
J. GRAUDONIS

V. URTĀNS

SENATNESPĒDĀS





LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJA

VĒSTURES INSTITŪTS

J. GRAUDONIS, V URTĀNS

SENATNES PĒDĀS

LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS

IZDEVNIECĪBA

RĪGĀ 196 1



902.6

Gr266

Hh rpayflOHHc, Bjia,n,Hc.7iaß Ahtohobhi YpTai)

no CJIE£AM £PEBHOCTH

AKa,n,eMHH HayK
JlaTßHftcKoii CCP

Ha .laTbiiucKOM H3biKe



3

IEVADS

Viena pēc otras mūs pārsteidz vēstis par moderno zinātņu izciliem sa-

sniegumiem. Padomju zemes ikdienā jau iegājušas atomelektrostacijas,

atomkuģi, milzīgās reaktīvās lidmašīnas, precīzās raķetes, Zemes pavadoņi,
kosmiskie kuģi. . .

Un mēs jau esam pieraduši ik brīdi gaidīt vēl ko jaunu, lieliskāku,

grandiozāku, kas reibinošā ātrumā nestu mūs rītdienā.

Bet, cienījamais lasītāj! Lai šajā brīdī Tev neliekas savāds aicinājums

kopā ar mums izstaigāt pa senatnes pēdām. Ne vienmēr tā bijis kā šodien,
kad cilvēks arvien vairāk un vairāk valda pār neaptveramiem dabas spē-

kiem, liek tiem sev kalpot. Šis pats cilvēks, kas tagad maina upju virzienus,

pārvieto kalnus, rada jaunus ezerus un jūras, iekaro kosmosu, kādreiz bija
pavisam niecīgs vareno dabas spēku priekšā. Bailes tam iedvesa gan pūces
kliedziens nakts klusumā, gan pērkona dārdi, gan pusdienas svelme, vētras

auri un mežu šalkas.

Gāja gadu simti un tūkstoši. Pārvarot milzīgas grūtības, nesot smagus

upurus, cilvēki mācījās pazīt visu ap sevi, mācījās uzlabot darba rīkus,

ieročus, apģērbu, mītnes, mācījās cīnīties pret dabas stihiju. Pagāja des-

mitiem un simtiem tūkstošu gadu, līdz cilvēki no dabas spēku iebaidītām

būtnēm sāka kļūt par to pavēlniekiem.
Attīstoties darba rīkiem, veidojās noteikta ražošanas kārtība, veidojās

noteiktas cilvēku savstarpējās attiecības. Tieksme pilnīgāk apmierināt ma-

teriālās vajadzības, labāk dzīvot noveda pie tā, ka laika gaitā progresīvāka
ražošanas iekārta, progresīvāka sabiedrības organizācijas forma nomainīja
veco, savu laiku pārdzīvojušo. Taču šīs maiņas nenāca pašas no sevis. Tai

ļaužu grupai, kas aizstāvēja jauno, progresīvo, bija jāizcīna grūtas un sīvas

cīņas ar vecā, reakcionārā aizstāvjiem. Bet vēsturē arvien uzvarējis jaunais,
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progresīvais, gaišais, un cilvēce savā attīstībā neapturami gājusi uz priekšu.
Katram kulturālam cilvēkam ir jāzina savas dzimtenes vēsture, jāpa-

zīst to vietu likteņi, kur viņam šūpulis kārts, kur viņš dzīvo un strādā, kur

dzīvos daudzas paaudzes pēc viņa.
Par nesenām vētraino revolūciju un baismo karu dienām ir daudz do-

kumentu, par tām stāsta vēl dzīvi palikušie aculiecinieki. Par daudziem

gadsimtiem runā arhīvos savāktie dokumenti, bet, jo dziļāk ejam senatnē,

jo šo materiālu mazāk. Vēstures noskaidrošanai tad talkā nāk arheoloģija
un šīs zinātnes speciālisti — arheologi, runā arheoloģiskie pieminekļi. Kas

ir arheoloģija? Kas ir tās pētāmie objekti — arheoloģiskie pieminekļi? Lūk,

par to plašāka sabiedrība vēl zina pārāk maz, bieži vienaldzīgi iet garām
šiem pieminekļiem vai nezināšanas dēļ tos pat posta. Vēlēdamies palīdzēt
saudzēt un saglabāt mūsu tālās pagātnes lieciniekus — senās dzīvesvietas,

pilskalnus, nocietinājumus, kapulaukus v. c, stāstīsim par to, kā pazīt tos,

kā sargāt. Pastāstīsim arī par to, kā šos pieminekļus pētī, kādas ziņas no

tiem gūst. Pieminēsim, ko pētī un kādus panākumus guvuši Latvijas PSR

un PSRS arheologi.
Ikvienam mūsu sabiedrības loceklim, labāk zinot dzimtenes vēstures

pieminekļus, mīļāki, tuvāki kļūs tās lauki, meži, pakalni un ezeri. Zinot

vairāk par pagātni, saprotamāka kļūs mūsu tagadne un nākotnes uzdevumi.

Dažādu laikmetu dzīvi salīdzinot, saprotamāka kļūs vēsturiskā nepiecie-
šamība arī šodien visiem spēkiem strādāt un cīnīties gaišākas rītdienas labā.

Arheoloģijā, tāpat kā citās zinātņu nozarēs, noris cīņa starp jauno un

veco, starp progresīvo un reakcionāro. Daži Rietumeiropas arheologi, un

it īpaši fašistiski noskaņotie emigranti, kas pametuši savu tautu, cenšas

melnot padomju arheoloģijas sasniegumus. Atrauti no dzimtenes, nezinot

un negribot zināt par Latvijā jaunatklātajiem pieminekļiem, to stāvokli un

pētīšanas plašo vērienu, šie cilvēki runā izdomātas lietas un maldina lasī-

tājus. Cīnīties pret šiem izdomājumiem, parādīt Padomju Latvijas arheo-

logu darba panākumus plašākām mūsu sabiedrības aprindām ir viens no

šīs grāmatiņas uzdevumiem.

Darbi par arheoloģiju kā zinātni, par arheoloģiskiem pieminekļiem, to

pētīšanu un aizsardzību pēckara periodā kuplā skaitā izdoti pie mūsu kai-

miņiem — krieviem, lietuviešiem, igauņiem v. c, tāpēc saprotams, ka tas

pats darāms arī Padomju Latvijā.
Sajā darbā, kas veltīts galvenokārt arheoloģisko pieminekļu veidiem,

izmantoti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta un Latvijas

PSR Vēstures muzeja fondu un arhīvu materiāli. J. Graudonis aprakstīja

arheoloģiskos pieminekļus līdz mūsu ēras sākumam un deva savrupatra-

dumu, arheoloģisko pieminekļu aizsardzības un arheoloģijas zinātnes sa-

sniegumu raksturojumu, V. Urtāns aprakstīja mūsu ēras dzīvesvietas un

kapulaukus, tāpat kulta vietas, depozītus un dažādus citus arheoloģiskos

pieminekļus. Teksta galīgu rediģēšanu abi autori veica kopīgi.
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ARHEOLOĢIJA UN ARHEOLOĢISKIE PIEMINEKĻI

Vēsturniekiem par tuvākas un tālākas pagātnes dzīvi stāsta divējādi
vēstures avoti: 1) rakstītie un 2) lietiskie.

Rakstītie vēstures avoti, kā jau rāda nosaukums, ir dažādi senie

laksti — iestāžu dokumenti, hronikas, ceļotāju apraksti, vēstules utt. Visus

šādus rakstus vāc un saglabā arhīvos un bibliotēkās. Par pēdējiem gad-
simtiem rakstīto ziņu sakrāts tik daudz, ka no tām visā pilnībā varam izzi-

nāt, kas, kur un kā noticis. Bet, jo tālāk ejam pagātnē, jo šo ziņu kļūst
mazāk un mazāk, jo tās nepilnīgākas. Un tad katras zemes vēsturē nāk

laiks, par kuru rakstīto ziņu vispār vairs nav. No 400—700 tūkstošus gadu

garā cilvēces mūža rakstītās ziņas ir tikai par apmēram 5000 gadiem.

Latvijas PSR vēsturei rakstu liecības vispār atrodamas par apmēram
1000 gadu garu posmu, bet kaut cik pilnīgas tās tikai par pēdējiem 150—200

gadiem. Par senākiem mūsu vēstures posmiem šīs ziņas ļoti trūcīgas un arī

stipri tendenciozas. Valdošajām šķirām — vācu bruņiniekiem un to pēcte-
čiem — Baltijas vācu baroniem, tāpat garīdzniecībai, kas pārtika no mūsu

senču sviedriem, arī dažādiem iekarotājiem — nebija intereses par to, kā

dzīvo zemes pamatiedzīvotāji. Dokumenti v. c. rakstu liecības apgaismoja
pa lielākai daļai valdošās šķiras skarošos jautājumus. Daudzi dokumenti

un hronikas mūsu senčus tēlo kā atpalikušus mežoņus, kam iekarotāji atne-

suši «kultūru un laimi». Daudzos viduslaiku dokumentos tikai starp citu

mēs atrodam ziņas par to, kā mūsu senči zaudēja savu zemi un brīvību,
kā iekarotāji pārvērta tos par dzimtbūtnieciskiem vergiem, kā cilvēkus mai-

nīja līdzīgi lietām. Un tomēr, kaut trūcīgas un tendenciozas, rakstītās zi-

ņas stāsta daudz. Bet tad apmēram 9000 gadu garā posmā rakstu liecību

pavisam nav. Kā ieskatīties cilvēku dzīvē un notikumos šo gadu tūkstošu
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gaita? Vienīgie liecinieki par šo laiku var but un ir lietiskie vēstures avoti.

Kas tie ir? Kā tie radušies?

Gadu simtiem un tūkstošiem ritot, cilvēku paaudzes nomainīja viena

otru. Vecie ļaudis stāstīja jaunajiem par to, kas bijis, kas un kur noticis,

mācīja, kā izprast agrāk notikušo un ap sevi vērojamo. Daudz ko cilvēki

ar laiku aizmirsa pavisam, daudz ko atmiņā saglabāja. Taču atmiņā sagla-
bātos tautas nostāstos par pagājušiem laikiem ir tik maz patiesā, tik daudz

fantastiskā, ka šķiet — pagātnes dzīve un tās notikumi zuduši mums pil-
nīgi. Bet tā nav! Zeme uzņem sevī un saglabā cilvēku dzīves liecības gadu
simtiem, tūkstošiem un desmittūkstošiem.

Pagātnes liecības zemē nokļuvušas visdažādākos ceļos. Tā senie cilvēki,

dzīvojot apmetnēs, savām mītnēm nosvieda ēdiena paliekas (dzīvnieku

kaulus, zivju asakas, riekstu čaulas utt.), saplēsto trauku lauskas, salauztus

un nodilušus darba rīkus v. c. vairs nederīgas lietas. Ugunsgrēkos gāja bojā

mājokļi ar visu, kas tajos bija. Pār bojā gājušo celtņu paliekām, pār sa-

krājušamies atkritumiem uzbēra nelielu zemju kārtu, cēla jaunus mājokļus,

un dzīve ritēja tālāk. Tā ar laiku dzīvesvietās izveidojās zemes slānis, kas

satur dažādas seno cilvēku dzīves liecības. Šādu zemes slāni sauc par mītņu
zemi jeb kultūras slāni. Kultūras slāņa biezums un tajā esošo dzīves liecību

daudzums atkarīgs no tā, cik ilgi cilvēki vienā vietā dzīvojuši un cik daudz

bijis iedzīvotāju dotajā apmetnē. Ir tādas dzīvesvietas, kur mītņu zeme

tikai dažus centimetrus bieza, pelēcīga, atradumiem nabaga, citur turpre-
tim tā trekni melna un stipri piesātināta dažādām senās dzīves paliekām.

Dziļāk sākas pamatzeme, t. i., zemes kārta, kurā vairs nav nekādu cilvēka

dzīves liecību un ko cilvēks nav pārcilājis. Latvijas pilskalnos mītņu slāņa
biezums ir no dažiem centimetriem līdz vairākiem metriem (Tērvetē pat
līdz 8 m), Rīgā — ap sm.

Dzīvesvietu kultūras slānī vai arī citur zemē nokļuva nozaudētie

priekšmeti, tāpat tur palika ziedojumam noraktas mantas, priekšmetisko
briesmu brīdī cilvēki noslēpa, bet, ejot bojā, vairs neizrakā. Daudz dažādu

priekšmetu ierakts zemē bēru parašu dēļ: ticot, ka cilvēki arī pēc nāves

dzīvo, ka arī tad vēl tāpat jāstrādā, jākaro, jāgreznojas, mirušiem kapos
deva līdzi darba rīkus, ieročus, rotas, traukus ar ēdieniem. Pāri atsevišķiem

priekšmetiem, pāri nopostītām vai cilvēku pamestām mītņu vietām, pari
seniem kapiem klājās putekļi, vēju un ūdeņu sanesumi. Saauga zale, krūmi,

meži. Laika gaitā viss izmainījās, un nekas neliecināja, ka tur mituši cil-

vēki. Tikai zeme cauri laikiem glabā sevī uzņemtās senās dzīves liecības.

Zemē kā īpatnējā krātuvē savāktas ziņas par visiem cilvēces dzīves

posmiem. Šīs ziņas mēs varam iegūt, tikai jāprot tās atrast, jāprot likt tam

runāt un jāsaprot viņu valoda.

Visus senos priekšmetus, ko darinājis cilvēks, — darba rīkus, rotas,

traukus, sadzīves priekšmetus, ieročus, celtņu paliekas, ēdienu atliekas

utt. — saucam par lietiskiem vēstures avotiem. Vēstures zinātņu nozari, kas
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pētī no zemes izraktos lietiskos avotus un pēc tiem rekonstruē senās dzīves

ainas, sauc par arheoloģiju. Šis nosaukums atvasināts no diviem grieķu
vārdiem: archaios — sens un logos — vārds, zinātne. Salikteņa arheoloģija
burtisks tulkojums būtu — zinātne par senatni, bet šīs zinātnes at-

tīstība aizgājusi tik tālu, ka tās sniegtie materiāli palīdz risināt viduslaiku

un atsevišķos gadījumos pat visjaunāko laiku vēstures notikumus. Arheo-

loģija ir jauna zinātne, bet tās nozīme cilvēces vēsturē liela. Vēl nesenā

pagātnē runāja par cilvēces vēsturi un «aizvēsturi». Tikai arheoloģijas at-

tīstība arī šo «aizvēsturi» pārvērta par vēsturi, paplašināja cilvēces vēstu-

res hronoloģiskās robežas par vairākiem simtiem tūkstošu gadu. Padomju

arheologi \visu cilvēces vēsturi no vissenākiem laikiem uzlūko kā vienotu

progresīvas attīstības procesu un noraida buržuāzisko vēsturnieku ieviesto

jēdzienu «aizvēsture». Šis jēdziens saistās ar domu, ka visā cilvēces vēsturē

eksistējusi šķiru sabiedrība, bet patiesība ir tā, ka šķiru sabiedrības periods
visā cilvēces vēsturē ir tikai niecīgs laika sprīdis.

Arheoloģijas zinātnei ir savi īpatnēji avoti, kurus pētī ar īpatnām me-

todēm, tāpēc izpētīt tos var tikai šim darbam īpaši sagatavoti vēstures spe-

ciālisti — arheologi. Tie ziņas par pagātni iegūst ne vien no atsevišķiem

priekšmetiem, bet arī no vietām, kur šie priekšmeti atrodami, kur sastopams
kultūras slānis. Arheologu pētāmos objektus — lietiskos avotus un to atra-

dumu vietas, dzīvesvietas, kapulaukus v. c. — mēdz saukt par arheoloģis-
kiem pieminekļiem,

Arheoloģiskie pieminekļi ir tiešais sen pagājušās dzīves atspulgs, ir šīs

dzīves drumslas, kas nonāk mūsu rokās. Tāpat kā skaistu trauku vieglāk
restaurēt, jo vairāk un lielākas ir tā lauskas, tā senās dzīves ainas vieglāk
un pilnīgāk rekonstruējamas, jo vairāk ir palicis attiecīgā laikmeta noslēpu-
maini mirdzošo drumslu — arheoloģisko pieminekļu. Ikviens no tiem vārda

pilnā nozīmē ir kāda mūsu dzimtenes novada vēl neatšķirta vēstures lap-
puse, kas neizlasīta uz visiem laikiem iet bojā, ja arheoloģiskos pieminekļus
posta. Mums jāsaprot tas un ar vislielāko uzmanību jāsargā mūsu zemes

pieminekļi, mums tie jāpazīst. Lai pazītu arheoloģiskos pieminekļus, lai

zinātu, kā tos var atklāt, kas darāms, lai viņus sargātu, nāciet līdzi senat-

nes pēdās. lesim pa takām, kas ved no laikiem, kad mūsu zemi klāja ark-

tiskie ledāji un tundra, līdz laikiem, kad dzelzīs kaltie bruņinieki ar viltu,
uguni un zobenu pakļāva mūsu zemi un tautu savai kundzībai, un vēl tā-

lāk
— arī jaunāku laiku pieminekļu vietās. Skatīsim dažādu laiku arheolo-

ģiskos pieminekļus — mītnes, kur dzīvojuši mūsu senči, elku pļavas un

upuru kalnus, kur viņi ziedoja saviem dieviem, lai atpirktos no to dusmām,
iesim kapu kalnos, kur viņi guldīti pēc dzīves beigām.

Latvijas PSR vēsturē izšķirami vairāki periodi, kuriem raksturīgi at-

šķirīgi arheoloģiskie pieminekļi.
I periodā — mātes ģints laikmetā jeb matriarhāta posmā vāji attīs-

tītu ražošanas spēku dēļ cilvēki dzīvoja kopienās, kurās vadošā loma



piederēja sievietēm. Nepazīstot ne lopkopību, ne zemkopību, cilvēki pār-
tika no zvejas, medībām un brīvā dabā savācamiem produktiem. Mātes

ģints laikmetu raksturo mezolīta jeb vidējā akmens laikmeta (VIII g. t—
IV g. t. pr. m. c.) un neolīta jeb jaunākā akmens laikmeta pirmās puses
un vidus posma (111 g. t. — 1800. g. pr. m. ē.) pieminekļi.

II periods — pāreja uz tēva ģinti jeb patriarhātu aptver neolīta beigas
(1800.—1500. g. pr. m. c.) un bronzas laikmeta pirmo pusi (1500. g. — II g.
t. beigas pr. m. ē.), kad Latvijā ieviešas un izplatās pirmatnējā lopkopība

un_ primitīva zemkopība, parādās pirmais metāls — bronza. Ražošanas
spēku attīstība ienes pārmaiņas arī sabiedrībā; kopienas dzīvē vadošo lomu

iegūst vīrieši, kuru rokās koncentrējas ražošana.

111 periods — patriarhāts jeb tēva ģints laikmets ir pirmatnējās kopie-
nas iekārtas pēdējais etaps, kas aptver laiku no II g. t. pr. m. ē. beigām līdz

mūsu ēras sākumam. Bronzas laikmeta beigās (I g. t. pr. m. ē. pirmā puse)
un dzelzs laikmeta sākumā (I g. t. pr. m. ē. otrā puse) tālāk attīstās lopko-
pība un zemkopība, kas šī perioda beigās kļūst vadošā saimniecības nozare.

IV periods — pirmatnējās kopienas sairuma laiks (m. ē. I—IV gs.)
raksturīgs ar zemkopības un lopkopības nostiprināšanos. Izplatoties dzelzs

darba rīkiem, plašāk var sagatavot sienu un ziemās sākt turēt lopus kūtīs.

Zemkopībā, lietojot metāla darba rīkus, var iekārtot lielākas sējumu platī-
bas, zemes apstrādāšanai lietot arklu ar lopiem kā vilcējspēku. Jaunajā ra-

žošanas spēku attīstības pakāpē kļūst iespējams nodrošināt eksistenci ma-

zākām ļaužu grupām — ģimenēm, tāpēc strauji ris pirmatnējās kopienas
sairšana, sākas mantiskā diferenciācija.

V periods — šķiru sabiedrības veidošanās (V—IX gs.) sākas, attīstoties

tālāk ražošanai un maiņai, kas veicina mantisko diferenciāciju, bet, pēdējai

pastiprinoties, notiek sociālā noslāņošanās.
VI periodā — agrā feodālisma posmā (X—XIII gs.) Latvijā vērojama

feodāloattiecību veidošanās.

Vēstures procesa dabisko attīstību Latvijā XIII gs. pārtrauca vācu bru-

ņinieku iebrukums. Arī tad vēl veidojās arheoloģiskie pieminekļi (kapu-

lauki, dzīvesvietas), kas svarīgi Latvijas vēstures pētīšanai. Šos ar XIII

un vēlākajiem gadsimtiem datējamos arheoloģiskos pieminekļus mēdz saukt

par vēsturisko laiku pieminekļiem, kaut arī šis nosaukums pieņemams tikai

ar zināmu nosacījumu.
Aplūkojuši Latvijas senākas vēstures iedalījumu laika posmos, turp-

māk šo posmu secībā apskatīsim atsevišķas arheoloģisko pieminekļu grupas.
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DZĪVESVIETAS

Ja raudzītos uz Eiropu pirms apmēram 20 000 gadiem, mēs neredzētu

ne Baltijas jūru, ne arī Latviju. Pretī mums zaigotu neaptverami plaši

zaļgani zili leduskalni un sniega klajumi.
Jā! Tā tas bija. Daudzus gadu tūkstošus mūsu zemi klāja arktiskie le-

dāji, kad tālās dienvidu zemēs jau dzīvoja cilvēki. Tad mainījās klimats,

un ledāji sāka nokust. To robeža pamazām virzījās uz ziemeļiem, un apmē-

ram pirms 12 tūkstoš gadiem mūsu dzimtene atbrīvojās no stindzinošās

ledus segas. Ledus šļūdoņu un to kušanas ūdeņu veidotā zemes virsmā ra-

dās ezeri un upes, zeme pārklājās ar augu segu, parādījās dzīvnieki. Sā-

kumā valdīja bargs arktiskais klimats ar nabadzīgiem tundras augiem
(pundurkārkls, polārais bērzs, sūnas) un polāro faunu (ziemeļbrieži v. c.).
Pamazām, klimatam kļūstot maigākam, zemē ieviesās bērzi, parādījās
priežu meži, lapu koki, dažādu sugu meža dzīvnieki, ūdeņos savairojās zivis,

gliemeži utt. Kaut arī klimatiskie apstākļi vēl bija bargi, jau apmēram pirms
10 000 gadiem, virzoties gar upēm, sekojot ziemeļbriežu bariem, no dien-

vidiem vai dienvidrietumiem Latvijā ienāca pirmie cilvēki. Sākās mūsu

zemes vēsture. Sākās dzīve, par kuru nestāsta leģendas un nostāsti tautas

atmiņā, par kuru vienīgie liecinieki ir maz izteiksmīgi raga un kaula priekš-
meti.

APMETNES

Vissenākā mūsu vēstures posma — mezolīta (VIII—IV g. t. pr. m. ē.)
cilvēki nodarbojās ar zveju un medībām, ēda ogas, sēnes, riekstus, glie-
mežus. Zivis ķēra ar rokām, dūra ar durkļiem, medīja ar harpūnām. Labs
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pierādījums tam ir Ķunda (Igaunijas PSR) atrastais šī laika 1 m garais lī-

dakas skelets ar tajā iestrēgušu kaula harpūnu. Zivis zvejoja ar makšķerēm

1. att. Mezolīta raga (1—2) un kaula (3—11)
priekšmeti:

1 — «virsaiša zizlis», 2 — kaplis, 3 — vedga, 4 — izrotāts

duncis, 5—ll — harpūnas un putna bultas.

un tīkliem. No augu šķied-
rām pītu mezolīta laika

tīklu paliekas atrastas

Igaunijā, Somijā v. c. Me-

dībās cilvēki devās bruņo-

jušies ar šķēpiem, kaula

dunčiem, lokiem un bul-

tām. Cilvēku viņa gaitās
šai laikā jau pavadīja pir-
mais pieradinātais dzīv-

nieks —

suns. Lai pasar-

gātos no aukstuma, cilvēki

tērpās zvēru ādās un mita

ar zāli, koku mizām vai

dzīvnieku ādām pārklātās
zaru būdās. Savus mājok-
ļus viņi cēla ūdeņu tuvumā.

Latvijas PSR terito-

rijā mezolīta dzīvesvietas

vēl nav droši konstatētas,

bet tās ir pētītas Igaunijas
PSR Kundā un vairākās

vietās Lietuvas PSR. Par

cilvēku dzīvi Latvijā mezo-

līta laikmetā liecina tikai

kūdras purvos (aizaugušos
ezeros), ezeru un upju
krastos atrasti kaula un

raga priekšmeti — kaula

harpūnas, vedgas, zivju
šķēpi, putnu bultas, raga

kapļi v. c. Sādi priekšmeti
atrasti Ploču purvā (Lie-

pājas raj.), Sakā (Aizpu-
tes raj.), Plostakrogā un

Užavas upē (Ventspils

raj.), Pantenes purvā

(Valmieras raj.), Lubānas

ezerā (Madonas raj.),
Lielā Ludzas ezera kras-

tos, Lubezerā (Talsu raj.)



2.

att.

Mezolīta
un

neolīta

atradumu
vietas

Latvijā.

Mezolīts:
1

-
Ploču

purvs,
2

-
Saka,

3-Užava,
4-Plostakrogs,
5-Lubezers,
6-Dviete

7

-
Pantenes

purvs

8-

Lubānas

ezers,

9

-
Cepcelnieki,

10

-L.
Ludzas

ezers.

Neolīts:
1-Sārnate,
2

-

Tojāti,
3-Purciems,
4-

Lejas

Ciskas,
5

-
Siliņupe

6

-
RutenieKu

7

-
Vārnaskrogs,

8

-Riņņukalns,
9-Kaulēnkalns,
10-Zvejnieki, 11-Dviete

12

-
Liezere,

13

-
Zvejnieki,

14- Galajukāni, 15-
Lubānas

ezers,

16

-
Iča,

17

-
Ramslava,

18-Līčagals,
19-Dzirnnavsala,

20-Adamova,
21-

Leimanišķi,
22

-
Kreiči,

25

-
Budjanka,

24

— Jurizdika.
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v. c. Sevišķi ievērojamas mezolīta atradumu vietas ir Dviete (Ilūkstes raj.),
Lubānas un Ludzas ezeri. lespējams, ka te ilgāku laiku atradušās mezolīta

cilvēku mītnes, kuru atklāšana būtu liels ieguvums Latvijas vēstures zināt-

nei. Taču mezolīta mītņu atklāšana ir ļoti grūta, jo, cilvēkiem vedot pus-

klejotāju_dzīves veidu, apmetņu vietās neizveidojās biezāks kultūras slānis.

Vēji un ūdeņi bieži vien pilnīgi iznīcinājuši šo mītņu niecīgās paliekas.
Dažādās nedaudzo mezolīta priekšmetu atradumu vietas liecina, ka

tā laika cilvēki dzīvojuši nelielām, tālu izkaisītām grupām visā Latvijas
teritorijā.

Daudz bagātāki un daudzveidīgāki ir nākošā vēstures posma — neolīta

jeb jaunākā akmens laikmeta (3000.—1500. g. pr. m. ē.) pieminekļi. Šai

laikā cilvēku dzīvē ieviesās daudz jaunu sasniegumu. Cilvēki iemācījās
labāk apstrādāt kramu un akmeni. To apskaldot, tad kramu retušējot,
akmeni slīpējot un pulējot, arī urbjot, gatavoja skaistus cirvjus, kaltus,

kapļus, dunču, bultu un šķēpu galus. Krama un īpaši akmens apstrādāšanas
prasme deva iespēju darba rīku gatavošanai izmantot dažādus mūsu zemē

šļūdoņu atnestos minerālus — sienītu, porfirītu v. c. Ar uzlabotiem krama

un akmens rīkiem plašāk varēja apstrādāt kaulus un koku, bet dažādo

materiālu izmantošana ļāva specializēt darba rīkus. Latvijā ieviesās arī

podniecība (pēc dažu zinātnieku domām, ar podniecības parādīšanos arī

sākas neolīts), kam bija nepārvērtējama nozīme cilvēku dzīvē. Uzlabotie,

daudzveidīgie darba rīki cēla cilvēku darba ražīgumu. Kļuva iespējams sa-

gādāt bagātākus pārtikas krājumus un ilgstošāk dzīvot vienā vietā. Ar viet-

sēžu dzīvi savukārt saistījās iespēja un nepieciešamība celt labākus, pa-

matīgākus mājokļus. Uzlabotie dzīves apstākļi veicināja iedzīvotāju skaita

pieaugumu. Arvien plašākos un plašākos novados iespiedās cilvēki, ceļot sa-

vas mītnes. Tur, kur pastāvēja ilgstoši apdzīvotas mītnes, izveidojās ar

senās dzīves atliekām piesātinātais kultūras slānis, kas tagad dod iespēju
šīs apmetnes konstatēt.

Latvijā zināmas vairāk nekā 25 neolīta apmetnes. Tās atrodas tieša

ūdeņu tuvumā ātrāk sasilstošos smilšainos, sausos upju vai ezeru krastos.

Visbiežāk neolīta apmetnes novietotas nelielu upju ieteku vai izteku tu-

vumā. Tā Riņņukalns atrodas pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera, Zvej-
nieku apmetne — pie Rūjas upes ietekas šai ezerā, Siliņupes apmetne —

netālu no upītes ietekas jūrā. Dažādu ūdeņu satekās, tāpat izteku rajonos

parasti ir lielāka zivju un ūdensputnu bagātība, zemienēs ūdeņu tuvuma

labprāt mitinās dažādi dzīvnieki. Tā jau apmetņu vietas izvēle vien nodro-

šināja labas iespējas izvērst zveju un medības, kas bija ta laika cilvēku

iztikas ieguves galvenās nozares. Pie lielākiem ūdenskrājumiem konstatē-

tas vairākas apmetnes. Tādas būs pastāvējušas Lubānas ezera apkaime,

arī pie Ludzas ezera. Daudzās neolīta apmetnēs izdarīti arheoloģiski iz-

rakumi, noskaidrojot to apdzīvotības laiku un iegūstot materiālus neolīta

cilvēku dzīves raksturošanai.



3. att. Neolīta krama bultu gali un nažveida plāksnītes.

r i

m
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Viena no vecākajām neolīta dzīvesvietām ir Zvejnieku apmetne pie
Rūjas upes ietekas Burtnieku ezerā, kur cilvēki mituši 111 g pr. m, ē.

otrajā pusē. Kultūras slānī te atrada māla trauku lauskas, krama šķēpu un

bultu galus, krama nažus, kasīkļus, ko lietoja koka, kaula un ādu apstrā-
dāšanai, krama šķembas un nuklejus (krama gabalus, no kuriem atskaldī-

tas plāksnītes rīku gatavošanai), kaula rīkus. Atradumi liecina, ka apmetne
bijusi krama apstrādāšanas darbnīca, kur, atskaldot vajadzīgās krama

plāksnītes un tās retušējot, gatavot? dažādi krama rīki. Uz vietas gatavoti
arī kaula priekšmeti, tāpat māla trauki.

Māla trauku gatavošana — podniecība Latvijā ieviesās 111 g. t. pr. m. ē.

vidū un nozīmēja milzīgu soli cilvēku saimniecības un kultūras attīstībā.

Māla traukus gatavoja bez podnieka ripas. Mālu samaisīja ar rupju smilti,

granti vai rupjiem zvirgzdiem, lai tie būtu saistošāki, lai trauki apdedzinot

neplaisātu. No māla masas tad gatavoja lentveida pavedienus un, tos spirā-
liski lipinot, veidoja trauku. Trauku virsmu ar roku nogludināja un izro-

tāja, iespiežot tajā ar ķemmveida priekšmetu sīkāku bedrīšu virknes, bet ar

kociņu vai kaulu —
arī lielākas bedrītes, tad traukus apdedzināja. Sādi

rotātus traukus sauc par zobiņu-bedrīšu keramiku. Trauki parasti bija lieli,

biezām sienām un smailu dibenu. Māla traukos glabāja savāktos produktus

4. att. Riņņukalna neolīta apmetne pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera.
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Liii ūdeni, tajos gatavoja ari ēdienu. Ēdienu vārot, trauku lika starp uguns-

kura akme. rj vai ari nostiprināja zemē un meta tajā sakarsētus akmeņus.
Māla trauku lauskas ir viena no drošākām apmetņu pazīmēm.

5. att. Riņņukalna neolīta kaula priekšmeti.

Savdabīgā Riņņukalna apmetnē pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera

cilvēki dzīvojuši II g. t. pr. m. ē. sākumā. Ilgākā dzīves laikā te no dažādām

ēdienu atliekām, kas izmestas pie mājokļiem, sakrājies ap 2—3 m augsts

paugurs. Izdarot Riņņukalnā arheoloģiskos izrakumus, atrada ogles, glie-
mežvākus (gliemežus ēda), zivju (līdaku, samu, asaru v. c.) asakas un

zvīņas, tāpat dažādus kaula priekšmetus un trauku lauskas. Ļoti intere-

santas ir te atrastās dzīvnieku un putnu figūriņas, kas norāda uz seno cil-

vēku mākslinieciskām tieksmēm un spējām novērot dabu.

Daudz interesantu materiālu ieguva, pētot Purcīema apmetni (Talsu
raj.), kur cilvēki dzīvojuši 111 g. t. beigās un II g. t. pirmajā pusē. Apmēram
iOOO gadu garā laika posmā kāpu joslā ļaudis dzīvojuši ar pārtraukumiem.
Kad cilvēki uz laiku atstāja šo vietu, pār iepriekšējo gadsimtu kultūras slāni

klājušas vēja sanestās kāpu smiltis. Tā izveidojusies apmetne ar vairākiem

laika ziņā atšķirīgiem kultūras slāņiem, ko šķir smilšu starpslāņi. Vecā-

kajā — apakšējā kultūras slānī iegūta zobiņu-bedrīšu keramika, kas rak-

sturīga 111 g. t. otrajai pusei, turpretim augšējā slānī — trauku lauskas, kas

pieder jau bronzas laikmeta sākumam. Citu atradumu starpā Purciema
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apmetnē ieguva dzintara rotas lietas, neapstrādātu dzintaru un cilvēku

māla figūriņas. Domā, ka šīs figūriņas kalpojušas kulta vajadzībām.
Dažādi krama, akmens un kaula priekšmeti iegūti arī, pētot neolīta ap-

6. att. Purciema akmens un bronzas laikmeta apmetnes griezums ar vairākiem

mītņu slāņiem.



metnes Ičas upes krastā netālu no Lubānas ezera, Lubānas Līčagalā pie
Aiviekstes, pie Lejas Ciskām Zebrus ezera krastā (Dobeles raj.), vairā-

kās apmetnēs pie Ludzas ezera v. c. Padomju varas laikā pētīta Siliņupes

apmetne Tukuma rajonā (L. Vankina 1954. g.), Kreiču (L. Vankina, F. Za-

gorskis 1956.—1959. g.), Jurizdikas (E. Šņore 1959. g.) un Budjankas

(E. Šņore 1956., 1959. g.) apmetnes L. Ludzas ezera krastos.

Visplašākie arheoloģiskie izrakumi notikuši Kreiču neolīta apmetnē,
kas izpētīta gandrīz pilnīgi. Apmetne atrodas dienvidaustrumos no Ludzas,

Kreiču koku skolas teritorijā grants paugura pakājē netālu no Isnaudas

upītes ietekas L. Ludzas ezerā (t. s. Zaļā kalniņa rietumu nogāzē). Izra-

kumu gaitā noskaidrojās, ka apmetne konstatējama 12—18 m platā joslā

gar pakalna nogāzes pamatu, tāpat iesniedzas purvainā zemienē, kas ir

aizaudzis ezera līcis. Purvājā kultūras slāni klāj 0,3—0,4 m biezs kūdras

slānis (ar diviem 2—5 cm bieziem smilšu starpslānīšiem). Apmetnē kon-

statēja gan pamatzemē iedziļinātus, gan neiedziļinātus pavardus, ko norā-

dīja akmeņi, ogles, lausku un dzīvnieku kaulu lielāka koncentrācija.

7. att. Neolīta apmetnes Lielā Ludzas ezera krastos (pēc R. Šnores).

172 — Senatnes pēdas
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lespējams, ka ar piekrastes celtnēm saistāmi gar uzkalna malu vietumis

konstatētie mieti, mizu un žagaru koncentrācija. Kultūras slānī atradakrama

un kaula bultu galus, harpūnu un makšķeru āķu fragmentus, akmens un kaula

kaltus, krama kasīkļus, kaula īlenus, dzintara piekariņus v. c. Galvenā at-

radumu masa tomēr bija trauku lauskas. Atrada jau agrāk minēto zobiņu-
bedrīšu keramiku, kā arī tekstilo keramiku (ar auduma nospiedumu
virsmā). Varēja noteikt, ka apmetne bija apdzīvota no 111 g. t. otrās puses
līdz II g. t. trešajam ceturksnim. Bija novērojams, ka cilvēki mituši tieši

ūdens tuvumā un, ezera līmenim mainoties, mainītas mītņu vietas.

Par nožēlošanu, neolīta apmetnēs Latvijā nav pagaidām atrastas tā-

das cilvēku mājokļu paliekas, kas ļautu pilnīgi droši konstatēt to uzbūvi

un izskatu. Tomēr pēc atradumiem kaimiņu zemēs varam domāt, ka neolīta

cilvēki mituši gan teltveida celtnēs, gan nedaudz zemē iedziļinātos mi-

tekļos, kas labāk saglabāja no akmeņiem krautā pavardā kurtās uguns
siltumu.

Neolīta cilvēki, kā jau sacīts, pārtika no medībām un zvejas. Medīja
galvenokārt taurus, aļņus, briežus-staltradžus, mežacūkas, stirnas v. c.

Nomedīto dzīvnieku gaļu ēda, ādas izlietoja apģērba gatavošanai, mājokļu
izklāšanai vai to jumtu pārsegšanai, bet daļu kaulu — dažādu darba rīku

un ieroču pagatavošanai. Medībās un zvejā iegūto uzturu papildināja, lasot

ogas, sēnes, riekstus, zīles, ēda arī gliemežus un citus sīkus dzīvnieciņus.

Ka noritēja dzīve neolīta apmetne, to visa pilnība nezinām, bet aptu-
veni iedomāties varam.

No rīta ceļas un rūpju pilnajās dienas gaitās rosās visi kopienas lo-

cekļi. Ar rungām, vālēm, šķēpiem, lokiem un bultām, kaula dunčiem bruņo-
jušies, vīrieši dodas medībās, kas nereti saistītas ar dzīvības briesmām.

Ap viņiem, priecīgi riedami, lēkā suņi. Mājvietā paliekošās sievietes pavada
medniekus cerībā, ka tie pārnesis bagātu medījumu.

Vecākās sievietes steidz sakopt ugunskuru, turpretim jaunākās un

bērni nes sausus zarus kurināšanai. Ugunskurs sāk liesmot, un ap to sākas

rosība. Kāds vecāks vīrs, nosēdies uz paliela akmens ugunskura tuvumā,

veiklām kustībām ar krama nazīti pacietīgi veido zobainu harpūnu, varbūt

makšķeres āķi. Otrs vecītis nodrāzis slaidu garu nūju, kam vienā galā pa-

resninājums, un šo paresninājumu ugunī apdedzina ...
Jā! Nu to var jau

pazīt: ir izgatavots koka šķēps, smaili apdedzinot, lai tā būtu asāka un

cietāka. Netālu no vienas būdas kustas divas sievietes. Viena nosvīdusi

mīca mālus, jaucot klāt rupjzvirgzdainu granti, bet otra no jau samīcī-

tiem māliem izveidojusi lentveida pavedienus, liek tos spirāliski un salipina

tā, ka top trauks ar konveida dibenu. Nekas, veicas gluži labi. Turpat bla-

kus jau stāv viens gatavs trauks — pods, kam visa virsma izrotāta gan_ar
sīku zobiņu, gan ar apaļu bedrīšu ornamentu. Kad trauks apžūs, to tuht

apdedzinās.



Netālu no šīm sievietēm nosēdušās vairākas citas un uzmanīgi cilā

zvērādas. Viena no viņām ar sīku krama asmenīti lēni, uzmanīgi šķeļ
dzīslu, otrai rokā liela kaula adata, kuras caurumā šāda dzīsla jau ievērta.

Viņa sāk šūt kopā divas ādas — gatavo primitīvu apģērbu. No meža puses
nāk kāda sieviete un bars bērnu. Rokās tiem bērzu tāšu turziņas ar ogām.

Te pēkšņi mežā atskan saucieni. Sievietes ieklausās, pamet savus dar-

bus un dodas turp, no kurienes jau var dzirdēt skaļas mednieku čalas un

priecīgus saucienus. Izrādās, ka tiem šoreiz laimējies: nomedīta krietna

mežacūka. Priecīgi mednieki, priecīgas sievietes, bet bērni sajūsmā lēkā, jo
būs garšīgs ēdamais. Drīz vien medījums sadalīts un sākas tā sagatavo-
šana. Spožāk iedegas ugunskurs. Uz iesmiem tiek cepti krietni gaļas gabali,
citi sūt podos. Nogurušie un izsalkušie vīrieši, tāpat arī sievietes, sasēdušies

ap ugunskuru un nepacietīgi gaida, bet bērni trokšņo un draiskuļojas. Klu-

sums un miers iestājas tikai tad, kad sāk tiesāt maltīti.

Vēlā vakarā mītnes iedzīvotāji cits pēc cita dodas savās tumšajās bū-

dās. Dienas rūpes un rosību nomaina dziļš klusums un miers. Klusi sprakšķ
ugunskurā degošie zari. Sārta liesma, kas mierīgi ceļas augšup, uz mirkli

apgaismo sirmgalvja grumboto seju. Viņš nomodā! Reizi pa reizei viņš pie-
met ugunij sausus zarus, tad atkal uzmanīgi klausās, ievērojot visas nakts

skaņas . . .

Neolīta beigās, domājams ap 1800. g. pr. m. ē., somu cilšu apdzīvotā

Latvijas teritorijā no dienvidiem ienāca jaunas ciltis — baltu senči, kas

pazina pirmatnējo lopkopību un zemkopību. Viņiem bija raksturīgi labi no-

slīpēti īpatnēji gatavoti kara cirvji, ko formas dēļ sauc arī par laivas

cirvjiem. Jaunatnācēji gatavoja traukus, kam bija plakans dibens, un to

augšdaļu rotāja ar auklas nospiedumu vai skujas veidā iespiestu svītru

ornamentu. Pēc zīmīgajiem cirvjiem vai arī īpatnējās keramikas atnācēju
kultūrai dots «laivas cirvju» jeb «auklas keramikas» kultūras nosaukums.

Auklas keramikas kultūras apmetnes zināmas Tojātos (Talsu raj.), Rute-
niekos (Jelgavas raj.), Vārnaskrogā (Rīgas raj.) un, iespējams, Dvietē.

Tajās tāpat atrod akmens, krama un kaula senlietas, trauku lauskas, dzīv-

nieku kaulus. Arī šī posma apmetnes pētot, Latvijas PSR teritorijā vēl nav

izdevies konstatēt cilvēku mājokļu paliekas.

Izcilākais neolīta beigu posma un agrā bronzas laikmeta piemineklis

Latvijā ir Sārnates purva mītnes (Ventspils raj.), kur izpētīta ap 2400 m?

liela platība (L. Vankina 1949., 1953.—1959. g.). Konstatēts, ka šai ap-
metnē, kuras kopējā platība pārsniedz 7 ha, cilvēki mituši no 111 g. t. bei-

gām līdz II g. t. vidum. Apmetni pētot, atklātas vairākas dažāda vecuma

mītņu vietas un iegūts liels vairums koka, kaula, dzintara, krama un ak-

mens senlietu, tāpat seno māla trauku lausku. Daudzveidīgie atradumi dod

plašu pārskatu par Sārnates purva mītņu celtnēm, saimniecību v. c. jautā-

jumiem.

192*
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Sārnates apmetne celta purvainā vietā uz kūdras slāņiem, tāpēc
celtņu konstrukcijā šeit daudz īpatna. Kūdra, pāraugdama pār seniem

priekšmetiem un mītņu paliekām, veicinājusi to, īpaši koku, saglabāšanos.
Mūsu dienās Sārnates purva mītnes varam uzlūkot par savdabīgu seno

koka priekšmetu krātuvi.

8. att. Sārnates purva apmetnes koka priekšmeti, II g. t. pr. m. ē.

Sārnates senāko celtņu vietas norāda saglabājušies smilšainie pa-
vardi, kas apmetnes rajonā iezīmējas kā nelieli lēzeni zemes pacēlumi.
Lai, uguni kurinot, neiedegtos kūdra un neietu bojā visa mītne, pavardam
uz kūdras veidots smilšu pamats. Ap mītnes pavardu ritusi dzīve, tāpēc

ap to arī grupējas atradumi — krama rīki un krama šķembas (krama ap-

strādes atkritumi), tāpat zobiņu-bedrīšu keramikas lauskas. Celtņu koka pa-
liekas ap šiem pavardiem neatrada.

Vēlākā posmā — II g. t. pr. m. ē. pirmās puses un vidus mītnes labi

raksturo 1949. gada izrakumos izpētītā apmēram 30—35 m 2 lielā «X»

celtne. Celtnes sienas bija veidotas, iedzenot kūdrā mietus un to starpas

aizpinot ar zariem un zāli. Jumts balstījās uz sienas saturošiem mietiem,

tāpat mietiem, kas bija iedzīti celtnes vidū apmēram 1,5 m cits no cita.
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Domājams, ka jumts bijis segts ar koka mizām, jo tas liela vairumā at-
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rastas visā mītnes rajonā. Grīdas celtnei nebija, bet tās klonu veidoja virs

kūdras sakrājušies dažādi atkritumi, sevišķi lielā daudzumā — riekstu

čaulas. Pēc stabu izvietojuma varēja domāt, ka garenās dzīvojamās celtnes

abās pusēs bijušas vēl īpašas piebūves dažādu rīku glabāšanai. Te atrastie

dažādie priekšmeti šo domu apstiprina. Celtnes ziemeļaustrumu daļā atra-

dās apmēram 4 m 2liela pavarda vieta. Pavards bija izbūvēts ļoti asprātīgi,

piemēroti mājvietas apstākļiem. Ceļot pavardu, virs kūdras bija nokrauts

nelielu koku klāsts, tas vairākām kārtām pārsegts ar koka mizām un virs

tām uzbērta līdz 0,2 m bieza smilšu kārta. Kurinot uguni virs šāda pavarda,

nevarēja aizdegties mītnes kūdrainais pamats Ar laiku smagais pa-

\ards grimis kūdrā; izkarstot smilšu slānim, apogļojušās pavarda pamatā
klātās mizas un baļķīši. Lai pavardu paugstinātu un atjaunotu, pāri tam

no jauna likts koku klāsts, mizu klājums un smiltis. Pētītajā mītnē cilvēki

dzīvojuši ilgāku laiku; pavards šeit bija atjaunots pavisam sešas reizes.

