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1.Beverīna, Autīņa, Sotekle.

Šā raksta nolūks ir salīdzināt dažādās hipotēzes par Beve-

rīnas, Autīnas un Sotekles atrašanās vietām,. atstājot jautājuma

galīgu izšķiršanu nākotnei. Par šiem senajiem pilskalniem jau

ir izteiktas tik daudz hipotēzes, ka bez viņu salīdzināšanas, šis

jautājums ir mums drīzāk palicis tumšāks nekā skaidrāks.

Katrs rakstnieks ir vācis materiālus tikai savai hipotēzei par

labu, mazāk ievērojot pretnieku domas. P. Abuls atkal, kas

gan visvairāk ir nodarbojies ar šo jautājumu, ir sameklējis

tik daudz neievērojamu sīkumu, ka svarīgākie novērojumi to

starpā it kā pazūd.
Pēc veco rakstu zinām ir redzams, ka Beverīna, Autīna

un Sotekle ir atradušās ne pārāk tālu no Cēsīm, kādēļ tad arī

pec Cēsīm ir jāvēro minēto piļu atrašanās vieta. Bet nu arī

vecās Cēsis citi meklē pie tagadējām Cēsīm, citi atkal pie

Āraišiem. Vācu bruņenieki, kā zināms, cēluši savu Cēsu pili

no mūra pie kādas vecas pils (antiquum castrum). Pēdējo

A. Bīlenšteins tura gluži pareizi par tagadējo Riekstu kalniņu

C; sn pils parkā. Tāpat arī Raunas mūra pils atrodas ne tālu

no latviešu pils kalna, tagadējā Tanīsa kalna, kamēr no Smil-

tenes pils skaita līdz vecajam pilskalnam pāra kilometru. Ceļot

savas mūra pilis, vācieši tapa arī par šo apgabalu kungiem,

kādēļ latviešu pilskalni palika nevajadzīgi un pamazām izzuda

pat atmiņas par viņiem.

Ja Āraišus sauc par Vec-Cēsīm (skat. «Latviešu tautas

pasakas un teikas, XV sēj. 294. 1. p.), tas vēl nebūt nenozīmē,

ka Cēsis kādreiz būtu bijušas Āraišos. Tā arī Mārsnēnu

pagastā vairāk zemnieku mājas kopā sauc pa jokam par Vec-

Cēsīm. Šādi nosaukumi varēja celties arī vēlāku. Bet ja

Āraišiem šāds vārds būtu tiešām ļoti vecs, tad viņš varēja

celties aizvēstures laikos, kamēr 13. gadu simteņa Cēsis gan
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vairs nav šķiramas no tagadējām. Arī teikas liecina, ka taga-

dējās Cēsis latviešiem jau sen bijušas pazīstamas (Latv. tautas

pasakas un teikas, XV, 292 — 3).

Kā nu mēs no Cēsīm pārejam uz Beverīnu, Autīnu un

Sotekli, tā tūliņ nokļūstam nesaskaņu purvā. Beverīnu meklē

pie Burtnieku ezera (Hūpelis), pie Vaidavas ezera (grāfs

Sīverss un A. Bīlenšteins), Trikātā (C. von Lo\vis of Menar;,

Valmierā, Kalna Enniņu Beku kalniņā (Baloži, tēvs ar dēlu),

Vijciema pilskalnā (P. Abuls) un Raunas Tanīsa kalnā (E. Bra-

stiņš). Sotekli pārceļ te uz Gaujas krastu pie Raiskuma, te

uz Smiltenes pilskalnu, te uz Raunas Tanīsa kalnu, te atkal

kur tālu dienvidus - rietumu Vidzemē. Autīnu A. Bīlenšteins

grib būt atradis uz Valtera kalniņa Valmierā jeb uz a

minētā Beku kalniņa. Grāfs Sīverss tura Riekstu kalniņu Cēsu

pils parkā par Autīnu. Mācītājs G. Fīrhūfs meklē šo pili uz

kāda pilskalna pie Bānūža muižas ezera Skujenes draud/}.

Ilgu laiku bija aizmirsta vecā Hūpeļa hipotēze, ka Autīna būšot

atradusies Raunas apgabalā (A. W. Hupel, Neue Nordische

Miscellaneen, Riga 1792, I v. 11, 60. I. p.), tā tad gan uz Tanīsa

kalna. P. Abuls atkal ir pārliecināts, ka Priekuļu Sāruma

Lielais kalns esot senā Autīna. No tik daudz gluži pretējām

hipotēzēm mēs tomēr varam taisīt divus puslīdz drošus slē-

dzienus. Pirmkārt, še nu gan laikam būs izteiktas visas sva-

rīgākās varbūtības par šo pilskalnu atrašanās vietām. Otr-

kārt, salīdzinot dažādus vērojumus, mēs varam tos jau iedalīt

drošākos un nedrošākos.

Var droši teikt, ka Celīša pilskalnam Vijciemā, Bilskas

pilskalnam Smiltenē un Tanīsa kalnam Raunā ir senāk pie-

derējusi liela loma latviešu aizsardzībā pret naidīgiem kaimi-

ņiem. Tie liekas esam lielākie un stiprākie pilskalni plašā

apkārtnē un stāv arī vienādā atstatumā, drusku vairāk kā

20 kilometru, viens no otra. Ja nu mēs tādēļ vien uz šiem

kalniem meklētu Beverīnu, Sotekli un Autīnu, tad tā nebūtu

zinātniska jautājuma izšķiršana, jo ne katrreiz lielākais pils-

kalns bija arī svarīgākais centrs administrācijā. Turpretī vēl

šaubīgākas ir tās hipotēzes, kas šos trīs kalnus nemaz neie-

vēro, meklējot minētos pilskalnus tikai uz maziem kalniņiem

un vienīgi Cēsu un Valmieras tuvākā apkārtnē. Nav mums

nekāda loģiska iemesla domāt, ka ap 12. gadu simteni visas
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Vidzemes latviešu administrācija būtu koncentrēta tikai Cēsu

un Valmieras tuvumā, un ka seno latviešu kungi būtu izvēlē-

jušies par savām nometnēm tikai mazus kalniņus. Ir grūti

ticēt, ka viens latviešu kungs būtu dzīvojis uz mazā Riekstu

kalniņa, tikai solu piecdesmit atstatu no Cēsu bruņinieku pils,

kamēr otrs būtu stingri turējies pie mazā Beku kalniņa, kādi

septiņi, astoņi kilometri no Valmieras kalna, kur laikam mita

krievu soģis Vladimirs. Katram latviešu kungam taču bija

savs novads, un kādas robežas tad nu vairs varēja pastāvēt

starp Cēsu bruņenieku novadu un Riekstu kalniņa novadu?

No tās vien jau redzam, ka visas mūsu hipotēzes nebūt nav

vienādas.

Sāksim vispirms ar Beverīnas pilskalnu, ko mūsu pētītāji
meklē septiņās vietās. Nevienas no šām hipotēzēm nevaram

atmest aiz loģiskiem iemesliem vien. Šaubas mums gan ceļas

par Beku kalniņu, sevišķi ja arī Autīnu meklējam uz Riekstu

kalniņa, bet vienu izņēmumu tomēr varam pielaist. Daži domā,

ka atkrītot Vijciems un Burtnieki, jo tie stāvot par daudz tuvu

igauņu robežai, bet desmit un vairāk kilometru nav nekāds

pārāks tuvums. Vijas baseinu gan droši varam pieskaitīt

Tolovai, jo ja ar tur esot atrasti kādi igauņu kapi, tas tomēr

vēl nenozīmē, ka tie tur būtu meklējami Tālibalža laikā. Tik-

pat daudz loģiska pamata ir pretējām domām, ka taisni igauņu

robežas nodrošināšanai bija vajadzīgs šo centru pārnest tik

a .īgstu uz ziemeļiem. Tad vēl iebilst, ka vienas nakts laikā

nevarētu no Burtniekiem un Vijciema aizlaist ziņu uz Cēsīm

un jau otrā rītā dabūt palīdzību no turienes bruņiniekiem. Bet

tas jau notika garajā rudens naktī un ziņnesis gan laikam jāja,

zirgus netaupīdams. Tā tad ar vienkāršiem loģiskiem slēdzie-

niem vien mēs nevaram apgāzt nevienu šādu hipotēzi. Mums

ir jāpāriet uz dažādiem sīkumiem, kas mums par šo pili

zināmi.

Pēc Ordeņa chronikas vārdiem mēs zinām, ka pēc Tolo-

vas dalīšanas Beverīna (Beuerinc) pārgāja ordeņa īpašumā.

Tālāku mums ir zināms, ka bruņinieku daļā atradās Rūjiena,

Ērģeme. Valka, Lugaži, Ēvele, Burtnieki, Valmiera un Trikāta.

Tā tad šinīs draudzēs mums nu arī ir jāmeklē Beverīna. Tur-

pretī Smiltene, Rauna un Rubene līdz ar Vaidavas ezeru at-

radās bīskapa dajā, kādēļ Beverīna te gan nebūs bijusi. Ja
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mēs tomēr pēdējās trijās draudzēs gribētu vērot Beverīnu, tad

būtu mums jāpierāda, ka senās draudžu robežas būtu pārgro-

zītas, par ko mums nav nekādu liecību. Nav arī nemaz domā-

jams, ka šādas pārmaiņas varētu but sniegušas līdz Bilskas

pilskalnam Smiltenē, līdz Tanīsa kalnam jeb līdz Vaidavas

ezeram.

Tas ir pirmais un svarīgākais iemesls, kādēļ mums ir jā-

šaubās par senās Beverīnas atrašanos Bilskas kalnā, Tanīsa

kalnā un pie Vaidavas ezera. Uz šām pašām trim vietām ne-

varam arī īsti attiecināt Beverīnas nosaukumu, kas taču ir

cēlies no bebra. Bebri mēdz dzīvot tikai dziļākās upēs un arī

ezeros, no kuriem iztek tādas upes. Tādai prasībai neatbilst

ne mazās upītes pie Raunas un Smiltenes pilskalniem, ne arī

Vaidavas ezers.

Burtniekos nav atrasts neviens pilskalns, uz kura Beve-

rīna būtu vērojama. Arī pēc chronikas vārdiem ir skaidri

redzams, ka Burtnieki stāvējuši diezgan attālu no Tolovas

centra. Jau P. Abuls aizrāda uz šādu svarīgu Indriķa chro-

nikas izteikumu par Burtniekiem un Beverīnu: «Bet latvieši

nometās pie Burtnieku ezera un, izdalījuši savā starpā visu

laupījumu, priecīgi atgriezās uz Beverīnu.» Te nu skaidri ir

teikts, ka Beverīna nav bijusi pie Burtnieku ezera.

Tāpat nevaram arī Valmieru identificēt ar Beverīnu, jo

Ordeņa chronika min Valmieru blakus Beverīnai. Drīzāk tur-

pretī ir jāpievienojas tai hipotēzei, ka Valmiera bijusi chroni-

kas Metinine jeb Metimne, kur dzīvojis krievu soģis Vladimirs,

pēc kura vārda tad arī šī pils pārdēvēta vēlāku par Valmiera.

Tolovas kungs Tālibaldis taču nebūs dzīvojis krievu soģa pilī,

arī gan laikam ne viņa vistuvākā apkaimē.

Rakstnieks Lietgalietis ir izteicis gluži pareizu novēro-

jumu, kuram arī piebalso P. Abuls. Līdz Imeras upei neesot

bijis Beverīnas, <-jo tad beverīnieši būtu saukti palīgā dzīties

pakal igauņiem (1210. g. kaujā pie Imeras), vai arī igauņu sa-

kautais bruņinieku un letgalu pulciņš būtu meklējis glābties

Beverīnā, ko chronists nemin.» P. Abuls, kā liekas, būs galīgi

pierādījis, ka chroniku Imera ir Seda, nevis mazā Kokmuižas

dzirnavu upīte, kas nekad nevar būt tik liela bijusi, ka tur

varētu zirgi un cilvēki slīkt. Arī šās upītes nosaukums Jumara

var būt nācis tikai no mājas vārda, kas atrodas pie upītes ie-
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tekas Gaujā. Visu šādu apstākļu dēļ mums nu ir jāpieņem,

ka Beverīna nebūs stāvējusi Gaujas labā krasta pusē.

1210. gadā igauņi aplenc Cēsis, bet dzirdēdami, ka Kaupo

nāk ar lielu pulku lībiešu un latviešu cēsēniešiem palīgā, viņi

atstāj Cēsis, iet Gaujai pāri un apmetas par nakti pie kāda

ezera (stagnum) Beverīnas ceļā (m via Beverin). Šā aizrādī-

juma dēļ daži vēsturnieki bij pārliecināti, ka Beverīnai vajaga

atrasties Gaujas krasta labā pusē. Tas še tomēr nav taisni

teikts, jo uz Beverīnu, kā Tolovas centru, varēja iet kāds cels

arī no Gaujas labā krasta. Šāds cels nu varēja vest uz Val-

mieru un no turienes pāri Gaujai uz Beku kalniņa apagabalu,

tad tālāku ziemeļos uz Vijciemu, varbūt arī uz Trikātu. Tur-

pretī ceļš uz Raunas Tanīsa kalnu no turienes pavisam nav

domājams. Viens ceļš jau iet no Cēsīm taisni uz Raunu, otrs

atkal ved uz Startiem un Mārsnēniem, kas arī pieder Raunas

draudzei.

Igauņi būs pārgājuši par Gauju tagadējā Raiskuma tilta

vietā. Ejot no turienes pret straumi, ir Gaujai lielu gabalu

ļoti stāvi krasti, kur nekāda pāreja nav bijusi. Pēc kādiem

desmit kilometriem no Cēsīm Gaujā ietek Raunas upe, kuras

krasti atkal ir augsti un smiltaini. Šos smiltājus ir seuāk

pārklājuši milzīgi meži, kuri vēl tagad nav galīgi izcirsti. Pa

stāviem krastiem un smilšu kalniem bija loti grūti ceļu taisīt,

un lielā mežā, kur nedzīvoja nekādi cilvēki, ceļš arī nemaz

nebija vajadzīgs. Tā tad augšējais chronikas aizrādījums at-

kal izslēdz Raunu no tām vietām, kur būtu meklējama Beve-

rīna. Pēc visa tā no septiņām Beverīnas hipotēzēm nu mums

paliek pāri tikai vairs trīs: Beku kalniņa, Trikātas un Vij-

ciema hipotēze.

Daudz vēsturnieki jau ir novērojuši to faktu, ka Trikātai

ir bijuši cieši sakari ar Beverīnu. Bieži vien Tālibaldis tiek

daudzināts Trikātā un kādreiz arī īsā laikā te Trikātā, te atkal

Beverīnā. Bet tā kā Ordeņa chronikā Beverīna un Trikāta

tiek minēta blakus, tad pati Trikāta tomēr nav Beverīna. Bet

visādā ziņā Trikāta nav bijusi no Beverīnas visai tālu un viena

vieta bijusi viegli sasniedzama no otras. Galīgi nu atkrīt

Burtnieki, kas ir tālu no Trikātas un turklāt vēl šķirti ar

Gauju. Gluži tāda paša iemesla dēļ mums ir jāatmet arī Vai-

davas kalns. Raunu no Trikātas šķir Abula, Lisas un Startu
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purvi, kādēļ abu minēto apgabalu satiksme bija stipri apgrūti-

nāta. Šāda iemesla dēļ Raunas hipotēze ir tāpat jāatmet, kā

Burtnieku un Vaidavas hipotēze. Mēs redzējām arī, ka Val-

miera un Trikāta tiek Beverīnai blakus minēta, kādēļ tikai

vairs Celīša kalns un Beku kalniņš var būt nesuši Beverīnas

vārdu. Kuram nu pēdīgi no šiem abiem lai dodam priekšroku?

Daži pētītāji domā, ka Beverīna esot atradusies uz dien-

vidiem no Trikātas. Uz to aizrādot tas fakts, ka igauņi iz-

laupījuši pa priekšu Trikātu un tad tikai apsēduši Beverīnu.

Tā mēs varam gan domāt par moderno karu, kur uzbrucēju

nolūks ir sakaut savu pretinieku un pamazām ieņemt viņa

zemi. Baidīdamies no Cēsu bruņiniekiem, igauņi gan nebūt

nedomāja iekarot Tolovas zemi. Tāpat arī vēlāku tolovieši,

galīgi sakāvuši igauņus, neatņēma vis viņu zemi. Tie bija

sirotāju kari, kuru nolūks bija iegūt laupījumu. Igauņi bija

gluži negaidot uzbrukuši trikātiešiem, izlaupījuši tos un tā tad

pirmo savu nolūku sasnieguši. Redzēdami, ka latvieši bija ar

uzbrukumu pārsteigti, nevarēja tik drīz koncentrēties, un arī

bruņinieki nenāca tiem palīgā, igauņi sadomāja ari aplenkt

Beverīnu, kur, zināms, bija atrodamas dārgākās mantas. Vai

tad nu gan igauņi, taču drusku kavēti ar pirmā laupījuma ap-

sargāšanu, būtu vēl gājuši tālu prom uz dienvidiem Cēsu bru-

ņinieku tuvumā, no kuriem viņi baidījās? Prātīgāki būtu bijis,

ja viņi būtu virzījušies uz ziemeļiem, tuvāku savām robežām.

Bet ja nu mēs nezinām ne virziena, ne tāluma, kā igauņi gājuši,

tad mums ir jāapmierinās ar loģiskiem slēdzieniem. Loģiski

spriežot, mēs tik varam teikt, ka sargādami lielu laupījumu,

viņi nebūtu gājuši pār purviem uz Raunu, Cēsu bruņinieku

tuvumā. Tāds pats neapdomāts solis viņiem būtu bijis celties

pāri par Gauju uz Valmieru jeb Vaidavu. Tā tad mums pa-

liek pirmā vietā Vijciems un otrā vietā Beku kalniņš, kur

varētu būt bijusi igauņu aplenktā Beverīna.

Beverīnu, kā zināms, nodedzinājuši krievi, un prof. Fr.

Balodis ir atradis uz Beku kalniņa nodedzinātas pils atliekas.

Pēc chronikas vārdiem ir nodedzinātas ari citas pilis, piem.

paša Kaupo pils. No otras puses nodedzinātas pils kokus

varēja arī apkārtnes ļaudis malkā sadedzināt, tā kā pēc 700

gadiem varbūt galīgi iznīkušas uguns zīmes. Tā tad ogļu

jautājums vien nevar izšķirt šo svarīgo lietu. Tāpat ir mums
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zināms, ka arī uz Celīša kalna ir redzamas ugunsgrēka pa-

zīmes.

Tad tiek uzsvērts, ka Beverīnai bijuši cieši sakari ar

Imeru, kādēļ abas šās vietas meklējamas kaimiņos. Te nu ir

priekšroka jādod Celīša kalnam, kas Imerai jeb Sedai stāv

tuvāku nekā Beku kalniņš. Ja mēs vēl Kokmuižas upītē mek-

lētu Imeru, tad būtu jāatspēko P. Abula svarīgie aizrādījumi

pret to.

Pie Beku kalniņa tiek jau no 1688. gada minēta arī kāda

Bebru māja, kas atgādinātu Beverīnas nosaukumu. Bet

P. Abuls aizrāda, ka 1625. gadā šādas mājas vēl neesot bijis.

Turpretī Vijciemā P. Abuls aizrāda vecos dokumentos kādu

«Bebber Kirche» un arī vēl tagad kādu Bebrīša māju.

Bet visas šādas lietas ir sīkumi, kuriem šai jautājumā nav

visai lielas nozīmes. Svarīgākais ir tomēr tas fakts, ka Celīša

kalns atrodas pie svarīgiem satiksmes ceļiem, kamēr Beku

kalniņš stāv gluži nomalē pie Gaujas, kur nav vērojami nekādi

lielāki satiksmes ceļi. Pēdējais nestāv arī ne draudzes, ne

pagasta centrā. Grūti iedomāties, ka pamazs kalniņš šādā

nomalē būtu kādreiz bijis lielās Tolovas rezidence.

Visvairāk pētītājus kavēja tas apstāklis, ka Vijciemā

meklēja arvien chronikā minēto «villa apud Vivam», ciematu

pie Vijas. Bet ja nu chronikā sauc mazo Riekstu kalniņu Cēsu

pils parkā par pili (castrum), kādēļ tad gan vislielākais pils-

kalns Latvijā tur tiktu saukts par ciematu? P. Abuls pieved

vairāk muižu vārdus, kas dabūjušas savus nosaukumus no

Vijas, tā tad nav mums pietiekoša iemesla saukt taisni Celīša

pilskalnu par šo ciematu.

Par Celīša pilskalnu ir uzglabājusies arī viena teika divos

variantos, kas — kā liekas — var zīmēties uz Beverīnu (Latv.

pasakas un teikas, XV s. 322. Ļ p.).

Augšā minēto Beku kalniņu es drīzāk turētu par sargu

nometni pie Gaujas. Senajā Latvijā Gauja bija svarīgākais

satiksmes ceļš, ko izmantoja arī sirotāji, to starpā arī pirāti

no jūras. Ja Gauja nemaz netiktu apsargāta, tad sirotāji va-

rētu gluži negaidot aplaupīt vietējos iedzīvotājus un — kad

vajadzīgs — atkal slepeni aizbraukt projām. Turpretī sargi no

šādām nometnēm jau paši varēja uzsākt pirmo cīņu ar ne-

lielu sirotāju pulku. Ja sirotājiem bija liels pārspēks, tad sargi
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gan atklātā cīņa neielaidās, bet aprobežojās ar paziņošanu

par uzbrukumu un ar ienaidnieka laivu novērošanu. Sirotājiem

tad vajadzēja vai nu daļu savu laužu atstāt pie laivām par

sar s
r iem, vai arī sagatavoties uz vislielākām briesmām. Par

tādām sargu nometnēm es turu tos nelielos pilskalnus, kas

atrodas uz Gaujas pusi pie lielajiem Siguldas, Turaidas un

Krimuldas pilskalniem. Es nevaru iedomāties, kāda cita no-

zīme gan varētu būt bijusi šiem mazajiem pilskalniem, bla-

kus lielajiem. Tādām sargu nometnēm tad nu es arī pielī-

dzinu minēto Beku kalniņu. Šīs nometnes visas ir ar laiku

atstātas un palikušas bez kādām atmiņām tautas nostāstos.

Turpretī lieli pilskalni ir palikuši par ievērojamiem centriem

arī vācu valdības laikos, kā piemēram Sigulda, Turaida, Kri-

mulda, Rauna, Smiltene, Vijciems.

Vēl daudz grūtāki kā Beverīnu, ir mums noteikt Rūsiņa

pils Sotekles vietu, jo Indriķa chronikā piemin to tikai vien-

reiz un turklāt bez kādiem tuvākiem aizrādījumiem. Chroni-

kas vārdi tulkojumā skan šā: «Kad jau visa Livonija un Let-

galija bija kristīta, latviešu vecākie: Rūsiņš no Sotekas pils,

Varidots no Autīnas, Tālibaldis no Beverīnas un arī bruņnie-

cības brālis Bertolds no Cēsīm nosūtīja savus sūtņus pie

igauņiem Ugaunijā.» Kādu citu ziņu par Sotekli mums arī

vairs nav. Drošs še ir tikai tas fakts, ka Tālibaldis, Varidots

un Rūsiņš vairāk reiz turās kopā, kādēļ viņi gan būs bijuši

kaimiņi, bet ar visu to ir tomēr maz kas teikts. Grāfs Sīverss

ar A. Bilenšteinu novieto Sotekli Raiskuma pilskalnā pie Cē-

sīm, skolotājs Balodis ar J. Krodzinieku meklē to Bilskas

pilskalnā pie Smiltenes, pēdējā laikā daudzina arī tādu vēro-

jumu par Tanīsa kalnu. Tā kā chronikā ir runa par sūtņiem

pie igauņiem un Sotekle ir minēta pirmā vietā, bet Cēsis pē-

dējā vietā, tad varbūt varētu domāt, ka Sotekle stāv uz zie-

meļiem no Cēsīm, kas runātu varbūt Bilskas pilskalnam pār

labu. Varbūt, ka uz to aizrādītu arī igauņu uzbrukums lat-

viešiem 1211. gada rudenī, kad igauņi vispirms sagūsta kādus

Rūsiņa draugus, tad aplaupa Trikātu un beidzot aplenc Beve-

rīnu. Ja nu igauņi vispirms sagūsta Rūsiņa draugus, tad Rū-

siņa zeme it kā būtu igauņiem tieši sasniedzama. Bet to pašu

Rūsiņu mēs sastopam arī kopā ar Dabreli cīņā pret vāciešiem.

Pēc šām ciņām Sotekle būtu jāmeklē drīzāk uz dienvidiem no
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Cēsīm. Ja Smiltene būtu Rūsiņa novads, tad tas iespraustos

par daudz dziji Tolovas robežās. Nebūtu arī pareizi visus

latviešu centrus meklēt Cēsu un Valmieras apkārtnē. To ievē-

rojot, P. Abuls bija pārliecināts, ka Sotekle atradusies kaut

kur Vidzemes dienvidu austrumos. Tā tad par Sotekli mums

pastāv tikai pretējas hipotēzes un grūti ir dot kādai priekš-

roku. Sotekle gan laikam nozīmē sateku, t. i. vietu, kur divas

upes satek kopā. Par tādu sateku gan nevarētu nosaukt ne

Smiltenes ne arī Raunas pilskalna vietu.

Drusku vairāk ziņu ir mums atkal par Varidota pili Au-

tīnu (castrum Autine), sauktu arī par pilsētu (urbs Autiņa.

Bruiningk v. Busch, Livlāndische Gūterurkunden, I, 3, Nr. 2).

Indriķa chronikā stāsta, ka 1212. gadā Autīnas latviešiem iz-

cēlies strīds ar Cēsu ordeņa brāļiem par noņemtiem laukiem

un bišu kokiem, t. i. dējalām ar dravām jeb dorēm. No tā

nu skaidri ir redzams, ka Autīnas novada robežas ir sniegu-

šās līdz Cēsu ordeņa zemes robežām. Ja nu ievietojam Autiņu

Valmierā jeb Skujenē, tad tas izliekas par tālu no Cēsīm.

Cisu apgabalu šķir no Valmieras apgabala Raunas un Rube-

nes draudze, bet no Skujenes atkal Āraiši. Tā pati chronikā

stāsta tālāku, ka 1215. gadā igauņi iebrukuši latviešu zemē un

aplenkuši Autīnas pili, bet kad ordeņa brāļi no Cēsīm nākuši

latviešiem palīgā, tad igauņi bēguši projām un nonākuši uz

vakariem Trikātā. Tāpat arī 1208. gadā igauņi iebrūk Tri-

kātā, kamēr krievi kādreiz iet no Cēsīm caur Trikātu uz

Igauniju. Pēc visa tā varam vērot, ka no Cēsīm caur Trikātu

būs gājis kāds ceļš uz Igauniju un ka apmēram starp Cēsīm

un Trikātu ir atradusies arī Autīnas pils. Arī teikas daudzina

vecus kara ceļus starp Vijciemu, Smilteni un Cirgali (L. t. pas.

ūn teikas, XV, 402. 1. p.). Itin droši Autīna stāvējusi Gaujas

kreisajā pusē, jo ne par Cēsu bruņiniekiem, ne arī par igau-

ņiem nav sacīts, ka viņi augšā minētos gadījumos būtu gājuši

pāri par Gauju. Par Skujeni un Āraišiem še nepavisam nevar

būt runa, jo no turienes igauņi nevarētu neilgā laikā nonākt

līdz Trikātai, ejot vēl pāri par Lisas un Abula purviem. Šai

ceļā viņiem ari Cēsu bruņinieki būtu varējuši viegli aizstāties

priekšā. Tādā ziņā Autīnas meklēšanai paliek pāri tikai vairs

Rauna ar savu Tanīsa kalnu, uz ko, kā augšā minēts, jau ve-

cais Hūpelis bija griezis vērību. Rauna ir arī liela draudze ar
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Tanīsa kalnu pašā vidū. Tad vēl Rauna ir uzglabājusi savas

etnogrāfiskas un dialektiskas savādības, kas liecina par šās

draudzes robežu vecumu. Tikai tādā lielā novadā ar noteik-

tām robežām tad ari varam iedomāties tādu patstāvīgu seno

latviešu valdnieku, kāds laikam ir bijis Autīnas Varidots. Arī

veca pilsēta ir bijusi Rauna, kā mēs zinām no archaioloģ'jas

un vēstures liecībām, un tikai vecas pilsētas vietā mēs varam

meklēt šo «urbs Autīna». Raunas apkārtnē nu ari nav ne-

viena tāda novada un neviena tāda pilskalna, ko varētu vest

saskaņā ar minētām chronikas ziņām. Ap Raunu vijas arī

daudz teikas, kas liecina, ka tai piederējusi liela loma seno lat-

viešu dzīvē („Latviešu t. pasakas un teikas" XV s. 297—8. 1. p,).
P. Abuls ir pārliecināts, ka Autīna atradusies septiņi ki-

lometri no Cēsīm uz austrumiem, Cēsu draudzes Priekuļu

pagasta Sāruma mājas zemē uz Vaives upes labā krasta, uz

tagad tā sauktā Sāruma Lielā kalna. P. Abulu, kas citādi ir

diezgan uzmanīgs, spriežot par senās Latvijas robežām, šo-

reiz ir maldinājuši nelaimīgi vārdu salīdzinājumi. Pāra kilo-

metru no Lielā kalna esot kāda Eicēna māja, kas atgādinot

kāda dokumenta pili Aucenice, un šī atkal neesot nekas cits

kā Autīna. Bet nu Eicēns, Aucenice un Autīna ir trīs dažādi

vārdi, kuru identificēšanai mums nav nekāda pamata. Autīna,

kā zināms, pārgāja bīskapa īpašumā, kamēr Cēsis ar plašu

apkārtni palika bruņiniekiem. Kad tad nu bruņinieki būtu

Autīnu atkal bīskapam noņēmuši? Patstāvīgam latviešu kun-

gam Varidotam taču piederēja vismaz viena draudze, nevis

samērā mazais Priekuļu pagasts, kas vienādi ir piederējis

Cēsu draudzei. Arī pēc chronikas ziņām Autīna nevar būt

stāvējusi septiņi kilometri no Cēsīm uz austrumiem. Ja igauņi

baidījās un jau bēga no bruņiniekiem, dzirdēdami tikai par

viņu nākšanu, kā tad viņi iedrošinātos ielenkt kādu pili sep-

tiņi kilometri uz austrumiem no Cēsīm? Tad jau Cēsu bru-

ņiniekiem būtu loti viegli atgriezt igauņiem atkāpšanās ceļu no

ziemeļu puses. Nav mums nekādu šaubu, ka Autīna atradās

uz ziemeļiem no Cēsīm un ne mazāk kā par divdesmit kilo-

metriem. Pirmkārt šādā atstatumā stāv parasti lielāku drau-

džu centri viens no otra, otrkārt tuvāku pie Cēsīm igauņi ari

nebūtu iedrošinājušies aplenkt kādu pili.

Tanīsa kalna nosaukumu visvieglāki būtu mums salīdzi-
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nāt ar «castrum Antine», kā Autīnu raksta «Scriptores rerum

Livonicarum» izdevumā. Varētu tik vēl šaubīties, kādēļ gan

tādai pilij, kas cēlusies senajos pagānu laikos, būtu dots svētā

Antonija vārds. Arī to varētu izskaidrot, jo priekš vācu

ienākšanas jau krievi bija kristījuši Vidzemes latviešus. Tā

tad Antonija, Antiņa jeb Tanīsa kalns būtu tas pats, Kas

«castrum Antine». Bet ja nu vecākos rokrakstos sastopam

Autīnu, tad nemēģināsim arī šo vārdu grozīt. Tanīsa kalna

nosaukums var arī vēlāku cēlies būt. Tā pēc kāda 1474. gada

dokumenta vienam «Tonies Rennen» piederējuši Raunā lielāki

zemes gabali (Bruiningk v. Busch, Livlāndische Gūterurkun-

den, I, 452, Nr. 496), kādēļ kalnu varēja nosaukt ari pēc šā

Tanīsa. Tomēr arī Autīnas nosaukuma etimoloģija nav visai

skaidra, jo varam celt iebildumus tāpat pret «Avotiņa», kā ari

pret «Autiņa» kalnu. Visu to ievērojot, varbūt, ka arī «An-

tine» nav vēl galīgi atmetama.

Zīmējoties uz Raunas Tanīsa kalnu, varam to tomēr gluži

labi nosaukt par «avotiņu kalnu», jo visā tai apkārtnē ir loti

daudz avotu.

Ar to nu gan vēl nav aktis slēgtas par minētiem trim

pilskalniem, un viens otrs atradums var vēl šo to grozīt.

Tomēr salīdzinājot dažādas hipotēzes, mēs arvien vairāk, tu-

vojamies patiesībai. Varbūt, ka esmu izrādījis savu bezparte-

jību ari ar to, ka neesmu pats uzstādījis nevienas hipotēzes,

kādēļ viens vērojums nevarēja man stāvēt tuvāk par otru.

Saskaņojot agrākās hipotēzes par šiem pilskalniem, mēs nu

būsim panākuši četrējādas priekšrocības. Pirmkārt, svarīgā-

kās senlaiku pilis vairs netiek novietotas uz maziem kalniņiem

un vienīgi Cēsu un Valmieras tuvākā apkārtnē. Otrkārt, lielie

Vijciema un Raunas pilskalni vairs nepaliek bez ievērības, bet

dabū savu svarīgu nozīmi, kas stāv arī saskaņā ar viņu lie-

lumu. Treškārt, seno novadu robežas ir pielīdzinātas tagadējo

draudžu robežām un tā tad tās netiek vairs grozītas pēc

brīvas fantāzijas. Ceturtkārt, senie latviešu centri netiek vairs

meklēti kādās nomalēs starp purviem un mežiem, bet tiek

identificēti ar ievērojamām vietām vēl mūsu dienās. Nav

domājams, ka vācu kungi būtu cēluši savas muižas purvos

un mežos, tālu no satiksmes ceļiem, atstājot ievērojamās lat-

viešu pilis gluži pie malas.



2. Thalibaldus, Westhardus, Russinus.

Tālivaldis jau tā ir iesakņojies mūsu rakstos, ka ir jā-

šaubās, vai tādu rakstību vēl varam grozīt. Un tomēr Indriķa

chronikā raksta gluži kārtīgi «Thalibaldus», nevis «Thalival-

dus». Man liekas ne visai loģisks arī Tālvalža nosaukums,

kas it kā valdītu tālumā, nevis tuvumā. Smiltene jau laikam

gan piederēja pie Tolovas valsts un Raunā uz pašām Smil-

tenes robežām ir veci mājas vārdi Baldis, Rozbaldis un senāk

bijis vēl Mežbaldis. Vai tad nevarēja būt arī Tālibaldis? Kā-

dēļ mums tas vārds jāpārgroza par Tālivaldi? Visvaldi tā

pati chronikā raksta «Wissewalde», nevis «Wissebalde».

Pazīstamo Zemgales valdnieku chronikā sauc «Westhar-

dus», ko Būga salīdzina ar leišu vārdu «Vieštartas». V. Olavs

turpretī, atsaukdamies uz rīmju chronikas vārdu «Vesters»,

dēvē to par Viesturi. Kurai formai lai nu dodam priekšroku?

Pilnīgas drošības gan mums nav ne par vienu, ne arī par

otru formu. «Westhardus», kā redzams pēc ortogrāfijas, ir

vispirms ģermānizēts un tad atkal latīnizēts. Chroniku autori

dzirdēja šos vārdus gan no latviešiem, gan no lībiešiem, gan

arī no igauņiem. Arī leišu starpniecība nav izslēdzama, jo

kādu zemgalieti reiz sauc par «Gayle», reiz atkal par

«Gayde». Ja leišiem bija vārds Vieštartas, tas vēl nenozīmē,

ka arī latviešiem itin droši bija Viestarts. Augšā minēto

Gaili mēs gan iaikam parasti nesauksim par Gaidi, kādēļ
varbūt arī Viestarta vietā labāk runāt par Viesturi. Ja kādas

personas vārds mums ir pazīstams divās nedrošās formās,

tad gluži vienkārši ērtības dēl jādod priekšroka vienkāršākai

un saprotamākai formai.

Sotekles pils latviešu valdnieks chronikā tiek dēvēts

«Russinus», kādēļ to parāti sauc par Rūsiņu. Bet tā kā ir
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pazīstams mājas vārds Rūsiņš, kamēr Rūsiņš ir latviešiem

svešs vārds, tad pirmai formai būtu jādod priekšroka.

Kuršu karalis chronikā tiek saukts «Lammechinus», ko

parasti pie mums raksta par Lameķinu. Bet tā kā jau Lape-

kins un Lūkins ir mums pazīstami vārdi, tad droši vien va-

ram rakstīt arī «Lamekins».

Zinātniskos rakstos — vismaz iekavās — vienādi ir jā-

raksta īpašvārdi arī pašu chroniku ortogrāfijā, bet plašākai

publikai gan seno latviešu vārdi ērmotā rakstībā arvien izlik-

sies svešādi.



3. G. Manceļa sprediķu grāmata kā vēstures

avots.

Mancelis savos sprediķos bieži vien piemin atmiņas par

agrākiem laikiem, ko viņš pats redzējis jeb dzirdējis. Daudz

reiz mēs .tur sastopam tādus sīkumus, kādu trūkst plašākos

vēstures rakstos. Tādas ziņas ir sevišķi etnogrāfam loti

svarīgas.

Tā kā paša Mancela ortogrāfija apgrūtinātu rakstu iespie-

šanu, tad visi teksti ir pārrakstīti tagadējā rakstībā, vieglākas

saprašanas dēj dažreiz pārlabojot ari dažas valodas kļūdas.

Vecā Kurzemes lielkunga ieceltā svētku dienā, kas tika

svinēta miera līgumam ar krieviem par piemiņu, Mancelis

raksta savā sprediķī šādas atmiņas:

«Ab anno 1582. usq. ann. 1647. den 15. 25. Januar.

Nu jir palēkuši sešdesmiti un pieci gadi, kamēr mūsu

cienīgā Liela -Kunga un Zemes -Tēva tēva - tēvs pavēlējis jir

par visu šo zemi šo dienu ik gadus -kārtā Dievam par godu

slavēt. Aizto tie lieli krievi to Vidzemi nevien gauži izpostīja,
bet ir tos ļaudis: zemniekus, vāciešus, ja ir muižniekus un

zeltnešus, mocīja, piņķēja, dīrāja, svilināja un cepe iesmā uz-

durtus kā cūkas, ar pātagām acis no pieres izkapāja, sievas,

gaspažas un jumpravas kaunā lika un apsmēja, citus nokāve,

citus par mūžīgiem vergiem krievu zemē novede, citus turpat

plikus kā no mātes dzimušus uz tiltu vede, ar nūju jeb bozi

priekš pieres sviede un lika tos tad upē iepult, apslīkt un no

zivim un putniem apēst. Ak, ciekāds uz sutraiņa palika! Cie-

kāds mātes-bērns no suņiem ceļmalā kļuva apēsts! Ciekāds

cietumā sapuva! Un kas var visas tās bēdas izrunāt, ko tanī

krievu laikā tie ļautiņi: jauni un veci, bagāti un nabagi, vā-

cieši un zemnieki, muižnieki un citi godīgi ļaudis, redzējuši un

cietuši jir?» (Lettische Postill, i, 171. un 172.)
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Pats Mancelis ir dzimis 1593. gadā Kurzemes Mežmuižā,

tā tad vina vecāki un citi viņa laika biedri ir tas briesmu

laikus piedzīvojuši. Pie Mancela stila vēl ir jāpiezīmē, ka viņš

nemēdz vis runāt par «vāciešiem un latviešiem», bet gan par

«vāciešiem un zemniekiem» (I, 181. 11, 213, 355 v. c). Viņš

še šķir gan «muižniekus un zeltnešus», bet citā vietā (11, 19)

dod šādu izskaidrojumu: «Tādēļ top vēl muižnieki zeltneši

saukti, ka tiem piederās zeltu nest.»

Par tiem pašiem laikiem Mancelis vēl raksta: «Dieva

gaužu sodu jir jutuši krieva laikā tie ļautiņi, Vidzemē dzīvo-

dami. Tik daudz kļuva žēl&is vācietis, ciek zemnieks, tiek

zeltnesis, ciek arājs. Viens tik lab kā otrs tapa ar pātagām

kapāts, ka āda plīsa un asinis līdz ar miesām izlēce. Citi

kļuva gabalu gabalos sakapāti, citi dīrāti. Kam rītā agri mai-

zes riecins bija, vakarā tas nezināja, kādas mokas tam bija

jācieš» (I, 184).

Par vēlākiem kariem Mancelis sniedz šādas zinas:

«Anno 1605. 1607. bis aufs 1633. Jahr.

Dievs izsūtīja vēl citus kalpus, tie bija vina kara - viri,

tie dažam ar bisām un ar zobeniem ausis atdarīja. Un kas

pirmāk negribēja ar labu dzirdēt, tam kļuva ausis tā kārnītas,

ka viņš nezināja, kur tam bija palikt. Apdomājieties paši,

mīļie draugi, ciek saime, pillā saime, liela turīga saime jir

izpostīta! Nevien bērni, bet ir vecāki svešā tautu zemē nost

vesti. Dažs tēvs, daža māte, savu dēlu, savu meitu žēlo sacī-

dami: «Dievs zina, kur mans dēliņš, mana meitiņa, tautu laikā

izklīda?» Dažs nezina, kur viņam dzimtene» (11, 37).

Šo aizrādījumu vēl papildina ziņas par sirotājiem. «Tādi

laupītāji jir, katri tautu laikos paši siro, jeb siriniekus uz savu

kaimiņu uzrāda» (11, 201). «Apdomā, mīļais draugs, cik drīz

nāk sveša tauta, aplaupa tevi, ka tev nepaliek ne sālsgrauds,

ne maizes kumoss, ne kāposta lapa» (11, 240). «Būs tev dot

laupītājam, sireniekam un bezdievīgam karavīram, ko tu ta-

vam godīgam mācītājam nedod» (11, 284). «Kad sirinieki

svētdienā siro, tas nejir tev aizliegts tavu nabadzību, ko

Dievs tev jir devis, slēpt un glabāt» (11, 294).

1601. gada 15. augustā Latvijā bijusi liela salna, kas no-

saldējusi visu vasarāju. Arī ziemas rudzi tai gadā izdevušies

Vēsturiski un etnogrāfiski raksti 2
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ļoti slikti. Tai pašā laikā ļaudis vēl cietuši no cauri ejošiem

kara spēkiem un sirotājiem, tā kā izcēlies liels bads, kuram

atkal sekojis mēris. Šos briesmu laikus Mancelis tēlo vairāk

sprediķos.

«Anno 1601. Dievs sūtīja mums tādu badu, ka viens cil-

vēks otru ēde. Zagļi no karātavām maitāti, uz ratu likti, kļuva

naktīs nojemti un apēsti. Vīrs savu sievu un bērnus nokāve,

mucās iesālīja un no liela bada ēde. To vēl dažs labs vecs

cilvēks piemin» (11, 37).

«Neg jir Dievs šo zemi sodījis ar dārgu laiku, ka cilvēks

cilvēku ēde; jo nomaitāti ļaudis no karātavām un ratu kļuva

apēsti» (I, 184. Ar roku vēl ir pierakstīts: «Item Anno

1660.»).
«Anno 1602. Dievs sūtīja mums mēri. Ar to viņš mūs

tā aicenāja, ka mēs redzējām cilvēkus šurp un turp ceļa malā

aizpulušus. Suņi, vilki un zvēri tos ēde, nebija neviens cil-

vēks, kas cilvēku apraka. To vēl dažs labs vecs cilvēks

piemin» (11, 37).

«Tūdaļ tanī pašā gadā rudenī liels mēris bija, ka dažs

cilvēciņš ceļa malā pieklupa, nomira un no suņiem apēsts tapa.

Tik bija tas gads pagājis, tad sveša tauta uzklīda no visām

malu malām, tie izpostīja visu šo zemi nežēlīgi» (I, 184. Ar

roku ir vēl pierakstīts: «Item Anno 1657»).

«Anno 1602. Im Dūnaburgischen un Livland. Es šķietos,

mēs esam Dieva rīksti arīdzan šinī zemē dažu reižu jau ju-

tuši un baudījuši. Ciek reizas Dievs mūs sodījis jir ar badu,

ka viens cilvēks otru ēdis, ir tos nomaitātus grēceniekus no

karātavām un no ratu naktī zagdami. Vīrs savu sievu un

bērnus nokāvē un kā lopu miesu mucās iesālīja. Cik ilgi

Dievs mūs ar lielu karu sodījis jir. Tēvs, māte nezināja, kur

dēls, kur meita izklīda. Rads no rada tagadīn vēl nenieka

nevar sajust. Ciekāds jir nopūlēts un no tautām svilināts kā

vepris? Sievas, meitas, ja ir nepieauguši bērni lielā kaunā

un negodā likti. Ne jir Dievs mūs sodījis ar mēri? Suņi un

zvēri un putni jir dažu cilvēku apēduši. Aizto kas tos apraka?

Vīrs bēdze no sievas, sieva no vīra. Bērni apmira, nebija

neviens, kas tos apglabāja» (11, 195).

Mancelis varēja ņemt šīs ziņas arī no Fr. Engelkena

raksta, kas tika iespiests jau 1603. gadā, tomēr dažas lietas
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viņš atstāsta kā aculiecinieks, un par citām saka, ka veci cil-

vēki vēl to atminot.

Par agrākiem kariem, badu un mēri ir mums citas daudz

plašākas liecības, tā ka Mancela aizrādījumi var mums no-

derēt tikai par papildinājumiem. Turpretī, kur Mancelis

raksta par latviešu ikdienas dzīvi, tur šīs ziņas ir dažreiz

pavisam neatsveramas. Apskatīsim vispirms, kādi uzraugi

un priekšnieki tiek latviešiem daudzināti.

«Kungiem, muižas kungiem, vagārēm, jātniekiem, stā-

rastiem, kubijasiem būs arrīdzan uzlūkot, ka vinu ļaudis to

svētdienu pareizi svētī» (11, 296).

«Kā jirtad tev platas ausis, kad tu dzirdi, ko tavs kungs,

tavs galinieks, tavs vagāre, stārasts jeb kubijass saka?»

(11, 102).

«Kas kait, ka tu arīdzan meties par kungu, muižas kungu,

vagāri, tiesnesi, jātnieku?» (I, 289).

Bieži Mancelis runā par kungu un zemnieku savstarpē-

jām attiecībām, kādas vēsturēs un likumu grāmatās nav

sastopamas.

«Ciekkārt tas lēcās ir šinīs zemēs, ka tas, kas citus ļaudis

uzrunā: tiem būs celties pret savu kungu, tas top grūti noso-

dīts, brīžam ir ar ratu nodauzīts, jeb cits sods tam pāriet. Un

tie, kas liekās pārrunāties un melo nepatiesi uz savu kungu,

kā kļūst tie pārmācīti? Uz muguras viņiem tā mācība tik

raibi uzrakstīta stāv, kas to var lasīt, tas saka, tā mācība šī

esoti: «Klausi kungu!»

Dod, mans draugs, tavam kungam godu! Aizto kas savu

kungu tīstās, tas to arīdzan kaunēsies un kauna dēļ tam godu

parādīs. Tu esi dzirdējis, ka Dievs pats tos kungus ieceļ,

tāpēc būs tev arīdzan no Dieva puses tos cienīt. Nevien no

sirds, bet ir no ārienes parādi tavu godu tavam kungam!

Runādams ar tavu kungu, runā ar godu, proti kaunu, nebram-

mē, nebrēc, neturi cepuri uz galvas, bet turais godīgi un šķie-

ties: Dievs pats tavā priekšā esots.

Ābrahams, gribēdams runāt ar tiems bērniems Heth,

klanījās un locīja ceļus, aizto tie bija tie zemes kungi. Redzi,

to darīja tas, kas Dieva draugs bija, un viens tēvs visu ticīgo

dēvēts top. Un tu kā lops negribētu cepuri priekš tavu kungu

nojemt?» (11, 369).
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«Jūs, mīli draugi, zināt paši, kad jūs nākāt priekš jūsu

kungiem, tad nenākāt jūs ar tukšu roku; bet atzīdami savu

kungu, atnesāt ikkatrs, kas pie rokas, un tas ir gods jums un

jūsu kungiem. Tā jir veca tiesa» (I, 122).

«Viens arājs netop no lieliems kungiems augsti turēts;

aizto, jeb viņš Dieva priekšā gan augsts, un Dievam vairāk

patīk, nekā dažs lepns bagāts cilvēks, ja viņš Dievu bīstās

un pēc Dieva vārdu dzīvo un tam kalpo; tomēr viņš augstiem

kungiem par vergu jir» (I, 260).

«Šinī pasaulē nemaksā daudz viens nabags cilvēks pie

augstiem, bagātiem un lepniem laudim. «Nabagam būs allaž

mālus mīt, bagātais dodas pa mīkstu zāli iet,» jir sakāms

vārds. Dažā vietā top nabags cilvēks slimāki nekā kāds lops

turēts. Dažs cienī savu suni labāk nekā nabagu cilvēku: tam

būs dienas un naktis muldēt» (11, 140).

«Ko tu sacītu, kad tas kungs uz beņka gulētu un kalps

gribētu mīkstu gultu meklēt?» (I, 275).

«Dažs uzjem pavasarī no sava kunga tik un tik daudz

pūru šādas un tādas labības, solīdams rudenī ties -tiešām to

nomaksāt. Lēta jemšana, bet grūta maksāšana» (I, 335).

«Ko dažs dara šinīs laikos? Viņš pievil savu kungu, kur

varēdams: dod lāčauzas par labiems rudziems, ar griķu

miltiems sajauc viņš vasku, tad dod par tiesu. Būs viņam at-

baru bērt, tad žēlojās: tam labība neizdevusies» (11, 202).

Mancelis piemin arī kalpus, kas strādā pie saimniekiem.

«Viens arājs, gribēdams steigties un savu druviņu pareizi

apkopt, jem kalpus: tiem būs viņam palīdzēt art, ecēt, un kas

pieder pie lauka darba, tikuši strādāt.
...

Un šie kalpi top

Izsūtīti un kā tiem būs slinkot, vasarā apakš vītolu ēnā jeb

ziemas laikā aizkrāsni gulēt, kājas staipīt, rokas atmest un

gozēties, bet ka tiems būs strādāt» (I, 262).

«Ko dara dažs knēvelis? Uzaudzis maganīt, ka jau var

pieguļā jāt un sev bandas sēties, nedod vairs tēvam un mātei

labu vārdu» (111, 175). «Ne jir tev krāšņas bandas bijušas?»

(11, 182).

Bieži vien Mancelis pamāca, ka ļaudis nevar iztikt bez

tiesas.

«Kad nu kungi un tiesa nebūtu bijusi, kas tos ļaudis tie-
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satu? Kas tos saderinātu? Kas tos pārgalvjus sodītu?»

(11, 365).

«Ja mums būs pret ikkatru žēlīgu sirdi turēt, tad kungi

un tiesa nedrīkstēs nevienu blēdi pārmācīt, nevienu zagli kārt,

nevienu burvi dedzināt, nevienu slepkavu nomaitāt» (11, 77).

«Lieliem kungiem, pils- un muižaskungiem, tālīdz arīdzan

muižniekiem būs sodīt tos blēžus un laundarītājus» (11, 79).

Senie sodi ir bijuši loti bargi, kā to liecina vairāk ziņas

no sprediķu grāmatas.

«Redzam mēs, kad kāds grēcenieks izvests kļūst, un tam

būs savas noziedzības dēļ no bendes nomaitātam tapt, jeb no-

cirstam, jeb pakārtam, jeb ar skriteli no apakšas jeb no vir-

sus lauzītam, jeb ar karstām tangām plosītam, jeb uz sārtu

mestam un dzīvam sadedzinātam, jeb pie staba piekaltam un

ar dūmiem no tālienes nomaitātam tapt, ka tas apsmok»

(111, 19).

«Citiem, katri navi nopelnījuši jir, un bus tiem savu tiesu

dabuit, tiem nekļūst kādas mokas uzliktas, kamēr tie nāk tanī

vietā, kur tiem tiesa kļūst darīta. Dažu reiz tos ir neizved

līdz pat karātavām, bet tos uz tirgus nomaitā. Kas sārtu, ratu,

kvēpumu un tādu gaužu sodu nopelnījis, tam nevajaga pašam

malku, salmus, skriteli, stabu un citas lietas, ko vajaga, uz

savas muguras nonesties, tās jau visas papriekšu izvestas un

savā vietā noliktas jir» (111, 147).

