145, 153,

155.

Bērzaunes pag. — Madonas apr. — 65, 125, 139, 153.

— draudze — 84.

Bērzmente — Rigas apr. — 131.

«Bētes» — mājas Cēsu apr. Vaives pag. — 47, 65.

Bieriņi (Lindenruhe) — muiža Rīgas apr. — 52, 64, 149.

Bīriņu pag. — Rīgas apr. — 89.

«Blāzma» — lauksaimniecības artelis Smiltenes raj. Aumeisteru

c. p. — 38.

Boķu c. p. — Madonas raj. — 65.

«Boķiši» — mājas Madonas apr. Bērzaunes pag. — 29, 139.

«Brencēni» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 39.

Brenguļu c.p. — Valmieras raj. — 68, 120, 138, 146.

«Breveņņiki» — mājas Alūksnes raj. Kuršu c. p. — 37.

«Brīvā Kaija» — zvejnieku artelis Limbažu raj. — 32—33, 125.

«Brutēni» — mājas Madonas apr. Vestienas pag. — 31, 33, 39,

64, 134, 144.

«Bumberģi» — mājas Drustu-Gatartas draudzē — 60.

«Burkas»
— mājas Gulbenes raj. Lejasciema c.p. 1./a. «Komu

nārs» — 38.

«Burtnieki» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 78, 145,
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Burtnieku draudze — Valmieras apr. — 27, 63, 136, 157.

— ezers — 147.

«Caunīši» — mājas Valmieras apr. Kocēnu pag. — 124.

«Ceceri» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 40, 42.

«Ceļa Pūķi» — mājas Gaujenas raj. Abrupes c.p. — 98.

«Cepļi» — mājas Madonas apr. Vecpiebalgas pag.
— 40.

«Cēsaiņi» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag.
— 73, 76.

Cēsu apr. — 13, 25, 30, 39, 40, 42, 44, 47, 54, 56, 58, 62, 64—65,

72—74, 76, 79—80, 84, 88, 91—93, 95—96,. 98, 104, 106,

108, 110, 114—116, 122, 124—127, 129, 132, 134—136, 143—

145, 147—148, 150—151, 159.

— draudze — 47, 54, 63—64, 157.

— pilsmuiža — 7.

— raj. — 15, 45, 49, 62, 156.

Cesvaines apkārtne — 83—85, 103, 108, 132, 135, 141.

— draudze — 13, 124, 131.

— pag. — 51, 73, 77.

— raj. — 39.

«Cūkaiņi» — mājas Valmieras apr. Mūrmuižas pag. — 119

«Čukuri» — mājas Cēsu raj. Mazstraupes c. p. — 156.

Daibes pag. — Valmieras apr. — 112.

Daugava — 60, 66, 109.

Daugavgriva — 131.

Daugavpils rajons — 143.

«Dauguļi» — mājas Apes raj. Jaunlaicenes c. p.
— 98.

«Dauguļi» — mājas Madonas apr. Lizuma pag.
— 144.

«Dibeni» — mājas Madonas raj. Gaiziņkalna c.p.
— 39, 144-

-145.

Dienvidigaunija — 5, 108.

Dikļi — Valmieras apr. — 62.

Dikļu draudze — 105.

— muiža —
140.

«Dimzas» — mājas Limbažu raj. Stienes c. p. — 126.

Doles draudze — Rīgas apr. — 63., 82.

— muiža — 60, 64.

«Doriņi» — mājas Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. — 65.

Drabešu c. p. — Cēsu raj. — 62.

— pag. — 98.

«Dreimaņi» — mājas Alūksnes raj. Meijeru c.p. — 141.

«Drēzdenes» — mājas Cēsu apr. Sērmūkšu pag. — 76, 93.

Drustu-Briņku muiža — Cēsu apr. —
105.

Drustu draudze — Cēsu apr. 60, 63—64.

Druvienas pag. — Cēsu apr.
— 108.

Dula mājas — Madonas apr. Litenes pag. — 73.

Duntes pag. — 93.

«Dūki» — mājas Gaujenas raj. Gatartas pag. — 113.

«Dzeņi» — mājas Cēsu apr. Vaives c. p. — 62.

Dzērbene — Cēsu apr. — 46.

Dzērbenes draudze — 105, 154.

— pag. -
116.

«Dzērbenes» — mājas Cēsu apr. Sērmūkšu pag. — 98.

«Dziesnieki» — mājas Gulbenes raj. Stradu c.p.'— 28, 112—113.

115—116, 118, 139, 152.

«Dzintars» — lauksaimniecības artelis Gulbenes raj. — 137.

Dzintaru c.p.
— Limbažu raj. — 23—24.

«Ēbeļi» — mājas Cēsu apr. Kosas pag.
— 72, 80.

«Eglītes» — mājas Limbažu raj. Dzintaru c. p. — 23, 24.

«Eiboki»
— mājas Limbažu raj. Ainažu ciema (arī: Valmieras

apr. Ainažu pag. un Alojas raj. Mērnieku c. p.) — 25—26,

79, 109—111.

Eiropa — 69.

Ērgļi — Cēsu raj. — 47.

Ērgļu draudze — Cēsu apr. — 63.

— pag. — Cēsu apr. — 62.

— raj. — 15, 39.

Ērģemes c.p. — Valkas raj. — 62. att., 64. att., 68, 77, 100,

141, 152.

— draudze — Valkas apr. — 82.

Ēveles draudze — (Valmieras apr.) — 83, 114.

«Ezerkalni» — mājas Gulbenes raj. Litenes c. p. — 133.

Ezeru c.p. — Alojas raj. — 139, 145.

«Gaišais ceļš» — lauksaimniecības artelis Alūksnes raj. — 98.

Gaiziņkalna c.p. — Madonas raj. — 144—145.

Galgauskas pag. — Madonas apr. — 31, 65, 134, 137, 139, 144,

151.

«Gambas» — mājas Cēsu apr. Taurenes pag. — 122.

«Gari Juri» — mājas Alūksnes raj. Vētraines c. p. — 98.

«Ga/oži» — mājas Alūksnes raj. Māriņkalna c. p. — 153.

«Gāršas» — mājas Cēsu raj. Mazstraupes c. p. — 49.

Gatartas c.p.
— Gaujenas raj. — 113.

— draudze — Cēsu apr. — 60, 63, 64.

Gaujenas raj. — 49, 84, 86, 98, 113, 144.

Gaujienas draudze — Valkas apr. — 140.

«Gaujmaļi» — mājas Gaujenas raj. Zosēnu c. p. — 46.

«Gorēni» — mājas Valkas raj. Jērcēnu c. p. — 155.

Gothardsberg — skat. Jaundrustu muiža.

Grauda maja — Cēsu apr. Lizuma pag. Grūš|u ciemā
— 134.

«Graudiņi» — mājas Limbažu raj. Vitrupes c. p.
— 125.