Ap ugunskuru tad nu ritusi cilvēku dzīve mītnē. Te ēda, te strādāja,

gatavojot darba rīkus, te sēdēja un sildījās aukstākā laikā. Ap pavardu

9. att. Sārnates purva apmetne ap II g. t. pr. m. ē. vidu. L. Vankinas rekonstrukcija,
E. Bauzes zīmējums.
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apmēram o,B—l m platā joslā atrakta 0,25—0,40 m bieza riekstu un ezer-

īiekstu čaulu kārta. Mītnē atrastas vālītes riekstu dauzīšanai, koka

trauks, tāsī ietīts tīklu gremds, māla trauku lauskas, ovāla sekla māla

bļodiņa, dzintara piekariņš.

Bagātīgie un daudzveidīgie purva mītņu atradumi raksturo dažādas

saimniecības nozares. Neapšaubāmi,ka izcilākā loma pārtikas sagādē se-

najiem sārnatiešiem bijusi zvejai. Par zvejniecību liecina atrastā laiva,
airi, skalu murda paliekas, tīklu pludiņi (priežu mizas un tāšu vīstokļi),
gremdi, āķi. Medīti ūdensputni un, protams, arī dzīvnieki. Par to liecina

šķēpi, loki, slēpes, bumerangi. Atrastie koka kapļi stāsta par primitīvo
zemkopību, bet speciālās riekstu dauzāmās vālītes un lielie riekstu čaulu

slāņi — par to, cik izcila nozīme sārnatiešu uzturā bijusi meža un arī ūdens-

riekstiem. Par amatniecību liecina atklātā dzintara apstrādāšanas darb-

nīca, arī krama skaidiņas, kas ir šī materiāla apstrādāšanas pierādījums.
Grūta bija mājokļu celšana purvājā, arī dzīve mitrā vietā ierīkotos mā-

jokļos nevarēja būt visai pievilcīga, tomēr cilvēkus šeit pievilinājusi ūdens-

putnu, zivju un ezerriekstu bagātība ūdenī un meža dzīvnieku daudzums

apkārtējos mežos.

Bronza — metāls, kas ievadīja jaunu laikmetu cilvēces vēsturē — Lat-

vijas PSR teritorijā parādījās tikai II g. t. pr. m. ē. vidū, bet arī tad cilvēku

dzīvē te lielas izmaiņas nenotika. Tas tāpēc, ka uz vietas nebija izejvielu —

ne alvas, ne vara bronzas gatavošanai, bet vāji attīstītā maiņa nevarēja no-

drošināt dārgo bronzas priekšmetu piegādi. Zinātnieki gan skaita Latvijā
bronzas laikmetu no 1500. līdz 500. g. pr. m. ē., bet izšķirīgi nozīmīgs darba

rīku, ieroču un sadzīves priekšmetu gatavošanā Latvijas PSR teritorijā
šis metāls nekad nebija. Bronzai bija zeltaina krāsa, bet, guļot ilgi zemē,

bronzas senlietas kļūst zaļganas. No visa apmēram 1000 gadu garā bronzas

laikmeta Latvijā atrasti tikai ap 70 bronzas priekšmeti — šķēpu gali un

kaujas cirvji, rotas lietas (bronzas spirāles, riņķīši, adatas), tualetes pie-
derumi (bārdas naži, pincetes, īleni). Par darba rīkiem uzskatāmi tikai

daži cirvji. Ražošanā bronzas rīkiem bija nenozīmīga loma. Tāpat kā agrāk
darba rīkus, sadzīves priekšmetus, ieročus v. c. dzīvei nepieciešamos rīkus

cilvēki gatavoja no koka, kaula, akmens un krama. Neraugoties uz to, ka

mūsu zemes iemītnieki pazina bronzu, arī t. s. bronzas laikmetā Latvijas

teritorijā tālāk uzlabojās akmens un krama apstrādāšanas tehnika. Ar ak-

mens un krama rīkiem labi apstrādāja kaulu un koku. No šiem materiāliem

gatavotie rīki ari tika lietoti visvairāk.

Apmetnes I g. t. pr. m. ē. beigās atradušās sausākās, augstākās vietās

upju vai ezeru krastos. Tā Rušonu ezera rietumkrastā (Daugavpils raj.)
šāda apmetne konstatēta nelielā grants paugurā, Strautmaļos (Jēkabpils

raj.) — pavisam līdzenā Daugavas attekas Sakas augstā krastā, Vedgās
(Jelgavas raj.) — Lielupes krastā kādā grants paugurā, ko no pārējās tī-

rumu zemes atdala zemiene. Šīs apmetnes gan pētītas maz, bet nevienā no
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tām nav konstatēti nocietinājumi. Pēc šīs iezīmes, tāpat pēc novietojuma
atklātā laukā, šīs dzīvesvietas arī apzīmēja par atklātām apmetnēm. To-

mēr, kaut arī ap šīm apmetnēm nav speciālu nocietinājumu būvju, kādas ir

šī laika pilskalniem — nocietinātajām apmetnēm, jādomā, ka tās apjoza
sēta, kas sargāja mītnes no plēsīgo zvēru uzbrukumiem.

Pētīto apmetņu kultūras slānī atrod māla trauku lauskas, akmens,

krama, kaula (bet dažreiz arī metāla) senlietas un mājlopu kaulus. Trauku

lauskas rāda podniecības tālāku attīstību. Trauki darināti no labākas masas,

to sienas plānākas nekā neolīta traukiem, labāks arī trauku dedzinājums.
Pavisam citādi veidota trauku virsma: lietoti trauki, kuru virsma rotāta ar

švīkām, pēc pirmās apžāvēšanas apmesta ar pašķidriem māliem un, tiem

žūstot, kļuvusi stiegraini grumbuļaina, bet vēlākā laikā trauku virsmā pa-

rādās ar nagu iespiestas bedrītes vai arī kniebuma rotājums.
Šo apmetņu kultūras slāni klāj vēja un ūdeņu sanesumi, un zemes

virspusē nav nekādu pazīmju, kas tās norādītu. Apmetnes atklājās tikai

zemes darbu laikā (Vedgās) vai pavasara ūdeņiem izskalojot upju krastus

(Strautmaļos).
Pētot grantsvedēju jau stipri nopostīto Vedgu apmetni, te 1931. g. at-

raka nelielas (apmēram 16 m 2) stabu celtnes paliekas. Celtne atklājās zem

aramkārtas ap 0,25 m dziļumā. Tai bija no šķeltiem akmeņiem izlikta grīda,
bet vienā stūrī — zemē iedziļināts pavards. Pavarda bedre augšdaļā bija
diametrā 1,20 m, bet apakšā — 0,75 m. Pēc konstatētām stabu vietām va-

rēja pateikt tikai to, ka virsbūve celta stabu konstrukcijā, varēja konstatēt

ari māla sienu apmetumus, bet tuvāk celtni raksturot nevar. Vēlāka par

Vedgu celtni ir zemnīca, ko atklāja Codes Plūdoņos (Bauskas raj.). Arī te

atrada tikai celtnes pamata bedri un pavarda atliekas, bet nekādu virs-

būves palieku nebija. Domājams, ka tā bijusi viegla teltveida vasaras

celtne.

Pavisam savdabīga parādība Latvijas senvēsturē ir t. s. klāstu celtnes.

Jau daudzas mūsu tautas teikas vēstī, ka ezeru dibenā esot mājas (muižas,
zemnieku sētas), kas tur palikušas tais laikos, kad ezeri, meklēdami savas

vietas, attiecīgajā ielejā nokrituši vai ari citādi tur radušies. Tā kāda teika

vēstī, ka tagadējā Alauksta ezera vietā bijusi muiža, kurā dzīvojis bargs
kungs. Tas savus ļaudis bieži pēris un visādi spīdzinājis, bet katrā Jāņu

dienā devis tiem alu dzert, cik vien grib. Pēc šī kunga nāves nācis cits,
kas ļaudis tāpat mocījis, bet alu Jāņos vairs nedevis. Ļaudis dusmojušies

par to un solījušies kungu nosist. Tas nobijies un devis saviem kalpiem
veselu mucu alus. Kalpi visu alu nevarējuši izdzert. Neizdzertais alus sācis

tecēt zemē un tecējis tikmēr, kamēr izcēlies tagadējais Alauksts, un muiža

tā arī esot palikusi tā dibenā. Cita teika stāsta, ka reiz vecos laikos tur, kur

tagad viļņo Ušura ezers, bijušas Lubu mājas. Šais mājās ieradušies divi

skroderi, kam saimnieks devis darbu. Istabā bijis karsts, skroderi izgājuši
strādāt dārzā kuplo ābeļu paēnā. Bet, kur gadījusies, kur ne, ap skroderu



10. att. Trauku lauskas ar apmesto, tekstilo, nagiekniebto un švīkāto

virsmu.
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galda kājām sākusi berzties saimnieka raibā cūka. Skroderi sākuši kliegt:
«Uš! Uš! Nāc, saimniek!» Te nejauši uz mājām uzkritis liels lietus mākonis,
kas visu noslīcinājis. Izglābušies tikai skroderi, kas uzminējuši ezera vārdu.

Fantastika? Jā. Un tomēr
.. . Jau 1876. g. K. Zīverss Araišu ezerā pie

Cēsīm konstatēja senas pāļu celtnes. Sākās gara polemika. Vieni centās

pierādīt, ka Latvijā pāļu celtnes konstatētas droši, otri — ka notikusi mal-

dīšanās. Pirmspadomju periodā arheologi jaunus attiecīgus pētījumus ne-

izdarīja un pālu būvju jautājums tā arī palika neizšķirts. Tikai padomju
arheologi, sākot hidroarheoloģiskus pētījumus (J. Apals 1959., 1960. g.),

spējuši atbildēt uz šo jautājumu pozitīvi: klāstu celtnes Latvijā ir. Droši tās

konstatētas Araišu ezerā, tāpat Ušura ezerā pie Jaungulbenes, arī Cēsu

rajonā Bricu ezerā, Madonas rajonā Salu un Bakanu ezerā, Gulbenes

rajonā Pinteļu jeb Lisas ezerā. Izrādījās, ka mūsu ezeros gan nav pāļu

celtņu šī vārda šaurākā nozīmē: plašāki pētījumi nav vēl veikti, bet no ap-

zināšanas darbiem droši secināms, ka klāstu celtņu būvei izmantoti ezeru

smilšu sēkļi. Celtņu pamatus veido krustiski likti koku klāsti; šie koki no-

stiprināti gan klāsta malās, gan vidū, dzenot atsevišķus pāļus. K. Zīverss

Araišu ezerā 1,30—1,70 m dziļumā konstatējis vienu virs otra 6 līdz 9 baļķu
klāstus, tāpat starp tiem iedzītus pāļus. Šie izrakumu materiāli pārāk neno-

zīmīgi, bet jaunu pētījumu pagaidām nav, tāpēc nevaram raksturot klāstu

mītņu iedzīvotāju saimniecību, nevaram droši noteikt to pastāvēšanas laiku.

Apskatot Ušura ezera klāstu celtņu vietu, izdevās salasīt diezgan daudz

trauku lausku, atrast graudu beržamo akmeni. Zemūdens arheoloģijas
entuziasts J. Apals no ezera dzelmēm izcēlis dienas gaismā skaistus traukus

ar apmesto, kniebto un naga iespiedumu ornamentēto un gludināto virsmu.

Pēc šiem atradumiem jāsecina, ka klāstu mītņu augšējie slāņi būtu attie-

cināmi uz mūsu ēras sākuma posmu. Zemākās kārtas, iespējams, attiecas uz

I g. t. pr. m. ē., bet, kā tas īsti ir, to varēs pasacīt tikai tad, kad te būs likta

darbā arheologu lāpsta.

Tagad skaidrs tikai tas, ka ezeru teikas ar ziņām par ūdeņu noslīci-

nātām mājām pauž cauri gadsimtiem tautas atmiņā saglabājušos patiesību,
ka ezeros bijušas cilvēku mītnes, ka šīs mītnes gājušas bojā, ūdens līmenim

ceļoties. Kā teiksmainās nogrimušās pilis pilskalnos gaida, lai tautas varoņi
tās augšup celtu, tā ūdeņu apskalotās senās klāstu celtnes gaida — gan ne

pasaku varoņus, bet arheologus, lai tie tautai izceltu no pazemes un ūdens

viņas vēsturi.

Atklātās apmetnes — ciemi bija visvairāk izplatītais dzīvesvietu tips
Latvijas PSR teritorijā arī vēlākos gadsimtos, tikai pagaidām tās vāji ap-
zinātas un maz pētītas.

Raksturīgu atklāto apmetni Zvirgzdenes Kivtos Cirmas ezera ziemeļu
krastā (Ludzas raj.) 1948., 1955., 1957., 1958. g. izpētījusi E. Šņore. Ap-
metne atradās ap 4 m augstā uzkalniņā — Lielajā Apariņā. Te atsegts ap

8200 m 2liels laukums, pirmo reizi Latvijā pilnīgi izpētot somisku apmetni
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(kas pastāvēja jau ī g. t. pr. m. c., bet visintensTvak bija apdzīvota m. c.

lII—VI gs.) un velak taja ierīkotu latgaļu VII—XII gs. kapulauku ar 175

apbedījumiem.

11. att. Ušura ezera klāstu mītnes graudu beržamais akmens, galoda
un māla trauks ar nagiespieduma rotājumu.

Tumšais apmetnes kultūras slānis sniedzās līdz 1,2 m dziļumam. Ap-
metnē bijušas četrstūra celtnes ar pavardiem. Pavardi tika ierīkoti gan ar

akmeņu krāvumiem, gan bez tiem, vairāki no tiem konstatēti arī ārpus celt-

nēm. legūtie materiāli — sirpji, raukņi, graudu beržamie akmeņi, graudi

(mieži, kvieši, zirņi) — liecina par attīstītu zemkopību, bet mājlopu (liel-

lopu, zirgu, sīklopu) kaulu pārsvars pār meža dzīvnieku (tauru, aļņu, meža-

cūku v. c.) kauliem norāda uz lopkopības lomu saimniecībā. Apmetnē

strādājuši dzelzs un bronzas kalēji, ādu apstrādātāji un podnieki. Vis-

izplatītākā še somu ciltīm raksturīgā tekstilā keramika.

Jāatzīmē vēl arheologa M. Atgāža 1960. g. atrastā apmetne Seces Ba-

jāros (Jēkabpils raj.). Pārmeklējot buldozera saraustās zemes, ieguva lie-

lāku vairumu trauku lausku, tīģeļu fragmentu, māla vārpstas skriemeli,

dzelzs īlenu, bronzas stienīti, tāpat konstatēja kādu izpostīta pavarda vietu.

Atrastais materiāls raksturīgs mūsu ēras I gadu tūkstotim.

PILSKALNI

Pilskalni ■— šī īpatnējā seno dzīvesvietu grupa — sastopami visā Lat-

vijā. Šodien mums zināmi turpat vai 400 pilskalnu, bet droši var apgalvot,
ka ar laiku šis skaitlis būs krietni lielāks, jo Ziemeļlatgale, Augšzeme un
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citi Latvijas PSR rajoni vēl nav pietiekami apzināti. Visvairāk šo piemi-

nekļu ir augstienēs — Dienvidlatgalē, Vidzemes vidienē un Kurzemes rie-

tumdaļā, vismazāk — Zemgales līdzenumā, zemienēs ap Rīgu un gar jūr-
malu.

Nosaukums «pilskalns» izskaidrojams divējādi. Vispirms tas apzīmē

kalnu, uz kura senatnē, spēcīgu nocietinājumu ietvertas, pacēlušās dzīvo-

jamās un saimniecības ēkas. Jau agrā feodālisma posmā pilskalni bija

vietējo dižciltīgo mitekļi, bet pēc zemes iekarošanas daudzos pakalnos un

arī bijušos mūsu senču pilskalnos pacēlās vācu bruņinieku pilis. Tāpēc ari

tautā iegājies nosaukums «pilskalns», neatkarīgi no tā, vai uz tā nosauktā

kalna atradusies vācu bruņinieku pils vai arī senlatviešu nocietinājumi,
kam ar pili modernā izpratnē maz kas kopējs. Otrkārt, nosaukums «pils-
kalns» var būt atvasināts no vārdiem «pilti», «pilstīt», kam dažādos atvasi-

nājumos lietuviešu valodā nozīme «liet, bērt, uzbērums, uzmetums, dambis,

valnis, balsts, stabs, aizbērums, aizpildījums». Šāds vārda «pilskalns» iz-

tulkojums norāda uz to, ka pilskalnu veidošanā darbojies cilvēks.

Vērīgam ceļotājam pilskalni viegli ieraugāmi. Pilskalnus parasti no-

rāda arī vietējie ļaudis, ir tikai jāpajautā. Šiem senatnes pieminekļiem ir

vairākas raksturīgas pazīmes. Pirmā no tām ir senvietas nosaukums —

Pilskalns, Piltiņkalns, Batarejas kalns (Latgalē krievu vai poļu valodas

ietekmē to bieži dēvē par Gorodoku vai Zamoku). Dažreiz šādas senvietas

sauc arī par Zviedru kalniem vai Franču skanstīm, kaut gan ne franči, ne

12. att. Pilskalnu izvietojums Latvijas PSR teritorijā.
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zviedri pilskalnus nav veidojuši: viņu nesenajā pagātnē vestie kari spilgti
iespiedušies tautas atmiņā un tiek saistīti ar sirmajiem, kādreiz varenajiem
mūsu senču pilskalniem.

Teiksmu vainags apvij visus pilskalnus. Tur esot nogrimusi pils, tur

kalnu sanesuši ar cepurēm karavīri, tur apraktas bagātības. Kalnā vijo-
ties noslēpumainas ejas, bet tā vidū esot ala un reiz tur ielaistā pīle izpel-
dējusi tuvajā upē vai ezerā utt. Šajos nostāstos ir daļa patiesības. Tiešām,
izdarot izrakumus, ceļas gaismā sensenās celtnes, kas gājušas bojā ienaid-

nieku uzbrukumos un ugunsgrēkos. Tur atrod arī dārgumus, gan ne zeltu

un dimantus, bet seno dienu darba, cīņu un sadzīves lieciniekus, ko nevar

atsvērt nekādas materiālās vērtības. Kokneses Mūkukalnā, Daugmales,
Tērvetes un citu pilskalnu pētījumi rāda, ka to izveidošanai piegādāti
tūkstošiem vezumu zemes, akmeņu un koku, kas prasīja lielu brīvo vai arī

paverdzināto ļaužu darbu. Arī nostāstiem par bedri kalna vidū ir izskaid-

rojums — tur bijušas akas. Cik dārga gan bija ūdens lāse aplenktajiem

pils aizstāvjiem!
Tā kā nocietināšanai izvēlējās dabā vispiemērotāko vietu, tad pilskalna

otrā raksturīgākā pazīme ir tā novietne. Parasti pilskalns ir kalns ar stāvām

nogāzēm, kas no vienas vai vairākām pusēm apņemts ar ūdeņiem, gravām
vai dūksnājiem. Treškārt, pilskalni ir mākslīgi apdarināti, to nogāzes no-

stāvinot. Ja nogāze bija pārāk slīpa, tur radīja terases ar grāvjiem un vaļ-

ņiem. Ceturtā pilskalna pazīme ir melns mītņu zemes slānis pilskalna virsū

jeb plakumā, kur savā laikā atradās aizsargsienas un celtnes. Šeit kurmju
rakumos un nogruvumos parasti atrod seno māla trauku lauskas, dzīvnieku

kaulus, degušus akmeņus, ogles, dažreiz arī senlietas.

Plašu vērienu pilskalnu izpēte ieguvusi padomju varas gados. Pagai-
dām Latvijas PSR teritorijā pētīti ap 20 pilskalnu, bet vienīgi Ogres Ķentes-
kalns izpētīts pilnīgi.

Pilskalnu plakuma platība sniedzas no dažiem simtiem kvadrātmetru

līdz 2,5 ha (Alūksnes Siseņkalns), bet augstums — no pāris metriem līdz

vairākiem desmitiem metru. Pilskalnus var sastapt gan uz atsevišķiem kal-

niem un kalnu grēdām, gan upju satekās, ezeru un upju līčos un salās. Ka-

mēr nav izpētīts lielāks pilskalnu skaits, visdrošāk tos izšķirt pēc ārējām

pazīmēm, protams, ņemot vērā arī pētījumu rezultātus.

Varam izšķirt šādus 4 galvenos pilskalnu tipus: 1) bez vaļņiem un

grāvjiem, ar nolīdzinātu plakumu un pastāvinātām nogāzēm; 2) ar vienu

vai vairākiem vaļņiem un grāvjiem plakuma vienā galā; 3) ar vienu vai

vairākiem vaļņiem un grāvjiem plakuma abos galos; 4) ar vaļņiem un tera-

sēm nogāzēs (vienkāršā terase vai terase, kas pāriet valnī un grāvī). Ir

arī vairāki uzskaitīto tipu paveidi. Tā varētu minēt pilskalnus ar priekšpilīm

un pilskalnus ar valni visapkārt.
Tomēr pilskalnu iedalē nozīmīgāks ir sabiedriski ekonomiskais un hro-

noloģiskais moments. Izšķir pilskalnus — nocietinātas apmetnes, pilskal-
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nus-slēptuves jeb pilenes un pilskalnus-cietokšņus. Bieži viens un tas pats

pilskalns sākumā ir bijis nocietināta apmetne, vēlāk slēptuve jeb pilene un

beidzot tur tika izveidots cietoksnis. Tā tas bijis Ķenteskalnā, Daugmalē,
Jersikā, Taniskalnā un Dignājā. Uz dažiem pilskalniem (Lielvārdē, Kok-

nesē, Sēlpilī, Ludzā) uzvarētie latvieši XIII —XIV gs. bija spiesti uzcelt

vācu iebrucējiem mūra cietokšņus jeb pilis.

13. att. Pilskalnu tipi, šķērsgriezumi.

Pilskalni — nocietinātas apmetnes parādās bronzas laikmeta beigās,
kad par vienu no svarīgākām saimniecības nozarēm kļuva lopkopība. Ļaužu
kopienām uzkrājās zināmas bagātības — lopi v. c. Sākās uzbrukumi kai-

miņu kopienām, lai iegūtu laupījumu. Radās nepieciešamība nodrošināties

pret šādiem uzbrukumiem, sargāt savu mantu un dzīvību. Dzīvesvietas iz-

vēlējās dabiski aizsargātās vietās — atsevišķi stāvošos pauguros ar

stāvām, grūti pārvaramām nogāzēm, ap mītnēm cēla aizsargsētas. Viegli
pieietamo mītņu vietā stājās nocietinātas apmetnes, kurās mita visa ko-

piena, glabājot tur savu mantu, glābjot arī savas dzīvības no ienaidnieka.

Nocietinātas apmetnes bijušas Klaņģukalnā (Rīgas raj.), Mūkukalnā

(Ogres raj.), Sārumkalnā (Cēsu raj.), Asotes pilskalnā (Krustpils raj.),
Tērvetes pilskalnā (Dobeles raj.) un daudzās citās vietās.

Visplašāk pētītā nocietinātā apmetne ir Mūkukalns (J. Graudonis

1959., 1960. g.), kas atrodas stāvā Daugavas labajā krastā 97 km no Rīgas
starp šoseju un upi.

Mūkukalns ir sens piemineklis, par kuru tautā zināmi dažādi nostāsti.

Kalna nosaukumu izskaidro ar to, ka tā dienvidrietumu galā kādreiz esot

bijis sieviešu klosteris, ko iznīcinājuši karavīri. Cits nostāsts vēstī, ka kalnā
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bijušas izraktas trīs akas, kur, briesmām draudot, sabērti visi klostera dār-

gumi, kas tur tā palikuši arī pēc klostera izpostīšanas. Sos nostāstus

vecākie ļaudis stāsta tik ticami, ka, piemēram, ziņa par klosteri ieviesusies

pat mūsdienu tūristiskajās brošūrās. Nostāsti par bagātību kalna vecajās

14. att. Klaņģukalns.

akās_ mulsinājuši cilvēku prātus. Vēl 1930. gados kāds koknesietis mēģinā-

jis tās atrakt. Rokoties kalnā no Daugavas puses, viņš it kā atradis dzelzs

durvis, tad nobaidījies un rakšanu pametis, bet vēlāk to vietu vairs neva-

rējis atrast.

Cik var secināt no arheoloģisko izrakumu materiāliem, tad klosteris

Mūkukalnā nekad nav bijis. lespējams, ka kalna nosaukums radies pavisam
citā ceļā: proti, stāsta, ka kalnā bijusi zemnieku soda vieta, kādēļ tas senāk

saukts par Mokukalnu. Varēja gadīties, ka, šo vārdu laiku gaitā sakropļo

jot, arī radies nosaukums Mūkukalns.

Cilvēki Mūkukalnu sākuši apdzīvot I g. t. pr. m. ē. sākumā. Tai laikā

viņi dzīvojuši 12 m augstā paugura stāvās ziemeļu nogāzes ieplakā (te-

rasē). Mītņu vietās terase paplašināta, un tās nostiprināšanai ieplakas le-

jas malā nokrauts neliels akmeņu valnis. Vaļņa un mītņu aizsardzībai gar

akmeņu vaļņa lejas malu celta vēl kāda koka konstrukcija. Pašas mītnes

bijušas četrstūrainas stabu celtnes ar akmens pavardiem tajās.
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Vēlāk, lai varētu pamatīgāk nostiprināt mītnes, cilvēki pārcēlušies
dzīvot kalna plakuma malā, gar nogāzi ceļot spēcīgu stāvkoku sienu. Sīs

sienas vietu rāda kalna pamatradzēs ielauzts liels grāvis, kurā vietām vēl ir

saglabājušās plienakmens plāksnes vertikālā stāvoklī; tās te bija lik-

tas kādu koka konstrukciju noķīlēšanai. Cilvēku mītnes arī šai laikā, cik

vērojams, bijušas stabos celtas. Kādai 3X3,5 m lielai stabos celtai ēkai

konstatēta apmēram IX2 m liela piebūve. Var domāt, ka šeit no dienvidrie-

tumu puses bijusi celtnes ieeja.
Vēl spēcīgāk Mūkukalns nostiprināts mūsu ēras sākumā. Tad gar visu

kalna ziemeļu un ziemeļaustrumu malu celts 2—4 m plats un līdz 1,2 m

augsts akmeņu krāvums. Tas veidots bez sevišķas kārtības, kraujot plien-
akmeņus un pa starpām berot zemes. Akmeņu krāvums paplašināja kalna

plakuma laukumu, t. i., palielināja dzīves telpu un stipri pastāvināja zie-

meļu nogāzi. Ar zemēm un akmeņu krāvumu pārklāts senākā apdzīvotī-
bas laika kultūras slānis. Vietām arī lielā krāvuma lejas malā konstatētas

stabu vietas, kas iezīmē koka konstrukcijas krāvuma sākotnējai nostipri-
nāšanai un, iespējams, arī augstāk bijušiem nocietinājumiem. Pēc pašreiz

iespējama aptuvena aprēķina šī krāvuma veidošanai izlietoti 350—400 m 3

akmeņu un zemju.
Bez celtniecības paliekām Mūkukalnā iegūts vairāk nekā 600 akmens,

krama, kaula, māla un metāla senlietu, ap 7000 seno trauku lausku un ap

15. att. Mūkukalna akmeņu nocietinājums mūsu ēras sākumā.



16. att. Mūkukalna kaula priekšmeti:
1, 4, 6, 9 - rokturi, 2 - īlens, 3 - harpūna, 5 - laužņu fragments, 7, 10 -

dunči, 8 — šķēps, I g. t. pr. m. ē.
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20 000 dzīvnieku kaulu, kas jauj raksturot seno kalna iedzīvotāju saimnie-

cību. Senie mūkukalnieši gan pazinuši bronzu un kalna apdzīvotības pe-
rioda otrajā pusē — arī dzelzi, pratuši bronzu kausēt un liet, tomēr metā-

liem viņu dzīvē bijusi vēl maza nozīme — lielais vairums darba rīku

gatavoti no citiem materiāliem. No krama gatavoti bultu gali, kasīkļi,
naži, no akmens — cirvji un kalti, graudu beržamie, no kaula — īleni,

urķi, naži, dunči, harpūnas, šķēpu un bultu gali, šujamās un rotadatas,

makšķeru āķi v. c., no māla — pogas, krelles, vērpjamo vārpstu skriemeļi,
trauki. Neapšaubāmi, ka bagāts bijis arī koka priekšmetu klāsts, bet tie

Mūkukalnā mītņu zemē nav saglabājušies.
Visi atradumi rāda, ka kalna seno iemītnieku saimniecībai bijis kom-

plekss raksturs. Svarīgākā pārtikas ieguves nozare bijusi lopkopība, pie
kam audzēti zirgi, govis, cūkas, aitas un kazas. Zirgi audzēti gaļai, bet ir zi-

nāmi norādījumi, ka tie izmantoti arī jāšanai. Taču blakus lopkopībai ļoti sva-

rīga loma vēl bijusi medībāmun zvejai: medīto dzīvnieku kauli sastāda apmē-
ram pusi no visa kaulu materiāla. Varam konstatēt, ka medīti brieži, stir-

nas, mežacūkas, lāči, vilki, lapsas, bebri, caunas, vāveres, varbūt pat roņi.
Nomedīto dzīvnieku gaļa bija svarīgs papildinājums uzturam, to ādas

izlietoja apģērba gatavošanai, mītņu izklāšanai un, iespējams, arī maiņai,
bet kauli bija labs izejmateriāls dažādu rīku pagatavošanai.

Interesanti vērojumi par zveju. Tā konstatējams, ka Daugavā tais

laikos ķertas tādas tagad pie mums ļoti reti sastopamas zivis kā stores.

Mūkukalnieši noķēruši pat līdz 3 m garus eksemplārus. Varam iedomāties,
kāda sajūsma par šādu lomu būtu mūsdienu makšķerniekiem. Pēc atradu-

miem konstatējams, ka stores Daugavā bijušas sastopamas pat līdz Dignā-

jas rajonam.
Pārtikas ieguvē nozīmīga bijusi arī zemkopība, par ko liecina vairāk-

kārt atrastie graudu beržamie akmeņi, bet it sevišķi uz mūsu ēras sākumu

attiecināmie labību — miežu, primitīvu kviešu, pupu graudi. Iztiku papil-

dināja un dažādoja dabā salasāmie uztura līdzekļi — ogas, sēnes, rieksti

v. c. Vecākajā mītņu slānī atrod gliemežvākus, kas var būt norādījums, ka

atsevišķos gadījumos nogaršota pat gliemežu gaļa.
Aptuveni tāds_ pats saimniecības raksturojums izriet no pētījumiem

Klaņģukalnā (R. Snore 1935. g.). Klaņģukalna aizsargvalnis celts, vis-

pirms nokraujot akmeņus, tad berot zemes. Pēdējā vaļņa posmā vērojams,
ka tā virsma bijusi noklāta ar māla kārtu. Blakus Klaņģukalna nocietinā-

tajai apmetnei konstatēta arī atklāta apmetne, bet nav pietiekama mate-

riāla tās pastāvēšanas laika noteikšanai.

Arī citu nocietināto apmetņu materiāli līdzīgi. Daudzās no tām gan

mītņu zeme stipri sajaukta vēlāko laiku būvniecības rezultātā un tādēļ
neatklājas tik pilnīga aina kā Mūkukalnā vai Klaņģukalnā. Tā, piemēram,
Ķenteskalnā varēja konstatēt tikai fragmentāras I g. t. pr. m. ē. kultūras

slāņa paliekas. Uzmanību saista te atsegtās īpatnās bedres, kas bija



17. att. Kaula priekšmeti:
1— urķis, 2, 3, 12 — īleni, 4—7 — rotadatas, 8 — poga, 9, 10 — bultu gali,

11 — kalts, 13 — putna figūriņa, 14 — makšķerāķis, 15 — ādas apstradājamais
(Mūkukalns, Tērvete, Asote, Ķenteskalns, I g. t. pr. m. ē.).



0,6—1,0 m dziļas un 0,9—1,4 m diametrā ar stāvām sienām un_ pildītas ar

pelēcīgu, vietām iebrūni dzeltenu zemi. Kaimiņu zemēs (Polija, arī Krie-

vijas PFSR) konstatētas šādas bedres pārtikas glabāšanai. lespējams, ka

ari Ķenteskalnā tam bija šada praktiska
nozīme.

Šeit būtu jāatzīmē daži interesanti

un nozīmīgi fakti. Piemēram, Asotes

pilskalnā jau I g. t. pr. m. ē. slāņos
konstatēti vistas kauli, kas apliecina ļoti
senu mājputnu turēšanu. Mūkukalnā

mūsu ēras sākuma posma materiālos at-

rasti mājas kaķa kauli. Tas ir pirmais
šāds atradums Baltijā.

Nocietinātās apmetnes, tāpat kā cil-

vēku neolīta un agrā bronzas laikmeta

dzīvesvietas, atrodas netālu no ūdeņiem,
bet novietotas augstākās sausākās vie-

tās. To tuvumā parasti ir plašākas palie-
nas, kas bija bagātas ar zāli. Šādu vie-

tas izvēli noteica iedzīvotāju saimniecī-

bas raksturs, bez tam ūdens taču bija
nepieciešams tiklab cilvēkiem pašiem,
kā arī ganāmpulkiem. Nav nekādu pa-

zīmju, kas norādītu, ka tai laikā būtu

raktas akas.

18. att. Māla «kāstuve» piena pro-

duktu izgatavošanai (Klaņģukalns,
I g. t. pr. m. ē.).

Pilskalni-slēptuves jeb pilenes pagaidām pie mums izpētīti vāji. To

sākums saistāms ar ģints iekārtas sairšanu un atsevišķu saimju izdalīša-

nos, kā arī ar privātīpašuma un mantiskās nevienlīdzības rašanos. Pils-

kalni kā kopienas nocietinātās apmetnes m. ē. I g. t. vai nu beidza eksistēt

līdz ar pašu kopienu, vai arī pārvērtās par patvēruma vietām — pilenēm,
kur ļaudis glābās ienaidnieka uzbrukuma laikā. Šādās pilenēs mītņu slānis

ir plānāks.
Tomēr atradumi un dažreiz pabiezs mītņu slānis liecina, ka dala pils-

kalnu bija apdzīvota arī m. ē. I g. t. pirmajā pusē. Raunas Taniskalna

dienviddaļā ir ap 1 m biezs I—VI gs. mītņu slānis ar celtņu paliekām. Jer-

sikas pilskalnā atrasta II gs. romiešu monēta un citas lietas. Mūkukalnā

atsegta četrstūra celtne ar iedziļinātu pavardu un lietām, kas attiecināmas

apmēram uz 400. g., pie kam kalns tai laikā bija apjozts ar akmeņu-zemes
valni un aizsargsienām. Daugmales pilskalns arī intensīvi apdzīvots II—

IV gs. Pilsvieta tad tika nolīdzināta, kalna slīpās nogāzes nostāvinātas

ar zemes uzbērumiem un nostiprinātas ar akmeņu klāstu, kas sedza visu

gravas nogāzi. Austrumos pilskalna plakumu norobežoja neliels valnis ar

grāvi aiz tā. Uz vaļņa un pilskalna malās bija guļkoku aizsargsienas, bet

353*
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aiz tām — koka celtnes. Tur atrastas dažādas tā laika lietas. Vienkārši

visu to pasacīt, bet cik ganspēka un izturības prasīja šāda pilskalna izbūve!

Jāņem vērā, ka tā laika darba rīkus grūti salīdzināt ar tagadējiem.

ledzīvotāji, kas līdz ar zemkopības tālāko attīstību bija izvietojušies
lielākās platībās, dzīvoja galvenokārt atklātās un nenocietinātās apmetnēs

jeb ciemos. Tāda apmetne, kā jau agrāk minēts, pilnīgi izpētīta Cirmas

ezera krastā Kivtos.

Pilskalnus kā slēptuves un patvēruma vietas Latvijā izmantoja ap-

tuveni līdz VI gs. Tomēr atsevišķas pilenes, parasti lielos mežos_un purvos,

pastāvēja vēl XIII gs. Ziņas par tām atrodamas pat hronikās. Šādās slēp-
tuvēs vai arī vienkārši aizcirtumos mežā iedzīvotāji atrada patvērumu

pēkšņu uzbrukumu gadījumos, kad nepaspēja nokļūt aiz kunga pārvaldītās
koka pils sienām. Tāpēc daudzas slēptuves vēl tagad jāmeklē mežos un pur-

vainās, grūti atrodamās vietās. Tie ir pilskalni, lai gan īsta mītņu slāņa
tur nav, nav redzamas arī nocietinājumu paliekas. Tādi ir pilskalni Krust-

pils Meteņu mežā pie Ljamanu ciemata, Viesienas Bolēnu, Dietlāvu un

Sarkaņu mežos (Madonas raj.), pie Rendas Medaiķiem (Kuldīgas raj.),
Lutriņu Mizaiņos (Saldus raj.), pie Ivandes Vecmuižas un Ēdoles Pujal-

19.att. Klaņģukalna vaļņa griezums ar akmeņu grēdām pamatā, 1 g.

t. pr. m. ē.
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gām (Kuldīgas raj.), Pilskalnes Strobiem (Ilūkstes raj.), Vecsērenes (Jē-
kabpils raj.) v. c.

Tāpēc nebrīnīsimies, ja kādreiz dziļi mežā, tālu no tīrumiem un sētām,
kāds zemnieks mums rādīs Pilskalnu, blakus tam Pilsezeru vai Pilspurvu.

20. att. Akmeņu pavards Mūkukalnā, I g. t. pr. m. ē. beigas.

Arī šeit, šķietami klusajā vietā, kādreiz norisa trauksmaini notikumi. Te

no vajātājiem izbēgušais karavīrs, naidā iededzies, asināja savu ieroci,

ievainotajam pārsēja rētas līgava, bet bērni un sirmgalvji līdzīgi karavī-

riem bija gatavi cīnīties līdz nāvei, ja viņus uzies sirotāji.
Pilskalni-cietokšņi atšķiras no agrāk minētajiem pilskalnu veidiem pēc

uzbūves un hronoloģiskā iedalījuma. I g. t. vidū vecus pilskalnus spēcīgāk
nostiprināja ar terasēm, akmeņu un zemes vaļņiem un aizsargsienām virs

tiem. Tas konstatēts kuršu pilskalnos Apūlē un Impiltē (tagadējā Lietuvas

PSR teritorijā), zemgaļu pilskalnā Daugmalē un sēļu Dignājas pilskalnā.

Pastiprināti pilskalnus nocietināja nākošajos gadsimtos, kad veidojās
šķiru attiecības un pilskalni sāka pārvērsties par feodāļu dzīves vietām.

Labs piemērs ir Ķenteskalns Ogres pilsētas austrumdaļā. To pilnīgi
izpētīja A. Stubava vadībā 1954.—1958. g. Ķenteskalnā iegūtas 2258 sen-

lietas, 29 350 lausku, daudz dzīvnieku kaulu, koksnes paraugi, labība.
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Pilskalna plakums ap 1400 m2. Tam līdz 6 m augsti vaļņi. Konstatēti 2

apdzīvotības periodi: pirmais attiecas uz I g. t. pr. m. ē., otrais — uz laiku

no V gs. līdz IX gs. sākumam. Plakumu no dienvidiem aizsargāja trīs, no

ziemeļiem — divi vaļņi ar koka aizsargsienām un grāvjiem. Pirmā dienvid-

21. att. Ogres Ķenteskalnā bedres, I g. t. pr. m. ē.

vaļņa aizsargsistēmas platums sasniedza 17 m. V—VII gs. apbūvētas
tikai plakuma malas. Celtnes pie vaļņu sienām kalpoja arī aizsardzībai.

Bez galvenā plakuma Ķenteskalnā starp pirmo un otro dienvidu valni

bija 600—700 m 2 liels laukums, kas, tāpat kā lielais plakums, bijis ap-
dzīvots un stipri nocietināts.

Kad ienaidnieku uzbrukumā pilskalna celtnes nodega, to atjaunoja,

paaugstinot vaļņus ar aizsargsienām. Kādam valnim pamatā lika rest-

veidīgi baļķus, katru kārtu apberot ar zemi. Lielo ziemeļvalni saturēja

kaķēto baļķu karkass, kas veidoja dubultkameras, kuras piepildīja ar zemi

un akmeņiem. Malā zemes uzbērumus nostiprināja ar gulošiem nesais-

tītiem baļķiem. Arī citus vaļņus nocietināja. Gar pilskalna malām uzcēla

guļkoku "aizsargsienu ar stabu balstiem. Kā agrāk, tā arī tagad ceļš gāja

pāri vaļņiem no abām pilskalna pusēm, bet taciņas veda uz pilskalnu arī

no pakājes apmetnēm.
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Ļaudis dzīvoja pilskalnā arī ārpus vaļņiem (uz ziemeļiem un dienvi-

diem no tiem), tāpat kalna austrumu un rietumu piekājē. Dienvidu apmetnē
pacēlās virszemes un_ iedziļinātas celtnes, bet abās pusēs kalna piekājē,
aizaugošu ezeru malas — tikai virszemes. Celtņu izmēri — no 12 līdz

22. att. Daugmales pilskalna nocietinājumu sienas pamatak-
meņi un nogāzes nostiprinājums, m. ē. V gs.
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40 m2. Dienvidu apmetnē VIII gs. celtnes ar akmens velvveida krāsnīm,
kas līdzīgas nesenajām lauku pirts krāsnīm, izvietotas gar kalna malām,

apmetnes vidū konstatētas vieglākas ēkas ar pavardiem vai bez apkures.
Tās no VI līdz IX gs. 3—4 reizes gāja bojā ugunsgrēkos. Te dzīvoja ap
250 cilvēku un mazāks skaits — arī pilskalnā un pārējās apmetnēs.

Pēc arheoloģisko izrakumu materiāliem mēģināsim iedomāties Ķen-
teskalnā iedzīvotāju parasto ikdienu.

Aust gaisma. Pils ļaudis aiz varenajiem baļķu nocietinājumiem jūtas
droši. Arī apmetnes iemītnieki pēc smagajiem dienas darbiem guļ mierīgi,
kaut arī dūmistabas mazas un grīdas vietā klons. Istaba vajadzīga galveno-
kārt pārgulēšanai un ēdiena vārīšanai, lai gan vasarās vāra arī ārpusē.
Viss kluss, atpūšas arī pils kungs ar savu kara draudzi pēc sirojuma, tikai

sargi nomodā un no torņa vēro apkārtni: vai tikai kaimiņu pilskalnos ne-

parādīsies uguns — zīme, ka iebrucis un nāk atriebties ienaidnieks. Tas

bieži vien nolaupa sūrā darba augļus, nesaudzē arī ļaudis.

Agro rīta stundu iezvana putnu balsis. Sirmgalvji ceļas pirmie, tiem

miegs nenāk. Jāapstaigā mājas apkārtne, jānoskaidro, kāds būs laiks, un

jāizgriež kāti cirvjiem un nažiem. Spēcīgas sievietes, risinādamas dziesmu

kamolu, pa to laiku uz lielām izdobtām akmens plāksnēm berž pelavainos

23. att. Ķentes pilskalna pirmā ziemeļu vaļņa kameras ar brīvi gulošiem kokiem

vienā malā, m. ē. VIII gs.
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24. att. Ķentes pilskalna un apmetnes apbūve ap 600. g. A. Stubava rekonstrukcija
pec 1958. g. izrakumu materiāliem, V. Jāņkalniņa zīmējums.

graudus ar apaļiem akmeņiem. Nu jau miltu raušiem pietiks! Jādomā par

maizi visai saimei, bet tā nav mazā, katrā sētā vismaz septiņi cilvēki. La-

bības krājumi jau izsīkuši, tāpēc graudiem jāpiejauc vēl vairāk pelavu,
sūnu un mizu. Bet vecā māte, ielikusi kodeļu padusē, vērpj dziju. Vērpjamās
vārpstas galā apaļš, māla skriemelītis, un vārpsta ar uztīto dziju griežas,
vienmērīgi dūkdama. Darba vēl daudz — jāsavērpj dzija krekliem, bik-

sēm, svārkiem, villainēm.

Drīz vien uzcēlušies arī pārējie, un visur manāmarosība.

Jāēd brokastis. Ne visai senā pagātnē uzturam lietoja zirga gaļu, bet

šoreiz māla traukos kūp smaržīgā miežu putra ar cūkgaļas gabaliem. Kad
atnesīs nomedīto zaķi, rubeni vai pat alni, varēs pamieloties arī ar tiem.

Jāpaēd krietni, jo šodien smaga darba diena: jāturpina līduma līšana. Un

tur darba atliku likām visiem, arī bērniem un pat vectēvam. Saime dodas-
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ceļā, līdzi ņemot šaurasmens cirvjus, raukļus un kapļus. Šķiltavakmens ar

šķiltavu un posu arī nepieciešams — kā citādi tiksi pie uguns? Pa ce-

ļam turpat ezermalas pļavās jāparaugās, kā ganās zirgi, govis un aitas.

Drīz arī līdums klāt. Sākas darbs. Vīrieši cērt kokus, un tie gāžas viens

pēc otra. Sievas ar raukļiem izgriež krūmus un saknes. Nocirstos zarus

un saknes nes bērni. Izžuvušos kokus saveļ kopā un aizdedzina. Visi no-

svīduši, apkvēpuši. Toties jo lielāks būs prieks, kad nolīstajā līdumā uzzie-

dēs lini un viļņos miežu, kviešu vai rudzu lauks. Arī pupas un zirņi šogad
noteikti jāiesēj, lai garajā ziemā un tukšajā pavasarī nebūtu jābadojas.

Pa to laiku apmetnē un pils pagalmā darbojas kalēji. Nav viegli no

nesen atvestās un izžāvētās sarkanīgās purva rūdas iegūt dzelzi. Tur vaja-
dzīga liela prasme. Bet dzelzs tik nepieciešama sirpjiem, raukļiem, izkap-
tīm, nažiem, arī šķēpiem un bultām. Pilskalna pakājē kalvē atskan vesera si-

tieni. Kalējs ar lūškām satur nokaitēto dzelzs gabalu, un uz laktas jau veido-

jas cirvis. Viņam piepalīdz dēls. Aiz pils sienām rotkalis īpašas krāsns oglēs
kausē māla trauciņos — tīģeļos bronzas atgriezumus. Tur taps rotadatas,

saktas, piekariņi, gredzeni. Tērauda vīles, pincetes, veseri, laktiņas — viss

pie rokas, un pasūtījumu arī daudz. Spēj tikai gatavot! Sudraba un alvas

atgriezumi jāpataupa. No tiem būs jāizveido greznākas rotas pils kungam
un viņa kara draudzes labākajiem cīnītājiem.

