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Ievadam.

„Jo jūra ir tā visauglīgākā druva priekš
tiem, kas to prot art un ecēt, ar derī-

giem ieročiem; šī druva pieder katram,
kas to grib un prot apstrādāt... Lai gan

šī druva ir neizmērojami liela un dod rū-

mes visām tautām, tad taču ne visas var

šai druvai pietikt klāt, kā mūsu šinī lie-

tā it īpaši laimīgā latviešu tauta." Tā

rakstija tautas atmodas dižais ceļvedis

Kr. Valdemārs savā „Vēstulē Kurzemes

jūrmalniekiem", mudinot latviešus vairāk

pievērsties jūrniecībai. Bet Kr. Valdemā-

ra aicinājumam nav tikai vēsturiska no-

zīme, jo latviešu tauta arī tagadnē nav

vēl varējusi izmantot pilnā mērā visas tās

priekšrocības, ko tai dod pāri 500 km ga-

rā jūras robeža un tādas ostas kā Rīga,

Ventspils, Liepāja. Bet tās ir citas pro-

blēmas, kuras šeit nevaram risināt.

Mūs interesē latviešu jūrniecības pro-
blēmas no cita — vēsturiskā viedok-

ļa. Un šai zinā mūsu jūrniecības lauks

gandrīz pilnīgi neuzarts. Problēmas ri-

sinājumu apgrūtina arī mūsu senās jūr-
niecības lietišķu pieminu — atradumu

trūkums un senrakstu liecību nabadzība

šinī jautājumā. Visam tam piesaistās vēl

seno jūrniecību un zvejniecību niecino-

šais uzskats, kādu nesen pauda kāda mū-

su autoritāte. Bet kā radies šis samez-

glojums? Lai atbildētu, mums pārskatā-

mi daži vispārīgi jautājumi. Un viens no

tiem ir Latvijas vissenāko iedzīvotāju

problēma. Mūsu pārskatā viņa jo nozī-

mīga tādēļ, ka šie vissenākie iedzīvotāji
bijuši zvejnieki un mednieki. Un jū -

jas zvejnieki, jūrmalnieki vis-

pār ir senās kuģniecības pasā-

cēji arī mūsu novados. Bet visi

šie sākumi no mums slēpti aizmūžu tālēs.

Ir prāta lokā daži īpatni jautājumi, ku-

ru risinājumā zinātnieks un pētnieks ne-

kad nav pilnīgi drošs, ka nu tiešām reiz

patiesība atrasta. Tas katrā zinā sa-

kāms par tām problēmām, kuru skaidro-

šanā nevar pielietot zinātnes drošākās

metodes — tiešo novērojumu, pieredzi un

pārbaudi, bet kur bijušo tiešamību atvie-

to aizmūžu dzīves drumslas, fragmenti,

atliekas, tautas dzeja-dainas. Šī tiešā-

mība taču savā laikā bijusi, un mēs tagad,

ieguvuši viņas drumslas, loģisku secinā-

jumu ceļā cenšamies atjaunot un notēlot

zudušo īstenību. Šādā ceļā varam iegūt
— patiesas atziņas, vizijas, maldu tēlus,

kroplīšus. Tagad jautāsim, kāda īsti ai-

na iegūta par Latvijas vissenākiem iedzī-

votājiem aizmūžos? T. i. sākot no tā

laikmeta, kad cilvēka dzīve te vispār kļu-

va fiziski iespējama — t. i. „Ancilus pos-

ma" (ap 7000.—5000 g. pirms Kristus).

Šo aizmūžu dzīves drumslas, ko līdz mūs-

dienām saglabājis zemes klēpis, vienprā-

tīgi liecina, ka toreiz mūsu novados mi-

tuši senie mednieki un zvejnieki.

Trūkst pat krietnāku apdarītu akmens

priekšmetu, galvenais ierocis — kaula

harpūnas. Tā tad Latvijas vissenākos le-

dzīvotājus — zvejniekus un medniekus

varētu īsti nosaukt par t. s. kaulu kultūras

pārstāvjiem un nesējiem. Vērojot viņu
dzīves redzamās atliekas, kas nākušas

dienas gaismā, varam notēlot šo laužu lik-

teņu ainas: tās būs aizmūžu vizijas — ga-

rīgais skatijums viņos. Otrs jautājums:

kādas īsti tautības bija šie ļaudis toreiz

Latvijas novados? Tas nozīmē apmēram

to pašu kā sacīt: lūdzu notēlojiet, kā īsti

izskatījās latvieši 7000.—4000. g. pirms

Kristus? Ko īsti nozīmē tais laikos tau-

tība, kad vadošā sociālās kopdzīves for-

ma bija tikai — kopa? Un mūs interesē-

jošās „kaulu kultūras" pārstāvji toreiz

mita tiklab Eiropā kā Āzijā. Bet šī atziņa

mums līdz visai maz: vispār tā bija, bet

kā bija norobežotā novadā — Latvijā, kur

varēja būt citādi: sava īpatna „izolacijas

josla"? lebildīs: bet atrastās senlietas?

Jā, bet tās loti vienādas visā Ziemeļeiro-
pā. Bez tam: senlietu vienādība ne katr-

reiz liecina par etnisku vienību — tās var

būt pašu gatavotas, bet arī — ievestas,

pēc svešiem paraugiem atda-

rināts. Šādos apstākļos skatijums aizmū-

žos vizijas vietā var radīt fantāzijas mal-

du tēlus un pat kroplīšus: nepareizu ainu,

Tā tad — par šiem ļaudīm toreiz Latvijā
nekā vairāk nevaram sacīt? Tā nu nav.

Viņi šeit ierodoties sekoja ziemeļu virzie-

nā aizslīdošam ledum. Bet tautība? Iz-

cilā somu zinātnieka A. Talgrena

(„Zur Archāologie Eestis", 1922., lpp. 44)
secinājums ir precizs, bet atturīgs: „Šīs
tautas, līdzīgi tagadējiem eskimosiem,

pierada pie arktiskā klimata un arktis-

kiem dzīves apstākļiem". T—ns arī pa-
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■svītro; ka vispār ziemeļu un austrumu

Eiropā ;,kāum kultūra". pārstāv t. s.. se-

nākā akmenslaikmeta beigu posmu un rak-

sturo tās tautas, kas sekoja ledājiem. Tik-

tāl"valda skaidrībā. Tautības ■ jautājumā

nav vienprātības.-
„
Jāpievienojas A. Šach-

matova. hipotēzei, ka senie Igaunijas un

Vidzemes iedzīvotāji pieder j)ie kādas sve-

šas cilts", raksta, prof. 'P.-.Š m i t s („Lat-
vieši" I, lpp. 79) A. Talgrens sakas ak-

menslaikmeta kapos Igaunijā atradis di-

vus tipus un varbūt divas dažādas kultū-

ras. Arī antropoloģiskais; materiāls. pie-

rādot, ka - toreizējie Igaunijas iedzīvotāji

piederējuši divām rasēm. .Ir vēl citi mē-

ģinājumi atrisināt -šo problēmu-.
V. (i mf f r'i d.a - Rug g c r i LHonio

Sapiens", 1-913), vispirms antropoloģiski

apvienojot lapus un samojedus vienā „Ho-

mo palaeoarcticus" grupā, pasvītro pieņē-

mumu, ka lapi ir kādas rases pēdējās at-

liekas, kas radusies kādā nebūt Vidusei-

ropas „izolačijas novadā", un sekoja uz

ziemeļiem aizslīdošo ledāju malai. Acīm-

redzot, šis pieņēmums ir pamatā prof. Fr.

Baio ž a publikācijas (~40.00' gadu savā

zemē", „J. Ziņu" 1938/g. 23. num.) nora-

dijumam, ka jauns ieceļotāju vilnis jau ap

4000. g. pirms Kristus — ...sonni-ūgru

pirmsciltis —pa daļai uzslāņojas senā-

kiem iemītniekiem, kā pierādams, rnongo-.

lisko samojedu un lapu senciltīm, pa da-

ļai tas izspieda no viņu apdzīvotiem apga-
baliem .-.So savu viedokli Fr. Balodis

pauž arī 1938. g. iznākušās „Latv. vēstu-

res" 1. sējumā.
Šie mongoliskie samojedi un lapu sen-

ciltis pēc prof. Fr. Baloža domām,, acīm-

redzot, bijuši Latvijas novadu vissenākie

iedzīvotāji, -kas te ieradās, un apmetās uz

dzīvi sākot no 7. g.. tūkst, pirms Kristus :,
mūsu zemes vispirmās senciltis — pirmie
mezolita (vidējais akm. laikm.) pārstāvji

pie mums. Mazākais autors nevienu citu

sencilti vārdā nav nosaucis, kurai sākot ar

4000 g. pirms Kristus būtu uzkundzējusies
nākošā — somugri. Autors rakstā arī ne-

saka, ka šī problēma vispār, nav izšķirta.
Mums nav ne mazākās iespējas šejt

kaut cik izsmeļoši' raksturot grūtības, kas
rodas, izmantojot V. Ginffrida-Ruggeri hi-

potēzi Latvijas vispirmo sencilšu tautības

skaidrošanai un apmetņu pētīšanai, norā-

dīsim tikai divas: par pirmatnējo lapu va-

lodu gandrīz nekas nav zināms (M. Ebert,
Reallex.. 111, lpp. 364 305). Samojedu
pirmdzimtene meklējama mežu novados

starp Obas un Jenisejas.'augšgalu un tu-

vākos kalnājos (turpat lpp.-380). Par zvej-
nieku un mednieku sencilšu sabiedrisko

kultūra vispār sakāms, ka tā nepelna,
dažkārt dzirdētos niecinājumus. -Fr. H c I-

valds (~Kulturgeschiehte",.. lpp. 166)

raksta, ka senās, zvejnieku ciltis bijušas

pirmās kultūras, veidotājas; Dr. Fd.
Šturms („Akm. laikm. Latvijā", I, lpp.
•18): „Z.veja un medības prasīja lielāku
laužu vienības,kopdarbu ;, katrai šādai' ap-

vienībai bija arī savi noteikti zvejas un

medību novadi."

. A. liiostra ncc vs, pārskatot savā.

1882. g. publikācijā akmens laikmeta zv.ej-.

nieku, mītnes atradumus Ladoģas ezera

•krastā, secina, ka jau te vērojamas; s a-

bi c d r'i sk ā s kultūras pazīmes. Prof. .

P. Šm.its savā baltiešu, filoloģijas ieva-

dā pasvītro, ka zvejniecība' un medniecī-

ba nemaz nav . tik pirmatnīga nodarboša-

nās; ka senāk prātoja.Prof. A. S v ā b c

(„Br. Zeme-, 1938. g. 31. dcc.) recenzi-

jā par minēto „Latv. vēstures" 1. sējumu

tieši saka:. „Bet vai toreizējie (i. i: pir-
mie) Latvijas iedzīvotāji bija lapu un sa-

ni ojedu senciltis, par to var būt dažādos

uzskatos. Ka šīs ciltis senāk dzīvojušas

vairāk uz dienvidiem, vēl nepierāda,, ka

tās mitušas . Latvijā." Citiem vārdiem,

Latvijas vissenāko iedzīvotāju etniskā

piederība ir vēl skaidrojama problēma;
Tagad nākam pie otrā posma: kad pēc

dažiem norādījumiem ; mongoliskiem sa-

mojēdiem un lapiem esot uzkundzējušies

un tos no viņu dzīves vietām, sākot no

4000. g. pirms ■ Kristus, izspieduši . —

somugri, pēc šīs. hipotēzes. — tieši baltie-,

šu priekšteči mūsu novados. Šīs hipote-,
zes galvenais pierādījums — akmens laik-

meta dzīves vietās arī Latvijā atrastas

senlietas ar „ķemmes keramikas" rotāju-

mu, kas piederot somugru ciltij. Tiešam,

sekojot Ail io, tādas ir vairāku izcilu

pētnieku domas. Norādīsim tikai, ka A.

Talgrens šai. ziņā ir mazliet atturīgs. Ak-

mens laikmeta ~ķemmes keramika" ir no-

teikti . austrumnieciska" (ostlich), raksta ,
šis zinātnieks,, tā tad expressis verbis to

nepiesaista noteiktai vienai etniskai vienī-

bai. Prof. H. Moora („Die Vorzeit Est-

lands") izsakās, ka „ķemmes keramikas"

kultūras piesaistība kādai etniskai grupai
norobežotā lokā īpati skaidrojama, kas

mūsu. novados nav vēl noticis.- Prof. O.

Me.nghina secinājumi viņa 10 gadu
rakstītā kapitaldarbā („Weltgeschichte
der Steinzeit", 1931,. lpp. 247.) ir tādi, kas

izsauc pārdomas: „Ķemmes keramikas"

izcelšanās ir vēl tumša... Atzīstu par -

ļoti iespējamu,: ka „ķemmes keramikai" ir

kāda sakne Doriāvas novados — varbūt
arī kāda cita." Šīs. autora pārdomas ti-
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kai liecina par grūtībām, kas-rodas pie-

saistot tik senos laikos, kādu ornamenta

formu nosacītai etniskai grupai: ~ķemmes'
keramikas" ornaments akmens- laikmetā

vērojams, kā zināms, ļoti plašos novados .
Sibīrijā, Krievijā,/Skandināvijā, pat daž-

viet Rietumeiropā, ar'centru Volgas, un.

Okas upju augšgalos. Pieslienoties tai

pētnieku grupai, kas ~'ķemm.es keramiku"

piesaista, somugru ciltīm, prof. Fr. Balo-

dis" (sk. arī '..Latviešu kultūras senatnē",

1937., priekšvārdu) atzīst, ka tās mitušas ■
-Latvijas, novados jau 4. 2. gadu tūkstotī

pirms Kristus. Mūsu valodnieku domas ir.

citas. „;Ņevarēs pieņemt tādu' hipotēzi, ka

jau otrā un trešā. gadu tūkstoti, pirms

Kristus Igaunijā un Vidzemē būtu dzīvo-

juši somugri," raksta prof. P. "Šmits '(cii.
op., lpp. 73). Dāņu pētnieks Tom sen s,-

•somu
— -U. Sireliu-s, tāpat A. Tal-

grens noteikti atrod, ka somugru ciltis

sasniegušas Baltijas jūras ' piekrasti pos-

mā-pr.: Kristus dzimšanas, virzoties tur-

pu no savas pirmmītnes Volgās-Uralii
novados. Igauņu pētnieks prof/- H.

Kruus („Grundriss der Geschichte des

estnischen Volkes", 1932,. lpp; 7--8) to.

raksturo'šādi: Somugru cilts igauņi mita

kopējā, pirmdzimtenē Volgas-Urala nova-

dos līdz 3. gadu tūkstotim priekš Kristus.

No šejienes sākās atsevišķo. cilšu izceļo-

šana, kas notika ļoti lēnām un ilga dau-

dzus gadsimtus. Igauni, tāpat ka ņārē-"
jīe baltiskie somi pamazām virzijās Uz

rietumiem un beidzot apstājās pie Baltijas
jūras austrumu krasta." JādOmā taču,
ka 11. Kruus tik nozīmīgā jautājumā būs

pienācīgi izmantojis visu speciālo litera-

tūru un pētījumus,, kuros somu un igauņu

kompetence ir ņemama vērā. Bet no vi-

ņa publikācijas ir visai' svarīgi secinājumi

mūsu tēmai. Ja atvieto H. Kruusa minē-

tos „daudžos gadsimtus", kuros somugri
lēnām esot virzijušies uz rietumiem, ar —

vienu gadu tūkstoti tikai, .—
tad iznāk,

ka somugri 4.-2. g. tūkstotī ,priekš Kris-

tus pie .Baltijas jūras, tā tad arī mūsu

novados — nevarēja atrasties. Pat ne-

pastāvot burtiski uz pārrunāto chronolo-

ģisko datu absolūto precizitāti v. cv, ne-

saskaņa starp šiem viedokļiem ir. tik acīm-

redzama un krasa, ka uzkrīt pat nespeciā-

listam šinīs komplicētās problēmās. Arī

tālāk.
-, - ; -s ■V

c. ;" :'. '"• ■
Jau minētais somu zinātnieks U, Sire-

liuss („I)ie Merkunft der Finnen", 1924.,

lpp-. 35) pasvītro, ka „baltiešu tautu sen-

senās mītnes (uralte VVohnsitze) atradušās

Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastē

un Vislas krastos". Ņemot vērā, ka baltis-

ko vārdu- aizguvumi, pēc■•viņa vārdiem, at-

rodami jau somu. cilšū' pirmvalodā (somi,

kārēji, vep'si, voti, igauni, lībieši) un, pēc
citiem datiem (M. Ebert, Reallex. 111, lpp.

370), šo baltisko vārdu aizguvumu vee.

slānis - tajā ir pat - senāks par ģermanisko,
sniedzoties Dronzas laikmetā, skaidri, ka

šiem aizguvumiem nepieciešamā somu un

"baltiešu saskāršanās notikusi nevis taga-

dējā ■ Igaunijā- Un Vidzemē, bet gan, kā

domā prof. P. Šmits, - uz Eiropas; un

.Āzijas .robežām un ne visai augstu zie-

meļos. Zīmīgs arī mūsu valodnieka un

etnogrāfa secinājums, ka- nonākot pie
upēm, kas ietek Baltijas jūrā, senie somi

aizņēmās svešo zivju .nosaukumus no bal-
tiešiem. .'. ; • '.. - "■ ".' ;" .
. 1936, g. izrakumos jūrmalā Dundagas
Purciemā iegūtas trauku lauskas ar t. s.

„auklas keramiku"- apliecina baltiešu "sen-

niītni.šeit jau ap 2000 gadu priekš. Kris-
tus; tajā Kursas daļā, kas līdz pat 9.

gadsimtam esot atradusies somugru ro-

kās. Mēģinājums izskaidrot, ka tais lai-

kos, šie— somugru zvejnieki un mednieki

— pametuši viegli novadu; izsīkstot tajā
meža zvēru vai zivju bagātībai, šinī gadī-

jumā nepārliecina: jūrā un Dundagas
mežos tā vēl šodien nav apsīkusi! Bez

tam arī baltiskie purciemieši toreiz bija —

zvejnieki, jūrmalnieki. Šķiet, ka šie iz-

rakumi dod arī kaut. Cik pamata tai latvju

senatnes pētnieku grupai, kas cenšas sa-

skatīt baltiešu :sertmītnes mūsu novados

jau agrākos . laikos. Domājams, ka'ne

bez zināma pamata raksta arī Dr. V.

Gaerte CUrgeschichte Ostņreussens",
1929,-lpp. 63):. „Mēs drīkstam atbildēt ap-

stiprinoši uz jautājumu; vai jaunie atnā-

cēji neoļitā austrumu Vislas. novados ir

Uzskatami par baltiešu tautu asins- un

valodas radiniekiem, kuru vēsturiskie pār-

stāvji ir .senprūši, lietuvji, kurši, letgaļi?"

Katrā ziņā, šo problēmu, risinājums stāv

visciešākā sakarā ar mūsu temu: ka d v n

cik tā-1u.atpakaļ senatnē vēro -

ja m i 1a tvie šv . jūrnie cīb as

pirmsākum i? Līdzšinējos ņētijumos
(Dvietes-Lubānas atradumi) noskaidrojies,,
ka na.v ne kā dap amata.r v n'ā tpa r

itkā zcmovi cl ējā akmens lai k -

mc t a zvejn ic k v un medn ic k v

kultūru mūsu novados. Tas no
r

rāda, ka senO zvejniecību -un jūrniecību
niecinošiem secinājumiem arī mūsu nova-

dos nav vietas. Zinātne tos neattaisno.
No agrākiem zinātniekiem par seno lat-

viešu jūrniecību rakstījis A. Bilen-

šteins savā grāmatā „Holzbauten d.

Letten". Viņš izsakās, ka senos laikos
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latvjiem nebijis lielu jūras kuģu. Tos,

svešvārdā „kogge", „chocho", „kocke"

v. c. latvieši neesot pazinuši. Te atkal

metodoloģiska kļūda: jūrniecības vēsture

ziemeļu ūdeņos un Baltijas jūrā pavisam

nesākas ar lieliem „kuģiem", bet_— vien-

kocēm, izveidotā formā — lielam juras

laivām, kādas pazīst mūsu dainas. Sav-

kārt R. M a 1 v c s s („Aizsargs", 1939. nr.

9.) domā, ka mūsu tautas dziesmu

liecības attiecoties uz laikme-

tu priekš vācu ienākšanas, se-

višķi uz vikingu laiku pēdējo posmu (kopš

1000. g.) un tā turpinājumu.

Mēs savā pārskatā esam mēģinājuši

sniegt latviešu jūrniecības vēsturiski-tipo-

loģisku vērtējumu kopš vissenākiem lai-

kiem sakarībā ar jūrniecības vēsturi zie-

meļu ūdeņos vispār. Apcerējuma pamats

— Latviešu senatnes pētītāju

biedrībā un radiofonā lasītās lekcijas,

tāpat publikācijas vairākos izdevumos —

„Jūrniekā", „Zv. Mēnešrakstā", „Aizsar-

gā" v. c. Apcerējums nedomā atvietot

latviešu jūrniecības vēsturi, bet uzskatams

par tēmas iepriekšēju studiju. Laika un

līdzekļu trūkuma dēļ vismazāk izdevies

pārskatīt latviešu seno jūrniecību 13.—17.

g. s. un atmodas laikmetā. Metodoloģisku

iemeslu dēļ autors bijis spiests atturēties

no latvju dainu tekstuāla skaidroju-

ma, līdz tam, kamēr mūsu vēsturiska va-

lodniecība nebūs notīrijusi dainu tekstus

jūrniecības jautājumos no vēlāko laiku

pārslāņojumiem un nedos mums (kauču

arī tikai varbūtēji) viņu seno jēgumu laik-

metiskā kārtojumā.

Rīga, 1939. g. novembrī.

Sava apcerējuma vispārēja daļa esmu

vadījies no šādiem atzinumiem:

Austrumbaltijā īsta barbarisma posms

nav kostatējams pat kaulu un akmens kul-

tūras laikmetā;

šīs kultūras nesēji, sākot ar Ancilus bei-

gu posmu Skandināvijā tiklab Austrum-

baltijā ir zvejnieki un mednieki;

nav pierādīts, ka baltiešu senciltis ne-

būtu bijušas arī mednieku un zvejnieku

kopas;

nav pierādīts, ka Austrumbaltijas visse-

nākie iedzīvotāji bijušas lapu un samojedu

ciltis;

pēc vairāku pētnieku materiāliem, som-

ugrus 4.—2. g. s. pirms Kristus Austrum-

baltijā neatrodam. Igaunijas iedzīvotāju

etniskais sastāvs šinī posma ir vel pro-

blēma;

„ķemmes keramika" (senvietās) par se-

vi vien nav pietiekoša nešaubāmam et -

nis ka m datējumam;

pirmie cilvēki un viņu kopas, kas, ledā-

jiem atkāpjoties un kūstot, ieradās Skan-

dināvijā un Austrumbaltijā Ancilus pos-

mā, atnesa sev līdzi tos materiālās un

sabiedriskās kultūras sākumus, kas jau

bija izveidojušies citur;

Austrumbaltijā jau tūkstošus gadu pie-

derējusi nevis austrumu, bet gan Baltijas

jūras kulturblokam, kādēļ nav nejaušība
dažu pētnieku konstatētas baltiešu formas

vairākās Austrumbaltijas akmens laikme-

ta senlietās un rotās.

M. Sams.
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Latviešu senā jūrniecība.

I.

Jūrniecības sākumi ziemeļu ūdeņos akmens un bronzas

laikmetos.

Chronists Indriķis Latvietis atstāstot

kādu dramatisku notikumu 13. g. s. sā-

kumā Rīgas pievārtē, raksta: „Romas

krēsla bīskaps noteikti aizliedza zem

anatemas visiem apmeklēt tirdznieciskā

nolūkā Zemgali, sevišķi vinu ostu. Šo
faktu vēlāk paši tirgoni slavēja, to pa-

šu ost v ar kopēju lēmumu vini nolika

zem aizlieguma; ja kāds... tirdznieciskā

nolūkā iedrošinātos vinā ieiet,... tam

tiktu atņemta manta un dzīvība." Šinīs

rindās nepārprotami pasacīts, ka šāda

zemgaļu osta tiešām bijusi
2), un tai pie-

kritusi svarīga nozīme Austrumbaltijas

jūras tirdznieciskos ceļos. Bet vai zem-

gaļi bija arī jūrnieki? Senvēsturnieks

prof. fī. Moora
3), rakstot par svešām

ietekmēm Igaunijas senatnē, atzīst, ka

igauņiem vidējā dzelzs laikmetā svarīgā-

kais bijis zemgaļu kultūras centrs —

starp Bausku un Auci. Šis novads top

par kultūras centru ap 400. g. pēc Kr. un

turpmāk ir ļoti nozīmīgs arī Baltijas

jūras novadiem ziemeļos. Zemgaļiem
bijusi osta... netālu no Austrumbaltijas

lielākā satiksmes ceļa, saka prof. Moora,

pasvītrojot, ka vēsturiskos laikos

Austrumbaltijas novados tur-

pinājās senvēstures tradici-

j a s. Mūs interesē šis secinājums sakarā

ar latvisko sencilšu jūrniecību, kas ma-

zāk pētīta.

Šīs problēmas aktuālo nozīmi vēl reiz

pasvītro jūrniecības un zvejniecības sen-

lietu atradumi, ko ieguvis Rīgas pilsētas

vēsturiskais muzejs galvaspilsētas sen-

vietu pētijumos 1938. g.
4) Armijas ekono

miskā_veikala būvlaukumā pirmo reizi ie-

gūti vērtīgi norādijumi par Rīdzeni kā

senu ūdens satiksmes ceļu. Rīdzenes
krastā, pie tag. Rīdzenes ielas, kādreiz

x) Indr. Livon. chron., IV, 6—7.

2) „Senatne un Māksla" I, 1939., lpp. 13.

3) H. Moora, Die Vorzeit Estlands, 1932, lpp.

71. un c.