«Grauži» — mājas Madonas apr. Tirzas pag. — 76—77, 96, 98

«Grinberģi» —'.mājas Valkas apr. Mālupes pag. Kraukļu ciemā—

77.

Grostonas pag. — Madonas apr. — 77, 131, 148.

«Grotes» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 65.

Grūšļu ciems — Cēsu apr. Lizuma pag. — 24, 134.

Gulbene — Madonas apr. — 84, 133.

Gulbenes apkārtne — 89.

— draudze — 157.

— pag. — 115.

— raj. — 15, 48, 52, 57—58, 77—80, 89, 93, 95, 98, 127, 132—

134, 137, 139, 141, 144—147, 149, 153, 155, 157.

«Gulbji» — mājas Cēsu apr. Kūduma pag.
— 74, 104.

«Ģevi» — mājas Madonas apr. Tirzas pag. — 139.

Hijuma — Igaunijas PSR sala — 110.

Holmhof — skat. Salas draudze.

Idenu ciems — Madonas apr. Lubānas pag. — 112.

lecava — 132.

«lekšcelpēni» —mājas Valkas raj. Kārķu c. p. — 75.

«levedne» — lauksaimniecības artelis Alūksnes raj. — 135, 141,

143.

Igaunija, Igaunijas PSR — 6, 69, 76—79, 83, 111, 121.

Igaunijas salas — 88.

Ikšķile — Rīgas apr.
— 63.

Ikšķiles draudze — 47, 52, 60.



12 — A. Krastiņa 177

Ilgaža istaba «Madei niekos» — Madonas apr. Vecgulbenes

pag. — 139.

Ilzene — Alūksnes raj. — 58.

«Indāni» — mājas Madonas apr. Saikavas pag. — 32, 65.

Ingermanlande, Ingrija (arī: Ižoras zeme) — apgabals gar Ņe-
vas krastiem un Somijas jūras līci līdz Narvai, senatnē da-

žādu somu cilšu apdzīvots — 69.

Īslīces pag. — Bauskas apr. — 76.

«īvāni» — mājas Madonas apr. Sausnējas pag. — 143.

«Jaunbrodi» — mājas Cēsu apr. Dzērbenes pag. — 116.

Jaundrustu muiža (Gothardsberg) — Cēsu apr. — 105.

«Jaunieviņas» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 40—41, 65.

«Jaunirmas» — mājas Valmieras apr. Naukšēnu pag. — 83.

«Jaunistabas» — mājas Madonas apr. Sausnējas pag. «Ivā-

nos» — 143.

«Jaunkalnieši» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 88, 115.

Jaunlaicenes c. p. — Apes raj. — 98, 105.

«Jaunlejasbētes» — mājas Cēsu apr. Vaives pag.
— 35, 42, 143.

Jaunpiebalga — Cēsu apr. — 22, 34—35.

Jaunpiebalgas pag.
— 65, 79, 84, 125.

Jaunraunas pag. — Cēsu apr.
— 144.

Jaunrozes pag. — Valkas apr.
— 95, 98, 150.

«Jaunrūnas» — mājas Valmieras apr. Sēļu pag. — 119—121.

«Jaunstari» — mājas Cēsu raj. Lenču c. p. — 144.

«Jaunzāģernieki» — mājas Gulbenes raj. Litenes c. p. — 58,

134, 141.

«Jaunzemi» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 113—114,

116.

«Jaunzemi» — mājas Limbažu raj. Tūjas c. p. — 34.

«Jaunviņki» — mājas Gaujenas raj. Abrupes c. p.
— 98.

«Jāņukalns» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag.
— 52.

«Jaunkārbas» — mājas Rīgas apr. Ķempju pag.
— 124.

Jērcēnu c. p. — Valkas raj. — 51, 155.

Jeru c. p. — Rūjienas raj. — 98—99, 101.

— pag. — Valmieras apr. — 119, 121.

«Ješkas» — mājas Drustu-Gatartas draudzē Cēsu apr. — 60.

«Jokas» — mājas Madonas apr. Ļaudonas pag. — 32.

«Juglas zieds» — lauksaimniecības artelis Ogres raj. — 65.

Jumpravmuiža — Rīgas apr. — 60, 63—64, 78.

«Jundziši» — mājas Valkas raj. Kārķu c. p. — 79.

«Jurģi» — mājas Ogres raj. Tīnūžu c. p.
— 44, 65.

Juuru apkārtne — Igaunijas PSR Raplas raj. — 79.

«Kalna Aptekas» — mājas Madonas apr. Bērzaunes pag. —
125.

«Kalnabaltgalvji» — mājas Madonas apr. Cesvaines pag. — 73.

«Kalnaboki» — mājas Madonas apr. Kraukļu pag. — 38.

«Kalnaboļi» — mājas Gaujenas raj. Abrupes c. p.
— 84, 86.

«Kalnaiņkēni» — mājas Cēsu raj. Drabešu c. p. — 62.

«Kulnapiļas» — mājas Cēsu apr. Priekuļu pag. — 64, 145.

«Kalnaraki» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 56.

«Kalnarimšas» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 31.

«Ķalnasenuļi» — mājas Madonas apr. Liezeres pag.
— 136.

«Kalnasmeles» — mājas Gaujenas raj. Vecpiebalgas c. p. — 37.

«Kalnasmurģi» — mājas Cēsu raj. 1./a. «Sarkanais Oktobris» —

156.

«Ķalnatilgaļi» — mājas Valkas raj. Ērģemes c. p. — 141.

«Ķalnatomēni» — mājas Valkas raj. Ērģemes c. p. — 64. att., 77.

Kalsnavas draudze — Cēsu apr.
— 63—64, 93, 157.

_ pag, _
Madonas apr. — 31, 52, 62, 65, 71—73, 76—77, 114,

116, 122—123, 134—137, 139, 144—145, 148, 156, 158—159.

«Ķaņepēni» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 158.

Karēlija — 69.

Kārķu c. p. — Valkas raj. — 30. att., 73, 75, 79, 117.

Kārļu pag. — Cēsu apr. — 25.

Katlakalna un Olaines draudze — Rīgas apr. — 64.

«Katlapi» — mājas Cēsu apr. Lenču pag. — 114, 126.

«Kannites» — mājas Valkas raj. Vijciema c. p. — 26.

Kauna — 6.

«Ķazāki» — mājas Cēsu apr. Vaives pag. — 65.

Kihelkona — Igaunijas PSR sala — 37.

«Ķlejvas» — mājas Madonas apr. Druvienas pag. — 96.

«Klētnieki» — mājas Smiltenes raj. Vāles c. p. — 152.

Kocēnu pag. — Valmieras apr. — 124.

«Kokari» — mājas Gulbenes raj. Litenes c. p. — 127.

Koknese — 82.

«Kolaņģi» — mājas Cēsu apr. Lizuma pag. — 71.

«Ķomunārs» — lauksaimniecības artelis Alūksnes raj. — 151

Kosas pag. — Cēsu apr. — 72, 80.

Krasnoholmas raj. — KPFSR, Kaļiņinas apg.
— 146.