«Itin tā mēs sakām: «Viņš kļuva pakārts, nocirsts, ar

ratu nomaitāts, sadedzenāts,» tad mēs nesakām visu to, kā

tas darbs kļūst nostrādāts, aizto Dievam žēl mēs to sodu dažu

reiz redzam» (111, 152).
«Vēl nekādam grēceniekam, kas izvests "kļūst, kam būs

nomaitātam, karātavās nožņaugtam, sārtā sadedzenātam, ar

skriteli salauzītam tapt, tādam vēl dod pastaru malku dzert,

malku alus, ir dažam vīna malku, ka tam tā noskumusi sirds

kā atspirgt un ataust var» (111, 183).

«Tam [noziedzniekam] kļūst dzert dots jeb vīns, jeb me-

dus, jeb alus, ka tas varētu kā drošu sirdi turēties» (111, 151).

«Tu dzirdi, tu redzi pats ar tavāms acims, ka tie burvji

top nevien svilināti kā cūkas, bet pelnu pelnos sadedzenāti,

tās maukas šaustas top pie kāķa, slepkavs kļūst uz rata dau-

zīts, nocirsts un dažādi nomaitāts. Visas karātavas pillas
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zagļu karājas, citi klust nikni šausti, cits citādi pārmācīts»

(I, 320).

«Nedomā tu, blēdi, kas tu esi šinī pasaulē ar tavu blēdību

dažu reiz tavu kungu pievīlis, no tiesas izbēdzis, no kāķa, ka-

rātavām, zobiņa, rata un cita soda» (11, 403).

Latvieši, kā redzams, Maneeja laikos ir parasti dzīvojuši

rijās.

«Negrozaita vellam cepeti, ziemas laikā staipīdamies uz

rijas krāsns!» (I, 131).

«Cits staipa kaulus uz rijas krāsns, cits gozās saulē»

(11, 354).

Vairāk izteikumi sprediķos zīmējas uz latviešu mantu un

pārtiku.

«Dievs nevaicās tev, ciek pūru labības, ciek zirgus, vēr-

šus, lopus, ciek vecus dālderus, ciek simtu mārku naudas, ciek

sudraba saktas, ciek villānes un zilumus tu esi tavam bērnam

nopelnījis un atstājis» (I, 132).

«Viņš [velns] tam labprāt niknu zāli, kokaļus, mārnakas

un citu slimu sēklu starp kviešiem bārsta... Mārnakas to

labību pie zemes velk» (I, 200).

«Neviens būtu žēlojies: tam slimi rudzi, mieži esoši, ik-

katrs teiktos: «Man krāšņi, šķīsti rudzi, man labi kvieši,

mieži, man briedušas auzas, griķi, zirni jir» (11, 125).

«Pati saime Dievam žēl nezina, kā tā grib mielojama.

Tad tai kāpostu, zirņu, putras ne jir gan pie maizes, piena,

sviesta, pūtela ne jir gan, vēl gaida speķi jeb citu miesas ga-

balu» (11, 134).
«Dažs varētu tagad domāt: labāk būtu bijis, ka tie gudrie

būtu dāvenājuši vēršus, lūša ādas, medus podus, kviešus jeb

citu ko labu» (I, 122).

«Ja tai sēkli būs augļus nest, tad būs tev to izsēt. Klētī

ieslēgta, tur tā nenesīs tev augļus. Kāposti, rutki, rāciņi, bur-

kāni neaugs muskulī» (I, 257).

«Ko dara viena saimniece, kad viņa savā dārzā staigā

un ierauga šinī jeb citā dobē starp kāpostiem, lokiem un starp

citu Dieva dāvanu, kādu nātru jeb citu niknu zāli?» (11, 166).

Tautas tradiciju pētītājam ir vajadzīgs zināt, ka blakus

miežiem, rudziem, kviešiem, auzām un zirņiem, latvieši Man-

cela laikos ir sējuši arī griķus. Tāds pats ievērojams fakts ir
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tas, ka līdz ar kāpostiem, rutkiem, rāceņiem un sīpoliem lat-

vieši jau toreiz audzējuši savos dārzos arī burkānus. Šepat
vēl varam pieminēt aizrādījumu uz ābeļu potēšanu. «Tad

kļuvām mēs Viņam iedēstīti kā kāds ābeles zars citā zaļā kokā

kļūst iedēstīts, zaļo un krāšņus augļus nes» (I, 116).

Par seno latviešu apģērbu mēs atrodam Mancela spredi-

ķos šādas liecības:

«Dažs šinīs laikos tik lepns metās, ka tas vairāk nevaicā

pēc maizes, kur viņš to dabuis; bet viņš tālāki sniedz un

vaicā: «Kur es šādu un tādu vadmalu atrāšu sev svārkus

darīties?» Kā tad Dievam žēl daži zemnieki tik lepni metās,

ka tie jau vairs negrib milnu nēsāt, bet engelišu dārgu vad-

malu. Un ir saime nezina tagad, kādas drēbes tiem būs par

algu prasīt» (I, 336).

«Krāšņas drēbes, lapsu un caunu cepures valkāt un savu

lepnību rādīt, tas nemaksā nenieka, būtu tu ir sešus, astoņus

un vairāk dālderus skaitījis. Bet Dieva vārda dēļ vienu šķi-

liņģi izdot, tas grūti nākās» (I, 518).
«Dažs Dievam žēl, kam pillā druva bijusi, domā, kā viņš

savu labību grib dārdzināt, cits, kādas drēbes viņš gribās

pirkties, ar kādiem zīžu blāveriem un lielām burbuļainām

sudraba saktim savu sievu un meitas grib izģērbt» (11, 172).

«Cits baznīcā nācis, paušās ar jauniem svārkiem, zāba-

kiem, blāveriem, sagšām un tā projām» (I, 70).

«Cits nāk baznīcā, savas kurpes, jaunus zābakus, sudraba

satkis un jaunas drēbes gribēdams rādīt» (I, 330).

«Tas velis dažam cilvēkam priekš vaiga sedz biezu trinīšu

sagšu» (I, 317).

Visbiežāki Mancelis pārmet latviešiem alus dzeršanu

(I, 25, 148, 263, 273, 331, 335. 11, 22, 243), retumis arī alu

un medu (11, 293, 386). Savu sodu dabū arī brandavīns (I,

474, 539), jeb alus, medus un brandavīns kopā (11, 54, 204, 111,

53). Tā tad Mancela laikos brandvīna dzeršana pie latvie-

šiem jau bija izvērtusies par netikumu. Dzeršanu daudzina

no kannām (I, 25, 273, 11, 279) jeb klapēm (I, 263, 473, 11, 295)

un vienu reižu arī no biķera (11, 279). Šādas ziņas ir svarīgas

tautas tradiciju pētīšanā.

Mancelis žēlojas, ka baznīcas un kapsētas netiekot koptas

un kārtībā turētas.
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«Krogi un stedeles top uzcelti, bet pēc to namu, kur

Dieva vārdu būs sacīt un klausīt, neviens nebēdā: daža baz-

nīca stāv bez jumta, lietus līst, sniegs snieg, vējš pūš caur-

caurēm, ka vairs neviens nevar glābties. Daža noliekusies uz

vienu pusi, ar lielām briesmām jāiet iekšā. Kapsētas top iz-

rakņātas no cūkām kā rāceņu dārzs, neviens to nei kopj, nei

domā, kā varētu sētu apkārt taisīt» (11, 107).

«Turieta jūsu kapsētas paši arīdzan godīgi, šķīsti un

skaisti, ka ne ikkatra cūka, ikkatrs suns uztek un to apgānī

un izrok, izurkņā kā kādu rāceņu dārzu... Tā daraita jūsu

kapsētas arīdzan ciet, kā tādu vietu, kur jūs, jūsu draugi,

jūsu bērni, jūsu radi dusēs līdz pastarai dienai» (111, 214),

Slimības gadījumos latvieši saukuši savus bērnus dažreiz

citos vārdos, kādēļ dažreiz laikam arī aizmirsuši kristībā doto

vārdu.

«Šeitan būs mums mācīties, mūsu vārdu, katrs mums

mūsu kristībā dots jir, allaž atminēties» (11, 51).

Dažreiz latvieši toreiz nav gājuši pie Dievgalda.

«Ciekāds mūsu starpā jir, kas trīs, četrus, piecus, sešus

desmitus gadus vecs kļūst un ne jir nevienā reizā pie Dieva

galda bijis?» (I, 385).

Daži latvieši laikam arī maz bēdājuši par mācītājiem.

«Gan tas drīstētu bārties ar mācītāju jeb sacītu savā

prātā: «Kas baznīcas-kungam ar mani jādara?» Tāpēc būs

nu mācītājiems zināt, kāda laime [liktenis] tiem priekšā stāv:

kad tie saka, kas ir jāsaka, tad taps tie ienīdēti» (I, 32).

«Saka tas baznīcas-kungs kādam dzirulam, kādi grēki tā

plītēšana jir, tad dažs blēdis, pie alus klapes sēdēdams, ap-

dzied savu mācītāju» (I, 263).

«Laimi» Mancelis bieži vien lieto likteņa nozīmē, kā

redzams arī no sekošiem piemēriem:

«To pašu laimi redzēja arīdzan Jēzus Kristus» (I, 100).

«Tāda laime mūsu Pestītājam vēl šodien» (I, 80).

Līdz ar netikumiem Mancelis nosoda pie latviešiem arī

viņu dziesmas.

«Ārīg tu vari, blēņas dzirdējis, paturēt? Dziesmu, vien-

reiz ganos jeb krogā dziedātu, to tu vari paturēt, tik ilgi tu

dzīvo» (I, 70).
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«Cik reizas esi tu bezkaunīgus vārdus runājis un blēņu

dziesmas dziedājis?» (11, 230).
Par sieviešu dzīvi varam pieminēt sekošus divus aiz-

rādījumus.

«Daža atraitne, pirms tās vīrs aprakts, jau domā un ska-

tās uz citu. Bet tādiem Dievs arīdzan atmaksā savu kārību,

ka tie tādu atkal dabū vietā, kas to esošu šķiliņģīti izpiitē,

zirgu izmaina, govi, katlu, sākti, sagšu iztērē un vēl par pa-

teicību tos kaulus ar šķinagu sautē un miekšķē, pēc vēl viņš

bēg nost» (I, 84).

«Daža nebēdniece — tik nesacīju jauna kaza —

savu spēku

turēdama, tūdaļ otrā dienā [pēc dzemdēšanas] uzlec, iet pie

dzirnavām, maļ gavilēdama, redzēdama, ka šī un tā kaimiņos

arīdzan tā dara» (I, 226).

Toreiz latvieši, kā jau augšā minēts, dzīvojuši parasti

rijās, lai gan turīgākiem, zināms, bijušas arī istabas. Citas

ēkas bijušas pirtis, klētis, kūtis, staļļi un šķūņi. Arī ūdens un

vēja dzirnavas nav bijušas svešas.

«Tā sēkla, klētī ieslēgta, jeb bedrē glabāta, augļus nenesīs»

(I, 259). Blakus pagrabiem, kā redzam, bijušas ari bedres,

kur glabātas dažas lietas.

«Vai neredzi, kur tu vari klētis atplēst, zirgu no lauka jeb

no staļļa šim un tam nozagt? Vai vienas mārkas pēc, viena

zirga dēļ tevi kārs?» (I, 295).

«Būs tam lādēt savu tuvāku, bezkaunīgi runāt un dziedāt,
tad tam mēle tik tikuši apkārt iet, kā ūdens jeb vēja-dzirnus»

(I, 316).

levērojami ir sekošie divi aizrādījumi, pēc kuriem var

redzēt, ka dažs rets latvietis toreiz būs laikam arī ticis pie

izglītības.

«Jir Dievs tavam dēlam tādu prātu devis, ka viņš varētu

Dieva vārdu iejemties, dod viņu skolā, lai mācās! Neg tas

tev gods būtu, redzēt savu dēlu uz sprediķa krēsla stāvam un

Dieva vārdu mācām?» (I, 231).

«Ja tev Dievs tik daudz devis, ka tu vari tavu bērnu likt

skolā iet, lai tev nerūp tā nauda, ko tu par viņu izdod! Skolā

viņš var mācīties Dievu pielūgt, Dieva dziesmas dziedāt, grā-

matu lasīt, un ko Dievs savā vārdā mums māca, pats izmanīt

un pēc ir citiem priekšā lasīt. Ja dažu labu arāja dēlu Dievs
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par mācītāju un baznīcas-kungu cēlis jir. Ne jir tas tev, ak

tēvs un māte, liels gods? Kad tavs dēls grāmatu mācījies,

tad var to Dievs citā godā celt, ka tas top par tiesnesi un

grūtā lietā tādu tiesu nes, ka visi brīnojās: «To jir viņš,

grāmatu lasīdams, mācījies.» Ne jir tas tev, ak tēvs un māte,

liels gods? Un jebšu viņš ir par arāju paliek, tad tomēr tas,

ko viņš skolā mācījies, nebūs tik grūts, ka viņš tādēļ nebūtu

arklu valdīt, vagu dzīt, ecēt, kult un savu maizi ar godu pel-

nīt. Dažs tēvs, daža māte, paši nezinaDievu pielūgt, neiDieva

dziesmas dziedāt, gavilē tikai no savas māmulītes un no sava

kumeliņa. Ko tad tādi var saviem bērniem mācīt? Un jebšu

tie vecāki zina kolab no Dieva un Dieva vārda, tad tiem ne

jir allaž tik daudz patapas, ka tie tos bērnus izmācīt var.

Tāpēc jir tas labi, ka tu, tava bērna mūžīgu labumu apdomā-

dams, to skolā dod mācīties» (11, 381 un 382).

Tie retie latvieši, kas toreiz varētu būt tikuši pie izglītī-

bas, laikam gan būs pieņēmuši vācu vārdus un galīgi pārvāco-

jušies. Ja šādi gadījumi būtu bijuši pilnīgi neiespējami, tad

gan laikam Mancelis nebūtu tā rakstījis.

Gluži pareizi Mancelis arī ir novērojis latviešu izloksnes,

kā redzam no šāda izskaidrojuma: «Mēs runājam visi latvisku

valodu, bet tie no Kurzemes, no jūrmalas, rēdiņi un tie garām

Daugavu groza to valodu» (111, 64).

Valodniekam ir interesanti arī tie lamu vārdi, kas esot no

vācu valodas pārgājuši latviešu valodā.

«Kad Dievam žēl vāca lād, tad škietās latvietis: tam arī-

dzan klājās sacīt: «Kac Vandan, Kac Sakarmant, Kac Alla-

mant!» Kas tā nezina runāt, tas ne jir šķietās vācieti redzējis»

(111, 52).

Te vēl jāpiezīmē, ka vācieti Mancelis sauc nereti par vācu,

piem.: «Kad augstai vācai bēres dara» (111, 205).

No visa tā mēs redzam, ka Mancela rakstos ir daudz

materiālu arī etnogrāfijai un vēsturei.



4. Vēstures nedrošība.

Pēdējā laikā mēs bieži dzirdam apgalvojumu, ka pēc tau-

tas dziesmām nevarot vēsturi pētīt, kam arī, vispārīgi ņemot,

ir jāpiebalso. Bet varam iet arī tālāku un sacīt, ka pēc Bal-

tijas chronikām nevaram pētīt latviešu vēsturi. Šīs chronikas

ir rakstījuši vācieši, kur tad nevāci ir diezgan retis minēti un

ne katrreiz vēl šķirti pēc tautībām. Pašas chronikas ir rak-

stītas politiskiem nolūkiem, kur taisnība dažu labu reizi liekas

tīšām sagrozīta. Visu to ievērojot, varam arī saprast, ka lat-

viešu pagātne mums ir vēl diezgan maz pazīstama, kādēļ bieži

sastopam arī dažādus pārpratumus.
Ir mums vairāk drošas ziņas, ka polu valdība savā laikā

ir šo to darījusi, lai atvieglinātu latviešu zemnieku stāvokli.

Ka šādi likumi nav palikuši tikai iestāžu kanclejās, to redzam

no tām ziņām, ka paši latvieši zviedru laikos izteikušies, ka

polu valdības laikos viņiem esot klājies labāki.

Vairāk mums ir liecību, ka zviedru valdība ir izdevusi vēl

vairāk r7kojumu par zemnieku stāvokļa uzlabošanu. Atliekas

no zviedru ievestās kārtības ir mums uzglabājušās līdz mūsu

dienām un arī pati tauta nav aizmirsusi «labos» zviedru laikus.

Krievu valdības sākumā 18. gadsimtenī latviešu stāvoklis

liekas gan grūtāks, bet tad ar 19. gadsimteni iesākas brīvības

laikmets un arī G. Merķelis priecājas, ka latvieši un igauņi

reiz tomēr tikuši brīvi.

Tā tad gandrīz kādu četru simtu gadu laikā latviešu lik-

tenis tiek arvien pamazām labots, kamēr tad pēdīgi viņi reiz

tiek pie brīvības, turības un labklājības. Kas tad nu bija

priekš Šiem 400 gadiem? Gluži nevilšus mums ir tā kā jā-

domā, ka tie bijuši «tumšie» katoļu laiki, kad latviešu tauta

stāvējusi tālu no kultūras dzīves, atrazdamās galīgā «verdziDā»

un nabadzībā. Vajadzēja gandrīz četru simtu gadu, kamēr

viņus atsvabināja no šīs verdzības.



28

Ja nu mēs pārejām uz mūsu tautas dziesmu ziņām, tad

atrodam tādu kā pretrunu pret minētām rakstu liecībām. Jau

bīskaps K. Ulmanis savos jaunības gados raksta kādā 1832.

gada rokrakstā, ka latvieši savās tautas dziesmās panesot

savu likteni ar lielu pacietību. Vācu kungi tur tiekot daudz

mazāk sodīti, nekā to varētu sagaidīt. Jāatzīstas, ka bīskaps

K. Ulmanis ir gluži labi sapratis tos dzīves apstākļus, kas tau-

tas dziesmās ir apdziedāti. Ja arī varam šaubīties, vai lat-

viešu dziedātāji ir tik labvēlīgi pret saviem vācu kungiem, to-

mēr no «bargo kungu» rīcības daudz kas nav minēts, kas

mums no rakstiem ir droši zināms. Dziedātāji gan žēlojas par

«kungu rijām», par strādināšanu «pēc saules», par «svēta

vakara» nedošanu, bet nekur netiek uzsvērta latviešu lielā

nabadzība un beztiesība: netiek stāstīts, ka ļaudis tikuši pār-

doti, ka dažreiz tos mainījuši ar zirgiem, suņiem un pīpju gal-

viņām, ka zemniekiem noņemti viņu zirgi, lopi un cita manta.

Kā lai izskaidrojam šo savādību? Etnogrāfam gan šis jautā-

jums tik grūts neizliekas. Ja dziesmās šādas lietas ir svešas,

tad arī dziesmu sacerētāji tādus gadījumus nebūs piedzīvojuši.

Tautas dzejnieki taču arvien gluži pareizi apdzied sava laika

dzīves apstākļus, tikai dzejas dēļ šo to pārspīlēdami. Tā arī

jau pazīstamais Būtners gandrīz priekš simtu gadiem ir iz-

teicis, ka latviešu tautas dziesmas liekoties ļoti vecas esam,

jo viņš neesot nekur novērojis, ka vēl viņa laikos dziedātāji

būtu sacerējuši arī kādu jaunu dziesmu. Tas nu arī ir jāatzīst

katram dziesmu pazinējam, ka tautas dziesmās daudzinātie

dzīves apstākļi ir pavisam citādi, nekā tie, kādus mēs pazīstam

no veciem rakstiem zviedru un krievu laikos.

Mēs zinām, ka divu vai trīs simtu gadu laikā latvieši ir

parasti dzīvojuši rijās un pirtīs, uz ko aizrāda arī G. Mancelis

savos sprediķos. Mācītāji pat dievvārdus dažreiz noturējuši

rijās. Vecās baznīcas grāmatās diezgan bieži sastopam at-

zīmējumu, ka tāds un tāds cilvēks esot rijā sadedzis. Vēl

priekš kādiem piecdesmit gadiem Vidzemē parasti tikai jau-

nākas dzīvojamās ēkas bija celtas atsevišķi no rijas. Vecās

bija bieži vien pārtaisītas no rijas, jeb arī pie vecās rijas

varēja atrast kādu nabadzīgu istabas piebūvi. Tautas dziesmu

latvieši turpretī allaž dzīvo istabās, tas tik ir rets izjēmuma

gadījums, ka arī rijā jeb pirtī daudzina kādu iedzīvotāju.
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Ēdienu tautas dziesmu latvieši gluži parasti liek uz ap-

klāta galda, bet priekš gadiem piecdesmit galdauts latviešiem

bija vēl liels retums, nemaz nerunājot par vēl vecākiem

laikiem.

Kurpes un zābakus senāk nēsāja parasti tikai turīgākie

latvieši. Parastais svētdienas apavs bija mītas pastalas, ka-

mēr pie darba valkāja vīzes un jēlminu pastalas. Tautas

dziesmās goda apavs ir kurpes un zābaki, darba apavs turpretī

ir vīzes. Pastalas daudzina tikai blakus vīzēm un retāki par

pēdējām, bet nekad pastalas nav kāds goda apavs.

Par pēdējiem trim gadsimteņiem latviešu apģērbu var

vērot diezgan nabadzīgu. Turpretī tautas dziesmās katrs lat-

vietis grib lepoties ar caunu cepuri un bagātnieki pat ar lūšu

kažokiem. Var jau būt, ka te ir jāmeklē ari dzejnieka pār-

spīlējums, bet nekādā zinā gan ne lielīšanās ar neiespējamām

lietām. Tautas dzejnieki loti labi pazīst caunas un lūšus un

zina ari vinu ādu vērtību.

Sidraba gredzens un sidraba sākts, kā liekas, ir vai katrai

tautietei, bet bagātnieces lepojas ar «lielo sidrabu» (lielu sid-

raba sākti), jeb ar vairāk saktīm, kur «līdz jostai» stāv «sid-

rabinš». Nekāds retums nav dziesmās arī «zelta gredzens»

un «baltu pērļu vainags». ledomāsimies, ka še atkal būs lepo-

šanās, bet laikam gan iespējamības robežās. Vēl priekš kā-

diem piecdesmit gadiem latvietes Vidzemē gan nenēsāja ne

sidraba saktis, ne arī gredzenus.

Nav mums nekāda iemesla šaubīties, ka visas šādas lietas

būtu tautas dzejnieku tīši izdomājumi. Tāpat nav jādomā, ka

itin visi latvieši būtu senāk varējuši tā dzīvot. Varam tikai

to pielaist, ka senāk latvieši būs atradušies tādos apstākļos,

ka turīgākie un centīgākie varēja tam līdzīgi dzīvot un ģērb-

ties, bet par pēdējiem trim, četriem gadsimteņiem to vairs ne-

varam vērot. Nekas mums cits vairs neatliek, kā tik meklēt

šos labākos apstākļus tajos pašos «tumšajos» katoļu laikos,

kurus neretis daudzināja par vergu laikiem. Tagad jau arī

vēsturnieki aizrāda, ka pēc kristības pieņemšanas un padoša-

nās vāciešiem latviešu zemnieki dabūjuši tādas pašas tiesības,

kādas bijušas zemniekiem Vācijā. Ja arī dažādu nelabvēlīgu

apstākļu dēl latviešu stāvoklis bija sliktāks, tad vismaz pēc
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likuma viņi bija pielīdzināti vācu pavalstniekiem, kādēļ visai

liela starpība starp latviešu un vācu zemniekiem nav meklē-

jama. Lībiešiem, zemgaļiem un kuršiem sīvās pretošanās dēļ

tika uzlikti lielāki nodokļi, arī brīvības ziņā viņi laikam bija

vairāk ierobežoti nekā latvieši. Tādēļ laikam arī minētās tris

ciltis diezgan drīz nozūd no vēstures skatuves. Tā tad lībietis,

zemgalis un kursis, piejemot latviešu valodu un izdodoties par

latvieti, varēja tikt labākā stāvoklī. To ievērojot, varam do-

māt, ka arī tautas dziesmās daži senie latviešu kalpi var būt

cēlušies no lībiešiem, zemgaļiem un kuršiem.

Izceļot par daudz seno mestru laiku brīvību, mēs uzdura-

mies atkal uz jaunām pretrunām. Ja nu mestru laikos latvieši

bija tik brīvi un turīgi, no kādas verdzības tad tos lūkoja at-

svabināt poļi, zviedri un krievi? Bet ja poļi bija taisni zem-

nieku verdzības nodibinātāji, kādēļ tad raksti liecina, it kā

viņi būtu latviešus no kāda jūga atsvabinājuši? Redzams, ka

ne vecajos vēstures rakstos, ne arī tautas dziesmās nevarēsim

atrast šo mīklu pilnīgu un skaidri saprotamu atminējumu.

Tikai tad mēs varēsim saprast latviešu dzīvi tālākā pa-

gātnē, ja meklēsim izskaidrojumu Eiropas kultūras vēsturē.

Eiropas tautu dzīve ir savā starpā stipri vienota, kādēļ ari šo

tautu pagātne ir zināmā mērā līdzīga. Nav gan šaubu par to,

ka jauni virzieni saimnieciskā dzīvē parādās par piemēru

Vācijā agrāki nekā Krievijā. Skandināvijā atkal zemnieki ir

pratuši savas tiesības vairāk aizstāvēt nekā Vācijā un Krievijā.

Tomēr vispārējās kultūras strāvas ir visās minētās zemēs stipri

līdzīgas. Tā ka Baltija stāvēja zem vācu virsvaldības, iad

gan arī latviešu zemnieku dzīve tanīs laikos nebūs daudz šķi-

rama no vāciešu zemnieku dzīves.

13. un 14. gadsimteni zemnieku stāvoklis visā Eiropā ir,

vispārīgi ņemot, diezgan labs. Ļaudis dzīvo ļoti vienkārši, jo

kāda ārīga greznība vēl nav ieviesusies. Zemnieki ceļ ēkas,

no materiāliem, kas viegli dabūjami pašu mežos un laukos.

Paši viņi auž un paši arī taisa savu apģērbu. Meža vēl pa-

rasti netrūkst, kādēļ viegli var paplašināt tīrumus, pļavas un

ganības. Upes un ezeri ir vēl bagāti ar zivīm un vēžiem, ka-

mēr mežos dzīvo daudz zvēru un putnu. Tāpat vienkārši

dzīvo ari muižu īpašnieki, kādēļ tie neapspiež savus zemnie-

kus ar lielām nodevām. Svarīgākās mantas, kas bija jāpērk
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no pilsētām, bija gandrīz tikai dzelzs un sals. Turklāt dzelzi

toreiz lietoja nesamērojami mazākā daudzumā nekā tagad.

Grūtāki apstākļi toreiz bija pilsētu apdzīvotājiem, jo rūp-
niecība un tirdzniecība toreiz bija samērā maz attīstījusies.

Lai nepietrūktu pārtikas, pilsētniekiem bija jākopj arī savi

lauki un jātura lopi. Vienai pilsētai trūka mežu, otrai pļavu,

trešai ganību, ceturtai lauku. Darba ļaudis dzīvoja mīļāki uz

laukiem nekā pilsētās, kādēļ pēdējām trūku arvien strādnieku.

Lai dabūtu vairāk ļaužu, tad pilsētas uzņēma visādus bēgļus

un aizstāvēja tos pret lauku kungu prasībām. Tā tas bija

Vācijā, Skandināvijā, Polijā un Krievijā, tā arī pie mums

Baltijā.

Ar 14. gadsimteņa beigām un 15. gadsimteņa sākumu ap-

stākļi sāk grozīties. Ar kompasa izmantošanu attīstās kuģ-

niecība, kuģniecībai atkal seko rūpniecība un tirdzniecība. Pil-

sētas nu top bagātas, sāk augt lielākas un pilsētnieki pieradi-

nās pie lepnākas dzīves. Lauku muižnieki, kas sčnāk bija ie-

raduši augstprātīgi noskatīties uz nabaga pilsētniekiem, tagad

redzēja, ka pilsētnieki var lepnāki dzīvot par viņiem. Lai nu

muižnieki varētu pilsētniekiem sekot, viņi uzlika lielākas no-

devas saviem zemniekiem. Tālākā cīņā pilsētām tika atņem-

ta tiesības uzņemt un aizstāvēt zemnieku bēgļus. Garīdznie-

cība atkal gādā, ka tiek ierobežota un ar laiku atcelta arī ver-

dzība, ko atkal visvairāk sajūt lauku kungi. Šis apstāklis at-

kal pasliktina zemnieku stāvokli. Viss tas tomēr notiek ļoti

gausi, tā kā par kādu ātru apspiešanu nevar būt runa.

Ap to pašu laiku viss tas pats notiek arī še Baltijā. Mēs

zinām, ka pastāv cīņa starp lauku un pilsētu kungiem. Pašās

14. gadsimteņa beigās pilsētām atņem tiesības uzņemt zem-

nieku bēgļus. Ja šim gadījumam piešķir tik lielu nozīmi, tad

var redzēt, ka šo bēgļu nebija maz un ka zemnieku stāvoklis

bija pasliktinājies. 15. gadsimteņa sākumā pie muižniekiem

vēl sastopam šur tur kādus dreļļus, bet tad viņi pazūd galīgi

no dokumentiem. Pie zemniekiem dreļļi jau agrāk ir izzuduši,

jo muižnieki gādā, lai saimnieku kalpi iestrādātu savas bandas,

kur varētu ietaisīt jaunas mājas, kas nestu muižniekiem atkal

jaunus ienākumus.

Šī cīņa starp pilsētām un muižniekiem no vienas puses un

muižniekiem ar zemniekiem no otras puses iet arvien uz
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priekšu, kamēr 16. gadsimteņa sākumā izceļas Vācijā loti no-

pietni zemnieku nemieri. No iesākuma daži garīdznieki un

pilsētnieki, kā liekas, juta zemniekiem līdz, bet redzēdami tā-

dus lielus nemierus, visi sabijās un atkal noliedza savu līdz-

jūtību. Vācijas dienvidos zemnieku apspiešana notika ātrākā

tempā un tikai gausi virzījās uz zemeHem un austrumiem. Arī

lielie nemieri bija iebaidījuši mantkārīgos lauku kungus. Visu

to ievērojot, ir jādomā, ka Baltijā 16. gadsimtenī zemnieku

stāvoklis vēl bija ciešams, lai arī šeit tas pamazām arvien pa-

sliktinājās.

Turpretī 17. gadsimtenī zemnieku izmantošana Baltijā bija

jau pilnā spēkā. Lai arī zviedru valdība šeit ne mazumu

gādāja par nabaga zemniekiem, bet vispārīgais virziens Eiropā

bija ļoti stiprs un tie paši vācu muižnieki jau bija par zviedru

likumu izpildītājiem. Nav šaubu par to, ka zviedri vairāk

gādāja par zemnieku stāvokļa labošanu nekā poli; bet tikpat

droši var teikt, ka visai zviedru gādībai par spīti zemnieku

stāvoklis slīdēja arvien uz leju.

Visgrūtākais laikmets latviešu dzīvē gan bija 18. gadsim-

tenis. Latviešu zemnieki tad bija pilnīgi padoti vācu muiž-

nieku varai. G. Merķelis savos rakstos sniedz mums daudz

piemēru par to laiku Baltijas sevišķi Latvijas zemniekiem,

kas nebija vis vairs tikai dzimtsļaudis, bet pat beztiesīgi vergi.

Un tomēr man negribētos ticēt, ka tai pašā laikā latviešu zem-

nieki būtu nonākuši arī vislielākās nabadzības stāvoklī. Visi

muižnieki jau nebija rāvēji un varmākas, un visi latvieši netika

arī pērti un pārdoti. Bija bez šaubām daudz tādu muižnieku,

kas turējās cilvēcības robežās, kādēļ daudz latvieši nejuta to

jūgu visā smagumā. Tā arī pazīstamais Hūpelis raksta no

tiem laikiem, ka dažos apgabalos latvieši esot gaišāki un turī-

gāki un ģērbjoties labākās drēbēs.

Turpretī tā brīvība, ko latviešiem deva 19. gadsim-

teņa sākumā, bija ar lieliem trūkumiem. Latviešus atsva-

bināja bez zemes un bez iespējamības aizstāvēt savas

tiesības, jo tiesas palika vācu muižnieku rokās. Daudz

zemnieku mājas tika iznīcinātas, dažām atņemta zeme, bet

rente tika ņemta no mājas bez kādas likumīgas normas. Tādā

ziņā visa nauda, ko tikai zemnieks varēja ietaupīt, aizgāja uz

muižu par renti. Šai laikā tad arī pie latviešu zemniekiem ir
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meklējama lielākā nabadzība. Tā par piemēru vēl Hūpelis

raksta, ka gandrīz katrai latviešu meitai esot liela sidraba

sākts, bet pirmajos brīvības laikos, latvietēm nebija itin ne-

kādas sidraba lietas: ne sākts, ne arī gredzena. Tikai krievu-

turku karš pēdīgi izglāba latviešus no galīga posta. Naudas

kursam krītot, pacēlās labības un linu cenas, bet rente vai

pirkšanas nauda bija jāmaksā ar to pašu papīra naudu.

Polu laiki izbeidzās Latvijā ar ilgiem un nikniem kariem,

kas ir saistīti ar lielu nabadzību, badu un mēri. Pēc visām

šām nelaimēm latvieši jau ir pārvērtušies par dzimtslaudīm.

Tā nu arī varam saprast, ka līdz ar to izbeidzās pie latviešiem

arī dziesmu sacerēšana. Retumis, zināms, parādās arī kādas

jaunas dziesmas, bet tautai vairs nav tās brīvās kustības, kas

veicina dziesmu sacerēšanu un izplatīšanos.

Mēs redzam, ka no 13. gadsimteņa sākuma līdz 19. gad-

simteņa beigām latviešu zemnieku stāvoklis ir slīdējis pama-

zām uz leju, lai arī bija zināmi laikmeti un zināmi ārēji ap-

stākli, kas drusku veicināja viņu labklājību. Cilvēces progress

jau vispārīgi nevirzās uz priekšu taisnā līnijā, bet tikai ar zig-

zagiem. Kā vienai laužu šķirai klājas labāki, tā otrai atkal

sliktāki. Jo lepnāki dzīvo zemes kungi, jo lielākas nodevas

tiek uzliktas zemniekiem. Tā arī tirdzniecības un rūpniecības

uzplaukšana notiek pa daļai uz zemkopības rēķina. Tāpat arī

nesenā Latvijas brīvība bija maz ko devusi latviešu zemkop-

jiem, kādēļ daudzus dzirdēja prātojam, ka cara laikos esot

tomēr labāki klājies, nekā pašu partiju laikos. Mēs redzējām,

ka priekš simtu gadiem latvieši gan ieguva personīgu brīvību,

bet muižnieki nu prata tos izmantot vēl plašākā mērā. Tur-

pretī turku kara slogu stipri vien sajuta valdība un daži kapi-

tālisti, kamēr zemniekiem tas nāca vairāk par labu.

Tādas pašas nedrošas ziņas, kā par latviešu atsvabinā-

šanu no grūtajiem dzimtslaikiem, ir arī latviešu nācionālā at-

moda, ko tik lielā mērā esot mūsu dzejnieki veicinājuši. Ne-

varot pat droši zināt, vai še dzejnieki, kā: Juris Alunāns,

Auseklis, Pumpurs un citi, nebūšot vairāk darījuši, kā pa-

zīstamie sabiedrības darbinieki: Spāģis, Valdemārs, Brīvzem-

nieks, Krišjānis Kalniņš, B. Dīriķis un citi. Tikai diemžēl ne-

atrodam nekur tuvāku izskaidrojumu, kāda šī atmoda īsti ir

bijusi, kā un kad viņa tautā parādījusies. Tāpat pēc rakstu

Vēsturiski un etnogrāfiski raksti 3
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liecībām, kā arī pēc tautas dziesmu ziņām, mēs zinām, ka

latvieši vienādi ir domājuši, ka viņi tiek netaisni apspiesti un

ka vainīgi ir tur «kungi». Tā tad šai ziņā kāda modināšana

nebija vajadzīga. Jau no 18. gadsimteņa vidus brāļu draudzes

dibinātāji bija gādājuši, lai latvieši varētu sapulcēties un no-

turēt paši savus dievvārdus, lai viņi mācītos vairāk grāmatas

lasīt un lai saprastu, ka Dieva priekšā viņi ir tādi paši cilvēki

kā viņu kungi. Arī šo kustību varam ar pilnu tiesību saukt

par tautas atmodu. Turpretī nacionālā apziņa ir vēl tagad uz

laukiem diezgan vāja un dzejnieku rakstus tur lasa samērā

maz. Tā tad šī vienīgi dzejnieka izdarītā nacionālā modinā-

šana paliek vēl itkā apgalvojums bez skaidriem pierādījumiem.

Arī es pats gluži labi vēl atminos krievu-turku kara lai-

kus, Aleksandra Otrā nogalināšanu un ļaužu runas par to laiku

apstākļiem. Nevien mani vecāki bija laikrakstu lasītāji, bet

arī jau mans tēva tēvs un mātes tēvs. Bieži vien mana tēva

mājā sanāca apkārtnes kaimiņi par šo to parunāties un pa-

klausīties, kas jauns pasaulē noticis. Visvairāk ļaudis laikam

interesējās par Juri Neikenu, kādēļ arī viņa vārdu tiku vis-

biežāki dzirdējis. Tas notika laikam tādēļ, ka daudzi mūsu

kaimiņi bija Neikenu redzējuši, dzirdējuši viņa sprediķus un

lasījuši viņa stāstus. Ļoti bieži tika runāts par Krišjāni Valde-

māru, Krišjāni Kalniņu, Bernhardu Dīriķi un brāļiem Kaudzī-

tēm. Atceros arī, ka mans tēvs stāstīja mājas ļaudīm, ka

nupat atkal esot miris viens mācīts latvietis Auseklis. Ko šis

«mācītais latvietis» bija darījis, par to dabūju zināt tikai vēl

īsti Rīgā, ģimnāzijā mācīdamies. Vairāk turpretī tika runāts

par Ruģēnu, gan tikai tādēļ, ka tas jau bija turpat no mūsu

plašākas apkārtnes. Ļaudis prātoja, ka tas no «pārmācīšanās»

esot prātu zaudējis. Ka Ruģēns sacerējis arī dziesmas, to

dabūju zināt tikai vēl no pazīstamās lasāmās grāmatas «Sko-

las maizes». Mana māte gan pārnesa no tirgus dažas mazas

grāmatiņas ar dzejoļiem, bet no tām atceros tikai vienu Lapas

Mārtiņa grāmatu. Mans tēvs un mūsu kaimiņi šīs grāmatas

tomēr nelasīja. Raunas draudzes skolotājs Voldemārs Gaiķis

(Gaicke) bija gan liels grāmatu lasītājs un dzejas cienītājs,

bet latviešu grāmatu viņa bibliotēkā nebija. Skolotie latvieši

priekš kādiem piecdesmit gadiem gan parasti lasīja tikai vācu

grāmatas. Turīgākie lauku saimnieki gan centās savus dēlus
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pēc iespējas skolot, vēlēdamies, lai tie aizstāvētu savus tautas

brāļus, bet nekas tiem nebija pretī, ja dēli runāja mājā vāciski

un lasīja tikai vācu grāmatas. Ar apsmieklu daudzināja tikai

tādus dēlus, kas kaunējās no saviem tēviem un izlikās latviski

vairs neprotam.

Visu to ievērojot, es neatrodu nekādu pierādījumu, ka tikai

dzejnieki būtu toreiz bijuši tautas modinātāji un vadoni. Vipi

gan bez šaubām stiprināja tautisko apziņu pie vairāk jeb ma-

zāk skolotiem jaunekļiem, kas jau bija nacionāli noskaņoti, bet

tādi vienīgie modinātāji viņi gan nebija, kā dažreiz tiek ap-

galvots. Tas ir pavisam nepareizi, ka pēdējā laikā mēs daž-

reiz it kā noklusējam Spāģa, Valdemāra, Bernharda Dīriķa un

Krišjāņa Kalniņa nopelnus. Pēdējo enerģiskā un pašaizliedzīgā

darbība noderētu arī mūsu skolu jaunatnei par labākiem

paraugiem.

Mūsu pirmo dzejnieku nelaime vēl bija tā, ka tie par daudz

bija aizrāvušies ar pagānu laiku dievu cildināšanu. Par to

gan mums nemaz nav jābrīnās, jo arī pie citām tautām nacio-

nālā rakstniecība iesākas ar seno dievu daudzināšanu, bet tas

tur notika romantisma laikos ap 18. gadsimteņa beigām un

19. gadsimteņa sākumu. Pie mums turpretī dievu meklēšanas

laiki iesākās priekš kādiem 70 giediem, kad Eiropā jau nodibi-

nājās zinātniska mitoloģijas kritika. Tā tad mūsu romanti-

ķiem bija jācīnās arī pret jauno virzienu zinātnē. Cildinot

senos dievus tika aizskarta arī kristīga ticība ar vācu mācī-

tājiem priekšgalā, kuriem latviešu tautiskie centieni nepavisam

nebija pa prātam. Arī šī cīņa ir viegli saprotama, bet mūsu

dzejnieki diemžēl nebija apdomājuši šādas cīņas tālākās sekas.

Ar to tika apgrūtināts jauno latviešu mācītāju stāvoklis Lat-

vijā un dažs labs tika pamudināts turēties vairāk pie vācie-

šiem. Zobodamies par mācītājiem vecie rakstnieki gluži pret

savu gribu lika arī pirmos pamatus vēlāko komūnistu cīņai

pret kristīgo ticību. To apstākli labi izmantoja Baltijas vācu

administrācija, slepeni apsūdzēdama latviešu nacionālistus par

nemierniekiem un kristīgās ticības vajātājiem. Nebūtu pareizi

vēl tagad sodīt agrāko rakstnieku neapzinīgos grēkus, bet to

gan nevaram liegt, ka būtu bijusi vajadzīgāka tālredzīgāka

politika.

Arī par to ir mums jāšaubās, vai nacionālisma ārīga dīdi-
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nāšana no latviešu puses priekš kādiem sešdesmit, septiņdes-

mit gadiem bija kāda gudra un apdomīga politika. Latvieši

toreiz bija apspiesta, neizglītota un nabadzīga tauta> kurai ne-

varēja paredzēt nekādu labāku nākamību. Vācu vara toreiz

bija loti stipra un uz viņas apkarošanu tuvākā nākotnē nebija

nekādu cerību. Lai gan daži krievu nacionālisti jau sāka greizi

skatīties uz Baltijas vāciešu priekšrocībām, bet nevarēja jau

gaidīt, ka tie būtu latviešiem par labdariem. Tādēļ arī varam

iedomāties, cik grūti bija pirmiem mācītiem latviešiem ko darīt

savai tautai par labu. Biezbārdis un Valdemārs domāja, ka

tikai tuvojoties krievu tautai, latvieši varētu atsvabināties no

vācu jūga. Cimze un Neikens turpretī bija pārliecināti, ka

latviešiem ir jātuvojas vācu tautai un vācu kultūrai. Spāģis

un Ruģēns, kā liekas, bija domājuši, ka arī paši latvieši ar

saviem spēkiem varēs pacelties. Visi tie bija jaunu darbi-

nieku sapņi, kas vēl stāvēja loti tālu no īstenības. Tā kā visi

šie tautieši gribēja savai tautai tikai labu darīt un nebija ne-

kādi savstarpēji ienaidnieki, tad arī mums nav iemesla tādēļ

vien vienus sodīt un otrus cildināt. Mums ir jādod spriedums

par viņu faktiskiem darbiem, nevis par viņu nākamības sap-

ņiem. Arī vācu karalis Fridriķis Lielais bija liels franču valo-

das cienītājs un skatījās uz vācu valodu gandrīz ar nicinā-

šanu, bet, neskatoties uz to, vācu patrioti tikai ar lepnumu

sauc viņu par savu lielo karali.

Ir jau daudz rakstīts, kādu cīņu ir Valdemārs vedis pret

vācu baronu priekšrocībām un par latviešu zemnieku tiesībām.

Viņš ir cīnījies ar lielu pašaizliedzību un kaudamies gandrīz

visu mūžu ar trūkumu, lai gan viņam bija apsolīta spoža kar-

jēra, ja tik viņš gribētu atsacīties no savas politikas. Bez

tāda Valdemāra latviešu stāvoklis būtu bijis bez šaubām daudz

grūtāks. Ar savām «Pēterburgas Avīzēm» viņš modināja tautu

uz savu tiesību aizstāvēšanu, ar viņa ierosinātām Krievu - lat-

viešu
- vācu un Latviešu -krievu - vācu vārdnīcām viņš atvē~a

ceļu latviešu skolniekiem uz augstākām skolām, ar pamudinā-

jumiem krāt tautas tradicijas, viņš lika pamatu latviešu etno-

grāfijas pētīšanai. Tāpat viņš arī pierunāja Fr. Brīvzemnieku

un Krišjāni Baronu šo plānu reālizēt.

Nekur mēs neredzam, ka Valdemārs būtu gribējis latvie-

šus pārkrievot, kā dažkārt tiek viņam pārmests. Ir taisnība,



37

ka viņa jaunības plāns par latviešu koloniju Novgorodas gu-

berņā ņēma nelaimīgu galu, bet kas šai lietai būs nopietni

sekojis, tas arī sapratīs, ka viņš pats še nav nemaz vainojams.

Lai arī viņš līdz ar Brīvzemnieku būs varbūt no iesākuma

domājis par krievu alfabētu latviešu rakstos, bet vēlāku, kad

valdība gribēja šādu plānu ievest dzīvē, viņi abi bija lielākie

kirilicas pretinieki.

Nekādas daļas nav Valdemāram ar Latvijā piekoptās

krievu ticības propagandu, kuru daži mūsu tautieši sāk aikal

uzskatīt itin kā par kādu teicamu darbību. Jau pati tautas

saskaldīšana pēc ticībām ir nožēlojama parādība, bet sevišķi

bēdīga tā izrādījās pie latviešiem. Šās nelaimīgās aģitācijas

dēļ daudz latvieši zaudēja savu zemi un mantu, daudzi da-

būja arī pērienu. Blēdīgā nolūkā tika izpaustas melu. ziņas, it

ka, piejcmot pareizticību, latvieši dabūtu Krievijā kādu zemes

gabalu. Aģitātoru uzmusināti, latvieši ar tūkstošiem aizceļoja

uz Krieviju, kur tie parasti nevien pazuda savai tautai, bet arī

nonāca vēl grūtākos apstākļos nekā savā dzimtenē. Tie lai-

mīgie kolonisti, kuriem izdevās tikt pie savas zemes un turī-

bas, tiek tagad izpostīti un aizdzīti uz svešiem apgabaliem.

Tagad gan visi gribētu tikt atpakaļ uz savu dzimteni, bet ir

jau par vēlu. Ir tiešām jābrīnās, kā gan var vēl cildināt tos

briesmu laikus.

Tomēr vairāk kā Valdemāram par «pārkrievošanu», tiek

izteikti pārmetumi Neikenam un Cimzem par viņu vācietību.

Bet kā Valdemārs nevienu latvieti nav pārkrievojis, tāpat arī

Cimze ar Neikenu nav mūsu tautiešus pārvācojuši. Visai savai

vācu orientācijai par spīti, Cimzem ar Neikenu tomēr bija

grūta dzīve pie saviem vācu kungiem. Ja viņi būtu uzstāju-

šies par latviešu nacionālistiem, tad viņi tūliņ būtu padzīti no

savām vietām un ilgu laiku neviens latvietis nebūtu ticis Lat-

vijā ne par mācītāju, nedz arī kādā augstākā skolā par sko-

lotāju. Mums tik jāpriecājas par Cimzes un Neikena tālre-

dzību, ka viņi ir sapratuši sava laika apstākļus. Nekādā ziņā

viņi nav bijuši savas tautības noliedzēji. Lai tikai atceramies,

ar kādu mīlestību visi Valkas semināristi pieminēja savu veco

Cimzi, kas mācīja arī latviešu valodu un literātūru. Daudz

vairāk ir jau aprakstīta Neikena darbība, kādēļ par to še

plašāki nerunāsim.
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Uzslavu, bez šaubām, ir pelnījuši arī tie mūsu tautieši,

Valdemāra un Neikena laika biedri, kam bija drosme arī at-

klāti uzstāties par savas tautas nacionāliem centieniem. Ne-

retis tādiem nebēdniekiem iznāca arī cietumā sēdēt, ja tie

nevarēja aizbēgt kaut kur tālāku Krievijā, vai arī uz ārzemēm.

Tikai nevajaga mums prasīt, lai visi mācītie latvieši būtu gā-

juši tādu pašu ceļu, jo ne katrreiz karstgalvji, zaudēdami

savas vietas un nonākdami cietumā, ir ar to arī visai tautai

labu darījuši. Mūsu tauta nevarēja iztikt ari bez klusiem un

mierīgiem darbiniekiem, kas palika dzimtenē savas taucas

vidū. Bet ja nu mēs cildinām tikai cīnu pret vāciešiem un

viņu kultūru, tad jau par vislielākiem mūsu patriotiem izrā-

dītos tie vācu kungi, kas latviešu bērniem aizliedza mācīties

vācu valodu.

Līdzīgi augšā minētām nepareizībām arī mūsu brīvības

cīņa tiek iepīta gan vienpusīgā polītikā, gan arī personīgās

intrigās. Ir izcēlušās pat debates, kas pirmais esot runājis

jeb rakstījis par latviešu autonomiju Krievijā, vai arī par

Latvijas republiku. Visbieāžki tiek daudzināts, it kā af

190,5. gada nemieriem būtu likti pirmie pamati neatkarīgai

Latvijai. Runājot par brīvību, loti bargi tiek nosodīti tie mūsu

tautieši, kas cara laikā esot aizstāvējuši krievu valdību un

vācu okupācijas laikā glaimojuši vācu valdībai. Bet tās visas

ir lietas, kam ar Latvijas republiku nav nekādu tuvāku

sakaru.

1905. gada nemieros latviešu sociāldēmokrati cīnījās

roku-rokās ar krievu sociāldēmokratiem, nedomādami nebūt

par kādu neatkarīgu Latviju. Turpretī 1919. un 1920. gadā

latviešu pilsoņi cīnījās par patstāvīgu Latviju pret krievu lieli-

niekiem un padzina līdz ar pēdējiem arī pašu tautības kom-

mūnistus. 1905. gadā latvieši pierādīja tikai savu politisko

tuvredzību un nemaz nepārlika, ka pašā Krievijā nemieri drīz

apklusa. Turpretī brīvības karā latvieši bija piespiesti aizstā-

vēt savu dzīvību un mantu, turklāt labi redzēdami, ka krievu

nemiernieki juku dēl nevarēs ar visiem spēkiem pretī turēties.

Viena cīņa no otras izšķīrās, kā diena no nakts, kādēļ starp

abām cīņām kāds tuvs iekšķīgs sakars gan nav meklējams.

To ari nevaram saukt par kādu politisku gudrību, ja kāds

mūsu tautietis cara laikos atklāti runāja un rakstīja par iat-
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viešu autonomiju vai neatkarību. Kā kāršu spēlē neviens ne-

rāda pretiniekam savas kārtis, tāpat ari politisks darbinieks

parasti neizpauž atklātībā savus nodomus. Nekādā ziņā tas

neklājās darīt mazajai un neorganizētai latviešu tautai lielās

un stiprās Krievijas robežās. Tā tad arī tā bija gluži pareiza

politika no latviešu sabiedrisko darbinieku puses, ja viņi cara

laikā padevās krievu valdībai, bet vācu okupācijas varas laikā

vācu valdībai. Viena persona par sevi jau var rīkoties brīvi

pēc sava prāta, bet tautas vadoņiem arvien ir jāapdlomā arī

tālākās sekas. Mazu tautu nekad nevar vest cīņā pret lielu

tautu, kamēr pēdējā vēl jūtas stipra un droša.

Ar šo savu rakstu es nebūt neesmu gribējis pārmest musu

vēsturniekiem jeb citiem zinātniekiem. Mans nolūks bija tikai

aizrādīt, cik grūti mums ir bezpartijiski un vispusīgi apskatīt

mūsu tautas senatni. Mēs jau redzējām, ka uzticēdamies par

daudz vēstures avotiem, mēs viegli varam iedomtāies, ka

latvieši it kā jau kādu 500 gadu laikā būtu arvien vairāk at-

svabināti no kāda jūga, lai gan patiesībā šis jūgs ir drīzāk

smagāks palicis. Tāpat latviešu brīvlaišana priekš kādiem

100 gadiem deva viņiem gan vienu otru brīvību, bet līdz ar

šīm brīvībām viņi zaudēja savu zemi. Tāpat nevaram ticēt,

ka revolūcionāru solītā brīvība būtu bijusi tāda pati, kādu

mēs tagad paši esam ieguvuši. Mēs jau redzējām, kas viss

nav noticis tās pašas brīvības vārdā. Bet lai nu mēs agrākos

laikus varētu saprast, tad mums ir labi jāieklausās arī pašas

tautas atmiņās.