4) Galvas pils. Rīgas vēst. muzeja iegūto sen-

lietu izstāde, K. Apinis, lpp. 11. un c.

gājis bojā — sadedzis un nogrimis —

kāds lielāks kuģis, no kura pāri palikušas
vairākas koka brangas, apšuvuma koki,
kuģa kniedes un naglas. Atrasts koka en-

kura fragments un citi kuģniecībā lietoti

darba rīki. Otra kuģa atliekas vēroja-

mas pasta krājkases būvlaukuma pētiju-
mos, kas 1939. g. atjaunoti. Šie kuģu at-

radumi pierāda, ka senrakstos dau-

dzinātā osta Rīdzenes grīvā

vai attakā nav izdomājums un

mits, bet Rīgas senvēstures

tiešamība, šī osta pastāvējusi pirms

mūsu novadu „uzzēģelēšanas" 12. g. s. ot-

rajā pusē. Tāds ir cand. hist. R. Šņores
secinājums

5): „Rīgas senvietu pētijumi

un bagātais senlietu materiāls — ļauj tai-

sīt drošus slēdzienus par Rīgas pastāvē-

šanu sen pirms viņas t. s. dibināšanas

1201. g., par senās Rīgas ostas un

Rīdzenes upes izbūvi un nozī-

mi kuģniecībā..." raksta mūsu pēt-

nieks: „Mēs redzam, arī pagātnē Rīga

bijusi latviska, līdzi veidojusi latvis-

ko kultūru..." Citiem vārdiem: vēstu-

riskie laiki ari Rīgas pievārtē turpina

senvesturē pasāktās tradīcijas. Mums
savukārt jāpārskata šis secinājums sakarā

ar latvisko sencilšu jūrniecību. Uzde-

vums nav viegls: Lubānas, Dvietes, Plo-

ču purva un c. senvietu pētijumi devuši

mums pāri 50 vidējā akmens laikmeta

senlietu —• zvejniecības un medniecības

amatrīkus, kas apliecina Austrumbaltijas,
Rītprūsijas un ziemeļzemju šī laikmeta

samērā vienādu kultūru, bet mūsu nova-

dos līdz šim nav atrasts neviens senās

kuģniecības liecinieks — kuģis, vai dainu

vārdiem — jūras laiva, kas piederējusi

latviskām senciltīm. Senraksti nešaubā-

mi apliecina tikai divu — zemgaļu un Rī-

dzenes ostas pastāvēšanu senvēsturē,

kuršu cilts jūrniecību. Indriķa chronikā,

daudzinot „z c m g a 1 v ostu", tomēr neko

nestāsta par vinu kuģniecību, izņemot kā-

du apšaubāmas vērtības atzīmi sakarā ar

8) Ibid., ievada.
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Vienkoce — „bullītis" Latgales ezerā. No autora

krājuma.

Ikšķiles pils jaunceltni
6): „Zemgali...

atnāca ar lielām k v ģ U tauvām un do-

māja
—

pili ievilkt Daugava..." Nezi-

nām, kā un kur . radušās šīs „kuģu ' tau-

vas". Tādēļ latvisko sencilšu jūrniecī-

bas likteņus skaidrojot, mums ejami'citi

ceļi: pārskatāma senā jūrniecība ziemeļu

ūdeņos, īpaši ņemot vēra daudzās chro-

niku un senrakstu liecības par seno kuršu

kuģniecību, un vērojot Austrumbaltijas

piejūras novadu kultūras samērā lielo

vienādību_ jau vidējā akmens laikmetā.

Senā jūrniecības technikā mus tipolo-

ģiski interesē trīs posmi:" pirmatnējie_ jū-

ras satiksmes' līdzekli,, airu un buru jūras

laivas, viņu rašanās. Bet jau te vērojam

grūtības: kuģniecības un kuģu būves sā-

kumi slēpjas nezināmās mūžu tālēs un

grūtāk uztverami, nekā citi materiālas

kultūras liecinieki
7). Katrā ziņā, Kapri

salas nometnes vecākā, Helgolandes, An-

glijas, Sardinijas, Kretas — jaunākā ak-

mens laikmetā liecina par kuģniecības at-

tīstību, kas tālu pārsniedz piekrastes

braucienus, jo visas šīs salas bija sasnie-

dzamas tikai jūras ceļā. Viņa satiksmes,

līdzekli tajos senajos laikos mums na_v
pazīstami, tomēr nav domājams, ka cilvē-

ki nokļuvuši minētās salās, lietojot t. s.

„dabiskos satiksmes līdzekļus," piem., no

saknēm atrautus. kokus vai citādi. Drī-

zāk pieņemams, ka viņi izmantojuši juras

ceļam plostus vai ādām pārvilktas, laivas

pēc dažu ziertieltautu parauga. Vispār, ju-

ras laivu būve katrā novadā pieskaņojas

ūdeņu, dabai un izejvielām. Mežu bagā-

tos novados jūras satiksmei bija visērtāk

būvēt plostus un darināt ar uguns un ak-

mens cirvja palīdzību izdobtas vienkoces,

kādas vēl tagad vērojamas mūsu iekšējos

ūdeņos un dienvidjūrās. Tādēļ arī Talsu

'0 Indr. Liv. chron, l, 6.

7 ) M. Ebert, Reallex. d. Vorgesch. XI, 1927/28,

lpp. 235 un turpmāk.

Vilkumuižas ezerā atrastās vienkoces pie-

derība senvēsturei- ļoti; problemātiska.

Valmieras apkaimes Brendiķu purvā at-

rastai laiviņai varbūt nozīme tikai kā

kulta ierocim»
_

Izejvielai svarīga vieta

seno kuģu būvē vispār senatne. Nilas

satiksmē lietotas lēzenas barkas; kas vei-

dotas no papirusa , saiņiem,. Tigras un Ef-

ratas ūdens ceļā vēl šodien lieto lokveida

braucamos rīkus kurvja. pinumā, Titika-

kas ezerā — Bolivijā — niedras laivas-,

citur — plostus, kas veidoti no uzpūstām

sašūtām ādām. Bronzas daikmeta sākuma

zelta kultiskās. laiviņas Jitlandē veido-

tas pēc smailīšu parauga un atbilst-laivas

tipam, kura brangas no saknēm vai val-

zivs ribām ar ādu pārvilktas. Vislielākā

nozīme kuģu būves vēsturē bija laivas ti-

pam, kas „apšūts" koka mizām vai ādām.

Turpmākā attīstībā šo neizturīgo apšuvi

atvieto kokmateriāls — dēli, kas pārlaidu

technikā — sastiprināti nevis naglām vai

kniedēm, bet pēc senākā - parauga „sašū-

ti", ko liecina vairāki atradumi.

-1932. g, Igaunijā . Narvas upes krastā

atrastas kādas laivas atliekas, kuras izpē-

tot noskaidrojies, ka laivas dēli sastipri-

nāti t. s. „šūšanas technikā", kurai lieto-

tas koku saknes. Dēlu starpas noblīvetas

ar darvu piesātinātām sūnām. Atradumu

pārskats iespiests igauņu zinātniskas

b-bas 1933. g. ziņojumos. Viņa autors G.

Rānks norāda: „Kauču nav izslēgts, ka

„šūtās laivas" Eiropā kādreiz bija loti iz-

platītas, tomēr pēc literatūras datiem vē-

rojot, jāsecina, ka tās lietotas galvenā

kārtā Eiropas ziemeļzemes, krievu un

zviedru lapu novados, Somijā, Karelijā,

Ledus okeāna piekrastē un dažuviet Zie-

melsibirijā. Domājams, kā tas bijušas

Satiksmē arī Somijas juras līci un Lado-

gas ezerā. Vistālākā vieta uz dienvidiem,

kur reģistrētas šādas „šūtas laivas, ir

kāda Dānijas sala. Igaunijas atradums

gan nepieder aizvēstures laikiem, no ku-

rienes tomēr nāk .šī „laivu šūšanas" tech-

nikā. šādā secībā — mizas, ādas. koks."

Tādā kārtā, par mūsdienu kuģa seno

priekšteci uzskatams saknēm atrauts

koks — „dabiskais satiksmes līdzeklis",

tad plosts — vairāku koku savienoļums,
izdobta vienkoce, koka mizām vai adām

apšūtas laivas, raksta H. Kraemers
8). To-

mēr šīs pakāpes nav_ visur vienādas, īpa-

ši dienvidos kuģu būves attīstība bijusi

Cita. Nav arī jādomā, ka izdobta vien-

koce ir mūsdienu kuģu vienīgais priekš-

8) H. Craemer, 5000 Jahre Segelschiffe, 1938,

lpp. 17 un turpm.



9

tecis, iespējama arī citāda attīstība un

technikā. kurā vērojam divas lielas joslas

— dienvidos — Vidusjūras, ziemeļos —.

Baltijas jūras un Skandināvijas tradīcijas.

Nešaubāmi, ka Vidusjūras lokā, Ēģiptē,

kuģu būvniecība bija samērā augsti izvei-

dota jau 5. dinastijas laikā, ap 2700 g.

pirms Kr. un pat vēl agrāk. Te ģludbū-

ves technikā veidotie kuģi jau brauca ar

burām, t. s. „rājas zēģeli", kas ziemeļu

ūdeņos nešaubāmi vērojama tikai 8.-9.

g. s. -pēc Kr., pirms tam — lietotas lielās

jūras ai r v laivas. Te rodas jautājums,

kad īsti sākās , jūrniecība ziemeļu ūdeņos

un Baltijas jūrā?

Vispirms nedomāsim, ka senā zvejnie-

cība, viņas dvīņu māsa jūrniecība un

kuģniecība bijuši primitivi darbības vei-

di. Nav arī šaubu, ka tikai aktivas, spē-

cīgas un drošas kopas sekoja ziemeļu

virzienā aizslīdošam ledājam un pirmās

k'olonizēja arī mūsu zemes novadus, pa-

sāka ziemeļu ūdeņos un Baltijas jūrā pir-

matnējo kuģniecību. Katrā zinā, Lubānas

ezerā.
9) atrastais kaulā trīsšķautnu dun-

cis ar apm. 1500 līkloča ritmā novieto-

tiem ieurbumiem liecina par vina veido-

tāju — vidējā akmens laikmeta zvejnie-
ku un mednieku meistarību un .mākslas

gaumi.. Zīmīgi,- ka.līdzīgi kaula ieurbu-

mi ģeometriskā ritmā vērojami arī vai-

rākās ziemeļzemju šī laikmeta senlietās.

Kopenhāgenas nac. muzejā vērojam ap-

brīnojami skaisti veidotus krama dunčus,
kas apliecina akmens laikmeta ļaužu lie-

lu 'meistarību. Bet jūrniecībā? Te var-

būt bija citi apstākli?

„Ja malajieši jau sirmā senatnē brauca

pāri Indijas okeānam uz Madagaskaru

un pāri Klusajam okeānam uz Polineziju,

un, domā franču etnogrāfs Bivē, — sa-

sniedza pat Dienvidamerikas piekrasti,
vai tad, jautā pētnieks Nekels,

10

) ziemelei-

ropieši nespētu to, ko veica ekvatora krā-

sainie cilvēki?" Abi piederēja dabas tau-

tām, neprata rakstīt un lasīt. Tās ir sla-

vējamas īpašības, saka minētais pētnieks,

bet diezin vai bija senlaikos vajadzīgas

jūras drošu kuģu būvei un jūras tālbrau-

cieniem? Te bija nepieciešama cita pras-

me, ko nemācija viduslaiku skolās, spējas,
ko vispār nevar iemācīties, jo tām jābūt
iedzimtām. Ka šādas mākas un spēju zie-

meļeiropiešiem senvēsturē trūktu, ir pat-

varīgs pieņēmums, kuram- grūti atrast

piemēru. Lietpratēji ir citās domās. Zvied-

:I) ~Senātne un Māksla", 1939., I, lpp. 41.

30). G. Neckel, Germanen und Kelten, 1929, lpp.

27 un turpm.

Vienkoce dienvidjūrās mūsu dienās.

ru zinātnieks'Monteliuss atzīst, ka jaunākā
akmens laikmetā vērojama, tieša jūras sa-

tiksme no Skageraka uz Angliju. Nav

arī pamata domāt, ka priekš Kristus-zie-

meļu laivas bijušas daudz citādākas nekā

vēlākā laikmetā. Ziemeļu ūdeņos tālā

senatnē vērojamas nevien vienkoces un

„plostu kuģi", bet arī tāljūras laivas, kas

spēja uzņemt 30—40, apvienojoties flotē

— pat tūkstošus vīru ilgiem braucieniem

atklātā jūrā, par ko vēsta senislandiešu

teikas. Arī senkuršu jūras spēks bijis ie-

vērojams. Vērojot Nidamas 3. g. š. lielo

jūras airu aivu un to salīdzinot ar. mūsu

piekrastes lielām zvejlaivām. jāsaka, ka

vinu būvtechnikā, pamatnē, 1000 gados,

maz kas grozijies. Arī valodnieciski dati

liecinot par kuģniecību Ziemeieiropā vai-

rākus g. tūkst, pirms mūsu laika rēķina.

Katrā zinā, raksta Nekels, jūrniecība zie-'

melu ūdeņos būs sākusies pirms ģermā-

ņu rašanās. Tas jāsecina arī vērojot jū-

ras satiksmes lielo vecumu, tās nesēji

gan uzskatami pār ziemellaudīm vai indo-

eiropiešiem, bet ne tieši ģermāņiem. To

pa daļai pierāda arī fakts, ka tālā Islandē

jau pirms. normaniem ieradušies ārieši

ķelti un salu kolonizējusi. Keltiskie īru

mūki, kādus normani sastapa 8.-9. g. s.

Islande, vēlāk kļuva augsti cienīti skolo-

tāji un zinātnieki Rietumeiropā. Norvēģu

tauta mūsdienas pierādijusi, ka mākslas,

zinātne un izveidota, jūrniecība nav nesa-

vienojami pretstati. Absolūtos skaitļos

norvēģu tautai, kas tikai nedaudz lielāka

par mūsējo, pieder kuģu tonnaža 4., bet

relatīvi — uz galvām sadalot — pirmā
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vieta pasaulē. Arī teiksma vēsta, ka nor-

vēģis Laifs Eriksons uzzēģelējis Ameri-

ku 500 gadu pirms Kolumba.

„Islandes atrašana un kolonizācija, ko

veica ķelti un īru mūki," raksta Fr. Nan-

ses
11): „liecina par lielu drosmi un māku.

Tomēr ķelti un īri Britanijas salās nekļu-

va jūras braucēja tauta. Te celmlauži

kļuva norvēģi, kas parastās piekrastes

kuģniecības vietā devās tālajās jūrās. No

viņiem mācijās citas tautas."

tos pieskaita bronzas laikmetam.
13

) Šie zī-

mējumi ir stilizēti un jājautā, kādi bija to

pirmparaugi tieši jūras satiksmē? Neiz-
slēdzot iespējamo dienvidzemju ietekmi,
Fr. Nansens 14) tomēr domā, ka šie klin-

šu zīmējumi veidojušies Skandināvijā pat-

stāvīgi un tiem bijuši savi paraugi jūras

satiksmē ziemeļzemēs. Bet kādi? Seno

kuģu stilizētos zīmējumus uz zviedru Bo-

huslenas klintīm pārskatot, H. Krae-

mers
15

) 1938. g. izdotā publikācijā se-

Akmens laikmeta „plosta kuģis", kas rekonstruēts, atšifrējot kuģu zī-

mējumus uz Norvēģijas un Zviedrijas klintīm. Pēc H. Kraemera.

Šķiet, ka tipoloģiski vecākais satik-

smes līdzeklis ziemeļu ūdeņos akmens

laikmetā bija izdobta vienkoce. 1878. g.

Šlezvigas-fiolsteinas „Vallemooras" pur-

vā atrasta ozola vienkoce 41 pēdu garu-

mā. Otra šāda laiva atrasta Anglijā, Lin-

kolnširas novadā.
12) Abas laivas pieder

akmens laikmetam, domājams, veidotas

Skandināvijā. Vēlāk Glazgovas novadā

atrastas ap 20 šādas vienkoces, kas pēc

lietpratēju domām noderēja braucieniem

no Skandināvijas uz Angliju vai līdz Bal-

tijas jūras austrumu krastam. Šī tipa

laivas atrastas vēl Dānijā, Zviedrijā un

Norvēģijā, mūsu novados noteikti datētu

šī laikmeta atradumu trūkst. Bet tas ne-

nozīmē, ka šādas vienkoces te nebija.
Lielu ievērību un pārrunas izsaukuši

laivu zīmējumi uz ziemeļzemju klintīm,

v) Fr. Nansen, Nebelheim, I, lpp. 250 un

turpm.
12) A. Malvess, Latv. t. dainas, izd. „Lit.", I,

lpp. 355 un turpm.

cina, ka to pirmparaugs varētu būt vie-

nīgi īpatni veidots „p los t a kuģi s",

un sniedz tā asprātīgu rekonstrukciju zī-

mējumā. Cita klinšu zīmējuma pirmpa-

raugs —■ no bronzas laikmeta beigām (ap
600 g. pirms Kr.), pēc autora domām va-

rētu būt ādām vai koka mizām apšūtas

jūras laivas. Vēlajam bronzas laikmetam

pieder arī kāda īpatna ieskaņa senajā

Kursā — apm. 12 laivveidīgi krā-

vumi ar ugunsapbedijumu paliekām urnās

un nelielos šķirstos, Talsu un Ventspils

apr., ap 10—12 km atstatumā no jūras.

Līdzīgi „laivu kapi" pazīstami Gotze-

mē.
16) Dr. Ed. Šturms domā, ka „laivu

kapi" Kursā nepieder baltiešiem. Prof.

Fr. Balodis pasvītro, ka tie apliecinot

tiešus mūsu novadu sakarus ar Skandina-

13> Cit. Reallex., lpp. 236.

") Cit. op. lpp. 258—259.

15) Cit. op., lpp. 38—39, 53.

16) Latv. archeologija, 1926., lpp. 33—34. Sk.

arī Latv. vēsture, lpp. 65.



11

viju bronzas laikmetā. Ņemot vērā sacī-

to par seno jūrniecību ziemeļu ūdeņos, šie

sakari techniski iespējami un nav iemeslu

domāt, ka tie risinājušies vienpusīgi jūras

ceļā no Skandināvijas uz mūsu zemēm.

Un ja tā, tad ūdens satiksmes līdzekļos

nav domājama liela izšķirība starp abu

novadu jūras laivām, kas tomēr akmens un

bronzas laikmetā bija plašākai rosībai un

satiksmei nepiemērotas. -S tra vj š kā-

pinājums radās, ievedot jūras satik-

sme t. s. „Nidamas tipa" laivu, kuras pa-

raugs atmsts 1863. g. Ziemeļšlezvigas

purvā. Tā pieder apm. 3. g. s. pēc Kr.

un ir tālaika kuģu būves meistardarbs.
Šo 22,84 m garo laivu, kuras korpusu vei-

doja 19 brangas un ārējo apšuvi 6000

dzelzs kniedēm sastiprinātas 11 plankas,

virzija braucienos 15 pāri airu. Tā pie-

skaņota jūras vilnu ritumam. Senai jūr-

niecībai paveras plašas izredzes.

Bronzas laikmeta satiksmes līdzeklis ziemeļu ūdeņos — mizām

apšūta jūras laiva. Pēc H. Kraemera.

II.

Senraksti par kuršu cilts jūrniekiem.

Pārskatot jūrniecības attīstību zieme-

ļu ūdeņos akmens un bronzas laikmetos,,

atzinām, ka šī laikmeta ūdens satiksmes

līdzekli — vienkoces, „plostu kuģi", ādām

un mizām apšūtās laivas plašākai ro-

sībai nebija piemērotas. Senai jūrniecī-
bai Baltijas jūrā un ziemeļu ūdeņos pavē-

rās plašas izredzes, ievedot lietošanā t. s.

„Nidamas tipa" jūras Jaivu, kas pieder
3—4. g. s. pēc Kr. Šo apm. 8,8 to til-

puma laivu dzina airi un rodas jautā-

jums: kad īsti Baltijas jūrā un ziemeļu

ūdeņos ievests satiksmē pilnīgāks tips —

buru laivas? Šī problēma speciālā li-

teratūrā skaidrota, bet vienprātības nav.

Jādomā, ka bronzas laikmetā ziemeļos
brauca airu laivās, kauču ēģiptiešiem bu-

ru kuģi bijuši jau ap 3000 g. pirms Kr. Ta-

cits
17) liecina, ka zviedri, ziemeļnieki, nav

pratuši lietot buras. Cēzars raksta par

venetiem pie Luaras grīvas,
18), ka tiem

bijuši krietni jūras kuģi no ozola koka,
šos kuģus dzinušas ādas buras. Otrs jau-
tājums: vai buru māka ziemeļos veidoju-
sies patstāvīgi jeb tā aizgūta no Vidus-

jūras, varbūt — ēģiptiešu paraugiem? Fr.

Nansens apšauba, ka ziemeļnieki kuģu

būvtechniku būtu aizguvuši no venetiem.

Domā, ka tā ziemeļzemēs izveidojusies

patstāvīgi, vai arī dienvidu paraugi no-

17) Tacitus, Germania, 44: „Suionum civitates

classibus valent — nec velis ministrantur nec

remos m ordinem lateribus adiungunt."

18) Fr. Nansen, Nebelheim, I, lpp. 42—43, 260

—261.
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kļuvuši ziemeļos bez verietu starpniecī-
bas. Ņemot vēra lielo līdzību ziemeļnie-

ku t. s. „-vikingu laiku" un vecākā posmā

grieķu, ēģiptiešu un pat asiriešu kuģos

vai to attēlos, jādomā, ka šo līdzību radi-

jusi kāda ietekme. lespējami, ka tā nākusi

nevis- ūdens ceļā, gar Eiropas rietumpie-

krasti, bet sauszemes ceļā no Melnās jūras

uz Baltijas jūru. Nav izslēgts, saka Fr. Nan-

sens, ka ziemel n i eku laivas t i p s

vi spirms sācis i zv c i dot. i es'

Baltijas jūras ūden os. Pirmā

zas laikmetā — t, s. „kogge tipu". „Ku-

ģis" tā tad vispār mūsu ūdeņos ir sveš-

nieks, dainās šis satiksmes līdzeklis-
saukts — „laiva". Ne bez pamata.

400.—800. g. s. ziemeļzemēs sākās

plašākos apmēros izceļošana, kuras viens

zars novirzās uz austrumiem —: mūsu no-

vadiem un krievzemi,
10) otrs — rietu-

miem un ziemeļiem. Siro un tirgojas.
Šiem uzdevumiem atbilst jūras laivu divi

tipi, kuru rašanos vērojām agrāk. Balti-

jas jūrā un ziemeļu ūdeņos valda nepa-

Baltijas jūras piekrastē atrastās laivas fragments, kuras dēļi sa-

stiprināti šūšanas technikā. Šūšanai lietotas koku saknes.

daļā pasvītrojām, - .ka t. s. „Nidamas
laivas" tips musu piekrastē vērojams vē!

šodien: tas pieskaņots Baltijas jūras viļ-

ņu ritumam. Tāpat šo jūras laivas tipu

redzam šodien Norvēģijas rietumu un zie-

meļu piekrastēs._ Nav šaubu, ka šis tips
sava meistariskā veidojumā pieder senai

kultūrai un ir gadsimtu attīstības sasnie-

gums. „No Baltijas jūras," secina
Nansens: „š i s laivas tips varēja
i z_p lati tie sNorvc ģ i j ā vn še ie-

gu i savu liekā-ko pil nī b v." Nor-

vēģu oolarpetnieks apšauba Tacita liecī-

bu, ka ziemeļnieki nav pratuši zēģelēt:
šī liecība varētu attiekties galvenā kārtā

uz kara kuģiem. kam_ bija nepieciešami
airi, bet ne citiem taljuras braucējiem.
Grūti esot iedomāties, ka ziemeļnieki ne-

pratuši izmantot vēja spēku jūras braucie-

niem pirms t. s. „vikingu laikiem". Fe-
niķieši un grieķi būvējuši ātrus zēģelnie-
kus, t. s. „g_aros kuģus", ar airētājiem,
karam un juras laupīšanai, bez tam otru

tipu — platākus, dziļākus un smagākus —

tirzniecības kuģus. To pašu vērojam;ari
ziemeļu ūdeņos: smailos garos kuģus —

„Langschiff" un tirdzniecības kuģus, Hati-

rasta rosība. Kuģu būvē vērojami izcili

sasniegumi: tos apliecina t. s. Osebergas

un Gokstates kuģu atradumi Norvēģijā.
Šie kuģi pieder 8,—9. gadsimtam un viņus

dzina airēs un 'burās — „rājas zēģele".

Gafele, foka unjdivers ziemellaivās nav

vēl_pazīstami. Šo jūras laivu apmēri ļoti

ievērojami, tās ir toreizējās un pat taga-

dējās laivu būves meistardarbs.
20) Ose-

bergas kuģis, salīdzinot ar Nidamas tipu,

ir krietns solis uz priekšu laivu būvē.

Garums palicis gandrīz agrākais, bet pla-

tums -ap 2 m lielāks, tā tad pieaudzis

laivas tilpums. Ja Nidamas laivai jūras

braucienos nepieciešams balasts, tad Ose-

bergas laiva konstruktīvi tik pilnīga, ka

pietiek viņas laužu, ieroču, pārtikas U- c;

krājumu svara, lai nodrošinātu šīs laivas

stabilitāti tālbraucienos. Osebergas lai-

va būvēta no ozola koka. Zīmīgi, ka kon-

struktīvi tā ir nevis kuģa, bet laivas tips.

10) B. Nermann, Die Verbindungen zwischeu

Skandinavien und. dem Ostbaltikum, 1929. lpp.

10—11 un turpm:
20) H.Craemer, 5000 Jahre Segelschiffe, lpp. 81

—84.
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tipiskā pārlaidu technikā. kādā būvē

arī šodien jūras laivas mūsu v. c. piekras-

tēs. Šī pārlaidu teehnika vērojama Bal-

tijas jūrā jau mūsu laika rēķina sākumā,

ja ne agrāk. No tā secināms, ka sen ai s

pirmtips izveidotā Baltijas

jūras satiksmē ir ■ p.rāva iur a s

īa i v.a, kas noderīga tāIbrav c i e-

nie m. Techni.ski tiem noderēja jau Ni-

damas tips, bet īsti gan tikai Osebergas

airu — buru laiva, kas vairākus gadsim-

tus valdija Baltijas jūrā, arī tai laikā, ku-

rā par kuršu braucieniem uz Dāniju un

Zviedriju vēsta senraksti.