Pie kādas zemē iegrimušas būdiņas pusmūža sieviete lipina māla

traukus. Nebēdnieki puikas saplēsa vairākas bļodiņas. Arī divi lielie podi
ar labības graudiem ieplīsuši, gribot negribot jātaisa jauni. Vēl tie jāizrotā
un jāapdedzina. Darba pietiks visai dienai.

Dzīve nenorimst visapkārt. Troksni vēl vairo daudzo bērnu čalas. Tie

visu grib redzēt un visur pielikt savu roku. Lūk, tur pulciņš stāv aizaugušā
ezera krastā un skaļi sauc. Kā lai nepriecājas! Divi puiši, sēdēdami vien-

kocī, ar mašķerēm velk vienu melnīgsnēju asari pēc otra. Un visi tādi prāvi!
Jā, šodien labs loms!

Pienāk vakars. Ķenteskalna ļaudis, noguruši pēc garās darba dienas,

nokrīt gulēt salmos uz lāvām un klona grīdas, tikai sargi torņos kā pa-
rasti nomodā . . .

Līdzīgi Ķenteskalnam bija nocietināti un apdzīvoti arī citi šī laika

pilskalni — Impilte, Apūle, Daugmale, Mežotne, Raunas Taniskalns, Dig-

nāja, Asote.

Vēl spēcīgāka pilskalnu izbūve vērojama kopš X gs., kad Latvijas PSR

teritorijā jau attīstās agrās feodālās attiecības. Varenie vaļņi ar sarežģī-
tām konstrukcijām, grāvji, terases, koku aizsargsienas un torņi, bruģētas

uzejas, nostāvinātas nogāzes un kalnā izraktās akas — viss tas nekalpo
vairs plašajām tautas masām, bet galvenokārt stiprina dižciltīgo varu.

Šādu piļu kungi izmantoja jau sev pakļauto darbaspēku.
No dižciltīgo vidus izdalījās ari tādi, kurus pat naidnieki dēvēja par

izciliem valdniekiem un kuru rokās koncentrējās zeme, pilis, lopi, ķuriem
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pakļauti bija arī amatnieki un tirdzniecība. XIII gs. rakstītie avoti min

Tērvetē Viestardu un Nameisi, Kursā Lamekinu, Jersikā Visvaldi, Turaidā

Kaupo, Beverīnā Tālivaldi v. c.

Svarīgākais zemgaļu centrs bija Tērvetes pilskalns ar lielo priekšpili
un senpilsētu. Te niecīgi pētījumi izdarīti jau XIX gs. otrajā pusē; bet plaši

25. att. Tērvetes pilskalns.

izrakumi veikti 1951.—1959. g. E. Bnvkalnes un 1960. g. F. Zagorska
vadībā.

Sirmais Tērvetes pilskalns paceļas Tērvetes upes labajā krastā; grā-
vis un valnis atdala to no pārējās augstienes. Vaļņa augstums pašreiz
sasniedz 8 m, pilskalna nogāzes mākslīgi pastāvinātas. Lai gan pilskalns

apdzīvots jau I g. t. pr. m. ē. un mūsu ēras sākumā, sevišķi vareni no-

cietinājumi te parādās ar X gs. Pilskalna plakums pakāpeniski paplašināts
virzienā uz ziemeļiem, bet tā malu aizsargāja guļkoku siena, kas nostipri-
nāta ar resniem stabiem. Otrā aizsarglīnija bija terases ārmalā, to veidoja
2 paralēlas guļkoku sienas ar šķērssienām un izvirzījumiem. Lai terases
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milzīgās zemes masas nesabruktu, pamatā bija likti 3—7 baļķu klāsti, starp
kuriem uzpildītas zemes kārtas. Virsū atsegtas kamerveida koka konstruk-

cijas, kas pildītas ar blīvu mālu, smilti vai mītņu zemi. Kameru sienas

baļķu garums 7 m, platums 2—4 m. Sienas saglabājušās pat sešu baļķu

augstumā. Atsegtas arī torņu vietas, bet pilskalna pakājē — grāvis.
Neparasts ir Tērvetes pilskalna kultūras slāņa dziļums —-8 m.

Plaši izplatītajām teikām par pilskalnu sanešanu ar cepurēm un

priekšautiem vismaz attiecībā uz Tērvetes pilskalnu ir zināms pamats.
Šeit veiktie nocietināšanas darbi tiešām grandiozi, un tos varēja izdarīt

tikai ar pakļauto darbaspēku, kāds acīm redzot arī bijis Tērvetes valdnieka

rīcībā.

--—• Plakumā, uz terases, priekšpilī un senpilsētā atsegtas celtnes ar ak-

mens, kleķa un akmens-ķieģeļu-kleķa krāsnīm. Rotkaļa XIII gs.

krāsnij uz māla apmetuma bija attēlots stabulētājs. Kādā Xļl gs. celtnē-

darbnīcā atrastas 19 lejamās akmens veidnes, dažas tikai pusgatavas. Ar

rotkaļu darbību saistāmi sudrablietu un zelta plāksnīšu, kā arī veseru,

cirtņu, pincešu un tīģeļu atradumi.

Kādas celtnes pagrabā uzieta muca ar labību. Senie tērvetieši audzēja

ne tikai parastās labības šķirnes, bet arī prosu, rāceņus, magones. Nogur-
dinošā rūpīgā darbā ar speciālajiem sīkajiem nazīšiem pacietīgie senatnes

26. att. Sudraba gredzeni.

pētnieki spēja atrast pat miltus un maizes druskas, bišu šūnas, sīkās dzin-

tara zīlītes, arī magoņu sēklas. Jāatzīmē, ka Tērvetes pilskalnā atrasts

maz mala trauku lausku. Tas tāpēc, ka tā iedzīvotāji plaši lietoja metāla

traukus.
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Kādus brīnišķus senatnes dārgumus tikai neslēpj dāsnais zemes klēpis
Tērvetē un citur! Saktas, aproces, gredzeni un adatas, jostu rituļi un sveč 1

turi, virpas, kalti un svārpsti, tecīlas, dzelzs kaķi baļķu iezīmēšanai un

27. att. Sudraba piekariņi.

lāpstas, bronzas trauki, svariņi un atsvariņi, stopa bultas un šķēpi, cirvji
un zobeni — viss ir atrodams kalna dzīlēs! Un viss tas stāsta neaizmirsta-

mus stāstus, tikai jāprot saklausīt!

No zemgaļu pilskalniem bez tam pirms Lielā Tēvijas kara pētīti Me-

žotnes un Daugmales pilskalni, kas devuši ne mazāk liecību par zemgaļu
dzīvi. Piemēram, Daugmale XI—XIII gs. bija nozīmīgs amatniecības un

tirdzniecības centrs, kam bija sakari ar Krievzemi, Skandināviju, Rietum-

eiropu, Igauniju un Lietuvu. Mežotnes pilskalna, senpilsētas un kapulauka

izpēte atklāja zemgaļu dzīvi visā tās daudzveidībā no šūpuļa līdz kapam.
Par seno latgaļu dzīvi, darbu un cīņām labu ieskatu sniedz izrakumi

Asotes pilskalnā (E. Šņore 1949.—1954. g. ). Šis pilskalns atrodas Dau-

gavas labajā krastā Krustpils tuvumā. Asotes upīte tam aplokās no trijām
pusēm, kur paceļas ap 10 m augstas stāvas nogāzes. No ceturtās — rietumu

puses kalnu sargā grāvis un 2 m augsts valnis. Pilskalna laukums

67 X 55 m, senpilsēta ir ap 1,5 ha liela.



46

Pirms apmēram 2500 gadiem Asotes pilskalns kalpoja kā nocietināta

apmetne, mūsu ēras pirmajos astoņos gadsimtos tas apdzīvots vāji, bet

kopš IX gs. tas veidojās par agrā feodālismalaika cietoksni un Jersikas vald-

nieka vasaļa rezidenci. IX gs. ēkas koncentrējās galvenokārt gar vaļņiem,.

28. att. Daugmales un Mežotnes pilskalnu XI—XII gs. kaula senlietas.

bet vēlāk apbūvēja visu pilskalna plakumu. X gs. pilskalnu apņēma dubul-

tas guļbaļķu aizsargsienas ar sastiprinātām šķērssienām. Arī šo pajumti
reizēm izmantoja kā mitekli. XI gs. zemes valni paaugstināja, nostiprinot
to ar iekšpusē izveidoto kamerveidīgo guļbaļķu karkasu. Virs vaļņa pacēlās
baļķu aizsargsiena ar piegulošām ēkām. Dienvidaustrumu stūri stāvēja
četrstūra tornis.

Nelielās mājas Asotē celtas galvenokārt guļbūvē ar māla klonu vai

koka grīdu. Apkurei un ēdiena vārīšanai istabas vidū vai sānos jau kopš

29. att. Daugmales pilskalna stikla krelles.
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IX gs. mēdza būvēt kleķa cepli ar akmeņu pamatu. Lai dūmistabās būtu

vairāk gaisa un gaismas, ēdienu bieži vien, sevišķi vasarās, vārīja ārpusē

uz atklātiem pavardiem.
Unikāls atklājums ir Asotē labi saglabājusies X gs. dzelzs ieguves

krāsns. Tajā lika kārtām purva rūdu un koka ogles. Beidzot krāsns augš-

daļu aizmūrēja, atstājot nelielu caurumu. Vajadzīgo gaisu pievadīja ar

plēšām no sāniem. Izdegot oglēm, ķīmiskā procesa rezultātā radās kaļamā
dzelzs. Kalnā izdevās atsegt arī ogļu dedzināšanas bedres un kalves

paliekas.
Rosme valdīja rotkaļa darbnīca, kur dunēja veseri, čirkstēja vīles,,

kūpēja metāls un ēzē kvēloja ogles.

30. att. Mežotnes pilskalna X—XI gs. vaļņa aizsargceltne un

XII gs. aizsargsiena. Rekonstrukcija, P. Pauļuka zīmējums.
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Bronzu un sudrabu apstrādāja vieni un tie paši rotkaļi. To nepārpro-
tami pierādīja metāla kausējamo tīģeļu ķīmiskās analizēs, ko izdarīja spe-
ciālās Maskavas laboratorijās. Sādu mālatīģelīšu drumslas, metālu atgrie-
zumi, pusfabrikāti un gatavā produkcija sagrautajās rotkaļu darbnīcās ar

krāsnīm nav retums.

31. att. Mežotnes pilskalna celtnes vieta ar ķieģeļu-akmeņu krāsni. Pa
kreisi laukakmeņu krāsns drupas, XIII gs

Parsvarīgu soli uz priekšu amatniecības attīstībā liecina Asotes pod-
nieka krāsns. Pagāja turpat vai 3000 gadu, kamēr tikai m. ē. X gs. beigās
māla traukus sāka darināt, lietojot podnieka ripu. Uz ripas veidotie trauki

no lipinātajiem atšķīrās ar gludumu, izturību un regulārāku formu. Vairā-

kiem podiem pamatnes rotāja podnieka zīmes.

Kādus tik noslēpumus neatklāj zeme! Pārbaudot ap 10 000 kaulu,

izrādījās, ka asotieši audzēja visus mums pazīstamos lopus un arī vistas.

Bet vislabāk tiem garšojusi cūkas gala — cūkas kaulu izrakumos visvairāk.

Zirga gaļu uzturam vairs nelietoja. Izmērījot skeletu paliekas, konstatēts,

ka zirgi toreiz bija mazāki nekā mūsdienās, arī govis — tikai krietna teļa
lielumā. No kažokzvēru kauliem Asotē daudz vairāk nekā citur atrasts vā-

veru un caunu kaulu.

Izrakumi dažreiz apgaismo pavisam negaidītas mūsu senču dzīves
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parādības. Tā pilskalna vidū esošā četrstūra bedre ar dzīvnieku kauliem

un monētām izrādījās upurbedre, kur ziedots ēdiens, dzēriens un senlietas.

Šādas upurbedres zināmas arī citos pilskalnos.
Asotes pilskalna 6 m dziļajā degumiem bagātajā zemē arheologi at-

sedza 14 slāņus. Tas nozīmē, ka pilskalna celtnes un nocietinājumi vismaz

32. att. X gs. dzelzs ieguves krāsns Asotes pilskalnā.
Priekšplānā sārņi, kas radušies, apstrādājot vietējo purva

rūdu.

14 reizes gājuši bojā uguns briesmās un vismaz 13 reizes sīkstie un neat-

laidīgie ļaudis visu atjaunojuši.
Pēc izrakumu materiāliem un hroniku ziņām par citiem pilskalniem

var aptuveni restaurēt Asotes likteni.
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Apmēram pirms 750 gadiem dzīve Asotē vēl ritēja strauji. Viens no-

tikums nomainīja otru. Vēl nesen asotieši Daugavas labajā krastā bija
pārdevuši Vāczemes tirgotājiem sakrātās ādiņas, medu un vasku, saņemot
pretī vadmalu, sāli, sudrablietas, krelles un spožās sudraba naudas ripiņas.

33. att. Rotkaļu darba rīki, XI—XII gs.

'Asotes kungs ar saviem

padotajiem un ļaudīm ne-

varēja pat iedomāties, kādu

sūrumu nesīs nākošās die-

nas. Bija gan dzirdēts, ka

no jūras puses iebrukušie

bruņās kaltie vīri izpostī-
juši Lielvārdi, Aizkraukli

un vēl dažas pilis pie lik-

teņupes Daugavas. Tomēr

vēl negribējās ticēt, ka

laipnajiem tirgotājiem ar

olekti un līdzbraucējam
mūkam ar krustu varētu

sekot bruņinieks ar asiņai-

nu zobenu. Bet tā tomēr

notika.

Pēkšņi sargi redz, ka

strauji tuvojas jātnieki

spožās bruņās ar pīķiem
un zobeniem, arī kājnieki
ar šaujamajiem stopiem —

arbaletiem rokās. Tiem pie-

vienojušies arī kuģu ļau-
dis — nesenie tirgoņi un

mūks melnās drēbēs. Ska-

ļie kliedzieni, laupītkārie

skatieni, uzbrukums sen-

pilsētas mitekļiem vēstī, ka

ieradies ienaidnieks.

Grūti cīnīties, jo pilī

pamaz aizstāvju. Daudzi

strādā mežā, citi aizgājuši
medībās. Pat visi senpilsē-
tas ļaudis nav paspējuši
nokļūt aiz pils sienām, ne-

runājot jau par lopu sadzī-

šanu un smagāko mantu

sanešanu. Ari nocietinā-



jumi pēc iepriekšējā ugunsgrēka vēl nav izveidoti tik spēcīgi kā agrāk. Ko
darīt? No ienaidnieka žēlastības nav ko gaidīt! Tad jau labāk krist kaujā,
nekā padoties!

Bultu un metamo šķēpu lietus sagaida iebrucējus, kas jau mācas virsū

pilij. lenaidnieki atbild ar smagajām stopu bultām, ar līdzatvestām šau-

jamām ierīcēm met aizdedzinātos saišķus tieši uz koka celtnēm pilī. Pili

pārņem liesmu mēles. Daži uzbrucēji zemākajā vietā jau rāpjas pāri aiz-

sargsienai. Sākas tuvcīņa. Zib zobeni, skan šķēpi un kaujas cirvji. Sievietes

un bērni apmētā iebrucējus ar akmeņiem. Sirmgalvji pienes jaunus ieročus.

Tomēr grūti uzveikt melnos buņiniekus spožajās bruņās. Kritusi lielākā daļa

aizstāvju, guļ zemē arī sadragātie bruņinieki. Kliedzieni, lāsti, zirgu zviē-

dzieni, govju māvieni, bērnu vaimanas, dūmi un uguns — viss sajaucas

kopā. Asotieši spiesti padoties un atdot savas bagātības sirotājiem. Kā

lai aizmirst šo melno dienu, cīņā kritušos varoņus un gūstā aizvestos!

Sāk satumst. Arvien vēl kūp sagrautā pils. Dzīvi palikušie meklē dru-

34. att. Māla trauki:
1—3 — ar zobiņu-bedrīšu rotājumu, IIIg. t. pr. m. ē., 4 — ar auklas rotājumu, II g. t. pr. m. ē.
pirmā puse, 5 — II g. t. pr. m. ē. vidus, 6, 7 — I g. t. pr. m. ē. otrā puse, 8, 5 — m. ē.

III—IV gs., 10 — XII gs. (ripas darbs).

514*



35. att. Asotes pilskalna B laukuma profils. Apakša melnais slānis —
I g.

t. pr. m. ē., virs tā gaišāki — I—XIII gs.

36. att. Talsu pilskalna X gs. aizsargsienas paliekas.
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pās savu iedzīvi. Zem māju krāsmatām guļ lemesis, sirpji, izkaptis, zāģis.
Tur palikuši arī no Krievzemes ievestie skaistie sarkanīgā šīfera vārpstas
skriemeļi, krāsainās stikla aproces, krelles, krustiņi. Sadegušas lūku tīnes

ar piešūtiem tāšu dibeniem. Pils pagalmā izkaisītas kara vāles bronzas

šķembas, bet drusku tālāk nāves miegā grimis šī ieroča lietotājs, nepiekā-

pīgais latgaļu karavīrs.

Drupas kūp. Saplēstie māla trauki, daudzie naži, īleni, saktas, gredzeni,

37. att. Talsu pilskalna aizsargsienas pamat-

akmeņi.

aproces, bērnu rotaļrūceņi un aužamie ceļu dēlīši — viss pazudis gruve-
šos. Arī daudzu šo mantu īpašnieku vairs nav starp dzīvajiem.

Jasak viss no jauna. Sīkstie Asotes latgaļi strādā dienām un naktīm

pils valdnieka vadībā, kuram palīdz viņa kungs Jersikas Visvaldis ar
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savējiem. Darbs smags, jo jāveic ne vien sava, bet ari dubultā kungu tiesa,
no kuras lielu daļu sagrābj nežēlīgie iebrucēji. Nogurums jūtams rokās un

kājās, bet jāstrādā! Uzsāktajā dziesmā ieskanas rūpju smagums un sēras

par cīņā zaudēto.

38. att. XII gs. divistabu celtnes paliekas Talsu pilskalnā.

Pamazām pār krāsmatām paceļas jaunas ēkas un pils. Laiks dziedē

pat dziļākās brūces, un atkal sāk pulsēt dzīve. Tikai tad, kad XIII—XIV gs.
tuvumā izauga jaunā Krustpils, kuru pārvaldīja vācu feodāļi, Asotes at-

tīstība izbeidzās.

Sajā pašā laikā līdzīgas pilis un līdzīgi notikumi bija arī Kurzemes

pusē. Kurzemē vislabāk izpētīts Talsu pilskalns (A. Karnups 1936.—

1938.g.). Pēdu pa pēdai, centimetru pēc centimetra attīrītie un izpētītie
laukumi pacēla neziņas plīvuru, kas slēpa seno kuršu dzīves gaitu piecos
gadsimtos — no X līdz XIV gs.

Varenās aizsargsienas gar kalna malām un nogāzēs uz terasēm, sarg-

torņi, vienistabu un divistabu celtnes ar divslīpu un četrslīpu jumtiem,
pagrabi, kalēju darbnīcas, dažādās saimniecības ēkas, bruģētā uzeja pilī —

visu to Talsu zeme atdeva atpakaļ pētniekiem. Virpotie koka un māla

trauki, bronzas katli, apkaltie šķirsti, dažādie ieroči un tūkstošiem citu

atradumu raksturo kuršus kā tautību ar savdabīgu augstu kultūru. Skaistie
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raksti uz rotām un traukiem, divdaļīgais svečturis, visdažādākās bronzas

lietas, pat apstrādātā dzintara piekariņa lāse atspoguļo senā kuršu zem-

nieka un karotāja gara apvārsni. Negaidīts bija senā «ārsta» instruments,

ko lietoja asins nolaišanai. Līdzīgs āderu cērtamais atrasts arī Ķīšukalnā

pie Ludzas.

39. att. Daugmales pilskalns un senpilsēta XI gs. Rekonstrukcija, P. Pauļuka zīmējums.

Protams, arī Kursā, tāpat kā citās Latvijas daļās, bija bagātie kungi,
bajāri, labieši un nabadzīgie ļaudis — kalpi, gājēji, vergi. Tā tas šķiru sa-

biedrībā vienmēr bija un būs.

Raksturīgi, ka ap 1000. g. visā Latvijā sāk ieviesties atslēgas un

slēdzenes. Tātad zagļu nebija mazums, bet bagātie savus dārgumus centas

visādi saglabāt. Daugmales pils valdnieks pat savu kumeļu ganībās iaida

saslēgtu — izrakumos atrasti grezni dzelzs pinekļi ar bronzas inkrustāciju.
Pie pilskalniem pētītas arī vienlaicīgās senpilsētas un attiecīgie kapu-

lauki. Apmetnēs jeb senpilsētās atradumi parādās jau kopš V gs. Tur dzī-

voja un strādāja amatnieki un tirgotāji, kā arī zemnieki. Lai gan senpil-
sētas vairāk atgādināja ciemus, tās apgādāja ar saviem izstrādājumiem
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plašāku apkārtni un uzskatāmas par vēlāko pilsētu priekštecēm. Šādas

senpilsētas ir pie daudziem pilskalniem, un atradumi tajās līdzīgi.
Daudzus pilskalnus un senpilsētas sagrāva vācu iebrucēji XIII gs. Pret

naidnieka pārspēku vietējie iedzīvotāji vieni paši nespēja turēties, bet tuvie

kaimiņi — krievi bija aizņemti savstarpējās feodāļu ķildās, kā arī cīņās

40. att. Aizkraukles pilskalns ar priekšpili pa labi un senpilsētas vietu priekšplānā.

pret mongoļu ordām. Vācu krustneši un bīskapi veikli izmantoja vietējo
feodāļu domstarpības, sēja nesaskaņas starp ciltīm, solīja dažādus labu-

mus nodevējiem.

Lūk, kā Atskaņu hronikas autors — iebrucēju slavinātājs apraksta dažu

kuršu piļu un to iedzīvotāju bojā eju:

«. . . Kad karaspēks viss ieradās,

Tad sākās uzbrukuma briesmas

Un grāvī meta uguns liesmas!

Tur brāļiem labi padevās,
Jo kuršu pils drīz aizdegās
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Un tā kā salmi uzliesmoja.

Tas karaspēku ielīksmoja.

Tā ieņēma šo pili Lažu,

No kuršiem nosita tur dažu,

Tik retam aizbēgt izdevās,

Viss vairums gūstā padevās.

Neviens vairs pilī nepalika,

Jo sievas un bērni aizdzīti tika.

Daudz mantu karaspēks tur guva,

Bet pils — tā nodedzināta kļuva.»

41. att. XIII gs. dzīvojamas ēkas krāsns pamatakmeņi Aizkraukles sen

pilsētā.

Pārspēkam pirmie padevās lībieši un latgaļi. Pēc apmēram 60 gadiem
uzvarēti bija kurši. Gandrīz 100 gadu izmisīgi cīnījās zemgaļi. Dobele,

Rakte, Sidrabene — kareivīgo zemgaļu pilis, kas sagrautas kā pēdējās,

gaida, kad tās atkal cels gaismā senatnes draugi.
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42. att. Kuršu pilskalns Kandavā.

PILSĒTAS, MORA PILIS UN CITAS CELTNES

Vietējo senpilsētu dabīgo attīstību pārtrauca varmācīgais vācu iebru-

kums XIII gs. Viduslaiku pilsētas Latvijā izauga ap iekarotāju mūra pilīm.
Plašāki un sistemātiskāki arheoloģiskie izrakumi veikti Rīgā, mazāki —

Valmierā v. c. Tie devuši labu ieskatu par viduslaiku pilsētām, vietējo iedzī-

votāju nodarbošanos un etnisko piederību.

Rīgas pilsētā izrakumus uzsāka 1938. g., lai gan, rokot būvbedres,

ceļot ēkas un bagarējot upi, atsevišķas senlietas un seno ēku daļas atrastas

arī agrāk. Rīgas mitrajā un purvainajā zemē, tāpat kā Novgorodā, Ples-

kavā un Ladogā, ļoti labi saglabājas koks, ādas, audumi. Tāpēc Rīgas iz-

rakumi snieguši izcilus senatnes darinājumus, lai gan to atrašana un at-

tīrīšana dubļos un ūdenī, reizēm 5—6 m dziļumā, prasīja pašaizliedzīgu
darbu un pacietību.

Daugavas krastmalā XI—XII gs. slānī uzgāja pāļus, baļķus, bet

XII—XIII gs. slānī — 1,5X1.5 m lielas koka kameras ar akmeņu pildī-
jumu. Ar tām nostiprināts kādreizējais Daugavas krasts. Šāds nostiprinā-
šanas veids parasts senajos pilskalnos. Krastmalas izrakumos gaismā nāca



59

koka klāsti, vēlāku laiku ceļi, celtnes, dažādie zvejniecības piederumi,
trauki, rotas. Tur, kur tagad paceļas Tautsaimniecības padomes un Vēstu-

res institūta ēka (Smilšu ielā 1), pētnieki izsekoja pilsētas seno nocietinā-

jumu sistēmai, atrokot zemes valni ar bērza kārtīm un ar 2 paralēlām

pāļu rindām jeb palisādēm. Valnī ik pēc 20—30 m guldītas ozola mucas,

domājams, ūdenim ugunsgrēka gadījumā. Vaļņa pakājē stiepās ar dēļiem

nostiprināts grāvis un tilts pār to. legūtās lībiešu un latgaļu saktas, ieroči,
kaula ķemmes, izšūtie ādas apavi un koka trauki, tāpat kā nocietinājumi,
attiecas uz laiku pirms XIII gs.

Sevišķi nozīmīgi pētījumi Rīgā veikti padomju varas laikā. Pēc kara

drupu novākšanas radās iespēja izdarīt izrakumus tādās vietās, kas agrāk
bija apbūvētas un pētniekiem nesasniedzamas. Bijušajā Rātslaukumā

(E. Šņore 1947. g.) izdevās novērot vairāk nekā 4 m biezu kultūras slāni,
kas veidojies kopš XIV gs. Atsedza vienu virs otra 5 bruģus. Celtņu palie-
kas neuzgāja, jo te ilgi bijis tirgus laukums.

Daugavmalā atsedza (M. Vilsone 1947.—1949. g.) XIII gs. sākuma

pilsētas mūra sienu, četrstūra torņus, kā arī aiz pilsētas nocietinājumiem
XIV gs. mūra dzirnavas ar dzirnakmeņiem.

1957. g. (T. Pāvele) Minsterejas ielā pie Daugavas krastmalas kon-

statēja XVI gs. Rīgas ostas vārtus, Im. Sudmaļa ielas galā — XIV—XV gs.

43. att. Senpilsētas izrakumi pie Ķīšukalna Ludzas rajonā.
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ielas koka klāstus un pie Pētera baznīcas — XIII—XIV gs. latviešu apbe-

dījumus ar daudzāmrotām, ādas apaviem un auduma paliekām.
1958. g. izrakumos starp Mārstaļu un Minsterejas ielu (M. Vilsone)

pie XIII gs. aizsargsienas atklāja senākos XIII gs. Rīdzenes upes krasta

nostiprinājuma pāļus un ar kaļķakmens šķembām klāto krastmalu.

Alberta laukumā (M. Vilsone 1959.—1960. g.) 5 m biezajā kultūras slānī

atraka daudzveidīgus seno rīdzinieku darba rīkus, rotas, iedzīves priekšmetus,

dzīvojamās ēkas, bruģētās un ar apaļkokiem klātās ielas un nocietinājumus,

44. att. Valmieras izrakumos iegūtas XIII—XVII gs.
senlietas.

kas daļēji attiecas jau uz

XII gs. Parastākās bija

guļkoku būves. Tikai daž-

reiz sastopamas vieglākas

konstrukcijas ar stāvus vai

guļus liktām dēļu sienām.

Kokapstrādes, rotkaļu un

dzintara griezēju darbnī-

cas ar attiecīgo produkciju
un darba rīkiem ļauj dziļāk

izprast seno amatnieku

dzīvi un darba prasmi.
Ādas apavu daudzveidība

un forma palīdz noskaidrot

to īpašnieku gaumi un pat
modes untumus. Necerēti

daudz atrasts XII—XIV

gs. Krievzeme gatavoto
lietu — stikla aproču,

kreļļu, sarkanīgā šīfera

vārpstas skriemeļu, bet

mazāk — XIII—XV gs.

Rietumeiropas izstrādā-

jumu — bronzas un alvas

rotu, kaula griezumu v. c.

Sevišķi izcila nozīme senās

kuģu būves vietas un attie-

cīgo ierīču atklāšanai. To

varēja sagaidīt, jo tuvumā

atradās Rīgas senā osta.

Izrakumi Rīga liecina,
ka te jau ilgi pirms vācu

iebrukuma dzīvojuši lībieši,

kurši, zemgaļi un latgaļi.
Sabrucis mīts par vācu



61

dibināto un celto Rīgu, kaut gan tā aizstāvji Rietumeiropā vēl tagad cenšas

to atdzīvināt. Pēc arheoloģiskiem materiāliem var izsekot, kā Rīga no

maza zvejnieku un amatnieku ciema izauga par pilsētu, kā norisa tirdz-

niecība ar Krievzemi un citām zemēm, kā baltvācu daudzinātie «kultur-

trēģeri» drūmo piļu un baznīcu ēnā apspieda Rīgas pirmiedzīvotāju
centienus.

Kā baismīgi sapņi tautas atmiņā saglabājušās mūra pilis un nostāsti

par tām. Alkatīgie uzvarētāji, lai nostiprinātu savas pozicijas, laikā no Xli

līdz XVI gs. piespieda vietējos zemniekus uzcelt vismaz 92 mūra cietokšņus.

Kokneses, Raunas, Aizkraukles, Siguldas, Krimuldas, Bērzaunes, Alūksnes,

Bauskas, Dobeles, Sēlpils, Piltenes, Grobiņas, Valtaiķu, Rēzeknes un vai-

rāku citu mūra piļu paliekas ir drūmo viduslaiku liecinieki un apsūdzētāji
vēl šodien. Teikās par dzīva cilvēka iemūrēšanu pilī vai baznīcā ietverts

cietējas tautas sāpju stāsts, kā arī drausmīgā patiesība, jo Prūsijā un citur

ir atrasti iemūrēto cilvēku kauli. Dažas muižnieku pilis kauju un laika zobs

pilnīgi iznīcinājis. Nekas tur neliecina par kādreiz vareno kungu godību

un klaušu zemnieku sviedriem un asinīm. Tā tas ir ar Kuldīgas, Saldus,

45. att. Rīga Alberta laukuma 5 m dziļumā atsedz XIII gs. koka celtņu

paliekas.
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Skrundas, Arlavas, Embūtes, Lugažu, Ļaudonas un Naujenes mūra pilīm.
Lai gūtu skaidrību par senās būvniecības un arhitektūras tradīcijām,

īpatnībām, vēsturi, lai uzzinātu apspiedēju rīcību un tautas vārgdienītes
likteni, arheologi un arhitekti veic izrakumus arī viduslaiku mūra pilīs.

46. att. Ar apaļkokiem klātas ielas un darbnīcu paliekas Rīgā Alberta laukumā,
XII—XIII gs.

Tāpēc ievērojamāko viduslaiku vēstures un arhitektūras pieminekļu pēt-
niecībai un saglabāšanai padomju vara nežēloja līdzekļus, atjaunojot
Turaidas un Cēsu pils torņus un nostiprinot Bauskas un Siguldas pils-
drupas.

Pirmās mūra pilis Latvijā bija Ikšķile un Salaspils (1185.—1186. g.).
Ikšķiles pils bija izveidota pēc t. s. torņa tipa un domāta galvenokārt ap-
dzīvošanai. Šis tips, t. s. «donžons», radās Rietumeiropā. Salaspils aug-
stiem kvadrātveida mūriem bija vispirms aizsardzības raksturs. Šis

t. s. «kastello» tips parādījās senajā Romā. Trešā, t. s. «konventa mājas»
tipa pārstāvēm, kas domātas galvenokārt ordeņa locekļu dzīvošanai, ārējās
sienas daudz biezākas par iekšējām, kuras izgāja uz pagalmu. Stūrī pacē-
lās tornis. Pilī bija kapella, sapulču zāle, ēdamtelpas, reprezentācijas
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istabas, vaļēja galerija un citas telpas. Tāda ir Ventspils, arī Rīgas pils,
kas celta ap 1330. g., ap 1515. g. atjaunota un vēlāk pārbūvēta. Daudzu

piļu arhitektūrā vērojams aprakstīto tipu sajaukums un papildinājums.
Varenie mūra cietokšņi piederēja zemes varenajiem — Livonijas ordenim,

Rīgas virsbīskapam un atsevišķiem muižniekiem.

Jau 1898. g. veica plašākus izrakumus Salaspils baznīcas un pils

drupās Mārtiņsalā iepretim Salaspilij. No pils krāsmatām izcelti 890 da-

žādi XII—XIII gs. lībiešiem un vāciešiem piederošie dzelzs un bronzas

priekšmeti.
1953. g. (A. Stubavs) izdarīja izrakumus Turaidas pils pagalmā, kur

konstatēja mūra celtņu paliekas, senās uzejas tornī, atrada lodes, darba

rīkus, dzelzs ieročus, trauku suķes v. c. Zem viduslaiku slāņiem atrastais

XII—XIII gs. slānis ar koka konstrukcijām un senlietām liecināja, ka te

bijusi lībiešu dzīvesvieta. A. Stubavs identificē Turaidu ar lībiešu valdnieka

Kaupo pili.
1960. g., sakarā ar Cēsu pils rekonstrukciju, izdarīja izrakumus tās

ziemeļtornī (R. Malvess), kur atklājās XVI gs. moku pagrabs.
Bez senajām pilīm arheologi pētī arī citas veclaiku celtnes, kas pēc

sava rakstura un izmantošanas var būt dažādas. Blakus pilīm parasti
slējās baznīcu torņi. Mācītājs ar saviem reliģiskajiem rituāliem un

47. att. Livonijas laika mūra pils drupas Ludzā. Pils celta XIV gs. uz nopostīta
latgaļu pilskalna.
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spriedelējumiem bija muižnieka labākais palīgs zemnieku paverdzināšanā.
Dažas baznīcas ir ievērojami XIII—XVII gs. arhitektūras pieminekļi (Jura,
Doma, Pētera un Jēkaba baznīcas Rīgā, Cēsu, Talsu un citas baznīcas),
kuru veidošanā piedalījās vietējie tautas meistari. Dažas baznīcas, kurām

48. att. Vecākas Latvijas mūra celtnes — Ikšķiles baznīcas (uzcelta ap 1186. g.)
drupas, kas ieskaitītas aizsargājamos pieminekļos.

arhitektoniska un vēsturiska vērtība, pētījuši arheologi (Salaspils, Ikšķiles,

Rīgas Pētera un senās Aizkraukles baznīcas).
Arheologi un sabiedrība nedrīkst aizmirst arī senās noteiktā stilā bū-

vētās ēkas, ar kurām saistās vēsturiskie notikumi, dažādas būves, kas

liecina par agrāko rūpniecību, amatniecību, būvju tehnikas paņēmieniem,
ierīcēm. Agrākās zemnieku sētas, celtņu izvietojumu, ciemu vietas, kalves,

pat seno dārzu un žogu vietas, kas it kā gājuši zudumā un par ko mūsu

rīcībā maz konkrētā materiāla, varēs kādreiz atklāt tikai arheologa lāpsta.
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SENKAPI

Dzīvības un nāves jautājumi mūsu zemes senajiem iedzīvotājiem,

tāpat kā visām pirmatnējām tautām, bija pilnīgi neizprotami. Nezinot

nāves cēloņus, nevarēja izprast, ka cilvēks, kas vakar dzīvoja, šodien vairs

nedzīvo.

Mūsu dienās mirušo viņa tuvinieki un darba biedri ar godu gulda smil-

tājā. Nevienam nenāk prātā doma, ka kapā guldītais vēl varētu dzīvot,
ka viņš varētu celties no kapa un mums kaut ko palīdzēt vai arī ko ļaunu
darīt. Citādi tas bija sirmā senatnē. Visas pirmatnējās tautas tic un arī

mūsu zemes senie iemītnieki ticēja, ka pēc nāves cilvēka dzīve turpinās,
tikai citā pasaulē — teiksmainā «viņā saulē», kur tāpat jāstrādā, jārotā-

jas, jākaro. Šīs ticības dēļ mirušajiem deva kapā līdzi darba rīkus, ieročus,

rotas, traukus ar ēdienu, veidoja īpašas kapu būves.

Dažādos vēstures posmos bijušas dažādas apbedīšanas parašas, da-

žādi kapu veidi. Pēc apbedīšanas parašām izšķiram skeletu kapus, kuros

mirušie apglabāti nesadedzināti, un ugunskapus, kur kapa vietā nobērtas

sadedzināto mirušo cilvēku kaulu paliekas. Pēc ārējā izskata izšķirami
līdzenie kapi, uz kuriem virszemē nenorāda nekādas pazīmes (mirušie ap-

glabāti zemē ieraktās bedrēs), un uzkalniņu kapi, kur virs apbedītajiem
sabērti uzkalniņi.

Ar dažādiem ticējumiem saistījusies mirušo guldīšana kapā noteiktā

virzienā, pastāvējusi stingri noteikta kārtība kapu piedevu novietošanā

utt. Līdzšinējie pētījumi rāda, ka baltu ciltis mirušos kapos guldījušas
galvenokārt austrumu—rietumu virzienā vai otrādi, bet somu ciltis — zie-

meļu—dienvidu virzienā. Kapu uzbūve, mirušo apbedīšanas veids, kapu

piedevu raksturs un daudzums ļauj noteikt mirušo etnisko piederību,
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mantisko un sociālo stāvokli, spriest par viņu nodarbošanos, attiecīga laika

ticējumiem, sabiedrisko organizāciju, tāpēc nesapostīti senkapi ir ļoti

vērtīgi arheoloģiskie pieminekļi. Kapos saglabājušies skeleti dod iespēju

spriest par apbedīto indivīdu etnisko piederību, augumu, vecumu, ļauj pe-

49. att. Zemgaļu skeletu kapi akmeņu gredzenos Tērvetes Stūru kapulaukā
(Dobeles raj.).

tīt atsevišķos gadījumos slimību vēsturi. Padomju antropologi (M. Ge-

rasimovs) pēc senkapos atrastajiem skeletiem dod pat senā cilvēka ārējā
izskata atveidojumu.

Jāiegaumē, ka senkapi ir pilnvērtīgs vēstures avots tikai tad, ja arheo-

logi tos atsedz pilnīgi netraucētus. Katrs, pat vismazākais postījums
mazina šo pieminekļu zinātnisko vērtību. Lai tas nenotiktu, mācīsimies

pazīt dažādos vēstures posmos Latvijas PSR teritorijā sastopamos kapu
veidus un apbedīšanas parašas.



50.att.Līvānu Jersikas līdzenais kapulauks Daugavas krastā.

51. att. Salaspils Reznu 1. kapu uzkalniņš.

5-
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52. att. Ugunskaps Ziedoņu skolas parkā (Bauskas raj.). I g. t. pr. m. ē.

LĪDZENIE KAPI

Mezolīta kapi ne pie mums Latvijas PSR, ne tuvākajos kaimiņu

novados pagaidām vēl nav atrasti, tāpēc ne par to veidu, ne arī par mezo-

līta bēru parašām Latvijā nekas nav pasakāms.
Neolīta kapulauks — pirmais Latvijas PSR teritorijā —

atklāts un

izpētīts Ludzas rajonā Kreičos (L. Vankina un F. Zagorskis 1956. —

1957. g.). Netālu no Isnaudas upes ietekas Lielajā Ludzas ezerā paceļas
neliels grants un māla paugurs, kas pussalas veidā iestiepjas purvainā
zemienē. 1955. g. rudenī, ņemot paugura rietumu nogāzē granti ceļa
būvei, Kreiču kokaudzētavas darbinieki atrada cilvēku kaulus un meža-

cūku ilkņu kaklarotas fragmentu. Izdarot atradumu vietā arheoloģiskos

izrakumus, izpētīja pavisam 23 kapus. Lielākā dala mirušo bija guldīti
0,3—0,9 m dziļās bedrēs un apbērti ar tumšu mītņu zemi, bet četri bija
nolikti uz zemes, nerokot bedri, un tad apbērti ar tumšu mītņu zemi, kas,

domājams, atnesta no blakus esošās dzīvesvietas. Mirušie kapos guldīti
uz muguras izstieptā stāvoklī, kā arī uz sāniem saliekti un pat sēdus.
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5. kapā atsedza rietumu—austrumu virzienā apbedītu sievieti. Tā kapā

guldīta uz kreisajiem sāniem, kājas tai saliektas un ceļgali pievilkti pie
krūtīm, rokas saliektas elkoņos un pieliktas pie galvas, bet galva no-

liekta virs krūtīm ar seju uz leju. Liekas, ka mirusī pirms apbedīšanas
sasieta. Apbedītās kaklarotu veidoja 15 caururbtu zobu piekariņi.

Kreiču 6. kapā mirušais bija nolikts pussēdus 1 m garā un 0,68 m

dziļā bedrē. Pēc skeleta stāvokļa spriežams, ka mirušā mugura balstīta

pret kapa bedres sienu, kājas ceļos saliektas tā. ka papēžu kauli atrodas

gandrīz pie bļodas kauliem, ceļgali noliekti uz labo pusi. Zem kreisās

iokas delnas vienkopus atrada kaklarotas — 14 putna kaulu caurulītes

un 20 dzintara piekariņus.
Savādā dzīvības un nāves izpratne, doma par to, ka mirušais tur-

pinās dzīvot «viņā saulē», nosacīja cilvēku rīcību bēru laikā. Mirušo

guldīja kapā saliektā stāvoklī — tā, it kā cilvēks gulētu uz sāniem. Lai

saglabātu mirušā saites ar dzīvajiem, Eiropas mežu joslā pastāvējusi
paraša mirušos apbedīt tieši apmetnē. Tādi kapi atklāti Tamulas un

Narvas-Rīgikjulas I apmetnēs Igaunijas PSR, Karavajevas apmetnē Vo-

logdas apgabalā, Volodaru un Gavrilovas apmetnēs Gorkijas apgabalā
v. c. Kreičos mirušie glabāti ārpus apmetnes, tomēr tās tiešā tuvumā.

Apbedītie apbērti ar zemi, kas ņemta no viņu mītņu vietas un simboliski

var norādīt viņu saites ar apmetnē dzīvojošo kopienu: arī «viņā saulē» cil-

vēkus apņēma ierastā zeme.

Ar apmēram XVIII gs. pr. m. ē. Latvijas PSR teritorijā parādās t. s.

laivas cirvju kultūras kapi, kas konstatēti Garozas Ruteniekos (Jelgavas

raj.), Aizupē (Tukuma raj.), pie Kandavas Tāmām (Tukuma raj.) un,

iespējams, arī Tojātos (Talsu raj.). Par nožēlošanu, Latvijā šie kapi
nav zinātnieku atsegti, tāpēc ziņas par apbedīšanas parašām var sniegt
tikai kaimiņu — Igaunijas PSR teritorijā veiktie izrakumi. Konstatēts,

ka mirušie ierakti 0,2—0,3 m, nereti pat 1— 1,5 m dziļās bedrēs, guldīti
uz sāniem saliekti vai arī uz muguras izstieptā stāvoklī. Sais kapos atrod

skaistus, labi pulētus laivas veida akmens kara cirvjus, nereti arī māj-
lopu kaulus vai no tiem darinātus rīkus.

Bronzas laikmetā Latvijā mirušos apbedīja uzkalniņos un arī līdze-

najos kapos. Daugavas un Lielupes baseinos konstatēti pavisam īpatnēji
līdzenie kapi, kas attiecas uz bronzas laikmeta beigām un dzelzs laikmeta

sākumu (I g. t. pr. m. ē.), — apbedījumi zemē ieraktās akmens konstruk-

cijās. Tādi kapi plašāk pētīti Ābeļu salas Raganukalnā (Jēkabpils raj.)
un Ziedoņu skolas parkā (Bauskas raj.), bet konstatēti arī Pormaļos
(Jēkabpils raj.), Jumpravmuižā (Bauskas raj.) un Būdniekos (Jelgavas
iaj.).

Raganukalnā kapulauku, kas atrodas Daugavas attekas Sakas upes

krastā, atklāja, nejauši pamanot kapus izskalotā krasta nobrukumā. Izda-

rot arheoloģiskos izrakumus, te konstatēja pavisam ap 100 apbedījumu,
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no tiem labāk saglabājušies bija 48 kapi. To starpā bija gan skeletu, gan
ugunskapi, pie tam varēja konstatēt, ka pēdējie jaunāki. Skeletu kapiem
bija raktas ap 2 m garas iegareni ovālas kapu bedres, kuru dziļums no

0,4 līdz 1,6 m, bet virziens dažāds. Pēc uzbūves varēja izšķirt četrus kapu

53. att. Ludzas Kreiču neolīta kapulauka apbedījums saliekta stāvoklī.

tipus. Pirmā tipa kapos bija šķirstveida akmeņu krāvumi, kas no akmens

šķirstiem atšķīrās ar to, ka tiem nebija grīdas, nebija arī segakmeņu,
bet akmeņu sakrāvums vai arī lielākas akmens plāksnes bija noliktas vis-

apkārt apbedījumam. Otrā tipa kapos nelieli akmeņu krāvumi vai atse-

višķas lielākas plienakmeņu plāksnes bija tikai kapa galos. Pēc novietnes

varēja vērot, ka šie kapi jaunāki par iepriekšējiem. Trešā tipa kapos pie
mirušā galvas parasti bija nolikts lielāks akmens, kam vajadzēja sim-

bolizēt šķirstu. Daļa skeletu kapu un ugunskapi bija bez akmens konstruk-

cijām. Ugunskapus norādīja dedzinātu kaulu kaudzītes.

Sī paša laikmeta apbedījumus Ziedoņu skolas parkā atsedza, pētot
tur konstatēto zemgaļu V—XIII gs. kapulauku. Darba gaitā te izpētīja
6 senākos skeletu kapus un 7 ugunskapus, tāpat to tuvumā kon-

statēja ugunskurus. Ziedoņu skolas, parka skeletu kapos mirušie glabāti
akmens šķirstos. Daži no tiem bija krauti visai rūpīgi (2. skeletkaps), liekot
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sn blīvu segumu. No ugunskapiem jāatzīmē kaps F, kura virs kalcineto

kaulu kaudzītes bija sakrauts liels granītakmeņu stabs.

