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IEVADAM

Zemkopības darba riku attīstība ir cieši saistīta ar zemkopības vēsturi*

Zemkopība ir apzinīga cilvēku darbība, kuras mērķis — iegūt arvien aug-
stākas ražas, saglabājot, atjaunojot un paceļot zemes auglību. Lai to pa-
nāktu, cilvēki izveidoja noteiktas zemkopības sistēmas un tām atbilstošus

zemkopības darba rīkus. So rīku attīstību noteica pastāvošais ražošanas

ceids, agronomijas un tehnikas vispārējais līmenis, kā arī dabas apstākļi.
Feodālisma laikmetā zemkopības darba rīki Latvijā, kā arī visā pa-

saulē bija ļoti vienkārši un savās formās visumā diezgan nemainīgi un

sastinguši. To primitīvismu dzimtbūtnieciskās verdzības apstākļos noteica

feodālā ražošanas veida sociāli ekonomiskais pamats. Klaušu zemnieks

kā tam iedalītos, tā arī muižas laukus apstrādāja ar paša gatavotiem darba

rīkiem. sāda sistēma atbilda tā laika tirgus visai niecīgajam pieprasīju-
mam, kas neierosināja lauksaimniecības straujāku attīstību.

Tomēr 18. gs. beigās stāvoklis lielā mērā mainījās. Līdz ar vispārēju
ražošanas spēku attīstību Eiropā, ar pasaules tirgus paplašināšanos tajā
arvien vairāk tika iesaistīti arī Baltijas muižnieki. Lauksaimniecība Latvijā
tika pakļauta pasaules tirgus konkurences likumiem, kas spieda to pārkār-
toties un piemēroties jaunām prasībām. Bet tirgus prasīto ražas kāpinā-
jumu un reizē arī lētumu nespēja nodrošināt ar spīļu arklu un egļu zaru

ecēšām apstrādātie tīrumi, kas nevarēja dot stabilas ražas. Lauksaimnie-

cībā bija jāpāriet uz jaunu saimniekošanas veidu.

Saprotams, pāreja no feodālā ražošanas veida zemkopībā uz kapitā-
listisko bija ilgstošs, pakāpenisks process. Latvijā feodālisma sairuma

posms iezīmējās ar 18. gs. beigām un turpinājās līdz 19. gs. vidum. Sai

laikā notika pastiprināta šķiru cīņa muižnieku un zemnieku starpā, kas

izpaudās tās augstākajā formā — plašos zemnieku nemieros. Uzskatu

cīņa par dažādiem lauksaimniecības attīstības ceļiem noritēja arī muiž-

nieku vidū. Kā vienu, tā otru izsauca pretrunas starp augošajiem ražoša-

nas spēkiem un tiem neatbilstošajām, atpaliekošajām ražošanas attiecī-

bām. Līdz ar to iestājās klaušu saimniecībā vēl neizmantoto zemkopības
iespēju un rezervju meklējumu laiks, kas saistīts ar dažādiem feodālajai
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iekārtai raksturīgo zemkopības darba riku un zemkopības sistēmu uzlabo-

jumiem. «Neviena sabiedriska formācija,» rakstīja K. Markss, «neaiziet

bojā, iekām nav attīstījušies visi ražošanas spēki, kam tā dod pietiekamu

plašumu, un jaunas, augstākas ražošanas attiecības nekad neparādās
agrāk, iekām to eksistences materiālie apstākli nav nobrieduši pašas vecās

sabiedrības klēpi.» 1 Sīs K. Marksa izteiktās domas pareizību atkārtoti

pierāda Latvijas lauksaimniecības attīstība 18. gs. beigās un 19. gs. pir-

majā pusē.

Latvijas muižas klaušu saimniecības sairuma posmā pārdzīvoja zinā-

mas grūtības, jo muižniekiem trūka kapitālu pārejai uz intensīvu lauk-

saimniecību. Viņi meklēja iespēju piemērot klaušu saimniecību tirgus pra-

sībām, maksimāli paplašinot savus laukus. Lai palielinātu tīrumu platību,
muižās uzplēsa pļavas un ganības, bet tas savukārt atsaucās uz lopko-

pību — samazinājās lopu skaits un to produktivitāte. Nesamērīgi paplaši-

nātajiem laukiem trūka mēslojuma. Lauku palielināšanas, kā ari to labākas

mēslošanas nolūkā izmantoja ari līdumus. Tomēr cerētie rezultāti izpalika.
Spēcīgu ražošanas kāpumu, kas atbilstu pasaules tirgus prasībām, varēja
nodrošināt vienīgi radikāls apvērsums lauksaimniecībā. Feodālajam perio-
dam raksturīgā trīslauku sistēma, kā ari tēvutēvu lietotie zemkopības
darba rīki bija izsmēluši savas attīstības iespējas. Augsnes dabiskā auglība

bija izmantota līdz pēdējam. Klaušu zemnieku ekspluatācija bija sasnie-

gusi savu galējo robežu. Sevišķi grūts bija kalpu stāvoklis: uz tiem gūlās

trīskārtīgs darba smagums — muižas arvien pieaugošo tīrumu, tāpat arī

saimnieku lauku apstrādāšana un visbeidzot nelielā zemes gabaliņa apkop-

šana, ko viņi saņēma no saimnieka kā atalgojumu.
Lai palielinātu zemnieku ekspluatācijas iespējas, kā arī novērstu

augošos zemnieku nemierus, muižnieki 1817.— 1819. g. Kurzemē un Vid-

zemē panāca jaunu agrārlikumu izdošanu. Ar šo likumu palīdzību muiž-

nieki ekspropriēja zemniekus, piesavinoties ne tikai viņu zemi, bet arī dalu

zemkopības darba rīku, mājlopu un sēklu, izveidojot izrentējamās saim-

niecībās t. s. «dzelzs inventāru». Lai nodrošinātu muižai nepieciešamās
darba rokas, zemniekiem tika piešķirta tikai ierobežota personīgā brīvība.

Kapitālu trūkuma dēļ muižnieki spieda zemniekus rentēt savu bijušo ieda-

līto zemi uz atstrādāšanas principa pamata, jo algotais darbaspēks muižai

izmaksātu dārgāk. V. Ļeņins atzīmēja, ka šāds darba atlīdzības veids ga-

līgi izputina zemnieku. 2

Galvenā klaušinieku sūtītāja bija vidējā zemniecība, kas nežēlīgās

ekspluatācijas un kapitālistiskās zemkopības attīstības rezultātā Latvijas
taukos ira, veidojot, no vienas puses, turīgo, bet galvenokārt — trūcīgo
zemniecību. Taču ne viena, ne otra nevarēja būt atstrādāšanas sistēmas pa-

mats. Turīgākais zemnieks centās vai nu izpirkt mājas, vai pāriet uz nau-

das renti, bet trūcīgais savukārt «zemei nav tā piesaistīts kā «vidējais»
zemnieks un tāpēc viņam ir daudz vieglāk aiziet projām un salīgi uz

1
K. Markss. Priekšvārds grāmatai «Par politiskās ekonomijas kritiku».

X- Markss, F. Enge1 s s. Darbu izlase divos sējumos, I. Rīgā, 1950., 326. lpp.
2 V. I. Ļeņins. Kapitālisma attīstība Krievijā. — Raksti, 3. sēj., 167. lpp.
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«brīviem» noteikumiem, t. i., par augstāku algu ...»
1 Samazinoties vidējās

zemniecības slānim, muižā kļuva jūtams strādnieku trūkums. Klaušu darbs

bija mazražīgs, un muižnieki pastiprināti sūdzējās par to. Lai paceltu
darba ražīgumu, daļa Baltijas muižnieku 19. gs. 30. gados ne tikai palie-

lināja atstrādājamo dienu skaitu, bet arī sāka vasaras karstākajā darba

laikā izmantot algotus strādniekus. Sajā sakarībā noritēja arī pāreja uz

naudas nomu.

Lai iekārtotu Krievijas iekšējā un arī ārējā tirgū konkurences spējīgu
zemkopību, Latvijā bija nepieciešams pāriet uz daudzlauku sistēmu, kas

būtu saistīta ar palielinātiem āboliņa sējumiem lopkopības bāzes nostipri-
nāšanai un augsnes struktūras uzlabošanai. Bet līdz ar to bija jāpāriet uz

jauniem, mehanizētiem zemkopības darba rīkiem — lauksaimniecības ma-

šīnām, jo, tikai savienojot abus šos priekšnoteikumus, varēja gaidīt labus

rezultātus. Tāpēc klaušu saimniecības sistēmai bija jāatmirst, dodot vietu

lauksaimniecībā progresīvākajai kapitālisfiskajai iekārtai. Sī procesa rezul-

tātā notika būtisks apvērsums līdz tam pastāvošajā zemkopības iekārtā,

kas pavēra visās lauksaimniecības nozarēs tehniskā progresa un algotā
darba izmantošanas iespējas. Tieši šo kapitālistiskās ražošanas īpatnību

augsti vērtēja X- Markss, norādot, ka kapitālisms «zemkopību — vismazāk

attīstītās sabiedrības daļas nodarbošanos — no empīriskas, mehāniski

mantotas nodarbošanās pārvērš par apzinīgu, zinātnisku agronomijas pie-
mērošanu, ciktāl tas vispār iespējams, pastāvot privātam zemes īpašu-
mam ...»

2 Reizē Markss norādīja, ka valdošo šķiru interesēs veiktā zem-

kopības racionalizācija tika realizēta uz laukstrādnieku pastiprinātas

ekspluatācijas un augsnes auglības nesaudzīgas izmantošanas bāzes. «Tur-

klāt ikviens kapitālistiskās zemkopības progress,» rakstīja K. Markss

19. gs. 60 gados, «ir ne tikai progress mākslā aplaupīt strādnieku, bet ari

mākslā aplaupīt augsni, ikviens progress tās auglības celšanā dotajā laika

posmā ir vienlaikus progress šās auglības pastāvīgo avotu sagraušanā». 3

Sī darba galvenais uzdevums — pētīt zemkopības darba rīku attīstību

un izmaiņas Latvijā pārejas posmā no feodālās uz kapitālistisko saimnie-

cības iekārtu. Bet, tā kā izmaiņas darba rīkos ir saistītas ar izmaiņām
zemkopības sistēmā un ražošanas attiecībās, tad autors daļēji pieskaras
arī tām, par cik tas nepieciešams pamatuzdevuma pareizai izpratnei.

Tālāk autors mēģinājis izsekot dažādām Latvijas zemkopības darba

rīku lokālajām īpatnībām kā to izveidojumā, tā detaļu nosaukumos. Kapi-
tālisms Latvijā attīstījās pa «prūšu» ceļu, bet tas veicināja feodālajai sa-

biedrībai raksturīgo palieku saglabāšanos, atļāva muižai ierobežot un kon-

trolēt zemnieku pārvietošanos. Līdz ar to zināmā mērā saglabājās lauku

noslēgtība. Sī noslēgtība un tāpat arī augstā zemes izpirkšanas maksa, kas

prasīja visus zemnieka ienākumus, bija par iemeslu tam, ka trūcīgās un

daļēji ari vidējās zemnieku saimniecībās līdz pat 19. gs. beigām saglabājās

1 V. J. Ļeņins. Kapitālisma attīstība Krievija. — Raksti, 3. sej., 173. lpp.
2 K.Markss. Kapitāls, 111. Rīgā, 1953., 599. lpp.
3 K. Markss. Kapitāls, I. Rīgā, 1951., 478. lpp.



agrākie primitīvie zemkopības darba rīki. Bet zinātniekam tas ļauj uz etno-

grāfiskā materiāla pamata izdalīt atsevišķus rajonus un parādīt, kā tiem

raksturīgās darba rīku īpatnības mainās līdz ar lauksaimniecības raciona-

lizāciju. Tādā kārtā feodālisma posmam raksturīgie zemkopības darba rīki

ne tikai atspoguļo ražošanas spēku un ražošanas attiecību attīstības līmeni,
bet arī uzrāda zināmas lokālas atšķirības, kas var noderēt latviešu tautas

etniskās vēstures pētīšanai.
Kā avotu šai darbā autors izmantojis etnogrāfisko materiālu, muzeju

un. arhīvu sniegtos datus, kā arī laikabiedru lauksaimniecībai veltītus ap-

cerējumus. Metodikas ziņā autors balstījās uz K. Marksa, Fr. Engelsa un

V. Ļeņina darbiem, īpaši ievērojot viņu norādījumus par zemkopības darba

rīku nozīmi augsnes dabiskās auglības pacelšanā un par to atbilstību no-

teiktām lauksaimniecības sistēmām.
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AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS

Avotus par zemkopības darba rīkiem var iedalīt divās grupās: 1) paši
darba rīki un 2) rakstītie avoti.

Latvijas PSR Vēstures, Brīvdabas un novadpētniecības muzeju fon-

dos atrodami eksponāti, kas savākti ekspedīcijās dažādos Latvijas rajonos.
Bez tiem muzeju arhīvos glabājas dažādu zemkopības darba rīku apraksti,
fotogrāfijas un zīmējumi, no kuriem daļa ir buržuāziskās Latvijas laikā

Pieminekļu valdes vāktie materiāli. Pēdējā, veltot galveno uzmanību zem-

nieku mājokļiem, vāca arī zemnieku sētās saglabājušos vecos darba rīkus,
kā arī centās pierakstīt no vecākās paaudzes pārstāvjiem informāciju par
vienu vai otru darba rīku un darba procesu. Pieminekļu valdes materiālu

trūkums ir tas, ka ne vienmēr zīmējumiem doti izmēri, kā arī dažreiz nav

atzīmēts, kādam nolūkam lietoja vienu vai otru zemkopības darba rīku.

Padomju Latvijas laikā vāktajos muzeju materiālos minētie trūkumi pa

lielākai daļai novērsti, pie kam katrs uzzīmētais darba rīks un aprakstītais
darba process pēc iespējas tiek datēts.

Latvijas PSR Vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļā (saīsināti LVM E)

glabājas arī lauku korespondentu iesūtītās atbildes uz aptaujas lapām par

dažādām materiālās kultūras nozarēm. Jautājumi tika sastādīti un izsūtīti

1941. g. sakarā ar Kultūras atlanta sagatavošanu. Atbildes sniedz diezgan
vispusīgu priekšstatu par zemkopības darba rīkiem 19. gs. otrajā pusē. Te at-

rodam ziņas par aprakstītā priekšmeta īpašnieka sociālo stāvokli, par to, kā,

no kāda materiāla un ar kādiem darba rīkiem zemnieks to gatavoja, kad un

kādam nolūkam darba rīku izmantoja, kā arī ar to veiktā darba procesa

aprakstu. Atbildes sniedz arī bagātu darba rīku terminoloģijas klāstu.

Minētais materiāls ir vērtīgs avots zemkopības darba riku zinātniskajiem
pētījumiem.

Ar zemkopības darba riku attīstības jautājumiem nodarbojas arī Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta etnogrāfijas sektors, kas,
sākot ar 1947. g., ekspedīcijās blakus citu jautājumu risināšanai vāca ari

materiālus par zemkopības darba rīku attīstību dažādos Latvijas rajonos.
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Pastiprināts etnogrāfiskā materiāla vākšanas darbs sākās ar 1952. g., kad

iesāka darbu Baltijas apvienotā kompleksā ekspedīcija. Tā organizēja
plānveidīgu materiālu vākšanu, tai skaitā arī par zemkopības darba rīkiem,
visās trijās Padomju Baltijas republikās. Ekspedīcijas darba gaitā, savie-

nojot maršruta un stacionārās pētniecības metodes, izdevās samērā īsā

laikā apsekot agrāk mazāk izpētītos Latvijas PSR rajonus. Savāktie ma-

teriāli glabājas Latvijas PSR ZA Vēstures institūta etnogrāfijas sektorā

(saīsināti E) un PSRS ZA Etnogrāfijas institūtā Maskavā. Ekspedīcijās

iegūto materiālu vērtējums tiek publicēts PSRS ZA Etnogrāfijas institūta

periodiskajā izdevumā «Советская этнография»,i kā arī republikāniskajos

periodiskajos izdevumos. 2

Darbā izmantoti arī Latvijas PSR Centrālā valsts arhīva (LCVA) pa-

gastu tiesu fondi, Senatnes pētīšanas biedrības un Vitebskas guberņas sta-

tistiskās pārvaldes materiāli, kā arī naudas rentes kontrakti ar Lugažu
muižas zemniekiem. Pagastu tiesu protokoli, kā arī citi arhīva materiāli

ļauj noteikt, cik ilgi lauku apstrādāšanā vēl izmantoja līdumu līšanas me-

todes, kad zemnieku sētās notika pāreja no trīslauku uz daudzlauku sis-

tēmu, kādus zemkopības darba rīkus lietoja tajā laikā, cik to bija vienā

zemnieku saimniecībā un kad arī te parādās jauni, intensīvāki darba rīki.

Minētie fondi sniedz arī dažas ziņas par to, kas izgatavoja darba rīkus,

kur ieguva materiālu to izgatavošanai.

Vissavienības ģeogrāfijas biedrības zinātniskajā arhīvā Ļeņingradā
izmantots J. Segrēna fonds. 3 J. Segrēns 1846. g. biedrības uzdevumā kopā

ar mākslinieku Pecholdu pētīja Kurzemes un Vidzemes ziemeļu daļā dzī-

vojošo lībiešu, kā ari Bauskas apkārtnē dzīvojošo krieviņu skaitlisko sa-

stāvu, valodu un dzīves veidu. Segrēna pārskatu labi papildina Pecholda

krāsainie zīmējumi, kuru bagātīgajā klāstā atrodam ne tikai antropolo-

ģiskus tipus, apģērbus un sadzīves ainas, bet arī darba skatus, kas sniedz

priekšstatu par darba rīku veidiem 19. gs. 40. gados. Pateicoties Pecholda

zīmējumiem, varam norādīt, ka Vidzemes ziemeļrietumu daļā, t. i., senajā
lībiešu apdzīvotajā teritorijā, lietotā grābekļa kāts pēc formas bija līdzīgs
Sāmsalas grābekļa kātam.

' Vissavienības ģeogrāfijas biedrības arhīvā glabājas arī J. Kuzņecova-
Kalēja 1869. g. Latgales ekspedīcijas piezīmes. Materiālu vākšanas gaitā
Kuzņecovs-Kalējs pievērsies zemnieku sociālās diferenciācijas, kā arī da-

žādu lauksaimniecības attīstības jautājumu pētīšanai.
V. Kapsuka Viļņas Valsts universitātes Zinātniskas bibliotēkas retumu

nodaļā glabājas uz Krievijas ģeogrāfijas biedrības izsūtītajām aptaujas

1 М.Морозова. О работе Латвийского отряда Прибалтийской объединенной
комплексной экспедиции в 1959 году. — Советская этнография, 1960, № 3, 175.—

177. lpp.
2 D. Zemzare. Etnogrāfisko ekspedīciju ieguvumi 1947. gada. — Latv. PSR

ZA Vēstis, 1948., 12. nr., 111.—124. lpp.; А. Кrast i n a. Etnogrāfu darbs zinātniskajā
ekspedīcijā Valkas rajonā 1958. gadā. — Latv. PSR ZA Vēstis, 1960., 4. nr., 189.—196. lpp.

3 Архив Географического общества Союза ССР, фонд А 36 1/25 (И. А. Шегрена).
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lapām par zemnieku saimniecību ekonomisko stāvokli saņemtās atbildes

par Vitebskas guberņu, kas iesūtītas 1872. g.
1 Atbildes sniedz pārskatu

par šajā laikā lietotajiem zemkopības darba rīkiem, kā arī lauku apstrādā-
šanas sistēmām.

Igaunijas PSR Centrālajā valsts vēstures arhīvā izmantoti Vidzemes

vispārnoderīgajai ekonomiskajai biedrībai iesūtītie materiāli (1185. fonds)

par zemkopības darba rīku uzlabošanu, par mašīnu ieviešanu, kā arī pār-
skata ziņojumi par lauksaimniecības vispārējo stāvokli.

No Baltkrievijas Centrālā valsts vēstures arhīva Mogiļevā fondiem

izmantoti 1844.—1858. g. sastādītie muižu inventāru saraksti. 2 Tie sniedz

pārskatu par to, kā un ar kādiem darba rīkiem tika apstrādāti muižu lauki,

kā ari ziņas par sējas kultūrām, par iegūto vidējo ražu utt. Tā kā inventāru

saraksti aptver gandrīz visas Latgales muižas, tad no- tiem iegūstam vis-

pusīgu priekšstatu par dažādu Latgales rajonu zemkopības attīstības

līmeni. Par muižu un zemnieku nesaskaņām pļavu un aramzemes jautā-

jumos sniedz ziņas zemnieku lietu komisija pie Viļņas ģenerālgu-
bernatora. 3

Arhīvu materiālu vidū īpaša vieta ierādāma J.-Kr. Broces (1742.—

1823.) un O. Hūna (1764.—1832.) rokrakstiem.

J. Broce, pārvācots čehs, filozofijas doktors un senatnes cienītājs,
1771. g. sāka vākt materiālus par Vidzemes vēsturi, pievēršot pie tam uz-

manību arheoloģijai, numismātikai, zemnieku un muižnieku dzīves veidam,

viņu apģērbam, celtnēm un zemkopības darba rīkiem. Šos materiālus viņš sa-

kopoja 10 sējumos, 4 pie kam gandrīz visus zīmējumus un aprakstus uzzīmēja
un sarakstīja pats. Zemkopības darba rīkiem, kā arī pašam darba procesam
veltīti vairāki desmiti zīmējumu. Zem katra attēla norādīta vieta, kur tas

uzzīmēts, un gandrīz vienmēr attēlam pievienots īss apraksts, pie tam

darba rīku un to detaļu nosaukumi doti latviešu valodā; pēdējam ir sva-

rīga nozīme, jo tas ļauj izdarīt salīdzinājumus ar vēlākā posma terminolo-

ģiju. J. Broce vāca un pārrakstīja arī senas hronikas, dienasgrāmatas un

arhīvu dokumentus. Viss minētais materiāls savākts krājuma «Livonica»

27 sējumos. Pirmais sējums sākas ar izrakstiem no 1791. g. sadegušās
J. Helmsa hronikas, kas sarakstīta 1628.—1643. g.

5 Tajā uzzīmēts zem-

nieks ar izkapti garkāti, kuras kāts īsāks nekā tām pašām izkaptīm 18.

un 19. gs. Zīmētā izkapts attiecas uz 16.—17. gs., bet varbūt arī uz daudz

1 Vilniaus valstvbinis V. Kapsuko v. universitetas Moksline- bibliotēka, retumo

skvrius, fondas А 61: Русское географическое общество.
2 Центральный государственный исторический архив Белорусской ССР (turpmāk

ЦГИАБ), ф. 1628, Витебский губернский комитет по инвентаризации помещичьих

имений (1844—1858 гг.).
3 ЦГИАБ, ф. 1648, Комиссия по крестьянским делам при виленском генерал-

губернаторе (1863—1869 гг.).
4 J. Chr. Brotze. Sammlung verschiedener Lieflāndischer Monumente, Prospecte,

Mūnzen, Wappen etc., Bd. 1-Х. (Rokraksts, glabājas Latv. PSR ZA Fundamentālas

bibliotēkas retumu nodaļā.)
5 J. Hel m s. Wahrhafftige aus Copiae derre Lyfflāndische vndt Churlāndische

Cronica, etc.
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senāku posmu, jo Helmss to savukārt bija nozīmējis no kādas vecākas

Vidzemes vai Kurzemes hronikas. 1

Naudas-preču saimniecības attīstība 18. gs. beigās spieda uzlabot pa-
stāvošo zemkopības sistēmu, veicināt lopkopības attīstību, attīstīt zemnieku

rūpaius un iekšējo tirdzniecību. Ar šiem jautājumiem līdzīgi pārējo Krie-

vijas guberņu muižniekiem sadūrās arī Vidzemes un Kurzemes muižnieki.

Zemais ražošanas spēku attīstības līmenis un dzimtbūtnieciskās ražošanas

attiecības kavēja šo jautājumu ātru atrisināšanu, bet augošie zemnieku

nemieri lika vietējiem muižniekiem nopietni apsvērt radušos stāvokli. Sajā
sakarībā, sekojot Pēterburgas Brīvās ekonomiskās biedrības paraugam un,

liekas, pēc tās ierosinājuma, Vidzemes guberņas valde 18. gs. otrajā pusē

izsūtīja mācītājiem jautājumus par viņu draudzē esošo muižu un zemnieku

saimniecību attīstības līmeni. Jautājumu nolūks bija viens — rast atbildi,

kā sekmēt zemkopības ienesību, palielināt dzimtcilvēku darba ražīgumu
un muižu ienākumus, paliekot dzimtbūtnieciskās klaušu saimniecības

ietvaros. Vidzemes guberņas valdē 18. gs. 70.—90. gados iesūtītās atbildes

uzdeva sakārtot A. Hupelim. Vairāk vai mazāk regulāri atbildes uz uzstā-

dītajiem jautājumiem tika iesūtītas arī 1818.—1822. g. Ārsts O. Hūns sis-

tematizēja un sakārtoja atbildes pa apriņķiem un draudzēm 37 sējumos.
2

Te atrodam pārskatu par zemkopības un lopkopības attīstības līmeni, par

zemes apstrādāšanai lietotajiem darba rīkiem. Daļu no materiāliem Hūns

1814. g. Pēterburgā krājumā ar nosaukumu «Дополнение к ме-

дико-топографическому описанию Лифляндии, с присовокуплением та-

белей о состоянии оспы и чертежей крестьянских изб и бань». Krājumā
ievietotie materiāli aptver laika posmu no 1800. līdz 1803. g. un sniedz

vispusīgu priekšstatu par zemnieku likteni neražas gados.

Starp iespiestajiem avotiem atzīmējami dažādi ceļojumu apraksti, 3

bet it īpaši lauksaimniecības rokasgrāmatas, kas parādās 17.—18. gs.

Zviedru-poļu kara (1600.—1629. g.) rezultātā Latvija bija viscaur izpos-

tīta, aramzemes platība samazinājās gandrīz par pusi. Lai veicinātu zem-

kopības atdzimšanu, tad tika izdotas pirmās lauksaimniecības rokasgrā-
matas muižniekiem, kurās .izteiktas dažādas pamācības, novērojumi,
iekrātā pieredze. Tā 1645. g. Rīgā iespieda Salamona Guberta (kas ilgus

1 J. Chr. Brotze. Auszūge aus einer alten geschnebenen Lieflāndischer Chronica. —

Livonica, Bd. I, 1., 10. lpp. (Rokraksts, glabājas Latv. PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas

retumu nodaļā.)
2 LCVA, 6810. fonds — О. Huh n. Topographisch-statistische Beitrāge (Reval,

Baltischport, Hapsal, Weissenstein, Wesenberg, Dorpat, Fellin, Lemsal, Pernau, Schiock,

Walk, Wenden, Werro, Wolmar, Arensburg, Mitau, Bauske, Friedrichstadt, Goldingen,

Grobin, Hasenpoth, Jakobstadt, Libau, Pilten, Tuckum, Windau).
3 Tā Oleārijs savā 1635. g. ceļojuma aprakstā pakavējas pie līdumu zemkopības

Vidzemē (А. Оleаr i v s. Vermehrte neue Beschreibung der Moscowitische_n und

iPersischen Reise. Schlesswig, 1656, 101., 112. lpp.), bet Brandenburgas kūrfirsta sūtniecī-

bas dalībnieks holandietis J. Brands, kas 1673. g. brauca cauri Kurzemei un Vidzemei,

sniedz interesantas ziņas par labības kulšanas paņēmieniem, kā arī par rijām Kurzeme

iJ. А. В r a n d. Reisen durch die Marek Brandenburg, Preussen, Churland, Liefland, etc.

Wesel, 1702, 70.—71. lpp.).
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gadus bija mācītājs Vidzemes dažādās draudzēs — Nītaurē, Mālpilī, Sun-

tažos, Koknesē) darbu «Stratagema oeconomicum, Oder Akker-Student».

Kā visiem Vidzemes mācītājiem, arī Gubertam bija mācītājmuiža, kur viņš
zemes un lopu kopšanai pievērsa tādu pašu uzmanību kā savas draudzes

dvēseļu «ganīšanai». Guberts apraksta savus praktiskos novērojumus un

pieredzi, tāpat ar lauksaimniecību saistītas zemnieku paražas un laika pa-

reģojumus. Kā norāda J.-G. Arnts, 1 S. Guberts savā darbā izmantojis arī

Rīgas ārsta Stopiusa nepublicēto manuskriptu «Lieflāndische Oeconomia».

Mācītāja Guberta lauksaimniecības rokasgrāmatai bija lieli panākumi.
■Simts gadu laikā tā piedzīvoja 4 izdevumus — 1645., 1649., 1668. un

1757. g. Darba popularitāte pamudināja arī krievu muižniecību iepazīties
ar to. Tādēļ, barona I. Cerkasova ierosināts, lielais krievu zinātnieks M. Lo-

monosovs 1760. g. pārtulkoja tokrievu valodā ar nosaukumu «Лифляндская
экономия». 2

Vidzemes visai zemo labības ražu kāpināšanas jautājumam veltīta

arī otra šā laikmeta zemkopības rokasgrāmata — Johana Hermaņa «Lieff-

lāndischer Landmann», kas iznāca Rīgā 1662. g. un arī piedzīvoja vairākus

izdevumus (1665., 1695. g.). Tāpat kā S. Guberts, J. Hermanis galveno
ražas kāpinājuma iespēju saskatīja zemes dabiskās auglības pacelšanā ar

mēslojuma — pelnu vai kūtsmēslu palīdzību, bet nevis ar zemkopības darba

rīku uzlabošanu. Hermaņa darbs interesants vēl tajā ziņā, ka viņš, ap-
rakstot ķuteļu dedzināšanu, norāda, ka to dara tikai Igaunijas guberņas

.zemnieki. 3 Salīdzinot šos datus ar citiem materiāliem, varam apmēram
noteikt, kad ķuteļu dedzināšana ieviesās Vidzemē.

Gadsimtu vēlāk līdzīgu rokasgrāmatu 4 izdeva Johans-Bernhards

Fišers, kas kopš 1710. g. strādāja Rīgā par ārstu, bija arī ķeizarienes Annas

galma ārsts un Krievijas Medicīnpārvaldes direktors, bet no 1742. g. līdz

mūža beigām dzīvoja nelielā muižā Rīgas tuvumā, kur arī sarakstīja
savu Vidzemes lauksaimniecības grāmatu. Fišera darba priekšvārdā, kuru

uzrakstījis J.-G. Arnts, sniegts pārskats par līdz tam laikam iznākušajām
lauksaimniecības rokasgrāmatām. Te jau norādīts, ka, tikai izmantojot

jaunākos atzinumus zemkopībā, var cerēt iegūt labu ražu. J. Fišera grāmata
sastāv no trim daļām: pirmajā daļā apskatīti dažādi lauksaimniecības un

lopkopības jautājumi, otrajā daļā — lopu sērgu cēloņi un to apkarošana,

trešajā — zemnieku slimības. Tā kā Fišers bija ārsts, tad ārstniecības

padomiem mājlopu un dzimtcilvēku slimības gadījumos veltīta viņa

darba lielākā daļa. Mūs interesē Fišera grāmatas pirmā daļa, kurā viņš, ap-

rakstot pastāvošo zemkopības sistēmu, jau ienes zināmu lauksaimniecības

1
Sk. J. В. Fischer. Lieflāndisches Landwirthschaftsbuch, auf die Erdgegend

von Lief-, Est- und Curland eingerichtet. Halle, 1753, Vorrede.
2 П. H. Б c p к о в. Ломоносов и «Лифляндская экономия». — Ломоносов. Сбор-

ник статей и материалов, 11. М.—Л., 1946, 274.-275. Iрр.; П. Н. Берк о в. Библиогра-

фия эвристика. М., 1960, 119. Iрр.
3 J. Hermann von Neidenburg. Lielflāndischer Landmann. Riga, 1695, 17. —

18. lpp.
4 Sk. 1. piezīmi. Otrais izdevums: Riga — Leipzig, 1772.
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racionalizācijas vēsmu. Tā vēl vairāk jūtama grāmatas otrajā izdevumā, kas

iznāca 1772. g.: ievadā Fišers tur atzīmē, ka būs iepriecināts, ja viņa darbs

noderēs tiem lauksaimniekiem, kas ražo tirgum; 1 viņš ieteic muižniekiem

lietot 10—12 lemešu arklu velēnu griežamā vienlemeša arkla vietā. 2 Fišera

darbā plašāk aplūkoti arī jautājumi par siena un labības pļaušanai lieto-

jamiem darba rīkiem, kā arī par kuļmašīnām. Grāmatas otrā, papildinātā
izdevuma iznākšanu sekmēja ne tikai Latvijas saimnieciskie apstākļi 18. gs.

otrajā pusē, bet arī Brīvās ekonomiskās biedrības pasākumi zemkopības
darba rīku un mašīnu uzlabošanā 3 (Fišers bija šīs biedrības biedrs kopš
1767. g.). Tulas muižnieks Vasilijs Ļevšins 1772. g. pārtulkoja J. Fišera

darba pirmo izdevumu krievu valodā ar nosaukumu «Лифляндская эко-

номия».
4 Par šo tulkojumu Brīvā ekonomiskā biedrība piešķīra Ļevšinam.

zelta medaļu. 5

Diezgan dziļi Vidzemes zemnieku dzīvē un to attiecībās ar muižu

ieskatījies Augusts-Vilhelms Hupelis (1737.—1819.). Viņš dzimis Vācijā,
beidzis Jēnas universitāti un 1757. g. pārnāca uz Vidzemi, kur pāris gadus
strādāja par mājskolotāju, bet kopš 1759. g. — par mācītāju Vidzemes

igauņu daļā (Peltsamā). Guberņas valde uzdeva viņam apkopot tai iesūtī-

tās Vidzemes mācītāju ziņas par draudžu topogrāfiju, muižām, sējumiem,,
zemnieku paražām v. c. jautājumiem. A. Hupelis to sekmīgi veica, publi-

cējot īpašu darbu 3 sējumos. 6 Zemkopības stāvoklim veltīts darba otrais

sējums, kur sniegti diezgan plaši zemkopības darba rīku un darba procesu

apraksti. Hupeļa izteiktās domas par darba ražīguma celšanu skaidri lie-

cina, ka muiža šai laikā sāka cīnīties par ražas palielināšanu, nedomājot
tomēr par dzimtbūšanas atcelšanu un jaunu darba rīku iegādi, bet gan

tikai par pastāvošo darba rīku nelieliem uzlabojumiem un klaušu darba

apjoma palielināšanu. A. Hupeļa personīgie novērojumi, kā arī iesūtīto

atbilžu studijas parādīja viņam, ka dzimtzemnieks, kas ēd pelavu maizi

un ar paša gatavotiem primitīviem darba rīkiem no rīta līdz vakaram

strādā muižas tīrumā, nav spējīgs ievērojami palielināt darba ražīgumu.

Tomēr, būdams uzticīgs valdošās šķiras interešu aizstāvis, A. Hupelis ap-

mierinājās tikai ar ieteikumu muižai iegādāties labākus zemkopības darba

rīkus. Visumā Hupelis piekrita muižniekiem, ka vēl iespējams palielināt
zemnieku klaušu darba apjomu un tādā veidā kāpināt lauksaimniecisko-

ražošanu. 7

Lai veicinātu dzimtbūtnieciskās klaušu saimniecības attīstību, A. Hu-

pelis pat izstrādāja muižniekiem rokasgrāmatu klaušu darba organizēša-

1 J. В. F i s сh c r, cit. darbs, 1772, Vorrede.
2 Turpat, 39.—40. lpp.
3 А. И. Xоднc в. История императорского Вольного экономического общества'

с 1765 до 1865 года. СПб., 1865, 231.—235. lpp.
4 Центральный государственный исторический архив СССР, ф. 91, оп. 1, д. 400,.

лл. 1—204.

5 Труды Вольного экономического общества (turpmāk ТВЭО), XX, 1772, 206. lpp..
6 А. W. Нир е 1. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, I

—
111.

Riga, 1774, 1777, 1782.
7 Turpat, 11, 219., 220., 236., 238., 242. lpp.
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nai muižā, papildinot un paplašinot J. Fišera grāmatā izteiktās atziņas. 1

Viņš publicē ari polefniska satura rakstus par dažādu līdumu dedzināšanas

veidu lietderību, kā arī par pļavu un lopbarības jautājumiem. 2 Apspiesta-

jiem un klaušu nomāktajiem zemniekiem Hupelis nejuta līdz. Pat Baltijas
vācu vēsturnieks H. Dīderihss norāda, ka A. Hupelis «. .. apraksta tos, kuru

vidū viņš dzīvo, tā, kā daži šodien lasītājiem pasniedz svešas pasaules

•daļas mežoņu tautu dzīvi». 3

Daudzējādā ziņā A. Hupelim radniecīgs ir Vilhelms-Kristiāns Frībe

(1762.—1811.), ienācējs no Tīringas, kur viņa tēvam piederēja neliela mui-

žiņa. Nonācis Latvijā, V. Frībe, sākot ar 1784. g., 17 gadus strādāja par

mājskolotāju dažādās Vidzemes muižās, bet kopš 1804. g. — par Rīgas

apriņķa skolu inspektoru. Viņš daudz rakstīja par Baltijas vēstures jautā-
jumiem, bet tai pašā laikā universitātē iegūtās ekonomiskās zināšanas,

tāpat samērā plašie vietējās dzīves un zemkopības novērojumi, kā arī sa-

biedrībā radusies interese par lauksaimniecības jautājumiem pamudināja
V. Frībi rakstīt par Vidzemes lauksaimniecību. Viņa pirmais raksts šai

jautājumā, ko savā žurnālā iespieda A.-V. Hupelis, saucās «Kaut kas par
dzimtbūšanu un brīvību, sevišķi attiecībā uz Vidzemi», 4 bet nākošais —

«Vidzemes zemnieku kultūras pirmais sākums». 5 V. Frībe uzskata, ka zem-

nieku nekāda apgaismība nav skārusi un vēl ilgi neskars; viņa tukšo vē-

deru nevarot piepildīt neviens dzimtkungs, un «jābrīnās, ka tik bēdīgs
ģindenis spēj vadīt arklu un izkapti». 6 Zemnieku posta stāvokļa cēloni

«ekonomists» Frībe neredz dzimtbūtnieciskās klaušu saimniecības iekārtā,

bet gan viņu pašu raksturā: zemnieki esot rupja, neattīstīta tauta, viņi ir

jāpiespiež strādāt un tāpēc no klaušām nav atbrīvojami.

V. Frībe kļuva par Vidzemes muižnieku «ekonomistu un statistiķi» un

kā tāds 1801. g. tika pieņemts par muižnieciskās Vidzemes vispārnoderīgās
ekonomiskās biedrības sekretāru. Sī biedrība izdeva ekonomisku rakstu

periodisku krājumu «Oekonomisches Repertorium fūr Liefland», kas propa-

gandēja dažādus muižu saimniecības uzlabojumus, kā arī jaunās agroteh-
niskās atziņas. V. Frībe biedrības uzdevumā uzrakstītajā «Priekšvārdā»

krājuma I sējumam uzaicināja muižniekus un muižu pārvaldniekus, lai viņi
iesūtītu biedrībai savus novērojumus par laukkopību, kā arī ziņas par

1 A. W. Hupel. Oekonomisches Handbuch fur Lief- und Ehstlāndische Guthsher-

ren, wie auch fur deren Disponenten, darinn zugleich Ergānzungen zu Fischer's Land-

vvirthschaftsbuche geliefert, auch fur auswārtige Liebhaber die Lieflāndischen Verfah-

rungsarten hinlānglich dargestellt werden, I. Teil. Riga, 1796.
2 Rakstu par pelnu izmantošanu lauku mēslošanā A.-V. Hupelis 1789. g. iesūtīja

Brīvajai ekonomiskajai biedrībai (Гупель. О делании пашенной земли плодородною

посредством огня. — ТВЭО, XXXIX, 2-е издание, 1825, 44.-58. lpp.).
3 Н. Diederichs. Garlieb Merkel als Bekāmpfer der Leibeigenschaft und seine

Vorgānger. — Baltische Monatsschrift, XIX, 1870, 50. lpp.
4 Friebe. Etwas ūber Leibeigenschaft und Freiheit, sonderlich m Hinsicht auf

Liefland. — Nordische Miscellaneen, 15.-17. Stuck, 1788, 744.-768. lpp.
5 Friebe. Erster Anfang zur Cultur der lieflāndischen Bauern. — Turpat, 18. —

19. Stuck, 1789,524.-546. lpp.
6 Turpat, 530. lpp.
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jaunievedumiem šajā jomā. Lai iesūtītie raksti aptvertu noteiktus zemkopī-
bas jautājumus, Frībe turpat formulēja biedrību interesējošus 26 jautāju-
mus, no kuriem divi (6. un 15.) attiecās uz darba rīkiem (vai laukkopībā ir

ievesti jauni darba rīki un ar kādiem panākumiem, vai ieved jaunas mašī-

nas vai arī uzlabo vecās). 1

Visvairāk rakstu Vidzemes vispārnoderīgajai ekonomiskajai biedrībai

iesūtīja par kulšanas paātrināšanai nepieciešamajiem darba rīkiem.

V. Frībe savos uzskatos par mašīnu ieviešanu pilnīgi pievienojās muižnieku

viedoklim, ka jāuzlabo vecie darba rīki, ieviešot jaunus tikai tajā gadījumā,
ja tos var izgatavot lauku amatnieki un tie neprasa lielus naudas ieguldīju-
mus. Savās «Piezīmēs» Luces rakstam «Anfrage wegen einer Dreschma-

schine und vorlāufige Anzeige von derDreschwalze» viņš norāda: «Ja arī šī

uzlabotā Peclera kuļmašīna veic visu, ko no tās gaida, tad taču tā šejie-
nes zemniekiem kā strādniekiem visumā ir par sarežģītu un prasītās cenas

dēļ arī ne katram muižniekam derīga. Daudz labāks turpretim ir tā sauca-

mais Veronas kuļamais bluķis. Tas ir tik vienkāršs, ka to var pagatavot
katrs zemnieku galdnieks, un tik lēts, ka bez šeit izmantota koka nekāds cits

materiāls nav vajadzīgs.» 2 Arī savos turpmākajos rakstos Frībe aizstāv ku-

ļamā bluķa izmantošanu muižās. 3 V. Frībes nostāja jautājumā par jaunu
darba rīku ieviešanu atbilda tā laika lauksaimniecības stāvoklim, dzimtbūša-

nas iekārtai un muižniecības interesēm, par ko liecina tas, ka kuļamo bluķi
drīz sāka propagandēt paši muižnieki. 4 Kuļamā bluķa izmantošana neno-

liedzami paātrināja kulšanu, pie tam tā lietošana un pagatavošana nepra-

sīja nekādas sevišķas darba iemaņas, tātad bija pa spēkam klaušu zem-

niekam.

1804. g. Brīvā ekonomiskā biedrība izsludināja konkursu par salīdzi-

nošiem izmēģinājumiem aršanā ar spīļu arklu, kā arī angļu, vācu un citiem,

ārzemju arkliem. Konkursā savu darbu iesūtīja arī V. Frībe. Viņš atzina

spīļu arklu par piemērotāko darba rīku smilšainai Ziemeļkrievijas, tātad

arī Latvijas augsnei. s

1 Friebe. Vorbericht. — Oekonomisches Repertorium fur Liefland, 1. Bd., 1. Stuck,.
1808, VI—VII lpp.

2 Friebe. Anmerkungen. — Turpat, 2. Band, 3. Stuck, 1808, 749. lpp.
3 Friebe. Beschreibung und Abbildung der Veronesischen Dreschwalze. —

Tur-

pat, 3. Bd, 1. Stuck, 1809, 69.-86. lpp.
4 Sivers. Nachtrāge ūber die Veronesische Dreschwalze. — Turpat, 3. Bd, 3

Stūck, 1809, 332.—335. lpp.; Р. Sivers. Bitte an aile diejenigen, welche Versuche mit

der Dreschwalze anstellen und diese offentlich bekannt machen wollen. — Turpat,
4. Bd, 3. Stūck, 1809, 733.—736. lpp.; В luhmc n. Neue Bestātigung von der Wirk-

samkeit der Veronesischen Dreschwalze.
— Turpat, 4. Bd, 2. Stūck, 1809, 597.—599. lpp.

5 Friebe. Welche Pflūge sind auf einerlei Boden v. dergl, wenn mit denselben

vergleichende Versuche angestellt werden, fūr den Ackerbau m Russland und m den

verschiedenen Gegenden dieses Reichs die vorzūglichsten? — Oekonomisches Repertorium
fūr Liefland, 6. Bd, 2. Stūck, 1810, 515.—572. lpp. (iespiests ari krievu valodā —

ТВЭО.

LX, 1808, 238.—325. lpp.). — Jāatzīmē, ka par V. Frībes darbiem zemkopības un lopko-
pības uzlabošana Brīvā ekonomiskā biedrība Pēterburgā piešķīra viņam 12, bet dažādas

citas biedrības —
3 prēmijas (Neknolog. Dr. Wilhelm Christian Friebe. — Oekonomisches,

Repertorium fūr Liefland, 8. Bd, 2. Stūck, 1811, 599.—605. lpp.).
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Lai iepazīstinātu lasītājus ar vācu lauksaimnieka A. Tēra idejām lauk-

kopībā, 1 V. Frībe 1802.—1808. g. izdeva 4 sējumos darbu «Lauksaimnie-

cības teorētiskas un praktiskas uzlabošanas pamati Vidzemē». 2 Šai darbā

izpaužas V. Frībes lielā interese par intensīvu lauksaimniecību. «Fišera

Vidzemes lauksaimniecības grāmata,» raksta Frībe, «kuru izmanto lielākā

daļa muižnieku un pārvaldnieku, pat vēl otrais (1772. g.) izdevums, gan-
drīz nav vairs mūsu gadsimtā lietojama. Kopš šā darba iznākšanas lauk-

saimniecība Vidzemē ir ļoti pārmainījusies.» 3 Tāpat, pēc Frībes domām,

nederēja arī Fišera grāmatas 1796. g. Hupeļa pārstrādājums. 4 V. Frībe

saprata, ka maksimālo peļņu no savām muižām dzimtkungi iegūs, vienīgi

pārejot uz intensīvu lauksaimniecību. Tādā kārtā šis Frībes darbs iezīmē

pagriezienu lauksaimniecības rokasgrāmatās, kuras jau pauž jaunas agro-

nomijas atziņas. Bet Frībes ieteiktās zemes apstrādāšanas metodes atrada;

maz dzirdīgas ausis, jo nebija savienojamas ar pastāvošām ražošanas at-

tiecībām, prasīja kārtīgu zemes apstrādāšanu un prāvas naudas summas.

A. Hīks, novērtējot Vidzemes vispārnoderīgās ekonomiskās biedrības dar-

bību 19. gs. pirmajā gadu desmitā, norāda, ka «lielākā daļa (muižnieku.—
/. L.), ja tā izmantoja kādu rokasgrāmatu, tad apmierinājās ar Hupeli, un

šai ziņā ekonomiskajai biedrībai bija jāveltī lielas pūles, jo biedrības žur-

nāla «Repertorium» praktiskie raksti vēl nebija iekarojuši plašu atzinību,

publikā, lai gan tā savas burtnīcas izdalīja bez atlīdzības». 5 V. Frībes iz-

teiktās un propagandētās ārzemju laukkopības idejas varēja tikt realizētas

tikai pagājušā gadsimta 30.—40. gados, jo tad muižas pamazām sāka

ieguldīt naudas līdzekļus lauksaimniecībā un izmantot algotu darbaspēku.
18. gs. beigās iespiesta arī pirmā lauksaimniecības literatūra latviešu

valodā. Lai saglabātu feodālo ražošanas sistēmu, bija nepieciešams maz-

liet nostiprināt galvenā ražotāja — zemnieka saimniecību. Vieni to centās

panākt, uzlabojot augsnes sastrādāšanu, 6 citi — ieteicot zemniekiem audzēt

jaunas kultūras — kartupeļus pašu uzturam 7
un āboliņu lopbarībai. 8 Mūs

visvairāk interesē 1783. g. Jelgavā publicētais X- Gercimska darbs. Viņš

pats neprata latviešu valodu, un viņa manuskriptu latviski tulkoja mācī-

tājs F. Mačevskis. Grāmatā ir doti daži norādījumi, kā labāk mēslot laukus,.

1 A. Thaer. Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft und ihrer

neueren practischen und theoretischen Fortschritte m Rūcksicht auf Vervollkommnung
deutscher Landwirtbschaft. Hannover, 1801.

2 W. Ch. Friebe. Grundsatze zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung
der Dreschwalze anstellen und diese offentlich bekannt machen wollen.

— Turpat,
3 Turpat, I, 7.-8. lpp.
4 Turpat, 8. lpp.
5 [A. Hueck.ļ Darstellung der landwirthschaftlichenVerhaltnisse m Esth-, Liv-und

Curland. Leipzig, 1845, 127. lpp.
6 [C. D. G. G c г с i m s к i.] No zemes un māju kopšanas latviešu jaunekļiem par labu.

Jelgavā, 1783.
7 F. D. V ā r. Kartopelu Dārs, ko tāpēc, lai mīļi Vidzemes latvieši ne vairs uz priekšu

grūtu badu cieš, viens no viņu uzticamiem dzīves biedriem še rakstos stāda. Rīgā, 1790.

8 J K. Subarta Kleefelda Padoms visiem arājiem dots, kam trūkums pie

lopu ēdumiem iraid. Ko latviskā valodā tulkojis un Pielikumu pierakstījis ir Frīdriķis
Jānis Klapmever, mācītājs pie tās Vārmes draudzes. Jelgava, 1789.
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kā un cik reizes art un ecēt, cik daudz jāizsēj labības vienā pūrvietā utt.

Kas attiecas uz zemkopības darba rīkiem, tad K. Gercimskis vienīgi atzīmē,
ka smagā augsnē labāk lietot ozolkoka rāmja ecēšas, bet vieglā augsnē —

egļu zaru ecēšas. 1 No jaunajiem darba rīkiem viņš ieteic zemniekiem

vienīgi koka zemes veltni, kas izmantojams tīrumu līdzināšanai pēc sē-

jas un zemes piku sadrupināšanai. 2 Dzimtbūtnieciskajā klaušu jūgā nomāk-

tajam latviešu zemniekam nebija pa spēkam realizēt pat šos nedaudzos

aizrādījumus.
19. gs. sākumā nesamērīgi palielinātie muižu lauki nenodrošināja

cerēto ražas pieaugumu, jo tiem nepietika mēslojuma, trūka darba roku,
nebija arī tādu darba rīku, ar kuriem varētu augsni kārtīgi sastrādāt. Re-
zultātā viens neražas gads sekoja otram. 3 Sakāpināto klaušu nomāktie

zemnieki grima arvien lielākā nabadzībā. Tālāk tā vairs nevarēja saim-

niekot, kaut kas bija jādara, lai uzlabotu zemkopības stāvokli. Tādēļ arī

parādījās jaunas lauksaimniecības rokasgrāmatas, kurās paši muižnieki

meklēja labākas metodes zemkopības līmeņa celšanai. Jelgavā 1804. g.
iznāca Kabiles mācītāja H. Dullo darbs «Kurzemes lauksaimniecība».

H. Dullo atzina, ka, strādājot ar vecām klaušu darba metodēm, Kurzemē

ir par maz cilvēku, bez tam peļņa ir tik niecīga, ka tikko spēj segt izdevu-

mus.
4 Pēc H. Dullo domām, muižu lauki bija jau pietiekami plaši, bet, lai

iegūtu gaidīto ienākumu, būtu jāmaina lauku apstrādāšanas sistēma, jā-
pāriet uz daudzlauku saimniecību. Dullo atzīst, ka arī tad, strādājot ar

vecajiem darba rīkiem, viss darba smagums gulsies uz klaušu zemnieku

pleciem, tomēr par jaunu darba rīku iegādi viņš izsakās noraidoši: tie

izmaksājot muižai dārgi un neesot piemēroti akmeņainajiem tīrumiem.

«Dzelzs tapu ecēšas pie mums ir nelietojamas sakarā ar daudzajiem akme-

ņiem un saknēm, kas atrodas viscaur mūsu tīrumos, dzel-zs ecēšas arī par

dziļu rudzu sējumiem, tās ir mūsu zemnieku zirdziņiem par smagu un ne-

būtu arī ilgstošas, jo dzelzs būtu spēcīgs kārdinājums zagļiem. Bez tam

tās ir dārgas un ar koka ecēšām veic visu to pašu, ko varētu padarīt ar

dzelzs ecēšām . . .»
5 Līdz ar to Kabiles mācītājs negribot parāda, ka jaunu

darba rīku ievešana nav savienojama ar pastāvošam ražošanas attiecī-

bām. Tādēļ viņš ieteica tikai uzlabot esošos darba rīkus un darba meto-

des — paplašināt arkliem lemešus, kuļot nelikt biezus klājienus utt. Tomēr

H. Dullo saprata, ka tas prasītu no klaušiniekiem ārkārtīgu piepūli, it

īpaši kulšanas laikā, kad zemniekiem pēc rijas izkulšanas bija jāstei-
dzas pie lauku darbiem. Tāpēc viņš aizrāda, ka «tā būtu patiesa un liela

cilvēku mīlestība
.. .

atrast tādu kuļmašīnu, kas atbilstu visām prasībām
un nebūtu ļoti dārga». 6 Līdz ar to H. Dullo atzīst, ka gadījumā, ja mašīnas

1 [C. D. G. G c г с i m s к i], cit. darbs, 9. lpp.
2

Turpat, 10. lpp. ■— K. Gercimskis savu darbu nosūtīja arī Brīvajai ekonomiskajai
biedrībai un Krievijas caram Aleksandram I. Kā atzinību par veikto darbu cars uz 12 ga-

diem nodeva Gercimska lietošanā Mālmuižu pie Dobeles.
3 Kurzemē neražas bija 1784., 1785, 1794, 1795, 1799, 1800. g.
4 H. Dullo. Die kurlāndische Landwirthschaft, I. Mitau, 1804, 18, 14. lpp.
5 Turpat, 152.—153. lpp.
6

Turpat, 560. lpp.
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paliktu lētākas, muiža varētu tās iegādāties, jo tad nebūtu jācieš pārāk
lieli zaudējumi to salaušanas gadījumā. Tātad, pēc viņa domām, vajadzētu

palētināt jauno darba rīku izgatavošanu, neizmainot pastāvošās ražošanas

attiecības. H. Dullo bija arī Vidzemes vispārnoderīgās ekonomiskās biedrī-

bas biedrs, un viņa rakstus par daudzlauku saimniecības ieviešanu un sav-

laicīgu ražas novākšanu iespieda biedrības periodiskajos izdevumos. 1

Rezultātus, kas bija iegūti ārzemju agrotehniskajā literatūrā popula-
rizēto ideju piemērošanā vietējiem apstākļiem, izklāsta savā darbā Zlēku

mācītājs, Kurzemes literatūras un mākslas biedrības un Maskavas dabas-

zinātņu biedrības loceklis J.-G. Bitners. 2 Viņš galvenokārt apraksta dažā-

dus zemkopības darba rīkus — kā tolaik lietotos primitīvos, tā arī jaun-
ievestos intensīvākos darba rīkus. Tomēr Bitners līdzīgi Dullo un Frībem

aplūko zemkopības darba rīkus atrauti no zemkopības sistēmām. Tāpat kā

viņi, Bitners nesaprata, ka zemkopības sistēmu maiņa noteic jaunu darba

rīku parādīšanos un otrādi, ka jaunie darba rīki prasīja pārmaiņas ne

tikai zemkopības sistēmā, bet arī ražošanas attiecībās.

Minēto autoru darbi sniedz arī zināmu ieskatu par feodālisma sairuma

posmā lietotajiem darba rīkiem, to konstrukciju, lokālo izplatību un termi-

noloģiju.
1845. g., t. i., laikā, kad noritēja strauja pāreja uz naudas nomu, kad

jaunās ražošanas attiecības bija jau parādījušas savas priekšrocības, salī-

dzinot ar vecajām, iznāca A. Hīka monogrāfija «Lauksaimniecības stāvokļa
apskats Igaunijā, Vidzemē un Kurzemē». Stāvēdams uz jauna ražošanas

spēku attīstības kāpuma sliekšņa, Hīks varēja dot vispusīgu iepriekšējo
60 gadu agrāro attiecību novērtējumu. Posms līdz dzimtbūšanas atcelša-

nai, pēc viņa domām, bija darbaspēka nelietderīgas izšķērdēšanas laiks,
kas izpaudās visās nozarēs. Zemnieks joprojām ecēja lauku ar koka ecēšām,
lai gan to pašu darbu varēja padarīt piecas reizes īsākā laikā ar dzelzs

ecēšām. Bet tas nebija iespējams, jo «tādas ecēšas nevar uzticēt zaglīgam
vergam».

3 Muižnieki meklēja izeju klaušu palielināšanā un dažādos uzla-

bojumos, kas neskāra pastāvošās ražošanas attiecības. Bet šīs iespējas
drīz vien bija izsmeltas, un vecā lauksaimniecības sistēma sasniedza savu

kulminācijas punktu. «. . .Vergu, tāpat kā kungu stāvoklis bija kļuvis pil-

nīgi nepanesams, svešie un vietējie vienprātīgi attēloja to laiku zemnieku

posta stāvokli, un zeme, attiecību spiesta, noasiņoja, nemērķtiecīgi

izlietojot savus pēdējos spēkus.» 4 Solis uz priekšu, pēc Hīka domām, bija

1 Dullo. Ueber die rechte Zeit das Getreide einzuerndten. — Oekonomisches Re-

pertorium fūr Liefland, 3. Bd., 3. Stūck, 1809, 340.—350. lpp.; H. Dullo. Ueber die

Einrichtung einer sechsfeldrigen Wechselwirthschaft. Antwort. — Turpat, 7. 8d.., 2. Stūck,

1811, 188.—210. lpp. — Līdzīga satura darbus H. Dullo jau 18. gs. beigās publicēja latviešu

valodā Jelgavā izdotajā «Latviskā Gadagrāmatā»: No labības pļaušanas. — Latviska

Gada-Grāmata, 1797. g. 4. cetorksnis, 111.—123. lpp.; Labsirdīga Pamācīšana priekš visiem

zemniekiem un arāju ļaudīm. — Turpat, 1798. g. 4. cetorksnis, 27.—60. lpp.
2 J. G. Вū 11 ne r. Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirthschaft fūr das

Gouvernement Kurland, I, 11. Mitau, 1823, 1824.
3 [А. H v c с к], cit. darbs, 106. lpp.
4 Turpat, 114. lpp.
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jau dzimtbūšanas atcelšana. Bet sākumā stāvoklis maz izmainījās, jo muižu

saimniecību uzlabošanai bija nepieciešami lieli naudas ieguldījumi, kā ari

klaušinieku darba nomainīšana ar algotu darbu. A. Hīks pareizi noprata,
ka muižnieku cenšanās iegūt peļņu, «vienlaicīgi nomājot vairākas kroņa un

privātās muižas vai ari vienā muižā strauji paplašinot laukus, ierīkojot
blakus kartupeļu audzēšanai plašāku spirta dedzināšanu, iegūstot lie-

lākā daudzumālinus, pastiprinot malkas pārdošanu, beidzot, līdz ar āboliņa

sējumiem ievedot lielus merino aitu barus, ■— šie pasākumi, kamēr tie bija

jauni, atmeta bagātu peļņu, bet jau drīz bija redzams tās gals, jo pašu zem-

kopju vidū tiem nebija nekāda droša atbalsta un muižu kapitālā vērtība

samazinājās». 1 Rezultātā daļa no muižniekiem izputēja.

Bija nobriedusi nepieciešamība pārveidot lauksaimniecību uz kapitālis-

tiskajiem pamatiem. Sis jaunais pārkārtojumu ceļš bija pilns šaubu un

bažu. Pie jauninājumiem «ķērās bieži vien tikai nepieciešamības spiesti,,
tos reti ieveda ar pietiekamu lietpratību un pēc tam atmeta, izskaidrojot

zaudējumus nevis ar pārkārtojumu realizēšanas veidu, bet gan ar to bū-

tību». 2 Bet cīņā starp veco ekstensīvo un jauno intensīvo lauksaimniecību

uzvarēja pēdējā, jo to prasīja ražošanas spēku attīstība. A. Hīks pasvītro,
ka ar dzimtbūšanas atcelšanu iesāktais posms, kas atļāva muižai pilnīgi
brīvi rīkoties ar zemi, noslēdzās ar racionālāku darba rīku — dzelzs arklu

ievešanu. 3

Līdzīgi A. Hīkam arī muižnieks un ekonomists K. Hēns savā darbā

«Vidzemes lauksaimniecības intensitāte», kas iznāca 1858. g. Tērbatā, uz-

skatīja klaušas par bezjēdzīgu darbaspēka šķiešanu. Veselā rindā piemēru
autors pierāda spīļu arkla, koka ecēšu v. c. tml. darba rīku primitīvismu
un mazražīgumu. 4 Līdz ar to Hēns atzina, ka muižās tolaik ražas tika

iegūtas nevis ar jauniem darba rīkiem un algotu darbaspēku, bet maksi-

māli ekspluatējot klaušiniekus. Tā rezultātā zemnieki nonāca arvien lielākā

postā un nabadzībā, jo tiem nebija laika kārtīgi apstrādāt savus laukus.

Sajā laikā izteiciens «zemnieku lauki», «zemnieku rudzi» tika lietots nievā-

jošā nozīmē, apzīmējot ar to vispār slikti apstrādātus, mazražīgus laukus. 5

Tātad kā A. Hīks, tā K\ Hēns apzinājās, ka pastāvošās ražošanas attiecī-

bas neatbilda augošajam ražošanas spēku attīstības līmenim.

Pētot zemkopības darba rīkus, nevar neminēt arī statistiska satura

darbus, kuros redzamu vietu ieņem zemkopības jautājumi. 6 Dažādas sta-

tistiskas un ziņas ģenerālštāba uzdevumā Latvijā vāca

A. Oranovskis un F. Veimarns. 7 A. Oranovskis sniedz ne tikai vispārīgu

1 [А. H v c с к], cit. darbs, 207.—208. lpp.
2

Turpat, 208.—209. lpp.
3 Turpat, 128. lpp.
4 C. Hehn. Die Intensitāt der livlāndischen Landwirthschaft. Dorpat, 1858, 84.,

86—89. lpp.
5

Turpat, 84. lpp.
6 Р. А. К. Р о s s а r t. Statistik und Geographie des Gouvernements Kurland. Stutt-

gart, 1843.
7 A. Орановский. Курляндская губерния. Материалы для географии и ста-

тистики России. СПб, 1862; Ф. Вейм а р н. Лифляндская губерния. Материалы для:

географии и статистики России. СПб, 1864.
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zemkopības stāvokļa ainu, bet arī apraksta, ar kādiem darba rīkiem notiek

zemes apstrādāšana, kādus jaunus zemkopības darba rīkus iegādājas
muiža un zemnieku saimniecības. Mazāk interesants šajā ziņā ir F. Vei-

marna darbs, kur šim jautājumam veltīts ļoti maz uzmanības.

Zināma nozīme 19. gs. pirmās puses zemkopības vēstures pētīšanā
ir H. Hāgemeistera ceļojuma piezīmēm, 1 kur atrodam Kurzemes dīķsaim-
niecības aprakstu.

1855. g. cauri Vidzemei un Latgalei brauca A. Pecholds. Savā ceļojuma
aprakstā viņš norāda, ka visā Vidzemes teritorijā izplatītas egļu zaru

ecēšas, bet ceļā no Rīgas uz Daugavpili gar Daugavas krastiem viņš atzīmē

arī pītās klūgu ecēšas. 2

Virkni mūs interesējošu datu atrodam arī periodiskajos izdevumos 3

ievietotajos rakstos par dažādiem zemkopības jautājumiem, kuri iepazīs-
tina lasītāju ar jauniem zemkopības darba rīkiem un intensīvākām zemes

izmantošanas metodēm. Muižnieki šajos izdevumos publicēja savas atziņas

par vienu vai otru jaunieviesto darba rīku un zemkopības sistēmu. Kas

attiecas uz zemnieku saimniecībām, tad rakstu autoriem bieži vajadzēja
atzīt, ka sakarā ar līdzekļu trūkumu jaunie darba rīki te ieviesās lēnām.

Zemkopības darba rīku terminoloģijai liela vērība veltīta «Dienas

Lapas» etnogrāfiskajā pielikumā, 4 kura līdzstrādnieki bija Maskavas

dabaszinātņu, etnogrāfijas un antropoloģijas draugu biedrības biedri. Ter-

minoloģiskā materiāla salīdzināšanai ar 18. gs. lietotajiem nosaukumiem

noder dažādas vārdnīcas. 5

Speciāli pētījumi par latviešu materiālo kultūru, tai skaitā darba

rīkiem, attiecas uz 20. gs. sākumu. Te pirmkārt būtu minams Dobeles mā-

cītāja etnogrāfa A. Bīlenšteina divsējumu darbs «Latviešu koka celtnes un

koka darba rīki». 6 Šajā grāmatā aplūkotais materiāls attiecas uz 19. gs.
otro pusi. Zemkopības darba rīkiem veltīta 5. nodaļa. A. Bīlenšteina darbā

atrodam visu to primitīvo zemkopības darba rīku aprakstu, kas vēl bija

1 Hagemeister. Landwirthschaftliche Bemerkungen, gesammelt auf einer Reise

von der Duna zum Rheine. — Livlāndische Jahrbiicher der Landwirthschaft, i. 1.

Stiick, 1825.
2 А. Petz h о 1 dt. Reise im \vestlichen und sudlichen europāischen Russland im

Jahre 1855. Leipzig, 1864, 17. lpp.
3 Kurlāndische landwirthschaftliche Mittheilungen, Mitau, 1840—1864 (1840.—

1844. g. nosaukums: Landwirthschaftliche Mittheilungen fiir das Kurlāndische Gouver-

nement); Livlāndische Jahrbiicher der Landwirthschaft, Dorpat, 1825—1837, Neue Rei-

henfolge — 1837—1865; Latviešu Avīzes, 1822.—1915.; Tas 'Latviešu Ļaužu Draugs,
1832.—1846.; Pēterburgas Avīzes, 1862.—1865.; Baltijas Zemkopis, 1875.—1885.

4 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem, I—IV. Rīgā, 1891.—1894.
5 J. Lan g c. Vollstāndiges deutschlettisches und lettischdeutsches Lexicon, nach

den Hauptdialecten m Lief- und Curland. Mitau. 1777; G. Fr. Stender. Lettisches

Lexikon. Mitau, 1789; C. Chr. U 1 m a n n. Lettisches Worterbuch, I, 11. Rīga, 1872, 1880;
K. Milenbahs un J. Endze 1 i n s. Latviešu valodas vārdnīca, I—IV sej. Rīga,
1923.—1932.

eA. Bielenstein. Die Holzbauten und Holzgerāthe der Letten, I, 11.
St. Petersburg (Petrograd), 1907, 1918. — Par Bīlenšteina politiskajiem uzskatiem sk.

M. Степерманис. Развитие этнографической науки в Советской Латвии. — Советская

этнография, 1960, № 3, 139.—140. lpp.
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saglabājušies 19. gs. beigās. Līdz ar to mēs te iegūstam ziņas par vienle-

meša arklu, kuru izmantoja līdumu irdināšanai 1 (citu autoru darbos par
to ir loti maz ziņu).

A. Bīlenšteins savāca materiālus savam darbam ekspedīcijās pa dažā-

diem Latvijas novadiem laikā no 1860. līdz 1890. g. Savā grāmatā Bīlen-

šteins tiecās pierādīt latviešu tautas atpalicību pirms vāciešu ienākšanas,

atkārtoti pasvītrojot, ka par savas kultūras attīstību latviešiem jāpateicas
vācu muižniekiem. Lai izskaidrotu, kāpēc primitīvi darba rīki saglabājās
zemnieku saimniecībās līdz pat 19. gs. beigām, viņš atsaucās uz dažādu

citu tautu kultūras ietekmi. Tā, lūk, krievu tautai līdz 13. gs. esot bijusi
liela ietekme uz baltu tautām, kuras rezultātā tās varēja no austrumsla-

viem aizgūt arī arklu. 2 Bīlenšteina nolūks ir visiem līdzekļiem pierādīt, ka

primitīvo koka arklu latvieši aizguva no krieviem, bet nekādā gadījumā no

vāciešiem. Uz jautājumu, kāpēc tad pēc 13. gs. vācu muižnieki neizmainīja
primitīvo zemkopības tehniku Baltijā, Bīlenšteins atbild, ka bijis jāveic
daudz citu svarīgāku reformu, bez tam zemnieki esot pārāk konservatīvi.

Bīlenšteins centās arī parādīt, ka vācu muižnieki tomēr esot uzlabojuši

zemkopības darba rīkus. Tā, lūk, pirmie dzelzs lemešu atradumi saistāmi

ar vācu krustnešiem. Muižu ietekmē Kurzemē labības novākšanai lietotā

garkāte nomainījusi Zemgalē vienroci, bet vienroce savukārt — sirpi
Austrumvidzemē. Ka līdzīgs process vērojams arī Latgales rietumu daļā
sakarā ar lauksaimniecības darbu intensifikāciju, kā arī iedzīvotāju ieplū-
šanu no Vidzemes un Kurzemes, to Bīlenšteins negrib saskatīt. 3 Viņš ap-

robežojas tikai ar frāzi, ka Latgalē 1863. g. pļāva ar sirpi un arī vēlāk

visām graudaugu kultūrām izmantoja sirpi, 4 lai gan, kā liecina Latgales
muižu inventāri, jau 1848. g. vasarājiem un griķiem izmantoja garkāti, bet

pagājušā gadsimta 80. gados Latgales rietumu daļā blakus sirpim ziemāju

pļaušanai lietoja vienroci.

Buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas laikā galvenie etnogrāfisko ma-

teriālu vācēji bija Pieminekļu valde, Centrālais vēstures muzejs un Brīvda-

bas muzejs. Šeit koncentrējās kā eksponāti, tā arī savāktie apraksti. Gal-

venā vērība ekspedīcijās bija veltīta latviešu lauku celtniecībai un apģēr-
bam, bet par zemkopības darba rīkiem interesējās maz. Savāktais materiāls

daļēji atspoguļojās nelielos rakstos par dažādām zemes apstrādāšanas
metodēm, 5

par siena un labības novākšanu Aknīstē un Vecatē, 6 par kul-

šanu Stendes apkārtnē. 7 Tā kā šajos rakstos minētie dati aptver teritoriāli

1 А. В i c 1 c n s te i n, cit. darbs, 11, 478. lpp.
2

Turpat, 482. lpp.
3 A. Bīlenšteinam, savu grāmatu sarakstot, šis fakts bija zināms; to liecina viņa

pāiskats par 1882. g. ekspedīciju uz Augšzemi un Latgali (sk. Baltische Monatsschrift,

XXIX, 1882, 734. lpp.).
4 А. В i c 1 c n s te i n, cit. darbs, 11, 496. lpp.
5 Кг. Р a v v 1 i ņ a. Līdums. — Senatne, 1929, 1. nr, 14.-19. lpp.
6

Kr. Ancītis. Kā Aknīstē ved siena gabanas. — Ceļi, VIII. Rīgā, 1937, 186.—

188. lpp.; X- Draviņš. Siena pļaušana. — Turpat, 148.—166. lpp.; К. Кuгс а 11 s.

Rudzu pļauja Vecate — Turpat, 137.—140. lpp.
' K. Draviņš. Kulšana. — Ceļi, IX. Rīgā, 1939, 457.-472. lpp.
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loti mazu rajonu, kurā viens vai otrs autors pats ir vācis materiālus,
tad šie raksti uzlūkojami tikai par ekspedīcijās savākto materiālu pub-

likācijām.
Materiālus par siena novākšanu publicējis arī buržuāziskais etno-

grāfs Ziedonis Ligers. 1942. g. iznāca viņa darbs, kurā bez materiāliem par

zvejniecību un biškopību atrodam arī siena kaudžu aprakstu. 1 Rakstu par
siena novākšanu Latvijā Z. Ligers ievietojis arī žurnālā «Schvveizerisches

Archiv fūr Volkskunde». 2 Viņa darbos sniegta bagāta terminoloģija, kas

saistīta ar siena novākšanu. Tomēr Ligera darbiem ir aprakstošs raksturs,
tie atrauti no reālās vides un laika, tajos neredzam atsevišķu Latvijas

etnogrāfisku apgabalu atšķirības.
1952. g. Bajē (Francijā) iznāca Z. Ligera darbs par latviešu etnogrā-

fiju, kura viena nodaļa veltīta zemkopības darba rīkiem. 3 Šī nodaļa uz-

rakstīta, vadoties galvenokārt no materiāliem, kas jau publicēti A. Bīlen-

šteina darbā, kā arī dažādos rakstos vai arī ievietoti krājumos «Latvju
raksti» un J. Endzelīna un R. Klaustiņa redakcijā iznākušajās «Latvju
tautas dainās». Ilustratīvajam materiālam plaši izmantoti J. Broces zīmē-

jumi. Vērtīgākie ir tie uzņēmumi, kurus savācis pats autors. Arī šim Ligera
darbam visumā ir tīri aprakstošs raksturs, tas neparāda zemkopības darba

rīku lokālās īpatnības un to analoģiju ar līdzīgiem kaimiņu tautu darba

rīkiem. Z. Ligeram raksturīgas tās pašas kļūdas, kas piemīt pārējiem bur-

žuāziskajiem etnogrāfiem, kuri pieturas pie formāli aprakstošās metodes

un apskata tikai atsevišķus etnogrāfiskus priekšmetus atrauti no sociāli

ekonomiskajiem apstākļiem.

Speciālu pētījumu par labības kulšanu Eiropā uzrakstījis zviedru etno-

grāfs Dags Trocigs. 4 Buržuāziskās Latvijas laikā viņš ilgāku laiku lasīja

Latvijas Universitātē etnogrāfijas kursu un izstrādāja arī aptaujas lapu par

labības kulšanu, pēc kuras dažādos Latvijas novados vāca materiālus.

Trocigs izvērtējis prāvu faktisko materiālu, tomēr, vadoties no kultūrģeo-

grafiskās metodes, pilnīgi ignorējot ekonomisko attīstību, viņš nespēj

pareizi izskaidrot, kāpēc vietumis saglabājas kulšanas darba rīku vecākas

formas, bet turpat kaimiņos tie attīstījās tālāk.

Novērtējot buržuāzisko etnogrāfu darbus par zemkopības darba rīkiem,

jāsecina, ka viņu publicētais materiāls sniedz priekšstatu par dažādu zem-

kopības darbu norisi un ar tiem saistītajiem darba rīkiem, taču parasti šie

apraksti skar teritoriāli nelielu rajonu un atgādina materiālu publikāciju,
bet nevis pētījumu. Darbos trūkst arī plašāku secinājumu, nav analizēti

cēloņi, kas noteica vecu zemkopības darba rīku nomaiņu ar jauniem, racio-

nālākiem rīkiem, darba rīku veidošanās tiek aplūkota atrauti no katras

IZ. Ligers. Latviešu tautas kultūra.Riga, 1942., 83.—93. lpp.
2 Z. Ligers. Die Heuernte m Lettland. — Schweizerisches Archiv fur Volks-

kunde, Bd. 44, H. 3. Basel, 1Э47, 186.—219. lpp.
3 Z. Ligers. Latviešu etnogrāfija. Baje, 1952, 1.—100. lpp. — 1954. g. šis pats

darbs iznāca Bāzelē franču valodā («EthnographieLettonne»).
4 D. Tго t z i g. Slagan och andra troskredskap. En etnologisk undersokning mcd

utgangspunkt frān svenskt material. Stockholm, 1943.



22

lautas dzīves vēsturiskajiem un sociāli ekonomiskajiem apstākļiem — no

tās vides, kurā šos rīkus lietoja. Jo vairāk, bieži vien darba rīki tika aprak-
stīti kā sastingušas vienības, kurās nav vērojama attīstība. Novērst šos

trūkumus, vispusīgi un pareizi novērtēt zemkopības darba rīku attīstību ir

viens no Padomju Latvijas etnogrāfu uzdevumiem.

Padomju historiogrāfijā zemkopības darba rīku un zemkopības vēs-

tures jautājumu pētīšanai tiek veltīta pienācīga vērība. Šajā jomā raženi

strādā etnogrāfi un vēsturnieki. Publicēti raksti par zemkopības attīstību, 1

plašāks H. Stroda apcerējums par zemkopības sistēmām, 2 kurā autors pa-
reizi saista zemkopības sistēmu attīstību ar zemkopības darba rīkiem. Spe-
ciālus pētījumus H. Strods veltījis mašīnu ieviešanai Latvijas muižās

18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē. 3

Izkapts attīstību rūpīgi pētījusi L. Dumpe.
4 Uz bagāta arheoloģiska

un etnogrāfiska materiāla pamata viņa parāda, ka izkapts evolūcijas posmi
saistāmi ar noteiktu zemkopības līmeni. Pāreja 9.—13. gs. no līdumu

saimniecības uz papuvju sistēmu, pēc L. Dumpes domām, deva iespēju lie-

tot uzlabotus pļaujamos rīkus — garkāti un vienroci, kas savukārt izvei-

dojās no līdz tam lietotās primitīvās īskātes. Viņa arī atzīmē, ka 19. gs.

otrajā pusē sakarā ar lauksaimniecības intensifikāciju izmainās dažādo

pļaujamo darba rīku izmantošanas rajoni. s L. Dumpe strādā arī pie jautā-

juma par izkapts asināmo rīku attīstību Latvijā. 6

Pārskatu par zemkopības darba rīkiem un lauku darbu sadali kalpu

starpā Kurzemē un Zemgalē 19. gs. otrajā pusē atrodam S. Cimermaņa
darbā «Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19. gadsimta

otrajā pusē». S. Cimermanis secina, ka uzlaboto darba rīku ieviešana

zemnieku sētās pagājušā gadsimta 80.—90. gados deva saimniekiem

iespēju celt darba ražīgumu, samazinot algoto strādnieku skaitu, kā arī

pazemināt pašizmaksu, palielinot darba intensitāti. 7

Par zemkopības darba rīkiem, kā arī to lokālajām īpatnībām ir publi-

1 В. В. Дорошенко. К истории сельскохозяйственного производства в фео-
дальной Прибалтике (XIII—XV вв.). — Известия АН Латв. ССР, 1953, № 10, 21.—

42. lpp.
2 Н. Stго d s. Zemkopības sistēmu attīstība Latvijā. Rīgā, 1957.; Г. П. Стp о д.

Переход от паровой системы земледелия к плодосмену в Латвии в первой половине

XIX века. — Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1959,

43.—60. lpp.
3 Н. Strods. Latviešu amatnieki — labības pļāvēju konstruktori XIX gs. pirmajā

pusē. —- Latv, PSR ZA Vēstis, 1955., 3. nr., 133.—142. lpp.; H. Stго d s. No kuļmašīnas
konstruēšanas un ieviešanas vēstures Latvija XVIII gs. beigas un XIX gs. pirmajā
pusē. — Vēstures problēmas, 11. Rīgā, 1958., 137.—167. lpp.

4 L. Dum p c. Jautājumā par izkapts attīstību Latvija. —
Latv. PSR ZA Vēstis,

1958., 11. nr., 17.—30. lpp.
5

Turpat, 29. lpp.
6 L. D v m p c. Izkapts asināmie rīki un paņēmieni Latvija XIX gs. otrajā puse.

—

Referātu tēzes zinātniskai sesijai, veltītai 1958. gada arheoloģiskiem izrakumiem un etno-

grāfiskai ekspedīcijai Latvijas PSR teritorijā. Rīgā, 1959., 64.-66. lpp.
7 S. Cimermanis. Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19 gad-

simta otrajā puse. Rīgā, 1959., 137. lpp.



cēti arī vairāki šā darba autores apcerējumi. 1 Tajos, izejot no noteiktiem

vēsturiskajiem un sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, sistematizēti šādi

darba rīki, parādīts to sastingums klaušu saimniecības apstākļos. Autore

ir mēģinājusi arī noteikt darba rīku lokālās atšķirības, kuru rašanos no-

teica naturālā saimniecība un kultūras sakari ar kaimiņu tautām.

Dažas ziņas par zemkopības darba rīkiem Latvijas PSR austrumu

daļā — Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas rajonos atrodam

O. Ganckas, N. Ļebedevas un L. Čižikovas rakstā «Rietumu apgabalu
krievu lauku iedzīvotāju materiālā kultūra (19. gs. otrajā pusē — 20. gs.

sākumā)». 2

Zemkopības darba rīki atspoguļo katras tautas zemkopības attīstības

līmeni, kā arī ražošanas spēku stāvokli, tādēļ to pētīšanai ir svarīga
nozīme.

1 И. Лейнасаре. Земледельческие орудия латышей в XVIII и в первой поло-

вине XIX века (в связи с этнической историей народа). — Советская этнография,
1957, Nr. 6, 19.—30. lpp.; I. Leinasare. Zemkopības darba rīki klaušu saimniecības

sairuma posmā. — Arheoloģija un etnogrāfija, I. Rīgā, 1957., 99.—144. lpp.; И. Лей-

насаре. Земледельческие орудия в крестьянских хозяйствах Латвии в XIX в. — Во-

просы этнической истории народов Прибалтики. М., 1959, 421. —437. lpp.
2 О. А. Ганц к а я, Н. И. Лебедева, Л. Н. Чижик о в а. Материальная

культура русского сельского населения западных областей (во второй половине XIX

и в начале XX в.). — Материалы и исследования по этнографии русского населения

Европейской части СССР. (Труды Института этнографии АН СССР. Новая серия, т.

LVII.) М, 1960, 8.—12. lpp.
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II

ZEMKOPĪBAS VISPĀRĒJAIS STĀVOKLIS

Zemkopības darba rīku attīstība cieši saistīta ar pastāvošām zemko-

pības sistēmām. Kā darba rīku, tā zemkopības sistēmu galvenais uzdevums

ir nodrošināt iespējami lielākas ražas iegūšanu, kā arī tās bezzudumu no-

vākšanu un izkulšanu.

18. gs. beigās un 19. gs. sākumā Latvija bija vēl feodāli dzimtbūtnie-

ciska zeme. Galvenais ražošanas līdzeklis — zeme — piederēja muižnie-

kiem, bet zemnieki — zemes vienīgie apstrādātāji un kopēji — bija pakļauti

smagam dzimtbūšanas jūgam. Dzīvojot un pārtiekot no viņiem iedalītās

zemes, zemniekiem klaušu kārtībā ar saviem darba rīkiem un inventāru,

pašu maizē bija jāapstrādā muižu lauki. Pēc tam bija jānovāc raža, jāiz-
kuļ tā, daļa jāpārstrādā degvīnā, bet atlikums jānogādā pilsētā pārdošanā.
Tādā kārtā uz klaušu nastu nomāktā, nabadzībā un trūkumā nospiestā zem-

nieka pleciem gūlās viss zemkopības darba smagums. Muižnieki un viņu
ierēdņi bija vienīgi šī zemnieku darba organizatori, uzraugi un rezultātu

piesavinātāji. legūtos līdzekļus muižnieki paturēja sava dzīves līmeņa cel-

šanai, muižu centru izdaiļošanai, savas un ģimenes locekļu dzīves ērtības

un greznības pavairošanai. Dzimtbūšanai valdot, muižnieki neredzēja vaja-
dzību ieguldīt daudzmaz ievērojamākus naudas līdzekļus zemkopībā — viņi

turpināja tradicionālo ekstensīvo lauksaimniecību. 1 Pastāvot klaušu saim-

niecības iekārtai, lielākas izmaiņas zemkopības darba rīkos un to uzlabo-

šana arī nebija domājamas. Tādēļ visu feodālisma posmu šie darba rīki

bija samērā nemainīgi.
lekšējā un ārējā tirgus attīstība lika muižu saimniecībām pārkārtoties.

Rodoties vajadzībai kāpināt lauksaimniecības produkciju, galvenā vērība

tika veltīta ne tikdaudz zemkopības darba rīku uzlabošanai, cik zemes da-

biskās auglības kāpināšanai. Lai iegūtu lielāku ražu, sāka meklēt iespējas
laukus labāk mēslot, lielu vērību pievērsa sēšanas kārtībai, sēklas iestrā-

1 Laikā no 1802. līdz 1808. g. Vidzemes muižnieki saņēma no cara valdības 5 miljonu
lielu subsīdiju, kuru viņi izmantoja nevis ražošanas kāpināšanas, bet patērēšanas nolū-

kiem (sk. J. Zutis. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākumā

(1804.—1.819.). Rīgā, 1954., 160. lpp.).
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dēšanai, ražas novākšanai un, izkulšanai. Visu šo pasākumu mērķis bija
uzlabot un piemērot feodālismam raksturīgo trīslauku sistēmu augošās

preču-naudas saimniecības prasībām. To atspoguļo arī šī laika lauksaim-

niecības rokasgrāmatas. Sākot ar visai populāro S. Guberta un beidzot ar

19. gs. pirmajos gados iznākušajām lauksaimniecības grāmatām, tajās

nav runas par kapitālieguldījumiem lauksaimniecības uzlabošanai un pār-

eju uz intensīvu lauksaimniecību. Tomēr šādu lauksaimniecības rokasgrā-
matu parādīšanās liecināja, ka muižnieki bija atzinuši nepieciešamību

iegūt no saviem laukiem lielākas labības ražas pārdošanai un degvīna de-

dzināšanai. Dzimtbūšanas apstākļos, kā arī pirmajā gadu desmitā pēc

1817.—1819. g. agrārlikumu izdošanas tas bija iespējams, galvenokārt pa-

plašinot muižas laukus, paceļot zemes ražību, ieviešot daudzlauku sistēmu.

Muižas laukus parasti paplašināja uz zemnieku iekoptās zemes rēķina,
uzarot pļavas un ganības, kā arī izmantojot meža zemi. Zemniekiem atņem-

tās iestrādātās zemes vietā muiža piešķīra meža zemi. Lauku paplašinā-
šanu uz zemnieku zemes rēķina dažreiz praktizēja arī vēlāk; piemēram,
Baižkalna muiža 1845. g. atņēma Kareļu mājām 2 pūrvietas iekoptas zemes,

kuru vietā piešķīra 4 pūrvietas meža zemes.
1 Tā viss darba smagums, kas

saistīts ar jaunu zemju iekopšanu, gūlās uz zemnieku pleciem. Pie tam

nebija nekādas drošības, ka iekopto meža zemi zemniekiem atkal neatņems.
Uzarot pļavas un ganības, samazinājās lopbarības bāze, bet tas pasliktināja

jau tā vāji attīstītās lopkopības stāvokli. Ar šādu saimniekošanas veidu

muiža ieguva īslaicīgu labības daudzuma pieaugumu no palielinātās aram-

zemes platības, bet pēc tam raža kritās nepietiekamas augsnes sastrādā-

šanas un mēslojuma dēļ. Ekstensīvās zemkopības pielāgošana kapitālisma

prasībām noritēja uz pastiprinātas zemnieku ekspluatācijas rēķina.

Klaušu saimniecības sairuma posmā Latvijas muižās un zemnieku

saimniecībās valdošā bija trīslauku sistēma — papuve, ziemāji, vasarājs.
Šāda lauku sadalījuma sistēma bija raksturīga feodālisma posmam ne vien

Latvijā, bet arī kaimiņu zemēs. 2 Papuvi mēsloja un tajā sēja ziemājus.

Ziemāju lauku ar spīļu arklu ara trīs reizes: rudenī, tad jūnijā līdz Jāņiem,
kad ieara mēslus, un augustā pirms sējas, kad veica t. s. zemes «maisī-

šanu». Ja zeme bija cieta, mālaina, tad, lai tā neizkalstu, sēja tūlīt pēc

zemes «uzmaisīšanas». 3 O. Hūns «Topogrāfiskajās piezīmēs», kas attiecas

uz 19. gs. sākumu, norāda, ka vieglas, smilšainas augsnes rudziem dažreiz

ara tikai divas reizes. To praktizēja Rīgas, Smiltenes, Limbažu, Salacas,

Alojas, Jaunpiebalgas apkārtnē. 4 Pēc aparšanas lauku katru reizi noecēja.

Vasarāju lauku vidējā smilšmāla augsnē ara divreiz, bet, ja bija viegla
augsne, maz nezāļu un zemes piku, pietika ar vienreizēju uzaršanu pirms

1 LCVA, 7284. fonds, 1. apr, 2. lieta, 5. lapa.
2 Г. E. Ко чин. Развитие земледелия на Руси с конца ХШ по конец XV в. —

Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII веков.

М.— Л, 1960,257.—305. lpp.; Н. Strods. Zemkopības sistēmu attīstība Latvijā, 30.—58. lpp.
3 LCVA, 6810. fonds, 1. apr, 16. lieta, 413. lapa.
4 Turpat, 15. lieta, 167, 202, 285. lapa; 6. lieta, 121. lapa; 16. lieta, 441. lapa.
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sējas. 1 Izņēmums ir Lazdonas un Bērzaunes apkārtne, kur atzīmēts, ka

]9. gs. sākumā miežiem arts trīs reizes. 2 Bieži gadījās tā, ka klaušinieki,

kas bija aizņemti ar labības novākšanu, kulšanu un sēju, nepaguva rudenī

uzart muižas laukus, nerunājot nemaz par saviem. Tādā gadījumā muižas

laukus pavasarī ara divreiz, bet zemnieku lauki tā ari palika mazāk reižu

aparti. Straupes apkārtnes muižās, cik var spriest pēc mācītāja ziņoju-
miem, bija uzsākta cīņa ar nezālēm,_tāpēc, lai saglabātu melno papuvi, ara

un ecēja jūnijā, jūlijā un augustā. Šāda atkārtota lauku uzaršana un ecē-

šana pirms sējas, liekas, būtu pieskaitāma pie mēģinājumiem uzlabot trīs-

lauku sistēmu. Cietās pikas, kas bija palikušas pēc ecēšanas, sadauzīja ar

āmuru vai (19. gs. sākumā) ar rievotu zemes rulli, it īpaši mālainā augsnē.

Sēja galvenokārt rudzus, tiem sekoja auzas, mieži, griķi, kaņepes, lini,

zirņi un pupas. Ar preču-naudas saimniecības attīstību Latvijā klaušu

saimniecības sairuma posmā zemkopībā noritēja zināma novadu speciali-

zācija viena vai otra tirgus produkta ražošanā. Tā linus pārdošanai gal-
venokārt audzēja Vidzemē un Latgalē, bet graudaugu kultūras — Kur-

zemē un Zemgalē. Vidzemē vairāk nekā citos Latvijas rajonos rudzus pār-
strādāja degvīnā. 3

Labākas ražas iegūšanai zeme bija ne tikai labi jāapstrādā, bet ari

kārtīgi un savlaicīgi jāapsēj. Saskaņā ar vietējiem klimatiskajiem apstāk-

ļiem ilggadīgas pieredzes rezultātā katram Latvijas novadam un katrai

labības šķirnei bija izstrādāti noteikti sējas termiņi.
Visātrāk sēja sākās Kurzemē un Zemgales rietumu daļā, visvēlāk

Latgalē un Ziemeļvidzemē. Dati par parastajiem sējas termiņiem Kur-

zemē un Latgalē 19. gs. sākumā šeit sakopoti tabulā:

Zemkopības kultūras Sejas datums

Kurzemē 4 Latgalē s

Zirņi No 15. aprīļa līdz 1. maijam No 1. līdz 15. maijam
Auzas No 15. aprīļa līdz 10. maijam No 5. līdz 25. maijam
Vasaras kvieši No 1. līdz 20. maijam Maija sākumā

Mieži No 1. maija līdz 1. jūnijam No 25. maija līdz

12., jūnijam
Lini No 5. līdz 25. maijam No 18. līdz 31. maijam
Rudzi No 10. augusta līdz No 6. līdz 30. augustam

5. septembrim
Ziemas kvieši No 10. augusta līdz No 15. līdz 25. augustam

'5. septembrim

Citāda aina bija Vidzemē. Ja Vidzemes dienvidu daļā, kur veģetācijas
periods ir apmēram tāds pats kā Kurzemē un Zemgalē, auzas un zirņus
sēja jau aprīlī, bet linus un miežus — maija beigās un jūnija sākumā, tad

1 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 15. lieta, 167. lapa.
2 Turpat, 308. lapa; 16. lieta, 336. lapa.
3 Sk. J. Zutis. Latvija klaušu saimmecības sairšanas periodā un Kauguru nemieri

!SO2. gadā. Rīgā, 1953, 28.—37. lpp.
4 Я. И. Лудм е р. Курляндская губерния. Свод статистических данных, ч. I.

Митава, 1888, 462. lpp.
5 ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, д. 49, л. 48; д. 439, л. 4; д. 256.
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Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļa saka set tikai ap 13. maiju. Miežus

tur sēja maija beigās, bet linus un griķus — pat līdz 10. jūnijam. 1

Lai vienādi nosētu lauku, to pirms sēšanas nobiržoja. Ik pa pieciem
soļiem laukam pārvilka ar auklā piesietu klucīti strīpu vai arī ik pa ga-

baliņam iesprauda zariņu. Sējot āboliņu, noteiktā attālumā izkaisīja
salmus. 2

Zemnieku laukos izsētās labības daudzums ne vienmēr ir bijis vie-

nāds. V. Hupelis norāda, ka 18. gs. beigās uz vienu krievu desetīnu3

(80 asis garu un 30 asis platu) izsēja 3—4 pūrus rudzu; sējot pārējas kul-

tūras, katram rudzu pūram atbilda 1,5 pūri miežu un 2 pūri auzu.
4 Bet

maz mēslotie, slikti sastrādātie, nezāļainie lauki, kā arī sēklas vājā dīgt-

spēja bija par iemeslu tam, ka nereti izsējums īstenībā bija lielāks, nekā

tas atspoguļojas statistikā. Šādā gadījumā bija pieņemts vienā pūrvietā
izsēt 1,5 pūrus rudzu, tikpat daudz miežu, 2,5—3 pūrus auzu 5

un no ne-

pilna līdz veselam pūram linsēklu. 6 Bez tam jāņem vērā, ka sēja zemnieku

saimniecībās ne vienmēr notika izdevīgākajos agrotehniskajos termiņos,
bet muižas darbos nokavēto sējas laiku varēja kompensēt vienīgi ar to, ka

izsēja vairāk. 7 Tā, piemēram, Dikļu pagasta Brodeļu mājās 1846. g. trīs

pūrvietās bija izsēti 5 pūri rudzu (t. i., 12 /з pūra uz pūrvietas), pie vārtiem

un šaipus kalnam divos puspūrvietas lielos laukos — katrā pa
2/з pūra,

<:Uvās kalpu pūrvietās — katrā pa 1 2
/з pūra; bez tam YAU pūrvietas lielā

laukā bija izsēti 3 pūri rudzu. 8 Arī Kurzemē, Zemgalē un Latgalē izsējas
daudzums mainījās atkarībā no sējas laika, graudu labuma un augsnes

iekopšanas pakāpes. Tā Latgalē, spriežot pēc 1846.—1848. g. iesniegtajiem
muižu inventāru sarakstiem, 9 uz vienu desetīnu izsēja labības daudzumu,
.kas parādīts tabulā 28. lpp.

Sēklas pēc iesēšanas ieara ar spīļu arklu. Izņēmums bija linu un ka-

ņepju sēklas, kuras ieecēja (ļoti slapjā rudenī ieecēja arī rudzus). Lai ru-

deņos un pavasaros uz ziemāju lauka nesakrātos ūdens, pāri laukam ar

spīļu arklu izdzina vadziņas, kuru skaits bija atkarīgs no vietas mitruma.

Lai uz vagas malām nesakrātos smiltis, kas kavētu ūdenim notecēt, tad

pie lemesnīcas noteiktā augstumā piestiprināja zaru slotu, uzlika dēlīti vai

1 LCVA, 6810. fonds, I. apr., 16. lieta, 476., 413, 441. lapa.
2 Tā kā sēja vienmēr pa vējam, tad līdz ar to zemnieks sēdams gāja tikai viena lauka

virzienā, bet atpakaļ nākot — pret vēju — sējējs ievilka birzi.
:ļ 1 desetīna — 2,94 pūrvietas.
4 А. W. Hupel.Topographische Nachrichten .. , 11, 280. lpp.
5 1883. g. Dikļu pagasta «Mastem» mājās pūrvietā izsēti 3 puri auzu (LCVA.

£60. fonds, 1. apr., Iб'. lieta, 304. lapa).
6 LCVA, 860. fonds, 1. apr, 20. lieta, 106. lapa; 19. lieta, 72. lapa; 18. lieta, 47. lapa;

16. lieta, 304. lapa; 1084. fonds, 1. apr, 24. lieta, 157. lapa; 879. fonds, 1. apr, 39. lieta,

87. lapa.
7 Pat pēc agrotehnikas atzinumiem, par katru nokavēto sējas nedēļu, lai neciestu

raža, jāizsēj vairāk sēklas (А. E1 кsn c. Sēklas sagatavošana un sējas veidi. Rīga,

1924, 24. lpp.).
8 LCVA, 860. fonds, 1. apr, 1. lieta, 117. lapa.
!l ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, дела 18, 48, 49.
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1. att. Spīļu arkls ar zaru slotu

ūdens noteku malu nolīdzināšanai

(E 4, 1569).

2. att. Ūdens noteku vadziņu izaršanai lietotais

arkls (Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft.

Neue Reihenfolge, II, 4. Heft, 1839, 145. lpp.).

£ri pēc aršanas nogrābstīja vadziņu malas ar grābekli (1. att.). Vagu

krustpunktus un ietekas grāvī iztīrīja ar lāpstu.

Kurzemē, kur laukus mēsloja applūdinot, tīrumu nosusināšanai nepie-
ciešamo vadziņu izaršanai dažās muižās lietoja īpašu šim nolūkam gata-
votu spīļu arklu (2. att.). Tas atšķīrās no parastā ar to, ka lemesnīcas

darba daļa bija paplašināta. Bet šis arkls plaši neizplatījās, un 19. gs. vidu

vadziņu dzīšanai darināja īpašus arklus ar 70—80 cm gariem spārniem

vagu malu nolīdzināšanai (3. att.).
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Tomēr ražas bieži vien bija zemas ari tādos gadījumos, kad tīrumus

spsēja savlaicīgi, jo nesamērīgi paplašinātie lauki ar primitīvajiem darba

rīkiem tika nepietiekami irdināti, bet vēl nepietiekamāk mēsloti. Nelabvē-

līgi augsnes struktūru ietekmēja arī nepārtrauktā viengadīgo graudaugu
t

kultūru sēja. Rezultātā 1786. g. Vidzemē ievāca par 177 000 pūru labī-
*

bas mazāk nekā 1688. g.
1 Pēc H. Jannaua datiem, 18. gs. otrajā pusē Vid-

zemē viena muca labības, ko izsēja
1. kategorijas zemē, deva 5 mucu

lielu ražu, bet 4. labuma augsnē —

31/i8 mucas,
2 tātad vidēji 3.—5.

.graudu. Kurzemē ražas bija ne-

daudz augstākas: vidējā raža svār-

stījās no 4. līdz 9. graudam. Taču

pat šīs zemās ražas netika ievāktas

katru gadu. Kā Vidzemē, tā Kur-

zemē un Latgalē gandrīz katru

trešo gadu bija neraža, kas visvai-

rāk skāra zemnieku saimniecības,

kuru lauki jau tā nepietiekamās
apstrādāšanas dēļ deva zemas ra-

žas. Kurzemē vispārējā neraža bija
1784., 1785., 1794., 1795., 1799.,
1800. g., Vidzemē — no 1798. līdz

1800. g. Zemnieki mira badā.

Viens no zemo un nestabilo

ražu iemesliem 18. gs. beigās bija
tas, ka ne muižās, ne zemnieku

saimniecībās esošais lopu skaits

nespēja nodrošināt laukiem pienā-

cīgu mēslojumu. Lai paceltu lauku

auglību, pirmkārt, bija jāpalielina
lopu skaits, nodrošinot tiem kā va-

sarā, tā ziemā pietiekamu barību;

otrkārt, vajadzēja izmainīt augu
seku; treškārt, bija jāveic augsnes
dziļaršana un rūpīga sastrādāšana,

jo, kā zināms, labi mēslots, bet

slikti sastrādāts lauks tāpat nedod

gaidītos augļus. Spīļu arkls, kas
3. att. Arkls vadziņu dzīšanai ziemāju

tīrumos (E 4, 1733—1737).

1 Г. П. С т p о д. Переход от паровой системы земледелия к плодосмену в Лат-

вии в первой половине XIX века, 46. lpp.
2 [Н. J а n п а v.] Geschichte der Sklaverey und Charakter der Bauern m Lief- und

Ehstland. Riga, 1786, 309. lpp. — Pēc ģenerālgubernatoram iesūtītajiem ziņojumiem,
1793. g. Rīgas apriņķī ievāca rudziem 5,4. graudu, kviešiem — 4,8, miežiem

— 4,3,

auzām — 3,4. graudu (H. Л. Рубинштейн. Сельское хозяйство России во второй
половине XVIII в. М, 1957, 446, 355, 454. lpp.).
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bija derīgs augsnes irdināšanai, nederēja lauku dziļaršanai. To labi

izprata arī muižnieki, kas sekoja vietējai un ārzemēs iznākušajai lauksaim-

niecības literatūrai. Bet, pastāvot klaušu saimniecībai, zemnieku darba ro-

.kas un viņu izgatavotie darba rīki muižai nekā nemaksāja, ja neskaita zem-

niekiem iedalīto mazauglīgo zemes gabaliņu, turpretim jaunu, racionālāku

darba rīku iegāde prasīja lielākas naudas summas. Vācu dzelzs arkls mak-

sāja B—lo8—10 reizes, bet angļu dzelzs arkls — 25—30 reizes dārgāk nekā spīļu
arkls. : Muižnieki, vairīdamies no liekiem izdevumiem, nesteidzās iegā-
dāties šādus darba rīkus, bet zemniekiem, protams, nebija ko domāt par to

pirkšanu, jo viņiem tikai ar mokām bija iespējams iegūt naudu pat visne-

pieciešamākās sāls un dzelzs iegādei. Dundagas muižkungs, piemēram,
tikai nedaudzajiem turīgajiem zemniekiem, «kas kungu ar savām vajadzī-
bām nekaitināja», atļāva pārdot savu lauku ražojumus pēc patikas. 2 Jānis

Austriņš norāda, ka 1840. g. samērā lielam cempēniešu saimniekam pār-
došanai atlika 7—9 podi linu, par kuriem saņēma IV2 rubļa podā; tas ari

bijis viss mājas ienākums. Tālāk Austriņš atzīmē, ka «zirgu nespēka dēļ,
dažkārt linus ar ragaviņām uz Valmieru aizvilkuši pārdot». 3 Kad 1843. g.
Smiltenes pagasta tiesas vīri prasīja Mauraga saimniekam, ko viņš vedis

uz Valmieru pārdot, pēdējais atbildēja: «cāļus, olas un vienu spainīti
sviesta, un 3 grīstītes siena

...

Un pārvedis 1 izkapti, trotes (strīķi. — 1.L.),
un Dutkas krogā 7 siļķes nopircis.» 4 Ar niecīgajiem saimniecības ienāku-

miem klaušu zemniekam vispirms bija jāsamaksā nodokļi valstij, un, ja vēl.

kas atlika, tikai tad viņš varēja sākt domāt par nepieciešamāko darba rīku

iegādi.
A. Hīks, raksturojot muižu klaušu saimniecības sairuma posmā, no-

rāda, ka «ēkas, pajūgi, darba rīki bija tik laucinieciski, cik vien iespējams,
bet bieži arī lopbarība un cilvēku, pārtika bija nožēlojama, un nereti zem-

nieku mitekļu netīrība un nekārtība ieviesās arī muižas kalpotāju dzīvok-

ļos. Tikpat nožēlojama izvairīšanās no jebkādiem izdevumiem naudā no-

gāja pat līdz rokām taustāmai izšķērdībai un nolaidībai. Taupot stiklu

loga rūtij, šķieda malku kurināšanai; nevēroja nozagto sienu, lai tikai ne-

būtu jāpērk slēdzene; ļāvās ugunsbriesmām, lai izvairītos no dzelzs plāk-

snes iegādāšanās; ļāva lopiem nobeigties pārāk aukstās vai smacīgās kūtīs,,
lai tikai nebūtu jāiegādājās kaļķi mūrēšanai vai baļķi kūts celšanai; lie-

lāki izdevumi par sēklas labību un labākiem lopiem bija kaut kas nedzir-

1 W. Ch. Friebe. Grundsātze zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung
der Landwirthschaft m Liefland, IV, 41. lpp.

2 1816. g. «Likumos, pēc kuriem Dundagas valsts desmitniekiem bus turēties» teikts:

«Tikai tādiem saimniekiem top vēlēts ar savu preci uz pilsātu braukt un to pašu pec

patikšanas pārdot, kas pārtikuši un kungu ar vajadzībām nekaitina. Bet pat šiem būs pa-

priekš no kunga pavēiēšanas-zīmi izņemt un to pašu desmitniekam rādīt. Kas bez kunga

pavēlēšanas uz pilsātu brauc, tas būs desmitniekam, tik ko viņš pārnāks, uz pili vest, jeb
arīdzan vagaram kā neklausīgu zīmēt. Kas atlaisdamies iekš savām mājam dzīvo un tapec
nevaid pārtikuši, tiem vairāk nebūs pārdot kā tik vien, cik tiem uz sāls- un dzelzu-pirkšanu

vaiiaga» (A. S v ā b c. Kurzemes muižas tiesības. Rīgā, 1931., 36. lpp.).
3 J. Austriņš. Laiku-Grāmata priekš Jaun Brengul, Cempu un Jaun Vāles pa-

gastiem. Rīgā, 1928.', 10. lpp.
4 LCVA, 3358. fonds, 33. apr, 2. lieta, 69. lapa.
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dēts. Bet visi šie vecās lauksaimniecības trūkumi tiešām bija cits ar citur

tik loti saistīti, ka, nepārveidojot visu saimniecību, neuzlabojot ceļus, tiltus,

darba rīkus, nenolīdzinot laukus un pļavas, neiegādājoties labākus darba

lopus, — atsevišķo nozaru uzlabošanās nebija iespējama.» 1 Savu nevēlē-

šanos iegādāties jaunus darba rīkus muižnieki izskaidroja ar to, ka zag-

līgam dzimtcilvēkam-vergam nedrīkstot uzticēt divzirgu dzelzs zaru ecēšas,
lai gan ar tām lauku apstrādāja piecas reizes īsākā laikā nekā ar vienzirga
koka tapu ecēšām. 2 Izejot no tā, muižnieki centās uzlabot lauksaimniecību,

piemērot to tirgus prasībām klaušu saimniecības ietvaros.

Sākās dažādu iespēju meklējumi, kā pacelt ražas, neievedot jaunus
darba rīkus, līdz ar to visumā saglabājot veco trīslauku sistēmu. Izeju no

grūtībām lauksaimniecībā muiža centās atrast, uzlabojot lauku mēslošanu.

Bet vispusīgi pacelt un atjaunot zemes dabisko auglību ar kūtsmēsliem

nebija iespējams, jo lopkopība bija vāji attīstīta. Bez tam tās uzlabošana

bija saistīta ar kapitālieguldījumiem, iegādājoties jaunas lopu šķirnes, kā

arī uzlabojot pļavas un ganības. Tāpēc sākās tāda organiskā mēslojuma

aizvietotāja meklēšana, kura lietošana nebūtu saistīta ar lieliem izdevu-

miem. Sajā sakarā 18. gs. autori J. Fišers un A. Hupelis joprojām ieteica

līdumu dedzināšanu un pelnu izmantošanu zemes mēslošanai. 3 Pateico-

ties lielajām mežu un krūmu platībām, Vidzemē 18. gs. beigās un 19. gs.
sākumā pelnus arī izmantoja ļoti plaši. Latgalē līdumu līšanas metodes

lietoja zemnieki, iekopjot papildus nomāto meža zemi un atmatas linu

sēšanai.

Līdumu līda pavasarī, kad koki bija pilnā zaļumā, vai arī rudenī pēc
ražas novākšanas. Ja paredzētais līdums atradās meža malā, tad bija jā-
ievēro arī mežu aizsardzības noteikumi, jāaprok līdumam apkārt grāvis
vai arī bija jātur tuvumā ūdens. Vispirms līdumā ar raukni (4. att.) iztī-

rīja sīkos krūmus, pēc tam cirta kokus, pie kam tos nekad neizcirta visus,
bet atstāja dažus sēkliniekus, lai pēc līduma izmantošanas ātrāk atkal sa-

augtu mežs. 4 Līžot līdumus, līdzīgi rīkojās arī Krievijā, Karēlijā, Polijā,
Lietuvā un Igaunijā. 5 Par sēklas koku nociršanu Vidzemes muižnieki zem-

niekus sodīja ar 10—15 sitieniem; bez tam bija jāizpērk noķīlātais cirvis,

1 [A. Hueck], cit. darbs, 105.—106. lpp.
2 Turpat, 106. lpp.
3 Pelni ir labs augsnes mēslošanas līdzeklis, jo satur galvenās augsnei nepiecieša-

mās barības vielas
— kāliju, fosforu un kaļķi, pie kam lapu koku pelnos šis vielas sasto-

pamas lielākā daudzumā nekā skuju koku pelnos. Ilgstošā darba pieredzē to bija novēro-

juši ari zemnieki, un līdumam, ja vien tas bija iespējams, viņi izvēlējās vietas, kur auga

lapu koki (J. B. Fisс h cr, cit. darbs, 1753, 3. lpp.). Mazāk augiem nepieciešamo uztur-

vielu ir kūdras pelnos, tāpēc tos lietoja retos gadījumos. Ir zināms, ka 19. gs. sākumā

kūdras pelnus lauku mēslošanai izmantoja Raunas apkārtnes muižās, jo te jau bija jūtams
mežu trūkums (LCVA, 6810 fonds, 1. apr., 16. lieta, 218. lapa).

4 LCVA, 1022. fonds, 1. apr., 3. lieta, 30. — 31. lapa; 860. fonds, 1. apr, 3. lieta,

177, 378. lapa; 6. lieta, 17. lapa.
S П. Дундулене. Земледелие в Литве в эпоху феодализма. Диссертация.

Вильнюс, 1953, 24. lpp.; П. Н. Третьяков. Подсечное земледелие в Восточной

Европе. — Известия Гос. Академии истории материальной культуры АН СССР, т. XIV,.
вып. 1, 1932, 12, 13. lpp.; I. М а n n i n е п. Die Sachkultur Estlands, 11. Tartu, 1933, 18. lpp.
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samaksājot apmēram 1 rubli. 1 19. gs. sākumā, kad Vidzemē vietumis jau
bija jūtams mežu trūkums, muižnieki sāka prasīt, lai zemnieki līdumus pēc
to izmantošanas apsēj ar koku sēklu. Tā O. Hūns atzīmē, ka koku trūkums

Raunas apkārtnē liekot sēt mežu. 2 1814. g. Vidzemes vispārnoderīgā eko-

nomiskā biedrība izsludināja prēmijas tiem zemniekiem, kas līdumu apsēs
ar koku sēklu un 4 gadus pēc kārtas to neizmantos ganībām. 3

Lai atvieglotu koku nociršanu, tos dažreiz nokaltēja uz celma. Par šī

paņēmiena samērā plašo izplatīšanos liecina 1799. g. 1. septembrī Kur-
zemē publicētais patents par meža aizsardzību, kurā, blakus citiem aizlie-

gumiem, norādīts, ka nedrīkst kaltēt kokus uz celma. Sodi par koku bo-

jājumiem, kas veicinātu to nokaltēšanu, paredzēti arī 1805. g. izdotajos
Kurzemes meža likumos. 4 Kad līdums bija nocirsts, izkaltis un derīgie
kokmateriāli aizvesti, sākās dedzināšana.5

4. att. Raukņu veidi Latvijā (E 4, 1561— 1562;

LVM E, 2525. mape).

Līdumu iekopšana bija ļoti grūts darbs. «Tas ir grūtākais Vidzemes

zemnieka darbs,» rakstīja J. Fišers, «pie kam zemniekiem kā salaman-

drām jākustās liesmās, lai smagos kokus, pietiekami apgrozot, pārvērstu
oglēs un pelnos.» 6 Atkarībā no dedzināmā materiāla daudzuma Vidzemē

1 LCVA, 860. fonds, 1. apr., 3. lieta, 177., 378. lapa; 6. lieta, 14. lapa; 5881. fonds,
i. apr, 13. lieta, 108, 112. lapa.

2 Turpat, 6810. fonds, 1. apr, 16. lieta, 218. lapa.
3 Eesti NSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv (turpmāk ERAKA), f. 1185, nim 1, s.-ii. 65,

1. 24; J. G. Agel v t h. Ziņa priekš visiem vidzemniekiem. Rīgā, 1815, 3. lpp.
4 Kurzemes meža-likumi, cik latviešiem no tiem zināt vaijaga. Jelgavā, 1805, 8.—

10. lpp.
5 Līduma nocirstie lietas koki piederēja muižai, un zemnieks drīkstēja paņemt no

tiem tik, cik nomas līgumā bija noteikts kurināmai malkai un lietas kokiem.
6 J. B. F i s сh c r, cit. darbs, 1772, 4.-5. lpp.
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18. gs. otrajā pusē sastopam jau divus līduma dedzināšanas veidus. Me-

žiem un krūmiem bagātās vietās, dedzinot līdumu, zarus izklāja izklaidus

pa visu lauku un aizdedzināja, turpretim vietās, kur dedzināmā materiāla

bija mazāk, tā ka pietiekami noklāt visu zemi nevarēja, zarus salika kau-

dzēs. Pirms līduma aizdedzināšanas zemi uzara, tad aizdedzināja pirmo
kaudzi un ar dakšām aizvēla to līdz nākošajai utt. Lēnām veļot degošās
kaudzes, zeme sasila un noklājās ar pelniem. Vietās, kur vecainēs bija iz-

veidojusies bieza velēnu kārta, to sadedzināja, sakraujot nogrieztās velēnas

virs zaru kaudzes. Sādu zaru un velēnu krāvumu sauca par šķutēm vai

ķuteļiem. Kad tie bija sadeguši, pelnus izkaisīja pa visu lauku. 1

5. att. Aizaudzis līdums (J. Chr. Brotze. Monumente, etc.,

VI, 61. lapa).

Līdumu «vāļāšana» un ķuteļu dedzināšana ir jaunāks līdumu zemkopī-
bas veids. To praktizēja vietās, kur bija jātaupa mežs, bet kur lauki vai

agrākie līdumi bija aizauguši krūmiem. Liekas, ka Vidzemē ķuteļu dedzi-

nāšanai pievērsās 18. gs. pirmajā pusē, kad vajadzēja no jauna iekopt Zie-

meļu kara laikā krūmiem aizaugušos tīrumus. Ķuteļu dedzināšanu šajā

posmā veicināja arī tas apstāklis, ka sakarā ar labības cenu celšanos

1 Sīkāk par līdumu dedzināšanu sk. J. Ja v n z c m s. Līdumu līšana — musu tevu

tēvu darbs. — Sējējs, 1937, 9. nr, 997.—1000. lpp.; 10. nr, 1092.—1094. lpp.; Kr. Pāvu-

Hņa. Līdums. — Senatne, 1929, 1. nr, 14.—19. lpp.; I. Leinasare. Zemkopības darba

rīki klaušu saimniecības sairuma posmā, 100.—102. lpp.



34

muižas lauki tika paplašināti (par 20%). 1 Tāpat pāreju uz ķuteļu dedzinā-

šanu sekmēja malkas trūkums, kādu Vidzeme sāka izjust 18. gs. 30. gados,,
kad, strauji'pieaugot degvīna dedzināšanai, pilsētās sāka trūkt kurināmā.

Tādēļ ģenerālgubernatora 1730. g. patents aizliedza bez vajadzības izcirst

mežu, bet 1754. g. patents aizliedza vietās, kur jūtams malkas trūkums, de-

dzināt līdumus. 2 Rezultātā tagad sāka taupīt mežu, bet līdumus iekārtoja
ar krūmiem apaugušās vietās (5. att.). 18. gs. vidū J. Fišers norāda, ka vis-

labākā līduma zeme ir ar krūmiem un zāli apaugušās vietas, jo te augsne

bagātāka ar trūdzemi. 3 Ka līdumā dedzināja krūmājus, atzīmē arī 18. gs.

80. gados Smiltenes mācītājs Hasenšteins. 4

Tā kā ķuteļu dedzināšana ļoti nopostīja augsnes virskārtu, tad valsts

mežos saskaņā ar 1739., 1754., 1769. g. patentiem tā bija aizliegta. Bet

1800. g. patents nosaka, ka valsts mežā brīv dedzināt ķuteļus vienīgi ar

mežziņa atļauju, pretējā gadījumā jāsaņem sods saskaņā ar 1769. g. izdoto

noteikumu, t. i., desmit pāris rīkšu. Tātad mēslojuma trūkuma dēļ ķuteļus
zināmos gadījumos atļāva dedzināt arī valsts mežos.

Par ķuteļu dedzināšanas un vispār līdumu līšanas lietderību tika izteik-

tas dažādas domas. Vieni aizrādīja, ka ķuteļu dedzināšana padarot augsni
vieglu un mazauglīgu, tā ka tur neaugot pat zāle. Turpretim citi atzīmēja,
ka ķuteļus dedzinot tikai vietumis un ka tie prasot 10 reizes mazāk kok-

materiālu nekā tāda paša lieluma parastie līdumi. «Atmatu bez krūmiem,»

atzīmē Hupelis, «var labi izmantot ķuteļiem, bet ne līdumam: pēdējais

prasa daudz koku;» bez tam līdumu varot atkārtoti izmantot tikai pēc
40—50 gadiem, kamēr ķuteļu zemi daudz biežāk, jo «... drīz pēc nodedzi-

nāšanas augot krūmi un zāle (Filix), tātad nav iespējams vienā reizē sa-

dedzināt visas zāļu saknes. Vēl mazāk visu zemi.» 5 Uz iebildumu, ka

smilšainās augsnēs un sausajās vasarās ķuteļi dodot zemas ražas, ķu-

teļu aizstāvji atbildēja, ka arī līdums šādos apstākļos nedos labu ražu,

bet, līdumu sagatavojot, bieži izkūp gaisā pēdējie baļķi un malka. 6 Hupelis
norāda arī, ka 18. gs. beigās līdumus izmantoja 3, augstākais 4 gadus,

turpretim ķuteļi deva ražu 4 un pat 5 gadus. 7

Līdumos un ķutelos labību sēja tūlīt pēc nodedzināšanas, bet, ja zeme

bija cieta, to pirms sēšanas vēl uzirdināja ar spīļu arklu. 8 Tāpat kā tīrumā,
miežus līdumā sēja maijā, bet sakarā ar to, ka līdumus dedzināja, tikko

apžuva zeme, t. i., maija sākumā, tad nereti iznāca, ka līdumā miežus iesēja
kādu nedēļu agrāk nekā tīrumā. Arī ziemājus līdumā sēja agrāk; tā Vec-

1 Я. Я. Зутис. Политика царизма в Прибалтике в первой половине XVIII в.

М., 1937, 106. lpp. ,
2 Inhalt der m der Rigischen Statthalterschaft emanirten gedruckten Patentē von

1710 bis Ende 1788. Riga, 66., 68. lpp.
3 J. B. Fis с h er, cit. darbs, 1772, 3. lpp.
4 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 2. lieta, 205.—209. lapa.
SA.W.Hu p c 1. Topographische Nachrichten ..., 11, 288. lpp.
6 Anmerkungen ūber einige Gegenstānde der nordischen Landwirthschaft, sonderlich

m hinsicht auf Lief- und Ehstland. — Nordische Miscellaneen, 5.-6. Stuck, 1782, 288.—

289. lpp.
7 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten ..

,
11, 284, 286. lpp.

8 LCVA, 6810. fonds, 1. apr, 16. lieta, 476. lapa.
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piebalgā labākais ziemāju sējas laiks tīrumā bija 7 dienas, bet līdumā —

14 dienas pirms Labrenčiem. 1 Salīdzinot ar tīrumu, līdumā izsēja mazāk,

jo da]a no apsējamās platības te vēl nebija attīrīta no celmiem. Bez tam

līdumā augsne bija bagātīgāk mēslota un biezāk sēta labība varēja sakrist

veldrē. Pēc A. Hupeļa datiem, 18. gs. otrajā pusē Vidzemē 1 desetīnas lielā

līdumā izsēja 2 pūrus rudzu. 2 Otro gadu izmantotā līdumā sēja tāpat kā

tīrumā.

18. gs. beigās un 19. gs. sākumā līdumos un ķutelos pirmo gadu sēja
miežus, otro — rudzus, trešo — griķus, kaņepes, pupas. Smiltenes un Val-

kas apkārtnē ķutelos galvenokārt audzēja kāļus un kāpostus, kas, kā

norāda vietējie mācītāji, esot iemīļots zemnieku ēdiens. 3 Rūpīgi sastrādāta

meža zeme labvēlīgos apstākļos 18. gs. beigās deva 9.—12. graudu, bet

ķuteļu zeme — 12.—20. graudu; pat neražas gados, kā norāda A. Hupelis,
tur varēja cerēt uz vidēju ražu. 4

Novērtējot līdumu izmantošanu blakus trīslauku sistēmai, V. Slobo-

dins, balstoties uz lauksaimniecības un statistikas datiem, izteicis domu,
k;a labos un vidējos gados raža līdumos tikai nedaudz (ne vairāk kā

par 25%) pārsniedza ražu, ko ieguva pēc trīslauku sistēmas iekoptos tīru-

mos, bet sliktos gados bija zemāka par to. 5 Slobodina izteiktā doma teorē-

tiski ir pareiza, taču nedrīkst aizmirst, ka slikti mēsloti lauki deva tikai

3.—5. graudu, bet līdumā iegūtā raža, ja laika apstākļi bija labi un pelnu
daudzums pietiekams, bija nesalīdzināmi augstāka. Lai zeme saņemtu pie-
tiekamā daudzumā barības vielas, uz viena hektāra jāizkaisa 320—330 kg

pelnu. 6 Zemnieki ļoti labi zināja, ka tikai bagātīga pelnu deva nodrošina

ražu, tādēļ dažreiz pieveda žagarus līdumam pat no citurienes, ja likās, ka

to pamaz.
7 lestājoties lietainiem rudeņiem, līduma dedzināšanu, ja vien tas

bija iespējams, atlika uz nākamo gadu, jo lietus ātri izskaloja no irdenās

augsnes virskārtas nepieciešamās barības vielas. Sā paša iemesla dēļ līdu-

mus nekad nededzināja zemās, mitrās vietās. 8

Tādējādi klimatisko apstākļu dēļ līdumi ne vienmēr deva gaidītās

augstās ražas. Bez tam, lai kaut cik kompensētu grūto darbu līdumu iekop-
šanā, zemnieki tos nereti izmantoja arī ceturto gadu, kad raža strauji sa-

mazinājās un bieži vien tika savākts tikai otrais grauds. 9

1 LCVA, 6810. fonds, 1. apr, 7. lieta, 252. lapa; 16. lieta, 413. lapa.
2 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten .. , 11, 280. lpp.
3 LCVA, 6810. fonds, 1. apr, 2. lieta, 207, 238. lapa; 16. lieta, 140. lapa; 17. lieta,

142. lapa.
4 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten .. , 11, 283, 287. lpp.
5 8. M. Слободин. К вопросу о развитии и смене систем земледелия (от

времени его возникновения на территории СССР до I тысячелетия н.э.). — Матери-
алы по истории земледелия СССР, I. М, 1952, 52. Грр.

6 Р. Dindons. Pelni_ kā kālija mēslu vietas izpildītāji. — Zemkopis, 1921, 36. nr.;
А. O. Pelnu nozīme lauku mēslošanā. — Zemkopis, 1921, 26. nr.

7 LCVA, 3356. fonds, 1. apr, 5. lieta, 299. prot.; A. W. Hupel. Topographische
Nachrichten

..., 11, 284. lpp.
8 J. B. F i s с h c r, cit. darbs, 1772, 2. lpp.
9 LCVA, 1038. fonds, 1. apr, 1. lieta, 21. lapa; B. Ābe r s. Vidzemes zemnieku stā-

voklis 19. gs. pirmajā puse. Rīgā, 1936, 277. lpp.
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Tomēr vāji attīstītas lopkopības apstākļos līdumi un ķuteļu dedzinā-

šana bija trīslauku sistēmas galvenais balsts. Barons Bruinings vēl

1839. g. atzina, ka šāda krūmiem apaugušas zemes izmantošana Vidzemē

bija ekstensīvajai lauksaimniecībai un pastāvošajām ražošanas attiecībām

ļoti piemērota. 1 Bet līdumu līšana savukārt noteica to, ka Vidzemē spīļu
arkls saglabājās ilgāk nekā Kurzemē un Zemgalē, jo celmaina un sak-

ņaina lauka uzaršanai tas bija piemērotākais darba rīks.

Lopkopības zemais līmenis un mēslojuma trūkums arī Kurzemē spieda
meklēt jaunu lauku mēslojuma veidu, lai paceltu ražas pēc trīslauku sis-

tēmas iekoptos laukos, ko apstrādāja ar spīļu arklu. Sādi meklējumi Kur-
zemē sākās jau 17. gs. vidū sakarā ar hercoga Jēkaba merkantilisma poli-
tiku un pastiprinātu labības izvešanu. Lai nodrošinātu savās muižās lielā-

kas ražas, hercogs Jēkabs ieteica mēslot laukus ar applūdināšanu. 2 Sis

augsnes uzlabošanas veids 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē bija izplatīts

gandrīz visās Kurzemes un Zemgales muižās. 3 Bet appludināšana prasīja
lielas aramzemes platības, un zemnieku saimniecībās to lietoja maz. Zem-

nieki vecaines iekopa tā, ka pēc krūmu izciršanas divus gadus pēc kārtas

vairākkārtīgi ara un ecēja; laiku pa laikam te ganīja arī lopus. Tādējādi
tika sairdināta velēna, satrūdēja nezāļu saknes. Sādā veidā iestrādāta

atmata prasīja daudz darba, bet bija mazražīga. Ja pirmajā gadā raža bija
vel ciešama, tad otrajā — jau slikta, bet iegūt ražu trešajā gadā nebija

gandrīz nekādu cerību. 4

Augsnes mēslošanai Kurzemē izmantoja arī pelnus, kurus ieguva, sa-

dedzinot zāli, rugāju, saknes un žagarus. 5 Līdumus, sakarā ar nelielajām
meža platībām, pelnu iegūšanai nededzināja.

Dažās Latvijas muižās laukus mēsloja arī ar ģipsi, kaļķi un merģeli,
kuru izmantošanu siena un labības ražas pacelšanai propagandēja agro-

nomijas zinātne. Bet, tā kā tos izmantoja, nepētot augsnes ķīmiskās īpa-

šības, tad rezultāti ne vienmēr bija gaidītie.
Trīslauku sistēmas uzlabošanas mēģinājumi neaprobežojās ar kūts-

mēslu aizvietotāju meklēšanu un izmantošanu. Neskatoties uz to, ka lielākā

daļa muižnieku vēl 19. gs. sākumā stūrgalvīgi turējās pie 18. gs. otrajā
pusē izteiktajām lauksaimniecības atziņām, muižnieku progresīvākā daļa
jau centās izmantot tās jaunās teorijas, kuras varēja piemērot klaušu

1 Bruiningk. Einige Bemerkungen iiber die Buschlānder m Livland, m Veran-

lassung einer offentlich ausgesprochenen Riige ihrer entschiedenen Schādlichkeit. —

Livlāndische Jahrbūcher der Landwirthschaft. Neue Reihenfolge, 11, 3. Heft, 1839,

3.1. lpp. —_Ne velti 1836. g. mācītājs Katerfelds, propagandējot Deihmaņa lielo dzelzs

arklu, pasvītroja, ka to var izmantot arī līdumu uzaršanai (J. F. Кa 11 erfe 1 d. Ueber

drei hochst wichtige Instrumente fur den Ackerbau. — Livlāndische Jahrbūcher der Land-

wirthschaft, X, 4. Stuck, 1837, 397.—398. lpp.).
2 A. Sva b c. Kurzemes hercoga Jēkaba lauksaimniecības likumi. — Latvijas Vēstu-

res Institūta Žurnāls, 1937., 3. nr, 383.—384. lpp.
3 H. Dullo. Die kurlāndische Landwirlhschaft, I, 528.—546. lpp.; Hagemeister,

cit. darbs, 7.—8. lpp.; А. Орановский, cit. darbs, 237. lpp.
4 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten .. , 11, 282.—283. lpp.
5 Kurzemes meža-likumi, cik latviešiem no tiem zināt vaijaga, 13.—14. lpp.
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saimniecībai. Ar tām saistīto uzlabojumu galvenais mērķis bija paplašināt

lopbarības bazi un uzlabot augsnes struktūru, kas bija nepieciešams ražas

kāpināšanai. Tāpēc sāka sēt āboliņu, ieviest aizņemtās papuves, sējot tajās
vīķus, zirņus, stādot pat kartupeļus, kā ari pastiprināti izbarojot lopiem

drabiņas. 1 Daži muižnieki 19. gs. sākumā centās noteikt arī nepieciešamo
lopu skaitu zemnieku saimniecībās. Tā Pūres barons Gustavs Renne

1802. g. izdotajā priekšrakstā vagariem par zemnieku lauku uzraudzī-

šanu norāda, ka ikvienam saimniekam katru gadu jāizaudzē 3—4 teļi,

jāiztīra pļavas no ciņiem un atvasēm, kā arī savlaicīgi jānovāc siens. 2 No-

teiktu lopu skaitu katrā saimniecībā, kas atbilstu tās lielumam, paredzēja
ari 1804. g. zemnieku likums. 3 Tādējādi centās panākt, lai uz katru pūr-

vietu būtu pa vienam liellopam. Bet to realizēt kavēja lopbarības trūkums.

1813. g. Sēlpils virspilstiesas Neretas un Sēlpils draudzes zemniekiem,
kam visumā bija pietiekami pļavu, uz 15—18 pūrvietām bija 5—6 govis,
4—5 zirgi, turpretim Pārlauceses draudzes zemniekiem pļavu trūkuma dēļ
uz tādu pašu sējumu platību bija tikai 3 govis un 3 zirgi. 4

Zemkopības attīstība 19. gs. sākumā parādīja, ka nav iespējams iegūt
stabilas ražas, nesamērīgi paplašinot muižas laukus, kurus nespēja nomēs-

lot, pat izmantojot pelnus un dūņas. Kāds Vidzemes mācītājs savos ziņo-

jumos atkārtoti norādīja, ka nemēslotipaliekot kā zemnieku, tā muižas lauki,

pēdējie tā iemesla dēļ, ka tie tiekot palielināti neatbilstoši lopu skaitam.

Tīrumi bieži vien tiekot mēsloti tikai sestajā, bet dažreiz — devītajā gadā.

Astotdaļarkliniekiem un vēl sīkāku saimniecību turētājiem, kam ir tikai

2—3 lopi, tīrumi jau pašā sākumā netiekot kārtīgi mēsloti. 5 Rezultātā

19. gs. sākumā Vidzemē iegūtās ražas maz atšķīrās no 18. gs. otrās puses

ražām. 1819. g. (samērā labas ražas gadā) tika iegūts vidēji sekojošs ražas

grauds: 6

* Jau 18. gs. beigas A. Hupelis ieteica izmantot degvīna dedzināšanas blakus produk-
tus vēršu nobarošanai, noradot, ka, salīdzinot ar graudkopību, vēl lielākus ienākumus

dod lopu nobarošana: par katru vērsi var nopelnīt s—B rubļus, neskaitot labu un bagā-
tīgu mēslojumu. Kas ik dienas izdedzina vienu mucu degvīna, var līdz ar to visu ziemu

barot 20—25 vēršus, dodot viņiem katru dienu 3 līdz 4 reizes siltu brāgu ar pelavām,
barošanas laika beigās — arī sienu (A. W. Hupel. Topographische Nachrichten..., 11,
311. lpp.). Atsevišķas Vidzemes muižas to samērā plaši ari darīja. O. Hūna sakārtotajā
Vidzemes topogrāfiskajā apraksta norādīts, ka 1806.—1819. g. ar vēršu nobarošanu plaši
nodarbojās Cēsu apriņķa Lēdurgas, Turaidas, Raunas muižā; Launkalnē katru gadu no-

baroja ap 30 vēršu (LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 6.lieta, 492. lapa; 7. lieta, 6. lapa; 16. lieta,
216. lapa). Izmantot spirta dedzināšanas procesā iegūtās drabiņas lopbarībai ieteica vēl

19. gs. 40. gados (G. Wah 1. Welchen Standpunkt nimmt unsere inlāndische Landwirth-

schaft ein, im Vergleich zur Vergangenheit und Zukunft? — Livlāndische Jahrbūcher der

Landwirthschaft. Neue Reihenfolge, V, 1. Heft, 1842, 385. lpp.).
2 Priekšraksts tiem vagariem uz manām muižām dots (A. Svā b c. Kurzemes mui-

žas tiesības, 30. lpp.). — Līdzīgus norādījumus atrodam ari Kr. F. Sakena sastādītajā
likumā Dundagas valsts desmitniekiem (turpat, 36. lpp.).,

3 Likumi priekš Vidzemes zemniekiem. Pēterburgā, 1804., 11. lpp.
4 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 62. lieta, 38. lapa.
5 Turpat, 13. lieta, 13. lapa.
6 Turpat, 7. lieta, 20.—21. lapa; 14. lieta, 4.-5. lapa; 13. lieta, 68.-69. lapa.
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Apriņķis Rudzi Mieži Auzas

Valmieras 5. 5,9. 3,5.
Cēsu 5. 5,5. 3,6.
Rīgas 4,8. 4,2. 2,6.

Nepietiekami mēslotā augsne bija noplicināta līdz pēdējam, viens ne-

ražas gads sekoja otram. Vispārējas neražas Vidzemē bija 1802., 1804. g.,
bet 1806.—1809. g. neražas rezultātā iestājās vispārējs bads. Daļējas ne-

ražas bija arī 1811., 1817., 1821., 1822. g. Par zemajām ražām sakarā ar

nepietiekamo lauku mēslošanu sūdzējās arī Kurzemes un Zemgales muiž-

nieki un mācītāji. Tā kāds no Jēkabpils apkārtnes mācītājiem atzīmē, ka

«tikai nedaudzās muižās tiek apmēslota puse no ziemāju laukiem. Vairāk

gan esot tā, ka 10—15 gadus trešdaļa lauku paliek pilnīgi bez mēsliem. Tā

kā zeme mazauglīga, tad, uznākot tikai drusku sliktākiem laika apstākļiem,
raža nepadodas. Vasarāji bieži cieš no sausuma, bet, kad laika apstākļi

labi, raža ir 6.—7. grauds. Taču pēdējo 7 gadu laikā,» atzīmē tālāk mācī-

tājs, «mums ir bijuši tikai divi labas ražas gadi...» 1 Kurzemē labos gados

vidējā raža bija 6.—9. grauds, bet smilšainā augsnē — 3.—4. grauds. 2

Arī Latgalē ražas nebija visur vienādas, bet svārstījās atkarībā no

augsnes dabiskās auglības un lauku mēslojuma. Zemākas ražas — vidēji
3. graudu — ieguva Daugavpils apriņķa muižās un zemnieku saimnie-

cībās, 3 lai gan vietumis, kur augsne saturēja trūdzemi, raža sasniedza arī

7. graudu. Rēzeknes apriņķa muižās vidējās ražas 19. gs. 40. gados bija
4.—6. grauds, Ludzas apriņķī — 4.—7. grauds. Zemnieku saimniecības

ievāca 3.—4. graudu. 4

19. gs. pirmajos divdesmit gados iegūtās ražas parādīja, ka piemērot
trīslauku sistēmu topošajai kapitālistiskajai saimniecībai nav iespējams. Iz-

eju no strupceļa daļa muižnieku saskatīja pārejā uz augu maiņas sistēmu.

Kabiles mācītājs H. Dullo savā 1804. g. iznākušajā darbā «Kurzemes lauk-

saimniecība», novērtējot zemkopības stāvokli gadsimtu mijā, secināja, ka,
tikai palielinot, bet kārtīgi nemēslojot laukus, nevar panākt ražas kāpumu.

Pēc Dullo domām, lauksaimniecības uzlabošana bija iespējama vienīgi, pār-

ejot uz daudzlauku saimniecību ar āboliņa sējumiem, — tādējādi tiktu

nostiprināta arī lopbarības bāze, kas nepieciešama lopkopības attīstībai.

Jautājums par pāreju uz daudzlauku saimniecību interesēja ne tikai Kur-

zemes, bet ari Vidzemes muižniekus. Te pavīdēja jauna iespēja gūt no sa-

viem laukiem lielākus ienākumus, saglabājot klaušu saimniecību. Tapec
Vidzemes vispārnoderīgā ekonomiskā biedrība 19. gs. sākumā publicē at-

sauksmi par minēto H. Dullo darbu un Dullo atbildi uz šo atsauksmi, kā

arī citus rakstus par daudzlauku sistēmu. 5

1 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 62. lieta, 36.—37. lapa.
2 Turpat, 57. lieta, 97.-98. lapa.
3 ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, дела 46, 48, 50, 51, 351, 622, 623, 626, 628, 630, 633.
4 Turpat, дела 434, 439, 441, 448, 517—551.
5 Über die Einrichtung einer sechsfeldrigen Wechselwirthschaft.

—
Oekonomisches

Repertorium fur Liefland, 7. Bd, 2. Stuck, 1811, 183.—188. lpp.; H. Dullo. Antwort —
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Vidzemē uz septiņlauku saimniecību 19. gs. pirmajos gados pārgāja

Ropažu muiža, kur, pateicoties lieliem zirņu, vīķu un auzu sējumiem, bija
labi nostādīta lopkopība. Auzas pēc sējumu platības šeit ieņēma otru vietu

pēc rudziem. Ropažu muižai piederošajā Jāņukalna lopmuižā bija scšlauku

sistēma. Lielvārdē 1806. g. bija septiņlauku saimniecība, Stienes muižā

1819. g. — četrlauku sistēma. 1 19. gs. pirmajā ceturksnī arī Kurzemē trīs-

lauku sistēmu muižās sāka nomainīt daudzlauku sistēma. 2 Pareizas augu

sekas ieviešana cēla labības ražas. 3 Tā Vircavas pagasta Mazbutes lop-
muižā ievestā sešlauku augu seka deva sekojošu graudu ražas kāpumu: 4

Vidējais ražas Vidējais ražas

Graudaugu - grauds trīslauku grauds sešlauku

kultūras sistēmā (1795./96 — sistēmā (1814./15 —

1814./15. g.) 1835..'36. g.)

Kvieši 4V89 . 9V55

Rudzi 4i/41
71

/o7
Mieži 6 8V75
Auzas sVfl3 ļ 7Vi5

Tomēr, arī pieturoties pie pareizas augu sekas, labu ražu iegūšanai

oija nepieciešams attīstīt lopkopību un rūpīgi sastrādāt augsni. Tieši tāpēc
Vidzemē 19. gs. sākumā arvien noteiktāk atskanēja doma, ka jāaizliedz
līdumu dedzināšana. «Līdumu līšana ir ne vien kaitīga mežiem,» atzīmēja
Madlienas un Meņģeles mācītājs 1819. g., «bet arī ļoti kaitīga pašai zemko-

pībai. Zemnieki, piemēram, ar saviem grābekļiem spiežas arvien tālāk

mežā, meklē dziļi purvos katru- saliņu un izposta mežu* Pēc sensenajām
tradīcijām pieraduši pie šīs pretdabiskās saimniecības, viņi pievērš maz

vērības saviem tīrumiem, apstrādā tos nepilnīgi un nepievērš pienācīgo
uzmanību lopkopībai kā savas bagātības galvenajam avotam. Te tagad
izmantotie līdumi pie vidējā cilvēku skaita pieauguma tiks izsmelti ne-

daudz gados, bet tīrumi ir atstāti novārtā, un tā sekas ir tas, ka zemnieki

nonāk nabadzībā un sūta viskliedzošākās sūdzības par maizes un zemes

trūkumu, lai gan bieži vien muižā ir tik daudz pamestu izmantotu līdumu,

Turpat, 188.—210. lpp. — Tāpat sk., piemēram, Auszug aus einem Briefe ūber eine auf

einem kleinen Gute eingefuhrte VVechsehvirthschaft, nebst einigen andern okonomischen

Bemerkungen. — Turpat, 2. Bd., 1. Stūck, 1808, 447.—451. lpp.
1 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 6. lieta, 335., 348., 391. lapa; 13. lieta, 147., 171. lapa;

15. lieta, 225. lapa.
2 Par dažādiem daudzlauku sistēmas veidiem un to ieviešanos muižas sk.

Г. Ст p од. Переход от паровой системы земледелия к плодосмену в Латвии в пер-

вой половине XIX века, 43.—60. lpp.
3 Labas ražas iegūšanai svarīgi nodrošināt labu sēklas kvalitāti. Tāpēc 19. gs.

sākumā tika veikti arī pirmie izmēģinājumi ar dažādām jaunām labības sēklas šķirnēm.
Daudz ar šādiem izmēģinājumiem nodarbojās Zlēku mācītājs J. Bitners, kura darbu atzi-

nīgi novērtēja V. Frībe, norādot, ka tam ir liela nozīme zemkopības attīstībā (J. G. Вū 11 -

ne r. Ueber den Werth einiger neuen Getreidearten. — Oekonomisches Repertorium fur

Liefland, 7. Bd., 3. Stuck, 1811, 296. lpp.). 19. gs. 30.—40. gados šķirnes sēklu izmēģinā-

jumu rezultātu apspriešana jau bija kļuvusi par svarīgu lauksaimniecības biedrību sēžu

dienas kārtības jautājumu.
4 K. Worms. \Velches Ackerbausvstem durfte, den gegenwārtigen Verhāltnissen

anpassend, im Allgemeinen fūr Kurland das zweckmāssigste seyn? — Landwirthschaftliche

Mittheilungen fur das Kurlāndische Gouvernement, 1840, Nr. 1, 5. lpp.; Nr. 2, 9. lpp.
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ka tie varētu pabarot vēl trīs- un daudzkārt lielāku cilvēku skaitu.» 1 Sa-

karā ar to 1819. g. Vidzemes zemnieku likumā noteica zemnieku saim-

niecībām nepieciešamo lopu skaitu. Likuma 44. pantā paredzēts, ka «no tās

mežazemes, kas vēl pie mājām paliek, zemniekam ik gadus vairāk kā to

24-tu daļu nebūs brūķēt, uz treju augļu noņemšanas, voi to mežu nolīdzi-

nādams voi šķutes dedzinādams.»2

Tendence saīsināt ķuteļu un līdumu izmantošanas laiku novērojama
līdz pat 19. gs. vidum. lerādot līdumus smilšainākās vietās, muiža aizlie-

dza tos izmantot ilgāk par diviem gadiem, lai nenoplicinātu ■ augsni. 3 Arī

tas bija viens no cīņas momentiem par augsnes struktūras uzlabošanu. Iz-

mainījās arī sējas kultūras līdumā. 19. gs. pirmajā pusē pirmo vietu ar

miežiem arvien biežāk sāka dalīt lini, jo tie, attīstoties kapitālismam, bija
viena no galvenajām zemnieku tirgus precēm. Ari Latgalē meža zemi un

atmatas izmantoja galvenokārt linu sēšanai. 4

Impulsu lopkopības attīstībai Latvijā deva labības cenu pazeminā-
šanās iekšējā un ārējā tirgū 19. gs. 20. gados, kuras rezultātā muižnieki

saskatīja jaunu ienākumu avotu lopkopības, it īpaši aitkopības attīstībā. 5

Bet tā prasīja paplašināt lopbarības bazi, kas savukārt veicināja pāreju uz

daudzlauku saimniecību ar āboliņa sējumiem. 19. gs. 40. gados uz daudz-

lauku saimniecību bija pārgājušas puse no visām Vidzemes muižām. 6 No

Kurzemes 1583 muižām 1862. g. daudzlauku saimniecība bija ieviesta

1328 muižās. 7 Turpretim Latgalē, kur joprojām valdošā bija trīslauku sis-

tēma, arvien lielāku nozīmi ieguva aizņemtās papuves.

Tomēr, pārejot 19. gs. 20.—30. gados uz paplašinātu āboliņa sēšanu

zem ziemājiem, muižnieki sadūrās ar jaunām grūtībām. Klaušu zemnieki

ar spīļu arklu un koka zaru ecēšām nespēja kārtīgi sairdināt ilggadīgā
āboliņa laukus. Racionālo darba rīku trūkumu muiža kompensēja ar to,
ka lika ar spīļu arklu nepietiekami uzirdinātu lauku pārart, augsnes labā-

kai sairdināšanai uz koka zaru ecēšām uzlikt smagumus. Ecēšana notika

šķiltera uzraudzībā tik ilgi, kamēr viņam likās, ka augsne pietiekami sair-

dināta. 8 Panākt augsnes labu sairdināšanu ar vienkāršajiem zemkopības
darba rīkiem varēja, tikai pastiprināti ekspluatējot zemniekus. Tādējādi
zemnieku klaušas pieauga vairākkārtīgi, bet muižnieki atkārtoti sūdzējās

1 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 13. lieta, 263. lapa; 6. lieta, 597. lapa.
2 Likumi Vidzemes zemniekiem doti, 1819., 23. lpp.
3 LCVA, 6071. fonds, 1. apr., 11. lieta, 55. lapa; 6999. fonds, 1. apr., 213 lieta.
4 Zemnieki sava ilggadīga darba pieredzē bija novērojuši, ka līdumos setiem liniem

ir labāka šķiedra, tie mazāk veldrējas. So atzinumu apstiprināja arī 1940. g. Vissavienības

linkopības zinātniski pētnieciskajā institūtā izdarītie pētījumi, kas parādīja, ka mālainas

podzola augsnēs labākais kālija mēslu veids ir sērskābes kālijs, pelni un glazerīts, bet

tumšajās purvainajās augsnēs —
koku pelni (J. Pei v c. Linkopība. Rīgā, 1948.„

92.—93. lpp.).
5 M. Kozins. Zemnieku kustība Latvijā XIX gs. 60. gados. Rīgā, 1958., 12. lpp.
6

Turpat, 14. lpp.
7 Statistisches Jahrbuch fur das Gouvernement Kurland fur 1863. Mitau, 1863, 10. lpp.
8 С. H ehn, cit. darbs, 87. lpp.



41

par darbaspēka trūkumu. 1 Kāds Vidzemes muižnieks jau 18. gs. beigās
rakstīja: «Zemēs, kur lielākais saimnieciskais svars gulstas uz cilvēkiem,

bet nevis uz zirgu spēku un ātrumu un uzlabotiem darba rīkiem, vienmēr

būs jūtams cilvēku trūkums; tātad, kur zemnieks savu paša un muižas

darbu veic ar vienu vienīgu zirgu, tur būs liels cilvēku trūkums, jo cilvēks

tad būs viens, bet zirgs — otrs dzīvnieks: cilvēka garīgās spējas šeit ne-

tiek ņemtas vērā, jo viens cilvēks spēj vadīt četrus zirgus.» 2

Feodālisma apstākļos, kad laukus apstrādāja klaušu kārtībā, virsdarbu

panāca, galvenokārt palielinot muižai atstrādājamo dienu skaitu. Sī «tiešā

dzīšanās pēc klaušu dienām» 3
raksturīga arī Latvijas muižniekiem līdz

ar preču-naudas saimniecības attīstību. A. Hupelis 1796. g. atzīmēja, ka

muižu īpašnieki kopš gadiem trīsdesmit sākuši neievērot vaku grāmatās
noteiktās klaušu normas. Ja agrāk astotdaļarkla zemniekam vajadzēja
strādāt muižai visu gadu V/2 dienas nedēļā ar zirgu, bet vasarā — vēl tik-

pat daudz kājinieku dienu, tad tagad no viņa pieprasīja jau divtik, bet

dažas muižās — pat četrkārt tik daudz. Sējas un mēslu vedamā laikā

uz muižu sūtāmo strādnieku skaits vēl divkāršojās.
4

Lai zemnieki varētu izpildīt viņiem uzliktās klaušas, viņi bija spiesti
pastiprināti izmantot kalpu un vaļinieku darbu. Vidzemē 19. gs. sākumā

pilna arkla zemniekam, lai veiktu visas viņam uzliktās klaušas, vajadzēja
turēt apmēram 20 kalpus. 5 Kurzemē Rendas kroņa pagastā 1815. g. 29

zemnieku mājās dzīvoja 137 (29%) saimnieku un 334 (71%) kalpu ģime-
nes locekļi. 6 Uz bezzemnieku — kalpu un vaļinieku pleciem gūlās viss

darba smagums muižā un saimnieka sētā; uz viņu mugurām dancoja kā

saimnieka, tā vagara pātaga. Rīgas apriņķa zemes vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs A. Arseņjevs, raksturojot kalpu stāvokli Vidzemē, 1805. g.

atzīmēja: «Saimnieks sūta ļaudis — vienus klaušās, otrus savā darbā;

IH. Strods. Daugavpils stārastijas zemnieku cīņa pret feodālās ekspluatācijas
palielināšanu XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā ceturksnī. — Latv. PSR ZA Vēstis,

1956., 3. nr., 41.—57. lpp.; H. Strods. Kurzemes kroņa zemnieku klaušas XIX gs. pir-
majā pusē. —

Vēstures problēmas, 111. Rīgā, 1960., 59.—104. lpp.
2 Anmerkungen ūber einige Gegenstāndeder nordischen Landwirthschaft. .., 284. lpp.
3 K. Markss. Kapitāls, I. Rīgā, 1951., 223. lpp.
4 A. W. H v p c 1. Oekonomisches Handbuch..

~
I, 107. lpp.

5 Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, I. Рига, 1876,

512. lpp.
6J. Zutis. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākuma

(1804.—1819.), 134. lpp. ■— Līdzīga kalpu un saimnieku-rentnieku attiecība vērojama re-

tumis vēl 19. gs. 60. gados. Tā Dikļu pagasta iedzīvotāju sarakstā atzīmēts:

Pieauļ
(sakot а

gusie

г 21 g.)
Nepiea gušie

Grupas Kopa

vīr. siev. vir. siev.

iruntnieki
.

,
. .

Rentnieki
iuižas kalpi . . . .
aimnieku kalpi . ,
fz savu roku dzīvo .

35

4

106

75

26

2

109

109

32

1

116

49

35
1

105

73

128

8

436

306
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saprotams, ka klaušās viņš vienmēr cenšas sūtīt sliktākos, atstājot labākos

sev, ka kungam ar saimnieku notiek pastāvīgi strīdi par strādniekiem, pie
tam saimnieks cenšas vēl noblēdīt, aizturot darbinieku ilgāk mājās, bet

neviens nekad pat neskatās kalpa labumu. Viņu dzen klaušās tad, kad

viņam vajadzētu palikt mājās, lai apstrādātu to niecīgo zemes gabaliņu,
kas iedalīts viņa uzturēšanai, bet, kad sākas paša saimnieka darbi, tad

kalpa darbiem nav ne gala, ne malas un vispēdējo spēku paliekas tiek liktas

lietā.» 1 Muižnieks nežēloja saimnieku, bet tas savukārt — kalpu. Tikai ne-

saudzīgi ekspluatējot kalpus, zemnieks varēja saglabāt iedalīto zemi un

cerēt iegūt zināmu peļņu.
Preču-naudas saimniecības attīstība padziļināja pretrunas saimnieku

un kalpu starpā. A. Arseņjevs, kas 1805. g. apbraukāja lielu daļu Vidzemes

pagastu un vēroja muižu un zemnieku sētu saimniecisko stāvokli, ar šaus-

mām atzīmēja kalpa beztiesīgumu un nabadzību. «Viņa darba augļus

apēd saimnieks, viņam ne tikai nav apģērba, bet pat pelavu maizes gabals
un skrandas apģērbam tik tikko pietiek. Saimnieka sieva un bērni viņu

moca gan rīkojumiem, gan darbiem, gan sitieniem; viņš dzird tikai lamas

un pārmetumus, nekā pretoties nevar; nabadzība, izmisums viņa sejā, ne-

spēks ķermenī.» 2 Nevienlīdzība kalpu un saimnieku starpā izpaudās arī

viņu dzīves apstākļos. Turīgākie saimnieki jau 18. gs.' beigās un 19. gs.

sākumā vairs nedzīvoja kopā ar kalpiem lielajā saimes istabā vai (Vid-

zemē) rijā, bet gan nodalīja sev atsevišķu apsildāmu telpu. Tas liecina,

ka sociālā nevienlīdzība kalpu un saimnieku starpā bija spilgti izteikta

jau klaušu saimniecības sairuma posmā.

Nesaudzīgā zemnieku ekspluatācija pastiprināja šķiru cīņu muižnieku

un zemnieku starpā, pie kam «brīvlaišanas» priekšvakarā cīņas avangardā
vietumis jau bija izvirzījušies kalpi un vaļinieki, kas visvairāk cieta

no dzimtbūšanas jūga.
3 Lai novērstu augošos zemnieku nemierus,

kā arī atbrīvotos no visiem ierobežojumiem zemes lietošanā un

klaušu palielināšanā, muižnieki panāca, ka cariskā valdība izdeva 1817. g.
Kurzemē un 1819. g. Vidzemē jaunus agrārlikumus. Ar to palīdzību muiž-

nieki, lai vājinātu zemnieku protesta kustību, centās sašķelt zemniecību

vairākās grupās, stādot kalpiem pretī saimniekus, pārvedot «brīvlaišanas»

likumā paredzētajā «pagaidu stāvoklī» vispirms saimnieku turīgāko daļu
un tikai pēc tam trūcīgos zemniekus un kalpus. Likumos pamatoja arī

muižnieku tiesības uz zemnieku zemi, bet zemniekiem tika piešķirta «per-

sonīgā» brīvība. Tā kā muižnieki saglabāja tiesības kontrolēt zemnieku

pārvietošanos un profesijas izvēli, tad bijušie saimnieki bija spiesti rentēt

savu agrāko iedalīto zemi no muižas, pildot par to klaušas.

Atkarībā no zemes lieluma tika noteikts zemnieku māju «dzelzs inven-

tārs», kurā ietilpa zirgi, lopi, vasarāju sēkla un zemkopības darba rīki. 4

1 Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, I, 512. lpp.
2 Turpat, 512.—519. lpp.
3 J. Zutis. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sakuma

(1804.—1819.), 63.—67., 143. lpp.
4 Likumu grāmata par Kurzemes zemniekiem. Jelgava, 1818., VI nodaļa,

125.—145. §; Likumi Vidzemes zemniekiem doti, 1819., iii nodaļa, 29.—36. §.
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So «dzelzs inventāru», tāpat kā zemi, pasludināja par muižnieka īpašumu.

Pārējais, kas nebija ieskaitīts «dzelzs inventārā», palika zemnieku īpa-
šumā. Tādējādi zemniekam patiesībā tika atņemti arī viņa darba rīki, kas

bija nepieciešami mājas apsaimniekošanai un klaušu pildīšanai. Rentējot no

muižas mājas, zemnieks līdz ar to rentēja arī darba rīkus, apsoloties tos

pilnā kārtībā nodot māju nākošajam rentniekam. Likumā paredzētie no-

teikumi par nodošanas kārtību bija tik smagi, ka parasti noveda zemnieku

līdz übaga spieķim. Gandrīz vienmēr muižnieks atzina, ka inventārs nav

labā kārtībā, ka ēkas nolaistas, lauki nav pienācīgi kopti. Par visu to zem-

niekam vajadzēja samaksāt, izpārdodot viņa kustamo mantu, kas neietilpa
inventāra sarakstā.

Tātad 1817.—1819. g. likumi «atbrīvoja» zemniekus bez zemes un

radīja arī muižai piederošu darba riku fondu, bet tomēr saglabāja feodālās

ekspluatācijas metodes. Sakarā ar to muižnieki arī tagad necentās aizvie-

tot primitīvos darba rīkus ar racionāliem, jo tas prasīja kapitālieguldījumus

un bez tam moderno rīku lietošana un labošana nebija pa spēkam ķlaušu

zemniekam.

Piemērojot klaušu saimniecību kapitālisma prasībām, paplašinājās ne

tikai graudkopības nozare, bet arī spirta dedzināšana, lopkopība, tehnisko

kultūru audzēšana, kokmateriālu apstrādāšana un iegūto produktu pār-
došana. Taču, strādājot ar feodālām darba metodēm un primitīviem darba

rīkiem, darba ražīgumu nebija iespējams kāpināt citādi, kā vienīgi palie-
linot klaušas. 19. gs. pirmajā pusē zemnieki atkārtoti sūdzējās par liela-

jām klaušām muižas tīrumā, par lielo dienu skaitu, kas tagad tika prasīts
kā degvīna vešanai uz krogiem un pilsētām, tā nobarošanai uzpirkto lopu

pārdzīšanai muižā un vēlākai to nogādāšanai tirgū, par riežās iedalīto

tīrumu un pļavu gabalu palielināšanu, par mežā izcērtamās un no turienes

izvedamās malkas daudzuma palielināšanu, par ziemas klaušu dienu pār-,
nešanu uz spraigāko darba laiku vasarā, par pagarināto darba laiku sest-

dienās v. c.
1 Lai veiktu visas ārkārtēji augstās klaušu normas, zemniekam

ar visiem mājas ļaudīm vajadzēja strādāt gandrīz visu nedēļu muižnieka

tīrumā. 2 Paša lauki turpretim laika trūkuma dēļ tika apstrādāti ļoti slikti,

tādēļ ražas bija zemas un zemnieki bija spiesti aizņemties maizi no mui-

žas. Bet, tā kā viens gads bija līdzīgs otram, tad tikai retais zemnieks bija

spējīgs laikā atdot parādu. Rezultātā nebija gada, kad vairākās mājās zem-

nieku personīgais īpašums parādu un neizpildīto klaušu dēļ netiktu izūtru-

pēts. Bija arī gadījumi, kad pārmērīgo klaušu dēļ zemnieki paši atteicās

no mājām, kļūdami par kalpiem-vaļiniekiem. Lielstraupes pagasta vecākais

1 LCVA, 1038. fonds, 1. apr., 1. lieta, 5., 26., 27., 81. lapa.
2 Zemnieka darba nedēļu muiža labi raksturojis Indriķis Straumītis: «Es redzēju,

ka gandrīz visu vasaru visi, izņemot tik kādu nespējīgu vecenīti, nodzīvoja muižā uz

kunga laukiem. Tur bija apstrādājami tīrumi, savākts siens, celtas jaunas ēkas, nolīsti

meži, dedzināti līdumi, tīrīti un līdzināti jauni, paplašināti vecie tīrumi un pļavas. Dar-

biem nebija ne iesākuma, ne gala. Viņi gāja kā rats bez apstāšanās. Mājās priekš sevis

zemnieki varēja strādāt tik īsās muižu darba pastarpēs un, ja spēja, pa naktīm»

(I. S t r a v m ī t i s. Raksti. Rīgā, 1906., 10. lpp.).
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1831. g. ziņoja, ka 1822. g. pagastam sakarā ar neražu aizdotos 250 sudraba

rubļus tas nav spējīgs atdot tādēļ, «.
..

ka no tā laika bijušiem pagasta
saimniekiem vairāk neesot kā tikai 14

.. ~
bet tie citi visi saimnieki, citi

no tiem miruši, citi par vaļiniekiem, übagu kārtā dzīvo, kas ne uz kādu

vīzi vairs maksāt nevar, un ja no viņiem, no tiem tagad dzīvodamiem, viņu

daļu piedzīt gribētu, tad viņiem esot pavisam jāizgaist un viņi vairs dzī-

votāji neesot». 1
Tukšās zemnieku mājas (dažreiz to skaits bija paprāvs) muiža 19. gs.

20 gados mēģināja izdot uz naudas renti. 2 Lai iegūtu lielāku neatkarību no

muižas, uz naudas renti centās pāriet arī turīgā zemniecība. Daži turīgi
saimnieki, kas ar tirdzniecību un saimniecības uzlabošanu bija iekrājuši
lielākus līdzekļus, izpirka mājas. Laikā no 1829. līdz 1848. g. Vidzemē bija
izpirktas 22 zemnieku mājas par 61 038 rubļiem. Tas savukārt veicināja

algotā darbaspēka izmantošanu muižās blakus klaušiniekiem. Sie momenti

iezīmēja kapitālistisko attiecību iedīgļu veidošanos kā muižās, tā zemnieku

saimniecībās.

Muižu saimniecības racionalizācijas procesā klaušu darba mazražī-

gums parādījās arvien skaidrāk. H. Hāgemeisters jau 1825. g. norādīja,
ka viena un tā paša darba veikšanai nepieciešami 17 algoti strādnieki Vā-

cija, bet 70 klaušinieku Vidzemē. 3 Un tiešām, kādu gan darba ražīgumu
varēja gaidīt no pusbadā dzīvojoša kalpa vai saimnieka-nomnieka, kas

strādāja ar primitīviem darba rīkiem un vājiem zirgiem?
Vidzemes muižnieki 1841. g. atzina, ka zemnieku lauku auglība ir

galīgi izsmelta, jo tikai ceturtā vai trešā daļa, augstākais puse no papuves
tiek mazliet mēslota. Kā līdumi, tā tīrumi tiekot apstrādāti ar vājiem zir-

dziņiem, govis tiekot barotas ar salmiem un bieži ciešot badu. Zemnieki

gandrīz katru gadu aizņemoties no magazīnas labību uz priekšu. Summē-

jot visu, muižnieki secināja, ka tālāk noplicināt zemniekus vairs nav iespē-
jams.4 Indriķis Straumītis par savu tēvu, kurš ap 1840. g. bija saimnieks

Vidzemē, rakstīja: «Es redzēju, ka mans tēvs, kurš bija spēcīgs miesās

un garā, strādāja kā vērsis un ēda arī kā vērsis — pelavas.» 5

Zemnieku neapmierinātība ar smagajām klaušām un pusbada stāvokli,

izpaudās nemieros, kas sevišķi spēcīgi noritēja 1841. g. Vidzemē. Saimnie-

kot veco zemkopības sistēmu ietvaros un ar klaušu metodēm muižnieki

vairs nevarēja, bet vēl jo mazāk pildīt smagos klaušu darbus spēja zem-

nieki. lespējas palielināt muižas laukus uz zemnieku rēķina, kā arī

dedzinot līdumus un ķuteļus, bija izsmeltas. Šajā laikā muižās bija
uzkrājies zināms kapitāls, nostiprinājušās bija kredītiestādes. Bet klaušu

sistēma kavēja pāriet uz intensīvu zemkopību, kas saistīta ar kapitāliegul-

1 LCVA, 1038. fonds, 1. apr., 1. lieta, 44. lapa.
2 Vidzemes Latviešu Avīzes, 1828.—1830. g.
3 Hagemeister, cit. darbs, 52. lpp.
4 Protocoll der Versammhmg des Vereins fūr Schafziichter und Landwirthe m Liv-

und Esthland am 23. Januar 1841. — Livlāndische Jahrbiicher der Landwirthschaft. Neue
Pveihenfolg-e, IV, 1. Heft, 1841, 47., 55. lpp.

5 I. S t r a v m ī t i s, cit. darbs, 8. lpp.



dījumiem un jaunu darba riku iegādi. Vidzemes un Igaunijas muižnieku

sanāksmē 1841. g. landrāts barons Bruinings norādīja: «Jau bieži tiek ru-

nāts, ka nav iespējams atrast dārgāku un izšķērdīgāku saimniekošanas

veidu kā pie mums, tāpēc ka zemes īpašniekam jādod zemniekiem trīs, čet-

ras, piecas un pat septiņas reizes vairāk zemes, nekā viņš pats izmanto,

lai iegūtu muižas saimniecībai nepieciešamo klaušu darba daudzumu.» 1

Tā kā ne muiža, ne zemnieki nevarēja vairs strādāt pa vecam, tad

Latvijas lauksaimniecībā 19. gs. 30. —40. gados iestājās lūzums — sākās

pastiprināta pāreja uz naudas renti. Tas būtiski izmainīja ražošanas attie-

cības, zemes apstrādāšanas sistēmas un līdz ar to arī zemkopības darba

.rīkus.

1 Protocoll der Versammlung des Vereins fur Schafzuchter und Landwirthe...,
47. lpp.; sk. arī M. К о z. iris. Zemnieku kustība Latvijā XIX gs. 60. gados, 20.—25. lpp.
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III

ZEMES APSTRĀDĀŠANA

Lauksaimniecības tehnika vienmēr atbilst zemē pastāvošajām agrā-
attiecībām. Kapitālisma attīstība Latvijas lauksaimniecībā noritēja

pa prūšu saglabājot feodālisma paliekas, to skaitā arī klaušas atstrā-

dašanas veidā. 1 Arī pēc dzimtbūšanas formālās atcelšanas zemnieks ar

saviem darba rīkiem apstrādāja muižas laukus.

Zemnieka-nomnieka inventārs sastāvēja no priekšmetiem, kurus tam:

bija iespējams izgatavot pašam (izņemot dzelzs daļas), izdodot materiāla

iegādei nelielu summu.
2 Tāds bija galvenais zemes apstrādāšanai lietotais,

darba rīks — spīļu arkls.

Spīļu arkls feodālisma laikmetā bija Latvijā raksturīgākais zemkopī-
bas darba rīks. 3 Apstākli, ka te bija izplatīts tieši šis arkla veids, noteica

tas, ka sākotnējā zemkopības sistēma Latvijā bija līdumu saimniecība.

Tikko iekoptajā līdumā bija nepieciešams darba rīks, kuru viegli varēja
izcelt no augsnes, ja priekšā bija celms vai saknes. Bez tam spīļu arkls bija
noderīgs arī sēklas un pelnu iemaisīšanai vieglajā smilšmāla augsnē.
Spīļu arkls bija sastopams arī visā mūsdienu KPFSR ziemeļu daļā, Balt-

krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, t. i., tur, kur samērā vienādos augsnes

apstākļos bija izplatīta līdumu zemkopība. Tādējādi spīļu arkla attīstību

noteica saimnieciski ģeogrāfiskie apstākļi. Bet visā šajā plašajā teritorijā
dzīvoja dažādas etniskas vienības, un tās nevarēja neienest arkla detaļu

1 Tuvāk par ciņu par kapitālisma attīstības revolucionāro ceļu zemkopība sk. Latvijas
PSR vēsture, I. Rīgā, 1953., 401.—402. lpp.; M. Коzi n s. Zemnieku kustība Latvijā
XIX gs. 60. gados, 5.—6. lpp.

2 J. Bitners norāda, ka spīļu arkla dzelzs lemešu nokalšana un uzdzīšana maksāja
2 sudraba rubļus, bet koka daļu gatavoja pats zemnieks; citu zemju arkli maksājot 5 un

10 reizes dārgāk (J. G. Вū 11 ne r. Ansichten und Vorschlāge ūber die Landwirthschaft

fūr das Gouvernement Kurland, I, 153. lpp.).
3 Jautājumā par spīļu arkla izcelšanos Baltijā vietējiem etnogrāfiem izveidojies uz-

skats, ka baltu tautas pārņēmušas spīļu arklu no slāviem (А. X. Moopa. Об историко-

зтнографических областях Эстонии. — Вопросы этнической истории эстонского народа.
Таллин, 1956, 285.—287. lpp.). Šim uzskatam daļēji pievienojas arī šā darba autore. To-

mēr jāpieļauj, ka blakus aizguvuma procesam noritēja arī otrs — arkla veidošanās uz

vietas. Vietējais arkls pēc savas formas noteikti bija līdzīgs no slāviem pārņemtajam
arklam, jo līdzīgos ģeogrāfiskos un ekonomiskos apstākļos, izmantojot pie tam vienādu

vilcējspēku — zirgu, varēja rasties apmēram vienādi zemkopības darba rīki.



6. att. Spīļu arklu veidu un ralo tipa arkla

izplatība Baltijas republikās (karte sastādīta

uz A. Mooras un P. Dunduļenes publicēto
karšu pamata, kā arī pēc autores materi-

āliem) .
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izveidē un terminoloģijā savas iezīmes. Tā Baltijā vien tika lietoti trīs spīļu
arklu veidi (6. att.): Dienvidlietuvā, Dienvidbaltkrievijā, Ukrainas ziemeļ-
rietumu un Polijas ziemeļaustrumu daļā bija izplatīts Poļesjes tipa spīļu
arkls (/); 1 Ziemeļigaunijā sastopam t. s. arklu ar dzērvītēm (2); 2 Igauni-

jas dienvidos, centrā un austrumos, Latvijā, Lietuvas ziemeļu un austrumu

daļā, lielākajā daļā Baltkrievijas, visā Krievijas ziemeļu daļā līdz Urā-

liem, Somijā un Zviedrijas centrālajā daļā bija izplatīts arkls, kura ilksis

bija vienā līmenī ar balstu (3). 3 Bez tam Igaunijas rietumu piekrastē un

stipri akmeņainajās salās lietoja ralo (рало) tipa arklu (4).

Spīļu arkla galyenās daļas ir lemesnīca, lemeši, balsts, vērstuve, ilksis,
gredzeni un aukli. Sīs daļas visā Latvijā sastiprinātas vienādi. Dažas lo-

kālas izmaiņas vērojamas tikai to formu izveidojumā, izmēros un ter-

minoloģijā.

Kurzemē, īpaši tās ziemeļu daļā, spīļu arklam bija taisnstūra balsts ar

caurumiem galos, aiz kuriem arājs turēja arklu (7. att.). Līdzīga veida balsts

18. gs. beigās lietots arī Vidzemē Cēsu apkārtnē (8. att.) un Igaunijā ap
Pērnavu 4un Kaņepi. 5 Tas liek domāt, ka senāk šāda balsta forma bijusi

izplatīta daudz plašākā teritorijā. Tā kā pagaidām mūsu rīcībā esošās

ziņas par tāda veida balstu attiecas galvenokārt uz lībiešu apdzīvoto Vid-

zemes daļu, tad varam izteikt hipotēzi, ka spīļu arkla taisnstūra balsts

raksturīgs šai etniskai grupai. lespējams arī otrs atzinums, ka kara un

mēra izpostītajā Vidzemē 17. un vēlākajos gadsimtos šādu arkla balstu

darināja te apmetušies kurzemnieki. Otrs balsta veids, kas bija izplatīts

galvenokārt Vidzemē, Zemgalē un Latgalē, atšķīrās no pirmā ar to, ka

balsts pēc savas formas bija apaļš ar sašaurinātiem apaļiem galiem, aiz ku-

riem arklu turēja arājs (9. att.). Līdz pat 19. gs. beigām šiem balstiem 8

1 Poļesjes spīļu arkla aprakstu un datus par tā izplatību Lietuvā sk. П. Д у н ду-

лене. Земледелие в Литве в эпоху феодализма. —
Балтийский этнографический

сборник. (Труды Института этнографии АН СССР. Новая серия, т. XXXII.) М., 1956,
29.—31. lpp.

2 Dzērvišu arkla aprakstu sk. A. W. Hupel. Topographische Nachrichten..., 11,

276. lpp.; Л. X. Феоктистова. Старинные эстонские земледельческие орудия. —

Вопросы этнической истории народов Прибалтики, 410. lpp.
3 То apstākli, ka Baltijā sastopami vairāki spīļu arkla veidi, etnogrāfs H. Hāgers

izskaidro ar dažādu arkla veidu nevienmērīgu, periodisku ieplūšanu Baltijā. Tomēr šī

doma nevar pārliecināt, jo ne I gadujūkstotī pirms mūsu ēras, ne arī mūsu ēras sākumā

nav novērojami īpaši posmi, kas raksturotos ar pastiprinātiem tirdzniecības sakariem ar

kaimiņu tautām, tāpat nav faktu par tautu pārvietošanos Latvijā šajā laikā. Turpretim
jāpiekrīt H. Hāgera domai, ka dažādo spīļu arklu formu izveidē Baltijā svarīga nozīme

bija attiecīga vilcējspēka — zirga vai vērša — izmantošanai (H. H age r. Zur Geschichte

des baltischen Hakenpfluges. — Apophoreta Tartuensia. Stockholm, 1949, 127. lpp.).
4 J. Chr. Вгоt z c. Monumente, etc, VI, 80. lapa; I. Manni n c n, cit. darbs,

11, 58. lpp.
5 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum (turpmāk EEM), EA 27,

67. lpp.
6 Vietējie nosaukumi:

ragi — Valkas Jērcēnos, Valmieras Burtniekos, Ķieģeļos un Vaidavā, Alūksnes Ilzenē,

Ogres Taurupē, Siguldas Nītaurē, Cēsu Liepā un Kārļos;

ragālis —■ Jēkabpils Secē, Valkas Palsmanē, Gulbenes Lejasciemā, Dūrē un Sinolē;



4 - 72 ! 49

7. att. Kurzemē izplatītākais spīļu arkla veids (no Ventspils
rajona Liepenes "Bušeniekiem" —

E 4, 1470).

ragulis — Cēsu Kārļos, Alūksnes Ziemeros;

iegūlis — Gulbenes Vecgulbenē;
rogačs — Kārsavas Baltinavā;

rogālis — Madonas Meirānos;
rogolis — Madonas Lubānā;

rogols — Ilūkstes Aknīstē un Prodē;

roguls — Alūksnes Zeltiņos un Mālupē, Kārsavas Nautrēnos,_Rēzeknes Makašēnos;

rogulis — Gulbenes Jaungulbenē,Siguldas Morē, Ogres Ķeipenē;
roguļi — Alūksnes Mālupē un Pededzē, Ogres Ķeipenē;

rogutenčs — Ilūkstes Pilskalnē, Daugavpils Višķos, Preiļu Aglonā;
rokas

—
Ilūkstes Prodē, Valmieras Brenguļos.
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centās izmeklēt ieapaļu koku, lai arājam būtu vieglāk vadīt arklu (10. att.)..
Latvijā izplatīti divi dzelzs lemešu veidi •— kalta un spalvu lemeši.

Pirmie sastopami visā Latvijas teritorijā, otri — Zemgalē. 1 Līdz pat 19. gs..

beigām bez dzelzs lemešiem lietoja arī ābeles un ozola koka lemešus. Jel-

gavas apriņķa Jēkabnieku pagasta Būdenieku mājās 1871. g. sadega arkls
y

8. att. Stalbes muiža Vidzemē 18. gs. beigās lietotie arkli un ecēšas
(J. Chr. Brotze. Monumente, etc., VI, 80. lapa).

9. att. Vidzemē 18. gs. beigās lietotais arkls (pēc J. Chr. Brotze.

Monumente, etc., III, 27. lapa).

1 Pirmie precīzi datējamie dzelzs lemešu atradumi Latvijā attiecas uz 11.—12. gs,

(Perļukalnā — bij. Valkas apriņķī) un 12.—14. gs. (Rēznas Stūrišķos — bij. Rēzeknes
apriņķī). Pēc savas formas un izmēriem šie lemeši līdzīgi arheoloģiskajos izrakumos
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kura lemeši bija no ābeles koka. 1 Analoģiskas ziņas atrodamas M. Bori-

čevska darbā «Ziņas par senajiem lietuviešiem», kur atzīmēts, ka «lemešus

senatnē sakarā ar metāla trūkumu izgatavoja no apdedzināta ozola
..

.»
:

2

Latviešu zemnieki neiegādājās dzelzs lemešus galvenokārt līdzekļu trū-

kuma dēļ. G. Mancelis 17. gs. nepieciešamu teikumu starpā, kurus muiž-

niekiem būtu jāzina latviešu valodā, atzīmē arī sekojošus: «[Zemnieks]:

Kundzing, lemeši man ne būs. [Muižnieks]: Redzi! brīnums! Nu vings vel

domavs lemešiem? [Zemnieks]: Ne bi naudas dzelzs pirkt. . . Kundzing, dod

šim brīžam savus lemešus, citu nedēļ ;es savus pašus dabuišos.» 3

Lokālas atšķirības dažādu izmēru ziņā novērojamas lemesnīcai, it

īpaši tās kāju garumā. Ja Vidzemē, Latgalē un Zemgalē lemesnīcas kaju

garums svārstījās ap 50 cm, tad Zfemeļkurzemē līdz pat 20. gs. sakumam

tas bija 70—90 cm (lemesnīcas garums — 112—131 cm)_. Kurzemes dien-

vidu daļā blakus spīļu arkliem ar garām lemesnīcas kajam sastopami an

citi — ar īsākām kājām, kas līdzīgi Vidzemes spīļu arklam. Ziemeļkurzemes

spīļu arklu lemesnīcas veids pieskaitāms vienam no vecākajiem. Lemes-

nīcas ar garām-un vienu no otras attālinātām spīlēm lietoja akmeņiem un

saknēm pārpilnu tīrumu, kā arī līdumu uzirdināšanai. Par to liecina an

J. Broces zīmējumi, kas rāda spīļu arklus ar garām un īsām kājām. 4

Arī ilkšu garums Latvijā nebija vienāds. Apmēram tas svārstījās no

160 līdz 180 cm, bet Kurzemes un Vidzemes ziemeļu daļai bija raksturīgas

Ladogā atrastajam lemesim, kas datēts ar 12. gs. (А. В. Кирьянов. К вопросу о зем-

леделии в Новгородской земле в XI
—XII вв. — Краткие сообщения Института истории

материальной культуры АН СССР — turpmāk КСИИМК, вып. XLVII, 1952, 156. lpp.;
А. В. Арциховский. Новгородская экспедиция. — Turpat, вып. XXVII, 1949,
121. lpp.); atšķirība tikai tā, ka Latvijā atrastajiem lemešiem ir garāka uz-

mava. Pērļukalnā atrastajam lemesim ārējā mala ir plānāka, lai vieglāk varētu pār-
griezt velēnu. Jaunākiem lemešu atradumiem (Stūrišķu lemesim) tas vairs nav novēro-

jams. Liekas, ka tagad velēnas sagriešanai sāka lietot speciālu arklu — griezējarklu.

Latvijas PSR Vēstures muzeja (LVM) Arheoloģijas nodaļā glabājas arī pie bij. Jaun-

gulbenes pagasta Mierinu mājām atrastie lemeši, kuri, sakarā ar vāji izteikto asimetriju,
būtu datējami ar agrāku laika posmu nekā tikko minētie lemeši (precīzi pie Mierinu mā-

jām atrastos lemešus datēt nav iespējams, jo tas ir savrupatradums). Nelielā asimetrija
liecina, ka lemešus uzmauca uz spīļu arklu kājām taisni, pilnīgi bez vai ļoti niecīgā leņķī
vienu pret otru; tādējādi ar tiem varēja zemi irdināt, bet ne uzart (Д. К. Зеленин.

Русская соха, ее история и виды. Вятка, 1907, 21.—23. lpp.). Savstarpēji salīdzinot,

arheologu atrastos spīļu arklu lemešus, redzam, ka to attīstība norit trīs virzienos:

1) palielinās lemešu garums (Mierinu lemesim — 14,2 cm, Stūrišķu — 23,8 cm); 2) pa-

lielinās darba daļas garums (Mierinu lemesim — 5,1 cm, Stūrišķu — 13,6 cm); 3) palie-
linās lemešu asimetrija. Jāatzīmē, ka 20. gs. sākumā kaltajiem lemešiem darba daļas
garums ir 31—33 cm.

1 LVM E, 1866. mape.
2 M. Боричевский. Сведения о древних литовцах. — Журнал Министерства

народного просвещения, апрель 1844 г., 45. lpp.
3 G. Mancelii Zehn Gessprāche Deutsch und Lettisch. Riga, 1585, 6. saruna. —

Ja muižnieks arī aizdeva lemešus savu lauku apstrādāšanai, tad zemnieku lauki bieži tika

apstrādāti ar koka lemešiem.
4 J. Chr. Brotze. Monumente, etc, 111, 27. lapa; IV, 78. lapa, VI, 61., 80., 88.

k pa.
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10. att. Vidzemes austrumu daļā 19. gs.

beigās lietotais spīļu arkls (no Madonas
Meirāniem

—
E 17, 336).

loti garas ilksis, kas sasniedza

200—218 cm (sk. 7. att.). Sa-

mēra īsas ilksis (146—148 cm)

taisīja Latgalē un arī Vidzemes

austrumu dala (11. att., sk

arī 10. att.).
Dažāda forma vērojama ari

spandām, kuras vēl 19. gs. pir-

majā pusē gatavoja kā no koka,

tā no dzelzs. Visā Latvijā, izņe-
mot Vidzemes zieme|u daļu,
19. gs. koka spandas aplieca ap

lemesnīcu un sakrustojot atsēja

pie ilksīm 1 vai arī līdzīgi dzelzs

spandām aplieca ap koka klu-

cīša-aukļa galiem, kurš atradās

zem lemesnīcas un bija šim no-

lūkam īpaši gatavots. Turpretim
Vidzemes ziemeļu daļā kā koka,

tā dzelzs spandas veidoja gre-

dzenu, kuru uzmauca uz lemes-

nīcas un ar auklām atsēja pie
ilksīm (12. att.). Sādu spandu
veidu atzīmē arī J. Broce 18. gs.

beigās (13. att.), tikai šajā ga-

dījumā gredzens nav atsiets pie
ilksīm, bet gan pie ilkšu šķērs-
koka. Līdzīgas spandas sasto-

pamas arī Dienvidigaunijā lie-

totajam spīļu arklam. 2 Tā kā

Latvijā tās izplatītas galveno-
kārt bijušajā lībiešu apdzīvotajā
teritorijā, tad domājams, ka to

gatavotāji galvenokārt būs bi-

juši tieši viņi. Par to liecina arī

terminoloģija: Ziemeļvidzemē

1
Koka spandu gatavošanas aprakstu sk. I. L ci n a s аr c. Zemkopības darba rīki

klaušu saimniecības sairuma posmā, 107. lpp. — Koka spandas pazīstamas arī Lietuva

D. Reitovičs, aprakstot 1852. g. žemaišu saimniecību, norāda, ka spīļu arklam «spandas

pa lielākai daļai gatavo no klūgām, kā arī no parastās virves» (Д. Рейтович.

Хозяйство жмуди. — Библиотека для чтения, т. 114, 1852, 4. lpp.). Igaunijā klaušu

saimniecības sairuma posmā spandas gatavoja no ievas klūgām (EEM, EA 70, 22. lpp.;

35, 97. lpp.).
2

EEM — Vennu (EA 24, 391. lpp.), Helme (EA 22, 183. lpp.), Sārde (EA 22,

385. lpp.), Sangaste (EA 35, 97. lpp.), Halliste (EA 32, 77. lpp.), Karksi (EA 32, 397. lpp.).

Tāpat sk. G. Rān k. Vanha Viro kansa ja kulttuuri. Helsinki, 1955, 46. lpp.; I. Man-

n i ne n, cit. darbs, 11, 58. lpp., 31. zīm.



11. att. Latgalē lietotais spīļu arkla veids (no Daugavpils
Višķiem — LVM E, 2120. mape).



12. att. Spīļu arkls ar gredzenveida spandām (no

Valmieras rajona - LVM E, 1874. mape).

13. att. Spīļu arkls ar gredzenveida spandām

Līves muižā 1782. g. (J. Chr. Brotze.

Monumente, etc., IV, 78. lapa).
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atšķirībā no pārējām Latvijas daļām spandas sauc par rengām (sal.
lībiski rink — gredzens). Igauņu valodā nav radniecīga spandu apzīmē-

juma (ig. kast — spanda, adrakast — dzelzs spanda).
Šādu lokālu īpatnību izveidošanos noteica, no vienas puses, naturālā

saimniecība, bet no otras — tas fakts, ka Vidzemes un Kurzemes ziemeļu
daļā klaušu saimniecības sairuma posmā dzīvoja igauņiem radniecīgie
lībieši, bet Latgales austrumu daļā bez latviešu zemniekiem dzīvoja arī

krievu un baltkrievu zemnieki. Tā Ziemeļkurzemes un Ziemeļvidzemes spīļu

14. att. Ralo tipa arkls (LVM E, 27655).

arkla garās ilksis, kā arī Ziemeļkurzemes arkla lemesnīca ar garām kājām
samērā līdzīgi Igaunijas rietumu un ziemeļu daļā lietotā arkla ar «dzērvī-

tēm» ilksīm un lemesnīcai. Kurzemes spīļu arkla balstam — dēlītim ar cau-

rumiem galos arkla saturēšanai — līdzīgu balstu sastopam arī Igaunijas
dienvidu daļā Hallistes, Kaņepi un Karksi apkārtnē. Pēc igauņu etnografes
A. Mooras domām, šāds balsta veids pieder tiem materiālās kultūras

elementiem, kurus dienvidigauņi pārņēmuši no latviešiem. 1 Bet Vidzemē

atrastos nedaudzos ralo tipa igauņu «cūkas purna» arklus (14. att.) te

ienesa sāmsalieši vai Igaunijas rietumu daļas iedzīvotāji, kurus bija no-

pirkuši šejienes muižnieki. Toties Latgales austrumu daļā sastopamās
īsās arkla ilksis ir līdzīgas kaimiņos dzīvojošo krie\u un baltkrievu zem-

nieku darināto spīļu arklu ilksīm.

1 A. IMoopa, cit. darbs, 287.-288. lpp.
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Ļoti daudzveidīgi ir paša spīļu arkla vietējie nosaukumi. 1 Tā Latgalē
un Vidzemes austrumu daļā to galvenokārt sauc par «staraini», Vidzemes

ziemeļu daļā — par «staklaino arklu», bet Kurzemē — par «krābiņu
arklu» utt.

1 Vietējie nosaukumi:

āķis — Gulbenes Lizumā;

āķītis — Jēkabpils SēlpUī, Madonas Bērzaunē;

čačis — Dobelē, Rīgas Ādažos, Valmieras Brenguļos;
čača arkls — Valkas Jērcēnos, Rīgas Ādažos, Jelgavas Jēkabniekos un Glūdā, Saldus Cie-

cerē un Skrundā, Dobelē;
dakšu arkls — Dobelē, Gulbenes Lejasciemā, Alūksnes Ilzenē;
dakšainais arkls — Alūksnes Mālupē, Gulbenes Tirzā;
dakšainītis — Gulbenes Adulienā;

divstariņš — Preiļu Rauniešos;
kājarkls ■— Talsu Zentenē un Talsos;
kājainis — Jēkabpils Saukā un Sunākstē;

kājainītis — Jēkabpils Sunākstē un Sēlpilī;
krābiņu arkls — Ventspils Usmā, Popē un Ancē, Talsu Spārē un Pastendē;

kraķis — Liepājas Grobiņā;
ki āķītis •— Rīgas Dolē;

kraķa arkls
— Ventspils Piltenē;

kraģa arkls — Talsu Dundagā;
kāša arkls — Cēsu Jaunpiebalgāun Zosēnos;

kāsītis — Cēsu Jaunpiebalgā;
krievu arkls — Ogres Rembatē un Lielvārdē;
lemešarkls — Siguldas Morē, Ogres Ķeipenē, Madonas Liepkalnē;
ragālis — Jēkabpils Secē;

raģelis — Ogres Plāteros;

ragālītis •— Ilūkstes Prodē;

ragainītis ■— Madonas Bērzaunē, Liepkalnē un Mārcienā, Jēkabpils Sēlpilī;

ragainis — MadonasLazdonā;

rogālis ■— Krustpils Kūkās;

ragulītis — Gulbenes Adulienā;

rogolis — Madonas Lubānā;

rogulis ■— Gulbenes Lizumā;

spīlnieks — Cēsu Vecpiebalgā;
stakļa arkls

— Alūksnes Ilzenē, Pededzē un Ziemeros, Siguldas Morē un Nītaurē, Cēsu

Kārļos;
stakļu arkls — Limbažu Umurgā;
stakīainais arkls

— Gulbenes Sinolē, Stāmerienā, Vecgulbenē un Lejasciemā, Cēsu Jaun-

piebalgā, Dūrē un Vecpiebalgā, Alūksnes Zeltiņos;
staklainītis — Cēsu Vecpiebalgā;
stakļarkls — Limbažu Tūjā;
staklenieks — Gulbenes Sinolē;
stakle — Limbažos;
stakls — Rīgas Ādažos;
staķens — Alūksnes Pededzē;
siarainis — Balvu Šķilbēnos, Madonas Lazdonā, Krustpils rajonā, Viļānu rajonā;
starainītis ■— Balvu Šķilbēnos, Madonas Meirānos, Preiļu rajonā, Viļānu rajonā, Ludzas

rajonā;
starainais arkls — Madonas Lubānā;
vēža kāja — Jēkabpils Rītē;
vēža naģis — Ilūkstes Gārsenē;

žabārklis — Liepājas Bārtā un Grobiņā;
žuburarkls — Ogres Birzgalē.
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Arī spīļu arkla detaļu nosaukumi aptver diezgan noteiktu teritoriju,
Tā blakus nosaukumam «spandas», kuru lieto visā Latvijā, Kurzemes zie-

meļu daļā sastopam-terminu «asinsabli». Latgales ziemeļaustrumu daļā
izplatīts apzīmējums «matigi», «matjugi», līdzīgs Pleskavas apkārtnē sa-

stopamajiem nosaukumiem «матыги», «матюги». Latgales dienvidaustruma

un austrumu daļā, kā arī Zemgales austrumu daļā spandas saucās zemļe-
kas (sal. baltkrievu nosaukumu — «земляки»). Ziemeļvidzemē, kā jau

15. att. Spandu nosaukumu izplatība Latvijā:
/ — «spandas»; 2 — «gredzeni»; .? — «rengas»; 4 — «pandas», «pandķes», «penčeņicas»;.
5 — «zemļekas; 6 — «matigi»; 7 — «asinsabli»; 6' — «arkla virves»; 9 — «žņaugi», «žmaugi»;

10 — «gredzens»; 11 — «panvicas».

atzīmējām, izplatīts nosaukums «rengas» vai «gredzens». Vidzemes dien-

vidaustrumu daļā un Latgales rietumu daļā spandu apzīmēšanai lieto

terminu «pandas», «pandķes», «paņķes» (15. att.).
Valodnieki J. Endzelīns un K. Mīlenbahs, analizējot vārdu «panda»,

norāda, ka tas ir lībiešu valodā pārveidots nosaukums «spanda». 1 Tā kā-

līdzīgus apzīmējumus «panda», «panvica», «pannas» sastopam arī Ziemeļ-
vidzemē (Salacgrīvā, Limbažos, Umurgā, Tūjā), kur neapšaubāmi dzīvoja
lībieši, tad varam pieļaut, ka arī dienvidaustrumu Vidzemē terminu.

1 K. Mīlenbahs un J. Endzelīns, cit. darbs, 111, 76. lpp.; J. Endzelīns

un E. Hauzenberga. Papildinājumi un labojumi X- Mīlenbaha Latviešu valodas

vārdnīcai, 11. Rīgā, 1946., 160. lpp.
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«panda», «paņķes» veidoja kāda viņu grupa, kas lēnām asimilējās. Valod-

nieki A. Jansons un X- Ancītis turpretim izsaka domu, ka Vidzemes dien-

vidaustrumu daļā būs dzīvojuši latvieši, kas ilgāku laiku bijuši Igaunijā
un pēc tam atgriezušies Vidzemē. 1 Kā pierādījumu tam, ka šejienes iedzī-

votāji nebija lībieši, viņi min 1593. g. Mārcienas vaku grāmatu, kur no

69 mājām tikai viena saucās «Lywhen». Tomēr šis dokuments pierāda tikai

to, ka 16. gs. Mārcienas apkārtnes toponīmikā termins «līv» sastopams ļoti
reti. A. Bīlenšteins šajā rajonā meklēja igauņus. 2 Viņš norādīja, ka mārcie-

nieši no apkārtējiem iedzīvotājiem atšķiras ar apģērbu un dzīves veidu;
latvieši tos saucot par čūdiem, lai gan neviens igauniski vairs nerunājot.
Bet, tā kā lībiski igauniskās iezīmes dienvidaustrumu Vidzemē aptver pla-
šāku teritoriju nekā viens bij. Mārcienas pagasts, tad jāšaubās, vai to vei-

dotāji varēja būt skaitliski nedaudzie muižnieku iepirktie igauņu zemnieki.

Pie tam Igaunijā, cik pašreiz pēc materiāliem zināms, «pandām» līdzīgs

apzīmējums lietots vienīgi Hallistes un Karksi apkārtnē (sal. ig. adra-

pann). 3 Šajos rajonos, kā jau norādījusi A. Moora, vispār sastopamas dau-

dzas Ziemeļvidzemei radniecīgas iezīmes.

Spīļu arklu ilksis Vidzemē, Zemgales austrumu pusē un lielākā daļā

Latgales apzīmē ar terminu «appiši», bet Latgales austrumu daļā lieto arī

krievu terminu «obži».

Spīļu arkla kā vienīgā zemes apstrādāšanai lietotā darba rīka sagla-
bāšanos Latvijā 18. gs. un 19. gs. sākumā noteica klaušu saimniecība. Spīļu
arklu varēja izgatavot ikviens zemnieks bez lieliem naudas izdevumiem.

Sāda arkla pozitīva īpašība bija arī tas, ka to varēja viegli vadīt, ik brīdi

pēc vajadzības regulējot aruma dziļumu (tam bija loti svarīga nozīme, jo
tīrumi bija akmeņaini un celmaini). 4 Bez tam arkla vilkšanai bija piemē-
roti mazie, vājie zemnieku zirdziņi. 5

Visi šie momenti sekmēja spīļu arkla lietošanu zemkopība arī 19. gs.

pirmajā pusē, neskatoties uz to, ka tam bija arī daudzi trūkumi: spīļu arkls

1 К- Ancī tis, A. Ja nsо n s. Vidzemnieki, 67. lpp. (Manuskripts, glabājas LPSR

ZA Vēstures institūta etnogrāfijas sektora arhīvā.)
2 A. Bielenstein. Die Grenzen der lettischen Volksstammes und der lettischen

Sprache. St. Petersburg, 1892, 19.—20. lpp.
3 EEM, EA 32, 77., 397. lpp.,
4 A. Hupelis 18. gs. 70. gados norāda, ka «musu pavisam vienkāršais spīļu arkls,

kuru bez jebkādasmākslas zemnieks izgatavo pats (tikai izņemot nedaudzās tur esošās dzelzs

daļas), kas Latvijā drusku smagāks un savādāk veidots nekā Igaunijas arkls,... liecina

ļoti labi par mūsu zemes dzīves veidu, kas liekas esam nelabojams: tas ir viegls, tā ka

nespēcīgais zemnieka zirgs velk to bez grūtībām, tas pietiekami sasmalcina zemi; katrā

laukā, kas vēl pilni lieliem akmeņiem vai koku saknēm, ar to var art, paceļot to uz augšu,
cik augsti vēlams, un tūlīt atkal iespiežot zemē vai arī aparot apkārt lielam akmenim»

(A. W. Hupel. Topographische Nachrichten ..., 11, 275.-276. lpp.; tāpat H. Dv 11 o.

Die kurlāndische Landvvirthschaft, I, 135.—139. lpp.).
5 Vidzemes vispārnoderīgās un ekonomiskās biedrības sekretārs V. Frībe 1802. g.

norādīja, ka zirgi Vidzemes zemniekiem ir mazi, neglīti un vāji, tāpēc ka tos vēl nepieau-

gušus nomoka pārmērīgā darbā un tiem ir nepietiekama bai iba (W. F ri c b c. Grundsatze

zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung der Landwirthschaft m Liefland, 11,
85. lpp.). To pašu norādījuši ari citi 18. gs. un 19. gs. pirmās puses autori.
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neapvēla velēnu, bet tikai savandīja to; to nevarēja lietot ari ļoti cietās

augsnēs, jo ātri lūza lemeši; arot gar lemešu malām un starp lemešiem

nereti palika neizartas zemes strēmeles.

Lai samazinātu šo trūkumu ietekmi, atstatumu starp lemešiem centās

regulēt, piemērojot to dažādām augsnēm. Vidzemē 19. gs. sākumā atsta-

tums starp lemešu galiem, arot mālainas augsnes, nepārsniedza 2 collas

(5 cm), bet smilšainas augsnes — 1 collu (2,5 cm). 1 "Kurzemē, arot vieglu

16. att. Lemešu veidi Latvijā: pa kreisi
— spalvu lemeši, pa labi

— kaltveida lemeši.

augsni, atstatums starp lemešu galiem nepārsniedza divu pirkstu platumu.
Sējot, kad visa zeme jau bija irdena, atstatumu starp tiem palielināja līdz

trīs pirkstu un pat plaukstas platumam. 2 19. gs. vidū pieņemtais lemešu

galu atstatums bija 3 collas (7,5 cm).
3

Tāpat ievēroja, lai lemeši viscaur būtu vienādā platumā un tikai pašā

1 VV. F r i c b c. Grundsātze zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung der

Landwirthschaft m Liefland, IV, 35. lpp.
2 H. Dullo. Die kurlandische Landwirthschaft, I, 141. lpp.; J. G. Būttner.

Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirthschaft fur das -Gouvernement Kurland, I,
155. lpp.

3 Augstrozes un Dauguļu pagasta saimniekiem 1858. g. tika noteikts, ka «katram

darbiniekam, kad arklu līdz pie muižas darba vajadzīgs, būs tādu iesiet un pataisīt, kam

lemešu gali viens no otra apakšā tik 3 collas vien platumā stāv — platāki par tiem ne-

drīkst būt» (LCVA, 879. fonds, 1. apr., 41. lieta, 109. lapa).
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galā smailāki, jo strauji sašaurināti lemeši slikti apvēla velēnu. Lai papla-
šinātu spīļu arkla dzītās vagas platumu, Zemgales līdzenumā lietoja leme-

šus ar dažu centimetru lielu trīsstūrveida paplašinājumu — pleznu (līdzīgi
lemeši lietoti arī Lietuvā). Etnogrāfiskajā literatūrā lemešus ar pleznu pie-
ņemts apzīmēt par spalvu lemešiem (перовые лемехи), pretēji Latvijā un arī

kaimiņu teritorijās izplatītajiem kaltveida lemešiem (коловые лемехи)
(16. att.). Tas apstāklis, ka lemeši ar trīsstūrveida paplašinājumu Latvijā
sastopami vienīgi Zemgalē, kur augsne mālaina un cietāka, liek domāt, ka

tie veidojās augsnes struktūras ietekmē. Paplašinājuma asās malas (ņe-
mot vērā, ka lemešus iesēja vienu pret otru ieslīpi) atvieglināja augsnes

uzaršanu.

Aruma dziļums 18. gs. otrajā pusē, pēc A. Hupeļa datiem, parasti bija
2—2'/г collas (5—7 cm). 1 Tas vairs neapmierināja jaunās zemkopības
prasības, kādas izvirzījās ar āboliņa sējumu izplatīšanos, tādēļ 19. gs.
sākumā manāma noteikta tendence padziļināt arumu. Kabiles mācītājs
H. Dullo 1804. g. un Zlēku mācītājs J. Bitners 1823. g. norādīja, ka Kur-
zemē aruma dziļums svārstījies no 4 līdz 5 collām (10—12 cm). 2 P. Po-

sarts savā 1843. g. izdotajā darbā atzīmē, ka dziļāk par 6 collām (15 cm)

ar spīļu arklu neara.
3 Latgalē 19. gs. 40. gados muižas lauki tika aparti

2—3V2 veršokus 4 (9—15,6 cm) dziļi. 5 Strūžānu muižā lauku dažreiz apara

ar spīļu arklu, kurā jūdza divus vēršus; aruma dziļums šajā gadījumā

bija 15,8—18 cm.
6

Lai panāktu ar spīļu arklu maksimālo aruma dziļumu, centās arī variēt

leņķi starp ilksīm un lemesnīcu, regulējot to ar spandu jeb gredzenu palī-
dzību. Darba pieredzes rezultātā zemnieki bija nākuši pie atziņas, ka, ja
leņķis mazāks, tad aramā kārta seklāka, ja tas lielāks — dziļāka. Māl-

smilts augsnē optimālais leņķis starp lemesnīcu un ilksīm bija apmēram
45°. Palielināt dziļumu, pārsniedzot 45° leņķi, nebija iespējams, jo tad

zirgs vilka arklu ar lielu piepūli, pie kam mazākais traucējums varēja no-

vest pie lemesnīcas salaušanas.

Aruma dziļumu daļēji varēja regulēt arī pēc zirga iejūgšanas arkla.

Ja, iejūdzot zirgu, streņģes bija uzmestas tuvu ilkšu galam, tad arkls ara

seķlāk, bet, ja tās uzmeta tālāk no ilkšu galiem, arkls ara dziļāk (šajā gadī-

jumā ilksis atradās paralēli zemei un arājam vieglāk bija noturēt arklu

vienādā dziļumā).

Ilkšu garums aršanas dziļumu neietekmēja. Bitners, aprakstot Kur-

zemes lauksaimniecību, norāda, ka te lieto spīļu arklus ar garākām un

1 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten..
~ 11, 278. lpp.

2 H. F. Dullo. Die kurlāndische Landwirthschait, I, 349. lpp.; J. G. Вii 11 ner.

Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirthschaft fur das Gouvernement Kurland, I,
142. lpp.

3 Р. А. К. P0 s s аr t, cit. darbs, 67. lpp.
4 Veršoks ir garuma mers, kas līdzinās 4,45 cm.
5 ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, д. 527, л. 6; д. 528, л. 52; д. 529.
6 Turpat, д. 429.
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īsākām ilksīm. Pēc viņa domām, garākās ilksis ir izdevīgākas, jo ļauj

vieglāk pagriezt un vadīt zirgu.
l

Spīļu arklu lietoja kā papuves uzaršanai, augsnes irdināšanai un

sēklas iemaisīšanai, tā arī kartupeļu vagošanai un vadziņu dzīšanai zie-

māju sējumiem. Bet pēc savas konstrukcijas tas bija maz derīgs pļavu un

atmatu uzaršanai, jo biezā velēna un pat nelielās koku saknes salauza

lemesnīcu. Tāpēc velēnu un sakņu sagriešanai lietoja īpašu griezējarklu

17. att. Griezējarkls (LVM E, 2725. mape).

(17. att.). Tas pēc savas uzbūves atšķīrās no spīļu arkla tikai ar to, ka divu

lemešu vietā tam bija viens nažveida lemesis, kura asā mala bija pavērsta
uz augšu. Šāds arkls bija pazīstams jau 18. gs. Vidzemes muižnieks Rein-

holds Vangersheims vēstulē Brīvajai ekonomiskajai biedrībai par dažādu

arklu noderību 1769. g. rakstīja: «Ar krūmiem vai cietu velēnu apaugušu
lauku vispirms nodedzina, pēc tam ar griezējarklu uzar gareniski un šķēr-
sām tik reizes, cik nepieciešams, lai pārgrieztu daudzās saknes, vai cik

nepieciešams, lai uzartu jaunā lauka cieto zemi.» 2

Atmatu uzplēšanai lietoja vienzara plēšamo arklu jeb bebli (18. att.), 3

kas no griezējarkla atšķīrās ar lemeša formu, kurš nebija nažveidīgs, bet

1 J. G. Вū 11 ne r. Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirihschaft fūr das

Gouvernement Kurland, I, 154. lpp.
2 Письмо, присланное в Вольное экономическое общество от лифляндского по-

мещика господина Вангерсгейма, о полезном разных сох употреблении. — ТВЭО, XI,

1769, 68. lpp.
3 Pirmo reizi nosaukums «beblis» minēts 1823. g. «Latviešu Avīžu» 39. nr. raksta

«Saimnieka zīmes», kura autors pamāca, ka labs saimnieks ir tas, «kas ar bebli

daudz nemocās, jaunu lauku pieplēsdams, nei līdumus dedzina, bet īstu lauku pareizi
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kalta vai spalvas veida. ' Līdz ar to beblis nevis grieza velēnu, bet plēsa
to. Jēkabpils novadpētniecības muzejā atrodam lemesi, kas, spriežot pēc for-

mas, bija plēšamā arkla lemesis. Tā garums — 34 cm, darba daļa drusku

platāka par uzmavu. Lai atvieglotu velēnas saplēšanu, lemeša virsmai ir

mazliet izliekta forma; tā sānu malas neasas (19. att.).2

Pēc velēnu sagriešanas vai saplēšanas lauku uzara ar spīļu arklu.

Darbs ritēja lēnām, jo uzart varēja tikai tik, cik bija sagriezts ar griezēj-
arklu. Lai paātrinātu darbu, Jansens savā apcerējumā (Discours) par

18. att. Plēšamā arkla (bebļa) veidi На. Вiеlеn s { е i п. Die Holzbauten und

hiolzgerāthe der Letten, 11. Petrograd, 1918, 478. lpp.;' I. Manninen. Die

Saehkultur Estlands, 11. Tartu, 1933, 66. lpp.).

augsnes auglību un neauglību 3 ieteica lietot arklu ar 10—12 nažiem, ar

kuru sagriežot cieto augsnes virskārtu gareniski un šķērsām, tiktu atvieg-
lināta un paātrināta tās sairdināšana arot un ecējot. 4 Tomēr par šāda arkla

lietošanu pagaidām noteiktu ziņu nav.

Cietajām un velēnāinajām atmatām 19. gs. sākumā līdz ar pāreju uz

daudzlauku saimniecību sāka pievienoties āboliņa sējumi. Ja graudaugi,
aramkārtu uzirdinot s—lo5—10 cm dziļumā, vēl deva vidēju ražu, tad āboliņam.

jau bija nepieciešami lauku apart apmēram 23—25 cm dziļumā. Slikti

iekoptie lauki bija par iemeslu sākotnēji zemām āboliņa ražām, tādēļ dažās

apstrādā .. .». Latviešu literārā biedrība, paskaidrojot nesaprotamo latviešu vārdu nozīmi,

1833. g. norāda, ka «beblis — plēšamais arkls, Pflug mit einem Eisen zum Aufreissea

unbebauten Landes» (Lettische W6rter, deren Bedeutung .. . unbekannt sind. — Magazin,
herausgegeben von der Lettisch-Literārischen Gesellschaft. Mitau, 1833, 160. lpp.). Līdzīgu,
izskaidrojumu atrodam arī 1872. g. Rīgā izdotajā K>Kr. Ulmaņa «Lettisches \Vorterbuch»

(I, 27. lpp.).
1 А. В i c 1 c n s te i n, cit. darbs, 11, 478. lpp.
2 Vienzara arkls ir viens no vecākajiem arklu veidiem. Ka to izmantoja blakus spīļu-

aiklam, zināma mera liecina arī valodniecības materiāli. Tā spīļu arkls vietumis saglabājis
nosaukumus «aķa arkls», «āķītis», «kāša arkls», «kāsītis». Pēdējo nosaukumu Vidzemē un

Kurzemē lieto arī kapļa apzīmēšanai (X- Mīlenbahs un J. En d zelī n s, cit. darbs,
11, 203. lpp.). Domājams, ka tā varēja apzīmēt arī vienzara arklu — bebli, blakus spīļu
•arklam — «divstariņu arklam», «staklainajam arklam» utt. Pie tam jāpiezīmē, ka Igaunijā
vienzara arklu sauc par āķa arklu (konksader), tāpat to sauc arī Somijā (koukku).

3 Jansena darbs pirmo reizi iespiests Jelgavā 1740. g., otro reizi —
Hallē 1755. g..

(sk. J. B. F i sс h c r, cit. darbs, 1772, 39. lpp.).
4J.B.Fis с h c r, cit. darbs, 1772, 39.—40. lpp.
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muižās to sēja dārza zemē, kas bija labāk izstrādāta. Uzart ar spīļu arkītr.

divgadīga āboliņa lauku bija ļoti grūti: smagā zeme lauza lemesnīcas, no-

mocīja arāju un zirdziņu. Bez tam šis darbs prasīja divreiz vairāk laika

nekā tāda paša rugaines gabala uzaršana. Arvien skaidrāks kļuva fakts,

ka spīļu arkls vairs neatbilst jaunām zemkopības prasībām. Tādēļ viens no

priekšnoteikumiem lauksaimniecības tālākai attīstībai bija pāreja uz dziļ-
aršanu, izmantojot šim nolūkam piemērotus jauna tipa
arklus. Dziļaršana savukārt deva labus rezultātus tad, ja
lauki tika kārtīgi mēsloti. Tomēr dzimtbūtnieciskās klaušu

saimniecības ietvaros visu to realizēt nebija iespējams. Ra-

žošanas spēki bija sasnieguši tādu attīstības līmeni, ka pa-
stāvošās ražošanas attiecības kavēja to tālāku attīstību.

Meklējot zemkopības ražīguma celšanas iespējas,
muižnieki jau 19. gs. pirmajos gados centās iepazīties ar

ārzemēs iznākušo lauksaimniecības literatūru. Plašu popu-

laritāti Latvijā ieguva vācu lauksaimnieka A. Tēra darbi.1

Propagandējot muižnieku vidū viņa sacerējumus, V. Frībe

savā darbā «Vidzemes lauksaimniecības teorētiskas un

praktiskas uzlabošanas pamati» iepazīstināja lasītāju ar

Latvijai piemērotākajiem arklu un kultivatoru veidiem. 2

Tomēr, tā kā muižu, bet it īpaši zemnieku lauki bija neiz-

kopti, akmeņaini, sakņaini un bieži pat celmaini, Frībe

nāca pie atziņas, ka jaunos ārzemju tipa arklus varēs lietot

tikai nedaudzās muižās. 3 Taču arī tur, pastāvot klaušu

saimniecībai, to izdarīt būtu grūti: pat ja zemnieki iemācī-

tos strādāt ar konstrukcijā daudz sarežģītākajiem ārzemju
arkliem, viņi nespētu tos iegādāties līdzekļu trūkuma dēļ;
bez tam smago ārzemju arklu nespētu pavilkt nespēcīgs
zemnieka zirdziņš. 4 «Izejot no šiem iemesliem,» raksta

19. att. Viens

no plēšamā ark-

la lemešu vei-

diem (Jēkabpils
novadpētniecības

muzejs).

V. Frībe, «mēs varam viegli pārliecināties, ka ir grūti, pat neiespējami visur

ieviest ārzemju arklus, pat tad, ja tiem būtu noteikta priekšrocība, salīdzi-

not ar šejienes spīļu arklu.» 5 Tāpēc, pēc Frībes domām, izdevīgāk ir uzla-

bot spīļu arklu, pie tam galvenā uzmanība jāpievērš vērstuvei, kura būtu

jāizkaļ tāda, kas neļautu zemei birt pāri tās malai (šādas paplašinātas
vērstuves 1808. g. lietoja vairākās Vidzemes un Kurzemes muižās). Bez

tam V. Frībe ieteica gatavot platākus lemešus ar asām malām, lai būtu,

vieglāk pārgriezt nezāļu saknes. s

Līdzīgi V. Frībem arī Kabiles mācītājs H. Dullo ieteica uzlabot spīļu

1 A. Thaer, cit. darbs; А. Thаc r. Grundsātze der rationellen Land\virthschaft
r

I—IV. Berlin, 1837.
2 W. Ch. Fr iebe. Grundsātze zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung

der Landwirthschaft m Liefland, IV, 43.-45. lpp.
3 Turpat, 42.-43. lpp.
4 Turpat, 41. lpp.
5 Turpat, 42. lpp.
6 Turpat, 46. lpp.
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-arkla lemešus. Pēc viņa domām, katram arklam nepieciešami divi lemešu

pāri, kurus varētu mainīt pēc vajadzības. Parastie lemeši derētu augsnes
irdināšanai, bet lauku aršanai pirmo reizi jāizkaļ tādi lemeši, kuriem

iekšējās malas būtu tuvāk viena otrai, ko var panākt, izkaļot tās biezākas.

Sāda veida uzlabojumam vajadzētu atvieglot velēnas apvelšanu. 1

Arī Kurzemes Mūrmuižas pārvaldnieks 1811. g. atzīst, ka labāku arklu

par spīļu arklu zemnieku vājajiem zirdziņiem nemaz nevar vēlēties, tikai

jānovērš daži tā trūkumi. Lai smiltis nebirtu caur abu lemešu spraugu, tad

viņš prasīja klaušiniekiem uz lemešiem likt kustīgu dzelzs šķērsplāksni.
Eez tam spīļu arklam pierikoja īpašu dzelzīti, kas vārpatainos tīrumos iz-

bīdīja nezāļu saknes caur lemešu galiem. Lai palielinātu aruma dziļumu
un labāk sairdinātu augsni, Mūrmuižas pārvaldnieks izgatavoja arī īpašu
vienlemeša arklu pēc angļu «miner» tipa arkla parauga; ar to ara pēc spīļu
arkla. 2

Nākošie 30—40 gadi lauksaimniecībā bija vēl tālāku meklējumu un

jaunu ceļu izziņas gadi. Par lauksaimniecības stāvokli Vidzemē 1847. g.
Vidzemes vispārnoderīgā ekonomiskā biedrība rakstīja gubernatoram: «Vid-

zemes lauksaimniecībā jau pēdējos divos gadu desmitos ir iestājušās ievē-

rības cienīgas izmaiņas augu sekā sakarā ar āboliņa un kartupeļu audzē-

šanas ieviešanu. .. . Tikai pie sīksaimniekiem-zemniekiem vēl valda trīs-

lauku saimniecība ar tīru graudaugu audzēšanu tīrumos un, augstākais,
ierāda kartupeļu audzēšanai dažus gabaliņus vasarāja tīrumā. Šī trīslauku

saimniecība tīrumos tiek atbalstīta ar t. s. atmatām, kuras ar līdumu un ve-

lēnu dedzināšanu (kūttis) sagatavo labības audzēšanai un pēc trim pēc
kārtas sekojošiem gadiem, kad tiek ievākta raža, uz 20 gadiem atstāj neap-

strādātas, lai apaug kokiem un krūmiem, kā arī izmanto ganībām.» 3

No citētā raksta skaidri redzams, ka Vidzemes lauksaimniecība 19. gs.

sākumā attīstījās nevienmērīgi. Pamazām izmainījās muižas tīrumu augu

seka, bet zemnieku laukos tas gandrīz nemaz nebija jūtams. Bet, tā kā, pa-

stāvot klaušu sistēmai, muižas lauku apstrādāšana atkarīga no zemnieku

inventāra, tad tā joprojām bija saistīta ar primitīvas tehnikas lietošanu.

«Kurzemes Lauksaimniecības Vēstīs» 19. gs. 40. gados vairākkārtīgi atzī-

mēts, ka «. . . līdz šodienai ārzemju arkli maz ieviesušies mūsu province,

un ir apšaubāmi, vai viņi, kamēr pastāv zemnieku klaušas, ieviesīsies», 4

tādēļ vienīgais ceļš joprojām esot uzlabot pastāvošos darba rīkus, cenšo-

ties novērst pēc iespējas to trūkumus.

1 H. Dv 11 o. Die kuilāndishe Landwirthschaft, ī, 141.—142. lpp.
2 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ū. 35, 1. 25. —

Par angļu «miner» tipa arklu sk.

А. Thа c r. Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft, 11. Bd., 1. Abt.,
.22. lpp.

3 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-'ii. 185, 1. 2.

4 J. Johnson. Beschreibung und Abbildung einiger inlāndischer landwirthsehaft-

licher Gerāthe. — Landwirthschafthche Mittheilungen fur das Kurlāndische Gouvernement,
1842, Nr. 3, 22. lpp.; E. D. Leppewitsch. Verbesserte Pflugsturzen (nach dem

Provinzialismus auch VVehrstauen genannt) an unseren kurlandischen Hakenpflūgen. —

Kurlāndische landwirthschaftlicheMittheilungen, 1849, Nr. 3, 20. lpp.
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Viens no tādiem darba rīkiem, kuru vajadzēja uzlabot, bija spīļu arkls.

Lai panāktu labāku velēnas nogriešanu, Ezeres muižas pārvaldnieks J. Jon-

sons ieteica pievienot lemesim 6,3 —7,5 cm platu nazi, kura ārējā mala būtu

uzliekta uz augšu (20. att.), tā kā arot tā pārgrieztu velēnu un cieto augsni.
Jaunie lemeši bija platāki par parastajiem, tāpēc lemešu vidū atstāja cau-

rumu vērstuves ielikšanai. 1 Vai bez Ezeres, kurā šāda veida lemešus lie-

toja, sākot ar 1830. g., uzlabojums ieviesās ari citās muižās, pagaidām nav

ziņu.
Spīļu arkla trūkums bija

arī tas, ka sakarā ar šauro

vērstuvi (4 pirkstu platumā)
tas velēnu neapvēla (sk.
8. att.). Lai _to novērstu,

E. Lepevičs (Ēdoles muižā)
ieteica paplašināt vērstuvi.

Saglabājot nemainīgu tās

apakšējās daļas platumu,

viņš 8 collas garās vērstuves

augšējo malu paplašināja
līdz 6 collām 2 (sk. 20. att.).
Sim uzlabojumam bija sva-

rīgā nozīme, jo platā vēr-

stuve arot sāka labāk apvelt
zemi. Tāpēc tā arī ieviesās

samērā plaši.
Līdz ar to dzimtbūtnie-

ciskā laikmeta zemkopības
darba rīka — spīļu arkla uz-

labošanas iespējas bija iz-

smeltas, bet galvenie uzde-

vumi — nodrošināt dziļar-
šanu un pilnīgu velēnas ap-

mešanu — netika atrisināti.

20. att. Spīļu arkla uzlabojumi: pa kreisi —

jauna lemešu forma (Kurländische land-

wirthschaftliche Mittheilungen, 1842,
Nr. 3, 22. lpp.); pa labi — uzlabotais

vērstuves veids (turpat, 1849, Nr. 3,

20. lpp.).

Zemkopības attīstības pieaugošās prasības neatvairāmi diktēja pārejas

nepieciešamību uz jauniem, intensīviem darba rīkiem, vispirms uz jauna
veida arklu. Vecais spīļu arkls, kas bija tik noderīgs visu dzimtbūšanas

periodu, pārejot uz daudzlauku saimniecību, bija zaudējis savu nozīmi.

Lai Latvijas galvenā lauksaimniecības ražošanas nozare — graudkopība

spētu sekmīgi konkurēt Krievijas un ārējā tirgū, gribot negribot vajadzēja
pāriet uz lielo jeb dzelzs arklu.

Pārejai uz dzelzs arkliem bija revolucionarizējoša nozīme ne tikai

Latvijas lauksaimniecībā, bet arī agrārajās attiecībās. Klaušu iekārta,
kurā muižas laukus apstrādāja ar 1817. un 1819. g. likumiem ekspro-
priētie zemnieki, lietojot dzimtbūšanas laikmeta darba rīkus, jaunajai

1 J. J о h n s о n, cit. darbs, 22. lpp.
2 E. D. L c p p c w i t s с h, cit. darbs, 20. lpp.
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tehnikai nebija piemērota. Klaušu sistēmai bija jānoiet no skatuves un

jādod vieta jaunai, uz kapitālistiskajām attiecībām dibinātai saimniecības

iekārtai. Saprotams, ka tas notika pakāpeniski, jo dzimtkungi nelabprāt

šķīrās no savām agrākām tiesībām un tik ierastās kārtības.

Pirmie dzelzs arkli Kurzeme parādījās 1833. g. Vircavas kroņa muižā.

Šai pašā laikā tā vienā no savām lopu muižām pārgāja uz daudziauku

saimniecību ar āboliņa sējumiem. Labā augsnes sastrādāšana ar lielo

dzelzs arklu, kā arī jaunā augu seka nodrošināja te samērā labas vidējās
ražas (graudos): 1

gads rudzi mieži

1833.— 1834. 7,09. 4,55.
1834.

—
1835. 5,53. 11,47.

1835.—1836. 9,71. 16,31.
1836.

— 1837. 10,70. 11,60.
1837.

—
1838. 5,90. 14,13.

1838.— 1839. 13,24. 10,23.
1839.— 1840. 10,38. 14,48.
1840. —

1841. 11,78. 12,25.
1841.

—
1842. 11,61. 15,15.

1842.
— 1843. 16,77. 14,78.

1843. —
1844. 15,57. 18,53.

Pāris gadu vēlāk pie Valtaiķu mācītāja J. Katerfelda apmetās kāds-

Hanoveras ekonomists Deihmanis, kas vācu, angļu un holandiešu arklu

ilgstošu studiju rezultātā bija izveidojis jaunu arkla variantu, kuru uz mā-

cītāja lūguma izgatavoja arī viņa muižai. J. Katerfelds uzsāka propagandēt

jauno arklu «Vidzemes Lauksaimniecības Gadagrāmatā», kur norādīja uz

tā vispusīgās lietošanas iespējām un labajām īpašībām: arklu, kura cena

esot 20 rubļi, varot pavilkt divi zemnieku zirgi, tas aparot 4 stundās 1 pūr-
vietu vīķu rugaines, pie kam tiek nogriezta un pilnīgi apvērsta līdz 5 collas

bieza un 10—15 collu plata augsnes kārta. Katerfelds piezīmē, ka, ja būtu

stiprāki zirgi, darbs veiktos vēl daudz ātrāk. Kā sevišķi svarīgu momentu

viņš atzīmē to, ka Deihmaņa arklam var regulēt aruma dziļumu un pla-
tumu. Bez tam pie dīseles ir piestiprināts griezējnazis, kas ļauj izmantot

šo arklu arī atmatu uzaršanai. Kā pierādījumu tam mācītājs min Ordan-

gas muižu, kurā ar šo arklu uzarts līdums rudziem; šo līdumu,, piemetina
J. Katerfelds, krievu zemnieki par 20 rubļiem atteikušies iestrādāt. Arklu

varot izmantot arī vadziņu dzīšanai ziemāju sējumiem.
2

Deihmaņa konstruēto arklu J. Katerfelds lika gatavot muižas amat-

niekiem. Kādā savā vēstulē 1837. g. Katerfelds norāda, ka arkla izgatavo-
šanu sadārdzina amatnieku augstais atalgojums — 50 kapeikas dienā, jo
te esot nepieciešams ļoti rūpīgs darbs; bet tie muižnieki, kuri ņemšot

ogles un kokmateriālu arklam no sava meža un likšot strādāt saviem.

1 W. Worms. Ober die VVirthschaftsumānderung von Kāshof und deren Resul-

tate. — Kurlāndische landwirthschaftlirhe Mittheilungen, 1845. Nr. 10, 73. lpp.
2 J. F. Кa 11 erfe 1 d, cit. darbs, 387.—405.' lpp..
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amatniekiem par siļķi un spaini piena 2 dienas, izgatavošot arklu par

daudz lētāku cenu: tā pašizmaksu sastādīšot galvenokārt izdevumi par
dzelzi un tēraudu — 4,80 rubļi, kā arī izgudrotāja likumīgā prēmija —

3 rubļi. 1

Līdz 1836. g. Deihmaņa arklu iegādājās Zlēku mācītājs J. Bitners un

Ordangas muižas īpašnieks Srēders. Ordangas muižnieks saprata, ka sek-

mīgai pārejai uz racionālu saimniecību nepieciešama arī pāreja no klaušu

darba uz algotu laukstrādnieku darbu, jo klaušu zemnieks nespēja rīkoties

ar jauno tehniku. Tādēļ Srēders tos zemniekus, kuri nespēja veikt uzliktās

klaušas, pārvērta par muižas kalpiem. 2 Deihmaņa arklu iegādājās arī

daži Igaunijas muižnieki, bet Kongotas muižas īpašnieks pat atsūtīja pie
J. Katerfelda savu kalpu iemācīties strādāt ar jauno arklu. 3 Tomēr Deih-

maņa arkls neapmierināja muižnieku prasības. Vidzemes vispārnoderīgajā

ekonomiskajā biedrībā drīz vien ienāca sūdzības, ka arkls labi neapveļot
velēnu un ļoti nogurdinot zirgus. 4

Raksturīgi, ka jaunu zemkopības darba rīku meklējumi iezīmējas vis-

pirms Kurzemē, kur zemkopībai sakarā ar labāko augsni bija lielākas iespē-
jas nekā Vidzemē. Zemkopības darba rīku izmēģināšana notika arī 1837. g.

Jaunpilī. To starpā bija arī kāds arkls ar vērstuvi un lielu lemesi, pie kura

izkalšanas un sametināšanas strādājuši 4 cilvēki 2 dienas. 5 Nīcas muižā

līdz ar pāreju uz algota darbaspēka izmantošanu 1845. g. sāka lietot Ho-

enheimas lauksaimniecības augstskolā uzlaboto Brabantas arklu. 6

Liels šķērslis «jauno arklu ieviešanai 19. gs. 30.—40. gados bija pastā-
vošā klaušu saimniecība. Muiža sāka iegādāties jaunus darba rīkus, tomēr

baidījās tos uzticēt klaušu zemniekiem, kuri darbā nebija ieinteresēti, ku-

riem jaunie darba rīki sagādāja visādas grūtības: tie bija smagi, darbā

neierasti, zemnieku zirgi tos nespēja pavilkt. Muižai turpretim nebija

ne vajadzīgo zirgu, ne attiecīgo kalpu. Nīcas muižas pārvaldnieks Panders,

novērtējot jauno arklu lietošanu 19. gs. 40. gados, norādīja, ka «to ievie-

šana sadūrās pie muižniekiem, kas vēlējās tos ieviest, ar klaušu saimniecī-

bas nosacītām attiecībām, un tas tika izmantots tikai vietām ar muižas

zirgiem». 7

Jaunu arklu smagums apgrūtināja darbu, un muižas kalpi nelabprāt

strādāja ar tiem. Līdz ar to pacēlās jautājums par kalpu atalgojumu:

līdzšinējais muižas kalpu atalgojums izrādījās par zemu, jo darbs bija in-

tensīvāks un atbildīgāks. Tāpēc Panders, aprakstot Hoenheimas tipa arkla

izmantošanu Nīcas muižā, norāda, ka viņš nevarējis piespiest muižas

kalpus cienīt jaunievedumu citādāk, kā vienīgi apsolot pirmajam kalpam

1 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ii. 79, 1. 26—27.
2 J. F. Кa 11 eгfe 1 d, cit. darbs, 393.—394. lpp.
;) ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ii. 79, 1. 66—86.

4 Turpat, 1. 92, 109—110.

5 A. Leppiks. Lauksaimniecības mašīnas un rīki. Rīga, 1947., 40. !pp.
6 Р a n d c r. Ueber einige auslandische Pflūge. — Kurlāndische landwirthschaftliche

Mittheilungen, 1857, Nr. 13,-98. lpp.
7 Turpat, 97.-98. lpp.
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par nedēļas aršanu 1 rubli dzeramnaudas, kā ari 30 kapeikas sudraba par
katru strādnieku, kam viņš iemācīs labi apieties ar arklu.

1847. g. Nīcas muižā ieviesa vieglākas konstrukcijas Hoenheimas tipa
arklu. Lai veicinātu arkla lietošanu, muiža sākumā aizdeva to arī kalpu
saimniecību zemju apstrādāšanai.

21. att. "Ērgļa" tipa arkls (E 17, 4105).

Pieprasījums pēc jaunā arkla pamazām auga. Par tā priekšrocībām
plēsumu un āboliņa tīrumu apstrādāšanā pārliecinājās arī zemnieki. Tomēr

viņiem nebija līdzekļu dārgo arklu iegādei, bet muiža aizliedza aizdot

jaunos arklus zemniekiem, paskaidrojot, ka viņi tos pārāk nolietojot. Dažas

turīgākās zemnieku saimniecības tādēļ jau 19. gs. 50. gados sāka iegādāties

vienjūga arklus, kas arī bija samērā dārgi (13—15 rbļ.). 1 Arklu augstā
cena bija par iemeslu tam, ka tie zemnieku saimniecībās šajā laikā izpla-

tījās vēl lēnām.

19. gs. 40. gados Hoenheimas tipa arkli bija pazīstami arī Vidzemē.

1 Par Liepājas apkārtnes zemkopībā lietotajiem arkliem «Latviešu Avīžu» 1857. g.
20. nr. lasām: «Līdz šim Jaudis šeitān it nekādu citu arklu neredzēja, kā tikai to vecu

Kurzemes arklu; bet tagad jau redzam daudz saimniekiem Vāczemes arklus, un it īpaši
to arklu, ko Hohenheimes zemes-kopēju skolā valkā un ko Nīcas rentes-kungs pirmais
šeiten uzcēle» (79. lpp.).



69

Bet, kā norāda Vidzemes ekonomiskās biedrības sekretārs K. Hēns, akme-

ņaino tīrumu dēļ tos izmantoja reti. 1

Stāvoklis mainījās, kad Latvijā nodibinājās fabrikas, kas sāka ražot

lielākā vairumā vietējiem apstākļiem piemērotākus arklus. Rīgā 1832. g.
nodibinātā J.-Kr. Vērmaņa metalrūpnīcā 19. gs. vidū ražoja «ērgļa»
tipa arklus, kurus Latvijā dēvēja par «buciņiem» jeb «prūsīšiem» (21.att.).
Pieprasījumam pieaugot, 60. gados šādus arklus sāka ražot arī Jelgavā,
70. gados — Liepājā. Liepājas čugunfabrikā 19. gs. 50. gados gatavoja
Hoenheimas un amerikāņu tipa svārstīgos arklus. Bez gataviem arkliem

fabrika izlaida arī atsevišķas arkla daļas — čuguna zoli un jau izliektas

vērstuves. Zemkopības mašīnas un darba rīkus gatavoja un laboja arī

1849. g. nodibinātā H. Hekera darbnīca Iļģuciemā (Rīgā), kurā laikā līdz

1867. g. parasti strādāja 75—100 strādnieki. 2 Šai darbnīcā izgatavoja
vietējiem apstākļiem piemērotus ruhadlo tipa arklus.

1858. g. Hekers iesūtīja Kurzemes lauksaimniecības biedrībai lūgumu
atbildēt uz sekojošiem jautājumiem: 1) kāds arkls mūsu zemē ir ieteica-

māks — vienjūga vai divjūgu; 2) kādas šodien ir galvenās prasības arkliem

vieglās un smagās augsnēs; 3) vai būtu mērķtiecīgi, izpildot visāda veida

ieteikumus, pēc iespējas realizēt tos vienā arkla konstrukcijā, līdzīgi tam,
kā tas jau tiek darīts Anglijā? 3 Bez šiem jautājumiem H. Hekers iesniedza

arī dažādus projektus par kuļmašīnām, miltu un zāģu dzirnavām. Kur-

zemes lauksaimniecības biedrības kopsapulce 1859. g. 21. februārī Jelgavā
laika trūkuma dēļ nevarēja sīki iepazīties ar visiem Hekera jautājumiem.
Apskatot viņa lūguma 1. punktu, sapulce vienprātīgi atzina, ka sakarā ar

augstajām kalpu algām divjūgu arkls ir izdevīgāks, jo ar arklu, kuru

vilka divi zirgi, pilnīgi varēja aizstāt vienu strādnieku. Tas bija svarīgs

atzinums, kas liecināja, ka muižas arvien konsekventāk pāriet uz kapitā-
listisko ražošanu ar modernu un intensīvu darba rīku izmantošanu.

Lauksaimniecības darba rīkiem, to skaitā arkliem, attīstoties, sākās

aiklu specializācija. Minētajā Kurzemes lauksaimniecības biedrības sapulcē
izteica vēl atzinumu, ka bez lielā arkla, kas domāts lauku dziļākai aparša-
nai, augsnes irdināšanai var saglabāt spīļu arklu. 4 Šāds secinājums lie-

cina, ka sākotnējā doma izveidot lielo arklu tikpat universālu kā spīļu arklu

tiek atmesta. Kapitālisma attīstība noveda pie lauksaimniecības darba rīku

specializēšanas, un līdz ar to lielā arkla darba lauks aprobežojās galveno-
kārt ar atmatu, āboliņa, rugāju tīrumu uzaršanu un mēslojuma iearšanu.

Jas deva iespēju uzlabot arklu konstrukciju un vairāk piemērot tos tieši

šiem darbiem.

1 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ii., 176, 1. 19.

2 Beitrāge zur Geschichte der Industrie Rigas, Heft 111. Riga, 1912, 12.—13. lpp.
3 General-Versarnmlung der Kurlāndischen landvvirthschaftlichen Gesellschaft. —

Krrlāndische landwirthschaitliche Mittheilungen, 1859, Nr. 2, 84. lpp.
4 Līdzīgas domas izteiktas «Latviešu Avīžu» 1857. g. 20. nr.: «Skaidrā smilšu- jeb

grunta- jeb skaidrā smiltainā mālu-zemē un atkal pie kārtāšanas un sēklas pa-aršanas, tur

paturēsim savus vecus arklus; bet jaunu zemi ietaisot, jeb atkal sūdus, rugājus, abolejus

pa-arot, tur tas lielais arkls daudz labāks» (79. lpp.).
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Augsnes irdināšanai un lauka attīrīšanai no nezālēm pēc aršanas, kā

arī tīruma nolīdzināšanai pēc sējas lietoja ecēšas. Līdz pat 19. gs. beigām

lietainos rudeņos zemās vietās arī seklu iemaisīja ar ecešam.

Klaušu saimniecības apstākļos 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē augsnes

irdināšanai lietoja dažādas koka ecēšas, kuru veidi bija atkarīgi no aug-

snes struktūras (22. att.). Vieglām smilts augsnēm un līdumos parasti

lietoja egļu zaru ecēšas, 1 turpretim smagās mala augsnēs izmantoja klūgu

un rāmju ecēšas ar koka tapām.

22. att. Dažādo ecēšu veidu izplatība Latvijā:
/ — rāmju ecēšas ar koka tapām; 2 — pītas (klūgu) ecēšas; 3 — egļu

zaru ecēšas.

Viens no visplašāk izplatītajiem ecēšu veidiem bija egļu zaru ecēšas

(23. att.). Tās gatavoja no 3 pēdu gara egles koka, pāršķeļot to vidū pušu.
legūto egļu galdu platums bija 10—20 cm; zarus atstāja 40—50 cm garus.

Egļu galdus sasēja vienu otram blakus ar kārkla klūgām. Zirgu aizjūdza

pie garākajiem malējiem galdiem. Egļu zaru ecēšas sava elastīguma dēļ

bija ļoti piemērotas tādu lauku nolīdzināšanai, kas bija akmeņaini un sak-

naini, toties cietu zemes piku sasmalcināšanai tās nederēja. Lai saglabātu
ecēšām nepieciešamo elastīgumu, tās pirms lietošanas parasti mērcēja
ūdenī.

Tā kā egļu zaru ecēšas bija piemērotas līdumu apstrādāšanai, tās

plaši lietoja visā meža un meža stepju joslā, t. i., tur, kur bija izplatīta
līdumu zemkopība. Līdz ar to tās pieskaitāmas vienam no vecākiem ecēšu

veidiem. Latvijā 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē eglenes bija izplatītas gal-
venokārt Vidzemē, Latgalē, Augšzemē; tās lietoja arī ap Kabili un Dun-

dagu, t. i., mežiem bagātajos Kurzemes rajonos. Te bija viegla smilts augsne

un vietumis arī līda līdumus.

1 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten
.. ~

11, 279. lpp.
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Kurzemes muižās 1643. g. aizliedza lietot egļu zaru ecēšas, jo tās ne-

pietiekami sairdināja augsni. lemesls aizliegumam bija ari tas, ka eglenes

ātri dila un gandrīz katru gadu bija jātaisa jaunas, bet tas prasīja samēra

daudz kokmateriāla. Egļu zaru ecēšu vietā 17. gs. mežu likumi ieteica lietot

pītās ieb klūgu ecēšas.

23. att. Egļu zaru ecēšas (LVM E, 27591. inv. nr.).

1819. g. sākumā landrāts grāfs L. Mellins iesūtīja Vidzemes vispārno-
derīgajai ekonomiskajai biedrībai «Vēlējumu», kurā centās panākt, lai arī

Vidzemē tiktu aizliegtas egļu zaru ecēšas. Tās esot jāgatavo katru gadu
no jauna, tādējādi nopostot mežu. Egļu zaru ecēšas L. Mellins ieteica aiz-

stāt ar igauņu «čūsku ecēšām». Tā kā zemnieki nelabprāt atteiksies no

vecā ecēšu veida, tad viņš ierosināja par katru egleni piedzīt no viņiem

1 rubli kapara naudā par sodu. Tomēr biedrība savā 1819. g. 30. janvāra
aibildē landrātu kolēģijai norādīja, ka egļu zaru ecēšas Vidzemē nebūtu

ieteicams aizliegt, jo tās ir ļoti piemērotas sakņainajiem līdumiem un

akmeņainajiem tīrumiem. 1

Klūgu jeb pītās ecēšas (24. att.) bija koka tapu ecēšu veids, kuru

lietoja mālainās, cietās augsnēs. Tās bija izplatītas Zemgalē, Vidzemes

dienvidu daļā, Latgales dienvidaustrumu daļā, kā arī Lietuvā, Baltkrie-

vijā, Polijas ziemeļaustrumu daļā, Ziemeļukrainas mežu joslā un daļā
Krievijas teritorijas. Klūgu ecēšas veido divas gareniskas un viena vai

divas šķērskārtiņas, kas novietotas zem pirmajām. To krustpunktus sasēja
ar kārkla vai ievas klūgām. Katrā sasietā gredzena vidū ieslīpi iedzina uz

1 ERAKA, f. 1185, nim. 1. s.-ii. 48, 1. 14, 17, 18.



24. att. Pītās (klūgu) ecēšas.

25. att. Koka tapu rāmja ecēšas (Talsu Vīdalē — E 4, 1627).
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vienu vai otru pusi pa ozola tapai — tā, lai katra no tām vilktu savu

vadziņu.

Kurzemē, kur zemkopība bija labāk attīstīta, 18. gs. sāka izplatīties
rāmju ecēšas ar koka tapām (25. att.). Tās veidoja 4 bērzu koki (sa-
mēri 7XB cm), kurus sastiprināja ar diviem šķērskokiem, izveidojot no

1,0 līdz 1,5 m lielu rāmi. Ecēšu kokos noteiktos atstatumos vienu no otras

iedzina tapas, pie kam 1. un 3., 2. un 4. rāmju koku tapu izvietojums sa-

krita. Līdz ar to katra tapa nevilka savu vadziņu, bet pēdējās divās rindās

tapas gāja pa tām pašām vietām, kur divu pirmo rindu tapas. Koka tapu
ecēšas vidēji cietas augsnes irdināšanai bija jau piemērotākas sava ne-

daudz lielākā smaguma dēļ. Tādēļ arī 19. gs. pirmajā pusē tās blakus

citiem koka ecēšu veidiem sāka lietot tīrumu ecēšanai visā Latvijā.
Koka ecēšas bija vieglas, un, lai palielinātu to smagumu, uz ecēšām

lika velēnas, dažreiz akmeni. Tā rezultātā koka zari ātri dila un lūza. Lai

kaut cik pienācīgi saecētu kādu tīrumu ar vieglajām koka ecēšām, vajadzēja
braukāt pa to vairākas reizes. Līdz ar to lauka noecēšana cietākās

māla augsnēs bija ļoti darbietilpīgs process. Ecējot ar koka ecēšām,

uz 1 zirga dienu rēķināja IV2 pūrvietas, turpretim algots strādnieks ar

2 dzelzs ecēšām un 2 zirgiem dienā noecēja 4 pūrvietas.
1 Tādēļ dažās

muižās vēl agrāk nekā lielos dzelzs arklus sāka lietot dzelzs tapu ecēšas.

Taču tādos gadījumos vajadzēja izmantot muižas zirgus, jo zemnieku zir-

dziņi smagās ecēšas nevarēja pavilkt. A. Hupelis 18. gs. 70. gados atzīmē,

ka dzelzs ecēšas lieto kādās 10 Vidzemes muižās. Tomēr klaušu saimniecī-

bas ietvaros dzelzs tapu ecēšas plašāk neieviesās, jo akmeņainā laukā

dārgais dzelzs darba rīks aizķērās un lūza. Bez tam dzimtbūšanas ap-

stākļos, kad muižas laukus klaušu kārtībā apstrādāja zemnieki ar saviem

darba rīkiem un zirgiem, muiža nebija daudz ieinteresēta iegādāties dārgās
dzelzs tapu ecēšas un jūgt tanīs savus zirgus. Tādēļ A. Hupelis, atzīstot

dzelzs ecēšu priekšrocību, spiests tomēr atzīmēt, ka muižas tās neiegā-

dājās: «Ka vienas dzelzs ecēšas ļoti pieaugušu un zāļainu lauku var labāk

sasmalcināt, nekā 6 koka ecēšas, par to lielajām priekšrocībām bija uz-

zinājušas dažas muižas; bet atradās vēl ļoti maz sekotāju.» 2

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas, muižām pārejot uz lauku racionālu ap-
strādāšanu, arī ecēšanas un ecēšu jautājumā muižas prasības radikāli

grozījās Muižnieki nebūt nebija aizmirsuši savā laikā teiktos Hupeļa
vārdus par dzelzs ecēšu priekšrocībām. Bet, vēl pastāvot klaušu sistēmai,
muiža nevarēja pāriet uz dzelzs ecēšām. Tāpat kā spīļu arklu, arī koka

ecēšas tagad mēģināja piemērot jaunām prasībām. Klaušu zemniekiem

tas bija necilvēcīgu mocību laikmets. To spilgti un patiesīgi ir aprakstījis
laikabiedrs Indriķis Straumītis 1840. g.: «Es zināju, ka šis acainais mag-
nāts salauzīja arklus par to, ka lemeši bija īsi, sacirta ecēšas tādēļ, ka bija
vieglas un mazas... Neko darīt — brauc uz māju pēc jauniem rīkiem.

Sagatavo jaunus — skatās: uz ecēšām vēl liek uzkraut velēnas. Pēc darba,

1 C. Hehn,cit. darbs, 88. lpp.
2 A. W. H v p c 1. Topographische Nachrichten..

~
11, 279. lpp.
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uz sestdienu, zirdziņi tikko cilā kājas, tā ka darbinieki velk viņus uz māju
pavadā un noiet ar tiem ne vairāk par versti stundā ...»

1

Lauksaimniecības speciālisti 19. gs. 30. gados, lai piemērotu dzelzs

tapu ecēšas arī mazāk izstrādātiem tīrumiem, ieteica gatavot ecēšas ar

kustīgo rāmi —■ t. s. «čūskveida ecēšas» (Gliederegge). Šādas ecēšas sa-

stāv no atsevišķiem posmiem, kas savstarpēji sastiprināti tā, ka var brīvi

kustēties. Uz šā principa tika izveidotas arī Deihmaņa oriģinālās čūsku

ecēšas Valtaiķu mācītājmuižā. Tās veidoja četri koki, kurus savienoja
3 šķērskārtis, kas bija pievienotas pie kokiem ar ķēdītēm. Līdz ar to katrs

ecēšu posms varēja brīvi kustēties. Ja bija nepieciešama dziļecēšana, tad vi-

sus četrus kokus savienoja ar dzelzs stangu, kuru izmauca caur gredzeniem,
kas bija iedzīti virs katra rāmja koka. Ecēšu dzelzs zaru garums bija 30 cm.

Tās varēja izmantot kā augsnes irdināšanai, tā arī dziļecēšanai. Oriģinā-
lās čūsku ecēšas izmaksāja 12 rubļu. 2 J. Jonsons ecēšu ar vaļīgo rāmi popu-

larizēšanai vēl 19. gs. 40. gados sniedza igauņu šā paša veida koka ecēšu

aprakstu, norādot, ka tās ļoti piemērotas nelīdzenai augsnei. 3 Zlēku mācītājs
J. Bitners savā muižā 19. gs. 20. gados lietoja angļu ecēšas (Schlangenegge),
kas bija nelielas (90X90 cm), ar mazliet leņķī iestiprinātiem zobiem. Tās

nav vilkušas vadziņu, bet lēkājušas, tāpēc arī bieži ievainojušas zirgam

kājas. Lai no tā izvairītos, Bitners licis koka latē iedzīt 3—4 tapas un pie
las piejūgt zirgu, bet vairākas angļu tipa ecēšas piesiet ar ķēdi pie priekšē-

jās lates. Tomēr šīs ecēšas pēc savas uzbūves izrādījušās maz piemērotas
vietējam reljefam un brīžam lēkājušas tik spēcīgi, ka apkritušas otrādi. 4

Neviens no minētajiem ecēšu veidiem neieguva plašāku izplatību, jo pēc
savas konstrukcijas tās bija maz piemērotas Latvijas lauku apstākļiem.

Augsnes irdināšanai, sēklas iestrādāšanai un nezāļu iznīcināšanai

tīrumos 19. gs. sākumā muižās sāka lietot jauna veida ecēšas — kultiva-

torus. Kā vienas no piemērotākajām V. Frībe 1808. g. ieteica šim nolūkam

irīsstūrveida ecēšas. Ecēšu divi sānkoki (2,1 m gari, 7ХЮ cm) bija sa-

vienoti priekšā zem 40° leņķa, bet aizmugurē — ar 1,20 m garu sānkoku.

Pirmajos divos kokos iedzina katrā pa 7 tapām, bet pēdējā — 3 tapas, kas

pēc savas formas bija līdzīgas no platas dzelzs stangas pagatavotam na-

zim. Šādas ecēšas bija samērā vieglas, un līdz ar to vājie zemnieku zir-

dziņi spēja tās pavilkt, tādēļ Frībe ieteica par tām padomāt. Trīsstūrveida

ecēšas, pēc viņa vārdiem, sastrādā teicami tīrumu 5 reizes īsāķā laikā

nekā parastās koka ecēšas. Vienīgā prasība, lietojot tās, būtu, lai tīrumos

nebūtu akmeņu un sakņu.
5 Frībes ieteiktās ecēšas pēc sava veiktā darba

būtības bija jau līdzīgas kultivatoram, jo ar tām varēja dziļāk ecēt un

labāk izcilāt augsni nekā ar parastajām koka ecēšām.

1 I. Stгa v m 11 is, cit. darbs, 8. lpp.
2 J. F. Кa 11 erfe 1 d, cit. darbs, 409. lpp.
3J. Johnson, cit. darbs, 21.—22. lpp.
4

J. G. Вii 11 ne r. Ansichten und Vorschiāge iiber die Landwirthschaft ftir das

Gouvernement Kurland, I, 166. lpp.
5 W. Ch. Fr i c b c. Grundsātze zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung

ciet Landwirthschaft m Liefland, IV, 68, lpp.
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Par trīsstūrveida ecēšu izplatību 19. gs. sākuma pagaidām nav ziņu.

Tomēr bez piemērota kultivatora muižām bija grūti iztikt, it īpaši vēl tad,

ja lauki bija uzarti ar lielo arklu. Saplēst apgriezto velēnu ar koka ecēšām

nebija iespējams. «Tās parastās zemnieku koka ecēšas kā žagatas pa virsu

lēkāja un ne skrambāt neskrambāja ...» — lasām «Latviešu Avīžu» 1857. g.

24. numurā. Lielie dzelzs arkli prasīja citas ecēšas.

Dažās Kurzemes muižās velēnu saplēšanai izmantoja t. s. skarifika-

toru, t. i., ecēšas, kas sastāvēja no viena vai vairākiem rāmju kokiem, ku-

ros bija iedzītas nažveida tapas. To uzdevums bija sagraizīt velēnu pēc
apvēršanas, kā arī sairdināt augsni dziļāk nekā tas bija iespējams ar pa-
rastajām ecēšām. 1 Reizē ar to skarifikators bija sava veida šķīvju ecēšas.

26. att. Šverca un Arnta ekstirpatori (H. Strods. Zemkopības sistēmu

attīstība Latvijā. Rīgā, 1957., 71. lpp.).

Sairdināt apveltās velēnas, iemaisīt sēklu un vasarā apstrādāt papuvi

varēja arī, ieviešot ekstirpatorus (26. att.). Tie no ecēšām atšķīrās ar to,

ka apstrādāja lauku dziļāk un ka tapu vietā tiem bija ķepiņas. 19. gs. pir-

majos gados ekstirpatoru lietoja Niseua Turkalnes muižā un Eihšteta Liel-

1 Р. А. K. Possart, cit. darbs, 67. lpp.; А. T h а er. Grundsātze der rationelleu

Landwirthschaft, 111, 49. lpp.
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platones muižā. 1 Zlēku mācītājs J. Bitners 1823. g. izmantoja to ne tikai

augsnes irdināšanai, bet arī sējumu retināšanai. 2 Tomēr galvenokārt eks-

tirpatoru lietoja augsnes sastrādāšanai pirms sēšanas un sēklas ierušinā-

šanai augsnē. P. Posarts norāda, ka muižās lieto dažādus jaunus darba

rīkus, to skaitā arī skarifikatoru (pareizāk sakot, ekstirpatoru) — sējas
arklu. 3 Bet 19. gs. pirmajā pusē to vēl izmantoja samērā maz. Ne velti

rakstos, kas parādījās Latvijā izdotajā periodikā 19. gs. 50. gados, atkār-

toti tika norādīts uz ekstirpatora plašajām izmantošanas iespējām pa-

puvju un sakņu dārzu apstrādāšanā. 4

Pēc aršanas un ecēšanas palikušās lielas zemes pikas sasmalcināja,
sadauzot tās ar koka āmuru. 18. gs. otrajā pusē šim nolūkam sāka propa-

gandēt veltņus. To uzdevums bija zemes piku sadauzīšana, tīruma virsmas

nolīdzināšana, augsnes virskārtas pievelšana pēc sēšanas, lai sēkla labāk

iegultos zemē, un augsnes garozas salauzīšana. Tomēr dzimtbūtnieciskās

saimniecības ietvaros veltņi Latvijā ieviesās ļoti lēnām. A. Hupelis atzīmē,

ka 18. gs. 70. gados veltni izmēģināja un ieviesa tikai dažās Vidzemes

muižās. Arī pats Hupelis izteica šaubas par veltņa nozīmi zemkopībā. Pēc

vīna domām, tas būtu derīgs tikai sējumu pasargāšanai no izkalšanas:

«Varbūt ar to vismaz var pasargāt sausos gados vieglu miežu tīrumu pret

nožēlojamu pilnīgu izkalšanu.» 5

Lauksaimniecībai kļūstot intensīvākai, kā arī izmantojot zinātnes at-

zinumus, V. Frībe 1808. g. jau var sīki uzskaitīt visas veltņu lietošanas

iespējas, kā arī norāda katrai augsnei un darbam to piemērotāko veidu:

zemes sadrupināšanai — dzelzs tapu veltni, garozas sadauzīšanai — rie-

voto (27. att.), bet virskārtas pievelšanai pēc sēšanas — gludo veltni

(28. att.). Aprakstot pēdējo, Frībe ar nožēlu atzīmē, ka šis Latvijas vieg-
lajai augsnei tik piemērotais un visvieglāk izgatavojamais veltnis tomēr

netiek vairāk lietots nekā iepriekšējie un daudzās vietās vēl nav ieviests. 6

Tomēr V. Frībes atziņas vēl neguva plašāku ievērību, jo dzimtbūšanas ap-

stākļos zemkopība_ bija sastingusi un rutīna. Stāvoklis maz mainījās ari

19. gs. 20. gados. Ārsts O. Hūns 1822. g. raksta, ka «zemes ruļļi tiek lietoti

tikai retos gadījumos». 7 Tos lietoja galvenokārt zemes piku sadauzīšanai

un tīrumu virsmas nolīdzināšanai. Bet Latgalē pat 19. gs. 40. gados šiem

1 W. Ch. Frie b c. Grundsātze zu einer theoretischen und praktischen Verbes-

serung der Landwirthschaft m Liefland, IV, 45. lpp.
2 J. G. Btittner. Ansichten und Vorschiāge iiber die Landwirthschaft lūr das

Gouvernement Kurland, I, 158.- 159. lpp.
3 Р. А. K. Possart, cit. darbs, 67. lpp. — Skarifikatoram apmainot nažveida

tapas pret ķepiņām, izveidojās ekstirpators (А. Thа c r. Grundsātze der rationellen
Landv/irthschan, 111, 49. lpp.).

4 E. Hartstein. Unter welchen Verhāltnissen und lūr welche Zwecke ist der Extirpa-
tor anwendbar?— Kurlāndische landwirthschaftlicheMittheilungen, 1859,Nr. 1, 24.-41. lpp.;
Ober die Benutzung des Extirpators m England. — Turpat, 1857, Nr. 14, 110.—112. lpp.

SA.W.Hup c 1. TopographischeNachrichten ..., 11, 280. lpp.
6 W. Ch. Friebe. Grundsātze zu einer theoretischen und praktischen Verbes-

strung der Landwirthschaft m Liefland, IV, 74. lpp.
7 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 13. lieta, 13. lapa.
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zemkopības darbiem veltni izmantoja tikai sausā laikā. 1 Veltņa garums

Latgalē bija divas aršīnas, Kurzemē par labāko tā garumu uzskatīja
180—210 cm ar 60 cm diametru zemes piku sasmalcināšanai un ar 30 cm

diametru — sēklas labākai iespiešanai augsnē. 2

27. att. Rievotais zemes veltnis.

Gandrīz nekādas izmaiņas 19. gs. pirmajā pusē nenotika labības sē-

šanā, kas joprojām noritēja ar roku no sētuvēm. Tās lieca no liepas krijām,
pina no kārkla klūgām, priežu saknēm un salmiem (29. att.). No salmiem

un klūgām pītās sētuves bija izplatītas galvenokārt Latgalē un Zemgales

28. att. Gludais zemes veltnis.

1 ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, д. 527, л. 6; д. 256, л. 9.

2 J. G. Вu 11пег. Ansichten und Vorschiāge über die Landv/irthschaft fur das
Gouvernement Kurland, I, 169. lpp.



29. att. Sētuves veidi Latvijā 19. gs. otrajā pusē:

/ - no plēstām klūgām pīta sētuve; 2 - klūgu un salmu sētuve; 3 - kriju sētuve

30. att. Sējamais priekšauts (Valkas Kārķos — E 13,

89—90).
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austrumu daļā. Sētuvi parasti centās pīt noteiktā lielumā, un tā vienlaikus

bija arī mērs — sieks jeb «sestelis». 1 Līdzīgi bija arī kaimiņu Igaunijā,
kur sētuve līdzinājās 1 kilmitam (siekam). Sētuve, kas reizē bija arī mēra

vienība, atviegloja zemniekiem aprēķināt graudu izsējumu vienā pūrvietā.
Vidzemes ziemeļu daļā sēja no priekšauta vai palaba (30., 31. att.). Avotos

ziņas par šo sēšanas veidu ir ļoti skopas. Ka Vidzemes ziemeļrietumu daļā

r.o priekšauta sēja jau 17. gs. beigās, liecina J. Broces darbā atveidotais

31. att. Sējēji (pēc A. Alkšņa zīmējuma Valsts latviešu un krievu mākslas

muzeja grafikas fondā, Z 42, 43).

Liepupes baznīcas bareljefs, kas saglabājies līdz mūsu dienām (32. att.)..
Te attēloti apkārtnes iedzīvotāju galvenie nodarbošanās veidi — zemko-

pību simbolizē sējējs, kas izsēj graudus no palaga-priekšauta, bet zvej-
niecību — zvejnieks.

Liepupes rajonā dzīvoja lībieši (šeit meklē pat lībiešu Metsepoles

centru), un sēšanu no priekšauta varētu uzskatīt par šejienes lībiešu sē-

šanas veidu. Kurš no abiem sēšanas veidiem (no sētuves un no priekšauta)
Ziemelvidzemē ir vecākais, pēc pašreiz autores rīcībā esošā materiāla grūti

pateikt. Bet zināmi apsvērumi ļauj domāt, ka sēšanu no palaga te pazina

1 LCVA, 3358. fonds, 33. apr., 2. lieta, 15. lapa.
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jau pirms 17. gs. Tā kā zemkopība nespēja nodrošināt iedzīvotājus ar

pārtiku, jo augsne bija smilšaina un ražas zemas, tad viņi meklēja papil-
dus iztikas avotu zvejniecībā. Šādas kombinētas saimniecības pastāvēšana

varēja būt par iemeslu tam, ka Ziemeļrietumvidzemē ilgāk nekā citur sa-

glabājas senas darba iemaņas. Neienesīgā zemkopība nestimulēja to attīs-

tību. Ka sēšana no priekšauta Vidzemes ziemeļu daļā ir sens darba veids,

liecina arī tas, ka te vietumis vēl 20. gs. sākumā bija saglabājusies tradī-

cija pirmo birz.i apsēt no priekšauta; pēc tam sēju turpināja no sētuves.

Vai šāds sēšanas veids bija izplatīts tikai Ziemelvidzemē vai ari pārējā

Latvijā, pašreiz noteikt grūti. Katrā ziņā sēšanu no priekšauta pazina ari

32. att. Liepupes baznīcas bareljefs (J. Chr. Brotze. Monu-

mente, etc, X, 177. lapa).

citas Eiropas tautas, un to datē jau ar 14. gs. sākumu. 1 Sēšana no priekš-
auta bija izplatīta arī Igaunijas dienvidu daļā — bij. Valgas un Vēravas

apriņķī. Tiesa, pēc etnografes L. Feoktistovas un folklorista R. Vīdalepa
domām, Valgas un Vēravas apkārtnē sēšana no priekšauta ir jaunāks

paradums nekā sēšana no sētuves. 2

Sējmašīnas kā muižās, tā zemnieku saimniecībās ieviesās Latvijā
lēnāk nekā dzelzs arkli un dzelzs ecēšas. Pēdējie 19. gs. 50. gados muižās

bija jau samērā plaši izplatīti, turpretim sējmašīnas šajā laikā vēl tikai

1 M. Вelёn у c s v. Der Ackerbau und seine Produkte m Ungarn im 14. Jahrhun-

cert. — Acta Ethnographica, VI, 3—4. Budapest, 1958, 282. lpp.
2 Л. X. Феоктистова, cit. darbs, 415. lpp.; R. Viidа 1 c p p. Eesti kūlvia-

binoud ja kulvisamm. — Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat, I (XV). Tartu, 1947,
107. lpp.
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popularizē periodikā. Ja ar fabrikanta A. Tilo starpniecību 1857./58. g.

Kurzemē no ārzemēm ieveda 60 arklus un 11 dzelzs ecēšas, tad sējmašī-

nas ieveda tikai divas (un vienu mākslīgo mēslu sējmašīnu). 1 Bet arī šo

zemkopības mašīnu pamazām sāka gatavot vietējās darbnīcās, pie tam

galvenā vērība, sakarā ar plašajiem āboliņa sējumiem, tika pievērsta ābo-

liņa sēklu sējmašīnām, jo šīs sēklas bija sīkas un grūti izsējamas ar ro-

kām. 1860. g. Tērbatā rīkotajā lauksaimniecības izstādē bez ārzemju (ar

Tilo starpniecību ievestām) āboliņa sējmašīnām bija eksponēta arī Rīgā,
Hekera darbnīcā ražotā āboliņa sējmašīna.

2

Jaunos zemes apstrādāšanai lietotos darba rīkus 19. gs. vidū ne tikai

ieveda no ārzemēm vai ražoja Rīgas, Liepājas un Jelgavas darbnīcās, bet

tos sāka gatavot arī lauku amatnieki. Pieprasījums parasti izsauc piedāvā-

jumu. Jauno darba rīku samērā augstā cena vilināja lauku kalējus uzsākt

arklu kalšanu. Labojot ievestos arklus, viņi vingrinājās jauno arklu izga-
tavošanā. Nīcas muižā jau 1854. g. arklu kalšanas mākslu bija apguvuši
trīs kalēji. Daži no lauku kalējiem ātri sasniedza tādu darba prasmi, ka

viņu kaltie arkli varēja konkurēt ar pilsētā gatavotiem. Tā «Dienas Lapas»
1886. g. 8. numurā par Vietalvas novada rūpniecību lasām: «Viens no pir-
majiem ir pieminams mūsu novadā slaveni pazīstamais kalējs Zālītis, kas

pats gatavo lielos arklus un vēl citus zemkopības darba rīkus un vienkār-

šas mašīnas. Visi uzteic viņa darbu, kamēr cena ir lētāka, kā kad arklus

pilsētā pirk . . .» Ar tādām pašām sekmēm 70.—80. gados Kurzemē Alsun-

gas tuvumā Dūru krogā strādāja kalējs Einis.

Kā vilcējspēku Latvijā izmantoja galvenokārt zirgu un tikai ļoti retos

gadījumos, ja zirgu pietrūka, — arī vēršus. Tā 19. gs. sākumā Vidzemē

vēršus izmantoja Alojas, Ropažu, Ērģemes un Dzērbenes draudzes mui-

žās. 3 Latgalē, cik var spriest pēc 40. gados sastādītajām inventāra grāma-
tām, vērši izmantoti Strūžānu muižā. Sai muižā turēja 40 vēršus, kurus

lietoja kā vilcējspēku; no tiem katru gadu pārdeva 10, ieņemot 150 rubļus. 4

No teiktā redzam, ka 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā Latvijā gal-
venie zemes apstrādāšanai lietotie darba rīki bija dzimtbūtnieciskajai
klaušu saimniecībai raksturīgais spīļu arkls un koka ecēšas. Tā kā tos

gatavoja paši zemnieki pēc tēvutēvu paraduma, tad tajos saglabājas ari

dažas lokālas īpatnības — kā detaļu izveidojumā, tā terminoloģijā. Dzimt-

būšanas atcelšana 1817. g. Kurzemē un 1819. g. Vidzemē neizsauca būtis-

kas izmaiņas darba rīkos. No zemes atbrīvotais zemnieks bija spiests par

1 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ū. 335, 1. 4—5; A. Mierina. Agrārās attiecības un

zemnieku stāvoklis Kurzemē XIX gs. 60.—80. gados. Disertācija. Rīgā, 1960., 152. —

155. lpp. — Bez jau minētajām Hekera un Vērmaņa rūpnīcām Rīgā zemkopības darba

rīkus gatavoja un laboja arī 1859. g. dibinātā A. Tilo darbnīcā. Tilo saņēma ari pārdošanai
lauksaimniecības mašīnas no angļu firmas «Garrett and Sons».

2 К- Heh n. Die Ausstellung landwirthschaftlicher und gewerblicher Producte m

Dorpat, vom 1.—7. September 1860.
— Livlāndische Jahrbūcher. der Landwirthschaft.

Neue Reihenfolge, XIV, 2. Heft, 1861, 47. lpp.
3 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 15. lieta, 167. lapa; 2. lieta, 27., 185. lapa; 1. lieta,

179. lapa.
4 ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, д. 429.



rentēto saimniecību muižai atstrādāt ar saviem veciem primitīvajiem darba

rīkiem. Bet kapitālisma attīstība spieda muižu piemēroties tirgus pra-
sībām — ražot vairāk un lētāk. Turpinot lauku apstrādāšanu ar senseno

zemnieku spīļu arklu, ražas kāpinājums tika panākts, vienīgi necilvēcīgi
ekspluatējot zemniekus. Uz šo pārejas laiku no feodālisma uz kapitālismu
var pilnīgi attiecināt X- Marksa vārdus: «Bet, tiklīdz tautas, kuru ražo-

šana notiek vēl samērā neattīstītās vergu darba, klaušu darba utt. formās,
sāk iesaistīties pasaules tirgū, kurā valda kapitālistiskais ražošanas veids

un kurš padara par dominējošo interesi tās ražojumu pārdošanu uz ārze-

mēm, — barbariskajām verdzības, dzimtbūšanas utt. šausmām pievienojas
civilizētās pārmērīgā darba šausmas.» 1

Zemnieku klaušu ekspluatācija 19. gs. 30.—40. gados bija sasniegusi
galējo robežu. Arī spīļu arkla uzlabošanas iespējas bija izsmeltas. Progre-
sīvākie muižnieki bija spiesti atzīt, ka tālāk nav iespējams saimniekot, iz-

mantojot klaušu darbu un ar to saistīto rutīno zemkopības tehniku. Augo-
šais ražošanas spēku attīstības līmenis neatbilda savu laiku pārdzīvojušām
ražošanas attiecībām. Zemniekus-klaušiniekus muižas laukos sāka nomai-

nīt algoti laukstrādnieki, bet spīļu arklu un koka ecēšas — dzelzs arkli un

dzelzs ecēšas. Tādējādi zemkopības darba rīku attīstība veicināja jaunu
sabiedrisku attiecību rašanos. Un savukārt topošās sabiedriskās attiecī-

bas stimulēja jaunu darba rīku ieviešanu.

1 K. Markss. Kapitāls, I, 222. lpp.
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IV

PĻAUŠANA UN RAŽAS NOVĀKŠANA

Zemkopībā svarīga nozīme ir ne tikai augsnes labai

mēslojumam, iesēšanai, bet arī savlaicīgai nopļaušanai. 18. gs. beigās mā- \
cītāji un muižnieki atkārtoti norādīja, ka daļa graudu vēlas pļaušanas dēļ '
izbirst uz lauka un līdz ar to ievāc tikai apmēram trešo daļu izaugušās
ražas. 1 Ne mazāk svarīga nozīme bija arī siena sagatavošanai, jo siens

visu feodālisma periodu bija galvenā lopbarība. Vienīgi klaušu iekārtas

sairuma posmā sākās speciālo lopbarības kultūru ■— vīķu, lucernas, ābo-

liņa — audzēšana.

Pļavu zemniekiem bija visai maz, un visumā tās bija sliktas. Tas zi-

nāmā mērā noteica lopkopības zemo līmeni feodālisma laikmetā. Sliktās

ganības un pļavas nedeva iespēju bez kapitālieguldījumiem palielināt lopu
skaitu. Par pļavu trūkumu ir rakstījuši daudzi 18. gs. autori. J. Eižens

i764. g. norādīja: «Zemniekiem nav vairāk pļavu, cik prasa vislielākā ne-

pieciešamība.» Tikai retos gadījumos zemniekiem esot pietiekami laika

pļavu kārtīgai nokopšanai, jo vispirms jāveic klaušas muižā. Viņu pļavās
daudz krūmu, tās esot sūnainas, bet purvainās vietās nepietiekami nosusi-

nātas. Atālu zemnieki nepļaujot, jo zāle ir niecīga, līdz ar to bieži pietrūkst

lopbarības, siena vietā lopiem jādod salmi. 2 Eižena zemnieku pļavu ap-

raksts ir pareizs, jo tās parasti bija pamestas līdumu vietas. Pastāvot dzimt-

būšanai un klaušu iekārtai, par pļavu uzlabošanu un daudzmaz nozīmīgu

lopkopību zemnieki nevarēja i domāt■— priekš tā viņiem nebija ne iespējas,
ne intereses.

Pirmos pļavu uzlabošanas mēģinājumus muižās veica 19. gs. sākumā

sakarā ar vispārējiem meklējumiem lauksaimniecības racionalizācijas

jomā un intereses rašanos par lopkopību. Sāka rakt ūdens noteku grāvjus,
kā arī tīrīt un padziļināt upes. Līvbērzes muižas zemju nosusināšanai ap>
1800. g. tika iztaisnota Bērzes un Auces upe. Alsungas apkārtnē 1824. g.

1 Dv 11 o. No labības pļaušanas, 120.—121. lpp.
2 J. Eisen. Emes lieflāndischen Patrioten Beschreibung der Leibeigenschaft, wie

solche m Liefland iiber die Bauern eingefūhret ist. — Sammlung russiscber Geschichte,
IX. St. Petersburg, 1764, 510.—511. lpp.
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padziļināja Užavas upi, bet, tā kā apkārtnes zemniekiem nebija pa spē-
kam katru gadu to tīrīt, tad upe drīz atkal piesērēja un 92 saimniekiem

iedalītās pļavas sāka pārpurvoties. Sakarā ar zemnieku lūgumu Kurzemes

ģenerālgubernatoram 1827. g. Užavas upi no jauna padziļināja un iztais-

noja.l Pļavu uzlabošanas darbi sākās arī Vidzemē. Raunas apkārtnes mui-

žās, kā ziņo vietējie mācītāji, 1819. g. uz pļavām uzveda vairāk nekā 100

vezumu purva dūņu; pēc to iearšanas pļavas apsēja ar zālāju sēklu. 2

Viens no pļavu mēslošanas veidiem bija applūdināšana. To veica divējādi:

1) atstājot ūdeni uz pļavām, izveidojot dīķus, un 2) ļaujot ūdenim lēnām

tecēt pāri pļavai. Tā mēsloja pļavas Kurzemē. Vidzemē pļavu applūdinā-
šana ieviesās lēnām, lai gan laikabiedri sāvos rakstos atzina, ka tā Vidze-

mes smilšainajai augsnei būtu ļoti izdevīga. Zināms, ka 19. gs. pirmajā
ceturksnī pļavas applūdināja tikai dažās Liezeres un Dzērbenes draudzes

muižās. 3

Taču tie bija tikai atsevišķi gadījumi, kad mēģināja uzlabot pļavas,
pie kam arī tad galvenokārt tikai muižās. Visumā, pastāvot klaušu saimnie-

cības sistēmai, 19. gs. pirmajā trešdaļā stāvoklis maz uzlabojās. «Kurze-

mes Guberņas Lauksaimniecības Vēstīs» 1841. g. atzīmēts, ka, salīdzinot

ar aramzemi, pļavu vēl ļoti maz, bieži pat ir tādas vietas, kur zāli pļauj
mežā, purvos un degumu vietās; iegūtais siens ir zemas kvalitātes. 4

Tomēr 19. gs. 40. gadi iezīmējas kā lūzuma posms arī šajā jautājumā.

Pārejot uz kapitālistisko lauksaimniecību, muižnieki meklēja iespējas nau-

das straujākai ieplūdināšanai savās saimniecībās. Labas izredzes šai ziņā

solīja sugas aitu audzēšana tirgus vajadzībām, tādēļ 30. gados muižās sāka

strauji attīstīties merino aitu audzēšana. Aitkopība, kā arī produktīvāku
liellopu šķirņu ieviešana prasīja labas ganības un pļavas. Līdz ar to applū-
dināšana kā pļavu mēslošanas līdzeklis ieguva plašu izplatību. Lai iekār-

totu savās muižās pļavu applūdināšanas sistēmas, muižnieki algoja speciā-
lus «pļavu meistarus». 5 Vidzemē barona G. Volfa Druvienas muižā iaikā

no 1836. līdz 1845. g. pļavu meistari Luskins un Blūms izveidoja 63 ! /з
desetīnas applūdināmu pļavu un iekārtoja dīķus 3V2 desetīnas lielā pla-
tībā. Tā rezultātā no 7'/з desetīnas lielas pļavas, kas 1836. g. deva 390

pudus siena, 1845. g. ievāca 1020 pudus. 6 Jaunraunas muižā laika no

1839. līdz 1842. g. applūdināja 100 desetīnu pļavas, kas bija tikko izmantotie

līdumi. 7 Asesora fon Blankenhāgena Veismaņu un Drabešu muižā pļavu

1 Ziņas no upes izrakšanām Kurzeme. —
Latviešu Avīzes, 1828., 41. nr.

2 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 16. lieta, 218. lapa.
3 Turpat, 2. lieta, 27. lapa; 7. lieta, 338 —339. lapa.
4 Landwirthschaftliche Mittheilungen fur das Kurlāndische Gouvernement, 1841,

Nr. 11, 81. lpp.
5 Uzlabojot pļavas, auga prasība pēc labiem «pļavu meistariem», tapec 1844. g.

Trikātā nodibināja pļavkopības skolu (sk. VViesenbauschule zu Tricaten m Livland. —

Landwirthschaftliche Mittheilungen fūr das Kurlāndische Gouvernement, 1844, Nr. 19,
145. lpp.).

6 Nachrichten ūber einige m neuester Zeit m Livland ausgefuhrte VViesenmeliora-

tionen. — Livlāndische Jahrbūcher der Landwirthschaft. Neue Reihenfolge, IX, 1./2. Heft,
1846, 161. lpp.

7
Turpat, 3. Heft, 1847, 195. lpp.
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meistars E. Lenčs no Pomerānijas iekārtoja 45 desetīnas applūdināmu

pļavu un izveidoja dīķus 36 desetīnu lielā platībā. Lielākā daļa no minēta-

jām pļavām bija izmantoto līdumu atmatas, kas pēc uzlabošanas deva 84—

197 pudus siena no desetīnas. Pļavu uzlabošanas darbi noritēja arī Jaun-

laicenes muižā, tāpat Brenguļu, Lugažu, Tarvu, Mazstraupes, Bānūžu, Mujā-
nu v. c. muižās. 1 Kurzemē 1839. g. Vaiņodes un Dziru muižā pļavu meistars

Pfeiličs iekārtoja apūdeņošanu 60 desetīnu pļavā. 2 Laikā no 1844. līdz

1849. g. Kurzemē Ordangas, Nodegas, Meženieku, Liegu, Purmsātu, Šķēdes,
Elkuzemes un Ligutu muižā strādāja apūdeņošanas meistars Frīdrihsons,

ierīkojot apūdeņošanu 610 pūrvietās pļavu. Šajā pašā laikā meistars Bet-

gers izveidoja 1500 pūrvietu applūdināmu pļavu šādās muižās: Apriķos,
Gaviezē, ilgos, Kalētos, Mazlāņos, Nurmuižā, Pastendē, Virgā, Annas-

muižā, Blīdienē, Dzērvē, Ēdolē, Nodegā, Remtē, Cīravā un Irlavā. 3

Samērā plaši pļavu nosusināšanas darbi šai laikā noritēja arī Lubānas

ezera apkārtnē. Tika pazemināts ezera līmenis, ko panāca, iztīrot Aiviek-

stes upes gultni, kā arī izrokot grāvjus. 19. gs. vidū te turpinājās upju
krastos esošo pļavu nosusināšana. «Vidzemes Lauksaimniecības Gadagrā-
matā» lasām: «Caur Vecgulbenes novadu tekošā Pededze ir 10—12 asu

plata, un tai ir 2—3 asu augsti krasti. Tomēr pavasaros un rudeņos tā

iziet no krastiem un applūdina plašu apkārtni. Zemniekiem nav iespējams
sēt ziemas labību. 1844. g. plūdi turpinājās visu vasaru

...
Tā kā Vecgulbe-

nes robežās Pededzes gultne ir ārkārtīgi līkumaina un kritums tai ļoti
mazs, īpašnieks barons Volfs projektējis 41/г verstis garu pārrakumu, kas

saīsinās upes gultni par 20 verstīm.» 4 Tādējādi gan nosusināja daļu zemā

meža un dažus purvus, bet neizslēdza Pededzes pārplūšanu. Zemnieki jo-

projām sūdzējās, ka vasarā lietainā laikā upe pārplūst un aiznes nopļauto
sienu, kas visumā ir mazvērtīgs grīslis. 5

Viss pļavu uzlabošanas darbs 19. gs. 40. gados bija galvenokārt sais-

tīts ar apūdeņošanu. Taču meistari, kas iekārtoja applūdināšanu, ne vien-

mēr izvēlējās šim nolūkam piemērotākās vietas. lekārtotie ūdens noteku

grāvji vēlākos gados netika pienācīgi tīrīti. Rezultātā pļavas pārpurvojās
un sākumā iegūtā augstā raža samazinājās. Barons Felķerzāms, novērtējot
pļavu kultūru attīstību līdz 1854. g., norādīja, ka, ja ar plūdināšanu pļavas

grib uzlabot, tad jāievēro divi noteikumi — smagas augsnes pļavās rūpē-
ties par nosusināšanu, bet vieglas augsnes pļavās — par pietiekamu mit-

1 Nachrichten ūber einige m neuester Zeit m Livland ausgefuhrte Wiesenmeliora-

tionen. — Livlāndische Jahrbūcher der Landvvirthschaft. Neue Reihenfolge, IX, 1./2. Heft,
1346, 158. lpp.

2 Resultate kūnstlicher Wiesenbewāsserung. — Landwirthschaftliche Mittheilungen
fūr das Kurlāndische Gouvernement, 1842, Nr. 1, 7. lpp.

3 A. Ķuz c. Pļavu uzlabošana un tīrumu drenešana 19. gadsimteņa vidu. —
Melio-

lācija Latvijā, I. Rīgā, 1941., 103. lpp.
4 Nachrichten ūber einige m neuester Zeit m Livland ausgefūhrte VViesenmeliora-

tionen. - Livlāndische Jahrbūcher der Landwirthschaft. Neue Reihenfolge, IX, 3. Heft,
1847, 185. lpp.

5 Vecgulbene. — Zemkopis, 1927., 7. nr.
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rumu. Bet, ta ka šie divi noteikumi netiekot ievēroti, tad pļavu kultūras at-

tīstība atpaliekot no tīrumu apstrādāšanas līmeņa. 1

Tā kā pļavu un ganību trūkums zemnieku saimniecībās bija liels, 2 tad

zemnieki, lai nodrošinātu lopiem nepieciešamo barību, papildus rentēja tās

no muižas. Muiža savukārt izmantoja to, lai iegūtu papildu klaušiniekus

lauku darbu veikšanai, it īpaši siena un kartupeļu novākšanai. Līdz ar

lopkopības attīstību paplašinājās muižas pļavas, bet darba rīki pļavu no-

kopšanai palika tie paši, un trūkstošos intensīvākus darba rīkus aizvietoja
ar papildu roku darbu.

Kaives muiža, izdodot māju uz naudas renti, 19. gs. 30.—40. gados

prasīja no zemniekiem papildus klaušu kārtībā nopļaut noteikta lieluma

pļavas. 3 Par papildu zemes rentēšanu no Rozulas muižas zemnieki

50.—60. gados atstrādāja, nokopjot tai noteikta lieluma pļavas. 4 Gatartas

muiža 1857. g. izdeva zemniekiem uz 12 gadiem Bukānu pļavas, par ko

katram saimniekam katru rudeni bija jānorok 1 pūrvieta kartupeļu. Šajā

pašā gadā Lībiešu māju saimnieks lūdza muižu atdot viņam atņemtās pļa-
vas, bez kurām viņš nevarēja iztikt; atdošanas gadījumā viņš apņēmās
katru gadu norakt 2 pūrvietas kartupeļu. 5 Dikļu muiža centās izdot pļavas
pļaut zemniekiem uz pusēm ar noteikumu, ka rentēšanas laikā viņiem tās

jāiztīra no krūmiem, ciņiem un akmeņiem, pie kam malkai derīgie koki jā-
sacērt un jāizved, bet sīkie krūmi, skaidas, ciņi pavasarī jāsadedzina un

pelni jāizkaisa pa pļavu. 6 Latgales zemniekiem parasti par atļauju ganīt
vai plūkt zāli mežā bija jānodod muižniekam papildus naturālijas
(sēnes, ogas).

Pļavu un ganību trūkuma dēļ zemnieki bieži atteicās no mājām. Tā

Grostonas muižā šī iemesla dēļ 1850. g. vien no mājām aizgāja
4 saimnieki. 7

Lai pavasaros kaut cik nodrošinātu lopiem barību, ganībām izmantoja
arī pļavas, kas vēl vairāk samazināja siena ražu. «Mūsu dabīgās pļavas,»

1 Folkersahm. Ūber den jetzigen Zustand unserer Wiesenkultur. — Kurlān-
dische landwirthschaftlicheMittheilungen, 1854, Nr. 4, 25.-24. lpp.

2 Kabiles mācītājs H. Dullo 1798. g. norādīja: «... Tie laucinieki un klaijuma ļaudis
visi brēc pēc ganībām. Tie lopi vāji paliek un pienu nedod, tie novārdzinātie zirgi nedabū

labi pie-ēsties, gan drīz tādu pašu badu cieš kā ziemas laikā. Visu vairāk tanī laikā, kad

tās pļavas aizliegtas (aizmeijotas) un kad sausi gadi ir, tad tās atmatas kā nodedzinātas

ir, un man ir liels brīnums, kā tie lopi var pārtikt» (Dullo. Labsirdīga Pamācīšana

priekš visiem zemniekiem un arāju Jaudīm, 28. lpp.).
3 LCVA, 6071. fonds, 1. apr., 5. lieta, 5. lapa; 8. lieta, 9.—10. lapa.
4 Turpat, 5881. fonds, 1. apr., 7. lieta, 71.—72. lapa.
5 Turpat, 629. fonds, 1. apr., 3. lieta, 96. lapa. — Tāpat Blumbergu maju 1865. g.

sastādītā kontrakta 4. pantā bija noteikts, ka par «muižai piederīgu purvu, kurš līdz

Buken upei iet, to pienākumu atlīdzināšanu pēc mērnieka novērtēšanas ar kartupeļu izņem-
šanu jeb kā citādi, kā muiža novēl noklausīt, un tad viņam tur tiek izbrīvēts to purvu

par derīgu tīrumu un pļavu taisīt» (turpat, 4. lieta, 246. lapa).
6 LCVA, 860. fonds, 1. apr., 16. lieta, 235.—236. lapa; 15. lieta, 293.—295. lapa.
7 Turpat, 908. fonds, 1. apr., 58. lieta, 2. lapa. — Pļavu un ganību jautājums Grosto-

nas apkārtnē palika neatrisināts vēl arī 20. gs. pirmajā pusē. Laikraksta «Zemkopis»
1927. g. 10. nr. ievietotajā ziņojumā par Grostonu lasām: «Saimniecību zemes platība no

45—60 pūrvietas. Derīgas aramzemes no 20—30 pūrvietām. Pļavas nevienam nav kulti-
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lasām «Dienas Lapas» 1886. g. 1. numurā, «ir pa lielākai daļai palikušas
purvainas, sarūgušas, nosūnojušas, krūmiem apaugušas un ciņainas. Vi-

ņās tiek tikpat rudeņos kā pavasarās līdz pat maija mēnešam ganīts. Lopi
izmīda tādā vīzē slapjākās un zemākās pļavas, ciņus, kas pēc tam izceļas,
neviens nevīžo nolīdzināt, caur ko vēlāk apstrādāšana paliek grūtāka, ka

zem minētiem apstākļiem nevar zemu pļaut un tīri nogrābt.»

Bet zemnieks bija rentnieks, kas bez muižas atļaujas, ja arī gribēja, ne-

drīkstēja tīrīt pļavas. Dikļu muiža 1876. g. sūdzēja Dūņu māju saimnieku,
kas bez atļaujas tīrījis pļavas un nocirtis kādus 25 priežu kokus. 1

Nepieciešamība pāriet uz intensīvāku lopkopību, kas bez gaļas, piena
un citiem produktiem dotu vairāk mēslu lauku mēslošanai, bija par iemeslu

pārejai uz āboliņa, vīķu un lucernas audzēšanu. O. Hūns Vidzemes topo-
grāfiskajā aprakstā norāda, ka 1813. g. Kokneses un Bilstiņu muižā,
kur pļavas bija ļoti sliktas, izdarīti āboliņa sēšanas mēģinājumi. 2 Rezul-

tāti bija labi, un āboliņa sēšana un audzēšana muižās ar laiku pieņēmās,
it īpaši 19. gs. vidū. «Āboliņu,» rakstīja A. Oranovskis 19. gs. 60. gados,
«Kurzemes guberņā sāka audzēt ar 1805. g., un šodien tā sējumi ievērojami
paplašinājušies, galvenokārt kungu tīrumos. Zemnieki to audzē samērā

reti un tad arī tikai tur, kur jūtams ļoti liels pļavu trūkums.» 3

Kas attiecas uz vīķu audzēšanu, tad viens no pirmajiem mēģināju-
miem sēt vīķus atzīmējams 1796.—1797. g. Vircavas muižā, kur šajā laikā

iesēja vienu pūru. Līdz 19. gs. 20. gadiem muižās izsēja samērā nelielu

vīķu daudzumu, kam bieži bija vairāk izmēģinājuma nekā saimnieciska

nozīme. Tā Ozolu un Strautnieku muižā 1808.—1809. g. iesēja puspūra
vīķu, bet 1811. un 1812. g. —pa pūram.

4 Budenbroku muižā 1819. g. iesēti

jau 12 pūri vīķu. Lopbarībai sāka sēt arī lucernu. Valmieras mācītājmuižā
1819. g. izsēja 37б pūra lucernas, Dūķeru muižā — 3 pūrus, Mūrmuižā —

10, Budenbroku muižā — 12, Kauguru muižā — 40 un Kokmuižā —

101 pūru. 5 Lopbarības kultūru sējumi paplašinājušies 19. gs. 20.—30. ga-

dos, kad sakarā ar labības cenu pazemināšanos muižnieki pievērsās lop-
kopībai. Jau minētajā Vircavas muižā vīķus plašāk sēja kopš 1830. g., kad

sāka pāriet uz daudzlauku saimniecību. Sajā gadā izkūla 69 pūrus 5 sie-

kus vīķu sēklu. Tajā pašā gadā āboliņu izsēja 33 pūrvietās ziemāju un

77 pūrvietās vasarāju. 1831.—1832. g. Vircavā ar āboliņu apsēja 51 pūr-

vietu, 1839.—1840. g. — 98 pūrvietas. Vīķu šajā laikā izsēja 6 pūrus

vētas. Daudz ir arī nederīgas zemes. Ganības tik sliktas, ka jau jūnija sākumā noganītas,
un jāpietiek vienīgi ar barību, ko no rokas pasniedz. Zeme gandrīz katram tejienes
laukstrādniekam izstiepjas ļoti garā un šaurā slejā, pie kam ganībām ierādīta attālāka

\ieta no mājām. Tāpēc nereti lopiem jānostaigā dienā no 6 līdz 8 kilometri» (153. lpp.).
1 LCVA, 860. fonds, 1. apr., 13. lieta, 96. lapa.
2 Turpat, 6810. fonds, 1. apr., 13. lieta, 303. lapa.
3 А. Орановский, cit. darbs, 250. lpp. — Pirmie mēģinājumi audzēt kultūras

.āboliņu Kurzemē attiecas uz 18. gs. beigām.
4 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 58. lieta, 26. lapa.
5 Turpat, 10. lieta, 20., 21. lapa.
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Pļi sieka un izkūla 77 pūrus.' Ari Latgale, izmantojot aizņemtas, papuves,.

19. gs. 40. gados sāka sēt lopbarības kultūras. 2

Zemnieku mēģinājumi uzlabot pļavas arī 19. gs. otrajā pusē bija nie-

cīgi, jo pļavu uzlabošana prasīja zināmu līdzekļu ieguldījumu, kas pie tam

lēni atmaksājās. Lielāku pievēršanos pļavkopībai izsauca 19. gs.

80.—90. gadu lauksaimniecības krize, kad kritās labības cenas un zem-

nieki sāka vairāk vērības veltīt lopkopībai. Sajā sakarībā no Vietalvas

1894. g. ziņoja: «Lai lopkopība uzzeltu, tad arī viens otrs jau sāk domāt

un pat darboties ar pļavu pārlabošanu, kuras līdz šim stāvēja gluži no-

vārtā . . . Āboliņu arī sēj pa pilnam.» 3

Pastāvot klaušu saimniecības sistēmai, kad visus pļaušanas darbus

veica klaušu zemnieki (šāds stāvoklis daļēji turpinājās, pat pārejot uz

naudas renti), pļaušanas un ražas novākšanas darba rīki savā attīstībā

bija visai sastinguši. Trūcīgie klaušu zemnieki nespēja domāt par jeb-
kādiem uzlabotiem darba rīkiem, nemaz jau nerunājot par visvienkāršāka-

jām mašīnām. Darbā viņi izmantoja tēvutēvu lietotos darba rīkus, kas

bija viegli izgatavojami un iegādājami. Visu darba rīku «uzlabošanas»

mēģinājumu būtība bija šo seno darba rīku labāka piemērošana vajadzī-

gam darbam un niecīgi uzlabojumi, jo darba rīku intensitātes kāpināša-
nas iespējas sen bija izsmeltas.

33. att. Izkapts veids Vidzemē 18. gs. beigās (J. Chr. Brotze.

Monumente, etc., VIII, 165. lapa).

1 LCVA, 472. fonds, 1. apr., 1651. lieta, 15. lapa; 1652. lieta, 24., 36., 37. lapa:.
W. Worms. Ūber die VVirthschaftsumānderung von Kashof und deren Resultate. —

Kmiāndische landwirthschaftliche Mittheilungen, 1845, Nr. 9, 68. lpp.; Nr. 10, 74. lpp..
2 ЦГИАБ, ф. 1628, оп. 1, дела 256—258.
3 Dienas Lapa, 1894., 180. nr.
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Galvenais siena pļaujas darba rīks bija garkāta izkapts (33. att.), 1

ko lieto vēl šodien purvainās pļavās, grāvju izpļaušanai utt. Tā sastāv no

asmens, kāta un rociņām. Katrai izkapts asmens daļai ir savs nosaukums:

asā mala saucās «asmens»,
2 bet pretējā — izkapts «mugura», «spinka»,

«pruts», «veile». 3 Asmens smaili apzīmē par «spici», «degunu», «konči'ku»,

«galu», 4 bet tās pretējo galu, kuru piestiprina pie izkapts kāta, — par

«pēdu», «padu», «pjatku», «petu», «kunnu», izkapts «bārdu». 5

Izkapti zemnieki pasūtīja pie kalēja vai pirka veikalā, bet kātu dari-

nāja paši no egles vai oša koka. Kāta resnumā nocirstajam kociņam nolo-

bīja mizu, izkaltēja ēnainā vietā un pēc tam vai nu atstāja apaļu, vai ap-

cirta kantainu. Izkapts kāta garums atkarīgs no pļāvēja auguma un ir

150—170 cm. Tā resnāko galu, kuram piestiprināja asmeni, ieslīpi nocirta,

un tajā izgrieza mazu iedobumu. Pēdējā ielika izkapts pēdas galu, ko

piesēja ar kārkla klūgām vai auklu. Lai izkapts turētos stiprāk, aiz ap-

sēja aizdzina vēl ķīli.

Asmenim bija jābūt piesietam pie kāta noteiktā leņķī. Vai leņķis pa-
reizs, noteica sekojoši: atbalstot izkapti pret sienu vai noliekot zemē, at-

zīmēja iesietās izkapts pēdas vietu; pēc tam, velkot izkapti atpakaļ, skatījās,
vai tās smaile sakrīt ar atzīmēto vietu. Ja smaile atradās zemāk par šo vietu,
tad teica, ka izkapts iesieta uzkumā jeb kņubā, bet, ja virs tās, tad atkarā.

1 Citu nosaukumu garkātei Latvijā nelieto, izņemot vienīgi rajonos, kas robežo ar

Lietuvu: te blakus nosaukumam «garkāte» sastopams arī «dajģis» (liet. dalgis, dalge).
2 Vietējie nosaukumi:

laida
—

Madonas Sarkaņos;

polotno — Krāslavas Indrā, Skaistā un Krāslavā, Kārsavas Zvirgzdenē, Ilūkstes Sventē

un Bebrenē, Daugavpils Skrudalienā.
3 Mugura — gandrīz visā Latvijā;

krauns, krauna
— Jēkabpils Biržos, Sēlpilī, Zasā un Dignājā;

pruts — Ilūkstes Sventē un Bebrenē, Ludzas Zvirgzdenē, Krāslavas Indrā, Robežniekos

un Krāslavā, Daugavpils Skrudalienā;
spinka — Kārsavas Mērdzenē;
grunde — Ilūkstes Pilskalnē;
\eile

— Dagdas Asūnē;
kromka — Krāslavas Izvaltā.

4 Spice — gandrīz visā Latvijā;
deguns — Dagdas Asūnē;
gals — Krāslavas Izvaltā un Krāslavā;
končiks — Kārsavas Mērdzenē;
noss — Ilūkstes Sventē un Bebrenē, Krāslavas Indrā un Krāslavā, Daugavpils Skruda-

lienā.

5 Pēda — gandrīz visā Latvijā;
izkapts bārda — Liepājas Grobiņā;
konca

— Valmieras Ķoņos un Bauņos;
kunna — Valkas Bilskā, Zvārtavā un Ērģemē, Cēsu Lenčos;
konna

— Gulbenes Lejasciemā;

pads — Krāslavas Izvaltā, Dagdas Asūnē, Ilūkstes Dvietē;

peka — Valkas Lugažos;
pēta — Krāslavas Izvaltā, Kārsavas Mērdzenē un Ludzas Zvirgzdenē;
pjatka — Krāslavas Skaistā, Robežniekos, Indrā un Krāslavā, Ilūkstes Bebrenē un Sventē,

Daugavpils Skrudalienā.
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Vieglāka pļaušana bija ar izkapti, kuras smaile bija pa trim pirkstiem
kņubā.

Pirms pļaušanas izkapti asināja, izklapējot to ar āmuru uz laktiņas,

pie kam uz platās laktas izdauzīja ar āmura tievgalu, bet uz šaurās —

ar plato galu. Uz laktiņas izkapti kāpināja parasti trīs reizes dienā — bro-

kastīs, pusdienā un vakarā (nākošā rīta cēlienam). Bija arī īpašas mazas

laktiņas, kuras ņēma līdz uz pļavu.

Pļaujot asmeni laiku pa laikam uztrina ar strīķi. 1 Naturālās saim-

niecības ietvaros tos izgatavoja paši, un tikai ar preču-naudas saimniecības

plašāku attīstību strīķus pirka arī veikalā. Zemnieki strīķi gatavoja no

ozola koka (40 cm garu, 4 cm platu) ar mazu rociņu turēšanai. Dēlīša

virspusi sadurstīja ar īlenu, lai, uzberot smiltis, tās labāk turētos virsū.

Asinot izkapti, strīķi apslapināja ūdenī un virsū uzkaisīja smiltis. Kā

smiltis, tā ūdeni pļāvējs vienmēr nēsāja līdz. Dažos novados dēlīša virsu

noklāja ar darvu vai sveķu un smilts maisījumu. Izkapts asināšanai iz-

mantoja arī akmens strīķus un galodas. 2 Dažreiz par striķiem izmantoja
arī nodilušas vīles, kuras tad zemnieki sauca par izkapts dūcīti.

Kurzemes ziemeļdaļā vēl 19. gs. vidū bija saglabājies paradums ņēmi.
līdz uz pļavu vienam izkapts kātam vairākas jau mājā uzasinātas izkaptis.
Līdzīgi rīkojās igauņu zemnieki Sāmsalā. Pārējā Latvijā šāda paraža nav

novērojama.

Latvijā izplatīti divi izkapts kāta veidi. Pirmajam veidam ap apaļo,
taisno kātu apliekta pusloka rociņa (garums 18—20 cm), 3 kuras gali sa-

vilkti ar auklu. Lai rociņa labāk piegulētu kātam, tai iekšpusē iegrieza
kāta resnumam atbilstošu iedobumiņu. Otrais veids atšķiras no pirmā kā

pēc kāta formas (tas ir kantains), tā arī pēc rociņu skaita (to ir divas)

un veida. 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā izkapts kantainā kāta augšdaļu

parasti mazliet izlieca, lai tas labāk piegulētu pļāvēja plecam. Šis izlie-

kums, līdzīgi kāta pagarinājumam, liekas, radies meklējumu rezultātā, kuru

mērķis bija uzlabot un paātrināt darbu ar izkapti. Zīmīgi, ka J. Helmsa

1 Vietējie nosaukumi:

•siriņķis — Alūksnes Gaujienā un Alūksnē, Gulbenes Lejasciemā, Balvu Šķilbēnos;
bruceklis

— Kurzemē.
2

Vietējie nosaukumi:

gluda (liet. gludč) — Liepājas Bārtā, Kalētos un Priekulē;
gudis, ūlis (liet. gudē) — Liepājas Rucavā.

3 Vietējie nosaukumi:

baiziens (liet. balzanelis) — Daugavpils Višķos, Jēkabpils Sunākstē;

baigzdiņa — Valkā;
luktūrs

— Balvu Viļakā, Šķilbēnos un Tilžā, Daugavpils Skrudalienā;
kāpītis — Preiļu Vārkavā;
jājis — Daugavpils Skrudalienā;
klamburs — Alūksnes Pededzē, Balvu Vīksnā;
гибка

— Krāslavas Indra un Krāslava, Dagdas Asūne un Kapiņos, Kārsavas Nautrēnos,
Rēzeknes Makašēnos;

spora, spura — Ilūkstes Pilskalnē, Dvietē, Bebrenē, Prodē, Raudā, Sventē un Lašos, Balvu

Tilžā, Ludzas Zvirgzdenē, Dagdas Aulejā, Kārsavas Mērdzenē un Baltinavā, Daugav-
pils Skrudalienā, Krāslavas Izvaltā.
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17. gs. pirmajā pusē zīmētai izkaptij kāts ir īsāks un bez gala izliekuma

(34. att.),
1 bet J. Broce 18. gs. beigās jau attēlo izkapti, ar garāku kātu

(33. att.). 2 Kata divas rociņas (liela un mazā) atrodas viena no otras

zināmā attālumā. Augšējā, lielā rociņa 3 (20 cm gara) ir lāpstiņveida un

parasti noslēdzas ar šķērsīti. Nova-

dos, kur lietoja egļu zaru ecēšas, roci-

ņas izgatavoja no veciem egļu galdiem
un šķērsītis bija īsāk nocirsts egļu zars.

Mazās rociņas 4
garums ir 10—13 cm,

un to veido tikai koka pulciņa. Rociņu

piestiprināšanas vieta ir atkarīga no

pļāvēja auguma. Kā apliektā, tā mazā

rociņa atradās pļāvēja gurnu augstumā.
Abi izkapts kāta veidi ir izplatīti

noteiktā teritorijā. Pirmais kāta veids

sastopams galvenokārt Latgalē un

Augšzemes austrumu daļā, izkapts kāts

ar divām rociņām — Vidzemē, Kurzemē
un Zemgalē. Augšzemes rietumu daļā.
Vidzemes un Latgales robežrajonos iz-

platīti abi kāta veidi; bez tam te lieto

arī tādus izkapts kātus, kuriem mazā

rociņa ir apliekta, bet lielā — iekalta.

Galvenie darba rīki labības novāk-

šanai 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā
\ pusē bija sirpis un vienroce.

34. att. Izkapts veids Vidzemē 17. gs.

(J. Chr. Brotze. Livonica, I,

10. lpp.).

1 J. Chr. В г о t z c. Livonica, I, 1., 10. lpp.
2 J. Chr, В г о t z c. Monumente, etc, VIII, 165. lapa.
3 Vietējie nosaukumi:

kloķis — Madonas Liepkalnē, Sarkaņos un Liezerē, Gulbenes Jaungulbenē un Galgauska;

kluģis — Valmieras Bauņos un Ķoņos, Valkas Zvārtavā un Grundzālē;

kluģītis — Cēsu Baižkalnā, Valkas Plāņos, Lugažos un Kārķos, Jēkabpils Zalvē;

knaģis — Valkas Ērģemē un Jērcēnos, Madonas Odzienā;

knuģis — Liepājas Medzē;

knuģītis — Aizputē, Jēkabpils Mēmelē;

kruķītis — Jelgavas Elejā;
kraķi — Gulbenē;

kāķis — Talsu Dundagā;
kūliņa — Kuldīgā, Ventspilī;

tuliņa — Valkas Vijciemā un Blome;

plētnis — Ventspils Zīrā,

4 Vietējie nosaukumi:

duļģis — Ventspils Zīrā;

kluģis — Valmieras Bauņos un Ķoņos;

kluģītis — Valkas Plāņos, Lugažos, Kārķos un Grundzālē, Jēkabpils Zalvē;

knaģis — Valkas Ērģemē un Jērcēnos, Madonas Odzienā;

knuģis — Liepājas Medzē;
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Latvijā lietotajam sirpim
l ir zobaina darba daļa. Tā kopā ar kātiņu

veidota no viena dzelzs gabala. Lai sirpi būtu vieglāk turēt rokās, uz kā-

tiņa uzmauc apaļu koka rokturīti vai ari bērza tāss ripiņas, kas, kopā

saspiestas, veido rokturi (35. att.). Sirpja daļām bija noteikti nosaukumi,

kas visumā līdzīgi izkapts asmeņa daļu nosaukumiem. Tā sirpja aso malu

sauc par sirpja zobiem, pretējo malu — par muguru, tievgalu — par sirpja

galu, bet platāko vietu pie dzelzs kātiņa astītes — par pēdu.

35. att. Sirpis (Valkas Kārķos —
E 13, 132).

knuģītis — Aizputē, Jēkabpils Mēmelē;
kūķis — Talsu Dundagā;
kruķītis — Jelgavas Elejā;

plētne — Ventspils Piltenē;
lula — Alūksnes Ziemeros, Valkas Zvārtavā;
tuliņa — Valkas Vijciemā un Blomē.

1 Vietējie nosaukumi:

sierps — Alūksnes Alsviķos, Zeltiņos, Jaunlaicenē un Mālupē, Madonas Kusā, Dagdā,
Ludzas Ciblā un Pildā, Viļānu Varakļānos, Balvu Bērzpilī, Ilūkstes Susēja, Jēkab-

pils Zalvē un Viesītē;
sierpi — Alūksnes Annā un Pededzē, Gulbenes Stāmerienā;

sērps — Daugavpils Skrudalienā, Jēkabpils Zasā, Viļānu Varakļānos, Balvu Bērzpilī;;

sērpi — Balvu Tilžā, Viļānu Varakļānos;
cirpi (ig. cirp) — Valmieras Jēros, Ternejā un Bauņos;
cirpis —< Valkas Vijciemā un Zvārtavā;

pļautivs (liet. piautuvas) — Dagdas Aulejā un Kapiņos, Preiļu Rudzētos un Preiļos,

Daugavpils Līksnā, Ilūkstes Gārsenē, Pilskalnē, Dvietē, Bebrenē, Prodē, Raudā,
Sventē un Lašos, Jēkabpils Rītē, Daugavpils Skrudalienā.
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Sn^pjiis 1kala kalēji. Daži no tiem iecirta sirpī arī īpašu zīmi (iniciāļus.,

zvaigznīti, krustiņus), pēc kuras varēja pateikt, kurš no kalējiem to kalis.

19. gs. otrajā pusē zemnieki pirka arī fabrikās darinātos sirpjus.
Sirpjus asināja paši zemnieki ar strīķiem, bet zobiņus iecirta kalēji.

Latgalē bija arī īpaši zūbētāji jeb zūbrītāji, kas pirms pļaujas laika stai-

gāja pa mājām un asināja sirpjus. Ar sirpjiem strādāja galvenokārt sievie-

tes. Sasienot kūlīti, pļāvējas nolika sirpi zemē vai uzlika uz kreisā pleca.

Sirpi izmantoja arī zāles, kartupeļu lakstu, pupu un zaru griešanai, ar to

sacēla izklātus linus, kuļot dažreiz pārgrieza kūlīšu saites.

Nākošais svarīgākais darba rīks, ko lietoja labības novākšanai, ir

vienroce, kas atšķīrās no garkātes ar savu īsāko kātu (garums — 70 cm).
Tā gals noslēdzās ar dabīgu izliekumu, aiz kura pļāvējs turēja vienroci.

Asmens ne pēc šāva veida, ne piestiprinājuma ne ar ko neatšķīrās no gar-
kātes asmens. Pļaujot ar vienroci, vienmēr izmantoja vēl otru darba rīku —

mazo grābeklīti (siekstiņas garums — 30—35 cm, ar 5—9 zariem, kāta

garums — 70—78 cm), ar kuru pieturēja nenopļauto labību, bet pēc no-

pļaušanas izvēla kūlīti. Ar vienroci strādāja kā sievietes, tā vīrieši (36. att.).

Ziemāju un vasarāju novākšanai lietoja arī garkāteļ) tikai šajā gadī-

jumā tās atšķīrās no siena pļaujamām izkaptīm ar toTTčato kāts bija īsāks

(bet tomēr garāks par vienroces kātu). Tā rudzu pļaujai kātu gatavoja
7—9 saujas garu, kamēr zāles pļaušanai kāts bija 10—12 saujas. Slikti

augušo vasarāju un griķu pļaušanai visā Latvijā izmantoja siena pļaujamo

izkāptu)
Tā kā, pļaujot labību ar garkāti, tā ne vienmēr sakrita vālā vienmē-

rīgi, tad 18. gs. beigās sāka meklēt jaunu kāta veidu. 1 Sim nolūkam 19. gs.

36. att. Rudzu pļauja ar vienroci Vidzemē 18. gs. beigās

(J. Chr. Brotze. Monumente, etc., V, 102. lapa).

1 Kabiles mācītājs H. Dullo 1797. g. raksta: «Tomēr es to garu izkāptu negribu pa-

galam atmest nost, bet es meklēju un domāju labāku kātu izgudrot un atrast, kas tos

nopļautos miežus koši, kārtīgi iekš spailiem saliek» (Dullo. No labības pļaušanas,
120. lpp.).
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sākumā pie izkapts kāta netālu no asmens sāka piesiet lociņu. 1846. g\

Vidzemes vispārnoderīgā ekonomiskā biedrība ziņoja Zemkopības depar-
tamentam Pēterburgā, ka izkapti ar lociņu vasarāju pļaušanai lieto jau
visā Vidzemes guberņā. 1

Minētie labības novākšanai lietotie darba rīki 19. gs. pirmajā pusē

bija izplatīti noteiktā teritorijā (37. att.). Garkāti labības novākšanai gal-
venokārt izmantoja Kurzemē. Latgalē, Augšzemes austrumu daļā, Vid-

zemes ziemeļu un austrumu daļā lietoja sirpi. Zemgalē (Jelgavas un Sēl-

pils apkārtnē) un Vidzemes rietumu daļā strādāja ar vienroci. 2 Mācītāji

savos ziņojumos no Cesvaines un Meņģeles norāda, ka 1806. g. te lietoja

sirpi, bet ap 1819. g. — arī vienroci. 3

37. att. Rudzu pļaušanai lietoto darba rīku izplatība Latvijā
19. gs. pirmajā pusē (pēc Fr. Kēlera; sk. 2. piezīmi 9b. lpp.):

1 — garKāte; 2 — vienroce; 3 — sirpis.

Ja 18. gs, beigās un 19. gs. sākumā labības novākšanai lietoto darba-

rīku izplatība visumā nemainījās, jo negrozīta palika pati klaušu sistēma,,

tad 19. gs. vidū, līdz ar straujāku kapitālisma attīstību laukos, izmainās ari

dažu darba rīku izplatības areāli. Paplašināto zālāju un graudaugu sējumu

savlaicīgai novākšanai bija nepieciešams atrast un lietot racionālākus

darba rīkus. Sajā sakarībā 19. gs. 40. gados muižnieks Grīnevalts savām

muižām Koikā un Laimetsā (Vidzemes igauņu daļā), kā arī barons Volfs

(no Lizuma) izrakstīja no Stīrijas Austrijā labības pļaujamās ,izkaptis, 1

kas bija lielākas par Latvija'un Igaunijā lietotajām izkaptīm. Vidzemes

1 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ii. 161, 1. 35.
2 J. G. Вii 11 ne r. Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirthschaft fūr das

Gouvernement Kurland, 11, 44.—45. lpp.
3 LCVA, 6810. fonds, 1. apr., 6. lieta.
4 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ii. 223, 1. 92.
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vispārnoderīgās ekonomiskās biedrības sekretārs K. Hēns 1850. g. Stī-

rijas izkaptis apraksta šādi: «Izkapts ir ievērojami lielāka par mūsu pa-

lasto garkāti, bet mazāka par Ziemeļamerikas izkapti, kuru es redzēju

apanāzas zemnieku lauksaimniecības skolā pie Pēterburgas. Izkapts kā-

tam ir piestiprināts grābeklis līdzīgi izkaptīm, kuras jau vispār parastas.
Mazkrievijā un daļā Kurskas, Tulas, Kalugas, Orlas guberņas, un tā

liek ļoti labi lietota ziemāju pļaušanai.» 1 Lai pļautu ar šo lielo izkapti, bija

nepieciešamas jaunas darba iemaņas. Tāpēc Grīnevalts uzaicināja sūtīt

uz viņa muižu zemniekus, lai tie iemācītos strādāt ar Štīrijas izkapti. Cik.

zināms no Vidzemes ekonomiskās biedrības ziņojuma Zemkopības departa-
mentam 1846. g., tad vairāki muižnieki tiešām nosūtīja uz Koikas_muižu,
savus kalpus. 2 Liekas tomēr, ka sava lieluma un smaguma dēļ Stīrijas

izkapts Latvijā tika lietota maz.

Pagājušā gadsimta 60.—70. gados plašāku izplatību gūst labākās,

vietējās labības pļaujamās izkaptis: Vidzemes un Zemgales austrumu daļā
vienroce kā produktīvāks darba rīks sāka nomainīt sirpi. 3 19. gs. beigās

sirpi Šeit izmantoja galvenokārt tikai zāles griešanai pa krūmiem un kar-

tupeļu lakstu griešanai. Turpretim Latgalē, kur kapitālisms attīstījās lēnāk,,
ar vienroci šur tur sāka pļaut tikai 19. gs. beigas un 20. gs. sākumā. 1

Vienroces parādīšanās Latgalē tieši 19. gs. 80. gados izskaidrojama ar

zināma skaita Vidzemes zemnieku ieplūšanu Latgalē, kur zemi šai laikā,

pārdeva lētāk nekā Vidzemē (Latgalē cena par desetīnu zemes bija
15—50 rubļi, kamēr Vidzemē 1882,-1886. g. tā maksāja 85—93 rubļi).'.
Tā no 1877. līdz 1887. g. uz Rēzeknes un Ludzas apriņķi no citiem Latvijas:.

1 ERAKA, f. 1185, nim. 1, S.-Ū.223, 1. 92.

2 Turpat, s.-ū. 161, 1. 37.

3 1 ha novākšanai ar sirpi nepieciešamas 94,34 stundas, ar vienroci —59,67 stundas,

ar garkāti — 32,70 stundas (B. Riht c re. Darba racionalizācija lauksaimniecībā. —

Lauksaimniecības izmēģinājumi un pētījumi, I. Rīgā, 1946., 260. lpp.). — Vienroces priekš-
rocības, salīdzinot ar sirpi, bija ievērojis arī Pēteris I, atrazdamies 1721. g. Latvijā. Tā.

kā viens no viņa mērķiem bija pacelt darba ražīgumu zemkopībā, tad cars pavēlēja
ieviest vienroces arī citās Krievijas guberņās. Savu nodomu Pēteris I pamatoja ar to,

ka vidējs pļāvējs ar vienroci var nopļaut tikpat daudz,
_

cik desmit pļāvēji ar sirpjiem
(Полное собрание законов Российской империи — turpmāk ПСЗ,т VI. № 3781, 388. lpp.),.
Lai apmācītu krievu zemniekus strādāt ar vienrocēm, uz 10 dažādām Krievijas guberņām

un provincēm tika nosūtīti 92 vidzemnieki un kurzemnieki. Laikā no 1721. līdz 1726. g.

Maskavas, Nižnijnovgorodas un Kijevas guberņā, kā arī Pereslavas provincē pļaut ar

vienrocēm iemācījās 13 299 zemnieki (ПСЗ, т. VII, № 4912, 668.-669. lpp.). Pēteris I

uzdeva kamerālkolēģijai ar zemes komisāru starpniecību stingri sekot, lai apmācītie zem---

nieki strādātu ar jauno darba rīku un neatmestu to.

4 Laikā no 1880. līdz 1900. g. ar vienroci sāka pļaut Latgales rietumu daļa., t. i:, .
tajos pagastos, kas tuvāk Vidzemei un Augšzemei (Balvu, Vīksnas, Rugāju, Bērzpils,

Atašienes, Barkavas, Stirnienes, Varakļānu, Gaļēnu, Preiļu, Rudzētu, Vārkavas,_ Kalupes,
Aizkalnes pagastā). Rēzeknes apriņķa Ezernieku, Silajāņu un Kaunatas pagasta, Ludzas.,

apriņķa Ciblas, Nautrēnu, Pasienes! Pildas, Zvirgzdenes pagastā vienroces saka lietot

laikā no 1905. līdz 1914. g., bet Daugavpils apriņķa Aglonas, Naujenes, Nīcgales, Višķu,

Aulejas, Kapiņu, Izvaltas, Dagdas, Skaistas, Asūnes pagastā — 1911.—1920. g. Lielāka

daļa Latgales iedzīvotāju sāka lietot vienroci tikai pēc 20. gs. 20. gadu buržuāziskās^ agrā-
rās reformas. Krievu un baltkrievu zemnieki Latgalē kā 19. gs. beigas, ta 20. gs. sakuma

pļāva tikai ar sirpjiem.
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novadiem pārcēiās 984 ģimenes, no tām uz Rēzeknes apriņķi — 381 un

uz Ludzas apriņķi — 603 ģimenes. 1 Balvu pagasta iedzīvotāju starpā bija
5245 vietējie zemnieki un 3858 ienācēji no Vidzemes. Bez tam jāpiezīmē,
ka Latgales sīko zemnieku ģimenes locekli strādāja par kalpiem citos Lat-

vijas rajonos, kur arī iepazinās ar Latgalē vēl nepazīstamiem darba rīkiem

un bieži, vien iegādājās tos.

Paplašinājās arī garkātes izmantošana labības novākšanā.' Palielino-

ties labības un lopbarības augu sējumiem, kļuva arvien skaidrāk, ka ar

vienroci nav iespējams savlaicīgi novākt kā ziemājus, tā labi augušus

vasarājus. Jau 1845. g. Fr. Kēlers norāda, ka Jelgavas apkārtnē muiž-

nieki cenšas aizstāt vienroci ar garkāti, ar kuru darbu varēja veikt ātrāk,

lomēr viņš ar nožēlu atzīmē, ka tas ne vienmēr izdodas, jo zemnieki

stingri'turas pie senās ierastās vienroces. 2 Līdz pat 19. gs. beigām vien-

roce arī saglabājās Zemgalē un Vidzemes rietumu daļā kā galvenais
rudzu pļaušanai lietotais darba rīks. Turpretim garkātes izmantošanas

lauks paplašinājās uz vasarāju rēķina, jo ar to sāka pļaut arī labi augu-
šus vasarājus. Tikai 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā vienroci šeit sāka

aizstāt ar garkāti, arī pļaujot rudzus. 3

Mašīnas labības pļaušanai ieviesās ļoti lēnām, jo to iegāde prasīja
lielus līdzekļus, kā arī tehniskas zināšanas. 19. gs. 50. gados pļaujmašīnas
vēl tikai propagandēja. Rīgas lauksaimniecības izstādē Melngalvju namā

blakus citām mašīnām bija izstādīta arī «zāles pļāvēja mašīna» un «pļā-
vēja mašīna». 4

x
Siena un nesasietās labības sagrābšanai lietoja koka grābekļus; kādus

siena sagrābšanai purvainās vietās un grāvmalās izmaritcTvēl šodien.

Grābekli veido grābekļa galva jeb sieksta 5 (50—60 cm gara), 16—18 zari

(10 —11 cm gari) un kāts.

Lai vieglāk būtu sagrābt sienu, grābekļa galvu izveidoja mazliet

ieapaļu. Visskaidrāk tas redzams Kurzemes ziemeļu daļā, tādēļ arī grā-
bekļa galvu te sauc par līkumu.

1 В. Brežgo. Latgales zemnieki pec dzimtbūšanas atcelšanas 1861.—1914. Riga,

1954., 75. lpp.
2 Fr. Koeler. Ueber die verschiedenen Arten das Getreide m Kurland zu māhen.—

Kurlāndische landvvirthschaftliche Mittheilungen, 1845, Nr. 19, 147. lpp.
3 S. Cimermanis, cit. darbs, 111. lpp.
4 Latviešu Avīzes, 1854., 19. nr. — Par pļaujmašīnu konstrukcijām un izgatavošanu

sk. H. Stго d s. Latviešu amatnieki — labības pļāvēju konstruktori XIX gs. pirmajā

pusē, 133.—142. lpp.
5 Vietējie nosaukumi:

galva —
Valmieras Brenguļos un Ķoņos, Limbažu Umurgā, Gulbenes Stāmeriena, Cesu

Baižkalnā un Jaunpiebalgā, Kārsavas Nautrēnos, Ilūkstes Lašos, Balvos, Liepājas

Grobiņā un Priekulē, Daugavpils_ Skrudalienā;_
sieksta

— Ilūkstes Prodē un Pilskalnē, Kārsavas Nautrēnos;

siekstina
— Madonas Lubānā un Liepkalnē, Gulbenes Lejasciema;^

dzieds — Kuldīgas Ēdolē,' Aizputes Vecpilī, Gudeniekos, Sakā un Dunalka, Ventspils
Jūrkalnē;

cziedra — Kuldīgā, Aizputes Skrundā;

līkums — Ventspils Popē un Piltenē, Talsu Dundaga.



38. att. Grābekļa siekstas iestiprināšanas veidi iešķeltā kātā.

39. att. Grābeklis ar nešķeltu kātu.



98

Atšķirībā no tā, kā kāts piestiprināts grābekļa galvai, izšķir divus tā

piestiprināšanas veidus. Pirmā veida būtība ir tā, ka grābekļa kātu.

iešķeļ 1
un tad spīles iestiprina siekstā (38. att.), otrā — ka kātu neiešķe-

ļot ieliek siekstā, bet lielākas izturības labad cauri kātam izurbtam cauru-

mam izver klūdziņu, kuru savukārt iestiprina siekstā abās pusēs kātam

(39. att.). Spriežot pēc J. Šegrēna un citiem materiāliem, 19. gs. sākumā

Ziemelvidzemē bija sastopami arī grābekļi ar platāku nešķeltu kāta lejas,

daļu bez lociņa (40., 41. att.), kas līdzīgi vecākajiem Sāmsalā lietotajiem

grābekļiem.

40. att. Siena novākšana Ziemeļvidzemē 19. gs. pirmajā pusē
(Vissavienības ģeografijas biedrības arhīvs, J. Šegrēna fonds).

Mazajam grābeklītim, ko lietoja, pļaujot ar vienroci, kātam izvēlējas

dabīgi izaugušu spīli, kā arī atstāja kātu nešķeltu.

Grābekļa galvu jeb siekstu, lai tā tik ātri nesatrunētu, dažreiz arī

nokrāsoja. Skaistumam siekstas virspusē dažreiz iegrieza robiņus, krus-

tiņus. Lai grābekļi nesajuktu, uz tiem lika arī īpašuma zīmes.

f āboliņa audzēšanu, koka rokas grābekļi izrādījās nepiemē-
roti jaunajai kultūrai. Muižnieki žēlojās, ka ar īsajiem grābekļa zariem

grūti sagrābt biezos āboliņa vālus. H. Dullo ieteica gatavot āboliņa sagrāb-
šanai īpašus grābekļus ar garākiem zariem^ 2 49. gs. 50. —60. gados Latvijā
sāka lietot koka zirga grābekļus āboliņa un labības sagrābšanai (42.,

1 Spīli grābekļa kātam iezāģē pirms tā žāvēšanas. Apmēram 20 cm no kāta_ resna

gala atstāj nelielu nenolobītas mizas gredzenu, kuru vēl nosien ar auklu vai drāti, laī

tālāk neplīstu, pēc tam pārzāģē kātu vidū līdz apsējam, ieliekot zāģējumā klucīti, lai iz-

kalstot izveidotos spīle.
2 H. Dullo. Die kurlāndische Landwirthschaft, I, 162. lpp.
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43. att.). Pļavām, kas bija maz kultivētas, šādi grābekļi nebija piemēroti.
19. gs. 60. gados propagandē jau dzelzs zirga grābekļus. 1

Siena un labības nokopšanai lietoja arī dakšas (ar 2—5 zariem), ku-

rām kāta garums bija 1,6 m, bet zaru — 0,5 m. Dakšas gatavoja no bēr-

ziņa, kam bija žuburaina galotne. Ne vienmēr zari bija izauguši vaja-
dzīgā attālumā cits no cita, tādēļ tos pirms kaltēšanas ielieca trepītēs.

41. att. Katrīnas muižas apkārtnē lietotais grābekļa veids 1833. g.

42. att. Koka zirga grābeklis Vidzemē

(Limbažu Ezeros —
E 4, 1719).

43. att. Koka zirga grābeklis Kur-
zemē (pēc A. Bīlenšteina).

1 Zirga grābeklis. — Pēterburgas Avīzes, 1864., 52. nr., 411.—412. lpp
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Izplatītākās bija div- un trīszaru dakšas, 1 kuras izmantoja kā siena,

tā arī labības novākšanai un kulšanai, pie kam labības dakšām zari bija

īsāki, bet siena dakšām — garāki. Mešanai kaudzēs gatavoja īpašas dak-

šas (44. att.) ar garu kātu (220 cm) un zariem (80 cm). Ja dakšas pļavā

salūza, tad tās gatavoja ļoti vienkārši: kārts galu pāršķēla un šķēlumu

izplēta spīlē, ieliekot vidū klucīti. Atlika tikai noasināt zaru galus, un jau-

44. att. Kaudžu metamās dakšas

(Valkas Kārķos —
E 13, 147).

45. att. Divzaru dakšas — ārķis no

Dundagas apkārtnes

(E — 117. filma).

nas dakšas bija gatavas. Ventspils un Talsu apriņķī šādas dakšas sauca

par ārķi (45. att.). Lai uz dakšām būtu vieglāk uzdurt*sienu, uz to galiem
dažreiz uzmauca mazus dzelzs radziņus (46. att.). Kuļot, kā arī salmu no-

ņemšanai dzelzs uzgalīšus nelietoja, lai nebojātu kuļu.

Pļavu kvalitāte un to atrašanās vieta noteica noteiktu darba iemaņu
izveidošanos, tās nokopjot.

Siena novākšana sākās ap 24. jūniju (Jāņiem) un beidzās jūlija vidū

vai beigās. Ne velti paruna saka, ka «Jānīts ved pļāvējus pļavā, bet Jēkabs

(25. jūlijā) — tīrumā».

Tā kā zemniekiem iedalītās pļavas bija ļoti izkaisītas, tad viņi centās

nopļaut vispirms tuvākās, lai pēc tam tās izmantotu ganībām. Nokopuši
tuvās pļavas, zemnieki devās uz tālajām, kas bieži atradās 10 un vairāk

kilometru no mājas. Turp devās uz ilgāku laiku, parasti uz visu nedēļu.

1 Trīszaru dakšas sauc an par tnsžuburu dakšām un trizuli.
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Naktsguļai pļavās uzcēla zaru būdas, kurās arī glabāja nevajadzīgos
darba rīkus. Būdas ieejas priekšā kurināja ugunskuru, uz kura gatavoja
ēdienu no līdzpaņemtiem produktiem (parasti tie bija kartupeļi, siļķe,
biezpiens, maize, šķidra putra). 1 Dzeršanai dažreiz ņēma līdz patekas,
kuras pagatavoja, aplejot izdarinātā alus iesalu un iemetot tajā vēl maizes

garoziņas.
4

Tas bija saldenskābs šķidrums, kas labi atveldzināja karstā

laika.

46. att. Trīszaru dakšas ar dzelzs uzgaļiem (E 5, 896).

Pēc senām ierašām, pļaut nevajadzēja sākt trešdienā, piektdienā un

sestdienā (tad darbu nevarot pabeigt). Ar kapitālisma iespiešanos laukos

un visas dzīves un darba tempu kāpināšanu šīs senākās paražas sāka iz-

zust. Lielā darba steiga lika zemniekiem pļaut un strādāt visās dienās.

Vidzemē, Augšzemē un Latgalē pļāva kā vīrieši, tā sievietes, bet Kur-

zemē un Zemgalē — tikai vīrieši. Pļaut sāka agri no rīta, kamēr vēl rasa

zālē. Pļāvēji stājās rindā, un katrs pļāva savu vālu jeb spaili. Pirmais pa-
rasti gāja labākais pļāvējs, un pārējie centās neatpalikt. Šo apstākli bieži

izmantoja muižās, lai celtu mazražīgo klaušu darbu efektivitāti: pirmo pļā-

vēju pacienāja ar degvīnu, lai tas strādātu ātrāk.

Otrā dienā nopļauto sienu ārdīja — apmētāja. Tas bija galvenokārt
sieviešu darbs, pie kam parasti uz katriem diviem pļāvējiem bija viena ārdī-

tāja. Izārdīto sienu atstāja pāris stundas kalst un pēc tam uzcirta. Die-

nas otrajā pusē sievietes sienu sagrāba (jeb, kā teica Vidzemē, sakasīja)
un salika gubiņās. To lielums bija atkarīgs no siena sausuma: mitrāku

sienu lika mazās apaļās gubiņās, lai otrā dienā ātrāk varētu to izārdīt

(47. att.), bet sausu sienu lika lielākās garenās vai arī apaļās gubās

(48. att.), 2 kuras pēc tam veda uz šķūni vai kaudzes vietu. Slapjās pļavās
vai arī tādās, kur zāle slikti augusi, tikko nopļauto zāli tūlīt sagrāba vienu-

1 X- Dravinš. Siena pļaušana, 149. lpp.; Z. Ligers. Die Heuernte m Lettland,
198.—199. lpp.

2 Latgale mazas gubiņas sauc tāpat par «gubiņām» vai «kopnam», «kupjašnikiem»,
bet garenās gubas — par «skirdām» vai «kupatām».
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viet kādā augstākā vietā. Vīrietis parasti sanesa sagrābto sienu, bet sie-

vietes grāba.

Latgalē, Vidzemes un Augšzemes austrumu daļā āboliņu un vasarāju

žāvēja žeperos. 1 Par žeperiem sauca egļu kārtis ar īsi apcirstiem zariem,

47. att. Siena žāvēšana (J. Chr. Brotze. Monumente, etc.,
III, 63. lapa).

48. att. Garenās gubiņas — "ķirpiņas" Valkas

Trikātā (E — 460. filma).

1 Vietējie nosaukumi: �

žegiņi — Ilūkstes Lašos, Sventē, Prodē, Raudā, Pilskalnē un Bebrenē, Dagdas Kapiņos,
Krāslavas Izvaltā, Indrā un Krāslavā, Daugavpils Skrudalienā;

ostrovini -ц Krāslavas Skaistā un Izvaltā, Ludzas Zvirgzdenē, Kārsavas Mērdzenē.



103

kuras sasprauda zemē apmēram 50 cm vienu no otras. Kā āboliņu, tā va-

sarājus žeperos lika no abām pusēm ar tādu aprēķinu, lai vārpas vidū

krustotos. Kad tādā veidā bija noliktas vairākas kārtas, tās piespieda ar

kārtiņu, kuru piesēja pie vertikāliem žeperiem.
Āboliņu un vasarājus žāvēja ari zārdos 1 (49. att.). Tos veidoja 3—4

piramīdveidīgi saliktas egļu kārtis, uz kurām savukārt apmēram 50 cm no

zemes uzlika šķērskārtis. Kraujot zārdus, pirmos klēpjus vienmēr lika uz

zārda stūriem, bet pēc tam — vidū.

49. att. Žeperuun zārdu veidi 18. gs. beigās (J. Chr. Brotze,

Monumente, etc., VI, 230. lapa).

Vasarāju un āboliņa žāvēšanai klaušu saimniecības sairuma posmā
Latvijā lietoja ari t. s. vārtus, redeles, kuras veido divi taisn- vai četrstūra

rāmji, kas savukārt veidoti no vairākām šķērskārtīm (50. att.).
Vidzemes un Augšzemes austrumu daļā, kā arī Latgalē žeperus iz-

mantoja galvenokārt vasarāju žāvēšanai, kamēr āboliņu lika zārdos. Pā-

rējā Latvijā lietoja tikai zārdus. Kurzemes dienvidu daļā līdz pat 19. gs.

beigām āboliņu līdzīgi sienam parasti žāvēja gubiņās un tikai retos gadī-
jumos lika zārdos; tāpat arī vasarājus žāvēja galvenokārt gubiņās —

«tupešos».
Sienu varēja mest kaudzē, pieturoties labiem laika apstākļiem, Kad pēc

pļaušanas bija pagājušas trīs dienas. Ja siens vēl nebija pilnīgi izžuvis,

to pāržāvēja pie kaudzes. Gubiņas (kopiņas) pie kaudzes pievilka uz la-

potiem alkšņu zariem, slapjās pļavās pa diviem pienesa uz 2 kārtiņām
(51. att.), kas bija apmēram 3 m garas (diametrs — 7 cm). Lai būtu vieg-
lāk nest, ap kārtīm apmeta jostu, kuru savukārt aplika ap pleciem. Ilūk-

stes apkārtnē šos pārnesamos kokus sauc par «stičkām», bet Liepājas ap-

kārtnē — par «ķestēm».

1 Vietējie nosaukumi:

čačis, čaču koki ■— Kurzemē;

;stogs — Ilūkstes Sventē un Silenē, Dagdas Kapiņos un Asūnē, Krāslavas Robežniekos,

Izvaltā, Indrā un Krāslavā, Balvu Šķilbēnos, Kārsavas Mērdzenē un Nautrēnos,

Ludzas Zvirgzdenē, Gulbenes Sinolē un Litenē, Daugavpils Skrudaliena.
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50. att. Vasarāju un āboliņa žāvēšanai lietotie vārti

(J. Chr. Brotze. Monumente, etc., VI, 136. lapa).

Gubiņu pārvilkšanai izmantoja arī vienu slieci, kuru pabāza zem ko-

piņas, vai arī kopiņas krāva uz tās. Gubiņu pie slieces piesēja ar auklām

Slieci vilka 2 cilvēki, ja pļava bija slapja, bet sausā pļavā to vilka zirgs

51. att. Siena gubiņas pārnešana uz kartiņām (E 17, 4194).

Siena gubiņas pārveda arī uz vasaras ragavām, kas bija nekaltas-

Divi vīrieši palika zem gubiņas divus kokus un uzcēla to uz ragavām
(52. att.), bet trešais darbinieks (parasti sieviete) piegrāba gubu vietas

un sagrābto sienu aiznesa pie nākošās gubiņas. Ja siens bija jāved uz

attālāku vietu, to krāva vezumā (53. att.). Vezumu taisīja uz parastiem
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galda ratiem, palielinot to virsmu, uzliekot drēģi, bet Zemgalē un Latgalē
siena vešanai izmantoja ari ores, kurām bija gar malām augstas redeles.

Pirms kaudzes mešanas vispirms sagatavoja kaudzes vietu, kuras

centrā iesprauda kaudzes kārti, nostiprinot (atstutējot) to ar mietiņiem —

brāķiem. 1 Klaušu darbā nodzītajam zemniekam ne vienmēr izdevās savām

vajadzībām sakraut sausu sienu; kraujot mitrāku sienu, to centās sakraut

mazāk blīvi, lai tas vēl žūtu kaudzē. Brāķus tādā gadījumā taisīja garākus

(ar īsākiem zariem apcirstas eglītes), lai aizkavētu siena sasēšanos. Sprie-
žot pēc J. Broces zīmējumiem, 18. gs. beigās Vidzemē brāķus piesēja ne-

tālu no kārts tievgala (54. att.). 2 Vēl 19. gs. beigās sastopam I—2 m

garus atspaidus. \

52. att. Siena gubiņu ved uz vasaras ragavām

(J. Chr. Brotze. Monumente, etc., III, 64. lapa).

Kaudzes vietu 3
izveidoja, sadzenot zemē aplī mietiņus (50—100 cm

garus) un tos piepinot ar žagariem. Tās vidū salika žagarus, akmeņus un

koka bluķus, lai pirmie siena klēpji negulētu uz zemes un nepūtu. Bet kau-

dzes vietu jeb dārzu taisīja arī citādi: ap kārti lokveidā sasprauda meijiņas,

pēc tam tās apmēram 50 cm no zemes aizcirta un salieca ar tievgaļiem uz

vidu; uz šiem galiem uzlika vēl pa malkas klucim. Ļoti mitrās vietās pat

1 Citi brāķu nosaukumi:

atspuri — Ilūkstes Prodē;

atspaidi — Krāslavas Izvaltā;
atbraķi — Gulbenes Sinolē.

2 J. Chr. Brotze. Monumente, etc, IV, .232. lpp.
3 Kurzeme kaudzes vietu sauc par «kaudzes klāstu», bet Latgale blakus nosaukumam

«kaudzes vieta» Viļānu Varakļānos lieto apzīmējumu «padibene», Krāslavas Izvaltā un

Indrā, Ludzas Zvirgzdenē, Kārsavas Mērdzenē— «stožarina», «stožari»,
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izveidoja no bluķiem un kārtīm īpašu paaugstinājumu, uz kura tad vēlāk

krāva kaudzi.

Kad kaudzes vieta bija sagatavota, sākās kaudzes mešana. Parasti

uz kaudzes stāvēja divi vīrieši, no kuriem viens saņēma siena klēpjus un

taisīja kaudzi, bet otrs — samīdīja to. Kaudzi vienmēr izveidoja konveida,
lai vieglāk notecētu ūdens. Tās virsu nosedza ar pārkārām, lai vējš neiz-

plēstu kaudzes galu.

53. att. Siena novākšana Strazdu muižā 18. gs. beigās

(J. Chr. Brotze. Monumente, etc., V, 58. lapa).

54. att. Kaudzes mešana Madlienas draudzē 18. gs. beigās
(J. Chr. Brotze. Monumente, etc, VI, 232. lapa).
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55. att. Rudzu kūlīšu salikšana statiņā Vidzemē 18. gs. beigās
(J. Chr. Brotze. Monumente, etc., VIII, 26. lapa).

. jāvēj а. ne tikai zārdos un žeperos, bet ari statiņos. Rudzus
statiņa pa 10 kūlīšiem, vasarājus — pa 5. 1 Pēdējais kūlītis

bija cepurīte, kuru uzlika statiņam galā. Vidzemē un Augšzemē cepurītes

56. att. Rudzu statiņi Latgalē Kārsavas apkārtnē.

1 Paradums likt statiņā noteiktu kopiņu skaitu saglabājas arī vēlāk. Tas izveidojās
klaušu saimniecības ietvaros, kad zemniekiem vajadzēja dot muižai ceturto daļu nopļautās,
bet neizkultās labības. Muižnieka atlasītos statiņus zemniekiem bija jāaizved ar sa-

viem zirgiem uz muižas riju.
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lika taisni uz vārpu galiem (55. att.); augstākās vietās cepurīti piesprauda'
ar kārtiņu vai arī piesēja pie statiņa ar vārpām. Latgalē parasti kūlītī

zem saites ielauza un tad pārklāja guļus pāri vārpu galiem (56. att.).
Statiņus gandrīz visā Latvijā lika rindām pa visu tīrumu. Tikai Lat-

galē, kur pastāvēja šņoru sistēma, statiņus lika vienkopus tuvāk pie mā-

jas, pie kam zemnieki, kuru šņores atradās blakus, centās labību novākt

vienlaicīgi, lai pēc tam uz rugaines varētu ganīt lopus.

57. att. Braga (ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ü. 37, 1. 19).

Izžuvušo labību līdz kulšanai lika kaudzē vai arī nojumē (nojumē pa-
rasti lika tik, cik bija nepieciešams vienas rijas piesēršanai). Par kaudžu

veidiem Zemgalē 17. gs. rakstīja R. Lentīlijs: «levākto labību tūliņ neieved

šķūņos, bet sakrauj kaudzēs ar vārpām uz iekšu; tās tiklab ar savu ap-

mēru, kas dažreiz līdzinās 15, 16, 17 mēra kārtīm, kā arī ar savu jo aug-

stāk, jo šaurāk paliekošo, bet tomēr apaļo jumtu atgādina zemnieku māju.
Dažas no šīm kaudzēm četrstūrainas (tās parasti sauc par stirpām), augš-
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šķūņos tikai tad, kad vēlas kult labību, dažreiz vēl tad, kad tās visu ziemu

laukā nostāvējušas, tomēr bez kāda zaudējuma.» 1 Līdzīgu aprakstu par
Vidzemi 18. gs. sniedz A. Hupelis; viņš norāda arī, ka rudzu kaudzes virsu

nosedza ar cepuri, kurai vārpas uz leju, turpretim vasarāju kaudzi — ar

izkultiem salmiem. 2 Latgalē labību arī krāva garāsj, un apaļās kaudzēs.

19. gs. vidū garās kaudzes tika atzītas par labākam, jo, ņemot no tām

labību kulšanai, vajadzēja sākt nevis no augšas, bet gan no gala; līdz ar

to kaudzes virsa netika izjaukta un tajā mazāk iesūcās rudens mitrums., 3

Lai labāk saglabātu nopļauto un izžāvēto sienu un labību, Vidzemes

vispārnoderīgajā ekonomiskajā biedrībā 1812. g. tika iesniegts priekšli-
kums celt «vienkāršo šķūni» ■— bragu. To veidoja četri kvadrāta laukuma

stūros iedzīti stabi (57. att.), uz kuriem atbalstīja šķindeļu jumtu. 4

Vidzemē un Kurzemē 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā kaudzes apzī-
mēšanai lietoja arī vārdu «kūja». Tas aizgūts no lībiešu valodas, kurā

kaudzi sauc par «kuj» (sal. ig. kuhi).
5

No teiktā redzam, ka 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā Latvijā ražas

novākšanai izmantoja tos pašus vecos darba rīkus — garkāti, vienroci,

sirpi. Jaunu, intensīvāku darba rīku iegādi kavēja klaušu saimniecība.

Viena vai otra pļaušanai lietotā darba rika izmantošana saistījās ar no-

teiktu teritoriju. Līdz ar kapitālisma attīstību atsevišķo darba rīku izpla-
tības areāli izmainījās, jo intensīvākie darba rīki izspieda mazražīgākos.

Zemgalē labi augušu vasarāju pļaušanai vienroces vietā pamazām sāka

izmantot garkāti, bet Vidzemes austrumu daļā, Latgalē un Augšzemes rie-

tumu daļā sirpja vietā — vienroci.

Lokālās īpatnības novērojamas arī terminoloģijā, pie kam tās atspo-
guļo kaimiņu tautu terminoloģijas lielo ietekmi. Tā izkapts un galodas no-

saukums Latvijas dienvidu rajonos (daļģis, gluda) radniecīgs šo rīku lie-

tuviešu nosaukumiem; 1 tas pats sakāms ari par Latgales dienvidu daļā
lietoto sirpja nosaukumu — pļautivs. Ziemeļvidzemē sirpi sauca «cirps»,
«cirpi», kas ļoti atgādina igauņu nosaukumu «cirp». Latgales austrumu

daļā terminoloģijā ļoti daudz radniecīga ar krievu un baltkrievu apzī-
mējumiem.

1 R. Lenti 1 i v s. Curlandiae quaedam memorabilia. — Latvijas Universitātes

raksti, XI. Rīgā, 1924., 42. lpp.
2 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten..., 11, 292. lpp.
3 Über das \Verfen der Getreidekujen. —

Landwirtbschaftliche Mittheilungen lūr

das Kurlāndische Gouvernement, 1841, Nr. 20, 159. lpp.
4 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ū. 37, 1. 19.

5 J. Chr. Brotze. Monumente, etc, VI, 232. lapa; X- Mīlenbahs un J. Endze-

līns, cit. darbs, 11, 301. lpp.; A. W. Hupel. Topographische Nachrichten
..., 11, 292. lpp.
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V

LABĪBAS KULŠANA

Rudeņos iesākās viens no svarīgākajiem zemkopības darba proce-
siem — izaudzētās un ievāktās labības kulšana. Feodālisma periodā, ka-

mēr pastāvēja klaušu saimniecības iekārta, labībaskulšana noritēja щ§л —

šim nolūkam speciāli celtās ēkās. To prasīja klimatiskie apstākļi, kulšanas

tehnika un darba rīki. Pēdējos savukārt noteica feodālisma perioda sociāli

ekonomiskie apstākļi. Labības kulšana rijās Latvijā turpinājās arī pēc
dzimtbūšanas atcelšanas. Tikai ar kapitālisma pastiprinātu iespiešanos
lauksaimniecībā sākās lūzums arī labības kulšanas tehnikā — tēvutēvu

lietoto spriguli nomainīja kuļmašīnas. Līdz ar to kulšana vairs nebija sais-

tīta ar riju.

Rijas bija guļbūves celtnes, kur zem viena jumta atradās telpa labības

žāvēšanai (pati rija) un piedarbs tās kulšanai un vētīšanai (58. att.). Lat-

gales austrumu daļā, Augšzemē (piemēram, Skrudalienā) un arī Liepājas
apkārtnē (Kalētos, Gramzdā) rija dažreiz atradās pašā piedarbā, izveidojot
telpu telpā (59. att.) (te vērojama analoģija ar baltkrievu rijām 1 ). Rijai
blakus dažreiz piecēla gubeni, kurā salika labību līdz kulšanai, bet vēlāk

sabēra pelavas.

Labības novietošanai izveidoja arī lielas jumtu pārkares, kuras atbal-

stīja uz stabiem, kā arī noslēdza ar dažiem guļbaļķiem vai piepina žaga-
riem. Te sabēra arī pelavas un salika salmus. Jumtu pārkares kā rijas sa-

stāvdaļa bija raksturīgas visai Latvijai, izņemot Kurzemes ziemeļu un

Zemgales rietumu daļu. Šādu lielu jumtu pārkaru izveidošana bija izdevīga
muižai, jo tās ļoti viegli, ar mazu kokmateriāla patēriņu bija pārvēršamas

par piebūvēm. Stāmerienas muiža vēl 1880. g. noteica, ka pie rijām jābūt
6 pēdu (180 cm) garām paspārnēm; pārjumšanas gadījumā bija jāņem ga-
rākas spāres, lai paspārni vēl palielinātu. 2

1 E. Бломквист. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. —

Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956, 365. lpp.; А. Xару з и н.

Славянское жилище в Северо-Западном крае. Вильна, 1907, 91. lpp.
2 LCVA, 3356. fonds, 1. apr., 4. lieta, 341. prot.



58. att. Rija ar telpu labības žāvēšanai blakus piedarbam

(Krustpils Vīpē — LVM E, 2827. mape):
1 — pati rija, 2 — piedarbs (kuls), 3 — maltuve, 4 — rijnieka kambaris

5 — pelavnieks, 6 — nojume (pašele).

59. att. Rija ar telpu labības žāvēšanai pašā piedarbā
(Madonas Barkavā — LVM E, 2591. mape):

1 — pati rija, 2 — piedarbs, 3 — nojume, 4, 5 — pelavnieks.
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Rijas cēla tālāk no pārējām celtnēm, lai ugunsgrēka gadījumā tās ne-

tiktu apdraudētas. Izņēmums bija Vidzemē izplatītais rijas veids, kuru cēla

sētas vidū, tāpēc ka to izmantoja arī dzīvošanai. 1 Tā kā rijā 18. un 19. gs.

mijā labību arī vētīja vējā, tad riju parasti cēla uzkalniņā. Tur, kur zem-

nieki dzīvoja viensētās, savu riju cēla katrs saimnieks, bet ciemos viena

rija bija vairākiem zemniekiem kopā.

Būvējot riju, ievēroja, lai tā pēc iespējas ilgāk saglabātu siltumu: logi
bija nelieli, durvis mazas, griesti cieši. Rijas apsildīšanai kurināja lielo

krāsni, kas Kurzemē, Zemgalē un Latgalē atradās pie piedarba sienas, bet

Vidzemē — arī pie pretējās. 2 Ugunsdrošības labad rijas krāsns atradās pa-

dziļinājumā, kā arī virs krāsns mutes Ьца. iztaisīts dzirksteļu uztvērējs.
Paralēli krāsns mutei uz sijām balstījās ārdi 3 (20—30 cm resni), uz kuriem

sēra labību.
4

Rijai pieslēdzās piedarbs, kas bija garāks un bieži arī platāks par to,

ar 2—3 durvīm. Atšķirībā no rijas piedarbam bija viegli pārbīdāmi griesti
no kārtīm. Tie bija arī zemāki par rijas griestiem, bet tomēr tādā augstumā,
lai kuļot sprigulis tos neskartu. Lietainos rudeņos uz piedarba griestiem
žāvēja zirņus, pupas, linsēklas. Tur salika arī salmus un dažādus pašreiz

nevajadzīgus darba rīkus. Piedarba stūrī stāvēja kuļamais bluķis, sieti,

dakšas, bet uz vadžiem bija pakārti spriguļi. Kā piedarbā, tā arī rijā bija
māla kuls, kuru gatavoja no māliem, smiltīm un salmiem.

Rijas un piedarba apgaismošanai lietoja skalu, ko iesprauda skalturī

rijas un piedarba durvīs. Zem skala palika trauku ar ūdeni, kurā krita

oglītes. Piedarba apgaismošanai tā vienā stūrī izveidoja dažreiz ceplīti,
kurā dedzināja malku, vai arī plauktiņu, uz kura uzlika lampiņu. 4 Lam-

piņu novietoja arī mazā lodziņā, kas atradās pie rijas un piedarba durvīm.

Zemnieki šo lampiņu gatavoja paši, ieberot māla vai metāla traukā pelnus,
tiem pārlejot taukus un vidū iespraužot tievu kociņu, kas bija notīts ar

diegu. Par apgaismošanu rūpējās kāds vecāks cilvēks.

Muižās kulšanu sāka augusta vidū, bet zemnieku saimniecībās —

augusta beigās vai septembra sākumā, kad bija padarīti muižas un zem-

nieku rudens lauku darbi. Kā muižās, tā zemnieku saimniecībās kulšana

varēja ievilkties līdz nākošā gada aprīlim. Pirmā izkultā rija bija domāta

sēklai.

Sākot rudenī kulšanu, rijas telpu, lai to iesildītu, iekurināja dažas

reizes jau pirms rijas piesēršanas. Muižās riju kurināja rijkuris, bet zem-

nieku saimniecībās — vecākais vīrietis mājā, kas vislabāk šo darbu prata.

1 А. К r as t i ņ a. Zemnieku dzīvojamas ēkas Vidzeme. Rīga, 1959., 23. lpp.
2 Turpat, 12. lpp. — Kurzemes, Zemgales un Vidzemes rijas krāsnis apraksta 17. gs.

ceļotājs J. Brands (J. А. В r a n d, cit. darbs, 70. —71., 136.—137. lpp.).
3 Latgale blakus nosaukumam «ārdi» izplatīti arī citi:

lints — Kārsavas Baltinavā un Nautrēnos, Ludzas Zvirgzdenē, Viļānu Varakļānos, Ilūk-

stes Lašos un Bebrenē, Gulbenes Tirzā;

grundi (liet. granda) — Dagdas Aulejā un Asūnē, Krāslavas Izvaltā, Indrā un Robež-

niekos, Ilūkstes Pilskalnē, Dvietē un Raudā, Daugavpils Skrudalienā.
4 J. G. Būttner. Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirthschaft fur das

Gouvernement Kurland, 11, 66.—67. lpp.
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Parasti riju sērai četri cilvēki: viens meta labību no kaudzes zemē, otrs pa-
deva to pa rijas lodziņu rijā, trešais nodeva tālāk sērējam, kas vai nu stā-

vēja uz ārdiem, vai arī pakāpās uz sola un pielika lāvu (divi ārdi kopā).
Šādi soli parasti bija visas rijas garumā. Sola vietā izmantoja arī laipu,
kas balstījās uz zemākās sijas (60. att.).

Vispirms piesēra vienu lāvu, tad nākošo utt. Tas bija grūts darbs, jo,
sākot sērt jaunu riju, temperatūra telpā pēc izkaltētās labības izņemšanas

60. att. Labības sēršanai lietotā laipa (Kuldīgas

Snēpelē — LVM E, 3060. mape).

sasniedza 30—40°. Zemnieks, kas sēra riju, parasti ņēma līdz otru kreklu

un pēc tās piesēršanas novilka savu no sviedriem slapjo un pieputējušo
kreklu un apmainīja to pret sausu.

1 Vidējās un trūcīgās zemnieku saim-

niecībās riju sēra pats saimnieks, bet turīgās jau Jurģos tika pielīgts, ka

to darīs puisis. 2 Muižās riju sēra viens no spēcīgākajiem klaušiniekiem.

Kūlīšos sasietus rudzus uz ārdiem lika stāvus, ar vārpām uz augšu~)\
Turpretim vasarājus mazliet izpurināja un salika uz ārdiem ar dakšām. \

Ja vasarāji bija mitri, tad pēc kāda laika tos gāza no ārdiem zemē, pārpu- 1

lināja un sēra no jauna. Dažreiz tos pacilāja ar koku no apakšas pa ārdu/
starpām, lai labāk žūtu.

Ja vienā rijā gribēja salikt vairāk, tad labību lika arī pretī rijas krāsnij, ļ
Vienā rijā iesēra no 5 līdz 10 vezumiem, rēķinot katrā pa 100 kūlīšiermy

Rijas krāsns kurināšanai nepieciešamo bērza un alkšņa malku pievecfa

1 A. Dzenevics. Sentēvu ēkas Zemgale. — Zemkopis, 1928., 22. nr.

2 Par darbu sadali kalpu starpā, sērot riju, sk. S. Cimermanis, cit. darbs,

118.—119. lpp.
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jau ziemā. Ja dedzināja līdumus, tad rijas apsildīšanai izmantoja arī cel-

mus. Kurzemē, kur mežu mazāk (arī vietumis Latgalē), rijas krāsns kurinā-

šanai lietoja arī kūdru.

Pēc tam, kad krāsns rijā bija iekurināta, durvis vai logu uz kādu laiku

atstāja vaļā, lai tvaiki, kas rodas, labībai žūstot, un dumi izplūstu no rijas.
Ja labība bija pietiekami sausa, to žāvēja vienu diennakti, kurinot krāsni

vienu vai divas reizes. Mitrāku labību žāvēja 2—3 dienas, kurinot pēc vaja-
dzības.

Kad labība bija izžuvusi, sākās kulšana. Zemnieku saimniecībās kult

sāka pusnaktī (ap pīkst. I—21 —2 naktī), bet muižās — jau no vakara. Līdz

rītam vajadzēja riju izkult un piesērt no jauna.

Rudeņos un ziemās klaušu zemnieki ar spriguli pār pleciem devās

uz muižas riju. «Pret vakaru,» raksta A. Hupelis 1777. g., «no katras sētas

salasās 2 vai 3 kūlēji, kuļ visu nakti izkaltēto labību un no rīta pieser no>

jauna... Trīs līdz četras reizes nedēļā sūta zemnieki savus ļaudis uz

muižas riju.» 1 Zemnieku pašu labība toties stāvēja kaudzēs, un to pašu
ievākto mazumiņu nevarēja izkult savlaicīgi. Gadījās arī tā, ka zemnieka

labība bija izkaltēta rijā, bet ļaudis tika aizsaukti kult uz muižu. Rezul-

tātā labība atdzisa un nākošajā dienā rija bija jākurina no jauna, cerot,,

ka šoreiz izdosies nokult.

Tas viss noveda pie tā, ka zemnieki gandrīz pastāvīgi dzīvoja pusbadā.
«Es redzēju,» raksta Indriķis Straumītis 19. gs. 40. gados, «ka kalpi rau-

dāja, aiziedami svētdienās uz brankūžiem izpildīt dienas un nakts darbus

bez maizes ar kartupeļiem vien
...

Es redzēju, ka tumšos rudens un ziemas,

vakaros, dzestrā slapjdraņķī un sniega putenī, sieviņas brida uz muižu kult

ar spriguli uz pleca ...» 2

Galvenie kulšanai lietotie darba rīki 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā

pusē bija kuļamās vāles un spriguļi.

/ Vecākais labības kulšanai lietotais darba rīks ir Latvijā
vēl 19. gs. beigās garkūļu salmu izkulšanai izmantoja divu veidu vāles —

īso (61. att.) un garo (62. att.). īsā vāle bija vai nu apmēram 50 cm gara

apaļa vālīte, vai arī parastā veļas velējamā vāle. Ar to tad arī kūlējs, nome-

ties uz cel.iem, izkūla izkaltētā rudzu kūlīša vārpas. Strādājot ar garo vāli

(125 cm), bija jāstāv.
Vecākā un senāk Latvijā plašāk izplatītā, liekas, ir īsā vāle. Tā kādā

16. gs. beigās sarakstītā dokumentā norādīts, ka Vidzemē rijā izkaltēta

labību kuļ ar īsām, apaļām vālēm. 3 19. gs. otrajā pusē rudzu kulšanai

garkūļiem tādas vāles vēl lietoja Latgales austrumu daļā. Šīs apaļās, ka

ari veļas velējamas vālītes līdz pat 20. gs. sākumam izmantoja linsēklu

un kaņepāju izkulšanai tajos Latvijas rajonos, kur šīs kultūras sēja ne-

lielos daudzumos, piemēram, Kurzemē. Garās vāles pat vēl 19. gs. otrajā

1 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten 11, 295. lpp.
2 I. Straumītis, cit. darbs, 9. lpp.
3 H. V i 1 p p v 1 a. Das Dreschen m Finnland. Helsinki, 1955,98. lpp.
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pusē lietoja Kurzemes ziemeļu daļā un Dobeles apkārtnē, pie kam netikai

rudzu, bet ari zirņu izkulšanai. 1

No teiktā redzam, ka vāles parasti izmantotas rudzu kulšanai, lai

saglabātu salmus garkūļiem. Liekas, ka arī 16. gs. vāles izmantoja gal-
venokārt rudzu kulšanai, kamēr vasarājus izmīdīja ar zirgiem vai izkūla

spriguļiem. Bet, palielinoties labības sējumiem, bija nepieciešams paātrināt
labības, tai skaitā rudzu, izkulšanu. Rudzu kulšanas labāko paņēmienu

(Cēsu Vaivē — LVM E, 2474. mape).61. att. Īsā kuļamā vāle

meklējumos Latvijā novērojamas zināmas lokālas atšķirības. Tā Vidzemē

17. gs. rudzu kūlīšus pirms kulšanas vispirms izsita pret sienu vai trepēm
un pēc tam pārkūla ar spriguļiem. Izkultos kūlīšus izkratīja, paturot la-

bākos, garākos salmus, kurus pie durvīm puisis vēl pārkūla pa vārpām ar

62. att. Garā kuļamā vāle (Saldus Lutriņos — LVM E, 3117. mape).

vāli; tad kūli sasēja. Atlikušos īsākos salmus pārkratīja ar rijas grābekli, 2

lai graudi sabirtu apakšā, un pēc tam 3—4 reizes pārkūla. J. Her-

manis nepasaka, ar kādu darba rīku to veica, bet, vadoties no viņa lietotā

1 A. Bielenstein. Die Holzbauten und Holzgerāthe der Letten, 11, 510. lpp.
2 Tam bija ap 64 cm gara sieksta un 6—7 ap 20 cm gari zari.
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termina «pārdauzīt» («das ūbrige .. .

lasse noch ein viermahl ūberschla-

gen»), varam domāt, ka šajā gadījumā lietoja vāles. 1

Simts gadus vēlāk A. Hupelis jau skaidri norādīja, ka rudzu kulšanai

Vidzemē izmanto tikai spriguļus. «Nogāztie rudzi,» raksta A. Hupelis
18. gs. 70. gados, «tiek vispirms izdauzīti siltajā rijā pret sienu vai solu,

63. att. Garkūļu kuļamais sols ar koka tapām
(Krustpils Kalsnavā — LVM E, 2561. mape).

lai izbirtu smagākie graudi, no kuriem ņem arī sēklai; tad kūlīši tiek izklāti

piedarbā pilnīgai izkulšanai ar vieglajiem spriguļiem.» 2 Lai izkultu ru-

dzus ātrāk, solā bija iestiprinātas 20—25 cm garas tapas (63., 64. att.).

64. att. Garkūļu kuļamais sols ar dzelzs tapām tā vidusdaļā (Krustpils
Kalsnavā — LVM E, 2561. mape).

1 J. Hermann, cit. darbs, 34. lpp. — Runājot par kulšanu ar spriguļiem, vācu

autori pārsvarā lieto terminu «dreschen» («das Dreschen mit dem Flegel» utt.).
2 A. W. Hupel. Topographische Nachrichten..., 11, 295. lpp. — Graudu kulšanu,

sitot kūlīti pret sienu, solu vai trepēm, Latgalē sauca par «blaikšķīšanu», bet Vidzemes

ziemeļu daļā (Valkas un Rūjienas apkārtnē) — par «rabāšanu»; solu, uz kura izsita,
sauca par rabājamo solu (sal. ig. rabama — sist).
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Pret tām izsita vārpas, uz tām izsukāja ari zāles no kūlīšu rezgaļiem.

Latgalē, lai sola virsma būtu nelīdzenāka, tam uzsēja virsū mazas redeļu

trepītes. kulšanai 18. gs. beigās izmantoja sa-

mērā plaši, liecina tas, ka 1789. g. Brīvajai ekonomiskajai biedrībai tika

iesūtīts uzlabota kuļamā sola variants (65. att.).

65. att. 1789. g. uzlabotais garkūļu kuļamais sols (ТВЭО, XXXIX,
2-е изд., 1825, 93. lpp.).

Kurzemē un daļēji arī Zemgales rietumu daļā pastāvēja vēl cits rudzu

kulšanas veids — labības izmīclīšana ar zirgiem. Par to liecina vispirms
laikabiedru apraksti. Pazīstamais 17. gs. otrās puses ceļotājs holandietis
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Brands, kas 1673. g. brauca cauri Kurzemei un diezgan rūpīgi apraksta
visu šeit redzēto, atzīmējot zemes auglību, lielos laukus, kuros labi pado-
das rudzi un kvieši, pasvītro, ka rijās izžāvēto labību Kurzemē «nekuļ ar

spriguļiem, kā tas parasts pie mums, bet izmīda ar rindā sasaistītiem zir-

giem vai govīm». Pēc Branda ievāktajām ziņām, šādā veidā labība tiekot

tīrāk izkulta un salmi netiekot pārāk sadauzīti; tos lietojot jumtu jumša-
nai — tādēļ arī labību rijās tik ļoti nekaltējot, lai salmi nekļūtu pārāk
trausli. 1 Kult rudzus, izmīdot tos ar zirgiem, Kurzemē un Zemgales rietumu

daļā bija parasts pat vēl 19. gs. pirmajā pusē (govis «mīdīšanai» tad gan
vairs nelietoja). J. Jonsons, rakstot 1842. g. par zemkopības darba rīkiem

Kurzemes guberņā, norāda, ka kult labību ar spriguļiem ir vidzemnieku

paradums. 2 Valodniecības dati apstiprina to — ne velti Kurzemē «kulša-

nas» nozīmē lieto vārdu «mīdīšana», 3 pat labības kuļamo rulli šeit dēvē

par «mīdāmo rulli». TermifīlP~'«TaTības kulšana» Kurzemē ieviesās tikai

vēlāk — sakarā ar kuļmašīnas parādīšanos.

Kādēļ Kurzemes un Zemgales hercogistē 17. gs. rudzu kulšanas ar

vālēm vietā ieviesās to izmīdīšana ar zirgiem, nav īsti skaidrs. lespējams,
ka tas bija mēģinājums paātrināt kulšanas darba procesu un samazināt

66. att. Sprigulis ar ierobu vālītē (Valkas Ērģemē —
E 13, 285).

1 J. А. В r a n d, cit. darbs, 71. lpp.
2 J. Johnson, cit. darbs, 20. lpp.
3 X- Mīlenbahs un J. Endz c 11 ns, cit. darbs, 11, 641. lpp.
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kulšanai nepieciešamo darba roku skaitu. Sakarā ar hercoga Jēkaba pie-
kopto merkantilisma politiku, dažādu dzimtbūtniecisku manufaktūru ierī-

košanu, kā arī plašāku labības eksportēšanu šādi meklējumi bija iespē-
jami. 1 18. gs., kad Kurzemes hercogis.tējioyērojams ekonomisks atplūdums,
labības kulšanā pamazām ieviesās spngujujlietošana. J. Hāns darbā «Zem-

.

nieku stāvoklis hercoga domēnēs Kurzemē 17. un 18. gs.» norāda, ka spri-
guļus šeit sāka lietot 18. gs.

2 Taču arī tad tos lietoja galvenokārt muižās

labības pārkulšanai pēc tam, kad tā bija izmīdīta ar zirgiem. Vai arī otrādi,

ar spriguļiem iesāka kult, kamēr labība bija silta un graudi viegli bira arā,
bet darbu nobeidza, izmīdot klājienu ar zirgiem. Plašāk spriguļus izmantoja

67. att. Sprigulis ar caurumu vālītē (Krustpils Vīpē — E 17, 3287).

Tikai zemnieku saimniecībās. Lai panāktu ātrāku un tīrāku labības izkul-

šanu, muiža lika gatavot lielas (vairāk nekā 60 cm garas) un smagas spri-

guļu vāles, 3 bet zemnieki ar tik smagiem darba rīkiem nespēja ilgi strā-

dāt ar labiem panākumiem, tādēļ arī muiža savās interesēs centās savienot

kulšanu ar spriguļiem un mīdīšanu ar zirgiem. Citāds stāvoklis bija zem-

nieku saimniecībās, kur zemnieki gatavoja sev mazāka izmēra (apmēram
40—50 cm garas) spriguļu vāles.

Klaušu saimniecības sairuma posmā Latvijā bija izplatīti divi spri-

1 W. Eckert. Kurland unter dem Einfluss des Merkantilismus. Riga, 1927.

2 J. H a h n. Die bāuerlichen Verhāltnisse auf den berzoglichen Domānen Kurlands
am XVII. und XVIII. Jahrhundert.Karlsruhe, 1911, 20. lpp.

3 H. D v 1 1 o. Die kurlāndische Landwirthschaft, I, 561. lpp.
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guļu 1 varianti, kas atšķīrās pēc auklas piesiešanas veida vālītei: 2 auklu

apmeta ap vālītes tievgali iegrieztu ierobu (66. att.) vai arī izvēra caur

vālītes galā izurbtam caurumam (67. att.). Pirmais variants bija izpla-
tīts Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē (retāk — arī Igaunijā un Lietuvā),

bet otrais — Latgalē un Augšzemē (kā arī Igaunijas dienvidu un dienvid-

austrumu daļā, Lietuvas austrumu daļā, Krievijā un Baltkrievijā).

Spriguļa kātu gatavoja no eglītes, kuru žāvēja līdzīgi grābekļu kātiem.

Izkaltušiem kātiem tievgali iegrieza ierobu, ap kuru apmeta linu, kaņepju
vai arī liellopu vai zušu ādas saiti, kuras garums bija visumā līdzīgs vāles

garumam.
3 Spriguļiem piemērotas auklas kulšanas laikā vienmēr karājās

piedarbā rezervē, lai satrūkšanas gadījumā būtu ko apmainīt. Vālīti dari-

nāja 40—50 cm garu no bērza vai ozola koka.

Kuļot ar spriguļiem, atraisītos rudzu kūlīšus izklāja pa divi blakus

rindā, ar vārpām kopā. Šādu rindu sauca arī par «ieliņu» vai «reizi». Bla-

kus līdzīgi lika nākošās rindas. Uz vienas «ieliņas» stāvēja divi kūlēji viens

pret otru vai arī blakus un virzījās vienā virzienā (68. att.). Ja uz «ieliņas»

bija trīs kūlēji, tad divi gāja pa vienu tās pusi, bet trešais — pa otru. Kuļot

uz vienas «ieliņas» pa četriem, divi virzījās uz priekšu, divi kāpās atpakaļ.
Noejot tā līdz sienai, kūlēji neapgriezis, tikai tie, kas gāja uz priekšu,

tagad kāpās atpakaļ. Līdzīgi viens otram pretī kūla ari divi kūlēji. Dažreiz

darīja tā, ka katrs kūlējs kūla savu rindu.

Kad virsējos salmos vairs nebija graudu, tad «ieliņas» apgrieza un

kulšana turpinājās, līdz vārpās vairs nebija graudu. 4 Kad rudzi bija iz-

kulti un no tiem gribēja atlasīt garkūļus, tad spriguļus pakāra uz va-

džiem, ņēma sauju pa saujai izkultos salmus, izpurināja, nositot tievgaļus

pret kāju, un salika kūlītī. Tā kā tikko kaltētie labības salmi lūza, kūlīti

sasēja ar nekaltētiem salmiem. Garkūļus izmantoja jumtu nosegšanai, tā-

pēc tiem izmeklēja garākos un mazāk salauztos salmus. Lai vārpās nepa-
liktu graudi, Vidzemes vidienē kūlīšus pirms to iznešanas no piedarba vēl-

reiz pārkūla. Pie durvīm nostājās vīrietis, kam rokās bija divas vāles, vienu

palika zem vārpām, bet ar otru nosita. Zemgalē sasietos kūļus vēlreiz nolika

uz kula un nokūla pa vārpām;
5

pēc tam tos aiznesa paspārnē. Palikušos

1
Spriguļa vietējie nosaukumi:

kultuvs — Ilūkstes Gārsenē;
sprugulis — Valkas Grundzālē, Alūksnes Ziemeros;

sprugils — Krāslavas Izvaltā;
sprigels — Gulbenes Stāmerienā, Ventspils Zūrās;
rūcenika — Balvu Viļakā.

2
Vietējie nosaukumi:

bauze■— Saldus Pampāļos un Ciecerē;
sprageliņe — Ilūkstes Gārsenē.

3 Ap spriguļa kātu apmesto auklas cilpu tautā sauca:

zaķa vai suņa cilpa — Gulbenes Stāmerienā;
cūkas cilpa —

Cēsu Raiskumā, Gulbenes Lejasciemā;
poļu cilpa —'Rīgas Baldonē, Bauskas Stelpē, Saldus Ciecerē.

4 Latgalē dzīvojošie vecticībnieki «ieliņās» salika neatraisītus rudzu kūlīšus um

saites atraisīja pēc virsējās kārtas nokulšanas, apgriežot rindu.
5 A. D z c ne v i с s, cit. darbs.
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sīkos salmus ar rijas grābekļiem atšķīra no pelavām un aiznesa uz gubeni
vai kūtsaugšu. Pelavas un graudus sabēra kaudzē un izvētīja.

Ar spriguļiem kūla kā rudzus, tā vasarājus, tikai pēdējā gadījumā
klājienu sagatavoja tāpat, kā mīdot ar zirgiem.

Kulšana ar spriguļiem bija ilgstošs un grūts darbs, pie tam visai maz-

ražīgs. Lai 4 strādnieki izkultu divus vezumus labības ar spriguļiem,

iegūstot pie tam 0,24 tonnas graudu, vajadzēja 6 darba stundas. 1

68. att. Kulšana ar spriguļiem.

Kulšanai ar zirgiem klājienu (metienu) sakārtoja savādāk, nekā kuļot
ar spriguļiem. Pirmos atraisītos labības kūļus lika guļus, pēc tam nākošos

saliķa ieslīpi tiem virsū ar vārpām uz augšu. Klājienu lika pa visu piedarbu

1 B. Rihtere, cit. darbs, 270. lpp. — Ar kuļmašīnu 10 stundas 20 strādnieki izkūla

8 tonnas graudu.
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apmēram 1 m attāluma no sienas. Vasarājus, kas nebija sasieti kūļos, sa-

meta klājienā apmēram 1 m biezā kārtā.

Kulšanu sāka tūlīt pēc klājiena sagatavošanas, kamēr vārpas neat-

dzisa un graudi labi bira ārā. Tāpēc, tikko vieni beidza kārtot klājienu, otri

jau pieveda zirgus. Kurzemē viena zirga pavadu piesēja otra zirga astei,

bet Vidzemē un Latgalē zirgus sēja vienu otram blakus; Zemgalē bija sasto-

pami abi veidi.

Kūlējs jeb mīdekļa vīrs, kas dzina zirgus riņķī, stāvēja klājiena vidū,

turot rokā pirmā zirga garo pavadu. Sākumā, kamēr klājiens vēl bija biezs,

zirgi gāja soļos, bet pēc tam, kad tas sasēdās, it īpaši pēc salmu noņem-

šanas, — arī rikšos. Tā kā kuļot vienmēr sacēlās putekļi, tad vienas pie-
darba durvis turēja atvērtas. Lai vienmērīgi izkultu visu klājienu, kuļot
laiku pa laikam uzmeta klājiena malas.

Kad virsējā kārtā vairs nebija graudu (apmēram pēc 1 stundas ilgas
mīdīšanas), garākos salmus noņēma ar grābekļiem un dakšām. Pirms

salmu aiznešanas tos pie durvīm vēlreiz pārpurināja tāpat uz zemes vai

arī uz kratāmām restēm. 1 To vecākajam variantam Kurzemē raksturīgi
tikai šķērši (69. att.). H. Dullo norāda, ka 18. un 19. gs. mijā restes sāka

piepīt arī gareniski 2 (70. att.). Vidzemē kratāmās restes parādījās tikai

19. gs. sākumā līdz ar pustīrkūlēju ieviešanos. Strādājot rāmi uzlika uz

4 kājām. Ja rāmim bija divas kājas, tad tā pretējo galu atbalstīja uz

bomīša, kas savukārt bija ielikts piedarba durvju stenderēs iegrieztos robos.

Salmus parasti vīrietis meta uz restēm, bet divas sievietes katra no savas

puses tos izpurināja. Pēc tam salmus ar nožiem (71. att.) vai striķiem aiz-

nesa uz kūtsaugšu vai arī sameta kaudzē.

Pēc salmu noņemšanas klājienu, sākot no vienas malas, mazliet pa-

purinot, apgrieza. Salmus ņēma nost vairākas reizes un tikpat reizes ap-

grieza klājienu. Lai zirgi ķatru reizi nebūtu jāved ārā, tad, kamēr kūla

klājiena vienu malu, otru apgrieza. Kad palikušajos salmos graudu vairs

nebija, tad klājiens bija izkults. Pēc Kabiles mācītāja H. Dullo aprēķina,

klājienu varēja izkult ar zirgiem 3 stundās. Kviešus pirms pelavu un graudu

sagrūšanas kaudzē knausēja, būkāja, lai noberztu nost akotus. To izdarīja

ar spriguļiem, kuļamo rulli vai arī īpašu šim nolūkam gatavotu darba rīku

(72. att.). Pēc nobūkāšanas graudus sagrūda pie tām durvīm, kurās pūta

vējš. Sākās nākošais darba process — labības vētīšana.

1 Vietējie nosaukumi:

ktatiklis ■— Valmieras Skaņkalnē;
kratītava, kratulis —

Cēsu Drustos;

kretulis, kreteklis, kretelis — Cesu Drustos, Valkas Smiltene, Saldus Kursīšos;
kratāmā redele — Tukuma Aizupē, Saldus Lutriņos;
ķešas — Saldus Pampāļos;
ķists — Kuldīgas Ēdolē, Saldus Zvārdē, Dobeles Jaunaucē;

regžis — Cēsu Vecpiebalgā;
reksnis — Cēsu Raunā, Valkas Cirgaļos un Plāņos;
reknis — Valkas Cirgaļos un Grundzālē, Alūksnē;

režģis — Madonas Grostonā, Cēsu Dzērbenē, Rankā un Jaunpiebalgā, Krustpils Pļaviņās,

Siguldas Mālpilī, Valmieras Vecatē, Jelgavas Līvbērzē, Talsu Zentenē.
2 H. Dv 11 o. Die kurlāndische Landwirthschaft, Г, 554.-555. lpp.



69. att. Vecākais režģu veids (Saldus Kursīšos — LVM E, 3117. mape).

70. att. 19. gs. sākumā uzlabotais režģis (Saldus Lutriņos —

LVM E, 3117. mape).



124

Cik zināms, Latvijā jau 17. gs. dažreiz maizei izkūla rijā nežāvētus

rudzus. Šajā gadījumā labības kūlīšus pirms žāvēšanas izsita pret sienu,

kā rezultātā daļa graudu izbira. 1 Daži muižnieki 18. gs. uzskatīja, ka nekal-

tēta labība labāk dīgst, un tāpēc lika kult arī sēklai bez kaltēšanas rijā. 2

Liekas, ka ar šādu kulšanas veidu saistāms termins «jēlkūls».

Kuļamās vāles, spriguļi, mīdīšana ar zirgiem bija feodālā laikmeta

labības kulšanas darba rīki un veidi. Tie apmierināja pastāvošo ekstensīvo

lauksaimniecību un bija piemēroti dzimtbūšanas apstākļiem.

71. att. Salmu nesamais nozis.

Dzimtbūšanas iekārtai sabrūkot, pakāpeniski pārejot uz jaunu, kapitā-
listisko saimniecību, uz intensīvu lauksaimniecību, uz labības ražošanu

tirgus vajadzībām, bija jāmainās arī kulšanas darba rīkiem. Sākas jauni
uzlabotu labības kulšanas darba rīku un paņēmienu meklējumi. Bet, kamēr

vēl pastāvēja klaušu saimniecības iekārta, lielus panākumus šai ziņā ne-

varēja gaidīt, jo vēl nebija nobrieduši attiecīgie priekšnoteikumi pārejai uz

mašīnām. Tādēļ 19. gs. pirmā puse pagāja dažādos meklējumos un mēģinā-

jumos uzlabot vecos darba rīkus; tika arī sperti pirmie soļi jaunu darba rīku

konstruēšanā. Sie meklējumi visspilgtāk atspoguļojās 18. gs. beigās nodi-

binātās Vidzemes vispārnoderīgās ekonomiskās biedrības darbībā.

18. gs. beigās, bet sevišķi 19. gs. sākumā, muižai palielinot graudaugu
sējumus, labības daudzums pieauga, un dienas darbā nogurušie klaušu

zemnieki ar veciem darba rīkiem nespēja to naktī labi izkult. Rezultātā uz

lauka varēja izaugt 10. grauds, bet izkūla sesto vai septīto. Pēc mā-

cītāja H. Dullo domām, pļaujot, vedot, stāvot kaudzēs, kuļot un vētījot,

aizgāja zudumā trešā daļa ražas. 3 Labas ražas iegūšanai nepietika tikai

1 J. H c r m a n n, eit. darbs, 34. lpp.
2 J. B. Fis сh c r, cit. darbs, 1772, 47. lpp.
3 H. Dv 11 o. Die kurlāndische Landwirthschaft, ī, 551.—552. lpp.
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ar uzlabojumiem laukkopībā, vajadzēja izvei-

dot ari jaunus kuļamos darba rīkus, kas no-

kultu ātrāk un prasītu mazāk darba roku.

1804. g. H. Dullo labības ātrākai nokul-

šanai ieteica klāt plānāku klājienu, lai vārpas
atrastos tieši uz kula un līdz ar to ātrāk

izkultos. Tā kā visu rijā izkulto labību pie-
darbā varēja izkult tikai 2 vai 3 klājienos,
viņš ieteica būvēt lielākus piedarbus, lai visu

riju varētu izkult uzreiz. Tāpēc muižās rijas
abās pusēs piebūvēja plašākus piedarbus
(73. att.).

Vidzemes muižnieki jau 18. gs. beigās

izstrādāja arī dažādus citus rijas uzlaboju-

mus, lai tajā varētu vienlaicīgi žāvēt vairāk

labības, kā ari lai atbrīvotu rijas telpu no dū-

miem, kas padarīja salmus rūgtus, tā ka lopi
tos ne labprāt ēda. Tāpēc ierosināja vēl vai-

rāk padziļināt rijas krāsni, lai arī virs tās

varētu uz ārdiem likt labību. Daži muižnieki

pat aprēķināja, ka tādā kārtā vienā rijā 10—

12 labības vezumu vietā varēs žāvēt 18—20
72.att.Labībasbūkājamaiskoks (Madonas Mārciena

LVM E, 2561. mape).

73. att. Rija ar diviem piedarbiem

augšā — rijas šķērsgriezums, apakša — rijas plāns; 1 — pati rija; 2—3 — piedarbi.



74. att. A. Lēvisa ieteiktais rijas plāns un lielā rijas

krāsns (ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ü. 37, 1. 24).
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vezumus. Dūmu novadīšanai ieteica ierīkot dūmvadu, bet krāsns sildvirs-

mas palielināšanai, sakarā ar tās padziļināšanu, ■— izveidot no ķieģeļiem
siltuma cauruli, kurā no krāsns ieplūstu siltais gaiss, kas no šejienes pēc
vajadzības pa atvērtiem lodziņiem nokļūtu rijā. 1

1812. g. Vidzemes vispārnoderīgajai ekonomiskajai biedrībai paplaši-
nātas rijas projektu iesniedza tās sekretārs A. Lēviss (74. att.). Pēc šī

projekta, zem viena jurņta atradās divas rijas, piedarbs, divi labības šķūņi,
divas telpas pelavām un citai lopbarībai. Starp rijas abām labības žāvē-

jamām telpām bija paredzēts īpašs nodalījums rijas krāsnij, bet aiz tās —■
mazs kambarītis. Rijas krāsns bija ar trim velvēm (parasti cēla divas vel-

ves), jo tai bija jāapsilda divas labības žāvējamās telpas. Virs pirmās
rijas krāsns velves, kas bija sadalīta ar trim spraišļu rindām, tāpat virs

otrās velves siltumspējas palielināšanai bija sakrauti akmeņi dūres lielumā.

Uz spraišļiem akmeņus sameta pa vidējo spelti, kurā pēc tam ielika pāris
ķieģeļu un beidzot noslēdza ar dzelzs durtiņām. Karstums un dūmi

izplūda ārā pa augšējo vaļējo spelti. Siltums no krāsns telpas plūda rijā

pa sienā perpendikulāri klonam ierīkotām siltuma ejām (sk. rijas plānā:
F — rija, c —■ siltuma ejas). Lai rudeņos ietaupītu malku, virs rijas krāsns

telpas bija ierīkota iesala žāvētava. 2

Ar rijas uzlabojumiem nodarbojās pat vēl 19. gs. 50. gados. Lai paātri-
nātu labības izkulšanu, kāds Kurzemes muižnieks savā rijā bija izmēģinājis
dažādas krāsnis un nācis pie šādiem secinājumiem: savienojot rijas krāsni

ar dūmeni, labība žuva lēni un vajadzēja daudz malkas; iebūvējot rijā
čuguna krāsni, labība žuva jau ātrāk, bet spēcīgi sakarsētās krāsns virsmas

dēļ viegli varēja izcelties ugunsgrēks; rijas apsildīšana ar tvaiku izmaksāja

pārāk dārgi, un bez tam grūti bija rijā panākt vajadzīgo temperatūru. Pēc

vairāku gadu ilgiem meklējumiem muižnieks atzina, ka labāka tomēr ir

no dedzinātiem ķieģeļiem celtā parastā Kurzemes rijas krāsns, tikai lauk-

akmeņus virs krāsns velves vajadzētu aizstāt ar sadauzītiem ķieģeļiem, kas

labāk saglabā siltumu. 3

Kāds cits Kurzemes muižnieks, ņemot vērā, ka pie griestiem sakrājās
suta, ieteica rijas lodziņus ierīkot augstāk, lai labība mazāk sautētos un

ātrāk žūtu. 4

Visi šie ieteikumi novērtējami kā mēģinājumi pielāgot saimniecību

augošajām tirgus prasībām, neizmainot ražošanas attiecības. Pats

H. Dullo atzīst, ka šādi uzlabojumi maz paātrināja un atviegloja smago
kulšanas darbu; to varēja veikt tikai mašīnas, 5 kas kultu kā rijā kaltētu,
tā nekaltētu labību.

Jau 17. gs. kulšanas paātrināšanai centas izmantot toreiz pieejamāko

1 A W. Hupel. Tooographische Nachrichten..., 11, 287.—304. lpp.
2 ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ū. 37, 1. 22—24.
3 Beschreibung mehrjāhriger Versuche mit dem Dreschen der zweiteiligen Gerste

und der Konstruktion der Riegen-Oefen. — Kurlāndische landwirthschaftliche Mittheilun-

gen, 1851, Nr. 10, 74. lpp.
4 D c г с к s. Eine Verbesserung an den kurischen Heizriegen. — Turpat, 1857, Nr, 8.

57.—61. lpp.
5 H. D v 1 1 o. Die kurlāndische Landwirthschaft, I, 560. lpp.
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mehānisko dzinējspēku — ūdeni, tādēļ kulšana notika ūdens dzirnavās.

Dzirnavu ratu vārpsta- iekustināja spriguļu vālītes, kas bija tieši piestip-
rinātas pie vārpstas, un ar centrifugālo spēku atsvieda tās pret ieliektu

grīdu, kur bija izklāta labība. Sāda veida dzirnavas 1670. g. darbojās Kur-
zemē Padures muižā; te graudus arī izvētīja. Bet 1679. g. Padures muižas

dzirnavas nodega un pēc tam vairs netika atjaunotas. 1738. g. Kurzemē pēc
hercoga pavēles izgatavoja jaunu kuļmašīnu ar 24 spriguļiem, kuru dzina

trīs zirgi un apkalpoja 4 cilvēki, bet arī tā savas nepilnīgās konstrukcijas

dēļ nedeva gaidītos rezultātus. Zemnieki, kam vajadzēja pie kuļmašīnas
strādāt, redzēja trūkumus, bet «neviens neiedrošinājās pie tās kaut ko no-

pelt». J. Fišers pat 18. gs. otrajā pusē izteica šaubas, vai kādreiz tiks iz-

veidota vispusīga kuļmašīna, lai gan tā esot tik nepieciešama, jo zemnieki

kuļot nakti, bet dienu ejot pildīt citas klaušas. 1 Padures muižas kuļmašīnai

līdzīgu kuļmašīnu 1845. g. kāds latviešu dzirnavnieks iekārtoja Rūjienas
muižā. Tomēr šāda veida kulšana bija maz izplatīta. Galvenais bija tas,

ka ne 17., ne 18. gs. mehanizēta kulšana vēl nebija kļuvusi nepieciešama,
bet 19. gs. 40. gados to jau varēja veikt pārvietojamas kuļmašīnas.

Riju un piedarbu paplašināšana radīja iespēju izžāvēt vairāk labības,
bet zemnieki ar vecajiem darba rīkiem un paņēmieniem to nespēja izkult.

Tāpēc meklējumi šajā jomā tika turpināti, pie kam, tos realizējot, vadījās

no sekojošiem priekšnoteikumiem: 1) lai jaunais darba rīks veiktu visu to

pašu, ko veica cilvēks ar spriguli, t. i., lai graudi no vārpām būtu tīri iz-

kulti un netiktu saspiesti, lai salmus nesajauktu; 2) lai tā darbināšana ne-

prasītu pārāk daudz spēka; 3) lai tas būtu vienkāršs', tā ka zemnieki paši
varētu to viegli izlabot; 4) lai tas nebūtu dārgs un katrs zemnieks varētu

pats to pagatavot. Tātad gribēja izveidot tādu mašīnu vai darba rīku, kuru

gatavotu klaušu zemnieks, bet nevis iegādātos muiža. Visām šīm prasībām
atbilda kuļamais bluķis. leteicot to, V. Frībe 1809. g. aizrādīja: «Ja arī

viena vai otra mašīna izkuļ katru graudu no vārpas, labību tūlīt iztīra utt.,
tad tās gatavošana parasti maksā dārgi un tā ir tik sarežģīti konstruēta,

ka parasts amatnieks nejauši radušos bojājumu vai -kļūdu nav spējīgs atkai

izlabot. Tā gadās it īpaši ar izslavēto t. s. angļu vai vēl biežāk skotu kuļ-

mašīnu, kas sastopamas arī dažās Vidzemes muižās.» 2 Savu domu nobei-

dzot, Frībe vēlreiz pasvītro, ka, ja pie kuļmašīnas arī strādātu ar vislielāko

uzmanību, tad tomēr tā mazturīgākajiem muižniekiem ir par dārgu, bet

zemnieki pat sapņot nevar to iegādāties; tāpēc labāk pareizi novērtēt ku-

ļamā ruļļa iespējas, kas ir lēts, zemniekiem viegli pagatavojams un kurā

muižai nav jāiegulda nekādi līdzekļi.

Pagājušā gadsimta sākumā ārzemju lauksaimniecības izdevumos sāka

popularizēt kuļamo bluķi, kas bija 120 cm garš un 30 cm diametrā. Blu-

ķim visapkārt noteiktos atstatumos bija piestiprinātas 8 blankas (izmēri
7,5 X 10 cm). 19. gs. pirmajā gadu desmitā kuļamo bluķi lietoja Eihšteta

Zentenes un Plienu muižā, kā arī Līvena, Keizerlinga, Sakena un Heikinga

1 J. B. F i sсh c r, cit. darbs, 1772, 108.—109. lpp.
2 Frie b c. Beschreibung und Abbildung der Veronesischen Dreschwalze, 70. lpp.
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muižā. 1 Bet kā ikviens jaunievedums, ari tas neieguva uzreiz vispārēju
atzinumu. Ja pirmie kulšanas mēģinājumi ar bluķi izrādījās veiksmīgi, tad

darbu turpināja, bet bija arī tā, ka pēc pirmās neveiksmes kuļamo bluķi at-

teicās turpmāk izmantot. Lai sekmīgāk propagandētu jauno darba rīku,
Zīverss 1809. g. ieteica vairāk popularizēt kuļamā ruļļa priekšrocības, no-

rādot, cik daudz darba roku tiek ietaupīts, cik daudz noteiktā laika sprīdī
var izkult utt. 2

Muižās, kur bija ieviests blanku rullis, zemnieki un vietējie latviešu un

vācu amatnieki centās to vispusīgi uzlabot. Muižnieks Blūmens 1809. g.
norāda, ka zemnieki labprāt kuļ labību ar rulli un paši to uzlabo. 3 Lai

rullis labāk veltos pa klājienu riņķī, to uz vienu galu mazliet (apmēram

pa 7—lo cm) sašaurināja. Tāpat, lai graudus ātrāk izsistu no vārpām,
virs blankām piestiprināja vēl papildus dzelzs stieni. Izmainīja ari blanku

formas; Frībe jau 1809. g. publicēja ziņas par muižās lietoto kuļamo bluķu
dažādām blanku formām (75. att.). 4 Par labākiem pagājušā gadsimta
20. gados tika atzīti vienjūga bluķi ar blankām (76. att.), kurus lietoja

vienlaicīgi divus uz viena klājiena.
Tā kā blanku rullis veldamies ļoti saspieda klājienu, pēdējo vajadzēja

atkārtoti uzirdināt un apgrozīt. Lai to daļēji novērstu, muižas sāka ieviest

tapu rulli (0 45 cm), ko bija izgatavojis kāds Kurzemes zemnieks. Tas bija
120 cm garš 12-kantīgs ozolkoka bluķis, kura galos lielākai izturībai bija
uzmauktas dzelzs stīpas. Rindās bija 6 un 7 tapas, pie kam tā, lai nākošās

rindas tapas būtu pretī iepriekšējās rindas tukšām vietām. Lai rullis labāk

veltos, bluķim piešķīra nošķelta konusa formu. To panāca, vienmērīgi sa-

īsinot tapas vienā virzienā: rinda sākās ar 37,5 cm garu tapu un noslēdzās

ar 25 cm tapu.
5 Pēc Valtaiķu mācītāja J.-Fr. Katerfelda aprēķina, tapu

rullis nokūla klājienu par trešdaļu īsākā laikā nekā divi blanku ruļļi. 6

J. Jonsons no Lielezeres muižas ieteica gatavot rulli no priedes vai

cita koka mazākos izmēros, veidojot tam nevis 12 tapu rindas, bet gan 8

vai 10. Pretējā gadījumā rullis ar laiku kļūstot apaļš un slikti izsitot grau-
dus no vārpām 7 (77. att.).

Muižas plaši lietoja abus kuļamo ruļļu veidus — blanku un tapu ruļļus.
Tā kā zemnieki žēlojās, ka viņi nespēj izkult savu labību, jo cilvēki tiek

1 Eichstādt. Fortgesetzte Nachrichten ūber verschiedene okon. Versuche des

Herrn Eichstādt zu Gross-Plonen m Kurland im Jahre 1809.
— Oekonomisches Reperto-

rium fur Liefland, 5. Bd., 1. Stūck, 1810, 101. lpp.; F r i c b c. Beschreibung und Abbildung
der Veronesischen Dreschwalze, 79.—80. lpp.

2 Sivers. Nachtrāge ūber die Veronesische Dreschwalze, 332.—335. lpp.; Р. S i-

v c r s. Bitte an aile diejenigen, welche Versuche mit der Dreschwalze anstellen und diese
offentlich bekannt machen wollen, 733.—736. lpp.

3 Bluhmen. Neue Bestātigung von der Wirksamkeit der Veronesischen Dresch-
ualze, 599. lpp.

4 Friebe. Beschreibung und Abbildung der Veronesischen Dreschwalze, 74. lpp.
5

J. F. Кa 11 erfe 1 d, cit. darbs, 412. lpp.
6 Turpat, 414. lpp.
7 J. J о h n s о n, cit. darbs, 19.-20. lpp.
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paņemti muižas darbos, gatavot šādus ruļļus ieteica arī viņiem. Frībe jau
1809. g. atzīmēja, ka kuļamo bluķi ieteic lietot saviem zemniekiem Mūrmui-

žas īpašnieks — mācītājs Tilings. 1 «Latviešu Avīzēs» 1823. g. lasām:

«.
. . saimnieks dažu reizi žēlojās, sacīdams: «rija nu ir gan izžāvēta, bet

ļaudis nevaid visi mājās, kas nu ķuls, lai jau paliek, izkulsim rīt vai parīt»»
bet kāda skāde tas ir nekultu riju atstāt, viņa nevien izdziest un otrā reizā

.vairāk jākurina, bet tā kulšana ar dažreiz tā top labā laikā uzkavēta, kad

75. att. Dažādas blanku ruļļa formas, pēc V. Frībes (Oekonomisches

Repertorium für Liefland, 3. Bd., 1. St, 1809, 74. lpp.).

76. att. Kuļamais rullis ar blankām.

1 Fr i c b c. Beschreibung und Abbildung der Veronesischen Dreschwalze, 77. lpp.
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rudenī slapjā laikā jākuļ, cita rija 2 dienas jāžāvē un otra tik malkas

jātērē; caur to tiem, kam mazums malkas, nepietiek visu labību izkult, tā

labība nu stāv voi pie rijas, voi laukā, kur viņu peles, lopi un putni apēd, tā

ka tik pusi no tiem graudiem dabūn, ko rudenī varēja dabūt; voi te nevaid

skāde pie malkas, pie graudiem un ar pie salmiem? Kad nu saimniekam

kūlenis mājās, tad viņš savu izžāvētu riju ar 1 zirgu un pāri cilvēkiem var

77. att. Kuļamais rullis ar tapām (Liepājas Krotē — LVM E, 3203. mape)

izkult un to padarīt, ko 6 ar spriguļiem dara. Kur ar zirgiem tiek kults, tur,
es domāju, ar tas kūlenis ļauns ne būs, ar ko tik pat padarīs kā ar 5 jeb
6 zirgiem.» 1

Valtaiķu apkārtnē zemnieki lietoja blanku rulli jau 19. gs. 30. gados.
Pagājuša gadsimta vidū kuļamais bluķis bija ieviesies zemnieku saimnie-
cības samēra plaši, pie kam zemnieki gatavoja ne tikai augstāk minētos

(Preiļu Rudzētos78. att. Blanku rullis ar bluķī iecirstām blankām
LVM E, 2880. mape).

1 Tas kuļamais kūlenis.
— Latviešu Avīzes, 1823., 41. nr.



132

ruļļu veidus, bet ari dažādas to variācijas. Tā blankas, ja bluķis bija pietie-
kami resns, izgrieza no paša bluķa (78. att.). Darīja arī tā, ka bluķa galos
iedzina apmēram 10 cm garas tapas, pie kurām tad piestiprināja blankas,
kas pēc saviem izmēriem bija mazākas (5 X Ю cm) nekā iepriekšējā gadī-

jumā (79. att.). Lai bluķis labāk veltos, uz tā ass uzmauca divus atsevišķus
mazākus bluķus (80. att.).

79. att. Blanku ruļļa paveids (Valkas Jērcēnos — E 13, 1009).

Kuļot ar biuķi, klājienu sagatavoja tāpat, kā mīdot ar zirgu. Pirms kul-

šanas to samīdīja ar zirgiem, jo bluķis slikti vēlās pa augsto un irdeno

klājienu.

Kuļamā ruļļa lietošana gan paātrināja labības izkulšanu, samazināja
tai nepieciešamo zirgu skaitu (ar vienu zirgu un rulli varēja nokult tikpat
daudz ka ar 4—5 zirgiem bez ruļļa, bez tam klājienu varēja likt divas vai

80. att. Divdaļīgais blanku rullis (Madonas Lubānā — E 17, 3264-b).
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pat trīs reizes biezāku !
), toties kūlēju skaits, kuri tāpat bija nepieciešami

klājiena apgriešanai un vētīšanai, faktiski nesamazinājās. Pastendes muižas

īpašnieks Hāns 1843. g. norādīja, ka, «kuļot ar rulli, daudz tika iegūts uz

zirga, bet ne uz cilvēka spēka rēķina, jo uz vienu kūlēju 12—44 stundu

darba dienā rēķina augstākais 2 pūrus ziemāju un 3 pūrus vasarāju». 2

81. att. Pelavu dakšas (Talsu Lībagos un

Vandzenē — LVM E, 3005. mape).

Pec labības kulšanas ar spriguļiem, ruļļiem vai mīdīšanas ar zirgiem
sakas tas vētīšana. Šim nolūkam 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā lietoja
dažādus darba rīkus, kam tāpat bija savas lokālas īpatnības.

garas pelavas no pārējās kulsmas atšķīra ar pelavu
dakšām, kas pec savas formas bija līdzīgas grābekļiem, bet ar gariem

1 J. G. Вū 11 ne r. Ansichten und Vorschiāge ūber die Landwirthschaft fūr das Gou-

vernement Kurland, 11, 71. lpp.
2 Hahn. Dreschmaschine m Postenden. — Landwirthschaftliche Mittheilungen

fūr das Kurlāndische Gouvernement, 1843, Nr. 6, 41. lpp.
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(31 —42 cm gari, 3—4 cm plati) zariem (81. att.). Lai pelavas labāk turētos

uz zariem, siekstā perpendikulāri zariem iestiprināja pulcinās vai saliektas

viciņas. Pēc tam graudus no pelavām atšķīra, izvētot cauri ovālam sietam

(samēri 127X49 cm, pinuma izmēri 0,5X1 cm), kuram kā malas, tā

dibens bija pīts no klūdziņām (82. att.). Kurzemes dienvidu daļā, Zemgalē,
Vidzemē un Latgales ziemeļu daļa garo pelavu atvētīšanai lietoja arī sietu-

kretuli, 1 kura rāmis bija liekts no krijas. Salmu atšķiršanai no graudiem

un pelavām lietoja lielus sietus (izmēri 150 X 175 cm, pinums 3 — 9X4 —

10 cm) (83. att.). Otrie sieti (samēri 82 X 112 cm) jau bija dažādu pi-
numu atšķirībā no tā, kādai labībai tie bija domāti. Miežiem un auzām

(84. att.) 'pinums bija retāks (acu izmēri IXI, 1,5X1,5 cm), rudziem

turpretim (85. att.) biezāks (acu lielums O,BXI, 0,5X1 cm).

82. att. Ziemeļkurzemes vētījamais siets

(Ventspils Piltenē — E 4, 1482).

Vētījot graudus, sietu kāra durvīs aiz sijas. Kāds no vīriešiem ar

lāpstu vai mazo sietiņu bēra tajā graudus, otrs purināja to, dažreiz stāvot

uz maza soliņa (86. att.). Rupjākie, smagākie graudi bira tieši zem sieta,

1 Vietējie nosaukumi:

kretulis — Dobeles Vecaucē, Saldus Zvārdē un Pampāļos;
kretels — Valmieras Rūjienā, Limbažu Alojā, Liepājas Grobiņā un Dunika, Talsu

Dundagā;
kretals

— Liepājas Rucavā, Talsu Dundagā;
kretuls — Saldus Ciecerē un Saldū, Talsu Mērsragā;
kreteklis — Valkas Smiltenē, Cēsu Drustos;

krateklis — Valmieras Skaņkalnē;
režģis — Madonas Vestienā un Lazdonā, Cēsīs, Gulbenes Tirza;

reksnis — Valmieras Ķieģeļos un Vaidavā;
rekslis — Dobeles Džūkstē;
sarvis (sal. ig. sari) — Valmieras Rūjienā, Naukšēnos un Vecatē, Limbažu Svetciema;

reķis — Saldus Lutriņos;
pelu siets

— Kuldīgas Snēpelē.
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83. att. Lielais vētījamais siets (Saldus Lutriņos — LVM E, 3117. mape).

vieglākie talak, bet vistālāk vējš aizpūta pelavas. Uz graudu kaudzes uz-

birušo vienu vai otru vārpiņu aizslaucīja ar zaru slotiņu.
Vidzemes centrālajā daļā līdz pat 19. gs. beigām saglabājās senas

vētīšanas iemaņas, kuras atzīmē jau 17. gs. autori. Tā, kuļot rudzus ar spri-
guļiem, graudus vispirms izmētāja ar laiškiņu un pēc tam vētīja sietā, bet

vasarājus, kurus galvenokārt mīdīja ar zirgiem (kā rezultātā izveidojās
daudz īso salmu), izvētīja vispirms sietā un pēc tam mētāja ar liekšķerīti. 1

Arī A. Hupelis 18. gs. norāda, ka latvieši Vidzemē labprātāk nekā igauņi
labību vēta mētājot. 2

84. att. Otrais vētījamais siets miežiem un auzām (Saldus Zvārdē —

LVM E, 3117. mape).

IJ.Her m a n n, cit. darbs, 35.—36. lpp.
2 A. W. H v p c 1. Topographische Nachrichten .

~
11, 296. lpp.
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Pēc graudu izvētīšanas sākās to šķirošana, ko izdarīja ar liekšķeri

(laiškinu) (87. att.). Mētātājs sēdēja uz bluķīša pie graudu kaudzes un

svieda tos ar laiškinu puslokā. Smagie graudi bira vētītajam tuvāk, vieg-

lie _ tālāk. Latgales dienvidaustrumos ar laiškinu veica visu vētīšanu un

vienīgi tīros graudus pārvētīja sietā.

Tādā veidā, kā tas aprakstīts, vētīšana ar tīru graudu iegūšanu notika

muižā, bet zemnieku saimniecībās — tajā gadījuma, ja vajadzēja atdot

labību muižai vai atbērt parādu magazīnā. Turpretim pašu vajadzībām

85. att. Otrais vētījamais siets rudziem (Saldus Lutriņos-
LVM E, 3117. mape).

zemnieki reti kad klaušu saimniecības sairuma posmā atvētīja graudus
no pelavām. A. Hupelis 18. gs. 70. gados norāda, ka muiža zemniekiem ari

aizdeva nevētītus graudus, jo viņi tik un tā jaukšot klāt pelavas. 1

Klaušu saimniecības sairums un preču-naudas saimniecības attīstība

iezīmēja lēnu, bet noteiktu pagriezienu arī kulšanas darba rīkos. Kulšanā

sāka mēģināt izmantot mašīnas.

Pirmās angļu tipa kuļmašīnas Latvijā parādījās 18. gs. beigās, 19. gs.

pirmajos gados tās lietoja Rencēnu muižā Vidzemē un Arlavas draudzē

Kurzemē. Dažus gadus vēlāk tās iegādājās arī Lejasciema muiža (Vid-

zemē), Birzes un Kalvenes muiža (Kurzemē). Tomēr klaušu saimniecības

iekārtas apstākļos šīs mašīnas neguva plašāku izplatību.

IA.W.Hu p c 1. Topographische Nachrichten ..., 11, 296. lpp. — Neražas gados zem-

nieki jauca klāt maizei ari papardes, sasmalcinātu koka mizu (sīkāk sk. I. L c i n a s а re.

Zemkopības darba rīki klaušu saimniecības sairuma posmā, 103. lpp.).
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86. att. Labības vētīšana.

Kuļmašīnas konstruēja arī latviešu amatnieki. Tā Veismaņu muižas

zemnieks — melderis Dāvids 18. gs. beigās izgatavoja kuļmašīnu, kas,

strādājot ar 4 cilvēkiem un 2 zirgiem, varēja vienā minūtē izkult divus

rudzu kūlīšus. Tā kā daži graudi to-

mēr izrādījās sadauzīti, tad Dāvids

apņēmās mašīnu uzlabot. Vidzemes

ekonomiskā biedrība, lai veicinātu

kuļmašīnu projektu iesniegšanu, pie-
šķīra viņam 50 dālderus un uzslavas

rakstu vācu un latviešu valodā. 1

Sakarā ar labības cenu pazemi-
nāšanos 19. gs. 20. gados lauksaim-

niecībā iestājās krize, no kuras izeju
muižnieki meklēja nevis tehnikas uz-

87. att. Liekšķerīte jeb laiškiņa

(LVM E,2474. mape).

labošanā, bet gan lopkopības, it īpaši aitkopības attīstībā. Tomēr, uzlabojot
vienu lauksaimniecības nozari, radās prasība uzlabot arī otru. Dabiski,

ka tas nebija iespējams bez kapitālieguldījumiem, bet muižniekiem, kas līdz

šim bija dzīvojuši tikai feodāli dzimtbūtnieciskā dzīves veida ietvaros, rū-

pējoties par ērtībām un greznību vien, ne vienmēr bija brīvi līdzekļi.
Preču-naudas saimniecības attīstība neizbēgami radīja muižu atkarību no

1 Jauna un Veca Laiku-Gramata. Jelgava, 1803., «Ziņa».
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pasaules tirgus cenu svārstībām, un izturēt konkurenci varēja, tikai palie-
linot darba ražīgumu. Muiža sākumā centās to panākt, pastiprināti izman-

tojot feodālā ražošanā vēl paslēptās iespējas. Ar vecajiem darba rīkiem

zemniekiem tagad vajadzēja tikt galā ar daudz lielāku slodzi, bet, tā kā to

nevarēja veikt ar agrāko klaušinieku skaitu, tad muiža paplašināja rijas
un palielināja zemnieku ārkārtējās klaušas. Šie muižas neatlaidīgie mēģi-

nājumi ar atstrādāšanu iegūt daudz lielāku produkciju noveda pie zem-

nieku pastiprinātas ekspluatācijas un veicināja to grimšanu nabadzībā.

Zemniekiem vajadzēja nakti kult muižas rijās, bet dienu strādāt dažādus

lauku darbus. Savu labību viņi kūla, kad pagadījās. Pat Pastendes muižas

īpašnieks Hāns 40. gados atzina, ka kulšana bija tas darbs, kur muiža vis-

mazāk rēķinājās ar zemnieku spēku un laiku.

19. gs. 30.—40. gadu pieredze rādīja, ka saimniekot pa vecam nav

vairs iespējams. Kaut arī muižnieki zemkopības darba rīku uzlabošanas

jomā joprojām centās atrast un izmantot pastāvošās atstrādāšanas saim-

niecības sistēmas rezerves, šie meklējumi nenovēršami veda pie atziņas,

ka nepieciešamas radikālas izmaiņas, kas noritētu kapitālisma attīstības

gultnē. Sajā laikā muižās bija jau uzkrājušās lielākas naudas summas,

kuras sāka ieguldīt lauksaimniecības attīstībā. Tagad jau varēja
iegādāties ne tikai lētākos, bet arī dārgākos zemkopības darba rīkus

kā, piemēram, kuļmašīnas. Bet strādāt ar tām nevarēja klaušu zem-

nieki, kas ne vienmēr bija apguvuši vajadzīgās darba iemaņas. Kuļmašīnas

lūza, nepārtraukti notika nelaimes gadījumi. Klaušinieku darbs muižai

sāka izmaksāt dārgāk par algoto darbaspēku. Tam pievienojās vēl tas, ka

19. gs. 40. gados sāka celties labības cenas. Taču iegūtās peļņas lielumu

noteica ne tikai saražotās produkcijas daudzums, bet arī tās pašizmaksa.
Tas viss veicināja mašīnu konstruēšanu un iegādi, kā arī straujāku pāreju
uz naudas renti. «Lauksaimniecības mašīnu izplatīšanās nozīmē,» raksta

V. Ļeņins, «ka kapitālisms izstumj atstrādāšanu.» 1

Kuļmašīnas galvenokārt ieveda no Anglijas. Tā kā šīs mašīnas ne

vienmēr bija piemērotas vietējiem apstākļiem, tad muižās lauku amatnieki

centās tās uzlabot. Tā muižnieks Hāns 1842. g. iegādājās savām Pasten-

des un Lubezeres muižām pēc Zaļās muižas parauga uzlabotu kuļmašīnu,
kas neatstāja graudus ne ziemāju, ne vasarāju labības vārpās, bez tam arī

attīrīja graudus no pelavām. Pēc savas konstrukcijas šī kuļmašīna bija
vienkārša, tā ka to varēja labot lauku galdnieki un kalēji. Par dzinējspēku
Hāna muižās izmantoja 5—6 vēršus, kuru vilkmi uz kuļmašīnu pārnesa
ģēpelis. Mašīna izmaksāja 315 rubļus, bet, pēc Hāna apgalvojuma, šo

summu varēja atpelnīt pirmajā gadā, jo ar mašīnu, strādājot mazākam

kūlēju skaitam, izkūla ātrāk un labāk. «Pastendē man ir 2 rijas,» rakstīja
Hāns 1842. g. novembra beigās, «kur es līdz šim vienā 6 un otrā 3 reizes

nedēļā ar 10 kūlējiem kūlu, pie labas ražas nobeidzu kulšanu ne ātrāk par
februāri un martu un pagājušajā gadā — tikai aprīlī. Septiņpadsmit nedē-

ļas, no kulšanas laika sākuma līdz šodienai, es kūlu rijā, kur stāv mašīna

1 V. I. Ļeņins. Kapitālisma attīstība Krievija. — Raksti, 3. sej., 193. lpp.
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un 6 reizes nedēļā ar 10 kūlējiem tika kults, 1839. g. rudenī izkuļot 1543

pūrus miežu, 1840. — 1630 un 1841. — 1697 pūrus, kamēr šogad ar mašīnu

(pie tam es strādāju tikai 3 reizes nedēļā ar 9 kūlējiem un ražas un sējas
laikā pat 8 dienas kulšanu atliku) līdz šodienai esmu izkūlis 2488 pūrus

labības.» 1

Kurzemē pagājušā gadsimta 40. gadu sākumā tika ievestas «Ranso-

mes» tipa kuļmašīnas.
2 Tomēr šo kuļmašīnu sarežģītās konstrukcijas un

rezerves daļu trūkuma dēļ, bet it īpaši tāpēc, ka darbam ar tām bija nepie-
ciešami pieredzējuši strādnieki, tās šajā laikā iegādājās maz.

3

Tirgus un konkurence spieda muižas arvien noteiktāk nostāties uz

kapitālistiskās ražošanas ceļa, kuras pamatprincipi bija ražot lētāk un

ātrāk. Muižnieki, prasot lētas un pēc savas konstrukcijas vienkāršas ma-

šīnas, kuras varētu labot un pat gatavot lauku amatnieki, reizē arī centās

samazināt kulšanai nepieciešamo cilvēku skaitu un apvienot kulšanu ar

vētīšanu. Dažās muižās vietējie amatnieki uz muižnieku pasūtījuma kon-

struēja vienkāršas koka kuļmašīnas. Lielāko no tām bija izgatavojis Uno

Ports 1848. g. Lizuma muižā. To darbināja ģēpelī iejūgti 8 zirgi, un, strā-

dājot ar 12—15 cilvēkiem, stundā varēja izkult līdz 10 vezumiem žavetu

rudzu. Bet, tā kā šādu mašīnas darba ražīgumu panāca, dzenot zirgus

rikšos, tad tie kulšanas laikā bieži bija jāmaina. Bez tam Porta kuļmašīnu

varēja izmantot tikai vienu gadu, 4
un 1850. g. barons Volfs ziņoja Vidze-

mes vispārnoderīgajai ekonomiskajai biedrībai, ka Lizuma muižā kuļ
atkal ar ruļļiem. 5

Lai veicinātu jaunu vietēju kuļmašīnu variantu konstruēšanu, Vidze-

mes vispārnoderīgā ekonomiskā biedrība izsolīja prēmijas. 1852. g. prē-

miju 700 rubļu (sudrabā) apmērā piešķīra Aijažu muižas īpašniekam Brē-

mam. Mašīnas izgatavošanā Brēms vadījās no principa, lai tā būtu vien-

kārša, pēc iespējas ar mazāku skaitu atlietu dzelzs daļu, kuru izgatavošanu
var veikt vienīgi fabrikās, kā arī, lai mašīnas izmēri būtu tādi, ka zemnieku

zirdziņi to varētu pavilkt. 6 Tomēr liekas, ka Brēms būs pārāk centies vien-

kāršot tās konstrukciju, jo vēlāk Vidzemes ekonomiskajā biedrībā tika

iesūtītas sūdzības, ka viņa kuļmašīna neatbilst visām prasībām. Tādējādi

muižnieku, kā arī Vidzemes vispārnoderīgās ekonomiskās biedrības cen-

tieni konstruēt lētu koka kuļmašīnu beidzās nesekmīgi.

1 Hahn. Dreschmaschine m Postenden, 44. lpp.
2

Jahresbericht der Allerhochst bestātigten Kurlāndischen okonomischen Gesellschaft

fur 1845. — Kurlāndische landwirthschaftliche Mittheilungen, 1846, Nr. 12, 92. lpp.
3 Der Maschinenbau und die Landwirthschaft. — Kurlāndische landwirthschaftliche

Mittheilungen, 1849, Nr. 22, 172. lpp.
4 Nachrichten iiber die Verhandlungen der Livlāndischen gemeinnūtzigen und oko-

nomischeu Societāi m den am 17. bis 23. Januar 1849 m der Stadt Dorpat gehaltenen
General-Sitzungen. — Livlāndische Jahrbiicher der Landvvirthschaft. Neue Reihenfolge,

XI, 1. Heft, 1850, 57.-58. lpp.
5 Nachrichten ūber die Verhandlungen der Livlāndischen gemeinniitzigen und

okonomischen Societāt m der Sitzung am 16., 17. und 20. Januar 1850. — Livlāndische

Jahrbūcher der Landwirthschaft. Neue Reihenfolge, XII, 1. Ней, 1852, 14. lpp.
6 В reh m. Beantwortung einer Anfrage ūber meine Dreschmaschine. — Kurlān-

dische landwirthschaftlicheMittheilungen, 1854, Nr. 5, 33.-34. lpp.
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Pagājušā gadsimta 50. gados par labākām tika atzītas H. Hekera

darbnīcā Iļģuciemā izgatavotās uzlabotās angļu firmas «Garrett and Sons»

kuļmašīnas, kas vienlaicīgi graudus arī izvētīja (88. att.). Kuļmašīnas

vārpstas padeva izvētītos graudus uz noslēgtu kameru, kam bijasvarīga
nozīme kontrolei. Strādājot ar 6 kūlējiem, mašīna vienā stundā izkūla

4 vezumus rudzu vai kviešu un 5—6 vezumus miežu vai auzu. Līdz 1857. g.

88. att. H. Hekera darbnīcā 19. gs. 50. gados ražotā kuļmašīna.

Hekera kuļmašīnas bija iegādājušies grāfs Mengdens Mujānu muižā, Grote

Mālpils, barons Jozefs Volfs Jaunrozes, Д. Fītinghofs Stāmerienas

muižā v. c.
1 Vidzemes vispārnoderīgā ekonomiskā biedrība savā darbības

pārskatā par laiku no 1853. līdz 1861. g. augsti novērtē arī Vērmaņa darb-

nīcā Vecsudmaļos pēc ārzemju paraugiem izgatavotās kuļmašīnas. 2

Ar firmas «A. Thilo» starpniecību Latvijā tika ievestas arī tieši pašas
angļu firmas «Garrett and Sons» mašīnas. Tikai 1857./58. gadā vien šādā

kārtā ieveda 8 zirgu kuļmašīnas, 10 pārvietojamās tvaika kuļmašīnas un

9 lokomobiles. 3

1 Kurlāndische landwirthschaftlicheMittheilungen, 1857, Nr. 24.
2

Generalbericht ūber die Thātigkeit der Kaiserlichen Livlāndischen gemeinnūtzigen
und oconomischen Societāt m den Jahren 1853—1861.

— Livlāndische Jahrbiicher der

Landvvirthschaft. Neue Reihenfolge, XIV, 4. Heft, 1861, 12. lpp.
3

ERAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ū. 335, i. 4—5.
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Firmas «Thilo» ievestās Gareta kuļmašīnas ar ģēpeli tika eksponētas
2ri 1860. g. lauksaimniecības izstādē Tērbatā. Valmiermuiža demonstrēja
tur darbā divus teicami izstrādātus kuļmašīnas modeļus, kas bija gatavoti

pēc veco koka mašīnu parauga. Vidzemes vispārnoderīgās ekonomiskās

biedrības sekretārs K. Hēns savā izstādes novērtējumā gan atzina, ka tās

vairs neatbilst saimniecības prasībām, bet, tā kā koka kuļmašīnas varēja
izgatavot arī lauku amatnieki un tās

izmaksāja lētāk nekā lielie tīrkūlēji,
tās bija sastopamas zemnieku saim-

niecībās līdz pat 19. gs. beigām, it

īpaši tādās vietās, kur fabrikās dari-

nātās smagās mašīnas slikto ceļu dēļ

nevarēja. ievest. Salmu tālākai aiz-

sviešanai šādām koka kuļmašīnām
dažreiz pievienoja arī transportieri.

Tā kā kuļmašīnas kūla arī nekal-

tētu labību, tad graudus pēc tam kal-

tēja rijā. E. Reke Ozolmuižā 1851.—

1852. g. uzcēla pat īpašu graudu
kalti. 1

Katrai zemnieku saimniecībai,

pat ja tā bija puslīdz turīga, iegādā-
ties lielos tīrkūlējus nebija pa spē-

kam, tāpēc izveidojās kuļmašīnu lie-

totāju sabiedrības. Viena no pirma-
jām tika dibināta Rencēnos 1867. g.

19. gs. 50. gadu beigās zirga
spēku kuļmašīnu darbināšanā sāka

nomainīt tvaiks. Kurzemē 1863. g.

bija reģistrētas 186 zirga kuļmašīnas,
divas ar ūdens spēku dzenamas un 31

tvaika kuļmašīna. 2 Novērtējot lauk-

saimniecības attīstību no 1853. līdz

89. att. 19. gs. 60.—70. gados lietotā

lokomobile.

1861. g., Vidzemes vispārnoderīgā ekonomiskā biedrība norādīja, ka «Vid-

zeme arī attiecībā uz kuļmašīnām šajā posmā saimnieciski un tehniski ātri

panāca vairāk attīstītās rietumu zemes».
3

Lokomobiles galvenokārt ieveda no ārzemēm (89. att.). Tā 1874. g.
no Kurzemē nodarbinātajām 73 lokomobilēm 70 bija ievestas no Anglijas,
2 — no Vācijas un tikai viena ražota Rīgā. 4

1 E. Re с к c. Das Trocknen des ungedorrt gedroschenen Getreides. — Kurlāndische
landwirthschaftliche Mittheilungen, 1857, Nr. 6, 41.—43. lpp. (rakstam pievienots ari

kaltes plāns).
2 Statistisches Jahrbuch lūr das Gouvernement Kurland fur 1863. Mitau, 1863, 13. lpp.
3 Generalbericht ūber die Thātigkeit der Kaiserlichen Livlāndischen gemeinnūtzigen

.und oconomischen Societāt m den Jahren 1853--1861, 12.—13. lpp.
4 Обзор Курляндской губернии за 1896 г., 262. lpp.



Kuļmašīnu lietošana muižās un pāreja uz naudas renti nevarēja ne-

ienest izmaiņas arī vētīšanā. Nogurdinošo un ilgstošo graudu vētīšanu ar

rokām aizstāja mašīnu darbs. Vētījamās mašīnas izgatavoja Tilo un He-

kera darbnīcās. Lielākās.no tām stundā attīrīja no pelavām 12—20 pūrus

un maksāja 130 rubļus, bet mazākās, kas tajā pašā laikā iztīrīja 10—12

pūrus, maksāja 103 rubļus. Lielu atsaucību ieguva mazas un (galvenais)
lētākas (55 rubļi) Hekera darbnīcās ražotās amerikāņu tipa vētījamās
mašīnas. Lētas vētījamās mašīnas, kas nebūt nebija sliktākas par fabrikās

ražotajām, sāka izgatavot arī lauku amatnieki. Tā Mārtiņš Lapiņš no Vec-

salacas Tērbatas lauksaimniecības izstādē eksponēja trīs graudu un lin-

sēklu vētījamās mašīnas, kas maksāja 30, 40 un 45 rubļus. 1 Vētījamās
mašīnas 19. gs. 40. gados lietoja arī dažās Ludzas un Rēzeknes apriņķa
muižās. 2

Dažās muižās jau 19. gs. 40. gados arī vētījamās mašīnas sāka dar-

bināt ar ūdens spēku. 3 Tomēr dzinējspēku vētīšanai izmantoja samērā reti.

No teiktā redzam, ka kulšanai un vētīšanai Latvijā klaušu saimnie-

cības sairuma posmā lietoja primitīvus darba rīkus, kas atbilda feodālās

lauksaimniecības apstākļiem, kad zemnieks kūla muižnieka labību ar sa-

viem darba rīkiem. Šajā laikā Ziemeļkurzemē, Zemgalē ap Dobeli un Aus-

trumlatgalē vēl sastopam vecāko labībaskuļamo darba riku —vāli, ko izman-

toja garkūļu kulšanai. Vasarāju un ziemāju kulšanai lietoja spriguļus vai

arī tos izmīdīja ar zirgiem. Sakarā ar dažādo Latvijas apgabalu nevienmē-

rīgo ekonomisko attīstību arī kuļamo darba rīku attīstībā vērojamas atšķi-
rības. Tā, ja Vidzemē, Latgalē un Augšzemē vasarājus izmīdīja ar zirgiem,
bet rudzus izkūla ar spriguļiem, tad Kurzemē kā ziemājus, tā vasarājus

izmīdīja ar zirgiem. Kurzemes ziemeļos, kur sakarā ar zemes mazo auglību

un jūras tuvumu bija izveidojusies kompleksa zemkopības un zvejniecības
saimniecība, rudzu kulšanai līdz pat 19. gs. beigām saglabājās vāle.

Bet līdz ar naudas-preču saimniecības attīstību, ar pastiprināto labī-

bas ražošanu pārdošanai klaušinieki ar primitīviem darba rīkiem vairs ne-

spēja veikt nepieciešamos darbus. No vienas puses, muižas centās vēl pa-
lielināt klaušas, bet, no otras, sākas arī dažādu jaunu, efektīvāku darba

rīku meklējumi. Šajā sakarībā tad arī tika ieviests kuļamais bluķis. Bet

konkurence pasaules tirgū spieda muižniekus ražot ātrāk un lētāk, un viņi
sāka ieviest mašīnas, kas savukārt sekmēja kapitālisma attīstība

laukos.

1 X- Hehn. Die Ausstellung landwirthschaftlicher und gewerblicher Producte m.

Dorpat, vom 1.—7. September 1860, 49.—50. lpp.
2 ЦГИАБ, <p. 1628, оп. 1, дела 256, 527, 529.
3 Во 1 sсh w i n g. Ueber eine Windigungsmaschine mit Triebkraft von Wasser. —

Kurlāndische landwirthschaftliche Mittheilungen, 1846, Nr. 4, 25.-26. lpp.
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NOSLĒGUMS

Dzimtbūšanas un klaušu saimniecības iekārtā iedzīvotāju galvenā
nodarbošanās Latvijā bija zemkopība. Zeme bija muižnieku feodālais īpa-

šums. Katra muiža līdz ar muižas novadu bija samērā noslēgta vienība
>

kurā visu noteica dzimtkungs vai nomnieks un kur gandrīz visu nepiecie-
šamo ražoja ar klaušu zemnieku rokām. Laukus apstrādāja zemnieki ar

pašu gatavotiem darba rīkiem. Feodālisma laikmetā tāda muiža bija vāji
saistīta ar tirgu. V. Ļeņins par to rakstīja: «. . . aprakstāmās saimniecības

sistēmai kā nosacījums un sekas bija ārkārtīgi zemais un sastingušais
tehnikas stāvoklis, jo saimniekošana atradās sīko zemnieku rokās, kurus

nospieda trūkums, kurus pazemoja personīgā atkarība un garīgā tum-

sība.» 1

Kapitālisma attīstības Rietumeiropā un Krievijas iekšējā un ārējā tir-

gus paplašināšanās rezultātā tirdzniecībā plaši iesaistījās arī Latvijas
muižnieki. Bet labības ražošana pārdošanai, kā norāda V. Ļeņins, jau bija
dzimtbūšanas sabrukuma vēstnesis. 2

Attīstoties preču-naudas saimniecībai, klaušu iekārtai vajadzēja pie-
mēroties tirgus prasībām. Lai palielinātu pārdodamo produktu daudzumu,
muižnieki paplašināja muižas laukus, uzarot pļavas un ganības, dedzinot

līdumus, kā arī pievienojot muižai zemnieku tīrumus. Muižās noritēja jauni
meklējumi ar nolūku panākt lauksaimniecības intensifikāciju, kuri skāra

kā zemes apstrādāšanas sistēmu, tā primitīvos zemkopības darba rīkus.

Trīslauku sistēmas uzlabojumi saistījās ar dažādu vietējo mēslojumu veidu

izmantošanu, ar augsnes vairākkārtīgu uzaršanu un ecēšanu pirms sējas,
savlaicīgu sēju, jaunu kultūru audzēšanu un papuves izmantošanu. Pēdē-

jais jau bija solis uz jaunu augu seku, kas prasīja arī jaunus darba rīkus.

Klaušu saimniecības iekārtas sairuma posmā 18. gs. otrajā pusē un

19. gs. sākumā latviešu zemnieki kā muižas, tā sev iedalīto zemi apkopa
pēc trīslauku sistēmas ar dziļaršanai nepiemērotajiem spīļu arkliem un

sairdināja augsni ar koka ecēšām. Rudenī labību nopļāva ar sirpjiem,

1 V. I. Ļeņins. Kapitālisma attīstība Krievija. — Raksti, 3. sej., 159. lpp.
2 Turpat, 158. lpp.
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vienrocēm un izkaptīm, bet izkūla ar valem un spriguļiem, ka ari izmīdīja
ar zirgiem.

Pāriet uz racionālu zemkopību neatļāva pastāvošā dzimtbūtnieciskā

klaušu saimniecības iekārta, kapitālu trūkums. Tādos apstākļos vienīgais
līdzeklis, lai panāktu zemkopības produktu ražošanas palielināšanu, bija
pacelt zemes dabisko auglību, izmantojot dzimtbūtnieciskajā klaušu saim-

niecībā vēl esošās iespējas. Un muižnieki palielināja klaušas, pieprasot
muižas lauku rūpīgāku apstrādāšanu, div- un trīskārtīgu aparšanu, vai-

rākkārtīgu noecēšanu, paplašināto lauku ražas ātrāku novākšanu bez zu-

dumiem un izkulšanu. Zemniekam ar spīļu arklu un nodzītu zirgu vaja-

dzēja dienā uzart 1 pūrvietu (apmēram 60X61 m). Lai to apartu, klau-

šiniekam bija jādzen arkls 400—460 reizes visā pūrvietas garumā. Zirgam
vilkšanas slodze līdzinājās apmēram 2,5 birkaviem, t. i., vienam vidējam
vezumam. Ar šādu smagumu arājam un viņa zirgam, aparot vienu pūr-
vietu, dienā bija jānostaigā 25—27 kilometri. Rezultātā muižas iedalītās

palielinātās platības aparšanai zemnieks bija spiests ņemt līdz ne tikai

vēl vienu zirgu, lai aršanas laikā zirgus varētu mainīt, bet dažreiz arī

palīgarāju. Tikai tādējādi muižas ierādīto tīrumu varēja apstrādāt laikā.

Tomēr vissmagākais darbs bija labības kulšana rijās, kas parasti no-

tika naktīs. Bezmiega naktis smagā darbā ārkārtīgi nogurdināja dienā

nostrādājušos cilvēkus. Bet tā tika sasniegta klaušu zemnieka augstākā

ekspluatācijas pakāpe. Pateicoties galvenokārt zemnieku darba apjoma

maksimālajai palielināšanai, Latvijas muižnieki guva no savām muižām

samērā labus ienākumus. T. KHngštets jau 18. gs. 60. gados norādīja, ka

Vidzeme lauksaimniecības racionalizācijas ziņā nebūt nav sasniegusi

Anglijas, Šveices vai dažu Vācijas provinču līmeni, bet tomēr vietējie
muižnieki iegūst lielāku peļņu nekā daļa Krievijas muižnieku. Tāpēc KHng-
štets ieteica pēdējiem mācīties no Vidzemes muižniekiem, 1 kas vispirms no-

zīmēja mācīties labāk izkalpināt zemnieku. Klaušu saimniecības sairuma

posmā zemnieki nokļuva divkāršās — dzimtbūtnieciskās un kapitālistiskās

ekspluatācijas jūgā, pie kam darba smagumu noteica tieši nepietiekamā ka-

pitālisma attīstība, kad preču ražošana noritēja ar klaušinieku rokām un

līdz ar to ar primitīviem darba rīkiem.

Racionālu darba rīku iegāde bija saistīta ar kapitālieguldījumiem.
Zemniekiem tam nebija ne līdzekļu, ne intereses. Bet arī muižniekiem, kas

visu laiku bija pieraduši tērēt naudu (bieži vien ļoti lielas summas) tikai

greznībai, brīvu līdzekļu bija maz. Ja arī tādi atradās, tad muižnieks bai-

dījās iegādāties par tiem dārgus darba rīkus, kuri būtu jāuztic klaušu zem-

niekiem. Tāpēc 18. gs. beigas un 19. gs. sākums iezīmējās ar tādu jaunu
darba rīku meklējumiem, kurus lēti varētu izgatavot paši lauku amatnieki.

Tomēr arī uzlaboto darba rīku lietošana drīz vien parādīja, ka galvenais
uzdevums

— ražot ātrāk un lētāk — ar tiem netiek atrisināts. Lai to sa-

sniegtu, bija nepieciešams pāriet uz jauniem, moderniem darba rīkiem, kas

savukārt prasīja pāriet no klaušu darba uz algota darbaspēka izmantošanu

1 ТВЭО, V, 1767, 64.-65. lpp.
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muižās. Tātad ražošanas spēku augošais attīstības līmenis prasīja izmainīt

pastāvošās ražošanas attiecības. Šāds lūzuma posms Latvijas lauksaimnie-

cībā iezīmējās 19. gs. 30.—50. gados.
Racionālie darba rīki vispirms tika ieviesti muižās. Zemnieki tos iegā-

dājās daudz vēlāk. Gandrīz vēl visu 19. gs. trūcīgās un vidējās zemnieku

saimniecībās strādāja ar tādiem pašiem primitīviem zemkopības darba

rīkiem, kādus lietoja tēvi un pat tēvutēvi. Tāpēc uz rakstīto avotu, kā arī

uz etnogrāfiskā materiāla pamata ir iespējams izdalīt noteiktus novadus,

Kur bija izplatīti attiecīgie zemkopības darba rīki, to varianti, detaļas, ter-

minoloģija utt.
*

Šādu lokālo atšķirību izveidošanos noteica vispirms attiecīgu novadu

-ekonomiskie apstākļi, zemes apstrādāšanas sistēmas un augsnes.

Tā egļu zaru ecēšu ilgstošu saglabāšanos Vidzemē un Latgalē sekmēja

vietējā klaušu saimniecības iekārta, kas blakus trīslauku sistēmai saglabāja
arī arhaisko līdumu zemkopību. Sakņainā un celmainā līdumā eglenes bija
visai piemērotas, bet smilšainā augsnē, kuru vēl uzirdināja ar spīļu arklu,
tās derēja arī tīrumu apstrādāšanai. Turpretim Kurzemes un Zemgales her-

cogistē, sakarā ar šeit izplatītām mālainām augsnēm un samērā mazo

meža platību, kā arī pateicoties hercoga Jēkaba piekoptajai merkantilisma

politikai, zemkopības attīstība noritēja straujāk: jau 17. gs. eglenes pa-
zuda — tās nomainīja pītās ecēšas. Bet tā kā arī pītās ecēšas nespēja pie-
tiekami sasmalcināt augsni un iemaisīt sēklu, tad hercoga domēnēs sēklu

nevis ieecēja, bet ieara ar spīļu arklu.

Tāpat vecākā labības kuļamā darba rīka — vāles saglabāšanās Kurze-

mes ziemeļu daļā, kā ari Igaunijas salās nebūtu izskaidrojama ar etnisku

radniecību, bet gan ar līdzīgu ekonomiku. Smilšainās augsnes zemās aug-

lības dēļ Ziemeļkurzemē zemkopība nesasniedza tādu attīstības pakāpi kā

Kurzemes centrālajā un dienvidu daļā. Bieži vien par zemnieku galveno
iztikas avotu šeit kļuva zvejniecība, un līdz ar to viņiem neradās īpaša va-

jadzība uzlabot zemkopības darba rīkus. Daudzējādā ziņā līdzīga aina iz-

veidojās arī Vidzemes centrālajā daļā, kur saglabājušās senākās vētīšanas

iemaņas: šeit zemnieki, kuru rīcībā bija tikai visai nelielas mazaugiīgas
zemes platības, pievērsās citam nodarbošanās veidam — amatniecībai.

Tomēr nebūtu pareizi uzskatīt, ka zemkopības darba rīki neder par

avotu etniskās vēstures jautājumu pētīšanai. To detaļu dažādās formas,

terminoloģija, kā arī pats darba process sniedz etniskās vēstures pētnie-
kiem prāvu materiālu, kurā rod savu atspulgu tās etniskās grupas,kas kād-

reiz dzīvojušas vai dzīvo dotajā teritorijā. Izsekojot zemkopības darba

rīkiem, Latvijā klaušu saimniecības sairuma posmā var izdalīt trīs rajo-
nus — rietumu (Kurzeme), centrālo (Vidzeme un Zemgale) un austrumu

(Latgale un Augšzemes austrumu daļa).
Rietumu rajons pēc zemkopības darba rīkiem atšķiras no pārējiem

rajoniem ar spīļu arkla balsta formu (taisnstūra dēlis ar caurumiem, aiz

kuriem arājs tur arklu), pēc ražas novākšanai lietotajiem darba rīkiem

(garkāte), kā arī pēc vētīšanas piederumiem (kretulis, dakšas, sieti). Šī

rajona robežās izdalās vēl Kurzemes ziemeļu daļa, kas atšķiras pēc spīļu



arkla izmēriem, kurš līdzīgs Igaunijas arklam ar dzērvītēm; analoģija ar

Sāmsalu novērojama šeit arī tajā apstāklī, ka ziemeļkurzemnieki netrin

izkapti pļavā, bet ņem līdzi vienam izkapts kātam vairākas mājās uztrītas

izkaptis. Kurzemes dienvidu daļā kā darba rīku formās, tā arī terminolo-

ģijā vērojama zināma radniecība ar Lietuvas rietumu daļu — Žemaitiju.
Latvijas centrālā daļa atšķiras no rietumu un austrumu rajoniem ar

vienroces lietošanu labības novākšanai un labības vētīšanu tikai ar sie-

tiem un mētāšanu. Pēc dažām zemkopības darba rīku īpatnībām tā tu-

vinās rietumu rajonam (spriguļa vāli piesien pie kāta, apmetot cilpu ap
vālē iegrieztu ierobu; garkātei ir divas rociņas), bet pēc citām — austrumu

rajonam (pēc arkla balsta formas). Tāpat kā Kurzemē, tā arī te izdalās

Vidzemes ziemeļu daļa, kas pēc terminoloģijas radniecīga Igaunijas dien-

vidu daļai.
Austrumu rajons pēc darba rīkiem atšķiras no iepriekšējiem diviem

rajoniem'ar garkātes rociņu skaitu un formu (viena apliekta rociņa), pēc

spriguļa vāles piesiešanas veida (vāli piesien pie kāta, izverot auklu cauri

kātā ieurbtam caurumam), bet it īpaši pēc darba rīku detaļu terminolo-

ģijas, kurā daudz kopēja ar krievu un baltkrievu, kā arī lietuviešu attiecīgo

terminoloģiju.
Dažādo zemkopības darba rīku izplatības robežas visumā sakrīt ar

tām Latvijas galveno apgabalu robežām, kas noteiktas uz citu materiālās

kultūras elementu, tai skaitā arī arheoloģisko atradumu, pētīšanas pamata.
Tas ļauj secināt, ka šo apgabalu izveidošanās procesā bez ekonomiskā

faktora zināma nozīmebija ari etniskām atšķirībām.

Zemkopības darba rīki ne tikai atspoguļo ražošanas spēku attīstības

līmeni vienā vai otrā Latvijas rajonā, tie arī glabā senas tradīcijas, kas

ļauj tos izmantot tautas etniskās vēstures problēmu noskaidrošanai.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ В ЛАТВИИ

В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ БАРЩИННОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕЗЮМЕ

Основной задачей монографии является изучение развития и изме-

нения земледельческих орудий труда в Латвии в период перехода от

феодального способа хозяйствования к капиталистическому. Однако в

связи с тем, что изменения в орудиях труда связаны с переменами в

системе земледелия и в производственных отношениях, автор труда ча-

стично затрагивает и эти вопросы. Кроме того, в работе предприни-
мается попытка проследить и различного рода локальные особенности

земледельческих орудий в Латвии.

При написании монографии использованы полевые материалы эт-

нографических экспедиций, архивные и музейные данные, а также труды

современных описываемому периоду авторов, посвященные вопросам
сельского хозяйства.

Земледельческие орудия периода феодализма в Латвии,* как и

в других местах, отличались своей простотой и консервативностью

форм. Их примитивность в условиях крепостничества определялась фе-
одальным способом производства. Крепостной крестьянин обрабатывал
свой надел, равно как и барское поле, по трехпольной системе с по-

мощью сохи, не приспособленной для глубокой пахоты; для рыхления

почвы использовалась деревянная борона. Осенью хлеб жали серпом,

полукосой и длинной косой, молотили цепом, билом или лошадьми.

Перемены в развитии земледелия отмечаются начиная со второй
половины XVIII в., когда с общим развитием производительных сил в

Европе, с расширением мирового рынка в него все в большей мере

стали вовлекаться и прибалтийские помещики. С появлением необходи-

мости увеличивать выход сельскохозяйственной продукции основное

внимание стали уделять повышению плодородия земли. Для того чтобы

повысить урожайность, изыскивались возможности улучшить удобрение
полей, большее значение стали придавать рыхлению почвы, своевремен-

ности проведения сева, уборки урожая, а также выращиванию новых
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культур. Эти мероприятия имели целью усовершенствовать характер-

ную для феодализма трехпольную систему и приспособить ее к требова-
ниям товарно-денежного хозяйства. В связи с этим в сельскохозяйствен-

ной литературе, выходившей в конце XVIII и в начале XIX в. (работы
И. Фишера, А. Гупеля, В. Фрибе, Г. Дулло и других авторов), находим

указания как относительно выращивания новых сельскохозяйственных

культур и многопольной системы, так и о новых земледельческих ору-

диях. Эти моменты лишний раз свидетельствуют о стремлении помещи-

ков получать со своих полей повышенные урожаи хлебов для продажи
и винокурения.

В то же время переходу к рациональной системе земледелия в конце

XVIII — начале XIX в. препятствовало существовавшее в то время бар-

щинно-крепостническое хозяйство и недостаток у помещиков свободных

денежных средств. В этих условиях увеличения производства продук-
тов земледелия можно было достигнуть только путем повышения естест-

венного плодородия земли, используя для этого еще сохранившиеся в

недрах барщинно-крепостнического хозяйства резервы. Помещики уве-
личивали барщину, требуя более тщательной обработки барской пашни,

двух- и трехкратной вспашки, многократного боронования, быстрой
уборки урожая без потерь с увеличившихся посевных площадей. Бар-
щинник с сохой и загнанной лошадью должен был за день вспахать

одно пурное место пашни (приблизительно 60X61 м). Для этого-

крестьянин вынужден был делать 400—460 прогонов во всю длину этого

поля. Тягловое усилие лошади равнялось при этом приблизительно 2,5

берковца (25 пудов), т. е. весу среднего воза. Для того чтобы вспахать

одно" пурное место пашни, пахарь и его лошадь должны были пройти,

преодолевая такое сопротивление, 25—27 км в день. В результате, чтобы

вспахать увеличенную площадь барской пашни, крестьянин вынужден

был брать на пахоту не только двух лошадей, меняя их во время ра-

боты, но и помощника-пахаря. Однако самым тяжелым видом работы
была молотьба хлеба в риге, которая обычно производилась ночью.

Бессонные ночи тяжелого труда крайне утомляли наработавшихся за

день людей. Тем не менее именно так достигалась высшая степень

эксплуатации барщинного крестьянства.

Помещики Латвии получали сравнительно высокие доходы в основ-

ном именно благодаря максимальному увеличению объема работ, вы-

полнявшихся крестьянином. Уже в 60-х годах XVIII в. Т. Клингштет

указывал, что в отношении рационализации сельского хозяйства Вид-

земе хотя и не достигла уровня Англии, Швейцарии или отдельных про-
винций Германии, но все же владельцы местных имений получают боль-

шие доходы, чем значительная часть помещиков в русских губерниях.

Поэтому Клингштет советовал последним брать пример с видземских по-

мещиков
1
,

что означало, в первую очередь, учиться лучше эксплуати-

ровать крестьян. В период распада барщинного хозяйства крестьяне

1 ТВЭО, ч. V, 1767, стр. 64—65.
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попали под двойное ярмо — они несли на себе бремя и феодальной, и

капиталистической эксплуатации, причем тяжесть труда определялась
именно недостаточным развитием капитализма, поскольку товар произ-
водился руками барщинника с помощью примитивных орудий труда,

Приобретение усовершенствованных орудий труда было связано с

необходимостью капиталовложений. Крестьяне были лишены и средств,
и заинтересованности в этом, помещики же, привыкшие тратить деньги

(зачастую крупные суммы) только на предметы роскоши, имели очень

мало свободных средств. Однако, даже располагая ими, помещик опа-

сался приобретать дорогостоящие орудия труда, так как не решался

доверить их крепостному. Поэтому конец XVIII и начало XIX в. харак-

теризуются попытками усовершенствовать прежние примитивные орудия

труда и поисками новых орудий, которые могли бы без особого труда

изготовляться местными сельскими ремесленниками.
Одним из подобных орудий, нуждавшихся в усовершенствовании,

была соха. Для того чтобы она легче взрезала слой дерна, секретарь

Лифлиндского общеполезного экономического общества В. Фрибе в

1808 г. рекомендовал использовать лемех с заостренными краями, кото-

рый легко перерезал бы корни сорных растений в пласте. С этой же

целью в 1848 г. И. Йонсон (имение Эзере) снабдил лемех обыкновенной

сохи ножом шириной в 2V2—3 дюйма, наружный край которого был

выгнут вверх (рис. 20). Для того чтобы отваливать пласт во всю глу-

бину вспашки, В. Фрибе, Г. Дулло и некоторые другие рекомендовали

изготовлять соху с широким лемехом и отвалом.

В 1818 г. граф Л. Меллин предложил заменить в Видземе борону-

суковатку эстонской коленчатой бороной, утверждая, что это приведет

к повышению качества рыхления почвы. Однако рекомендация Меллина

была отвергнута Лифляндским общеполезным экономическим общест-

вом ввиду того, что суковатка была хорошо приспособлена для бороно-

вания подсеки и засоренной валунами пашни.

В целях своевременной уборки зерновых на увеличившихся посев-

ных площадях помещик Грюневальд для своих имений Койка и Лайметс

и барон Вольф для имения Лизум выписали в 40-х годах XIX в. из

Штирии (Австрия) косу для уборки хлебов, которая по величине пре-

восходила косы, применявшиеся в Латвии и Эстонии. Большие размеры

и вес явились, по-видимому, причиной того, что в Латвии эта коса

нашла сравнительно небольшое распространение.

Чтобы ускорить обмолот хлебов, были расширены и усовершенство-
ваны сушильные риги. Расширение риги и гумна давало возможность

сушить большие количества зерна, которые крестьяне не в состоянии

были обмолотить с помощью старых орудий труда. Поэтому в начале

XIX в. в Имениях стали применять легко изготовляемый и дешевый

каток для молотьбы (рис. 75—80).
Все же ни применение усовершенствованных орудий труда, ни уси-

ленная эксплуатация задавленного нуждой крепостного крестьянина не

решали основной задачи — производить быстрее и по возможности
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больше и дешевле. Для достижения этой цели необходимо было перейти
к использованию новых, современных орудий труда, а это, в свою оче-

редь, было связано с переходом от барщины к использованию в име-

ниях наемной рабочей силы. Этот переломный период обозначился в

Латвии в 30—50-х годах XIX в.

Новые, рациональныеорудия труда были внедрены в первую очередь

в имениях. В Курземе первые плуги появились в 1833 г. в казенном име-

нии Вирцава. Одновременно в одном из фольварков этого имения был

осуществлен переход к многопольной системе. Несколькими годами

позднее в имении Валтайки ганноверский экономист Дейхман изготовил

плуг и борону, которые нашли применение в ряде имений Видземе, Кур-
земе и Эстонии. Помимо этого плуга, в 40-х годах XIX в. в имениях

пользовались плугами гоэнгеймского и других иностранных типов. При-
менение плуга особенно расширилось после того, как в середине XIX в.

мастерские И. Вермана и Г. Гекера в Риге стали выпускать модель,

приспособленную к местным условиям. Наряду с плугом, в имениях

использовались бороны с железными зубьями, культиваторы и катки

для почвы. В тот же период помещики все в большей степени стали ис-

пользовать для обмолота хлебов молотилки.

Значительно позднее стали приобретать новые орудия труда кресть-

яне. Почти до конца XIX в. в бедняцких хозяйствах и хозяйствах серед-
няков продолжали работать теми же прадедовскими орудиями труда.

В связи с этим на основании данных письменных источников и этно-

графического материала представляется возможным выделить опре-

деленные территории, на которых были распространены соответствую-

щие земледельческие орудия, их варианты, детали, терминология в

обозначении деталей и т. д. Образование локальных особенностей ору-

дий труда определялось, в первую очередь, экономическими усло-

виями соответствующих территорий, системой обработки земли и харак-

тером почв.

Так, длительное употребление суковатки на территории Видземе и

Латгале стимулировалось местным укладом барщинного хозяйства, при

котором наряду с трехпольной системой сохранялось и архаическое

подсечное земледелие. На подсеке, где оставались корни к пни деревьев,

борона-суковатка была весьма подходящим орудием, а на песчаной

почве, дополнительно взрыхлявшейся с помощью сохи, она могла быть

использована и для обработки полей. В противоположность этому, на

территории Курземско-Земгальского герцогства, где почвы были глини-

стыми и леса занимали сравнительно небольшие площади и где сказа-

лись также результаты осуществлявшейся герцогом Яковом политики

меркантилизма, развитие земледелия было более быстрым: суковатка

исчезла здесь уже в XVII в. — на смену ей пришла плетеная борона. Но

так как и с ее помощью нельзя было в достаточной степени размель-

чить почву и заделать семена, то в герцогских доменах семена не забо-

роновывались, а запахивались сохой.

Аналогичным образом сохранение в северной части Курземе и на
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эстонских островах старинного орудия для обмолота хлеба — била —

объясняется отнюдь не этнической близостью этих территорий, а сход-

ством экономических условий. Невысокое плодородие глинистых почв

в северной Курземе было причиной того, что земледелие здесь не до-

стигло такого уровня развития, как в центральной и южной части этой

области. Зачастую основным источником средств существования для

крестьянина здесь становилось рыболовство, в связи с чем отпадала

острая необходимость улучшения земледельческих орудий труда. Сход-

ное во многих отношениях положение создалось в центральной части

Видземе, где долго сохранялись древние приемы провеивания зерна:

крестьяне, в распоряжении которых здесь были небольшие участки не-

плодородной земли, обращались в основном к другому роду занятий —

ремеслу.

Однако неправильно было бы утверждать, что земледельческие ору-

дия не могут служить источником для изучения вопросов этнической

истории. Форма отдельных деталей орудий, терминология, а также осо-

бенности самого процесса труда предоставляют исследователю этниче-

ской истории значительный материал, в котором находят отражение
особенности отдельных этнических групп, населявших или населяющих

данную территорию.'
По типам земледельческих орудий территория Латвии периода

распада феодально-барщинного хозяйства может быть разделена на три

района — западный (Курземе), центральный (Видземе и Земгале) и

восточный (Латгале и восточная часть Аугшземе).
Земледельческие орудия западного района отличаются от орудий

других районов формой рукоятки сохи (прямоугольная доска с отвер-

стиями по краям для рук, за которую пахарь держит соху, — рис. 7, 8),

орудиями для уборки урожая (длинная коса), а также для провеивания

зерна (решето, вилы, сита — рис. 69, 70, 81 —85). Внутри района
выделяется северная Курземе, для которой типична более длинная соха

(рис. 7), близкая по размерам к эстонской сохе с «журавлями»; ана-

логия с островом Сааремаа наблюдается здесь и в том, что крестьяне

северной Курземе не отбивают косу в поле, а берут с собой к одному

косовищу несколько лезвий, которые отбиваются перед выходом на ра-

боту. В южной части Курземе как в форме орудий труда, так и в тер-

минологии отмечается общность с западной частью Литвы — Же-

майтией.

Центральную часть Латвии отличает использование при уборке
урожая полукосы, а также то, что провеивание зерна осуществлялось

только с помощью сита и подбрасыванием. Некоторые особенности ору-

дий сближают эту территорию с западными районами (прикрепляя

головку щепа к рукоятке, здесь делали петлю вокруг зарубки на го-

ловке, — рис. 66; косовище длинной косы имеет два пальца), а дру-

гие — с восточными (форма рукоятки сохи — рис. 9, 10). Как и в Кур-

земе, в Видземе выделяется северная часть, по терминологии деталей

близкая к южной части Эстонии.



Для восточного района характерны иное число и форма пальцев ко-

совища длинной косы (один изогнутый палец), иной способ прикрепле-

ния головки цепа к рукоятке (подвязывается шнуром, пропущенным

сквозь просверленное в головке отверстие, —■рис. 67) и, в особенности,

терминология деталей орудий, которая имеет много общего с русской,

белорусской и литовской.

Границы распространения отдельных земледельческих орудий в це-

лом совпадают с границами основных областей Латвии, определенными

в результате изучения других элементов материальной культуры, в том

числе археологических находок. Это позволяет заключить, что в про-

цессе образования этих областей, помимо экономического фактора, из-

вестную роль сыграли и этнические особенности.

Земледельческие орудия труда не только отражают уровень разви-

т .я производительных сил в том или ином районе Латвии, но являются

и носителями древних традиций, что позволяет использовать их для ре-

шения проблем этнической истории латышского народа.
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Klaustinš, Roberts, rakstnieks — 21

KUngštets (Klingstādt), Timofejs (1710. —

1786.), īstenais valsts padomnieks, Vidze-

mes un Igaunijas justīckolēģijas vicepre-

zidents, Brīvās ekonomiskās biedrības

biedrs — 144

Kočins (Кочин), G., vēsturnieks — 25, 151

Kofods (Кофод), А. — 151

Kols (Kohl), Johans-Georgs (1808.—
1878.), ceļotājs, ģeogrāfs —

149

Kozins (Козин), Mihails, vēsturnieks
— 40,

45, 46, 151

Krastiņa, Anna, etnografe — 8, 112, 152

Kurcalts, Kārlis, valodnieks — 20, 149

Kuzņecovs-Kalējs, Jūlijs (1843.—1905.), va-

lodnieks, jurists, Krievijas ģeogrāfijas
biedrības uzdevumā vadīja etnogrāfisko
ekspedīciju Latgalē 1869. g. — 8, 148

Ķuze, Aleksandrs, būvinženieris, mērnieks —

85, 152

hange, Jēkabs (1711.—1777.), Gulbenes

mācītājs, Smiltenes prāvests, ģenerālsu-
perintendents — 19, 149

Lapiņš, Mārtiņš, Vecsalacas amatnieks —

Leinasare, Ingrida, etnografe — 23, 33, 52,
136, 152

Lenčs, E., «pļavu meistars» — 85

Lentilijs (Lentilius), Rozins (Rosinus)
(1657.—1733.), ārsts

— 108, 109, 150

Lepevičs (Leppemitsch), E.-D.
— 64, 65,

150

Leppiks, Arvids, agronoms —
67

Lēviss (Lomis), Andreass (1777.—1839.),
mežzinātnieks, no 1811. g. Vidzemes vis-

pārnoderīgās ekonomiskās biedrības sek-
retārs

— 126, 127

Lezers (Leser), Р., etnogrāfs — 152

Ligers, Ziedonis, etnogrāfs — 21, 101, 152
Līvens (Lieven), Johans, firsts —

128

Lomonosovs (Ломоносов), Mihails

(1711.—1765.), krievu zinātnieks-enciklo-

pedists un dzejnieks — 11

Luce, Johans-Vilhelms-Ludvigs, Vidzemes

vispārnoderīgās ekonomiskās biedrības

biedrs — 14

Ludmers (Лудмер), J., statistiķis — 26,
150

Luskins, «pļavu meistars» —
84

Ļebedeva (Лебедева), N., etnografe —
23

Lenins, Vladimirs Iljičs- (1870.—1924.) —

4—6, 138, 143, 147

Ļevšins (Левшин), Vasilijs, Tulas

muižnieks —
12

Mačevskis (Maczemski), Fridrihs-Gustavs

(1761.—1813.), mācītājs Kurzemē, vēlāk

superintendents Jelgavā — 15

Mancelis (Mancelitis), Georgs (1593.—

1654.), mācītājs Vallē un Sēlpilī —
51

Manninens, Ilmārs, etnogrāfs — 31, 48, 52,
62, 152

Markss, Kārlis (1818.-—1883.) — 4—6, 41,
82, 147

Mellins (Mellin), Ludvigs-Augusts (1754.—

1835.), grafs, landrāts —
71

Mengdens, Morics, muižnieks — 140

Mickevičs-Kapsuks (Mickevičius-Kapsukas),
Vines (Vikentijs) (1880.—1935.), viens

no Lietuvas Komunistiskās partijas vadī-

tājiem — 8, 9, 148

Mierina, Austra, vēsturniece — 81, 152

Milenbahs, Kārlis (1853.—1916.), valod-

nieks — 19, 57, 62, 109, 118, 150

Moora, Alise, etnografe — 46, 47, 55, 58,
152

Morozova (Морозова), M., etnografe — 8

Naidiča-Moskaļenko (Найдич-Москаленко),

Darja, etnografe — 152

Nisens (Nissen), Kristiāns-Augusts, Rīgas
namnieks, Turkalnes muižas īpašnieks
1801.—1810. g. —

75

Oleārijs (Olearius), Ādams (1603.—1671.),

ceļotājs — 10, 150

Oranovskis (Орановский) ,
A., apakšpulk-

vedis — 18, 36, 87, 150

Orlovs (Орлов), Б., arheologs — 152

Panders, Nīcas muižas pārvaldnieks — 67,

150

Pašūto (Пашуто), Vladimirs, vēsturnieks —

152

Pavulina, Kristīne, māksliniece — 20, 33,
152

'

Pecholds (Petzholdt), Augusts-Georgs
(1794.—1859.), mākslinieks —
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Pecholds (Petzholdt), A., Terbatas univer-

sitātes fizikas un matemātikas fakultātes

dekāns — 19, 150

Peclers (Petzler), Braunšveigas mācī-

tājs —
14

Peive, Jānis, zinātnieks, speciālists agro-
kīmijā un augkopībā, akadēmiķis —

40

Pēteris 1 (16/2.—1725.), Krievijas ķei-
zars — 95

Pfeiličs, «pļavu meistars»
— 85

Ports, Uno, amatnieks — 139

Possart, Р. А. K. — 18, 60, 75, 76, 150

Reitovičs (Рейтович), D.
— 52, 152

Reke (Recke), E., muižnieks — 141, 150

Renks (Rānk), G., etnogrāfs — 52

Renne (Ronne), Gustavs, Pūres barons —

37

Rihtere, В., agronome — 95, 121

Rubinšteins (Рубинштейн), Nikolajs, vēs-

turnieks — 29, 152

Sakens (Sacken), Kr.-F., Dundagas muižas

īpašnieks — 37, 128

Samarins (Самарин), Jurijs (1819.—1876.),
publicists — 152

Seržputovskis (Сержпутовский), A., etno-

grāfs — 152

Slobodins (Слободин), V., vēsturnieks —

35, 152

Stenders, Gothards-Frīdrihs (1714.—1796.),
mācītājs, rakstnieks — 19, 150

Stepermanis, Marģers, vēsturnieks — 19,

152

Stopiuss, Rīgas ārsts — 11

Straumitis, Indriķis (Līcis, Jānis) (1830.—

1905.) (?), skolotājs, mācītājs un pub-
licists — 43, 44, 73, 74, 114

Strods, Heinrihs, vēsturnieks — 22, 25, 29,
39, 41, 75, 96, 152

Šegrēns (Sjogren), Johans-Andreass

(1794.—1855.), filologs, etnogrāfs, Pēter-

burgas Zinātņu akadēmijas etnogrāfiskā
muzeja direktors — 8, 98, 148

Srēders, Ordangas muižas īpašnieks — 67

Subarts (Schubart, Edler von Kleefeld),
Johans-Ķristiāns (1734.—1787.), lauk-

saimnieks — 15

Svābe, Arveds (1888.—1959.), vēstur-

nieks — 30, 36, 37

Svercs
— 75

Jērs (Thaer), A., vācu lauksaimnieks — 15,

63, 64, 75, 76

Tilings (Tiling), Nurmuižas mācītājs —

130

Tilo (Thilo), A., fabrikants — 81, 142

Tretjakovs (Треть ков), Pēteris, arheo-

Trocigs (Trotzig), Dags, etnogrāfs — 21,
152

Ulmanis (Ulmann), Ķārlis-Ķristiāns

(1793.—1871.), mācītājs Krimuldā un

Pēterupē — 19, 62, 150

Vāls (Wahl), G. — 37

Vangersheims, Reinholds, Vidzemes muiž-

nieks — 61, 150

Vārs (Wahr), Fridrihs-Daniels (1749.—

1827.), mācītājs Dzērbene un Pals-

manē — 15

Veimarns (Веймарн), F., pulkvedis — 18,

19, 150

Vermanis (W6hrmann)., J.-Ķr., fabrikants —

69, 81, 140

Vidaleps (Viidalepp), R., folklorists — 80,
152

Vilkuna, Ķusta, etnogrāfs — 152

Vilpula (Vilppula), Hilka, etnografe — 114,

152

Volfs (Wolff), Johans-Gotlībs, landrāts —

84, 85, 94, 139

Volfs (Wolff), Jozefs, barons —
140

Vormss (Worms), Ķ. — 39, 150
Vormss (Worms), V. — 66, 88

Zālītis, kalējs —
81

Zeids, Teodors, vēsturnieks — 152

Zeļeņins (Зеленин), Dmitri js (1879.—

1954.), etnogrāfs, dialektologs, folklo-

rists
— 51, 152

Zemzare, Daina, valodniece — 8, 153

Zīverss (Sivers), Pēteris, grāfs — 14, 129,
150

Zontags (Sonntag), Kārlis-Gotlībs (1765.—

1827.), Baltijas vācu publicists, ģenerāl-
superintendents — 150

Zutis, Jānis, vēsturnieks, akadēmiķis — 24,
26, 34, 41, 42, 153
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PRIEKŠMETU RĀDĪTĀJS

Amerikāņu tipa svārstīgais arkls — 69

Āmurs — 26, 76, 90

Angļu dzelzs arkls — 14, 30

Angļu ecēšas (Schlangenegge) —
74

Angļu kuļmašīna — 128, 136
Ārdi'— 112, 113, 125

lints
—

112

grundi — 112

Arkls — 12—14, 16, 20, 28, 29, 46, 48, 50,

51, 55, 58—69, 73, 81, 145, 146

Arkls ar dzērvitem — 48, 55, 146

Auklis — 48, 52

Balsts — 48, 55, 145, 146

ragi — 48

ragālis —
48

ragulis —
49

regulis — 49

rogačs —
49

rogālis — 49

rogolis —
49

rogols — 49

roguls — 49

rogulis —
49

roguļi —
49

rogutenčs —
49

rokas — 49

Blanku rullis
— 129—132

Brabantas arkls — 67

Braga — 108, 109

Brāķi —
105

atspuri — 105

atspaidi — 105

atbraķi — 105

Ceplītis —
112

Cirvis — 31

Cūskveida ecēšas (Gliederegge) — 74

Dakšas — 33, 99, 100, 101, 112, 113, 122,
145

Deihmaņa arkls — 36, 66, 67

Deihmaņa čūsku ecēšas —
74

Divjūgu arkls — 69

Drēģis — 105
Durvis

— 112, 114, 122

Dzelzs arkls — 18, 36, 65, 66, 73, 75, 80, 82

Dzelzs ecēšas — 16, 17, 73, 80, 81, 82

Dzelzs tapu (zaru) ecēšas
— 16, 31, 73, 74

Dzelzs tapu zemes veltnis — 76

Dzirnavas
— 69, 128

Ecēšas — 16, 17, 50, 70, 71, 73—75, 81

Egļu zaru ecēšas — 3, 16, 19, 70, 71, 91,

145

eglene — 70, 71, 145

Ekstirpators — 75, 76

«Ērgļa» tipa arkls — 68, 69

buciņi —
69

prūsīši — 69

Galoda
— 90, 109

gluda — 90, 109

Garkāte — 9, 20, 22, 89, 93, 94, 96, 109,

145, 146

«Garrett and Sons» kuļmašīna — 140, 141

Gludais zemes veltnis — 76, 77

Grābeklis — 8, 28, 39, 95—99, 120, 122, 133

Grābekļa kāts — 8, 97, 98, 120

Graudu kalte — 141

Gredzeni
— sk. spandas

Griezējarkls — 51, 61, 62. Sk. arī velēnu

griežamais vienlemeša arkls

Gubenis — 110, 121

Ģēpelis — 138, 139, 141

Hoenheimas tipa arkls — 67—69
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Igauņu «cūkas purna» arkls — 55

Igauņu «čūsku ecēšas» — 71

īlens —
90

Ilksis — 48, 51, 52, 55, 58, 60, 61

appiši —
58

obži — 58

Ilkšu šķērskoks — 52

īskāte — 22

Izkapts —"9, 13, 22, 30, 88—91, 93—95,

109, 144, 146, 151

daļģis — 89, 109

Izkapts asmens — 89, 93, 94

laida — 89

polotno —
89

Izkapts asmens pēda —
89

bārda — 89

konca ■— 89

konna — 89

kunna —
89

pads — 89

peka — 89

peta —
89

pjatka — 89

Izkapts asmens smaile — 89, 90

spice — 89

deguns — 89

gals —
89

končiks — 89

noss — 89

Izkapts dūcītis —
90

Izkapts kāts ar pusloka rociņu — 90

balziens —
90

balgzdiņa — 90

lukturs
—

90

kapitis —
90

jājis — 90

klamburs — 90

ručka —
90

spora, spura —
90

Izkapts lielā rociņa ■— 91

kloķis — 91

kluģis — 91

kluģītis —
91

knaģis —
91

knuģis —
91

knuģītis — 91

kruķītis — 91

kraķi — 91

kūķis — 91

kūliņa —91

plētnis —
91

tuliņa —
91

Izkapts maza rociņa — 91

duļģis —
91

kluģis —
91

kluģītis —
91

knaģis —
91

knuģis — 91

knuģītis —
92

kūķis — 92

kruķītis —
92

pletne —
92

tūļa — 92

tuliņa —
92

Izkapts mugura — 89

krauns, krauna —
89

pruts —
89

spinka — 89

grunde —
89

veile — 89

kromka — 89

Kaltveida lemeši — 50, 59, 60, 62

Kaplis — 62

Kartiņas gubiņu nešanai — 103, 104

stičkas — 103

ķestes — 103

Kaudzes kārts —
105

Klons —
127

Klūgu ecēšas — sk. pītas klūgu ecēšas

Koka ecēšas — 16—18, 70, 73—75, 81, 82,
143

Koka tapu (zaru) ecēšas — 31, 40

Kratāmās restes —
122

kratiklis —
122

kratitava, kratulis —
122

kretulis, kreteklis, kretelis —
122

kratāmā redele —
122

ķešas — 122.

kists —
122

regžis — 122, 123

reksnis —
122

reknis —
122

režģis — 122, 123

Kretulis (siets) — 134, 145

kretals — 134

kretuls —
134

kreteklis —
134

krateklis — 134

režģis — 134

reksnis — 134

rekslis
— 134

sarvis
— 134

reķis — 134

pelu siets — 134

Kuls — 112, 125

Kultivators — 63, 74, 75

Kuļamā vāle — 114—116, 118, 120, 124, 142,
144, 145

Kuļamais bluķis (rullis) — 14, 112, 118,
122, 128—133, 142

kūlenis ■— 131

Kuļamais sols — 116, 117

rabājamais sols
—

116

Kuļmašīna — 12, 14, 16, 22, 69, 110, 118,

121, 128, 137—142
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Labības būkājamais koks — 125

Laipa — 113

Laiškina — sk. liekškere

Lakta — 90

Lampiņa — 112

Lāpsta — 28

Lāva
—

113

Lemesnīca — 27, 28, 48, 51, 52, 55, 60, 61,
63

Lemeši — 12, 16, 20, 46, 48, 50, 51, 59—65,
67, 73

Liekškere (laiškina) — 135, 136

Lokomobile — 140, 141

Mazais grābeklītis — 93, 98

«Miner» tipa arkls — 64

Nazis
— 65

Nozis — 122, 124

Ore — 105

Pelavu dakšas —
133

Piedarbs — 110—112, 120, 121, 124, 127, 128

Pītās klūgu ecēšas
— 19, 70—72, 145

Plēšamais arkls —
61 —63

beblis — 61—63

Pļaujmašīna — 96

Poļesjes tipa spīļu arkls —
48

Rabājamais sols — sk. kuļamais sols

Ragavas, ragaviņas — 30, 104, 105

Ralo tipa arkls — 47, 48, 55

Rāmja ecēšas — 16, 40, 70, 72, 73

«Ransomes» tipa kuļmašīna — 139

Rati — 105

Rauknis — 31, 32

Rievotais zemes veltnis (rullis) — 26, 76,

77

Rija — 110—114, 116, 118, 124—128, 130,

131, 138, 141, 144

Rijas grābeklis — 115, 121, 122

Rijas krāsns — 112—114, 125—127

Ruhadlo tipa arkls — 69

Sējamais palags — 79

Sējamais priekšauts — 78—80

Sējmašīna — 80, 81
Sētuve — 77—80

Sieksta
— 96—98

galva — 96, 98

likums — 96

siekstiņa — 93, 96

dzieds — 96

dziedra
—

96

Siets
— 112, 134—136, 145, 146

Siets4(retulis — sk. kretulis (siets)

Sija — 113, 134

Sirpis — 20, 91—95, 109, 143

sierps —
92

sierpi —
92

sērps —
92

sērpi —
92

cirpi — 92, 109

cirpis — 92, 109

pļautivs — 92, 109

Skarifikators7— 75, 76

Skotu kuļmašīna — 128 '
Sliece —

104

Sols (soliņš) — 113, 116, 134

Spalvu lemeši
— 50, 59, 60, 62

Spandas — 52, 54, 55, 57, 60

asinsabli — 57

arkla virves
— 57

gredzeni — 48, 57, 60, 74

gredzens — 52, 54, 55, 57

matigi, matjugi — 57

pandas, pandķes, paņķes — 57, 58

pannas — 57

panvicas ■— 57

peņčeņicas — 57

renga — 55, 57

zemjekas —
57

žņaugi, žmaugi — 57

Spīļu arkls — 3, 14, 18, 25, 27—30, 34, 36.

40, 46—49, 51—58, 60—65, 69, 73, Bi, 82.

143—145

akis ■
—

56

āķītis — 56, 62

āķa arkls — 62

čačis
— 56

čača arkls — 56
dakšu arkls — 56

dakšainais arkls — 56

dakšainītis —
56

divstariņš — 56, 62

kājarkls —
56

kājainis — 56

kājainītis — 56

■ krābiņu arkls —
56

kraķis ■— 56

kr āķītis — 56

kraķa arkls — 56

kraģa arkls — 56

kāša arkls — 56, 62

kāsītis — 56, 62

krievu arkls — 56

lemešarkls — 56

ragālis — 56

raģelis —
56

ragālītis —
56

ragainītis — 56

ragainis — 56

rogālis — 56

ragulītis — 56



rogolis —
56

rogulis — 56

spīlnieks — 56

stakļa arkls — 56

stakļu arkls
—

56

stakjainais arkls — 56, 62

staklainītis — 56

stakļarkls — 55

staklenieks — 56

stakle — 56

stakls ■— 56:

staķens —
56

starainis — 56

starainītis — 56

starainais arkls
—

56

vēža kāja —
56

vēža naģis — 56

žabārklis ■— 56

žuburarkls — 56

Sprigulis — 110, 112, 114—116, 118—122,

124, 128, 131, 133, 135, 142, 144

kultuvs — 120

sprugulis —
120

sprugils — 120

sprigels — 120

rūcenika — 120

Spriguļa kāts — 120, 146

Spriguļa vāle (vālīte) — 119, 120, 128, 146

bauze — 120

sprageline —
120

Strīķis — 30,' 90, 93

bruceklis — 90
strinkis

— 90
trote'— 30

Šķīvju ecēšas — 75

Slīrijas izkapts — 94, 95

Tapu rullis — 129, 131

Tīrkūlējs — 141

Trepes (trepītes) —99, 115, 117

Trīsstūrveida ecēšas — 74, 75

Tvaika kuļmašīna — 140, 141

Vācu dzelzs arkls — 14, 30

Vadzinu dzenamais arkls — 28, 29

Vārti — 103, 104

Velēnu griežamais vienlemeša arkls —
12

Veronas kuļamais bluķis — 14

Vērstuve — 48, 63, 65, 67, 69

Vētījama mašīna — 142

Vienjūga arkls — 68, 69

Vienlemeša arkls — 12, 20, 28, 64

Vienroce — 20, 22, 91, 93—96, 98, 109, 144,,
146

Vienzara arkls — 62

Vīle — 90

Zārdi — 103„ 107

čačis, čaču koki — 103

stogs —
103

Zemes veltnis (rullis) — 17, 26, 76, 77

Zirga grābeklis — 98, 99

Zeperi — 102, 103, 107

žegiņi — 102
ostrovini

—
102
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