„Stūrmanītis gudfis vīrs,

Tas prot laivu nostūrēt,

Ar vējiņu, pret vējiņu ..." 21)

ci.— lietoja jūras tālbraucieniem visā Bal-

tijas jūrā un ziemeļu ūdeņos, tad vēlākā

laikmetā, kad satiksme kļuva, vēl dzīvā-

ka, savstarpēja ietekme laivu būvē nav

apšaubāma. 9.- g. s. t. s. ■ Gokstat.es 'kuģa'

.atradums 1880. g, pie Oslo fjorda liecina

par ziemeļu kuģu būves^ nepārtrauktu at-

tīstību un kāpinājumu. Šīs laivas atdari-

nājumu 1892. g. nosūtīja uz Ameriku un

"tā pierādi ja. savas izcilās juras . spējas.
23)

Viņas būvtechniku nepārskatīsim, jo tipo-

loģiski Go'kstates kuģis pieder mums jau

pazīstamam buru-airu laivas . paraugam,

kas kļuvis vēl pilnīgāks: ķīla garums

- 20,1, laivas platums — 5,1, četrstūru bu-

ras augstums — 12,0' m, apšuve pie vad-

niem augstāk pacelta, visgarām kuģīiebu-

„Laivas kapenes" Kurzemē. Pieder bronzas laikmeta beigu posmam. No

"Latv. vēstures".

lasām latvju dainā. Nezinu pasacīt, kad

īsti radusies šī daina, bet tipoloģiski tā

raksturo to posmu Baltijas jūras satik-

smē, kad vēji kalpoja jūrniekam, kad jū-

ru šķērsoja buru laivas, kas 7.-8. g. s.

bija plašos apmēros noticis fakts. Ose-

bergas laiva nav savrupatradums. tā rak-

sturo tipu un posmu ziemeļu jūrniecības,

vēsturē. Arī šī laikmetā laivu atradumu

mūsu novados pag_aidām nav, bet latvju

jūrniecības , lietpratēji
22) vienprātīgi rak-

sta, ka mūsu senču laivas pec

lieluma un iekārtas nebūs ne-

ko daudz atšķīrušās no zie-

meļnieku kuģiem. Kapt. A. Mal-

vess pasvītro, ka seno normanu laivu tipu

ar maziem grozijumiem saglabājuši mūsu

zvejnieki. Līdz pat šodienai viņi lieto

pārlaidu būvi, veido krietnu ķīli, tāpat lie-

lajām jūras laivām — kārbām abus vadņus

stipri izliec, laivu galus tādejādi stipri pa-

ceļot. Ja akmens laikmeta laivU — vienko-

21) Latvju tautas dainas I, izd. „Literat",

lpp. .369. . • .

. 22) A. Bandrevičs, Mūsu senču zvejnieku darbi

uz jūras Indriķa chronikā un. tautas dziesmās;

to pašu kapt. A. Malvess, Latvju dainās, cit. op.

vēta grīda, vidū — namiņš. Varēja braukt

ar- sānu vēju. Katrā ziņā, Osebergas un

Gokstates laivas pieder techniski pilnīgā-

kiem paraugiem ziemeļzemju senvēsturē:

par viņu noderību tāljūras braucieniem

šaubu nav. Citiem vārdiem, 7.—9. g. s.

vērojam Baltijas jūrā un zie-

meļu ūdeņos techniski pilnīgi

i z v c i d o tu k v ģ n i c c ī b v. „Kompass"

te parādās gan tikai 13. g. s.
24), braucie-

nos nācās vērot citas zīmes: polārzvaig-

zni, putnu lidojumu, straumes, ūdens krā-

su, jūras dziļumu, visu, par ko stāstija

piedzīvojuši laivu vadītāji tālbraucienos.

Laivu ātrums nebija mazs
25): no Ber-

genas Norvēģijā Farvelas ragu Grenlan-

de varēja sasniegt sešās dienās, Angliju

— pie laba vēja — trijās.

Šo tālbraucienu pamatne— sirojumi un

tirdzniecība. Šai nolūkā veidoti juras lai-

vu divi tipi — „garais kuģis" un tirgo-

tājs". Itin dabīgi, jo senlaikos karš un

23) B. Hagedbrn, Die Entwicklung d. wichtig-

sten Schiffstvpen bis ins 19 Jh., 1914, lpp. 4.

" 2i)' Fr. Ņansen, cit. op., lpp. 267.

-'•) B. Nordenstreng, Die Zūge der Wikinger,

1925, lpp. 30.
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tirdzniecība bija cieši saistīti, veicināja
kultūras izplatīšanos, raksta N. Abergs:

26)
tirdzniecība caur novadu • ražojumu ap-

maiņu, bet karš tuvinot uzvarētāju un uz-

varēto tautību kultūras. Mūsu novadu sa-

karus ar Skandināvijas zemēm un Zie-

meļvācijas novadiem bronzas laikmeta

beigas apliecina t. s. „laivu kapi" Kursā,

Dzelzs laikmetā sakari kļuva vēl dzīvāki.

Par to daudz liecību. Bet šo sakaru rak-

sturs palicis agrākais — siroja un tirgo-

jās. Tā Egila (10. gadsimts) sagā lasām

par vina un Torolfa „garās laivas" siroju-

miem Baltijas jūrā, Kursas piekrastē. Sa-

tu okeānu", no Dānijas uz Angliju. Kopš

600. g. pēc Kr. starp baltiešiem senprū-

šiem un gotzemniekiem pastāvējuši tirdz-

nieciski sakari. 28) Daudzinātā senprūšu

apmetne — tirgus Trusso atradās tag.

Elbingas vietā. Seno sakaru —• sirojumu
loks Baltijas jūrā paplašinās: viņam pie-

saistās kuršu sencilts. Fr. Krūze savā

pētijumā „Necrolivonica" pag. gadsimta

vidū (vērojot seno naudu atradumus Dien-
vidkursā) raksta, ka Baltijas novadiem

bijuši tirdznieciski sakari ar sentautām

mazākais 1000 gadu pirms daudzi-
nātās vinu „v zzēģel ē š a n a s".

3. g. s. "jūras laiva" (Nidamas tips) dodas braucienā.

H. Kraemera rekonstrukcija.

gā sacīts: „Uz 15 dienām slēdza līgumu
(mieru) un tirdzniecības norunu." Vispār,

senraksti un senislandiešu sāgas vēsta

lielu rosību šinī laikā Baltijas jūrā un zie-

meļos. Rodas un veidojas ziemeļu vien-

valstis, notiek asas cīnās, tāli sirojumi.

Daudzinātā Egila (Skalagrimesona) laikā

šie notikumi risinās Norvēģijā, Dānijā,
krievzemē un mūsu novados,

Anglijā, Īrijā, Islandē, Rietumeiropas pla-

šos novados. Sāgās lasām
2T

) par 660 ātr-

ejošiem vendu kuģiem, uz katra bijuši 44

vīri un 2 zirgi. Dānu ķēniņš Ēriks brau-

cis ar 720 kuģiem uz Norvēģiju. 11. g. s.

sākumā ķēniņš Knuts ar kara floti no tūk-

stots lieliem kuģiem esot braucis pa „bri-

26> N. Aberg, Krieg v. Handel m vorgesch. Zeit

Congr. sec. archeol. Baltie, lpp. 233.
21) Thule, XVI, lpp. 256, 274 un c.

-6 g. s. pie Grobiņas atradusies got-

zemnieku apmetne. Dr. A. Bīlmanis
29)

pieved izrakstu no kāda nezināma angļu

sūtņa ziņojuma, kas iespiests 1701. g. Ta-

jā lasām:
„

Jau ... zviedru ķēniņš
...

sūdzējies, ka latvieši iebrūkot Zviedrijā,

un ar tiem iesācis karus." Tāpat vina

pēcnācēji karojuši ar livoniešiem, arī dā-

ņu ķēniņš. Angļu autors secina: torei-

zējie latvieši bijuši varena, ievērojama

tauta.
30) Acīmredzot, šie „latvieši" ir kur-

ši — jūras braucēji. Jo Indriķa Latvieša

chronikā
31) lasām: „Zemi bija nopostī-

juši
...

kā to bija paraduši darīt Zviedri-

28) Ml. Sams, Baltijas vēsturnieku sanāksmes

zinātniskais mantojums, „Br. Zemes" il. piel.

1938., nr. 26—33 nod. 3>.

29) E. Brastiņš, „L-ja, viņas dzīve un kultūra".

30) „A powerfull, considerable people."
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jas un Dānijas valsti... kurši un igau-

ni." Arī kurši — siroja un pec

tolaiku tradicijām. To liecina šads tā_pa-
ša chronista tekts:

32) „Kurši... parādi-

jās ar 8 pirātu (faktiski — kara) laivām

pie jūras krasta Zundā." Sākās cīna. Kur-

ši atbrīvoja no kravas savu
...

kuģu

priekšējās daļas
...

virzija tos pret pre-

timnākošiem ... salika divus kopā
...

un

atstāja starpu starp ikvieniem diviem ci-

tiem." Tekstā pasacīts, ka kuršu kuģi
veda kravu un tiem bija noteikta kaujas

kārtība jūrā. Un šie kuģi nebija mazie.

Svešnieki vai „peregrini", kā raksta chro-

nists, „nespēja aizsniegt ienaidnieku (kur-
šus), kas stāvēja augstu pār viņiem." Pe-

regrini cīnu zaudēja un — atkāpās. Tas

noticis 1210. gadā, kad kurši ar sabiedro-

tiem devās lielā kara gājienā pret Rīgu,

lai nokratītu svešnieku jūgu. „Un ... rīta

ausmā visa jūra rādijās kā ar tumšu mā-

koni pārklāta," saka chronists.
33). Šis

salīdzinājums pasaka, ka kuršu jūras

spēks arī skaitliski bijis loti ievēro-

jams: tas aizpilda lielu platību Rīgas pie-

vārtē. Protams, ka lielāka kuršu flote

nevarēja rasties īsā laikā: tā tad kuršiem

tāljūras braucējas laivas bijušas jau ag-

rāk. To vēsta arī senraksti. Bremenes

archibīskaps Rimberts
34), stāstot par

854. g. notikumiem Kursā, saka, ka dāvi,

sapulcējuši lielu skaitu kuģu, devušies uz

kuršu zemi, lai sirotu un pakļautu kuršus

savai varai. Bet, kā zino chronists, šis

dānu flotes brauciens beidzies neveiksmī-

gi: kurši apvienojušies, dāņus sakāvuši

un ieguvuši kara laupijumu. Par kur-

šiem — tāljūras braucējiem vēsta senis-

landiešu sāgas. Tās stāsta, ka lielā Bre-

valas kaujā, Baltijas jūrā, pie Zviedrijas

krastiem, piedalijušies arī kurši. Kādā

sagā
35

) lasām: „Hakons sargāja zemi no

vikingiem (kas smagi postija Dānijā), ven-

diem un citiem austrumu ļaudīm, arī kur-

seni ck i c m." Arī vēlākos laikos, rak-

sta Indriķis
3G): „Frizi ar peregriniem

...

Gotlandes salā
...

atrada
...

kuršus ..."

Visi šie teksti nepārprotami liecina, ka

kurši — jūras braucēji bijuši

Dānijā, Zviedrijā, Gotlandē,

daudzās Baltijas jūras zemēs

un salās. Pēc prof. Tarasova do-

31) VII, 1

32) XIV, 1.

33) XIV, 5.

34) Senās Latvijas vēstures avoti, I, lpp. 3.

35) Thule, XVI, lpp. 114.

36) XIV, 2.

mam,
37) musu senči uzturējuši satik-

smi un tirdznieciskus sakarus... un uz-

meklējuši savām laivām pat Ņevas upes

grīvu. Somu avoti liecina, ka starp mū-

su novadiem un Somiju bijuši sakari jau

pirms 2000 gadiem. Pēc visa sacītā mūs

nepārsteigs Indriķa vēsts par „zemgalu
ostu" 13. g. s. sākumā, kas bijusi tik bīs-

tama sāncense peregriniem, ka vini to

aizliedza apmeklēt zem nāves soda pie-

drauda. Vērojot mūsu senču jūrniecību,

viņas pēdas runakmenos, sāgās, chroni-

kās, senlietās, dainās, īsti novērtēsim

mūsu senvēsturnieku secinājumus, ka Rī-

ga bijusi osta un latviešu apdzīvota sen

pirms 1201. gada. Bet tas nav viss.

Kopš 600. g. uz austrumiem no ziemeļ-

zemēm plūda jūras ceļā cits — normanu

vilnis. Par to vissenākās liecības vērojam

Gutasagā, kas vēsta par gotzemnieku ceļo-

jumiem Daugavā (Dyna) uz krievzemi un

Bicanti.™) 862. g. notiek zviedru ķēniņa

Olava kara brauciens uz „Ezerpili" un

„Apuli". Par normanu jūras braucieniem

uz Austrumbaltiju vēsta kādi 10 rūnakme-

ņi. Nedervales rūnakmens stāsta par kā-

da tirgoņa braucienu krietnos kuģos (ap
1040. g.) uz Zemgali, ap Kolkas ragu (til
simicala... um tumisnis). Arī tā laika

sāgās ir vēstis par normanu braucieniem

uz mūsu novadiem: nav šaubu, vinu ku-

ģi piestāja arī senajā Rīgas ostā. Tāpat

šis normanu vilnis jūras ceļā plūda uz

Alandu salām, Somiju, pasāka viņas ieka-

rošanu un pakļaušanu zviedru varai,

krievzemi, Igaunijas salām — Vormsi,

Saarema, Ruhno, kur zviedri mīt vēl šo-

dien, tāpat Senprūsiju un vendu zemi tag.

Ziemelvācijā. Visas šīs liecības apvieno-

jot, jāsecina, ka Baltijas jūras sa-

tiksmē no 600 g. līdz Hanzas

laikiem valdijusi ārkārtēja

rosība: viņas aktivie dalīb-

nieki — norman i, vendi, sen-

prūši, kurši-un sāmsalieši, zie-

meļģermanu, slavu, baltiešu,

somu gr v ciltis. Jo arī tās — rosī-

gas Jūras braucējas daudzina senās chro-

nikas. Indriķis,
39) atstāstot 121 L g cīņas

gaitu Siguldā un Turaidā, atzīmē, ka ne~

regrini un citi karotāji te ieguvuši ap 300

sāmsaliešu un reveliešu kuģus, kas līdz

cīņu vietai bija uzbraukuši augšā pa Gau-

ju. Tie esot bijuši — lielāki kuģi vai

3T
) A. Bandrevičs, cit. op., lpp. 6.

38) M. Sams, Normaņu kuģi senajā Rīgas os-

tā, „Br. Zeme", 1938., nr. 238.

39) XV, 3.
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svešvārdā „ņiraticas nāves", mazākos

chronists neskaita.

Šī rosība ziemeļu ūdeņos un Baltijas jū-

rā sākās pielietojot jūras laivu satiksmē

buras, bet kad tas īsti noticis — nav no-

sakāms. Šī rosība un dzīvā satiksme ie-

tekmēja samērā vienāda kuģa tipa izvei-

došanos un būvtechniku, viņas divi noza-

rojumi — sirojumi un tirdzniecība — di-

vus kuģu tipus: ātrbraucejas kara laivas

un kravas, kuģus. . Šie pamattipi vēroja-

mi arī mūsdienu kuģu būvtechnikā.

III

Dainas par mūsu seno jūrniecību.

lepriekšējos rakstos vērojām, ka Balti-

jas jūras satiksmē no 600 g. līdz Hanzas

laikiem piedalījušās ziemelģermanu, sla-

vu, baltiešu un somugru ciltis: sirojumu'

un tirdzniecības nolūkos. . Treškārt: šie

spēki piedalījās ārī jaunu valstisku

vienību nodibināšanā. Piemēri:

Islandes brīvvalsts un krievu valsts sāku-

mi 9. g. simtā. Senie jūras braucēji bija ne-

vien sirotāji, tirgoņi, bet arī dzīvi orga-

nizējošs spēks. Normanu braucienos val-

dija stingra kārtība un dišciplina. Tā iz-

veidojās jūras paradumos, kas prasija uz-

ticību vadonim, un nesatricināmu drosmi

cīņās. Kādā sagā lasām, ka neviens ne-

drīkst bēgt, pat ja tam nāktos cīnīties

pret 11 ienaidniekiem,. un nedrīkst pār-

siet vātis agrāk kā nākamā dienā.
40)

leroču brālība bija loti cieša: tā saistīja

brauciena dalībniekus īpatnā kara drau-

dzē. Lielāko braucienu pavēlnieki bija

īsti jūras ķēniņi. Tos bieži vien apbedija
vai sadedzināja viņu staltajā kuģī. Šī cie-

šā organizācija un vienotā vadība pār-

vērta senos jūras braucējus par lielu un.

pretiniekiem bīstamu spēku. Citiem vār-

diem, mūs interesē nevien seno jūras

braucēju skaitliski ievērojamā rosība

Baltijas jūrā - kopš 6.—.7 g. s., bet arī

viņu orga n i z aci ja, paradumi, brau-

cienu kārtība — toreizējie jūras satiks-

mes likumi.

Tā laiku kuģu lielumu nosacija pēc a i -

r v skaita. Kara — „gariem kuģiem"
parasti bija 20—30 airu, šādu skaitu vēro

chronists Indriķis mūsu ūdeņu kuģos
41).

Olava Trigvasona daudzinātam kuģim
„Ormam garajam" bijuši 34 pāri airu. ķī-

ļa garums —
45 m, kas apm. divreiz pār-

sniedz Osebergas laivas garumu. Šinī
kuģī varēja braukt ap 300 vīru. Savā
laika tas bija lielākais kuģis ziemeļos. Bet
drīzi vien parādijās vēl lielāki. Ķēniņa

40) Ralf Nordenstreng, Die Zūge d-er Wikin-

ger, 1925, lpp. 55 un c.

41) A. Bandrevičs, Mūsu senču. .. darbi uz

jūras, lpp. 5.

Knuta Lielā flotē Anglijas braucienā bi-

jis kuģis ar 60 airu pāriem. Parastie ku-

ģi tālbraucieno.s ar 20—25 airu pāriem

varēja uzņemt ap 80—90 personu, lielā-

kie ietilpa augstākā grupā. Sākumā šos

ātrbraucējus izmantoja tikai kara draudzes

pārvadāšanai, vēlāk tos pielāgoja arī cī-

ņām uz jūras. Kravas kuģiem cits tips:
tie daudz lielāki, platāki un augstāki.

Brauca galv. kārtā ar vēja spēku. Kara

laivām, turpretim, bet airiem bija. grūti
iztikt: tie viņām nepieciešami manevrē-

šanai cīņās.
Mūsu militārās senvēstures pētnieks

V. Lamsters
42), pārskatot seno kuršu jū-

ras braucēju likteņus, pasvītro, ka pēc

Indriķa Latvieša ziņām spriežot, lielie

kuģi, kurus chronists dēvē par . „pirāti-

ca nāves", virzas uz priekšu gān burām,

gan airiem. Tādā kārtā arī šeit vēroja-
ma tipoloģiska vienādība starp ziemeļ-
zemju un senkuršu jūras laivām vai ku-

ģiem. Bīskaps Alberts pirmā braucienā

uz Livoniju savācis ap 500 krustnešu un

ieradies Daugavgrīvā 23 kuģos. Uz kat-

ra kuģa iznāk caurmērā 25—30 vīru —

apmēram tikpat, cik toreiz mūsu ūdeņu

jūras laivās. Rodas jautājums, kādi viņi

izskatijās?
T. s. „piratica" kuģu tips uzska-

tams par raksturīgu Eiropas zieme-

ļiem un mums nav iemesla domāt,
ka Baltijas tautu kuģi būtu daudz

atšķīrušies no vispārējā tipa, pasvīt-

ro. V. Lamsters. Nav noliedzams, ka

etnogrāfiskās savādības un vietējās

dicijas varēja radīt zināmas atšķirības

starp dažādu tautu kuģiem, bet tas arī

negroza tipu vispārējo konstrukciju. Vi-

sai skaidri šo domu izsacījis arī kapt. A.

Malves
43): „Kuģis jau no sirmās aizvēs-

tures ir visu tautu koņizdomājums. Tas

attīstījies lēnām, bez kādiem lieliem

42) V. Lamsters, Kursu juras braucēji XII—

XM g. s.

,43) Senais latviešu kuģis un jūrnieks, cit. op.,

lpp. 351.
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straujiem lēcieniem. Gadu tūkstošiem

visu jūrmalu tautas lietojušas vienādus

kuģus, un senatnē nav vēroja-

mas tik lielas starpības kuģu
konstrukcijā, kā pēdējos 50

gados, kad līdzi straujai technikas at-

tīstībai izveidojas arī jauns kuģa tips —

metāla tvaikonis, kāda senatnē neviena

tauta nepazina. Apmeklējot vēl tagad

Āzijas un Āfrikas dabas tau-

tas, atrodam kuģus, kas gan-

drīz ne ar ko neatšķiras no se-

nā tipa. Starp ēģiptiešu 12. dinastijas

laupītāju — pirātu kuģus. Bet mēs jau

vērojam, ka senie jūras sirotāji nevien

laupija un postija, bet arī tirgojās un or-

ganizeja dzīvi. Bez tam par „piratica"
sauca īpaša veida vieglus ātrgājējus ku-

ģus, tipu, no ka attīstijusies modernā ka-

ra flote. Mūsu chronikās daudzinātam

„piratica nāves" Vidusjūrā atbilda —

gali ot s. Līdzīga veida kuģis ir arī —

libu ma. Par tiem kādā XII g. s. sa-

cerējumā atrodam šādu atzīmi: „Bet ko

vecie dēvēja par „liburnām", to tagad sauc

par galea; tas ir garš, šaurs un p a-

Romiešu tirdzniecības kuģis ap 1. g. s. pēc Kr.

H. Kraemera zīmējums.

laikmeta, Hanzas kuģu tipu

viduslaikos un mūsu laiku Āzijas tautu

tipu — Birmas džonku ir loti mazas at-

šķirības, kauču vinu veidošanas starp-

laiks sniedzas 3—4000 gados". Arī šis

mūsu jūrniecības lietpratēja secinājums

runā par labu viedoklim, ka kuršu

sencilts savu jūras laivu vei-

dojumā 8.—13. g. s. gāja vienādā

solī ar kuģniecības technikas

un prakses attīstību ziemeļu

ūdeņos un Baltijas jūrā vis-

p ā r. Tādā kārtā varam uzskatīt šo jau-

tājumu par noskaidrotu un izšķirtu, kam

visai svarīga metodoloģiska nozīme, jo,
kā sacīts, šī laikmeta kuģu atradumu

mūsu novados trūkst, bet chroniku zi-

ņas — gaužām trūcīgas. Tās burtiski

tulkojot, „piratica nāves" nozīmē jūras

zems kuģis, kam priekšgalā nostipri-
nāts koks, ko parasti dēvē par piesi un

ar ko stiprā triecienā tiek caururbts ie-

naidnieka kuģis." Arī Nidamas lielai jū-

ras laivai bija īpats koka piesis pre-
tinieka kuģa gremdēšanai. Vār-

du „galions" pazīst arī 13. g. s. vācu

rakstnieki, tikai gan sakropļotā veidā kā

„galine", reizēm šo cīņas kuģu tipu dēvē-

dami par „Roupgaline", t. i. laupītāju —

pirātu galionu, kas atbilst chronista Indri-

ķa lietotam nosaukumam — „piratica".
Domāts ātrgājēja un cīņas kuģa tips. Šīs
atzīmes mums nepieciešamas, lai gūtu

iespēju vērot senās jūrniecības atbalsi

latvju dainās. Arī šai ziņā grūtības ļoti
lielas: mums nav zināmi dainu pirmtek-
sti, tās nav arī vēl notīrītas no vēlāku

laiku pārslāņojumiem. Kaut cik



18

skaidrības te varētu ienest prof, V. Si-

naiska ieteiktā ideoloģisko all i -

kurnu metode, kuru savā apcerējumā jau

agrāk pielietojām. Vispiums dažas ie-

priekšējas piezīmes.
Man jau nācies .aizrādīt

44), ka latvju

dainās mūsu jūrniecības un zvejniecības

likteņstāstu vēsturiskā vai sistemātiskā

kārtojuma nav. Viss birums par tiem at-

tiecas uz dažādiem laikmetiem un skar

jūrnieku dzīves un darba atsevišķus

posmus vai nozares. Visam tam bari stāv

tomēr kāda ieskaņa: lielā un dziļā līdzjū-

tība jūrnieku likteņiem un aizlūgums par

tiem:

„Ai, liela vēja matē.

Met jel mieru vakarā,

Daža laba dvēselīte
Uz ūdens līgojas;

Jūrā mani bāleliņi

Vakarēju gājuminu ..."

Dainās ir skaidri pasacīts, kādel tas no-

tiek:

„Dieyinarn velējos,

Maz varītes turēdams,

Dieviņš manu laivu īra,

Vējš matiņus purināja ..."

Tā tad augstākās varas un dabas spēku

rokās ir jūrnieka- likteni uz jūras. Un

dažkārt notiek tā:

„Jūrā gāju. mantas gūt,

Saujā nesu dvēselīti;

Jūras mantu nedabūju,

Dvēselīti pazaudēju..."

Šie nepielūdzamie likteņstāsti reālā va-

lodā: ' . -

„Vakar' slīka oša laiva,

Divi jūras zvejniecini;
Šodien saule _tumši tek

Aiz lielām žēlabām ..."

Dainu dziļi skar jūras braucēju likteni,

par tiem viņa aizlūdz vēja māti, jūras

Nidamas purvā atrastās jūras laivas rekonstrukcija. Pieder apm.

3. g. s. pēc Kr.

Dainas saglabājušas arī ļoti senas tra-

dīcijas ieskanu. Tieši jūrnieks un jūras

zvejnieks ir tie, kas likteņu stundā viscie-

šāk sajūt atkarību no dabas spēkiem, at-

karību no augstākas varas. Šī iemesla

dēl vinī arī kopš sendienām ir ticīgi ļau-

dis. .Vēl tagad Ziemeļnorveģijā un Nor-

mandijā, pirms lielās zvejas sākuma, no-

tiek reliģiskās ceremonijas. To sākums

meklējams vistālākā senatnē. Lūk, kā-

dēļ arī dainas aizlūdz par jūrnieku un

zvejnieku dvēselēm, kas atrodas jūrā, un

daudzina šai sakarībā augstāko varu —

dievību. To liecina vairākas dainas.

„Div' svecītes jūrā dega

Sudrabina lukturos.

Tās dedzina Dieva dēli,

Zvejniecinus gaidīdami..."

Vai arī citā vietā:

„Udens ceļu iesākdams

Dievam devu dvēselīti..."

4i ) M. Sams, Zvejniecība un tas likteņi laika

gaitas, „Zvejn. Mēnešr.", 1938., VI.

mati un liek skumt par jūrnieku nelaimi

visas dzīvības nesējai virs zemes — sau-

lei.

Par visu lemj augstāka vara, nepielū-

dzamais liktenis. Bet dainu jūras braucējs

pats nelaimē rtav pilnīgi bezspēcīgs:.

„Ko nu, brāli, darīsim,

Ūdens nāk laiviņā?

Ņemsim: šķēres, cirpsim matus

Bakstīsim laivas galu..."

Pēdējās rindās, protams, ir dzejisks sa-

līdzinājums: jūras braucējs, dara visu.pat

neiespējamo, lai tikai iznāktu no juras

briesmām kā uzvarētājs. Vēl smagāka ir

šī cīna ar dabas spēkiem tālo ziemelļuru
zvejniekiem, kad viņus pārsteidz vētra.