Krimuldas draudze — 140.

Krievija — 61.

Kroma māja — Alūksnes raj. Kalncempju c. p. — 39.

«Krūmiņi» — mājas Valmieras apr. Ainažu pag. — 110.

Kūduma pag. — Cēsu apr. — 74, 104, 134—135.

«Kūrēni» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 41, 47, 73,

91—92.

«Kurmji» — mājas Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. — 23.

«Kurmji» («Ķurmji») — mājas Limbažu raj. Vitrupes c. p.
— 96.

Kurzeme — 6, 35, 45, 48, 58, 67—68, 71—72, 89, 103, 108, 132,

137, 146, 153, 157—158, 160, 162.

Kurzemes jūrmala — 34, 45.

«Kusi» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 122—123.

«Kuškas» — Kalniņa māja Rēzakas muižā Valkas apr. — 99.

Kuusalas apkārtne — Igaunijas PSR —
79.

«Ķelles» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 39.

Ķekava — Rīgas apr. — 60, 64.

«Ķempji» — mājas Gulbenes raj. Stāmerienes c. p. — 80.

Ķempju pag. — Rīgas apr. — 124.

Ķentes pilskalns — Ogres raj. — 67, 136.

«Ķepīši» — mājas Valkas raj. Trikātes c. p.
— 158.

«Ķesteri» — mājas Limbažu raj. Dzintaru c. p. — 24.

«Ķikškalni» — mājas Valkas raj. Kārķu c. p. —
117.

«Ķipēni» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 65.

«Ķikuri» — mājas Madonas apr. Ļaudonas pag. — 114—115.

117—118.

«Ķīši» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 39.

«Ķoderi» — mājas Madonas apr. Tirzas pag. — 115, 150.

«Ķūģi» — mājas Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. — 79, 84.

«Laime» — lauksaimniecības artelis Cēsu raj. — 143.

Lapmežciems — Rīgas apr. — 118.

Latgale — 6, 37, 58, 68, 72, 82, 84, 108, 115, 146, 157—158.

Latvija, Latvijas PSR — 5—6, 68—69, 107—108, 146.

Latvijas Lauku dzīves valsts muzejs (XVII—XIX gs.), bij. Brīv-

dabas muzejs — 52, 76, 103, 111, 115, 119, 121—122, 124

Lazdonas draudze — Madonas apr. — 124.

— pag. — 65, 79, 117, 144, 154, 156.

«Leimaņi» — mājas Madonas apr. Adulienas pag. — 39, 145
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Lejasciema apkārtne — Gulbenes raj. — 53.

— ср. — 80, 127, 144.

«Lejaskauguļi» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 48.

«Lejaskurmji» — mājas Cēsu apr. Baižkalna pag. — 65.

«Lejaskidēni» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 27.

«Lejasrubeņi» — mājas Madonas apr. Mārcienas pag. — 47, 77

«Lejasvariņi» — mājas Gaujenas raj. Abrupes c. p.
— 39.

«Lejasveiti» — mājas Cēsu apr. Rāmuļu pag. — 48, 122.

Lenču c. p. — Cēsu raj. — 144.

— pag. — Cēsu apr. — 114, 126, 134—135, 145.

«Leppiki» — mājas Valmieras apr. Ainažu pag. — 110.

«Lešķi» — mājas Madonas apr. Litenes pag. — 73, 92.

«Letes» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 39.

«Leškuti» — mājas Madonas apr. Tirzas pag. — 89—90, 139.

«Lešķi» — mājas Madonas apr. Tirzas pag. — 89.

Lēdurga (Loddiger) — 55, 63.

«Lielbrieži» — mājas Apes raj. Jaunlaicenes c. p. — 98.

«Lielpurvieši» — mājas Madonas apr. Lubānas pag. — 64.

«Lielruži» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 139.

Lielstraupes c. p. — Cēsu raj. — 143.

—

pag. — Cēsu apr. — 76, 110, 134—135, 148, 150.

Lielvircava — 132.

Liepājas apr. —
137.

«Liepas» — mājas Alojas raj. Ezeru c. p. — 139, 145.

Liepas pag. — Cēsu apr. — 134—135.

Liepkalnes pag. — Madonas apr. — 143.

«Liepupe» — padomju saimniecība Limbažu raj. — 125.

Liepupe — Valmieras apr. — 47, 147.

Liepupes (Pernigel) draudze — 60—61, 63.

Lietuva — 6, 45.

Liezere — Madonas apr.
— 13, 133.

Liezeres draudze — 131.

— pag. — 87, 136.

Līksna — Daugavpils apr.
— 143.

Limbažu apkārtne — 93.

— c. p.
— Limbažu raj. — 98.

— draudze — 105, 131.

— raj. — 15, 24, 76—77, 96, 98—99, 111, 120, 125—126.

Lindenruhe — skat. Bieriņi.

Litenes c. p. — Gulbenes raj. — 48, 58, 80, 84, 98, 127, 132—134,

141, 144.

— pag. — Madonas apr.
— 73.

Līvu pag. — Cēsu apr. — 124, 127.

Lizuma c. p. — Gaujenas raj. — 49, 144.

— pag. — Cēsu apr. — 71, 83, 108, 134, 140, 144.

Loddiger — skat. Lēdurga.

«Lotkas» — mājas Valmieras apr. Tūjas pag. — 93—94.

Lubāna — Madonas raj. — 58.

Lubānas pag. — 31, 58, 64, 112.

Lubeja — 133.

Lubertu-Rencēnu muiža — Valmieras apr. — 27.

Ludzas apr. — 37.

Lugaži — Valkas apr. — 105.

Lugažu pag. — 112—113.

Ļaudonas draudze — Cēsu apr. —
78.

— pag. — 46, 62, 65, 114—115, 118, 140, 156.

Ļeņingrada — 134.

«Mači» — mājas Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p. — 26, 80.

«Madernieki» — mājas Madonas apr. Vecgulbenes pag. — 139,

150.

— pag. — 87, 136.

141, 144.

Madlienas-Meņģeles draudze — Rīgas apr.
— 47, 63, 64.

Madona — 14, 56.

Madonas apr. — 13, 18, 30, 31, 39, 46, 47, 51, 52, 58, 62, 64, 65,

71—73, 76—79, 83, 87, 89, 90, 92, 96, 98, 103, 112—118, 122—

125, 131, 133—141, 143—145, 147—148, 150—154, 156—159.

— raj. — 15.

«Magonītes» — mājas Cēsu apr. Drabešu pag. — 27, 98.

«Mūķēsi» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 48, 93.

«Mālkalni» — mājas Madonas apr. Sausnējas pag. — 31, 33—34,

62, 152—154.

Mālpils draudze — Cēsu apr. — 35, 60, 63, 81—82, 133.

Mālupes c. p. — Valkas raj. — 144.

— Pag-
— Valkas apr. — 77, 143.