Citos šī veida kapulaukos konstatēti mazāk raksturīgi, paviršāki ak-

mens krāvumi. Zemē ieraktajos kapos kapu piedevas nav atrastas. Acīm

redzot šai posmā pastāvējis paradums piedevas kapā nelikt. lespējams
gan arī tas, ka kapā noliktās lietas (koka vai kaula) laika gaitā

gājušas bojā.

Mūsu ēras sākumā Latvijā pārsvarā bija uzkalniņu kapi. Līdzenie

kapi sāka atkal ieviesties vispirms pie kuršu un zemgaļu senčiem Dienvid-

rietumlatvijā m. ē. I g. t. pirmajā pusē. Virs kapa gan bija uzbērts uzkal-

niņš, bet tas bija kļuvis pavisam lēzens, tā kā mūsu dienās to nevar vairs

54. att. Kreiču neolīta kapulauka apbedījums ar sēdus likto mirušo un bērna

apbedījumu blakus.



55. att. Kreiču neolīta kapulauka dzintara un dzīvnieku zobu kaklarotas.
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pat izšķirt. Ka virs kapiem bijušas pazīšanas zīmes, liecina tas, ka vai-

rāku gadsimtu gaitā mirušie tomēr nav guldīti viens virs otra.

No šī laika pieminekļiem vislabāk izpētīts Rucavas Mazkatužu (Lie-

pājas raj.) II—V gs. kapulauks, kur atsegti pāri par 50 kapu (no tiem

56. att. Kreiču neolīta kapulauka galvaskausi: pa kreisi
— eiro-

peīdais vīrietis, pa labi — mongoloīdā sieviete. M. Gerasimova

rekonstrukcija.

vienpadsmit 1960. g. izpētīja P. Stepiņš). Mirušos apbedīja nesadedzinā-

tus, guldot uz muguras, dodot līdzi bagātīgu senlietu klāstu, reizēm no-

vietojot pie galvas vai kājām akmeņus. Ovālās un četrstūra kapu bedres

parasti ap 2 m garas, 1,5 m platas un līdz 80 cm dziļas. Tās atrodas tuvu

viena otrai, orientētas ziemeļu—dienvidu virzienā un aizbērtas ar tumšu

ogļainu zemi. Ogļu un atsevišķu degušu kaulu, kā arī ugunskuru palie-
kas norāda uz ugunsritiem un bēru mielastu pie kapa. Blakus bagātiem
kapiem parādījās arī nabadzīgāki.

Sevišķi interesanti Mazkatužos divi 111 gs. vīriešu kapi. Vienā no

tiem mirušo sedza liels iegarens koka vairogs (vecākais vairoga atra-

dums Latvijā). Kā karavīru un arāju vairoga īpašnieku raksturo līdz-

dotais šķēps, uzmavas, cirvis, nazis un izkapts. Divas bronzas saktas,

kas atgādina šaujamo stopu, četri gredzeni un trīs romiešu monētas pa-

pildināja karavīra-zemkopja kapa inventāru.

Otrā — kalēja kapā bez lūškām, vesera un iesma ar koka kātu atradās

vēl šķēps, cirvis, izkapts, adata un jājamā zirga laužņi, sprādzes, piesis.
Bez šiem paša kalēja izstrādājumiem kapā ieliktas trīs dzintara zīlītes

un māla trauciņš.
Sieviešu kapos Mazkatužos parastākās piedevas ir vērpjamo vārpstu

skriemeļi un naži, bez tam goda tērpa piederumi — bronzas kaklagredzeni,

aproces, gredzeni, rotadatas, saktas. Visiem kapiem raksturīgi nelieli
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57. att. Skeletu kapi ar akmeni galvgalā (attēla vidū) Raganukalnā kapu-
laukā, I g. t. pr. m. ē.

mala trauciņi, kas gatavoti speciāli berem, stikla vai dzintara krelles, ka

arī romiešu vara monētas. Tās dažkārt ieliktas tāšu vācelē.

Mazkatužu kapulaukā atrastas vilnas drēbju vissenākās paliekas
Latvijā.

Rucavas Mazkatužu kapulaukam līdzīgs kuršu kapulauks pētīts vēl

Medzes Kapsēdē (Liepājas raj.), bet zemgaļu kapulauks — Rubas Rū-

sīšos (Dobeles raj.). Jāatzīmē, ka šajās apbedījumu vietās blakus līdzena-

jiem senkapiem ir arī lēzeni uzkalniņkapi.
M. ē. I g. t. otrajā pusē līdzenie kapi ar ieraktajām bedrēm kļuva par

tipiskāko kapu veidu visā Latvijas PSR teritorijā, izņemot Ziemeļkurzemi.

Pakāpeniska pāreja uz tiem saistāma ar tēva ģints iekārtas nepārtrauktu
sairšanu, kas vispirms sākās Dienvidrietumlatvijā. I g. t. otrās puses kuršu

līdzenie kapi (ar ieraktajām bedrēm) pētīti Durbes Dīros, Bunkas Bunkas-

muižā, Rucavas Ģeistautos (visi Liepājas raj.) v. c. Ģeistautu kapulauks
atradās aprakstītā Mazkatužu kapulauka tuvumā un turpināja tā tra-

dīcijas, lai gan senāko lēzeno uzkalniņu te vairs nebija. Tagad uzmavas

cirvi ar līko kātu kapu piedevās sāka aizstāt mums ierastais cirvis ar

taisno kātu. Biežāk parādījās izkaptis, šķēpi, vienasmens dunči, pieši. Jāt-

nieki tolaik lietoja tikai vienu piesi, un kapā lika vienu šādu senlietu.



75

Ar rotām, kā tas mēdz būt vēl šodien, greznojās sevišķi sievietes, kas vis-

vairāk cienīja kaklagredzenus, saktas un rotadatas ar važiņām. Vīriešiem

raksturīgas masīvās saktas, kuras pēc formas līdzīgas šaujamam stopam
un tāpēc tiek sauktas par stopa saktām. Arvien vairāk izplatījās sudrab-

lietas, bet Ģeistautu 2. kapā vīrietim bez parastajām kapa piedevām bija
ielikts koka šķirstiņš ar bronzas, sudraba un pat apzeltītām lietām. Tas

ir tipisks VI gs. «privātīpašnieks», kas negrib šķirties no savām bagātī-
bām arī pēc nāves.

Līdzenajiem kapiem zemgaļu, latgaļu un sēļu apdzīvotajā teritorijā
šai laikā daudz kopēja ar kuršu kapiem, kaut gan Austrumlatvijā līdzenie

kapi gūst pārsvaru drusku vēlāk.

I g. t. otrajā pusē līdzenajiem kapiem raksturīgas zemē ieraktās ovālās

vai četrstūra bedres (200—250X50—150 cm) līdz 1 m dziļumā. Taga-
dējais dziļums tomēr ļoti dažāds. To nosaka kapa atrašanās kalna galā
vai nogāzē, apstrādātā laukā vai zem simtgadīgu koku saknēm. Mirušos

guldīja uz muguras ar iztaisnotām kājām, rokas salika virs krūtīm, retāk

gar sāniem. Parasti vīriešu galvas vērstas pret austrumiem, bet sieviešu —

pret rietumiem. Atkarībā no gadalaika un saules stāvokļa mirušo orientā-

58. att. Skeletu kaps akmeņu šķirstveida krāvumā Ziedoņu skolas kapulaukā,
I g. t. pr. m. ē.
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cijā bija novirzes uz vienu vai otru pusi. Tāpat kā agrāk, pie kapa rīkoja
bēru mielastus, dedzināja ugunskurus, aizgājējam deva līdzi kapā daudz

senlietu. Bet blakus bagātiem apbedījumiem arvien vairāk parādījās ap-

bedījumi ar skopām piedevām. Šķiru veidošanās, kas norisinājās visā sa-

biedrībā, atspoguļojās arī mirušo apbedīšanā.

59. att. Mazkatužu kapulauka III—V gs. darba rīki un ieroči.

Senkapi uzrāda arī lokālās īpatnības. Tā VII un VIII gs. vienā lat-

gaļu teritorijas daļā (Cēsu rajonā Baižkalna Upmaļos, Aizkraukles Lejas-
bitēnos, Pļaviņu Kalniešos v. c.) virs skeletiem vērojami tādi zemes un

akmeņu sakrāvumi, ka daži zinātnieki te saskata tuvējo lībiešu un igauņu
senču akmens krāvumu kapu ietekmi. Tas varētu būt. Tomēr izskaidrojums

meklējams galvenokārt akmeņainajā apkārtnē, kur pamatakmeņi guļ ļoti
sekli. Lai mirušo ieraktu dziļāk un pasargātu no zvēriem, izcēla pamat-
akmeņus un guldīja līķi iegarenajā bedrē, kurai noapaļoti gali. Tad uz-

bēra virsū zemi un beidzot sakrāva akmeņus.
Pilnīgi šādu kapulauku izpētīja Krustpils rajonā Kalniešos, 108 km

no Rīgas Daugavas labajā krastā (L. Vankina 1948. g., V. Urtāns 1949.—
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60. att. Bagāta kuršu vīrieša kapa piedevas: bronzas, sudraba, dzelzs

un pat apzeltītas lietas. Rucavas Ģeistauti, VI gs.

61. att. Kalniešu II kapulauka latgaļu VII—IX gs. darba rīki un ieroči.

-1950. un 1958. g.). Kapulaukā nepilnu 150 gadu laikā (VII gs. beigas —

IX gs. sākums) apbedītas 2—3 saimju 3—4 paaudzes. Ap 40 atsegtie ap-
bedījumi pārsteidz ar senlietu bagātību un daudzveidību. Katram vīrietim



62. att. Latgaļu V—IX gs. rotas lietas.
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dots līdzi cirvis, nazis vai duncis, parasti 2 škepi (tuvcīņas un talciņas),

stopa sakta, rotadata, aproce vai sprādze. Bagātnieku rotas bija pūcei līdzī-

gās saktas, kuru izgata-
vošanai lietota bronza,

dzelzs, sudrabs, alva

un zilie stikliņi, izman-

tojot kalšanas, liešanas,

lodēšanas, plēšanas,
štancēšanas, kniedēša-

nas, metāla nociršanas

vai nogriešanas un cau-

rumiņu izsišanas teh-

niku. Var rekonstruēt

vīriešu vilnas galvas-

segas ar bronzas

greznojumiem un mē-

līšu vai zvaniņu piekari-

ņiem cepures priekš-

pusē. Sievietēm deva

kapā bronzas kaklagre-

dzenu, 2 aproces, 2 rot-

adatas, spirālgredze-
nus, arī dzintara zīlītes,

sirpi un īlenu.

No I g. t. otrās pu-
ses pētītajām zemgaļu
apbedīšanas vietām jā-
atzīmē Ošu, Bālu, Bē-

nes, Liekņu (Dobeles
raj.), Katlakalna Pļav-
niekkalna (Rīgas raj.),
Vecsaules Capānu
(Bauskas raj.) un Jaun-

svirlaukas Ciemaldes

(Jelgavas raj.) kapu-
lauki. Padomju varas

laikā pētīti Bauskas

Drengeru (A. Stubavs),
Dobeles rajonā Auru

Agrāriešu (J. Graudo-

nis) un Bauskas rajonā
Bersteles Līksmaņu
(V. Urtāns) kapulauki. 63. att. Zemgaļu V—IX gs. rotas lietas.
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Ļoti nozīmīgs ir 1947.—1948. g. pilnīgi izpētītais agrā feodālisma

latgaļu kapulauks Pildas Nukšās pie Ludzas (VIII—XII gs.). Līdz šim

par pilnīgi izpētītu uzskatīja netālu no Nukšām esošu Ludzas Odukalna

latgaļu līdzeno kapulauku, kur atsegti ap 340 kapu. Tomēr XIX gs. ar-

heologu pētniecības metodēm piemita būtiski trūkumi, tāpēc bagāto Odu-

64. att. XII gs. latgaļu sievietes kapa galvas dala

Līvānu Jersikas kapulaukā.

kalna materiālu, kas iz-

kaisīts pa dažādu valstu

muzejiem, nevarēja iz-

mantot zinātniski piln-
vērtīgi. Nukšu kapulau-
ka materiāli ienesa, lie-

lāku skaidrību ne vien

latgaļu līdzeno senkapu,
bet arī visas latgaļu kul-

tūras izziņā.
Sal kapulaukā atse-

dza 218 apbedījumus
14—98 cm dziļumā. Mi-

rušie te guldīti izrakta-

jās kapu bedrēs uz dēļu

paklāja, dažreiz vien-

koča šķirstā, kuru tautas

dziesmās dēvē par «vie-

na koka istabu» vai

«mūža namu». Kapu
mēdza izklāt ar vilnas

vai linu audumu, krijām
un tāsīm. Kādai sievie-

tei zem galvas bija pa-
likts paparžu pušķis.
Visi mirušie gulēja uz

muguras ar virs krūtīm

saliktām rokām. Vīriešu

galvas bija orientētas uz

austošās saules pusi, bet

sieviešu — pretēji, ar

zināmām novirzēm.

Ugunskuru un oglīšu

paliekas apliecina noti-

kušos bēru mielastus.

Ja agrākā perioda
kapu piedevām rakstu-

rīgi ieroči un darba rīki,
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tad agrā feodālisma kapos (X—XII gs.) tu mazāk. Ari Nukšu kapulauka
sievietēm darba rīki reti. Toties ļoti bagātīgi pārstāvētas bronzas rotas un

apģērba daļas. Tipiskākā latgaļu sievietes apģērba daļa jau kopš VII gs.

bija villaine, un ar villaini tās īpašnieci mēdza pārklāt arī kapā. Gandrīz

visām sievietēm plecus sedza viena vai vairākas villaines, visbiežāk zilas,

kas rotātas ar bronzas gre-

dzentiņu un spirālīšu sa-

likumu.

Sievietes nēsāja linu

kreklu un brunčus. Krāsainas

jostiņas — celaines, kuru

aušanai izmantoja četrstūra

dēlīšus ar caurumiņiem stū-

ros, bija plaši izplatītas jau

pirms vairāk nekā 1000 ga-
diem. Villaini un kreklu sa-

sprauda ar rotadatām vai sak-

tām, kuras atgādina pakavu
un tāpēc tiek sauktas par
pakavsaktām.

Uz galvas sievietes nē-

sāja vainadziņus. Zināmi četri

bronzas vainadziņu veidi, bez

tam astru un audumuvainagi.
Goda tērpam piederīgo vaina-

dziņu lika kapā kā jaunām
meitenēm, tā sirmgalvēm.

Sievietēm raksturīgas arī

dažādas kaklarotas. Reizēm

viņām likti kapā pat četri

bronzas kaklagredzeni. Vec-

piebalgas Raskumos (Cēsu
raj.) kādai pārspīlēti greznai
sievietei kapā līdzdotie seši

bronzas kaklagredzeni svēra

gandrīz 4 kg. Bagātības un

modes deļ arī senatnē sievie-

tes mēdza paciest neērtības!

Toties viegli bija iecienītie

kauri gliemežvāki, kuri kopš
VII gs. nāca no svelmainās

Indijas okeāna piekrastes.
Tomēr ar galvas un

65. att. Latgaļu sieviete XII gs. goda tērpā. Re-

konstrukcija pēc Kārļu Ainavas (Cēsu raj.) 4. kapa
materiāliem.
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kaklarotām nepietika. Virs krūtīm sievietēm skanēja pie lociņveicla važtura

piekārtās bronzas važiņas. Vidzemes lībiešu zemēs tanī pašā laikā krūšu

važiņas piestiprināja pie divām bruņurupučiem līdzīgām saktām, bet Kur-

zemes lībiešu zemēs — pie divām rotadatām. Visiemīļotākās rotas —

spirālaproces un spirālgredzeni, spriežot pēc līdzšinējiem atradumiem, pie
mums nēsāti jau ar 111 gs.

Nav brīnums, ka krāšņais senlatviešu sievietes goda tērps saistīja pat
svešzemnieku uzmanību. Atskaņu hronikas autors XIII gs. beigās rakstīja:

«To sievas daiļas, īpatnējas,
Un savāds tērps tām stāvu klāj.»

Skopākajā vīriešu apģērbā ietilpa linu krekls, vilnas galvassega,
svārki, bikses, dūrgaļi, rokauts, kāju sietavas, ādas josta, apavi. Cirvis

un nazis vai duncis katram stiprā dzimuma pārstāvim noderēja gan kā

darba rīks, gan kā ierocis. Praktiskā un reizē dekoratīvā bronzas sakta

saturēja drēbes, bet ne visai ērtās aproces un spirālgredzeni papildināja
svētku tērpu. Masīvā t. s. karavīra aproce kopā ar izrotāto rokautu vien-

66. att. Lībiešu XII gs. skeletu kapi Salaspils laukskolas līdzenajā kapulaukā ar

daudzām piedevām.
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mēr atradās uz kreisās rokas un izteica nēsātāja augsto sociālo stāvokli.

Spirālgredzenus dažreiz valkāja pat uz visiem pirkstiem. Pēc XIII gs. šāda

paraduma vairs nebija, bet tautas dziesma to atceras: «Pilni pirksti abas

rokas zelta grieztu gredzentiņu.» Ar vārdu zelts jāsaprot zelta krāsa,
kāda bronzai tiešām arī bija, bet par grieztiem gredzeniem dēvēti spirāl-
gredzeni.

Pildas Nukšu, Ludzas Odukalna v. c. kapulauku pilnīga izpēte un

kapu piedevu salīdzināšana ļāva izdarīt svarīgus secinājumus par ļaužu

67. att. Lībiešu ugunskaps pie Salaspils laukskolas.
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šķirām senajā Latvija — vecākajiem, labiešiem jeb bajāriem, brīviem
zemniekiem un amatniekiem, kalpiem un vergiem. Pēc galvaskausiem un

citiem kauliem antropologi noteica pat seno latgaļu izskatu un augumu,

68. att. No Krievzemes ievestas XI—XIII gs. senlietas: krustiņi, sakta,

piekariņi, aproce, auskars.

'kas daudz neatšķiras no mūsdienu latgaliešu tipa. Nukšu kapulaukam
līdzīgi ari citi pētītie līdzenie skeletu kapulauki latgaļu, sēļu un zemgaļu

teritorijā. Lokālās īpatnības apģērbā, rotās, darba rīkos un dažreiz pat ap-
bedīšanas veidā agrā feodālisma posmā arvien vairāk izzuda.



69. att. Kuršu XI—XIII gs. ugunskapu senlietas.
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Viena no atzīmējamām īpatnībām plašajos skeletu kapulaukos bija

atsevišķie, parasti sieviešu, ugunskapi. Tur atdusējās kuršu, leišu vai

krievu ieprecētās meitenes, kuras apbedīja pēc viņu parašas — sadedzinot.

Tautu draudzības motīvi senatnē nebija sveši. To apliecina senie tirdz-

nieciskie un kultūras sakari, priekšmetu un vārdu aizguvumi, tautas dzies-

mas. Lūk, viena no tām:

«Krievam devu sav' māsiņu
Pats paņēmu leišu meitu.

Gāj' krievos, gāj' leišos,
Visur man znoti, radi.»

Interesanta vēl kāda cita īpatnība: kad tuvinieks bija kritis svešumā,
dzimtenē apbedīja tikai lietas. Šādus simboliskus kapus jau no grieķu
un romiešu laikiem sauc par kenotafiem.

Līdzenie senkapi, kas attiecas uz laiku līdz XIII gs., Austrumlatvijā
vien zināmi apmēram 300 vietās. Ne mazāk konstatēts arī vēlāko gadsimtu
līdzenu kapulauku. Lai visus tos nosauktu, vajadzētu daudz laika un

pacietības. Tomēr minēsim vismaz dažus padomju varas gados pētītos:
Pildas Nukšās (E. Šņore un J. Graudonis), Zvirgzdenes Kivtos, Viesienas

Mežārēs, Krustpils Ogleniekos, Vecpiebalgas Raskumos (E. Snore), Prie-

kuļu Kalnapiļās un pie Jaunpiebalgas kapsētas (K. Ozola), Mārcienas

Oliņos un Madonā (V. Urtāns).
Līdzenie senkapi raksturīgi arī Daugavas lībiešiem. Tikai pats ap-

bedīšanas veids un senlietas atšķiras. Tā lībiešiem mirušie orientēti zie-

meļu—dienvidu, bet latgaļiem un zemgaļiem — austrumu—rietumu virzienā

ar nelielām novirzēm. Latgaļi, sēļi un zemgaļi savus mirušos nesadedzi-

nāja, lībieši reizēm dedzināja, reizēm ne, bet kuršiem kopš X gs. beigām
visur raksturīgi ugunskapi apaļās, ovālās vai četrstūrainās bedrēs.

Mēģināsim iedomāties kuršu senču pēdējo gaitu tagadējā Alsungā,
kur I. Cimermanes vadībā 1959.—1960. g. atsegti 35 ugunskapi (Xl—
XIII gs.), iegūstot pāri par 1400 senlietu.

Viens no Alsungas kuršu pilskalna (tagadējā Dižgabalkalna) iemīt-

niekiem, kas mierīgajās dienās stingri turēja savās tulznainajās rokās

arklu, bet kara vētrās tvēra zobenu un segloja kaujas kumeļu, bija miris.

Pēc nāves ziņas saņemšanas radu un draugu pulks no plašākas apkaimes

gatavojās bēru dienai. Tuvinieki ieģērba mīļo aizgājēju labākajās goda
drēbēs un nolika pa tvērienam tā uzticamo zobenu, šķēpu un āvasveida

tērauda cirvi. Tāpat neaizmirsa skaistākās rotas, kā arī izkapti, kas dau-

dzas vasaras bija skanējusi tuvajās pļavās, un šķiltavas, kas tik bieži

šķīla dzirkstis dzimtā pavarda iekuršanai. Arī kara kumeļam ar iemauk-

tiem, laužņiem, siksnām, sprādzēm un skaistajiem apkalumiem, kāpšļiem,
segliem un piešiem vajadzēja sekot savam saimniekam.

Tuvējā kapu kalniņā, kas pacēlās blakus pilskalnam, piederīgie jau
bija izrakuši palielu četrstūrainu bedri, kas sniedzās racējam apmēram



87

līdz krūtīm. No līdzatnestām sausām un sveķainām pagalēm bedres vidū

izveidoja sārtu, uz kura noguldīja mirušo. Mirušā lietas salieca un sa-

lauza vēl pirms likšanas sārtā, lai arī no zemes «dzīves» atbrīvotās sen-

lietas varētu sekot «viņā saulē» savam īpašniekam. Pat svariņi, ar ko

70. att. Kuršu ugunskapa senlietas Gramzdas Dārzniekos.

svēra dārgmetālus, apsudrabotais zobens un apzeltītie apkalumi netika

taupīti. Liesmu mēles jau sāka apņemt uz sārta gulošo. Dūmu vērpetes,
pagaļu sprakšķēšana un lauzto ieroču šķindoņa sajaucās ar piederīgo sē-

rīgajām bēru dziesmām un vaimanām. Pēc laiciņa no mirušā bija palikusi
pāri tikai sadegušu kaulu kaudzīte, kas bija sajaukušies ar oglēm, pel-
niem, apdegušām un salauztām lietām.

Bedri ar sārta paliekām aizbēra līdz pusei, un sakās bēru mielasts.

Kurējās ugunskuri, smaržoja bēru maltīte, dzeramajos ragos putoja sal-

dais miestiņš. Visi cildināja aizgājēju un atcerējās tā vētraino dzīves

gājumu. Ēdienu un dzērienu — mirušā tiesu lika kapā, bet bērēm gatavo-
tos rupjos māla podus sadauzīja un lauskas izbārstīja. Vīri tukšoja pēdējo
reizi ar bronzu apkaltos dzeramos ragus un iemeta tos pa pusei aizbēr-

tajā bedrē. Piederīgie un draugi ziedoja aizgājējam kapā bēru gadījumam
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izgatavotos miniatūros piemiņas cirvīšus, izkaptiņas, māja trauciņus,
vērpjamās vārpstiņas, saktiņas. Pēc kapa aizrakšanas bērinieki vēl pār-
runāja redzēto un dzirdēto, atvadījās un pamazām izklīda. Sirdī tomēr

iegūla smeldze: «Kas zina, varbūt kapu kalniņā nākošo vedīs mani?»

Aptuvenu kuršu bēru ainu pēc neveiksmīgā 1210. g. uzbrukuma Rīgai
skopajās rindās apraksta hronists; tā ziņas papildina Atskaņu hronikas

vēstījums par Klaipēdas kuršiem 1254. g.:

«Tad vienkop tika savākuši

It visus savus kritušos,

Lai, ka šo gudrakajie lika, tos

Liesmu gultā noguldītu
Un aizpasaulē nosūtītu

Ar visiem viņu ieročiem . . .
Tad notāl visi kopā nāca

Un kritušos, ko laukā vāca,

Ar viņu lietam lika sārtos.

Gan taisni teicu šādos vārdos:

Gan šķēpus, bruņas, vairogus,
Bruņu cepures, zirgus, zobenus,

Nu liesmās meta viņu dēļ.»

Citās vietās kurši un arī lībieši mirušos sadedzināja ārpus kapa, bet

pēc tam pīšļus un līdzdodamās senlietas atnesa un apraka kapa bedrē. Ja

kuršiem kapu inventārā raksturīgas zirglietas, tad lībiešiem kapā līdz ar

saimnieku mēdza aprakt arī tā uzticamo draugu — suni.

Talsu kurši savus mirušos sadedzināja Vilkmuižas ezera austrumu

krastā, bet mirušā pīšļus, apdegušās un salauztās senlietas ar laivu ieveda

ezerā un nogremdēja. Pagāja 600 gadu. Kāds zvejnieks, meklējot notrūkušo

«bļitku» dziļajos ūdeņos, nejauši izvilka pirmo zeltaino bronzas rotu, bet

vēlāk arheologi no Talsu Vilkmuižas ezera dzelmes izzvejoja ap 4000 da-

žāduXI—XIV gs. senlietu.

No pētītajiem kuršu līdzenajiem ugunskapiem varētu vēl nosaukt

Gramzdas Dārznieku (Liepājas raj.), Raņķu Kapenieku (Saldus raj.), Pil-

tenes Pasilciema, Kazdangas Roņu (Aizputes raj.) v. c. senkapus, no ske-

letu kapiem — Jūrkalnes Dardedžu (Ventspils raj.) senkapus. Lībiešu

līdzenie skeletu vai ugunskapi pētīti pie Salaspils laukskolas, pie Cēsu sta-

cijas, Tukumā.

UZKALNIŅU KAPI

Bronzas laikmeta vidū, t. i., II g. t. pr. m. ē. beigās, Latvijas PSR teri-

torijā ieviesās jauns kapu veids — uzkalniņu kapi, kas, dažādi variēti, pie
dažādām ciltīm saglabājās līdz pat XIII gs., eksistējot parasti .paralēli
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līdzenajiem kapiem. Cik vērojams, pēc vācu feodāļu varas nostiprināšanās.

Latvijā jauni kapu uzkalniņi vairs nav celti, bet latviešu zemnieki, izrādot

tā savu protestu pret feodāļiem un kristīgo baznīcu, ļoti labprāt apglabā
mirušos ar nostāstiem un ticējumiem saistītajās senču kapu vietās līdz pat
XVIII gs. Ar šādiem vēlāk ieraktiem apbedījumiem, t. s. pēcapbedījumiem,

postīti arī daudzi uzkalniņu kapi.

71. att. Salaspils Reznu 2. uzkalniņa centrālais akmeņu šķirsts, II g. t. pr. m. ē.

beigas.

Bronzas laikmeta otrāspuses lieliskākie kapu pieminekļi ir Rīgas ra-

jonā Salaspils Reznu (Ed. Sturms 1933., 1935. g., J. Graudonis 1958. g.)
un Krustpils rajonā Pļaviņu Kalniešu (L. Vankina 1948., 1950., 1958. g.)
uzkalniņu kapi. Mirušie te apglabāti vairākus gadsimtus no vietas, un kapi
guļ vairākos stāvos. Reznēs no 1933. g. reģistrētiem 7 uzkalniņiem sagla-

bājušies vēl trīs, Kalniešos atzīmēti 2 uzkalniņi, no kuriem viens gandrīz
piinīgi sapostīts. Abos kapulaukos mirušo apbedīšana turpinājusies no

II g. t. pēdējā ceturkšņa līdz I g. t. pr. m. ē. vidum. Reznu kapulaukā no-

vērots, ka, sagatavojot uzkalniņu vietu, tāpat mirušos apglabājot, plaši



90

piekopti ugunsriti. Ugunij acīm redzot vajadzēja nākošā kapa vietu šķīstīt
no visa ļaunā.

Reznu 2. kapu uzkalniņā, kas bija ap 3 m augsts un 20 m diametrā,
bijuši apmēram 400 apbedījumi. Uzkalniņa pamatā atsedza no akmeņiem
izkrautu 3,8 m garu, 2,0 m platu un 0,6 m dziļu šķirstu. Tajā uz akmeņu
grīdas tieši ziemeļu—dienvidu virzienā bija guldīts liela auguma mirušais.

72. att. Salaspils Reznu 6. uzkalniņa degušu kaulu
laukums un akmeņu šķirsts, II g. t. pr. m. ē. beigas.

Pēc skeleta varēja kon-

statēt, ka tas kapā likts

uz muguras izstieptā stā-

voklī. Pēc mirušā nogul-
dīšanas pāri šķirstam sa-

bērts uzkalniņš un tad

guldīti citi mirušie. Ar šo

centrālo apbedījumu
laika ziņā saistījās ve-

sels slānis skeletu kapu,
kas aizņēma uzkalniņa
centrālo daļu. Pēc skele-

tiem spriežams, ka vai-

rums mirušo uzkalniņā

guldīti radiāli ar galvām
uz centru. Pāri skeletu

kapiem gulošu jaunāku

apbedījumu slāni veidoja
dedzinātu kaulu ligzdas.
Mirušie dedzināti kaut

kur ārpus uzkalniņa, no

sārta izlasītas izdegušo
kaulu paliekas un ierak-

tas uzkalniņā. Dažreiz

zem izdegušo kaulu kau-

dzītēm konstatēja arī

pelnus un ogles, t. i.,
sārta paliekas, kurā mi-

rušais dedzināts.

Uzkalniņa augšdaļā

ap 0,50—0,75 m biezu

slāni veidoja akmens

šķirsti, kas_ gulēja 1 līdz

3 kārtās. Sājos šķirstos

bija gan ugunskapi, gan
skeletu kapi, pie kam pē-

dējie jaunāki. Šķirstu bū-
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vei izmantoti plienakmeņi un granītakmeņi, tie celti gan no lieliem akme-

ņiem, gan krauti no sīkiem. Dažiem šķirstiem konstatēja no akmeņiem
izliktu grīdu, dažiem — akmeņu segplāksnes.

Reznu 6. uzkalniņā uz pamatzemes konstatēja 0,5—1,5 cm biezu de-

gumu kārtu, kas liecināja par plašiem ugunsritiem, kapu kalnu «iesvētot».

Degumu kārtā uzkalniņa centrā apmēram 5 m 2 lielā laukumā bija uzbērti

izdeguši cilvēku kauli, bet virs šiem kauliem sakrauts 2,6 m garš un 1,7 m

plats šķirsts ar plakanu akmeņu grīdu un dažāda lieluma akmeņu segumu.

Šķirstā starp grīdas un seguma akmeņiem bija ap 10—12 cm bieza zemju
kārta, bet tur neatrada ne kalcinētus, ne trūdējušus kaulus. Var domāt, ka

šis šķirsts ir simbolisks krāvums: mirušie bija jau pēc jaunām bēru para-

šām sadedzināti, bet pēc vecās tradīcijas tiem izveidoja arī šķirstu.

Izpētītā uzkalniņa daļā labi bija vērojama akmens šķirstu deģenerē-
šanās. Te blakus rūpīgi veidotiem šķirstiem ar grīdu un segumu bija kapi,
kur šķirsta vietā apkārt mirušajam nolikti atsevišķi akmeņi, tāpat kapi,
kuros akmeņi likti tikai galvas un kāju galā.

Domājams, ka akmens šķirsti celti kā «viņpasaules mājokļi». Sākumā

šie «mūža mājokļi» celti ļoti rūpīgi, kārtīgi veidojot sienas, liekot grīdu

73. att. Akmeņu šķirsts Kauguru Avotiņos (Valmieras raj.).
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un arī pārsegumu — jumtu, bet vēlākos periodos «celtnieki» veica savu

darbuarvien paviršāk.
Zinātnieki atzīst, ka Reznu un Kalniešu kapulauki ir patriarhālo

ģinšu kopienu kapsētas. Domājams, ka katra saime savus mirušos apbedī-

jusi savā uzkalniņā. Parasti atsevišķi izdalās viens izcilāks uzkalniņa

centrā ierīkotais kaps.

74. att. Limbažu Buļļumuižas 2. kapu uzkalniņš pirms izrakumiem, I g. t. pr. m.ē.

Varam iedomāties, kā šāds uzkalniņš veidojies. Visa saime dziļi pār-
dzīvoja sava vecākā, cienījāmākā senča — dzimts vecākā nāvi. Ar sirmā

vectēva nāvi it kā pārtrūka dzimts kopība ar agrāko plašāko kopienu
(ģinti), un nu bija jāierīko jauna kapu vieta, kurā kā pirmo guldīs mirušo

patriarhu. Kapu rajonā izraudzījās nelielu paaugstinājumu, sakūra tur

uguni, lai tā šķīstītu nākamo dusas vietu no visa ļaunā. Pēc tam no lielā-

kiem akmeņiem izveidoja mājokli — akmens šķirstu un nolika tur mirušo.

Tad kūra bēru ugunskuru, un, liesmām plīvojot, saimes locekļi atvadījās
no mirušā. Ap rūpīgi krauto akmeņu šķirstu katrs saimes loceklis nolika

dažus akmeņus, tad pāri kapam sabēra uzkalniņu. Kad nomira kāds cits

saimes loceklis, to glabāja tai pašā uzkalniņā, lai, tāpat kā šai pasaulē
kopā dzīvojis, mirušais arī «viņā saulē» sekotu savam patriarham. Pa-

rādot cieņu un godbijību, mirušos saimes locekļus glabāja zināmā attā-

lumā no uzkalniņa centrā liktā senča, pie tam liekot ar galvu uz viņa pusi.
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Vēlēšanās, lai kopā dzīvojušie saimes locekļi arī pēc nāves būtu kopā, sa-

glabājusies cauri kristīgās ticības kundzības laikiem un mūsu dienās iz-

paužas kā tieksme ierīkot ģimenes kapus, norobežojot tos no pārējās kap-
sētas ar žogu, krūmu un koku stādījumu.

Vidzemes ziemeļu daļā samērā plaši pazīstami uzkalniņi ar akmens

šķirstu kapiem, kur mirušie guldīti vienā kārtā. Daļa šo uzkalniņu uzbērti

no akmeņiem un zemēm, daļa tikai no zemēm, bet visos tajos mirušie gla-
bāti no lieliem akmens bluķiem krautos šķirstos. Tagad šādi uzkalniņi sa-

stopami gan grupām, gan arī pa vienam. Pēdējā parādība jāizskaidro ar

to, ka laika gaitā daudzi uzkalniņi izpostīti. Novērojams, ka šie uzkalniņi,
kuros mirušie guldīti I g. t. pr. m. ē., parasti atrodas ūdeņu tuvumā, ar savu

novietojumu atgādinot tā paša- laika posma apmetņu situāciju. Arī šai

faktā atspoguļojas vienotība domā/s par dzīvi šai un «viņā» saulē.

Uzkalniņu kapi ar akmens šķirstiem zināmi Limbažu Buļļumuižā,
Auciemā, Raiskuma Avotiņos, Līvu Rakstupītē (Cēsu raj.), pie Vaidavas

ezera, Kauguru Avotiņos (Valmieras raj.) un daudzās citās vietās. Vislie-

lākā šādu uzkalniņu grupa saglabājusies pie Limbažu Buļļumuižas, kur

75. att. Tas pats uzkalniņš pēc velēnas noņemšanas.
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1930. g. reģistrēja 30 dažāda lieluma kapu uzkalniņus. Viens uzkalniņš
bija 30 m garš, 15 m plats un ap 1,5 m augsts, cits vēl lielāks — 35 m garš,
22 m plats un ap 3 m augsts. Lielais uzkalniņu vairums tomēr mazāki, bet

daļa tik tikko saskatāmi. To diametri bija ap I—2 m, augstums ap 0,2 m.

76. att. Akmens šķirsti Limbažu Buļļumuižas 4. uzkalniņa, I g. t. pr. m. ē.

Arheoloģiskos izrakumos te, noņemot velēnas kārtu, pāri visam pauguram
atsedzās akmeņu klāsts. Tikai novācot šos akmeņus un zemes, kļuva re-

dzami paši apbedījumi. Ap apbedījumiem gar uzkalniņu malām konstatēja
no lielākiem akmeņiem izliktus riņķus, kas norobežoja apbedījumu vietu.

Apbedījumu skaits Buļļumuižas uzkalniņos dažāds, bet nesasniedza to

vairumu, kāds konstatēts Kalniešu vai Reznu kapulauku lielākos uzkalni-

ņos. Vienā no Buļļumuižas uzkalniņiem konstatēja tikai 1 akmens šķirstu,
citā — trīs, bet vienā — pat astoņus. Parasti viens šķirsts atrodas apbedī-
jumu centrā, bet pārējie grupējas ap to. Šķirsti veidoti ļoti rūpīgi, to būvei

izmeklējot lielākus, vienā pusē plakanus akmeņus un šīs plakanās puses
liekot šķirsta iekšpusē. Dažiem šķirstiem pat spraugas starp lieliem akme-

ņiem cieši aizpildītas ar mazākiem. Vai nu no lielākiem plakaniem akme-

ņiem, vai arī sīkākiem oļiem šķirstos veidots dibena klāsts, bet to pārseg-
šanai izmantotas lielas akmens plāksnes.

Šādos rūpīgi izkrautos šķirstos apbedīti mirušie, nesadedzinot tos, bet
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vēlākā laikā, domājams, jau I g. t. pr. m. ē. otrajā puse, arī dedzinot..

Piedevu kapos pavisam nav vai tās ļoti trūcīgas.
No šiem akmens uzkalniņiem atšķiras uzkalniņi Gaujas lejteces rajonā

(Jaunajā muižā), kas uzbērti tikai no zemēm un satur austrumu—rie-

77. att. Meandra veida akmeņu sakrāvums Virānes Puntūža 1. uzkalniņā.

tumu virzienā orientētus akmens šķirstus. Savdabīgas uzkalniņu grupas,
kas saistāmas ar akmens šķirstu kapiem, konstatētas Virānes Puntūzī

(Madonas raj.) un Vārkavas Gavariškos (Daugavpils raj.).
Puntūža kapulaukā bija 25 kapu uzkalniņi. Kaut arī tie pirms pētīšanas

bija stipri postīti, arheoloģiskos izrakumos izdevās iegūt interesantus

datus. Uzkalniņi bija dažāda lieluma: to diametri 5,5—12,0 m, augstums

0,4 —1,0 m. Pirmajā izpētītajā uzkalniņā zem 0,10 m biezas velēnu kārtas

nāca jaukta zeme — dzeltena smilts ar tumšiem plankumiem, bet apmēram
0,7 m dziļumā atsedzās 2,5 m garš, 1,15—1,65 m plats nenoteiktas formas

ogļu un pelnu laukums. Tai pašā dziļumā konstatēja ar pārtraukumiem
krautu dūres lieluma akmeņu riņķi. Uzkalniņa centrā blakus ogļu lauku-

mam bija meandra veida akmeņu sakrāvums ar 5 nepārtrauktiem un 1

pārtrauktu locījumu. Šis ziemeļu—ziemeļaustrumu —dienvidu—dienvidrie-

tumu virzienā krautais veidojums 1,6 m garš un 0,8 m plats. Tā ziemeļu
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galā uz akmeņiem atrada galvaskausa fragmentu, kas norādīja, ka te

bijis skeletkaps. Lielais ogļu un pelnu laukums blakus kapa vietai jāiz-
skaidro kā ugunskura vieta: mirušā bērēs pie izraudzītās kapa vietas dedzi-

uāts bēru ugunskurs. Citā uzkalniņā atsedza 2 m garu, 0,5—0,6 m platu
un 0,3 m dziļu akmens šķirstu. Tas bija sakrauts no neapstrādātiem granīt-

.akmeņiem, liekot gludākās puses uz šķirsta iekšpusi. Grīdas un segakmeņu

nebija. Ogļaini pelnainas zemes laukumi šķirsta galos norādīja bēru

ugunskuru vietas. Puntūža kapulauka 1. uzkalniņā atsegtam kapam līdzīgu

konstatēja Vārkavas Gavariškos. Te mirušais bija guldīts uz 6 akmeņu
virknēm tā, ka tās bija zem galvas, zem pleciem, vidukļa, zem gurniem,
ceļiem un zem pēdām. Sīs akmeņu virknes atgādina Puntūža meandra

veida akmeņu krāvumu.

Aprakstītie akmens šķirstu kapi ļoti nabadzīgi ar kapu piedevām, lie-

lākā daļā kapu to pat pavisam nav. Limbažu Buļļumuižā atrada dažas

trauku lauskas, Auciemā, Vaidavas Strazdē un Puntūzī atrastas dzintara

dubultpogas, bet, piemēram, Vārkavas Gavariškos, tāpat citos pētītos ka-

pos, nav nekādu piedevu. Vairāk piedevu iegūts Reznu kapulaukā, kur uz-

78. att. Rucavas Bašķu 1. uzkalniņš pec atsegšanas. Redzams akmeņu riņķis un ak-

meņu krāvums centrā, I g. t. pr. m. ē. beigas.
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kalniņos atrastas māla trauku lauskas, kāds vesels māla podiņš, krama bul-

tas, akmens cirvji, bronzas īleni, pincetes un bārdas naži. Kalniešu kapu-
laukā atrada kaula harpūna/s, kaula adatas, arī akmens urbuma tapu uņ

bronzas podziņu.
Kurzemes dienvidrietumu daļā Rucavas Bašķos (Liepājas raj.) un Cī-

ravas Dārzniekos (Aizputes raj.) zināmi kapulauki, kur mirušie sadedzi-

79. att. Birznieku «velna laiva» un apbedījumi pazemes akmens kameras

Bilavu un Mušiņu «velna laivās», I g. t. pr. m. ē. pirmā puse.

nāti, to kaulu paliekas ieliktas māla urnās un tad apglabātas no smiltīm

sabērtos uzkalniņos. Uzkalniņi ar apbedījumiem urnās plašāk izplatīti
Rietumlietuvā un it īpaši bij. Austrumprūsijā. Bašķos šo uzkalniņu peri-
fērijā bija veidoti akmens riņķi. Abi kapulauki attiecas uz I g. t. pr. m. ē.

beigu posmu.
Neliela, bet pavisam īpatnēja kapu grupa ir t. s. «velna laivas» Kur-

zemes ziemeļaustrumos. «Velna laivas» bijušas vairākās vietās, bet tagad
kaut cik saglabājušās vairs tikai Talsu rajonā Lubes Bilavu tuvumā, pie
Vandzenes Birzniekiem un Lubes Mušiņām. Līdz nepazīšanai sapostīta
šī veida pieminekļa paliekas ir arī pie Dundagas — Stendes dzelzceļa Plin-

tiņu stacijas tuvumā. Pieminekļa nosaukums radies no tā, ka kapu rajonā
virszemē no lielākiem akmeņiem sakrauta laivas veidīga figūra. Laivas ga-
los un sānu malu vidū likti stāvus lielāki akmeņi. Vidējie akmeņi apzīmē-
juši airu vietas — dullus. Dažām laivām esot bijušas apzīmētas ari

stūres vietas.
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īpatnējie — pazīstamas formas, bet nezināmas nozīmes pieminekļi jau
tālā pagātnē saistījuši cilvēku uzmanību. Tauta apvijusi tos ar visdažāda-

kiem nostāstiem. Viens no šādiem nostāstiem vēstī, ka attiecīgā apvidus
(pie Bilaviem) vecākais Vidzers noslēdzis ar velnu līgumu. Viņš apsolī-
jis velnam savu dvēseli, lai tas ar smiltīm aizbērtu jūras šaurumu pie Kolkas

raga un aizsprostotu vācu kuģiem ieeju Rīgas jūras līcī, lai tie nevarēta

piestāt Kurzemes krastā. Velns smiltis vedis koka kuģos. Divas reizes naktī

jau izbraucis, bet trešajā braucienā to pārsteigusi gaiļa dziedāšana. Velns

aizmucis uz elli, bet koka kuģi pārvērtušies par akmens laivām. Jūras

šaurums palicis neaizbērts, un vācu kuģiem bijis brīvs ceļš iebraukšanai

jūras līcī. Vēl nesenā pagātnē par Vidzera mežu sauca vietu, kur bija sa-

glabājušās 2 «velna laivas».

Šai teikā ir tomēr arī mazs patiesības grauds. Proti, tagad pierādīts,
ka «velna laivas» nav vietējo iedzīvotāju kapi, bet pieder ieceļotājiem no

Gotlandes. Sie ieceļotāji, braucot caur Irbes jūras šaurumu, nokļuvuši
Kurzemes piekrastē un kādu laiku mituši Lubes rajonā, atstādami savus

kapu pieminekļus. Rodas jautājums, vai tiešām teika saglabājusi lautas

atmiņā ziņu, ka «velna laivu» radītāji nākuši no rietumiem, braucot pa

jūras šaurumu?

Mirušo apbedīšana «velna laivās» bijusi ļoti īpatnēja. Kapam sakrau-

tas «laivas» vidū rakta bedre, kas izlikta ar akmens plāksnēm. Mirušais

sadedzināts sārtā ārpus laivas, izdegušo kaulu paliekas no sārta izlasītas

un iebērtas māla urnā. Urna ielikta ar akmeņiem izliktā bedrē, kas pārsegta
ar lielāku plakanu akmeni, un tad pāri sabērtas zemes. Bilavu un arī Birz-

nieku «velna laivās» akmens kameras ar apbedījumiem bijušas pat vairā-

kos stāvos.

Lūk, cik dažādas un daudzveidīgas bijušas kapu formas jau I g. t. pr.

m. ē. Arheologiem, šos kapus pētot, rodas lielas grūtības, tāpēc ka tajos
parasti neatrod nekādu kapu piedevu. Piedevu trūkums izskaidrojams di-

vējādi — ar parašu apglabāt mirušos bez piedevām vai arī ar to, ka kapos
liktie priekšmeti gājuši bojā, guļot zemē ilgus gadsimtus. Ka vismaz daļai
mirušo piedevas kapos dotas, rāda atsevišķie atradumi Reznēs, Kalniešos,

Buļļumuižā, Vaidavā, Puntūzī v. c.