Te notiekošo raksturo daina:

„Jūra šņāca, jūra krāca.

Ko tā jūra aprijuse?

Aprijuse zvejniecinus
Ar visām laiviņām ..."

' Pēc šādām briesmu dienām — bais-

mās vētras ziemeļu okeānā un Atlantikā,
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visai bieži piekrastē atrod norvēģu juras

braucējā pret klintīm sadauzītas laivas.

To dēlos iecirstie smagie zvejnie-

ku naži liecina,, ka tie bijuši vinu īpaš-

nieku pēdējā saite ar šo dzīvi... Nažus

tad iecērt laivas dēlos, kad tā tiek pie-

lieta ar ūdeni un apgāžas vilnu kalnos,

tie paliek par pēdējo pieturu un atbalstu.

Tieši šajā Norvēģijas piemērā vēro-

jams, ka jūrniecība nemaz nav tik pir-

matnīga nodarbošanās kā senāk prātoja",

sakot- prof P. Šmita vērā liekamiem vār-

diem. Kā. jūras laivu dzinējspēks dainās

minēti airi un buras. Pazīstamais

norvēģu polārpētnieks un zinātnieks Fr.

Nansens pasvītro, ka ziemeltautu jūras
laivas senlaikos dzinuši tikai ari. Zēģelē-

šanas māku un buras pazinuši gan ēģip-

tieši jau apm. 3000. or. Kristus_un tās, do-

mā Nansens, varējušas nokļūt ziemeļos,

pateicoties Baltijas jūras tautu starpnie-

cībai. Kādā kārtā tas īstenībā noticis —

nezinām, bet fakts ir tas, ka norvēģu vi-

kingi savās lielās jūras buru laivās, kas

pat vēl šos laikos ir laivu būvniecības

braucot ziemeļu ūdeņos,
bez kompasa un citiem mūsdienu navi-

gācijas instrumentiem, uzzēģelējuši Is-

landi, kur nodibināta vinu valsts, tālo

Grenlandi un Laifs Eliksons, kā vesta sā-

gas, pat Ameriku- — 500 gadu pirms Ko-

lumba. Pirms norvēģu vikingiem Islan-

dē pa jūru ieradušies jau ārieši, ķelti —

no tagadējās Īrijas. Savas valstis šie zie-

meļu vikingi dibinājuši bez Islandes vēl

Anglijā, Normandijā un pat Vidusjūras

krastos — Sicilijā, kur, tāpat.kā „varjags

Rjuriks" 9. g. s. otrā pusē Krievzemē, ie-

radās, lai radītu. organizāciju un kārtību

un veidotu valstisko vienību. Zīmīgi, ka no

svešniekiem, kuri kādreiz valdijuši mūsu

zemēs, vienīgie arī gaišas atminas atstā-

jušie ir ziemeļnieki — zviedri. Tālab ir

pasaciņa tas, ka senie vikingi bijuši vie-

nīgi jūras laupītāji — sirotāji. Laupītāji
nedibina valstis! Vēsture pazīst arī kur-

šu vikingus, tālo jūru braucējus ļau-
dis, kas nebaidijās rosmes un bries-

mu uz ūdens.

Atzīme dainā par braukšanu pret

vēju liecina par seno latvju jūras brauk-

šanas māku un sastopama daudzos vari-

antos. Šo dainu komentētā izdevumā

pareizi saka V. Mansfelds. — ka māka

jūrā arī pret vēju braukt liecina par se-

no latvju jūras braucēju diezgan augstu

buru mākslu. Kā un kur šī māka radu-

sies, to neizšķirsim, tikai atzīmēsim, ka

vina mūsu un ziemeļu ūdeņos jau tālā se-

natnē bija izveidota līdz visaugstākai pil-

"Osebergas jūras laiva" Oslo brīvdabas muzejā.

nībai un atļāva doties pat tāljūras brau-

cienos.. Par to vēsta arī daudzie senrak-

sti. Vēl atzīmējams, ka tieši Norvēģijas

visa kultūrvēsture
45) apgāž secinājumu,

ka jūrniecība bijusi pirmatnīga nodarbo-

šanās. Fakti liecina pretējo. Vispār šis

secinājums radies pieņēmumā par kul-

tūrvēstures šādu pakāpenību: zvejnieki —

mednieki — stādu lasītāji — lopkopji —

zemes kopēji, kā šīs attīstības augstākā

pakāpe. Pirmkārt, katrai nodarbībai pa-

matā ir dabiskie apstākli, piem., tundrā

zemkopība nav vispār iespējama. Otr-

kārt, ziemeļnieku rases ārieši vēsturē iz-

rādījušies tikpat spējīgi jūrnieki-zvejnieki
kā zemes kopēji.

Treškārt, daudzas neāriskas tautas,

piem., lapi, samojedi v. c, kas jau se-

natnē bijuši nomadi — lopkopji, tādi ir

vēl tagad. Citai dzīvei vini nevar un ne-

grib pierast. Ja viņus apstākli spiež —

tie panīkst, izmirst. Lūk. kādēļ secinā-

jumi par saimnieciskās kultūras attīstī-

bas pakāpēm bieži izrādīsies nepareizi.

Tā norvēģu zinātnes savāktie materiāli

par vistālāko senatni — akmens un bron-

zas laikmetiem — liecina, ka Norvēģijā

šinī posmā jūrniecība — zvejniecība un

medniecība (Fangkultur) bijusi cieši

saistīta ar lopkopību un lauksaimniecību.

Pēdējās nozares ziemeļzemes apstākļos

tai laikā bija visai nedrošas. Ražas va-

rēja izpalikt, kādēļ vajadzēja atrast arī

citu darbu. Tas bija jūrniecība — zvej-

niecība un medniecība, kas no sava gu-

vuma vien pārtikt arī nevarēja. Tām

bija nepieciešama maize, pavalgs, kas,

ņemot vērā lielos ziemeļzemes attālumus

no laukkopības centriem (tanī nozīmē

pat šodien!), ļaudis uz vietām spiež pie-

45) A. Broegger, Kulturgeschichte des nor-

weg. Altertums, 1926.
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vērsties arī graud- un lopkopībai. Par

to liecina jau mūsu apcerējumā citā sa-

karībā pārskatītie varenie senie zīmēju-

mi un gleznas Norvēģijas klintīs. Tās at-

rastas lielā skaitā vienkopus ar abu šo

kultūru simbolu — valzivi, kuģi. briedi

v. c. Klinšu zīmējumu vietas senatnē pa-

rasti bija svētvietas. Te jūrnieks

un mednieks lūdza dievību — augstāko

«Dievinām velējos.

Maz varītes turēdams ..."

un daudzās citās.

Kā zināms, senie jūras braucēji vēro-

ja savas laivas «kursu" pēc putnu lido-

juma. Atminu par šiem putniem — jūr-
nieku draugiem un palīgiem saglabājušas

vairākas dainas:

A. Krūkas glezna — „Kauja Zundā 1210." Priekš-

planā kuršu „kara laiva". Šinī jūras kaujā kurši

guva uzvaru pār krustnešiem.

varu_ — palīdzēt viņiem darbā un iegu-

vumā. Zemnieks lūdza auglīgu gadu. bet

visi kopā — aizsardzību pret nezināmiem,
vareniem dabas spēkiem. Šī tradicija

vērojama jau akmens un bronzas laikme-
tā. Savukārt mēs, šai sakarībā pārskatot

latvju dainas, vērojam vinu atzīmes par

dievības varu jūras braucēju likteņos. Šī
juras braucēju atkarība no vareniem da-
bas speķiem ir būtiska, pirmatnīga un jo

spēcīgāka senatnē, kad tautām nebija
mūsdienu moderno kuģu un navigācijas

instrumentu. Luk, kādēļ arī mums tiesī-

ba latvju juras braucēju likteņu dainās

sadzirdēt vistālākās senatnes atbalsi,
piem.:

„Dzeltenā cielaviņa.

Meties airēs galina.

Pārnes mani pār jūrām

Pa dziļiem ezeriem..."

vai arī

„Dzeltenā cielaviņa,

Meties stūra galiņā;
_

Ja tu labi aizstūrēsi.

Dabūs' Rīgas sudrabiņ'."

Jau agrāk aprādīto iemeslu dēl mēs

atturēsimies izprast dainas tekstuāli, bet

visai zīmīgi, ka otrajā dainā runāts par

cielaviņu kā „laivas stūrētāju". Šeit la-

bākā gadijumā varēsim saskatīt — «ideo-

loģisku atlikumu": t. i. «kursa" noteikša-

nu senatnē pēc putnu lidojuma. Tas vel
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šodien palīdz kaut cik orientēties virzie-

nā jūras zvejniekam, kura laivā nav ne-

kādu navigācijas instrumentu.

Ka jūru varēts pārbraukt nelielā laivā,

liecina šāda daina:

„Es pārbraucu pār jūriņu
Ar ozola škembelīti."

No ozolkoka veidotas jau akmens laik-

meta 41 pēdu garās vienkoces, kas at-

rastas Anglijā, no tā paša materiāla tai-

sītas venetu, Nidamas, Osebergas lielās

jūras laivas. No ozolkoka veido vēl šo-

dien kuršu cilts savas lielās zvejlaivas

Klaipēdas novadu „kuršu marē", kas ne-

šaubāmi loti senas. Turpretim, jaunāko

laiku mūsu piekrastes zvejlaivu un kuģu

būvē ozolkoks būs retums: to lieto vai-

rāk brangām. Tādā kārtā arī aug-

šējā daina izprotama tikai ar atlikumu

(šķembelīte!) metodes palīdzību.

Indriķa chronika liecināja par kuršu

flotes laivu lielu skaitu. Parasti mūsu

piekrastes zvejniekiem ir katram I—2,
lielākais 3 laivas, pie kam lielākās izman-

to „zvejas draudze", tā tad vairāki. Kuģi

vispār mūsu piekrastē negul, izņemot ga-

dījumus, ja tie uzņem malkas vai citu

kravu. Bet ko saka daina?

„Mūs pašam stūrmanim

Sešas laivas sedumā ..."

Nešaubāmi — te atkal senāko laiku

liecība, kad zvejniecība bija ciešāk ar

jūrniecību saistīta nekā tagad. Daži pēt-

nieki domā, ka šī daina raksturojot liel-

kunga Jēkaba laikmeta kuršu t. s. zem-

nieku kuģniecību, bet to pārskatīsim turp-

māk.

Katrā zinā par lielāku kuģu būvi musu

piekrastē senākos laikos liecina šāda

daina:

„Trīs gad's laivu kaldināju

Daugaviņas maliņā;

Kad iekāpu laiviņā,

Vāczemē nolīgoju."

«Trīs gadi" nepieciešami īsta jūras ku-

ģa būvei: vienā saved materiālu, sazāģē,

otrā to kaltē, trešā — būve kuģi. Vārds

„laiva" mūs nemaldinās — tas pielieto-

jams arī kuģim, kas ir svešvārds un, do-

mājams, aizgūts no hanziešu — „kogge".

Dainas, no tā konsekventi vairoties, lieto

senāko — „laivas" nosaukumu, kas pie-

lietojams tiklab 8.—13. g. s. jūras satik-

smes līdzekļiem un mūsu piekrastes ta-

gadējām zvejlaivām, kuru tips nav visos

ilgos gadsimtos daudz pārvērties. Kuģa
— „kogges" attīstības pēdu dainu lokā

nav. Kuģis viņām bijis un palicis sveš-

nieks. Šai zinā nosaukums un īstenība

saskaras, jo visumā svešie ienācēji, no-

dibinot Baltijas jūrā Hanzas tirdzniecis-

ko monopolu, izbeidza tiklab ziemeļu vi-
kingu varu un sirojumus jsa arī rādija grūti

pieveicamus šķēršļus musu senču jūrniecī-
bai un viņas dabīgai attīstībai. Kā sa-

cīts, ar_ nāves soda piedraudu aizliedza

apmeklēt arī «zemgaļu ostu." Protams, tas

nenotika īsā laikā, pat ne vienā gadsimtā,
bet ilgstošā cīņā ar mūsu senču un citiem

speķiem uz jūras, kas pretojās vācu Han-

zas kundzībai.

Mūsu senču jūrniecības techniskās pro-

blēmas pēc latvju dainām plašāk skaidro-

jis arī nelaiķis Ansis Bandrevičs. Viņš
norāda

46

), ka trīs gadus kaldinātie kuģi,
kas daudzināti dainās, varējuši būt tikai

prāvi, galvenā kārtā sirotāju kuģi, jo pa-

rastās lietojamās, pat selgu laivas paga-

tavo vienā vasarā. Senči varēja būvēt

kuģus Daugavas krastā un izdevīgās

vietās jūrmalā, kur dzīvoja veikli laivu

meistari. Kuģu būvēšana bija loti iecie-

nīts amats un ļaudis tam nodevušies ar

lielu patiku, ko liecina šāda daina:

«Es bij' laivu taisītājs.

Rokat mani jūrmalāi.

Jūras meitas man apsedza

Baltajām villainēm."

Seno ziemeļnieku tradicijas pazīst īpa-

tu veidu — sadedzināšanu vai apbedīšanu

kuģī. Protams, tā apbedīja tikai augstā-

kos vadoņus — juras ķēniņus, jarlus un

tiem līdzīgus. Kuģi izvilka krastmalā un

tur notika svinīga apbedīšanas ceremoni-

ja, līdzdodot (vai sadedzinot) nelaika dār-

gākās lietas — ieročus, rotājumus, ēsmu

v. c. Pateicoties šai tradīcijai ziemeļze-

mēs uzglabājies „kapu kalniņos" neskārts

senais ziemeļu vikingu kuģis — jūras lai-

va. Jo parasti šo „nāves laivu" klāja

smilšu uzkalniņš, kas labi saglabā ko-

ku. Zīmīgi, ka arī mūsu dainā ir ieska-

ņa: „Rokat mani jūrmalāi", ar to gribēts

pasacīt, ka senais jūras braucējs vai lai-

vas būvētājs ar visu savu dzīvi un arī

pēcnāvē pieder jūrai — jūrmalai. Liecī-

ba par latvju jūrniecības senumu. Arī

dainā minētā „villaine" ir latvisko sen-

cilšu piederums.
Jūrmalnieki vairas ņemt mutē vārdu

„kuģis", kālab arī dainās šis vārds maz

lietots, bet viņa vietā «laiva", dzīvnieka

nosaukums — „sirma cūka", «balta aita",

«melnais vērsis", «baltais gailīts" un citi.

Kurzemes jūrmalā vēl nesen daži tālbrau-

cēju kuģu īpašnieki mēdz sacīt: «Mana
1 a i v a pienākusi no Amerikas." Arī māņ-

ticīgie Dundagas jūrmalas zvejnieki izvai-

rijās lietot vārdu kuģis. Dainās lasām:
46) Cit. op., lpp. 5. un c.
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«Melna cūka jūrā brida,

Dengas kule mugurā.'. .""

vai arī:

«Melnais vērsis baltiem ragiem

Brien pa jūru baurodams..."

tas Pats:

«Balts gailītis kuplu asti

Pār jūriņu diegu vilka ..."

citā izteiksmē:

«Balf aitiņa jūru peld

Sudrabirja . radziņiem ..."

saka daina. Jau vērojām, ka putni biju-

ši seno jūras braucēju ceļveži. Putni tos

neatstāj arī nedienā.

«Kur skriesiet melnie ' kraukli.

Bez saulītes vakarā? "

Māmiņai zinu dot,

Dēliņš jūras dibenā..."

saka šādos gadijumos daina. Jūras darbs

prasa visu cilvēku, viņa māku, spējas,
drosmi un prātu. Bet par to viņa sa-

Senie koka enkuri ar akmens svaru, Rīgas pilsētas vēsturiskā muzejā.

Zem «radziņiem" te jāsaprot — masti,

„astes" — stūre. Citiem vārdiem — jū-

ras buru laivas, kas raksturo jau izvei-

dotu ūdens satiksmi Baltijas jūrā.

Jūrniecība turpinās no audzes audzē:

«Tēvs dēlam laivu taisa

No ozola dēlīšiem."

Tas varēja notikt gan tikai dzelzs laikme-

tā, kura ieroči dod iespēju apstrādāt «ozo-

la dēlīšus".

Tāljūras braucieni prasa lielu māku,
kādas nav vis katram «stūrmanim":

«Ne visiem stūrmaņiem

Ūdens ceļu izzināt..."

vam uzticamam „arājam", kā dainā zīmī-

gi nosaukts jūrnieks, dod visu:

«Jūrā eimu. jūrā teku,
Jūrā manim daudz vajaga:

Jūrā mani mieži, rudzi,
Jūrā bēri kumeliņi..."

Citiem vārdiem — jūra dod viņas dēliem

maizi un pārtiku. Vēl vairāk —■ vina dod

arī naudu, ko atnes tāljūras tirdz-

niecība.

~'Jūrā gāju naudas gūt," lasām dainā,

kas tālāk norāda, cik šis darbs bīstams:

«Saujā nesu dvēselīti;

Balta bija jūras nauda,

Dārga mana dvēselīte ..."
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Ka dainās domāta tieši tirdzniecība, to

rāda šāds teksts:

„No Vāczemes uz Liepāju

Veda naudu pār jūriņu,
Nebūt ostu sasnieguši,

Nebūt nauda Aizputē. .."

Te jāpiezīmē, ka senā Aizputē, Tebrā,

bijusi osta, kurā varēja iebraukt.'lielās jū-

ras laivas, nākot no Sakas — Pāvilostas.
Par tirdzniecību liecina arī cita daina:-.

«Viegli tek man laiviņa

Caunu ādu piepildīta:

Pretim nāca Rīgas kungi.
Siekiem naudu mērīdami."

laš* ciešas un spēcīgas saknes tautas vis-

tālākā senatnē. Arī šai zinā dainas nav

pieņēmušas, svešu ietekmi, pat valodā

vairoties no - «kuģa" nosaukuma, kauču

raksturojumos .vērojam visas viņa pazī-

mes. «Nevar arī pieņemt," saka A. Bandre-

vičs: „ka pēc svešnieku iebrukuma mūsu

.zemē jau tūliņ nobeidzās iedzimto darbi

uz jūras un jūras tirdzniecība ar 'ārze-

mēm. Svešnieku vara vēl ilgu laiku bi-

ja vāja, un; kamēr senču vadoni rīkojās

patstāvīgi, vinu darbība uz jūras nebijā

diezin cik apdraudēta",
šis apdraudējums iesākas zemgaļu un

Mirušā senā jūras ķēniņa sadedzināšana kuģī. Attēls no skolu

muzeja rīkotās ziemeļvalstu mācības līdzekļu izstādes Rīgā.

Caunu ādas krava ir dārga prece. Citiem

vārdiem, senču jūras laivas pārvadājušas

arī ļoti dārgu kravu. Tās brauca uz Dā-

niju, Zviedriju, Vāciju, Somiju. Šādus
braucienus skaisti raksturo daina:

~Teci, mana oša laiva.

Simtu jūdžu dieniņā.

'Es tev došu ronu taukus.

Smalku lmu zēģelīti"
...

Te domāta ātrbraucēja buru laiva, ku-

ras zemūdens daļas pret pūšanu un apāug-

šanu ar zālēm ieziestas ronu taukiem.

Lietoti koka enkuri ar akmens svaru, kā-

di vērojami arī Rīgas pilsētas vēsturiskā

muzejā. Zīmīgi, ka Islandes zvejnieki
vēl nesen, enkuriem lietoja akmeņus. .

Mēs nevaram šeit izsmeļoši pārskatīt

visus bagātos materiālus, kas, no mūsu

viedokļa vērojot, atrodami dainās par lat-

visko sencilšu jūrniecību, bet arī pieves-

to pietiks pierādijumam, ka viņai ir dzi-

Rīgas scnostā, kas bija vajadzīgas vācu

tirgoņiem un Hanzai krievzemes tirgus

iekarošanai (misijas un kolonizācijas

prakses īstā un faktiskā pamatne), un ti-

kai vēlāk varēja pārtraukt vai mazināt

senču jūras satiksmi un tirdzniecību Kur-

sas piekrastē, kurā ietilpa arī Klaipēdas

novada ļaudis. Un kad tas bija noticis,

daudzi Kursas jūrnieki meklēja sev darbu

un dzimteni svešās zemēs. Šīs norises

atbalss dainā:

«lesēdies laiviņā,

Cepurīti vien pacēlu, -

Te palika sīvi kungi.
Te bērie kumeliņi"

...

Un visbeidzot — senču jūrnieku uzņē-

mīgais gars uzglabājās no paaudzes uz

paaudzi, 700 gados tas nebija apslāpēts

vai izdzisis un tautas
_

atmodā —. kolīdz

latviešiem atausa labāku cerību rīts uz

gaišāku nākotni, Kr. Valdemāra ai-
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cinājumā senču uzņēmīgais gars zvejnie-
kos un jūrniekos no jauna parādijās un

attīstījās visā pilnībā. Un techniski

viņš atausa tai posmā, kur bija apsīcis —

stalto latviešu burenieku būvē tālbrau-

cieniem pasaules jūrās.

Ka šīs rindas nav tikai teorētisks prā-

tojums, liecina pieminekļu valdes inspek-

tora J. Jaunzema novērojumi šinīs die-

nās kuršu Nidasciemā, dienvidos Liepā-

jai. Par tiem viņš raksta «Kurzemes Vār-

dā" 1939. g. 21. jūlija numurā:

tālu projām nākotnē. Stipra un sīksti iz-

turīga ir šejienes seno kuršu pēcnācēju
cilts. Par visu vairāk tie mīl juru, kuras

šalkoņa tiem liekas tik tuva. Noraugo-

ties viņos, nāk prātā senie tēvu tēvu tevi,

kas mazos kuģos brauca pari jūrai uz

Skandināviju — ienema tur varenas pil-

sētas un atgriezās ar bagātam kravām.

Šo varonīgo laužu pēcteči dzīvo šeit vēl

šo baltu dienu ar savām labsirdīgajām, de-

bess zilgmes pielijušajām acīm, ar saviem

varenajiem stāviem un spēku.

Kuršu sentipa zvejas laivas Nidasciemā, Klaipēdas novadā.

„Un beidzot vēl dažus vārdus par dzīvi

Nidā. Kā melni, no jūras izkāpuši zvēri,

gar Nidas valguma plūdmali sagulušās

daudzas melnas zvejas laivas. Liels vai-

rums no tām vienkāršas airu laivas, re-

tām ir arī zēģelkoki un iespējams braukt

ar vēju. Motorlaivu šeit vēl nava. Zve-

jas darbos iet kopā ar vīriem arī sievas.

Spēcīgiem airu vēzieniem dzītās laivas

iet tālu selgā pēc plekstēm un mencām.

Pieraduši un saauguši ļaudis ar skaisto

jūru, tā viņiem liekas laipna un labvēlīga

vienmēr. Pat tad, ja viļņiem jau baltas

galvas un meteoroloģiskais birojs zi-

ņo par daudzām ballēm un vētras sig-

nāliem, drošie nidieši, pavērušies jūrā, īsi

un ātri nolemj braukt un izmest āķus.

Viņi pazīst savu jūru. Starp iedzīvotā-

jiem daudz raksturīgu kuršu tipu — liela

auguma, spēcīgiem locekļiem, gaišām_ se-

jām, zilām acīm.. Visos namelos bērnu

svētība. Viņu dzidrās balsis skan kā sud-

raba zvani — atdzīvina un iepriecina še-

jienes dzīvi un ļauj cerībām skatīties vēl

Viņi nebaidās grūtību. Ja arī laiku plū-
duma — viens otrs no viņiem pazūd jū-

ras dzelmē un to tikai pēc laika izmet

krastmalā, jūras gaitās tas neienes ne

mazāko pārmaiņu. Mazais Nidas kapu

zvans, koka zvana tornītī, žēli skan, pie

kapa stāv saliekušies pavadītāji — raud

pakaļpalicēji, bet varenās jūras šalkoņa

pāršalc pāri arī šim notikumam; māte-

jūra prasījusi un saņēmusi ziedu no sa-

viem ļaudīm — ir ar mieru atkal un at-

kal sniegt bagātus lomus — iztikai un

dzīvei."

Varbūt vēl zīmīgāki ir kuršu cilts lik-

teņi kāpās Klaipēdas novadā. Gadsim-

tiem atrauti no savas tautas celma, sve-

šā varā, bez vienas grāmatas savā valo-

dā, bez kursiskām skolām un baznīcas,

kur sludinātu dievvārdus kuršu izloksne,

šie jūras ļaudis saglabājuši latvisko īpat-

nību, tradicijas un etnogrāfiskās vērtī-

bas. Te izpaužas jūras tradiciju titānis-

kais spēks, kas asina prātu un rūda gri-
bu līdz tērauda cietumam.



25

IV.

Senkurši — latvisko jūrnieku un zvejnieku cilts.

Rīmju chronikas autors, rakstot
47) par

pirmo vācu tirgoņu ierašanos jūras ceļā

12. g. s. otrajā pusē mūsu zemes nova-

dos, atzīmē, ka tirdzniecība ar «pagā-

niem" bijusi ļoti veiksmīga. «Pagāni"

pat esot lūguši vācu tirgoņus savus ap-

ciemojumus turpināt un norādijuši, ka

visi tie, kas gribētu nodarboties ar tirdz-

niecību, būšot gaidīti viesi. Sakaru

stiprināšanai dzēruši vīnu un miestiņu,

devuši miera solijumus.
_

«Vācu tirgoni

atgriezās savā zemē un pēc tam vēl bie-

ži brauca uz Livoniju, kur tos sagaidīja

kā mīļus viesus, un vini ilgu laiku pieko-

pa veiksmīgu tirdzniecību," saka chro-

nists. «Vācu tirgotāji bija paraduši bieži

ar kuģiem iebraukt Daugavā," raksta In-

driķis Latvietis
48

). Bet 12. g. s. beigās

un 13. g. s. sākumā aina krasi mainas.

Tirgoņiem sekoja misionāri, kas nāca,

starp citu, ar svešu — kanonisko un lē-

nu tiesību sistēmu mūsu novados, nāca

ar citu dzīves — publisku kārtību zemes

pārvaldē; sāka celt savas kundzības at-

balsta pilis (Zwingburgen) Ikšķilē v. c,

vispirms Daugavas un tad Gaujas ūdens-

ceļu krastos, kopš 13. g. s. vidus — Kur-

sā, kas toreiz aptvēra arī vairākus tag.