Mārcienas pag. — Madonas apr. — 47, 72—73, 76—78, 89, 145

Māriņkalna c. p. — Alūksnes raj. — 153.

Maskava — 15.

Matīšu draudze
— 78.

«Mazgaujmaļi» — mājas Cēsu raj. Lielstraupes c. p. — 143.

«Mazie Boķīši» — mājas Madonas apr. Bērzaunes

«Mazieviņas» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 41.

«Mazruķeļi» — mājas Rūjienas raj. Virķenes c. p. — 98—99,

101.

Mazsalaca — Valmieras apr.
— 18, 64.

Mazsalacas draudze — 104—105, 114.

— novads — 62, 77, 104.

— pag. — 150.

Mazstraupes c. p. — Cēsu raj. — 49, 156.

— Раё- — Cēsu apr. — 134—135.

Meijeru c. p. — Alūksnes raj. — 135, 141, 143.

«Melekas» — mājas Limbažu raj. Vitrupes c. p. — 125.

«Melnavās» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 71—72,

77, 156.

«Melturi» — mājas Cēsu apr. Cēsu pag. — 96.

Meņģele — Rīgas apr. — 133.

Meņģeles draudze,— skat. Madlienas-Meņģeles draudze.

«Mežciems» — mājas Limbažu raj. Limbažu c. p. — 98.

Mēdzūlas pag. — Madonas apr. — 28.

Mērnieku c. p. — Alojas raj. — 79, 148.

«Miglēni» — mājas Madonas raj. Boķu c. p. — 65.

«Mikeļzemnieki» — mājas Rīgas apr. Skultes pag. — 111—112.

Misas meži — Bauskas apr. — 132.

«Mucenieki» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 73.

«Mucenieki» — mājas Smiltenes raj. Aumeisteru c. p. — 38.

«Mūrnieki» — mājas Madonas apr. Ļaudonas pag. — 62.

«Mūrnieki» — mājas Valmieras apr. Duntes pag. — 93.

Naukšēnu pag. — Valmieras apr. — 83, 95.

«Niedrēni» — mājas Madonas apr. Liepkalnes pag.
— 143.

«Nirītes» — mājas Madonas apr. Ļaudonas pag.
— 38, 65.

Nītaure — Rīgas apr. — 58, 131.

Nītaures draudze — 82, 131.

«Noriņas» — mājas Valmieras apr. — 79. att., 97.

Nurmižu pag. — Valmieras apr. — 119.

Odzienas pag. — Madonas apr. — 122—123.

Ogre — 67, 136.

Ogres raj. — 15, 44, 65.

Olaine — Rīgas apr.
— 64.

Olaines draudze — skat. Katlakalna un Olaines draudze.

«Oldermaņi» — mājas Gulbenes raj. Lejasciema c. p.
— 80.
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Oļu pag. — Madonas apr. — 145.

Omuļi — Valkas raj. — 76.

Oppekaln — skat. Apukalna draudze.

«Ozoliņi» — mājas Madonas apr. Vietalvas pag. — 154.

Ozolkalna c. p.
— Gulbenes raj. — 77, 95.

«Ozolnieki» — mājas Limbažu raj. Tūjas c. p.
— 125.

Papendorf — skat. Rubenes draudze.

«Pauru ciems»
— Madonas apr. Lubānas pag.

— 31, 33, 64.

Pededze — upe Gulbenes raj. — 141.

Pekaskalns — pilskalns Valmieras raj. — 14, 67.

Pernigel — skat. Liepupes draudze.

Pēterburga — skat. Ļeņingrada.

Piebalga — Cēsu apr. — 50, 53—55.

Piebalgas apkārtne — 34—35, 46, 86, 149.

— novads — 18, 36, 50, 52, 108.

«Piesēni» — mājas Cēsu apr. Kārlu pag. — 25.

«Piļas» — mājas Cēsu apr. Priekuļu pag. — 30.

«Pilskalni» — mājas Valkas raj. Jirģemēs c. p. — 68.

Piltsamā — Igaunijas PSR — 121.

Pinkenhof — skat. Piņķu muiža.

Piņķu (Pinkenhof) muiža — Rīgas apr. — 47, 52, 58, 63—64,

149.

Pļaviņu raj. — 143.

«Pļavnieki» — mājas Gulbenes raj. Lejasciema c. p. — 127.

«Pluģi» — mājas Cēsu apr. Skujenes pag. — 65.

«Podnieki» — mājas Madonas apr. Bērzaunes pag. — 153.

«Pogas» — mājas Madonas apr. Stāmerienes pag.
— 115.

Prauliena — Madonas apr. — 58.

Priekuļu pag. — Cēsu apr. — 64, 145, 151.

«Prizēni» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.
— 145.

Prūsija — 45.

«Punkāni» — mājas Cēsu apr. Ērgļu pag. — 62.

Purnau mājas — Valmieras apr. Annas muižā
— 120.

«Pūtēji» — mājas Cēsu apr. Rāmuļu pag. — 127, 143.

«Puzuļi» — mājas Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p.
— 137.

Raiskums — Cēsu raj. —
14.

«Rakuki» — mājas Cesvaines apkārtnē — 103—104.

Rāmuļu pag. — Cēsu apr. — 48, 122, 127, 134, 143—144.

Rankas muiža — 105.

Raplas apkārtne — J.gaunijas PSR Raplas raj. — 79.

Rauna (Ronnenburg) — Cēsu apr. — 53, 62, 144.

Raunas apkārtne — 34—35, 43, 54.

— c. p.
— 45.

— draudze — 35, 64, 105, 151, 157.

— novads — 52.

— pag. — 31, 35, 40—42, 62, 65, 73, 106, 132, 134.

«Reinoldi» — mājas Rūjienas raj. Jeru c. p. — 98—99.

Rēzeknes apr. — 37.

Rēzakas muiža — Valkas apr. — 99.

Rīga — 5, 13, 15, 46—47, 58, 60, 86, 119, 132, 134.

Rīgas apkārtne — 51, 66, 108—109, 149.

— apr.
— 52, 55, 64, 89, 111—112, 118, 124.

«Rimšas» — mājas Cēsu apr. Raunas pag.
— 65.

«Rizgas» — mājas Madonas apr. Vestienas pag. — 76, 103.

Roop — skat. Straupe.

Ropaži — Rīgas apr. — 47, 63, 140.

Ropažu draudze — 47, 63—64, 132, 140—141.

Rozulas pagasts — Cēsu apr.
— 25, 134—135.

Rubenes draudze (Papendorfsches Ķirchspiel) — Valmieras

apr. — 94, 156.

Rucavas pag. — Liepājas apr. — 137.

«Rucēni» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. (arī: Cēsu apr.

Ļaudonas pag.) — 39, 62.

«Rucēni» — mājas Cēsu apr. Sērmūkšu pag. — 144.

«Ruikas» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 80.

Rūjienas draudze — Valmieras apr. —
78.

— raj. — 15, 98, 101, 106.

Rundāles pag. — Bauskas apr. — 76.