Liela daudzveidība uzkalniņu kapu uzbūvē, kā arī bagātas dzelzs un

bronzas piedevas konstatējamas kapos, kas veidojušies m. ē. I g. t. pirmajā

pusē. Sakarā ar zemkopības un lopkopības tālāko attīstību I—IV gs. uz-

kalniņu kapi Austrumlatvijā izvietojās vairāk augstienēs, kur saimes nolīda

mūžamežus un iekopa tīrumus. Tajā pašā laikā arvien pilnīgāk apguva

Zemgales mālaino līdzenumu, kā ari turpināja izmantot zemkopībai izde-

vīgās vietas Dienvidrietumlatvijā.

Zemgaļu, latgaļu un sēļu senčiem raksturīgas uzkalniņu kapu grupas,
kurās parasti ietilpa 2—5, bet atsevišķos gadījumos pat 20—30 uzkalniņu.
To augstums sniedzās līdz 1,5 m, diametrs 5—16 m. Uzkalniņu kapus, daž-



50. atf. Slates agrā dzelzs laikmeta kapu uzkalniņa plāns un šķērsgriezums.
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reiz ar akmeņu gredzenu pakājē, vēl tagad var uziet laukos un mežos, kur

saaugušie koki ir pasargājuši uzkalniņus no noārdīšanas. Tautā par tiem

pastāv nostāsti kā par kapukalniem, kurus bieži saista ar atmiņā spilgtāk

palikušajiem zviedru, franču

un krievu laikiem, t. i., ar

XVII—XIX gs. notikumiem.

Katrs uzkalniņš, kurā

apbedīti vairāki mirušie, ir

bijis atsevišķās patriarhālās
saimes un tās pēcteču apbedī-
šanas vieta. Cik grupā uzkal-

niņu, tik atsevišķo saimju. Ga-

dījumi, kad uzkalniņā dus ti-

kai pāris vai pat viens apbedī-
tais, izskaidrojami ar patriar-
hālās saimes pāragru bojā eju,
pāreju uz dzīvi citur, apbedī-
šanas veida izmaiņu v. tml.

Mēģināsim pārcelties se-

natnē par 1800—1500 gadiem
atpakaļ un iedomāties, kā iz-

veidojās šāds uzkalniņš.
Pārnākot dzīvot uz

jauno, līdumzemkopībai izde-

vīgāko vietu, sirmie, daudz

pieredzējušie un paskarbie

saimju vecākie turpat tuvumā

izvēlējās sev un saviem pēc-
tečiem pēdējo atdusas vietu.

Saime gatavojās tās iekārto-

šanai kā svarīgam notiku-

mam. Vīri ar dzelzs šauras-

mens cirvjiem cirta slaidos

kokus. Sievas ar līkajiem
dzelzs raukļiem izgrieza sak-

81. att. Zemgaļu I—V gs. rotas.

nes un krūmu pudurus. Kad nogāztie koki un izcirstie krūmi bija izžuvuši,

tos sadedzināja, tā «iesvētot» nākamo kapa vietu.

Saimes vecākais izvēlētajā kapu vietā apvilka lielu apli. Darbīgie
saimes ļaudis vēla no apkārtnes milzīgus akmeņus un novietoja tos blakus

vienu otram uz novilktā apļa. Dažu pelēko lauku milžu pakustināšanai un

kur nu vēl atvelšanai nepietika trīs un pat četru cilvēku spēka. Talkā ņēma

zirgus. Beidzot pēc ilgiem pūliņiem tika izveidots paliels akmeņu riņķis
jeb dārzs, kura iekšpusē iebēra mīksto smilšu segu, ņemot smiltis ārpus
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akmeņu dārza. Līdz ar to pacēlās kapu vietas līmenis riņķa iekšpusē. Pēc

nogurdinošā, bet veiksmīgā darba saime ar godbijību raudzījās uz izvei-

doto atdusas vietu. Nāks laiks, un saimes locekļi tur atdusēsies vienkopus,
tāpat kā kopīgi tie veica smagākos darbus, pārcieta nebaltās dienas un

priecājās, šajā saulē dzīvojot.
Uh nu pienāca brīdis, kad saimes vecākajam pēc sūro dzīves gadu

tecējuma vajadzēja ieņemt goda vietu izveidotās mūža mājas vidū. Lūk, te

jau viņš saudzīgi atnests un guldīts goda drēbēs uz muguras ar virs krū-

tīm saliktām rokām. Pie galvas un kājām abās pusēs novietots pa nelielam

akmenim. Pie sāniem šķēps, cirvis, uz rokas bronzas aproce, ap kaklu gre-
dzens, vilnas drēbes priekšpusē saspraustas ar rotadatu. Piederīgie apbēra
savu godājamo senci ar smiltīm, kuras ņēma ārpus akmeņu gredzena. Drīz

jau virs mirušā pacēlās paliels pusapaļš uzkalns. Pie kapa izveidoja uguns-

kurus, sadedzināja mirušā cisas un sarīkoja bēru mielastu, no kura savu tiesu

deva arī aizgājējam. Sarunās visi atcerējās krietnā saimes vecākā lielis-

kos veikumus un labos tikumus, bet bēru dziesmās izskanēja skumjas par

aizgājēju . ..
Vēlāk ap centrālo apbedījumu līdzīgi guldīja nākamos saimes mirušos

un katram uzmeta smilšu kopu, kas savienojās ar centrālo.

Šādus uzkalniņus mirušo apbedīšanai izmantoja dažreiz pat veselus

300—500 gadus. Tā R. Šņores izpētītajā Īles Gailīšu (Dobeles raj.) tre-

šajā uzkalniņā (bez akmens riņķa) no II līdz V gs. guldīti 28 mirušie.

Zemgaļu teritorijā uzkalniņu kapus ierīkoja apmēram līdz V gs. Pēc

tam mirušos vai nu ieraka agrākajos uzkalniņos, vai arī guldīja citur izvei-

dotos līdzenos kapos. No zemgaļu uzkalniņkapu pētījumiem minami lies

Ozolkalna, Rubas Rūsīšu, Naudītes Jāņoganu (Dobeles raj.) v. c. kapu-
lauku izrakumi.

Latgaļu un sēļu teritorija apbedīšana kolektīvajos uzkalniņu kapos

turpinājās ilgāk — vietām līdz pat VII gs. Tad konstatēti pēcapbedījumi

82. att. Auciema (Cēsu raj.) akmens krāvuma kapulauka plāns.
Tarandu akmeņi ievilkti ar rupjāku svītru, galā pieslēdzas uzkalniņš.
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agrāk izveidotos uzkalniņos. Latgaļu un sēļu uzkalniņu kapi pētīti Vecpie-
balgas Kalnēzēnos (Cēsu raj.), Meirānu Cīruļos (Madonas raj.). Rites

Melderišķos, Saukas Razbukos (Jēkabpils raj.), Bebrenes Zesercelmos,

83. att. Vidējā dzelzs laikmeta (V—IX gs.) lībiešu akmens

krāvuma kapu senlietas. Dundagas Ošubirzes un Kandavas
Reinas.

Slates valsts meža

(Ilūkstes raj.) v. c.

Padomju varas

laika izpētīts jaunat-
klātais lII—V gs.

Puigu kapu uzkalniņš

pie Ogres (I. Cimer-

mane 1954. g.) un

pieci III—IV gs. uz-

kalniņu kapi Jēkab-

pils rajonā Sērenes

Pungu silā (M. Bre-

sava 1960. g.). Izpē-
tītie m. ē. I g. t. pir-

mās puses septiņi

uzkalniņi Balvu ra-

jonā Šķilbēnu Dari-

lovkas silā un divi

uzkalniņi Dzilnas-

kalnā (E. Šņore

1951., 1952. g.) atgā-

dināja latgaļu I—IV

gs. kolektīvos kapu

uzkalniņus, kaut gan

izrakumos nav kon-

statēts akmeņu riņķis

pie uzkalniņa pamat-

nes. Mirušie te gul-
dīti uz zemes vir-

smas ziemeļu—dien-

vidu vai pretējā vir-

zienā. To etniska

piederība nav skaidra.

Kuršiem, kas ap-

dzīvoja Rietumkur-

zemi aptuveni no

Ventas līdz jūrai, kā

arī Ziemeļlietuvu, I g.

t. sākumā raksturīgi
zemē ieraktie kapi
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ar lēzeniem, dažreiz pat nesaredzamiem zemes uzkalniņiem, kas bija
līdz 50 cm augsti, 9—14 m diametrā. Tādi uzkalniņi zināmi Rucavas

Mazkatužos un Kapsēdē, Asītes Jaunarājos v. c.

Lībiešu un igauņu senči m. ē. I g. t. pirmajā pusē apdzīvoja Kurzemes

ziemeļdaļu līdz Abavai, kā arī Vidzemes un Latgales ziemeļdaļu. Tiem

raksturīgi cita tipa, lēzeni 40—60 cm augstie uzkalniņu kapi, kurus veido

akmeņi un zeme. Laukā vai tīrumā tos zina parādīt katrs arājs, jo tie

jūtami apgrūtina zemes apstrādāšanu un bieži akmeņu virsējā daļa labi

redzama. Tāpēc šādi senkapi ilgu laiku paliek atmatā kā saliņas lauku vidū.

Par nožēlošanu, no tiem parasti lauž akmeņus celtniecības vajadzībām.
Šādiem senkapiem tautā dažādi nosaukumi: «krāsmata», «krakals», «velna

kravante», «velna klēpis» v. tml, Literatūrā tos mēdz saukt par akmens

krāvumu kapiem, kuru priekšteči bija akmens šķirstu kapi.
Atsedzot akmens krāvumu kapulauku, var redzēt, ka to norobežo lielu

akmeņu loks vai vēl biežāk iegarens akmeņu taisnstūris, ko literatūrā dēvē

par tarandu (šis vārds aizgūts no igauņu valodas). Tarandām parasti zie-

meļu—dienvidu virziens. Ar lieliem akmeņiem iežogoto laukumu klāja sīkāki

akmeņi un zeme. Tur apglabāja vienas saimes locekļus, sadedzinot tos un

dodot līdzi dažādas lietas. Kur iedzīvotāju bija mazāk vai arī kur akmens

krāvumu kapi ierīkoti vēlākos laikos, atrodama tikai viena taranda ar

apbedījumiem. Kur iedzīvotāju biezība bija lielāka, tur vairākas tarandas

piebūvētas rindā cita citai blakus uz rietumiem vai austrumiem no iepriek-

šējās; tātad rindas senākā taranda var būt vidū vai arī malā. Visgarākā
«krāsmata» (43 m) zināma Valkas rajonā Launkalnes Kalnaslavēkās, tajā
15 tarandas. Citur «krāsmatu» garums 20—30 m, platums 12—14 m. Vis-

šaurākā bija Cēsu rajonā Auciemā (7 m), bet visplatākās — Makašānu

Saleniekos (Rēzeknes raj.) un Launkalnes Lejaskaugarā (17,5—18 m).
Šādu kapu izveidošanai nepieciešams liels kolektīvais darbaspēks,

kas raksturīgs ģints iekārtas sabiedrībai.

Jaunas tarandas izbūvēja apmēram līdz V gs. Vēlāk mirušos apbedīja

jau agrāk izveidotajās tarandās, bet jaunas vairs necēla. Tas saistāms ar

ģints iekārtas jeb saimju kopienu sairšanu. Ar laiku tarandu īpatais

veidojums kļuva neizteiktāks, akmens krāvums sajaucās un tā vietā radās

akmeņu un zemes uzkalniņš.
Akmens krāvumu kapi apbedīšanai izmantoti 200—500 gadu. Miru-

šajiem līdz II gs. kapā lika dzelzs uzmavas cirvjus, šķēpus, nažus, bronzas

aproces, saktas, gredzenus, stikla krelles. Kopš 111 gs. kapā ievietoja gandrīz
tikai rotas lietas. Skeletu kapos senlietas saglabājušās veselas* bet uguns-

kapos salauztas un apdegušas. Parasti kapos atrodami māla trauki, kas,

tāpat kā ogles un pelni, liecina par bēru mielastiem un ugunsritiem. Retāk

sastopam šķiļamos akmeņus, galodiņas, graudu beržamos akmeņus un

romiešu monētas.

Plašākie ša veida senkapu pētījumi veikti Baižkalna Upmaļos,
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Priekules Kunčos, Vīksnes kapusilā (Valkas raj.), Raunas Jauntevenēnā,

Musinās (Cēsu raj.), Burtnieku Saulīšos (Valmieras raj.), Makašānu Sale-

nieko's (Rēzeknes raj.), Kandavas Reinās (Tukuma raj.) v. c.

I g. t. otrajā pusē uzkalniņu kapi Latvijas teritorijā visumā bija reta

parādība. Dominējošo vietu tagad ieņēma līdzenie kapulauki.

Tomēr jāpiezīmē, ka Jēkabpils rajonā Sēlpils Lejasdopelēs (E. Snore

1960. g.) atklāti pat XI—XII gs. uzkalniņi ar kolektīvajiem apbedījumiem.
Zem viena šāda uzkalniņa pamatzemē ieraktajās bedrēs atradās 18 apbe-

dījumi (galvenokārt nesadedzināti, bluķu šķirstos), bez tam līdzās bija vel

2 kapu bedres. Ap uzkalniņu konstatēja grāvīti, kas izveidojies, ņemot smilf

tis uzkalniņa sabēršanai. Vīriešu kapos atraka daudz ieroču, bet sieviešu

kapos pārsvarā bija bronzas rotas un darba rīki, kas likti kājgalī. Sevišķu

interesi izraisa apgleznoto vairogu un šķirstu_ atradumi. Sarkana, balta

un melnā krāsa vēl pēc 700 gadiem nebija zaudējusi savu mirdzumu.

84. att. Lībiešu kapu uzkalniņš pie Krimuldas Liepenēm.

Sākot ar IX gs., lībiešu apdzīvotajā Ziemeļkurzemē, bet kopš X gs.

beigām — arī Vidzemes lībiešu, tāpat latgaļu un sēļu teritorijā uzkalniņu

kapi ieviesās atkal masveidīgi. Tomēr no agrākajiem tie atšķīrās, jo zem

uzkalniņiem uz pamatzemes vai ieraktajās bedrēs apbedīti nevis veselas
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saimes piederīgie, kā tas bija agrāk, bet gan viens, reizēm divi cilvēki.

Jāatzīmē, ka Ziemeļkurzemes lībiešiem paradums apbedīt uzkalniņos iz
T

zuda ar XI gs. Kurzemes lībiešu no akmeņiem un zemēm uzbērtie uzkal-

niņi (līdz 60 cm augsti un 7—lo m diametrā) sastopami grupās skaitā pat
līdz 100 uzkalniņiem (Laidzē). Pazīstami arī smilšu uzkalniņi (Sabiles
«Krievu kapi»). Līdzīgi uzkalniņi ar skeletu kapiem sastopami skaistajos

Gaujas krastos (centrs ap Siguldu, -Krimuldu un Turaidu), bet pāris gadī-
jumos — arī Daugavas krastos (Ikšķiles Kabelēs un Lielvārdes Mazpēčos).

Pie Krimuldas Liepenēm divās grupās paceļas 33 uzkalniņi, no kuriem

izpētīti 12 (J. Graudonis un E. Tenisons 1959.—1960. g.). Neraugoties

pat uz diezgan prāviem uzkalniņu izmēriem (mazākie 30—80 cm augsti un

7 m diametrā, lielākie turpretim līdz 2,7 m augsti un līdz 15 m diametrā),
zem katra uzkalniņa apglabāts tikai viens mirušais. Vienā uzkalniņā ne-

kādu apbedījuma pēdu nebija, un jādomā, ka tas uzbērts sakarā ar kādiem

mums pagaidām nezināmiem ticējumiem. Divos uzkalniņos konstatēja

ugunskapus, pārējos — skeletu kapus, bet apbedīšanas tradīcijas vi-

siem šiem kapiem vienādas. Sagatavojot kapa vietu, vispirms noņemta ve-

lēna. Mirušo guldīšanai Krimuldas Liepeņu kapulaukā ziemeļu —dienvidu

virzienā ieraktas 2,5—3,0 m garas, 0,8—1,2 m platas un 0,2—3,0 m dziļas

bedres, kurās vīrieši guldīti goda tērpā un pilnā apbruņojumā ar galvu uz

ziemeļiem. Galvas tuvumā nolikts māla trauks, citreiz bronzas bļoda, krei-

sajā pusē — zobens, labajā pusē — divi šķēpi, jostas vietas rajonā — na-

zis, cirvis. No rotas lietām minamas bronzas aproces, spirāles un sudraba

pakavsaktas. Veidojot ugunskapu, mirušo sadedzināja ārpus uzkalniņa, bet

kapa bedres vidū sabēra no sārta izlasītās kaulu drumslas. Piedevas uguns-

kapā novietotas tādā kārtībā, it kā kapā gulētu nesadedzināts mirušais.

Kādā uzkalniņā Liepenēs blakus ļoti bagātam centrālam apbedījumam
konstatēja vēl otru — ar akmeņiem apliktu ugunskapu pilnīgi bez piede-
vām. Var domāt, ka te blakus kungam apbedīts vergs. Zem kāda cita uzkal-

niņa atsedza skeletu un sekojošas senlietas: māla trauku, bronzas bļodu,
2 dzelzs šķēpus, dzirkles, nazi, kādu nenosakāmu skaisti izrotātu rīku, 3;
šīfera galodas, jostu, bronzas gredzenu, vītu aproci, saktu. Tomēr izcilākā

šī kapa piedeva ir ap 1 m garais divasmeņu zobens, kam maksts galā

20,6 cm garš skaisti izrakstīts sudraba apkalums, bet rokturis rotāts ar zel-

tītu platējumu. Padomju Savienības teritorijā ir zināmi tikai 3 šādi maksts

uzgaļi — viens atrasts Kijevā XI gs. kņaza kapā, otrs — Turaidas Pūteļos
un trešais — Krimuldas Liepenēs. Uzmanību saista fakts, ka visos Liepenēs
izpētītajos XI—XII gs. uzkalniņos konstatēti tikai vīriešu apbedījumi ar

daudziem ieročiem. Tautā Liepeņu kapu uzkalniņus vēl tagad sauc par

«kara kapiem».
Jau agrākos izrakumos konstatēts, ka lībieši līdz ar mirušajiem kapos

ierakuši zirgu vai pat suni. Pēc igauņu zoologa X- Pāvera domām, lībiešu,

suņi bijuši liela auguma un pielīdzināmi mūsdienu vācu aitu suņiem.
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Blakus lībiešu uzkalniņu kapiem, sevišķi Daugavas krastos, eksistēja
arī līdzenie skeletu kapi ar līdzīgām piedevām.

Austrumlatvijā uzkalniņu kapi, kas savu ārējo formu patapināja no

kaimiņu slāviem, no jauna sāka ieviesties kopš X gs. beigām un Latgales

austrumdaļā drīz vien ieguva pat dominējošo vietu. Tie bija puslodes veida,

85. att. Sudraba pakavsaktas, XII—XIII gs.

līdz 1,25 m augsti un līdz 7 m diametrā, ar seklu pamatzemē ieraktu bedri,

kur uz muguras guldīts mirušais ar senlietu piedevām. Uzkalniņu pamatu

parasti norobežoja grāvītis, kas radās, izņemot uzkalniņa sabēršanai vaja-

dzīgās smiltis. Pelnu un ogļu plankumi virs aizbērtā kapa, kā arī visā uz-

kalniņa laukumā, norāda, ka te piekopti ugunsriti un noturēts bēru mielasts.

Daži uzkalniņi pārsegti ar akmeņu klāstu (Lejasdopelēs, Ciblā), var-

būt, lai apbedītais «neceltos» vai arī lai to pasargātu no zvēriem. Šādi uz-

kalniņi sastopami grupās. Latgaļu teritorijā zināmas kādas 70 uzkalniņu

kapu grupas. Tā pie Zilupes stacijas ir 52 uzkalniņi (XI—XII gs.), bet pie
Ciblas -• pat 691 uzkalniņš (XI—XIII gs.).

Šķilbēnu Daņilovkas silā, kur konstatēts vairāk nekā 200 zemu puslo-
des veida XI un XII gs. latgaļu uzkalniņu, kapulauka malā pirmo reizi Lat-

vijas PSR teritorijā konstatēja kādu agrāk nepazītu kapu veidu (E. Snore
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1952. g.). To raksturo virszemes akmeņu krāvums vairākkārtēja vainaga
veidā virs padziļās kapa bedrēs apbedītiem mirušajiem. Šie kapi atgādina
Pleskavas un Novgorodas apgabalos izplatītos kapus, t. s. «žaļņikus». Kapu
orientācija un piedevas, lai gan pēdējās uzrāda somu vai votu ietekmi, to-

mēr ir raksturīgas XIII —XV gs. latgaļiem.

Latvijas PSR pašā austrumu pierobežā bez tam sastopami vairāku

tipu slavu kapu uzkalniņi — garie, iegarenie un apaļie uzkalniņi ar uguns-

kapiem. Daži no tiem pieder mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem (Pasienā,
Katalovā, Skripčinā v. c), daži — īgt. beigām un II g. t. sākumam

(Pasienā, Latišonkos, Cirnavā v. c). To piedevām raksturīgi māla

trauki.

Starp slavu un latgaļu uzkalniņu kapu formām un senlietām, ka tas

jau kaimiņiem parasts, vērojami savstarpēji sakari un ietekmes.

Tradīcija uzbērt virs mirušā kapa kopiņu saglabājusies līdz pat mūsu

dienām. Jādomā, ka līdzšinējos senkapos, kas pašlaik neatšķiras no ap-

kārtnes, agrāk tāpat bijušas kapu kopiņas vai citi apzīmējumi, kas gadu
plūsmā iznīkuši.

Pētot pat samēra nesenos, t. s. vēsturisko laiku kapus pie Aizkraukles

pilskalna un Stukmaņu Vīnakalnā (XIII —XVII gs.), Auru Agrāriešos un

86. att. Auru Agrāriešu kapulauka XVII—XVIII gs. kapi.
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Lielplatonē (XVII—XVIII gs.), kapu kopiņas vai citi apzīmējumi arī netika

konstatēti, lai gan tiem kādreiz vajadzēja būt.

Virs senajām XIII—XIX gs. kapu kopām gadās atsegt agrāk nezinā-

mus kapakmeņus. Attēli un uzraksti uz tiem dažreiz ir nozīmīgi sava laika

mākslas paraugi, kā arī sniedz vērtīgas ziņas vēstures pētniekiem.

87. att. «Melnā bruņinieka kapakmens» Lielvārdē.

Rīgas Doma baznīcā restaurācijas darbos atsedza vairākus desmitus

XIV—XVIII gs. kapu plākšņu (T. Pāvele 1960. g.). Daudz kapu plākšņu

atklāja Rīgas Pētera baznīcā. Arī Bauskas vecākas celtnes — 1591.—

1597. g. romāņu stilā celtās baznīcas sienās redzami iemūrēti senie kapak-

meņi. Viduslaiku bruņinieku akmens kapa krusti saglabājušies Kokneses

parkā, Krustpilī, Bauskā. Viens šāds akmens no Aizkraukles pārvests uz

Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Pie Kārļiem Cēsu rajonā ir senas

kapenes, kur atrasti vairāki akmeņu bluķi ar iecirstiem krustiem. īpatnējie

kapakmeņi, kurus daudzina savdabīgajos nostāstos, sastopami daudzās

vietās, un katram no tiem sava vēsture.

Labi zināms Lāčplēša akmens uz saliņas pretī Lielvārdei. Sakarā ar

Ķeguma spēkstacijas būvi to apklāja Daugavas nemierīgie ūdeņi. Teikas
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senlietas. Pretī Lāčplēša akmenim Daugavas stāvajā krastā pie pašas Liel-

vārdes baznīcas pa pusei zemē iegrimis t. s. krustakmens. Tautas nostāsti

vēstī, ka šeit aprakts Melnais bruņinieks, kas cīnījies pret Lāčplēsi. Ja

Lāčplēša kapavieta ir tautas fantāzijas auglis, tad zemes gabaliņš ar krust-

akmeni pie Lielvārdes baznīcas tiešām varētu būt kāda Melnā bruņinieka

pēcteča kaps.
Arheoloģiskās metodes kapu pētīšanā izmanto pat pavisam nesenu

notikumu atšifrēšanai. Ar izrakumu palīdzību atrada Ziemeļlatvijas parti-
zāņu vadītāja LKP CX locekļa Jāņa Zukovska (Teodora) kapu. Zukovski

1920. g. 6. februārī Ates silā noslepkavoja buržuāziskās Latvijas policija.
Tā mirstīgās atliekas pārveda uz Rīgas Brāļu kapiem, kur apglabāti arī citi

kauju vietās izraktie pilsoņu un Tēvijas kara varoņi.
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CITI ARHEOLOĢISKIE PIEMINEKĻI

KULTA PIEMINEKĻI

Latvijas ārēs sastopami daudzi senie kulta pieminekļi, kas saglabāju-
šies no pagājušajiem gadsimtiem, sākot jau ar jaunāko akmens laikmetu.

Nespēdami izprast un izskaidrot varenos dabas spēkus, sentēvi pielūdza tos,
izvēloties tam īpašas vietas. Tāpēc kulta pieminekļi var atrasties apmet-
nēs, pilskalnos, īpašos kulta kalnos, laukos, purvos, alās, pie akmeņiem,
kokiem, ūdeņiem. Šeit ziedoja vai upurēja dieviem ēdienu un dzērienu, da-

žādus priekšmetus, izlūdzās palīdzību slimības, neražas un citos gadījumos,
pulcējās kopā, lai svinētu svētkus un pārspriestu kara un miera lietas,
veicot attiecīgus rituālus.

Kulta vietas Latvijas PSR teritorijā minētas jau XIII gs. dokumentos.

Sebastiāna Minstera «Kosmografijas» 1550. g. izdevumā teikts: «Viens

pielūdz sauii, otrs mēnesi, viens izvēlas pielūgšanai skaistu koku, otrs —

akmeni vai ko citu, kas tam tīk.» Par kulta objektiem daudz ziņu arī vēlā-

kajos dokumentos, tāpat folklorā. Kristīgā baznīca sīvi cīnījās pret pagā-
niskā kulta paliekām, sapostot un iznīcinot kulta vietas, perot latviešu

zemniekus ar rīkstēm un liekot pie kauna staba. Latviešu zemnieku sīkstā

turēšanās pie senajām tradīcijām bija viena no šķiru cīņas izpausmes for-

mām, kas apvienojās ar nacionālās cīņas strāvojumu. 1693. g. zviedru

ģenerālgubernators Hastfers izdeva rīkojumu par visu senā reliģiskā kulta

vietu iznīcināšanu: «. . . Nosodāmai māņticībai un elku kalpošanai lietotās

un veltītās lietas, krustus, birzis, krūmus, kokus, akmeņus un tiem līdzīgus
nojaukt, sacirst, sadedzināt kopā ar upuriem, izpostīt un tādā veidā iznī-

cināt, lai nepaliktu pāri ne mazāko pēdu, kas varētu noderēt turpmākai

māņticībai.» Līdzīgus rīkojumus vēlāk izdeva arī cariskās Krievijas val-
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dība. Ērģemes mācītājs Karlbloms vēl 1836. g. savā draudzē iznīcināja
desmitiem upurvietu — kokus, akmeņus, iežogotas un neskartas vietas, at-

tiecīgus aprakstus iesniedzot avīzei.

Daudzus senos kulta pieminekļus iznīcināja aiz nezināšanas vēl nesen,

nocērtot upurkokus, saspridzinot kultakmeņus un iemūrējot tos celtnēs.

Agrāk kulta pieminekļu galvenais aizsargātājs bija cilvēku uzskats, ka

upurvietas nedrīkst aiztikt. Par to ir rakstītās un folkloras ziņas. Ir pazīs-
tams ticējums: «Kas no svētiem kokiem kaut zariņu nolauzīs, tas nomirs

tai pašā gadā.» Tagad, kad arheoloģisko kulta pieminekļu palicis maz, tos,

tāpat kā citus senvēstures pieminekļus, saudzē īpašs pieminekļu aizsardzī-

bas likums.

Visbiežāk sastopamie kulta pieminekļi ir kulta kalni, akmeņi, koki, alas

un avoti.

Kulta kalniem Latvijas PSR teritorijā ir dažādi nosaukumi — Upur-

kalns, Lūgšanas kalns, Svētais kalns, Baznīcas kalns, Dieva kalns, Māras

kalns, Jāņa kalns, Saules kalns, Austras kalns, Elka kalns un vēl daži citi,
kas mazāk populāri. Ir novērots, ka šie kalni visbiežāk atrodas tā laika

centru — pilskalnu tuvumā. Tā pie Embūtes pilskalna ir ieapaļš paugurs,

apmēram *U pūrvietas liels, ko sauc par Upura kalnu. Tāda. nosaukuma

kalns ir arī Alsviķu Kalnenieku māju tuvumā (Alūksnes raj.), Kandavas

Čāpuļu pilskalna tuvumā ir Lūgšanas kalns. Pie Tērvetes pilskalna un pie

Nogales Bašķinkalna ir Svētais kalns. Strazdes, Talsu, Valgāles, Matku-

les, Raņķu, Snēpeles, Turlavas, Basu, Kazdangas, Nīkrāces un Ludzas

pilskalnu tuvumā paceļas Baznīcas kalni. Pie Kokneses Mūkukalnā un pie

88. att. «Baznīcas kalns» un Matkules pilskalns (pa labi).
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Jaungulbenes Liedēs pilskalna ir Māras kalns. Kokneses pilskalnam bla-

kus ir Jāņa kalns. Pie Krāslavas Braslavas pilskalna ir Saules kalns. Kur-

zemē pie pilskalniem sevišķi izplatīti Elka kalni — pie Lībagu Mežītēm,

Dundagas Pāces ciema (Talsu raj.), Asītes Tiltniekiem, Vērgales Cīravas

(Liepājas raj.), pie Strazdes Ralniekiem (Tukuma raj.) v. c. Par šādiem

kalniem saglabājušies nostāsti kā par kulta vietām, kas bija neaizskaramas.

Uz to norāda arī šo kalnu nosaukumi. Jāatzīmē, ka vārds elks baltu v. c.

valodās apzīmē ne tikai dievekli, bet arī svēto birzi, svētnīcu, neaizskaramo,

aizsargājamo.
Vairāki kulta kalni atrodas attālāk no pilskalniem, piemēram, Elka

kalns pie Gaviezes (Liepājas raj.), kur konstatēts ap 0,5 m biezs mītņu slā-

nis, un Elka kalns ar 3 vaļņiem un mītņu slāni pie Durbes Gausēniem (Lie-
pājas raj.). Pēdējā kalnā pašā vidū atradās akmens ar savādiem nesapro-
tamiem rakstiem, bet tas iznīcināts.

Tikai daļa no kulta kalniem mākslīgi apdarināti, izveidojot terases,

grāvjus un vaļņus. Šiem kalniem dažāds lielums un augstums. Ir apzināts
turpat vai 200 kulta kalnu, bet šis skaits vēl noteikti palielināsies.

Daļēji izpētīti tikai pāris šādu pieminekļu. Strazdes Baznīcas kalnā

1937. g. 155 m 2lielā laukumā atsedza 10 upurbedres ar dzīvnieku kaulu pa-
liekām. Jāpieņem, ka te upurēts ne tikai ēdiens, bet arī dzēriens, kas, pro-
tams, nav saglabājies. Upurbedrēs atrada arī cilvēka pirkstu kaulus un

dažādas vēlā dzelzs laikmeta senlietas.

Kulta kalnus apvij teiksmas un nostāsti. Raunas Mārsnēnu Austrenes

kalnā senāk ļaudis pašā rīta svīdumā nesuši dāvanas dieviem. Domā, ka

kalnā atradusies Austras svētnīca. Šī kulta vieta minēta arī kādā 1740. g.
dokumentā.

Ir daudz ziņu, ka cildinātajā Valmieras Zilajā kalnā (129 m virs jūras
līmeņa) un apkārtējos kalnos, kas atspieduši purvus un tinušies zilganā

miglā, kādreiz zaļojušas «svētās» birzis. Zilā kalna virsotnē burbuļoja
strauts. Jāņos tur pulcējās ļaudis no plašas apkārtnes, ēda, dzēra, skandi-

nāja dainas, salīga ar ienaidniekiem mieru, apdāvināja nabagus. Tur «uz-

zināja» dievu prātu, uzsākot lielāku darbu, dodoties tālā ceļā vai gatavo-

joties karam, izlūdzās veselību, lietu, sauli, ražu. Nesto ēdienu, dzērienu,

naudu, rotas, prievītes, raibus dzīparus iemeta bedrē, koka dobumā vai

vienkārši uzkāra zaros. Ziedoto neviens neaiztika.

Zilo kalnu kā upurvietu vairākkārt atzīmē XVIII gs. dokumenti, to

apraksta un idealizē latviešu aizstāvis Garlībs Merķelis.
Par ievērojamāko Latgales seno kulta un pulcēšanās vietu jāuzskata

krāšņais Krāslavas Saules kalns (214 m virs jūras līmeņa). Tā apkārtnes
zilos ūdeņus un tīkamos pakalnus arī šodien brauc apbrīnot tūkstošiem

tūristu. Kalnā atrastas īpatnas senlietas un veseli mantu noguldījumi —

sudraba rotas, šķēpi, bronzas un dzelzs priekšmeti. Lai gan kalnā redz

ogļu paliekas un izbārstītus akmeņus, tam nav kapulauka vai pilskalna



89. att. Sens upurakmens pie Ērģemes. Pēc zīmējuma F. Krūzes

grāmatā «Necrolivonica» (1842. g.).

8 — Senatnes pēdās
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pazīmju. Kapulauki un pilskalni atrodas kaimiņos. Nostāsti un atradumi

liek domāt, ka Saules kalns bija svarīga un iecienīta kulta un pulcēšanās
vieta jau vismaz kopš IX gs. Ļaudis kalnā sanāca svētkos un nesa dažādus

ziedojumus vēl pavisam nesen.

Uz kalniem kā kulta vietām norāda XVII—XVIII gs. autori — Fabri-

cijs, Hūpelis, Merķelis, baznīcu vizitāciju protokoli un tautas nostāsti.

Ar šādām vietām saistās arī tautas sapulces, tiesas spriešana, dažādas ci-

tas sanāksmes, par ko ziņu fragmenti atrodami jau XIII gs. hronikās. Kaut
arī rakstītās liecības ir no vēlākiem posmiem, daļa kulta kalnu attiecināmi

uz agrā feodālisma laiku (X—XIII gs.). To apstiprina ne tikai izrakumu

materiāli Latvijā un kaimiņzemēs, bet arī šo kalnu tuvums feodālisma

laika pilskalniem un senatnīgo tautas tradīciju pūrs.

Kulta akmeņi Latvijas PSR teritorijā pagaidām apzināti un pētīti
vāji. Tomēr reģistrēts pāri par 100 šo pieminekļu, par kuriem tautā sagla-

bājušies nostāsti un teikas.

Akmens ziedokļi jeb altāri Latvijā saglabājušies retos ga-

dījumos. Teikas par tiem stāsta, ka tur ziedots dieviem, uz akmens degusi
svētā uguns, te aprakts svētais_ vīrs utt. F. Krūze pagājušā gadsimta
vidū apraksta kādu upurvietu Ērģemē; pievienotajā attēlā zem kokiem

redzams akmens paaugstinājums, uz kura likti upuri. Jaunsēlpilī pie īlenu

mājām Jumpravas kalnā uz akmeņu altāra skumja jaunava Raudupiete

dedzinājusi uguni un sērojusi. Altāri esot nopostījuši ļauni ļaudis.
Liekas, ka ar vēl senāku cilmi ir t. s. velna baznīcas — lielākas sa-

krautu akmeņu kaudzes. Raunas Mārsnēnu Austrenes kalnā ziedojumus
nesa pie «krāsmatas». Par to runā 1774. g. baznīcas vizitācijas protokols.
Senie idumieši upurējuši pie akmeņiem Valmieras Danieļa kalnā, kur vēl

nesen atrasta upurnauda, ēdiena paliekas un pelni. «Upura vietā» mežā pie
Kārumiem, apmēram 1 km no Kandavas pilskalna, kādreiz bija akmeņu
krāvums, kuru 1894. g. izpostīja. Akmeņu kaudzes vai «krāsmatas» kā

upurvietas pazīstamas arī XVIII gs. Tādas krāvuši, piemēram, Valkas

novada zemnieki uz lauka vai pie mājām, iežogojot «krāsmatas». Tur upu-
rēts Miķeļa dienā, Jurģos kauts gailis.

Bļodakmeņi ir kulta akmeņu paveids, kuriem viens vai vairāki

apaļi vai ieapaļi iedobumi. Tie izplatīti visā Eiropā un ārpus tās, sākot jau
ar akmens laikmetu. Daudz to mūsu kaimiņzemēs. Latvijas PSR teritorijā
reģistrēti apmēram 20 bļodakmeņi.

Viens tāds zināms Valmieras rajonā Salacas krastā pie pazīstamās

Riņņukalna akmens laikmeta apmetnes; akmenī ir divi apaļi iedobumi.

Preiļu rajonā Kapiņu Ordovkas ezera rietumu krastā kalnā bijis liels

akmens ar virsū iekaltiem 3 iedobumiem. Blakus auga vecs ozols. Ļaudis
nākuši šurp pielūgt dievus. Vēlāk Jurģos pieguļnieki uz akmens kūra uguni,
kāva un cepa gaili, ēda un iedzēra. Ordovkas akmenim, tāpat kā daudziem
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tž pelēkiem līdzgaitniekiem, bija bēdīgs liktenis — to saspridzināja. Tu-

vumā uzkalniņā atrasts akmens cirvis un bronzas spirālgredzens.
Jaunburtnieku Dāviņos (Valmieras raj.) akmeni ar 17 apaļiem iedo-

bumiem, kas atrodas nogāzē pie upītes, vietējie ļaudis sauc par Lielo vai

Dāvinu akmeni (500X320X170 cm). Dobumu diametrs 6—11,5 cm, dzi-

ļums 2,5—9 cm.

Biežāk sastopami bļodakmeņi ar vienu iedobumu. Liels akmens

(325X275X150 cm) ar iekaltu ap 30 cm lielu ieapaļu dobumu guļ Rušonu

ezera krastā bijušās Kameņecas muižas (tag. Jaunaglonas) parkā. Vienos

sānos tam pusdzisis uzraksts. Virs akmens XVIII gs. uzcelta kapliča.

Kameņecas muiža savu nosaukumu ieguvusi no šī pelēkā lauku milža.

Granīta milzis ar iegarenu iedobumu jeb muldu, ko tautā sauc par

Muldas akmeni, vēl tagad snauž Aizkraukles Meļkitārēs, klajā purvainā
laukā. Tā virszemes dala sasniedz 4 m augstumu un apakšdaļa — 15 m ap-

kārtmēru. ledobuma jeb muldas garums 175 cm, platums 40 cm, dziļums
18 cm. Tajā vienmēr ir ūdens, kuru lietoja kā ārstniecības līdzekli. Rokot

pie akmens, uzietas ozolkoka ogles un pelni.«-Senāk ļaudis ik gadus uz

akmens ziedojuši pirmā kūluma labību, arī vārpas, sviestu, pienu, ogles;

Jāņos te kūruši uguni. Muldā bieži iemesta nauda. Teika stāsta, ka senāk

90. att. Kultakmens ar 2 iedobumiem Riņņukalna akmens laikmeta apmetnes tuvumā.

8*
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velns no Muldas ezera smēlis ūdeni un akmens muldā mazgājies. Tā viņš

ar laiku ezeru izsmēlis, un tas pārvērties par purvu. Cits nostāsts min, ka

Lāčplēsis, dzīvodams Lielvārdē, ar vienu rokas sviedienu iemetis milzīgo
akmeni Muldas purvā.

91. att. Dobums senā upurakmenī Jaunaglonas parkā.

Bļodakmeņu nozīmes iztulkojumā skaidrības vēl nav. Zinātnieki

tos saista ar saules, auglības, uguns, mirušo v. c. kultu. Arī laiks, kad šie

akmeņi izmantoti, pagaidām nav droši zināms.

Pēdakmeņi savu nosaukumu ieguvuši pēc pēdai līdzīga iedobuma

akmenī. Arī šos senatnes lieciniekus nostāsti daudzina kā kulta akmeņus

ar simbolisku nozīmi. Latvijas PSR teritorijā pašlaik reģistrēti pāri par

70 pēdakmeņu. Citās zemēs izplatīti Marijas, Kristus, Jura un citos

svētos vārdos nosauktie pēdakmeņi, bet Latvijā dominē «Veina pēdas» un

«Velna akmeņi». Retāki ir nosaukumi «Joda akmens», «Velna zābaks»,

«Upurakmens», «Lielais akmens», «Mulda», bet reizēm pedakmenim
nosaukuma nav. Nostāstos par pēdakmeņiem dominē velns, kas bēgot vai

staigājot atstājis pēdas, pie kam velna bēgšana parasti saistās ar gaiļa

iedziedāšanos. Tikai pāris gadījumos velnu aizvieto svētais Juris

(Preiļu rajonā Kapiņu Dudiškos) un Marija (Alūksnes rajonā Veclaicenes

Vosvās).
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Latvijas pēdakmeņiem «pēdas» garums ir 9—125 cm, platums 4,5—

60 cm, dziļums 0,5—18 cm. «Pēdas» atrodas akmeņu virspusē un arī sānos.

To orientācija dažāda. Bez pēdām ir ari citi veidojumi.
Lauberes Anciņos (Ogres raj.) Lielais jeb Upuru akmens atrodas

uzkalnā. Altārveidīgā akmens rietumstūrī mākslīgi veidots iedobums, kas

atgādina cilvēka pēdu (tā garums 125 cm. platums 50 cm, dziļums 12 cm).
Apkārtējo māju ļaudis vakaros salasījušies pie akmens un kūruši tur uguni.
Plāņu valsts mežā (Valkas raj.) guļ «Upura akmens» jeb «Senču akmens»

(480X280X65 cm) ar mākslīgi veidotu ovālu pēdu (garums 130 cm, pla-
tums 60 cm, dziļums 13 cm), pie kura senatnē ļaudis esot nesuši upurus.
Ūdeni, kas no lietus sakrājies iedobumā, viņi lietojuši acu ārstēšanai. En-

gures mežā (Tukuma raj.), pēc F. Krūzes ziņām, bijis Sudraba akmens ar

pēdas veidojumu, kur zemnieki ziedojot likuši cimdus, prievītes v. c. upurus.

Vietējais mācītājs akmeni licis iznīcināt. Nurmuižas Mežmalās (Talsu raj.)
pēdakmens atrodas uz neliela uzkalniņa. Akmeni ir «velna pēda»,'«bērna

pēda» un daži citi iedobumi. Veci ļaudis stāsta, ka te senos laikos upurējuši
zvēri un putni, bet vēlāk to paradumu pārņēmuši arī cilvēki. Pēc citiem

nostāstiem, «pēdas» uz šī akmens radušās sakarā ar Nurmuižas barona

«Melnā Firksa» nāvi. Velns aiz prieka par šā briesmoņa dvēseli tā dan-

cojis, ka akmenī iespiedušās pēdas.
Var nosaukt vēl rindu citu pēdakmeņu, kas tāpat saistās ar nostās-

tiem par velnu: Veselavas Silabuļos (Cēsu raj.), Vilzēnu Lielajā mežā

(Limbažu raj.), Palsmanes Lamsteros, Vijciema Dravniekos (Valkas raj.),
Lazdonas Dziļajā ielejā (Madonas raj.), Jaunpils Laukumuižā (Dobeles

raj.), Matkules Imulas upē, Dzirciema Kolterkalna ielejā (Tukuma raj.),
Virbu Grāvjos un Vecsudmalos (Talsu raj.), Lutriņu Bikstos (Saldus

raj.), Planicas Kļaviņos (Kuldīgas raj.) v. c. Andrupenes Ļeļos (Dagdas

raj.) «Lielajā akmenī» jeb «Čorta pēdā» un Krāslavas Saules kalna «Velna

akmenī» iecirstas zīmes, kas atgādina pakavus.
Izņemot ogles, citi arheoloģiskie atradumi pie pēdakmeņiem nav pa-

gaidām fiksēti. Tomēr domājams, ka šie akmeņi saistāmi ar periodu pirms
kristīgās ticības ieviešanas. Par labu šādam uzskatam runā folkloras ma-

teriāli, kā arī tas fakts, ka par šādu pieminekļu esamību Latvijas agrākajos
rakstītajos vēstures avotos ziņu trūkst.

Polijā kādā 1281. g. dokumentā līdzīgs pēdakmens jau tad uzskatīts

par senu, un tā nozīme nebijusi zināma. Skandināvijā pēdakmeņus un klin-

tis ar tajās iedobtajām «pēdām» datē ar bronzas laikmetu. Krievu arheo-

logi V. Ravdonikass un A. Liņevskis pēdu iekalumus klintīs pie Oņegas
ezera un Baltās jūras attiecina uz bronzas un akmens laikmetu. Francijas
un Spānijas klinšu zīmējumos cilvēka pēda attēlota jau agrajā akmens laik-

metā jeb paleolītā.
Par kulta akmeņiem tradīcija uzskata arī dažus akmeņus, uz kuriem

nav pēdu vai iedobumu. Smiltenes Līdaciņu māju tuvumā ir «Upurakmens»
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ar krustu. Te atrasta ziedotā nauda. Kādā 1739. g. baznīcas dokumentā

teikts, ka Allažu apvidū esot vieta, kur trīs akmeņi uzlikti viens virs otra.

Turpat citā vietā atrodoties liels akmens. Abās vietās zemnieki upurējot.
Kādā 1774. g. baznīcas dokumentā atzīmēts vecs krustakmens Smiltenes

tuvumā. Pie akmens ļaudis Marijas-Magdalēnas dienās ziedojot vilnu, lai

sekmētos aitu audzēšana.

92. att. Ap 4000 gadus vecs Dundagas Purciema māla dieveklis.

Elku tēli arheoloģiskajā materiālā sastopami jau kopš jaunākā akmens

laikmeta. Dundagas Purciemā neolīta apmetnē uzietas mazas cilvēku māla

figūriņas (ap 2000. g. pr. m. ē.), kas saistāmas ar senču kultu. Cilvēku

tēli mālā un kokā, putnu un dzīvnieku griezumi kokā, dzintarā, kaulā un

akmenī, kas atrasti Sārnates un Lubānas apmetnēs, tāpat izmantoti kulta

vajadzībām. Sārnates purva apmetnē atsegta sena svētnīca (ap II g. t.

pr. m. ē. vidu). Ar sētu iežogotā laukuma vidū zem augoša koka atradās

168 cm garš lapu kokā cirsts elka tēls, kas līdzīgs cilvēkam. Agrāk tas

bijis stāvus iesprausts zemē.