Lietuvas un Klaipēdas novadus. Balti-

jas jūras satiksmē tai pašā laikā sāka iz-

zust vieglās ātrgājējas laivas (piratica)

tips, kuru atvietoja īsts kravas kuģis —

«kogge". Tas pieder svešniekiem. Vē-

rojot vinu politiskos nolūkus mūsu zemē,

vietējās ciltis mazgā nost kristību, kal
dažādus plānus, kā no svešnieku kundzī-

bas atbrīvoties, un šai sakarībā tad arī

notiek kuršu flotes lielais kara brauciens

1210. g. uz Rīgu, ko jau agrāk pārskatī-

jām. Bet te vēl kāda cita nozīmīga pro-

blēma.

Senraksti no latviskām senciltīm ka

jūrniekus daudzina vienīgi kuršus. «Pie

jūras ir kāds novads, ko Kurzemi sauc,

tā kādas piecdesmit jūdzes gara," lasām

Rīmju chronikā: «Šinī novadā kristie-

šiem nav labi nākt, ja tie negrib zaudēt

mantu un dzīvību." 49) Par kuršu cilti

(curones) ir zinas Rimberta, Bremenes

Ādama, Rīmju, Indriķa un krievu chro-

nikās. Senislandiešu sāgas un citi sen-

raksti daudzina kuršus — jūras braucē-

47) Livl. Reimchronik, nach d. Bergm. Drucke,

lpp. 526.

48) Indriķa chron., I, 2.

49) Cit. op., lpp. 528.

jus._ Bet šai sakarībā zinātniskā litera-

tūrā ilgi un daudzkārt pārrunāts jautā-

jums par kuršu sencilts etnisko piede-

rību. Tiesa, pielietojot ideoloģisko atli-

kumu metodi, vērojam, ka jūrniecība un

viņas problēmas visā latviešu tautā un

sabiedrībā nav vēl šodien pie-

nācīgu svaru un atbalsi. Šīs problēmas
zinātniskā dala mūsu izdevumos, ar loti

retiem izņēmumiem, gandrīz nemaz ne-

tiek skaidrota. Presē tām ierādīta pavi-

sam_ niecīga un nenozīmīga vieta. Tikai

pēdējā laikā, pateicoties Prezidenta K.

Ulmaņa visaptverošam skatam un vina

rupem par visām mūsu dzīves svarīgām

nozarēm, arī jūrniecība un zvejniecība
sāk iegūt īstas pilsoņa tiesības latvju
tautā un valstī. Līdz šinī šīs nozares

mūsu tautai un sabiedrībai bija un pali-

ka pasvešas. Te vērojam seno dienu

«atlikumu"; ar jūrniecību senatnē nodar-

bojas tikai neliela piekrastes iedzīvotāju

daļa — senie kurši. Mēs šeit neizšķir-

sim problēmu, kad īsti vini pēcledus laik-

metā pirmo reizi sasniedza Baltijas jūras

krastus, bet katrā zinā tie kā pirmie —

latviskās kolonizācijas priekšpostenis —

pieskaitāmi aktīvākam, drošākam un uz-

ņēmīgākam mūsu tautas zaram. Šīs rak-

stura īpašības tad arī bija vērojis J.

Jaunzems vēl šodien Dienvidkurzemes

Nidasciemā, rakstot, ka, noraugoties šī

jūrmalciema iedzīvotājos, nāk prātā vi-

nu senie tevu tēvu tēvi, kas mazos ku-

ģos_brauca pāri jūrai uz Skandināviju —

ienema tur varenas pilsētas (piem. zvied-

ru Sigtunu) un atgriezās ar bagātām

kravām.50) Šīs kursiskās īpatnības nav

radušās šodien. Rakstot par Liepājas —

kuršu jūrnieku un zvejnieku dibinātās

pilsētas — 300 gadu jubileju
51), jau nācās

pašvītrot 16. g. s. Rucavas, Sventājas

v. c. Dienvidkurzemes baznīcu vizitato-

ra Funka ziņojumus par ciešām senat-

nes tradicijām šinīs novados. Tās arī

jūrniecības lokā dzīvas vēl šodien. Bet

šī problēma sakarībā ar kuršu sencilts

etniskās piederības skaidrojumu vēl

daudz dziļāka.
Šie etniski-vēsturiskie jautājumļ gan

īsti neiederas mūsu temā, bet tomēr no-

zīmīgi mūsu senās jūrniecības un zvej-

niecības skatījumam. Kuršu cilts patla-

50) Sk. „Kurz. Vārda" 1939. g. 21. jūl. n-rā.

51) M. Sams, Liepājas 300 g. jubileja, žurn.

„Nedēla", 1925. g. nr. 12—22.
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ban dzīvo Vācijā — Klaipēdas apgabala
ciemos — Nidā, Preiļos, Pervelkos, Ša-
ternurtā, Bommelsvittē — Klaipēdas

priekšpilsētā, Melnragā un Kārklu cie-

mos. 13. g. s. šis ap gabal
s i.c til pa

kuršu zem c s ■nova dos. Atrastās
daudzās ; romiešu naudas liecina par

Klaipēdas novada turību un tirdznie-

ciskiem sakariem ar senaiām kultūr-

tautām, kuras ieradās kuršu zemes

piekrastē galvenā kārtā pēc «dievu

un sieviešu rotas" — dzintara, mazākais

1.000 gadu pirms zobenbrāļu un krustnešu

ceļojumiem pazīst mūsu piekrastes zvej-
nieku (sk. grāmatā. «Latviešu jūras zvej-
nieki") un kuršu cilts dzīvi kāpās, jāap-
šauba dažu zinātnieku izsacītās domas, it

kā kuršu ciemu — Nidas, Preiļu, Pervel-

ku, Šaternurtas, Bommelsvittes (Klaipē-
das priekšpilsēta). Kārklu un Melnraga
iedzīvotāji — kursi būtu to latvju zvej-

nieku pēcteči, kurus te izmetusi krastā

vētra. Tik daudz kursisku apmetņu šādi

«jūras izmeteni" nekad nevarēja radīt.

Nopietnāks pamats dienvidkurzemnieku

izceļošanas teorijai. 15.—17. g. s. uz taga-

9. g. s. jūras laiva tālbraucienā.

eras. Dzintara ievērojamākās atrašanās

vietas meklējamas Sāmijas (Samland)
piekrastē, kas arī, pēc seno ceļotāju un

chronistu datiem, bijusi kuršu apdzī-

vota līdz patDa n c i g a i,
52) te, kā

norāda daži pētnieki, gan tikai kopš

ordeņa laikiem. Vēl šodien šīs pie-

krastes vairāku ciemu — Gross- un

Klein - Kuhren nosaukumi liecina, ka

te mitusi kuršu cilts. Sāmijas nomet-

ņu ģeogrāfijas pētnieks Dr. Mortensens

pašvītro, ka ciemu nosaukumi ; nepieder

vācu, ne senprūšu ciltīm. Kuršu un sen-

prūšu savstarpējās, oalīdzības novēršanai

un ceļu nodrošināšanai Austrumbaltijā
vācu ordenis 13. gadsimta vidū uzcēla sa-

vu pili — vēlāko Mēmeli kursiskā.s Klai-

pēdas vietā.

Apsverot šos apstākļus un vairākkārt

apceļojot kuršu cilts senās dzīvesvietas

ārpus Latvijas robežām, visiem, kas no

52
) M. Sams, Tūrists — zinātnes pioniers dzim-

tenes pētīšanā.

dējo Klaipēdas apgabalu, bet arī tā nav

vēl pienācīgi noskaidrota. Savā laikā

tagadējais Klaipēdas apgabals Austrum-

prūsijā vispār bijis īpatnās baltiešu kultū-

ras centrs un seniem kuršiem piekritusi

vina veidošanā ievērojama vieta. Visu-

mā jāsaka, ka kuršu ciltij ar Klaipēdas
novada likteņiem vēsturiski bijuši daudz

dziļāki un plašāki sakari un šis jautājums
ar minēto „kolonizacijas teoriju" nav iz-

smelts.

Pavisam nav pamata kuršu so-

miskās izcelšanas teorijai,
kuru aizstāvēja Videmans, Dr. Sto-

rosts, profesors Kettunens, E. .Meln-
gailis v. c. Jau 1912. gadā ..'(«Druvā")
prof. J. Endzelīns norādijis, ka somu

valodas pēdas neatrodam ne

Klaipēdas novada vietu vār-

dos, ne turienes lietuvju izlok-

snē. Jāsaka, ka kursiski vietu

vārdi te atrodami ik uz soļa.

Paraugoties Karalaučos vācu izdotā kāpu
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kartē no Nidas līdz Smilšu krogam (Sand-

krug), atrodam sekojošus nosaukumus:

Urbo (pils) kalns, Angin kalns, Skrusdin,

Purvin, Vetcekrugs (Vecā kroga) Berg,

Preiļi, Pervelki v. c, kuru kursiskā (lat-

viskā) izcelšanās neapšaubāma: tas pats

jāsaka par daudzu vietu vārdiem t. s.

«prūšu Lietuvā" — Prokuln (Priekule),

flevdekrug, ko vietējie kurši vēl šodien

dēvē par Sila krogu v. c. Šo vietu vārdu

vecumu nevaru noteikt, bet visumā tie

ir pretrunā ar kuršu «ie-

ceļošanas" vai . «kolonizācijas" teoriju

15.—17. g. s. leceļotāji — kolonisti te

kopš 12. g. s. bija ne kurši, bet ģermāni,

kas pārtautoja senprūšu cilti un lielu da-

ļu kuršu, arī «kuršu kāpu" Vācijas daļā

aiz Nidasciemā. Minētos un neskaitāmus

citus kuršu valodniecības pieminekļus —

vietu nosaukumus — visā Klaipēdas ap-

gabalā — rādija nevis vini kā kolonisti

ieceļotāji, bet gan pirmatnējie iedzīvotā-

ji. Vēlāk nosaukumi gan vāciskoti un lie-

tuviskoti.

„N a v noliedzams fakts, ka

kurši i r latviska cilts" — izsaci-

jās man kāds vācu skolotājs, kas kuršu

ciema skola nostrādājis astoņus gadus.
To sacīs arī katrs, šo cilti kāpās apcie-

mojot.

Citiem vārdiem, kuršu kāpas Klaipēdas

novadā ir viena no senkuršu cilts jūrnieku

un zvejnieku senām dzīves vietām —

Baltijas jūras piekrastē. Kuršu cilts kā-

pās nav arī nekāds «jūras izmetenis". Lī-

dzīgi raksta arī vācu pētnieks K. Forstrei-

ters
53

): «Domājams, ka. senprūši un kur-

ši zvejniecības sezonā dzīvoja kuršu kā-

pās. Uz ūdeņiem abas tautības ilgstoši

saskārās. Mēmeles ietekas mītnes pie-

derēja,. domājams, kuršiem, nekādi lie-

tuvjiem, varbūt senprūšiem. Pirmās ap-

metnes šeit dibinājuši_ jūrnieki-zvejnieki,
citādu pašuzturas iespēju te nebija." Jau-

nākā laikā šo problēmu pārskatijis vēl

prof. E, Blese.
54) Viņš raksta, ka t i c no-

vadi, kur m ē s sast o pa m kur -

šus vis agrāk pieminētus, nova-

di, kur kuršus piemin 853. g.Rimberts savā

Sv. Anskara dzīves aprakstā, nekādā

ziņā nav somiski novadi, nav

tādi bijuši iepriekšējos gad-
simtos un arī vēlākos laikos.

Archeoloģiskie pētijumi apliecina senprū-

šu un kuršu kultūras visciešākos saka-

rus. Prof. I. Plāķis kādā rakstā pasvīt-

53> „Altpreuss. Forschungen", 1931., lpp. 50—52.

54) „Senatne un māksla", 1937., 11, lpp. 65 un

turpm. X: ■ .

Šāda izskatijās kuršu laiva braucienā. Rekon-

strukcija.

ro, ka «satiksmes ceļā starp Klaipēdu un

Karalaučiem... kāpu vietas jeb nomet-

nes apdzīvojuši no senlaikiem un arī ta-

gad vēl apdzīvo kuršu jūrnieki — zvej-

nieki. Kuršu kāpas jeb Nerija vienmēr,

bijušas apdzīvotas, un tās iedzīvotāji no-

darbojušies ar zveju. Par . ieceļošanu lie-

lākās masās šeit nav nekad un nekas bi-

jis zināms. Kursenieki ir paglabājuši sa-

vu iedzimto valodu, laikam tādēļ, ka vini

apdzīvo no pārējās pasaules noslēgtu ze-

mes joslu. No šīs noslēgtās smilšu kāpu

pasaules zvejnieki arī nemēdz doties uz

ārieni peļņas un citos nolūkos."

Archeoloģiski senkuršu cilts piederība

baltiešu, bet ne somu ģintīm, ir neapšau-

bāma. To vēl nesen kādā publiskā lek-

cijā radiofonā liecināja mūsu akmens un

bronzas laikmeta pētnieks Dr. Ed.

Šturms. Zīmīgi, ka t. s. «k emm c s ķe-

ram ika s" kultūra, kuru daži zinātnie-

ki piesaista somu-ugru ciltīm (kas vēl

skaidrojama problēma attiecībā uz mūsu

novadiem), bet kas nešaubāmi pieder

zvejniekiem un medniekiem, pēc Dr. Ed.

Šturma liecības
55), Austrumprūsijā ir

sveša un vēla ienācēja un pastāvējusi
tikai īsu laiku. Arī bronzas laikmeta

dzintara senlietu atradumu vairums nāk

no kuršu kāpām. Daži pētnieki domā. ka

pēc šī dzintara — dievu un romiešu sie-

viešu rotas —; Baltijas jūrā braukuši Ro-

mas ķeizaru laikmeta tirdzniecības, kuģi

un pētnieks Fr. Krūze56) pag. gadsimta

vidū pat rakstīja, ka pie Liepājas ap 3.

g. s. pēc Kr. esot atradusies romiešu

tirdznieciska apmetne. Aistiešu-baltiešu

cilšu dzintaru savā sacerējumā «Germa-

nia" daudzina Tacits. Katrā ziņā, Dien-

vidkursas un Austrumprūsijas dzintara

tirdzniecībai senatnē bija ievērojama no-

55) Senprūšu kultūra, Latv.. konvers. vardn.,

lpp. 38156.

56) Sk. vīna
>,
Necrolivonica".
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zīme starptautiskā rosmē arī Baltijas

jūrā. Tā bronzas laikmeta priekšmetu

bagātība Austrumprūsijā izskaidrojama
57)

ar dzintara tirdzniecību, kuras celi gāja

gar Baltijas jūras dienvidu piekrasti rietu-

mu virzienā līdz Dānijai, ko apliecina šo

zemju senlietas. Visos novados, kur ie-

guva dzintaru (Klaipēdas novads, Sāmijas

pussala, Dancigas piekraste) un kas pie-

dalijās tā tirdzniecībā (Pomeranija), bija

vienāda un bagātāka_ kultūra nekā Aust-

rumprūsijas iekšienē. Ir pat zinas, ka

senā baltiešu gali n d v cilts bijusi tie-

Arī kara gājienos savas zemes aizsardzī-

bai. To liecina senraksti.

Rīmju chronikā
58), kas zino par sāmiešu

kara gājienu ordeņa celtās Mēmeles pils

izpostīšanai, lasām: „Un viņi bija iera-

dušies uzbrukumam un cīņai. Redzēja
neskaitāmu pulku sāmu. Vini ar saviem

kuģiem bija tā aizsprostojuši

Mēmeli, ka pa tiem varēja pār-

iet upi, kas vēlāk nekad nenotika. Mē-

mele ir liela upe, kurā nu rindojas kuģis

pie kuģa, it kā te būtu taisīts tilts." Dau-

dzinātie „kuģi" te, protams, ir senprūšu

11. g. s. kuģis. H. Kraemera zīmējums.

šos tirdzniecības un kultūras sakaros ar

Romu, resp. tās provincēm. Nav arī jā-

piemirst K. Būgas un M. Fasmera uzskats,

ka baltiešu cilšu dzīves vietas senatne

sniegušās tālāk uz austrumiem Baltkrie-

vijā un Krievijas vidienā. No baltiešu cil-

tīm galindi piedalījušies lielā tautu jsiroju-
mā. To netieši apstiprina arī vēstures

avoti, kas 9. g. s. vestgotu valstī Spānijā

piemin personas ar vārdu galindo: acīm-

redzot tik tālu aizklīduši galindi, kas ne-

gribēja atgriezties dzimtenē. Zinot šo

faktu, pavisam jaunā, vēsturiskās realitā-

tes gaismā parādās Kasiodora pateicības
vēstule Tacita daudzinātiem aistiešiem.

Zveja Austrumprūsijā 13. g. s. bija vai-

izplatīta nekā medības. Tā tad liela
nozīme bija ūdens satiksmes līdzekļiem.

r'7 ) Ed. Šturms, cit. op. lpp. 38158 un c.

un kuršu cilts lielas juras un mares (jo-

mas) laivas, un pie tam — loti lielā skai-

tā, kas atkal liecina par musu senču spe-

ķu uz jūras un jūras laivu būvniecības

māku.

Šķiet, ka nav tikai gadijums, ja dainās

ir rets „kuģa" nosaukums. „Kuģos" ie-

radās mūsu zemē svešie ļaudis, kas te

ieguva varu un bagātības. Šo svešo kun-

dzības varu latviskās senciltis un tauta

noraidijusi, kādēļ dainas vairas arī vinu

simbola — „kuģa" nosaukuma. Zīmīgi,
ka kuršu zvejnieki Klaipēdas novadā cie-

ši turas pie sena ieraduma, kas nosaka,

ka zvejas darbā marē (jomā) un jūrā ne-

drīkst sarunāties vāciski: tad lomi nepa-

dodas. Te ir kāds ideoloģisks atlikums.

58) Rīmju chronikā, cit. op. lpp. 588 un turpm.
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kas atkal liecina par zvejniecības un jūr-

niecības senumu kuršu senciltī.

Tā tad baltiešu senprūši un kurši bijuši

jūras braucēji jau loti tālā senatnē.

Šis secinājums mums_ šķiet pieradīts.

īsti kuršiem kopā ar lībiešiem un igau-

ņiem Baltijas jūras satiksmē kopš

VII—XIII g. s. piekritusi ievērojama loma.
Skandināviešu sāgas un nostāsti ne vien-

reiz vien piemin kuršu vārdu, gan vēstot

par dāņu un zviedru iebrukumiem Kursā,

gan atkal par kuršu iebrukumiem Skandi-

nāvijā. Sāgas zina vēstīt arī par kuršu

piedalīšanos skandināviešu savstarpējās

cīņās, piem., slavenajā Brevallas kaujā

Zviedrijā.

Ap XI—XIII g. s. Baltijas tautu jūrnie-
cība sasniedza savus ziedu laikus, raksta

V. Lamsters: XII g. s. vidū kurši,sabied-
rojušies ar sāmsaliešiem, ieņēma Elandes

salu, nodibinādami tur apmetnes un pār-

valdīja visu Baltijas jūras tirdzniecību.

Tikai 1171. gadā, pēc sīvas un asiņainas

cīņas dāņu karaļa Valdemāra I kara pul-
kiem izdevās tos no turienes padzīt. Bet

jau septiņpadsmit gadus vēlāk, t. i. 1188.

g. kurši ar sāmsaliešiem Melarezera kras-

tos noposta un sagrauj Zviedrijas lielāko
tirdzniecības pilsētu Sigtunu.

Nav jadoma, ka sakari starp Skandinā-

viju un Baltijas tautām ir bijuši vienīgi

kareivīgas dabas. Tais laikos tirgotājs it

viegli pārvērtās sirotājā, un otrādi. Pie-

mēram, Egils Skalagrimesons (X g. s.) at-

braucis kuršu zemē pusmēnesi mierīgi tir-

gojās, bet pēc tam, pošoties mājup, izlau-

pa kādu kuršu sētu. Un chronists Indri-

ķis gan apgalvodams, ka kurši un sāmsa-

lieši esot paraduši sirot Dānijā un Zvied-

rijā, tomēr netieši pasaka, ka bez siroju-
miem ir pastāvējusi arī cita, miermīlīgāka
satiksme. Viņš stāsta, ka Visbijas pilsoņi,

neskatoties uz bīskapa Alberta krustnešu

pārmetumiem, atļāvuši sāmsaliešiem ne-

traucēti piestāt Visbijas ostā, kad tie pēc

veiksmīga sirojuma, ar iegūtām mantām

un gūstekņiem kristiešiem tur iegriezās,

jo:
„ ...

namnieki un tirgotāji labāk gri-

bēja ar ēstiem sadzīvot mierā". Acīm re-

dzot, starp gotzemiešiem un igauņiem (arī

kuršiem, jo nekad tie nav minēti uzbrū-

kam Gotzemei) ir bijis noslēgts kāds lī-

gums, līdzīgs tam, kādu kurši slēdza ar

rīdziniekiem 1201. g., par kuru chronists

Indriķis saka, ka kurši to noslēguši
„...

ne

aiz bailēm no kara". Kuršu un citu Bal-

tijas jūras austrumpiekrastu tautu tirgo-

tāji bija sastopami netikvien Visbijā un

rietumslavu ostās, bet arī jaundibinātās

Hanzas pilsētās. Vismaz, kādā Libekas

pilsētas senrakstā starp citiem pilsētas
dižvīriem minēts arī kāds Indriķis Kursis.

V.

Kuģi Rīgas senostā.

Viss tas, ko esam līdz šim sacījuši par

latvisko sencilšu jūrniecību, ir ilgāka

darba un novērojumu guvums. Bet tie-

ši šo apcerējumu ierosināja pirmās zinas

par kuģu atlieku atradumiem Rīgas sen-

ostā. Kuģu atliekas, ko agrāk atrada ar-

mijas ekonomiskā veikala būvlaukumā,

bija tomēr pārāk nabadzīgas, lai uz tām

pamatotu plašākus secinājumus. Tagad
aina krasi mainījusies.

Senā kuģa atliekas pasta krājkases
būvlaukumā neapšaubāmi liecina, ka Rī-

gas senosta nav nekāds mits vai fantā-

zija, bet mūsu galvas pilsētas sendienu

īstenība.

Šos atradumus pārskatot, pētījumu va-

dītājs K. Apinis
59) raksta, ka archeolo-

ģiskie izrakumi pasta krājkases būvlau-

kumā, kur līdz 17. g. s. sākumam atradu-

sies Rīgas senā osta, turpinājās sekmīgi

un devuši arī dažus jaunus svarīgus

atradumus. Tagad izdevies noskaidrot

lielo zemes uzbērumu un Rīdzenes kras-

ta nostiprinājuma kameru uzdevumu. Iz-

59) Sk. „Jaun. Ziņu" 1939. g. 5. aug. n-ra.

rādās, ka šinī vietā Rīdzenē ietecēiuši

vairāki ūdeņiem bagāti strauti, kas nesu-

ši sev līdzi plūstošas smiltis. Šo smilšu

dēl Rīdzene šeit bieži piesērējusi un kras-

ta izbūves bojājušās. Krastmalas nostip-

rināšanai tad arī izdarīti lielie uzbērumi,
kas savukārt nostiprināti koka kame-

rām. Šī paša iemesla dēl krastmalas no-

stiprinājumi vairākkārt pārbūvēti. Noņe-
mot vienu no šādiem krasta nostiprināju-

miem, upes gultnē apm. 7 m zem

apkārtējo ielu līmeņa at-

rasts kāds prāvs bojā gājis

kuģis. Līdz šim jau konstatētais kuģa

garums ir apm. 15 m. Kuģa brangas,

ārējais apšuvums un klāja sijas darinātas

no_ ozola, bet iekšējais apšuvums un

klājs — no priežu koka. Arējā apšuvu-

ma piestiprināšanai pie brangām izlieto-
tas līdz 5 cm resnas koka tapas, bet

apšuvuma dēli savā starpā sastiprināti ar

dzelzs kniedēm un kalēju kaltām naglām.

Atsevišķo dēlu starpas un dēļu pievieno-
šanas vietas brangām rūpīgi nodrīvētas.
Tomēr interesantākais ir kuģa priekš-
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gals: tas veidots loti. augsts

un slaids, piemērots lielu vil-

nu šķelšanai. Izrakumos pagaidām

atsegti abi kuģa sāni, cik to bija atlicies.

Viens sāns stipri cietis upes gultni baga-

rējot, bet otrs sāns gulēja Rīdzenes gul-

tnē nebojāts. Izpostītā kuģa sāna dala

atrodas turpat blakus kuģim. Uz kuģa

atradās arī kāds lielāks koka trauks ar

rokturiem abās pusēs. Trauks pildīts ar

glūdu. Kādam uzdevumam tas kalpojis,

pagaidām vēl nav noskaidrots. Par ku-

ģa vecumu grūti spriest, jo starp atradu-

miem kuģī nav senlietu, kas atļautu to

noteikt. Uz kuģa atrasts metāla harpu-

Atrasts ari kuģa pakaļējā
_

gala vadnis;

pie tā nav konstatētas nekādas stūres pa-

liekas, kas liek domāt, ka kuģis bijis va-

dāms ar t. s. stūres a i r i, kas parasti

atradās kuģa labajos sānos. Šāda tipā

kuģi bija parasti līdz 14. g. s., kad aira

vietu ieņēma tagad mums pazīstamā stū-

re. Kuģim, liekas, bijis arī masts, jo ku-

ģa tuvumā un virs tā atrastas koka daļas,

kas atgādina masta iestiprināšanas ligzdu.

Vai kuģis piederējis Rīgas seniem ie-

dzīvotājiem, vietējām latviešu Ciltīm vai

svešas zemes jūrniekiem, to noskaidros

turpmākie pētijumi.

Rīdzenes kuģis ir pirmais

13. g. s. tirdzniecības kuģi braucienā.

nas smailis, kāds primitivi veidots dzera-

mais rags bez apkalumiem un vairāki

nenoteikti koka priekšmeti, kam sakars

ar kuģi. Pieturas punkts kuģa datēšanai

ir pēdējais 17. g. s. pirmā pusē izbūvētais

Rīdzenes krasts. Kuģis nogrimis krietnu

gabalu no tā un virs vina priekš šī kras-

ta izveidošanas atradies kāds cits krasts.

Acīmredzot, kuģis nogrimis priekš šo di-

vu krastu izbūvēšanas; arī aizbērums

virs kuģa satur senlietas no 16.—18. g. s.

Pēc šiem apstākļiem spriežot, kuģis pie-

der viduslaikiem, varbūt 14. g. s.

Uzsākti kuģa izcelšanas darbi, izjaucot

kuģi pa dalām, lai visas kokdalas varētu

konservēt. Atrastais kuģis būvēts pār r

laidu_ technikā, kas raksturīga vidus-
laiku juras kuģiem. Kuģa dalu sastipri-

našanai bez kniedēm, naglām un koka ta-

pām lietoti arī metāla apkalumi. Kuģa

sanu augstums bijis apmēram 1,6 m, ie-

grime ap 1,3 m, bet tilpums ap 50 lāstu.