«Rūņa nams» — zvejnieka J. Rūņa dzīvojamā māja Liepājas apr.

Nīcas pag. — 34.

Saikavas pag.
— Madonas apr. — 65, 73, 114—115, 118.

Salacas draudze (Salisburgschen Ķirchspiel) — Valmieras

apr.
— 101.

— pag. — 103.

«Salacgrīva» — padomju saimniecība Limbažu raj. — 23—24

Salas draudze — Rīgas apr. — 63—64, 140.

— muiža (Holmhof) — 58.

Salaspils-}kškiles draudze — 47, 52, 60, 63—64.

«Salenieki» — mājas Madonas apr. Viesienas pag. — 76, 154,

156.

Sāmsala — 5—6, 26, 37, 69, 73, 83, 153, 162.

«Sarkanais Karogs» — lauksaimniecības artelis Valkas raj. —

117.
.

«Sarkanais Oktobris» — lauksaimniecības artelis Cēsu raj. —

156.

Sarkaņu pag. — Madonas apr. — 143.

«Sārņi» — mājas Madonas apr. Saikavas pag. — 73.

Saulkrastu raj. — 15, 120.

«Sausgaļi» — mājas Gaujenas raj. Zosēnu c. p. — 46.

«Sausgaļi Nr. 27» — mājas Gaujenas raj. Zosēnu c. p.
— 39.

Sausnējas pag. —
Madonas apr. — 31, 62, 64, 143, 152, 154.

Sāvienas pag. — Madonas apr. — 157.

«Sedaskauliņi» — mājas Valmieras apr. Jeru pag.
— 119, 121.

Sēļu muiža — Valmieras apr. — 101—102, 120.

— pag. — 44, 101, 119, 121, 150.

Sērmūkšu pag. — Cēsu apr. — 44, 62, 65, 76, 93, 95, 98, 144, 150.

Sērpils — Jēkabpils apr. — 119.

Sigulda — Rīgas apr. — 72.

Siguldas draudze — '78, 93, 105.

— raj. — 157.

«Silēni» — mājas Cēsu apr. Lielstraupes pag. — 76, 110.

«Silenieki» — mājas Gulbenes raj. Litenes c. p. — 132.

«Silgaiļi» — mājas Valmieras raj. Brenguļu č. p.
— 120.

«Sīļi» — mājas Madonas apr. Galgauskas pag. — 31, 33, 39, 65,

137.

Sinoles c. p. — Gulbenes raj. — 147.

«Sīpoli» — mājas Limbažu raj. Vitrupes c. p. — 126.

«Skaidas» — mājas Madonas apr. Vestienas pag. (tagad

LdzM) — 31, 32, 39, 52, 62

Skandināvijas valstis — 124.

«Skripji» — mājas Valkas apr. Jaunrozes pag.
— 95, 98, 150.

Skujenes pag. — Cēsu apr.
— 48, 65.

Skultes pag. — Rīgas apr. — 111—112.

Sloka — Rīgas apr. — 47, 63, 118, 140.

Slokas pag. — 118.

«Smeiļi» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 41, 65.

«Smetes» — mājas Gaujienas raj. Vecpiebalgas c. p. — 46.
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Smiltene — Valkas apr. — 18, 64.

Smiltenes novads — 104.

— raj. — 15, 39, 144, 152.

«Smurgas» — mājas Cēsu raj. Raunas с. р., (arī Baižkalna

pag.) — 39, 45.

Somija — 69.

«Spalvas» — mājas Gulbenes raj. Ozolkalna c. p. — 77, 95.

«Speiksti» — mājas Cēsu apr. Raunas pag. — 35—36, 42, 62,.
106.

«Spridzēni» — mājas Madonas apr. Mārcienas pag.
— 72—73,

76, 78.

Stalbes pag. — Cēsu apr. — 124, 127, 129, 134—135, 144.

Stāmerienes apkārtne — Madonas apr.
— 134.

— c. p.
— Gulbenes raj. — 80, 144.

— pag. — Madonas apr. — 115.

«Stapāni-Zigmaņi» — mājas Madonas apr. Ļaudonas pag. — 46.

Stienes c. p. — Limbažu raj. — 98, 126.

«Stomeri» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 153.

Stradu c. p. — Gulbenes raj. — 139, 141, 144.

Straupe (Roop) — Cēsu raj. — 55, 81.

«Strazdiņi» — mājas Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. — 29.

«Strazdiņi» — mājas Gulbenes raj. Stradu c. p. — 141.

Stukmaņi — Rīgas apr. — 143.

Suntaži — Rīgas apr. — 78, 147—148.

«Svempji» — mājas Cēsu apr. Līvu pag. — 127.

Svētciems — Valmieras apr. — 53.

«Sķilbi» — mājas Madonas apr. Tirzas pag. — 92.

«Sķesteri» — mājas Cēsu apr. Vaives pag.
— 122.

Tanīsa kalns — pilskalns Raunā — 14, 136.

Taurenes pag. — Cēsu apr. — 122.

Taurkalne — 132.

«Tereški» — mājas Alūksnes raj. 1./a. «Gaišais ceļš» — 98.

«Tikmači» — mājas Valmieras apr. Ainažu pag. — 44, 80.

Tīnūžu c. p. — Ogres raj. — 44, 65.

«Tīrum-Meinik» mājas — Valmieras apr. Ainažu pag. — 44.

Tirzas pag. — Madonas apr.
— 48, 76—77, 89, 90, 92, 96, 98,

113, 115, 118, 139, 150.

«Tirznieki» — mājas Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. — 122.

«Toliņi» — mājas Limbažu raj. Tūjas c. p. z./a. «Brīvā Kaija» —

32, 33.

«Toliņi» — mājas Madonas apr. Oļu pag. — 145.

Tonnas apkārtne — Igaunijas PSR — 79.

Treiden — skat. Turaida.

Trikātes c. p. —
Valkas raj. — 158.

— draudze — Valmieras apr. — 157.

Tūjas pag. — 93—94.

Turaida (Treiden) — Rīgas apr. — 13, 63—64.

Turaidas draudze — 55.

— c. p. — Rīgas raj. — 157.

Übbenorm — skat. Umurga.

«Ūdri» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 31, 65.

Umurga (Übbenorm), Umurgas draudze — Valmieras apr. — 78.

«Upītes» — mājas Limbažu raj. Viļķenes c. p. — 99.

«Upītes» — mājas Valkas raj. Kārķu c. p.
— 30. att.

«Ūsiņi» — mājas Madonas apr. Galgauskas pag. — 134, 137, 139,

151.

«Uskauši» — mājas Cēsu apr. Sērmūkšu pag. — 44, 65.

«Vabulēni» — mājas Madonas apr. Kalsnavas pag. — 30.

«Vaisuļi» — mājas Cēsu apr. Vaives pag. — 125, 134, 136.

Vaives pag. — Cēsu apr.
— 42, 62, 65, 122, 125, 127, 134, 136,

143—144, 150—151.