Par elku tēliem ir daudz liecību arī rakstītajos avotos un folklorā. Šie

tēli atradušies zem svētajiem kokiem, kulta kalnos, arī pie mājām. Tomēr

līdz mūsu dienām tie tikpat kā nav saglabājušies un uzskatāmi par lielu

retumu. Tas arī saprotams, jo tos, tāpat kā kulta akmeņus un kokus,

muižnieki un mācītāji bez žēlastības iznīcināja.
Kādā baznīcu vizitācijas protokolā 1578. g. rakstīts, ka zemnieki elkus
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'gatavojuši kokā, akmenī un citos materiālos. Mācītāja Baumgartena 1740.

gada ziņojumā par Drustu draudzi pastāstīts, ka saimnieka Viļumu Jāņa
mājas tiesā bija 13 akmens tēli viens virs otra. Lielāko saukuši par Ašgalvi
(vāciski rakstīts «Spitzkopff»). Tēli atradušies zem liela koka, kur ticis

upurēts. Elks bijis te arī kādam citam saimniekam Mīlakšos.

Ir ziņas par zirgu un bišu dieva Ūsiņa akmens tēlu Jaunlaicenes

Sniķeros. Tēls bijis smalki nogludināts, uz krūtīm un pieres tam bijušas
iekaltas pa trim bitēm. Anneniešos Ķevu māju pagalmā vēl ap 1850. g. pie
zedeņiem stāvējjs liels ozola bluķis, kas bijis izcirsts pēc cilvēka. Ļaudis
tu dēvējuši par Ūsiņu un ziedojuši medu v. c. dziedādami.

181Ļ g. kādā nosusinātā ezera dibenā Indras upītes tuvumā Drujas
apkārtnē atrasti trīs bronzas tēli (18 collu augsti), kas stāvējuši uz trīs-

stūraina pamata ar mugurām kopā un bijuši saistīti zem padusēm ar me-

tāla gredzenu, uz kura it kā atradušās rakstu zīmes. Priekšmets svēris ap
32 kg un pārdots pārkausēšanai.

«Svētie» koki zināmi visā Latvijas teritorijā. Par tiem kā kulta pie-
minekļiem saglabājies daudz nostāstu, dziesmu, ticējumu, kā arī rakstu

93. att. Simtiem gadu vecs Tūteres svētozols Valmieras tuvumā.
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liecību (kopš XIII gs.). Visvairāk sastopamies ar ozoliem un liepām, bet

arī ar bērziem, priedēm, vītoliem, ābelēm, pīlādžiem un pat ar «svēto»

ozolu, liepu un bērzu birzīm.

94. att. Svētliepa pie Ances Upeslejām. Pec zīmējuma F. Krūzes

grāmatā «Necrolivonica» (1842. g.).
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Aizkraukles Kalnaziedos uz Daugavas krasta bija senlaiku upurozols
5 m apkārtmērā. Plaši pazīstams varenais Mazsalacas Tūteres svētozols

(Valmieras raj.) un otrs ozols pie Jamaiķiem (Aizputes raj.). Par svētiem

uzskatīti Jaunkalsnavas Džeriņu ozoli (Krustpils raj.). Pie Doles Garak-

miņu mājām (Rīgas raj.) netālu no Bērzmentes ietekas Daugavā senos lai-

kos šalkusi svētā birzs, kur divas jaunavas sargājušas svēto uguni. Svet-

birze ar Pērkona ozolu kādreiz slēja žuburaino zaru vainagu Zlēku mācītāj-
muižas (Ventspils raj.) tuvumā.

Pie liepas Rindas pils tuvumā ļaudis gājuši dievus lūgt, lai tie novērš

ienaidniekus, pēc nostāstiem, zviedru karaspēku. Par upurēšanu zem liepas
Vidzemē pie Areniem runā kāds 1713. g. baznīcas protokols. Pie Usmas

(Ventspils raj.) vēl šodien slej gaisā deviņus žuburus upurliepa, kas izau-

gusi uz agrākās liepas atvasēm. Elku lauks ar svētliepām zināms pie Aba-

vas. Svētbirzs ar upurliepu atradās pie Piltenes Elku mājām, kur jau
XIX gs. sākumā ierīkota kapsēta. Elku lauki ar elku liepu minēti Užavas

Robežniekos (Ventspils raj.), pie Turlavas Baznīckalna, bet «Elka leja»,
mežs un pļava ir Ivandes apkārtnē (Kuldīgas raj.) un Kuldīgas tuvumā.

Kāda tautas dziesma paskaidro elku liepas būtību šādiem vārdiem:

«Grezni zied elku liepa

Ezeriņa maliņā.
Tā nebija elku liepa,
Tā bij ļaužu baznīciņa.»

Svētās bērzu birzis bija Krāslavas Saules kalnā un Valmieras Zilajā
kalnā, kur nedrīkstēja pat lapiņu noraut.

V. Balodis grāmatā «Valmiera» (1911. g.) apraksta Veidmuižas Put-

riņas svēto vītolu, pie kura nesti ziedojumi vēl ap 1860. g. Vītola apkārt-
mērs bijis 5—6 ass. Apžogotu upurvītolu pie Rencēnu Spricēniem min kāds

1739. g. baznīcas dokuments.

Tautas nostāstus un aculiecinieku atmiņas par kulta kokiem papildina

ziņas valdošās šķiras pārstāvju — muižnieku, mācītāju atstāstos, naida pil-
nos dokumentos. 1428. g. Rīgas baznīcas provinces statūtos norādīts, ka

«zemnieki un mūsu provinces Livonijas iedzīvotāji gaida savu laicīgo
mantu pieaugumu un savu nožēlojamo laimi no pērkona, ko viņi sauc par

savu dievu, no čūskām, tārpiem un kokiem». Dionīzijs Fabricijs XVII gs.
savā «Livonicae historiae» raksta: «Daži no tiem cienī kādus ozolus, citi

pielūdz svētbirzis, kuras viņi kopi savu mitekļu tuvumā.» Lentīlijs par Kur-

zemes zemniekiem XVII gs. saka: «Un tāpēc var novērot, ka viens otrs sle-

peni pielūdz dažus kokus.» Kādā jezuītu ziņojumā sacīts, ka tiem izdevies

nocirst «iedzīvotājiem bīstamos kokus, zem kuriem joprojām vēl upurēfa
pagānu dieviem». Apžogotie upurkoki, kas bijuši daudziem kopēji vai arī

piederējuši atsevišķām sētām, vairākkārt pieminēti XVIII gs. pirmās puses
Vidzemes baznīcu vizitāciju protokolos.
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Būtu apzināmas un aprakstāmas arī t. s. krusta priedes un citi koki,
kuros iegrieza krustus vai citas zīmes. Krusta priedes ir pie Liezeres un

Lejasciema apkārtnē, bērzi ar krustiem — ceļa malā pie Gulbenes. Šie

koki saistāmi ar veļu kultu. Kokos iegrieza krustus, kad veda garām mi-

roni, ticot, ka tad tas neatgriezīsies atpakaļ. Par krusta priedi pie Baldones

95. att. «Māras kambari» pie Abavas.

stāsta J ka vietējais barons licis tajā kāpt bērniem un nodzīt vārnas. Kad
bērni uzrāpušies pašā galotnē, atskanēja šāvieni. Barons, velnišķīgi smī-

not, vērojis savus upurus, kas nekustīgi dusēja pie priedes saknēm.

Neviens no saglabājušamies «svētajiem kokiem» nav vecāks par

700 —800 gadiem. Arī nostāsti par tiem visumā ir jaunāki, lai gan slēpj
sevī daudzus senāku laiku noslāņojumus, bieži pat no posma pirms vācu

iebrukuma XII un XIII gs.

Alas un avoti nostāstos un dokumentos parasti figurē kā dziedniecības

vietas, kur ļaudis nākuši nest ziedojumus un upurus. Par upurēšanu alās

raksta A. Hūpelis: pret dažām alām latvieši izturoties ar sevišķu bijību

un saucot tās par «velna alām».
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Salacas baznīcas 1739. g. vizitācijas protokolā stāstīts par alu Svēt-

upes līkumā iepretim kapsētai. Tur Bērtuļa dienā ļaudis ziedojuši naudu,

prievītes, vilnu, gaļas karašas, ogles v. c. Truhards savās ceļojuma pie-
zīmēs (1804. g.) apraksta Gūtmaņa alu Turaidā un liecina, ka tā kalpojusi
kā upurvieta. Sevišķi plaši pazīstami tautā ir «Māras kambari» ar «Velna

akmeni» pie Abavas. Nostāstos tie arī figurē kā upurvietas.

Jāpiezīmē, ka alas var saistīties arī ar citiem notikumiem: tās var būt

slēptuves vai pat senie mitekļi. Ir daži norādījumi, ka pa pusei sabruku-

šajā alā pie Kārļu Simtēniem (Cēsu raj.) atrastas akmens laikmeta cil-

vēku dzīves paliekas.

«Veselības avoti» pazīstami daudzos Latvijas PSR nostūros, kaut

gan bieži vien vēl nav noskaidrots, vai to ūdeņiem tiešām piemīt dziedi-

nošas spējas un cik sen atpakaļ šos avotus sāka pielūgt apkārtnes ļaudis.
Jādomā, ka ne mazums šādu avotu iemantoja savu slavu pirms daudziem

gadsimtiem. Tā «veselības avotiņš» ir Tirzas Zvanulejās (Gulbenes raj.),
kur senču dusas vieta bijusi jau apmēram kopš IX gs. No šā avotiņa ļaudis
vēl nesen dzēra spirdzinošo ūdeni un mazgājās, metot naudu nabagiem; par
to runā kāds 1748. g. dokuments. Skujenes baznīcas 1732. un 1740. g.

vizitācijas protokolos stāstīts par kādu Lodes apkārtnes strautu: ļaudis

pie tā nākot no tālienes un nesot dažādus upurus, ticēdami, ka kļūs
veseli.

Viesienas Bolēnu (Madonas raj.) «vārošos» avotu agrāk sauca par
Dzīvības avotu. Ūdens te neaizsalst pat ziemā. Avota ūdeni dzēra, maz-

gājās tajā, nesa mājās dažādām ārstnieciskām vajadzībām un laba sviesta

nīšanai, ziedoja avotam naudu. Agrāk pie paša veselības avota auga va-

rens osis ar lielu zemu zaru, kur bieži sēdējusi Laima. Avots izcēlies no

Laimas asarām: tā vēlējusi cilvēkiem labu mūžu un veselību, bet ļaudis
daudz slimojuši un viņai kļuvis to žēl.

Var rasties jautājums, kapec gan jāinteresējas par senajiem kulta

pieminekļiem? Kāpēc svarīgākos no tiem pat aizsargā likums?

Izprast un izskaidrot reliģijas un kulta reakcionāro būtību var tikai,

pamatojoties uz konkrētiem faktiem. Tie ir jāsavāc, jāapzina, jāapraksta.
Zinot tos un pareizi izmantojot savākto un izpētīto arheoloģisko mate-

riālu, mūsu rokās nonāks ass ierocis pret reliģiskajiem māņiem. Seno

kulta pieminekļu izpēte rāda pagānisma un kristiānisma savīšanos, tā

palīdz izsekot sentēvu ideoloģijas attīstībai laikā, kad cilvēks bija bez-

spēcīgs vareno dabas spēku priekšā, parāda, cik aplama ir senču reliģisko
uzskatu idealizācija, kāda parasta reakcionāro ideologu darbos. leskats

latviešu reliģijas vēsturē parāda arī sentēvu sīksto turēšanos pie senajām
tradīcijām un šo tradīciju atbalsi folklorā. Sāda rīcība bija viena no

nomākto un izmocīto ļaužu ideoloģiskās cīņas formām pret apspiedējiem.
Luk, tāpēc senie kulta pieminekļi ir arī arheoloģisko izrakumu objekti.



124

DEPOZĪTI

Kurš gan nebūs dzirdējis teiksmas par apraktajām bagātībām! Kā-

dam varbūt pat pašam laimējies atrast zemē noslēpto mantu noguldī-

jumu. Tas parasti plašā apkārtnē rada nostāstus par zelta naudas podiem
un dārgumiem, kurus apsargājot teiksmainas būtnes, par bagātībām, virs

kurām naktī mirgojot noslēpumaina uguntiņa.
Ar nosaukumu depozīts jāsaprot vienā vietā un vienā laikā noglabā-

tās senlietas — ieroči, darba rīki, rotas, sadzīves priekšmeti, naudas. Tās

parasti ieraktas zemē, bet dažreiz var būt arī nogremdētas purvos un

96. att. Priekules Kalēju bronzas lietu depozīts, 1300.—1100. g. pr. m. ē.

ūdeņos, noglabātas celtnēs un starp akmeņiem. Audumu, koka, māla, ak-

mens, bronzas, dzelzs un sudraba lietu depozītu materiālā vērtība mūs-

dienās parasti niecīga, bet jo svarīga to vēsturiskā nozīme. Tāpēc, nejauši

sastopot vienkopus noglabātās senlietas, tās nav jāizņem un jāiznēsā, bet

par tām tūlīt jāziņo tuvākajam muzejam vai Vēstures institūtam. Tikai

ieradušies speciālisti, izpētot atraduma apstākļus un saturu, varēs dot pa-

reizu spriedumu par senlietu glabājumu.
Pat pieredzējušam arheologam dažreiz grūti izšķirt, kurš senlietu

atradums ir depozīts, kurš pieder kapam, kurš ir nodegušās celtnes kop-
inventārs un kurš satur vienkārši nozaudētas lietas.

Pētījumi rāda, ka depozītu kādreizējai noglabāšanai ir divi galvenie
iemesli. Tie noslēpti vai nu briesmu gadījumos, vai arī ziedojot jeb

upurējot.
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Citās zemēs depozītus glabāja jau jaunākajā akmens laikmetā, bet

pie mums tie zināmi kopš bronzas laikmeta. Vecākais no tiem (1300.—

1 100. g. pr. m. ē.) ir bronzas cirvju un aproču depozīts Priekules Kalēju

pļavā (Liepājas raj.). Tā sauktā Austrumbaltijas tipa 7 kara cirvjus un

2 aproces kāds kopienas kalējs, draudot briesmām, noslēpa zemē, bet pats
gāja bojā. Glabājums nāca gaismā tikai pēc apmēram 3200 gadiem, kad

padziļināja upīti. Vismaz 5 cirvji nav pat lietoti, jo redzamas vēl lējuma
šuves un asmeņi nav noasināti. Ir ziņas par bronzas laikmeta depozītu
atradumiem arī Limbažu rajonā Pāles Laveros (uzmavas cirvis, 950.—

750. g. pr. m. ē.) un Saldus rajonā Kursīšu Kalnējos (uzmavas šķēps un

cirvis ar osiņu, 750.—500. g. pr. m. ē.).
Mūsu ēras II—IV gs. Latvijas PSR teritorijā parādās romiešu bron-

zas un sudraba naudas noguldījumi, kas ierakti zemē, briesmām tuvojoties.
Te jāmin Daugavas krastā pie Daugavpils ieraktais depozīts. Tajā bija
34 monētas, kas aptvēra piecus gadsimtus un reprezentēja 16 Romas vald-

niekus, ar Oktaviānu Augustu sākot un Konstantīnu Lielo beidzot. Litera-

tūrā atzīmēti kādi 12 romiešu monētu noguldījumu atradumi Latvijā, bet

samērā droši ir četri: pie Daugavpils, Cesvaines Kazzemniekos, Jaungulbe-
nes Priedkalnos un Bauskas rajonā Īslīces Ziedoņos. Tirdzniecību ar senās

97. att. Romiešu monētu depozīts (pie Daugavpils).
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Romas provincēm veicināja dzintara ieguve Baltijas jūras krastos. To

apliecina rakstītās ziņas un arī Baltijas dzintara atradumi plašajā Romas

impērijā. Romiešu rakstnieks Plīnijs stāsta, ka I gs. Romā par dzintara

figūriņu varēja iemainīt vergu.
Līdz ar Romas valsts sabrukumu V gs. izbeidzas romiešu naudas

depozīti Latvijā. Parādās dažādu senlietu, sevišķi sudrablietu noguldījumi.
Tie raksturo privātīpašuma rašanos un šķiru veidošanos V—IX gs., kā

ari dod ieskatu iedzīvotāju sadzīve un tradīcijas.

98. att. Kalēja darba rīki no Zvārdes Kokmuižas depozīta, ap m. ē. 500. g.

Plaši pazīstami divi noguldījumi Zvārdes Kokmuižā (Saldus raj.),
kas atrasti 1869. un 1929. g. Pirmajā depozītā, kas svēra 164 kg, bija
pāri par 1200 priekšmetu, starp tiem arī kalēja inventārs — cirtņi, veseri,

laktas, lāpstiņa ogļu maisīšanai, dzelzs un rūdas gabali. Abi Kokmuižas,

tāpat kā līdzīgie Tērvetes (Dobeles raj.) un Vecmoku noguldījumi ierakti

pilskalna tuvumā ap 500. g. Tajos liela ieroču dažādība — šķēpi,
cirvji, vairogi, naži, bultas. Daļa ieroču, darba rīku un rotu pirms ierak-

šanas zemē ar nolūku sabojāti. Sos noguldījumus uzskata par uzvarētāju
ziedojumu pēc sekmīgas kaujas. Līdzīgu paradumu atzīmē senās hronikas.
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Ogres Ķenteskalnā uzbērtajā valnī atsedza VI gs. depozītu, kas zie-

dots, lai labi veiktos plašie pilskalna nocietināšanas darbi. Ziedojumā

ietilpa 2 šķiltavakmeņi, dzelzs sirpis un dzelzs adatas smaile.

Dobeles rajonā Īles Gailīšos, Cibēnos, Rubas Rūsīšos, Bālās un Krusta

pils rajonā Pļaviņu Kalniešos senlietu grupas atklātas kapulaukos.

Dzīvajiem bija paradums noguldīt mantas kapulaukos, ezeros vai pur-

vos, tā atpērkoties no nāves vai arī izlūdzoties svētību no dieviem,.: Šis

senās tradīcijas atbalsis saglabājušās arī tautas dziesmās, piemēram:

«Sviežu cirvi, sviež' akmeni

Savā kapa dibenā.

Es iesviedu vara tauri

Tekošā upītē:

Negrib cirvja, ne akmeņa. Kam māsiņas man neauga,

Gribej' manu augumiņu. Kam neņēma panakstos.»

Dažreiz mirušajam bagātību deva līdz kapā — īpašā tāšu vācelē

(lI—V gs. kapos Liepājas rajonā Medzes Kapsēdē un Rucavas Mazkatu-

žos) vai koka kastītē (Liepājas rajonā Rucavas Ģeistautu kapulauka
2. kapā, VI gs.). Mārcienas Oliņu (Madonas raj.) XI gs. bagātā vīrieša

kapā bija tāšu vācele ar rotām un 2 Volīnijas šīfera vērpjamās vārpstas
skriemeļiem — tuvinieces ziedojums aizgājējam.

Kā viens no izcilākajiem Austrumbaltijas atradumiem atzīmējams
Rucavas Tīras purva (Liepājas raj.) noguldījums. Tajā bija cīņās sacirsts

ar ādu apvilkts apaļš koka vairogs, otra koka vairoga daļa, šķēpa kāts,
zils apmetnis, brūna vilnas tērpa piederumi, vilnas drēbes kapuce, kur-

pes, kājauti, diegu kamols, ādas maks ar astru valga savelkamo, bronzas

aproce, jostas sprādze, pakavsakta, dzeramais rags un citas lietas. Tas

viss ir kāda turīga kurša pateicības ziedojums IX gs. vidū par sekmīgu
kauju vai arī atpirkšanās no nāves.

Šķirām veidojoties un cīņām saasinoties, personīgos dārgumus pa-

slēpa zemē vēl biežāk. Kad IX gs. Mežotnei, Ogres Ķenteskalnam, kā ari

X gs. Krustpils Asotes pilskalnam uzbruka ienaidnieki, rotu īpašnieki
Mežotnes un Asotes pilskalnos tās ieraka zemē, bet Ķenteskalnā apmetnes
rotkalis zemē noglabāja šķirstiņu ar bronzas stieņiem un bojātām ap-

rocēm, no kā bija paredzēts gatavot jaunas rotas. Koka pilis nodega,
droši vien, aizgāja bojā arī paslēpto mantu īpašnieki, un arheologu lāpsta
noguldījumus cēla gaismā pēc vairāk nekā 1000 gadiem.

Baidoties no sirotājiem, zemē ierakti arī pazīstamie V—VIII gs. sud-

rablietu, galvenokārt kaklagredzenu, noguldījumi Vestienas Lejaslepjos
(Madonas raj.), Istras Miškiņevā (Ludzas raj.), Vārnavas Saulītēs (Jē-

kabpils raj.), Mežotnes Dumpjos (Bauskas raj.) un Baltinavā (Kārsavas
raj.). Arī dārgās sudraba vai pat apzeltītās rotas, kā Grobiņas stopsaktas,
Piltenes un arī Taurenes Lejasļūdu (Cēsu raj.) kaklagredzeni, laikam

bijušas kādreiz noguldījumu sastāvā.

Vismaz trīs IX—X gs. noguldījumi atklāti Saules kalnā (Krāslavas
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raj.). Pirmajā bija 3 sudraba kaklagredzeni un pūcei līdzīga bronzas

sakta ar sudraba platējumu, otrajā — 20 dzelzs bultu gali, bet trešajā —

dzelzs šķēps, cirvji, naži, laužņi, dažādas bronzas rotas, divi svaru kau-

siņi, alvas stienīši, audumu, ādas jostu, auklu, tāšu un māla trauku pa-

liekas. Saules kalns, par kuru tautā tik daudz nostāstu, ir sena pulcēšanās
un kulta vieta. Atrastie noguldījumi piederējuši šejienes dižciltīgajiem,
varbūt pat Saules kalna bagātajiem svētniekiem.

99. att. Tāds izskatījās kuršu karavīrs

IX gs. V. Urtāna rekonstrukcija pec

Rucavas Tīras purva depozīta senlie-

tām, M. Jāņkalniņas zīmējums.

Līdz ar tirgotāja amata izdalīšanos

X gs. kļūst raksturīgi tirgotāju mantu

depozīti, kas ierakti, briesmām tuvojo-
ties. No vairākiem IX—X gs. arābu sud-

raba monētu jeb dirhēmu glabājumiem

atzīmējami Nāvessalas, Lībagu Sarāju

un Dundagas Kaņķumu (abi Talsu raj.)

noguldījumi. Tajos sastopamas arī uz

pusēm un pat vairākās daļās sagraizītas
monētas, ar kurām maksāja gan pēc
to skaita, gan pēc svara. Dirhēmus ar

izsistajiem caurumiņiem savukārt val-

kāja kā piekariņus. Dažreiz dirhēmi no-

slēpti kopā ar sudraba aprocēm vai stie-

nīšiem, kā tas ir Liepājas rajonā Me-

dzes Kušķos un pie Grobiņas un Lim-

bažu rajonā Svētciema Ungēnos.
Kad XI gs. sākumā beidza ieplūst

sudraba dirhēmi no Vidusāzijas, to vietu

ieņēma Rietumeiropas sudraba monētas,

galvenokārt vācu denāri. Tā Salgales

Staļģenes (Jelgavas raj.) noguldījumā
ir 16, bet Lēdurgas (Siguldas raj.) —

pat 340 Rietumeiropas sudraba monētas.

Arī Rīgas rajonā Daugmales pilskalna
izrakumos atrastas ugunsgrēkā sakusu-

šas X—XI gs. Rietumeiropas sudraba

monētas.

Kopā ar Rietumeiropas monētām

depozītos atrod arī kaltos vai lietos sud-

raba stienīšus, pie kam kaltie stienīši

raksturīgi XI gs. un atgādina aproces.

Sudraba stienīšus izmantoja gan ka sve-

ramo naudu, gan kā izejmateriālu ro-

tām. Sacirstos stienīšus svēra ar speciā-

liem svariņiem.



Uzskata, ka jau XI gs. Latvijā bija sava nauda — vēlākos dokumentos

minētie ozeriņi, ap 100 g smagie sudraba stienīši, kas apgrozījās vairākus

gadsimtus un atrasti visā Latvijas PSR teritorijā. levērojamākie šāda

veida noguldījumi iegūti Līvānu Straumēs, Vīpes Klaukavā (Kjustpils
raj.), Lēdurgā (Siguldas raj.), Salgales Rijniekos (Jelgavas raj.) un Liel-

vārdes Ipšās (Ogres raj.). Rijnieku XI gs. noguldījuma svars 5749 g
(pie tam muzejā nenonāca viss atradums). Par šo sudrabu Krievzemē va-

rēja nopirkt 56 zirgus, vai 141 govi, vai 2246 aitas, no tā pietiktu soda

samaksai pat par sūtņa vai tirgotāja nogalināšanu. Vēl vērtīgāks Ipšu
noguldījums, kurā bez sudrablietām un naudām ir arī divi zelta gredzeni.
Viss tas liecina, ka daži no vietējiem iedzīvotājiem bija kļuvuši ļoti bagāti.
Tie bija dižciltīgie, kurus senie dokumenti dēvē par karaļiem, labiešiem

un vecākajiem, bet tautas dziesmas — par kungiem un bajāriem. Viņiem

piederēja ne tikai dārglietas, pilis un vergi, bet arī daudz zemes un lopu.

100. att. Mežotnes pilskalna rotu depozīts, ap m. c. 800. g.

1299 — Senatnes pēdās



130

Samērā maz depozītu ir no XIII un XIV gs.

Seno cīņu liecinieks, ne vecāks par XIII gs., ir pie Pļaviņu stacijas
atrastais noguldījums, kurā ap 1000 dzelzs «ežu». Tos veidoja no četriem

dzeloņiem un izmētāja uz ceļiem. Uzminot uz šādiem dzelkšņiem, zirgi un

cilvēki savainoja kājas. Latviešu Indriķis «ežus» piemin savā hro-

101. att. Miškiņevas (Ludzas raj.) V gs. depozīts: sudraba kaklagredzeni,
kas ievesti no Piedņepras.

nika 1206. un 1210. g., sacīdams, ka tie pretiniekiem iedvesuši «šausmas

un bailes».

XIV gs. depozītos dominē jau Baltijas monētas, un to ierakšana zemē

saistāma gavenokārt ar kariem, uzbrukumiem un citām briesmām. XV gs.

noguldīti vairāki naudas depozīti, starp tiem arī Barkavas Bozēnos (Ma-
donas raj.), Kokneses Viskaļu Apsēnos, Pildas Bullīšos (Ludzas raj.)
v. c. Lielāks skaits monētu depozītu pieder XVI gs. un it sevišķi XVII gs.

Depozītos ir gan uz vietas, gan ārzemēs kaltās sudraba monētas. Tās

atrastas visbiežāk māla podos, alvas traukos, maisiņos, šķirstiņos un arī

ietītas audumā. Vairāki desmiti šo depozītu glabājas centrālajos un

novadu muzejos, bet daži — atsevišķu neapzinīgu kolekcionāru rokās.

Vairāki depozīti aiz nezināšanas vai tuvredzības ir izvazāti, pārkausēti

un no mūsu kultūras pūra pazuduši uz visiem laikiem.



Atzīmējami divi XVII gs. sudraba un apzeltīto rotu depozīti, kas,

domājams, piederējuši tā laika turīgām latviešu dzimtām. Līgatnes
Ķempju (Siguldas raj.) depozītā bija 8 saktas, saktu piekariņi, 14 gredzeni,
krelles. Tā saucamās burbulsaktas otrā pusē ir ieraksts: ILSE WEWER
1638. Katlakalna Mazjumpravās (Rīgas raj.) depozītā bija 7 saktas,

4 gredzeni, piekariņš un josta jeb sleņģene. Uz slēdzes mugurpusē iegra-
vēts: HINRICH SMACKAT 1651.

Pēckara gados Latvijas PSR teritorija iegūti vairāki nozīmīgi depo-
zīti. Te minēsim ievērojamākos no tiem:

1) Ogres Ķenteskalnā pilskalna —
2 šķiltavakmeņi, dzelzs sirpis un

dzelzs adata (VI gs.);

2) Jēkabpili rajona Neretas Mūrniekos — 2 sudraba kaklagredzeni

(VlIIgs.);

3) Ogres Ķenteskalnā apmetne — rotkaļa depozīts: 2 bronzas aproces

un 2 apročveida bronzas stieņi šķirstiņā (IX gs. sākums);

102. att. Veselo un sacirsto VIII—X gs. arābu sudraba monētu depozīts, kas

atrasts Nāvessalā.

1319*
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4) Krustpils Asotes pilskalna — bronzas rotas (X gs.);

5) Vilanu rajona kopsaimniecības «Jauna gaisma» teritorija — 2002

Livonijas sudraba monētas (XV—XVI gs.);

103. att. Lielvārdes Ipšu XI gs. dārglietu de-

pozīta daļa.

sudraba monētu kulītē skeletam zem galvas (XVII gs.);

6) Madonas rajona
Dzelzavas Rīdužos — vai-

rāki simti sudraba monē-

tu, 1 sudraba gredzens un

vilnas audumu paliekas

(XVI gs. );

7) Ikšķilē — 957 sud-

raba monētas alvas traukā

(XVI gs.);

8) Jūrmalā Asaros —

68 Rietumeiropas sudraba

dālderi — māla podiņā

(XVI—XVII gs.);

9) Cēsu rajonā Prie-

kuļu Pieškaļos — 1262

sudraba monētas (Rīga
polu laikā kaltās, Lietuvas,

Polijas, Krievijas v. c),
3 sudraba gredzeni un

2 sudraba saktas māla

traukā (XVI—XVII gs.);

10) Bauskas rajona
Codē — ap 600 sudraba

monētas un vapēta māla

trauka lauskas (XVII gs.);

11) Bauskas rajonā
Birzgales Ābelīšos — pāri

par 2000 sudraba monētu

un burbuļsakta linu au-

dumā un tāsis (XVII gs.);

12) Bauskas rajona
lecavas padomju saimnie-

cības teritorijā — ap 150

13) Bauskas rajona Stelpes Gulbjos — bijis vairāki tūkstoši monētu

koka lādītē, saglabājušās ap 25 (XVII gs.);

14) Jelgava, Lielas un A. Upīša ielas stūrī (rokot bedri) — saglabā-

jušās ap 30 sudraba monētas, bijušas māla traukā (XVII gs.);
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15) Olaines padomju saimniecības teritorija — 1670 monētas mala

podiņā (XVII—XVIII gs.);

16) Valmieras rajona Vilpulkas Pīkolos — 60 sudraba dālderu un

287 krievu kapeiku depozīts metāla traukā (XVI—XVII gs.);

104. att. Svetciema Ozolnieku (Limbažu raj.) depozīts — alvas

kanna ar XVI gs. sudraba dālderiem.

17) Rīgā Meža kapos — 102 dažādas sudraba monētas un 214 Krie-

vijas vara pieckapeikas māla traukā (XVIII gs. beigas);
18) Rīgā Tallinas ielā 5/7 — Krievijas vara kapeikas, saglabājušas

167 (XVIII gs. beigas);

_

19) Rīga dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcas teritorijā — saglabā-
jušās 8 Krievijas vara kapeikas (XVIII gs.).
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PULCĒŠANĀS VIETAS

Mūsu senču skaudrajā dzīvē pulcēšanās iemesli bija dažādi. Drau-

dēja uzbrukums — vajadzēja sanākt kopā, lai vienotos par aizsardzības

vai pretuzbrukuma noorganizēšanu, par kara pieteikšanu vai miera slēg-
šanu. Tuvojās svētki — saulgrieži, apkūlības — un atkal bija patīkami
satikties un papriecāties, ziedot dieviem vai pielūgt tos. Kāds bija pār-
kāpis pastāvošos likumus vai tradīcijas — bija jāsanāk un jāspriež tiesa.

Jau XIII gs. dokumentos vairākkārt minētas tautas sanāksmes, kara

sapulces un vecāko apspriedes. Tā 1206. g. 30. maijā Polockas kņazs Vla-

dimirs aicināja latgaļus un lībiešus pie Ogres upes uz apspriedi par vācu

varas iznīcināšanu. Citā reizē pēc apspriedēs pieņemtajiem lēmumiem

zemgaļi pulcējās Mežotnes pilī un sāka to nocietināt. Atskaņu hronikā

stāstīts par 1279. g. zemgaļu tiesas apspriedi Tērvetes pilskalnā. Brīvie

zemgaļi novietojās lielā aplī, kura vidū ieveda sagūstīto Livonijas ordeņa

brāli, lai piespriestu iebrucējam pelnīto sodu. Latviešu Indriķis savā

hronikā 5 reizes sakarā ar karagājieniem min vārdu «māja», tulkojot
to kā karaspēka sapulci, nometni, pulcēšanās vietu. Šo vietējās cilmes

vārdu hronists lieto attiecībā pret igauņiem, lībiešiem, latviešiem un

vāciešiem. Šķiet, ka «māja» ir karagājiena atpūtas un izejas vieta, arī

iepriekš noteikts koncentrēšanās punkts izkaisītam karaspēkam pēc pa-

beigta' karagājiena. Šo vārdu min arī daži XV gs. dokumenti. No hroni-

kām zināmas arī zemes vecāko apspriežu vietas, kur bija ierīkoti īpaši
sēdekli.

Par pulcēšanās vai tiesas vietām jāuzskata vismaz daļa Kursas Elka

kalnu ar riņķa vaļņiem un uzejām. Aizviķu Pilskalnam ir 32 m caurmērs,

riņķī valnis, aiz tā kalna ziemeļdaļā pusriņķa valnis un dienvidos 3

uzejas. Dunalkas Elka kalnam caurmērs ap 60 m, tam vairāki un kompli-
cētāki vaļņi, kā arī 4 uzejas. Līdzīgas senvietas pazīstamas Skandināvijā,
kur tās uzskata par tiesas vietām.

Pēc XIII gs. hroniku pētījumiem (R. Malvess), kā lielāka novada pul-
cēšanās vietas minētas Trikāta, Gaujas grīva un Kuldīga, bet mazāka

novada pulcēšanās vietas — Straupe, Lēdurga, Cēsis, Turaida, Sigulda,

Rīga, Salaspils, Ikšķile, Lielvārde, Koknese, Sēlpils, Jersika, Mežotne,

Tērvete, Dobele, Rakte, Sidrabene, Embūte v. c.

Pulcēšanās gadījumos gandrīz vienmēr notika arī zināmas reliģiskās

ceremonijas. Tā tas bija, apraudot kritušos kuršu karavīrus 1210. g.

pie Rīgas un zemgaļu kritušos 1290. g. pie Raktes, Dobeles un Sidrabenes,

ierokot senlietas zemē, kā tas ir Krāslavas Saules kalnā, spriežot tiesu

Tērvetes pilskalnā 1279. g. un sanākot no plašas apkārtnes svētkos, kā

to liecina nostāsti par Valmieras Zilo kalnu un daudzām citām vietām.
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KAUJU VIETAS

Par kauju vietām kopš XII gs. saglabājies daudz aprakstu. Pētot pils-
kalnus, apmetnes, mūra pilis un citus pieminekļus, atklājās arī vēl senāku

cīņu spilgtas ainas.

R. Snores izrakumu rezultāti pierādīja, ka mūsu ēras sākumā ienaid-

nieka uzbrukums sagrāva Klaņģukalna nocietinājumus un ēkas. Kopš
tā laika šis pilskalns Daugavas kreisajā krastā (apmēram 20 km no

Rīgas) vairs netika atjaunots. Mežotnes pilskalna izrakumos pārliecinoši

atainojās ap 800. g. notikusī katastrofa. Uzbrucēji koka pili nodedzināja
līdz pamatiem. Sabrūkot aizsargsienām, bija gājuši bojā divi pils aizstāvji.
Vēl tagad šķita, ka, apdeguši, ar ieročiem līdzās, tie sargāja savu zemi

arī pēc nāves. Kalna nogāzē bija nomests liels un abpusēji griezīgs
ienaidnieka zobens. Vaļņa virsotnē blakus sienas stabam kāda zemgaļu
meitene bargajā stundā steigā bija aprakusi savas saktas un aproces,
ietīdama tās audumā. Bet arī viņai vairs nebija lemts greznoties ar sa-

vām skaistajām rotām. Šos senās traģēdijas lieciniekus zeme glabāja
dziļā noslēpumā varāk nekā vienpadsmit gadsimtus.

XIII gs. vācu iebrucēji nežēlīgās cīņās ieņēma un nopostīja senlat-

viešu pilis un senpilsētas. Ikkatrai no tām ir savs stāsts par skarbajām
kaujām un rūgtiem zaudējumiem.

Hronikās spilgi notēlota 1236. g. kauja pret bruņiniekiem pie Saules

un 1260. g. kauja pie Durbes. Bet kauju vietas pagaidām nav droši zinā-

mas. 1960. g., izpētot Durbes Dīros kuršu kapulauku, P. Stepiņš konstatēja
tur tikai vīriešu apbedījumus. Atrastās akmens lodes ar dzelzs važām,

kas piesaistītas garos kātos, noderēja bruņu dragāšanai. Turpat atsedza

kādu XIII gs. kuršu karavīra kapu ar bruņucepuri un ieročiem. lespējams,
ka te guļ slavenās Durbes kaujas varoņi.

Par vēlāko kauju norisi rakstīto ziņu daudz vairāk. Tomēr arī to

vietas ne arvien ir skaidras. Pēc pēdējiem vēsturnieka T. Zeida pētīju-
miem, slavenā 1560. g. Ērģemes kauja, kurā krievu karaspēks deva pēdējo
triecienu Livonijas ordeņa pulkiem, notikusi ne pašā Ērģemē, bet 2 jūdzes

(ap 14 km) no tās — pie Lugažiem. Galīgi apstiprināt šo interesanto

domu, tāpat kā noskaidrot ziņas par daudzu citu kauju vietām, varēs

tikai arheoloģiskie izrakumi.

Liela nozīme XVI—XIX gs. notikušajās cīņās bija skanstīm. Sos

nocietinājumus veidoja, apjožot karaspēka apmetnes ar augstiem zemes

vaļņiem. levērojamākais XVII gs. kara tehnikas piemineklis ir lielās Salas-

pils skanstis, kuras, par nožēlošanu, sistemātiski posta, rokot smiltis un

mālus. Pie Salaspils 1605. g. 17. septembrī satikās zviedru un poļu armi-

jas. Poļi, tēlojot atkāpšanos, izvilināja zviedru karaspēku no pozicijam.

Tad, trīs reizes drāzdamies cauri zviedru pulkiem, poļu huzāri ar zobenu

cirtieniem īsā laikā nokāva ap 10000 zviedru karotāju.
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«Skanste» atrodas arī stāvajā Daugavas kreisajā krastā pie Doies

Ķilpu un Soložu mājām. Sis stūrveida zemes uzmetums ar lielgabalu
bateriju novietnēm sargāja Daugavas pāreju pie Ķekavas un satiksmes

ceļu cauri Doles salai uz 18 km attālo Rīgu. Sai vietā 1812. g. 10. augustā
krievu karaspēka vienības sakāva prūšu spēkus, kas ietilpa Napoleona I

armijā.

SENIE CEĻI, BRASLI, OSTAS

Viens no pētīšanas objektiem visās zemēs ir ceļi un to vēsture. Par

tiem sarakstīti biezi sējumi.
Seno ceļu konstatēšanai parasti izmanto vecās kartes. Zviedrijā ceļu

virzienu palīdzēja noteikt mirušo piemiņas vietās uzstādīto t. s. rūnak-

meņu novietojums. Anglijā un Vidusāzijā labus rezultātus deva fotogra-
fēšana no gaisa, kas Vidusāzijas smilšu tuksnešos atklāja pat senās ap-
ūdeņošanas sistēmas. Latviešu arheologs A. Karnups savā darbā par

ceļiem ieteica orientēties pēc noarām.

Salīdzinot pirmskapitālisma laiku kartes (tad ceļu būve nebija plaši
izvērsta) ar arheoloģiskajiem viena laika pieminekļiem un seno laiku

ziņām, samērā labi var izsekot XII un XIII gs. ceļiem Latvijas PSR teri-

torijā. Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas krastos paralēli ūdensceļiem
gāja arī lielāki sauszemes ceļi. Bez šiem ceļiem bija arī mazāki — Mežot-

nes—Salaspils—Ropažu ceļš, Augšzemes ceļš no Stupeļu kalna līdz Sēl-

pilij, Kokneses —Cēsu ceļš, Piejūras ceļš, ceļš no Dienvidlatgales uz

Ziemeļlatgali v. c. Zīmīgs norādījums atrodams Indriķa hronikas devītajā
nodaļā, kur minēts, ka ceļi gājuši no ciema uz ciemu gar pilīm. Tāpēc
mums ir pamats savienot uz kartes divas kaimiņos esošās senvietas, kas

pastāvējušas vienā laikā. Ka starp tām bija ceļš un sakari, liecina arī tur

atrastie līdzīgie bronzas, sudraba un dažādu senlietu ievedumi no kaimiņ-
zemēm. Tādā veidā mēs rekonstruējam samērā sīku attiecīgā laikmeta

ceļu sazarojumu.
Samērā īsā laikā radītie mūslaiku ceļi parasti stiepjas taisnās līnijās,

bet senatnē ļaudis ieminuši ceļus gadu tūkstošos, un tie atkarībā no reljefa
ii līkumaināki. No mājām uz ciemiem satecēja takas, bet uz pilskalniem
ar senpilsētām — ceļi. Pie Tērvetes saplūst 7 ceļi, pie Bauskas, Kuldīgas
un Valmieras — 8, pie Cēsīm — 10.

Noaras pētot, konstatēti senie Talsu—Kamparu—Aklāciema, Talsu—

Āžu—Mežītu un Kamparu—Villu ceļi, kas pastāvējuši Talsu pilskalna

apdzīvotības laikā. Spriežot pēc vienlaicīgi eksistējušo pieminekļu situā-

cijas, var konstatēt, ka ceļa gabals Bērzaune—Cesvaine—Jaungulbene

pastāv kopš VIII—IX gs. Šo ceļu lieto vēl tagad.
Izrādās, ka vairāki mūsdienu ceļi atrodas turpat, kur pirms daudziem
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gadsimtiem. Igauņu arheologs H. Moora konstatēja, ka I—V gs. Latvijas
svarīgāko ceļu virzieni atbilst galveno viduslaiku ceļu virzieniem. Tie

ir ceļi gar Daugavu, Gauju un Lielupi; no Dienvidrietumkurzemes caur

Tukumu pāri Lielupes, Daugavas un Gaujas grīvām gar Vidzemes jūrmalu
uz Igauniju; caur Dienvidkurzemi un Dienvidzemgali; Gaujas ceļa atza-

rojums pie Raunas, kas

turpinājās uz Igauniju un

Pleskavu; ceļš no Rīgas
caur Doli uz Bausku un

Lietuvu; Dienvidlatgales—
Ziemeļlatgales ceļš.

Liekas, ka daži galve-
nie ceļi, it sevišķi Dauga-
vas ceļš, iezīmējās jau
bronzas laikmetā, t. i., ap-
mēram pirms 3000 gadiem.

Mūsdienās būtu stei-

dzami jāievāc ziņas un jā-
atzīmē arī tādi satiksmes

ceļi, kuri vairs nepastāv,
kā, piemēram, platie «pasta
ceļi», kas lietoti pirms
dzelzceļu būves, purvu ceļi,
kurus tautā dēvē par «kara

ceļiem», «zviedru ceļiem»
v. tml. Pie Rīgas aiz Jug-
las tilta vēl vērojams se-

nais ceļš — «knipelu dam-

bis», kuru it kā XIII gs.
cēluši krusta karotāji.

Nav jāizlaiž no redzes

loka arī senās ceļu zīmes,
ceļu stabi, robežstabi un

akmeņi, kā arī nostāsti par

Rīgā braukšanu un ceļu
būvēšanu.

Vietās, kur senie ceļi
šķērsoja upes. parasti at-

radās brasli. Braslus iz-

manto pat tagad. Tos at-
zīme arī rakstu liecības.

Populārs brasls ir Ķersēk-
litis Daugavā. Vairāki

105. att. Talsu pilskalna XI gs. bruģēta uzeja un

vārtu vieta.
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brasli pāri Daugavai, Gaujai, Lielupei, Ventai pazīstami tikai pēc plostnieku
liecībām un nostāstiem. Tie jāapzina, jāapraksta. Tie būs svarīgs materiāls

seno ceļu pētniecībā un kuplinās tautas kultūras pūru.
Ostas senatnē bija gan pie upēm, gan arī tieši jūras līčos. Tās labi

vērojamas tur, kur lielāka upe plūst gar pilskalnu, piemēram, Lielupes

106. att. XII gs. kuģis senajā Rīgas ostā.

līcī pie Mežotnes pilskalna, Daugavas līčos pie Oliņkalna un Daugmales

pilskalniem. Neapšaubāmi, ka senas ostas bijušas Daugavas, Gaujas un

Salacas ietekās. IX gs. rakstu avotos minētā kuršu «Saeborg» — Ezerpils
vai Jūrpiis arī dēvēta par ostu. Zinātnieki to identificē ar Grobiņu. Indriķa
hronikā minēto zemgaļu ostu daži identificē ar Daugmales pilskalna ostu

Daugavas kreisajā krastā, citi meklē Lielupes ietekā.

Izrakumi deva svarīgus un izcilus norādījumus par senās Rīgas ostas

izbūvi un darbību. Sī osta kādreiz atradās pie Rīdzenes upes paplašinā-

juma t. s. Rīgas ezerā. Te nāca klajā trīs krastu nocietinājumi, kā arī

XI—XII gs. un jaunāku laiku vietējo iedzīvotāju lietas. Vienreizējs ir

14 m garā ozola kuģa atradums. Tas varētu būt vietējais preču kuģis,
kas bijis lietošanā vēl pirms vāciešu ienākšanas. Senā kuģa atradums vēl

vairāk pastiprina samērā drošās liecības par ostas pastāvēšanu Rīgā
XII gs. tagadējās autoostas apkaimē. Turpat tuvumā Alberta laukumā

izdevās pirmo reizi atklāt arī XIII vai pat XII gs. kuģu būvētavu ar dažā-

dām nepieciešamajām ierīcēm.
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SENIE TĪRUMI, EŽAS

Seno tīrumu un ežu izpēte Latvijas PSR teritorijā nav pat īsti sā-

kusies, lai gan citās zemēs šai ziņā gūti labi panākumi. Tā Dānijā kon-

statēti jau bronzas laikmeta tīrumi un ežas, sastādītas pat attiecīgas
kartes. Bronzas laikmeta tīrumu vidū bija apbedīti mirušie, uzberot virs

tiem uzkalniņus. Norokot un izpētot uzkalniņus, zem tiem atklāja ne tikai

seno tīrumu, bet arī vagu paliekas. Atšifrēja pat arkla veidu un lemeša

lielumu.

leskatu par senajiem Latvijas tīrumiem dod tīrumu noaru apzinā-
šana. Dažas lauksaimnieciski apstrādājamās augstienes atradās purva, pļa-

vas, ceļa vai dūksnāja malā. Tāpēc arājs vagu tālāk par kalna malu nedzina.