šāda veida atrad um s Latvijā.

Tālākie pētijumi dos iespēju noskaidrot

kuģa konstrukciju un vecumu.

Tā raksti ja 1939. g. augusta sākumā

pētijumu vadītājs K. Apinis. Apskatot iz-
rakumu vietu un atrastā kuģa atliekas,

vērojams sekošais: kuģis pieder jau pil-

nīgi izveidotai kuģu būvniecībai. Tipo-

loģiski tas loti radniecīgs musu apcerē-

jumā jau agrāk vērotai „Nidamas jūras

laivai" vai arī tam tipam, kas vēl šodien

redzams mūsu jūras piekrastē — kārbai,

ar augštu uzslietiem vadņiem. Vina ga-

rums — 15 m — mazāks nekā Nidamas

laivai, bet lielāks nekā mūsdienu kārbai

un tuvs jau lielām tāljūras zvejas
laivām. Tas nav būvēts upes, resp. Dau-

gavas, bet gan jūras satiksmei. „Vi-

kingu laikiem" tas, šķiet, nepieder. Sprie-
žot pēc viņa sānu augstuma v. c. pazī-

mēm, tas, domājams, kalpojis kravas pār-

vadāšanai, tā iegrime samērā dziļa, atšķi-
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rībā no ātrbraucējas'kara laivas (piratica)

tipa. Šķiet, ka Rīdas senostas gultne atras-

tais bijis, buru kuģis: vina vienā mala,
kas uzglabājusies samērā ciešamā stāvok-

lī, nav vērojamas lielai airu laivai nepie-

ciešamās apmēram B—lo airu vietas.

Kuģa vecuma noteikšanai loti sva-

rīga ir stūres atrašanās vieta: laivas sā-

nos vai vadna galā. K. Apinis ir tais do-

mās, ka mūs interesējošam kuģim stūre

atradusies kuģa sānos. Otrs

jautājums skar šī kuģa piederību vietē-

jai būvniecībai vai ārzemniekiem. lespē-

jama viena vai otra varbūtība, bet atrisi-

nājumu apgrūtina jebkāda līdzīga atradu-

sencilšu apdzīvota jau daudz agrāk pirms

«kolonizācijas laikmeta". Rīdzenes upes

saistību ar pilsētas nosaukumu apliecina
ari kāds 1258. g. senraksts, kurā minēta

„Rigam fluvium"_ — Rīdzenes .upe
6').

1366. g. aktsjunā par „Stadt tho Righe"
— Rīgas pilsētu pie „Righe" upes. Vis-

beidzot ģildes vecākais Frelichs 1610. g.

raksta: „Šogad iesāku tīrīt Rīdzinu, sā-

kot no Daugavas, cauri velvēm, padziļi-
not to no Daugavas līdz iekšvaluu ra-

jonam, un tas bija liels darbs." Ja ostas

sakums „Rīgas ezerā" vai attakā rodams

aizvēsturē, kad īsti — nav vēl precizi no-

sakāms, tad vēlāk īstā osta ir tikai Dau-

Senvēsturiskā kuģa atraduma vietas kopskats pasta krājkases

būvlaukumā Rīgā. Ar (X) apzīmēts izrakumu vadītājs K. Api-

nis, (XX) — senās Rīdzenes ostas krasts. Autora oriģinal-

uzņēmums.

rria trūkums mūsu novados, ko varētu

datēt kā vietēju veidojumu. Bet arī vis-

labākā gadījumā, jau agrāk pārskatīto ie-

meslu dēl (tipoloģiska būves vienādība),

šī kuģa etniskās piederības noteikša-

na būs visai problemātiska un apšaubā-

ma. Vispirms raudzīsim noskaidrot šī

kuģa tipo loģisko un laikm ētis-

ko vietu. Tad dažas atzīmes par Rī-

gas senostu.

Zem tās mēs nesaprotam reidu Dauga-

vā tais laikos, kad te trūka krastu izbū-

ves un dziļāk peldošie kuģi nevarēja pie-

stāt tieši krastmalā_ kā tagad, bet gan

senostu Rīdzenes grīva, kas senatne apm.

tagadējā pasta krājkases būvlaukumā bi-

ja izveidojusi plašāku ieloku, ko chro-

nists Indriķis 60) nosauc par „Riga lacus"

— ezeru, no kā pilsēta ieguvusi savu no-

saukumu. Bet šī senvieta bija arī latvisko

60) IV, 5.

gavā: 1733. g. Rīdzene jau pilnīgi aiz-

bērta un te cel namus — uz pāliem. Ta-

gad nācis dienas gaismā šīs ostas lieci-

nieks — kuģis. Par Rīgas senostu šau-

bu nav.

Rodas jautājums, kādi kuģi vispār va-

rēja iebraukt Rīgas senostā? Tās dzi-

ļums — apm. 5 m. Tā tad vispirms ku-

ģi, kas peldēja ap 3 m, katrā zinā: nor-

manu kuģi, piekrastes braucējas vietējās

jūras laivas, bet vēlākā laikmetā — ma-

zākie un vidējie hanziešu „kogges" ar

celtspēju līdz 50—60 lāstiem (lāsts ap

2000 kg). Bet kādam tipam piederēja

Rīgas senostas gultnē tagad atrastais ku-

ģis? Atbildei pārskatīsim īsumā kuģu ti-

poloģijas attīstību Baltijas jūrā un pie-

krastes novados.

„Vispirms to ku ģ v pamatfp r -

61) M. Sams — Normanu' kuģi senajā Rīgas

ostā, ~Br. Zeme" 1938. g. 238 n-rā.
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ma s, kas kopš 16. gadsimta valda

visās pasaules jūrās, veidojušās At -

lantikas piekrastes Eiropas

zemē s", raksta B. Hagedorns 62).
Tās radušās samērā īsā posmā no

Finisteres raga Ziemelspānijā līdz Tron-

tjemas fjordam Norvēģijā, vietās, kur

patlaban piesaistītas apm. trīs ceturt-

daļas pasaules tirdzniecības flotes. Te

viņas attīstijušās un veidojušās bez vērā

liekama citu novadu kuģu būvniecības

iespaida. Un kad Vidusjūras tautas pir-

mo reizi ieradās jūras ceļā Atlantikas pie-

krastē un te radās vēl lielāka rosība,

viņas atrada samērā augsti izveidotu

kuģniecību, kas bija piemērota tāljūras

ras airu laivas. Vērojam samērā izveido-

tu kuģniecību jau otrā gadu tūstotī pirms

Kr. Nidamas laiva no 3. g. s. pēc Kr. ar ķīļa

planku, 10 ozola sānu dēliem pārlaidu

(kliņķa) technikā un 24 m garumā liecina

par tā laika kuģu būvniecības lielu māku.

Platums — 3,4 m. Līdz ar to nosacīta

tipoloģija: Nidamas laiva būvēta ātrsa-

tiksmei, tā ir „piratica" tips. Šo kuģu sa-

mēri (garuma un platuma) ir apm 7: 1,
bet kravas kuģiem — 4 : l.

88) Nidamas

laivas brangu skaits — 19. Stū re at-

radās laivas malā apm. 3 m attālu no

vadna. Ja taisnība K. Apinim, ka arī Rī-

dzenes kuģim bijusi šādi novietota stūre,

tad viņš pieder vecākam laikmetam. Jo

Pasta krājkases būvlaukumā atrastā senvēsturiskā kuģa sīkdaļa:

kuģa gals ar brangām un apšuves dēļiem pārlaidu technikā. Autora

oriģinaluzņēmums.

satiksmei. Katrā zinā, grieķu un romie-

šu jūrniecība savos sasniegumos nekādi

nevar mēroties ar ķeltiem, ziemelģerma-

niem un baskiem. Kuģu katastrofas, kā-

dām bagāts Vidusjūras kuģniecības ve-

cākais posms, Atlantijas tālbraucējiem

nav pazīstamas. Skaidri arī, ka iekšējā

jūrā nevarēja veidoties tāljūras satik-

smei piemērots kuģa tips, tas bija iespē-

jams vien tieši pasaules jūras piekrastēs.

Te vērojamas trīs joslas: keltiskie

rietumi ar vinu augstās malas kravu ku-

ģiem, Ziemeļjūras (Nordsee) piekraste un

trešā — ziemelģermanu un Baltijas jūras

novadi. Par otras joslas jūras satiksmes,

līdzekļiem datu maz. Par trešo novadu

zinām no Tacita, ka zviedriem bijusi spē-

cīga flote — simetriski veidotas lielās jū-

62) B. Hagedorn, cit. op., lpp. 1 un turpm.

-14. g. s. sākumā jau gandrīz visi tālbrau-

cēji kuģi divu lielu airu vietā, kas pie-

stiprinātas vina sānos, lieto stūri vadna

galā.
64) Nidamas laivu dzina 14 pāri ai-

ru, kuru novietnes pazīmju Rīdzenes ku-

ģī tikpat kā nav: tā tad šis kuģis pieder

jaunākam — buru laivu posmam,

kas vērojams Baltijas jūrā nešaubāmi

kopš 8.—9. gadsimta. Arī Gokstates lie-

lai jūras laivai, ko dzina buras, stūre pie-

stiprināta laivas malā. Ņemot vera_ šo

tipoloģiju. Rīdzenes kuģis varētu

piederēt laikmetam no 10—14.

gadsimtam. Loti svarīgs ir stūres

novietnes jautājums, bet par to šīs rindas

63) Prof. E. Speck, Handelsgesohichte d. Alter-

tums, 1900, lpp. 20. un turpm.

6i ) Jelagin— Istorija ruskavo flota, 1864 lpp. 5.

Daži dati tomēr liecina par stūres airi arī vēlāk.
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rakstot, neapšaubāmu datu. vel nebija. Pec

citām pazīmēm spriežot, Rīdzenes, ku-

ģis tomēr nevarētu but daudz jaunāks par

14. g. s. Rīdzenes kuģis apm. trešdaļu

īsāks par"Gokstates' tipu. bet tas. laikme-

tiskam datējumam neko nedod, jo senās

i chronikas un raksti pazīst lielus, vidējus.

;un mazus kuģus, kas veidoti dažādām

vajadzībām, tāpat kā tagadnē redzam vi-

sādā lieluma katras grupas kuģus un laivas.

Pēc literāriem datiem spriežot, ap

1200. gad ū no r manu. airu laivas

tips tirdznieciskā satiksmē

p i l_n īgi izzudis, bet saglabājies kara

flote, īpaši pazīstamas ģenuiešu un venē-

ciešu galeras. Par kuģu tipiem varam

spriest arī pēc viņu dažādiem notēliem un

zīmogiem. Kāds skaists Bergenas 1276.

g. zīmogs rāda kuģa attēlu, kas loti lī-

dzīgs Gokstates tipam. Airu trūkst! Stū-

rei jaunas formas. Kuģis var braukt ar

sānu vēju — tā tad ir labs zēģelnieks.

Dažu seno pilsētu zīmogos 13. g. s. attē-

loti_zvejnļecības kuģi — laivas. Daudzos

notēlos vērojam augstu slietus vadnus un

normanu parauga stūri. Šāds, starp citu,

ir Lībekas zīmoga attēls. Tomēr šī līdzī-

ba ar seno normanu tipu attēlos, tikai ārē-

ja. Jo slaidā un vieglā normanulaiva nebi-

ja piemērota lielāku kravu pārvadāša-

nai.
65). Tā noderēja karavīriem un siro-

jošiem tirgoņiem, kas veda nelielu, bet

vērtīgu: kravu un preču paraugus. Sāko-

ties masu kravu pārvadāšanai, pagātne

aiziet normanu laivas tips. Baltijas jūrā,
kur valdīja, senie kuršu un normanu siro-

tāji, ierodas vācu un Hanzas tirgonis. To-

mēr normanu laivas tips saglabājies zie-

meļu baznīcu braucienu un zvejnieku lai-

vās. Dažā zinā arī Rīdzenes kuģis pie-

der šim tipam, kas savukārt to tipoloģiski

piesaista tālai jūrniecības senatnei Balti-

jas jūrā, kauču faktiski tas var piederēt

arī jaunākiem laikiem. Bet tāda gadiiu-

mā tas būtu vietējs veidojums, varbūt

viena no s c n k v r š v tipa laivā m, ko

par Rīdzenes kuģi pilnīgi droši tomēr ap-

galvot nevar. Bet šāda varbūtība nav

izslēgta.

13. g. s. normanu tipa laivu sāk atvie-

tot, citas būves kuģis — ~.kogge". Šī gad-
simta sākumā „kogge" ir valdošais kra-

vas kuģis atlantiskās Eiropas piekrastēs,
tiklab Ziemelspānijā kā Baltijas jūrā. -Vi-

ņu vērojam arī daudzu vācu pilsētu zī-

mogos. Pretstatā slaidajam vikingu ku-

ģim, „kogge" ir masivs, īss un drukns

satiksmes līdzeklis, pus tik augsts un

plats kā īsts smagas kravas kuģis
— tirgonis. Šim tipam Rīdzenes kuģis,
šķiet, īsti_nepieder. „Kogges" buru tips
— rājas zēģele agrākā, tikai tā

vairāk piemērota pretvēja braucieniem.

Airu, protams, pilnīgi trūkst. Pie laba

vēja "kogge" varēja sešas dienās no Tal-

linas nobraukt Libekā. Parasti tas brau-

tikai tālsatiksmē uz Rīgu, Tallinu,

Pernavu, Stokholmu, Bergenu v. c. Lie-

lākie „kogges" pārvadāja ap 100 un vai-

rāk lāstu. Rīdzenē tie nevarēja ienākt.

Rīdzenes kuģis kravas zinā pieder ma-

zākam kuģu tipam. Protams, tas Rīdze-

nes ostā nebija vienīgais. Ka tā bijusi īs-

ta un izcila osta, liecina samērā lielie ze-

mes darbi viņas krastu nostiprināšanai,

ostas bagarēšana. Tā loti noderēja arī

mazākiem kuģiem ziemas guļai un Dau-

gavas plūdos.

„Kogges" stūre vairs, neatradās kuģa

sānos, bet vadna galā. Tas.bija liels so-

lis uz priekšu kuģu būvtechnikā un va-

dībā. Stūres airi .laivu sānos tomēr pā-

lietošanā vēl līdz 14. g. s.

Zīmīgi, ka arī senO novgorodiešu kuģi

bijuši veidoti pēc normanu paraugiem.'36)

Lietoja koka . enkurus ar akmens . svaru.

Kuģu nosaukumi: „lodji", „karbasi", «bū-

si". ~šnaki".

VI

Kuģniecība Baltijas jūrā pārkārtojas.

Jau sacijām, ka B.—ll. g. s. Baltijas jū-

rā valdošais slaidā tipa kuģis — lielā jū-

ras laiva nebija īsti piemērots lielāku

kravu pārvadāšanai. To izmantoja tā-

liem braucieniem ziemeļnieku „kara drau-
dzes" savu vikingu — jarlu vai „jūras

ķēniņu" vadībā. Un šajos viņu braucie-

nos uz austrumiem — Baltijas jūrā arī

noskaidrojas, ka šie novadi un plašā aiz-

mugure— krievzeme bagāta dažādām

65). Hagedorn, cit. op., lpp. 12,

precēm un ka tirzniecība šeit sola lielu

peļņu. Sirojumiem piesaistās plašcāki
tirdznieciski mērķi un uzdevumi. Rīgas
senostā, pēc chroniku un senrakstu vair.

liecībām, pirmie rietumu tirgoņu kuģi iera-

dās 12. g. s. otrajā pusē. Jūras satiksme

šeit vērojama sen agrāk. 13. g. s. Senpru-
sijā, latvisko un igauņu cilšu zemēs no-

stiprinās militāra organizācija — ordenis,
kas rūpējas par tirgus vietām un atbalsta

66) F. Veselij '— Kratk. istorija ruskavo flota,

1893, lpp. 4—5. .
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punktiem rietumu tirgotājiem visā Balti-

jas jūras piekrastē, kas tiecas būt pastā-

vīgi
67). Tie nodibina savu tirgus vietu

arī Bergenā, Norvēģijā. Baltijas jūrā sā-

kas Hanzas tirznieciskais mo-

nopols, kas ir loti nelabvēlīgs

vietējo cilšu jūras tirdzniecī-

bas tālākai brīvai attīstībai.

Visai zīmīgi, ka daži ārzemju pētnieki
68)

šai sakarībā runā par «jaunu laikmetu",

kas līdz ar Hanzas ierašanos esot sācies

Baltijas jūras piekrastē. Faktiski mums

jāsaka, ka Hanza tikai turpināja un pla-

Anglijā 1939. g. vasarā atrasts 7. g. s. „vikingu laikmeta" kuģis.

Slaidi veidotā laiva pieder t. s. „piratica" tipam. Attēlā —
izrakumu

vietas aina.

šāk izveidoja tos_ pasākumus un tirgus

vietas, kas arī mūsu novados pastāvēja

jau sen agrāk. Jauns veidojums tiešam

bija t. s. «koloniju pilsēta", kurā noteico-

šā vara piederēja biskapam un tirgoņiem

vai namniekiem, kam vēlāk piesaistās arī

amatnieki. Tā arī Rīgā kopš 1225. gada

sāka veidoties t. s. „trīs kārtu satvers-

me", kas ar laikmetiskiem grozijumiem

pastāvēja līdz 19. g. s. beigām. Nav arī

nekādu šaubu, ka Hanzas aktivitātes lie-

lais dzinējspēks bija vēlēšanās nodroši-

nāt sev plašo krievzemes tirgu, kurp caur

mūsu novadiem gāja Daugavas ūdens-

un Rīgas-Cēsu-Pliskavas sauszemes sa-

tiksmes ceļš. Nav tikai gadijums, ka

svešnieku pirmās pilis mūsu novados cel-

tas 13. g. s. sākumā šo ceļu malās —

Daugavas un Gaujas krastos. Lūk, kā-

dēļ jauj.2o9. g. jāzaudē sava patstāvība
G7 ) Dr. W. Gotz

—
Die Verkehrswege im

Dienste des Welthandels, 1888, lpp. 535.
G8 ) M. Sams — Baltijas vēsturnieku sanāksmes

zinātn. mantojums, „Br. Zemes" il. pielik., 1938,

nr. 26—28 un 32—33.

un neatkarība letgalu Jersikas ķēniņval-

stij, kas kļuva biskapa Alberta lēnis.

Chronists Indriķis Latvietis
69), ziņojot par

Polockas ķēniņa Valdemāra un biskapa
Alberta 1212. g. nolīgumu, raksta, ka

viens no viņa nosacijumiem bija: «lai

ceļš pa Daugavu tirgotājiem tiktu uztu-

rēts vienmēr brīvs". Tirdznieciskās po-

litikas atbalstam bija iekarojama Igauni-

ja un pierobežas zemes aiz Livonijas no-

vadiem.

Protams, ka visas šīs vēsturiskās un

vietējām latviskām un igauņu ciltīm lik-

tenīgās pārvērtības atbal-

sojās arī kuģniecības prak-

sē Baltijas jūrā, kur bija

pārvadājamas masu kra-

vas. «Baltijas jūrā", rak-

sta B. Hagedorns: «Skan-
dināviešu jūras braucēju

tirdznieciskā dominijā —

jauno tirgoņu aktivitāte

padzina vikingu laivas. To

vietā stājās pavisam citas

uzbūves kuģis — «kogge".

13. g. s. pirmajos gadu
desmitos «kogge" ir val-

došais kravas kuģis visā

atlantiskās Eiropas, Zie-

melspānijas piekrastē un

Baltijas jūrā".
70) Viņa ārē-

jais izskats vairākkārt no-

tēlots vācu pilsētu zīmo-

gos. Vecākie «kogges"
notēli vērojami Elbingas,

Dancigas, Vismaras. Stralzundas, Ķīles,

dāņu Stubbekjobingas, Hardervijkas un

c. pilsētu zīmogos. „Kogge" — jaunā ku-

ģa tips Baltijas jūrā ir tiešs pretstats ag-

rākai slaidai jūras laivai.
71) Tas ir liels

un smags kuģis, īss un drukns, divreiz

garāks nekā plats un augsts. Veidots

pārlaidu technikā. Kuģa vidū masts, kas

nesa vienīgo — rājas zēģeli. To valdija

brašas rājas abos galos un šotes buru

apakšdaļā. Bugspritu izmantoja tikai en-

kura nolaišanai un pacelšanai. Labā vē-

jā „kogge" spēja nokļūt sešās dienās no

Tallinas Libekā.

Lielas pārmaiņas notikušas kuģa_ va-

dīšanā: stūre vairs neatrodas viņa sānos,

bet iekārta ciešos dzelzs āķos aiz vadņa.

Nozīmīga vēl šī kuģa celtspēja. Kā mēra

vienību vispār atzina Dancigas rudzu

°9) XII, 2.

70) B. Hagedorn, cit. op. lpp. 12 v. c.

71) Interesantas senā kuģa atliekas nesen at-

rastas Anglijā. Šis kuģis ir īsti slaida tipa pār-

stāvis. Viņa garums ap 30, bet platums — 3,1 m.

Sk. attēlu, kas aizgūts no angļu žurnāla.
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lāstu. Tam nepieciešami apm. 3,5 kbm

tilpnes un tas sver ap 2000 kg. Rudzu
krava vispilnīgāk izmantoja kuģa tilpni.

Rietumos šī mēra vienība bija parasti

muca vīna (franciski „tonneau", angl. —

„ton", no kā cēlies vārds „tonna"), kas

svēra apm. pusi no Dancigas rudzu lāsta

vai 1000 kg. Visām šīm vienībām bija
tikai relativa vērtība, kas tomēr bija pa-

matā vēlākiem teorētiskiem tilpnes aprē-

ķiniem, tie kļuva vispār atzīti 17. g. s.

pirmajā pusē.

Senrakstos kuģu tilpums reti piemi-
nēts. Kādā 1212. g. senrakstā daudzinā-

ti kuģi, kas veduši 100 un 120 mucu vīna:

tā tad tiem bija 50 un 60 lāstu celtspēja.
Tie bija toreiz arī lielākie kuģi. Un kad

1358. g. nosacija kuģu nodevas no Maa-

sas nākošiem lieliem jūras kuģiem, tos

iedalija divās klasēs: no 60 lāstiem siļķu
celtspējas un tādos, kuru celtspēja mazā-

ka. 60 lāstu siļķu == 48 rudzu lāstiem.

Apm. šada tilpuma „kogges" tipa ku-

ģus lietoja arī Hanza vietējā satiksmē.

Tālbraucienos vērojam ievērojami lielā-

kus kuģus — „kogges". Kuģi ar 100 un

vairāk lāstu celtspējas 14. g. s. beigās,
pēc Tallinas avotiem, nav retums. Visu-

ma uz Rīgu, Pērnavu, Tallinu un Stok-
holmu brauca lielāki „kogges". Tuvsa-

tiksmē vērojams vēl kāds kuģa tips —

„š v te", kara gājienos — „s n i k c", bet

tad tos apgādāja vēl airēm. Vinu izskats

nav īsti zināms, bet domājams, ka tie ne-

daudz atšķīrās no tā tipa, kas vērojams
Meklenburgas, Šlezvigas-Holšteinas un

dānu jūrmalās tuvsatiksmē.

Nozīmīga, beidzot, šo kuģu iegrime sa-

karā ar jautājumu, kādi no tiem varēja
ienākt neapšaubāmi konstatētā Rīgas

senostā, Ridzenes grīvā vai attakā? No-

skaidrots, ka apm. 50 lāstu celtspējas (vi-
dēja) „kogges" iegrime bijusi ap 3 m, ja

ne vairāk. Ņemot vērā Rīgas senostas

dziļumu līdz 5 m, nav šaubu, ka tajā va-

rēja ienākt mazākie un vidēja tipa „kog-

8. g. s. kuģa stūres airis laivas sānos.

Gokstates tips.

ges", un domājams, ka tie šo ostu īpaši
13. g. s. arī daudzkārt izmantojuši. Lie-

lākie „kogges" gulēja uz enkura Dau-

gavas straumē. Par vinu kravas izvāk-

šanu un, novietošanu spīķeros tad arī rū-

pējās vietējo amatu — liģeru un pārcē-
lāju locekļi.

īsti latviskās kuģniecības likteni

kopš 13.
_g. s. vēl paliek nenoskaidroti.

Ta gan tūliņ neizbeidzās, bet viņas tāljū-

ras braucieniem politiskā pārkārta un

Hanzas kundzība uz jūras nebija sevišķi
rosinoši. Pilsētu pārvalde mūsu novadu

izcilākās jūras ostās atradās galvenā kār-

tā svešnieku rokās un tas toreiz daudz

nozīmēja.
Jaunu pārkārtu Baltijas juras kuģnie-

cībā ievada 16.—17. g. s.

VII

Lielkunga Jēkaba laikmets mūsu kuģniecībā.*)

Lielkunga Jēkaba laikmetam ir izcila

nozīme, mūsu kuģniecības vēsturē, bet

arī sava visai īpatna vieta, ko nosacija

pasaules politikā vadošās strāvas un liel-

*) Izmantotā literatūra:
72) Gesch. v. d. ālt.

Zeit bis zur Gegenwart, III;
73) I. Juškevičs, Herc.

Jēkaba laikm. Kurzemē; 74) Scherer, Allgem.

Gesch. d. VVelthandels; 75) Dr. W. Gotz, Die Ver-

kehrswege im Dienste des VVelthandels;
76) Mir-

bacha vēstules par Kurzemes hercogu Jēkabu;

kunga Jēkaba saimnieciski-politiski mēr-

ķi. Šim laikmetam sākoties, Baltijas jū-

ras kuģniecībai aizmugurē toreiz bija ga-

ra un zīmīga tapšanas vēsture, kas sākās

mazākais 2000 gadu pirms Kr. Vina jau

77) K. Upelnieks, Kurzemes kuģniecība un koloni-

jas XVII g. s.;
78) W. Eckert, Kurland unter d.

Einfluss d. ,Merkantelismus; 79) M. Sams, 'Kurze-

mes staltie burinieki peld pasaules jūrās, Aizsargs,

1939. g. nr. 9.
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bija pārdzīvojusi savas brīvās attīstības

posmu, arī t. s. „vikingu laikus", kad Bal-

tijas jūras satiksmē valdija liela dzīvība

un rosība, pārdzīvojusi varenās Hanzas

tirdzniecisko monopolu un kundzību, kas

sabruka līdz ar viņu atbalstošo varu —

ordeni. 16. g. s. Hanzas vietu. Starpnie-
ciskā - jūras tirdzniecībā ieņēma holandie-

ši. Ziemeļu valstis, kas centās nokratīt

Romiešu „pentera". Buru-airu kuģis. Stūre — sānos. Šis tips

krasi atšķīrās no Baltijas jūrā lietotām "jūras laivām". H. Kraemera

zīmējums.

ilgo Hanzas tirdzniecisko monopolu, ap-

sveica šo holandiešu ierosmi, tos pabal-

stija un sabiedrojās ar tiem, ienīstā han-

ziešu jūga nokratīšanai. Hanzas laikmets,
kā sacīts, nebija arī labvēlīgs pārējo Bal-

tijas piejūras tautu patstāvīgas kuģnie-

cības attīstībai, kādēļ, sākoties «holandie-
šu posmam", tā bija šeit maznozīmīga.

16. g. s. beigās holandieši kļūst noteicēji

ari Baltijas jūras tirdzniecībā un kuģnie-
cībā. Hanzas ziedu un savrūpības laiki

pagājuši, Baltijas jūra sāk piederēt visiem.

1645.—55. g. caur Zundu ikgadus brauc

2204 holandiešu kuģi. Kurzemes kuģnie-
cības statistikā tēlojās līdzīga aina. No

2279 kuģiem, kas 1562—1641. g. nāca no

Kurzemes caur Zundu, 2047 piederēja ho-

landiešiem un tikai 71 — hanziešiem.

Ventspils, Liepājas un Kuldīgas tirgotāju
kuģu skaits vēl pavisam niecīgs, Kurze-

mes līdzdalība jūras tirdzniecībā neievē-

rojama. Bet aina drīz pārveidojās.
17. g. s. sākumā aug spēki, kas vēlāk

izbeidz holandiešu tirzniecisko monopolu

Baltijas jūrā. Nebija noslēpjams, ka Ho-

lande par savu uzzelšanu un varu varēja

pateikties galvenā kārtā jūras tirdzniecī-

bai. Tā laika rakstnieki vienā balsī ap-

liecina, ka- tirdzniecība•un jūrniecība ir

Holandes dzīvības ādere, viņas. zelšanas

pamatne un bagātības avots. Rodas un

nostiprinājās t. s. tirdznieciskās bilances

uņ merkantilisma teorijas. Kundzību.

Baltijas jūrā cenšas iegūt zviedri,_ atsau-

coties uz savu pārsvaru un kundzību šeit

agrākos laikos. «Baltijas jūrai jātop par

Zviedrijas iekšējo ezeru",

saka Gustavs Ādolfs, sā-

kot cīņu par Baltijas zem-

ju pakļaušanu zviedru va-

rai. Pasaules jūrās šo

kundzību cenšas iegūt

Francija un Anglija. No-

tiec cīņas ar Spāniju.

Visu šo pretenziju pa-

matā ir kāda kopēja mer- :
kantila strāva — veici-

nāt un izkopt sa-

vu tirdzniecību v n

kuģniecību. Šai ak-

tivitātei savukārt ciešs

sakars ar tām- vērtībām

un precēm, kas kopš

Amerikas uzzēģelēšanas

sāka plūst Eiropas tirgos

no turienes un Tālo aUs-

rumu zemēm. ..

Jo spilgti šī strāva iz-

paužas kādā laikmetiskā .

dokumentā—Anglijas „n a- .
v i g a c i j a s ak tā" (Act of navigation),

kas izdots 1651. g. 5. aug. Šinī aktā no-

sacīts, ka produkti vai preces, kas roda-

mi _vai pagatavoti Āzijā, Āfrikā un Ame-

rikā, var tikt ievesti Anglijā tikai angļu
vai viņu kolonijās būvētos kuģos. Uz

šiem kuģiem trīs ceturtdaļas komandas
drīkst būt tikai angļi un angļiem jābūt
arī šādu kuģu īpašniekiem. Šis akts, tā

tad nosaka angļu nacionālās kuģniecības

pamatus-. Akta nosacijumos par tirdz-

niecību paredzēts, ka tirgotājam un fak-

toram angļu kolonijās jābūt anglim vai

naturalizētam pilsonim. Tādā kārtā no-

drošinot angļu rēderiem aizjūras tirdz-

niecību ar Āzijas, Āfrikas un Amerikas

zemēm, akts to pašu centās sasniegt arī

Eiropā. Tajā nosacīts, ka Eiropā ražo-

tās preces drīkst vest uz Angliju tikai

angļu vai tās zemes kuģos, kur preces

ražotas. Dažas preces, kas aizņem daudz

telpas, pielaists ievest Anglijā tikai viņas

kuģos. Šie pēdējie nosacijumi vērsās

tieši pret Holandi, kas izveda ļoti maz

savu preču, bet nodarbojoties ar starp-
niecības kuģniecību, guva milzu peļņu.

Šis akts loti kaitēja holandiešu jūras
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tirdzniecībai un tas sakarā ai citiem ap-

stākļiem bija pamatā Anglijas—Holandes
karam 1652. g. Šinī jūras karā pati ang-

ļu tauta sāka apzināties, ka; Angl i j a s

.nākotne ir uz ūde ņie m. Veido-

jās un auga Anglijas varenība uz jūras.

Viņas sākumi — naci on a1 ā tirdz-

nieciskā k v ģn i c cī b a, kas tais lai-

kos veidojās saskaņoti ar militāro varu

uz juras.
Šīs strāvas nebija svešas arī šāva lai-

ka lielajam dēlam — Kurzemes lielkun-

gam Jēkabam. Šai ziņā noteicošie bija
tie iespaidi un novērojumi, ko .tas bija gu-

vis savos ceļojumos uņ studijās ārzemēs,
galv. kārtā Holandē. Te arī radās viņa

jaunie lielie nodomi, kurus tas centās iz-

vest dzīvē savā- valstī, laikmeta garā, ku-

ra strāvas vērojām. Tām piederēja arī

vispārējā atziņa par savas flotes vērtību

un nozīmi un „jūrniecību kā kat-

ras komercijas dvēseli", izsako-

ties to laiku valodā. Tā radās pirmais
lielkunga Jēkaba tirdznieciskās politikas
uzdevums — pārvērst Kurzemes pasivo
tirdzniecības bilanci aktīvā. Šai nolūkā

lielkungam Jēkabam nācās, atbrīvoties

vispirms no holandiešu tirgoņu starpnie-
cības. Bet to varēja sasniegt tikai uz-

būvējot savu tirdzniecības floti, kas pār-

vadātu, zemes ražojumus un pievestu tai

visu nepieciešamo no svešām tālām ze-

mēm. Tā varētu piekopt, starp citu, arī

starpniecisko tirdzniecību. Tādā kārtā

12.—13. g. s. liels Vidus jūras kravas kuģis.

Stūre — kuģa sānos. No Lapidario del Rey D.

Alfonso X.

Kuģa attēls Ķīles 1365. g. zīmogā.

Stūre vadņa galā.

lielkunga Jēkaba kase paliktu visa ta

peļņa, ko līdz tam ievāca holandieši.

Atgriezies Kurzemē, lielkungs Jēkabs

sāka izvest dzīvē savus plašos nodomus,
kas ir laikmetiski un nozīmīgi ari tālākai
nākotnei. Hanzas laiki, bijā pagājuši, par

vienas valsts tirdzniecisko monopolu Bal-

tijas jūrā nebija ko sapņot, Jūras starp-
nieciskai tirdzniecībai auga aizvien jauni
kavēkļi: visas piejūras valsti s

centās būvēt v a i i c g ū t p i c n ā c ī-

gu skaitu kuģu savā mv aj a dz ī-

bām. Bez tam lielās absolutistiskās Ei-

ropas valstis centās iegūt noteikšanu vi-

sā „pasaules telpā", kas nozīmēja cīņu

par „i c spaida jos 1 ām" pasav 1 ē.

Kā varas faktors Kurzemes lielkunga
valsts Šai cīņā daudz nekrita svarā. Bet

šī cīņa tomēr bija un palika liels kavēk-
lis lielkunga Jēkaba plašo nodomu izve-

šanā. To apzinoties, viņš līdz ar savu

saimniecisko mērķu realizēšanu sāk cīņu

par mieru un savas valsts nei-

tralitāti briestošos un paredzamos
konfliktos „Baltijas jūras telpā". Miera

kongress Libekā 1650. gadā ir viņa darbs.

Bet šai sanāksmei nav panākumu: šai zi-

ņā lielkungs Jēkabs nerīkojās laikmeta

garā, kurā valdija kundzības un iekaro-

šanas centieni. Maz rūpējoties par savas

valsts bruņotu aizsardzību, lielkungs Jē-

kabs, kā zināms, cieta neveiksmi: viņu

saņēma gūstā Jelgavas pilī zviedri un

līdz Olivas mieram 1660. g. turēja ieslo-

dzījumā Rīgā un Ivangorodas cietoksnī.
Bet arī šo neveiksmi pavada kāds vērā

liekams lielkunga Jēkaba nopelns: viņš

no visām, pusēm atskanošām prasībām

pēc t. s. „dominium maris baltici" (kun-
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dzības Baltijas jūrā) nostādija pretim —

brīvās, baltiskās jūras neitra-

litātes jēdzienu, kas mūsdienās,

pēc pasaules kara, ieguvis jaunu saturu

un spēku. Atskaitot personālo, bet ne ide-

jisko neveiksmi šinī jautājumā, lielkunga
Jēkaba darbība Kurzemē vaiņagojās spo-

žiem panākumiem, vispirms kuģniecībā.

pieskaņota šiem principiem, kas atklāti

pasludināti Kromvela valdīšanas laikā.

Viņa izdotā «navigācijas akta'" nosacīju-

mus atcēla tikai 19. g. s. vidū.

Valstiski lielkungs Jēkabs centās iegūt
kundzību pār visiem valsts ražojošiem

spēkiem un kārtām, ārpolitiski — kļūt

līdztiesīgs starp Eiropas valstīm un tau-

Kuģa tips 16. g. s. H. Kraemera zīmējums.

Apzinoties, ka starpnieciskā jūras tirdz-

niecība vien, jau agrāk aprādīto iemeslu

dēl, nedos vēlamos panākumus, lielkun-

ga Jēkaba aktivitāte izpaudās divos gal-
venos virzienos: kuģu būvniecībā

un savas zemes industrializā-

cijā, ar pamatuzdevumu — lai pašu ku-

ģiem netrūktu ražoto preču

pārvadājumu. Šai ziņā lielkungs Jēkabs

bija laikmetiskāks nekā holandieši, kuru

rosības galvenā pamatne bija jūras starp-
nieciskā tirdzniecība. Pēdējai, kā sacīts,
radās nopietni kavēkļi — visur uzzeļošā
nacionālā kuģniecība, kuras principus vē-

angļu „navigacijas aktā". Lielkun-

ga Jēkaba rīcība savā zemē jau agrāk

tām. Un viņam savā rīcībā un rosmē nā-

cās rēķināties ar vairākiem spēkiem:

Polijas — Lietuvas lēņu kungu virsvaru,
kārtu līdzvaldību, sajust atkarību no

zviedriem, kas toreiz valdija Baltijas jū-

ras piekrastēs, pieveikt holandie-

šu jūras tirdzniecības dikta-

tūru, kuras tirdznieciskās kolonijas to-

reiz bija nevien Kurzemē, bet arī daži

Skandināvijas novadi. Jēkabs vēroja, ka

no Kurzemes kārtām un tautas tas visai

daudz spēka un atbalsta negūs: te pa-

mats viņa ekspansijai pasaules

jūrās kur, domāja viņš, iegūstams tieši

Kurzemes suverenitātes stiprinājums. Arē-

ji — līgumos stiprinātai Kurzemei, kas
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piekopj plašu tirdzniecisku, jurasun ko-

loniju politiku, pēc Jēkaba domam, va-

jadzēja palikt par neaizkaramu faktoru

lielvalstu Baltijas politikā.

Jau 1639. g. uzbūvēts pirmais liel-

kunga Jēkaba kuģis. Ventspilī ierī-

kota samērā moderna kuģu bū-

vētava. Pirmie lielkunga Jēkaba ku-

ģi, kas 1641. g. iet caur Zundu, tomēr vēl

Libekā nomāti. Vēlāk tos nomā arī Ho-

landē. Kurzemes kuģu būvniecība tomēr

rosīgi attīstās. Pēc Ekerta datiem, liel-

kungs Jēkabs 18 nerimās darba gados jau

uzbūvējis 10 kara un 14tirdznie-

regalijas, kuru ieņēmumi ieplūda viņa ka-

sē ar pasvītroti privattiesisku raksturu.

1646. g. lielskungs Jēkabs visumā sa-

vus mērķus jūras tirdzniecībā bija sasnie-

dzis. Lielkunga kuģu karogs ar emblēmu

—melnuvēziuz sarkanas pa-

matnes — Kurzemes kuģniecības uz-

zēluma posmā 1646.—56. g. g. bija re-

dzams ikgadus caurbraucot Zundu apm.

13—15 reizes. Līdz ar to tika izbeigts

holandiešu tirdznieciskais

monopols Kurzemes ostās. Vi-

ņu līdzdalība Kurzemes jūras tirdzniecī-

bā no 88 proc. noslīdēja uz 57, bet Kur-

Kuģi brauc caur Zundu, starp Dāniju un Zviedriju. 17. g. s. aina.

Te gāja arī Kurzemes burinieku jūras ceļš uz rietumiem.

čības kuģus. 1639.—1682. g. pavi-

sam uzbūvēti 44 kara, 60 lieli un

19 mazāki tirdzniecības kuģi.

Apm. 38 no viņiem pārdoti Anglijai, Fran-

cijai un citām valstīm, gājuši bojā vētrās

vai arī zaudēti svešām varām. 1640.—

57. g., lielkunga Jēkaba slavas laikos,

caur Zundu braukuši rietumu virzienā

188, bet austrumu — 150 kurzemnieku

kuģi. Citiem vārdiem — staltie Kur-

zemes burinieki peldēja pa-

saules jūrās!

Lielkunga Jēkaba flote tais laikos bija

ievērojams varas faktors. Par tādu vi-

ņu atzina arī ārējā politikā: svešie vald-

nieki — zviedri, krievi un spānieši vairāk-

kārt centās iegūt par savu sabiedroto liel-

kungu Jēkabu, galvenā kārtā viņa spēcī-

gās, tais laikos plašās flotes dēļ. Labu

tiesu Ventspilī būvētu kuģu viņš pārdeva

arī ārvalstīm, vadoties no atziņas, ka ku-

ģi ir liels un svarīgs tirdzniecības priekš-

mets, kas nes lielkunga kasei — naudu.

Te jāpiezīmē, ka visi kuģi, tāpat jūras
tirdzniecība un rūpniecība bija lielkunga

zemes līdzdalība pieauga no 0 līdz 26%.
Holandieši apkalpoja galvenā kārtā muiž-

niekus — eksportierus, Jēkabam viņu
starpniecības vairs nevajadzēja. Ar pa-

matotu lepnumu tas varēja sacīt, ka vi-

ņa kuģi pārvadā preces no Kur-

zemes visas pasaules jūrās, un

apgādā ar tām Kurzemi. Tie nodarbojās
vēl ar starpniecisko jūras tirdzniecību, kas

atmeta krietnu tiesu peļņas. 1647.—49.

g. g. lielkunga Jēkaba kuģi bijuši pat Ve-

nēcijas dienestā.

Būvējot floti, Jēkabs slēdza arī tirdz-

niecības līgumus ar ārvalstīm. Šāds lī-

gums 1643. g. '30. dcc. noslēgts ar Fran-

ciju, 1656. g. — Spāniju, 1664. g. — Ang-
liju, kura tas gan atsacijās no Gambijas

kolonijas un saņēma par to kā Anglijas
lēni Tobago salu. Šī līguma teksts ir

visai zīmīgs sava laikmeta dokuments.

Viņa pirmā pantā nosacīts: „Karalis at-

ļauj lielkungam, kā arī viņa pēcnācējiem
pilnīgi brīvi tirgoties no tiem kuģiem,
kas pieder viņam (lielkungam) vai arī vi-

ņa mantiniekiem, bet ne no tiem kuģiem,
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kas pieder vina pavalstniekiem ..." No

šī līguma vērojam, ka tas -neskar visu

Kurzemi kā valsti, bet tikai lielkunga kuģ-
niecību. Šim līgumam, kā saeijām, īpats

privattiesisks raksturs, kas piesaistīts ze-

mes valdnieka personai. — Te it kā gri-
bēts teikt: «Valsts— esmu .es!"

pas bazārs", kur varēja pirkt un pārdot

visu: īsts «pasaules tirgus". Pašu kuģ-
niecība varēja izslēgt, svešus rēderus, bet

ne- tirdzniecisko starpniecību Amsterda-

mā, izņemot tos gadi jumus, kad pašu

kuģi uzturēja satiksmi ar preču tirgiem

un savām kolonijām aizjūras zemēs. Arī

Lielkunga Jēkaba kara kuģis. Modelis Liepājas muzejā.

Lielkunga Jēkaba rosības laikmetā sā-

ka valdīt sauciens: preces jāpārvadā sa-

vas zemes kuģos! Šāds aicinājums spēja

labvēlīgi ietekmēt arī mūsu jūrmalnieku

un privāto tirgoņu kuģniecību, kas arī no-

tika. Tikai muižniecība savu preču

pārvadāšanā Jēkaba piemēram nesekoja:
viņas preces visumā pārvadāja hol an -

dieši. Brīvi rīkojoties savās Kurzemes

ostās, lielkungs Jēkabs tomēr ārtirdznle-

ciba bija atkarīgs no holandiešu tirgo-

ņiem Amsterdamā, kuriem piederēja

starpnieciskā jūras tirdzniecība pie visām

tautām. Amsterdama 17. g. s. bija „Eiro-

šo ceļu pasāka lielkungs Jēkabs. 1651. g.

tas iegūst Gambiju Rietumāfrikā, bet 1654.

g. Antiļu grupas salu — Tobago, kas līdz

1701. g. palikusi kurzemnieku piederums.
Lielkunga Jēkaba kuģi b r a upa

līdz Gvin ejai un Bra z i lijai,

viņš domā uzturēt kārtēju preču satiksmi

ar Indijas zemēm. Visos svarīgos tirdz-

niecības punktos un ostās — Rīgā, Danci-

gā, Libekā, Berlīnē, Kopenhāgenā, Stok-

holmā, Oslo, Bergenā, Amsterdamā, Lon-

donā, Madridē, Venēcijā, Vīnē v. c. liel-

kungam Jēkabam bija savi politiski saim-

nieciski aģenti, konsulārais tīkls, no kā
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tas ik mēnešus saņēma izsmeļošus ziņo-

jumus par stāvokli un nākotnes izredzēm.

Bet tas Jēkabam vēl bija par maz: viņš

loloja plānus, ka tam visa pasaule bus sa-

vas patstāvīgas „spēka līnijas", savi at-

balsta punkti» aģenti un uzņēmumi. Di-

vas tāljūras kolonijās tam jau piederēja,

Baltijas jūrā tas bija kļuvis otrais koku

un labības izvedējs, sekmīgi piedalījās

valzivju medniecībā, un siļķu zvejā zieme- '
ļu Atlantikā, Ceutās izmantot savas zemes

izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli starpniecī-

Lielkunģa Jēkaba miera un Kurzemes

neitralitātes centieniem nebija vēlamo pa-

nākumu. Kā izsacījās zviedru ķēniņš —

lielkungs Jēkabs bija par bagātu un spē-
cīgu priekš lielkunga, bet par mazu un

nabagu- priekš ķēniņa." Viņš bija gan
liels ka rēders un uz troņa", bet

par vāju, lai savas tiesības un zemi aiz-

sargātu pret visiem kundzības tīkotājiem

Baltijas jūra. Uzticīgs savai- miera domai

un merkantilisma idejām; lielkungs. Jē-
kabs ari vairijās katras, koalicijas, kas va-

Lielkunga Jēkaba staltais burinieks „La Paix". F. Baura zīmējums.

bas tirdzniecībai ar Krieviju un Persiju,
bet tad nāca katastrofa.

Tirdzniecība ar Krieviju un Persiju,
neraugoties uz lielkunga Jēkaba pūlēm,
nevarēja attīstīties nemitošos poļu-krievu
karu dēļ. Lielkunga valsts tirdz n i c -

ciskaisceļš tāljūrās bija ne-

izdevīgs: to katrā laikā varēja blo-

ķēt Dānija, Zviedrija, Holande un Angli-
ja. Kromvela izdotam „navigacijas ak-

tam" bija lieli panākumi: kundzība pasau-
les jūru tirdzniecībā sāka pāriet no ho-

landiešiem uz angļiem. Paasinājās cīņa

par tirgiem „pasaules telpā". Kurzemes

lielkungam gan bija liela flote, bet viņa
valsts bija un palika militāri nespēcīga.

rētu stiprināt zemes aizsardzību, viņas

militāro fronti. Lielkunga domenas, kuģ-

niecība, tirdzniecība, koloni-

jas bija nevis vj s as v a Īsts, bet

viņa. privāta lieta, to uzzēlums ti-

kai netieši nāca par labu visai valstij. Kur-

zeme bija un palika kārtu valsts, muižnie-

cība nesekmēja un negribēja saprast liel-

kunga centienus. Latviešu zemnieki,

amatnieki un tirgoņi bija tikai pasivs
spēks. . ;

„Jēkabs izmisis cīnijās pēc draudzības

ar visiem galmiem un pēc tautu sadarba,"
saka pētnieks li. Matiesens: „bet šai rī-

cībai bija kļūmīgas sekas
— Kurzemes

militārā vājība!" Jēkabs pat neuzdroši-
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nājās noorganizēt spēcīgu patstāvīgu ka-

raspēku. Un pirmo triecienu tas dabūja
1655.—60. g. g. Zviedri okupēja vina ze-

mi. Anglija un Holande sadalija Jēkaba

kolonijas. Kurzeme palika izolēta starp-

valsts, kas balstās tikai uz sevi. Jēkaba

mantojumu palaida vējos vina vājie pēc-

nācēji.
Tikai atjaunotā Latvija ceļ godā liel-

kunga Jēkaba atstāto lielo mantojumu un

Veidojot savu kuģniecību, rūpniecību un

tirdzniecību, lielkungs Jēkabs ir strādājis

dziļi izprasta laikmeta garā, bet idejiski
— arī nākotnei un mūsdienām.

Lielkunga Jēkaba kuģu būvētājos un

burinieku komandās bija daudz kur-

zemnieku, kas tāljūras braucienos ie-

pazinās ar svešām zemēm un ļaudīm, at-

griezās mājās jūras darbā rūdīti un piere-
dzē bagātāki. Kurzemnieki ieguva arī

Lielkunga Jēkaba kaujas kuģis.

godināja vina pieminu Jūras dienās", ka-

ra apstākļu dēļ gan šoreiz — klusā cie-

nībā. Vina savu lielāko un modernāko

motorkuģi nosaukusi lielkunga Jēkaba

vārdā. Ar to it kā pasvītrota lielkunga
Jēkaba darbības un centienu vēsturiskā

nozīme mūsu valsts šodienas jūrniecībā,
kur vēl daudz neveiktu uzdevumu. Arī

lielkunga Jēkaba lielais sapnis par savas

zemes neitralitāti kundzības izcīņā Balti-

jas jurā un pasaulē, un vina cenšanās pēc

tautu sadarba ir idejisks mantojums, kas

papildināts ar Jēkaba novārtā pamesto

militāro stāju savas zemes aizsardzībai,
tieši mūsdienās nav zemu novērtējams.

prasmi kuģu būvniecībā un vadībā. Liel-

kunga Jēkaba_ lielā rosme kuģniecībā lab-

vēlīgi ietekmēja arī t. s. „zemnieku kuģ-
niecību".

Kurzemes jūrmalas zemnieki guva pla-
šāku iespēju nodarboties ar transporta
kuģniecību starp piekrastes ostām un Rī-
gu. Tas uzturēja viņos dzīvu un stipri-

nāja jau senatnē daudzināto kuršu jūrnie-
cības rosmi, kas vēlāk — tautas atmodas

laika un atjaunotā Latvijā gūst īstu spēku

un pamatni.

Bet šo posmu pārskatīsim atsevišķi —

sakarība ar mūsu rēdereju izveidošanos.

VIII.

Jūrmalnieki — mūsu pirmie rēderi.

Musu tipoloģiski vēsturiskais atskats
nebūtu pilnīgs,, piemirstot jūrniecības ak-

tiyo_spēku — laivu un kuģu īpašniekus un

būvētājus. Protams, ka senākos laikos,
kur valdija personīga uzņēmība un ros-

me vai arī kopdarbs, bet ne kapitāls, tie

varēja but un bija mūsu jūrmalnieki un

lielāko upju grīvu iedzīvotāji. Šoreiz
mūs interesē tirdznieciskā kuģ-

niecība un tās sācēji. Vissenākos lai-

kos tirdzniecību un kara braucienus bija

grūti norobežot. Tikai vēlāk vērojam īs-

tu jūras tirdzniecību, kas uzzeļ Baltijas

jūrā ne vēlāk par 10.—13. g. s. No šī
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Jēkaba forts Gambijas upes grīvā. V. Lamstera rekonstrukcija.

laika tad arī varam runāt par īstiem rē-

deriem, kam laiva-kuģis ir atsevišķs pat-

stāvīgs saimniecisks uzņēmums.

Bet kas ir rēdere j a?_ īsi — tirdz-

nieciskās kuģniecības uzņēmums peļņas

nolūkos. Kuģa saimnieks-rēders (ship-

owner) ir kuģa īpašnieks, kas uz sava rē-

ķina lieto un izmanto jūras tirdzniecības

kuģi pelņas nolūkos. Rēderejas pazīmes

tā tad ir šādas: jūras kuģniecība un tirdz-

niecība peļņas nolūkos.
80) Šī nozare, ka

jau agrāk vērojām, izveidojusies vistālākā

senatnē un radijusi savu īpatnu juras sa-

tiksmes līdzekli — „k rav a s kuģi"
(Lastschiff), kas krasi atšķīrās no otra —

ātrbraucēja „kara kuģa", t. s. „piratica"

tipa, kam citi uzdevumi.

Plašākā mērogā senatnē tirdzniecisko

kuģniecību piekopa feniķieši. Jau vi-

ņi prata būvēt kuģus, kuros apvienojas

gājiena ātrums ar kravas telpas ievēroja-

mu tilpumu. Tie bija senie airu-buru ku-

ģi. Un viņu vecākais tips — ieapaļš

kravas kuģis —_„Qaulos" grieķu izteik-

smē.
81) Ziemeļu ūdeņos tiem atbilst t. s.

„kocke" tips. Tālāko „kravas kuģu" at-

tīstību, domājams, ietekmējuši atrbrauce-

ji cīņas kuģi un tā radies modernais tirdz-

niecības kuģu tips, kurā apvienoti ātrums,

lielā celtspēja un beidzot — arī glīts are-

jais izskats, kurā sāk valdīt pludlīnija.

Tipoloģiski airu laivām seko buru-airu

laivas, burinieki, tad tvaikoņi, motorburi-

nieki un modernie motorkuģi; Latvijas

80) Zv. adv. J. Kliesmets, „Jūrnieks", 1938, nr.

3, lpp. 107.

81) Dt. W. Gotz, Die Verkehrswege im Dien-

ste des VVelthandels, 1888, lpp. 116.

apvienotās kuģniecības a/s iegūtais „Her-

cogs Jēkabs" Amerikas braucieniem ir

šīs grupas cienīgs pārstāvis. Tas savu-

kārt noslēdz mūsu kuģniecības garu at-

tīstības posmu un ir viņas nākotnes di-

žais simbols.

Liela nozīme mūsu kuģniecības attīstī-

bā būs arī pēdējā laikā izdotiem jauniem

likumiem, kas ievada viņas jaunu posmu.

Tie cieši skar arī mūsu rēderejas un vi-

ņu darbību. Jaunā likumā par koprēde-

rejām sacīts, ka koprēdereja ir sabiedrī-

ba, kas arodveidīgi piekopj tirdzniecības

kuģniecību ar vienu koprēderiem vai kop-

rēderejai piederošu jūras tirdzniecības ku-

ģi. Bet, lai izprastu jauno pagriezienu
mūsu kuģniecībā, ko ievada šis un citi li-

kumi, atskatīsimies īsumā Laivijas rēde-

reju izveidošanās vēsturē. Vispirms dai-

nu tradicijā, kas līdz ar senrakstiem-chro-

nikām glabā mūsu senākās kuģniecības

liecības.

Dainu uzskatā kuģniecība ir ražojoša
darba nozare, kas pielīdzināta zemes dar-

bam.

„Redzēj' jūru uzaram,

Jūras kāpas ecējam,"

lasām dainā. Vai arī:

„Jūrā man mieži, rudzi,
Jūrā bēri kumeliņi..."

Tāpat arī kuģis vai pareizāk — laiva

nosaukta, kā vērojam, par „sirmu cūku",

„baltu aitu", melnu vērsi", „baltu gailīti"

v. c. Kuģniecības tradicijas turpinājās no

audzes audzē. Arī to liecina daina, sa-

kot:

„Tevs dēlam laivu taisa

No ozola dēlīšiem ..."



44

jai! chronists Indriķis Latvietis rakstī-

ja, ka kuršiem, bijušas ļoti daudzas juras

laivas, kas kā melus makonis_ 1210. g.

pārklāja ūdeņus. Rīgas pievārte: -; Da i-

mā s atrodam arī kadu zīmīgu liecību par

mūsu - senajiem jūras laivu īpašniekiem-
rēderiem musu izpratne. Daina saka:

„Mūs' pašam stūrmanim'

Sešas laivas sedu'mā ..,"

Šis stūrmanis ar. „sešām laivām sedu-

mā" va.r būt tikai, senais jūrmalas laivu-

kuģu īpašnieks-r ēd.c rs, kas nodarbojas

ar tirdzniecisko kuģniecību: pārvada kra-

vu. Zvejniekam šis raksturojums • neat-

bilst — tam sešu laivu seduma vai. valgu-

mā nebija un nav arī šodien." Savukārt

arī'- latviešu . senā . ti r d z_n iec i s k_a
kuģniecība tieši apliecināta daudzas

dainās. Piemēram:

„No'Vāczemes uz Liepāju

Vedu naudu pār jūriņu ..."
vai arī: . .. ": '■- -' .

„Viegli tek man' laiviņa

Caunu ādu piepildīta;
Pretim nāca Rīgas kungi,

Siekiem naudu mērīdami!
.

.
."

•Domājams, ka šinīs daiņās atbalsojas liel-

kunga Jēkaba laikmeta', vispār t. s. pie-

krastes „z.e iii hie k v j u;r a s .tirdz-

nieciskā" k v ģn i c c ī b aV
2)

Tā glabāja mūsu senās jūrniecības tra-

dicijas, kuru tālākveidošānai iepriekšējais

8Ž ) Dr. i. Jenšs, firdzn. un kuģn. latv. t dzīve

un dzejā, Latv. d., izd.. „Lit.", XII, lpp. 301 v. &

— Hanzas kundzības laikmets,, ka sacīts,

nebija labvēlīgs senču kuģniecība ap-

sīka. Hanzas . vietu ieņēma vēsturiska

secībā arī Baltijas jūrā_ h olan d i_e š i.
83)

Bet, 16. gada simta beigas, ka vērojam, no-

tiek zīmīgs lūzums:. visas_pi cjv r a s

z c m ē.s v z z e.ļ n a C i o n a 1 ā k v ģ n.i'e-"

čība. 1651. g. -Kromvels . izdod vēsturis-

ko „a ng 1 v naviga ci j a s. aktu".

Tajā nosacīts,' ka visas i)reces, kas iegū-

tas vai- ražotas Amerikā, Āfrika vai' Āzi-

jā, ievedamas .Anglijā tikai angļu vai viņu

kolonijās -būvētos kuģos. Tāpat arī Eiro-

pā ražotās preces drīkst vest uz Angliju

tikai, viņas vai to zemju kuģos, kur preces

ražotas.
84) Šī jaunā-Strāva pasaules Tirdz-

niecībā un merkantilisma idejas, ka sa-

cīts, ietekmēja nacionālās kuģniecības un

rēdereju izveidošanos daudzas piejūras

zemēs. 17.. g. s. lielākais „rēde_rs" musU

zemē bija Kurzemes lielkungs "Jēkabs,-ku-

ra staltie burinieki peldēja pasaules juras.

Savi kuģi bija Liepājas, Ventspils un Kul-

dīgas tirgoņiem-rederiem, laivas tirdznie-

ciskai un transporta kuģniecībai arī pie-

krastes zemniekiem. Kursas jūrmalas

piekrastnieki jau agrāk bija pievērsušies

kuģu un laivu būvniecībai plašākos apmē-

ros. Būvēja galvenā kārtā lielas laivas

ar apm. 9 lāstiem (22,5 reģ. to) .celtspē-

: 83) M. Sams — Kurzemes kuģi peld pasaules

jūrās, Aizsargs 1939, 9. nr. ....
H4) Scherer — Alļgern: Ceseh. d.. Weltiiande;s,

1853; V, lpp. 407.

Burinieki Baltijas jūrā.
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jas un kuģus ar 30 lāstu celtspējas, mak-

sāja lielkungam - nodevas un kļuva laivu

vienīgie īpašnieki-rederi. Nodarbojoties

ar zveju: un transporta. kuģniecību,, daži

no tiem kļuva īsti bagāti "un ieguva vai-,

rākas'laivās-kugus_, kas atbalsojas arī jau
citētās dainās. Pēc Dr. - Jenša domam,

IT. g. s: Kursas jūrmalas piekrastnieki uz-

.turēja rosīgus tirdznieciskus sakarus ar.

Rīgu un citām ostam. Bez saimniecis-•
kiem labumiem, ko. juras tirdzniecība ie-

guva šie jūrmalas ~zemnieku rederi_", bija

arī citi: šī kuģniecība turpināja senas tra-

dīcijas. . . ' ■ ;
Jaunu spēku, paklausot tautas atmodas,

dižā ceļveža Kr. Valdemāra aicināju-

mam
— „Latvji, brauciet

_■ jūriņa, zeltu

krājiet pūriņā", mušu senas. jūrniecības

tradīcijas guva 19. g. s. otrajā puse.

Mūsu nacionālas kuģniecības uzplau-

kums, sākās 19. g. "s., kad latvieši atbrīvo-

jās no dzimtbūšanas. Pirmajiem-kuģnie-

cības pasākumiem- lielu triecienu ■ deva

Krimas karš, kad 1854. un 1855._g. angļi

bloķēja mūsu piekrasti un iznīcināja.katru

sastapto kuģi un laivu. Pec kara strauji

uzzeļošā rūpniecība un tirdzniecība deva

jaunu ierosmi kuģu būvei"un juras satik-

smei. Vairāki musu kuģi_ piekrastes brau-

cienu vietā sāka apmeklēt Vācijas, Dāni-

jas, Somijas un Zviedrijas ostas, naca cie-

šākā satiksmē ar ārvalstu jūrniekiem, un

tirgotājiem. Nākošo ierosmi, bet galve-

nais — navigācijas zinašaņas_ deva uz

Kr.. Valdemāra' ierosmi ; pārkārtotas _un

jaunatvērtās jūrskolas. Rīga un Liepāja,.

Ainažos, Mangaļos, Engure. Dundaga,

Ventspilī, Pilsberģē (Jurkalne), Užava un

Palangā. Šo jūrskolu audzēkni — galve-

nā kārtā jūrmalnieku _un zvejnieku . dēli:

mūsu kādreizējās dižas burinieku flotes

„spožā gvardija",. viņas spēks un lep-

nums. - .. ■ •
_ _

Tipoloģiski musu kuģniecība valdošais

toreiz.bija buru kravas kuģis un viņa iz-

veidotais tips — trīsmastu šoneris. 1881.

g.
sr> ). no 102 kuģiem Kurzemes piekraste

būvēti 21. tālbraucējs un 74 piekrastnieki.

.Zemnieku jūrmalnieku kuģniecība"

attīstās. Muižniekiem tai paša laika mi-

Krišjānis Valdemārs, latviešu jūrniecības dižais

celmlauzis atmodas laikmetā.

nētos novados pieder 4" tālbraucēji un 13

piekrās tnieki, pilsētniekiem — 21 tālbrau-

cējs un 16 piekrastnieki. «Jūrmalnieku rē-

deri" piekrastes kuģniecību_ pārvalda gan-

drīz pilnīgi. «Zemnieku rēderi" bez tam

liek pamatu īsti . nacionālai k v g.-

-n i c ci b a i. . Kr. Valdemārs savas vēs-

tulēs pasvītro
36), ka šie «zemnieku-rēde-

ri" no 110 kuģiem oirk v š i_ tikai 3 vai

4, pārējie būvēti un lelaisti ūdenī musu.

piekrastēs, kurniet pārejas, juras rēderu

grupas, no 80 kuģiem apm. 15 ieguvušas

pērkot, proc. samērs — 3,5 : -18. ■'. «Zem-

nieku rēderu" aprēķins skaidrs:
87) sabū-

vēt vispirms lētus buriniekus, ar tiem.sa-

pelnīt naudu un tad velak, ja vajadzīgs,

pāriet uz tvaikoņu izmantošanu. Savu

raksturu mūsu rēderejas nezaudē: to pa -

mat slānis — j v rmalnieku. pla-

ša s ap r i n d a s. Speciāla literatūra pa-

svītrots, ka vēlāk, kad -taļbraucienos at-

radās 23.5 mūsu kuģi un piekraste r-
.300,

tiem bija 1000.īpašnieku (rēderu) vai līdz-

īpašnieku (dalu rēderu). 88) Tautas; atmo-

das aicinājums kuģniecība bija rādījis pla-

šu atbalsi un vērtības, un tas izpaudās vēl

kādā citā plāksnē. .

IX.

Mūsu staltie kuģi atkal peld pasaules jūrās!

Ap 1860.. g. daži kroņa pagastu-zvejnie-
ki saka. būvēt kroņa jūrmala lielākas lai-

vas, galvenā kārtā' ap Ainažiem. Tas at-

meta labu pelņu un pašķīra ceļu lielākiem

uzņēmumiem uz jūras. Ainažnieki saka

8&) Šk. „Balt. Vēstu.", 1881, nr. 195.

būvēt divmastu un ap 1870. g._ jau trīs-

mastu buriniekus. Bez' kada līguma, - ti-

kai uz norunas pamat a jūrmalnieki

86) • Sk. Balt. jūra. kal. 1901.

61) Ibid.. 1909, lpp. 74.

*"-)... Sk. „Jūrnieks", 1907,' nr. 36.
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Trīsmastu šoneris „Latvija", būvēts Kaltenē.

ieguldija kuģu būvē brīvo naudu, un ja

tās pietrūka, dalībnieki griezās pie radiem,

draugiem, lai tie pabalstītu uzņēmumu.

Nereti kuģa būvē piedalijās desmit un pat
vairākas personas ar dažāda lieluma nau-

das sumām. Šāda kopdarbība deva iespē-

ju, piem., nelielā Ugunsciemā vienā reizē

būvēt 3—4 prāvus tālbraucējus burinie-

kus. Kurzemē tas bija galvenais kuģu
būvju ciems ar brāļiem Pūliņiem un Indr.

Dambekalnu priekšgalā.
89) Visiem šiem

panākumiem sekoja kāda idejiski un ma-

teriāli vēl plašāka ierosme mūsu kuģnie-

cībā, kas dibinājās uz šādiem pamatiem:

1) savstarpēju uzticību; 2) plašāku aprin-

du materiālu līdzdalību kuģniecības uzņē-

mumā — rēderejā; 3) kuģu būvēšanu

musu jūrmalās, kur būvkoki bija vislētāki.
Un kad ši doma bija nobriedusi, tautas

atmodas darbinieki90) — Kr. Valdemārs,
adv. K. Kalniņš, red. B. Dīriķis, jūrskolo-
tajs J. Breikšs, tirgotājs Kr. Bergs v. c.

naca klaja ar kadu laikmetisku aicināju-

mu. Taja, starp citu, sacīts: „Vienība
dod speķu, ši patiesība sen atzīta. Tāds

darbs, kurā vajadzīgi savienoti spēki, ir

kuģniecība." Tālāk norādot uz igauņiem,
kas savākuši savai jaundibinātai kuģnie-
cības s-bai „Linda" 180.000 rbl., aicināju-
ma lasām: „Latvieši nospriedu-
ši dibināt Rīgā b-bu „Austra",

89) A. Bandrevičs, Latv. kuģn. stāvoklis bēgļu

laikmetā, 1918, lpp. 23.
90) Sk. „Balt. V.", 1882, nr. 50.

kuras mērķis: būvēt vai pirkt kuģus un

liellaivas tālām un piekrastes braukša-

nām. Bez tam b-ba grib sniegt palīdzī-

gu roku latvju jūrniekiem pie pašu kuģu

iegūšanas." lemaksas 10, 100, 1000 rbl.,

balss tiesību b-ba dod līdzdalība ar 50 rbļ.

Katram dalībniekam solīti vismaz 6 proc.

peļņas gadā. „Esiet lūgti, latvie-

ši, uz šo teicamo darbu," tā noslē-

dzas aicinājums piedalīties „Austras" di-

bināšanā. Sanāca 225.000 z. rbļ. dalības

naudas. „Austra" bija pirmais plašākais

latvju kuģniecības pasākums — rēdereja

19. g. s. otrajā pusē. Tā pirmā lika pa-

matus mūsu tālbraucēju buru kuģ-

niecībai Atlantikā. Viņas darbībai šeit

nevaram izsekot, tajā bijuši plūdi un at-

plūdi, tikai piezīmēsim, ka šī rēdereja pār-

cietusi visas grūtības un pastāv vēl šo-

dien. „Austrai" viņas darbības laikā pie-

derējuši 20 buru kuģi, no tiem pirmais —

„Atalanta", tad — „Aurora", „Auseklis",

~Jupiters", ~Pērkons", „Kolumbus", „Aus-

tra", „Trimpus", „Latava", „Kr. Valde-

mārs, „Maija" v. c, buru motorkuģis —

„Balta". Pasaules kara gados „Austras"
buru kuģu flote gāja bojā, izņemot divus

kuģus
91). Tv. „Auseklis" darbojas vēl šo-

dien. Par „Austras" rīkotājiem bijuši:

kapt. J. Liepiņš — H, kapt. Andrejs Kal-

niņš — 35 g. un Maksis Kalniņš — no

1931. gada. Pirmā „Austras" burinieka

„Atalantas" apskates svinībās 1882. g. 21.

91) Pec kapt. A. Lonfelda datiem.
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Latvju staltais burinieks — trīsmastu gafelšoners, kādi 19. g. s.

otrajā pusē šķērsoja Atlantiku. No „Jūras dienu" izstādes Rīgas

pils. vēst. muzejā.

augustā nolasīta kāda zīmīga apsveiku-

ma dzeja, kura noslēdzas
92):

„Lai caur Austras krietniem darbiem

Latvju tauta paceļas
Līdzās lielām jūras tautām

Jūras slavu iemanto!"

Visumā „Austras" darbībā cerēto plašo
panākumu nebija, bet Jūras slavu" mūsu

tālbraucēji tomēr iemantoja. Par to jā-

pateicas mums jau pazīstamiem „zemnie-
ku-piekrastnieku rēderiem", kuriem kuģis

bija un palika atsevišķs uzņēmums. No

dzimtenes ostām vinu kuģi brauca vis-

pirms uz Angliju, Holandi, Franciju, daži

kuģi veda preces uz Spāniju un Vidus

juras ostām. No uzplaukušās jūrmalnie-
ku piekrastes kuģniecības izauga
flote _Eirop as ūdeņu braucieniem, no

pēdējas pamazām dabīgā ceļā veidojās

Atlantijas braucēju flote. Šīs at-
tīstības posmi bija šādi. Pirmā laikā bū-

vēja kuģus piekrastes un Baltijas jūras
braucieniem, bet sākot ar 1875. g. mūsu

jūrmalnieku būvētie kuģi dodas pāri
Ziemeļjūrai. Vēl dažus gadus vēlāk, sā-

kot ar 1883. g. mūsu kuģi jau sekmīgi
šķērso Atlantijas okeānu. Ar to bija likts

stiprākais pamats tālākai kuģniecības at-

tīstībai. Kuģu īpašniekiem labās kuģu

pelņas devīgi atmaksāja kuģu būvēs iegul-
dītās pūles un līdzekļus un deva jaunus
ierosinājumus vēl plašākai uzņēmībai.
Sava izcila vieta šeit arī „Austrai".

Jau 1883. g. „Austras" kuģi brauca uz

Ameriku un Rietumindiju. Tad jūrmal-
nieki sāka būvēt jaunus, krietni lielākus

92) Sk. „Balt. V.", 1882. g. 24.-25. aug.

kuģus,_un „Austras" piemērs tos arī pa-

mudināja doties tāljūras braucienos At-

lantika. 1887. g. uz Laplatas upi Ameri-

kā noveda kravu Vidzemes piekrastē bū-

vētais 363 reģ. to burinieks „Rota" kapt.
Pētera Šņores vadībā.

93) Tas labi pelnija
un ar 1887. g. iesākās mūsu jūr-

malas rēderu kuģu braucieni

pāri Atlantikai. Kopš tā laika tie

kļūst plašs pasākums. 1895. g. tos veica

48, nākošajā gadā — 60, Balto jūru

apmeklēja 40 latvju kuģi. Staltie latvju

burinieki, tāpat kā Kurzemes lielkunga Jē-
kaba laikos, atkal peldēja pasaules jūrās,
nesot mūsu jūrniekiem slavu un rēderiem

— peļņu. Bet tai pašā laikā pasaules jū-
rās mūsu buriniekiem radās bīstams sān-

censis — tvaikoni. Un iyl4. g., īsi

pirms pasaules kara sākuma, mūsu jūr-
niecības orgāns

94) raksta: «Statistika pie-

rāda, ka ar mūsu buru kuģniecību iet uz

leju un no tvaikoņu flotes maz kas pieder

pašiem ..." Nākošo triecienu mūsu kuģ-
niecībai un rēderejām dod pasaules karš.

No 59 tv. ar 77.626 to 1914. g. sākumā

1919. g. beigās atlikušies tikai 5 tv. ar

2472 to, buru kuģu skaits no 270 ar 48.796

to samazinājies uz 39 ar 8444 to, motor-

buriniekiem un motorkuģu no 4 uz 1. V i -

sumā Latvijas rēderejām va-

jadzēja sākt darbību pēc kara

ar 10,1 proc. agrākās tonnažas,
95)

un 20 gados tās veikušas lielu valstisku

darbu: 1939. g. sākumā mūsu tirdz-

93) A. Bandrevičs, cit. op., lpp. 31.

94) „Jūrnieks", 1914, nr. 10.

95) L-jas jūras tirdzn. flote, 1939, lpp. 32.
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ri i e-c ī'b a s flotes kopt o n na ž a, sa-

līdzinot ar 1914. g., i r lielā ka pa r •
65.424 to. No SPRS uz mierliguma pa-

mata atgūti 1921. g.-8 tvaikoņi un 5 buri- •

nieki,00) ar zemes smēlējiem v. C peldot
šiem līdzekļiem. — 38 vienības,97 ) kas ie-

tilpa mūsu atjaunojamās nac. kuģniecības
fondā.' ~Austrai", Br. Zēbērgu, P. Dane-

berga. -A. "Kalniņa, J. Faulbauma, M.

Sandberga un' b-dru lielākām rēderejām,
kas .darbojas jau pirms pasaules kara,

Latvijas laika pievienojās .F. "Grauda rē-

derēja *— 1922. g., Valsts kuģu pārvalde
— 1922, g, Latvijas kuģniecības s-ba —

1931. g., un nesen — Apvienotās- kuģnie-
cības a/s, kas pasākusi kārtēju preču sa-

tiksmi ar: Ameriku, bet' valsts kuģu pār-

valde — tūristu braucienus' Baltijas jū-
rā Arī Liepājai un Ventspilij ir savas

rēderejas, mazākas šeit neminot. Visu šo

rēdereju sekmīgai darbībai-jāpateicas par

apm, 85 miļi. Ls ārzemju valūtas atlikumu,

kas' .1920 —39.. g. g. ieplūdis musu zemē

uri valstī. ': *. ,

Jaunais laiks.

-leskatoties kuģniecības attīstības vēstu-

rē Baltijas jūrā un' ziemeļu ūdeņos, mūsu

nolūks bija arī notēlot Latvijas jūrniecī-
bas nākotnes izredzes. Ņemot vērā tos

apstākļus, kas sakarā ar lielvalstu sākto

karu valda pasaules jūras tirdzniecības

ceļos, šo daļu varam pārskatīt tikai vis-

pārējos vilcienos. Daži skaitļi.
No 1857.—1913. g. Latvijā uzbūvēti

532 kuģi ar 105.106 to.
99) Uz 1914._g. 1.

janv. musu. juras tirdzniecības flote bija
333 kuģi ar 126.718 to, no tiem tvaiko-

ņiem piederēja apm. divas trešdaļas tonna-

žas, bet buriniekiem — viena. Četru mo-

torkuģu tonnaža nesasniedza pat 300 to,

tā tad praktiski pilnīgi nenozīmīga. Pa-

saules kara iznīcinošo triecienu mūsu

kuģniecībā jau raksturojām: 1920. g. 1.

janv. mums bija 45 kuģi ar 11.146 to, vai

apm. 225 to uz kuģa. Vērojot mūsu kuģ-
niecības tālāko attīstību, redzam šādu

ainu,
100) T v. a i ko ņ v skaits un tonnaža

līdz 1931. g. nepārtraukti aug un flotē ir

114 tv. ar 203,321_t0, tad nedaudz atkrīt

un 1939. g. sakuma mums ir 89 tvaik. ar

190,128 to, šinī laikā samērā pieaugusi
kuģa caurmēra tonnaža. Burinie-

ku grupā pārvērtība ļoti krasa: no 39 bu-

riniekiem ar 8444 to 1920. g. atlikušies

7 ar 927 to 1939. g., tā tad apm. desmit

proc. no toreiz pasaules karā jau tā pil-

nīgi iznicinātās mūsu burinieku flotes!
Citiem vārdiem: mūsu kādreiz staltie bu-

rinieki, kas peldēja pasaules jūrās, jauna-
jā laika kļuvuši. pilnīgi nenozīmīgi tāl-

braucienos. Bet šai pārvērtībai vēl kāds

dziļāks saturs. Jau vērojām, ka vistālākā

musu senatnē pirmie rēderi bija j ū r m a 1-

Be> Pēc J. Zalemaņa datiem.
97> Krasta artil. pulks, 1938, lpp. 221.
98) Pēc A. Lonfelda" datiem.
99) M. Jūrmalnieks — -«Klaidoņu" trampu vietā.

— līniju kuģniecību, „Br. Zeme", 1939, nr. 284.
10°) Latv. jūras tirdzn-. flote, 1939, lpp. 32.

nieki. Viņus vērojam arī nākošā mū-

su kuģniecības uzzēluma posmā liel-

kunga Jēkaba laikmetā. Šie jūrmalnieku
rēderi un to burinieki ierakstījuši vissla-

venāko lappusi mūsu kuģniecības vēsture

kopš 1857. gada. Skaitli nepielūdzami rā-

. da, ķa jaunajā laikā buriniekiem nav vie-

tasj kuģniecība pamatos pārkārtojusies!'

Šī pārkārta pasaulē notiek par. labu —

motorkuģiem. Bet mūs .tā pagai-

dām loti maz skārusi: buru motorkuģu un

motorkuģu skaits no 1 ar 230 to 1920. g.

pieaudzis tikai uz 5 ar 1087 to 1939. g., 1.

janv., pēc tam gan nākuši klāt „Hercogs
Jēkabs" v. c. lielāki motorkuģi, citiem

vārdiem, arī mēs sākam iet vispārējas

pārkārtas virzienā. Arī Jūrniecības d-tā

vicedirektors K. Meinarts raksta, ka musu

jūras tirdzniecības flotē joprojām maz vēl

ieviesušies motorkuģi, tai laikā, kad

vispasaules flotes tonnaža no kopējiem

67,85 milj, to jau 22,5 proc, bet Norvēģija

pat — 59,5 proc, pieder motorkuģiem.

1938. gadā 1. jūlijā pavisam pasaulē bū-

vēja 801 kuģi 2,83 milj. to tilpumā; no

tiem motorkuģu 63,8, tvaikoņu 35,3, buru

kuģu v. c. — 0,9 proc. Cīņa iet tagad

starp tvaikoņiem un motorkuģiem,. šķiet,
ka uzvarēs pēdējie.

Tiek arī pasvītrots, ka kuģniecības

pārskati liecina vienu: agrāko laiku koka

kuģus tagad mūsu piekrastē tikpat kā ne-

būvē. Visi mūsu tirdzniecības flotes tvai-

koņi pā lielākai tiesai iepirkti ārzemēs.

Vēsturiskā apskatā, turpretim, vērojām

mūsu kuģniecības ziedu laikus, kad 1) vi-

ņai pievērsās mūsu jūrmalnieki plašā-
kas tautas masas un 2) kuģus arī tālbrau-

cieniem būvēja mūsu novados.

Otrs nosacijums jaunajā laikā ir samē-

rā grūti atrisināma problēma, bet pirmais

— plašu masu materiāla līdzdalība mūsu

kuģniecībā iespējama, vēlama un nepie-

ciešama. .
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A. Štāls. Sargāsim savas tautas senatni!

Rīgā, 1924. g. 160 lpp.

A. Štāls. J. K. Broce.
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