5. Ceļojums pa ārzemēm 1912. g.

Par savu šīs vasaras ceļojumu pa Vāciju, Franciju un

Angliju gribu še dot tikai īsu pārskatu un rakstīt tikai par

tādām lietām, kurām varētu būt sava interese arī vispārībā.

No pazīstamā Bedekera še negribu smelt nekādu zinu, tā kā

šās grāmatas ir jau izmantojuši mūsu agrākie ceļotāji pa

ārzemēm.

Kā tikai pārbraucu par Vācijas robežu, tā arī jau tūliņ

varēju novērot, ka atrodos citādā zemē. Par velti tur mek-

lēju mūsu kūdras purvus, kas pielīdzināmi tuksnešiem, un

apartus smilšu un grants kalnus. Purvi tur ir nosusināti un

smiltāji atstāti mežu audzināšanai. Visur paceļas tikai glītas

mūra mājas ar kārniņu jeb dakstiņu jumtiem. Tikai Prūsijā

vēl kur retumis varēja redzēt kādu vecu koka ēku un kādu

nosūnojušu salmu jumtu. Citur Vācijā, Francijā, Anglijā un

Beļģijā tādu vairs nekur netiku ievērojis. Zeme arī vispārēm

ir sīkāki izdalīta nekā pie mums un tādu milzīgu muižu, kā

pie mums Baltijā un dziļāki Krievijā, neredz nekur. Arī darba

ļaudis prot tīrāki ģērbties un pieklājīgāki izturēties, nekā tas

ir parasts Krievijā. Cik glīti un tīri ir Vācijā pat trešās un

ceturtās klases vagoni! Dažs labs mūsu Baltijas vācietis, kas

ceļo uz Vāciju, pāriet tūliņ aiz robežas no otrās klases uz

trešo. Rokas bagāžu pasažieri tura visvairāk vieglās papīra

kastītēs, nevis lielos un pustukšos čemodānos un grozos kā

Krievijā.

Arī pie darba ārzemnieki ir vairāk pieraduši nekā krievi.

Dažas magazīnas un darbnīcas Berlīnē un Parīzē ir atvērtas

no agra rīta līdz pulksten desmitiem vakarā. Kur pie mums

pūlējas div, trīs cilvēki, tur ārzemēs neretis redz vienu pašu

strādnieku. Arī ar dzeramām naudām viņi nav tā izlutināti kā

mūsu ļaudis. Markai Vācijā liekas esam lielāka vērtība nekā

pie mums krievu rublim. Lamāšanā un kliegšanā krievi gan
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laikam pārspēj visus ārzemniekus, bet totiesu viņi atkal stāv

mums pāri pieklājībā un disciplīnā. Sevišķi Francijā ir prieks

noklausīties, cik pieklājīgi sarunājas kungi ar saviem apakš-

niekiem. Mēs gan šai ziņā varētu mācīties arī no ķīniešiem,

kur nu vēl no frančiem! Visu to ievērojot, es gan negribu

ticēt, ka mūsu žūpība, slinkums, uzpūtība un rupjība būtu

kādas kultūras zīmes. Nekur netiku novērojis tās kosmopo-

lītiskās brālības, kas tik lieliski mūsu rakstos tiek daudzināta.

Pavisam otrādi: vācieši, franči un angli ir lieli patrioti, neiz-

ņemot pat strādniekus. Ja tad nu visas tautas tā aizstāv

savas intereses, tad arī gan latviešiem nevajadzētu cīnīties

visas pasaules labā. Latvieši paši no tā nekā nemantos un ir

vēl jāšaubās, vai arī pasaules kultūrai tas nāks par labu.

Augstākai kultūrai ir diemžēl arī savas ļaunās puses, no

kurām sevišķi lepnība krīt mums acīs. Francijā un Anglijā

tikai tas ir īsti pieklājīgs un smalks cilvēks, kas staigā cilindri

un lakas zābakos, dienu nes garus melnus svārkus un vakaros

pēc pulksten sešiem fraku. Dāmu apģērbam pie smalkiem

ļaudīm vajaga, zināms, būt vēl daudz dārgākam. Šādi smalki

ļaudis brauc pa dzelzceļiem un ar tvaikoņiem tikai pirmā

klasē un apmeklē vislepnākās viesnīcas un restorānus. Pats

par sevi saprotams, ka šāda dzīve paģēr ļoti daudz naudas.

Tādēļ arī nemaz nav jābrīnās, ka franči un angļi vairs nevar

izturēt vāciešu konkurenci, kuri savā dzīvē ir daudz vien-

kāršāki un pieticīgāki. Sevišķi ievērojams ir vēl tas apstāklis,

ka šāda lepnība ir nodibinājusies taisni brīvajā Francijā un

Anglijā.

Tā kā industrija Eiropā pilnīgi valda par zemkopību, tad

ari pirmās darba spēki vairojas uz pēdējās rēķina. Fabrikas

pašas noteic cenu savām precēm, bet zemkopjiem ir jāapmie-

rinājas ar to maksu, kādu patērētāji par viņu ražojumiem dod.

Tādēļ arī zemnieki no visām malām saplūst pilsētās un uz

laukiem arvien ir strādnieku trūkums. Vācu valdība šo robu

grib izlabot ar saviem kara spēkiem. Viņa grib gādāt, lai

nevien zemkopjiem netrūktu darbinieku, bet lai ari zaldāti

neatsvešinātos no lauku darbiem. Bet lauksaimniekiem ne-

pietiek arī ar šādu palīdzību. Tā kā saimniecības ārzemēs

nav visai lielas un lauksaimniecības mašīnas izmaksā diezgan

dārgi, tad ari pēdējās izplatoties tikai pamazām. Pļaujamās



42

mašīnas tiku redzējis daudz mazāk, nekā biju gaidījis. Visās

malās vēl tiek pļauta labība arī ar garkāta izkapti ar loku kā

pie mums Kurzemē. Tā tad fabriku strādnieku kustības ir

pat ārzemēs bijušas laukstrādniekiem dažā ziņā par postu.

Par to arī nav daudz ko brīnīties. Fabriku strādnieki prasa

nevien lielāku algu, bet arī mazāk darba un lētākas pārtikas.

Tā tad pilsētas strādnieku labklājība tiek neretis aizmaksāta

arī ar zemkopju sviedriem.

Mīlestība uz savu dzimteni tiek ārzemēs mācīta baznīcās,

skolās, teātros un pat kinematogrāfos. Mācīti vīri māca gluži

pareizi, ka tikai tas var saprast svešu zemju dzīvi, kas mā-

cījies pazīt savu dzimteni. Tikai tas var spriest par cilvēces

nākamību, kas pazīst dzīves īstenību savā apkārtnē. Tādēļ

arī visās krietnās skolās stāv ziņas par dzimteni un tēviju

pirmā vietā. Nevien Berlīnē un Londonā, bet arī pat Japānā

esmu saticis skolnieku un skolnieču pulciņus dziedot patrio-

tiskas dziesmas. Šādām skolām tad arī ir liels iespaids uz

visu tautu. Tā, par piemēru, visa Vācija senāk pastāvēja no

liela pulka mazu un naidīgu valstiņu. Ja nu šīs naidīgās

valstiņas ir beidzot savienojušās par vienu pašu stipru Vācu

valstību, tad pirmais nopelns še piederot tautas skolotājiem.

Neviens arī negribēs noliegt, ka Vācijas un Japānas armiju

stiprums lielā mērā atkarājas no labām tautas skolām..

Visu to ievērojot, arī latviešu tauta var prasīt no saviem

skolotājiem, lai viņi tai būtu par audzinātājiem un vienotā-

jiem, kas māca mīlēt un cienīt savu tēviju un dzimteni. Bet

nu no vairāk pusēm, sevišķi no Latgales, dzirdu žēlojamies,

ka tautas skolotāji paliekot tautai sveši, negribot piemēroties

turienes apstākļiem un vairs neinteresējoties par latviešu pa-

gātni un tagadni kā senāk. Man liekas, ka par šādu pār-

maiņu ii vairāk vainīga mūsu rakstniecība un prese nekā

paši skolotāji. Pagājušie laiki māca, ka latviešu tautas skolo-

tāji ir arvien centušies stāvēt tautas priekšgalā. Agrākos

laikos, kad latvieši visu savu labumu cerēja no vāciešiem,

arī daži skolotāji bija dažreiz pārvācinātāji. Tautiskai

kustībai sākoties tie paši skolotāji uzstājās atkal par dūšīgā-

kajiem tautiešiem, valodas kopējiem un etnogrāfijas cienītā-

jiem. Ko gan Barons, Bīlenšteins, Brīvzemnieks un Lerchis -

Puškaitis būtu padarījuši bez skolotāju palīdzības? Bet mūsu
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kreisie darbinieki jau vairs neatzīst tautas vecos ideālus.

Senāk cildinātie tautieši ir viņu acīs palikuši par nicinātiem

«tautībniekiem». Valodas un etnogrāfijas pētīšanu viņi uz-

skata par vienpusīgu un nevajadzīgu darbu. Mūsu etnogrā-

fiskais mūzejs ir viņu acīs īsts grabažu kambaris. Šo jauno

mācību mūsu tautas skolotāji ir atkal uzklausījuši ar loti vē-

rīgām ausīm. Mūsu tautas lielākā skolotāju dala pastāv no

tiem pašiem senākiem tautiešiem, bet kurš nu gan vairs iedro-

šinās atklāti «tautas druvā strādāt»? Tādu taču var noturēt

par atpakaļrāpuli, kas vairs neprot sekot laika prasībām. Ne-

ilgi atpakaļ griezos pie viena mūsu lauku skolotāja ar jautā-

jumiem etnogrāfijas lietās, bet viņš man atteica skaidri un īsi,

ka ar tautu viņam neesot nekādas darīšanas. Ja tad nu mūsu

dienās tāds skolotājs neinteresējas pat par savu mātes valodu,

vienīgo valodu, ko viņš īsti prot, tad grūti iedomāties, ka viņš

daudz ko saprot par daudzināto «kosmosu». Bet šis jaunais

virziens sāk pie mums jau novecot un cerēsim, ka mūsu cī-

tīgie skolotāji atkal uzstāsies par pirmajiem un drošākajiem

kareivjiem mūsu tautas pagātnes un tagadnes izpētīšanā. Va-

kara Eiropā skolotāji šā nerīkojas, kā pie mums tagad, un

arī pie mums šis jaunais virziens liecina tikai par pārejas

laikiem, tautai atmostoties. Tikai ar krietnu skolotāju palī-

dzību Eiropas tautas bija tā ieinteresētas par visādām zināt-

nēm, tā kā ļaudis no malu - malām ņēma dalību materiālu

vākšanā. Tādi milzīgi mūzeji, kādi ir Londonā, Parīzē un

Berlīnē, var celties tikai visai tautai līdzi strādājot. Tikai pa

tādu ceļu ejot, arī mēs varēsim sekot kultūrai. Ja tad nu arī

latgalieši sāk mīlēt un cienīt savu izloksni, savu dzimteni un

savas tradicijas, tad tā ir tikai kultūras zīme un viņiem ir pil-

nīga tiesība prasīt no saviem skolotājiem, lai šie viņus pa-

balstītu šai kultūras ceļā un tuvinātu viņu brāļiem, vidienas

latviešiem. Bet ja latgalieši sāks no mums atsvešināties, tad

citas izejas gan tiem nebūs, kā tikai tapt par citu tautu

kalpiem.

Pārrunājot šos mūzejus, es negribu dot kādu vispārīgu

pārskatu par viņu kollekcijām, bet tikai aizrādīt uz kādām

lietām, kas met gaismu arī uz mūsu sentēvu dzīvi. Sāksim

no vecākiem laikiem. Par lāpstu, kā zināms, mēs, saucam ro-

kamu ieroci, un par lāpstiņu kādu plecu kaulu. Ka pirmā ir
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cēlusies no pēdējās, mēs varam redzēt lielajā Londonas mu-

zejā «British Museum». Tur ir izstādīti lieli vēršu (Bos lon-

gifrons) plecu kauli jeb lāpstiņas (scapulae), kas ir izrakti

Anglijā no zemes un, kā redzams, ir senatnē lietoti zemes rak-

šanai. Pēc archaiologu aizrādījumiem šie daikti attiecoties

uz jauno akmens laikmetu.

Jaunākā akmens laikmetā un sevišķi vēl bronzas laikos

viens tāds ievērojams ierocis ir tā sauktais ķelts (celtis).

Šis ķelts ļoti līdzinās tādiem latviešu kaltiem, kuriem ir drusku

platāki asmeņi. Par kaltiem, kā zināms, sauc pie mums ne

tikai koka, bet arī akmeņa apstrādājamos ieročus. Kalšana

turklāt apzīmē arī metalla apstrādāšanu. Visu to ievērojot

mūsu kalts pēc sava nosaukuma, nozīmes un pat izskata attie-

cas uz tālu - tālo senatni.

Jau agrāki tiku rakstījis, ka latvieši no loti seniem lai-

kiem būs pazinuši krēslu. Var būt pat, ka slavu tautas ir

aizņēmušās krēslu no baltu tautām. Bet kāds šis pirmatnējais

krēsls izskatījies, un vai balti jau pazinuši mūsu tautas dzies-

mās daudzināto «meldu krēslu», tas ir mums vēl pavisam ne-

izskaidrots jautājums. To ievērojot, es meklēju krēslus pa vi-

sādiem mūzejiem un no dažādām zemēm un dažādiem laikiem.

Gandrīz tādu pašu kā mūsu «meldu krēslu» es atradu starp

žemaišu lietām Berlīnes etnogrāfiskā mūzejā (Sammlung fūr

deutsche Volkskunde). Līdzīgus krēslus vēl novēroju tai pašā

mūzejā no austruma Prūsijas, Holšteinas un austruma Frižu-

zemes. Parīzē Trokadero mūzejā sastapu šādus krēslus arī no

dažām Francijas provincēm. Berlīnes mākslas rūpniecības

mūzejā (Kunstgevverbe - Museum) ir vēl izstādīts meldu krēsls

starp Itālijas istabas lietām no 16. gadsimteņa. Daži Spānijas,

Anglijas, Austrijas, jā pat vecās Ēģiptes, Grieķijas un Romas

krēsli ir tikai drusku līdzīgi. Sēdu vietas ir tur iepītas pēc

citāda mustura un no niedrēm, valdziņiem jeb siksniņām. Tā

tad, meldu krēsli ir sastopami, sākot no Itālijas un ejot caur

Franciju un ziemeļa Vāciju līdz leišiem un latviešiem. To ievē-

rojot, mūsu tagadējais lauku krēsls būs gan aizņemts no vā-

ciešiem. Uz aizņemšanos, bez šaubām, aizrāda mūsu krēsla

dreijātie stabiņi. Var būt, ka ir aizņemts arī pinuma musturis

krēsla sēdekļiem. Bet kādu krēslu ar meldu pītu sēdekli varēja

pazīt arī jau senie balti. Vismaz tautas dziesmas jau labi pa-
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zīst mūsu «meldu krēslu» un daudzina to biežāki nekā vērp-

jamo ratiņu. Tā tad, šie krēsli būs bijuši pie mums lietošanā

jau agrāki par dreijātiem ratiņiem. Gaidīsim uz priekšu par

šo jautājumu vēl kādas plašākas ziņas.

Par meldu krēsliem runājot, pieminēšu vēl tautas dziesmās

sastopamo «meldu» jeb «doņu pītu šūpulīti». Pie latviešiem

šādu šūpuli gan neesmu ne redzējis, nedz arī dzirdējis. Augšā

minētā Berlīnes etnogrāfiskā mūzejā starp žemaišu lietām ari

patiešām atrodas pīts pakarams šūpulis.

Mūsu šķēres ir jau no seniem laikiem bijušas pazīstamas

sākot no dienvidus Eiropas līdz pat Ķīnai. Turpreti dzirkles,

kuras jau mūsu sentēvi pratuši kalt, varam turēt arī par vecu

latviešu daiktu. Vismaz trūkst mums vēl valodas un vēstures

liecību par aizņemšanos. Mūzejos tomēr sastapu trīs dzirkles.

Vienas jaunāku laiku dzirkles no Flandrijas Francijā ir iz-

stādītas Trokadero mūzejā Parīzē. Tai pašā mūzejā ir sasto-

pamas arī otras dzirkles starp senlaiku izrakumiem Tur-

kestānā. Trešās dzirkles ir atrodamas lielajā Londonas mū-

zejā un izraktas kādā senās kultūras vietā Mazāzijā. Tā tad

pēc vispārīgas kultūras gaitas spriežot, senākā mums pazīs-

tamā dzirkļu dzimtene gan būs Mazāzijā, no kurienes jau

senos laikos šis ierocis būs uzsācis savu izplatīšanās gaitu.

Interesants vārds ir šķirsts, kuru jau no agrākiem lai-

kiem sastopam nevien dažādu mantu uzglabājamas lādes, bet

ari zārka nozīmē. Visi veco laiku šķirsti, cik tos mūzejos va-

rēju novērot, ir zemi, šauri un gari. Daudz reiz šie šķirsti ir

lietoti sēdēšanai un ir varbūt tikai tālāku izveidoti soli jeb

beņķi. Visvecākais no šiem, kuru mūzejās tiku ievērojis, ir

kāds franču šķirsts no 13. gadu simteņa, kas ir izstādīts Lon-

donā Kensingtona mūzejā (South Kensington Museum). Šī

ari ir visvecākā mājas koka lieta, izņemot izrakumus, kādu

pavisam mūzejos tiku redzējis. Ap 15. un 16. gadu simteni

šķirsti daudzreiz tiek taisīti ar šaurāku dibinu un platāku

virsu. Vāki šiem šķirstiem ir taisīti kā jumti, tā kā šādi šķirsti

ļoti maz izšķiras no mūsu laiku zārkiem. Tā tad šķirsti un

zārki agrākos laikos būs bijuši gauži maz šķirami, ko liecina

arī mūsu vārda divējādas nozīmes. Pēc tam taisa šķirstus

parasti augstākus, platākus un īsākus, un lieto vairs tikai da-
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žādu lietu uzglabāšanai. Ļoti žēl, ka ari pie mums vēl nav

sākuši krāt dažādus tēvu tēvu šķirstus.

Sevišķu vērību vēl tiku piegriezis bērza tāss traukiem,

pītām sakņu vācelēm un liektām koka cibām. Šādus un šiem

līdzīgus traukus sastopam pie visādām tautām un visās pa-

saules malās. Atliekas no šiem līdzīgiem traukiem ir sasto-

pamas arī senajos ēģiptiešu kapos. Ja pie šādām lietām pavi-

sam varam runāt par kādu aizņemšanos jeb par pirmo izcel-

šanās vietu, tad gan par to varētu spriest tikai archaiologi.

Bet nu visas šādas lietas ir tik neizturīgas, ka daudz tūkstoš

gadu zemē nemaz nevar uzglabāties. Visu to ievērojot, nav

mums gan nekādu šaubu, ka mūsu trauki un visādi pinumi

piederēs pie vispirmatnējām kultūras mantām. Šādu lietu iz-

gatavošanu būs katra mūsu laiku tauta mācījusies no saviem

senčiem un pie šādām lietām būs arī meklējami tautiskas

mākslas iesākumi.

No augšā minētiem mūzejiem es visvairāk apmeklēju et-

nogrāfiskos un archaioloģiskos. Ir tiešām jābrīnās par to

lietu daudzumu un to kārtību, kā šīs lietas ir izstādītas. Arī

še ir latviešiem daudz ko mācīties. Viņiem vajadzētu gādāt,

lai arī viņus ārzemnieki neaizmirst. Tā, par piemēru, no leišu

lietām ir labas kollekcijas Berlīnē (Sammlung fūr deutsche

Voltoskunde) un Parīzē (Pālais dv Trocadēro), bet no latvie-

šiem tiku atradis tikai vienu mazu mālu figūru un ari tādu

tikai minētā Trokadero mūzejā. Kas gan viss šādos mūzejos

netiek krāts! Tur redz nevien dažādus apģērbus, traukus,

mēbeles, bezbēnus un citus ieročus, bet arī veselus logus, dur-

vis, krāsnis, ratus, rokas dzirnavas, vecas laivas v. t. pr. Se-

višķi krīt acīs milzīgais daudzums akmeņa laiku lietu lielajā

Londonas mūzejā (British Museum). Šādas lietas ir sakrātas

daudz tūkstošiem no visām pasaules malām.

No mūzejiem pāriesim tagad uz bibliotēkām. Priekš ne-

daudz gadiem tika stipri paplašināta un pārbūvēta publiskā

bibliotēka Pēterburgā. Tagad tādi paši lieli pārbūves darbi

notiek Parīzes un Berlīnes bibliotēkās. Bet arī šādas pārbūves

nepietikšot uz ilgiem laikiem, jo bibliotēkas pieaug ar katru

gadu vienādi vairāk un vairāk. Katra tauta cenšas nodibināt

savu pilnīgu bibliotēku, kur būtu sakrāti visi viņas raksti. Jau

sen ir cilāts jautājums, ka arī latviešiem vajadzētu šādas
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bibliotēkas nodibināt. Tikai diemžēl mūsu publicisti nevar

izdomāt, kam gan īsti šis darbs būtu jāuzņemas. Tai ziņā gan

daudzi esot skaidrībā, ka Latviešu Biedrībai tas gods nenāk-

tos. Tā tad, vienīgai iestādei, kura jau sen šo darbu ir iesā-

kusi un ierīkojusi arī bibliotēkai savas telpas, būtu nu šis tei-

camais pasākums jāatmet. Un kādēļ gan? Tādēļ, ka tas ne-

patīkot dažiem publicistiem! Tik ērmotu strīdu gan es nekur

pasaulē neesmu dzirdējis. Šai ziņā gan mēs esam īsti «tau-

tībnieki» un nelīdzināmies nevienai citai tautai. Katra tauta

priecājas par savām grāmatu krātuvēm un jo vairāk viņai

bibliotēku, jo labāki. Mēs turpretī vēlamies, lai pat mūsu vie-

nīgā lielākā bibliotēka beigtu savu darbību!

Apspriežot bibliotēku lielumu, ārzemes prese pārrunā arī

jautājumu, cik milzīgu ēku vajadzēs bibliotēkām pēc simtu

gadiem un kādi mūsu dienu raksti varētu uzturēt savu vērtību

līdz tiem laikiem? Daži mācīti vīri ir izteikuši domas, ka daži

labi raksti būšot jāatzīstot par necienīgiem uzglabāšanai. Se-

višķi beletristika paliekot tik bagāta, ka neesot vairs iespē-

jams pārskatīt vecos rakstniekus un sekot jaunajiem. Arī no

slaveniem rakstniekiem būšot uz priekšu jāizdodot stipri sa-

īsināti izvilkumi. levērojamākie vīri arvien vairāk piegrie-
žoties zinātnēm un atmetot beletristiku. Arī publika sākot pa-

mazām novērsties no beletristikas ražojumiem un piegriezties

populāri zinātniskiem rakstiem. Trīs, četru paaudžu laikā

laužu intereses vēl vairāk varot grozīties. Lielajās bibliotēkās

drīz vien sakrāšoties daudz miljoni grāmatu, no kurām lie-

lākā dala nemaz netikšot lasīta un būšot pašām bibliotēkām

tikai par traucēkli. Gribot negribot bibliotēkās būšot jātaisa

revīzija un jāšķir svarīgākās grāmatas no mazāk ievēroja-

mām, kas tad būšot jāievieto kādos archīvos jeb pat pavisam

jāatstāj savam liktenim. Bibliotēku tīrīšanas darbā iemaisī-

šoties arī pati daba gluži pret bibliotēkāru gribu. Liela dala

mūsu laiku grāmatu, sevišķi laikraksti, tiekot iespiesti uz loti

neizturīga papīra, kas pēc kādiem 100—200 gadiem pavisam

izputēšot.

Lai nu būtu kā būdams ar lielajām pasaules bibliotēkām,

bet latviešiem no pārāk liela grāmatu skaita gan laikam ne-

būs ko baidīties. Kā visas tautas līdz šim vēl lūko uzglabāt

visus savus rakstus, tā ari mums vajadzētu sekot viņu priekš-
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zīmei. Mēs nevarēsim paģērēt no mūsu rakstniekiem, lai viņi

no beletristikas piegrieztos vairāk zinātnei. Jau pati publika

pie mums lasa daudz mīļāki beletristiskus rakstus un daudz

rakstnieki nebūs arī zinātniskiem darbiem sagatavoti. Varam

izteikt tikai to vēlēšanos, lai viņi piegrieztu vairāk vērības

lasītāju prasībām un nerakstītu tik daudz par izvirtuļu bau-

dām, kas uz daudz lasītājiem atstāj sliktu iespaidu. Kurš

rakstnieks vēlās, lai viņa rakstus lasītu ari nākamās paaudzes,

tam atkal būtu jārīkojas pēc ārzemnieku novērojumiem. Savu

rakstu krājumu tādam vajadzētu izdot ar labu izvēli un rūpī-

giem pārlabojumiem. Veco rakstnieku biezās grāmatas, pildī-

tas pa daļai ar mazāk vērtīgiem rakstiem, guļot mierīgi uz

bibliotēku plauktiem. To varbūt ir sapratuši ari igauņi, kas

izdod vairāk rakstu izlases nekā visus kopotos rakstus.

No rakstniecības pāriesim vēl uz mūsu veco rakstību ar

gotu burtiem. Senāk, vidus laikos, kā zināms, visas Eiropas

tautas latīņu burtu vietā rakstīja ar gotu burtiem. Pēdējie arī

nav nekas cits, kā tikai latīņu burtu sagrozījumi. Tagad jau

citas visas kultūras tautas ir atmetušas gotu burtus un tikai

vācieši ir viņus paturējuši no patriotisma. Bet ari Vācijā, kā

jau sen aizrādīts, ieviešas latīņu burti arvien vairāk. Uz

ielām, dzelzsceļiem, pastā un uz naudas redz parasti tikai la-

tīņu burtus. Rīgā mēs dabūjām redzēt gotu burtus daudz bie-

žāki nekā Berlīnē. Arī Rīgas vācieši savos uzrakstos un iz-

kārtnēs lieto daudz mīļāki latīņu burtus. Tikai latviešiem

parasti tiek paziņots ar gotu burtiem: «Spļaut ir aizliegts»,

pie kam sevišķi krīt acīs neloģiski pāršvīkātais S. Mums

atkal šis vecais vācu ielāps izliekas kā liels tautisks dārgums,

no kura nekā nevaram šķirties.

Ja nu mēs angļus, frančus un vāciešus turām par tālāku

attīstītām tautām nekā latviešus, tad mums arī nav daudz

galva jālauza, pa kādiem ceļiem mums jāstaigā, ja gribam

sekot kultūrai. Bet ja mēs arvien vēl sapņosim par tādām

gaisa pilīm, kādu nekur pasaulē nav, tad mēs kalposim tik

saviem ienaidniekiem.

«Dzimtenes Vēstnesis» 1912, Nr. 218. un 219. «Latvija»

1912. Nr. 215.



6. Par dzimtas attīstības terminoloģiju.

Familija jeb dzimta ne arvien ir turēta par sabiedrības

sākumu: agrākie etnogrāfi pieņēma viņas vietā kādu pirmat-

nīgu promiskuitātes stadiju, kādu dzimumu sabiedrību, kur

noteiktas laulības vēl neesot bijis, bet tikai brīva satiksme abu

dzimumu starpā. Tuvāki sakari esot pastāvējuši tikai starp

māti un bērniem, no kā tad esot cēlusies pirmatnējā «mātes

saime» (Muttergruppe) jeb mātriarchāts. Sevišķi latviešu

rakstos trūka nevien jaunāku laiku izskaidrojumu par dzimtas

attīstību, bet pat noteiktu termiņu, kādēļ arī terminoloģijas

kommisija kādā sēdē pārsprieda šo jautājumu.

Minētā mātes saime mums izklausās ļoti savādi. Ne sieva,

ne arī bērni neiestājas vīra saimē, bet vīrs dzīvo savā un sieva

savā dzimtā. Tādos apstākļos vīrs paliek savai sievai un sa-

viem bērniem it kā svešnieks; visādā ziņā viņš bijis tiem tā-

lāku rada nekā sievas brāļi, no kuriem vecākais bijis īstais

dzimtas sargs.

Vēl mūsu dienās mātes fīliācija ir tālu izplatīta pie pir-

matnīgām dabas tautām, bet modernā etnogrāfija nemeklē

vairs viņas cēloni dzimumu sabiedrībā, piešķirdama lielāku

nozīmi «sabiedrības dzineklim» (Gesellschaftstrieb) sociālās

kārtības attīstībā. Turpretī patriarchātam pielīdzināma māt-

riarchāta, ar māti kā neaprobežotu saimes valdnieci, zinātne

vairs nepieņem.

Arī pie zemu stāvošām tautām familija ir vienīgā skaidri

izšķiramā sabiedrības vienība, lai gan šim jēdzienam trūkst

neretis veca un noteikta nosaukuma. Senā latīņu familia, vec-

krievu semja, leišu šeimyna un latviešu saime nozīmē visus

saimniecības jeb mājas cilvēkus kopā. Tā kā nu mūsu rakst-

niekiem nepatika svešādā «pamilija», tad viņi aizņēmās leišu

vārdu «gimine», pārgrozīdami to par «ģimeni». Bet nu ģimene

pēc latviešu fonētikas ir svešvārds, kas neretis top saprasts

Vēsturiski un etnografisik raksti 4
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par ģimeni pēc ģīmja parauga. To ievērojot, valodnieki uz-

stājas pret ģimeni, un ieteic tai nozīmē veco «dzimtu», kas ir

sastopama jau pie Gliika un ir dzirdēta arī tautas mutē. Zi-

nātniskos rakstos šādu dzimtu sauc arī par «mazdzimtu»

(Sonderfamilie, Kleinfamilie, mala ja semja).

Dabiski vairojoties, mazdzimta izvēršas par «lieldzimtu»

(Grossfamilie, zadruga), kura kā patstāvīga vienība tiek

saukta arī par «ordu» (Horde, orda) jeb «radu» (rod, Sippe).

Rads ir uzskatāms par īstu baltu vārdu, kas nav aizņemts no

krievu valodas, kā agrāk domāja. Lieldzimtā jeb radā atrodas

divas dabiskas dažādības pēc vecuma un dzimuma. Pēc sa-

biedrības dzinekla vīri dažreiz arī pēc precēšanās turas ciešāki

kopā ar saviem vecuma un dzimuma biedriem, nekā ar sievu,

no kā izceļas vīru sabiedrības. Tāpat var arī attīstīties vecu-

ma kārtas, kas līdzīgi vīru sabiedrībai apdzīvo savas mājas

un izvēršas par slepenām biedrībām. Šādus piemērus mēs

vēl sastopam pie daudz pirmatnīgām tautām.

Vīram atšķiroties, sieva tiek izolēta un paliek par dzimtas

vidus punktu. Šādā kārtā, nevis no brīvas dzimumu satiksmes,

attīstās mātes fīliācija, kuru daži sauc arī ne visai pareizi par

mātriarchātu. Šāda kārtība nav vis familijas dzīves iesākums,

bet gan viņas sabrukums.

Patriarchālas dzimtas celšanās ir visvienkāršāki izskaidro-

jama ar vīru sabiedrības sabrukumu, kas tai pašā laikā no-

zīmē arī lieldzimtas jeb rada nostiprināšanos. Tagad bērni

vairs neseko mātes ordai, het iestājas līdz ar pašu māti tēva

radā.

Vairāk radi jeb lieldzimtas savienojas par «cilti» (Stamm,

pļemja), kad izceļas vadoņi jeb valdnieki, kuru iesākums atkal

esot meklējams vecuma kārtās un vīru sabiedrībās, nevis radu

vienībās.

Valodnieki ir pierādījuši, ka jau indoeiropiešu pirmvalodā

ir pastāvējusi ļoti noteikta tēva radu terminoloģija, kamēr

mātes un sievas radu nosaukumu tur trūkst. Tā kā nu vēl

pēc vecākām rakstu liecībām mēs sastopam pie indo-eiropiešu
tautām tikai patriarchālu dzīves iekārtu, tad speciālisti domā,

ka šāda pati kārtība būšot bijusi jau pie indo-eiropiešu pirm-

tautas. Mātes fīliācijas pazīmes pie šām tautām mēdza turēt

par svešu tautu vēlāku iespaidu. Bet nu pēc jaunākiem pētī-
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jumiem izrādās, ka āriešu tautas saukušas vecākus nevien par

tēviem, bet arī par mātēm, kamēr abus kopā pieminot, savie-

nojuši arī «māte, tēvs», nevis «tēvs, māte». Tāpat arī pie se-

niem ģermāņiem esot kādas mātes fīliācijas pazīmes un gotu

vārds «berusjos», vecāki, arī zīmējoties uz māti. Pēc tā nu

domā, ka pie dažām indo-eiropiešu pirmtautas ciltīm tomēr

būšot pastāvējusi mātes fīliācija, kaut gan laikam kā svešu

kaimiņu tautu iespaids. Pie grieķiem, latīņiem un slāviem ve-

cākus tomēr sauc tikai par tēviem, jeb «tēvs un māte», nekad

otrādi. Tāpat arī pie latviešiem un leišiem senči ir arvien

«tēvi» (tevai), kamēr mūsu tautas dziesmās mēs pastāvīgi

sastopam izteikumus: «tēvs un māte», «tēvs, māmiņa», bet

nekad otrādi. Kādas drošākas mātes fīliācijas liecības pie lat-

viešiem gan vēl nav izdevies atrast.

«Latvijas Sargs», 1921, 9.



7. Kāšu krusts.

Kāšu krusts (Hakenkreuz), saukts parasti par «uguns

krustu», ir pie mums izvērties par īstu tautisku izgreznojumu,

kādēļ arī nereti to sastopam uz saktīm, pogām, zīmogiem un

karogiem. Bet nu vācu zinātnieks O. Hups (Otto fiupp) raksta

(Mūnchenē 1921.) savā grāmatā (Runen und Hakenkreuz), ka

par kara laiku arī Vācijā kāšu krusts izslavēts par īstu ģer-

māņu tautisko ornamentu. Arī tur fabricējot lielā mērā saktis,

kniepadatas, pogas, zīmogus un citas lietas ar to pašu izgrez-

nojumu. Tā tad šīs «tautiskās» greznuma lietas būs pie mums

laikam pārnākušas no Vācijas. Tādēļ mums ir arī vajadzīgs

iepazīties ar šās zīmes vēsturi un viņas izplatīšanās robežām.

Kāšu krusts, kā zināms, ir pie budistiem ilga mūža sim-

bols, un spēlē pie viņiem līdzīgu lomu, kā pie kristītiem cil-

vēkiem krusts. Tādēļ arī nav jābrīnās, ka vislielāko popula-

ritāti šī zīme ir iemantojusi Indijā, Ķīnā, Tibetā, Mongoli jā,

Korejā, Japānā un citās budistu zemēs. Bez tam kāšu krusts

ir iecienīts ornaments arī ziemeļu, vidus un dienvidus Ame-

rikā un Āfrikā, kādēļ viņš nav saistāms tikai ar Būdas ticību.

Šis pats ornaments ir jau konstatēts 2000 gadu priekš Kristus

senās Babilones izrakumos, un tāpat bijis labi pazīstams se-

najā Trojā, Grieķijā un Itālijā. 3. un 4. gadu simtenī šis kaists

(crux gammata) piederējis arī pie kristīgas ticības simboliem,

bet par vidus laikiem viņš uzglabājies tikai vairs vidus un

ziemeļu Eiropā. Visu to ievērojot, nav mums nekāda pamata

turēt kāšu krustu par seno latviešu jeb arī seno ģermāņu

tautisko ornamentu.

Kā kāšu krusta tautiskums, tā arī viņa simboliskā nozīme

ir dibināta uz smiltīm. Vispirms to gribēja izskaidrot par sau-

les tēlu. Bet nu saule ir apaļa, kamēr mūsu zīme ir četrstū-

raina! Tad šai krustā meklēja dvēseles simbolu, bet atkal bez

pierādījumiem. Kādēļ gan dvēsele būtu izskatījusies pēc kāšu
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krusta? Ar tādām pašām sekām šī zīme ir iemocīta failus

kulta tēlos. Ar smagu zinātnes artilēriju mūsu ornaments ir

iegrozīts par gandra jeb stārka stilizētu figūru, bet neiz-

skaidrots ir palicis pats svarīgākais jautājums, kādēļ šim no-

lūkam ir ņemts taisni stārks, un nekāds cits svēts putns.

Fantāzijas tukšuma ziņā pirmā roka tomēr pieder tam iz-

skaidrojumam, ka kāšu krusts esot uguns simbols. Divas

krusta sastāvdaļas esot tie koki, ar kuru palīdzību dabūta

uguns. Ja mūsu laikos kāds gribētu tēlot uguni, tad gan ne-

viens nezīmētu sērkociņu kastīti jeb šķiltavas, kādēļ arī sen-

laiku cilvēks, cik mums zināms, tam nolūkam nekur nav zī-

mējis uguns beržamo koku. Pēdējie arī nekur nav dzirdēti

saliekti tādā veidā, kā to redzam pie kāšu krusta. Fakts ir

tikai tas, ka tālajos austrumos šī figūra ir ilga mūža simbols,

bet šāda nozīme tomēr nav pirmatnīga un nevar tikt attieci-

nāta uz tāliem aizvēstures laikiem. Pēc jaunākiem pētīju-
miem šī zīme vispirms esot vērojama Eiropas vidienā ap

3. gada tūkstoti priekš Kristus.

Nav šaubu, ka šis ornaments ir bijis pazīstams arī sena-

jiem latviešiem, bet tas vēl nenozīmē, ka viņš bijis mūsu «tau-

tiskais uguns krusts».

«Jaunākas Ziņas», 1922, 5.



8. Tautas dziesmu puķu dārzs.

Jau no loti seniem laikiem ir pazīstami greznuma dārzi

ar kokiem un puķēm Ēģiptē, Babilonē un Ķīnā, kamēr Firopas

tautas vēl ilgu laiku neinteresējās ne par puķēm, ne arī par

dziedātāju putniem. Homērs gan jau pazīst liliju (leirion), rozi

(rodon), safrānu (krokos), hiacinti (hvakinthos) un vijoli (ion),

bet tie gandrīz visi ir sveši nosaukumi, kas laikam ir pārnā-

kuši no Āzijas. Nav arī ziņu, ka paši grieķi Homēra laikos

šos augus būtu dārzos audzinājuši. Turklāt no iesākuma šie

augi tika izlietoti dziedniecībai un ēšanai, nevis kādam grez-

numam. Pat skaistās lilijas un rozes bija tikai medicīnas

stādi.

Ap piekto gadu simteni priekš Kristus pārnāk no Ēģiptes

uz Grieķiju vaiņagu vīšanas mode un līdz ar to, kā vērojams,

iesākās še arī puķu kopšana. Vēlāku šī kultūra pāriet no

Grieķijas arī uz Itāliju pie romiešiem. Līdz ar kristīgu ticību

dārzkopība izplatās arī uz ziemeļiem pie frančiem, vāciešiem,

angļiem um skandinaviešiem. Tomēr puķes še audzina no

iesākuma laikam tikai zāļu vajadzībām.

Latvieši aizņēmušies dārzkopību no krieviem, kas laikam

jau noticis ap 12. gadu simteni. Šie aizņemtie augi bijuši kā-

posti, rutki un loki, kamēr rāceņi varēja viņiem jau agrāki

būt pazīstami. Vecu puķu nosaukumu mums nav, kas būtu

aizņemti no krievu valodas, kādēļ gan puķkopība būs tikai vēl

no vācu laikiem ieviesusies Baltijas zemēs. Vazdiķi jeb vaiz-

diķi (lvchnis dioica, Lichtnelke), kas tiek minēti 9688. dzies-

mā (B), var gan būt nākuši no krievu valodas (gvozdika),
varbūt arī caur leišu starpniecību (gvazdikas, gvaizdikas), bet

tā tomēr neliekas visai veca un populāra puķe. Vecākais lat-

viešu ziedu-augs, kas nācis no rietumiem, gan būs laikam ma-

gone, kuru no iesākuma audzēja ēdamo sēklu dēl. Līdzīgs
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augs bijis kādas sinapes, kuras latvieši senāk kopuši savos

dārzos un varbūt arī tīrumos.

Tikai ar rozēm, kas vēlāku aizņemtas no vāciešiem, iesā-

kās pie latviešiem īstie puķu dārzi, kurus tad ari tautas

dziesmas parasti sauc par rožu dārziem. Šajos dārzos tad nu

ari visvairāk daudzina rozes un magones.

Kas tā tāda puķe zied

Jaunu meitu dārziņā?

Vai tā roze, vai magone,

Vai skaistā mātes meita?

P. Sams Sikšnu pagastā. B. 6454.

Kam, māmiņa, rozes sēji,

Tev nav rožu ravētājas;

Sēj, māmiņa, magonītes,

Gan kalpones noravēs.

Hermansonu Andrejs Usmā. B. 6452.

Kalniņā rozes sēju,

Lejiņā magonītes;

Vecā māsa kā magone,

Es jaunā kā rozīte.

Bērziņš Jumurdā. B. 6451.

Meitu dēl rozes zied,

Meitu dēļ magonītes.

P. Akmens Zasā. B. 6467.

Ar vārtiem rozes zied,

Ar vārtiem magonītes.

Purpēteru Andrejs Pomužā un Ardzē. B. 6435.

Vācieši senākos laikos ar vārdu «Rose» apzīmēja dažādas

puķes, kā ari jau grieķi un romieši, no kuriem šis vārds ir

Eiropā izplatījies. Tāpat ari mūsu tautas dziesmas daudzina

dažādas rozes, kas ir nevien sarkanas (5377, 5459, 7440,

6461), bet arī baltas (6442, 6461, 6469, 1., 15674) un raibas

(6449, 6., 14091, 1., 14363, 6., 14369, 8).

Vaļa, vaļa meitiņām

Triju sēklu rozes sēt. B. 15486, 2.

Nu manā galviņā

Treju rožu vainadziņš. B. 6024.
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Šīs rozes būs laikam bijušas kādas malvas sugas, kas lai-

kam uzglabājušās arī līdz mūsu dienām un top sauktas par

kāršu rozēm.

Kāda malva jau loti sen noderējusi dienvidu zemēs par

ēdamu sakņaugu. Ēdamas malvu saknes jau piemin Hēsiods

pie senajiem grieķiem un Ijāba grāmata pie hebrējiem (30, 4,

«Malvu [nepareizā tulkojumā: paegļu] saknes tiem bija par

barību»). Vācijā malvas drīz atmestas kā ēdamas saknes,

bet ilgu laiku izlietotas tautas medicīnā par zālēm. Tāds pa-

zīstams kultūras augs varēja arī jau sen ieviesties pie

latviešiem.

Tomēr tautas dziesmu rozes nav bijušas tikai malvas

vien, bet arī gan koka rozes (rosa canina).

Visi mani rožu koki

Pa rikiem iztecēj'ši. 6427, 16.

Kālabad šovasar

Rožu koki neziedēja? 6449 var.

Visi mani rožu koki

Krust' krustenis salauzīti. 6502.

Kas var liegti vējiņam

Rožu krūmu vēdināt? 14742.

Es piegulu pie jaunajā,

Kā pie jauna rožu krūma. 15705, 6.

letecēja dārziņā

Rozēm griezti pazarītes. 14368, 2.

Rozes tiek ari vispārīgi kā dārza puķes stādītas pretī

lauku ziediem.

Ne puķiņas laukā aug,

Ne roziņas dārziņā.
J. Henniņš Sasmakā. B. 6422.

Tāpat arī «balta puķe ezerā» ar «lēpju lapām» (nymphaea

alba) tiek tagad saukta par ezera rozi. To pašu rozes vārdu

nes dzeltānā ūdens puķe (nuphar luteūm).

Skaisti zied līca roze

Dzeltāniem ziediņiem.
Pēteris Bļaus Erglos. B. 6493.
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Pa līčiem rozes zied

Dzeltāniem ziediņiem.
V. Vankins Taurupē. B. 14246, 5.

Peonijas sauc tautas mutē par sārtajām jeb svētajām

rozēm un tinekļus laukos (convolvulus) par tīruma rozēm.

Tā tad nav jādomā, ka tik viena zināma puķe būtu saukta par

rozi. Tomēr seno dārza-puķu skaits ir ļoti mazs, kādēļ arī šo

rožu dažādība nevarēja būt liela.

Pēc rozēm un magonēm trešā vieta tautu meitas rožu

dārzā pieder kliņģerēm (calendula officinalis), kas arī lietotas

dziedniecībā, un tādēļ laikam arī drīzāk izplatījušās.

No rītiņa rozes sēju,

Pusdienā magoniņas,

Vēlajā vakarā

Dzeltānās kliņģerītes.

P. Dambītis bez noteiktas dzīves vietas. B. 6470.

Gudra tēva meita biju,

Gudri viju vainadziņu:

No rozēm, magonēm,

No tām vaska kliņģerēm.

B. Liepiņš Viskāļos. B. 5909.

Rozes, magones un kliņģeres tiek vispārīgi ļoti bieži dau-

dzinātas (5879, 5978, 5858, 1., 6061, 6082, 32335).

Ja mārpuķītes (bellis perennis) ir tās pašas, kas mārro-

zītes, par ko gan laikam nebūs jāšaubās, tad viņas ieņem

starp tautas dziesmu dārza puķēm ceturto vietu. To arī va-

ram viegli iedomāties, jo mārpuķītes tika senāk lietotas par

zālēm pret diloni.

Kliņģerītes, mārpuķītes,

Tās paliku pagalvī.
J. Priedits Annasmuižā. B. 13611.

Māsiņ, mana mārpuķīte,

Vedīs tevi šoruden!

— Brālīt, manu dievkociņu,

Tev jāiet panāksnos.

Aveņu Jānis Vec-Piebalgā.' B. 18005, 7.

Brīžam sēju rozes manas,

Pa brīžam mār-rozītes;
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Brīžam tautas kaitināju

Ar mārrožu vainadziņu.

Andrejs Jansons Rāvā. B. 5811.

Ar mārpuķītēm tautas dziesmu puķu dārzā var vēl sa-

censties mētras.

Šo vasaru es valkāju

Treju rindu vainadziņu:

Viens bij mētru, otrs rožu,

Trešais tīra sudrabiņa.

R. Bērziņš Lestenē. B. 6109.

Uz robeža ganīdama,

Mētru viju vainadziņu.

Kur tie bija, ciema puiši,

Ka tie mani neredzēja?

Buclers Saukā. B. 6185.

Uz rūbeža gaņēdama,

Mātru vēju vainoceņu;

Rūbežnīku djēleņam

Sirdi vīn ādynovu.

P. Smelters Vārkavā. B. 6186.

Mētru vaiņags ir jau tik parasts, ka dažreiz tautiete var

no tā pat kaunēties.

Es savam brāliņam

Pati kaunu padarīju:

Stiebru jostu apsajožu,

Mētru liku vainadziņu.

P. Lodziņš Sērpilī. B. 3558.

Tomēr ne visur aug mētras, kādēļ tās ir un paliek cienī-

jamas puķes.

Es savai pādītei

Mētru pinu vainadziņu;

Visur auga zemes zāle,

Ne visur mētras auga.

No vairāk apgabaliem. B. 1544.

Citas dārza puķes tiek mazāk apdziedātas kā iepriekšējās

piecas. Loti zīmīgs vārds gan ir dots dievkociņam (artemisia

abrotanum), kā to arī krievi nosauc (božje derevo), tomēr

tautas dziesmas to daudzina retāki.



Balinām pavaicāju,

Kādu puķu kroni pīt,

Vai pīt rožu, vai magoņu,

Vai zālāju dievkociņu.

V. Veinbergs Lēdurgā. B. 5810, 1.

Kad audzīšu, tad redzēšu,

Kādas puķes kronī pīšu:

Vai pīš' rozes, vai magones,

Vai zaļos dievkociņus.

J. Melderis Rūjienā. B. 5925.

Magonīšu sagšu sedzu,

Rožu klāju paladziņu,

Kliņģerītes, dievkociņus,

Tos paliku pagalvī.
K. Pavārs Suntažos. B. 6443, 1.

Paleja (menta pulegium, Polei) tikusi senāk izlietāta par

ēdamu sakņaugu un dziedniecības stādu, kādēļ tā jau sen būs

pārnesta arī uz Baltiju.

Visapkārt rozes zied,

Vidū zaļa palejiņa.

Līdaku Jēkabs Liel-lecavā. B. 6525.

Vai tev dīga rožu sēklas?

Man izpuva palejiņas.

A. Šmiters Lēdmanē. B. 6456.

Es noviju vainadziņu

No Daugavas palejām.
J. Stūrmanis Lindes Birzgalē. B. 24381 v.

Veca dārza-puķe ir arī pazīstamā samtene (tagetes pa-

tula, Sammetblume).

Es gulēju dienas-vidu

Savā rožu dārziņā.

Kliņģerīšu vietu taisu,

Rožu klāju paladziņu,

Rūtenīti, samtenīti,

Tas paliku pagalvī,

Magonītes plata lapa,

Tā bij manis apsedziņis.

Liepu Juris Lielvārdē. B. 6443.

59
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Kāda pati meita biju,

Tādu viju vainadziņu:

Lielu rožu, samta puķu,

Sarkano magonīšu.

J. Straume Tirzā. B. 5928.

Nevaram beigt mūsu pārskatu par tautas dziesmu dārza

puķēm, neminējuši arī rūtu (ruta graveolens, Raute), lai gan

mūsu dziesmas to loti reti daudzina. Jau senajiem grieķiem

(rytē) un romiešiem (ruta) rūta bija izslavēts burvības un

zāļu augs. Ar viņu lūkoja dziedēt dažādas slimības, piešķirot

tai pat pārdabisku spēku. Grieķu solists Ailiāns raksta

180. gadā pēc Kr., ka arī zebieksta zinot rūtas īpašības. Uz-

sākdama cīņu ar nāvīgām čūskām, viņa saēdoties rūtu lapas

un tad čūsku ģifts viņai vairs nekaitējot. Līdz ar kristīgu

ticību rūta pārnāca arī pie vāciešiem, kas ar tās palīdzību

lūkoja atbaidīt ļaunus garus, lietuvēnu un nepatīkamus ku-

kaiņus. Vēl nesen pat aptiekās tikusi pārdota rūtu ella par

dezinfekcijas līdzekli. Jau sen rūta ir pārnākusi ari pie slā-

viem un leišiem, pie pēdējiem iemantodama pat nacionālas

puķes nozīmi. Kur rūta tiek audzēta, tur vienkāršie ļaudis

vēl tagad to lietā gan slimību dziedēšanai, gan arī dažādiem

māņticīgiem nolūkiem.

Aukstāka klimata dēļ pie latviešiem rūta nav vispārīgi

ieviesusies un ir biežāki sastopama tikai Latgalē un Kurzemē.

Zvnu, zvnu, kuo vajaga

Jaunajom meitiņom:

Boltu zeķu, mainu kūrpu,

Zaļu rūtu vainaceņa.
Kr. Kalniņš Līksnā. B. 5739, 1.

Uz rūbeža gaņēdama,

Rūtu vjeju vainoceņu.

Kr. Kalniņš Līksnā. B. 6186, 1 v.

Magonīšu vietu taisu,

Rožu klāju paladziņu,

Rūtenīti, santenīti,

To paliku pagalvē;

Es tā pati taisītāja,

Kā zvaigznīte iegulos.

A. Saulīts Secē. B. 24857.
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Šīs deviņas pārrunātās puķes ir visas veci un jau vidus

laikos iecienīti augi, un tās arī ir vienīgās, kuras dziesmas

daudzina senajos puķu dārzos. Par velti mēs tur meklētu

lefkojas, lauvmutītes, ķeizarkroņus un citas puķes, kas priekš

kādiem piecdesmit gadiem sāka izplatīties uz laukiem. Nav

tur arī juru (dāliju), asteru, krešu, rezēdu un citu, kas jau

kādu simtu gadu pušķo lauku dārzus. Vairāk tomēr ir jābrī-

nās, ka tur trūkst zalpiju (salvija officinalis), kurpīšu (aconi-

tum napellus), zobenu (divu iris sugu), skujiņu (asparagus

officinalis) un ālantu (inula helenium), kādus augus latvieši

kopj jau div-trīssimti gadu. Kā lai to saprotam? Jādomā, ka

dziesmu motīvi, no kādiem pastāv mums tagad pazīstamās

tautas dziesmas, par pēdējiem trim gadu simteņiem būs maz

radušies no jauna klāt.

lepazinušies ar tautas dziesmu puķēm, apskatīsim drusku

arī pašu dārzu, kādā šīs puķes tikušas audzinātas.

Sēj, māmiņa, rožu dārzu,

Sēj ir otru magonīšu. B. 13527.

Vienu dārzu rožu sēju,

Otru sēju magonīšu. B. 13527, 10.

Divi dārzi rožu zied,

Trešais smalku magonīšu. Ibid.