Gadsimtu gaitā zeme no kalna muguras nobira un veidoja arvien stāvāku

nogāzi jeb noaru. Visumā, jo noara stāvāka,- jo tīrums vecāks. Pamato-

joties uz noarām un vienlaicīgo pieminekļu situāciju, senos tīrumus, kas

pastāvēja vēl pirms vācu iebrukuma, Talsu apkārtnē apzināja A. Karnups.
Tie atklāsies arī citur, tikai jāprot sameklēt!

Dažreiz konstatējamas arī senās ežas. Tās, tāpat kā ceļus un tīrumus,

sevišķi labi var novērot no gaisa ar lidmašīnām un helikopteriem. Aero-

foto uzņēmumos tās iezīmē skaidru atēnojumu Etnogrāfiskie materiāli

uzrāda, ka ģints kopdzīves laikos ežas bija laba ceļa platumā un uzskatī-

tas par neaizskaramām, svētām un dieviem ziedojamām. Zināmās dienās

apkārt laukam pa ežām dzina lopus, izpildot ceremonijas. Tur, tāpat kā

robežu kupicās, sakarā ar kādu senu tradīciju saliktas ogles.

DAŽĀDI AKMEŅI AR VĒSTURISKU NOZĪMI

Bez jau iepriekš aprakstītajiem kapakmeņiem un kultakmeņiem Lat-

vijas laukos, tīrumos un ceļmalās, pa pusei iegrimuši zemē, gadsimtu
miegā snauž vēl neapzināti akmeņi ar vēsturisku nozīmi. Sakarā ar

pastiprināto celtniecību daļa no tiem apdraudēta vai pat jau iznīcināta.

Akmeņi ar ierakstiem ir visizplatītākie. Tie saistās ar daždažādiem

vēstures notikumiem — kaujām, uzvarām un zaudējumiem, varoņu nāvi,

būvniecību, ceļu attālumu, robežu noteikšanu v. c. Pagaidām senākais

datējamais akmens ar ierakstu bija gulējis deviņus gadsimtus Daug-
males pilskalnā. Šo nelielo gaišo akmeni ar XI gs. skandināvu rakstiem

jeb rūnām bija cēluši gaismā izrakumi. Tas jau senatnē salūzis, tāpēc sa-

glabājies tikai ieraksta fragments — «šīs rūnas izgreba».
Ir ziņas un attēls par kādu lielāku rūnakmeni Jēru Apsītēs (8 km

uz dienvidaustrumiem no Rūjienas dzelzceļa stacijas). Nosūnojušais lauk-

akmens (159X 120 XBO cm) ar iecirstām zīmēm guļ pļavā un gaidīt

gaida, kad to sīkāk izpētīs. Prāvs laukakmens ar senlaiku rakstiem
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107. att. Akmens priekšmeta daļa ar skandinavisko

rūnu rakstu. Daugmales pilskalns XI gs.

pārvests uz Latvijas etno-

grāfisko brīvdabas muzeju

Rīgā no Ludzas Rundēnu

Audēju ezera. Sis senatnes

piemineklis ar 2 rindās

iekaltiem rakstiem kļuva
redzams, pazeminot ezera

līmeni par pusotru metru.

Raksti vēl nav atšifrēti, arī

pieminekļa darināšanas

laiks ir miglā tīts.

Senā Rīgas—Valmie-

ras lielceļa malā, 1 km no

Jumeras upītes un 4 km no

Valmieras, stāv zviedru

laiku «jūdžu akmens» ar uzrakstu. lekaltais «14 M» apzīmē 14 jūdžu attā-

lumu līdz Rīgai, iekaltie cipari — 1686. g.

Ziemeļkurzemē pie Mazirbes baznīcas atrodas akmens, kura redzams

ieraksts par XVIII gs. nesaudzīgā mēra briesmām.

108. att. Akmens ar neatšifrētu ierakstu no Ludzas Rundēnu Audēju ezera.
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Robežakmeni sastopami katrā rajonā un ciemā. Vietējie akmeņkaļi
robežakmenos izveidojuši bīskapa zizli, krustu, liliju, feodāļu ģerboņus,
burtus, skaitļus v. c. Par šādiem akmeņiem ne mazums zinu dokumentos,

109. att. 1686. g. «Jūdžu akmens» pie Valmieras.
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sevišķi senajos robežlīgumos. Kādā 1436. g. senrakstā lasām: «. . . Vis-

pirms sākt ar Ķizbeles krogu, kur atrodas kāds akmens ar liliju, no šī

akmens doties pa labi līdz citam akmenim pļavā, kas arī iezīmēts ar

vienu liliju, no šī zīmētā akmens jāiet atkal līdz jaunam akmenim, kurš

tāpat aprakstīts ar liliju un atrodas kāda kalna piekājē, kuru sauc par

Nartekemeģi, no šī kalna gar dukstes malu līdz bērzam, kas iezīmēts ar

krustu un trim robežu burtiem, un šī paša bērza priekšā ir izrakta kāda

bedre, pildīta ar akmeņiem, pagalēm un oglēm, no šī bērza un bedres

jāiet caur kādu pļavu līdz Ķizbeles ceļam, tā ka šī pļava lai paliek par robežu

110. att. Livonijas ordeņa laiku robežakmens pie
Āraišiem (Cēsu raj.).

starp mūsu ļaudīm
(zemniekiem) un Ķiz-
beli un Matīsu Ramu un

viņa mantiniekiem līdz

augšā minētam kro-

gam. . .»

Vismaz 16 jaunāku
laiku robežakmeni ar

iekaltiem krustiem vēl

šodien atrodas Smiltenē

un tās apkārtnē. īpat-
nēji veidots robežak-

mens ilgus gadus gulēja
Drabešu Spāreskaulos

(Cēsu raj.) kādā uzkal-

niņā. Pēc nostāstiem, tas

stāvējis tādā vietā, kur

sagājušas piecu īpaš-
nieku zemes robežas.

Tas pārvests uz Latvi-

jas etnogrāfisko brīvda-

bas muzeju Rīgā. Virsē-

jās daļas akmenim

trūkst, bet apakšējā
iekalti krusti un kāda

dzīvnieka kontūras. To

attiecina uz XVI vai

XVII gs. Pie Valmie-

ras—Kokmuižas ceļa
XVII gs. akmens stabā

attēlota vērša galva ar

ragiem — Valmieras

īpašnieka zviedra Uk-

senšernas ģerbonis.
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Arī daļa mūsdienu akmeņu ar ierakstiem un iniciāļiem pēc gadiem

tāpat var ieaugt zemē un līdz ar to kļūt par arheoloģiskiem pieminekļiem
ar savu vēsturi un nostāstu pūru. Arī alās un klintīs iekaltie zīmējumi
reiz bija «tagadne», bet nu jau sirma un mīklaina senatne.

Pārējie akmeņi bieži vien uzskatāmi vairāk par dabas nekā par arheo-

loģiskajiem pieminekļiem. Bet arī tie, sevišķi akmeņi, ap kuriem vijas
daudz nostāstu, vienmēr jāatceras un nostāsti jāuzraksta.

Par milzīgo akmeni Bauskā ir teiksma, ka tur apmetušies Krievijas
cars Pēteris Lielais un Polijas karalis Augusts Stiprais, lai satiktos ar

pretzviedru koalīcijas organizētāju muižnieku Patkulu. Abi valdnieki ietu-

rējuši uz akmens azaidu. Pēc maltītes Pēteris pacēlis akmeni un nolicis

zem tā sudraba karotes.

111. att. Robežakmens no Drabešu Spāreskauliem (Cēsu raj.).

Uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju pārvesta t. s. vergu bļoda
no Vecauces (Dobeles raj.) muižas rijām. Pēc nostāstiem, akmens bļodā
pastāvīgi turējies ūdens un kūlēji tur dzesējuši slāpes. Akmens bļoda no

Mārcienas (Madonas raj.) kuplina Madonas novadpētniecības 'muzeja
eksponātu klāstu. Bļoda esot mērcētas rīkstes zemnieku pēršanai.
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lespējams, ka daļa t. s. vergu bļodu kādreiz lietotas kā baznīcas kristāmie

trauki. Laika gaitā akmens bļodas tika izvazātas un izmantotas citām va-

jadzībām. Droši zināms, ka tā noticis ar Ikšķiles akmens kristāmo trauku,
kas pašlaik ir Valsts Rīgas vēstures muzejā.

Dzimbūtnieciskās verdzības nomāktajā tautas apziņā arī mēmais ak-

mens runāja par nežēlīgo kungu rīkstēm un izkalpināto zemnieku cie-

šanām.

SAVRUPATRADUMI

Esam iepazinušies ar arheoloģiskiem pieminekļiem, kuros senās dzīves

liecības sakoncentrētas lielākā daudzumā. Bet atminēsimies jau ievadā

teikto, ka lietiskais vēstures avots ir ikviens priekšmets, kas stāsta par cil-

vēku esamību, dzīvi un darbu pagātnē.
Atsevišķus senos priekšmetus varam atrast gluži nejauši darba pro-

cesā, piemēram, zemi rokot, vai arī pamanīt tos tāpat zemes virspusē.
Šādus nejauši atrastus atsevišķus arheoloģiskos priekšmetus apzīmē par

savrup'atradumiem. Savrupatradumos varam iegūt gan atsevišķus priekš-
metus, gan lielākas vai mazākas seno priekšmetu grupas. Kā izskaidrot

parādību, ka zemē atrodami atsevišķi arheoloģiskie priekšmeti? Atbildes

te dažādas.

Daļa priekšmetu vienkārši nozaudēti, bieži vien arī darba procesā.
ledomājieties seno mednieku, kas izšāva buitu vai meta šķēpu. Ne vienmēr

ierocis skāra mērķi. Gadījās, ka tas iekrita krūmos un zālē un palika tur.

Bultas vai šķēpa koka daļas satrūdēja, bet asumam un cietumam liktais

kaula vai metāla uzgalis saglabājās, un laimīga sagadīšanās ļauj mums

to atrast — iegūt savrupatradumu. Notika ari citādi: cilvēks strādāja ar

akmens cirvi, tas salūza, un atsevišķās daļas tā arī palika zemē, bet mēs

tās atrodam.

112. att. 65 cm garš kulta laiviņas fragments no Brendiķa purva (Val-
mieras raj.), domājams, XII gs.

Lielākā savrupatradumu daļa tomēr nāk no agrāk izpostītiem arheo-

loģiskiem pieminekļiem — kapiem un dzīvesvietām. Upju un ezeru kras-

tos kapulauki un apmetnes postīti palu laikā, ūdeņiem izgraužot krastus,
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mainot gultnes. Tā Daugava izskalo Daugmales un Jersikas pilskalnu
kultūras slāņus, Raganukalnā kapulauku. Zemi apstrādājot, rokot grāvjus,
ēku pamatus, kartupeļu bedres, ņemot granti, izpostīts nezināms seno

pieminekļu daudzums. Latvijas PSR teritorijā atrasti daudzi t. s. akmens

laivas cirvji, tāpat bronzas cirvji un šķēpu gali, kas, pēc zinātnieku

113. att. Lubānas ezera sēkļos savrupatrastie kaula priekšmeti.

domām, ir izpostītu un tagad vairs nekonstatējamu kapu piedevas. Rites
Strēļos (Jēkabpils raj.), granti grābjot, sen jau izpostīts kāds kapulauks,
no kura muzeju fondos nonākušas tikai divas īpatnējas spirāļu rotas.

Tāpat, granti rokot, Jaunsvirlaukas Vedgās (Jelgavas raj.) izpostīta ap-
metne, Tukumā, skolas ēkas pamatus un pagrabus rokot, — kapulauks,
Salaspilī Budeskalnu padomju saimniecības zemē ar buldozeru iznīcināti

4_bronzas laikmeta kapu uzkalniņi utt. Daudzu šādu pieminekļu paliekas
vel zināmas, bet daudzu citu paliekas neviens vairs nevar parādīt, jo
postījumi notikuši sen atpakaļ.

Kur palikuši šais pieminekļos bijušie priekšmeti? To grūti pateikt.
Daļa palikusi uz vietas zemē, tie tikai izkustināti no pirmatnējā stāvokļa,
daļa nejauši aiznesti vai tīši aizsviesti, aizvesti grants vezumos, daļa inte-

reses pec pārnesti mājās, tad atkal pazaudēti. Lūk, šo apstākļu dēļ arheo-

loģiskos priekšmetus — savrupatradumus var iegūt visur — tīrumos,
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pļavās, mežos, purvos un ūdeņos. Daugavā pie Parumbas bagarējot iegūli
dažādu vēstures posmu savrupatradumi, Lubānas ezerā iegūts liels vai-

rums neolīta un pat mezolīta kaula priekšmetu, no Talsu Vilkmuižas ezera

114. att. Neolīta un bronzas laikmeta savrupatradumi — akmens

cirvji un kaplis.
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izcelti vairāki tūkstoši seno priekšmetu utt. Aizaugušo ezeru krastos un

purvos bieži atrod labi saglabājušas koka lietas

Lai ari atrauti

no sava pirmatnēja

kompleksa, lai ari

iegūti kā savrupatra-
dumi, visi arheoloģis-
kie priekšmeti tomēr

ir svarīgi vēstures

avoti. Arheologiem

ļoti svarīgi zināt at-

sevišķu priekšmetu

tipu izplatību, dažādu

formu salīdzināšana

dod iespēju datēt

arī savrupatradumus.
Katrs priekšmets, kas

cilvēka roku darināts

un darba procesā lie-

tots, liecina par teh-

nikas līmeni attiecī-

gajā laikmetā, par ra-

žošanas spēku attīs-

tību. Ļoti nozīmīgi

savrupatradumi ir arī

tāpēc, ka pēc tiem var

atklāt agrāk vēl nezi-

nāmus arheoloģiskos

pieminekļus. Tā pēc
dažiem atrastiem

priekšmetiem konsta-

tēja Ludzas rajonā
Nukšu kapulauku.

Lielākā savrup-
atradumu grupa paš-
reiz ir kaula priekš-
meti, kas atrasti pēc
Lubānasezera līmeņa

pazemināšanas. To

vidū ir daudzveidīgi
kaula bultu gali,
šķēpu gali, dunči,
makšķeres āķi, harpū-

115. att. Bronzas laikmeta savrupatradumi — bronzas

šķēpu gali un cirvji.

10*



nas uti. Pēdējā laikā lielāks skaits kaula priekšmetu iegūts ari L. Ludzas

ezera krastos v.c. Visi tie atrasti ūdeņu izskalotās apmetnēs. Ar nedaudziem

izņēmumiem tikai kā savrupatradumi iegūti visdažādākā lieluma un formu

akmens cirvji un akmens kapļi, tāpat bronzas laikmeta bronzas cirvji un

šķēpu gali.
Mūsu muzeju fondos sakrājies ievērojams skaits dzelzs, bronzas,

māla, kaulu v. c. jaunāku periodu priekšmetu — savrupatradumu, ko no-

devuši apzinīgi pilsoņi. Tomēr daudz šādu priekšmetu vēl glabājas iedzī-

votāju rokās un nav pieietami zinātniekiem, bet bieži vien iet bojā. Visiem

savrupatradumiem jānonāk muzejos, kur tos pienācīgi saglabās un pētīs.
Jāvērš arī visu darba darītāju — lauksaimniecības darbinieku, meliora-

toru un celtnieku uzmanība uz to, ka viņu darba gaitā var gadīties sav-

rupatradumi. Par katru no tiem pierakstāmas vajadzīgās ziņas, un priekš-
mets kopā ar tām nododams muzejā.
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ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANA

UN PĒTNIECĪBA

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

UN PĒTĪŠANA

Vienalga, kā tas mums liekas — citam ātri, citam lēni, bet laiks iet

bez mitas. Katra diena nes ko jaunu: jaunus labākus darba rīkus,

ērtākus mājokļus, uzlabotu kara tehniku, mainītas apģērbu un rotu for-

mas. Mēs steidzam pretī jaunajam, kas padara mūsu dzīvi vieglāku, ēr-

tāku, skaistāku un bagātāku, un nedomājam daudz par vakarējo. Kad

mūsu dzīvē ieviešas jaunais, tas bez saudzības izspiež veco. Bet mums jā-

saprot, ka šis «vecais», kam jau šodien nav un vēl vairāk rīt nebūs prak-
tiskas nozīmes, liecina par pagātnes dzīves apstākļiem, darbu un cīņām,
ka vismaz daudz kas no vecā ir mūsu tautas vēstures avoti.

Pat tautas atmiņā izgaisušas miņas par to, kur bijušas senās dzīves-

vietas, aizmirstas senās kapenes, sen beigušas kūpēt vācu bruņinieku

sagrauto un nodedzināto piļu drupas, un vienīgi zeme glabā tālā pagātnē
norisušo notikumu liecības. Un vēsturniekiem jāiet senatnes pēdās, lai tau-

tai, kas tagad brīvi ceļ savu dzīvi, rādītu, kāda bijusi tās pagātne. Taču,
ritot laikam, vecais tiek ne vien aizmirsts, bet arī postīts. Arheoloģiskos
pieminekļus postījis zemnieka arkls, grāvrača un celtnieka lāpsta, postī-
juši tos arī pavasaru palu ūdeņi, pāri zemei gājuši kari, apslēpto mantu

meklētāji v. c. Tikai nedaudzi no šiem pieminekļiem saglabājušies līdz

mūsu dienām.

Skaistās važiņu rotas, aproces, ieroči v. c. atradumi, tāpat kā kapu
uzkalniņi un pilskalni, jau XVII gs. pievērsuši sev uzmanību. Sākās šo

senlietu un pieminekļu aprakstīšana un to aprakstu publicēšana, sākās to
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kolekcionēšana, bet reizē ar to pieminekļu meklēšanā aktīvi iejaucās visādi

diletanti un senlietu mednieki. Organizētāku raksturu Latvijas senatnes

pētīšana ieguva pēc tam, kad 1816. g. Jelgavā nodibinājās «Kurīandische

Gesellschaft fūr Literatur und Kunst» (kas ap 1818. g. iekārtoja savu

muzeju) un 1834. g. Rīgā — «Gesellschaft fūr Geschichte und Altertums-

kunde der Ostseeprovinzen Russlands».

1837. g. Daugavas plūdu laikā pie Aizkraukles izskaloja bagātus

vidējā, bet galvenokārt vēlā dzelzs laikmeta kapus, kur pēc Krievijas val-

dības rīkojuma notika Latvijas teritorijā pirmie zinātniskie izrakumi.

Tiem sekoja daudzi citi. Par nožēlošanu, tais laikos varēja rakt visi, kas

vien gribēja, un kā kuram patika, tāpēc daudzi šie izrakumi pārvērtās par
vienkāršu mantu meklēšanu un pieminekļu postīšanu. Kolekcionāru, ba-

ronu, mācītāju, studentu — diletantu un mantraušu darba pēdas var vērot

simtiem sapostītos uzkalniņu kapos. Lielu postu mūsu pieminekļiem izda-

116. att. 1958. g. atklātais primitīvais Jurizdikas pilskalns pie Ludzas. Kalna gals

nopostīts, rokot smiltis.

rijuši pēdējie kari. Daudzi pilskalni izvagoti pirmā pasaules kara un Lielā

Tēvijas kara ierakumiem, šāviņu bedrēm, mašīnu stāvvietām.

Garām nu kari, nav vairs baronu un saimnieku-privātīpašnieku,
kas savā zemē varēja darīt, ko grib. Visi mūsu zemes darbaļaudis mācas,
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mācās ari vēsturi, un šķiet, ka tagad mūsu kultūras pieminekļi gan būtu

pasargāti no postīšanas. Bet tā tomēr nav! Neraugoties uz to, ka Padomju
valdība ar likumu noteikusi kultūras, ari arheoloģisko pieminekļu aiz-

sardzību, šos pieminekļus posta arī mūsu dienās. Postījumi notiek nejau-

117. att. Auru Agrāriešu līdzenam kapulaukam (starp priedi un telefona līniju),
kam draudēja bojā eja, nav ārēju pazīmju.

šības dēļ, kad traktora vilktais arkls vai melioratora mašīna skar pie-
minekļus, kas līdz šim nebija zināmi. Bet postījumi notiek arī atsevišķu

neapzinīgu un bezatbildīgu saimniecisko darbinieku rīcības dēļ. Atsevišķos
pilskalnos turpinās zemes aršana. Pārprastā novadpētnieku centībā vienu

otru pieminekli sapostījušas arī mūsu skolas, tāpat daži kolekcionāri.

Darbaļaužu deputātu padomju darbinieki, pievēršot visu uzmanību saim-

nieciskiem jautājumiem, dažkārt aizmirst, ka viņiem jāatbild arī par kul-

tūras pieminekļu aizsardzību. Viņi aizmirsuši V. I. Ļeņina norādījumu,
ka «bez skaidras izpratnes, ka proletārisko kultūru var celt tikai tad, ja
precīzi pārzina un pārstrādā to kultūru, ko radījusi cilvēce visā savā attīs-

tība, bez tādas izpratnes mēs šo uzdevumu neatrisināsim», 1 viņi piemirst arī

V. I. Ļeņ i n s. Raksti, 31. sēj., 248. lpp.
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musu zemes likumus par kultūras pieminekļu sargāšanu. Maz par arheo-

loģiskiem pieminekļiem zina plašākās iedzīvotāju masas. Bet pat vis-
labākie likumi nekā nelīdzēs, ja pieminekļus nesargās paši darbaļaudis.

Līdztekus tam
L

ka par pieminekļu aizsardzību aizvien aktīvāk rūpējas
Latvijas PSR Kultūras ministrijas Pieminekļu un muzeju daļa, ka dzīvāk par
to sak interesēties novadpētniecības muzeji, plašākās masas šim uzde-
vumam mobilizē arī Latvijas Dabas un vēstures biedrība (LDVB), kas

1959. g. nodibināta pie Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas. Biedrības uz-

devumos starp citu ietilpst rūpes par kultūras pieminekļu saglabāšanu un

apkopšanu. Tas nodaļas darbojas jau visos republikas rajonos un apvieno
ap 2000 biedru, kas sabiedriskā kārtā stāsies arī arheoloģisko pieminekļu
sardzē.

Kas darāms, lai nodrošinātu musu arheoloģisko pieminekļu aizsar-
dzību? Minēsim dažus konkrētus, bet ļoti svarīgus un steidzamus

pasākumus.

Pieminekļu reģistrācija un pārbaude dabā ir pirmais neatliekamais

uzdevums. Latvijas PSR .Kultūras ministrijas izdotajā pieminekļu sa-

rakstā (Kultūras pieminekļu saraksts Latvijas PSR teritorijā, Rīgā, 1959)
minētie pieminekļi jāpārbauda. Viens otrs sarakstā minētais piemineklis
būs jau gājis bojā, vairāki norādīti kļūdaini vai nepilnīgi, tāpēc tos dabā

nevar atrast, bet daudz būs arī tādu pieminekļu, kas sarakstā nav piemi-
nēti. Pieminekļus reģistrējot un pārbaudot, tie jāšķiro a) pieminekļos,
kuri tiešām dabā konstatēti, par kuriem ievāktas visas ziņas, kuri foto-

grafēti, sīkāk aprakstīti un kuriem uzzīmētas atrašanās vietas skices (par
tām sk. tālāk), un b) pieminekļos, par kuriem ir ziņas, bet kurus dabā

atrast nevar. Tātad arī tai gadījumā, ja pašlaik pēc esošām ziņām un

vietējo iedzīvotāju norādījumiem piemineklis dabā nav atrodams, par to

jāieraksta visas iespējamās ziņas (sk. pieminekļu apraksta lapu pieli-
kumā). Pieminekļu pārbaude dabā ir neatliekami steidzīgs uzdevums, jo
tos bieži vien zina norādīt tikai vecākās paaudzes cilvēki.

Pārbaudot pieminekļus, reģistrējot tos, novadpētniekam jāiepazīstas
ar visu literatūru par attiecīgo rajonu. Tas atvieglos darbu un palīdzēs
veikt to pietiekami zinātniski pareizi.

Pieminekļu apzīmēšana dabā ir noteikums, kuru neizpildot nav do-

mājama kaut cik pilnīga pieminekļu aizsardzība. Pieminekļu apzīmēšana
veicama divējādi — neaizskaramā pieminekļa teritorija norobežojama
ar kupicām, bet bez tam jāpieliek uzraksti, kur būtu pateikts, kas dotais

piemineklis ir, kāds ir tā vecums, dots īss tā raksturojums. Pieminekļu

teritoriju apzīmējot, bieži var rasties domstarpības ar zemes lietotājiem,
bet jautājums tomēr jāatrisina. Norobežojot pilskalnus un uzkalniņu
kapulaukus, lielu tehnisko grūtību nebūs, bet apmetnēs un it īpaši līdzenos

kapulaukos tādas radīsies gan. Te jākonsultējas ar novadpētniecības

muzeju, LPSR Vēstures muzeja vai ZA Vēstures institūta darbiniekiem.
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Uzrakstu plāksnītes pie pieminekļiem liekamas saziņā ar rajona kultūr-

izglītības iestāžu nodaļām. Katrā ziņā tām vajadzētu būt glītām, vien-

veidīgām, nostiprinātām pie glīti darinātiem stabiem. Plāksnes ar piemi-
nekļu īsu aprakstu veicinās zināšanu izplatīšanos, palīdzēs daudziem

cilvēkiem izprast vēstures pieminekļu nozīmi.

Par pieminekļu saglabāšanu un atbildīgo personu izraudzīšanu no-

teikts jau pieminekļu aizsardzības likumā, bet tā nav pilnībā realizēta.

Pēc Latvijas PSR Ministru Padomes 1958. g. 3. jūlijā apstiprinātās
instrukcijas par pieminekļu saglabāšanu rūpējas vietējās izpildu komi-

tejas, bet jāatbild par to attiecīgā apvidus zemes lietotājam. Ar at-

tiecīgās kopsaimniecības vai padomju saimniecības vadību vai tās no-

zīmētu personu jānoformē pieminekļa aizsardzības saistību raksts (sk.

pielikumā), no šīs personas arī prasāma pilnīga atbildība par pieminekļa
stāvokli.

Pieminekļu sabiedriskā uzraudzība ir nepieciešama arī tad, ja par

tiem sastādīti aizsardzības saistību raksti. Šai darbā iesaistāmi piemi-
neklim tuvāk dzīvojošie pilsoņi uz brīvprātības principa. Pie tam tie var

būt kā pieaugušie, tā arī skolēni. Sabiedriskajiem uzraugiem jāzina, ka

arheoloģiskā pieminekļa teritorijā neviens nedrīkst ne rakt, ne art, ne

veikt kādus citus zemes darbus vai būvdarbus. Arheoloģiskos izrakumus

drīkst izdarīt tikai tās personas, kam ir īpašas Zinātņu akadēmijas Vēs-

tures institūta izdotas atļaujas, kas reģistrētas Kultūras ministrijā un

vietējā izpildu komitejā. Sabiedriskajam uzraugam arī jāzina, kam ne-

kavējoties ziņot, ja piemineklis tiek apdraudēts vai postīts.
Pieminekļu kartēšana. Lai reiz konstatētie pieminekļi no jauna nepa-

zustu resp., lai viņus vienmēr dabā varētu atrast, katram no tiem sastādāma

sīka situācijas skice. Pieminekļa atrašanās vieta šādā skicē jāfiksē vis-

maz pēc 3 orientieriem dabā. Par orientieriem nevar ņemt kokus,

tīrumu, pļavu vai mežu stūrus, bet tādi var būt mājas (mūra), ezeru līči,
upju līkumi. Skicē viss tas jāuzzīmē, bet bez tam aprakstā jānorāda, ka

dotais piemineklis atrodas, piemēram, 150 m uz ziemeļaustrumiem no dzī-

vojamās ēkas dienvidu stūra, 300 m uz rietumiem no N ezera ziemeļu gala
mazā līkuma utt. Labāk aprakstu dot pēc iespējas sīkāku un plašāku. Bez

šīs pieminekļa skices, kas glabāsies LPSR Vēstures muzejā, novadpētnie-
cības muzejā vai LDVB arhīvā, svarīgi ir sastādīt skolu mikrorajonu, kop-
saimniecību un rajonu kartes, kurās iezīmēti visi arheoloģiskie pieminekļi.
Ja kopsaimniecības zemes plānos būs atzīmēti arheoloģiskie pieminekļi,
tās darbinieki noteikti uzmanīsies un šos pieminekļus nepostīs.

Zemes darbu uzraudzība. Ņemot granti, rokot akas, būvbedres, grāv-
jus utt., tāpat arot ar traktoriem, kad aramkārta tiek skarta krietni dziļāk,
uekā arot ar zirga vilktajiem arkliem, ir jau atklāti un vēl tiks atklāti

jauni arheoloģiskie pieminekļi. Lai tos savlaicīgi pamanītu un nesapostītu,
darāms daudzpusīgs darbs. Vispirms tiem darbiniekiem (lauksaimniecības,
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meliorācijas, būvniecības), kas veic zemes darbus, jāizskaidro, ka, domā-

jot par darba ātrāku paveikšanu, jābūt arī uzmanīgākiem un saudzīgā-
kiem pret tautas vēstures pieminekļiem. Bez tam organizējama arī visu

plašāko zemes darbu uzraudzība: vairāk vai mazāk regulāri jāapstaigā
zemes darbu rajons un jāpārbauda, vai nav vērojamas pazīmes, kas norā-

dītu uz pieminekļu esamību. Zemes darbus veicot, atklāta neolīta apmetne
pie Lejas Cīskām Zebrus ezera krastā, meliorācijas darbu gaitā atklāja
tādu izcilu vēstures pieminekli kā Sārnates purva mītnes, kuru izpētei
liela nozīme visas Baltijas, pat visas Ziemeļaustrumeiropas senvēstures

pētīšanā. Kas jāievēro, zemes darbus veicot? Cilvēku kauli un senlietas,

dažādas akmeņu konstrukcijas var norādīt senkapus. Melna vai pat tumši

pelēka mītņu zeme ar trauku lauskām, dzīvnieku kauliem, šķeltiem, degu-
šiem akmeņiem un arī senlietām ir pazīme, ka atklāta sena dzīvesvieta.

Priekšmetu grupas atradums nozīmē depozītu. Visos šais gadījumos darbs

pārtraucams un nekavējoties izsaucami arheologi no tuvākā novadpēt-
niecības muzeja vai Rīgas iestādēm, kas stāvokli noskaidros un dos tālā-

kos norādījumus.
Savrupatradumu savākšana. Par to, kā savrupatradumi zemē gadīju-

šies, kā tos atrodam, jau stāstīts. Sie savrupatradumi iespējami ātrā laikā

savācami un nododami muzejos. ledzīvotāju rokās tie ir, pie tam diezgan
lielā skaitā. Ja šos priekšmetus nesavāksim, tie aizies bojā. Cik daudz

ir tādu gadījumu, kad zinātniskiem darbiniekiem lauku sētās stāsta par

dažādu priekšmetu atrašanu, bet stāsts parasti beidzas ar to, ka pats at-

radums gan nozaudēts: neesot bijis prātā, ka kādam tur vecam niekam arī

kāda vērtība. Gadās, ka senlietu atradēji ir sava veida īpatnību cienītāji
vai māņticīgi ļaudis. Ar viņiem jāatrod kopēja valoda, viņi jāpārliecina,
ka kultūras vērtības tomēr labāk glabāt muzejos. Būtu pareizi, ja arheo-

loģiskie priekšmeti neglabātos arī skolās, jo to saglabāšana pa spēkam ir

tikai īpaši sagatavotiem muzeju darbiniekiem. Skolu vajadzībām izgata-
vojami maketi (pilskalnu, kapu uzkalniņu, akmens šķirstu v. c), priekš-
metu nolējumi, iabi zīmējumi.

Ziņu un nostāstu vākšana. Arheoloģisko pieminekļu atklāšanai ļoti
svarīgas dažādas ziņas, kas dažreiz pirmajā brīdī šķiet pat nenozīmīgas.
Tādas var būt visas ziņas par to, kas izrakts (kauli, rotas, trauku lauskas,

ieroči, akmens rīki, kaula priekšmeti v. c), kur un kā tas noticis, ja ari

paši atrastie priekšmeti būtu pazuduši. Sevišķa nozīme pievēršama vietām,
kuras nostāstos sauc par «zviedru», «krievu», «spranču» kapiem, «kara

kapiem», «zaimu kapiem», «velna klēpjiem», «kravandām», «krāsmatu

kapiem» utt., jo ar šiem nosaukumiem visbiežāk apzīmētas senkapu vie-

tas. Nosaukumi «Baznīcas kalns», «Elka kalns», «Upurkalns», «Māras

kambari» v. tml. norāda senās kulta vietas. Visu šādu vietvārdu vākšana
ir svarīga vēstures zinātnei. Vācami un pierakstāmi arī visi nostāsti un

teikas par pilskalniem, kapulaukiem, ezeru celtnēm, kaut arī pagaidām
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tādi pieminekļi attiecīgajā vietā vēl nav konstatēti. Mēs jau redzējām, ka

daudzos šādos nostāstos ir savs patiesības grauds, kas var palīdzēt atrast

mums vēl nezināmus pieminekļus.
Arheoloģisko pieminekļu propaganda. Vismodrākais pieminekļu sargs

būs pati sabiedrība — ja visi tās locekļi šos pieminekļus pazīs, zinās to

nozīmi tautas kultūras dārgumu krātuvē. Bet, lai tā būtu, jāizmanto visi

līdzekļi kultūras pieminekļu propagandai. Vairāk nekā līdz šim arheolo-

ģijas speciālistiem jārunā pa radio un televīziju, biežāk jāraksta repub-
likāniskajā presē un žurnālos, bet novadpētniecības muzeju darbiniekiem

un LDVB biedriem jāraksta rajonu laikrakstos. Vairāk jāizdod dažādu

plakātu, kas pievērstu mūsu kultūras pieminekļiem sabiedrības uzmanību.

Varētu izdot ari atklātnes, attēlu krājumus, aploksnes ar pieminekļu at-

tēliem, ievietot pieminekļu attēlus uz sērkociņu kastītēm utt.

Mūsdienu dzīve rit strauji. Mūsu varenā tehnika daudz dara laba, bet

spēj arī daudz postīt. Tāpēc nekavējoties jāiedarbina visi pieminekļu aiz-

sardzības līdzekļi, visi to veidi. Kaut mazliet tam, ceram, palīdzēs arī

šī grāmatiņa.
Mācīdami lasītāju pazīt arheoloģiskos pieminekļus un to nozīmi, šo

pieminekļu saglabāšanas nepieciešamību, domājam, ka ikvienam mūsu

republikas pilsonim jābūt skaidrībā par to, ka arheoloģisko pieminekļu
pētīšanu, t. i., arheoloģiskos izrakumus, var izdarīt tikai īpaši sagatavoti
vēstures speciālisti. Ikvienam jāsaprot, ka, nemākulīgi rokot, pieminekļi
tiek sapostīti, bet reiz izpostītu pieminekli nekādiem līdzekļiem atjaunot
nevar. Mēs varam pēc patikas atkārtot ķīmijas vai fizikas eksperimentus,
bet ne vēstures notikumus.

Arheologu darbs ir grūts, tas prasa lielu fizisku izturību, daudz zinā-

šanu, lielu rūpību un pacietību. Lai kādu pieminekli pētītu, arheologa darbā

izšķirami trīs posmi: 1) sagatavošanās arheoloģiskiem izrakumiem,

2) arheoloģisko izrakumu darbs, t. i., pieminekļu pētīšana dabā, un

3) iegūto materiālu sakārtošana, izvērtēšana un zinātnisko secinājumu iz-

virzīšana.

Sagatavojoties arheoloģiskajiem izrakumiem, arheologi sagādā darba

rīkus, zemju transporta līdzekļus, materiālus un aparatūru pētāmā objekta

uzmērīšanai, atradumu fiksēšanai, konservēšanai un uzglabāšanai. Pirms

izrakumu sākuma zinātnieki iepazīstas ar visu literatūru par doto piemi-
nekli, ar visiem atradumiem, kas agrāk iegūti dotajā piemineklī un tā tu-

vākajā apkārtnē, ar šīs apkārtnes ģeogrāfiju un ģeoloģiju. Jo pilnīgāk
veikts sagatavošanās darbs, jo drošāk var pāriet pie nākošā posma — pie
arheoloģiskajiem izrakumiem.

Arheoloģisko izrakumu sākumā pētniekam jābūt skaidrība, vai viņš

izpētīs visu pieminekli vai tikai tā daļu. Ja paredzēts izpētīt tikai daļu no

kāda pieminekļa, tad izrakumu laukumi jāizvēlas tā, lai to izpētīšana dotu

pilnīgākas ziņas par pieminekli, lai varētu redzēt raksturīgāko. Ta, pie-
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mēram, pilskalnā šādā gadījumā jāiegūst priekšstats par kultūras slāni

plakumā, valnī, nogāzē un arī piekājē, kapulaukā — par iespējami lielāku

apbedījumu skaitu.

Praktiskais darbs sākas ar noteikta izrakumu laukuma iemērošanu,
ko veic ar busoles un ekera palīdzību. Ja vien apstākļi atļauj, laukumus

mēra taisnstūra formas, lai vieglāka būtu zīmēšana, atradumu un novē-

rojumu fiksācija. Laukumu sadala kvadrātmetros, malās atzīmējot kvad-

rātu signācijai ciparus vai burtus. Tad laukuma virsmu nonivelē, noņem
velēnu un kārtām uzmanīgi norok mītņu zemi. Strādāt var ar lielām lāpstām,

sapieru lāpstiņām, mazām lāpstiņām, ķellītēm, nazi un otu. levērojot to,
ka senākā mītņu zeme guļ dziļāk, bet jaunākā — augstāk, svarīgi fiksēt

visus atradumus un novērojumus, precīzi konstatējot to savstarpējo izvie-

tojumu gan vertikālā, gan horizontālā virzienā. Kultūras slāni jaucot,

agrākie atradumi var būt uzvandīti augšā, vēlākie — ierakti dziļāk.

Arheologam tāpēc noteikti jāsaskata, kur kultūras slānis skarts, kur ne-

traucēts. Dažādu laika posmu mītņu zeme var būt cita no citas atdalīta

ar starpkārtām, tad to viegli uztvert un fiksēt, bet bieži vien ir tā, ka viena

laika posma mītņu zemi no cita posma zemes var atšķirt tikai pēc ne-

daudz manāmām izmaiņām krāsā. Pētniekam ik mirkli jābūt uzmanīgam,
lai nesajauktu šīs mītņu slāņu kārtas. Arī vienā un tai pašā kārtā

mītņu zemē var būt dažādas nokrāsas, pēc kurām jāuztver iespējamās
celtņu kontūras vai citas parādības. Katru atrasto priekšmetu fiksē, at-

zīmējot tā atrašanas vietu (piemēram, A laukuma 2. kārtā 4so
— a 6s

—

tas nozīmē, ka priekšmets atrasts, no sākuma punkta skaitot, pie 4. metra

50. centimetra un a. metra 65. centimetra) un dziļumu, no virsmas skai-

tot (piemēram, 35 cm dziļumā). Tāpat fiksē lausku atradumus. Bez seniem

priekšmetiem un trauku, lauskām arheologi savāc dzīvnieku kaulus (ēdiena

paliekas, arī medīto kažokādu dzīvnieku apliecinātājus), dažādu organisko
vielu paraugus. Katram laukumam zīmē kārtu, to fotografē, apraksta, se-

višķu uzmanību, protams, pievēršot visām celtņu paliekām. Dotajā lau-

kumā darbs beidzas tad, kad sasniegta pamatzeme. Izrakumu veikšana

zinātniekam ir ļoti atbildīgs sasprindzināts darba posms, jo pētīšanas
procesā attiecīgā laukumā mītņu slānis tiek sapostīts, iznīcināts. Zināt-

niekam
— darba vadītājam redzētais jāfiksē tā, lai visi atradumi un no-

vērojumi viņa izrakumu aprakstā, plānos, zīmējumos un fotoattēlos at-

spoguļotos tādā kārtībā un savstarpējā izvietojumā, kā tie bija gulējuši
zeme.

Nedaudz citādāk notiek kapulauku pētīšana. Līdzenos kapulaukos,

tāpat kā pilskalnos vai apmetnēs, iemēroizrakumu laukumus. Pēc velēnu kār-

tas noņemšanas, uzmanīgi pārskatot laukumu, bieži vien var jau ievērot

kapu bedru kontūras. Tad tālāk izsekot kapiem nav grūti. No tā, kas agrāk
stāstīts par kapiem kā vēstures avotiem, būs saprotams, ka kapu atsegšana
ir ārkārtīgi lēns, uzmanīgs darba process: kapu attīrot, nedrīkst izkustināt
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no vietām nevienu skeleta kauliņu, tāpat nevienu senlietu. Pēc atsegšanas
kapu fotografē, zīmē, apraksta. Kapu uzkalniņus rokot parasti, velkot pāri
tiem līnijas debess pušu virzienā, sadala četros sektoros un kvadrātos, lai,

tāpat kā parastos izrakumu laukumos, varētu fiksēt visus novērojumus un

atradumus. Uzkalniņus norok pa sektoriem, lai varētu dabūt to šķērsgrie-
zumu zīmējumus. Kapu atsegšana notiek tāpat kā līdzeno kapu vietās.

Nobeidzot pētīšanas darbu laukumā, izrakumu vieta atkal jāpieber tā,

lai netiktu bojāts pieminekļa izskats. Jāuzņem visa pieminekļa plāns un tajā
precīzi jāatzīmē izpētītais laukums, lai turpmāk tas visiem būtu zināms un

vajadzības gadījumā atrodams.

Darba trešais posms norit zinātnieka kabinetā un laboratorijās, pie
kam tagad arheologs izmanto ne vien vēsturnieka zināšanas un īpašās
arheologa iemaņas, bet arī citu zinātņu — antropoloģijas, etnogrāfijas,

ģeogrāfijas, ģeoloģijas, paleobotānikas un paleozooloģijas — atziņas.
Zinātniskiem secinājumiem vajadzīgas atradumu ķīmiskās, spektrografiskās
analizēs utt. Antropoloģija palīdz izvērtēt izrakumos iegūtos cilvēku kaulus,
nosakot attiecīgo indivīdu augumu, etnisko piederību. Daudzu atrasto

priekšmetu praktisko nozīmi ļauj izprast pirmatnējo tautu etnogrāfija, bet

ģeoloģija un ģeogrāfija palīdz noskaidrot pieminekļu veidošanos. Speciā-
listi zoologi nosaka, kādiem mājas vai meža dzīvniekiem pieder izrakumos

iegūtie kauli, bet šīs ziņas ļauj raksturot attiecīgā pieminekļa iemītnieku

saimniecību. Zinot dažādu priekšmetu (metāla, stikla v. c.) ķīmisko sastāvu,

varam spriest, vai tas gatavots uz vietas vai ievests — un, ja ievests, tad

no kurienes.

Tikai noteicis atradumu vecumu, novērtējis to praktisko nozīmi, izga-
tavošanas tehniku, iedzīvotāju saimniecības elementus utt., zinātnieks var

sākt zinātniskā darba rakstīšanu. Pa lielākai daļai gan viena pieminekļa

pētīšana nav pietiekama kāda plašāka vēstures jautājuma atrisināšanai, tā-

pēc, piemēram, Latvijas PSR arheologam labi jāpazīst viss attiecīgā laika

materiāls ne vien Latvijā, bet arī kaimiņu republikās — Lietuvā, Balt-

krievijā, KPFSR, Igaunijā — un pat tālākajās zemēs. Tikai mūsu republikas
un plašāku kaimiņu novadu materiālus pazīstot, arheoloģisko materiālu zi-

ņas apvienojot ar citu zinātņu atzinumiem, arheologi veido savus secinā-

jumus.

SENLIETU SAGLABĀŠANA UN IZSTĀDĪŠANA

Pēc arheoloģisko senlietu ieguves tās izrakumu vietā tiek attīrītas un

attiecīgi aprakstītas. Pēc tam senlietas nodod zinātniskajām iestādēm, kur

turpinās zinātniskā apstrāde, kā arī konservēšana un saglabāšana nāka-

majām paaudzēm.
Par Latvijas senatni savākts milzīgs materiāls. Lai runa paši skaitļi!
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Latvijas PSR Vēstures muzeja arheoloģijas nodaļā vien ir ap 91 000 sen-

lietu, neskaitot lauskas, kaulus, sārņus. Turpat numismātikas nodaļā sa-

vākts pāri par 106000 monētu un medaļu. Bez tam muzejā ir plašs nega-

tīvu, plānu, attēlu, aprakstu un kartotēku arhīvs par atradumu vietām un

iegūtajām senlietām. Valsts Rīgas vēstures muzeja arheoloģijas nodaļas

119. att. Sājos plauktos glabājas daļa no Latvijas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas
nodaļas bagātībām.

fondos glabājas ap 5000 priekšmetu vai to grupu un dažādi citi materiāli

par Rīgas senatni. Arī 16 novadpētniecības muzejos un to filiālēs senlietu

skaits ar katru gadu pieaug un pārsniedz 10 000. Minētajos muzejos, kā ari

Kultūras ministrijas Pieminekļu un muzeju daļā Rīgā bez tam glabājas
arheoloģisko pieminekļu pases ar ziņām, attēliem un plāniem. Vairāki

tūkstoši senlietu, kas iegūtas padomju varas gados, atrodas Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā. Pēc izpētes tās tiks nodotas muze-

jiem. Vēstures institūtā un muzejos glabājas izrakumu pārskati, kas obli-

gāti jāiesniedz katram izrakumu vadītājam. Diemžēl, pirmspadomju



160

arheologi bieži vien šo pienākumu nav izpildījuši, līdz ar to viņu pētītajiem
pieminekļiem nav pilnvērtīgas zinātniskas nozīmes.

Latvijas PSR muzeji ir galvenās arheoloģisko materiālu krātuves re-

publikas teritorijā jau gandrīz 150 gadu. Vairums priekšmetu iegūti izra-

kumos, daži pirkti, bet ne mazums ir skolnieku, zemnieku, strādnieku un

skolotāju dāvinājums. Kaut arī pirmais un jo sevišķi otrais pasaules karš

iecirta dziļus robus mūsu arheoloģiskajās bagātībās, tomēr tās joprojām
ir visnozīmīgākās visā Baltijā.