Vāles c. p.
— Smiltenes raj. — 152.

Valkas apr. — 13, 27, 64, 76—77, 95, 112—114, 143, 149, 150—152,

154.

— apkārtne — 71—76.

— raj. — 30. att., 51, 60. att., 62. att., 64. att., 68, 72—73, 75,

79, 117, 141, 147, 152, 155, 158.

Valmiera — 13, 50, 64, 154.

Valmieras apr. — 83, 93—95, 97, 101
— 103, 109—110, 112, 119,

121, 124, 126, 128, 131, 133, 150, 156.

— draudze — 27, 63, 136.

— raj. — 68, 120, 138, 146.

«Vanagi» — mājas Cēsu apr. Sērmūkšu pag. — 62, 150.

«Vecandži» — mājas Gulbenes raj. Vecgulbenes c. p.
— 80, 89.

Vecauce — 143.

«Vecbūdas» — mājas Valkas raj. Vijciema c. p. — 72.

«Vecdaudži» — mājas Valmieras raj. Brenguļu c. p. — 68, 138.

Vecdrustu muiža — 105.

«Vecgāršas» — mājas Gaujenas raj. Abrupes c. p. — 98.

«Vecgāršenieki» — mājas Gulbenes raj. Litenes c. p. — 48, 58,

84, 93, 98, 141.

Vecgulbenes c. p. — Gulbenes raj. — 58, 80, 89, 137.

— pag. — Madonas apr. — 65, 112—113, 115—116, 139, 141, 150,

152, 156.

«Vēcini» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 80.

«Veciņņi» («Wetze-Inne») — mājas Valmieras apr. Sēļu pag.—

101, 103.

«Veckrieviņi» — mājas Gulbenes raj. Beļavas c. p. — 79, 93,

153, 155.

«Veckidēni» — mājas Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. — 40, 65.

Veclaicenes muiža — 105.

— pag. —
Valkas* apr. — 84, 95, 112, 149, 151, 154.

«Vedējas Daudzieši» — mājas Cēsu apr. Vaives pag.
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	44. att. Lībiešu zvejnieka istaba Svētciemā (reprodukcija no Petcolda akvareļa Vissavienības Ģeografu biedrības arhīvā Leņingradā).�������������������������������������������������������
	43. att. Grīzeklis no Lejasciema apkārtnes (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).� arhīvā Leņingradā)
	45. att. Piebalgas koka trauki (no mākslinieka J. Strazdiņa materiāliem).�傩逝��������0㜴İ㘳
	46. att. Zemnieku galda piederumi.
	47. att. Svečturi Madonas novadpētniecības muzejā.��������������������
	48. att. Māla svečturis (zaļganpelēks) no Cesvaines apkārtnes (Madonas novadpētniecības muzejā).����������������������������������������
	49. att. Griestu rotājumi — «virpulīši» Gulbenes raj. Beļavas с. р. (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli). Pa kreisi — virpulītis, darināts no kartupelī iedurtiem auzu salmiem; pa labi — virpulīlis, darināts no kartupelī iedurtiem rudzu salmiem un krāsaina papīra zvaigznītēm.� apkārtnes (Madonas novadpētniecības muzejā).���������������������������������������
	50. att. No salmiem un krāsaina papīra pušķiem darināti griestu rotājumi — «puzuri» Gulbenes raj. Beļavas с. p. (E 1956. g. ekspedīcijas materiāli).���������������������������������������������
	51. att. Avoti par zemnieku istabu izplatību Vidzemē XIX gs. pirmajā pusē.�с. p. (E 1956. g. e
	52. att.
	53. att. Dzīvojamā rija Valkas raj. Ērģemes c. p. «Pilskalnos», celta XIX gs. otrajā pusē (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).����������������������������������������
	54. att. Dzīvojamā rija Valmieras raj. Brenguļu c. p. «Vecdaudžos», celta XVIII gs. beigās (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).������������������������������
	55. att. Dzīvojamo riju vispārējā izplatība (P. Kundziņš. Dzīvojamā rija ... 395. lpp.).����������������������������������������
	56. att. Shēma Latvijas dzīvojamo riju plānu tipiem (P. Kundziņš. Dzīvojamā rija... 398. lpp.). – esošie piemēri; — izzudušie piemēri; R — rijas telpa; P — piedarbs; SK — sānkambaris; V — virtuve; Rv — rovis vai apvalkdūmenis; GK — gala kambaris.��������������������������������������������������
	57. att. Dzīvojamā rija Valkas — Alūksnes apvidū XIX gs. sākumā. 1. Perspektīvais skats. Rijas priekšas daļai — «paškurei>, tāpat arī daļai no pašas dzīvojamās rijas, nav parādīts jumta segums, lai varētu redzēt jumta spāru un baļķu konstrukcijas. 2. Garengriezums. 3. Plāns: а — «paškure», «pajumts>, «rijas priekša» — ratu un darba rīku novietne; b — labības kaltējamā rija, kas bija arī saimnieka un kalpu dzīvojamā telpa; с — piedarbs, kuru pēc kulšanas izmantoja par šķūni un zirgu stalli; d — mazā pajumte salmu un labības novietošanai; e — rokas dzirnavas; f — krāsns; g — sols (LCVA 214. f., 185. 1, 267.—270. lp.).�〰㈰〰㙤〰㜵〰㝡〰㘵〰㙡〱〱〰㈹〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰Î℟郎℟℟℟�℟킀℟肿℟낀℟僥℟價℟ッ⁅᨟ñᰟ䀦ᬟ〽ွ個ၰᴟ뀝ḟ₫«탦僦ユ냥郥ქ䃤⃤烯僯烱℟僱℟ꃰ℟胰℟ß℟℟惞℟䃞
	58. att. Madonas apr. Kalsnavas pag. «Melnavu» dzīvojamās rijas plāns (VM E 2505. mape, 204. dok.).���������������
	59. att. Dūmu lūciņa — «augstienīte» virs rijas durvīm Valkas raj. Vijciema c. p. «Vecbūdās» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).���������������������������������������������
	60. att.
	Untitled
	60. att. Rijas krāsns Valkas raj. Vijciema c. p. padomju saimniecība «Trikāte» — «Vecpunkalās» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).������������������������������
	60.a att. Valkas raj. Kārķu c. p. «Vecsalu» rijas krāsns shēma (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).������������������������������
	61. att. Cēsu apr. Kūduma pag. «Gulbju» rijas krāsns un mūrīša shēma (VM E 2419. mape 315. dok.).������������������������������
	62. att.
	Untitled
	62. att. Rijas krāsns Valkas apr. Ērģemes c. p. «Zaķīšos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).�����������������������������������
	63. att. Dzīvojamās rijas krāsns Valkas raj. Kārķu c. p. «Iekšcelpēnos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).����������������������������������������
	63.a att. Valkas raj. Kārķu c. p. «Iekšcelpēnu» dzīvojamās rijas krāsns shēma (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).���������������������������������������������
	64. att.
	64. att. Rijas krāsns Valkas raj. Ērģemes c. p. «Kalnatomēnos».��������������������
	64.a att. Valkas raj. Ērģemes c. p. «Kalnatomēnu» rijas krāsns garengriezums (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).������������������������������
	65. att. Dūmu uztvērējs — «kummis» dzīvojamās rijas piedarbā Valkas raj. Kārķu c. p. «Jundzīšos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).�������������������������������������������������������
	66. att. Rijas lieveņa stabs ar izdobumu Madonas apr. Lizuma pag. «Veģos» (VM E 2515. mape, 317. dok.): а — pretskats; b — sānskats; с — griezums.�������������������������
	67. att. Dzīvojamā rija ar sānkambari Cesvaines apkārtnē, celta XVIII gs. sākumā (Magazin...).�����������������������������������
	68. att. Dzīvojamā rija ar sānkambariem Madonas apr. Liezeres pag. «Vecvēķos», celta 1742. gadā (VM E Krēsliņu Jāņa fonds).��������������������������������������������������
	69. att. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Jaunkalniešu» dzīvojamās rijas plāns (VM E 2420. mape, 27. dok.).�鈝耓鈝����������Ā����
	70. att. Dzīvojamā rija Madonas apr. Mārcienas pag. «Spridzēnos» (VM E 2506. mape, 45. dok.).�ꁅ鈝ꀣ鈝䀣鈝��������0㙦İ㙥〰
	71. att. Dzīvojamā rija ar kambari Madonas apr. Tirzas pag. «Leškutos» (VM E 2506. mape, 136. dok.).���������　
	72. att. Dzīvojamā rija ar kambariem (celta ap 1830. g.) Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kūrēnos» (VM E 2420. mape, 295. dok.)�������������������������
	73. att. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kūrēnu» kambara krāsns kurtuve un rijas krāsns, kas apvienota ar velvi (VM E 2420. mape, 295. dok.).�������������������������
	73.a att. Dzīvojamās rijas krāsns un pavards ar rovi (celti ap 1830. g:) Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. «Kūrēnos» (VM E 10788. fotoneg.).������������������������������
	74. att. Dzīvojamās rijas krāsns un iemūrētais katls Cēsu apr. Sērmūkšu pag. «Drēzdenēs» (VM E 2419. mape, 205. dok.).��������������������������������������������������
	75. att. Dzīvojamā rija ar kambariem Valmieras apr. Tūjas pag. «Lotkās» (AF 1922. g. materiāli); pa labi — rijas krāsns.������������������������������
	76. att. Dzīvojamā rija ar kambariem Valkas apr. Veclaicenes pag. «Zānos» (AF 1922. g. materiāli).��邢鈝炢鈝ꂁ鈝䂁鈝����������
	77. att. Limbažu raj. Vitrupes c. p. «Kurmju» dzīvojamās rijas plāns; celta XIX gs. otrajā pusē (E 1957. g. ekspedīcijas materiāli).�����������������������������������
	78. att. Madonas apr. Tirzas pag. «Graužu» dzīvojamās rijas plāns (VM E 7506. mape, 78. dok.).�鈝゠鈝Ⴀ鈝���������
	79. att. Dzīvojamā rija ar ugunsdrošu rovi Valmieras apr. «Noriņos» (AF 1922. g. materiāli).�鈝郛鈝¾鈝ꂽ鈝��������0㈰İ㔶
	80. att. XIX gs. pirmajā pusē celtā dzīvojamā rija ar rovi Rūjienas raj. Jeru c. p. «Reinoldos» (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli). 1. Perspektīvais skats. 2. Garengriezums. 3. Plāns.��������������������������������������������������
	81. att. Dzīvojamā rija ar kambariem Ziemeļvidzemē (1895. g.) (VM E Krēsliņu Jāņa fonds).�〰㜲〰㈰〰㜲〰㙦〰㜶〰������� ��80. att. XIX gs.
	82. att. Dzīvojamā rija Valkas raj. Ērģemes c. p. «Zaķīšos» (E 1958. g. ekspedīcijas maieriāli). Augšā — dzīvojamās rijas aksonometrisks griezums; daļa jumta un sienu nav parādīta, lai labāk redzētu jumta un sienu konstrukcijas; apakšā — plāns.������������������������������������������������������������������������������������������
	83. att. XIX gs. otrajā pusē celtās Rūjienas raj. Virķenes c. p. «Mazruķeļu» dzīvojamās rijas plāns (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).������������������������������������������������������������
	84. att. Dzīvojamā rija Valmieras apr. Sēļu muižā (N. ök. R., III, 1. tabula). (Skat. 386. parindi.)�edīcijas materiāli).����
	85. att. «Ceplītis» piedarba apgaismošanai Cēsu apr. Kūduma pag. «Gulbjos» (VM E 2419. mape, 313. dok.).�攀昀昀　　㌀㠀　　㌀㐀　　㈀
	86. att. Latvijas PSR dzīvojamo riju kartograma.�����
	87. att. Latvijas PSR izlokšņu karte (pēc LPSR ZA Valodas un literatūras institūta materiāliem).�������������������������
	88. att. Namiņš-slietenis Valmieras apr. Ainažu pag. «Eibokos» (AF 1921. g. materiāli): а — pretskats; b — plāns; с — namiņa ieejas durvis.������������������������������
	89. att. Namiņš-slietenis Valmieras apr. Ainažu pag. «Krūmiņos» (AF 1928. g. materiāli).� — plāns; с — namiņ
	90. att. Namiņš Rīgas apr. Skultes pag. «Miķeļzemniekos» (MLB III, 3). 1. Sānskats. 2. Gala skats. 3. Plāns. 4. Šķērsgriezums.����������������������������������������
	91. att. Iemūrēts katls ar grozāmo kāsi Valkas apr. Veclaicenes pag. «Ādiņos» (AF 1922. g. materiāli).�����������������������������������
	92. att. Grozāmais katla kāsis un lielais lopbarības sautējamais katls Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Dziesnieku» pirts namiņā (VM E 2509. mape, 253. dok.): а — kāša virsskats; b — sānskats.���������������������������������������������
	93. аtt. Pirts Cēsu apr. Lenču pag. «Katlapos» (VM E 2422. mape, 230. dok.): а — ieejas fasāde; b — sānu fasāde; с — plāns; d — šķērsgriezums.�������������������������������������������������������
	94. att. Pirts ar namiņu Madonas apr. Stāmerienas pag. «Pogās», celta XIX gs. otrajā pusē (VM E 12019. fotoneg.).�s; d — šķērsgriezums.���
	95. att. Pirts ar vārāmo namiņu Madonas apr. Kalsnavas pag. «Jaunzemos» (VM E 2509. mape, 151. dok.).�d — šķērsgriez
	96. att. Madonas apr. Vecgulbenes pag. «Dziesnieku» pirts ar vārāmo namiņu plāns (VM E 2509. mape, 253. dok.).��������������������
	97. att. Pirts krāsns Cēsu apr. Dzērbenes pag. «Jaunbrodos», celta ap 1850. gadu (VM E 242. mape, 360. dok.): а — pretskats; b — sānskats; с — plāns; d — griezums.�����������������������������������
	98. att. Puķu dārziņš pie pirts namiņa Madonas apr. Lazdonas pag. «Ķikuros» (VM E 11006. fotoneg.).�): а — pretskats; b — sā
	99. att. Pirts ar dzīvojamo kambarīti Valkas raj. Kārķu c. p. 1./a. «Sarkanais Karogs» — «Ķikškalnos», celta XIX gs. otrajā pusē (E 1958. g ekspedīcijas materiāli). Augšā — skats no dārza puses; apakšā — skats no pagalma puses.������������������������������������������������������������
	100. att. Pirts ar dzīvojamo kambarīti Valmieras raj. Brenguļu c. p. 1./a. «Abula» — «Silgaiļos», celta XIX gs. otrajā pusē (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).����������������������������������������
	101. att. Valmieras apr. Jeru pag «Sedaskauliņu» pirts un pirtnieka kambara plāns (LdzM 24. mape, 18. dok.). 1. Priekšnamiņš. 2. Pirts. 3. Pirtnieka kambaris. 4. Lāva ar soliņu.�������������������������
	102. att. Valmieras apr. Sēļu pag. «Jaunrūnu» 1814. gadā celtās pirts un pirtnieka kambara plāns (LdzM materiāli). 1. Priekšnaminš. 2. Kambarītis. 3. Pirts.����������������������������������������
	103. att. Klēts, celta XIX gs. pirmajā pusē (LdzM Vidzemes sētā).�. 1. Priekšnaminš. 2. Ka
	104. att. «Ābolu klēts», celta XIX gs. vidū (LdzM Vidzemes sētā).�������������������������
	105. utt. Klēts Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. «Tirzniekos» (VM E 21139. fotoneg.).�����Ā����
	107. att. Klēts Madonas apr. Kalsnavas pag. «Kušos», celta ap 1820. gadu (VM E 10397. fotoneg.).�����
	106. att. Klētiņa ar bluķu kāpnēm Madonas apr. Odzienas pag. «Vērniekos», celta ap 1828. gadu (VM E 10570. fotoneg.).������������������������������
	108. att. Klētiņa Valmieras apr. Kocēnu pag. «Caunīšos» (MLB I, 14): а — garengriezums; b — sānu fasāde (skats no dienvidiem): c — gala fasāde (skats no rietumiem); d — plāns.���������������������������������������������
	109. att. Dvīņu klēts Cēsu apr. Vaives pag. «Vaisuļos» (VM E 2421. mape, 5 dok.).�asāde (skats no rietumie
	110. att. Klēts Cēsu apr. Lenču pag. «Katlapos», celta ap 1728. gadu (VM E 2421. mape, 209. dok.). 1. Pretskats. 2. Gala skats. 3. Plāns. 4. Šķērsgriezums.������������������������������
	111. att. Klets Cēsu apr. Rāmuļu pag. «Pūtējos» (VM E 2421. mape, 81. dok.). 1. Plāns. 2. Jumta pārkare. 3. Klēts priekšas pakšu savienojums.����������������������������������������
	112. att. Klēts Valmieras apr. Vecmuižas pag. «Ābolniekos», celta 1861. gadā (MLB III, 3).�priekšas pakšu
	113. att. Pagrabklēts Cēsu apr. Stalbes pag. «Vīnautos», celta ap 1828. gadu (VM E 2421. mape, 406. dok.) 1. Ieejas fasāde. 2. Garengriezums. 3. Plāns. 4. Gala fasāde.������������������������������
	114. att. Daži namdara darba rīki: а — baļķu mizojamā lāpstiņa (E 11, 2534); b — ambīrs (E 11, 1813); с — šļute (E 11, 1814).��������������������������������������������������
	115. att. Pakšu veidojums («divrobu» paksis) Alūksnes raj. Meijeru c. p. 1./a. «Ievedne» (E 1955. g. ekspedīcijas materiāli).���������������
	116. att. Pakšu savienojumu shēmas.�0〰İ〰
	117. att. Kambaru sienu pievienojums rijai Valmieras raj. Brenguļu c. p. «Vecdaudžos» (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).���������������
	118. att. «Vārša» gubeņa saistīšanai pie piedarba Madonas apr. Kalsnavas pag. «Lielružos» (VM E 2515. mape, 440 dok.).���������������
	119. att. Guļbūves sienu nostiprinājumi ar vāršām Madonas apr. Lizuma pag. (VM E 2428. mape, 4. dok.).�������������������������
	120. att. «Vārša» piedarba sienu saistīšanai pie rijas Valkas raj. Ērģemes c. p. «Kalnatilgaļos». Rijas siena daļēji izzāģēta, lai parādītu vāršas nostiprinājumu (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).��������������������������������������������������������������������������������
	121. att. Guļbūves baļķu sametinājumu shēmas.������������������������������
	122. att. Koka bluķu pamati Alūksnes raj. Meijeru c. p. 1./a. «Ievedne» (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).��������������������
	123. att. Istabas priekšas pajumte Madonas raj. Gaiziņkalna с. p. «Dibenos» (E 1954. g. ekspedīcijas materiāli).��������������������
	124. att. Ēkas jumta detaļu nosaukumi Madonas apr. Mārcienas pag. (VM E 2515. mape, 214. dok.). 1. Uzrates baļķis. 2. Bendelis. 3. Spāres. 4. Brīvspāre. 5. Vēja saite jeb spāre. 6. Spāres baļķis — nospārnīca.����������������������������쀌��晥晦〰㌱〰㌲〰㌳〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㐹〰㜳〰㜴〰㘱〰㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㜲〰
	125. att. Valmieras raj. Brenguļu c. p. «Ādamu» klētiņas gals. Jumta kārtis iecirstas zelmiņa guļbaļķu galos (E 1958. g. ekspedīcijas materiāli).�������������������������������������������������������
	126. att. Salmu jumta darināšanas peņēmieni (VM E 2428. mape, 174. dok.): а — pretskats; b — griezums.�dīcijas materiāli).
	127. att. Jumiķa galdiņi salmu jumtu nogludināšanai. 1. Madonas apr. Grostonas pag. (VM E 2428. mape). 2.—3. Alojas raj. Mērnieku с. р. (E 1955. g. ekspedīcijas materiāli).����������������������������������������
	128. att. Namiņa lubu jumts Valkas apr. Veclaicenes pag. «Ādiņās» (AF 1922. g. materiāli).� 1955. g. ekspedīcijas m
	129. att. Pirts ar namiņu Madonas apr. Tirzas pag. «Ķoderos» (VM E 11895. fotoneg.).����������
	130. att. Dzīvojamās rijas durvis Valkas apr. Veclaicenes pag. «Zānos» (AF 1922. g. materiāli).�惖鐝Ö鐝����������Ā����
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