Visi mani rožu dārzi

Zālītēm apauguši. B. 6433.

Man deviņi rožu dārzi,

Devītā saule lēca. B. 3397.

No tā nu redzam, ka dažai tautietei ir bijis vairāk dārzu,

kādēļ tā arī būs audzējusi katru puķi, kas tikai viņai bija

dabūjama.

Puķes sējot un kopjot, senās latvietes, kā liekas, nav ie-

vērojušas kādu noteiktu kārtību, kā redzam no šādiem pie-

mēriem.

Krustām šķērsām rozes sēju

Par bāliņa pagalmiņu.
Viļumu Marija Valmierā. B. 6457.

Pusi dārza rožu sēju,

Pusi sīku magonīšu.
P. Šiliņš Koknesē. B. 6480.
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Es dēstīju baltu puķi

Vienā dārza stūrītī.

Skol. Rode Lielvārdē. B. 6442.

Parasti tomēr tautietes laikam būs sējušas savas puķes

tādās pašās dobēs, kādas sastopam sakņu dārzos. Tādas

puķu dobes bija redzamas arī vēl līdz mūsu dienām. Par

tādu dobi ir arī iuna šādā dziesmiņā:

Stād', māsiņa, kliņģerītes

Gar tām dobes maliņām,

Lai es sēju magonītes

Pa vidiņu vidiņiem.
Bez vācēja un vietas vārda. B. 6494.

Arī pašas puķes te ir iedalītas pēc zināmas kārtības, tāpat

kā ari sekošā dziesmā:

Krustu metu, brīnējos

Savam rožu dārziņam:

Visapkārti rozes zied,

Vidū zelta magonīte.

No vairāk apgabaliem. B. 6458.

Būtu vēlams, lai arī zoologi piegrieztu vairāk vērības

mūsu dārza puķēm un viņu vēsturei.



9. Nedrošās tautas dziesmas.

Līdz ar neatkarīgo Latvijas valsti ir radusies pie mums

arī lielāka interese par folkloru, sevišķi par tautas dziesmām.

Dziesmas tiek nevien atkal no jauna krātas un pētītas, bet

viņas tiek apgādātas arī ar plašiem rādītājiem. Tas liekas

jau vispārīgi pieņemts fakts, ka latviešu valoda, etnogrāfija,

vēsture un literātūra bez tautas dziesmām nevar tikt vispusīgi

izpētīta. Bet ja nu mēs šīm tradicijām piešķiram tādu lielu

nozīmi, tad mums par visām lietām ir jālūko atšķirt drošās

tautas dziesmas no nedrošajām. Nav mums nekādu šaubu

par to, ka dziesmu uzrakstītāji un teicēji ir sacerējuši dažu

labu jaunu dziesmu, no kādām nav varējuši izsargāties arī

dziesmu krājēji un pētītāji. Nav, zināms, arī tik viegli vilkt

noteiktu robežu starp drošām un nedrošām dziesmām, jo daži

sagrozījumi ir cēlušies ari tā, ka teicējs kādu vārdu jeb frāzi

ir aizmirsis un to robu ir lūkojis piepildīt ar citiem vārdiem.

Tādēļ arī nav jādomā, ka visiem apakšā minētiem dziesmu

uzrakstītājiem būtu izteikts pārmetums par dziesmu viltošanu.

Daudz sagrozījumu, kā jau minēts, nāk no teicējiem, un ari

pēdējie būs pielaiduši dažus trūkumus gluži neapzinīgi.

Tautas dziesmu metrikas pētītāji ir atzinuši par drošu

pantmēra likumu, ka katra mūsu četrrindu trochajiska tautas

dziesma ir dalīta divās līdzīgās pusēs. Var gan visa dziesma

pastāvēt no viena paša perioda, bet periods arvien ir dalīts

divās daļās, kura katra izteic savas patstāvīgas domas. Iz-

ņēmumu no šā likuma ir tik maz, ka uz tūkstoš dziesmām

neiznāk pat viens. Pēc satura šādi piemēri stipri atšķiras no

īstajām un vecajām dziesmām. Šādu dziesmu uzrakstītājiem

ir parasti arī kādas citas dziesmas, kuras nevar uzskatīt par

īstām un nesagrozītām tautas tradicijām. No šādām dziesmām

«Latvju Dainās» esmu atzīmējis sekošos piemērus:
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Pavasara vakarā

Uz zaļā pakalniņa

Pirmo reizi dziedāt gāju,

Savu balsi vēdināt.

R. Vulfs Ūziņos. B. 270.

Tālu, tālu tu, tautieti,

Tu no manis, es no tevis;

Ik ritinu tev sūtīju

Ar vējiņu labas dienas.

Minna Freimane Dunalkā. B. 10753.

Labu dienu sūtīšanu «ar vēju» ir par daudz moderns iz-

teikums, kādu vienkāršas tautas valodā nevaram meklēt.

Ganos iedams, cūkganos,

Dziesmas tinu kamolī;

Tad ardams, ecēdams

Tās laukā šķetināju.

J. Matisons Liezerē. B. 35.

īstās tautas dziesmās arāji netin un nešķetina kamolu kā

sievietes.. Vārds «iedams» ir arī noziegums pret pantmēru.

Brālīt, tavu muļķa prātu

No jaunām dieniņām,

Kam tu ņēmi līgaviņu

No bajāru meitiņām?

Viņa diža, viņa lepna,

Viņa tevi ienīdēs.

Skol. Pīpiņš Alsungā. B. 31188.

Ja brālim pārmet nelaimīgu precēšanos un nosauc viņu

par «muļķi no mazām dienām», tad tā ir drīzāk rūpība nekā

dziesma.

Vai, brālīti, vai brālīti,

Kā tu viņu iemīlēji,

Tādu melnu sviķa celmu,

Visu suņu norejamu?

D. Balodis Kandavā. B. 21157.

«lemīlēšana» ir tautas dziesmās sveša lieta, un ari visai

dziesmai trūkst satura, jo nav zināms, kas šī «viņa» bijusi.
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Es tam dotu savu mantu,

Visu savu bagātību,

Kad kas manu vainadziņu

Otrreiz liktu galviņā.

Pēteris Bļaus Erglos. B. 24383.

Dzejnieks laikam gribējis teikt, ka vaiņaga nēsātāja gri-

bētu vēl otrreiz jauna būt. Bet dziesma ir iznākusi tāda, it kā

pats vaiņags būtu bijis tik pretīgs, ka neviena jaunava ne par

kādu naudu to vairs negribētu galvā likt.

Ai, Annīte, devējiņa,

Dod villai garai augt [kur ?],

Garai svārkiem, villainēm,

Mīkstai cimdiem, zeķītēm.

K. Kuzņecova Alūksnē. B. 29192.

Māršaviņa pienu deva,

Tenis pulka sivēniņu,

Bierīts aitām biezu villu,

Ūziņš medus pilnu stropu.
P. Tortus Jaun-Laicenā. B. 29201.

K. Kuzņecovas un P. Tortus dziesmas par latviešu die-

viem ir tuvāki pārrunātas manā «Latviešu mitoloģijā».

Vecās tautas dziesmās jauni ļaudis parasti strīdās un ķir-

cinās savās starpā un ne labprāt runā par mīlestību. Precē-

šanās ir viņiem Laimas likums, kuram cilvēks nevar pretoties.

No domām par nelaimīgu mīlestību tautieši grib atsvabināties

vai ar kādu joku vai citādu nebēdību. Ja jūtas ir stiprākas,

tad pietiek a/ pāra nožēlojuma vārdiem. Tautieši nekad ne-

grib rādīt citiem savu izmisumu.

Pavisam citāda mīlestība tiek tēlota tādās dziesmās, kur

ir sastopamas visādas pantmēra kļūdas un neveikla valoda.

Tautietes tur atklāti atzīstas, ka viņas tur it kā ar visu varu

gribētu precēties, neievērojot nekādu pieklājības robežu.

Es nesīšu sausu malku

Es sakuršu uguntiņu;

Dieviņam ziedus došu,

Dievs dos man arājiņu.
Šmitu Kārlis Lubānā. B. 9798.

Vēsturiski un etnogrāfiski raksti
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Kadu ziedu dedzināšana ugunī man īstas tautas tradicijas

nav pazīstama.

Krusta māte, krusta māte,

Dod man labu padomiņu.

Tautās iešu šorudeni,

Kādu ņemšu brūtgāniņu?

Vai lai ņemu jaunu puisi,

Vai ar vecu atraiknīti?

launam puišam sārti vaigi,

Vecam mantas pilnībā.

P. Bļaus Ērgļos. B. 10072.

Nevar vairs, nevar vairs,

Būtu nāve pieņēmusi!

Laužu runas sirdi grauza,

Ka neesmu apprecēta.

J. Blumbergs Kandavā. B. 8750.

Vai, Dieviņ, ko darīšu

Nu bez vīra es palikšu:

Rudens, rudens jau atnācis,

Mani vienu tas atstājis.

P. Spriņčs Sinolē. B. 9299.

Nevis Dievs jeb Laima, bet rudens te ir bijis pret meitas

precēšanos.

Divas māsas strīdējās

Uz to vienu tēva dēlu.

Viena saka: es jaunāka,

Es jaunāka, es skaistāka.
,

Alaunu Reinis Jaun-Atē. B. 11727.

Tā ka otras māsas vārdi nav še skaidri izteikti, tad dzie-

smai trūkst satura.

Krancīti, sunīti,

lesim abi ganos;

Tu lopiņus apvaktēsi,

Es brūtgānu apmeklēšu.
Rīgas semināristi. B. 29408.

Agrāki gan puiši gājuši meitās, bet šai dziesmā meita iet

puišos.
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Seši bēri kumeliņi

Ēd bāliņa birzītē.

Lai tie ēd, tie ir visi

Pēc manim atskrējuši.

Rīgas semināristi. B. 16205.

īstās dziesmās jaunava kaunas un baidās no preciniekiem,

bet še viņa tikai priecājas.

Es mātei viena meita,

Es tā visu skaistākā.

Jauni kungi, veci kungi,

Visi mani iemīlēja.

K. Bušvechters Mazsalacā. B. 5405.

Kā iepriekšējā tautiete priecājas par veseliem sešiem jāt-

niekiem, tā še viņa līksmo, ka to esot iemīlējuši jauni un veci

kungi, kas tautas dziesmās nav šķirami no vāciešiem. Citai

tautietei atkal vācietis pavisam nav pa prātam.

Tīši, tīši salauzīju

Brālītim zobentiņu,

Kam tas mani stumšus stūma

Vācietim roku dot.

No Cīravas, kur dzīvo M. Freimane. B. 15476.

Ka māsa būtu salauzusi brālim zobenu, tā ir tautas tradī-

cijās nedzirdēta un arī neticama lieta.

Māmiņa mīlā,

Nevēli mani,

Kad tautu neveiklis

Bildināt sāk.

Minna Freimane Cīravā. B. 14948.

Tā tad māte nevar tūliņ vēlēt, kad tautietis sāk bildināt;

bet kad viņš beidz, tad tā laikam ir cita lieta.

Pavisam bērnišķīgi izklausās, kādēļ Dievs neliekot tau-

tietim un tautietei augt kopā vienā sētā.

Dievs nedeva ar tautieti

Augt vienā sētiņā,

Viņš [kas ?] pārmeta dzīvādams,

Kā mazai man notika.

Andrejs Jansons Rāvā. B. 9463.
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Tāpat ari sekošais «godiņš» un «blodinš» varēja palikt

nesadzejoti.

Izlīst reiz pilnais blodiņš,

To mūžam nesasmelt;

Pazūd reiz meitai godiņš,

To mūžam nedabūs.

Skol. J. Saržants Kaltenos. B. 6552.

Lai nu gan augšējās dziesmas piešķir jaunavām lielu brī-

vību, bel sekošā dziesma jau dusmojas, ka meitai esot «vārdi

negodīgi».

Kas godīga meitenīte,

Godam laida valodiņu;

Kas bij kāda negodīga,

Vārdi arī negodīgi.

No D. Ozoliņa Kr. Apē. B. 6557.

Divās dziesmiņās putni nes grāmatu brūtgānam, ka brūte

nevesela.

Tec, putniņ, upes malu

Ar mazo grāmatiņu,

Aiznes vēsti brūtgānam:

Brūte loti nevesela.

Rīgas semināristi. B. 10820.

Skrien, putniņ, upes malu

Ar mazo grāmatiņu,

Aiznes ziņu Pēteram:

Liene loti nevesela.

E. Klintkalns Dzērbenē. B. 12947.

Būtv interesanti zināt, kādēļ putniņam jāskrien pa upes

malu.

Vienā šādā dziesmiņā tautiete nosaucas pati sevi par

daiļu.

Rota, rota, skaista rota —

Kas to skaistu darināja?

To darīja veikli pirksti,

Pati daiļa nesējiņa.
P. E. Plavinskis Danenfeltē. B. 5724.

«Rīga, Rīga, skaista Rīga» ir šai dziesmiņai noderējusi

par paraugu. Citai tautietei turpretī pārmet, ka tai pavisam

netīras drēbes.
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Mātes meitai virslindraki

Mirdz kā uguns pagalīte.

Ko domā, apakšā

Ne ar guni nededzīs.

P. Zaravičs Veismaņos. B. 5674.

Jaunākos laikos ir radies izteikums par netīrām drēbēm,

ka tās ne ar uguni nedeg. Tāds pats jaunu laiku izteikums ir

tas, ka plika galva tiek pielīdzināta mēnesim. Ar tas jau ir

pārnests kādā «tautas dziesmā».

Ko, puisīti, tu gaidīji,

Ka neņēmi līgaviņu?

Vai gaidīji uzlecam

Mēnestiņu galviņā?

Kārkliņu Ernests. B. 11948.

Bezdelīga melnactiņa,

Nāc manā paspārnē;

Līgaviņa sārtvaidzīte,

Dod man tavu gredzentiņu.
Rīgas semināristi. B. 6227.

Še semināristi ir ielikuši vācu «tavu» latviešu «savu»

vietā.

Salda bija zemenīte,

Vēl jo salda mātes meita;

Kad atradu mīlestību,

Saldi, saldi nobučoju.
Pīpinš Ēdolē. B. 11420.

«Mīlestība» ar «saldo bučošanu» ir atkal jaunu laiku

vārdi.

Meitiņa, māsiņa,

Tavu smuku actiņu;

Skatīsimies abi divi,

Mīlēsim viens otru!

Aveņu Jānis Vec-Piebalgā. B. 11316.

Kad šādam tautietim kādreiz mīlināšanās neizdodas, tad

viņš paliek loti rupjš.

Ko, brālīti, bēdājies

Kad Trīniņa tev nenāk?
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Parauj jupis, sasper velns,

Vai tu citas nedabūsi?

Tev ir cauna cepurīte,

Tu drīkst' meitu bildināt.

No Kandavas. B. 11942.

Šis «sencis» laikam ir domājis, ka «cauns» ir īpašības

vārds, kādēļ viņam arī iznākusi «cauna cepurīte». Loti prak-

tisks cilvēks ir bijis sekošās dziesmas sacerētājs.

Ko domā, sirdspuķīte?

Es no tevis šķirties gribu.

Lai Dievs tev cit- atsūta,

Uz manim vairs negaidi!
Skrabju Ferdinands Aizputē. B. 11224.

No kādas rupjas dziesmas ir pārtaisīts sekošais piemērs.

Es uzaugu pie kundziņa .

Liels ābeļu potmanītis,

Es meitām iepotēju

Mīlestību sirsniņā.
1 Sveikulis Nītaurē. B. 11307.

Nākošā piemērā mēs gan dzirdēsim modernu sarunu, bet

nevisai laipnu.

Klausies, manu arājiņ,

Kā iet jauki man dziedot?

-- Dziedi, mana līgaviņa,

Man gan tika klausīties.

Kreims Alsungā. B. 491.

Līdzīgs piemērs ir ari sekošais.

Dzied, māsiņ, novads galā,

Novadiņas maliņā:

Duj bāliņi novadnieki,

Tie balsiņā klausījās.
T. Zandmanis Aucē. B. 4591.

Šās dziesmas autors, kā liekas, nav zinājis, ka precinieku

īstās tautas dziesmās sauc par tautieti, nevis par bāliņu.

Visi ļaudis tā sacīja,

Ka es liela dziedātāja:

Dziedu dienu, dziedu nakti,

Dziedu arī raudādama.

A. Kreicbergs Daugavpilī. B. 103.
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Šai dziesmā nav pareizi balss uzsvari un arī pēdējā rin-

diņa labi nesaskan ar iepriekšējo. Prozaiski didaktiskas iz-

klausās sekošās divas dziesmiņas:

Lai kur biju, dziedu dziesmu,

Tas Dievam patīkas;

Nes' ar godu vainadziņu,

Tas jaunai piederas.

Alksnis Zundulis. B. 78.

Sēd pie galda, nodzied dziesmu,

Tas Dievam piederas;

Aizjūdz skaisti, nodzied skaisti,

Tas laudim patīkas.

Šteinbergu Jānis Krustpilī. B. 789.

Vai tik šis Šteinbergu Jānis nebūs Alkšņa Zunduļa otrs

vārds?

Ir uzrakstītas arī tādas «vecas» dziesmas, kur tautietes

sanāk skolā dziedāt, dzied tautas dziesmas taisās

uz dziesmu svētkiem un ģērbjas tautiskos uz-

valkos, kas tomēr ir pirkti no žīdi ņ a.

Ko līdz man vien dziedāt,

Skolā liela istabiņa?

Tepat sēd lepnas meitas,

Kas ne vārdu nesacīja.

J. Henninš Sasmakā. B. 777 v.

Neviens mani aizrunāja,

Neviens mani aizdziedāja:

Māte mani šūpojusi

Tautas dziesmu šūpulī.

Lašu Pēteris Vestienā. B. 415, 5.

Zied ieviņa pret ieviņu

Stāvajā kalniņā,

Dzied māsiņa pret māsiņu

Dziesmu svētku rītiņā.

K. Ozoliņš Krustpilī. B. 252, 2 v.

Mūsu meitas lielījās

Tautiskiem uzvalkiem.

Es dzirdēju, es redzēju

No žīdiņa nopirkām.
Skol. Rode Lielvārdē. B. 5691.
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Citās dziesmās mēs atkal dzirdam, ka «putni projām aiz-

steidzas,» ka tautiete «apdzied» raibaliņu, tautietis brauc ar

«latvju un dzer «putojošu alus kausu».

Sniegi nāca griezdamies,

Putni projām aizsteidzās:

Pavasaru sniegs nokusa,

Putni nāca dziedādami.

Šteinbergu Jānis Krustpilī. B. 5691.

Tikai jaunāko laiku zoologi ir novērojuši, ka arī dziedā-

tāju putni, tāpat kā lielie gāju putni aizceļo par ziemu uz sil-

tām zemēm, bet vecie latvieši to jau sen būtu zinājuši.

Gotin, mana raibaliņa,

Tu man gardu pienu dodi;

Tādēļ tevi apdziedāju,

Tādēļ tevim kroni viju.

J. Dāvids Bikserē.

Es apkalu kraukļam kājas,

Nosūtīju Vāczemē.

Vāczemnieki brīnījās,

Kāds ir latvju kumeliņš.

Eglītes Nīcis Krustpilī. B. 2493, 2 v.

Nulai gribu labi dzert,

Nulai koši padziedāju:

Bāleliņis man ienesa

Putojošu alus kausu.

A. Strādnieks Dunalkā. B. 786.

Neviena īsta tautas dziesma nav pesimistika, un kur tāds

izmisums ir redzams cauri, tur ir jāvēro tīši sacerējumi.

«Latvju Dainās» nu mums duras acīs trīs tādas pesimistiskas

dziesmas, kur lūdz «stiprus vējus», lai tie aiznestu

«grūtumus» jeb «sirdsēstus».

Gaudojiet, stipri vēji,

Pār maniem grūtumiem!

Ak, Dieviņ, ņem tu mani,

Aiznes miera vietiņā.
J. Kemeris Mēdzūlā. B. 4022.

Pūšat manim, jūras viļņi,

Dzenat no man' sirdsēstus!
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Trīs dieniņas, trīs naktinas

Ne actiņu neaizvēru.

J. Kemeris Mēdzūlā. B. 4178.

Gauži raud tie bērniņi,

Kam nav tēva, māmuliņas.

Cel, Dieviņi, lielu vēju,

Nes māmiņai žēlabas.

O. Kanaviņš Gulbenē. B. 5000.

šīs trīs dziesmiņas ir tik līdzīgas, ka būtu gaidāms drīzāk

viens pats uzrakstītājs. Tomēr divas pirmās dziesmas stāv

tuvāku kopā, jo ne vienā, ne otrā nav īsti teikts, no kā dzie-

dātājam šie «grūtumi» jeb «sirdsēsti» cēlušies. Turklāt īstā

tautas valodā pūš gan vējš, bet augšējā dziesmiņā pūš arī

«jūras viļņi».

Mēs gan esam dzirdējuši, ka pērkons kaut kur iesper, bet

ka tas kādu lietu iespertu «zemē», to ir dzirdējusi tikai mūsu

pazīstamā Minna Freimane Cīravā.

Pērkons rūca, Pērkons spēra

Tai zaļā bierstalā;

Tas iespēra zemītē

Ļaunu ļaužu valodiņas.
Minna Freimane Cīravā. B. 8799.

Tai pašai uzrakstītājai ir arī otra līdzīga dziesmiņa par

Jupi.

Pērkons Jupi tik ilg' sita,

Līdz iesita zemītē;

leskrej Jupja kumeliņi

Zviegdamiese Daugavā.

Ja tiešām tautas mutē kur būtu radies izteikums par ie-

speršanu «zemītē», tad taču nebūtu domājams, ka Minnai Frei-

manei tas gadījies divi reizes, kamēr citi dziesmu uzrakstītāji

tādu nekur nav dzirdējuši.

Pie šā gadījuma varam minēt vēl divas tādas bēdīgas

dziesmas ar neparastiem izteikumiem.

Miedziņš mani labināja

Un pie sevis aicināja;

Kad es viņu mīlināšu,

Tad viņš mani žūžinās.

Holanderu Augusts Briežos. B. 6767.
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Cita līdzīga dziesma ir piesūtīta arī Aronu Matīsam (347).

Upīte tek čalodama

Mani līdza aicina;

Tec', upīte, teci viena,

Māmiņa pēc manis raudās. B. 347.

Pēdējā dziesmiņā «tek» un «pēc» kā vienzilbes vārdi stāv

dipodijas beigās, kas nekādā ziņā trochaiskā pantmērā nav

pielaižams.

Ir mums arī kristību dziesmas, kur krustdēlam tiek no-

vēlēts, iai tas augtu «stiprs kā varmāka», lai varētu cīnīties

«ar milžiem, varoņiem» un «ienaidniekus apkarot».

Mīlā Laimīt, audzē bērniņ',

Lai tas skaists kā ozols,

Lai tas stiprs kā varmāka,

Lai tas dara māmiņai

Visu mūžu labumiņu.
P. Dambītis. B. 1449.

Vār', māmiņa, biezu putru,

Lai aug dēliem biezas krūtis,

Lai varēja cīnīties

Ar milžiem, varoņiem.
Šmitu Kārlis Lubānā. B. 2959, 1.

Kam, krusttēvi, naudu taupi,

Kad nedevi pādēnam,

Lai varēja pādēniņis

Zobentiņu kaldināt,

lenaidniekus apkarot

A. Pločkalns Skrundā. B. 1766.

Tomēr visvairāk šādu kristību dziesmu ir apgādājusi

Minna Freimane no Cīravas.

Kalna galā Dēkle raud,

Birst asaras lejiņā:

Lejā dzima zeltenīte,

Kas vaiņagu kājām mīs.

Minna Freimane Cīravā. B. 1225.

Svētas meitas, ne māsiņas,

Ko tik agri šķeterējiet?
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Tev Dieviņš brāli deva,

Tam mūžiņu nolēmām;

Aptinām lina dzijas

Krustšķērsām rociņai,

Nolēmām cilināt

Spožu kara zobentiņu.
Minna Freimane Cīravā. B. 1226.

Nāc, māmiņa, nāc, māmiņa,

Saņem mazu dāvaniņu:

Tu manai pādei dosi .

Pirmo maizes riecentiņu.

Minna Freimane Cīravā. B. 1414.

No šās dziesmas nevar redzēt, kas tā par māti, un kas

tā par dāvanu. Tik nenoteikti vārdi nesaskan ar tautas dzeju.

Kur steidzies, mīļā Māra?

Gaidi manis — parunāsim.

Man Dieviņis pādi deve,

Dod pādei tikūmiņu.

Minna Freimane Cīravā. B. 1555.

Mēs še atkal paliekam neziņā, kur un kādēļ Māra steigu-

sies. Nav ari dzirdēts, ka Māra mazam bērnam «dotu

tikumu».

Laimes māte nosēdusi

Puķu dobes maliņā;

Dod puķīti, māmulīte,

Steigšu pādi izgreznot.

Minna Freimane Cīravā. B. 1543.

Nav nekur dzirdēts tautas tradicijās, ka Laima prasītu

puķes, ar ko bērnu «izgreznot».

Kur tu iesi, mīļā Māra,

Ar divām vācelēm?

— Vienā bija šķīru auti,

Otrā sēru vainadziņš.

Še, sērdiene, šķīru auti,

Lai stāv sēru vainadziņš

Priekš bajāra meitiņām.

A. Šteinberga Cīravā. B. 5016.

ŠI dziesma stipri atgādina Minnas Freimanes valodu.

«Sēru vainadziņš» un sevišķi «šķīru auti» ir svešas lietas tau-
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tas dziesmas. Tas arī nesaskan ar tautas dziesmu morāli, ka

bajāru meitu lepnības dēļ viņām piedraudētu ar tuvinieku nāvi.

Kam, māmiņ, neielūdzi

Čampu mīļi kūmībāsi?

Pa te nāca neielūgta,

Man nolēma nešķirību.

Minna Freimane Nīcā. B. 1446.

Šī «Campu mīli kūmībāsi» ielūgšana ir atkal sveša mūsu

tautas dziesmās. Turpretī «čampa» ir loti iemīļots vārds Min-

nas Freimanes uzrakstītās dziesmās.

Ai, Dēklīte, mīla, balta,

Kādu mūžu man nolēmi!

Es nevaru, kaut gribētu,

Čakla būte darbiņā;

Visi ļaudis mani sauca:

Čampa, ciema zeltenīte.

Minna Freimane Nīcā. B. 9159.

Arī sekošais piemērs ir grūti šķirams no Minnas Freima-

nes dziesmām.

Irbītēm valgus liku,

Rodās čampa iečampājusi.

Kas tā joda čampa bija?

Mana paša līgaviņa.

M. Springis Nīcā. B. 11197.

Visas šīs trīs dziesmas par čampu ir pēc valodas, metri-

kas un poētikas viena otrai loti līdzīgas. Tas nevar būt, ka

īstā tautas dziesmā tautiete vienā rindiņā tiktu saukta par

«joda čampu» un turpat blakus atkal par «paša līgaviņu».

Visvairāk tautas dziesmu teicēji un krājēji ir gribējuši

kuplināt latviešu mitoloģiju ar visādiem dieviem, kādēļ arī

mitoloģiskās dziesmās sastopam visvairāk modernu izteikumu

un citu negaidītu pārsteigumu. Jau mūsu centīgais pasaku

krājējs Ansis Lerchis - Puškaitis aizrāda, ka pasakās un teikās

cilvēka mūža noteicējs esot «Dievs debesīs, kam mājokli ne-

sastapsi nekad apakšzemē, un kura vārdu nekad pasakās ne-

lietā daudzskaitlī» (Latviešu teikas un pasakas, VII, I, IV).

Ja jau nu pasakās ar brīvāku izteiksmi un modernāku valodu

nav sastopami «dievi», tad tautas dziesmās ar archaisko
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valodu viņi pavisam nav meklējami. Tas ari ir viegli sapro-

tams, jo baltu tautu Dievs ir debesu dievība, kas senāk no-

zīmējusi debesis, kā skaidri liecina somu aizņemtais «taivas»

ar debesu nozīmi. Kā debesis tauta parasti uzskata par vie-

nību, tā arī debesu valdnieks mēdz būt allaž viens pats. Tāpat

mūsu tautas dziesmu Dieva dēli pilnīgi atbilst grieķu Dioskū-

riem, Zeva dēliem, nevis kādas citas dievības (theos) pēcnā-

kamiem. Ja nu Dieva dēli līdzinās Zeva dēliem, tad arī pats

Dievs ir pielīdzināms Zevam, nevis kādam grieķu «theos», arī

ne latviešu Pērkonam, kuram tautas dziesmas daudzina pašam

savus dēlus. Kā grieķu Zevs, romiešu Jupiters un senindiešu

Djauspitārs ir īpašvārdi, kas nav lietojami daudzskaitlī, tā arī

seniem latviešiem Dievs jeb Debestēvs ir bijis tikai viens pats.

Visu to ievērojot, tādas tautas dziesmas, kur ir sastopami

«dievi», ir jāuzskata par sabojātām, kādēļ arī tām nevar pie-

šķirt nekādas zinātniskas vērtības.

Liek mums ēst, liek mums dzert,

Liek dieviņus pieminēt.

Ne ēdām, ne dzērām,

Tik dieviņus minējām.
Graudiņu Kārlis Taurkalnē. B. 13646, 14.

Mēness ņēma Saules meitu,

Pērkons jāja vedībās:

Visi dievi brīnījās,

Kur viņš tādu zirgu ņēmis.

Fr. Pūkītis Kandavā. B. 338451
.

Klusām tautas klusināja,

Klusu bija ieradušas;

Klusu bija ieradušas,

Elka dievus turēdamas.

Rīgas semināristi. B. 237821

.

Lai gan šī pēdējā dziesma ir bez dzejas un loģikas, tomēr

viņa ir noderējusi par pamatu dievturības termiņa radīšanai.

Te taču pavisam nevar saprast, kas tās par «tautām», ko

viņas «klusām klusinājušas» un pie kā viņas klusu bija ieradu-

šas». «Elka dievi» atkal ir kristīgu garīdznieku izteikums, kas

ir lietots tikai nicināmā nozīmē. Šāds labi pazīstams lamu

vārds jau nevarēja pāriet tautas mutē ar cildenu nozīmi! Ja
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elks še būtu uzglabājies senākā cienīgā nozīmē, tad še varētu

varbūt būt runa par elku jeb elkiem, bet nekādā zinā par

«elka dieviem». Beidzot šī arī jau nav vienīgā šaubīgā dzie-

sma, kas nākusi no Rīgas semināristiem.

Ja Dievs ir tikai Debestēvs un nav lietojams daudzskaitlī,

tad viņš, zināms, nav nekāds sugas vārds un tautas mutē mēs

ari nevaram meklēt Pērkona dievu, Lauku dievu, Meža dievu,

Zirgu dievu v. t. pr. To ievērojot, arī sekošā dziesmiņa nevar

būt īsta tautas dziesma, lai gan viņa ir uzrakstīta ne bez

asprātības.

Pušķo, mārša, ko pušķo,

Pušķo brāļu cūkkūtiņu!

Uz tiem cūku celiņiem

Cūku dievs utījās.

Pēteris Bļaus Ērgļos. B. 25581.

Lai nu šās pagānu dievības bijušas, kādas būdamas, tā

tomēr tauta nekad nebūs dziedājusi, ka viņas dievi būtu

utījušies.

J. Ozols Sece ir uzrakstījis šādu nesakarīgu dziesmu par

Dieva dēliem:

Viens tie ņema Saules meitu,

Otrais Līgas kalponīti.

Vienam saule atspīdēja

Zeltītiem stariņiem;

Otram dziesmas aizskanēja...

Dieva dēlus daudzinot. B. 13268.

Jau «Līgas» pieminēšana un nepareizā valoda skaidri

liecina, ka dziesma ir tīšām sacerēta, bet še vēl nāk klāt tā

ērmotā savādība, ka pats Dieva dēls dzied, «Dieva dēlus dau-

dzinot».

Kad tika izteiktas šaubas, vai senie latvieši pavisam būšot

kādu «Rāmavu» pazinuši, tad parādījās vairāk tautas dzies-

mas ganpar Rāmavu, gan par viņas trim dieviem, gan arī par

upurēšanu pie svētā ozola. Tīši izdomātās dziesmas nu gan

nav iekļuvušas mūsu krājumā, bet trīs sagrozītas dziesmiņas

par Rāmavu ir tomēr uzņemtas. Nesabojātā veidā dziesmiņa

ir šāda:

Saule, saule, maize, maize,

Tā bāriņa māmuliņa:
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Saulīte sildījās,

Maizītē barojās.

V. Elijāss Erglos. Var. no Ūdru Artūra

Trikātā. B. 4379.

Trīs sagrozītie varianti nu ir šādi:

Dziesmiņās, saulītē

Bārenīšu ramavīte:

Dziesmiņās remdējās,

Saulītē kaltējās.

O. Placs Meirānos.

Saulītē, maizītē,

Tur bāriņa ramaniņas:

Saulītē sildījās,

Maizītē remdējās.
P. Akmens Zasā.

Sauleit syltuo, maizjeit jaukuo,

Tjei buoriņu ramavena:

Sauleitjā sildējūs,

Maizjeita remdējās.
B. Laizāns Ozolmuižā.

Tikai P. Akmens no Zasas bija piesūtījis savu dziesmu

par ramaniņu, kad Barona tēvs jau sāka savu dziesmu krā-

jumu iespiest. 0. Plača dziesma no Meirāniem ir nākusi vē-

lāku klāt, kamēr B. Laizāna dziesmu ir apgādājis pazīstamais

Rāmavas cildinātājs H. Visendorfs. Vai šie trīs piemēri nu

būtu tīši sagrozījumi, jeb jau tautas mutē sabojātas dziesmas,

to mēs tagad vairs nevaram droši izzināt. Rāmavai par pie-

rādījumu viņas tomēr nenoder, jo visos trijos variantos pirmā

zilbe ra ir īsa. Varbūt arī, ka nepilnīgās ortogrāfijas dēf

dzejnieki nemaz nezināja, ka te vajadzētu būt garam vokālim.

P. Tartns no Jaun-Laicenes, kā jau augšā minēts, ir uzraks-

tījis vairāk šaubīgas dziesmas par dieviem, un pie tādām ir

jāpieskaita ari sekošā dziesmiņa par Māršaviņu:

Ai, mīļā Māršaviņa,

Svētī manas raibaliņas,

Dodi pienu, dodi sieru,

Dodi labu ganu zemi. B. 29160.
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«Svētīšana» ir kristīgas ticības vārds, kas no pagānu

dievu puses netiek minēta. Neparasts ir arī tāds izteikums,

ka «raibaliņa» pilnīgi atsver govs nosaukumu, pēdējā nemaz

neminot, Vēl svešāki mums izklausās «ganu zeme» pazīsta-

mās ganības vietā.

Arī Dabas māte (Mutter Natur) ir sastopama latviešu

dievu starpā.

Līksmojaties, sīki putni,

Dabas māte kāzas taisa;

Nākat lieli, nākat mazi,

Nākat visi panākstos.
Alksnis-Zundulis Dobelē. B. 2686, 3.

Daudzie dziesmas varianti diezgan skaidri liecina, ka

šādā veidā dziesma ir tīšām sagrozīta.

J. Zvaigznīte, kā zināms, ir tulkojis vairāk brāļu Grimmu

pasaciņas latviešu valodā. 1861. gadā iznāk latviešu valodā

šo pasaciņu otra daļa, kur sastopam arī pasaku par «Frau

Holle», kas ir tulkota par Sniega-māti. Šāds tulkojums ir

gluži labi noderīgs, jo Holles spilvenus purinot, nāk sniegs
virs zemes, lai gan latviešiem šāds mīts ir svešs. Ar «Skolas-

maizi», kas iznāca 1867. gadā, šī pasaciņa izplatījās pa visu

Latviju. Šī pasaka ir nu pārnesta arī kādā «tautas» dziesmā.

Sniega-māte, Sniega-māte,

Purin' savu spilveniņus,

Lai nāk sniegi virs zemītes,

Ka bāliņi mežā brauc.

K. Bika Gaujienā. B. 2863.

Tas nav latviešu mīts, kas še ir apdziedāts, un latvietes

arī par to nepriecājās, ka viņu brāļiem bija jābrauc mežā pēc
malkas. Arī sekošais mīts par bārenīšu asarām liekas drīzāk

būt mūsu laiku dzejnieku fantāzija.

Bārenīšu asariņas

Ik rītiņa miglu met;

Dieviņš visas tās salasa

Sudrabiņa laiviņā.
Kaminsku Ingus Praulienā. B. 4970.

Kā K. Bikas Sniega-māte, tā arī J. Henniņa Vēja-māte

mums izklausās svešāda.
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Vēja-māte skraidalēja

mūsēju namdurim.

Ko, vējiņ, tu meklē

Gar mūsēju namdurim?

Tu grib' zagti bērnam miegu,

Vina acis pakavēt.
J. Henninš Sasmakā. B. 2109.

Tā pati Vēja-māte vienā pašā dziesmiņā tiek vienreiz no-

saukta par Vēja-māti, otrreiz atkal par vēju. Starp vēju un

Vēja-māti ir taču jāpieņem kāda starpība. Ar diviem izteiku-

miem ir uzsvērtas «mūsēju namduris», lai gan nav īsti re-

dzams, kas tie «mūsēji» ir. Ja nu Vēja-māte bija tikai vējš,

tad tas varēja būt gan dzirdams bērna ausim, nevis «viņa acis

pakavēt». Senie tautas dziedātāji sacerēja loģiskākas un

dzejiskākas dziesmas.

Nevaram beigt pārskatu par mitoloģiskām dziesmām, ne-

minējuši sekošās īstās tautas dziesmas:

Māra govis skaita,

Vītolā sēdēdama:

Dod, Māriņa, man gosniņu,

Kas no simta atlikās.

Aronu Matīss, «Mūsu tautas dziesmas»,

Rīgā, 1888. g., 635. B. 29179.

Varbūt, ka šis piemērs ir ņemts no A. Bīlenšteina tautas

dziesmu krājuma («Latviešu tautas dziesmas», Leipcigā, 1874.

v. 1875, 202. un 4323), kur šo dziesmiņu divi uzrakstītāji ir

piesūtījuši no Kabiles. Šās dziesmiņas varianti ir vēl dabūti

no A. Strādnieka Dunalkā un no J. Holandera bez vietas ap-

zīmējuma. Drusku pagarinātu šādu pašu dziesmiņu ir vēl uz-

rakstījuši skolotājs Pīpiņš Ēdolē un kāds krājējs bez pa-

raksta no Vērgales.

Līdzīgs iesākums ir arī sekošai dziesmai:

Mīļa Māra meitas sauca,

Vītolā sēdēdama.

Mikelsonu Andrejs Erglos. B. 29180.

Visi šās dziesmas varianti, kas ir uzrakstīti no vairāk Lat-

vijas apgabaliem un daži jau vairāk kā priekš piecdesmit

gadiem, pilnīgi saskan ar īstu tautas dziesmu valodu, metriku

Vēsturiski un etnogrāfiski raksti
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un poētiku. «Mīļu Māru» mēs varēsim sameklēt pat kādos

simtu variantos. Folkloras krātuvē šī dziesmiņa atkal ir iesū-

tīta jaunā variantā.

Mīra Māra govis skaita,

Vītolā sēdēdama.

Tā, Māriņ, mana govs,

Kas par simtu atlikās.

Ko lai nu mēs sakām par šādu variantu? Tā ir bez šau-

bām tā pati vecā un īstā tautas dziesma, tikai teicējam «mīlā

Māra» jau ir palikusi sveša. «Mīlas Māras» vietā vina atmiņā

ir iespiedusies «mīra Māra». Tai pašā Folkloras krātuvē «mīra

Māra» vēl ir divās dziesmiņās sastopama.

Mīra Māra mani sauca,

Māmuliņa nost raidīja.

Mīra Māra man iedeva

Zīda austu nēzdodziņu.

Tai trešā avotā

Divas baltas velējās:

Viena bija mīra Māra,

Otra mana māmuliņa.

Tādas pārmaiņas tautas dziesmās nav nekāda sveša pa-

rādība. To mēs redzam par piemēru arī B. 6712. dziesmā,

kur izteikumi mainās šādā kārtībā:

Dziedi, dziedi, tu gailīti.

Ķjkurigu, tu gailīti.

Cikurigu, tu gailīti.

Citu rītu, tu gailīti.

To pašu redzam arī dziesmiņās no 7249. līdz 7251, kur

ir runa par sila ziediem. Sila ziedi parasti zīmējās uz drav-

niecību (sal. 5949), kas vēlākiem dziedātājiem vairs nebija
zināms.

Es savam mīļajam

Sila ziedu cimdus adu.

Es savam mīļajam

Svikalainus cimdus adu.

Es savam mīļajam

Zilas zeķes noadīju.

Neparasti un novecojuši vārdi arvien noder par iemeslu
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visādiem prātojumiem un pārmaiņām. Tā ari B. 11631. nu-

murs iesākas šā:

Audz, liepiņa, žuburaina,

Lai necirta lūcenieki.

Kad liepas bija palikušas mūsu mežos par retumu un arī

lūku plēsēju vairs nebija, tad arī dziesmas saturs vairs nebija

dziedātājiem īsti saprotams. Tā nu varam iedomāties, kādēļ

radās sekošais variants:

Audz, bērziņi, zaro kupls,

Lai necirta laucinieki.

Vai tad nu arī mums ir jābrīnās, ka tik bieži daudzinātā

«mīļa Māra», agrāki bija labi pazīstama visiem dziesmu teicē-

jiem un dziedātājiem, kamēr mūsu dienās trijos viriantos jau

ir ieviesusies «mīra Māra»? Pavisam citādas domas ir tur-

pretī mūsu «mitoloģijas pētītājiem». Uz šā sabojātā izteikuma

ir dibinātas veselas mitoloģijas teorijas. «Mīra» esot cēlusies

no krievu vārda « mir », pasaule, un tā tad Mira Māra esot

Pasaules māte. Vispārīgi arī Māra no sākuma esot līdzināju-

sies Veļu-mātei, esot vecāka par Laimu un neesot vis cēlusies

no kristīgās ticības jumpravas Marijas. Arī tautas dziesmās

jaunākā Laima esot ieviesusies vecākās Māras vietā. Šiem

prātojumiem ir paredzama liela nākamība mūsu populārajos

rakstos. Un viss tas noticis tādēļ, ka kāds mūsu dienu dziesmu

teicējs vairs nav pazinis mīļas Māras un tās vietā ielicis iz-

teikumu «mīra Māra». Tā tad dziesmu viltotāji mazāk kavē

dziesmu pētīšanu nekā neaicināti dziesmu izskaidrotāji.

Beigsim šo pārskatu par nedrošām tautas dziesmām ar

šādu piemēru:

Re, māmiņ, kam tu raud',

Kam tu sēd' durniņē?

Tētiš ari vis' redz,

Viš ni asar' ninolaid.

E. Birznieks Durzupē. B. 3229.

Šai dziesmā mēs dzirdam, ka māte sēd aizdurvē un raud,

bet tēvs, lai gan to visu redz, nenolaiž ne asaru. Tā ka nav

teikts, kādēļ māte raud, kamēr mīļajam «tētiņam», kas par to

nemaz neuztraucas, netiek izteikts pārmetums, tad jādomā,

ka māte raud aiz spītības jeb ietiepības. Tautas dziesmās gan
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mēs nesastopam ne tik spītīgas mātes, ne arī tik flegmātiskus

tēvus.

Še ir tikai neliela dala no tām tautas dziesmām, kuras es

«Latvju Dainās» esmu atradis par nedrošām. Es arī nemaz

nedomāju, ka man būtu izdevies novērot visas šādas apšau-

bāmas dziesmas. Cits speciālists tur atradīs bez šaubām atkal

citas dziesmas, kas nesaskan ne ar īstu tautas dziesmu met-

riku, ne ar poētiku. Tā ka nu pašulaik tiek sastādīts šīm

dziesmām plašs rādītājs, tad būtu vajadzīgi, ka mēs jau laikus

atzīmētu šādas nedrošas dziesmas, kas nav izlietojamas ne

valodas, ne senātnes pētīšanai.

Nav mans nolūks celt šaubas par visu mūsu tautas dzies-

mu krājumu, jo tik lielā īstu dziesmu krājumā pavisam pazūd

nelielais šaubīgo dziesmu skaits. Tāpat es nebūt nedomāju

izteikt kādu pārmetumu visiem tiem dziesmu krājējiem, kas

iesūtījuši kādas nedrošas dziesmas, jo kā jau minēts, šādas

dziesmas var rasties aiz dažādiem iemesliem. Tā tomēr nebūs

tīra zinātne, ja mēs visus materiālus uzņemsim bez kritikas.



10. Par seno latviešu apģērba krāsu.

Par krāsojamo mākslu pie seniem latviešiem ir jau rakstī-

juši, cik man ir zināms, Zilais (1885.), Āronu Matīss (1892.),

Skrūzīšu Mikus (1900.) un J. Lindulis (1905. gada Talsu ka-

lendārā). Pašā pēdējā laikā ir par drēbju krāsošanu vēl publi-

cējuši rakstus J. Auškāps («L. t. dainas» 111, 1929.) un Marta

Bīlenšteine («Die altlettischen Fārbmethoden», 1935. g.). Skrū-

zītis ir strādājis latviešu etnogrāfiskā mūzejā, ir uzņēmis

vairāk ceļojumu pa Latviju un, kā jau speciālists ķīmijā, pats

ir izdarījis dažus mēģinājumus ar senajām krāsojamām vie-

lām. Šai jautājumā viņš ir sakrājis daudz interesantus mate-

riālus, kuriem etnogrāfijā ir liela nozīme. Diemžēl Skrūzītis

nav vis pēc savas speciālitātes spraudis sev par mērķi šās

krāsojamās mākslas izpētīšanu, bet gan prātojumus vēstures

un valodniecības laukā.

Skrūzīšu Mikus domājās pierādījis, ka krāsojamā māksla

esot leišu, latviešu un prūšu kopmanta un sniedzoties atpakaļ

tanīs laikos, kad šās tautas sastādījušas vēl vienu pašu cilti.

Jau Hērodota laikos senie balti pazinuši savu gaišo apbērbu.

Somu tautas turpretī ar igauņiem priekšgalā esot cēlušās no

Hērodota melanchlainiem, kas nēsājuši melnas drēbes. Tum-

šās krāsas latvieši esot aizņēmušies no igauņiem un lībiešiem,

lai gan tumšajiem uzvalkiem Latvijā nevarot vilkt nekādas

noteiktas robežas. Melnie un brūnie svārki esot tomēr uz-

skatāmi par raksturīgiem igauņu uzvalkam. Tāpat Kurzemē

brūnas un melnas drēbes varot būt cēlušās no lībiešiem.

Šādas ziņas nebūt nesaskan ar kultūras vēstures etnogrā-

fijas un valodniecības faktiem. Hērodots ir ievietojis me-

lanchlainus (melnsvārčus) un androfagus (cilvēkēdējus) uz

ziemeļiem no sarmātiem, kādēļ profesors Gruševskis meklē

tos ne bez iemesla vidus Krievijā, bet nevis kur Baltijas tu-
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vumā, kur mituši somu senči droši vien jau vairāk gadu sim-

teņus priekš Kristus dzimšanas. Vīnes akadēmiķis V. Toma-

šeks, domā, ka Hērodota minētie melanchlaini esot bijuši ta-

gadējo čeremisu senči.

Nav pamata domām, it kā latvieši un igauņi būtu uzgla-

bājuši savu nacionālo apģērbu un senlaiku krāsojamo mākslu

2000 līdz 3000 gadu laikā. Tik tālā senatnē ziemeļu tautu

apģērbs pastāvēja vēl no ādām un pirmatnīgiem pinumiem.

No otras puses tas atkal būtu liels brīnums, ka Baltijas tautas

pat līdz mūsu dienām būtu stāvējušas ārpus Eiropas kultūras

iespaida, ka viņas pat apģērba un krāsu ziņā nebūtu sekojušas

savu tālāk attīstīto kaimiņu priekšzīmei.

Ir mums drošas vēstures ziņas, ka jau priekš Kristus

dzimšanas ķīniešu zīda drēbes nonāca rietumos, un ka no

foiniķiešu pilsētām pie Vidus jūras starp citām lietām tika

sūtīti arī Ēģiptes bisus audekli uz tāliem austrumiem, kur

tāds vārds ir uzglabājies audekla nozīmē vēl līdz mūsu die-

nām. Tālāku senie raksti liecina, ka ķīniešu zīds pāraustā un

pārkrāsotā veidā no foiniķiešu pilsētām pa daļai gājis arī

atkal atpakaļ uz tālo Ķīnu. No tā nu redzams, ka krāsošanas

māksla rietumos stāvējusi augstāku par Ķīnas mākslu, lai

gan arī ķīnieši ir jau sen pratuši savas drēbes krāsot. No

rietumiem mums ziņo kultūras vēsture, ka Parīze bijusi par

modes centru Eiropā jau pārak kā tūkstoš gadu laikā. Tā tad

dažs labs no veciem tautas uzvalkiem pie vienas jeb otras

tautas Eiropā var būt cēlies no kādas vecas Parīzes modes.

Kāds iemesls tad nu bija sevišķi latviešiem un igauņiem cī-

nīties pret vispārīgu kultūras gaitu?

Sevišķi ačgārnisks man izklausās apgalvojums, ka senie

latvieši krāsojamo mākslu būtu aizņēmušies no igauņiem un

lībiešiem, kas kultūras ziņā stāvēja zemāku par viņiem, bet

nevis no gotiem, skandinaviešiem, vāciešiem un citām tautām,

kas šo to jau agrāk bija mantojušas no tās kultūras, kas pa-

stāvēja pie Vidus jūras piekrastes.

Lai nu mēs varētu saprast visas šādas lietas, tad apska-

tīsim krāsu jautājumu tuvāki.

Dabā ir sastopama loti liela krāsu dažādība, kuru dalī-

šana un šķirošana pēc pazīstamām varavīksnas krāsām ir loti

grūts uzdevums. Tādēļ arī pie pirmatnes cilvēkiem mēs ne-
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varam meklēt mūsu laiku krāsu jēdzienu. Pēc fiziologu do-

mām garvilnu krāsas (sarkana un dzeltāna) duroties cilvēkam

drīzāk acīs nekā īsviļņu krāsas (zila un zaļa). Šās domas

apstiprina arī valodnieku novērojumi, jo sarkanā krāsa līdz

ar dzeltāno, melno un balto parādās valodā agrāki nekā zaļā

un zilā. Mežoņu tautām sarkanā krāsa izskatās allaž skaistāka

par citām krāsām, kamēr tatovēšanā krāsas ir sastopamas

šādā krātībā pēc nozīmes: sarkanā, dzeltānā, baltā, melnā.

Krāsu paraugus pirmatnes cilvēks ir ņēmis visvairāk no

putniem un zvēriem, mazāk no augiem un minerāliem. Balta

krāsa dažās austrumu valodās stāv sakarā ar gulbi, melno

krāsu pielīdzina krauklim (sal. krievu voron un voronoi),

zilo balodim (sal. krievu golubj un goluboi), kamēr jau

indoeiropiešu pirmvalodā bebra nosaukums ir rada ar brūno

krāsu. Latviešu valodā var salīdzināt «peli» ar «pelēku» un

«kosu» jeb kovārni ar «kosētu» jeb svītrainu krāsu. Tas ir

svarīgs fakts arī etnogrāfijā, jo še mēs redzam, ka pirmatnes

cilvēks ir ņēmis paraugu no pazīstamiem kustoņiem, bet nevis

no puķēm, par kurām viņš vēl nav interesējies.

Pie pirmatnīgiem krāsu nosaukumiem pieder ari tādi

vārdi, kas nozīmē mājas lopu spalvu. Sevišķi daudz tādu

vardu ir latviešu un leišu valodās. Tā par piemēru «bērs»

(leit. bēras) un «sirms» (širmas) zīmējas uz zirgiem, «lauks»

(laukas) uz zirgiem un govīm, «dagls» (daglas) uz cūkām.

Šādas krāsas ne katrreiz bija gluži vienādas, un turklāt,

vārdiem tālāku attīstoties, viņiem vajadzēja pieņemt vēl pla-

šākas nozīmes. Tā kā pie pirmatnes cilvēkiem noteikti krāsu

jēdzieni vēl nebija nodibinājušies, tad viņu fantāzija atrada

tādas līdzības, kādas mums tagad ir grūti iedomāties. Tā par

piemēru ķīniešu valodā viens pats īpašības vārds «cing» no-

zīmē ziiās debesis, zajo zāli, melnās drēbes un sirmo zirgu.

Tā arī mūsu vārds «melns» saskan ar līdzīgām saknēm san-

skrita valodā ar blakus nozīmi «pelēks», leišu valodā ar no-

zīmi «zils», un ķeltu valodā ar nozīmi «dzeltnējs». O. Šrāders

domā, ka šāda nozīmju maiņa varētu zīmēties uz situma brūci

uz miesas. Man gan liekas, ka še drīzāk būs tikai krāsu jē-

dzienu nenoteiktība, kā mēs jau redzējām pie augšā minētā

ķīniešu vārda.

Ja jau nu krāsu šķirošanai un kārtošanai bija vajadzīgs
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ilgs laikmets cilvēces vēsturē, tad, zināms, vispārīga krāsu

jēdzienu abstrakcija ir jāattiecina uz vēl vēlākiem laikiem.

Vismaz indoeiropiešu pirmvalodā vispārīgs krāsas nosau-

kums nav konstatēts. Baltu tautas savu vecāko krāsas nosau-

kumu «vāpe» (prūsiski woapis) ir laikam mantojušas no grie-

ķiem (baiē) caur slavu tautu (vap ) starpniecību. Krāsa (leit.

krosas) ir laikam nākusi no krieviem, perve (leit. parvas) no

vāciešiem. Šie vārdi liecina par baltu tautu sakaru ar slā-

viem (krieviem un poliem) un vāciešiem laikam jau no priekš-

vēstures laikiem sākot.

Krāsu vielas rāva (Rotel) un ūkars (Ocker) ir sastopamas

Eiropā jau no senajiem akmens laikiem, pie kam liela loma

šām vielām piederēja miesas tatovēšanā. Pāreja no šādu

vielu vienkāršas ziešanas uz pareizu apģērba krāsošanu varēja

notikt tikai ilgā un lēnā attīstības gaitā. Jādomā, ka tiki i pēc

daudziem un dažādiem mēģinājumiem cilvēks gluži nejauši

atrada te vienu, te otru krāsojamu līdzekli, kas atkal paģē-

rēja tālākas attīstības. Šādi atradumi būs gan cēlušies tikai

kultūras centros, no kuriem tie pamazām būs izplatījušies no

cilts uz cilti un no vienas tautas uz otru. Nekādā zinā nav

pieņemams, ka katra tauta par sevi būtu gājusi šo grūto un

gauso mēģinājumu ceļu.

Pāriesim tagad uz latviešu apģērba krāsu. Tā kā augu

šķiedru ir grūtāki krāsot nekā vilnu, tad nātnus audeklus

vienkārši ļaudis parasti nemēdz krāsot. Tāpat arī latviešu

tautas dziesmas apdzied baltus nekrāsotus kreklus, snātnes,

priekšautus, autus, diegu zeķes v. t. pr.

Mums krekliņi sniega balti,

Šķiet saulīti atspīdot.

K. Dauguls Mazsalacā. B. 5686.

Baltus autus kājās āvu,

Baltu māvu snātenīti.

No Bērzaunes un Ļaudonas. B. 5593.

Bija balta nebūdama,

Vēl baltāks priekšautiņš.
A. Roze Lielvārdē. B. 5583.

Es uzaugu pie māmiņas

Kā mazā preilenīte,
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Baltas diegu zeķītes,

Sarkanās kurpītēs.
A. Gēgers Vecpiebalgā. B. 5632.

Tautu meita lepojas nevien ar baltu linu snātni un kreklu,

bet arī ar baltu vilnāni un sagšu.

Baltas, baltas ūdens putas,

Vēl jo baltas vilnainītes;

Baltas, baltas vilnainītes,

Vēl baltāka velētāja.

J. Ramans Stukmaņos. B. 7505.

Baltu sedzu villainīti,

Vēl baltāka pūriņā.

Celmiņu Mārtiņš Lubānā, Akmentiņu Jānis

Cesvainē. B. 5585. 5741.

Pieder baltas vilnainītes

Pie smuidrā augumiņa.

No Bērzaunes un Annasmuižas. B. 5747.

Pircin pirku baltu sagšu,

Sedzu dēlu māmiņai.

J. Cimze. B. 25333.

Žēl man bija baltas sagšas,

Vēl žēlāk arājiņa.

A. Koppe. B. 26788.

Balts apģērbs pieder pie modes, jo tādu nēsā ar bajāru

meitas.

Augat man, labi lini,

Augat, baltas avitiņas,

Lai es varu pušķoties

Līdz bajāra meitiņām.

No Gaviezes, Bārtas un Lielkrūtes. B. 5579.

Balta bija mātes meita,

Kas to baltu balināja?

Mateus Jēkabs Ciecerē. B. 5584.

Baltas gāja tās meitiņas,

Kas uzauga upmalā:

Baltu vilka, baltu sedza,

Melnu mērca upītē.

Butners Bārtā. B. 5592.
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Liekas, ka latvietes ir iecienījušas balto krāsu jau no

priekšvēstures laikiem, jo apģērbta sieviete neretis tiek pielī-

dzināta ziedošai ābelei un ievai, kas ir veci mātes un sievas

simboli.

Balta gāja mātes meita,

Kā baltā ābelīte.

A. Klaustinš Lielezerē. B. 5586.

leviņai balti ziedi,

Man ir baltas villānītes.

A. Vītoliņš Liezerē un P. Bļaus Ērgļos.

B. 5730. 5735.

Balta zied laukmalā,

Vai bij ieva, vai ābele:

Balta gāja pa celiņu,

Vai bij sieva, vai meitiņa.

No daudz apgabaliem. B. 5590.

Tā kā nu aitas ir nevien baltas, bet arī pelēkas un melnas,

tad arī šo vilna bija jāizmanto. No pelēkas un maisītas vilnas,

kā zināms, latvietes taisījušas vadmalu vīriešu apģērbam.

Meitu mātes sagšas auda,

Dēlu māte vadmaliņu.

F, Simanovičs Dūrē. B. 23610.

Velies, mana vadmaliņa,

Drīz man tevis vajadzēja:

Bāliņam kāzas nāca,

Tam svārciņu vajadzēja.

Dreimaņu Pēteris Krustpilī. B. 7496.

Tādēļ arī dziesmas daudzina tautiešiem pelēkus svārkus

un mēteļus.

Patīk man tie puisīši

Pelēkiem svārciņiem.

Šteinbergu Jānis Krustpilī. B. 10510.

Pelēks bija mans brālītis,

Melnu jāja kumeliņu,

Šķiet meitiņas migliņāje

Vanadziņu lidinām.

Jānis Konrāds Cīravā. B. 12220.
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Manas pašas bāleliņi

Pelēkiem mēteļiem.

Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. B. 13518.

Pirc man, tevis, sirmu zirgu,

Pirc pelēku mētelīti.

No daudz apgabaliem. B. 29890.

Pieder sirms kumeliņš

Pie pelēka mētelīša.

A. Bīlenšteins Palsmanē. B. 24247, 4.

Vienā dziesmiņā esmu piezīmējis arī baltus svārkus.

Piederēja bāliņam

Sirmi zirgi, balti svārki.

No vairāk apgabaliem. B. 24247.

Arī sievietes taisa sev pelēkas vilnānes, bet vairāk ve-

cuma dienām, lietus laikam un mājas valkāšanai.

Pirmāk sedzu baltu sagšu,

Pēc pelēku vilnānīti.

No vairāk apgabaliem. B. 17032.

Kāda kura diena bija,

Tādu sedzu villānīti:

Saules dienu baltu sedzu,

Lietus dienu pelēko.

D. Ozoliņš Apē. B. 5648.

Pelēkā villainīte,

Kur es tevi izgodēju?

Migliņā, rasiņā,

Tur es tevi izgodēju.

Paegļu Jānis Odzienā. B. 5704.

Aud, māmiņa, vilnānīti,

Aud balto, pelēko:

Balto sedzu saulītē,

Pelēko migliņā.

Dreimaņu Pēteris Krustpilī. B. 7412.

Aitiņ, mana magonīte,

Līdzi pūru pielocīt;

Baltu, melnu pūriņā,

Pelēkāju mugurā.

No vairāk apgabaliem. B. 7562.
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Tādēļ nav jābrīnās, ka pelēko vilnāni tautas dziesmas ap-

dzied nereti ar nicināšanu.

Visu dienu tautu meita

Pie upītes velējās,

Šķita baltu izvelēt

Pelēko villainīti.

No vairāk apgabaliem. B. 7547.

Vīra māte bēdājās:

Būs pelēkas villainītes;

Baltu došu, ne pelēku,

Tā bij tava veca tiesa.

D. Ozoliņš Apē. B. 25271.

Nāc, māsiņa, tu pie manis,

Es pie tevis nenoiešu;

Es pie tevis nenoiešu,

Man pelēkas villainītes.

Gelings Lielezerē. B. 17537, L

Uz brāļiemi sērstu gāju

Ar pelēku vilnānīti;

Zinu brāļa līgaviņu,

Sola virsu mētājam.

Ramanu Jānis Mārcienā. B. 26606.

lepūt guni, kalponīte,

Segšu baltu vilnainīti;

Ja guntiņas nepūtīsi,

Ne pelēkas nedabūsi.

No vairāk apgabaliem. B. 18835.

Rudām vilnānēm ir vēl mazāk cienības kā pelēkām.

Es ar savu māmuliņu

Vienreiz gluži sabāros:

Jau man rudas vilnainītes,

Vēl mazgāja rāvienā.

J. Cimze. B. 5613, cf. 8468.

Grib māmiņa daiļu znotu,

Meitai rudas villainītes.

No vairāk apgabaliem. B. 11857.

Ruda, ruda māršiņa,

Jo ruda sagšiņa;
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Caur zemi līduši

Pie mana brālīša.

No vairāk apgabaliem. B. 21566.

Sēdi, sēdi, tautu meita,

Rudainā villānē;

Kam turēji bāliņos

Aitu kūti nekaisītu.

J. Desis Ergemē. B. 21570.

Gan bagāta tautu meita,

Ruda bija villainīte.

A. Bīlenšteins Cīravā. B. 21989, 1.

Ruda krāsa nepieder pat tautietim.

Ruda, ruda, puspelēka

Tautu dēla cepurīte;

Rasiņā nomirkusi,

Ganu meitu lūkojot.

Laša krājums no Jaunmuižas. B. 15643.

Salīdzinot ar baltām drēbēm, tiek nopelts nevien ruds un

pelēks, bet arī melns, zils un brūns uzvalks.

Nāc laukā, tautu meita,

Lai es tevi apskatos,

Vai tu ruda, vai pelēka,

Vai sudraba valkātāja.
Dreimaņu Jānis Veczvārdē. B. 14697.

Balta gāju ganiņos,

Balta ganus pavadīt.

Kur jūs mani redzējāt,

Zilu, melnu staigājot?
P. Lodziņš Sērpilī. B. 5587.

Zila, melna tautu meita

Lielajā sudrabā;

Mans bāliņš kā kundzinš

Pelēkos svārcinos.

No vairāk apgabaliem. B. 21632.

Ģērbies, mana līgaviņa,

Jele tāda puspelēka;
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Citas sievas ka puķītes,

Tu kā melna bambalīte.

No vairāk apgabaliem. B. 27130.

Citas sievas skaistas, baltas,

Mana tāda puspelēka;

Kamēr citas pušpelēkas,

Mana melna kā vabole.

Bērziņu Ludis Kaldabruņā. B. 27259
.

Tā taisies, vedekliņa,

Kā es pati vedējīša:

Ne brūnās, ne melnās,

Baltās vien vilnainēs.

Dreimaņu Pēteris Krustpilī. B. 17107.

Baltas, pelēkas, melnas un rudas drēbes netika vis māks-

līgi krāsotas, bet gluži vienkārši vērptas no tādas vilnas, kāda

tā bija aitas mugurā augusi.

Aitiņai balts bērniņis

Pelēkām kājiņām;

Audīš' baltas villainītes

Pelēkām maliņām.

No daudz apgabaliem. B. 29064.

Audzē, Dievs, man aitiņas,

I baltās, pelēkās,

Man vajaga villainīšu

1 balto, pelēko:

Baltās segšu saulītē,

Pelēkās migliņā.

Celmiņu Mārtiņš Lubānā. B. 29067.

Dika, dika, avitiņa,

Viena melna, otra balta;

No tās melnas cimdi, zeķes,

No tās baltas villainītes.

Andreja Jansona krājums no

Dunalkas. B. 29078.

Dod, Dieviņi, mīla Māra,

Man trejādas avitiņas!

Melnu, baltu pūrā liku,

Pelēko mugurā.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 29079.
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Pelēkas un sevišķi rudas aitas daža tautiete tur par

nelaimi.

Tev, māsiņa, slikta laime,

Tev pelēkas avitiņas;

Saka tevi netikušu,

Redz pelēkas villainītes.

A. Bīlenšteins Cīravā. B. 29091.

Šādu nelaimi lūko novērst ar dziedāšanu.

Dziedi, dziedi, ganu meita,

Lai aug baltas avitinas;

Ja tu labi nedziedāsi,

Tad augs rudas, puspelēkas.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 29080.

Kā tad nu ir izskaidrojama pie latviešiem šāda krāsu

izvēle ar balto krāsu priekšgalā? Vai viņi šīs krāsas būs aiz-

ņēmušies no vairāk civilizētiem kaimiņiem, vai paši iecienī-

juši balto krāsu, jeb varbūt labu krāsojamo vielu trūkuma dēļ

būs bijuši piespiesti turēties pie šīm dabiskām krāsām? Drošu

atbildi uz šiem jautājumiem vēl gan nevaram dot, bet tomēr

liekas, ka mums še ir jārēķinās ar visiem trijiem apstākļiem.

Kaut arī pirmatnīgiem cilvēkiem patīk spilgtas krāsas un vi-

sādi raibumi, bet senatnē krāsojamo vielu bija maz un pati

krāsošana loti sarežģīta, tā kā gribot negribot ļaudīm bija jā-

apmierinās ar šķiedru un vilnas dabiskām krāsām. Turklāt

nav jāaizmirst tas svarīgais fakts, ka jau no 13. gadu simteņa

sākot, latviešus uzvarēja vāci un viņi zaudēja savu brīvību.

Vācijā jau no šā laika sākās aizliegumi zemākām laužu šķirām

nēsāt spilgti krāsotas drēbes. Visvairāk tika ierobežota sar-

kanā, bet daudz vietās arī zilā un zaļā krāsa. Kurzemes her-

cogiene Anna atļāvusi valkāt zemniekiem tikai zaļas vadmalas

drēbes. Šādi aizliegumi nu gan laikam nevarēja iznīcināt

tautas iemīlētās krāsas, bet viņi tomēr būs atstājuši zināmu

iespaidu uz latviešu apģērbu.

Etnogrāfi un archaiologl domā, ka jau ap 10. gadu simteni

pēc Kristus baltu un somu tautas pie Baltijas jūras nēsājušas

skandinaviešiem līdzīgu apģērbu (Br. Kohler, Allgemeine

Trachtenkunde, 11, 232. h p.). Tās pašas domas apstiprina arī

vēsture un valodniecība. Arābiešu ceļotājs Ibn Foclans, kas

920. gadā apceļojis austruma Krieviju, raksta, ka visas tu-
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rienes tautas valkājot tādas pašas drēbes kā varagi. Tā ari

12. gadu simteņa pašās beigās lībieši prasa bīskapam Meinar-

dam, cik maksājot Gotlandē vadmala (watmal no skandinā-

viešu vadmal). Vēl priekš vācu ienākšanas Baltijā pa Dau-

gavu gāja vecs skandināviešu tirdzniecības ceļš.

Skandināviešu vadmalas nosaukumu ir aizņēmušās vairāk

ziemeļu tautas, to starpā arī latvieši (vadmala), lībieši (vad-

mal) un igauņi (watman, watel). Paši latvieši seno vilnas

audeklu saukuši par milu, kurai līdzīgu nosaukumu sastopam

nevien pie leišiem (milas) un senajiem prūšiem (milan), bet

arī sanskrita valodā (mala). Tāpat tūbu (vailaku, leitiski tūba,

prūsiski tubo) baltu tautas būtu aizņēmušās no vecskandina-

viešiem (thofi), ja šo vārdu varam turēt par aizņēmumu.

Seno skandināviešu vadmala bijusi nekrāsota (nullo colore

tinctus), parasti balta jeb pelēka mila. Vispārīgi viņi nēsājuši

pelēkas, brūnas un melnas drēbes, kamēr viņu sievietes cie-

nījušas loti gaišu apģērbu. Tā tad senā Skandināvijā valdī-

jušas tās pašas krāsas kā pie mūsu senčiem.

Ap 11. gadu simteni pie dāņiem, tāpat kā pie senajiem

īriem, nodibinās sevišķi melnas drēbes, visvairāk melni svārki,

kādēļ chronikās dāņus neretis sauc par «melnajiem dāņiem»

(op. cit. 211. 1. p.). Tā kā nu dāņiem jau no seniem laikiem

bijuši sakari ar igauņiem, tad nav nekāds brīnums, ka arī

igauņi būs taisījuši savus melnos svārkus pēc dāņu priekš-
zīmes. Vismaz igauņu satiksme ar dāņiem ir vēsturisks fakts,

kamēr pirmo līdzība ar Hērodota melanchlamiem ir dibināta

vienīgi uz melno svārku pamata, bez kādām citām liecībām.

Bez pamata paliek cits apgalvojums, ka latvieši esot uz-

glabājuši balto dienvidus apģērba krāsu, un ka viņi esot iece-

ļojuši Baltijā no karstajiem dienvidiem. Mūsu dienās tas

tagad ir jāpieņem par drošu faktu, ka baltu ciltis nav dzīvo-

jušas kur tālu dienvidos un ka ar Indiju viņām nav bijis ne-

kādu sakaru. To pašu laikam var sacīt arī par indoeiropiešu

pirmtautu, no kuras kā zināms, ir cēlušies senie balti. Arī tās

domas nesaskan ar etnogrāfijas faktiem, ka ziemeļnieki cie-

nītu tikai melnas un dienvidnieki baltas drēbes. Tumši un

gaiši uzvalki ir sastopami tāpat augstos ziemeļos, kā arī tālos

dienvidos. Tā mēs jau redzējām, ka dāņi dienvidos nēsājuši

tumšas un zviedri ziemeļos gaišas drēbes. Tāpat korejieši
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cienī tikai baitu apģērbu, kamēr ķīnieši uz dienvidiem mēdz

valkāt parasti zilus uzvalkus.

Runājot par aizņemšanos, mums tomēr nevajaga viņas

pārspīlēt un domāt, ka aizņemto priekšmetu vietā latviešiem

pašiem nebūtu itin nekā bijis. Tā jau varētu ari apgalvot, ka

priekš tūka, bukskina un vailaka latvieši nebūtu pazinuši ne-

kādu vilnātnu apģērbu dalu. Bet mēs jau redzējām, ka tūka

un bukskina vietā latvieši senāk lietojuši vadmalu, kamēr vai-

loku saukuši par tūbu. Vadmala ir izspiedusi seno milu, un

tūba, ja tā ir turama par aizņemtu, varēja ierobežot popja no-

zīmi jeb izspiest kādu citu izmirušu vārdu. Tādas pašas attie-

cības mes jau redzējām starp ērbēģi, istabu un namu.

Tā arī pelēkā un baltā skandināviešu vadmala varēja

tikai atjaunot un pastiprināt senās latviešu milas krāsu, jo
vidus laiku pirmajā pusē visā ziemeļu un vidus Eiropā, kā

liekas, ir pārvaldījusi pelēka un balta apģērba krāsa. Pie lat-

viešiem baltās sieviešu vilnānītes, kā jau augšā aizrādīju,

stāv sakarā ar seno mitoloģiju un droši vien būs cēlušās jau

priekšvēstures laikos. Par seno prūšu apģērbu stāsta, ka tas

esot bijis pelēks kā svins. Kad leišu karalis Jagelons

(1377.—1434.) aicinājis savus ļaudis kristīties, tad pēdējie bai-

dījušies, ka starp citām lietām arī viņu sievām aizliegšot

valkāt baltus linu apģērbus. Dibinoties uz šādiem pamatiem,

mēs vēl tomēr nevaram apgalvot, ka latviešu baltās drēbes

būtu mantojums no baltu pirmtautas nacionālās apģērba krā-

sas, jo vēl nebūt nav pierādīts, ka senie prūši un leiši tikpat

plašā mērā kā latvieši būtu nēsājuši baltus uzvalkus, un ka

vispārīgi ņemot, pēdējie būtu bijuši gaišāki nekā seno skandi-

nāviešu, vāciešu un franču apģērbi. Ka latvieši tomēr jau sen

ir cienījuši baltu krāsu, to pierāda ar. profesora J. Endzelīna

aizrādījums, ka mūsu skaistuma jēdziens ir cēlies no leišu

vārda «skaistas*, gaišs, spožs, tāpat kā pie krieviem skais-

tums (krasivvi) ir nācis no iecienītā sarkanuma (krasnyi).

Apģērbs pie senajiem latviešiem tomēr nav tik tipiski

balts kā pie tagadējiem korejiešiem, kur vīrieši un sievietes

mēdz ģērbties no galvas līdz kājām pavisam baltās drānās.

Tautieši mūsu dziesmās allaž tiek pielīdzināti pelēkiem va-

nagiem pēc viņu pelēkām drēbēm, un arī tautietes no galvas

līdz kājām neģērbjas baltas. Meitas svārki jeb lindraki vis-

Vēsturiski un etnogrāfiski raksti 7
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vairāk tiek apdziedāti brūni, dažreiz arī melni, bet tikai re-

tumis mēļi, zili un balti. Bez tam seno latviešu apģērbs tika

izpušķots ar visādiem izšuvumiem jeb rakstiem. Gluži pareizi

par to raksta Skrūzīšu Mikus: «Vienkrāsas gaišajos apģērbos

atsevišķās krāsas parādījās tikai pamazām. Krāsošana ilgāku

laika periodu katrā zinā ir bijusi savienota ar lielām neērtī-

bām, tā kā viņa aprobežojās tikai uz nedaudzām, sīkām ap-

ģērba daļām un galvenā kārtā kalpoja izšuvumiem. Šim no-

lūkam krāsotās dzijas sauc par dzīpariem.»

Par šo izšuvamo dzīparu lielo nozīmi pie senajām latvie-

tēm liecina daudz tautas dziesmas.

Ābelīte Dievu lūdza,

Lai ved meitu šoruden:

Visi zari nolīkuši,

Dzīpariņus žāvējot.
No loti daudz apgabaliem. B. 7121.

Manas baltas villainītes

Dzīpariņu nepanesa;

Vēl brālīši lielījās

Zeltiem stūrus kaldināt.

No vairāk apgabaliem. B. 5682.

Pupiņai raibi ziedi,

Man raibākas villainītes.

Rīgas semināristi. B. 5718.

Es izšuvu villainīti

Deviņiem dzīpariem.
V. Strautiņš Zelgauskā. B. 7425.

Raksta māte, raksta meita,

Nerakstītas villainītes.

Jānis Oeldners Aizputē. B. 7450.

Bez jau minētām vilnānēm tautas dziesmas vēl daudzina

rakstītus kreklus, sevišķi viņu apkakles, svārkus, priekšautus,

nēzdogus, mices, cimdus un zeķes.

Rakstīdama kreklus šuvu,

Rakstīdama nēzdodziņus.
Hermansonu Andrejs Rendā. B. 7187.

Es par kreklu nebēdāju,

Ka man smalka apkaklīte.

Jānis Sveikuls Nītaurē. B. 21210, 1.
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Apkaklīti norakstīju,

Rīta ganus ganīdama.

Kr. Kalniņš Dzērvē. B. 7164.

Tai es pirkšu brūnus svārkus,

Līdz pusei norakstītus.

Andrejs Jansons Rāvā. B. 14752.

Rīgā pirku priekšautiņu,

Jelgavā šūdināju;

Jelgavā šūdināju

Ar dimanta rakstiņiem.
J. P. Blīdenē. B. 5721.

Sīku rakstu cimdus adu,

Lai tautiņas nevaino.

J. Taupmanis Rudbāržos. B. 7311.

Pati varu lepoties

Rakstītām zeķītēm.

Valdmaņu Zariņš Aizkrauklē. B. 7254.

Sīku rakstu, micīt' rakstu,

Liku pūra dibinā.

Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. B. 7195.

Arī vīriešiem raksta kreklus, nēzdogus, cimdus un zeķes.

Es tam šūtu smalku kreklu,

Līdz zemīti norakstītu.

No Līvbērzes. B. 10693, 2.

Es savam mīļākam

Nēzdodziņu norakstīju.

No daudz apgabaliem. B. 7171.

Es savam mīļajam

Sviķa'ainus cimdus adu.

J. Tauriņš Vijciemā. B. 7251.

Bez tam tautietes vēl raksta sev pūru un brālim kara

karogu.
Šuvu pūru rakstīdama,

Zaļu vāpi vāpēdama.

No Vērgales. B. 7192.

Adatiņa maza sieva,

Liela darba darītāja:
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Pierakstīja masai puru,

Brālim kara karodziņu.

Alaunu Reinis Ventspilī. B. 7148.

Kā gandrīz pie visām tautām senākos laikos, tā arī pie

latviešiem rakstīšanā pirmā loma pieder sarkanai krāsai.

Grib siliņis tā ziedēt,

Kā zied manas villainītes.

Kur silam tādi ziedi,

Kur sarkani dzīpariņi?

No daudz apgabaliem. B. 5640.

Balta mana vilnainīte

Sarkaniem rakstiņiem.

J. Ramans Stukmaņos. B. 5588.

Adatiņa iztecēja

No sarkana dzīpariņa.
No daudz apgabaliem. B. 7144.

Lai nu gan sarkana krāsa tiek tā cienīta, tomēr nekāds

vesels apģērba gabals dziesmās netiek minēts sarkanā krāsā,

izņemot varbūt tikai pāra variantos (987, 2333, 10) sarkanos

lindrakus. Nevaram īsti zināt, vai spilgto krāsu aizliegumi še

bija par iemeslu, jeb ari šāda krāsošana bija par daudz sa-

režģīta. Loti interesanta še atkal ir kāda M. Skrūzīša pie-
zīme: «Tipisks pie latvieša ir tas apstāklis, ka viņš par spīti

dažkārtējām pretešķībām ne labprāt atsakās no vecām iera-

šām. Kurzemes politiskam stāvoklim vēlāk pārmainoties, her-

cogienes Annas rīkojums tika aizmirsts, un ļaudis atgriežas

atkal pie uzvalka senākām daudzajām krāsām, kas ir uzgla-

bājušās līdz pēdējam nacionālo uzvalku laikmetam. Sarkanā

krāsa pa zaļās krāsas valdības laiku nebija zaudējusi savas

cienības, bet taisni otrādi, Nīcā viņa bija izplatījusies vēl jo

vairāk uz citu krāsu rēķina. Par nīcenieču sarkanajiem svār-

kiem, lindrakiem jeb brunčiem, kādus tās vēl šo baltu dienu

valkā, un kuros ir redzami tikai maz oranžu krāsas pavedienu,

man tika dots sekošs paskaidrojums. Viena embūtiete, kas loti

labi pratusi sarkankrāsošanu, ar precībām esot nokļuvusi Nīcā

un neesot savu mākslu turējusi par noslēpumu, un tādā ziņā

tad nu senāk plaukstas platā sarkanā svītra svārku apakš-

malā esot izplētusies par visiem svārkiem.»
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Sarkano krāsu mūsu tautietes dabūjušas no maranāni jeb

madarām (galium). Tuvāki šo augu apraksta Āronu Matīss:

«Madaras ir zaļu puku suga, sīkiem, smalkiem, margotiem

ziediņiem, tāpat sīkām, margotām, zvaigžņainām lapiņām.»

fiūpelis aizrāda, ka maranas lasot pa pļavām. Viens vidzem-

nieks esot tās stādījis arī tīrumā, bet laikam sausuma dēl tās

tur neesot augušas. Tautas dziesmas daudzina tās pļavā, pa-

silē, pie grāvjiem un kārkliem.

Knāb, māsiņa, madariņas,

Āra pļavu ganīdama.

Celmiņu Mārtiņš Lubānā. B. 7127.

Silā man ogas auga,

Pasilē madariņas.

P. Lodziņš Sērpilī. B. 22355.

Grāvju grāvjus izstaigāju,

Maraniņu meklēdama.

K. Bika Gaujienā. B. 25540.

Ai, sīkās madariņas,

Bēdziet kārklu krūmiņā.

No vairāk apgabaliem. B. 7123.

Maranas salasa, kad pļauj miežus, jeb kad zied alkšņu

pumpuri.

Vai meitiņas, vai māsiņas,

Kam jūs mani neklausāt?

F,s sūtīju miežu pļautu,

Jūs teciņus māranās;

Miezīšam vārpa lūza,

Kas nelieša māranai?

Škobe. B. 7122.

f:ita meitas madarās,

Nu zied elkšņu pumpuriņi.
No vairāk apgabaliem. B. 7126.

Pēc Skrūzīšu Mikus krāsošanai lietoti maranu kātiņi un

saknes, pēc Hūpela tikai saknes. Tautas dziesmas maranu

ievākšanu sauc par «knābšanu».

Knābiet, meitas, madariņas.

No vairāk apgabaliem. B. 7126 v.
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Meitas knape madariņas.

No vairāk apgabaliem. B. 7131.

Vien' otrai, ganīdamas,

Izaknāpe madariņas.

A. Druķerts Krustpilī. B. 7133.

Ja maranas lasot lāci satiekot ceļā, tad maranas «ne-

kožoties».

Tev, lācīti, melnas kājas,

Netup ceļa maliņā;

Ir meitiņas madarās,

Tām dzīpari nekodās.

J. Sproģis Lielvārdē. B. 7140.

Tādēļ meitas laikam dziedot, draudējušas, ka lāci jūgšot

vezumā.

Meitas brauca marenēs,

Lācīt' jūdza kamanās.

Rīgas semināristi. B. 7129.

Meitas brauca maranās,

Lāci jūdza vezumā.

Alaunu Reinis Kabilē. B. 7130.

Maranas tikušas «knābtas» ar «kapļiem» (7123) un parasti

laikam «svētā rītā».

Kam gulēji svētu rītu,

Ka negāji maranās?

Kārklinu Ernests Kuldīgā. B. 25389.

Miglainā rītā meitas laikam labprāt negājušas maranu

lasīt.

Māmulīte, māmulīte,

Migla, rasa pūriņā.

Kam sūtīji madarās

Miglaiņā rītiņā?

Graudiņu Jānis Taurkalnē. B. 7128.

Maranas lietotas nevien krāsošanai, bet laikam arī dzie-

dēšanai, jo ap dzirksti rokās un kājās latvieši līdz pat mūsu

dienām vēl sien sarkanu dziju, kas senāk krāsota parasti tikai

ar maranām.

No šām maranām jeb madarām ir atvasināts pat darbības
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vārds «madarot» jeb «madarāt», kas pēc Zilā un M. Skrūzīša

aizrādījuma Ērgļu un Liepkalnes apgabalā nozīmējot arī krā-

sošanu vispārīgi.

Dzīparot, madarāt,

Negulēt tev, māmin':

Viena meita šūpulī,

Otra ļaužu valodās.

Tā tad maranas jau ir ieviesušās latviešu x!iītoloģijā un

vinu izmantošanā ir nodibinājusies sava terminoloģija (knābt,

kosties, madarāt). No visa tā nu varam vērot, ka latvieši jau

loti sen būs pazinuši maranas, laikam gan jau priekš vāciešu

ienākšanas Baltijā. Tas vēl tomēr nenozīmē, ka ar maranām

jau būtu krāsojusi savu apģērbu baltu pirmtauta, un ka tā

taisni šo krāsojamo mākslu būtu atradusi. Ja jau vecās un

dabiskās latviešu drēbju krāsas, baltā un pelēkā, nav palikušas

bez iespaida no ārienes, kā mēs jas augšā redzējām, tad,

zināms, nav jādomā, ka jaunās un mākslīgās krāsas būtu pie

mums vecākas par pirmajām. Vidus Eiropā spilgtas krāsas

sāk izplatīties ap vidus laiku vidu un šās tnodes iesākums ir

mums atkal jāmeklē pie Vidus jūras krastiem, bet nevis pie

latviešiem ziemeļos.

Senie grieķi un romieši jau sen pazinuši kādu augu «rubia

tinctoria», no kura viņi taisījuši sarkanu krāsu. Vidus laiku

latīņu valodā šo augu sauc «warentia». Liekas, ka no šā

vārda sagrozījuma varētu būt cēlušies daži samērā jauni Ei-

ropas valodu vārdi, kas nozīmē dienvidos «rubia tinctoria»,

bet ziemeļos «galium». Tā par piemēru krievu «marena»

apzīmē dienvidos pirmo un ziemeļos pēdējo augu. Angliski

sauc «rubia tinctoria» par «madder». Somu valodā sastopam

«matara», igauņu valodā «madar, madaras, maran», kuri visi

nozīmē «galium». Ar latviešu māranu saskan gan leišu «mo-

reinas», bet nav mums zināms, kādu augu tas apzīmē. Tā tad

maranas nosaukumu latvieši varētu būt aizņēmušies no sena-

jiem krieviem, kamēr madara būtu nākusi no rietumiem,

varbūt no skandināviešiem. Fakts paliek tomēr tikai tas, ka

mārana, marana un madara ir cēļojoši kultūras vārdi, kuru

saknes baltu valodās nav atrodamas.

Sarkanā krāsa senāk taisīta nevien no maranām, bet arī

no sarkanēm.
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Sarkanīte, madariņa,

Pašas divi ietalinas;

Viena koda saulītē,

Otra rīta rasina. B. 7138.

Dziesmas uziakstītājs J. Priedīte no Annas muižas pieliek

še sekošo izskaidrojumu: «Sarkanēm krāsotus dzīparus mēdza

pakārt saulē priekš ietecēšanās; madarās krāsotus turpretim

izkāra tik rītos priekš saules lēkta, kad vēl bij rasa, tādēļ ka

šie saulē izlikti plūk.»

Sarkanes (origanum vulgare) ir citas «puķītes ar tum-

šākiem un gaišākiem sarkaniem ziediem» (Zilais), sauktas arī

«raudas un raudenes» (M. Skrūzītis), bet nevis to pašu ma-

ranu cits nosaukums, kā apgalvo Ulmanis savā vārdnīcā, lai

gan jau vecais Hūpelis ir zinājis, ka latvieši krāsojot sarkanus

dzīparus ar «origanum vulgare», maisītu ar meža ābeles lapām

jeb staipēkļiem. Sarkane jeb raudene ir tā pati, kas leišu

raudolele, kas izmantota tādiem pašiem nolūkiem. Nav mums

tomēr iemesla domāt, ka sarkanu krāsa būtu pie mums ve-

cāka par maranu krāsu, drīzāk gan varētu būt otrādi.

Sīkāki šo krāsošanas mākslu apraksta Zilais. Sarkano

dzīparu madarāja sarkanēs un ābeļu lapās. Meža ābeļu lapas

— tās ar sarkaniem kātiem — un vēl neuzziedējušas sarkanes

īsti smalki kopā sakapāja, apslacināja ar remdenu ūdeni, tad

labi cieti nožņaudzīja un izlika piesaulē, kamēr apsarka. Nu

iebēra apsarkušus kapājumus podā, uzlēja siltu ūdeni, pietika

raugu un raudzēja dienas trīs; pēc tam raudzējumu līdz ar

dziju lēja katlā un vārīja. Labu brīdi pavārītu dziju no katla

izņēma, izpurināja zāles un izkaltēja.» Skrūzīšu Mikus vēl

piebilst, ka no sarkanes izmantots tikai kātiņš.

No Pociema raksta E. Aleiņikovs: «Lai nokrāsotu drēbi

jeb dziju sarkanu, tad lietoja stādu, ko sauca par «balinu».

Tā bija maza puķīte ar gaiši sarkanu ziedu.» Vai šis «bāliyš»

bijis tā pati sarkane, to no apraksta vien nevar izzināt.

Augšā minētais 1. Lindulis raksta no Talsiem, ka dzijas

krāsotas sarkanas arī ar «raudām», kurā vārdā «au» esot

«izrunājams stiepti». Par pašu krāsošanu viņš raksta šā:

«Raudas (mētras, vilnas mētrām līdzīgas, karmoazīnsarkanierņ

ziediem) top salasītas ar visiem ziediem un sakaltētas; tad

sasmalcinātas, aplietas ar brandvīnu un ieliktas karstā krāsnī,
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lai izvelk. Tad liek šķidrumu ar visām lapām katlā un labi

savāra. Pēc tam izkāš un tīrītā šķidrumā ieliek alona ūdeni

samērcētas dzijas un pastipri pavāra.»

Zilo jeb mēļo krāsu senie latvieši lietojuši, kā liekas, pla-

šākā mērā nekā sarkano. Bijuši nevien zili izšuvumi, bet arī

veselas «mēļas vilnānes».

Vilkām abas brūnus svārkus,

Sedzām mēļas villainītes.

J. K. Valtaiķos. B. 3633.

Pieder mēļu villaimte,

Tās māmiņa man nedeva.

Celmiņu Mārtiņš Lubānā. B. 5737.

Ozolam zīda svārki,

Liepai mēļu vilnainīte.

No vairāk apgabaliem. B. 11809.

Pāra dziesmiņās tautietei sastopam arī mēļu svārkus.

Man bij tēvs, māmulīte,

Man nebija mēļu svārku.

No vairāk apgabaliem. B. 2718.

Tēva pirkti mēļi svārki

Slauka tautu nama plānu.

Kreims Ēdolē. B. 16992, 10 v.

Lielu mēļošanu piemin šādas divas dziesmiņas.

Mēļu vilku, mēļu sedzu,

Man māmiņa mēļotāja.

Kur sēdēju, kur stāvēju,

Tur nobira mēļu ziedi.

Zumbergu Krišus Rokaišos. B. 5685.

Mēļu adu, mēļu rakstu,

Mēļu liku pūriņā.

Kas kait man nemēļot,

Man māmiņa mēļotāja.

Man māmiņa iestājusi

Pašā mēļu dārziņā.

Kreims Alsungā. B. 7181.

Tautietim daudzina nevis mēļus, bet zilus svārkus.

Kas kait manim nedzīvot,

Ka var labu nopelnīt:
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Sirmu zirgu, ziius svārkus,

Košu jaunu līgaviņu.

Biitners Cīravā. B. 22731.

Visi kalpu puisēniņi

Zilus svārkus šūdināja;

Vai tie visi nodomāj\ši

Saiminieku meitas ņemt?

J. Taupmanis Rudbāržos. B. 12465.

Man pašam jājējam

Zili svārki mugurā.

J. P. Blīdenē. B. 29646.

Tev nevaid zili svārki,

Nedos mani māmulīte,

Biitners Kabilē. B. 15183.

Zilas zeķes valkā tāpat tautieši kā tautietes.

Es savam mīļākam

Zilas zeķes noadīju.
R. Simanovičs Smukās. B. 7250.

Zilas zeķes, balts krekliņis,

Lokās spaiļu galiņā.

F. Jansons Igenē. B. 28670.

Zilas zeķes kājiņā,

Vaigu gali nobālēj'ši.

E. Žiglēvics Sodu-Sesavā. B. 21690, 1.

Beidzot sastopam vēl zilu švīti un zilus lindrakus jeb

bruņčus, kurus laikam arī sauc par zilenēm.

Deju deju, lecu lecu

Zilajos lindrakos.

Brauns Lodē. B. 24064.

Deju deju, lecu lecu

Kurpītēs, zilenēs.

A. Bīlenšteins Rūjienā. B. 24064, 1.

Zili brunči, zila svīte,

Zaļa kuča vilnānīte.

No vairāk apgabaliem. B. 21529.

Dzīparus krāso mēļus jeb zilus ar mēlēm, kuras dziesmi-

ņas daudzina tikai «mēļu dārzā».
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Rasa, rasa, migla, migla,

Tā man žēli padarīja:

Tā noēda mēļu dārzu,

Nava skaistu dzīpariņu.
Celmiņu Mārtiņš Lubānā. B. 7137.

Man māmiņa iestājusi

Pašā mēļu dārziņā.

Kreims Alsungā. B. 7181.

Aitiņ', mana sīksprodzīte,

Nelec mēļu dārziņā.

Ilze Jansone Rāvā. B. 29068, h

Dievs atjāja vakarā,

Kur es Dieva zirgu likšu?

Siešu ķēžu pavadā,

Vedīš' mēļu dārziņā.

Biitners Grauzdupē. D. 32911, 2.

Kad mēles ievāc, tad viņas tāpat «knābj», kā augšā minē-

tās maranas.

Meitas, meitas, mēļu knābt,

Pieder mēļu villānīte.

J. Priedīts Annasmuižā. B. 7136.

Kas īsti par augu bijusi šī mēle, par to mums vēl nesen

trūka drošas atbildes. Ulmanis gan domā, ka mēle varētu būt

vecu-vecais dienvidus Eiropas indigo stāds «isatis tinctoria»,

bet pieliek tomēr vēl jautājuma zīmi klāt. E. Birsmanis (Lat-

vijas ārstniecības stādi, 29. 1. p.) sauc šo augu par zilkauli un

raksta par to šā: «Stāds ar dzeltāniem ziediem, kuri savienoti

vienā galotnes ķekarā, Pie mums ne visai daudz atronams.

Dažreiz laukos un uz pakalnēm, sevišķi mitrā, brūnā malu

zemē, vairāk gar jūrmalu. Šis stāds jau no sen-seniem laikiem

ir pazīstams, un Eiropas tautas to lietojušas indigo vietā

drēbju krāsošanai. Domājams, ka arī seniem latviešiem šīs

stāda īpašības nebūs bijušas svešas.»

Ulmanis vēl piemin, ka mēles varot zīmēties arī uz vilka

mēli, «scabiosa succisa», un kāds tautas dziesmu uzrakstītājs

arī patiešām izskaidro, ka «mēļu lemzīši» esot bijuši krāsoti

ar vilku mēlēm. M. Skriīzītis turpretī aizrāda, ka no vilka

mēlēm esot taisīta zaldzeltāna krāsa, kamēr Zilais to tur par
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vielu zaļai krasai. Skruzitim ir taisnība, ka meles še būšot no

pārprašanas samaisītas ar vilka mēlēm.

Pēc tā paša Skrūzīšu Mikus liecības zilā krāsa taisīta no

miltenājiem jeb smiltenājiem (arctostaphvlos uva ursi), par

kuriem E. Birsmanis raksta šā (op. cit. 51. 1. p.): «Miltenāji

aug pie mums loti bieži skuju mežos, gar ceļmalām un pakal-

nīšiem, sevišķi smilts zemē. Lapas zaļas un gludas, un līdzi-

nās brūklenāju lapām, bet ir kāta tuvumā šaurākas par pir-

majām; ziedi sārti-balti, ogas sarkanas, salkanas un mil-

tainas.»

Hūpelis un M. Skrūzītis vēl aizrāda, ka arī mellenāji

(vaccinium mvrtillus) izlietoti zilināšanai, bet trūkst mums

vēl izskaidrojuma, kādā veidā. Tagad turpretī gan vairs zi-

nātnieki nešaubās, ka par mēlēm saukta isatis tinctoria.

1. Lindulis piemin vēl kādu «putras zilumu», kas dabūts

šādā veidā: «Rudzu miltus saplucina spannī vāroša ūdens.

Tad ieliek tur tīri izmazgātu dziju un Jauj stipri ieskābt. Kad

putra labi izrūguši, izņem dzijas, izpurina, putru izkāš caur

šķidru drēbi, lej katlā, uzvāra, ielej putras šķidrumā pa pilie-

nam saēdināta vitrijola un indigo, un ieliek tur atkal dzijas,

lai pamirkst.» Šeit nu gan liela loma pieder jaunāku laiku

krāsu vielām vitrijolam ar indigo, tāpat kā arī «ūdens ziluma»

krāsošanā. Tādēļ par to vairs tuvāki nerunāsim, kā arī augšā

neminējām brazuļu lietošanu sarkanai krāsai.

Pēc vēstures mēs zinām, ka jau senie grieķi un romieši

audzinājuši mājās zilkauli, isatis tinctoria, zilas krāsas taisī-

šanai, bet šā auga kopšana drīz vien atmesta, jo jau sen tur

ticis ievests indigo no Indijas. Lielākā mērā turpretī audzināti

zilkauli Vācijā, kā redzams no rakstu liecībām jau no Kārļa
Lielā laikiem. Tādēļ arī no vācu valodas (Waid) šā stāda no-

saukums ir pārgājis romāņu (franciski guēde, italiski guado)

un slavu valodās (krieviski vaida, čechiski vejt). Ar nosau-

kuma izplatīšanos zināmā mērā stāv sakarā paša auga kop-

šana un izmantošana. Tā kā nu seniem prūšiem jau no seniem

laikiem bija tuva satiksme ar vāciešiem un poļiem, un leišiem

atkal savukārt ar prūšiem un poļiem, tad gluži dabīgi zilkaula

kultūra varēja pārnākt arī pie prūšiem un leišiem. O. Šrāders

nešaubās, ka leišu «mēlēs» bijušas tā pati isatis tinctoria, no

kuras arī leiši taisījuši zilu krāsu. Leišiem bijusi pat vēl sava
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dieviete Meletele, kas gādājusi par šo mēļu kopšanu. Nosau-

kumu «mēlēs» šim augam leiši atvasinājuši no sava īpašības
vārda «mēlinas», zils, kas ir rada ar mūsu vārdu melns.

Mūsu auga nosaukums mēle pēc J. Pelēka (R. L. B. Z K.

Rakstu krājums, IX, 30. L p.) izrunāts ar stieptu c skanu Kā

vārdā: mēs, un tā tad tas nav samaisāms ar mēli kā miesas

dalu. kur atrodas krītoša c skaņa kā vārdā: mēris. Fonētiski

šis vārds pilnīgi saskan ar leišu vārdu «mēlēs». Ja nu mēs

pieņemtu augšā minēto vilka mēli, mīklenāju jeb mellenāju par

šo tautas dziesmu mēli, tad mēs nevarētu saprast, kādēļ viens

jeb otrs no šiem augiem būtu kopts sevišķā dārzā. Turpretī

rets augs kā zilkaulis, kuru jau visā Eiropā kopa un audzēja

mākslīgi, paģērēja Latvijā vēl jo rūpīgākas kultivēšanas.

Tādēļ arī senā tautas dziesmu latviete, kā mēs jau redzējām

augšējos piemēros, ravē savu mēļu dārzu un baidās, ka to

nemaitātu rasa, jeb ka tur neielektu kāda aita. Tikai Dieva

kumeliņam vina negrib žēlot arī savu dārgo mēļu.

Mēļu kultūra, kā liekas, ir pie mums ieviesusies jau senos

laikos, jo no mēles ir laikam atvasināts arī kādas puķītes

nosaukums: mēmele, kurai bijuši zili ziedi.

Kas saka mēmeli

Neziedam?

Mēmele ziedēja

Ziliem ziediem.

Kārkliņu Ernsts Kabilē. B. 15975.

Šai gadījumā vēl varu piezīmēt, ka ar goldi pie Amūras,

kuri vēl nepazīst nekādas zemkopības jeb dārzkopības, audzē

tomēr mazos dārziņos pie mājām kādus stādus ar ziliem zie-

diņiem, no kuriem viņi pagatavo zilu krāsu.

Trešā no seno latviešu mākslīgām krāsām ir dzeltānā.

Tāpat dzeltānā kā sarkanā krāsā krāsoti laikam tikai dzīpari,

jo dzeltānu apģērba gabalu tautas dziesmās neesmu ievērojis.

Dzeltānie dzīpari sevišķi bijuši vajadzīgi cimdu adīšanai, jo

pēc analoģijas burvības tie zīmējās uz nākamā tautieša dzel-

tāniem matiem, kas senos laikos bija viena no pirmajām

skaistuma zīmēm.

Es cimdiņu neadīju,

Bez dzeltānā dzīpariņa,
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Lai aug manis arajiņis

Dzeltāniem matiņiem.
No daudz apgabaliem. B. 7257 (sal. 7258—60).

Dzeltāno krāsu dabū no dzeltām jeb dzeltēm, kas aug

silā un dažreiz tiek daudzinātas kopā ar maranām.

Meitu dēl dzeltas auga,

Meitu dēl madariņas.

J. Girgens Briežu pagastā. B. 7132.

Silā eimu, silā teku,

Silā man vajadzēja:

Silā man dzeltēs auga,

Pasilē madariņas.

Smitu Kārlis Lubānā. B. 7139.

Viena pati tautu meita

Dzeltas plūca šiliņā.

No daudz apagabaliem. B. 7141 —3.

Pie zinātniekiem nav šaubu, ka šis augs bijis lycopodium,

kas pēc E. Birsmaņa vārdiem «aug mitros, sūnainos mežos»,

bet tauta to sauc par staipēkli, dziesmas par dzeltu jeb dzelti

un vecais Lange par apdzirām. Hūpelis izskaidro, ka stai-

pēkļa sakne esot dzelta, bet pats augs apdziras. E. Birsmanis

un J. Ilsteris tur par apdzirām citu augu: lvcopodium selago,

kamēr dzeltas pēc M. Skrūzīša ir lycopodium clavatum, kas

saskan ar E. Birsmaņa zelteni, zeltiņu jeb zaķu staipēkli.

J. Ilsteris turpretī tulko dzeltu par lycopodium complanatum.

M. Skrūzītis aizrāda, ka krāsošanai ņemti dzeltas kātiņi, bet

Hūpelis, kā jau teikts, runā par dzeltas saknēm. Galu galā

mēs vēl netiekam skaidrībā, vai še ir runa par divām jeb trim

staipēklu pasugām. Zinātnieki tomēr vairs nešaubās, ka tautas

dziesmās daudzinātās dzeltas ir lycopodium clavatum.

Dzeltāno krāsu latvieši ir dabūjuši no loti dažādām au-

giem, kādēļ dzeltas vienā otrā vietā ir aizmirstas. Visvairāk

dzeltu vietā tikušas laikam lietotas bērza lapas, kā raksta

Hūpelis, Zilais un M. Skrūzītis. Arī es Raunas draudzē esmu

dzirdējis, ka ar bērza lapām senāk esot krāsojuši dzeltānus

dzīparus. To pašu raksta no Pociema jau augšā minētais

E. Aleiņikovs. Zilais par šo krāsošanas mākslu raksta šā:

«Dzeltāno dzīparu madarāja bērzu lapās. Pavasarī piebraucīja
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jaunas, līdz ko uzplaukušas bērza lapas, apvītēja saulē, sa-

bēra tad katlā ūdenī, pielika kādu raudzējošu vielu un kādu

brīdi pavārīja, tad iemērca dziju un vārīja vēl labu brīdi; pēc

tam salēja šo virumu ar visu dziju citā traukā, kur to dienas

trīs raudzēja.»

I. Lindulis par šo krāsošanu sniedz mums šādas zinas:

«Sabrauka jaunas bērza lapas, jaunu mizu ar var klāt ņemt,

tāpat arī lazdu lapas un mežābeļu mizas no zariem barā, tās

saliek katlā, uzlej dīķa ūdeni un stipri savāra. Un nu vajaga

nemt stipri alonotas dzijas. Mizas izkāš, šķidrumu patur un

tajā saliek dzijas un uz lēna uguns pavāra.» Līdz ar minēto

«lapu dzeltānumu» I. Lindulis pazīst vēl «sunīšu dzeltānumu»,

par ko viuš raksta šā: «Sunīšu ziedu galviņas salasāmas

pirmā ziedēšanā un saulē izkaltējamas, tad sārmā stipri savā-

rāmas un pēc tam izkāšamas. Tad šķidrumā liek apalonoto

vilnu un vāra atkal. Ja vilna vēl izskatās par gaišu, tad vēl

jālasa sunīši. Sunīši aug visur.» Nevar tomēr saprast, kas par

augu īsti ir šie sunīši. Lange tulko sunīšus par «Diirrvvurz»,

Ulmanis vēl pieliek klāt agrimonia eupatoria, bet pie E. Birs-

maņa sunīši ir cvnoglossum officinale. Tālāku I. Lindulis pa-

stāsta, ka tāpat kā ar sunīšiem dzijas krāsotas dzeltānas ari

ar sīpolu mizām un «āboliņa puķēm».

Hūpelis, M. Skrūzītis un Zilais vēl raksta, ka gaiši dzel-

tānā krāsa dabūta no dzīparu kārkla (salix daphnoides) mi-

zas. Zilais izskaidro: «Dzeltāno dzīparu madarāja arī dzī-

paru kārklos. Dziju papriekšu izraudzēja, tad ielika savārītu

dzīparu kārklu sulā, kur tikām vārīja, kamēr bija nokodusies

diezgan dzeltānā. Šos kārkliņus glabāja arī ziemai slotiņās

sasietus

Pēc Aronu Matīsa un Skrūzīšu Mikus dzeltānai krāsai vēl

izmantoti suņu burkšķi jeb velna rutki (conium maculatum,

viņu kātiņi) un piķenes jeb dzeltānās pīpenes (anthemis tinc-

toria, viņu kātiņi).

Hūpelis un Skrūzītis vēl aizrāda uz raseņu jeb krūķu lapu

(alchemilla vulgaris) kātiņiem kā dzeltānas krāsas vielu.

M. Skrūzītis bez jau minētiem stādiem piemin kādu da-

dzīšu kātiņus (agrimonia eupatoria), paegļu zarus un skujas,

viršus (erica vulgaris) un citus augus, kas noderējuši dzeltānai

krāsai. Bet tie vēl nav visi dzeltānās krāsas augi, jo Raunā
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man vel radīja kadu smiltāja augošu mazu dzeltanu stādinu,

ar kuru esot krāsojuši dzeltānus dzīparus.

Pēc vēstures mums nav pazīstami kādi visā Eiropā lie-

toti dzeltānās krāsas stādi, tādēļ nevaram arī zināt, kur senie

latvieši šādu krāsošanu būtu mācījušies. Vispirms dzeltānās

krāsas vielu viņi laikam būs dabūjuši no dzeltām, jo tikai tās

no visiem nupat minētiem augiem tiek apdziedātas tautas

dziesmās un dažreiz piesauktas līdz ar maranām. Bet kad

jau reiz krāsu raudzēšana un vārīšana bija labi piesavināta,

tad arī paši latvieši varēja sākt izmēģināt citus augus. Tur-

pretī dzeltām līdz ar maranām un mēlēm ir mūsu tautas

dziesmās vienāda loma, kādēļ ir jāpieņem, ka viņām būs bijusi

arī vienāda vēsture.

Zaļā krāsā tautas dziesmas piemin nevien dažādus iz-

greznojumus pie apģērba, bet arī dažus uzvalku gabalus, lai

gan Skrūzīšu Mikus pēdējos negrib atzīt par senlaiku apģērbu

pie latviešiem. Par šo jautājumu viņš raksta šā: «Cik man

zināms, tad līdz šim ir atrasti vieni vienīgi zaļi kamzoli un,

proti, Užavas apgabalā Kurzemē, kas tādēļ ir attiecināms uz

zināmo hercogienes Annas izlaisto pavēli; taču es neesmu

varējis dabūt nekādas ziņas, kā tādi kamzoli senāk tikuši

taisīti.»

Tautas dziesmas tomēr retumis piemin nevien zaļu vil-

nānīti, bet arī zaļus svārkus sievietēm un vīriešiem.

Zaļa bija pļavas zāle,

Zaļa mana villainīte.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 29241.

Laba tēva meita biju,

Zaļi svārki mugurā.

Bachmaņu Kristaps Liel-Nīkrācē. B. 5663.

Zaļi svārki brālītim,

Sudrabota līgaviņa.

No daudz apgabaliem. B. 21568.

Pēc Zilā vārdiem: «Zaļo dzīparu madarāja vilku mēlēs.

Pavasarī, kad vēl šīs lapiņas ir jaunas un mīkstas, viņas

saplūca un tūdaļ zaļas smalki sakapāja, aplēja tad ar siltu

ūdeni un piebēra kādu sauju putraimu. Šai maisījumā iemērca

vilnātnu dziju un raudzēja dienas trīs jeb vairāk, tad dziju iz-
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ņēma un krāsns priekšā jeb pie citas uguns, kur labs siltums,

sildot apkaisīja smalkiem pelniem, kamēr apsitās zalš. Pēc

tam pelnus izmazgāja un dzīpars bija gatavs.»

Skrūzīšu Mikus par zalkrāsošanu raksta: «Kādā receptē,

kas man ir tikusi no Sērpils Kurzemē zināma darīta, ir sacīts,

ka krāsojot zaļā krāsā, krāsojamo gabalu vajagot papriekšu

ar bērza lapām krāsot dzeltānu un tad ar indigo pārkrāsot

zilu. Šīs domas būtu pieņemamas, ja pēdējā vietā būtu likts

kāds senākā krāsošanā lietots augs, kas deva zilu krāsas vielu.

Zaļās krāsas tiešai ražošanai ir līdz šim izzināta tikai viena

vienīga recepte; zaļā krāsa, kā zināms, ir dzeltānās un zilās

krāsas maisījums, un no tā var taisīt slēdzienu, ka pie senā-

kās zalkrāsošanas tika lietotas abas krāsu vielas, tāpēc tad

arī zaļā krāsa bez kāda spilgta piemaisījuma varēja tapt

uzglabāta.»

Āronu Matīss stāsta, ka zaļo dzīoaru senie latvieši krāso-

juši ar bērza lapās, rasenēs, nokasītas vītola mizās, dzīparu

kārklos, dzeltānās pīpenēs un suņu burkšķos, kurus arī Hū-

pelis pieskaita pie zaļās krāsas vielas. Plašākā mērā laikam

lietotas šim nolūkam vilka mēles, kā liecina Zilais un Skrū-

zīšu Mikus.

Hūpelis starp zaļajām krāsas vielām nostāda pirmā vietā

pabērzi jeb vilku ābeli (rhamnus cathartica), kas pēc E. Birs-

maņa vārdiem «aug lapu mežos un krūmos.
...

No svaigo pa-

bērzu ogu zaļās sulas dabū ar alona, kaļķu jeb potašas palī-

dzību zaļu krāsu, kuru sauc sulas zaļumu (succus viridis, Saft-

grūn) un lieto kā ūdens krāsu.»

Sava recepte par zaļo krāsu ir arī I. Lindulim, kas ziņo

par to šā: «Tiek sadrāzta laba tiesa melnā alkšņa mizu, sa-

vārīta sārmā un tad atkāsta nost. Tad šķidrumā ieliek 5 lotis

zilakmeņa (zilā krīta). Tad vilnu iebāž kulē, kuli aizsien cieti,

iebāž šķidrumā un tur vienu stundu. Tad izceļ vilnu laukā,

ļauj notecēt un noliek karstumā (vislabāk karstā saulē). Ja

redz, ka vēl par gaišu, tad liek vēl par jaunu šķidrumā. Tāpat

var pērvēt arī ar kadiķa mizām, iznāk ar alonu smilšu krāsā,

ar zilo krītu vairāk brūns, t. i, kadiķu brūns.» Bez tam I. Lin-

dulis vēi pazīst divi zaļkrāsošanas veidus ar indigo un vitriola

palīdzību, kas, zināms, pieder pie jaunlaiku līdzekļiem. No

Liezeres man ziņo, ka tur ar bērza lapām dabūta zaļa krāsa.

Vēsturiski un efnrgrafiski raksti 8
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Pēc visa šā varam vērot, ka zaļa krāsa pje senajiem lat-

viešiem bijusi veca modes krāsa, bet laikam ne tik veca, kā

tās, kas dabūtas no maranām, mēlēm un dzeltām. Lielā vielas

dažādība liecina drīzāk par jaunāku laiku kultūras iespaidu.

Vairāk par zaļo krāsu mūsu tautas dziesmas daudzina

brūno, kura pēc tautas dziesmām kādu laiku ir bijusi modes

krāsa. Tautu meita bieži vien lepojas ar saviem gariem brū-

niem svārkiem, kas sniegušies parasti līdz zemei.

Līdz zemīti brūni svārki,

Sarkans rožu vainadziņš.

J. Henninš Sasmaka. B. 5621.

Līdz zemei brūni svārki,

Līdz jostai sudrabinš.

No vairāk apgabaliem. B. 5637, 5705.

Tēva pirkti brūni svārki

Zemi slauka staigājot.
No daudz apgabaliem. B. 16992.

Gādājiet brūnus svārkus

Pie baltās vilnainītes.

No vairāk apgabaliem. B. 5634.

Brūnos svārkus cienī arī senais tautu dēls.

Nu man treji brūni svārki,

Duj dzeltāni kumeliņi.

Jākobsonu Ernsts Kuldīgas Kalnmuižā. B. 13805.

Piederēja bāliņam

Zīda josta, brūni svārki.

Āronu Matīss Bērzaunē. B. 24247, 1.

Jādomā, ka turīgie latvieši ir pirkuši savus brūnos

svārkus.

Tam puisim brūni svārki,

Tam kliboja kumeliņš;

Man pelēki mātes austi,

Man dancoja kumeliņš.
Dreimaņu Pēteris Krustpilī. B. 5751.

Es neraugu brūnu svārku,

Kad man labs kumeliņš;
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Apsavilku matēs austus,

lesasēdu labajā.

Celmiņu Jānis Lubānā. B. 29716.

Brūno vadmalu svārkiem taisa Rīgā.

Grib puisītis brūnus svārkus,

Grib raženu līgaviņu;

Rīgā dārga vadmaliņa,

Nedzimusi līgaviņa.

No vairāk apgabaliem. B. 11839.

Vieni paši brūni svārki,

Rīgā ņemti parādā.
No vairāk apgabaliem. B. 20391, 20460.

Modes vadmalu, ar kuru tautieši vispirms iepazīstas Rīgā,

viņi sāk arī mājā pakal taisīt.

Māte dara brūnus svārkus,

Tēvs šūn caunes cepurītes.

A. Bīlenšteins Valmierā. B. 13805.

Skrūzīšu Mikus raksta, ka brūno krāsu latvieši esot da-

būjuši no retēla jeb retēja (potentilla tormentilla) kātiem un

saknēm, akmeņu sūnām un melnā alkšņa (alnus glutinosa)
mizas.

Par retēli raksta E. Birsmanis: «Retējums aug vispār

pa Eiropu mežmalās, uz atmatām, ganībām, mitrās un sausās

pļavās. Zied no jūnija sākot līdz rudenim... Ārstniecībā lieto

sakni pret caureju (Ruhr). Latvieši to bieži vien dod lopiem

pret asins sērgu.»

No Pociema raksta E. Aļeiņikovs: «Brūnai krāsai derēja

alkšņu mizas, kastāņu lapas, paegļu skujas un virši.» Arī

Liezerē šim nolūkam lietoti virši. Tuvākas ziņas par šādu

krāsošnu sniedz mums atkal I. Lindulis, rakstīdams: «No ve-

ciem akmeņiem, ābelēm, bērziem un citiem kokiem sakasa

sūnas. Tad saliek vairākās šķidrās kulītēs baltu vilnu, liek

katlā: vienu kārtu sūnas, otru kārtu vilnu, tad atkal sūnas

un vilnu v. t. t. Pēc tam uzlej ūdeni un vāra pus dienas uz

lēnas uguns.» Otrai brūnas krāsas receptei pēc I. Lindula zi-

ņām vajaga atkal jau augšā minēto brazulu.

Skrūzīšu Mikus par brūno krāsu raksta šā: «Melnie vai

brūnie svārki ir uzskatāmi par raksturīgiem igauņu uzval-
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kam... Igauņu iespaids pie nacionālām robežām nav nolie-

dzams robežnieku latviešu tumšpelēkā vai brūnā uzvalkā.

Varētu celt ierunu, ka līdz ar citām krāsām tautas dziesmās

parādās arī brūnā krāsa un ka šī tādēļ latviešu uzvalkos var

uzstāties kā līdztiesīga. Bet šī nostādīšana vienādās tiesībās

ir pielaižama vienīgi tai ziņā, ka brūnā krāsa no sastapšanās

ar citām tautībām vēlākos laikos no latviešiem ir tikusi asi-

milēta.
..

Ne mazāk svarīgs attiecībā uz brūno krāsu ir tas

apstāklis., ka latviešu nosaukums «brūns» ir aizņemts no vācu

«braun». Latviešu un leišu valoda pazīst tikai vārdu «ruds»,

resp. «rudus», brūnsarkans. Bet šī krāsa neatrod ne pie lat-

viešiem, ne pie leišiem sevišķu piekrišanu.»

Pēdējam aizrādījumam par pabalstu M. Skrūzītis pieved

kādu jaunāku laiku leišu daiņu, ņemtu no prof. Mjeržinska

rakstiem.

Leitiski: Tulkojumā:

Perkūne, dievaiti, Pērkon, dievaiti,

Ne muški žemaiti, Nekauj žemaiti,

Bet muški guda, Bet kauj i gudu

Kaip šuni ruda. Kā suni rudu.

Nevar liegt, ka Skrūzīšu Mikus šo to ir gluži pareizi no-

vērojis, bet zem greizu teoriju sloga viņš ir sagrozījis arī

pareizus faktus.

Lai nu mēs varētu kritiski izturēties pret M. Skrūzīša uz-

skatiem, tad pakavēsimies mazliet pie brūnās krāsas vēstures

Eiropā. Ģermāņi jau loti sen ir pratuši pagatavot brūnas drē-

bes, kā liecina pat daži archailoģiski atradumi. Tādēļ arī brūnu

krāsu mēs sastopam pie visām ģermāņu ciltīm, sākot jau no

pirmajām rakstu liecībām. Pat romānu tautas (sal. franču brun)

ir aizņēmušās šās krāsas nosaukumu no senajiem vāciešiem

(braun, vecvācu brūn). Jo vieglāki šī krāsa varēja pārnākt uz

Baltiju, kas taču bija vācu kolonija. Sevišķi brūnā vadmala

nāca modē Vācijā 14. gadu simteņa pašās beigās (skat. Br.

Kohler, AUgemeine Trachtenkunde, 111, 57. 1. p.). Nav iemesla

šaubīties, ka tādu pašu brūnu vadmalu drīz vien sāka taisīt

arī Rīgas, Rēveles un citu Baltijas pilsētu amatnieki, kuru

priekšzīmei ar laiku sāka sekot latviešu un igauņu audējas uz

laukiem, Šo pašu audēju brāli un radnieki taču strādāja pie
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saviem vācu meistariem pilsētas, ja ari paši velaku vairs ne-

tika pielaisti par meistariem.

Šādu vērojamu vēstures gaitu pilnīgi apstiprina mūsu tau-

tas dziesmas. Seno laiku brūnā jeb rudā krāsa bija neslavā

nevien pie senajiem leišiem, bet arī pie latviešiem, jo «rudas

vilnānes» un «rudas acis» mūsu dziesmas daudzina tikai ar

nicināšanu. Tā tad nav domājams, ka latvieši paši būtu iz-

domājuši brūno krāsu. Par aizņemšanos liecina arī tas ap-

stāklis, ka tautiete nekad netaisa brūnus senos apģērbus, kā:

vilnāni un sagšu, bet vienīgi jaunas modes garos svārkus, kas

pēc dziesmas vārdiem neretis «zemi slauka». Turklāt vārds

«brūns» nav tik dziļi iesakņojies ne latviešu valodā, ne mito-

loģijā, ne arī tautas dzejā kā augšā minētās maranas, mēles

un dzeltas. Mēs jau redzējām, ka pēc tautas dziesmu liecībām

brūno vadmalu vispirms pirk Rīgā, un tad rūpīgā māte sāk to

«darīt» arī mājā. Šī «darīšana» jau notiek tanīs vecos laikos,

kad tēvs vēl pats šuv caunas cepuri. Brūnos svārkus visvai-

rāk valkā bagātais bajārs.

Ko domāji, tautas dēls,

Bajāros iestādams?

Ne tev tādi brūni svārki,

Ne barota kumeliņa.

Dekšenieku Ansis. B. 22272.

Kāda laikmetā tad nu brūnie svārki varēja ieviesties mūsu

tautas dziesmās? Mēs jau redzējām, ka par dziesmu ziedu

laiku sākumu te nevar būt runa, bet nevarēsim še arī aprobe-

žoties ar pēdējo 16. gadu simteni. Šai gadu simtenī latvieši

vairs nebija tik turīgi, ka vini varētu tik lielā mērā iecienīt

dārgo Rīgas vadmalu. Ja ari latviešiem toreiz vēl bija savi

bajāri, tad viņi arī vairs nevarēja lepoties ar dārgām drēbēm.

Tā tad gribot negribot mums ir vēl jāņem 15. gadu simtenis

klāt, kad Rīgā, kā jau augšā redzējām, taisni ir domājama

brūnās vadmalas mode.

Ja M. Skrūzītim ir taisnība, ka pie igauņu robežām lat-

vieši līdz mūsu dienām esot uzglabājuši brūnos svārkus, tad

par to nav arī ko brīnīties. Pirmkārt, kultūra jau virzās pie

mums no dienvidiem uz ziemeļiem, kādēļ taisni uz igauņu

robežām varēja visilgāki uzglabāties vecie uzvalki. Otrkārt,
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uz robežām jau daudz igauņi esot pārlatvojušies, un igauņi vēl

līdz šim, kā augšā redzējām, ir uzglabājuši atliekas no savu

pirmo kungu dāņu melnajām drēbēm. Treškārt, varam pielaist

arī aizņemšanos, jo robežnieki jau allaž mēdz sekot savu kai-

miņu priekšzīmei. Neticams paliek tikai tas apgalvojums, ka

brūnā krāsa būtu pie igauņiem cēlusies, un ka pie visiem lat-

viešiem viņa nekad nebūtu bijusi modē.

Melnā krāsa, kā jau redzējām, pie latviešiem nav stāvē-

jusi cieņā, bet nav tiesa, ka viņi nebūtu taisījuši nekāda ap-

ģērba melnā krāsā. Jau augšējās dziesmiņās mēs lasījām, ka

no melnas dzijas adīti cimdi un zeķes un ka arī citas melnas

drānas liktas pūriņā (29078, 29079). Vienkāršie cimdi bijuši

melni ar baltiem rakstiem:

Gauži raud man' māsiņa:

Cimdu rakstu nemācēja.

Met, māsiņa, meln' ar baltu,

Pats rakstiņš taisīsies.

Kreims Alsungā. B. 7173.

Šad un tad sastopam dziesmās arī melnus lindrakus.

Apāvos baltas kājas

Pie melniem lindrakiem.

No daudziem apgabaliem. B. 5577—8.

Tautietim melns kumeļš,

Man bij melni lindraciņi.

, J. iHenniņš Sasmakā. B. 10769.

Vispirms melnās dzijas dabūja tikai no melnas vilnas, bet

vēlāk sāka dziju arī krāsot melnā krāsā. Par šo krāsošanu

raksta Aronu Matīss: «Melno dzīparu melnoja sakaltētās

melnā alkšņa, oša vai ozola mizās un rāvā. No tam palika

dzīpars tumši rūsgans. Tad to lika brizenēs jeb melnojamās

zālēs.»

No Limbažiem man ir piesūtīta šāda recepte par drēbju un

vilnas krāsošanu melnā krāsā: «Vecu mucu ieliek purvā tādā

vietā, kur ir rāja( t. i. rāva), tur tad mucā iesūcas melns

ūdens, ar kuru krāso melnas drēbes, pieliekot sāli un citu ko

klāt.» Šai receptē mēs redzam to interesanto faktu, ka senie

latvieši pratuši arī minerālu vielas izmantot krāsošanai. Vis-

vairāk tomēr melnai krāsai, kā liekas, ir lietotas melnalkšņa
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mizas. Krāsošanai noderējusi arī pelēkā alkšņa (alnus incana)

miza, kuru kā krāsas vielu sauc par rustu, ko gluži labi pazīst

arī jau vecais Lange. Trūkst man tomēr drošu zinu, kāda

krāsa īsti dabūta no šā rusta.

Skrūzīšu Mikus stāsta, ka starp dažādām krāsām neesot

tomēr «nosakāmas nekādas stingras robežas, tāpēc ka krāsu

nianses ir par daudz atkarīgas no apiešanās ar krāsu vielu

pa krāsošanas laiku, atkarīgas no lietotās beices, atkarīgas

vispār no krāsojamās metodes. Tas ir sevišķi sakāms par

sarkano un dzeltāno krāsu ar jauktām krāsām — brūno un

zaļo.»

Ļoti sīki Skrūzīšu Mikus izskaidro visu krāsojamo kār-

tību, kas mums ir sevišķi svarīgs, kādēļ atkārtosim šeit visu

to vina raksta dalu.

«Augstākā mērā interesantas ir atsevišķas krāsojamās

metodes, kuras prasa bagātīgus piedzīvojumus attiecībā uz

krāsu vielu dabu un uz vinu izturēšanos. Krāsu vielas ražo-

šanai vispārīgi tika sasmalcināts viss augs jeb zināmas vina

daļas, pēc tam ar karstu ūdeni jeb arī ar vārīšanu tika izsūkta

krāsu viela un vēlāk krāsu šķidrums uz trijām dienām, vai ari

uz ilgāku laiku atstāts rūgšanai, pie zināmām krāsu vielām

kopā ar krāsojamo gabalu. Šā raudzējot lietoja maizi, put-

raimus un citas vielas ar stērķeļu saturu. Piemēram sarkanes

jeb raudenes tika sasmalcinātas, apslacinātas ar remdenu

ūdeni, izspaidītas un turētas saulē tik ilgi, kamēr sasmalcinātās

auga daļas bija sākušas sārtoties. Kad šādi apstrādāta krāsu

viela, aplieta ar siltu ūdeni un samaisīta ar putraimiem, bija

apmēram trīs dienas atstāta raudzēšanā, tad viņā tika ielikta

dzija un ar vārīšanu čuguna podā krāsas ievārītas šķiedrā.»

«Cita bieži lietota metode bija tāda, ka dziju papriekšu

samērca piena sūkalās jeb vadakā, un tad krāsoja krāsu at-

šķaidījumā.»

«Pēc kādas ceturtās metodes lietoja koku pelnus. Pie-

mēram zaļā veidā sasmalcinātas vilka -mēles samaisīja ar

putraimiem un siltu ūdeni par biezputru, šai masā ielika dziju

un atstāja rūgšanai apmēram trīs dienas. No biezputras iz-

ņemto dziju kādā siltā vietā, parasti pirtī priekš krāsns, ap-

kaisīja ar smalkiem pelniem tik ilgi, kamēr parādījās zaļā

krāsa. Līdzīgi darīja krāsojot ar dadzīšiem (agrimonia eupa-
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toria) dzeltānu dziju, tikai pēdējo tad ietina lakatā un turēja

vēl dažas dienas pirts siltumā.»

Tautas dziesmās būtu, zināms, par velti meklēt šādus

sīkumus par seno krāsošanu, tādēļ M. Skrūzītis ir izdarījis

etnogrāfijai lielu pakalpojumu, krādams un pārbaudīdams ziņas

par šo seno mākslu. Tautas dziesmas tikai liecina, ka dzīpari

vārīti un pārskatīti.

Meitas plūca madariņas,

Es lasīju dāboliņu.

Meitas vira dzīpariņu,

Es baroju kumeliņu.

No vairāk apgabaliem. B. 7131.

Dzīparnīca, dzīparnīca

Mana veca krustu māte;

Izvilkusi pakratīja,

Atkal grūda podiņā.

P. Dambītis. B. 7124.

Pievedīsim še vēl M. Skrūzīša zinātniskos izskaidrojumus

par šo krāsošanu.

«Augu pelni kālija, natrona, ogļskābes un citu vielu satura

dēl izlietoti krāsošanai plašā mērā kā beice. Ka sārms bija

diezgan stiprs, to vēroja no tā, ka ola vairs negrima dibenā.

Sārma vietā bieži vien un ar labāku panākumu lietoja urīnu.

Attiecībā uz raudzēšanu ir jāpiezīmē, ka apsegto podu ar mai-

sījumu vai ar krāsu vielu ziemā ieraka govu mēslos, vasarā

turpretī to izlika saules siltumā, zinot, ka rūgšana ir saistīta

ar zināmu temperātūru.»

«Dažas krāsu nianses panāk, lietojot divas krāsu vielas

reizā, jeb vienu pēc otras. Ar staipēkli jeb dzeltu un ar kādu

no beicēm apstrādātā dzija bērzu lapu krāsu vielās tapa zaļ-

gani dzeltānā, bet sīpolu mizās tumši dzeltānā; tāds pats pa-

nākums bija, lietojot dzeltāno pīpeni un bērza lapas. Spilgti

sarkanu krāsu dabūja tad, ja dziju papriekšu krāsoja dzeltānu

un tad pārkrāsoja ar sarkani jeb raudeni un ābeles lapām.

Krāsošanai parasti ņēma dziju, retāki vilnu; audekli senāk

netika krāsoti.»

«Lai nu arī šīs metodes būtu cik vienkāršas būdamas,

viņas tomēr ir dibinātas uz zinātniski izskaidrojamiem pamat-
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iem. Pie tām augu dalām, kuras deva krāsu vielas, bija jā-

pieliek klāt vielas ar stērķeļu saturu (maize, putraimi, milti),

lai ar raudzēšanu iegūtu alkoholu, kas pa rūgšanas laiku pār-

vēršas par etiķa skābi (beici). Mūsu laiku krāsošanā plaši vien

mēdz piemērot etiķa skābi. Tāpat notiek arī ar piena sūkalām,

kas, kā zināms, līdz ar citām vielām satur sevī šālis, un tā tad

viņas lietojot, atkal iegūst beici, kas, ķīmiski savienojas ar

krāsu vielu. Augu pelni liekas spēlējam divējādu lomu: pirm-

kārt, no viņu sārma dabū beici, un otrkārt, ar pelnu alkali

sālīm veicina parasto krāsu spilgtumu.»

No visa tā nu mēs skaidri redzam, ka šāda krāsojama

māksla ir loti sarežģīta un varēja tikt atrasta vienīgi amat-

nieku darbnīcās, bet nevis mūsu tautiešu namiņos uz laukiem.

Varam gan pielaist, ka mūsu krāsotājas senos laikos būs mēģi-

nājušas kāda reta auga vietā izmantot citu, vieglāki dabūjamu,

bet nevaram ticēt, ka viņas būs izdomājušas veselas jaunas

krāsojamas metodes. Latvietes jau tādēļ vien netērēja laika

šādiem lieliskiem krāsojamiem eksperimentiem, ka pēdējie

viņām nemaz nebija vajadzīgi. Tālā senatnē latviešu senči

līdz ar citām tautām vidus un ziemeļu Eiropā taisīja savus

uzvalkus, kā jau teikts, parasti dabīgās krāsās: baltā, pelēkā

un melnā. Jaunās modes krāsas izplatījās no Vidus jūras pie-

krastes, kas jau no seniem priekšvēstures laikiem ir bijusi loti

svarīgs kultūras centrs visai plašai apkārtnei. Jauna mode

nozīmēja ar jaunu kultūru un jaunai kultūrai sekoja kultūras

amatnieki. No pēdējiem tad arī vietējie iedzīvotāji mācījās

jaunās mākslas, bez kādiem lieliem eksperimentiem no savas

puses.

Citādi apstākli bija senā Ēģiptē un foiniķiešu kolonijās:

Tīrū un Zīdonā. Ēģiptiešiem un foiniķiešiem bija jau sen savi

tirgotāji, un tirdzniecība nevarēja uzplaukt bez amatniecības.

Amatniekiem vajadzēja izgatavot pirmā kārtā visādas grez-

numa lietas, lai pret tām varētu iemantot zeltu, sidrabu, dzī-

taru, dārgakmeņus un citas retas un dārgas mantas. Šādā

tirdzniecībā vienu no pirmām vietām ieņēma spilgti krāsotas

drēbes. Tādēļ arī vēsture un arehaioloģija liecina par lielisku

aužamo un krāsojamo mākslu senā Ēģiptē un Foiniķijā. No

turienes šīs mākslas pārgāja uz Grieķiju, no.Grieķijas uz Itā-

liju, un no pēdējās pie citām Eiropas tautām. Tā tad katrai
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Eiropas tautai nebūt nebija vajadzīgs iet pārak grūto un gauso

patstāvīgās attīstības gaitu.

Tā kā nu arī latvieši pieder pie vēstures tautām Eiropā,

tad arī viņi nav izslēdzami no vispārīgas kultūras vēstures,

bet būs gan sekojuši savu vairāk civilizēto kaimiņu apģērba

modēm un modes krāsām. Mēs jau redzējām, kā to apliecina

nevien vēstures raksti, bet arī valodniecība, etnogrāfija un ar-

chaioloģija. Seno latviešu gaišie apģērbi saskan zināmā mērā

ar citu Eiropas tautu senajiem apģērbiem un atgādina visvai-

rāk to gaišo krāsu, kas pārvaldījusi seno skandināviešu uz-

valkos. Par sarkano, zilo un dzeltāno krāsu ir izteikts vēro-

jums, ka ari tās varbūt bija ieviesušās pie latviešiem jau priekš

vācu ienākšanas Baltijā. Zaļā krāsa nav tik tāli nodibinājusies

tautas dzejā, kā augšā minētās trīs krāsas, bet tautiete tomēr

dzied, ka viņa «vāpējot» savu pūru ar zaļu «vāpi». Šāda

«vāpēšana», kā jau teikts, var būt aizņemta no senajiem krie-

viem. Brūnā krāsa nāk modē ap 15. gadu simteni un izplatās

laikam no Rīgas. Mākslīgi taisīta melnā krāsa turpretī jau

pieder jaunākiem laikiem.

Dziju krāsošana ar madarām, mēlēm un dzeltēm tiek tau-

tas dziesmās tik bieži daudzināta, ka to mākslu nevar uzskatīt

tikai vēl par vēsturisko laiku ieguvumu. Ja šo mākslu būtu

še tikai vēl vācieši atnesuši, tad gan arī minēto augu nosau-

kumi būtu aizņemti no vācu valodas, kas nu nekādā ziņā nav

domājams. Skrūzīšu Mikus, kā mēs jau redzējām, ir pārlie-

cināts, ka latvieši šo mākslu būtu mantojuši no baltu pinn-

tautas. Bet tas ir tikai teorētisks vērojums, bez pierādījumiem
no arehaioloģijas, kultūras vēstures un valodniecības. Vēl

tālāku iet Marta Bīlenšteine augšā minētā rakstā, un domā,

ka šos krāsu augus jau pazinusi un lietojusi indoeiropiešu

pirmtauta. Bet ja mēs šo augu nosaukumus nevaram attieci-

nāt uz seno baltu valodu, tad par indoeiropiešu pirmvalodu

gan nemaz nevaram runāt. Jau mūsu senās tautas dziesmas

dod mums tik daudz liecību par seno apģērba krāsu, ka arī

viņas aizvēsture nevar palikt mums nesaprotama. Jau pēc vai-

rāk vēstures liecībām, kā augšā minēts, mums ir droši zināms,

ka jau ap 10. gadsimteni visā ziemeļu Eiropā valkāti loti gaiši

apģērbi, kādus latvieši uzglabājuši vēl līdz mūsu dienām. Tur

nav nekādu aizrādījumu par sarkaniem, ziliem jeb dzeltāniem
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apģērbiem. To pašu var vērot arī no latviešu tautas dzie-

smām, kur «mēļas vilnānes» un «zili lindraki» pieder pie lie-

liem retumiem, kādi gan no aizvēstures laikiem pie latviešiem

nebūs meklējami. Vēl retākas ir tur, kā jau teikts, sarkanas

un dzeltānas apģērba daļas. Arī pie goldiem, tungusiem un

oroeiem austrumu Sibirijā tiku redzējis skaistus apģērbus, pa-

gatavotus no baltas ādas. Izgreznojumiem viņi uzšuv uz tiem

sarkani, zili un dzeltāni krāsotas ādas bantītes, bet nekad ne-

taisa visu apģērba gabalu sarkanu, zilu vai dzeltānu. Tā arī

senie latvieši krāsojuši savus dzīparus parasti visādiem izšu-

vumiem un izgreznojumiem, uz ko jau arī Skrūzīšu Mikus

griezis savu vērību. Arī izšuvamo dzīparu krāsošana, sapro-

tams, nebija tik vienkārša, bet tomēr vieglāka kā krāsotu dziju

pagatavošana veselam audeklam. Dziesmās tomēr nav ziņu,

kā īsti šī krāsu kodināšana notikusi un tādu liecību nav tur

arī atraduši ne J. Auškāps, ne arī Skrūzīšu Mikus. Visai

vienkārša šī krāsošana tomēr nav domājama. Tā ka nu mēles

pie mums brīvi mežos neaugot, tad zināms viņas tika pie mums

ievestas no rietumu Eiropas un proti tādos laikos, ka tur dziju

krāsošana nāca modē. Vienkārša krāsošana bez kārtīgas krāsu

kodināšanas bija gan jau arī nevien senajiem indoeiropiešiem,

bet arī citām senām tautām pazīstama, bet tādai krāsošanai

gan laikam vēl nenoderēja ne madaras, ne arī dzeltēs.

Šis raksts ir ņemts no «Filologu biedrības rakstiem»

(1923, 111. s.), bet paplašināts ar dažām jaunām ziņām.



11. Par mīlestību un precībām tautas dziesmās.

; Mūsu vecās tautas dziesmas apdzied jūtas arvien taisni tā,

kā tās pats dziedātājs nu ir paradis sarunā izteikt. Mīlestību

un ienaidu mēs tur sastopam īstā dzīves patiesībā, kādēj tau-

tas dziesmas ir mums sevišķi svarīgas dabas cilvēka psīcho-

loģijas pētīšanai. Dziesmās atspoguļojas, zināms, arī starpība

pēc tautībām, klimata un laikmeta apstākļiem. Mūsu tautas

dziesmas apdzied parasti patriarchālo laiku beigas un zīmējas

visvairāk uz jaunu laužu savstarpīgo mīlestību, kas tad arī,

skatoties pēc laikmeta apstākļiem, tiek tēlota loti dažādi.

Visagrākos laikos pie seniem latviešiem vēl pastāvēja vis-

pārīgais senlaiku ieradums ņemt sievu zagšis, it kā ar varu.

Cauri dūru glāžu logu

Ar tērauda zobeniņu,

Ārā ņemu gudraliņu

No deviņu bāleliņu.

No vairāk apgabaliem. B. 13309.

Ej, māsiņa, tautiņās,

Es nevaru ko darīt:

Man rociņa piekususi

Zobeniņu vēcinot.

No vairāk apgabaliem. B. 13303.

Bēgu dienu, bēgu nakti,

Augumiņu vairīdama:

Dienu bēgu bargu kungu,

Nakti laisku tēva dēlu.

No vairāk apgabaliem. B. 13353.

Dzīrās tautas zagšus zagt —

Kur jūs mani dabūsiet?

Vidū māršu maltu gāju,

Vidū brāļu druviņā.

No vairāk apgabaliem. B. 13384.
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Gana agri es cēlos,

Gana lielu rasu bridu,

Līdz panācu, līdz noķēru

Tautu meitas vainadziņu.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 13407.

Šādas precības bija gan tikai «veca tiesa» un nenotika

gluži bez pašas līgavas ziņas, bet senās ceremonijas stāvēja

loti tuvu dzīves patiesībai. Sievas zagšana un vedēju cīņas ar

panāksniekiem notika pēc senu senā ieraduma, kur tāpat vieni

kā otri lūkoja izrādīt savu drošsirdību, veiklību un spēku.

Precinieki gribēja pierādīt savu nebēdību, bet līgavas brāli gri-

bēja aizstāvēt savas dzimtas godu. Mīlestības jūtu apdziedā-

šana nesaskanēja ar to laiku rupjajām ierašām, kādēļ arī šādas

precību dziesmas vēl nepieder pie vēlākas mīlestības lirikas,

bet zīmējas vairāk tikai uz augšā minēto cīņu. Var tomēr

vērot, ka dziedātāji labprāt kavējas pie šādu precību apdzie-

dāšanas un neskatās vis uz vedēju un panāksnieku sacīksti

kā uz kādu ļaunumu, kādēļ arī šādas dziesmas nevaram at-

tiecināt uz senajiem aizvēstures laikiem, jo īsti patriarchālas

tautas nedzied par precēšanos un mīlestību.

Līdz ar sievas zagšanu mēdz pastāvēt arī līgavas pirk-

šana, kāda arī tiek apdziedāta mūsu tautas dziesmās.

Devu naudu, nežēloju,

ī par mazu malējiņu:

Ne naudiņa dzirnus velk,

Velk mazā malējiņa.
No vairāk apgabaliem. B. 13656.

Luste, prieki tautiešam,

Kad es augu sīka, maza:

Lēti pirka no māmiņas,

Viegli cēla kumeliņā.

No vairāk apgabaliem. B. 13660.

Kā, māsiņa, tevi pirka

Škiliņiem, vērdiņiem!

Mani pirka pērruden

Veseliem dālderiem.

E. Žiglevics Sodu Sesavā un D. Lauciņš

Rundālē. B. 13657.
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Brāļi sauca līkaupiņus,

Ko tie pirka, ko izdeva?

Izdevuši sav' māsiņu,

Nopirkuši tautu meitu.

K. Freidenfelds. B. 13654.

Ai, vecie bāleliņi,

Man naudiņas aizdodiet:

Rīgā mana līgaviņa

Dārgu naudu saderēta.

No vairāk apgabaliem. B. 13651.

Bāliņš savu skaistu māsu

Liepājā audzināja;

Tautiets sola simtu mārku

Vienas reizes redzējumu.

Dod, tautieti, otru simtu,

Tad vedīšu saulītē.

No daudz apgabaliem. B. 13655.

Līgavas pirkšana bija atkal zināmā mērā tikai ceremo-

nija, jo pirktā vedekla nepalika vis par vergu, bet baudīja

tādas pašas tiesības kā citas sievas tanīs laikos. Tomēr arī

šās ceremonijas nav šķiramas no seno laiku dzīves uzskatiem,

jo sievietes stāvoklis toreiz bija loti zems un pēdējā izpildīja

dažus vergu darbus. No otras puses brūtes pārdošana par

dārgu cenu bija visai dzimtai par godu, kādēļ arī ļaudis lab-

prāt turējās pie šās «vecās tiesas». Šajās līgavas pirkšanas
dziesmās mēs sastopam atkal tikai zināmu lepošanos, bet

nevis īstu mīlestības dzeju, kas turklāt nestāvētu tiešā sakarā

ar precinieku cīņām un tirgošanos. Kā mūsu dienās jauni

cilvēki ne labprāt gribētu ar dziesmām lepoties, ka viņi slēdz

laulību mantas dēl, tā arī senos laikos nebija nekāds gods

dziedāt par precībām no tīras mīlestības, jo pēdējā nesaska-

nētu ar vecāku neaprobežotām tiesībām. Visā patriarchālajā

Āzijā mīlestības lirika tautas dziesmās ir vēl gluži sveša. Bet

kā tagadējās laulībās liela loma pieder gan vecāku gribai,

gan arī jaunu laužu mantas stāvoklim, tāpat senlaiku laulībās

zināma nozīme būs tomēr bijusi arī mīlestībai, lai arī dziesmās

viņa nav atradusi plašas izteiksmes. Pāreja no vecām iera-

žām uz jaunām ir loti gausa un ir vilkušies par daudz daudz

gadu simteņiem. Pat vēl mūsu dienu kāzu ieražās mēs sasto-
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pam atmiņas par līgavas zagšanu un pirkšanu, uz ko jau

daudzkārt ir aizrādīts kāzu aprakstos.

Senajām kāzu ieražām novecojot, precību smaguma

punkts pāriet no līgavas zagšanas un pirkšanas uz «zadmā-

šanu» jeb «bildināšanu» no tautieša tuvākiem līgavas dzimtā.

Šādu «zadināšanu» izdarīja tautieša vecāki, brāli, māsas jeb

vispārīgi kādi draugi. No šiem «zadinātājiem» laikam būs

cēlies «Zads» kā mājas vārds un uzvārds.

Sudrabota tautu meita,

Nāc pie mana bāleliņa!

Ja tu biji sudrabota,

Caunots mans bāleliņš.

Biitners Kabilē. B. 14816.

Tautu meita, dzeltenīte,

Nāc pie mana bāleliņa:

Bij manam bāliņam

Pieci sirmi kumeliņi.

P. Bļaus Erglos. B. 14821.

Tīru rudzu malējiņa,

Nāc pie mana bāleliņa:

Stāv manam bāliņam

Tīri rudzi nemalami.
E. Klintskalns Dzērbenē. B. 14825.

«Zadu» starpniecība un vecāku aizbildnība daudziem tau-

tiešiem nav tomēr bijusi pa prātam, kādēļ viņi paši grib bildi-

nāt savas līgavas.

Ļaujiet man pašam vaļu

Līgaviņu lūkoties.

Lai mūžiņš kāds būdams,

Ne uz viena neraudāšu.

Kreims Alsungā. B. 11260.

Kur tev kauns, tautu dēls,

Pats precēji līgaviņu?

Kur tev tēvs, kur māmiņa,

Kur vecie bāleliņi?
No vairāk apgabaliem. B. 14940.

Kam tu pūti, ziemelīti,

Vai nav vēju pūtējiņu?
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Kam runāji pats, tautieti,

Vai nav ļaužu runātāju?
Spēkaiņu Jānis Kuldīgas apr. B. 14931.

Kamēr tautieši drīz vien atsvabinās no aizbildnības pre-

cībās, tikmēr tautietes vēl paliek vecāku un brāļu varā, ko

redzam no ļoti daudz dziesmām.

Ar vārīti māte deva,

Ar vārīti bāleliņi.

Dzīvos' ilgi, nedrīvošu

Šās varītes devumiņu?

J. Tauriņš Vijciemā. B. 15316.

Dievs maksā tautietim

Piecu gadu gaidījumu,

Jau vakar tēvs, māmiņa

Citam mani izsolīja.

Alaunu Reinis Krimuldā. B. 9462.

Sakās man tēvs ar māti

Sētā ņemt arājiņu.

Ved mežā, sien pie koka,

Ne pie mana augumiņa.
B. Laizāns Sakstagala pag. B. 10597.

Kad atnāca tautu dēls

Tēvs pirmais devējiņš.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 15339.

Dodat man, dodat man,

Kas jums lieti nederēja:

Dodat man sila zemi,

Kalpa puisi arājiņu.

K. Ozoliņš Siguldā. B. 9567.

Nedod mani. māmuliņa,

Kur es pati negribēju;

Kur es pati negribēju,

Ir Laimiņa nevēlēja.
No vairāk apgabaliem. B. 10400.

Ai, baltie bāleliņi,

Mātes vaļas nevēliet:

Māmiņai lētprātiņš,

Drīz tautām atvēlēja.

P. Bļaus Erglos. B. 14839.
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Brālīts ņēma tautu meitu,

Solīj' mani atdošām:

Neba mani tēvs, māmiņa

Atdošām audzināja.

No vairāk apgabaliem. B. 9413.

Kuras tautas mani grib,

Lai bildina bāleliņu;

Aiz bāliņa aizstājos,

Kā aiz kupla ozoliņa.

Piperu Augusts Annas muižā. B. 14941.

Ko, brālīši, domājiet,

Kalpam mani vēlēdami?

Vai es kalpa verga dēl

Sav' pūriņu darināju?
No vairāk apgabaliem. B. 15327.

Visai patriarchālai stingrībai par spīti drošsirdīgas tau-

tietes ir tomēr pratušas izkarot sev zināmu brīvību, kas gan

ir vērojama vēlākos laikos.

Ļaujiet man pašai vaļu

Arājiņu lūkoties;

Kad es pati nolūkošu,

Ne uz vienu neraudāšu.

Ž. Heidene Raukos. B. 14943. cf. 10167.

Runā tēvs, runā māte,

Runā pieci bāleliņi,

Manis vienas nevarēja

Tautiņām pierunāt.
No vairāk apgabaliem. B. 14997.

Tautiets lūdza tēvu, māti,

Bet ar mani nerunāja.

Lūdz, tautieti, cik lūgdams,

Tu jau mani nedabūsi.

J. Ozols Secē. B. 15035.

Bildin' tautas brāļus manus,

Bildin' manu māmuliņu.

Jāj garām dažu dienu,

Ja man' pašu nebildina.

P. Lodziņš Sērpilī. B. 14866.

VBsturifki un etnogrāfiski raksti



130

Nevar mate man aizliegt

Patīkamu tēvu dēlu.

Kreims Alsungā. B. 10467.

Kas man deva arājiņu,

Kad es pati netaujāju?

Rīgas semināristi. B. 10194.

Pāreju uz lielāku brīvību precībās apdzied arī sekošās

dziesmas.

Ko, tautieti, man's lūdzies,

Lūdzies manas māmuliņas;

Ja māmiņa mani deva,

Es lētiņa gājējiņa.
No vairāk apgabaliem. B. 14935.

Apkārt kalnu ar līkumu

Tautu dēlu pavadīju,

Lai neredz bāleliņi,

Lai nesaka cerējot.

No vairāk apgabaliem. B. 9353.

Ej, māsiņa, tuvu, tāli,

Neej mana nezināma;

lesi mana nezināma,

Dzīvos' mana neraugāma.

No vairāk apgabaliem. B. 11778.

Es gan zinu, tautu dēls,

Mēs kopā netapsim:

Tev neļāva tēvs, māmiņa,

Manim liedza bāleliņi.

Spēkaiņu Jānis Kuldīgas apr. B. 9649.

Arī šādās dziesmiņās mēs sastopam drīzāk prātošanu par

precēšanos nekā mīlestības tēlojumu. Mīlestības dzeja iesākas

tikai tad, kad jauni ļaudis jau paši sāk atklāti satikties un sa-

runāties. Bet savāda ir šī satikšanās no iesākuma, kad tau-

tieši un tautietes vēl bija ieraduši dzīvot vieni no otriem

šķirti. Nebēdīgais tautas dēls tomēr kaunās no tautietes un

nedrīkst iesākt sarunas par precībām un mīlestību.

Gribēj' mani tautu dēls,

Nedrīkstēja bildināt: '
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Man sarkani vaigu gali,

Zelta lapu vainadziņš.

Kreims Ēdolē. B. 9938.

Es redzēju sav' sirsniņu,

Sēdam galda galiņā;

Redz actiņas, sāp sirsniņa,

Nedrīkstēju hildināt.

J. Saržants Durzupē. B. 11163.

Sarkanā brūklenīte

Istabā ietecēja.

Es nebiju puiša vērtē,

Nedrīkstēju bildināt.

Biitners Palsmanē. B. 14803.

Teic tautieti drošu vīru,

Nedrīkst meitu bildināt

J. Gudža Lapšukalnā. B. 15068.

Kam, tautieti, tu cerēji,

Ka tu man nesacīji?

Tu cerēji, nesacīji,

Es ar citu saderēju.
Anna Boze Lielvārdē. B. 10025.

Vēl bailīgāka par tautieti ir citkārt drošā tautu meita.

Redz actiņa, sāp sirsniņa,

Nedrīkst sava bildināt:

Daudz ļautiņu redzētāju,

Daudz ļauna vēlētāju.

No vairāk apgabaliem. B. 10585.

Brīnums bija, brīnumiņš,

Ar tām ciema meitiņām:

Kad es ņēmu, tad nenāca,

Kad neņēmu, gauži raud.

No ļoti daudz apgabaliem. B. 11072.

Es tev lūdzu, bāleliņ',

Sēj pie loga kaņepītes.

Tautas nāca pa durvīm,

Es pa logu kaņepēs.

No daudz apgabaliem. B. 13403.
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Abi divi mēs raudam

Ar to tautu nevaiklīti.

Viņš raud, mani gribēdams,

Es pie viņa neiedama.

No vairāk apgabaliem. B. 9287.

Sarunās tautieši un tautietes uzbrūk viens otram itin kā

ienaidnieki.

Meitas mani melni sauca,

Drukīt manu kumeliņu.

Gan tu būsi melna sieva,

Drukīts tevi vizinās.

No vairāk apgabaliem. B. 11308.

Tautu meita lauku irbe,

Sauca mani dūņu vēzi:

Gan tu būsi, lauku irbe,

Dūņu vēža līgaviņa.
No daudz apgabaliem. B. 11499.

Meitas mani nolamāja

Par pelēku vanadziņu;

Es meitām atsacīju:

Jūs tās lauku kuratiņas.
P. Lodziņš Sērpilī. B. 11312.

Vai tu traka, tautu meita,

Mani gauži lamādama?

Vēl tu pati nezināji,

Kas ņems tavu vainadziņu.

No vairāk apgabaliem. B. 11554.

Kaut man būtu tādi nagi,

Kā tam vēja vanagam,

Es norautu tautu meiti,

Skriedams linšu vainadziņu.

J. Circenis Kursīšos. B. 11210.

Ko, meitiņ, lepojies,

Ka uz mani neskaties?

Es pie tava deguntiņa

Zelta trepju netaisīšu.

Šmitu Kārlis Lubānā. B. 11226.
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Es neiešu ļaužu dēļ

Dreijāt savu augumiņu;

Es neiešu meitu dēļ

Sviedrēt savu kumeliņu.
Jansonu Paulis Dzirciemā. B. 11135.

Sevišķi bagāts ir mūsu dziesmu krājums ar līdzīgām

bildēm no meitu puses.

Es mātei viena meita,

Bet jau liela nebēdniece;

Es apgāzu tautu dēlu

Ar visām kamanām.

Kr. Kalniņš Dzērvē. B. 9678.

Es par puisi nebēdāju,

Ne par lielu, ne par mazu;

Lielajam pliķi cirtu,

Mazajam pāri lēcu.

No daudz apgabaliem. B. 9809.

Gar puišiem garām gāju,

Knipi cirtu gar degunu.
Legzdu Ingus Gaviezē. B. 9983.

Puiši jāja meitu dēļ

Simtu jūdžu tālumā;

Es meitiņa puišu dēļ

Ne no krēsla necēlos.

No loti daudz apgabaliem. B. 10555.

Meitu dēļ rozes zied,

Meitu dēļ magonītes;

Puišu dēļ neziedēja

Ne nātrītes sētmalā.

No daudz apgabaliem. B. 12076.

Tautiets liels, es bij' maza,

Dzīrās mani sagaidīt;

Dzer ūdeni, grauz akmeni,

Tad tu mani sagaidīsi.
No ļoti daudz apgabaliem. B. 10771.

Šādā dzejiskā sarunā sastopam nereti ļoti asus vārdus

Lieli puiši, mazi puiši,

Visi kungu grāmatās;
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Lielas meitas, mazas meitas,

Visas cūku rakumos.

No loti daudz apgabaliem. B. 12007.

Krupi, krupi, tu tautieti,

Tu jau mani nedabūsi;

Tu kā krupis vazājies,

Es kā liepa līgojos.
No loti daudz apgabaliem. B. 10071.

Vai, lepnais tēva dēls,

Kur tu jemsi līgaviņu?

Skrej tu elles dibenā,

Jem no elles mamzelēm.

Skrabju Ferdinands Aizupē. B. 9314.

Sevišķi duras mums acīs šis asums apdziedamās dzies-

mās, kādas tikušas dziedātas, kur puiši un meitas sastapušies

kopā lielā pulkā. Tā par piemēru, tautieši apdziedājuši tau-

tietes, ka meitas neesot pilntiesīgi cilvēki, tādēļ ka viņām nav

bijis tiesības mantot tēva zemi.

Kas kaziņu lopu sauca,

Kas meitiņu cilvēciņu?

Kas kazai žogu rauga,

Kas meitai novadiņu?

No vairāk apgabaliem. B. 12781.

Meitas atbild, ka tāpat ar puišus nevarot saukt par cil-

vēkiem.

Kas āzīti lopu sauca,

Kas puisīti cilvēciņu?

Azīts koka grauzējiņš,

Puisīts meitu smējējiņš.

No loti daudz apgabaliem. B. 12779.

Meitas smejas atkal no savas puses, ka puiši sitot savus

zirgus.

Es klausos, es klausos,

Kas aiz sila velējās:

Ciema puiši zirgus kūla,

Aiz astītes turēdami.

No loti daudz apgabaliem. B. 12730.
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Puiši dzied pretī, ka meitu mate perot savas meitas.

Es klausos, es klausos,

Kas tik stipri velējās:

Meitu māte meitas kūla,

Aiz matiem turēdama.

No vairāk apgabaliem. B. 12732.

Tālāku tautiete apdzied piecus tautiešus.

Ērgļos bija pieci puiši,

Visi pieci krāsnī līda;

Pēteris, visu daiļākais,

Pašā krāsns dibenā.

P. Dambītis. B. 12088.

Tāpat arī puiši prot dot atbildi par piecām meitām.

Kaimiņ' mātei piecas meitas,

Visas piecas amatnieces:

Divas burves, divas zagles,

Piektā ķērnes laizītāja.

P. Akmins Jaunbilskā. B. 12774.

Tad vēl tautieši apdzied divas no savām nāburdzēm.

Nāburgos divas meitas,

Viena raģe, otra doļa,

Kad tā raģe precēsies,

Tad tā doļa nomausies.

R. Bērziņš Džūkstē. B. 12839.

Tautietēm netrūkst atbildes par līdzīgiem diviem puišiem.

Dreimanim divi puiši,

Abi divi cilājami:

Ar muldiņu pirtī brauca,

Ar ecēšu istabā.

J. Vulfs Ūziņos. B. 12840.

Kā jau augšā tautiete pielīdzina puisi krupim, tāpat arī

puiši pielīdzina meitas vardēm.

Kurzemnieki savas meitas

Zem tiltiņa pabāzuši;

Vidzemnieki izvilkuši,

Par vardēm domādami.

Šmitu Kārlis Praulienā. B. 12863.
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Meitas no savas puses apdzied puišus par varžu ēdējiem.

Plāteriešus cauri gāju,

Vienas vardes neredzēju;

Plāterieši apēduši,

Par vēžiem domādami.

No vairāk apgabaliem. B. 12883.

Sekošā dziesmiņā puišus apsmej par nespēku un ne-

veiklību.

Piebaldzēni žigli vīri,

Ar zirgiem blusu ķēra;

Vēl tās pašas nenoķertu,

Ja vēl divi nedanāktu.

M. Dandens Pēterupē. B. 12865.

Tādu pašu blusas kaušanu pārmet arī meitām.

Aucenieku jaunas meitas,

Piecas vienu blusu kāva.

Visas piecas nogurušas,

Vēl blusiņa spārdījās.

No vairāk apgabaliem. B. 12878, 1.

Puišu slinkums tiek graizīts šādā dziesmiņā:

Saimnieks teica savus puišus,

Kas tos puišus nepazina?

Rudzus pļāva raudādami,

Krogā gāja dziedādami.

Anna Boze Lielvārdē. B. 12930.

Asprātīgāka ir še atbilde no puišu puses.

Šīs sētiņas meitiņām

Dvieļus aust nevajaga:

Zirneklīši noauduši

Gar visām sienmalām.

Pauls Ragovskis Kalnamuižā. B. 12937.

Vēl atjautīgāks izklausās tālāks uzbrukums puišu slinku-

mam no meitu puses.

Šķitu vērsi maurojamu

Vidzemnieku tīrumā;

Vidzemnieku jauni puiši

Raudādami artu gāja.

No vairāk apgabaliem. B. 12941.
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Turpretī mazāk asprātības ir puišu jokam par govu

slaukšanu.

Nāburgos slinkas meitas,

Suni sūta govis slaukt.

Suns iegāja laidarā,

Asti vien kustināja.

Kārlis Kuzis Blīdenē. B. 12872.

Visvairāk puiši mēdz zoboties par vecām meitām.

Jauns puisītis kāzās brauca

Ar sešiem dunkaniem;

Veca meita pakal skrēja

Ar vecām ecēšām.

lesūtītājs nezināms. B. 13045.

Ko domāji, veca meita,

Pīdam' rožu vainadziņu?

Nopinuši kārklu vīzi,

Liec vaiņaga vietiņā!

No vairāk apgabaliem. B. 13062.

Ko tie kraukli kraukšķināja,

Ko žagatas žadzināja?

Tur guļ divi vecas meitas

Aiz aploka sētmalā.

No daudz apgabaliem. B. 13063.

Meitām turpretī ir daudz bagātāks dziesmu repertuārs par

veciem puišiem.

Es apvilku baltas zeķes

Pie melniem lindrakiem:

Veci puiši aiz muguras

Zobus vien klabināja.

Antons Ariņš Vietalvā. B. 13028.

Man nebija vilka bail',

Kā no veca puiša bail';

Vilku rīdu, vilks aizskrēja,

Vecais puisis nebēdāja.

No daudz apgabaliem. B. 13074.

Sasmadznieku veci puiši

Guļ kā bekas ceļmalā;



138

Kazas kājas nograuzušas,

Senu kātus domādamas.

J. Henniņš Sasmaka. B. 13084.

Vecais āzis kārklus grauza,

Abas kājas piemīdāms;

Vecais puisis meitu ķēra

Ar abām rociņām.
No daudz apgabaliem. B. 13143.

Kā vispārīgi tautas dziesmas ir vairāk sacerējušas tau-

tietes, tā arī apdziedamo dziesmu ir vairāk no meitu puses.

Zīmējoties uz to, laikam arī tautieši dzied:

Velt' meklē smagu graudu

Tik lielāsi pelavās;

Velti gaidi gudru vārdu

Garās meitu valodās.

Anna Boze Lielvārdē. B. 12994.

Bet arī šajā sacīkstē pēdējais vārds ir jāatstāj tautietēm.

Cirv's bez kāta, puis's bez prāta

Stāv pie priedes šiliņā.

Cirvim kātu gan ielika,

Puišam prātu neielika.

No vairāk apgabaliem. B. 13012.

Ar šādiem asiem vārdiem, kas mums nereti izklausās loti

rupji, notiek pirmā tuvošanās un precēšanās starp seno laiku

tautiešiem un tautietēm. Pēc mūsu dienu uzskatiem te drīzāk

būtu meklējams ienaids nekā mīlestība. Bet senajos sirotāju

laikos ļaudīm vispirms vajadzēja būt stipriem un drošsirdī-

giem, kas bija jāizrāda arī vārdos un darbos. Smalkjūtīgu

mīlestības tēlošanu varētu viegli pieņemt par gļēvumu, kas ne-

bija ne vīrietim ne sievietei par godu. Tādēļ arī tautu meita

pati atzīstas, ka laipns kavalieris viņai nebūt nav pa prātam.

Ne tas mans arājiņš,

Kas man' daili dancināja:

Tas būs mans arājiņš,

Kas dancot man neņēma.

K. Ozoliņš Siguldā. B. 10360.
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Tas bus mans arajinš,

Kas ūdena nevēlēja.
Eduards Jaunzemis Siguldā. B. 10361.

Tāpat arī tautietis meklē taisni tādu tautu meitu, kas no

viņa bēg un slēpjas.

Ne tā mana līgaviņa,

Kas priekšā plandījās;

Tā būs mana līgaviņa,

Kas no manis bēgšus bēga.

No daudz apgabaliem. B. 11341.

Es neņemšu to meitiņu,

Kas priekš manis lepojās;

Labāk ņemšu to meitiņu,

Kas no manis paslēpās.

F. Gaikis Aizputē. B. 11141.

Es neņēmu to meitiņu,

Kas man pati dāvājās.

Auguste Blusa Kursīšos. B. 11154.

Pēc iepazīšanās jeb iedraudzēšanās tautietis bildina savu

tautu meitu tīri kā veikalnieka valodā.

Tu meitiņa, nezināji,

Kādas domas es domāju:

Es domāju miežus sēt,

Noņemt tavu vainadziņu.

No daudz apgabaliem. B. 11539.

Teic taisnību, tautu meita,

Būsi mana, vai nebūsi.

Ja tu mana nebūdama,

Lai es citu bildināju.

Anna Pločkalne Skrundā. B. 14822.

Tautu meita no savas puses grib iestāstīt, ka viņa ejot

pie godīga puiša, kas viņu precējot, un skatoties tikai uz viņa

gudru padomu.

Dziedu dziesmu, kāda bija,

Neb' es dziesmas rakstītāja;
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lem' pie puiša, kas precēja,

Neb' es puisi audzināju.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 14888
1

.

Lūko mani, tautu dēls,

Tu lūkoji, es lūkoju;

Tu lūkoji darbu manu,

Es tev gudru padomiņu.

No daudz apgabaliem. B. 10210.

Pēc šādiem piemēriem nevaram tomēr spriest, it kā senie

tautieši un tautietes nebūtu pazinuši nekādas mīlestības. Pati

savstarpējā kaitināšanās un dziesmās apdziedātā veikalnie-

ciskā bildināšana vien jau liecina par mīlestību. Vienā otrā

piemērā spīd tomēr cauri īstas sirsnīgas jūtas, kaut arī bez

kāda romantisma.

Lai kaitinu, ko kaitinu,

Pati savu kaitināju;

Žēl man savu kaitināt,

Slepen' slauķu asariņas.
Fricis Klaubergs Dundagā. B. 10149.

Tautietis nes savai līgavai arī dāvanas.

Nu es redzu, nu es redzu,

Bāliņš mīl tautu meitu:

Sieru svieda pār upīti,

Akmentiņu daudzināja.

No vairāk apgabaliem. B. 12180.

Gan brālīti mīlu turu,

Tautu dēlu vēl mīļāku;

Tas maizītes man neliedza,

Pušķo manu augumiņu.

J. Karps Kuldīgā. B. 9902.

Arī tautiete neaizmirst pacienāt izdevīgā gadījumā savu

cerēto tautu dēlu.

Bija man kaimiņos

Vīra pūslis cerējams.

Cik iedama govu slaukt,

Tik ar pienu padzirdīju;

Cik cepdama kviešu maizi,

Tik izcepu kukulīt'.

No daudz apgabaliem. B. 9397.
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Domāj' dienu, domāj' nakti,

Kā pievilšu tautu dēlu:

Pie baznīcas roku devu,

Ganos siera gabaliņu.

Jānis Sveikuhs Nītaurē. B. 9572.

Nāci šurp, tautu dēls,

Še tev siera gabaliņš.
Šmitu Kārlis Praulienā. B. 10332.

Kaut arī senie tautieši un tautietes kaunās atklāti atzīt

savas mīlestības jūtas, tomēr viņi laikam bijuši uzticīgāki

viens otram nekā mūsu laikos. Tautu dēls nereti dzied, ka

viņš tikai vienai tautietei būs par arājiņu.

Kālabad ciema meitas

Linšo manu cepurīti?

Es, māsiņas, jums nebūšu

Visām maizes arājiņš.

Jānis Kungs Lielezerē. B. 11214.

Tautu meita taisījās

Ar manim līdza nākt.

Man pašam līgaviņa,

Sētā mazi bāleliņi.

No Vīrgales. B. 11510.

Jūdzi tek tautu meita

Pakal manim raudādama.

Vai es vien puisis biju,

Vai man vien kumeliņš?

Rundels Nītaurē. B. 11202.

Tautu meita saka no savas puses, ka pēc Laimas likuma

ari viņa piederēs tikai vienam mūža draugam.

Pieci, seši tēva dēli

Gaida mani uzaugot;

Vienam būšu, ne visiem,

Kam Laimiņa vēlējusi.
No vairāk apgabaliem. B. 10523.

Ai skaistais tēva dēls,

Tu par velti lūkojies;
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Citam došu sav' rociņu,

Savu zīļu vainadziņu.

J. Ramans Stukmaņos. B. 9327.

Es neāvu baltas kājas,

Šai ciemā dzīvodama,

Es jau pati gan zināju,

Te nav mana arājiņa.

No daudz apgabaliem. B. 9696.

Raugies, puisi, kur raugies,

Uz manim neraugies:

Jau manā galviņā

Saraudzīts vainadziņš.

J. Matisons Liezerē. B. 10583.

Bet kamēr tautietis nav vēl atradis savas īstās līgavas,

viņam patīk apraudzīt vairāk jaunavas.

Es aizgāju irbju šaut

Smalkā priežu šiliņā.

Kuru šaut, kur' atstāt,

Visām skaisti cekuliņi?

No loti daudz apgabaliem. B. 11111.

Divas meitas māmiņai,

Mīl man viena, mīl otara.

P. Lodziņš Sērpilī. B. 11087.

Gluži tāpat tautiete mēdz «kaitināt» vairāk tautu dēlus.

Dažu labu kalnu kāpu,

Dažu labu ielejiņu;

Dažu labu tēva dēlu

Uzaugdama kaitināju.

No daudz apgabaliem. B. 9451.

Es meitiņa uzaugdama,

Puišiem sirdis kaitināju.

P. Turauska Nurmuižos. B. 10607.

Starp kaitināšanos un nopietnību nevar tomēr vilkt stin-

gras robežas, kādēļ nereti viena puse jūtas par atstātu un

apvainotu.

Tev, puisīti, balta mute,

Tevim bija palša sirds;
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Tu ar manim saderēji

Un ar citu lakstojies.

Biitners Lielezerē. B. 10815.

Tic tautieti visi velni,

Es tautieti neticēju:

Tautiets mani precēdams,

Ciemā citu lūkojās.
Uzrakstītājs nezināms. B. 10848.

Vainu uzliek tāpat tautietēm, kas no tās arī neatsakās.

Es tam tautu dēliņam

Žēlumiņu padarīju:

Ko nopirka, novalkāju,

let' pie cita tēva dēla.

Krišus Diinsbergs Ventspilī. B. 9865.

Mīja auga ar manim

Tā nāburga dzeltānīte;

Uzaugusi iet pie cita,

Atstāj mani bēdiņās.
Anzelms Šķerbergs Lielvārdē. B. 11325.

Pagaidām vien cerēju

Nāburgos arājiņu;

Kad atnāca no tālienes,

Nāburgam atsacīju.

No daudz apgabaliem. B. 10493.

Labi būtu, aizpurieti,

Ja tu man atsacītu:

Es dabūtu daugavieti,

Tīru linu arājiņu.

Rīgas semināristi. B. 10137.

Loti svarīgs materiāls seno latviešu aprakstīšanai ir tās

greizsirdības jūtas, kā viņas tiek apdziedātas mūsu tautas

dziesmās. Itālietis dzied plaši pazīstamā dziesmā, ja viņa

mīļākā apprecēšot citu, tad viņa tapšot par atraitni un viņš

par laupītāju. Kādā grieķu tautas dziesmā grieķiete sūta savu

slepeno mīluli uz medībām, un ja viņš sastopot viņas vīru, tad

lai nošaujot arī to. Vācietis turpretī pats grib ciest savu ne-

laimi un dzied, ka viņa acu priekšā esot viss «tumšs un ap-
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mācies», jo vina mīļākā mīlējot citu. Pavisam citādi izturās

mūsu senie tautieši un tautietes. Ja jau pat mīlestību viņi ne

labprāt grib izteikt atklāti vārdos, tad totiesu jo vairāk vini

grib noslēpt savas greizsirdības jūtas. Tautietim gan nepatīk,

ka vina līgavu vizina ciema puiši, bet tomēr, viņš saka, lai tā

skrejot ar vēju, un vienas meitas dēļ neesot vērts turēt

sirdsēstus.

Labāk manu kumeliņu

Sabarotu vilks apēda,

Nekā manu līgaviņu

Ciema puiši vizināja.
K. Ozoliņš Krustpilī. B. 11250.

Kur, puķīte, tu paliksi?

Es ar citu saderēju.
— Ej ar Dievu, skrej ar vēju,

Man būs cita mātes meita.

No vairāk apgabaliem. B. 11242.

Bij' man viena rieksta dēļ

Tādu lielu lazdu lauzt?

Bij man vienas meitas dēļ

Turēt lielu sirdsēstiņu?
No vairāk apgabaliem. B. 11068.

Tautu meita gan sūdzas, ka citas meitas paņēmušas viņas

«maizes arājiņu», bet tā tomēr esot kauna lieta puiša dēļ

daudz raudāt.

Līgot man kā bitei

Pār ūdeni Vāczemē:

Citas meitas atņēmušas

Man maizītes arājiņu.
J. Sprangels Lielezerē. B. 10191.

Es redzēju tautu dēlu

Jājam sievu lūkoties.

Dievs, dod jāti, nedabūti,

Mani pašu bildināt.

J. Taupmanis Rudbāržos. B. 9857, cf. 10772.

Citas meitas paņēmušas

Manu maizes arājiņu.
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Vai tadeļ bez maizītes,

Vai bez maizes arājiņa?
J. Karps Kuldīgā. B. 11001.

Smiekla lieta, kauna lieta,

Man pēc puiša daudz raudāt,

Kad neraudu tēv' ar māti,

Kas mazai maizi deva.

Kārlis Bika Gaujienā. B. 10707.

Kamēr puisis uzliek vainu meitai, kas palikusi neuzticīga,

tikmēr meita soda tikai citu meitu, kas viņai atņēmusi arāju.

Lai gan greizsirdību viņa sauc par «smiekla lietu», tomēr ar

savu līdzcensoni viņa solās bārties:

Es māsiņa, tu māsiņa,

Vēl mēs reizi bārsimies:

Es domāju, tu domāji

Vz tā viena tēva dēla.

P. Turauska Nurmuižos. B. 9675, cf. 10866.

No šādiem piemēriem mēs redzam, ka nelaimīgā mīlestība

mūsu senajiem tautiešiem nemaz nebija tik vienaldzīga, bet

senos laikos nebija parasts par tādām lietām dziedāt un žē-

loties. Pa daļac '."nēs še gan varam vērot latviešu iedzimto

dabu, pa daļai ziemeļu klimata iespaidu, bet pirmā kārtā šāda

tīša atturēšanās no jūtelības gan būs veco patriarchālo laiku

pazīme. Ja jau vecāki bija savu bērnu izprecinātāji, tad bēr-

niem pašiem neklājās par precēšanos runāt un dziedāt. Lat-

vietis gan tā nevarētu draudēt, kā augšā minētais itālietis, un

latviete neizteiktu tādas vēlēšanās, kā augšā minētā grieķiete,

bet modernā mīlestības lirikā latvieši vairs neizšķiras no citām

tautām Eiropā. Kultūra še ir pastrādājusi zināmu izlīdzinā-

šanas darbu. Lielāka kaislība ir pārnākusi no dienvidiem uz

ziemeļiem, lielāka mērenība pārgājusi no ziemeļiem uz dien-

vidiem.

Nevar tomēr teikt, ka sirsnīga mīlestība tautas dziesmās

pavisam nebūtu apdziedāta. Retumis sastopam arī tādus pie-

mērus, kur tautietis ar lielu sajūsmu tēlo savas jūtas. Viņš

droši dzied, ka viņš pats grib ņemt savu līgavu un neskato-

ties ne uz kādiem liedzējiem. Tautu meita esot viņam mīļāka

par māsu un stāvot viņam sirdī kā puķe dārziņā. Domājot

Vēsturiski un etnogrāfiski raksti ļQ
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par to, viņam nenākot miegs un neveicoties darbs. Pec

diem piemēriem jau vērojam romantisma laiku tuvošanos

Pats es dzēru, pats maksāju

Krogā saldu alutiņu;

Pats precēju līgaviņu,

Tēvam, mātei nezinot.

Aronu Matīss Bērzaunē. B. 14792.

Ņemtin ņemšu to meitiņu,

Būt' man simtu liedzējiņu;

Cits man liedza sevis dēļ,

Cits man laba nevēlēja.

J. Saržants Oktē. B. 11354.

Salda, salda brūklenīte,

Vēl saldāka zemenīte;

Mīļa, mīļa man' māsiņa,

Vēl mīļāka tautu meita.

No daudz apgabaliem. B. 11421.

Līdz zemei lazdiņš zied

Dzeltāniem ziediņiem;'

Līdz sirdij man mīlēja

Tautu meita zeltenīte.

K. Pavārs Suntažos. B. 11269.

Ai, puķīte, ciema meita,

Tu būs' mana līgaviņa,

Tu manā sirsniņā

Kā puķīte dārziņā.
Krišus Diinsbergs Ventspilī. B. 11032.

Ai, kaimiņu zeltenīte,

Kam tu augi tik ražana!

Ne man darbs, ne man miegs,

Uz tevim domājot.

No vairāk apgabaliem. B. 11018.

Tautu meita dzeltānīte,

Griez galviņu pie manim:

Es būš' tavs arājiņš,

Tev maizītes devējiņš.

Labānu Andrejs Cesvainē. B. 14819.
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Ar tadu pašu sirsnību un atklātību atbild arī tautietes,

kā domājams, arī jau vēlākos laikos.

Māte mani rātin rāja:

Meitiņ, puišu nemīlē!

Man mīlēja tautu dēls

Kā sirsniņa azotī.

Jānis Bajārs Kliģenē. B. 10235.

Mīlē man tas puisītis

Kā sirsniņa azotī:

To vien pati nezināju,

Vai es viņam tā mīlēju.
No vairāk apgabaliem. B. 10310.

Mīlē mani tu, tautieti,

Es jau tevi sen mīlēju:

Griezu pušu āboliņu,

Pušu riekstu kodoliņu.

Vulfsonu Jānis Aijažos. B. 23004.

Iz prātiņa neizgāja

Tā puisīša mīli vārdi:

Glauž galviņu, dod mutīti,

Sauc par savu līgaviņu.

Alaunu Reinis Jaunatē. B. 9954.

Ai, mazais puisēniņ',

Tu jau man sen mīlēji,

Dienu stāvi prātiņā,

Nakti redzu sapinā.

Punku Jānis Bērzaunē. B. 9321.

Gara man šī dieniņa,

Kad es sava neredzēju;

Kad es savu ieraudzīju,

Šķiet' saulīti uzlecam.

F. Simanovičs Dūrē. B. 9916.

Puisīts sēd kamanās,

Man actiņas dedzin deg.

B. Laizāns Rēzeknes apriņķī. B. 10248.

Es redzēju tautu dēlu

Gar vārtiem aizjājam.
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Viņš noņēma cepurīti,

Man nobira asariņas.
Anna Boze Lielvārdē. B. 9856.

Šādos piemēros, kas, kā jau teikts, pieder drīzāk pie izņē-

mumiem mūsu dziesmu krājumā, mēs jau sastopam sirsnību

un romantiku, bet vēl ne dienvidnieku kaislību un patosu. To

ievērojot, šās dziesmas varam pieskaitīt pie jaunāka dziesmu

slāņa, vismaz viras runā pretī veco patriarchālo laiku mī-

lestībai.

Mīlestību līdz nāvei un pat pāri par to, apdzied tikai viena

no mūsu romancēm.

Dod, māmiņa, to meitiņu,

Kura raksta zīdautiņu.

Ja nedosi tās meitiņas,

Es nomiršu žēlabās.

Kur jūs mani glabāsieti

Žēlabāsi nomiruš'?

Jaunu meitu dārziņā

Zem rozīšu lapiņām.

Tur uzauga kupla liepa

Deviņiemi žuburiem.

Tā nebija kupla liepa,

Tā bij' dārga dvēselīte.

P. Bļaus Erglos. B. 13250, 2.

Romances, kā zināms, pieder pie jaunāku laiku ceļojo-

šām dziesmām, un sevišķi augšā minētā romance ar dienvid-

nieku mīlestību, kas tiek tēlota stiprāka par nāvi, nevar būt

pašu ltaviešu sacerējums. Jau senajiem grieķiem un romie-

šiem bija veca teika par sirmgalvjiem Filemonu un Baucidu,

kas nodzīvojuši ilgu mūžu laimīgā laulībā. Uz viņu kapiem

esot izauguši kupli koki, kuru zari pinušies kopā. Patriarehā-

liem laikiem beidzoties un mīlestības romantikai sākoties, šo

poētisko fantāziju viegli vien varēja pārnest no laimīgas lau-

lības uz kaislīgu mīlestību jaunu ļaužu starpā. No romāņu

tautām šāda romance varēja pāriet pie ģermāņu un slavu

tautām, tālāku pie ķeltiem, grieķiem, albāniešiem, maģāriem
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un beidzot arī pie latviešiem. Ja pat pie Āzijas tautām, kā

armēņiem, kurdiem un afgāņiem ir sastopams tas pats motīvs

tautas dziesmās. Tā tad nav mums šaubu par to, ka šī ro-

mance pieder pie ceļojošām tautas dziesmām, un ka viņai sā-

kums nav meklējams pie latviešiem, kas, kā jau redzējām, ir

izvairījušies apdziedāt mīlestības kaislību.

Seno laiku precībās pie visām tautām stingri tika ievērota

šķiru starpība. Par brīvo šķiru precēšanos ar vergiem senlai-

kos sprieduši pat nāves sodu, kamēr laulības dažādu brīvu

kārtu starpā bijušas maz aprobežotas. Vācijā vēl 13. un

14. gadu simtenī precēšanās starp brīvu šķiru piederīgiem

un nebrīviem dreļļiern uzskatīta par nepareizu, jeb pat ne-

likumīgu. Tāda pati kārtība, zināms, pastāvēja pie Baltijas

vāciešiem, kuru priekšzīmei sekoja latvieši. Tādu pašu šķiru

starpību precējoties apdzied arī mūsu vecākās tautas dzies-

mas, kā jau agrāki esmu aizrādījis. «Mātes meita» vēlās par

vīru vienīgi «tēva dēlu» un piemin kalpu tikai ar nicināšanu.

Turpretī cerība uz bagāto «labieti» jeb «liela rada bajāru»

viņai nav gluži izslēgta. Par šķiru starpības zušanu liecina

vēlākā slāņa dziesmas.

Precinieku tautas dziesmas parasti pielīdzina vanagam

un līgavu irbei. Tā kā vidus laikos Eiropas tautas dzejnieki

vispārīgi salīdzina vīriešus ar medību vanagiem jeb falkiem,

tad gan šāda līdzība pie mums būs aizņemta no vāciešiem.

Tāpat augšā minētā irbes loma nav īpaši tikai latviešu tautas

dzejas pazīme, bet ir vēl sastopama grieķu un albāniešu tautas

dziesmās. Ja nu šo salīdzinājumu latvieši ir aizņēmušies, tad

tas ir noticis agrākos laikos, jo šāda līdzība zīmējas sevišķi

uz sievas laupīšanas ceremonijām.

Vecajās tautas dziesmās mēs sastopam nevien senu senās

precību ieražas, bet arī pavisam citādus uzskatus par cilvēku

skaistumu. Jau no ļoti seniem priekšvēstures laikiem resnums

ir turēts par skaistuma zīmi, kādēļ resnuma jēdziens daudz

valodās mēdz pāriet skaistuma un labsirdības nozīmē. Kaut

arī mācītie grieķi un romieši jau prata cienīt dabīgas un ve-

selīgas miesas formas, tomēr senie uzskati lielākā jeb mazākā

mērā bija uzturējušies Eiropā līdz pašām vidus laiku beigām.

Tādu pašu skaistumu apdzied arī mūsu tautas dziesmas.
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Esmu resna mātes meita,

Vai no māla vilināta;

Smīdris, garis tautu dēlis

Nāk pie manis lūkoties.

Jānis Geldners Aizputē. B. 9894.

Kas kait man nedzīvot

Apaļai meitiņai!

Ne man vīra, ne man bērnu,

Pat' apaļa barojos.
Uzrakstītājs nezināms. B. 5266.

Labāk augu zema, resna,

Nekā augu tieva, gara;

Tievu, garu vējiņš loka

Pa pagalmu staigājot.

Kārlis Bika Gaujienā. B. 5335.

Augu liepas kuplumiņu,

Magonīšu dailumiņu,

Tad varēju tautas dēlus

Simtu jūdžu kaitināt.

Anzelms Škerbergs Lielvārdē. B. 5378.

Pat apdziedamās dziesmās resnumu tur tikai par slin-

kuma zīmi, nevis par kādu neglītumu.

Es par pūru nebēdāju,

Pati resna barojos,

Pieci zirgi pašu veda,

Līka ķēve pūru vilka.

No daudz apgabaliem. B. 16687.

Ej papriekšu, tautu meita,

Lai es tevi lūkojos.

Ja tev būs biezas gūžas,

Tad tu būsi saiminiece.

Rīgas semināristi. B. 21197.

Kamēr resnu tautu meitu apdzied par skaistu, tikmēr

tievu un garu daudzina vairāk ar apsmieklu.^

Es atvedu bāliņam

Sausu, garu līgaviņu;
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Varis mate biezu putru,

Gan tā resna barosies.

Brūninu Jūlius Litenē. B. 21202.

Ko tā man labu dara

Tieva, gara līgaviņa?
A. Bīlenšteins Jaunaucē. B. 21253.

Liela, gara tautu meita

leslampāja istabā.

J. Lauva Ikšķilē. B. 21276.

Tieva, gara tautu meita,

Vējiņš loka staigājot.
J. Priedīts Nītaurē. B. 21373.

Māte meitu audzināja

Kā gosniņu laidarā;

Liela, gara izaugusi,

Gribēj puišus klāt gulēt.

Jēkabs Ķīsis Slokā. B. 12592.

Vienā jaunāku laiku dziesmiņā ir teikts, ka vācietim

tīkot tieva, gara, bet zemniekam zema, resna tautiete.

Trīs māsiņas sasēdušas

Pašā kalnā galiņā.

Viena bija tieva, gara,

Otra bija zema, resna,

Trešā bija tumšu ģīmi.

Vāciets ņēma tiev' un garu,

Zemnieks ņēma zemu, resnu,

Čigāns ņēma tumšu ģīmi.

J. Ņidre Vecsērenē. B. 12419.

Resnumu dziesmas slavē arī pie tautu dēliem.

Resns mans arājiņš,

Kā ozola zemzarītis.

K. Blaubergs Sērpilī. B. 21424.

Es redzēju tautu dēlu

Ozoliņa resnumiņu.
No vairāk apgabaliem. B. 7415.

Apaļš puika es izaugu,

Apaļš mans kumeliņš.

No vairāk apgabaliem. B. 52981
1

.
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Lai nu tautu meita izskatītos vēl jo «kuplāka», tad viņa

vilkusi mugurā vairāk apģērbu vienu uz otra. Tautas dziesmas

daudzina trijus, piecus, jeb pat septiņus svārkus jeb lindrakus,

kas turklāt dažreiz vēl taisīti ar paltēm jeb ielokiem.

Man pašai māsiņai [māmiņai?]

Trejdeviņu lindraciņu:

Trejus māvu sētiņā,

Trejus Dieva baznīcā,

Ar trejiem pati gāju

Savu znotu aplūkot.

Karpu Jānis Cesvainē. B. 20501.

Uzaugu dižmaņa,

Brammaņa meita,

Velk' svārku uz svārka,

Jož' platu jostu.

Kreims Alsungā. B. 24198.

Bij' maniem lindrakiem

Deviņ' paltes pakaļā.
J. Matisons Liezerē. B. 9399.

Es uzvilku treju brunču,

Apsagriezu ritenī;

Divi manas pašas austi,

Treši manas māmuliņas.

No vairāk apgabaliem. B. 5633. cf. 16994. 24119.

Septiņi rinduki

Man mugurā,

Es dēlu māmiņu

Ar stērbeli nositu.

Jākobsonu Ernsts Kuldīgas Kalnmuižā. B. 23385.

Dēlu māte grozījās,

Treji svārki mugurā.

No vairāk apgabaliem. 23468. 23607.

Gubu gubu, meitu māte,

Treju svārki mugurā.

No daudz apgabaliem. B. 23623, 24186.

Es aizgāju tautiņās

Pieci svārki mugurā.

A. Kreicbergs Dzirciemā. 23488.
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Uz pleciem pec dziesmu vārdiem tautiete sedz piecas,

sešas jeb deviņas vilnānes un vēl piecas sagšas.

Balta nāca tautu meita

Kā ar sniegu apsniguši;

Tās nebija sniega pikas,

Tās māmiņas villainītes.

Kronīču Ance Pienavā. B. 21518.

Stāvu lēca, nozviedzās

Tautu dēla kumeliņš,

Redzēj' mani sasedzot

Piecas baltas villainītes.

No vairāk apgabaliem. B. 17064.

Sedz, māmiņa, piecas baltas,

Sedz sesto pelēko (vilnaini);
lelaid mani tautiņās,

Kā gulbīti ezerā.

Celmiņu Mārtiņš Lubānā. B. 17055.

Velc, tautieti, trejus svārkus,

Es segš' piecas villānītes.

No daudz apgabaliem. B. 17068.

Sedz, māmiņa, piecas sagšas,

Lauku ļaudis mani veda.

F. Done Kursīšos. B. 17057.

Sedz, māmirja, piecas sagšas,

Sedz deviņas villānītes,

Tālu mani tautas veda

Pret ziemeļa vējiņam.

Alaunu Reinis Jaunatē, B. 17060.

Sen slavēja to māsiņu

Lielu rakstu rakstītāju;

Pašai virsas villānei

Cūkacīši ierakstīti.

Anna Boze Lielvārdē. B. 21571.

Mazu vedu, bet ražanu,

Brālītim līgaviņu!

Seglos pašas neredzēja,

Kumeliņu villainēs.

Plāķu Juris Kabilē. B. 21558.
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Mēs dzirdam, ka vienā pašā laikā vilkti ari vairāk svārki

un segtas vairāk vilnānes.

Tautas mani braukšus veda,

Sīku, mazu dēvēdami;

Trīsi svārki, trīs villaines —

Pilnas tautu kamaniņas.

Krišus Dūnsbergs Ventspilī. B. 17936.

Velc, māsiņ, piecus svārkus,

Sedz deviņas villainītes,

Lai nosvīda tautietim

Dižas naudas kumeliņš.
Pakalnu Fricis Ārlavā. B. 16995.

Šādos piemēros bez šaubām ir meklējama poētiska va-

loda, nevis gluži burtiska nozīme. Nav jādomā, ka tautiete

būtu vilkusi mugurā septiņus svārkus un tad vēl seguši par

pleciem piecas sagšas un deviņas vilnānes. Turpretī nav

mums nekāda iemesla šaubīties, ka senie latvieši tērpušies

vairāk uzvalkos, kā par piemēru ķīnieši vēl mūsu dienās. Tur-

klāt nav jāaizmirst, ka kupls apģērbs bija taisni modē un sa-

skanēja ar seno laiku gaumi, kamēr uzvalkus toreiz taisīja no

plānas drēbes un bez oderes. «Zemai un resnai» mātes meitai

šāds tērps izskatījās sevišķi «kupls» (5660), kādēļ ari tautas

dzejnieks dzied, ka no vienas pašas braucējas bijušas jau

«pilnas tautu kamaniņas», un ka mātes meitai seglos sēdot,

neredzēja «kumeliņa villainēs». Te ir bez šaubām runa par

seniem laikiem, kad ļaudīm bija citādi uzskati par skaistumu

nekā mūsu dienās.

«Zemā un resnā» skaistule izskatījās, zināms, maza no

auguma, kādēļ arī dziesmas tik bieži daudzina «mazo» lī-

gaviņu.

Maza mana līgaviņa,

Tā kā jūras cielaviņa.

No loti daudz apgabaliem. B. 21292.

Mazu vedu, bet ražanu

Brālītim līgaviņu.

Plāku Juris Kabilē. B. 21558.

Mazu ņēmu līgaviņu,

Lai var grezni appušķot.

Kreims Alsungā. B. 11060.
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Maza, maza man' māsiņa,

Vēl mazāka līgaviņa.

No vairāk apgabaliem. B. 11292.

Ar mazo augumu labi saskan «sīka seja» un «šauras acis»,

kādēļ «lielu galvu» un «platas acis» tautas dziesmas tura par

neglītuma zīmēm.

Sīku seju man' māsiņa,

Smalku rakstu villānīte.

No daudz apgabaliem. B. 15017—8.

Itin daiļa es izaugu

Bandenieka līgaviņa:

Sīku seju, baltu muti,

Dzeltāniem matiņiem.
Uzrakstītājs nezināms. B. 9957.

Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ,

Kāda mūsu vedamā:

Platas acis, plata galva,

Kā no meža izskrējusi.

J. Čakars Liepkalnē. B. 21159.

Uja, vilki, uja, zvēri,

Kāda mana brāļa sieva:

Liela galva, platas acis,

Kā tam meža tekuļam.

Purņa Jānis Ērģemē. B. 21379.

Tādas pašas skaistuma zīmes tautas dziedātāji prasa arī

no tautieša.

leraudzīj'si vien pazinu,

Tik diženu tēva dēlu:

Šauras acis, plata piere,

Dzeltainiem matiņiem.

Bēifiņu Andrejs Jaunbebrē. B. 21422.

Par sevišķi skaistām dziesmās atzīst tikai zilas acis.

Smuks bij' manis arājiņš

Par visiem arājiem:

Zilas acis, sārtu vaigu,

ledzelteni matu gali.

Ansabergu Marija Dundagā. B. 21490.
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Kur tu augi, zilacite,

Ka es tevis neredzēju?
Āronu Matīss Bērzaunē. B. 21272, 3.

Turpretī lielā neslavā stāv «rudas acis».

Vai tas bija tev, bāliņ,

Šīs vasaras lūkojums?

Rudas acis, dzelti vaigi,

Kur vēl kriju deguntinš.

J. Kalniņš Garkalnē. B. 21386.

Pati Dieva izvainota

Rudajām actiņām.

Krišus Dūnsbergs Ventspilī. B. 21367.

Es pazinu to puisīti,

Kas kuls savu līgaviņu:

Sārti vaigi, rudas acis,

Pasarkani matu gali.
No vairāk apgabaliem. B. 9831.

Vēl tagad tautas mutē cilvēki ar sarkanām acīm tiek tu-

rēti par dusmīgiem, bet nevis vairs par «Dieva izvainotiem»,

kā sacīts dziesmiņā.

Senajiem tautiešiem nav patikušas arī pelēkas acis.

Es izdzēru brāļam kāzas,

Māršai acu neredzēju,

Vai bij rudas, vai pelēkas,

Klētī vien blankstījās.
Jānis Konrāds Cīravā. B. 21205.

Kur tu augi, melnacīte,

Ka es tevis neredzēju?

Es paņēmu līgaviņu

Pelēkām actiņām.

No vairāk apgabaliem. B. 21272.

Lai gan pēdējā dziesmiņā «melnacīte» ir uzslavēta, tomēr

parasti arī melnas acis tiek nopeltas.

Kādu meitu dabūju,

Tādu tev pārvedu:

Pagaru, pavāju,

Melnām acīm.

Kreims Alsungā. B. 21166, 21289.
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Izkaisīju baltu kaktu,

Domāj' baltu sēdētāju;

Tikai tāda melnactiņa,

Aizkrāsnītes tupētāja.
K. Kreicbergs Dzirciemā. B. 21217.

Vienā dziesmiņā ir nosmādētas melnas uzacis.

Tautu meita kā žīdene

Ar melniem uzačiem.

Kreims Alsungā. B. 21287.

īstais jauna cilvēka skaistums pēc tautas dziesmu vārdiem

pastāv dzeltānos matos.

Atsavežu līgaviņu

Dzeltāniem matiņiem.

K. Blaubergs Sērpilī. B. 21317.

Visas manas vedekliņas

Dzeltāniem matiņiem.

No vairāk apgabaliem. B. 21392.

Blakām sēd tautu meita

Dzelteniem matiņiem.

Laša krājums Jaunmuižā. B. 21470.

Ciemā aug vērpējiņa

Dzelteniem matiņiem.

Rundels Nītaurē. B. 28292—3.

Ko tie man laba dara,

Tie dzelteni gari mati?

Sīvajam tautiešam

Apkārt roku vicināt.

No vairāk apgabaliem. B. 21441.

Dzeltān' ir man matiņi,

Sarkans rožu vainadziņš.

No vairāk apgabaliem. B. 5506.

Tādus pašus dzeltānus matus dziesmas daudzina skaistam

tautietim.

Kā kundziņš mūs' brālītis

Dzeltāniem matiņiem.

No daudz apgabaliem. B. 21218. 21231. 21286.
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Lai aug manis arajiņis

Dzeltāniem matiņiem.
No loti daudz apgabaliem. B. 7257.

Turpretī melnus matus tautas dzejnieki tur par tādu pašu

neglītuma liecību kā rudas acis.

Neņem, manu bāleliņu,

Melnu galvu līgaviņu:

Melnu galvu līgaviņa

lenaidiņa cēlējiņa.
No vairāk apgabaliem. B. 12167.

Gan pazinu to puisīti,

Kas asaru dzērājiņis:

Melni mati, sārti vaigi

Kā uguns dzirkstelītes.

No vairāk apgabaliem. B. 9824.

Nedod, Dievs, es negribu

Melnu galvu arājiņa;

Dod, Dieviņ, liec Laimiņa,

Dzelteniem! matiņiem.
No vairāk apgabaliem. B. 10370 cf. 9292.

Šo dzeltāno jeb «zelta» krāsas (5404, 5534) matu dēl

skaisto tautieti sauc dziesmās par «dzeltenīti» jeb «zeltenīti»,

pie kam pēdējais nosaukums varēja pa daļai zīmēties arī uz

zeltītām jeb zelta greznuma lietām. Šāda lieliska dzeltānu

matu slavēšana, sevišķi uz melnu matu rēķina, atkal nesaskan

ne ar mūsu laiku uzskatiem, ne arī ar pirmatnēju cilvēku

skaistumu sajēgumu. Šai ziņā mūsu tautas dziedātāji pilnīgi

līdzinās vidus laiku dzejniekiem rietuma Eiropā. Pēc tā va-

ram domāt, ka šo ideju mūsu senči būs aizņēmušies no vā-

ciešiem.

Beidzot apskatīsim vēl tos māņus, pie kādiem mūsu senči

ir turējušies savās precībās. Es še nerunāšu ne par analoģijas

burvību, ne arī par vispārīgu zīlēšanu, bet tikai par diviem

veciem zīlēšanas veidiem, kas attiecas taisni uz precēšanos.

Viens no tiem ir kaķa dancināšana uz akmens jeb sola no

meitu puses.

Danco, runci, uz akmeņa:

Vedīs mani šoruden?
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Es tev došu cimdu paru

Par akmeņa dancojumu.

No daudz apgabaliem. B. 9439.

Līdzīgas domas ir vēl izteiktas sekošos piemēros: 9437 —

8, 9440 — 4, 14069.

Tādas pašas zīlēšanas dēļ jaunas meitas senāk baroju-

šas kaķi un tad, ziemas svētku vakarā viņu sverot, lūkojušas

minēt precības uz rudeni.

Jaunas meitas kaķi svēra

Ziemas svētku vakarā;

Ja svērs kaķis puspodinu,

Tad vess meitas šoruden.

J. Mūrnieks Kroņa Lejas pagastā. B. 33262.

Tā kā mājas kaķis būs ieviesies pie latviešiem laikam

tikai vēl ap vāciešu ienākšanas laiku Baltijā un tadpat būs no-

dibinājusies arī ziemas svētku svinēšana, tad arī šāda zīlēšana

nevar būt visai veca un būs laikam aizņemta no vāciešiem.

Uz šādu aizņemšanos aizrāda ar kaķa «dancošana» uz akmens.

Turpretī pie loti veciem un īstiem latviešu māņiem pieder

bērza godināšana no jaunu meitu puses. Bērzu viņas tur it kā

par savu bāleliņu, kas izdod viņas tautās un aizsargā viņas

svešajā dzīves vietā.

Daudz purvā baltu bērzu,

Daudz man tādu bāleliņu.

No daudz apgabaliem. B. 10775.

Godīga tautiete negrib pat ne bērza locīt.

Vecainē ganīdama,

Es bērziņa nelocīju.

Rīgas semināristi. B. 10937.

No bērza atkarājas tautietes nākamais tautietis.

Smuidru griezu bērza rīksti,

Kupl' atstāju virsonīti,

Lai aug mans arājiņš

Sprogainiem matiņiem.
Jānis Bajārs Kliģenē. B. 10711.

Sevišķi bērza galotnei tautas dziesmas piešķir tādu bur-

vīgu spēku, kas ietekmē arī tautu meitas brūtgānu.
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Aiju, manu brūtgāninu

Zaļa bērza galina;

Cik gribēju mutes dot,

Vējiņš bērzu kustināja.

No daudz apgabaliem. B. 9317.

Vai, manu brūtgāniņ,

Zaļa bērza virsaunē;

Cik vējiņš palocīja,

Tik es gauži noraudāju.
No vairāk apgabaliem. B. 9318.

Mans arājs birstiņā

Līgo bērza galina.

Jānis Sveikulis Nītaurē. B. 10958.

Vēi tagad tautas mutē ir uzglabājusies paruna, ka jaunai

meitenei brūtgāns vēl esot «bērzgalā», pie kam gan laikam

domā par bērza žagariem, jo mītiskā bērza galotnes nozīme

liekas jau galīgi aizmirsta.

Ja meita lauž bērza galotni, tad pēc dziesmu vārdiem

vinu apprecē vecs vīrs jeb atraitnis.

Kālabad, es māmiņa,

Veca vīra līgaviņa?

- Tā, meitiņ, tava vaina,

Kam lauz' bērza galotnīti.

Aronu Matīss Bērzaunē. B. 18176. 22093.

Vai, Dieviņ, ko darīšu,

Atraikns mani bildināja?
--- Tā, meitiņ, pašas vaina,

Kam lauz bērza galotnīti.

Kārkliņu Ernsts Rendā. B. 14843.

Jauna meita i būdama,

Nelauz bērza virsaunītes:

Lauzīs' bērza virsaunīti,

Būs' atraikņa līgaviņa.

■No Vairāk apgabaliem. B. 11864.

Viens dziesmas variants stāsta, ka bērza galotnes lauzēja

palikšot pati par atraitni.

Lauz, meitiņ, bērzu rīksti,

Galotnīti vien nelauz:
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Kad nolauzi galotnīti,

Tad paliksi atraiknē.

Zandmaņu Teodors Dundagā. B. 11864, 2.

Līdzīgs bērza kults ir sastopams arī vispārēm pie krie-

viem. Septītā ceturtdienā pēc lieldienas ( semik ) jaunas

meitas iet mežā, izpušķo bērzu ar lentām, ēd tur pantogu un

pīrāgus, dejo un dzied ap izpušķoto bērzu rokās saķērušās.

Šādas krievu ieražas varam izskaidrot tikai uz augšā minēto

latviešu māņu pamata, no kā var redzēt, ka viņu sākums ir

meklējams dziļā senatnē.

Lielāko daļu no mūsu tautas dziesmām var pieskaitīt pie

precību dziesmām, kādēļ pēdējās ir ļoti svarīgas latviešu kul-

tūras vēstures pētīšanai un dziesmu sacerēšanas laika noteik-

šanai. Tā tad par seno latviešu precēšanos mēs dabūjam

daudz plašākas ziņas, nekā par seno laiku valdību, kariem,

tiesām un lauku darbiem. Priecību ieražas atkal stāv tuvā sa-

karā ar vispārīgo kultūru, kuru var šķirot pēc zināmiem

laikmetiem.

Vispirms mums duras acīs tas apstāklis, ka šajās dzies-

mās tikpat kā nemaz nav apdziedātas jaunāku laiku kāzas ar

lūgtiem viesiem. Tā tad pavisam bez pamata paliek tas tuk-

šais apgalvojums, ka mūsu dziesmas esot cēlušās tikai pēdējo

simtu jeb divi simtu gadu laikā. Bet vēl mazāk dibināti ir

agrākie prātojumi, ka mūsu dziesmas esot sacerētas jau se-

najos aizvēstures laikos, kad pēc patriarchāliem uzskatiem vēl

nemaz nebija parasts par precēšanos dziedāt. Eiropā tādi ap-

stākļi bija priekš 13. gadsimteņa pēc Kr. Tā tad atliek

mums pāri tikai tie paši katoļu laiki Baltijā, kuriem tad arī ir

jālmco piemērot dziesmās apdziedātās precību ieražas.

Uz pirmā perioda precībām zīmējas tās dziesmas, kurās
ir apdziedāta sievas zagšana un pirkšana, kad vēl jauno ļaužu

vecāki bija par precību izšķīrējiem. Šādās precībās baznīca

vēl neņem nekādas dalības un nav tur runas ne par uzsauk-

šanu, ne par laulāšanu. Šādas dziesmas tad arī apdzied tikai

cīņas starp vedējiem un panāksniekiem, nevis jaunu ļaužu

mīlestību un mūsu laiku kāzas. Ar šām precībām stāv ciešā

sakarā stingra šķiru starpība, lielāka brīvība pie brīvajām

Vēsfclftķl un etnogrāfiski raksti 11
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šķirām un sieviešu zemais stāvoklis. Kad nu gan latvieši Va-

rēja dzīvot šādos apstākļos? Laikam gan tikai ap 13. un

14. gadu simteni, kā jau citos rakstos esmu aizrādījis.

Nākošā slāņa precību dziesmas mēs varam atkal šķirot

divos periodos. Pirmo periodu raksturo tās dziesmas, kur

tautieši un tautietes vēlās paši «vaļu» izmeklēt sev milža

draugu, bet netiek vēl vajā no kaunēšanās un kaitināšanās.

Viņi izvairās runāt par mīlestību, grib izlikties vienaldzīgi,

bet viss tas viņiem īsti neizdodas. Var manīt cauri, ka sirsnī-

gākas jūtas viņi grib apslēpt ar vienaldzīgiem vārdiem.

Otras šķiras otra perioda dziesmās mēs jau sastopam

runu par īstu mīlestību, kas šad un tad tuvojas romantikai.

Tautietis dzied, ka viņš mīlējot savu zeltenīti no sirds un lūdz

to griezt savu galviņu pie viņa. Tāpat atbild tautu meita, ka

viņas arājiņš dienā stāvot viņai prātā, naktī sapņos. Kad viņa

to ierauga, tad šķiet saulīti uzlecam. Kaut arī šie izteikumi

nav ņemti no romancēm, bet tomēr mēs še jau manām ro-

manču valodu.

Uz kādiem laikiem lai attiecinām šādas dziesmas? Pir-

mais periods, kā pārejas laikmets, būs jāmeklē ap 15. gadu

simteni, kamēr otram atliekas tikai 16. gadu simtenis, no kura

mēs pazīstam arī romantiskās bāru dziesmas. Šāda apstākļu

šķirošana pēc periodiem zīmējas, zināms, tikai uz laikmetiem

bez noteiktām robežām. Dažādi apgabali un dažādas personas

jau nepadodas kultūras strāvai gluži vienādā mērā.

Par visu šo laiku, latvieši ir stāvējuši sakarā ar rietuma

Eiropu, kā domājams, caur vāciešu starpniecību. Kaķi Jīdz

ar precību māņiem, kas ar to ir saistīti, būs latvieši aizņēmu-

šies jau pirmā ciešākā satiksmē ar vācu kultūru. Uz vecākiem

laikiem attiecināms ir arī tautieša salīdzinājums ar vanagu.

Jaunāka par pēdējo salīdzinājumu būs dzeltāno matu cildinā-

šana, kas jau pieder pie mīlestības lirikas, bet būtu lieka lī-

gavas zagšanas laikos. Dziesmiņas ar romantisku saturu iz-

klausās tik modernas un starptautiskas, ka gluži tādas pašas

mēs varētu meklēt arī pie savām kaimiņu tautām. Beidzot

romance par mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi, ir jātur par

ieceļojušu jaunāku tautas dziesmu, kā jau augšā ir aizrādīts.

Ja nu mēs runājam par tautas tradiciju aizņemšanos, tad
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mums ir arī jāizskaidro, kā šāda aizņemšanās varēja notikt.

Pēdējo laiku aizņemtās vācu dziesmas stāv loti tuvu saviem

oriģināliem un ir tulkotas loti neveiklā valodā. Kā lai nu

saprotam tik lielu starpību starp jauniem un veciem aizņēmu-

miem? Lieta ir tāda, ka aizņemšanās senāk un vēlākā laikā ir

notikusi dažādā veidā. 18. un 19. gadu simtenī vācu dziesmas

pie mums ienesa dažādi vanderzeļļi un vācu dienastnieki mui-

žās. Par tulkotājiem bija šo amatnieku palīgi no latviešiem

un muižas meitas un puiši. No šādiem dziedātājiem mēs ne-

varam prasīt ne jaunu meldiju ne jaunu dzejisku domu tekošā

valodā.

Pavisam citādu dzīvi mūsu dzimtenē tēlo Baltijas chro-

niķis Baltazars Rusovs, kas miris 1600. gadā. Viņš ziņo pēc

veco laužu stāstiem un savām bērnības atmiņām, ka muiž-

nieki un katoļu priesteri kopā ar turīgiem zemniekiem dzīvo-

juši rudeņos it kā pastāvīgās dzīrēs, kur notikusi liela dziedā-

šana. Starp šādiem turīgiem latviešiem bez šaubām atradās

arī kādi dzejnieki - dziedātāji, kas prata pārstrādāt vācu

dziesmas un meldijas pēc īstas latviešu gaumes. Par visām

lietām nevajaga aizmirst, ka dziesmu un meldiju sacerēšanai

vajaga ne tikai gara dāvanu, bet arī gadiem ilgas mācīšanās.

Tā tad tie dzejnieki - dziedātāji, kas ir sacerējuši lielāko daļu

miīsu tautas dziesmu, ir meklējami taisni tādos laikos, kad

latviešiem vēl bija vairāk turības un brīvības. No otras puses

tas lietpratēju aizrādījums ir jau jātur par aksiomu, ka vergi

un klaušu ļaudis var gan būt par dziedātājiem un vecu dzies-

mu uzglabātājiem, bet nevis par kādiem ievērojamiem jaunu

dziesmu un meldiju sacerētājiem.

Beidzot vel man varētu runāt pretī, ka mani aizrādījumi

ir dibināti tikai uz hipotēzēm, nevis uz drošiem vēstures fak-

tiem. Uz to es varu atbildēt, ka dažādi laikmeti Eiropas kul-

tūras vēsturē ir zinātnē pilnīgi pierādīti un mūsu dzimtene

nav bijusi izslēgta no jauniem kultūras virzieniem rietuma

Eiropā. Valoda, dzeja un sevišķi liriskās dziesmās apdziedāti

dzīves apstākļi ir atkal saistīti ar savu laiku. Kur mums

trūkst chroniku ziņas un dzejnieku biogrāfijas, tur mums ir

jāapmierinājas ar vispārīgiem vērojumiem. Ja mēs gribēsim

pavisam izvairīties no tādiem vērojumiem, tad mums arī ir

jāatsakās no zinātniskas tautas tradiciju pētīšanas. Bet nav
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arī jādomā, ka katrs izglītots tautietis varēs tūliņ saprast

visus etnogrāfijas sīkumus, kuru iztirzāšanai zinātnieki ir pū-

lējušies ilgus gadus.

Šis raksts ir pārdrukāts no «Filologu biedrības rakstiem»

(11. s.). Raksta iespiešana par jaunu bija tādēļ vajadzīga, ka

bija jāizlabo dažas ieviesušās kļūdas un jāpieliek daži sīkumi

no jauna klāt. Daži labvēļi man arī bija aizrādījuši, ka šo

rakstu derētu ievietot jaunā «Etnogrāfisku rakstu krājumā».



12. Seno latviešu zemkopība.

Doktors Astafs fon Tranzehe-Rozeneks (Transehe-Rose-

neck) raksta savā pētījumā: «Die Entstehung der Schollen-

pflichtigrkeit m Livland» (Mitteilungen aus der livlāndischen

Geschichte, XXIII. Band), ka vāciešiem ienākot Baltijā, seno

latviešu kultūra droši vien neesot stāvējusi augstāku kā Tacita

aprakstītā seno ģermāņu kultūra. Esot pastāvējusi tikai pri-

mitīva zemkopība, dibināta uz līdumu dedzināšanas, tikpat pri-
mitīva lopkopība un, zināms, arī medniecība un zvejniecība.

Tā tad salīdzinot ar to laiku vāciešu zemkopjiem latviešu

arāji būtu palikuši tiem vairāk kā tūkstoš gadu pakaļā. Sprie-

žot pēc visa šā raksta satura, jādomā, ka autors tā raksta pēc

savas pilnīgas pārliecības. Kuršus viņš tur par kādu somu

cilti un zemgaļus drīzāk salīdzina ar leišiem, kādēļ senie lat-

vieši paliek gandrīz tikai Vidzemē. Par Vidzemi atkal nesen

vēl rakstīja, ka priekš Kristus laikiem turienes senie iedzīvo-

tāji atradušies akmens laikmetā. Tā nu mēs ari varam iedo-

māties, ka no mežonīgajiem klejotājiem ar akmens ieročiem

tikai kādu tūkstoš gadu laikā nevarēja attīstīties īsta zem-

kopju tauta, kas būtu pielīdzināma to laiku vāciešiem.

Pavisam citādu spriedumu par seniem latviešiem mēs

dzirdam no agronomijas doktora Jāņa Mazvērsīša viņa rakstā

«Mūsu senču lauksaimniecība». Tur viņš raksta šā: «lebru-

cēji vācieši bija paši uz zemākas lauksaimniecības attīstības

pakāpes, nekā vietējie Latvijas iedzīvotāji, un nesaprata vie-

tējo lauksaimniecības kultūru» (3. lpp.). Tālāk viņš turpina:

«Bet pārējai kultūrālai pasaulei ir mums gan jāatklāj patiesība

par senās Latvijas un viņas tautas kultūras stāvokli» (4. lpp.).
No šiem vārdiem mēs redzam, ka tā bija patiesa Mazvērsīša

pārliecība, ka senie latvieši bijuši labāki zemkopji nekā to

laiku vācieši. Nav arī tik grūti izzināt, kā autors nācis pie
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šādas pārliecības. Kā jau mācīts agronoms, viņš gluži labi

novēroja, ka latvieši ir centīgāki arāji nekā no Vācijas pār-

vestie kolonisti Latvijā. Latviešu tautas dziesmās viņš re-

dzēja apdziedātu lielu mīlestību uz zemi, tā tad latvieši bija

labi zemes arāji jau no seniem laikiem. Viņš bija lasījis, ka

senie aistieši esot latviešu senči, un par tiem jau Tacits raks-

tot, ka tie bijuši «čaklāki, rūpīgāki zemkopībā nekā ģermāņi».

Tā tad gluži viegli varēja rasties tā pārliecība, ka latvieši jau

no seniem laikiem bijuši labāki zemkopji nekā vācieši.

Bet ja nu diviem rakstniekiem par vienu pašu priekšmetu

ir pavisam pretējas domas, tad varam teikt, ka jautājums vēl

nav pietiekoši izpētīts, un ka trūkst vēl vajadzīgo pierādī-

jumu. Par neizpētītu jautājumu nav grūti salasīt vērojumus

tāpat vienā kā otrā virzienā.

Bet vai par latviešu aizvēsturi, kur mums nav rakstu

liecību, var pavisam būt kādi zinātniski pierādījumi? Vai te

tik atkal nebūs tie paši vecie vērojumi, kurus var savirknēt

tāpat vienai kā otrai hipotēzei par labu? Latviešu aizvēsturi

mēs varam apskatīt no četriem zinātnes viedokļiem. Pirmo

aizrādījumu dod etnogrāfija, kādi mūsu senči ir vērojami. Šīs

ziņas var pabalstīt vispārējā Eiropas kultūras vēsture, cik tālu

šie vērojumi būtu ticami jeb neticami. Bagātus materiālus par

tautas senatni sniedz arī valoda, lai arī šie nav visai saistīti

ar laiku un telpu. Valodas materiālus atkal pabalsta archai-

oloģiia, ceļot gaismā redzamas kultūras liecības un turklāt no-

teiktās atrašanas vietās. Vēstures laikmetā nāk klāt rakstu

liecības, kuras var paplašināt tautas tradīcijas. Vēsturē var

atkal meklēt sakarus ar iepriekšējo zinātnes disciplīnu vēro-

jumiem. Ja tad nu div, trīs, jeb pat četras dažādas liecības

savā starpā saskan, tad varam būt droši, ka esam patiesībai

tuvu.

No etnogrāfijas viedokļa mēs redzam, ka latvieši stipri

atšķiras no žīdiem un čigāniem. Žīds vismīļāki nodarbojas ar

tirgošanos jeb vieglāku amatniecību, dzīvo gandrīz tikai pil-

sētās un drīz tiek pie turības. Zemes aršana un citi smagi

darbi, kā arī dzīve uz laukiem žīdam nepatīk. Arī čigāns iz-

vairās no smagiem darbiem, bet nekad viņš nepaliek par tir-

gotāju. Vismīļāki viņš dzīvo pa mežiem, staigā diedelēdams

apkārt, maina zirgus un, kur iespējams, makšķerē zivis. Lat-



167

viešu ideālu loti pareizi ir raksturojis dzejnieks ar vārdiem:

«savs kaktiņš un savs stūrītis zemes». Strādādams uz laukiem,
latvietis arī pats grib iegūt savu māju un savu zemi,

Kas labi pazīst grieķus un ķīniešus, tas būs arī novērojis,

ka tos var viegli pielīdzināt mūsu žīdiem. Lai gan ķīnieši un

grieķi ir teicami zemkopji savā tēvijā, bet ārzemēs viņi pa-

rasti pāriet uz tirdzniecību un amatniecību, jo ir loti manīgi

veikalnieki un top drīz vien bagāti. Cik necik līdzīga ir arī

visu šo triju tautu pagātne. Jau aizvēsturē viņi ir sasnieguši

samērā augstu kultūras pakāpi un priekš trīstūkstoš gadiem

jau pazinuši rakstus. Viņiem laikam jau ir iedzimta zināma

veiklība, kādēļ viņi prot izmantot citas tautas un drīz vien tikt

pie turības. Latviešus mēs nevaram pielīdzināt minētām trim

tautām, kādēļ gan arī aizvēsturē viņiem nebūs bijusi tik veca

un augsta kultūra.

čigāniem atkal līdzinās tungusi, goldi, giljaki un citas

austruma Sibirijas tautiņas. Ja tiem ļaudīm prasa, kādēļ viņi

netur lopus un near zemi, tad viņi atbild, ka viņi neesot pie-

raduši pie tāda smaga darba. Vispārīgi mežoņu tautas ne lab-

prāt atsakās no savas brīvās dzīves un tikai bada spiestas pa

ilgiem gadu simteņiem pāriet uz lopkopību un zemkopību. Zc-

ines darbs jau arī ir tik grūts, ka mežonis nevar uzreiz pie

tā pieradināties. Pie šādiem darbiem tautai jāpieron pa vairāk

paaudzēm. Ja nu latvieši no tēvu-tēvu laikiem ir bijuši lieli

zemes rūķi, tad arī priekš tūkstoš gadiem viņu senči nevarēja

būt līdzīgi Čigāniem, tungusiem, goldiem un citām tādām

tautām.

Drīzāk latvieši līdzinās savām radu un kaimiņu tautām:

vāciešiem un krieviem. Vācu zemnieki, dzīvodami siltākās

zemēs, var iztikt ar vieglāku darbu nekā latvieši. Tāpat Vā-

cijas zemnieki ir vairāk piesavinājušies lauksaimniecības zi-

nātni. Turpretī krievi, stāvēdami tālāku no tādiem kultūras

centriem kā Vidusjūra un Baltijas jūra, ir palikuši zemkopības

ziņā latviešiem pakal. Visus šos apstākļus apsverot, etnogrāfs

var vērot, ka līdzīgas attiecības jau būs pastāvējušas priekš

pāra tūkstoš gadiem starp senajiem ģermāņiem, baltiem un

slāviem. Bet tā kā nu ģermāņi, balti un slāvi bija radu un

kaimiņu tautas, tad pārāk lielu starpību starp viņiem arī ne-

varam meklēt.
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Tādu pašu liecību dod mums arī valodniecība. Senie

balti ir cēlušies no indoeiropiešu pirmtautas, kas pēc valod-

nieku domām jau pratusi zemi art. Baltus turklāt pieskaita

pie tām idoeiropiešu nozarēm, kuras varot droši turēt par

zemkopju tautām. Nav nekāda iemesla domāt, ka senie balti

būtu no zemkopības krituši atkal mežonībā atpakaļ, sevišķi

vēl tādēļ, ka viņi arvien ir palikuši kaimiņos ar citām radu

ciltīm. Jau citos rakstos esmu aizrādījis, ka baltu pirmtautai

jau ir bijusi tik bagāta zemkopības terminoloģija, kādu varam

meklēt fikai pie zemkopju tautām. Tāpat balti ir jau pazinuši

sešus dažādus metallus, kādēļ tādās zemēs, kur priekš Kris-

tus laikiem vēl plašā mērā lieto akmens ieročus, baltu tauta

nav meklējama. Tādā ziņā senie Vidzemes iedzīvotāji nav

pieskaitāmi pie baltiem.

Šādas ziņas atkal pabalsta archaioloģija. Tādās zemēs,

kur var vērot senos baltus, ir atrasti zemkopības ieroči jau

priekš Kristus laikiem. Mūku kalnā ir uzrakti arī rokas dzir-

navu akmeņi. Šādus akmeņus varēja kalt tikai ar metalla

ieročiem, un rokas dzirnavas varēja taisīt tikai zemkopji, kas

jau dzīvoja pastāvīgās nometnēs.

Visus šos vērojumus galīgi apstiprina drošas rakstu lie-

cības. Lielākā daļa zinātnieku tagad jau ir vienojušies, ka

Tacita aprakstītie aisti ir senie balti. Par tiem nu Tacits ziņo,

ka viņi «čaklāki apstrādājuši zemi nekā ģermāņi savā slin-

kumā». Ka aistiem ziemeļos nācās grūtāki apkopt savus tīru-

mus nekā ģermāņiem vairāk uz dienvidus pusi, par to gan nav

nekāds brīnums. Bet ka visa zemkopība pie vieniem stāvētu

augstāku un pie otriem zemāku, to es gan no Tacita vārdiem

nevaru izlasīt. Nevaram noliegt, ka ģermāņi dienvidos jau

pazina sāru (Hirse) un pākšaugus, kamēr baltiem Tacita lai-

kos tādu vēl nebija. Šo augu vietā balti būs gan sējuši vairāk

miežu, rudzu, auzu un kaņepju. Tāpat var būt, ka ģermāņi ir

taisījuši vienu otru labāku zemkopības rīku pēc romiešu pa-

rauga. Bet ja Tacits pārmet ģermāņiem slinkumu, tad pēdējie

gan nebūs bijuši tādi zemkopji kā romieši, kādēļ starp ģer-

māņiem un baltiem šai ziņā nav meklējama liela starpība.

Apstākli neko daudz nemainās arī tad, ja aisti nebūtu bijuši

baltu cilts, bet tie paši ģermāņi jeb sārni, kā vēl tagad domā

daži zinātnieki. Arī tad senie balti būtu jāmeklē turpat ģer-
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māņu, slavu un sāmu kaimiņos. Jau grieķu ceļotājs Pitejs

4. g. s. pr. Kr. raksta par ziemeļu tautām dzītara zemē, ka

priekš kulšanas tur ēkās kaltējot labību. Pazīstamais latviešu

labvēlis J. G. Kols domā, ka šie dzītara zemes apdzīvotāji esot

bijuši latviešu senči. Lai nu gan mēs droši nezinām, ka Pitejs

būtu bijis aistu zemē, tomēr attiecināt labības kaltējamās rijas

uz ģermāņiem jeb samiem, nav mums pietiekoša iemesla, kā

jau citos rakstos esmu aizrādījis.

Tā nu mēs redzējām, ka nav nekādu drošu faktu, kas

liecinātu par lielu starpību starp senajiem ģermāņiem un bal-

tiem. Apstākli tomēr stipri mainās ap vidus laikiem. Sevišķi

goti nāk tuvākos sakaros ar grieķiem un romiešiem un pie-

savinās arī viņu kultūru. Jau 4. g. s. pēc Kr. goti bija pieņē-

muši kristīgu ticību, un arī bībele tika tulkota gotu valodā.

Bet nu goti gāja drīz bojā, un tagadējie vācieši nav gotu tieši

pēcnācēji. Arī citas ģermāņu ciltis sāk lauzties uz dienvidiem

un rietumiem, pieņem romiešu kultūru un dibina lielas valstis.

Bet nu pirmās ģermāņu ciltis, kas atstāja savu tēvu zemi,

palika par frančiem, itāliešiem un spāniešiem. Pašā vācu

zemē kultūra nonāca vēlāk un izplatījās gausāk, sevišķi vēl

starp zemniekiem. Zemnieku labklājību arī lielā mērā traucēja

mūžīgie kari dažādo cilšu starpā. Nav ne mazāko šaubu par

to, ka rakstu ziņā, smalkākā amatniecībā, kara mākslā un

tirdzniecībā vācieši gāja tomēr lieliski uz priekšu, atstājot

baltu tautas tālu sevim pakaļā. Bet zemkopība tikai gausi

varēja sekot gara attīstībai un amatniecībai. Vēl nesen visā

izglītotā pasaulē ara ar vecajiem arkliem, kūla ar spriguļiem

un sēja ar rokām gandrīz tāpat kā priekš gadu tūkstošiem,

jo aršanas un kulšanas mākslā visai liela progresa nebija.

Baltu tautas, dzīvodamas tālu no Vidusjūras piekrastes,

kā jau teikts, gan nevarēja pilnīgi sekot ģermāņiem, bet ari

viņas nestāvēja ārpus Eiropas kultūras robežām. Jau citos

rakstos esmu aizrādījis, ka jau pirmajos gadsimteņos pēc Kr.

pēc valodas liecībām balti ir iepazinušies ar pākšu augiem.

Septītā gadsimtenī pēc Kr. pie Grobiņas ir konstatēta skandi-

nāviešu kolonija, kas bez šaubām pārnesa šeit arī Skandinā-

vijas kultūru. Pa daudz gadsimteņiem chronikās daudzinātā

aistu miermīlība laikam arī taču ko nozīmē, lai gan arī viņa

liekas pārspīlēta. Aistu zemē laikam tomēr nebija to asiņaino
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karu, kas vidus laikos plosījās Eiropas vidienā. Šo vērojumu

apstiprina tas fakts, ka prūši, leiši un latvieši ir palikuši savā

dzimtā zemē, zaudēdami laikam tikai kādas nomales, bet vir-

zīdamies uz priekšu Vidzemē. Nav ne mazāko šaubu par to,

ka miera laikos gāja visa baltu tauta saimniecībā uz priekšu.

Mēs gan nevaram īsti ticēt, ka visas baltu tautas būtu turē-

jušās kopā zem kāda priestera valdības, kā ziņo dažas ne-

drošas chronikas, tomēr milzīgie pilskalni, kas rakti un no-

stiprināti pa gadu simteņiem, liecina par diezgan lielu cilšu

valstīm. Ja nu archaiologi domā, ka no baltu puses pat poli-

tiska ietekme būtu vērojama uz igauņu senčiem, tad šīs cilšu

valstis visai mazas gan nevarētu būt bijušas. Sākot apmēram

no viduslaiku iesākuma archaiologi atrod vērojamos seno

baltu kapos diezgan daudz metalla, kas liecina par lielu pro-

gresu, salīdzinot ar Tacita aprakstīto seno aistu kultūru. Ir

vērojama ietekme no Vācijas un Skandināvijas puses un vē-

lāku ari no Bizantijas. Metalls ir apstrādāts pašu baltu zemē,

kur ir radušies daži jauni greznuma lietu tipi, kas savukārt

ir pārgājuši arī pie kaimiņu tautām. Sevišķi labi liekas esam

seno latviešu audumi. Tāpat ir arī uzrakti zemkopības rīki,

kas ir līdzīgi seno vāciešu un skandināviešu rīkiem. Vismaz

nav nekādu pierādījumu, ka senie latvieši būtu palikuši pakal

savu radu tautu zemkopjiem kaimiņos. Ja jau pie igauņiem

ziemeļos ir atrastas drošas liecības par progresu zemes kop-

šanā, tad taču latvieši dienvidos nekādā ziņā nav nostādāmi

zemāku.

Līdumu līšana visā Eiropā bija jau sen pazīstama, kādēļ

nav jādomā, ka latvieši, jeb ari senie balti, to būtu no ku-

rienes aizņēmušies. Turpretī «šķūšu kraušana» gan esot aiz-

ņemta no igauņiem, kas savkārt esot to mantojuši no somiem

laikam ap 17. gadsimteņa iesākumu. (I. Manninen, Die Sach-

kultur Estlands, 1933, 11, p. 19).

Valodas dati liecina, ka latvieši jau priekš 13. g. s., t. i.

priekš vācu nomešanās latviešu zemē, ir aizņēmušies no krie-

viem, kāpostus, rutkus (latgaliešu ruduki — p-katKU) un

lokus, kamēr rāceņi, liekas, jau agrāki bijuši pazīstami. Tāpat

tautas dziesmās minētā Mēslu-māte, kas atgādina seno ro-

miešu dievu Sterculinius, liecina, ka senie latvieši jau pagānu

laikos ir pratuši savus laukus mēslot, jo kristīgos laikos gan
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vairs nebūs izcēlusies kāda gluži jauna pagānu dievība. Uz to

pašu Mēslu-māti laikam arī zīmējas tā mēslu godināšana, kas

apdziedāta sekošā dziesmā:

Nevienam tāds godiņis,

Kāds godiņis šūdinām:

Cep maizīti, brūvē alu,

Sūda godu gaidīdami.

K. Bankers Kursīšos. B. 28187.

Šo vecu-veco darbu izdarīja arī neretis talkā:

Talkā pļāva miežus, rudzus,

Talkā sūdus vizināja.
Kreims Alsungā. B. 28412, 5.

Tā tad A. fon Tranzehe-Rozeneka apgalvojums, ka senie

latvieši priekš vācu ienākšanas Baltijā pazinuši lauku uzla-

bošanu tikai ar līdumu līšanu, paliek bez pamata. Nevaram

tam ticēt arī tādēļ, ka lauku mēslošana ir vispārīgi daudz

vecāka nekā triju lauku sistēma, kad ieveda tīrumos labības

sugu pārmaiņu un tīrumu pūdināšanu papuvē. Vācijā triju

lauku sistēma ir konstatēta 8, g. s. un jādomā, ka drīz tā

pārgāja arī pie dažām slavu un baltu tautām. To redzam no

tā, ka leiši un latvieši ir papuvi jeb papūdi (leitiski pūdvmas)

līdzīgi nosaukuši. Turpretī vācu laikos aizņemtās lietas lat-

vieši parasti nosauc ar vācu vārdiem. Pie igauņiem priekš

vācu ienākšanas laikiem esot pastāvējusi divu lauku sistēma,

bet drīz pēc tam nodibinājusies triju lauku iekārta (J. Manni-

nen, Die Sachkultur Estlands, 11, 1933, p. 22).

Tā ka latvieši tīrumā uzvestos mēslus drīz izārdījuši un

pēc tam dažreiz, varbūt ne vienreiz vien aruši, tad pēc

J. Mazvērsīša domām, viņi gandrīz jau atraduši melnās pa-

puves nozīmi. Uz to tā kā aizrādot sekošās dziesmas:

Nezaļo, papuvīte,

Tev zaļot nederēja,

Lai zaļo rudzi, mieži,

Tiem zaļot piederēja.

J. Ozols Saukā. B. 28067.

Kalpiņš ara melnu zemi,

Grib saimnieka meitu ņemt.



Ar, kalpiņ, pura malu,

Nem kalpiņa līgaviņu.
J. Veinbergs Lēdurgā. B. 11892.

Līdzīgu papuvi pie mūsu senčiem atrod par iespējamu arī

agronoms J. Vārsbergs savā rakstā «Līdums latvju daiņās»,

atsaukdamies uz Hūpeli (J. Endzelīna un R. Klaustiņa «Latvju

tautas daiņas» 11, 203).

Turpretī trijos laukos iedalītā aramā zeme ir dziesmās

bez šaubām loti skaidri apdziedāta:

Kundziņam treji svārki,

Man trejādi tīrumiņi.

Kur, kundziņi, treji svārki,

Kā no mana tīrumiņa?

K. Bika Gaujienā. B. 31312.

Šogad rudzi, citgad mieži,

Aizcitgadu papuvīte.

Vankins Taurupē. B. 17769, 4.

Pērn bij rudzi, šogad mieži,

Citu gadu papuvīte.

R. Bērziņš Džūkstē. B. 24797.

Te nu redzam, ka vienu tīrumu ieņem papuve, otru rudzi

un trešo mieži. Ja tai pašā tīrumā ik pa trim gadiem sēja zie-

mas rudzus, tad tiem, zināms, arī vajadzēja krietni mēslotas

papuves.

Lai bij grūti, kam bij grūti,

Rudzīšam, tam bij grūti:

Ziemu ciest, krūmu riest,

Par vasaru neizaugt.

J. Niedre Vec-Sērenē. B. 28031.

Div bajāri lieiījāsi

Cietu ziemu izmituši:

Bitīt' koka serdītē,

Rūdzis sniega apakšā.

No daudz apgabaliem. B. 27957.

Rudzītim, rogainim,

Ledus galvu nogulēja.

Kas kaitēja miezītim

Saulītē nelīgot?

No daudz apgabaliem. B. 28110.

172
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Te ir skaidri redzams, ka šīs dziesmas apdzied ziemas

rudzus, bet blakus ziemas rudziem ir sēti arī vasaras rudzi,

lai arī tikai nelielos apmēros. Vecos Rīgas rakstos vasaras

rudzi tiek pieminēti jau 1386. gadā.

Papuvē sēja līdz ar rudziem gan arī ziemas kviešus jeb

pūrus, bet tos gan ne visur un samērā maz, kādē] viņus arī

tik retumis piemin. Trešo lauku visvairāk ieņēma mieži, bet

tiem blakus arī auzas un lini līdz ar sīkumiem, kā: vasaras

kviešiem un rudziem, griķiem, zirņiem un lēcām. Ar vienu tī-

rumu vien še parasti gan nepietika, kādēļ arvien tika līsts

kāds līdums klāt, kur, kā dziesmas liecina, parasti sēja mie-

žus, bet retumis arī linus, auzas un rudzus. Diezgan sen, kā

liekas, ir mēģināts ievest arī kādu ceturto lauku, kā redzam

no šādiem piemēriem:

Brālīts manim linus sēja,

Kur auziņas vairs neauga.

Es brālami tītīdama,

Divi pūri tautās vedu.

Zumbergu Krišus Rokaišos. B. 16585.

Brālīts man linus sēja,

Kur auziņas vairs neaug;

Aug liniņi zaru zaru,

Brālītim spītēdami.

No daudziem apgabaliem. B. 28316.

No pēdējās tālu izplatītās dziesmas ar daudz variantiem

mēs redzam, ka laikam vasarāja laukā vēl varēja sēt kādu

cītu labību jeb arī linus, un ka parasti pēdējā labība bija

auzas. Bez četriem laukiem šāda labības pārmaiņa nav iespē-

jama. Lai arī šī dziesma nepieder pie visvecākiem piemēriem

mūsu dziesmu krājumā, tomēr visai jauna dziesma ar tik daudz

variantiem arī nevar būt. Ja tad nu latvieši jau diezgan sen

ir mēģinājuši dalīt savu aramo zemi arī četros laukos, tad ve-

cākā triju lauku sistēma mums atkal ir jāatbīda uz aizvēsturi,

kas atbilst arī augšā minētajam vērojumam no valodniecības.

Visu to ievērojot, mēs nākam pie slēdziena, ka latvieši

jau 12. gadsimtenī, t. i. priekš vācu ienākšanas Baltijā, pazina

triju lauku sistēmu ar papuvi un mēslošanu. Šim jautājumam

varam pieiet arī no otras puses. Daži zinātnieki domā, ka lai-
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kam jau priekš div tūkstoš gadiem indoeiropiešu tautas Eiropā

būšot pratušas savus laukus mēslot. Priekš tūkstoš gadiem

atkal sākusi tur izplatīties aramās zemes dalīšana trijos lau-

kos. Ja nu šiem darbiem latvieši paši ir devuši savus nosau-

kumus un nav mums nekādu rakstītu dokumentu, ka vācieši

Baltijā būtu ieveduši kādu jaunu zemkopības mākslu, tad

mums nav arī iemesla apgalvot, ka latviešu zemkopji būtu

patiešām tai zinā ko sevišķu mācījušies no pirmajiem vācu

kolonistiem. Lai gan pēc D. Zeleņina domām (Russische

Volkskunde, 8. lpp.) krievi laikam tikai vēl 15. gadsimtenī

pieņēmuši triju lauku sistēmu, tomēr uz latviešiem tas vēro-

jums nav attiecināms. Pirmkārt, krievi jau dzīvo tālāku no

Rietumeiropas nekā latvieši; otrkārt, viņu rīcībā atradās

milzīgi meži, kur vienādi varēja cirst jaunus līdumus. Ja

krievi vienādi līda jaunus līdumus, tad nevar arī itin droši

zināt, vai blakus netika piekopta arī lauku dalīšana.

Arī svarīgākie sakņu augi: rāceņi, kāposti, rutki un loki,

kā augšā minēts, latviešiem bija jau priekš 13. gadsimteņa

pazīstami. Tās ir arī visbiežāki daudzinātās saknes mūsu

tautas dziesmās, kas atkal dod liecību par šo augu lielo ve-

cumu latviešu saimniecībā. Kāpostus esmu piezīmējis 211 rei-

zes, rāceņus 86 reizes un rutkus 85 reizes. Sīpolus ar lokiem

gan atrodu tikai kādās 20 piezīmēs, bet tie jau par sevi netika

ēsti, kādēļ arī tautas dzejnieki tos tik bieži nepiemin.

No visa tā nu redzam, ka pirmajiem vācu kolonistiem

nonākot latviešu zemē, latvieši jau bija piesavinājušies svarī-

gākos atradumus zemkopībā, kamēr dārzos tie stādīja arī

četrus minētos sakņaugus. Tā tad šie kolonisti arī nevarēja

mācīt latviešu arājiem ko gluži jaunu un ļoti svarīgu. Vācieši

gan pazina, kā jau augšā minēts, vairāk kultūras augu un lie-

toja vairāk dzelzi zemkopības rīku taisīšanai, bet latviešu

zemē uz ziemeļiem viss tas nebij īsā laikā panākams.

Līdz šim mums bija runa par aizvēstures laikmetu priekš

13. g. s., bet ar pēdējo gadsimteni iestājas mums vēstures

laiki. No šā laika mēs atrodam ziņas par mūsu zemi nevien

chronikās, bet arī muižu senrakstos un citos dokumentos. Šīs

liecības dažreiz paplašina arī mūsu tautas tradicijas, sevišķi

tautas dziesmas. Šajos avotos gan nu nedrīkstētu trūkt ziņu

par svarīgākām lauksaimniecības lietām. Gan muižu urkun-
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des, gan arī tautas dziesmas piemin, ka latvieši senāk sējuši

arī kādas sinepes un magones pārtikas vajadzībām, lai gan

mūsu dienās tas jau sen ir aizmirsts. Ja tad nu latvieši jau

no seniem laikiem būtu sējuši arī āboliņu savos tīrumos, kā

domā J. Mazvērsītis, tad par to vajadzētu būt aizrādījumiem

muižu urkundēs un tautas dziesmās. Es jau agrāk vairākkārt

biju aizrādījis, ka tā taisni ir liecība par mūsu tautas dziesmu

vecumu, ka āboliņu tur daudzina tikai brīvā dabā, bet nekad

kā sējumu tīrumos.

J. Mazvērsītis raksta par šo jautājumu šā: «Vispārīgi jā-

saka, ka nav otra tāda lauksaimniecības auga, kas būtu tik

bieži minēts dainās, kā āboliņš. Bieži ir runa par rudziem,

miežiem, auzām un citām labībām, bet ne tik bieži un tādos

daudzumos variantu, kā par āboliņu. Ja pieņemtum, ka mūsu

senči āboliņu pazinuši vienīgi kā savvaļas, bet ne kultūras

augu, tad būtu pavisam neizprotams, kādēļ tas tik bieži mi-

nēts.» (Mūsu senču lauksaimniecība, 8. 1. p.)

Autoram ir taisnība, ka tautas dziesmas bieži piemin ābo-

liņu, bet tomēr gan te tik bieži kā iemīļotos «rudzus, miežus».

Tas še ir droši vien savvaļas āboliņš, jo laucinieks viegli var

novērot, ka zirgi, govis un cūkas mīļāki ēd āboliņu kā citas

lauku zāles. Vēl mūsu dienās netrūkst Latvijā tāda brīva

āboliņa aparās, tīrummalās, pļavmalās un ceļmalās, t. i. visur,

kur vien ir sastopama treknāka zeme. Senāk, kad vēl bija

daudz treknas zemes, kas nestāvēja zem arkla, šāda āboliņa

bija arī daudz vairāk. Ja nu āboliņš būtu sēts ari tīrumā, tad

taču tautas dziesmas, kas to tik bieži daudzina, droši vien uz

to arī aizrādītu. Grūti ir arī ierindot āboliņu seno triju lauku

dalījumā, jo āboliņš, līdzīgi ziemas rudziem, izaug tikai otrā

gadā pēc sēšanas. Vienā laukā bija papuve, otrā ziemājs,

trešā vasarājs. Ja āboliņu sēja rudzos, tad vasarājam bija va-

jadzīgs ceturtais lauks. Ja āboliņu sēja vasarājā, tad atkal

papuvei bija vajadzīgs ceturtais lauks. Nelielā daudzumā sē-

tam āboliņam, līdzīgi griķiem, zirņiem un lēcām, nebija saim-

niecībā nekādas sevišķas nozīmes.

Visgrūtāk man ir iedomāties, kādēļ gan vācu kungi būtu

izturējušies naidīgi pret āboliņa kopšanu un būtu piespieduši

latviešus to atmest. Labības kaltējamās rijas jau arī vācieši

nepazina un tomēr nebūt tās neatmeta. Ja nu ari tādas nesa-
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protamas iedomas vācu muižniekiem būtu bijušas, tad tomēr

nevaram ticēt, ka muižniekiem tik viegli būtu izdevies galīgi

izskaust āboliņa sēšanu. Mēs zinām, ka 13. un 14. g. s. muiž-

nieki maz iemaisījās zemnieku saimniecībā, ņemdami no vi-

ņiem tikai savus nodokļus. 15. gadsimtenis ir pārejas laik-

mets, kur zemnieku tiesības tiek arvienu vairāk ierobežotas.

Dažos apgabalos, kur muižnieki būtu bijuši zemniekiem lab-

vēlīgāki, jeb kur pēdējie būtu stāvējuši tālāk no «bargo kungu»

acīm, aizliegtais āboliņš gan būtu uzglabājies līdz 16. g. s.,

par ko mums jau ir diezgan sīki apraksti.

Nekāda filozofija par āboliņu nav vajadzīga, ja mēs

stingri turamies pie tautas dziesmu vārdiem, kur skaidri ir

teikts, kur āboliņš aug un kur to pļauj.

Div' pļaviņas es nopļāvu

Sarkanā āboliņa.
P. Caunītis Kalsnavā. B. 28610.

Āboliņa pļavu bridu

Uz Laiminu raudādama.

Krauze Kastrānē. B. 29159.

Vai [govs] palika smildzienā,

Vai ābola pļaviņā?
J. Priedīte Vietalvā. B. 28921.

Cielaviņa govis gana

Āboliņa pļaviņā.

P. Caunītis Kalsnavā. B. 29056.

Pāri bridu baltābolu,

Sarkanā meklēdama.

No daudz apgabaliem. B. 6034.

No šiem piemēriem redzam, ka āboliņš aug pļavā; bet

viņš ir sastopams arī ganībās.

Puiši dzēra krodziņā,

Kumeliņi ābolā.

Aronu Matīss Bērzaunē. B. 56, 6.

Govis, vērši ābolā,

Ganu meita tautiņās.

J. Līdaka Liel-lecavā. B. 741.

Māte mani ganos raida,

Es ganīt nemācēju,
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Noganīju griķu druvu,

Baltābolu domādama.

No daudz apgabaliem. B. 29569.

Tāpat āboliņu sastopam arī vecainē jeb dzedziedā, atmatā

un pat ceļmalā.

Ai, vecā vecainīte,

Aug tev daiļis dābolinš.
No daudz apgabaliem. B. 3148.

Vairāk smilgu dzedziedā,

Ne zaļā āboliņa.

No daudz apgabaliem. B. 4323.

Viegli tek tas pūriņš

Par ābula atmatiņu.

K. Vītols Džūkstē. B. 16734.

Ceļa malas āboliņ,

lesim abi vienu vietu!

No daudz apgabaliem. B. 9065.

Ceļa malas ābolam

Dižanie ziedi bira.

No vairāk apgabaliem. B. 9064.

Tā tad āboliņš aug visvairāk pļavās un ganībās, bet arī

vecās atmatās un ceļa malās, taisni tādās vietās, kur arī tagad

sastopam savvaļas āboliņu. Nekad šo dziesmu sacerētāji ne-

piemin āboliņu tīrumā. Es to nevaru iedomāties arī šādos

piemēros, kur J. Mazvērsītis domā atradis visdrošākās liecī-

bas par tīrumā audzinātu āboliņu.

Ēdiet, govis, purva zāli,

Lai stāv lauka āboliņš;

Lai stāv lauka āboliņš

Bērajam kumeļam.
Ansabergs Talsos. B. 28992.

Es sagrābu bāliņam

Divi kaudzes baltābola;

Vēl būt trešu sagrābusi,

Tautas vaļas vairs nelāva.

No vairāk apgabaliem. B. 28623.

Pļaujat sienu, kam vajaga,

Man sieniņa nevajaga;

VSsturiski un etnogrāfiski raksti
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Man pieplava tautu dēls

Tīru baltu āboliņu.
No daudz apgabaliem. B. 28693.

Tā jau ir pazīstama lieta, ka āboliņš aug gan laukā jeb

āra pļavās un ganībās, nevis purvā. Tāpat arī tautas meita

gluži parasti lepojas, ka viņa nepļauj vis kādu purva sienu,

bet gan pļavu ar āboliņu, jeb arī tautietis viņai tādu jau ir

sapļāvis. Ne te ir runa par āboliņa sēšanu, ne par pļaušanu

tīrumā.

Tādas dziesmas J. Mazvērsītis tomēr nepiemin, kur var

gluži skaidri redzēt, kā latvieši tikuši pie āboliņa.

Es sametu siena kaudzi,

Pus smildziņu, pus ābola.

Smildziņ' devu govij ēst, *

Āboliņu kumeļam.
F. Klaubergs Dundagā. B. 28624.

Pļaujiet sienu, kam vajaga.

Man sieniņa nevajaga,

Es savām(i) telītēm

Dāboliņu salasīju.
No vairāk apgabaliem. B. 28692.

Pļaujiet sienu, kam vajaga,

Man sieniņa nevajaga,

Man sapļāva tautu dēls,

Baltābolu lasīdams.

No vairāk apgabaliem. B. 28695.
.

Citā dziesma tautietis, zirgu ēdinādams,

Sijādams auzas devu,

Lasīdams āboliņu.

R. Vulfs Oziņos. B. 29738.

Jeb arī:

Izsijātas auzas devu,

Izlasītu āboliņu.
J. Līdaka Liel-lecavā. B. 29739, 1.

No šiem piemēriem redzam, ka tīra āboliņa toreiz latvie-

šiem nav bijis; bet ja tautietis jeb tautiete gribēja zirgu vai

govi sevišķi labi pabarot, tad viņi lasīja to laikam laukā no

siena.
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Uz āboliņā sēšanu it ka tomēr noradot šada dziesma:

Garām gāju sila malu,

Āboliņu dēstīdams;

Es domāju sila zemi

Par ārisku padarīt.

No vairāk apgabaliem. B. 27993.

Tautas dzejnieks te dzejiski tēlo pārāk grūtu jeb neiespē-

jamu darbu: sila zemes pārvēršanu par ārisku zemi. Tādēļ

it kā āboliņš tiktu stādīts jeb dēstīts. Āboliņš še taču netiek

sēts, un sila zeme še vēl nav tīrums. Augšējam aizrādījumam

jau drīzāk noderētu sekošais piemērs:

Pus kalniņa zirņu sēju,

Pus baltā āboliņa;

Pus mīīžiņa meita biju,

Pus neveikļa līgaviņa.

Kreims Alsungā. B. 27209.

,Arī šeit es neatrodu nopietnu runu par kārtīgu lauku ap-

sēšanu. Šeit tikai meita palielās, cik daudz viņa gribētu zie-

došu augu sēt, kā skaidri liecina citi varianti:

. Pusi dārza rožu sēju,

Pusi sīku magonīšu;
Pus mūžiņa nodzīvoju

Bez maizītes devējina.

Tautas dziesmas Ventas krastos. B. 22140.

Pus kalniņa rožu seju,

Pus baltā āboliņa;

Pus mūžiņa meita biju,

Pus netikļa līgaviņa.

J. Jansons Dundagā. B. 22140, l.

Laukus jau apsēja vīrieši, kamēr meitas seja tikai savas

puķes. ledomāsimies pat, ka pēdējās dziesmiņās būtu tikai

dzejiski tēlota āboliņa sēšana tīrumā. Kādēļ gan divas dzies-

miņas par āboliņa sēšanu tīrumā nevarētu celties arī par pē-

dējiem simtu gadiem, kur latvieši jau patiešām bija sākuši

kultūras āboliņu audzināt? Kāds iemesls mums būtu šīs dzies-

mas attiecināt uz seniem laikiem, kur uz rakstu pamata ābo-

liņa sēšana nav pierādīta? Bet mēs jau redzējām, ka ne pēc
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t. dziesmu valodas, ne arī pēc senajām latviešu ieražām še

nevar būt runa par kārtīgu tīruma apsēšanu ar āboliņu. Ar

to arī saimniecībā nebūtu nekas panākts, ja sētu tikpat daudz

āboliņa kā zirņu jeb pat rožu puķu dārzā.

Gluži pareizi J. Mazvērsītis aizrāda, ka āboliņš esot vis-

pirms sākts kultivēt Itālijā un Spānijā un tikai vēl 15. un

16. g. s. Tai pašā 16. g. s. āboliņš pārnācis uz Brabantu un

Flandriju, 17. g. s. uz Angliju un 18. g. s. beigās uz Vāciju.

19. g. s. pašā sākumā āboliņu sāk audzēt arī Baltijas muižās,

un no tām drīz vien pārņem šo jauno kultūras augu arī lat-

vieši. 1858. g. (71) «Latviešu Avīzēs» raksta kāds ziņotājs:

«Mans tēvs [priekš gadiem 50, ne tālu no Kuldīgas] sliktas

pļavas turēdams, pirmais sāka āboliņu druvās sēt. Cik reiz

viņam pārmeta, ka savu druvu plicinājot. Un tagad? Visa

pasaule cienī āboliņu.» Arī mans tēva tēvs Raunā savas jau-

nības gados, t. i. priekš kādiem simtu gadiem, esot dzirdējis,

ka daži saimnieki vēl esot lepojušies, ka viņi gan zāles savos

tīrumos nesēšot. Latgalē turpretī vēl mūsu dienās ne visi

zemnieki sēj āboliņu. Sevišķi to nedara tie saimnieki, kas vēl

turas pie triju lauku iekārtas. Tā tad gan tikai apmēram pē-

dējo simtu gadu laikā latvieši ir sākuši audzināt āboliņu savos

laukos, kādēļ par šā kultūras auga kopšanu jau senos laikos

gan nevarēsim runāt. To atzīst arī P. Kreišmanis savā rakstā:

«Zemkopība latvju daiņās» (J. Endzelīna un R. Klaustiņa

«Latvju tautas daiņas» 11, 164). Līdz ar to atkrīt arī vēro-

jums, it kā seno latviešu zemkopība būtu bijusi pārāka par

vācu zemkopību. Vismaz nav mums nekādu drošu pierādī-

jumu, kas šādu hipotēzi pabalstītu.

Ilgu laiku rudzi un mieži bijuši latviešu svarīgākā labība,

kādēļ arī Kr. Barona «Latvju Daiņās» 211 reiz laikam tiek mi-

nēti «rudzi, mieži» un 162 reiz «mieži, rudzi». No tā arī var

redzēt, ka rudzi jau ir izkarojuši virsroku pā miežiem, uz ko

aizrāda arī jaunavas parastais nosaukums «rudzu malēja».

Bet senāk gan laikam mieži bijuši svarīgākā labība, kādēļ

tautieti tik bieži (laikam 99 reiz) sauc par «miežu arāju»,

blakus ļoti retajam (laikam tikai 6 reiz) «rudzu arājam». Ru-

dzus laikam arī dārgāk pārdeva, kādēļ dziesmas vēl piemin,

ka tos ved uz Rīgu (27909) un sūta arī uz «Vāczemi» (27905,

27908). Sevišķi vēl bandinieka tīrumā aug «naudas rudzi»
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(27944—6). Pēc rudziem un miežiem trešā labība ir bez šau-

bām auzas.

Sēju rudzus, sēju miežus,

Sēju auzas vairumā:

Rudzi, mieži klaipu glauda,

Auzas glauda kumeliņu.

No daudz apgabaliem. B. 28133.

Visas šīs trīs labības sugas daudzina arī «lielajos tī-

rumos».

Rudzīts meta zelta vilni

Lielajā tīrumā.

No daudz apgabaliem. B. 28112.

Slikti rudzi izauguši

Lielajā tīrumā.

Biitners Kabilē. B. 27899, 1.

Sēju miežus lielu lauku

Līdz citam rudenim.

R. semināristi Blīdenē. B. 28131.

Ai, auziņa, baltskariņa,

Tev vajaga liela lauka.

Maz-Berķenē. B. 27896.

Rudzīšam, miezīšam,

Tam palīdu līdumiņu;

Auziņai, skariņai,

Tai lielie tīnimiņi.

No daudz apgabaliem. B. 28245.

Auzas tomēr ir mazāk svarīga labība, kādēļ tās labprāt

pielīdzina atraitnei jeb kalpam.

Auzas sēju tīrumā,

Atraitn' ņēmu līgaviņu.

Vai auziņa ne labība,

Vai atraitne ne līgava?
No daudz apgabaliem. B. 22172.

Auziņ' laba labībina,

Tikai gara sēnaliņa;

Atraitn' laba līgaviņa,

Tikai dzedra valodiņa.

No vairāk apgabaliem. B. 22173.
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Auzu skara, kalpa puisis,

Abi vienu lieluminu:

Auzai gara sēnaliņa,

Kalpam liela lielībiņa.
No vairāk apgabaliem. B. 12760, 1.

Lai nu gan auzas ir trešā labība, ko latviešu dziedātāji

daudzina, tomēr ne trešais lauksaimniecības ražojums, par ko

zemnieks ir ieņēmis arī vairāk naudas. Kur ir runa par nau-

das iejemšanu, tur trešā vietā visvairāk min zirgus un bites,

nereti arī govis. Spriežot pēc pēdējo laiku saimniecības, mēs

nu gan trešā vietā gaidītu linus un kviešus jeb pūrus. Tomēr

liniem tikai retumis ir piešķirta tāda ievērība, bet kviešiem

nekad.

Bij manam bāliņam

Treja talka vasarā:

Talkā pļāva rudzus, miežus,

Talkā linus plucināja.
D. Lauciņš Rundālē. B. 28412, 1.

Sēju auzas, aug man auzas,

Aug bērītis kumeliņš;

Sēju linus, aug man lini,

Aug man linu plūcējiņa.

J. Ezers Gramzdā. B. 28629.

Sēju lielu linu lauku

Celmainā līcītī;

Tur uzauga zelta lini

Sudrabiņa sēkliņām.
Pētersonu Kārlis Jaunmuižā. B. 28390.

Kur jājat, bandenieki,

Zīda pušķi ceļu slauka?

— Lielajā tīrumā

Rudzu, miežu raudzīties,

Kā stāv rudzi, kā stāv mieži,

Kā stāv mēļa linu druva.

Alaunu Reinis Ventspilī. B. 28026.

No tā nu mēs redzam, ka tautas dziesmu ziedu laikā (lai-
kam no 13. līdz 16. g. s.) latvieši vēl lielā mērā kviešus ne-

sēja. Šā laika otrā pusē, 15. un 16. g. s., kad cēlās daudzi-
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nātie bandinieki, gan jau būs sākuši sēt ari linus «lielajā tīru-

mā» un vest tos uz Rīgu pārdot, kā arī jau citā rakstā esmu

aizrādījis. Turpretī 13. un 14. g. s. linus sēja laikam vairāk

tikai pašu saimniecības vajadzībām, kamēr pārdošanai vairāk

audzēja rudzus un miežus. Blakus minētām labības sugām

toreiz stāvēja ziedos arī vēl senā dravniecība. Šādi vērojumi

no tautas dziesmām atbilst arī pilnīgi to laiku tirdzniecības

apstākļiem. Apmēram 13. un 14. g. s. Rīga vēl bija lielā mērā

zemkopības pilsēta, kas pati savos laukos ražoja arī labību un

linus, un tikai izvešanai iepirka labību. 15. g. s. attīstījās

Rīgā rūpniecība, kur izmantoja ari lielāku daudzumu linu, ko

pirka no zemniekiem. Tirdzniecībai un rūpniecībai attīstoties,

sāka ievest sukuru, kas nosita medus cenu un tādēļ ierobe-

žoja dravniecību. Tā tad nav nekādu nesaskaņu starp vēstu-

res liecībām no vienas puses un vērojumiem no tautas dzies-

mām no otras puses.

Jaunāka labības suga gan būs griķi, bet nevar tomēr no-

teikt, no kāda laika latvieši ar viņiem iepazinušies. Rietuma

Eiropā gan griķi sāk izplatīties tikai ap 17. g. s., lai gan re-

tumis tos sēja vairāk kā simtu gadu agrāk. Griķi ir ienākuši

no Āzijas, un krievi tos audzēja jau daudz agrāk kā rietumu

eiropieši. To ievērojot, varam domāt, ka latvieši tos būs agrāk

no krieviem aizjēmušies kā vācieši. Tā kā nu griķus apdzied

diezgan daudz skaistās dziesmās, tad latvieši būs tos laikam

sējuši jau 13. un 14. g. s. Rīgas vecos dokumentos griķi

(«Krickcn») vispirms ir minēti 1383. gadā.

Es nesētu griķu druvu,

Kad tā balta neziedētu;

Es neņemtu līgaviņu,

Kad tā mīli nedzīvotu.

No daudz apgabaliem. B. 11151.

Griķīt' sēju, griķīt' pļāvu,

Griķīts laba labībiņa:

Lēts bij kult, lēts bij malt,

Lēts putriņu izvārīt.

No daudz apgabaliem. B. 2800.

Griķīt' sēju, griķīt' aru,

Griķīt' viegli ritināt;
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Maza mana līgaviņa,

Nespēj rudzu ritināt.

No daudz apgabaliem. B. 27999.

Auzas skara lielījās:

Divi baltas vilnānītes;

Drīķīšam kantainam

Melni svārki, zābaciņi.

P. Caunītis Kalsnavā. B. 27943.

Griķu druva, brāļa sieva

Divējādu rotu nesa:

Pirmāk sedza baltu sagšu,

Pēc pelēku vilnainīti.

ĀronU Matīss Bērzaunē. B. 21534.

Ļoti retis tautas dziesmās tiek minētas lēcas, kādēļ va-

rētu domāt, ka tās ir pie mums gluži jauns kultūras augs.

Bet tās gan latvieši būs sējuši ļoti mazos apmēros, tāpat arī

kaimiņos igauņi (Manninen, 11, 1933, p. 34).

Sējas laiku latvieši vēroja no putniem, kamēr vēl nepa-

zina kalendāra. Pa visu garo sējas laiku kūko dzeguze

(27927, 28033), bet īstais sējas putns bija lakstīgala, kas, kā

zināms, dzied tikai vissvarīgāko sējas darbu laikā.

Pie lauksaimniecības ražojumiem pieder arī dārza sak-

nes, kuru vecākie piemēri, kā jau augšā minēts, bija rāceņi,

kāposti, rutki un sīpoli. Citi sakņu augi ir pārnākuši, pie lat-

viešiem droši vien jaunākos laikos un parasti no Vācijas.

Pētersīļus tomēr esmu piezīmējis kādās 18 dziesmiņās, kur

dažreiz daudzina arī «pētersīļu dārzu» (13358. 13365), kādēļ

man liekas, ka tos latvieši jau būs sējuši priekš 17. g. s. Citas

saknes būs ieviesušās pie latviešiem laikam ap 17. g. s., var-

būt sevišķi zviedru laikos. Cik man zināms, tad burkānus

piemin dziesmās 12 reizes, dilles 9 reizes, gurķus 7 reizes,

kāļus 3 reizes un ķiplokus 3 reizes. Tā tad visus šos jaunos

sakņu augus daudzina daudz retāk par vecajiem sakņu au-

giem: kāpostiem, rāceņiem un rutkiem.

Maza nesaskaņa iznāk tomēr ar kartupeļiem, kas ir mums

kādas 25 dziesmās pazīstami, lai gan latvieši sākuši tos kopt

savos laukos tikai vēl no 19. g. s. sākuma. Tā tad šo jaunāko

sakņu augu daudzina daudz vairāk nekā vecākos. Apstākļus

tuvāk apskatot, viss tas ir viegli saprotams. Vispirms kārtu-
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pēļus jau diezgan sen latvieši audzina plašos apmēros, kamēr

dārzu saknēm viņi vēl līdz šim nav piegriezuši pienācīgu vē-

rību. Senāk, turpretim, daudz saimnieki neaudzēja nekādu

jauno sakņaugu. Kartupeļi ir ieņēmuši agrāko rāceņu vietu

un dažos Kurzemes apgabalos pārjēmuši pat rāceņu vārdu.

Tādēļ arī senāko rāceņu dziesmu variantos sastopam nereti

kartupeļus, kamēr tupeņi, cits kartupeļu nosaukums, mainās

ar dupuriera. DārzOs arī latvieši audzējuši kartupeļus daudz

agrāk nekā tīrumos. 1858. g. (71) «Latviešu Avīzēm» raksta

jau augšā minētais ziņotājs: «Priekš kādiem 70 gadiem mans

tēvs netālu no Kuldīgas pirmais sāka kartupeļus druvā stādīt.

Līdz tam laikam [t. i. priekš 1788. g.] ir tikai rets kāds dārzā

mazumiņu kopis... Kāds vecs saimnieks viņam teicis: «Neba

manim purns kā cūkai, ka es iešu tādus augļus ēst, kas apakš

zemes aug!» Tā tad kāds rets saimnieks arī jau priekš
1788. g. kopis savā dārzā kādu mazumiņu kartupeļu. No pa-

zīstamajām Mirbaeha vēstulēm mēs zinām, ka jau 17. g. s.

Kurzemes hercogs sācis audzināt kādu svešu sakņaugu, ko

saucot par «Kartupfel». No turienes viņš drīzumā pārgāja

pie muižniekiem un no muižniekiem pie zemniekiem. Tā tad

nevaram, vis apgalvot, ka par kartupeļiem latvieši būtu daudz

vēlāk dabūjuši dzirdēt nekā par dillēm, gurķiem, kāļiem un

ķiplokiem. Kad nu kartupeļus sāka lielā mērā audzināt, tad

viņi, zināms, nevarēja palikt sveši arī dziesmās.

Tā nu mēs redzam, ka var rakstīt ari latviešu zemkopī-
bas vēsturi, lai gan chronikās par to nav mums gandrīz ne-

kādu ziņu. Jaunos atradumus latvieši ir mantojuši ne tikai no

Rietumu Eiropas vien, bet arī no Bizantijas, sevišķi ar krievu

starpniecību. Pat vēlākos laikos latvieši dabūjuši no krieviem

nevien griķus, bet laikam arī gurķus, kas senāk saukti par

agurķiem.

«Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1930. g. nr. 20.

Raksts ir iespiests no jauna ar pārlabojumiem un papildi-

nājumiem.
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