Senlietas pieņem muzejā glabāšanā ar aktu, un katra tiek izmērīta un

aprakstīta inventāra grāmatā. Atraduma vietu un inventāra numuru uz-

baksta arī uz priekšmeta, etiķetes un kastītes, kurā eksponāti glabājas. Tos

liek pēc kompleksiem un pēc ģeogrāfiskā principa, atzīmējot attiecīgā pie-
minekļa raksturu un hronoloģiju. Līdz ar to iespējams ātri atrast katru

priekšmetu un ievākt par to vajadzīgās ziņas.
Mazākā, taču raksturīgākā senatnes pieminekļu daļa izvietota muzeju

ekspozīcijās un izstādēs, bet lielākā daļa salikta īpašās fondu telpās —

plauktos un slēgtajos skapjos. Telpās jābūt temperatūrai no -f-10° līdz

4 18° C ziemā un līdz +25° C vasarā. Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt
50—60%. Temperatūras svārstības dienā pieļaujamas no 2 līdz s°, bet

120. att. Arheoloģisko materiālu izstādes stūrītis Latvijas PSR Vēstures muzejā.



mitruma svārstības — no 3 līdz 5%. To pārbaudei ir speciālas ierīces —

psihrometri. Bez tam telpas gaisā nedrīkst būt kaitīgu piemaisījumu.
Arheoloģiskais materiāls muzejos pieejams katram, un to ik gadus

izmanto tūkstošiem cilvēku no Latvijas PSR, no brālīgajām republikām un

ārzemēm. Konsultāciju un atsauksmju grāmatās savu prieku un pateicību
izteicis Maskavas zinātnieks, Rīgas skolnieks, saulainās Gruzijas māksli-

nieks, Daugavpils kolhoznieks, rūpnīcas «VEF» strādnieks, skolotājs, pen-
sionārs un ārzemju tūrists.

Pirms senlietu novietošanas fondos vai ekspozīcijā tās konservē. Šo

darbu laboratorijās veic ķīmiķi ar sarežģītiem aparātiem un dažādām ķimi-
kālijām. Dzelzs, bronzas, cēlmetālu, koka, ādas, kaula un stikla priekšme-
tiem, keramikai un tekstilijām — katram materiālam un pat katram priekš-
metam ir savi konservēšanas un restaurēšanas paņēmieni un īpatnības,
kurus arvien pilnveido.

Ikkatrs priekšmets, pat niecīgākā dzintara zīlīte, ko redzam muzeja
stikla vitrīnā, ir nogulējis zemes klēpī gadu simtiem un tūkstošiem ilgi.
Maz cildināto, bet atsaucīgo darbinieku čaklās rokas dara visu, lai arī šī

sīkā rota kopā ar citiem senatnes lieciniekiem varētu pastāstīt mūsdienu

komunisma cēlājiem un Visuma iekarotājiem par senču dzīves veidu, gara

kultūru, smago darbu un pašaizliedzīgo cīņu par eksistenci.

11 — Senatnes pēdās
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PADOMJU ARHEOLOĢIJAS SASNIEGUMI

Padomju arheoloģijas sākumi sniedzas bargajos pilsoņu kara gados.
Jau 1919. g., laikā, kad jaunā Padomju valsts izcīnīja smagu un nežēlīgu
karu ar interventiem un iekšējo kontrrevolūciju, V. I. Ļeņins parakstīja
dekrētu par Materiālās kultūras vēstures akadēmijas nodibināšanu. Akadē-

mija kļuva par centrālo iestādi, kas pārzināja Padomju zemes arheoloģisko
un mākslas pieminekļu aizsardzību un pētīšanu. Vēlāk, 1937. g., šo iestādi

iekļāva PSRS Zinātņu akadēmijas sastāvā, pārorganizējot par Materiālās

kultūras vēstures institūtu. Šis institūts, kas nesen pārdēvēts par Arheo-

loģijas institūtu, ir vadošā arheoloģijas zinātņu iestāde PSRS. Arheolo-

ģisko pieminekļu apzināšanas un izpētes darbu veic arī savienoto repub-
liku zinātņu akadēmiju vēstures un arheoloģijas institūti, tāpat vairāk nekā

500 muzeju, pie kuriem atvērtas arheoloģijas nodaļas, daudzas universitā-

tes, novadpētniecības biedrības un pulciņi.

Padomju valdība atvēl plašus līdzekļus arheoloģijas speciālistu saga-

tavošanai, tāpat lielas summas arheoloģisko izrakumu darbiem. Milzīgu
vērienu arheoloģisko pieminekļu izpētes darbs ieguvis PSRS grandiozo

jaunceltņu rajonos — kanālu, rūpnīcu, elektrostaciju vietās (piemēram,

Volgas—Donas kanāla, Bratskas un citu HES celtniecības rajonos), kur

arheoloģisko pieminekļu kompleksus visā pilnībā izpēta plašākos apga-

balos. Visa tā rezultātā padomju arheoloģijas zinātne guvusi tādus senāk

neiedomājamus panākumus, ka būtu vajadzīgi daudzi biezi sējumi, lai visu

to tuvāk aprakstītu. Domājot par šiem panākumiem, jāuzsver, ka mūsu zemē

arheoloģiskie izrakumi notiek plānveidīgi visas valsts mērogā. Pētī-

jumu tematiku un arheoloģisko izrakumu vietas nosaka ne gadījums, bet

vēstures zinātnes izvirzītie uzdevumi.



Priekšmetus, kas iegūti izrakumos, arheologi aplūko nevis kā nedzīvas

lietas pašas par sevi, bet gan kā avotus, kas sniedz liecības par tālā pa-

gātnē ritušu dzīvi. Izmantojot šos lietiskos avotus, to dotās ziņas saistot ar

valodas, etnogrāfiskām, folkloras, antropoloģijas un citu zinātņu sniegta-

jām liecībām, padomju arheologi maksimāli pilnīgi rekonstruē senā pagātnē
risušas dzīves ainas. Un viņiem ir panākumi, par kuriem mums jāzina.

Padomju arheologu darba lauks ir visa mūsu plašā zeme, kurā cilvēks,
kā redzēsim, mitis no savas izcelšanās pirmsākumiem. Seno cilvēku dzīves

liecības arheologi atraduši gan dienvidos, gan tālos ziemeļu apvidos, tuk-

snešos un stepēs, ielejās Un kalnos, varenā taigā, purvos, mežos un ūdeņos.
Patiess izrādījies lielā krievu arheologa A. Spicina teiciens, ka arheoloģisko
pieminekļu nav tikai tur, kur viņus nemeklē.

Milzīgie savākto materiālu krājumi un augošais augsti kvalificēto

kadru skaits ļāvis izveidoties vairākām atsevišķām arheoloģijas zinātnes

nozarēm. Tās pētī atsevišķas arheoloģisko priekšmetu kategorijas, gūstot

jaunas un jaunas atziņas, kas svarīgas ne vien mūsu zemes, bet visas cil-

vēces vēstures izpratnei.
Lielisks piemērs tam ir PSRS arheologu — paleolīta pētnieku darbs un

panākumi. Pirmspadomju periodā visā Krievijā bija zināmas tikai 12 vis-

senākā cilvēces vēstures posma — paleolīta jeb senākā akmens laikmeta

(600 000 līdz 12 000 gadu atpakaļ) atradumu vietas. Tagad tādu konstatēts

jau tuvu 1000, pie tam ne tikai PSRS dienvidos (Krimā, Kaukāzā), bet arī

pie Volgas, Sibīrijā pie Obas, Jeņisejas un Ļenas. Ar saviem plaši izvērsta-

jiem pētījumiem padomju arheologi pierādījuši, ka PSRS dienvidu novadi

ietilpst zemeslodes rajonos, kuros noritējis vēsturiskais process — cilvēka

izdalīšanās no dzīvnieku valsts. Jaunākie pētījumi pierādīja, ka pirmatnējo
cilvēku kultūra bija tik primitīva, ražošanas tehnika — tik zema, ka plašos
zemeslodes apvidos tā ļoti vienveidīga. Tikai vietējās dabas īpatnības šai

kultūras vienādībā ienesa lokālas iezīmes. Reakcionārās rasu teorijas vietā,
kas cilvēces vēsturi saprot kā jau pirmatnēji radītu noteiktu rasu cīņu,

padomju arheologi rāda īstu pirmatnējās sabiedrības attīstības vēsturi.

Jauna arheoloģisko izrakumu metodika deva padomju arheologiem iespēju
atklāt paleolīta cilvēku mītnes, ar to ejot milzīgu soli uz priekšu šā cilvēces

attīstības laikmeta dzīves apstākļu izpratnē. Pirmais šādu mītni konstatēja
1927. g. S. Zamjatņins Gagarinā Donas augšteces rajonā; tā bija ovāla

apmēram 5,5X4,5 m liela zemnīca, kuras pamats izlikts ar kaļķakmens

plāksnēm. Līdzīga tipa mītnes vēlāk atklāja Timonovkas apmetnē pie

Brjanskas, Puškaru I apmetnē Čerņigovas apgabalā, arī Sibīrijas paleolīta
apmetnēs. Izcils paleolīta pētnieku atradums ir šī posma cilvēku apbedī-

jumi, kas konstatēti, piemēram, Kijikkobas alā Krimā, Tešiktašas alā

Uzbekijas dienvidos. Mūsu arheologu un antropologu lieliskais darbs devis

lielu ieguldījumu pirmatnējo cilvēku fiziskā tipa noskaidrošanā.
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Varam pieminēt īpatnējo un ārkārtīgi interesanto seno (pastāvējusi
pirms vairāk nekā 40 000 gadiem) apmēram 10000 m 2 lielo Iļskas med-

nieku apmetni, kas atklāta 43 km uz dienvidrietumiem no Krasnodaras. Ti-

kai daļā no apmetnes teritorijas konstatēja, ka pirmatnējie mednieki no-

medījuši ap 2400 sumbru, arī mamutus, meža zirgus, briežus v. c.

Neolīta pētnieki īpaši stipri pavirzījuši uz priekšu mūsu zemes ziemeļu
rajonu vēstures izzināšanu. Ja vēl nesenā pagātnē arheoloģijā valdīja uz-

skats, ka no Baltijas jūras līdz Urāliem un pat vēl aiz tiem pastāvējusi
viendabīga zobiņu-bedrīšu keramikas kultūra, tad padomju pētnieki
(A. Brjusovs, M. Fosa v. c.) pierādīja šeit vairāku lokālu kultūru eksistenci.

Lieli panākumi gūti Dienvidsibīrijas pētniecībā. Piemēram, S. Kiseļevs
te ilgāku gadu darbā ieguvis plašus materiālus un rekonstruējis Dienvid-

sibīrijas vēsturi turpat vai 4000 gadu garā posmā.

Vergturu iekārtas saimniecības un kultūras raksturošanai daudz jauna
devuši V. Blavatska, V. Gaidukeviča v. c. arheoloģiskie pētījumi antīkās

kultūras izplatības joslā Melnās jūras piekrastē, B. Piotrovska vadītie iz-

rakumi Aizkaukāzā.

Vidusāzijā, Amudarjas ielejā, S. Tolstovs atklāja jaunu, zinātnei līdz

šim pilnīgi nezināmo senās Horezmas civilizāciju, atšifrēja seno horezmiešu

alfabētu. Viņš izpētīja te dažādas cilvēku mītnes, kas attiecināmas uz gadu
tūkstošu garu periodu — no neolīta līdz viduslaikiem. Arī te, kur tagad

padomju cilvēki atkaro tuksnesim vienu zemes gabalu pēc otra, kādreiz

plaukusi spoža kultūra. Arheologu lāpsta cēla to gaismā, darot bagātāku
visas cilvēces kultūras dārgumu krātuvi.

Krievijas pilsētu vēsturei un vispār krievu tautas saimniecības un kul-

tūras vēsturei nepārvērtējami svarīgus materiālus devuši arheoloģiskie
izrakumi Novgorodā, Kijevā v. c. Sevišķi izcili panākumi gūti Novgorodā

(A. Arcihovskis), kur 1951. g. 26. jūlijā pirmo reizi atrada uz bērza tāsīm

rakstīta dokumenta fragmentu. 1951. g. ieguva 10 šādus rakstu vīstokļus,
1952. g. — 73, 1953. g. — 23 utt. Ar šo atklājumu bija radies pilnīgi jauns
vēstures avots, bija gūts pierādījums, ka Krievijas ziemeļos lietots pavisam

īpatnējs rakstāmmateriāls — bērzu tāsis. Atklājumam ir pasaules mēroga
nozīme. Interesants atradums ir arī Novgorodas ielu koka bruģi (Novgo-
rodā sevišķi labi saglabājušies koki un koka priekšmeti). Kādā pilsētas

daļā konstatēja, ka laikā no X līdz XV gs. ielu koka klājums celts pavisam
28 reizes. Kad viens bruģis sāka bojāties, virs tā tūlīt klāja nākošo. Jāpie-

zīmē, ka senie koka bruģi tagad konstatēti arī Rīgas pilsētā.
Visus kaut cik izcilākos PSRS arheologu darbus nav iespējams uzskai-

tīt. Var sacīt, ka arheologu lāpsta atklājusi jaunas slavenas lappuses
krievu un citu PSRS tautu vēsturē, parādījusi daudz baismīgu un traģisku
ainu cīņā pret tatāru iebrucējiem utt.

Arī Latvija pec padomju varas nodibināšanas arheoloģijas zinātnei

pavērušās plašas iespējas. Valsts sargā arheoloģiskos pieminekļus, valsts
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dod līdzekļus to pētīšanai. Arheoloģisko pieminekļu pētīšanu republikā
vada Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts, kur darbojas
īpašs Arheoloģijas sektors ar 20 zinātniskiem un tehniskiem darbiniekiem.

Arheoloģisko pieminekļu apzināšanā un pētīšanā piedalās Latvijas PSR

Kultūras ministrijas 2 republikāniskie muzeji un 16 novadpētniecības mu-

zeji, to aizsardzībā un uzkopšanā ieslēdzas arī plašāka sabiedrība, kuras

aktīvākos locekļus apvieno Latvijas Dabas un vēstures biedrība.

Padomju Latvijas arheologiem ir ne vien cits — materiālistiskais pa-

saules uzskats, ne vien cita — marksistiskā vēstures izpratne, bet arī cita

pieeja darbam un citas darba iespējas, nekā tas bija buržuāziskajā Latvijā.
Latvijas arheoloģija nekalpo vairs ekspluatatoru šķiras interesēm, ne-

meklē pierādījumus, ar kuriem pazemot savus kaimiņus un sēt tautu naidu.

Tā objektīvi pēta savas tautas vēsturi un etnoģenēzes problēmas, tāpat sa-

karus ar visām kaimiņu ciltīm un tautām. Aizrobežu buržuāziskajā litera-

tūrā, īpaši emigrantu darbos, aiz akla naida pret Padomju Latviju vai arī

faktu nezināšanas dēļ parādījušās domas par mūsu arheoloģijas zinātnes

atpalicību, par mūsu arheoloģisko pieminekļu bojā eju utt. Nav vajadzības
šeit uzsākt ar atsevišķiem autoriem polemiku, jo fakti runā pārliecinošā
valodā, un tie runā par lieliem padomju arheologu sasniegumiem.

Tikai Padomju Latvijā arheoloģisko pieminekļu pētniecība kļuva plān-

veidīga. Nenoliedzot to, ka arī pirmspadomju periodā veikts liels darbs

arheoloģisko pieminekļu apzināšanā un materiālu vākšanā, jākonstatē, ka

pieminekļu pētīšanai toreiz bija gadījuma raksturs. lerobežoto līdzekļu
dēļ arheologi veica galvenokārt aizsardzības rakstura, neliela apjoma iz-

rakumus. Tagad valsts līdzekļu asignējumi ir tādi, ka arheologi pētāmos
objektus izvēlas, vadoties pēc risināmo problēmu prasībām. Latvijas PSR

arheologi sākuši atsevišķu pieminekļu vai pat pieminekļu kompleksu pil-
nīgu izpēti, sevišķu vērību piegriežot dzīvesvietām. Tā pilnīgi tika izpētīts
Nukšu kapulauks, pieminekļu komplekss Kivtos, neolīta pieminekļu kom-

plekss Kreičos, kur konstatēta neolīta apmetne (111 g. t. otrā puse — II g.
t. otrā puse pr. m. ē.) un Latvijas pirmais neolīta kapulauks, arī Kalniešu
II kapulauks. Izpētītā Ķenteskalnā platība pārsniedz 17 000 m

2,
te atsegta

I g. t. pr. m. ē. apmetne un m. ē. VI—IX gs. pilskalns un apmetne.
Lai nākotnē, kad uzlabosies pētniecības metodes, varētu pārbaudīt šo-

dienas arheologu darbu, katrā pilnīgi izpētītā piemineklī atstāj zināmu ne-

skartu daļu šādiem pārbaudes pētījumiem.
Lielāka apjoma arheoloģiskie izrakumi veikti vēl Tērvetes, Asotes pils-

kalna, tāpat Kalniešu I kapulaukā, Sārnates purva apmetnē, Oliņkalnā
un Kokneses Mūkukalnā. Pavisam pēckara gados arheoloģiskie pētījumi
izdarīti 8 pilskalnos, 8 apmetnēs, 48 kapulaukos un 13 cita rakstura objek-
tos pilsētās v. c), sākti hidroarheoloģiskie pētījumi.

Pilna speķa ris darbs, lai no marksisma pozīcijām pārvērtētu pirms-
padomju posmā uzkrātos materiālus, apstrādātu un pētītu jauniegūtos.
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Līdzas ZA Vēstures institūtam pētniecības darbs tiek veikts arī Latvijas
PSR Vestures_muzeja un Valsts Rīgas vēstures muzejā, kas risina Rīgas
vēstures problēmas, tāpat novadpētniecības muzejos. Katru gadu Vēstures
institūts un Kultūras ministrija rīko zinātniskas sesijas, kurās plašākas
klausītāju masas iepazīstina ar arheologu jaunākajiem pētījumiem.

Draudzīga, auglīga sadarbība izveidojusies Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas PSR arheologu starpa. Savstarpējos apciemojumos vienas republikas
zinātnieki ar citu republiku zinātnieku sasniegumiem, darba

paņēmieniem, materiāliem. Latvijas un Igaunijas PSR ZA Vēstures institūti

izdarīja kopējus izrakumus Krimuldas lībiešu uzkalniņos (Siguldas raj.).
Latvijas PSR ZA Vēstures institūta sesijās piedalās arī kaimiņu republiku
pārstāvji ar saviem ziņojumiem. Baltijas senvēstures problēmu risināšanai

noorganizēta Baltijas kompleksā ekspedīcija, kurā sadarbojas Latvijas,
Lietuvas, Baltkrievijas un KPFSR arheologi, etnogrāfi, valodnieki, antro-

pologi v. c. zinātņu pārstāvji. Sāda plaša vispusīga sadarbība ļauj risināt

vietējās vēstures problēmas plašākā skatījumā visā to savstarpējo sakaru

daudzveidībā. Latvijas PSR arheologi piedalās arī PSRS ZA Arheoloģi-
jas institūta sesijās Maskavā.

Pirmajos pēckara gados stāvoklis Latvijas arheoloģiskajā pētniecībā

bija grūts, jo okupanti bija izveduši muzeju fondus, nopostījuši muzeju
ekspozīcijas, izvazājuši arhīvus. Grūtības palielināja speciālistu trūkums,

un neatliekams uzdevums bija tādus sagatavot. Periodā, kad gatavoja
kadrus un krāja materiālus, iezīmējās zinātnisko publikāciju trūkums, bet

tagad varam sacīt, ka šis posms garām. Mūsu arheologi ne vien sekmīgi
vada plašos pieminekļu pētīšanas darbus, bet arī risina dažādas senvēstu-

res problēmas. Arheologu publikācijas parādās Vēstures institūta rakstu

krājumā «Arheoloģija un etnogrāfija» (iznākuši 3 sējumi), iznāk sērija
«Materiāli un pētījumi Latvijas PSR arheoloģijā». Arheologu rakstus

iespiež arī «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīs», tāpat PSRS cen-

trālos izdevumos.

Ekonomisko un kultūras vēsturi pētot, arheologi plaši izmanto citu

zinātņu pētījumus — arheoloģisko priekšmetu metalografiskās, ķīmiskās

un spektrālās analizēs, antropologu, ģeologu, ģeogrāfu, paleobotāniķu un

paleozoologu slēdzienus, tāpat valodniecības un etnogrāfiskos datus. Sa-

darbojoties ar citu zinātņu pārstāvjiem, arheologi var senās vēstures prob-
lēmas risināt visā to daudzveidīgajā kopsakarībā.

Viss minētais rāda Padomju Latvijas arheoloģijas zinātnes augšupeju,
rāda mūsu zinātnes sasniegumus un plašās tālākās perspektīvas. Arheo-

logu darbs būs vēl sekmīgāks, vēl nozīmīgāki būs viņu ieguvumi tautas

vēsturei, ja viņiem talkā nāks visa sabiedrība. Vislielākā palīdzība arheo-

logiem un labs pakalpojums tautas kultūrai būs Latvijas arheoloģisko pie-

minekļu priekšzīmīga saglabāšana. Jācer, ka ikviens Latvijas

pilsonis sapratīs arheoloģisko pieminekļu lielo nozīmi tautas kultūrā. Senie



pilskalni un kapulauki viņam nebūs tikai pauguri, kam vienaldzīgi ejam.

garām, bet neizsīkstoši tautas vēstures avoti. Tuvāk pazīstot arheoloģiskos

pieminekļus, lasītājam augs interese par arheologu pētījumiem, par viņu

darbiem, kuri ļauj mums ielūkoties tajās kultūras bagātībās, kas no zemes

klēpja izceltas dienas gaismā.



PIELIKUMI

Izraksts no Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma Nr. 1229

«Par kultūras pieminekļu aizsardzības uzlabošanu»

Izpildot PSRS Ministru Padomes 1948. gada 14. oktobra lēmumu Nr. 3898 «Par

kultūras pieminekļu aizsardzības uzlabošanu», Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:
I. Uzdot pilsētu, rajonu, apriņķu, pagastu un ciemu Darbaļaužu deputātu padomju

izpildkomitejām aizsargāt kultūras pieminekļus, kā arī uzraudzīt, lai tie tiktu uzturēti

kārtībā.

2. Uzdot Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejai
vadīt un kontrolēt arheoloģisko un vēsturisko pieminekļu reģistrāciju, aizsardzību, restau-

rāciju un izmantošanu.

7. Uzlikt par pienākumu pilsētu un apriņķu Darbaļaužu deputātu padomju izpildko-

mitejām, kā arī uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kas pārzina vai izmanto kul-

tūras pieminekļus, ievērot un izpildīt nolikumu par kultūras pieminekļu aizsardzību, kas

apstiprināts ar PSR Savienības Ministru Padomes 1948. gada 14. oktobra lēmumu

Nr. 3898.

Latvijas PSR Ministru Padomes

Priekšsēdētājs

V. Lācis

Latvijas PSR Ministru Padomes

lietu pārvaldnieks

/. Bastins

Rīgā, 1948. gada 29. oktobri.



Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas Kriminālkodeksa

206. pants. Pieminekļu iznīcināšana vai bojāšana

Par valsts aizsardzība esošo vestunes, arheoloģijas, mākslas vai arhitektūras pie-

minekļu, kā ari dabas objektu tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem,

vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam,

vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu,
vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus.
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Forma Nr. 1

LATVIJAS PSR KULTORAS MINISTRIJA

ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻA

PASE

1. Pieminekļa veids (pilskalns, senkapi, kulta vieta v. c):

Nr.

pēc kultūras pieminekļu saraksta,

kas apstiprināts ar Latvijas PSR

MinistruPadomes rīkojumu Nr.

19 g. « »

2. Pieminekļa nosaukums:

a) literatūrā;
b) nosaukums, ar kādu pieminekli vai tā atrašanās vietu pazīst vietējie iedzīvotāji

3. Pieminekļa atrašanās vieta

a) Sīka adrese (rajons, pilsēta, ciemats, ciema padome, kolhozs, padomju saim-

niecība):

b) Pēc agrākā administratīvā iedalījuma (līdz 1940. g.):

c) Pieminekļa atrašanās vietas topogrāfija (piem., upes krastā, ziemeļos no meža,

ceļa utt.):
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4. Pieminekļa apraksts

a) Pieminekļa datējums:

b) Pieminekļa vispārējais raksturojums (forma, izmēri, vienību skaits grupā v. c.

pazīmes):

c) Pieminekļa stāvoklis (saglabāšanās pakāpe, kas un kad postījis, kādas nenosa-

kāmu postījumu pēdas v. c):

5. Ziņas par pieminekļa pētīšanu

a) Kad un kas pieminekli konstatējis, reģistrējis:

b) Kad un kas izdarījis pieminekļa uzmērošanu, zondējumus, pārbaudes izrakumus

vai arheoloģiskos izrakumus:

c) legūto senlietu un ar pētīšanu saistīto dokumentu uzglabāšanas vieta;

6. Bibliogrāfiskās ziņas (norādīt publikācijas, kurās piemineklis aprakstīts vai minēts,

nepublicētos darbus, kā arī iestādi, kur tie glabājas):

7. Pieminekļa aizsardzība

a) Aizsargājamā pieminekļa platība un robežas:

b) Kādas iestādes vai organizācijas teritorijā atrodas aizsargājamais objekts:

c) Kādos zemes lietotāju plānos atzīmēta aizsargājamā teritorija:

d) Kas atbild par pieminekļa aizsardzību (vai noslēgts aizsardzības saistības

raksts v.c.):



8. Dažādas piezīmes:

9. Kas sastādījis pasi (uzvārds, vārds, ieņemamais amats vai profesija, dzīves vieta):

10. Pieminekļa pases sastādīšanas datums un

(pilsētas) rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas kultūras nodaļas
atbildīgās personas paraksts un zīmogs:

Zīmoga vieta

11. Pielikumā — pieminekļa un tā tuvākās apkārtnes shēma (norādot orientierus), kā ari

fotoattēls.
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Vēstures (arheoloģijas) pieminekļa aizsardzības saistības raksts

pleminekja nosaukums un atrašanās vieta

kolhoza vai iestādes nosaukums

caur savu pārstāvi
uzvārds, vārds, tēva v., amats

kas strādā savā amatā, pamatojoties uz
instrukcija,

pilnvara, no kā, kad un ar kādu Nr. izdota

izsniedz rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas
Kultūras nodaļai šādu aizsardzības saistību:

kolhoza, iestādes nosaukums

apņemas aizsargāt no postīšanas un izlaupīšanas arheoloģisko pieminekli

pieminekļa nosaukums

kas atrodas uz kolhoza (iestādes) teritorijas.

Piemineklis atrodas valsts aizsardzībā, reģistrēts Valsts sarakstos zem Nr.

Apņemas:

a) neapart pieminekļa vietu;

b) nepieļaut nekādus zemes darbus kā paša pieminekļa vietā, tā arī aizsargājamā

joslā m no pieminekļa;

c) neizmantot pieminekli kā celtniecības materiālu un citiem saimnieciskiem nolūkiem;

d) nedēstīt kokus un neizdarīt apbūves un citus darbus pieminekļa teritorijā un tā

aizsardzības joslā;

c) nepieļaut patvaļīgus izrakumus, bet vainīgos aizturēt un nodot izmeklēšanas or-

gāniem;

{) atļaut pieminekļa izrakumus un pētījumus tikai tām personām, kurām ir speciālas

atļaujas šiem darbiem — «Atklātas lapas», kas izsniegtas Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Vēstures institūtā, reģistrētas kā Latvijas PSR Kultūras ministrijas

Pieminekļu un muzeju daļā, tā arī rajona vai pilsētas Darbaļaužu deputātu pado-

mes izpildu komitejā;



g) sekot, lai arheoloģisko izrakumu laikā piemineklis tiktu aizsargāts no nopostīšanas
un izlaupīšanas un lai pēc darba nobeigšanas ekspedīcijas, kas izdarīja izrakumus,
atkal aizbērtu izraktās vietas;

h) nekavējoties ziņot Izpildu komitejas Kultūras nodaļai par katru pieminekļa bojā-

jumu un nepieļaut tā tālāku postīšanu;

i) nekavējoties ziņot Izpildu komitejas Kultūras nodaļai par nejauši atrastiem arheo-

loģiskiem priekšmetiem.

2. Gadījumā, ja, saistības neievērojot, piemineklim radušies bojājumi, kas izsauc daļēju
vai pilnīgu pieminekļa sabrukumu, vainīgie tiek saukti pie kriminālatbildības par pie-
minekļa kā neaizskarama valsts īpašuma postīšanu.

Aizsardzības saistības raksts 3 eksemplāros.

Juridiskā adrese — —— —— =
organizācijas, iestādes nosaukums

Vadītāja paraksts

Z. v.

19 g. « »

Saistību noformēšanā piedalījās Izpildu komitejas Kultūras nodaļas pārstāvis

amats, uzvārds, vārds, tēva vārds



Iestādes, kas pārzina arheoloģisko pieminekļu aizsardzību

1. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Pieminekļu un muzeju dala. Rīga, Leona Paegles
ielā 2, tel. 26040.

2. Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts celtniecības un arhitektūras komitejas Arhi-
tektūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Rīgā, Ļeņina ielā 36, tel. 21606.

lestādes, kas pētī vai glabā arheoloģiskos materiālus

1. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts. Rīgā, Smilšu ielā 1, tel. 24866.

2. Latvijas PSR Vēstures muzejs. Rīgā, Pionieru laukumā 3, tel. 23004.
3. Valsts Rīgas vēstures muzejs. Rīgā. Palasta ielā 4, tel. 20235.

4. Alūksnes novadpētniecības muzejs. Alūksnē, Vorošilova ielā 74, tel. 116.

5. Bauskas novadpētniecības muzejs. Bauskā, Padomju ielā 16, tel. 197.

6. Cēsu novadpētniecības muzejs. Cēsīs, Pils ielā 9, tel. 68.

7. Daugavpils novadpētniecības muzejs. Daugavpilī, Ļeņina ielā 8, tel. 2907.

8. Jēkabpils novadpētniecības muzejs. Jēkabpilī, Brīvības ielā 167, tel. 153.

9. Jelgavas novadpētniecības muzejs. Jelgavā, Puškina ielā 10, tel. 3383.

10. Kokneses muzejs — Jēkabpils novadpētniecības muzeja filiāle. Kokneses parkā.
11. Kuldīgas novadpētniecības muzejs. Kuidīgā, Kirova ielā 5, tel. 156.

12. Liepājas novadpētniecības muzejs. Liepājā, Padomju prospektā 16, tel. 2327.

13. Ludzas novadpētniecības muzejs. Ludzā, Kuļņeva ielā 12, tel. 2669.

14. Madonas novadpētniecības muzejs. Madonā, Valdemāra bulvārī 18, tel. 2480.

15. Rēzeknes novadpētniecības muzejs. Rēzeknē, 1. Maija ielā 52, tel. 726.

16. Saldus muzejs — Kuldīgas novadpētniecības muzeja filiāle. Saldū, 5. augusta ielā 22

tel. 316.
17. Siguldas novadpētniecības muzejs. Sigulda, Imanta Sudmaļa iela 19, tel. 2262.

18. Talsu novadpētniecības muzejs. Talsos, Rožu ielā 7, tel. 70.

19. Tukuma novadpētniecības muzejs. Tukumā, Dārza ielā 11/13, tel. 212.

20. Valmieras novadpētniecības muzejs. Valmierā, Varoņu bulvārī 3, tel. 624.

21. Ventspils novadpētniecības muzejs. Ventspilī, Akmens ielā 3, tel. 2031.
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	15. att. Mūkukalna akmeņu nocietinājums mūsu ēras sākumā.�����������������������������������
	16. att. Mūkukalna kaula priekšmeti: 1, 4, 6, 9 – rokturi, 2 – īlens, 3 – harpūna, 5 – laužņu fragments, 7, 10 – dunči, 8 — šķēps, I g. t. pr. m. ē.����������������������������������������
	17. att. Kaula priekšmeti: 1 — urķis, 2, 3, 12 — īleni, 4—7 — rotadatas, 8 — poga, 9, 10 — bultu gali, 11 — kalts, 13 — putna figūriņa, 14 — makšķerāķis, 15 — ādas apstradājamais (Mūkukalns, Tērvete, Asote, Ķenteskalns, I g. t. pr. m. ē.).�����������������������������������������������������������������
	18. att. Māla «kāstuve» piena produktu izgatavošanai (Klaņģukalns, I g. t. pr. m. ē.).�㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌱〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〱〱〰㘴〰㘱〰
	19. att. Klaņģukalna vaļņa griezums ar akmeņu grēdām pamatā, 1 g. t. pr. m. ē.���������������������������������������������
	20. att. Akmeņu pavards Mūkukalnā, I g. t. pr. m. ē. beigas.����팠삠팠Ⴀ팠삡팠��������
	21. att. Ogres Ķenteskalnā bedres, I g. t. pr. m. ē.���������������
	22. att. Daugmales pilskalna nocietinājumu sienas pamatakmeņi un nogāzes nostiprinājums, m. ē. V gs.�������������������������
	23. att. Ķentes pilskalna pirmā ziemeļu vaļņa kameras ar brīvi gulošiem kokiem vienā malā, m. ē. VIII gs.�㘀㜀　　　　㜀愀　　㘀㔀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀攀　　㘀昀　　㜀㌀　　㜀㐀　　㘀㤀　　
	24. att. Ķentes pilskalna un apmetnes apbūve ap 600. g. A. Stubava rekonstrukcija pec 1958. g. izrakumu materiāliem, V. Jāņkalniņa zīmējums.����������������������������������������
	25. att. Tērvetes pilskalns.�����
	26. att. Sudraba gredzeni.
	27. att. Sudraba piekariņi.�퐠�퐠
	28. att. Daugmales un Mežotnes pilskalnu XI—XII gs. kaula senlietas.
	29. att. Daugmales pilskalna stikla krelles.
	30. att. Mežotnes pilskalna X—XI gs. vaļņa aizsargceltne un XII gs. aizsargsiena. Rekonstrukcija, P. Pauļuka zīmējums.�������������������������
	31. att. Mežotnes pilskalna celtnes vieta ar ķieģeļu-akmeņu krāsni. Pa kreisi laukakmeņu krāsns drupas, XIII gs�����������������������������������
	32. att. X gs. dzelzs ieguves krāsns Asotes pilskalnā. Priekšplānā sārņi, kas radušies, apstrādājot vietējo purva rūdu.��������������������������������������������������
	33. att. Rotkaļu darba rīki, XI—XII gs.�����0㜳İ㉣〰
	34. att. Māla trauki: 1—3 — ar zobiņu-bedrīšu rotājumu, III g. t. pr. m. ē., 4 — ar auklas rotājumu, II g. t. pr. m. ē. pirmā puse, 5 — II g. t. pr. m. ē. vidus, 6, 7 — I g. t. pr. m. ē. otrā puse, 8, 5 — m. ē. III—IV gs., 10 — XII gs. (ripas darbs).�㈰〰㘱〰㜰〰㙤〰㘵〰㜴〰㙥〰㘵〰㜳〰㈰〰㘱〰㜰〰㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㈰〰㘱〰㜰〰㈰〰㌶〰㌰〰㌰〰㉥〰㈰〰㘷〰㉥〰㈰〰㐱〰5
	35. att. Asotes pilskalna B laukuma profils. Apakša melnais slānis — I g. t. pr. m. ē., virs tā gaišāki — I—XIII gs.��������������������
	36. att. Talsu pilskalna X gs. aizsargsienas paliekas.
	37. att. Talsu pilskalna aizsargsienas pamatakmeņi.�����
	38. att. XII gs. divistabu celtnes paliekas Talsu pilskalnā.�����
	39. att. Daugmales pilskalns un senpilsēta XI gs. Rekonstrukcija, P. Pauļuka zīmējums.��������������������
	40. att. Aizkraukles pilskalns ar priekšpili pa labi un senpilsētas vietu priekšplānā.�퐠゙퐠킘퐠���������
	41. att. XIII gs. dzīvojamas ēkas krāsns pamatakmeņi Aizkraukles sen pilsētā.������������������������������
	42. att. Kuršu pilskalns Kandavā.�����
	43. att. Senpilsētas izrakumi pie Ķīšukalna Ludzas rajonā.��������������������
	44. att. Valmieras izrakumos iegūtas XIII—XVII gs. senlietas.�〰㘲〰㘵
	45. att. Rīga Alberta laukuma 5 m dziļumā atsedz XIII gs. koka celtņu paliekas.�〰㝡〰㘱〰㜳〰㈰〰㜲〰㘱〰㙡〰㙦〰㙥〱
	46. att. Ar apaļkokiem klātas ielas un darbnīcu paliekas Rīgā Alberta laukumā, XII—XIII gs.������������������������������
	47. att. Livonijas laika mūra pils drupas Ludzā. Pils celta XIV gs. uz nopostīta latgaļu pilskalna.��������������������
	48. att. Vecākas Latvijas mūra celtnes — Ikšķiles baznīcas (uzcelta ap 1186. g.) drupas, kas ieskaitītas aizsargājamos pieminekļos.�����������������������������������
	49. att. Zemgaļu skeletu kapi akmeņu gredzenos Tērvetes Stūru kapulaukā (Dobeles raj.).�����耣픠怣픠퀀픠瀀픠����������Ā�
	50. att. Līvānu Jersikas līdzenais kapulauks Daugavas krastā.�倷픠〞픠သ픠����������Ā��
	51. att. Salaspils Reznu 1. kapu uzkalniņš.�瀲픠픠
	52. att. Ugunskaps Ziedoņu skolas parkā (Bauskas raj.). I g. t. pr. m. ē.���������������
	53. att. Ludzas Kreiču neolīta kapulauka apbedījums saliekta stāvoklī.������偭픠ね픠L픠뀳픠����������Ā
	54. att. Kreiču neolīta kapulauka apbedījums ar sēdus likto mirušo un bērna apbedījumu blakus.������������������������������
	55. att. Kreiču neolīta kapulauka dzintara un dzīvnieku zobu kaklarotas.������������킄픠낄
	56. att. Kreiču neolīta kapulauka galvaskausi: pa kreisi — eiropeīdais vīrietis, pa labi — mongoloīdā sieviete. M. Gerasimova rekonstrukcija.������������������������������
	57. att. Skeletu kapi ar akmeni galvgalā (attēla vidū) Raganukalnā kapulaukā, I g. t. pr. m. ē.������������������������������
	58. att. Skeletu kaps akmeņu šķirstveida krāvumā Ziedoņu skolas kapulaukā, I g. t. pr. m. ē.�����������������������������������
	59. att. Mazkatužu kapulauka III—V gs. darba rīki un ieroči.��������ᄁ�
	60. att. Bagāta kuršu vīrieša kapa piedevas: bronzas, sudraba, dzelzs un pat apzeltītas lietas. Rucavas Ģeistauti, VI gs.��������������������
	61. att. Kalniešu II kapulauka latgaļu VII—IX gs. darba rīki un ieroči.�炳픠ꂷ픠����������
	62. att. Latgaļu V—IX gs. rotas lietas.�0㙥0㈰
	63. att. Zemgaļu V—IX gs. rotas lietas.�����
	64. att. XII gs. latgaļu sievietes kapa galvas dala Līvānu Jersikas kapulaukā.��������������������
	65. att. Latgaļu sieviete XII gs. goda tērpā. Rekonstrukcija pēc Kārļu Ainavas (Cēsu raj.) 4. kapa materiāliem.����������������������������������������
	66. att. Lībiešu XII gs. skeletu kapi Salaspils laukskolas līdzenajā kapulaukā ar daudzām piedevām.������������������������������
	67. att. Lībiešu ugunskaps pie Salaspils laukskolas.�혠—혠䀎
	68. att. No Krievzemes ievestas XI—XIII gs. senlietas: krustiņi, sakta, piekariņi, aproce, auskars.����������
	69. att. Kuršu XI—XIII gs. ugunskapu senlietas.
	70. att. Kuršu ugunskapa senlietas Gramzdas Dārzniekos.�����
	71. att. Salaspils Reznu 2. uzkalniņa centrālais akmeņu šķirsts, II g. t. pr. m. ē. beigas.���������䀺혠聟혠혠逧혠��������
	72. att. Salaspils Reznu 6. uzkalniņa degušu kaulu laukums un akmeņu šķirsts, II g. t. pr. m. ē. beigas.��������������������
	73. att. Akmeņu šķirsts Kauguru Avotiņos (Valmieras raj.).���������������
	74. att. Limbažu Buļļumuižas 2. kapu uzkalniņš pirms izrakumiem, I g. t. pr. m. ē.��������������������
	75. att. Tas pats uzkalniņš pēc velēnas noņemšanas.���������ゕ혠낔혠킜혠낕혠���
	76. att. Akmens šķirsti Limbažu Buļļumuižas 4. uzkalniņa, I g. t. pr. m. ē.�������������������������
	77. att. Meandra veida akmeņu sakrāvums Virānes Puntūža 1. uzkalniņā.������������������������������
	78. att. Rucavas Bašķu 1. uzkalniņš pec atsegšanas. Redzams akmeņu riņķis un akmeņu krāvums centrā, I g. t. pr. m. ē. beigas.���������������������������������������������
	79. att. Birznieku «velna laiva» un apbedījumi pazemes akmens kameras Bilavu un Mušiņu «velna laivās», I g. t. pr. m. ē. pirmā puse.�������������������������
	50. atf. Slates agrā dzelzs laikmeta kapu uzkalniņa plāns un šķērsgriezums.�.�����������������������
	81. att. Zemgaļu I—V gs. rotas.�����
	82. att. Auciema (Cēsu raj.) akmens krāvuma kapulauka plāns. Tarandu akmeņi ievilkti ar rupjāku svītru, galā pieslēdzas uzkalniņš.���　�ヶ혠ꃷ혠혠샸혠���������　�攀샶혠ꃶ혠Ô혠ꃓ혠���������　Ā
	83. att. Vidējā dzelzs laikmeta (V—IX gs.) lībiešu akmens krāvuma kapu senlietas. Dundagas Ošubirzes un Kandavas Reinas.��������������������
	84. att. Lībiešu kapu uzkalniņš pie Krimuldas Liepenēm.�끿혠避혠����������
	85. att. Sudraba pakavsaktas, XII—XIII gs.
	86. att. Auru Agrāriešu kapulauka XVII—XVIII gs. kapi.�����
	87. att. «Melnā bruņinieka kapakmens» Lielvārdē.��������������������
	88. att. «Baznīcas kalns» un Matkules pilskalns (pa labi).�휠ꀹ휠耹
	89. att. Sens upurakmens pie Ērģemes. Pēc zīmējuma F. Krūzes grāmatā «Necrolivonica» (1842. g.).����������������������������������������
	90. att. Kultakmens ar 2 iedobumiem Riņņukalna akmens laikmeta apmetnes tuvumā.�������������聟휠
	91. att. Dobums senā upurakmenī Jaunaglonas parkā.������큨휠䁪휠聫휠恫휠�
	92. att. Ap 4000 gadus vecs Dundagas Purciema māla dieveklis.�����
	93. att. Simtiem gadu vecs Tūteres svētozols Valmieras tuvumā.���������������
	94. att. Svētliepa pie Ances Upeslejām. Pec zīmējuma F. Krūzes grāmatā «Necrolivonica» (1842. g.).�����������������������������������
	95. att. «Māras kambari» pie Abavas.�휠ꂧ휠
	96. att. Priekules Kalēju bronzas lietu depozīts, 1300.—1100. g. pr. m. ē.���������������
	97. att. Romiešu monētu depozīts (pie Daugavpils).��傰휠냏휠휠킰휠
	98. att. Kalēja darba rīki no Zvārdes Kokmuižas depozīta, ap m. ē. 500. g.�������������������������
	99. att. Tāds izskatījās kuršu karavīrs IX gs. V. Urtāna rekonstrukcija pec Rucavas Tīras purva depozīta senlietām, M. Jāņkalniņas zīmējums.�����������������������������������������������������������������
	100. att. Mežotnes pilskalna rotu depozīts, ap m. c. 800. g.�����
	101. att. Miškiņevas (Ludzas raj.) V gs. depozīts: sudraba kaklagredzeni, kas ievesti no Piedņepras.�800. g.�������
	102. att. Veselo un sacirsto VIII—X gs. arābu sudraba monētu depozīts, kas atrasts Nāvessalā.�������������������������
	103. att. Lielvārdes Ipšu XI gs. dārglietu depozīta daļa.�瀉������������ꀃ��
	104. att. Svetciema Ozolnieku (Limbažu raj.) depozīts — alvas kanna ar XVI gs. sudraba dālderiem.����������
	105. att. Talsu pilskalna XI gs. bruģēta uzeja un vārtu vieta.�㌀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　
	106. att. XII gs. kuģis senajā Rīgas ostā.��������������������
	107. att. Akmens priekšmeta daļa ar skandinavisko rūnu rakstu. Daugmales pilskalns XI gs.����������
	108. att. Akmens ar neatšifrētu ierakstu no Ludzas Rundēnu Audēju ezera.���������������
	109. att. 1686. g. «Jūdžu akmens» pie Valmieras.����䁐
	110. att. Livonijas ordeņa laiku robežakmens pie Āraišiem (Cēsu raj.).���������������
	111. att. Robežakmens no Drabešu Spāreskauliem (Cēsu raj.).����������
	112. att. 65 cm garš kulta laiviņas fragments no Brendiķa purva (Valmieras raj.), domājams, XII gs.���������������
	113. att. Lubānas ezera sēkļos savrupatrastie kaula priekšmeti.���������炒���
	114. att. Neolīta un bronzas laikmeta savrupatradumi — akmens cirvji un kaplis.�����
	115. att. Bronzas laikmeta savrupatradumi — bronzas šķēpu gali un cirvji.����������
	116. att. 1958. g. atklātais primitīvais Jurizdikas pilskalns pie Ludzas. Kalna gals nopostīts, rokot smiltis.���������������
	117. att. Auru Agrāriešu līdzenam kapulaukam (starp priedi un telefona līniju), kam draudēja bojā eja, nav ārēju pazīmju.����������������������������������������
	118. att. Jersikas (1878. g. uzmērojums bez instrumentiem) un Mežotnes (1949. g. instrumentāls uzmērojums) senvietu kompleksi. Mežotnē: 1 — pilskalns, 2 — kapulauks, 3 — «Vīna kalns», 4 — senpilsēta.�〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㐱〰㜵〰㜲〰㜵〰㈰〰㐱〰㘷〰
	119. att. Sājos plauktos glabājas daļa no Latvijas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas bagātībām.���������������������������������������������
	120. att. Arheoloģisko materiālu izstādes stūrītis Latvijas PSR Vēstures muzejā.�����������������������������������


