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PRIEKŠVĀRDI

1936. gadā no 29. jūnija līdz 9. jūlijam Izglītības ministrija sarī-

koja vēstures skolotājiem manā vadībā „Latvijas vēstures kursus",

kuros kuplā skaitā piedalījās skolotāji no visiem Latvijas novadiem.

Lekcijas lasīja Latvijas Universitātes mācības spēki Nācionālā teātrī un

L. Ū. ķīmijas fakultātes ēkā gan visiem klausītājiem (apm. 400) kopīgi,

gan arī atsevišķi pamatskolu skolotājiem un vidus- un arodskolu sko-

lotājiem. Bija organizētas kompetentā vadībā arī Rīgas mūzeju ap-

skates un ekskursija uz Talsiem, kur pilskalnā, bet tāpat ceļā uz Tal-

siem Pieminekļu valde izdarīja izrakumus un senvietu apzināšanas

darbus, kas varēja dot iespēju iepazīties ar seno kuršu kultūru, apmet-

nēm, kapu laukiem un apbedīšanas rītiem. Kursu noslēguma sanāksmē

Pieminekļu valdes Brīvdabas mūzejā, kurā ieradās arī Valsts un Mi-

nistru Prezidents Dr. K. ULMANIS un Izglītības ministrs prof. Dr. A.

Tentelis, — turētās runās izskanēja vēlēšanās, lai nolasītās lekcijas

tiktu iespiestas un tā jaunās atziņas, kas kursos gūtas, mājās vēl pār-

lasītas, paliktu labākā un pilnīgākā atmiņā. Valsts un Ministru Prezi-

denta kungs jau šai sanāksmē man uzdeva lekcijas sakopot un drīz

atvēlēja Izglītības ministrijai arī līdzekļus lekciju izdošanai. Tā radu-

sies šī grāmata, par kuras iznākšanu mans pienākums visu 1936. gada

„Latvijas vēstures kursu" lektoru un klausītāju vārdā pateikties Valsts

un Ministru Prezidentam Dr. K. ULMAŅA kungam, kura lielā tēvijas

mīlestība, interese par latviešu tautas likteņiem pagājušos laikos un

atbalsts zinātniekiem ir palīdzējuši jaunus pētīšanas darbus izdarīt,

jaunas atziņas gūt, jā — arī pašus kursus sarīkot, kufu rezultātā šis

lekciju izdevums parādās.

Prof. FRANCIS BALODIS,

L. Ū. filol. un filos. fak. dekāns un

Pieminekļu valdes priekšsēdētājs.
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IEVADAM

Patiesība un nacionālisms vēstures zinātnē

un mācīšanā

I.

Jau trešo reizi pēc mūsu Vadoņa, Valsts Prezidenta ierosinājuma

pulcējas vēstures skolotāji vēstures kursos. Šogad šos kursus vada

prof. Fr. Balodis, un tie nebūt nav divu iepriekšējo kursu atkārto-

jums. Pirmo reizi, 1934. gadā kursu programmā ietilpa tikai latviešu

vēsture, protams, ar saviem visjaunākajiem pētījumiem vairāku au-

toru priekšā celta, tā ka kopā saņemot iznāca noklausīties visu lat-

viešu vēsturi bez pārtraukumiem, bez robiem. Otro reizi, 1935. gadā,

programmu sastādīja svarīgākie speciālie jautājumi tiklab no lat-

viešu, kā no vispārīgās vēstures, taisni tie, kur visvairāk problēmu
un kur kas jauns bija sasniegts. Arī šogad (1936.) programmā stāv

speciāli jautājumi, bet tagad izvēlēti tādi, kas palīdzētu noskaidrot

mūsu nācionālitātes lietas.

Esmu pārliecināts, ka jūs esat šeit ieradušies ar labu prātu un

ne tikai uzaicinājuma dēļ. Esmu pārliecināts, ka visi jūs esat aici-

nāti vēstures mīļotāji un skolotāji un ne derēti kalpi, kam rūp savu

kungu apmierināt, bet darbā nevada nekādas dziļākas intereses. Esmu

pārliecināts, ka pats priekšmets, vēsture jūs šurpu aicina un sauc, un

ka ikkatra jauna atziņa jūs vilina, un ka jūs gribat kopā ar lekto-

riem pārbaudīt un pārdzīvot mūsu vēsturi un papildināt savas zinā-

šanas, lai tās tad izmantotu savā darbā.

Tāpat kā divos iepriekšējos gados arī pār šiem kursiem visnotaļ
manāma mūsu Vadoņa, Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa gādīgā roka

un latviešu vēsturei tik siltā sirds. Mūsu Vadoņa viskarstākā vēlē-

šanās ir, lai mūsu vēstures druva būtu skaisti izkopta un lai tā nestu

mūsu tautai iespējami lielu svētību. Viņš pats mums teica: „Klau-

saities vēstures soļos!" Lai tad arī šo soļu zināšana un to iespaids

palīdzētu pārveidot mūsu tautas raksturu. Lai audzinātu mūsu tautā

vairāk latviskas pašapziņas; lai dotu mūsu tautas lepnumam drošus

pamatus un celtu un stiprinātu mūsu tautas un tēvzemes mīlestību un

gatavību stāvēt un krist par mūsu dzimto zemi. No mūsu vēstures sa-

gaida daudz. Tā var arī daudz dot, daudz vairāk, nekā tas pirmajā
acumirklī var likties. Par to man būs vēl jārunā. Tūliņ gribu atzī-

mēt tos šķēršļus, kas vēl stāv ceļā mūsu vēstures svētīgai un vispu-

sīgai izmantošanai. Vispirms jāaizrāda, ka mūsu vēsture vēl maz

pētīta, ka vēl daudzos jautājumos mums nav vajadzīgās drošības un

pilnīgas zināšanas. Tas tiesa. Trūkst mums arī vēl plašākas lat-

viešu vēstures grāmatas, kas dotu vairāk faktiska materiāla un dzi-

ļākas sakarības, nekā to spēj skolu mācības grāmatas. Ir gan mums

laba tiesa monogrāfiju, bet to sintezē vēl nav izdarīta. Tālāk, mūsu



8

pirmie mēģinājumi nostāties uz savām kājām sastapuši lielu pro-

testu šeit mūsu valsts robežās un it īpaši viņpus tām. Sie protesti var

arī vājākās, mazāk patstāvīgās dabas iespaidot, veicināt gluži liekas

šaubas un tā kaitēt vēstures un skolas darbam. Katram mūsu pat-

stāvīgi izteiktam un pat ar faktiem pamatotam vārdam seko daudz

acu un tūliņ nāk uzbrukums. Uzbrūk ne jau mēģinot pierādīt ar

vēstures faktiem izteiktās domas aplamību, bet dara to pavisam sav-

dabīgi, gluži pretēji visām līdzšinējām vēsturnieku paražām un vēstu-

res metodoloģijas prasībām. Proti, kā neapšaubāma aksioma vis-
»

pirms tiek uzstādīts spriedums, ka līdzšinējā mūsu territorijas vēstu-

res literātūra, kas šejienes vāciešu sarakstīta, visos punktos ir nemal-

dīga un satur arī pareizus latviešu vēstures pamatus. Tāpēc šis lite-

ratūras saturs un tai izteiktās domas par latviešiem nav aizkaramas.

Ja nu šīs domas, teiksim, tās nepamatotās un aplamās, iedrošinās

kāds latviešu vēsturnieks aizkārt un pie tam izsaka savus faktiem

stipri pamatotus spriedumus, tad šādus mūsu vēsturnieku spriedumus

apgāž nevis ar faktiem, bet vai nu zobojas par tiem un bez pierādī-

jumiem noliedz to pareizību, pie tam grozot un ignorējot faktus, vai

arī rauga iznīcināt jauno domu autoru. Jāpiemetina, ka it īpaši pē-

dējais paņēmiens ir iemīļots. Tā, piem., par vecu sen atzītu vēstur-

nieku saka: šais jautājumos viņš nav speciālists, tāpēc uz viņu nav

ko klausīties; vēl biežāk pārmet šovinismu, un ar to doma arī liekas

iznīcināta. Tādus uzskatus lasām vai ikdienas ārzemju laikrakstos,
illūstrētos redzam arī dažādas karikatūras. No vienas puses tas va-

rētu likties kā mūsu vēstures un mūsu darbības reklāma, ja katram

mūsu vārdam piešķir tādu uzmanību un to šādi vai tādi atzīmē, bet

no otras puses skaidri redzama vēlēšanās padarīt mūs smieklīgus.
Un tas taču ir viens pretnieka iznīcināšanas veids, pie tam ļoti aktīvs.

Interesanti pie tam atzīmēt, ka šie uzbrukumi nebūt nav no mūsu

vēsturnieku puses ierosināti. Tie nav arī latviešu vēsturnieku uzbrukumu

atsitumi, ne pretatakas, bet drīzāk nemotivēti, iepriekšēji nodrošinā-

šanās uzbrukumi. Mūsu vēsturnieki maz nodarbojušies ar to, lai ap-
gāztu, piem., šejienes vācu vēsturnieku tēzes vai uzskatus, bet gan
nodarbojušies ar to, lai uz viņu rīcībā esošo faktu pamata konsta-

tētu latviešu tautas attīstības stāvokli dažādos laikos, priekš vācu iebruk-

šanas, pa vācu iebrukšanas laiku un pēc tam. Mēs varētu iztikt laikme-

tus apzīmējot arī bez vāciešu minēšanas, mēs varam teikt: latviešu vēs-

ture līdz 13. gs., 13. gs. un vēlāk. Šai pētīšanas gaitā mūsu vēsturnieki

iet gluži neatkarīgi no cittautu pētītājiem un neatkarīgi arī nonāk pie
saviem rezultātiem. Ja nu šie rezultāti nesaskan ar agrāko cittautu

pētītāju rezultātiem, tad jau mēs neesam vainīgi. Ņemsim, piem., kā lat-

viešu vēsturnieki noskaidro 12. gs. latviešu kultūru: politisko, saim-

niecisko un garīgo? Krāj un vāc senvēstures materiālus, sijā tos, sistē-

matizē, rok pilskalnus. Ja nu atrod glītas rotas lietas, to apstrādā-
šanas vietas, dārgmetallus, dažādas mājturības lietas, kuru apstrādā-
šana prasa augstu kultūru, lielu radīšanas darbu un plašu gara attīs-

tību, tad mēs taču neteiksim, ka te dzīvojuši pusnomadi vai mežoņi.
Ja redzam milzu pilskalnus, kuru rindas norāda uz sapratīgu iepriekš
izstrādātu plānu un sistēmatisku plāna izpildīšanu, tad neapgāžami
spriedīsim, ka viss tas prasījis milzu darba spēku, kas ilgus gadus
organizēti strādājis gar kāda agrāk izstrādāta plāna izveidošanu, iz-

pildīšanu. Kas gan šo plānu varēja izstrādāt? Pavisam primitīvs pū-
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lis? Bars bez valstiskas organizācijas? Atkal neapstrīdams secinā-

jums būs, ka bijusi plaša un stingra valsts organizācija, kas šos

milzu darbus veikusi. Kultūras augstais stāvoklis un bagātīgie dārg-
metalli liek spriest par iedzīvotāju labklājību, kas savkārt prasa dzī-

ves drošības jautājumu racionālu nokārtošanu, t. i. tiesisku valsti.

Tie ir uz faktiem dibināti spriedumi. Tās nav salaupītas bagātības,

jo nekur citur tādas kultūras nav, tā tad kultūras lietas un to izstrā-

dāšana pieder lai tautai, kas te dzīvoja, un te dzīvoja latvieši. Es ti-

kai īsumā jums uzmetu schēmu, to domu gaitu, kādā strādā latviešu

vēsturnieks. Mūsu piemērā viņam nav bijusi vajadzība pat minēt

vācu pētniekus, ne viņus apgāzt, ne ar viņiem polemizēt. Bet kā vā-

cieši rīkojās? Piem., Astafs Transehe-Roseneck, Die Entstehung d.

Schollenpflichtigkeit m Livland 1926. Mitteil. p. 491. Vācieši uzzēģelē
zemi, kurai nav vēstures, kura stāv uz tik zema kultūras stāvokļa, ka

var atzīmēt „pavisam primitīvu laukkopību. . .", tikpat primitīvu lop-
kopību, arī medniecību un zvejniecību. Šādam kultūras stāvoklim at-

bilst arī politiskais un sociālais: iedzīvotājiem nav tautas vienības

apziņas, tie dzīvo kaut kādā plašākas ģimenes satversmē, viņu ķēniņi
nav ķēniņi, ne arī valdnieki, bet virsaiši (turpat). Šīs ziņas autors

smeļ „no laika biedru neapstrīdamām liecībām (aus einwandfreien

zeitgenossischen Quellen" [491]). Un citu faktu, ne arī kādu pama-

tojumu nemin. Konstatē kultūru kailos vārdos, politisko stāvokli, aiz-

rādot uz neapstrīdamiem avotiem. Ja šie paši avoti min ķēniņus, tad

tie nav ķēniņi. Ja min novadus ar viņu valdniekiem, tad tā ir tikai

kaut kāda plašāka ģimenes satversme. Tā tad kails apgalvojums,
bez pamata. To ārzemes laikraksti tur par neapgāžamu vēstures pa-
tiesību, kamēr mūsu vēsturnieku stingri pamatotos spriedumus uz-

skata par šovinistiskiem izdomājumiem. Bet kā lai nosauc šādus kai-

lus konstatējumus, bez pamata, bez faktiskiem pierādījumiem?
Protams, ka ir arī saprātīgākas balsis sastopamas, tikai visai maz.

Tā, piem., lasām Deutsches Adelsblatt no 2. XI. 1935. H. von Hoer-

ner'a rakstu, kur vispirms atstāsta Livonijas vēsturi, kā viņš to mā-

cījies un kā visi vācieši to mācījušies, un nosauc to par kolonizāto-

risku varoņdarbu, un tad saka: „Mēs šīs tautas (latv. un ig.), ar ku-

rām un uz kurām mēs dzīvojām, turējām par bezvēstures tautām

(geschichtslos). Tā bija kļūda. Vienreiz, mūsu vēstures sākumā —

viņu pakļaušana. Pēc tam — pāris apspiestu sacelšanos — tas bija

viss, ko mēs viņiem no „vēstures" pielaidām." Tā ir vēla atzīšanās,
bet ne vispārīga. Hoerner's vēl turpina. Livonijas vēstures vēl nav.

Tā, ko vācieši rakstījuši, tā nav īsta Livonijas vēsture, bet latvieši un

igauņi vēl nav uzrakstījuši. Taču tie ir sākuši rakstīt un reiz uzrak-

stīs. Hoerner's latviešu un igauņu rakstītās vēstures atzīst gan par
latviešu un igauņu vēsturēm, bet ne par galīgi īstām. Tikai vācieši

no latviešu, igauņu un vāciešu rakstītām sastādīs īsto Livonijas vēs-

turi. Tā klājas mūsu vēsturei tagad. Mums pārmet patiesības neie-

vērošanu, neobjektīvitāti, nācionālisma, pat šovinisma pārmērību. Visu

to ievērojot, arī uzstādīts temats: Patiesība un nācionālisms vēstures

pētīšanā un mācīšanā. Par to arī īsumā gribu kādu vārdu šeit teikt.

Vispirms jāuzstāda jautājums: vai vispārīgi ir sasniedzama objektivi-
tāte vēstures pētīšanā un atziņā?

Jums visiem ir pazīstamas filosofijas doktrīnas, kas vispāri no-

liedz pilnas objektivitātes sasniegšanu cilvēka atziņā, tā tad arī vēs-
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turēs atziņā. Visradikālākā ir skepticisms. Mērenu skepticismu iz-

teic tas filosofijas virziens, ko mēs saucam par ideālismu. Tas ap-

galvo, ka cilvēks gan var kļūt pie subjektīvi patiesas, tas ir pie viņa gara

likumiem atbilstošas atziņas, bet ne pie objektīvas, t. i. tādas patiesas

atziņas, kas pilnīgi saskanētu ar ārējas īstenības atziņu. Ideālisms

māca, ka visa ārpasaule, kā tā mums parādās, eksistē tikai idejā, t. i.

cilvēka priekšstatā, tāpēc nav objektīvs īstenības attēls. Visspilgtāk
to formulējis Šopenhauers: Die Welt ist unsere Vorstellung. Tas nu

vispirmā kārtā varētu attiekties uz dabas zinātnēm, dabas pētīšanu,
kur tiešām katrai parādībai, līdz tā top par mūsu priekšstatu, jāiziet
ir mūsu jutekļi un vesela mūsu gara darbnīca. Vēsturē atziņas no-

teikumi liekas būt citādi. Vēsturē darbojas personas, kuru eksistenci

ideālisms nenoliedz, tāpat kā gara izteiksmes eksistenci. Vēstures

fakti ir cilvēku darbības rezultāti, tāpēc tieši doti atziņai. Bet patie-
sībā cilvēkam tieši, direkti dots ir tikai viņa paša „es", kas ārpus tā,

tas tāpat iziet dažādas atziņas priekšstadijas. Bez tam vēsturei nepie-
ciešama arī materiālā pasaule. — Sevišķas grūtības rada vēl vēstures

avotu stāvoklis, avotu trūkums, avotu vienpusība, avotu izziņa, faktu

reprodukcija. Viss tas rāda, ka vēsturnieks nekad nevar būt drošs,

ka viņš sasniedzis īstenības atziņu bez kļūdām, bez subjektivitātes.
Ja nav īstas drošības tīri neutrālās lietās, tad vēl mazāk objektivi-
tātes drošības būs tādās lietās, kur pētniekam ir kāda līdzdalība, kur

viņa jūtu pasaule iemaisīta, kur viņš ir partija, cietējs vai uzvarētājs.
Ja runa ir par nācionālismu, tad arī šeit var būt divējāda izturēšanās:

labvēlīga un naidīga. Savu tautu varu mīlēt, citu tautu ienīst. Mīlot
daudz ko saprotu citādi, nekā ienīstot. lenaida jūtas rada atkal citu

uztveri. Bet vai tad mīlestība var patiesībai kaitēt, var to sagrozīt un

patiesību tā pārveidot, ka no tās var iznākt nepatiesība? Var gan.
Mana liecība par mīlamu personu var saturēt faktus, kas neatbilst

īstenībai. Kas gan ir patiesība? Patiesība ir īstenībai adekvāts sprie-
dums: mēs sēžam Nācionālā teātrī. Tā ir faktiskā patiesība. Bet ir arī

vēl absolūtāpatiesība, it īpaši dabas zinātnēs, pilēm., no siltuma dzelzs

izplešas, jo tā izplešas nevien šai, bet visos iespējamos gadījumos.
Vēsturei jāapmierinās ar faktisko patiesību. Vēsturē jau likumu nav.

Bet kā tad būtu, ja pienāk klāt tautas subjektīvisms — nācionālisms?

Vai ar to vēsture netop vēl subjektīvāka. Ja no nācionālā viedokļa
raksta un pētī vispārīgo vēsturi, vai citas tautas, ne savas vēsturi,

tad subjektīvisms vairojas, bet ja sastopas nācionālisms un savas tau-

tas vēsture, tad subjektīvisma ļaunums nebūt nevairojas, to izpērk
tautas eksistences paaugstinājums. Tauta gan nav pašmērķis, nav

ideāls, kas stāvētu pats par sevi, bet gan kā vide, kur atsevišķs cil-

vēks, individs, var vispilnīgāki sevi attīstīt, var izkopt visplašāki sa-

vas īpašības un nest visvairāk labuma. Mūsu tautas robežas ir arī

mūsu valsts robežas, mūsu tautas intereses saplūst ar mūsu valsts in-

teresēm, mūsu valsts ir nācionālā valsts. Tāpēc, runājot tagad par
nācionālo vēsturi, mēs vienmēr tai ietveram arī mūsu valsts vēsturi.

Arī Latvija nav pašmērķis, arī viņas labklājības stāvoklis noteic vi-

ņas apdzīvotāju labklājību, ne otrādi, nevis atsevišķu individu stā-

voklis noteic valsts labklājību. No tā, ka man labi klājas, nemaz

nevar spriest, ka arī valstij, nācijai, labi klājas. Tā sprieda partiju
laikos, kad nedomāja par visumu, bet gan par savu personīgo la-

bumu, slēpjot to aiz partijas aizklāja. Partijas programmu gan iz-
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strādāja it kā valsts programmu, bet kamēr neesot visa vara parti-

jas rokās, tikmēr esot jāgādā par partiju, bet ne par visu valsti. Tie

laiki pagājuši. Tagad pirmajā vietā ir gādība par visumu, par visu

valsti, par visu tautu. Indivīdam vienā otrā vietā jāpiespiežas, pat

jāpacieš. Gan tad, kad visa valsts, tauta būs nostabilizējušās, viņu stā-

voklis iespaidos arī individa stāvokli un droši vien to uzlabos.

Par mūsu valsti un tautu jāgādā. Šī gādība var būt dažāda:

politiska, saimnieciska, kultūrāla. Arī vēstures uzdevums ir šai gā-
dībā pievienoties un pielikt savus spēkus, celt mūsu valsti, mūsu tautu.

Vēsture stiprina tautas garu, valsts drosmi. Pārliecība, ka cīnies

par taisnu, labu lietu, par savas, savas ģimenes eksistences avotu,

stiprina spēkus, vairo izturību, pašaizliedzību un dod uzvaru. Kā to

latvieši ir pierādījuši ir kara laukā, ir politiskās cīņās. Gars taču

vienmēr stādāms pirmajā vietā. Nekas sabiedrībā, politikā, saimnie-

cībā nav gājis uz labo pusi, ko gars nebūtu papriekš izlaidis caur savu

laborātoriju. Vēstures uzdevumi nu ir lieli un augsti, it īpaši atse-

višķa cilvēka izglītības veidošanā un valstisku pilsoņu audzināšanā.

Tas attiecībā pret valsti un tautu. Šie uzdevumi izpildāmi ar skolas

palīdzību. Bez tam vēsturei jau ir savi pētīšanas uzdevumi, it īpaši
mūsu latviešu vēsturei, kur vēl daudzi, daudzi fakti ir meklējami,
daudz kas vēl noskaidrojams, daudz kas no jauna uzsākams un ci-

tādi izteicams. Mēs tikai iesākam savu vēsturi pētīt. Mūsu pētīšanas

mērķis nav tikai faktiskā patiesība, mūsu pētīšanas mērķis ir nācio-

nālā vēsture, mūsu tautas un mūsu Latvijas vēsture. Ne bezjūtīga,
auksta, bezkrāsaina, bet karstas mīlestības pilna, pilna cēla lepnuma

un varonības apziņas. Tā nebūs tikai objektīva, sausa konstatēšana,

kas dod zināšanas, bet tai jābūt ir tautas audzinātājai, tai jāmodina
nācionālā sajūsma, jāstiprina nācionālais spēks. Tā pie vēstures ob-

jektivitātes pats par sevi pievienojas un saistās cēls subjektīvisms, ne

personīgs, šaurs, pašlabuma kārs, bet visas tautas subjektīvisms, ku-

ram atkrīt nosodāmās īpašības, bet piemīt tās īpašības, kādas mēs

visi vēlamies tautā redzēt.

Nākošais vēstures uzdevuma pildījums ir skolā, tais laborātori-

jās, kur sagatavo mūsu nākošos pilsoņus, nākošos tautas un valsts

darbiniekus. Kā mēs šos pilsoņus sagatavosim, no tā atkarāsies mūsu

valsts eksistence. Aizrāda, un dibināti aizrāda, ka mūsu tagadējā jau-
natnē maz ideālisma, gan daudz materiālisma. Jā, vai mēs to citādu

esam audzinājuši? Jābrīnās, kā tas nācies, ka viņā vēl tik daudz ideā-

lisma palicis, ko viņa smēlušies no vecākās paaudzes. Nebija jau arī

ideālu, par ko sajūsmināties, patiesībā ideāli jau bija, bet nedrīkstēja
ne tos minēt, ne par tiem jūsmot. Vai par tautu drīkstēja internācio-

nālos laikos jūsmot, viss, kas uz tautu attiecas, jau bija „veci kan-

kari". Vai drīkstēja sapņot par visas tautas vienību, kad sludināja

šķiru karu un cīņas? Vai drīkstēja domāt par darbu, kopīgu darbu

tautas un valsts labā, kad skaidri tika pateikts, ka darbs ir slogs,
vissliktākā nepieciešamība, un ka jāpieliek visi spēki, lai no tā iz-

vairītos, proti, strādāt tikai tik daudz, cik nepieciešami vajadzīgs dzī-

ves uzturam. Tāpēc nebrīnīsimies, ka mūsu jaunatnē saskatām tik

maz ideālisma. Bet kad aizkrita internācionālisma slūžas, kad notika

tautas vienošanās, kad mums ir vadonis, kas mūs sauc uz kopīgiem
visas tautas pasākumiem, kad personiskais un nācionālais darbs at-

kal celts godā, tad arī mūsu jaunatnē radies ideālisms, tāpat arī mū-
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sos, vecākā paaudzē. Šis ideālisms aug, acīm redzot aug. Bet tas

vēl vairāk jāaudzina un jāizkopj, un te jūs, vēstures skolotāji, vai mēs,

vēsturnieki, varam ļoti daudz līdzēt, pat vairāk, nekā mēs to varam

iedomāties. Pie tā nu drusku apstāsimies, jo tā būs arī atbilde uz

tematā likto beidzamo jautājumu: kā patiesība un nācionālisms iztei-

cas vēstures mācīšanā. Vēstures mācīšana ir dažāda, skatoties no

vietas, kur māca, un no auditorijas, ko māca. Māca ūniversitātē, vi-

dusskolās un pamatskolās, katrā no šīm vietām māca pēc savas pro-

grammas, dažāda vecuma klausītājiem, katram vecumam ir jābūt pie-
mērotai mācīšanai, saviem mācīšanas paņēmieniem.

Universitātē un studentiem jādod zināšanas un jārāda ceļi, kā

tikt pie šīm zināšanām. Te maz jūtu, bet vairāk prāta un sistēmati-

kas darbs, te var aizraut zināšanas un ainu priekšstati vairāk klausī-

tāju, nekā lektoru radīti, jo motīvi, ceļi un teksti, kas skan no lek-

tora mutes, nav īsti sajūsmas nesēji. Skolā vēsture mācāma citādi,
arī skolā vajaga vēstures faktu zināšanas, bet te jau vecums noteic, arī

dzimums, izglītības grāds un skolas tips, kas un kā vēsturei jāmāca.

10-gadīgiem jāceļ priekšā pavisam citas vēstures ainas kā 18-gadī-

giem, kaut gan abi vecumi vēlas iegūt nepārtrauktu, veselu un zināmu

vērtību saturošu vēstures ainu. Uz zēniem iedarbosies pavisam citi

vēstures momenti, nekā uz meitenēm, tāpēc arī jauktā klasē vēstures

stundās audzinātāja iespaids un pamācība nebūs viengabalains, bet

dažkārt sasniegs stipri dažādus rezultātus. Tāpat dažādi iespaidi būs,
arī rezultāti citādi, vai vēsturi mācīs vīrietis, vai sieviete. Pamatskolai

būs citi vēstures mācības mērķi nekā vidusskolai, tāpat arī vēstures

aina tais katrā izveidosies citādi. Šo noteikumu, apstākļu radītās, ne-

pieciešamās pārmaiņas, variācijas attieksies nevien uz metodiskiem

un didaktiskiem sīkumiem un atsevišķām daļām, bet noteiks vēstures

mācīšanas būtiskos vilcienus. Kamēr, piem., matēmatikas mācīšana

vērsta uz noteiktu teorētisku psīches pusi, tāpēc tā relātīvi neatkarīga
no vecuma, dzimuma un izglītības, tā prasa tikai, lai būtu sasniegta
zināma atziņas spējas pakāpe, lai mācīšana sekmīgi noritētu. Tur-

pretim vēstures mācīšanai jāņem vērā, ka tai jāiespaido visa dvēsele,

psīche šai vai tai virzienā un ka vēstures mācīšana var sasniegt visai

dažādus rezultātus. Bet šī psīchiskā starpība, izveidojot vēstures mā-

cīšanas formas, tiek maz ievērota. Tas mums jāņem visnotaļ vērā,

ka ne tikai teorētiskā puse top izkopta, bet ka mācīšanā ievēro arī

ateorētiskās vērtības, jūtu un gribas vērtības un ka tās top pienācīgi
uzsvērtas. Ētiski-praktiskas intereses nedrīkst trūkt vēstures stundās.

Mērķis, bez zināšanām, tas ir teorētiskām vērtībām, ir iespaidot bērnu

noskaņojumu, lai tas nebūtu tikai momenta uzliesmojums, bet pa-
liktu uz laiku laikiem par rakstura īpašumu. Tāpēc svarīgas ir psī-
chiskās iedarbības, kur būtiska ir skolotāja personība, kas metodiski

prot un spēj vēstures vielu atdzīvināt, neatsakoties no jūtu un gribas
vērtību izcelšanas. Bērniem jārāda ir dzīvas, uzskatāmas, iespaidīgas
personu un notikumu ainas, jāizceļ raksturīgākais, jo tikai tā mā-

cīšana audzinās. Vēsture jāmāca ir dzīvā, bērniem piemērotā formā.

Kāds vēstures paidagogs saka: „Apgarotības vētrai jāiet ir caur vēstu-

res stundu, tai jāmainās ir dusmām un rūpēm, apbrīnošanai un līdz-

jūtībai, bailēm un gavilēm." Pie tam audzināšanas mērķis ir meklē-

jams noteiktā virzienā; nevis jāmodina šādas tādas jūtu vērtības, vai

šādi tādi gribas darbības pamudinājumi, bet noteikta valsts pilsoņa
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un krietna tautas locekļa izaudzināšana ir vēstures mācīšanas mērķis.
Protams, ka arī zināmi citi praktiski nolūki pievienojas šim būtiskam:

zināšanas un dzimtās zemes pazīšana. Vēstures zināšanas palīdz

mums izprast tagadni, norāda uz nākotnes uzdevumiem un tā vei-

cina mūsu praktisko izglītību. Arī vispārīgās vēstures zināšana un

mācīšana var veicināt vēstures audzinātājus mērķus un it sevišķi pa-

plašināt mūsu skatu politiskā un sabiedriskā dzīvē. Kāpēc gan lai

es jūs šeit apgrūtinu ar visa tā minēšanu, kas mums rādītu, cik liela

nozīme ir vēstures mācīšanai ikkatra cilvēka izglītībā un tautas dzīvē;
tam arī nav vajadzīgā laika. Atliek man vēl teikt pāris vārdu par
vēstures mācīšanas metodēm, paņēmieniem. Šiem jautājumiem vēs-

turē ir daudz lielāka nozīme nekā citās disciplīnās. Piem., ģeomet-

rijas mācīšanas metode jau pēc būtības ir dota kopā ar vielu, iespē-

jamas ir tikai tīri ārējas modifikācijas, ne pēc būtības. Turpretim
vēsturē no metodes būtiski atkarājas nevien mācīšanas rezultāti, bet

arī mācīšanas vielas izveidošana. Ar to nav līdzēts, ja izmanto ūni-

versālvēstures vai nācionālvēsturisko apceri, vai politisko, vai kultūr-

vēsturisko, vai individuālo, vai kollektīvo metodi. Arī nepietiek, ka

ņem talkā chronoloģisko metodi. Metodes problēma nav atrisināta,

ja skolotājs atradis ērtu veidu, kā mācīt empīrisko vielu, jāiet ir dzi-

ļāki, jālūko atrast tie principi, kurus noteic vēstures mācības mērķi

un uzdevumi, it īpaši audzināšanas un izglītošanas. Tos palīdzēs at-

rast valsti un tautu un tēvzemi mīļojoša skolotāja sirds, kas gribēs
un meklēs pēc jauniem un vieglākiem ceļiem, kas paturēs prātā visus

trīs paidagoģiskā akta momentus: skolotāju, vēstures vielu un skol-

nieku. Skolotājs dara ārpusindividuālās vērtības par individuālu skol-

nieku mantu. Sai darbā ņem dalību viņa personība ne ar savu subjek-
tīvo pusi, bet gan kā objektīvo vērtību nesējs. Viņa metode nedrīkst

būt sastingusi, tā būs tad spaids un savus mērķus nesasniegs. Meto-

dei ir jāizaug no vielas un no izglītotāja satura, un tā nebūt netraucēs

un neierobežos skolotāja personību, bet gan atdzīvinās un papildinās.
Kas attiecas uz otro paidagoģiskā akta momentu — mācības vielu,

kas bērniem piesavināma, tad tā nedrīkst būt nedzīva, tikai techniski

apstrādāta, bet gan gara pilns, kultūrāls vērtību veidojums. Ja vēstu-

res vielu uzlūko tikai kā faktu materiālu, tad to piesavināsies vien-

pusīgi un radīsies nedzīvas zināšanas. Bet nedrīkst arī vēstures vēr-

tības aizstāt ar fantāzijas vērtībām; ar to zaudē vēstures vērtību lie-

tišķība un ticība savai vēsturei, tās nopietnībai un faktu neaizkara-

mībai. Paldies Dievam, mūsu vēsturei nevajaga nekādu fantāzijas vei-

dojumu, nekādu izgudrojumu bez pamata un faktiska pastiprinā-
juma. Mūsu vēsture, latviešu vēsture dod chronoloģiskā gaitā mums

tik daudz cēlas un dažādu vērtību pilnas vielas, ka mums, vēstures

skolotājiem, atliekas sekot šai vielai ar siltu sirdi, bez kādas pārspī-
lēšanas un klātpiefantazēšanas. Silta sirds savai vēsturei un dzīva,

immanenta metode dos trešā paidagoģiskā akta momentā — bērnā,
viņa dvēseles struktūrā paidagoģiskā nolūka piepildīšanu. Jāpiemē-
rojas bērna dvēseles dzīvei, tas ir katras paidagoģiskas metodes uzde-

vums, ja tā grib būt auglīga. Ja aizmirst bērna dvēseles struktūru,
tad mācāmā viela paliks sveša, nedzīva viela, kuru piesavināsies, ja
vispāri spēs piesavināties, tad tīri ārīgi, bez pārdzīvojuma un bez

saprašanas, tad nebūs arī nekādas saites starp skolotāju un skolnieku.

No visa sacītā izriet, ka patiesība un nācionālisms nebūt nav pret-
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stati, kas viens otru izslēdz, tā ka nācionālās tieksmes un pārdzīvo-

jumi būtu jāizmet no vēstures pētīšanas un mācīšanas. Tāpat kā ir

faktiska patiesība, ir arī nācionālā patiesība, kura ietilpst faktiskā,

bet kuras uzmeklēšanā un sludināšanā var būt daudz subjektīvisma.

Subjektīvisms un objektīvisms, kur ir viņu robežas? Kur beidzas

viens, kur sākas otrs? Tie taču nav divas parallēlas līnijas, kas ne-

kur nesadūrās, bet gan viena virziena 2 punkti, un jo šie punkti tu-

vāku, jo mazāk izšķirības, jo tālāku, jo vairāk tie atšķiras. Pilnu ob-

jektivitāti nedod mums neviena atziņas teorija, nevar sasniegt neviena

zinātne. Tāpēc nav jāvairās no nācionālisma mūsu vēsturē, ne pē-

tījot to, ne skolās mācot. Mūsu tauta, mūsu valsts ir tik cēli un lieli

mērķi, ka, tos uzstādot sev par vadītājiem principiem, vēsturnieks ne-

darīs pāri ne patiesībai, ne dzīvam cilvēkam, ne arī citai tautai.

Un jūs, mīļie kollēgas, esat aicināti mūsu vēstures pētīšanas darbu

nest tautā. No jums atkarājas, lai mūsu vēsture nestu nākotnē gaidī-
tos augļus, lai tā būtu praktiski noderīga un mācītu mūs politiskā un

praktiskā darbā un dzīvē, lai vēsture būtu mūsu dzīves skolotāja un

otrkārt, lai vēsture mūs pašus pārveidotu, dotu mums tādu dvēseles

noskaņojumu un pārliecību, ka tauta un valsts ir augstas vērtības,

kuru dēļ mēs varam uzupurēties, kuras mums jāmīl un jātur godā,
ar kurām mēs varam lepni būt un ar lielu apziņu teikt: „latvietis

esmu," ne jau ar to izteicot nicināšanu un nievāšanu citām tautām

un valstīm, bet izteikt tikai pilnu līdzvērtību un prieku, ka es pie-
deru savai tautai. Protams, citu tautu mēs varam cienīt, mēs varam

apbrīnot, bet lepni mēs varam būt tikai ar savu tautu. Tāpat arī citas

tautas vēsturi mēs gan varam apbrīnot, bet ar to lepoties — ne.

Nesiet, mīļie vēstures skolotāji, mūsu tautas vēsturiskās vērtības

tautā caur mūsu skolu, pamat- un vidusskolu, un darait tās mīļas saviem

audzēkņiem, maziem un lielākiem, katram savā veidā un savā kārtā.

To jūs pilnā mērā varēsit, ja jūs paši dziļi izjutīsit mūsu tautas vēs-

tures garu, mīlēsit savu tautu un viņas vēsturi, mīlēsit skolu un bēr-

nus un ja jums būs nelaužama griba parādīt bērniem, audzēkņiem
mūsu vēstures cēlumu un daiļumu. Lai jūs pilda jaunais gars, darba

saticības, mīlestības un pienākuma gars, tad darbs nebūs grūts, tad

jūs atradīsit īsto ceļu, īsto metodi, īstos vārdus un īsto veidu, kā mā-

cīt bērniem mūsu vēsturi. Tad būsit pildījuši savu svēto skolotāja
uzdevumu. Tad Latvijas attīstība nerimsies.

11.

Šo stundu veltīsim jautājumam par nācionālas vēstures rakstī-

šanu, vai citiem vārdiem, jautāsim, vai ieteicams rakstīt atsevišķas
tautas vēsturi? Vēstures literātūru salīdzinādami pārskatot mēs no-

vērojam, ka mūsu dienās daudz vairāk runā par nacionālo vēsturi,

nesalīdzināmi vairāk kā priekš kara un pirmajos gados pēc kara, bet

vēl daudz vairāk kā 19. un iepriekšējos gadsimteņos. Nācionālo vēs-

turi necienīja, tās necitēja, ja daudz, tad izlietoja iepriekšējai infor-

mācijai, tālab arī ne labprāt rakstīja. Ja atminamies kaut 20. gs.

pirmo gadu desmitu. Cik tad bija vēsturnieku, kas sarakstīja savas

tautas vēsturi? Tad rakstīja par lielām vēstures sakarībām vai nu vis-

pārīgās vēstures, vai arī tautas iekšējās dzīves aplokā, tad rakstīja
vispārīgas vēstures vai speciālas vēstures monogrāfijas. Nerakstīja
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ne nācionālās vai tautas, ne territoriālas vēstures. Un cik ir vispār
redzamu vēsturnieku, kas sarakstījuši savas tautas vēsturi minētajā
laikmetā? Nerunāju šeit par lekcijām augstskolās un šo lekciju izde-

vumiem, tas bija amata pienākums, programma to prasīja, tas bija

jādara. Nerunāju arī par skolas grāmatām, jo to autori reti kad no-

darbojas ar vēstures pētīšanu. Kāpēc gan redzamākie vēsturnieki tā

lika novārtā sakarīgu visu savas tautas vēsturi pa visu viņas pastā-
vēšanas laiku, jo tikai par tādām nācionālām vēsturēm es šeit do-

māju. Viens, bez šaubām svarīgs iemesls bija tas, ka šis darbs bija grū-
tāks nekā izdarīt kādu ierobežotu speciālu pētījumu un uzrakstīt kaut

arī biezu jo biezu monogrāfiju. Šeit par paraugu nemaz neņemu lat-

viešu vēsturi, kas vēl ir pētīšanas sākumā, es domāju veco kultūras

tautu vēstures, kur priekšdarbu ļoti daudz, tā tad to trūkums neva-

rēja būt par iemeslu. Acīm redzot tomēr bija kāds svarīgāks iemesls.

Tas bija metodoloģiskas dabas, proti, vēsturnieki baidījās, ka, rakstot

nācionālu vēsturi, nevarēs ieturēt vajadzīgo objektivitāti, kļūs subjek-
tīvi, jo savas tautas vēsturi rakstot viegli iespējama ir novirzīšanās no

patiesības ceļa, pat bez mazākā ļauna nodoma. Bez tam līdz tam lai-

kam rakstītās nācionālās vēstures neizturēja kritikas vēstures meto-

doloģijas prasību priekšā. Pat tādiem vēsturniekiem kā Treičkem

vai Lamprechtam, kas bija iedrošinājušies ķerties pie savas tautas

vēstures, pārmeta subjektīvismu, pat šovinismu. Lielais skaits nācio-

nālo, territoriālo, novadu, pilsētu vēsturu izpelnījušies pārmetumu:

spīd cauri lokālpatriotisms. Pārmetums ir pelnīts, jo šādu vēsturu

sarakstītāji nebija turējuši par vajadzīgu kaut cik iepazīties ar vēs-

tures pētīšanas metodēm, kuras taču sīki izstrādātas, pārbaudītas un

atzītas par pareizām un derīgām. Parasti šādi autori ticēja katram

vārdam, kas runāja par labu, bet ignorēja vai noliedza visu to, kas

bija nelabvēlīgs. Viņi neprasīja, kā radušies vēstures avoti, vēstures

liecības. Viņi nepainteresējās, cik daudz ticamības piešķirams avotu

ziņām, vai tās faktus attēlo, kā tie īstenībā notikušies, vai fakti sa-

grozīti, un ja tā, tad aiz kādiem iemesliem. Viņu griba, viņu vēlē-

šanās noteica fakta izlietošanu. Trūka kritikas, it īpaši paškritikas.
Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc tautu vēstures necienīja. Es

šeit domāju rakstītājus, ne lasītājus. Beidzamo nekad nav trūcis, ne-

trūks arī tagad, un netrūks uz priekšu, tāpēc arī uz priekšu parādīsies
vēstures, kuras īstenībā nevarētu tā saukt, jo pieprasījumam atbilst

piedāvājums. Bet nebūsim tik rigorozi, neuzstādīsim pārmērīgi sting-

ras prasības, tomēr elementāro avotu un liecību kritiku vienmēr mēs

varam prasīt.

Pēc Lielā pasaules kara nācionālās vēstures stāvoklis ir stipri gro-

zījies un tai par labu. Visas tautas tagad raksta savas vēstures, ne-

vairās to darīt arī paši labākie un slavenākie vēsturnieki, meklēdami

jaunu pieeju, vienmēr paturēdami prātā nācijas interesi. Paskataities

Anglijā: uz reizi iznāk 4 vai pat vairāk daudzsējumu Anglijas vēstu-

res, tāpat Francijā, Vācijā, Itālijā, Amerikas Savienotajās valstīs v. c.

Tikai ne Krievijā, jo tur vēstures nevajaga. Tā ir atrauta no pagāt-

nes, kā kaitīgas, ar varu atrauta, un tas tai dārgi maksās.

Kādēļ šī pārgrozība? Vai tad iznīdēti un atkrituši tie pārmetumi,
kas līdz šim atturēja? Vai vairs nav lokālpatriotisma, šovinisma, lēt-

ticības, kritikas trūkuma? Nevar jau teikt, ka to vairs nebūtu, ka

metodoloģiskās prasības būtu stingri ievērotas. Arī tagad raksta daudzi
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pa vecam un nopelna visus pārmetumus, bet nācis arī kaut kas vēl

klāt. Nācionālisms gan arī agrāk tika cienīts. Atminēsimies tautas

atmodas laiku 19. gs. vidū. Tautas atmoda nav tikai latviešu tautas

īpatnība, nē, tā kā sērga pārgāja pa visu Eiropu, nedaudz gados. Tad

runāja par nācionālismu, tautas mīlestību, bet to cildināja, cienīja

arī internācionālisma laikos, lai gan ne tik droši, ar tādu pārliecību.
Pēc pasaules kara izcēlās tautu pašnoteikšanās princips un nācionā-

lisms kļuva stingra nepieciešama prasība. Atsvabinājās no līdzšinējās
atkarības tautas, nodibinājās tautas — valstis. Nācionālais princips
sāk valdīt arī valsts tiesībās, kur agrāk to nemaz nevarēja sameklēt.

Nācionālisms bija atdabūjis savu cieņu, savu goda pilno vārdu. Ver-

saļas mieralīgums, Vilsona deklarācija bija skaļi nācionālisma paudēji
un atjaunotāji. Citām tautām pakļauto tautu brīvības cīņas un va-

ronīga patstāvības izkarošana piešķīra nācionālai vēsturei sevišķu
aureolu. Tautām un viņu darbniekiem nepietika ar notikušo faktu,

sāka prasīt: kā nonāca pie šīm lielām, tik lielām pārgrozībām un pār-
vērtībām. Raudzīja atrast tām ne tikai tuvākos, bet arī tālākos cēlo-

ņus. Sevišķi to spieda darīt līdzšinējā valstiskā progresa doma, jo

priekš kara valstu progresu redzēja arvien lielākā valstu apvienībā.
Amerikas Savienotās valstis bija ideāls, gaidīja, ka arī Eiropa kļūs

tāda pati, un beidzot visa pasaule. Domāja, ka mazās valstis drīz

vien izzudīs, bet lielās ieskatīs progresa nepieciešamību un apvienosies.
Un pēc kara radās tik daudz mazu valstu, lielās valstis sašķē-

lās, vai no viņu organisma atdalījās nācionālas valstis, piem., Austrijā
un Krievijā. Tā tad bija vīlušies progresa izpratnē, un arvienu biežāki

dzirdam balsis, kas pavisam noliedz progresa domu. Gan atkal viena

otra it kā pārdzīvota doma atjaunojas, kā, piem., Paneiropa. Vai tā

kādreiz reālizēsies? Nevaru tam ticēt. Visam tam vajadzēja izskaid-

rojumu. Atbildi gaidīja no nācionālas vēstures.

Redziet, cik daudzi un dažādi iemesli veicināja nācionālās vēstu-

res uzplaukšanu. Ja salīdzinām priekškara un mūsu dienu nācionā-

lās vēstures nozīmības ziņā, tad arī šeit novērojama liela starpība: šī

vēstures nozare kļuvusi daudz dziļāka un tai nākušas klāt problēmas,

par kurām agrāk maz vai nemaz nedomāja. Lai še minu kādas: sāka

saistīt tautu dzīvi un attīstību daudz plašāk un noteiktāk ar tautu ie-

ņemto territoriju. Prasīja, kāpēc uz noteiktas territorijas attīstījās
šāda tauta. Tagad pētī, kāds iespaids ir bijis territorijai, klimatis-

kiem, ģeogrāfiskiem, zemes virsas, auglības v. t. t. faktoriem uz to,

ka izaugusi un attīstījusies taisni tāda tauta. Tagad pētī katru tautu

atsevišķi, izolētu no citām, viņas territorijas robežās. Protams, ka ta-

gad arī pētī tautu sakarus, attiecības, kā viņas viena otru iespaidoju-
šas laika gaitās. Ar to mēs labāk varam izprast paši savas tautas

vēsturi un dziļāk tai iespiesties. Viss tas, protams, nāk nācionālai vēs-

turei par labu, paceļ to blakus vispārīgai vēsturei, pat pāri tai.

Zināms, nācionālās vēstures rakstītājiem draud arī tagad tie paši

pārmetumi, kas agrāk, varbūt pat vēl vairāk, kaut gan šķiet, ka no

tiem tagad mazāk jābaidās. Kāpēc tāda paļāvība? Vispirms, pie rak-

stīšanas ķērušies ļaudis, kas metodoloģiski vairāk skoloti, kas labi

apzinās, ko no vēsturnieka un vēsturiska darba prasa. Tad, arvienu

vairāk izplatās vēstures nozīmes apziņa un arvienu, arī laiju starpā,

paceļas prasību līmenis. Vairāk sāk izprast, ka nepietiek ar labu

gribu vien, ar labu atmiņu, lai sauktos par vēsturnieku. Arvienu vai-



217

rāk nāk pie apziņas, ka vēsturniekam tāpat vajaga mācīties, kā to

dara darbinieki aroda, techniskās un mākslas disciplīnās. Sāk jau

zust ieskats, ka vēsturi var rakstīt itin visi, kas vien spalvu māk ro-

kās turēt. Nav jau izslēgti mēģinājumi un gadījumi, kad arī tagad
atkrīt vecos grēkos un tomēr domā, esot kalpojuši savai tautai, it

īpaši ar to, ka viņas seno nozīmi par daudz pārspīlē. Vēl atjaunotā

Latvijā mums jāpiedzīvo, ka senos latviešus iztaisa par kaut kādu lie-

lisku izņēmuma tautu, vienīgo kultūras tautu Eiropā, vienīgo progresa

nesēju, ceļa rādītāju, lielu un spēcīgāku par citām tautām. Vai ar

to mēs kalposim savai tautai, ja mēs seno latviešu vidū gribam ievilkt

varagus, vikingus, rusus, pat gotus? Man tā kā drusku kauns me-

tas, kā gan tik liela, tik plaši izplētusies tauta, no Somu jūras līča

līdz Konstantinopolei, Maskavai v. t. t., kas tik daudz kara palīga de-

vusi citām tautām, īsā laikā sarukusi līdz nelielai Latvijai un 13. gs.

vēl atļauj vāciešiem sevi iekarot. Vai jums nav tā pati sajūta? Vai

šiem pārāk lieliem slavinātājiem nebūtu labāk, ka viņi paliktu pie

savas parastās nodarbošanās. Tas tā starp citu.

Ja nu mēs piegriežamies mūsu pašu tautas vēsturei un tās no-

zīmei, tad gribu vispirms atgādināt, ka par to ir radusies dziļa in-

terese un ļoti plašās aprindās. Par to mums visnotaļ jāpriecājas. Šī
interese nav nejauša, nav vienas dienas interese, bet līdz ar pētītāju
skatiem tā spiežas arvienu tālāk atpakaļ laiku gaitā. Mēs visi, mūsu

vēstures rakstītāji un lasītāji, labi zinām, ka vēstures laikmeti ir lī-

dzīgi zemes noslāņojumiem, tie stāv viens uz otra, un katram ir sa-

vas īpašības. Tauta tagadnē ir stāds vai koks, kas paceļas zemes

virspusē, bet ar savām saknēm turas zemes slāņos un smeļ savus dzī-

vības spēkus nevien no augšējiem, bet arī no dziļāk esošiem. Jo dziļāk
iet šā stāda saknes, jo tas stingrāk stāv, jo vairāk dažādas barības

vielas tam pieejamas, jo mazāk tas baidās vētras, sausuma. Tāpat
tauta, jo dziļāk un tālāk atpakaļ viņa zina savu pagātni, jo ciešāki

viņa ar to saistīta, jo vairāk viņas eksistence nodrošināta, jo stiprāks
būs nācionālisms un tautas mīlestība tautas piederīgos. Patiesas mūsu

tautas vēstures zināšanas apmierinās radušos interesi un nodrošinās

mūsu tautas stāvokli, jo mēs sapratīsim, kā mums pareizāki un mērķ-

veidīgi rīkoties.

Un mēs paši, latvieši, būsim tie, kas visdziļāki un pareizāki va-

rēsim iespiesties mūsu vēstures izpratnē. Kas gan cits lai dziļāk iz-

prastu mūsu tautas īpatnējo individuālo garu, kuru izaudzinājuši vēs-

turiskie un territoriālie apstākļi, piem., mūsu tautas nomešanās veids

viensētās, kas 13. gs. avotos droši apliecināts. Es domāju šeit latviešu

patstāvību, neatkarību domāšanā un darbā, visu veicot paša spēkiem,

pašam atbildot par veiksmēm un neveiksmēm, un vēl vairāk, viena

atbildību par savu saimi, ne tikai ģimeni. Beidzamais punkts gan

mūsu dienās pasliktinājies, jo saimi aizstāj mašīnas. — Mūsu senču

mentālitāti vislabāk mēs paši izpratīsim, jo mūsos pašos taču būs

vēl kāda daļa no šās mentālitātes palikusi. Tā tad mēs neapšaubāmi
stāvam mūsu tautai vistuvāk, kā neviens cits. No tā paša izejot, mēs

arī vislabāki izpratīsim mūsu senču rīcības cēloņus. Svešas tautas

loceklis daudzkārt lauzīs galvu un nevarēs izprast, ko zināma parā-
dība nozīmē, spriedīs varbūt pat aplam, kur mums pietiks uzmest

acis, un fakts būs izprasts. Mazāko avotu aizrādījumu mēs paši pa-
reizāki izmantosim nekā sveši. Te nāks palīgā mūsu interese. Mūsu
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jūtas liks dziļāki iespiesties senču būtībā, viņu noslēpumos. Kur būs

tikai nedaudzas kontūras atliekas, tur mēs redzēsim pareizu ainu, jo
visa mūsu būte būs kā rezonātors.

Kā redzat, nodarboties, pētīt mūsu pašu tautas vēsturi mums ir

lielas priekšrocības, daudz kas atvieglina mūsu darbu un dara to ra-

žīgāku. Uz bīstamiem punktiem jau aizrādīju, raudzīsim visiem spē-
kiem no tiem izvairīties. Runāsim un rakstīsim tikai par to, kam ir

drošs pamats, ko mēs varam droši pierādīt ar faktiem un drošiem,

neapstrīdamiem slēdzieniem. Var jau arī hipotēzes darināt un darbā

likt, bet nekad nevajaga aizmirst, ka tās ir hipotēzes, un nemēģināt
tās slēpt. Hipotēzes bieži pat vajadzīgas, kur jāsaista 2 fakti, starp
kuriem nav dota saite. Tikai šai saitei jāstāv iespējamības robežās.

Atzīsimies vaļsirdīgi savā nezināšanā, un kur faktu nav, tur nepie-

pūlēsim savu fantāziju. Būsim atturīgi. Lai mūsu patriotismā karstā

sirds mūs nepavedina uz lieku tautas lielīšanu un slavināšanu. Mums

jau tāpat ir vielas, faktu diezgan, kas var darīt mūs lepnus uz mūsu

senčiem, uz viņu dižiem darbiem, uz viņu kultūru, lai tik mēs mā-

cētu un spētu to visu izmantot. Mums nav jānokar galva, nav jā-
domā: tā ir bijusi vergu tauta. Viņa vienmēr, pat visdziļākā apspie-
šanā ir cienījama, tikai daudz, par daudz savu kungu apmelota, de-

nuncēta. Viņu ar varu gribēja nostādīt zemāku, nekā viņa bija. Tas

nav paviršs izdomājums, bet gan drošs secinājums pēc plašākas lie-

cību kritikas. Kad ņemam šejienes kungu, ārzemes vāciešu un sveš-

tautiešu liecības un liekam tās vēstures kritikas ugunī, tad rezultāti

mūžam latviešiem par labu. Tā tad neliksim arī mūsu tautas vēsturē

rūsēt vēstures kritikas ieročiem, lai tie darbojas, lai spodrinās un top
ikdienas asāki. Esmu pārliecināts, ka to visasāko lietošanu izturēs

mūsu vēstures fakti mūsu senčiem un mums pašiem par labu. Un

ja kādreiz rastos kāds tumšs punkts, lai tad mums nav grūti atzīties.

Mūsu spēkus tikai stiprina pārvaramās grūtības un likstas. Vai mūsu

senču pārvarētās grūtības mūs arī nestiprinās!
Mūsu tauta gan nebūs bijusi atsevišķa izņēmuma tauta, bet gan

tauta stipra savā garīgā struktūrā, savā kultūrā un citādi. Bez šau-

bām, viņa nav stāvējusi zemāku par saviem kaimiņiem, dažā punktā
pat pārspējusi tos, viņa daudzkārt nav stāvējusi zemāk par iebru-

cējiem vāciešiem, tālab pēdējo kultūrtrēģeru loma ir gluži problēma-
tiska. Tas ir ļoti mērens spriedums, varbūt tas varēs būt daudz lab-

vēlīgāks. Iztiksim bez fantāzijas, tā ir nezināšanas auglis un kaitē

enerģijai.
Uzaicinu jūs, cik vien spējams ar analizēs, kritikas un sintezēs pa-

līdzību iespiesties mūsu tautas vēsturē. Jo enerģiskāki šo savu uzde-

vumu veiksit, jo drošāki un skaistāki būs rezultāti, kas izteiksies ne

jau vienos dītirambos, bet sirsnīgā, dziļā un mīļā mūsu senču cienī-

šanā. Mums nebūs galva jānolaiž, mēs varēsim iet paceltu galvu.
Par senčiem mums nebūs jānosarkst, tikai mums pašiem jāsargās,
ka mūsu senčiem nav par mums jānosarkst.

Aicinu jūs izkopt mūsu vēsturi. Pētījot metodoloģiskus rakstus,

mācaities vēstures pētīšanas un rakstīšanas techniku un kā to pie-
mērot mūsu vēstures avotu sijāšanai. Lūkojiet nogremdēties līdz vis-

dziļākai patiesībai, tā cels mūsu senčus un mūs pašus.

Prof. A. Tentelis.



A.

KURŠU:
I.

Zieme|kursa
ar

apgabaliem:
a)

Ventavu,
b)

Bandavu
un

c)

Piemari.
11.

Duvzare.
111.

Zeme

starp

Skrundu
un

Zemgali.
IV.

Ceklis.
V.

Dienvidkursa
ar

apgabaliem:

a)

Megavu
un

b)

Pilsātu.

VI.

Ziemeļkuršu
jauniekarotā

province,
senākā

iTbiešu
zeme

(Vanēnija),
ar

iTbiesu

novadiem

austrumu
daļā.

B.

ZEMGAĻU:
VII.

Silene.
VIII.

Žagare.
IX.

Dobe.
X.

Spārnene
XI.

TSrvete.
XII.

Dobele.
XIII.

Upmale.

C.

LETGAĻU:
XIV.

Imeriešu
zeme.

XV.

Tālava.
XVI.

Latgale

(Jersikas

karaļvalsts)
ar

a)

AutTnas,
b)

Cesvaines,
c)

Ludzas,
d)

Jersikas,
c)

Dignājas
(Selas)

apgabaliem.

D.

KRIEVU:

XVII.

Kokneses

karaļvalsts
ar

a)

Kokneses
latviešu,
b)

Aizkraukles-Lielvārdes
latviešu-lrbiešu,
c)

Daugavas
lTbiešu
nn

d)

sēļu

apgabaliem.

E.

LĪBIEŠU:
XVIII.

LTbija.

XIX.

Idumeja
ar

latviešu-lTbiešu
iedzīvotājiem.

lEVĒROJAMĀKAS
PILSĒTAS.
1.

PilsEts

(Klaipēda).
2.

lmpilta.
3.

Apule.
4.

Jūrpils.
5.

KuldTga.
6.

Mežotne.
7.

Tērvete.
8.

Rakte.
9.

Dobele.
10.

Zemgaļu
osta.

11.

Trikāta.

12.

Vijciems.
13.

Cesvaine.
14.

Jersika,
15.

Dignāja.
16.

Ludza.

17.

AutTna.
18.

Beverīna.

Latvijas
zemes

vēlā

dzelzslaikmeta
beigās.





21

LATVIJAS VĒSTURE

Senās latviešu zemes

Pirmās rakstītās ziņas par senām baltu ciltīm (rietumbaltu sen-

prūšiem un senkuršiem — „aistiešiem") iesniedzas vissirmākā se-

natnē, pirmajā gadsimtenī pēc Kristus
1

; ap 500. gadu pēc Kr. mēs

varam jau labi saskatīt krietnu austrumbaltu latviešu, zemgaļu,

spēku, kura priekšā saplaka Gutasagā pieminēto gotzemiešu emi-

grantu uzbrukums
2

,
un ir uzglabājušās ziņas par kuršiem arī no

7. gadsimteņa. Tomēr tikai sākot ar 9. gadsimteni rakstītie avoti par
senās Latvijas baltu ciltīm — kuršiem, zemgaļiem un letgaļiem —

sāk plūst plašākā plūsmē.

Ap 875. gadu Rimberts3 piemin piecas kuršu zemes resp. valstis

(civitates), un tā tad šai laikā — kā vēl vēlākos gadsimteņos —

Kursa nebija apvienojusies vienā valstiskā vienībā. Tādēļ arī zviedru

karalim Olavam tik viegli būs izdevies ap 855. gadu ieņemt divas

kuršu pilsētas, Jūrpili („Saeborg") un Apūli („Apulia"), un savākt

tribūtu („zeltu, sudrabu un ieročus") no šīm pilsētām, un protams,
zemēm, kas pie tām piederēja, — lai gan pēc tā paša Remberta at-

stāsta kurši Jūrpilī bija sapulcinājuši 7000 karavīru, bet Apūlē pat
15.000 karavīru, lai gan 854. gadā kurši ar lielu veiksmi bija sa-

kāvuši uzbrucējus dāņus. Katrā ziņā 9. gadsimtenī kurši tēlojas kā

Baltijas jūras piekrastēs labi pazīstama tauta; pēc viņu bagātībām
tīko dāņi un it sevišķi zviedri jau no agrākiem laikiem, un labprāt

gribētos ar zviedru karaļa Ivara kariem Kursā (ap 650.—670. g.) un

Olava kara gājienu (855. gadā) saistīt tās zviedru un gotzemiešu

kolonijas likteni, kuru 1929. un 1930. g. archaioloģiskie izrakumi

pierādīja no 650. līdz 800. gadam senā kuršu Jūrpilī, tag. Grobiņā
4

,

1253. gada Vācu ordeņa un Kursas bīskapa pirmajā Kursas sadalī-

šanas līgumā pieminētā ~Bihavelanc" apgabalā — Piemarē. Zviedru

kolonija ap 800. gadu būs izrādījusi kādas kuršiem nepatīkamas un

neciešamas tendences, kādēļ būs iznīcināta līdz pēdējam vīram (attie-

cīgie kapu lauki neuzrāda senlietas, kas attiektos uz 9. gadsimteni),
— un Olava kara gājiena uzdevums būs bijis atriebties kuršiem par

zviedru tirgotājiem nodarīto postu: sava laikmeta garā, notikušo

zviedru interesēs pārspīlēdams, Rimberts par šo kuršu akciju, kas

notika apm. 50 gadus pirms Olava kara gājiena, pašapzinīgi pa-

skaidro: „gens enim quaedam ab eis longe posita, vocata Chori,
Sveonum principatui olim subjecta fuerat, sed jam tunc div erat,

quod rebellando eis subjici dedignabantur..." Zviedri vispār būs

bijuši kuršu bīstamākie ienaidnieki; katrā ziņā tikai pret ienaidnie-

kiem no rietumiem ir vērsti visi senās Kursas pilskalni, kas pa lie-

lākai daļai izbūvēti to upju krastos, kas veidoja ceļu no Baltijas

jūras uz zemes iekšieni.

2*
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Apūles pilskalns un pilsēta (arī kapu lauks) un Impiltas pils-

kalns (tag. Lietuvā) ar ģen. VI. Nageviea izdarītiem plašiem izraku-

miem vislabāk pierāda, ka nepareizi tie zinātnieku uzskati, kas —

dalot 13. gadsimteņa Kursu pēc 1253. gada Vācu ordeņa un Kursas

bīskapa līguma parauga ziemeļu un dienvidu daļā („inhabitata" un

„inculta") — dienvidu daļai pielikto apzīmējumu „inculta" tulko-

dami ir gribējuši pēdējo raksturot kā „neiekoptu'
i

vai pat neapdzī-
votu. Jau Rimberta Apūles citējums pierāda lielu kuršu pilsētu
9. gadsimtenī šai dienvidu daļā; Apūle šodien noteikti konstatēta

1253. gada līguma apgabalā Ceklis, bet vareni nocietinātā Impilta -—

apgabalā Dovzare. Līdz ar to Rimberta pieminētās 5 kuršu valstis

gribētos identificēt ar šādām 5 valstīm, kuras piemin 1230. un 1253.

gada līgumi: 1. karaļa Lamekina valsti ziemeļu Kursā ar apgaba-
liem Ventavu („Wynda"), Bandavu („Bandowe') ar galvas pilsētu

Kuldīgu, un Piemari („Bihavelanc"), kurā atradās Jūrpils („Saeborg"),
2. zemi starp Skrundu un Zemgali („terra inter Scrunden et Semigal-

liam"), 3. Duvzari („Dovsare"), kurā atradās Impilta, 4. Ceklis

(„Ceclis") ar Apūli un 5. Klaipēdu ar apgabaliem „Megowe" un „Pil-

sāten", kuru piederību pie vienas zemes resp. valsts pietiekoši uzska-

tāmi pierādījis jau Dr. A. Bīlenšteins 5

. Apgabals „Vredecuronia'\

kas pēc Bīlenšteina domām atbilst 1231. gada līguma „Vānenei"

(Švābe: „Wannema"), ir, šķiet, tikai vēl 9. gadsimteņa otrā pusē

ziemeļkuršu iekarota zeme, kura senāk bija lībiešu territorijā un

kurā līdz Tukumam un Kandavai visā vēlā dzelzs laikmetā vēl mā-

joja lībieši: līdz 9. gadsimtenim kurši mitinājās tikai dienvidos no

Ventas un Abavas, — varbūt tieši Olava ekspansija dienvidu Kursā

tos pamudināja pāriet abas upes un iekarot lībiešu novadus ziemeļos.
Līdz ar to daļa lībiešu, kas mitinājās līdz 9. gadsimtenim ziemeļos
no Ventas un Abavas, — zem ziemeļkuršu spiediena ap 900. gadu
būs izceļojusi un, pārceldamās pāri Rīgas jūras līcim, atradusi jau-

nas dzīves vietas Rietumvidzemes smiltainā piejūras joslā. Katrā

ziņā R. Šņores 1933. gada izrakumi Mālpils Idiņos un V. Ģintera

1936. gada izrakumi Salaspils Laukskolās pierāda šeit, Vidzemes

dienvidrietumos, no Kurzemes atnākušus lībiešus jau 10. gadsimtenī.
Tile lībieši, kūpu 12 ciemi uzglabājušies līdz jaunākam laikam Kurze-

mes pašos ziemeļos, šķiet, apmetušies šeit uz dzīvi 14. gs. beigās vai

15. gadsimtenī un, varbūt, atgriezušies atpakaļ no Vidzemes, meklē-

dami Ziemeļkurzemes piekrastē patvērumu no ordeņa apspiešanas

un varmācībām; vismaz Dundagas novadā noteikti konstatēti 13.—

14. gadsimteņa kuršu kapi, un tā tad lībieši no jauna ienākuši Zie-

meļkurzemē tikai vēlāk. Bet, protams, daža laba lībiešu ģimene droši

vien arī palika kuršu jaunieņemtajos apgabalos, un kuršu uzsūkta

līdz ar to izsauca tāmnieku dialekta izveidošanos.

Letgaļi ap 100. gadu pēc Kr. bija ieguvuši ne tikai t. s. Kurzemes

„augšzemi'\ bet arī apgabalus ziemeļos no Daugavas, izspiezdami no

tiem somu-ugru ciltis, somu-ugru Latvijas pirmcilti — lībiešu palie-
kas un tiem dzelzs laikmeta pašā sākumā uzslāņojušos igauņus 6

.

Svētes upes krastos, Lielupes līdzenumā, letgaļiem saskaroties ar

kuršiem7

, izveidojās zemgaļu cilts, kuras novadi agrā dzelzs laikmetā

ietvēra visu Lielupes līdzenumu līdz Daugavai un iestiepās arī Rie-

tumvidzemē. Latviešu ekspansija tag. Vidzemē un Latgalē, protams,
nenorisinājās bez cīņām, kas turpinājās — vienmēr paplašinoties un
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Ukahis un pilsēta (ari kapu : : .(Mitas pils

kalns <tatf Ue*«va; ar £en. VI. Nageviea )/•!■ izraku-

mu»»', • • '. -.!:* ka nepareizi tu- /it>, : > > kas

dalot tā. **«4f<s**i*-a-'> Kursu pēc 1253. gada Vficu «naU>ņa un Kursus

be*k<*s«* fcMtic*N* ?;«*ine)u un dienvidu .l-tja ;..inh»»hitata" un

tuci*fcs ts*?>v«Ai <i***oki pielikto apzīmējumu miuita tulko-

dami ■ > v-r^<*»--js, raksturot kā neiekoptu"' vai pat oeapdzī-

�<*B im. ftimiir* ļjfiiu citējums pierāda lielu kursu pilsētu
v -» « ... . -. i -i* • • ;..•« t \pule šodien noteikti konstatēta

12a3 4*4« i>M»iifi»li i.ekiiv bet vareni nocietinātā lmpilta —-

api.vi •■- : ••i" NP» . .ms.' ><- • K.mbrrta pieminētās 5 kuršu valstis

ļlfoHtH IJfcnt.iir.-! ' . .•Mm. kuras piemin 1230. un 1253.

gada līgumi, i karaļa Lamt-kiua valsti ziemeļu Kursā ar apgaba-
liem Ventavu {, Wyttda' 1

). Raudavu (~Handowe") ar galvas pilsētu

kukuļu, un t*seu«art (..HflMlwdai-< kafi itniiai Jūfpils („Saeborg"),

M mi starp Zemgali L.terra inter Scrunden et Semigal-
liam iHivzari OaTirr i kura atradās lmpilta, 4. Ceklis

(„('.echs i ar /kfriktf on 6. Klaipēda ar apgabaliem ~Megowe" un „Pil-

sāten kutu piederību pie viena» zemes rt-sp. valsts pietiekoši uzska-

tāmi : >ii'ļi* jau Dr A. Bftaftteins*. Apgabals ..Vredecuronia ,
kas pee rMenšteimi lomam atbilst 1231 gada līguma ~Vānenei"

(Svibi . \Vanneimf;. ir. Aķiel. hk.u w*l 9. gadsimteņa olrā puse

ziemeļkuršu iekarota zeme, kuia HpM tu ja lībiešu territorija un

kura līdz Tukumam un Kandavai \isa vēlā dzelzs laikmetā vēl mā-

joja lībieši: līdz 9. gadsimtenim kurši mitina jav tikai dienvidos no

Ventas un Abavas, — varbūt tieši Olava ekspansija dienvidu Kursā

lidināja pāriet abas upes un iekarot lībiešu novadus ziemeļos.

Līdz ar to dala hbiešu. kas mitinājās hd/ ■> /.izmelos

no Ventas un Abavas, — zem ziemeļkuršu spiediena ap 900. gadu
bē» ifeHoju'" un- pārceldamas pāri Rigas juras līcim, atradusi jau-

. Rietumvidzemes smiltaina pit'j.u'as josla. Katrā

•i R -->. av- ih.U gada izrakums Ma'pils ffhu*»s un V. Gintera

itHMI ffada ««rakumi Salaspils Laukskolās pierāda šeit, Vidzemes

ilitlimni no Kur/emes atnākušie lībiešus jau 10. gadsimtenī.
I* iibic.š», kurn i ciemi uzglabājušies ;-<!. iami.itv-.in laikam Kurze

mes pašos ziemeļos, šķiet, apmetušies Šeit uz dzīvi 14. gs beigām
15. gadsimtenī un, varbūt, atgriezušies atpak «j <• Mdacmcs, meklē-

dami Ziemeļkurzemes piekrastē patvērumu no ordeaa a|»piešanas
un varmār.ībām; vismaz Dundagas novadi »«*ro ' irti 13.—

14. gadsimteņa kuršu kapi, un tā tad lībuv nākuši Zie-

incļkurzt m<- !-kai vēlāk. Bet, protams, daža I. giinene droši

vien arī palika kuršu jaunieņemt i uu kuršu uzsūkta

līdz ar to izsauca tāmnieku dialekta izveidojat

Letgaļi ap 100. gadu pec Kr bija 'skai t. s. Kurzemes

~augšzemi bet arī apgabalus ziemeļa ■ ,a\as. izspiezdami no

tiem somu-ugru ciltis, somu-ugru l.at Iti — lībiešu palie-
kas un tiem dzelzs laikmeta pas« /slāņojušos igauņus*
Svētes upes krastos, Lielupes līdzenumā, ietgaļiem saskaroties ar

kuršiem7

,
izveidojās zemgaļu cilts, kur** < aurā dzelzs laikmetā

ietvēra visu Lielupes līdzenumu h«t> Daugavai un iestiepās arī Rie

tumvidzemē. Latviešu ekspansija tag Vīd m* un Latgalē, protama,

nenorisinājās bez cīņām, kas turpm i omēr paplašinoties un
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iegūstot jaunus apgabalus — līdz pat vēlā dzelzs laikmeta beigām,

un nobeidzās ordeņa laikos ar Sēdes upes ziemeļu piekrastes novada

iegūšanu
8

.

Šīs cīņas vēl sarežģījās ar gotzemiešu uzbrukumu Dau-

gavas piekrastei ap 500. g. pēc Kr., slavu ekspansiju ap 600. g. aus-

trumos no tag. Latvijas un ar lībiešu nometināšanos Vidzemes rietumu

daļā, kā jau atzīmēts, ap 900. gadu. Rezultātā Vidzemes zemgaļu
novadi jau 6. gadsimtenī bija pazaudējuši savu sakaru ar Lielupes

līdzenumu, un Vidzemes zemgaļiem ieplūstot atpakaļ letgaļu saimē

un kultūras aplokā, pēc lībiešu nostiprināšanās piejūras joslā, —

tāpat ap 900. gadu bija izveidojušās trīs letgaļu zemes: Imeras

latviešu zeme, Tālava (Tholowa) un Latgale (Letthia, Letthigallia)
9

.
Imeriešu zeme atradās ap Jumeras („Ymera") upi

10

un aizstiepās zie-

meļos līdz Burtnieku ezeram. Pastāvīgi igauņu un lībiešu uzbru-

kumu apdraudētai, tai bija savā ziņā bufera valstiņas loma priekš
austrumu cilts brāļiem tālaviešiem un tādēļ šeit neatzina pārējo
latviešu zemju zemkopju kultūrai īpatnējās zemkopju viensētas (sal.
Indriķa chroniku, XIII, 3 un XVII, 2: „villula"), bet labprāt mitinājās
lielākās apmetnēs, ciemos (sal. Indriķa cbron., XVII, 2: „villa"), kas

trauksmes gadījumā deva iespēju ātrāk noorganizēt pretošanos
ienaidniekam. Šķiet, par imeriešu zemes centru uzskatāmi Mujāni

ar Cimpēnu pilskalnu, un imeriešu zemē atradusies arī kāda lat-

viešu cilšu svētvieta ,Jūgšanu un apspriežu vieta", kas netālu no

lībiešu novadiem atrazdamās 1223. gadā labi varēja noderēt par

lībiešu un latviešu pulku sapulcēšanās vietu karam pret igauņiem

(Indr. chr. XXVII, 2). Vai, varbūt, šī svētvieta nebija Zilais kalns, ko

tauta vēl 17. un 18. gadsimtenī uzskatīja par svētu un kas līdz ar

zemākiem pauguriem pakājē tautā pazīstams kā ~Dievu kalni", —

vai sakarā ar šo svētvietu nebija celta10a
arī paša Indriķa ~baznīca pie

Imeras • (Indr. chron. XXVII, 1)?
Tālava aptvēra tag. Latgales un Vidzemes ziemeļdaļu 11

un stie-

pās līdz Burtnieku ezeram, Sedai un igauņu robežām pie Jaunbembe-

riem un Ķempjiem. Indriķa laikā šeit valdīja Tālvaldis, kopīgi ar

trim dēliem un pārējiem Tālavas vecākiem (Rūsiņu, Doti, Paiku un

citiem), pārzinādams (pēc Bīlenšteina) vismaz 15 novadus ar galvas
pilsētu Trikātā (Tricatua), šķiet, vairākām lielākām apmetnēm („villa")
un nocietinājumiem novados pie Tālavas robežām (pilskalniem —

..castrum"), to starpā — Cērteni, Sotekli (Raunā) un Beverīnu (Kau-
guros). E. Brastiņa Vidzemes pilskalnu karte dod iespēju vēl šodien

Tālavas territorijā saskaitīt pavisam 39 pilskalnus
115

,
kas kopā it kā

veido cietokšņu rindu visapkārt Tālavas zemei. Arī Tālava ir zināmā

mērā letgaļu bufera valsts pret ziemeļu kaimiņiem. Tā nepārpro-

tami radusies tikai vēl ap 900. gadu, kad letgaļi no jau 7. gadsimtenī
ieņemtā Sotekles-—Raunas novada vēl bija pavirzījušies uz ziemeļiem
un iekarojuši jaunu igauņu territorijas daļu. Tālvaldis un laba daļa
viņa pavalstnieku jau bija pliskaviešu kristīti, kad bīskaps un orde-

nis sev pakļāva Tālavu; tas apstāklis, ka gadiem vecākais Tālvaldis

(tēvs) cieši turējās pie krievu sludinātās kristīgās ticības, bet viņa
dēli (Rameke, Waribule, Drivinalde) pārgāja pie katoļiem (Indr.
chron., XVIII, 3), — šķiet, rāda, ka tālavieši bija kristīti jau sen un

pats Tālvaldis jau no tēva mājām ar kristiānismu saaudzis.

Ļoti zīmīgi ir senvēstures laiku monētu atradumi Gaujas pie-
krastē12

; tie aprāda tirdzniecības ceļu no Rīgas jūras līča un „Zem-
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gaļu ostas" cauri Tālavai uz Tērbatu, Igaunijā, un uz Pliskavu —

Novgorodu — Ladogu
13

; šīs tirdzniecības rezultātā krievi 1030. g. no-

dibināja Tērbatu, un no Tērbatas līdz ar krievu Pliskavas un Nov-

gorodas tirgotājiem un sirotājiem Tālavā būs atnesta kristīgā ticība.

Un sakarā ar šo ceļu 12. gadsimteņa beigās būs radusies arī Indriķa
chronikā raksturotā Tālavas tribūtārā pakļautība Pliskavai, kas gan

nozīmēja tikai pliskaviešu sirotāju laupīšanas Tālavā, bet ne viņu
iemaisīšanos Tālavas tiesību jautājumos un pārvaldē: tikai tā mēs

varam saprast Tālavas tribūtāro pakļautību Pliskavai, ja tāda atzī-

mēta arī vēl 1285. gadā, kad bīskaps un ordenis jau sen bija iekaro-

juši Tālavu.

Pie Latgales, jeb kā prof. A. Švābe to nosaucis — Jersikas ka-

raļvalsts 14

,
piederēja visa pārējā letgaļu territorijā Vidzemē, tag.

Latgalē un dienvidos no Daugavas, t. s. Sēlijā, kas archaioloģiski ir

nepārprotami pierādāma letgaļu zeme un nekādi nav uzskatāma par

kādas citas patstāvīgi-īpatnējas latviešu cilts territoriju. Ziemeļos

Latgale sniedzās līdz Tālavas dienvidu robežām; austrumos slavu

kapi Viļakas Girnavā, Pasienē un Volkorezos labi aprāda joslu, līdz

kurai konstatējama brīva un pilskalnu rindām aizsargāta patstāvīga

latviešu zeme; rietumos Latgale saskārās ar lībiešu zemi (kuras
austrumu novadi sniedzās

15
līdz Vainižiem, Kūdumam, Siguldai un

Lielvārdes Maz-Pēčiem).

Latgales pirmsākumi, kā jau teikts, meklējami ap 100. gadu pēc

Kr.; 6. gadsimtenī tai būs pievienojušies zemgaļu novadi Rietum-

vidzemē un ap 900. gadu tā jau, šķiet, noteikti pierādāma ar tikko

apzīmētām robežām. Prof. Švābe aprāda karaļa Visvalža laikā,

13. gadsimtenī, piecas šās viņa karaļvalsts, proti Latgales, apgaba-
lus un rezidenci Jersikā:, Daugavas labajā krastā, ar Dignājas pils-
kalnu iepretim Daugavas ceļa labākai novērošanai un aizsardzībai;
savu karaļvalsti Visvaldis piemin kā „tēvu mantojumu", tā tad arī

viņa senči jau bija bijuši Latgales karaļi. Kā redzams, Jersikas

karaļvalsts 5 apgabali, 5 provinces, bija sekojošās: Autinas apgabals
ar lielāku pilsētu („Autina, urbs"), Cesvaines apgabals ar lielāku

pilsētu („Ziesove, urbs"), Jersikas apgabals ar valsts galvas pilsētu,
austrumu apgabals ar Ludzas pilsētu un citām, Sēlija ar Dignāju.
Arī Latgale, vācu bīskapam atnākot, ir jau krievu kristīta, un 12. gad-
simteņa beigās atradās dzīvos tirdznieciskos un, līdzīgi Tālavai, vaļī-
gos tribūtāros sakaros ar Polocku.

Jersiku prof. A. Švābe aprāda ne tikai kā ievērojamu letgaļu
„polītisku un militāru centru, bet arī garīgās kultūras avotu"; Jersika

pēc Indriķa atstāta (XIII, 4) ir bagāta ostas pilsēta Daugavas
krastā, un monētu atradumi Daugavas krastos šo krāšņāko un lielāko

Latvijas upi pierāda par visievērojamāko tirdzniecības ceļu visā

Ziemeļeiropā
16

.
Jersika — viens no cietokšņiem, kas pārzināja un

varēja pārvaldīt Daugavas ceļa izmantošanu.

Katrā ziņā krievu kņazi labprāt būs gribējuši iegūt savās rokās

noteikšanu un varu par Jersikas karaļvalsti; vismaz par tieksmēm

pārzināt Daugavas ceļu un valdīt pār to labi liecina Daugavas ak-

meņi ar Borisa Vseslaviča ierakstiem
17

.
Bet ļoti duras acīs lielais

krievu kņazu sirojumu skaits Igaunijā: E. Bonnells savā „Russisch-

livlāndische Chronographie" 18
var citēt lielāku skaitu datu par

igauņu tribūtāro pakļautību krieviem un krievu (novgorodiešu un
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gaļu ostas cauri Talavai uz Tērbatu, Igaunija >. .
Novgorodu — Ladogu 1'; šīs tirdzniecības rezui.

dibināja Tērbatu un no Tērbatas līdz ar l> .< v Pliskava* v* Nav-

gorodas tiig<»t i ; un «sirotājiem Tālava bfla atnesta kristīgi tkpma.

Un sakarā ar šo aeju 12. gadsimteņa beigāa bua radusies ari

chronikā raksturotā Tālavas tribūtārā paklau'st-. IMiskavai, ka» gan

varam saprast Tālava* uftvatar* pakļaallbn rlhfcavai, ja tāda atz»

mēta arī vēl \2K bija iekajo-

juši Tālavu.

Pie Latgales saucis Jersikas ka-

raļvalsts
14

, piederēj.* < itorija Vui •
Latgalē un dienvido- r '>elijā. kas ■■;,

nepārprotami pii; uti nav uzskatāma par
kādas citas patst< •« »«āa cttts territoriju. Ziemeļos

Latgale snied/a« iid> i.iv robežām; austrumos slavu

kapi Viļaka labi aprāda joslu, līdz

kurai konstatējama brīva mi \- rindām aizsargāta patstāvīga
latviešu ?vm*; rietumos I ttaab .kārās ar lībiešu zemi (kuras

OMSBĒĒĒ* sašadzās' /.ie.m, Kūdumam. Siguldai un

rmsakumi, ka jau teikts, meklējami ap 100. gadu pēc

Kr : 6 gadsimtenī tai būs pievienojušies zemgaļu novadi Rietum-

vidzemē un ap 900. gadu tā jau, škie». noteikti pierādāma ar tikko

apzīmētām robežām. Prof. Švābe aprada karaļa Visvalža laikā,

13. gadsimtenī, piecas šās viņa kara; proti Latgales, apgaba-
lus un rezidenci Jersikā, Daugavas labajā krastā, ar Dignājas pils-
kalnu iepretim Daugavas ceļa labākai novērošanai un aizsardzībai;

savu karaļvalsti Visvaldis piemin kā ~tēvu mantojumu", tā tad ari

viņa sēnei jau bija bijuši Latgales karaļi. Kā redzams, Jersikas

karaļvalsts 5 apgabali, I provinces, bija sekojošās: Autinas apgabals
lelāku pilsētu ~Autma, urbs"), Cesvaines apgabals ar lielāku

.--lv /■'-.-.. - lersikas apgabals ar valsts galvas pilsētu,
aaatraasa npāahah ar Ludzas pilsētu un citām, Sēlija ar Dige

v bīskapam atnākot, ir jau krievu kristīta, un

slaataaa beigās atradās dzīvos tirdznieciskos un, līdzīgi l
.i.-s tribūtāros sakaros ar Polocku.

Jersiku prof. A. Švābe aprāda ne tikai kā ievērojama ieajfcju
..politisku un militāru centru, bet ari garīgās kultūras avotu ; Jersika

pēc Indriķa atstāta (XIII, 4) ir bagāta ostas pilsēta Daugavas
krastā, un monētu atradumi Daugavas krastos lo krāšņāko un lielāko

Latvijas upi pierāda par visievērojamāko tirdzniecības ceļu visā

Ziemeļeiropā
16

.
Jersika — viens no cietokšņiem, kas pārzināja un

varēja pārvaldīt Daugavas ceļa izmantošanu.

Katrā ziņā krievu kņazi labprāt būs gribējuši iegūt savās rokās

noteikšanu un varu par Jersikas karaļvalsti; vismaz par tieksmēm

pārzināt Daugavas ceļu un valdīt pār to labi liecina Daugavas ak-

meņi ai Borisa Vseslaviča ierakstiem17

.
Bet ļoti duras acīs lielais

krievn kņazu sirojumu skaits Igaunijā: E. Bonnells savā „Ruasisch-
livlāndische Chronographie" 18

var citēt lielāku skaitu datu par

igauņu tribūtāro pakļautību krieviem un krievu (novgorodiešu un

30
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pliskaviešu) sirojumiem Igaunijā; divus novgorodiešu sirojumus

(1111. un 1180. gadā) viņš piemin arī Tālavā (Gaujienā). Līdzīgi

sirojumi Jersikas karaļvalstī, vismaz pēc krievu chroniku mate-

riāliem, šķiet, nav konstatējami; pat 1181. g. Polockas kara pulkos
— tais piedaloties lībiešiem un pat leišiem19

— letgaļi, kā redzams,

nav atradušies, un nepārprotami labi nocietināta bija Jersikas ka-

raļvalsts austrumu robeža, kā to apliecina latviešu pilskalnu rindas

gar šo robežu
20

un it sevišķi Jersikas karaļvalsts dienvidaustrumos

— tā tad pret Polocku. Jersikas karaļvalstī vispār visvairāk pils-
kalnu, daudz vairāk nekā visās citās latviešu zemēs, — proti 132, un

pilskalnu izplatības kartē ļoti labi novērojami visas Jersikas karaļ-
valsts robežu un tāpat Daugavas ceļa aizsardzības centieni. Indriķa
chronikas vēstījums par to, it kā letgaļi un sēļi maksājuši krieviem

meslus (Indr. XII, 1), vispirms būtu attiecināms uz Kokneses apga-

balu un nekādā ziņā nedrīkstētu nozīmēt pilnīgu Jersikas pakļautību
Polockas valdniekam; droši Jersikas tribūtārā pakļautība Polockai,

ja tāda pastāvēja, bija ļoti vaļīga, un ticamāka šķiet versija, ka starp
Polocku un Jersiku 12. gadsimteņa beigās bija noslēgts līgums, kura

rezultātā abas valstis skaitījās sabiedrotas un Polocka, saņemot zinā-

mas kompensācijas (varbūt arī tirdzniecības punktu Koknesē), bija

solījusies vajadzības gadījumā sniegt palīdzību Jersikai. Vismaz ka-

ralis Visvaldis, kā jau atzīmēts, Jersikas karaļvalsti uzskata par savu

„tēvu mantojumu" („heriditas patrum meorum" — Indr. chron.,

XIII, 4); 1203. gadā, Polockas valdnieka kara gājienā, Jersikas kara-

lis (kā arī leiši!) ir Polockas karaļa nepārprotamais sabiedrotais

(Indr. chron., VII, 7 un 8), un pats Indriķis (chron. X, 12) Jersikas

karali, kā redzams, nosauc par Polockas „kaimiņu un draugu".
Un pats Visvaldis vispāri ir ne tikai karotājs, bet labprāt slēdz

arī līgumus (ar bīskapu!) un savas diplomāta spējas, šķiet, vēl pa-
rāda, apprecējis leišu valdnieka Daugerutes meitu (Indr. chron.,

XVII, 3).
Polocka atradās pastāvīgos kaj-os ar Smoļensku, Novgorodu un

Pliskavu; tāpat arī Jersikas karaļvalsts ienaidnieki bija igauņi, kuru

dažus apgabalus letgaļi, nodibinot Tālavu ap 900. gadu, bija ieguvuši,
bet droši vien bija kari arī ar Pliskavu un, varbūt, ar vikingiem un

lībiešiem. No Ventas atnākušos kuršus, Indriķa „vendus", kas nebija

varējuši noturēties vēlākās Rīgas apvidū un patvērumu bija atraduši

pie Cēsu latviešiem, Jersika, protams, sev bija pakļāvusi, bet Idumeja

un Aizkraukles-Lielvārdes apgabals, kur latvieši un lībieši draudzīgi

mitinājās vienkopus, kā redzams, no Visvalža iespaidu sfairas bija

izslīdējuši. Un lībiešu apmetnes Daugavas krastos — varbūt arī Aiz-

kraukles-Lielvārdes apgabalu — un letgaļu-sēļu Koknesi ar novadu

pat dienvidos no Daugavas Jersikas valdnieki varēja pat labprātīgi
būt atdevuši Polockas karalistei kā tribūtāru provinci. Taču poloc-
kiešu tirgotājiem bija nepieciešama osta tuvāk Rīgas jūras līcim, un

nepatīkams traucēklis tirdzniecībai Daugavas lejasgalā bija vikingi
ar lībiešiem (lībiešu kultūrā jau 11. gadsimtenī konstatējami ievēro-

jami skandināviešu kultūras iespaidi un līdz ar to pierādāmi dzīvi

sakari). Varbūt, Kokneses valstiņu ar mazkarali („regulus", Indr.

chron., XI, 9) varam uzskatīt par abu sabiedroto, Polockas un Jersi-

kas, kopīgi radītu, atbalstītu un pārvaldītu bufera valstiņu pret rietu-

miem un pat pret leišiem, kam gar Zemgales austrumu robežu bija
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nepieciešams ceļš uz Daugavu (sk. Indr. chron., XI, 2). Kokneses

karalis uh vecākais Vesceke jeb Vetseke, sakarā ar kuru prof. A.

Švābe 21

atgādina līdzīga vārda Gaujas lībiešu valdnieku vecāko

Vesike (Indr. chron., XVI, 4), — 13. gadsimteņa sākumā atkarīgs no

Polockas (sal. Indr. chron., XI, 9), uz kurieni arī aizbēg pēc savas

valsts sabrukuma. Un vispirms par lībiešiem Indriķis vēstī, ka tie

maksāja meslus Polockas karalim (Indr. chron., 1, 3); lībiešus kā

meslu maksātājus piemin ap 1050. g. arī krievu chronikas, un lībiešu

kara pulki 1181. gadā piedalījās polockiešu kara gājienā pret Drucku.

Zemgaļi, kas kā atsevišķa latviešu cilts, kā redzējām, jau konsta-

tējama 2. gadsimtenī pēc Kr., — ap 500. gadu Lielupes līdzenumā

gotzemiešu uzbrukuma iespaidā būs nodibinājuši savu valsti, kuras

priekšgalā pēc Atskaņu chronikas vēstījuma (sal. 1729 v. c.) 13. gad-

simteņa sākumā atradās karalis un kuras robežu labi spēja aizsar-

gāt pierobežas pilskalnu rinda. Auglīgais Zemgales līdzenums un iz-

cilā vieta Daugavas kreisā krastā, pēc kuriem netrūka tīkotāju, būs

izsaukuši apvienošanos karaļvalstī un ierosinājuši izveidot to labi

pārdomāto valsts organizācijas uzbūvi, kas labi saskatāma Indriķa

vēstījumos. Vecākie — novados, virsaiši — apgabalos, kas sastādī-

jās no vairākiem novadiem, un karalis, kā apvienotās zemes vienīgā
vara pāri visiem apgabaliem un viņu virsaišiem, — ir loģiski-stalta
valsts varas aparāta uzbūve, kāda gan konstatējama arī Jersikas

karaļvalstī, bet kas daudz labāk tēlojas Indriķa un Atskaņu chroni-

kas atstāstos par Zemgali un cīņām tai
22

.

Pēc Indriķa chronikas, Atskaņu chronikas un it sevišķi pēc
1254. gada bīskapa un ordeņa līguma datiem A. Bīlenšteins konstatē

Zemgalē septiņus apgabalus
23

: Sileni, Žagari (ar Raktes pilsētu),
Dobi, Spārneni, Tērveti (ar tā paša nosaukuma pilsētu), Dobeli (ar
tā paša nosaukuma pilsētu) un Upmali (ar Zemgales galvas pilsētu
Mežotni un ~Zemgaļu ostu", tirdzniecības centru, kas pēc jaunākiem

pētījumiem atradies Daugavas krastā — Daugmales pilskalnā ar

pilsētu pilskalna pakājē).

levērojamie monētu atradumi Daugmales pilskalnā, kas apliecina
šā zemgaļu tirdzniecības centra — ~Zemgaļu ostas" — sakarus ar

rietumiem un austrumiem, dod iespēju konstatēt zemgaļu plašāku
eksportu un importu, sākot it sevišķi no 10. gadsimteņa; pilskalna
izrakumos atrasti sudraba stienīši, arābiešu, Bizantijas, vācu un

angļu-sakšu 10.—12. gadsimteņa monētas. Un atsevišķi atradumi

(sudraba stienīši un monētu depoziti) apliecina, ka šie sakari iesnie-

dzās arī zemes iekšienē. 11. gadsimtenī, kad izbeidzās skandināviešu

braucieni uz attālākiem austrumiem (izmantojot šiem braucieniem

Daugavas ceļu cauri latviešu zemēm) un skandināviešu darījumi
lielā mērā sāka koncentrēties Austrumbaltijā, — Zemgale labi pa-

zīstama zviedru tirgotājiem. Par to vēstī vairāki rūnu akmeņi, it

sevišķi pazīstamais Nedervallas rūnu akmens, kuru zviedru zināt-

nieki attiecina apm. uz 1040. gadu
24

.
Pēc prof. Nermaņa domām25

ap 1035.—41. gadu konstatējami pat zviedru centieni iekarot Zem-

gali: pēc kādas teikas atstāsta, vikingi Anunds un Ingvars zviedru

karaļa uzdevumā ar 3 kuģiem un kara pulku atbraukuši Zemgalē,
lai pēdējo tribūtāri pakļautu Zviedrijai, — bet. kā redzams, vīkingi
cietuši neveiksmi.

Daugmales pilskalna mītnes kārta uzglabājušies 4 veļa dzelzs
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karaļvalstī, bet kas daudz labāk tēlojas Indriķa un Atskaņu chroni-

kas atstāstos par Zemgali un cīņām tai ".

Pēc Indriķa chronikas. Atskaņu chronikas un it sevišķi pēc
i. gada bīskapa aa ordeņa līguma datiem A Rilenšteins konstatē

leni Žagari «ar Raktes pilsētu),
Do4m\ 8-alratni, Tēraeti iar tā paša nosaukuma pilsētu), Dobeli (ar
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■ ■•vērojamu monētu atradumi Daugmales pilskalnā, kas apliecina
ta zemgaļu tirdzniecības centra — ~Zemgaļu ostas" — sakarus ar

>«etumiem un austrumiem, dod iespēju konstatēt zemgaļu plašāku
eksportu un importu, sākot it sevišķi no 10 gadsimteņa; pilskalna
izrakumos atrasti sudraba stienīši, arābiešu. Bizantijas. vācu un

angļu-sakšu 10.—12. gadsimteņa monētas. Un atsevišķi atradumi

(sudraba stienīši un monētu depoz.ili) apliecina, ka - sakari iesnie-

dzas ari i>a-s iekšiene. 11. gadsimteni, kad izbeidzas skandināviešu

braucieni uz attālākiem austrumiem (izmantojot šiem braucieniem

Daugavas ceļu cauri latviešu zemēm) un skandināviešu darījumi
liela mērā sāka koncentrēties Austrumbaltijā, - Zemgale labi pa-
zistama zviedru tirgotājiem. Par to vēstī vairāki rūnu akmeņi, it

ķi pazīstamais Nedervallas rūnu akmens, kuru zviedru zināt-

niski attiecina apm. uz Ij4o. gadu
24

. Pēc prot Nermaņa domām
25

a>» 1035.—41. gadu konstatējami pat zviedru centieni iekarot Zem-

:jaii: pēc kādas teikas atstāsta, vikingi Anunds un Ingvars zviedru

karaļa uzdevumā ar 3 kuģiem un kara pulku atbraukuši Zemgalē,

• pi dējo tribūtāri pakļautu Zviedrijai, — bet. kā redzams, vikingi
cietuši neveiksmi.

Daugmales pilskalna mītnes kārtā uzglabājušies 4 vēlā dzelzs
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laikmeta slāņi ar deguma pazīmēm: tā tad laikā no 9. līdz 12. gad-
simtenim zemgaļu ostas pilsēta pārcietusi 4 uguns katastrofas, kas

droši vien apliecina karus, — un šīs cīņas būs notikušas ne tikai ar

vikingiem, bet arī ar lībiešiem un krieviem un, varbūt, vēl citiem

sirotājiem, kas iebrauca Daugavā. Tomēr zemgaļi, kā pierāda izra-

kumi, vienmēr ātri varēja atjaunot „Zemgaļu ostas" celtnes un ar

katru reizi nocietinājumus izveidoja augstākus un spēcīgākus.

dēļ arī Daugmales pilskalns vēlā dzelzs laikmetā palika ne tikai tir-

gus vieta, bet kļuva arī par Daugavas ceļa sargu, loču punktu un

zemgaļu muitas punktu, jo Daugavas krāces un salas iepretim pils-
kalnam pārvērta šo cietoksni par citu zemju tirgotājiem bīstamu

zemgaļu varas atbalstu Daugavas lejas galā. Un līdz ar to Polockas

kņaziem, kuri labprāt zināja Daugavas ceļu uz rietumu zemēm brīvu,

Daugmale kļuva nepatīkams traucēklis: vismaz 1106. gadā poloc-
kieši sarīkoja karagājienu pret Zemgali, kas tomēr tāpat kāi zviedru

attiecīgie mēģinājumi cieta neveiksmi, jo kaujā pie Daugmales pils-
kalna krita 9000 krievu, un tikai nedaudzi varēja atgriezties mājās,

Polockā, lai vēstītu par kņaza Dāvida Vseslaviča smago neveiksmi 26

.

Zemgale, pateicoties saviem drošsirdīgiem karavīriem, pašas tau-

tas krietnām organizācijas spējām un labiem vadoņiem — karaļiem,
varbūt arī pateicoties savai izdevīgai vietai — latviešu zemju pašā
sirdī, — vienmēr visā aprakstāmā laikmetā bija brīva un neatkarīga,
un latviešu brīvības karogu tā diženi un visilgāk, līdz 1290. gadam,

spēja paturēt svešu spēku nenicinātu un neuzvarētu.

Es esmu nobeidzis savu 9.—12. gadsimteņu latviešu zemju kon-

spektīvo aprakstu; man gribētos vēl izcelt tikai latviešu augsto saim-

niecisko kultūru šai laikā. Jau 1929. gada rakstā ~L'agriculture
chez les Lettons"27

es apskatīju tā laika latviešu zemkopju krietni

attīstītās darba metodes un sasniegumus; konstatēju, ka latvieši ir

bijuši vispirms zemkopji un ka viss viņu dzīves veids, uzticība, cen-

tieni un individuālistiskais raksturs, arī valstis ar pilskalnu tīklu un

zemnieku viensētas izskaidrojamas vienīgi ar zemkopību, šo latviešu

saimniecības un visas eksistences galveno pamatu. Pēdējo gadu iz-

rakumi un lielie monētu atradumi spilgti apliecina arī attīstītu

tirgu, un, kā redzams, par eksportējamo labību, liniem, vasku, medu,

ādām, vilnu, audumiem un pat zivīm citu tautu tirgotāji samaksāja
ne tikai ar importu — ieročiem, zirgiem, metallu (it sevišķi bronzu),
bet tāpat ar dārgiem audumiem (zīdu, brokātu) un dārgmetallu,
sudrabu, kas stienīšu un monētu veidā (Bizantijas, arābiešu, angļu-

dāņu un angļu-sakšu) ieplūda mūsu zemē izcilā vairumā, kā to vis-

labāk aprāda nule publicētās monētu atradumu izplatības kartes
28

.

Atrastās senlietas un monētas apliecina, ka tirdznieciskie sakari bija
nodibināti ar krieviem, gotzemiešiem, vāciešiem, dāņiem, zviedriem

un, kā redzams, ar vēl attālākām rietumu un austrumu tautām, un

pēdējo līdzās importētām rotas lietām un ieročiem vislabāk pierāda
tas fakts, ka par mūsu zemēm un pilsētām zina vēstīt pat arābiešu

ģeogrāfi, piem., ldrisi, kas pēc prof. Ekbloma domām piemin Me-

žotni un Alsungu 29

un varbūt pat Valmieru, jeb Ibn-Haukals un Ibn-

el-Vardi, kas vēl pēc Saveljeva domām dzirdējuši arī par Tālavu30

.

Prof. F. Balodis.
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Seno monētu atradumi Latvijā

Seno monētu atradumu nozīme neaprobežojas ar mūzeju un

privātu kollekciju papildināšanu, bet sniedzas daudz tālāk: tie dod

arī vielu zinātniskiem pētījumiem vēsturē, tās palīgzinātnē numis-

mātikā un citās disciplīnās. Mūsu vēstures pētīšanā ievērojama no-

zīme piešķirama Latvijā atrastām monētām, kā attiecībā uz vēstures

jaunākiem posmiem, tā jo sevišķi uz senvēsturiskiem laikiem. Līdzīgi
citiem Latvijā atrastiem seniem pieminekļiem arī nauda palīdz no-

skaidrot tos laikus, kultūru un dzīves apstākļus, no kuriem nav uz-

glabājušās, vai arī ir tikai pavisam trūcīgas rakstu ziņas, un tādā

kārtā palīdz celt mūsu senvēstures celtni. Monētas bieži ir svarīgs
ieguvums archaioloģiskos izrakumos: atrastas kultūras slānī vai kapā
tās palīdz šo slāni resp. kapu un tanī konstatētos pieminekļus datēt

un ierindot noteiktā vēstures posmā un kultūras grupā. Tās liecina

par senajiem satiksmes ceļiem, par Latvijas iedzīvotāju sakariem ar

citām zemēm dažādos laikmetos, par tirdzniecību, kariem, turību

v. t. t.

Diemžēl tikai daļa vērtīgo monētu atradumu nokļūst Pieminekļu
valdē vai mūzejos. Liels vairums jau agrāk gājis zudumā, zeltkaļu

uzpirkts un pārkausēts, vai labākā gadījumā nokļuvis ārzemju mū-

zejos. Daļa nonākusi privātkollekcionāru rokās, kur līdz ar to zau-

dējusi daudz no savas nozīmes un bieži nav vairs zinātniski izpētī-

jama, jo trūkst datu par atradumu vietām un apstākļiem. Daļa atra-

dumu saskaldīta sīkākās daļās un mūzejos nonākusi nepilnīgi, pie
tam bieži ar trūcīgām ziņām. Daudzi atradumi vēl beidzamajos gados

apzinīgi noklusēti un nobēdzināti, neraugoties uz likumu, kas visus

senās naudas atradumus ņem valsts aizsardzībā. Ļoti reti līdz pat
mūsu dienām vēl ir arī monētu atradumu publicējumi un tie paši
lielāko tiesu ar trūkumiem. Šādos apstākļos pārskats par monētu

atradumiem un to topogrāfiskās kartes, protams, nevar būt pilnīgas.

Neraugoties uz šiem trūkumiem, atradumu skaits tomēr ir pietiekošs,
lai sniegtu raksturīgu un visumā pareizu ainu par atradumu izpla-
tību Latvijā, par senajiem satiksmes ceļiem v. t. t.

Pārejot tieši pie seno monētu atradumiem Latvijā, atzīmējams,
ka nav pamatots vēl samērā nesen izplatītais uzskats, ka Latvijā
atrastas jau senās Grieķijas monētas. Sāds uzskats dibinās uz pār-

pratuma, kas savā laikā sacēla ilgu polemiku šejienes vācu pētnieku

starpā,
1819. gadā grāfs L. A. Mellins dāvāja Kurzemes provinces mu-

zejam Jelgavā antīku bronzas figūriņu, trīs grieķu 3. gs. pr. Kr. mo-

nētas un dažas citas senlietas, kuras viņš it kā bija ieguvis Vidzemes

jūrmalā no kāda zemnieka, kas tās teicies jau 18. gs. beigās izracis

kādā uzkalniņā Pēterupē pie Pabažiem. 1876. gadā G. Berkholcs

minētās trīs monētas (Tasas un Sirākūzu sudraba tetradrachmas un
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vienu Lisimacha vara monētu) aizveda uz Berlines mūzeju pārbaudei,

un te nu numismātikas kabineta direktors Frīdlenders konstatēja, ka

divas no tām ir 17. vai 18. gs. viltojumi. Ari pārējās Pēterupē atras-

tās senlietas, izrādās, nevar būt kopsaderīgas.
Tā tad gandrīz veselus 60 gadus valdīja uz šā atraduma dibināts

maldīgs uzskats, ka senās grieķu monētas ir atrodamas arī Latvijā.
Fr. Krūze 1842. gadā izdevumā ~Necrolivonica" pat izteica domas,

ka grieķu monētas Baltijas jūras austrumu piekrastē ieveduši foini-

ķieši — Kartāgas vai Masīlijas jūrnieki 3. vai 2. g. simtenī pr. Kr.

J. K. Bērs savā 1850. g. izdotā „Die Grāber der Liven'- bez Pēterupes

1. att. Romiešu naudas atradumu vietas Latvijā.

atraduma min vēl grieķu 3. gs. pr. Kr. naudas atradumu Sāmsalā, bet

V. Šlīters 1898. g. (Sitzungsberichte der Gel. Estn. Ges. 1898, 94. lpp.)
lā paša gs. Brutijas monētas atradumu Rapināi Dienvidigaunijā. Šo

monētu atrašanas apstākļi tomēr ir pārāk neskaidri un mīklaini, lai

no tiem secinātu tiešus Austrumbaltijas sakarus ar seno Grieķiju un

tās kultūru.

Vissenākie pilnīgi drošie monētu atradumi Latvijā ir romiešu

monētas, kas atrastas 42 vietās, kopskaitā 474 monētas (sk. atradumu

vietu topogrāfisko karti — 1. att.). Šis skaits ir ievērojams, ja salī-

dzinām to ar atrasto romiešu monētu skaitu citās Ziemeļeiropas ze-

mēs. Pēc S. Bolina 1926. g. publicētā darba ~Fynden av Romerska

mynt i det fria Germanien" Zviedrijā 74 atradumu vietās atrastas

apm. 830 romiešu monētas. Dānijā 95 vietās ap 1200 monētu, bet

Elandes salā 88 vietās tikai 275 monētas. Tikai Gotlandes sala, kurai
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piekritusi sevišķi izcila loma starptautiskā tirdzniecībā, spilgti izceļas
ar saviem ļoti bagātiem romiešu naudas atradumiem. Šeit 144 atra-

dumu vietās atrasts vairāk kā 5200 monētu, pie tam vienā pašā depo-
zitā kādā māla podā atrasti 1500 sudraba dēnāriji. Lielu daļu no

Skandināvijas un Ziemeļrietumeiropas atradumiem sastāda zelta un

sudraba monētas, turpretim Latvijas atradumi parasti sastāv no

bronzas un samērā reti no sudraba monētām. Pēdējās atrastas tikai

30 eksemplāros, kamēr zelta monētas Latvijā līdz šim vēl nevienā

atradumā nav konstatētas. Tomēr samērā lielais Latvijā atrasto

romiešu monētu skaits liecina par to, ka arī Latvija ir atradusies

dzīvos sakaros ar Romas kultūras novadiem, vai nu tieši, vai ar

starpniekiem. Tas sevišķi izceļas, salīdzinot Latvijas atradumus, pie-
mēram, ar Igauniju, kur pēc Bolina atrastas apm. 30 monētas no

15 atradumu vietām*), vai ar Somiju, kur atrastas tikai 12 monētas

11 atradumu vietās.

Lielākie romiešu naudas depoziti Latvijā atrasti: Launkalnes pag.

Jaunzemjos — 125 4. gs. monētas, Jaungulbenes pag. Silabriču

Priedkalnos — ap 50 1. un 2. gs. monētu, Vecsvirlaukas pag. Dan-

dālē — 45 3. gs. monētas, Engures pag. „Marijas kalniņā" — 42

4. gs monētas, pie Daugavpils — 34 monētas, Straupē — 32 2. un

3. gs. monētas. 2. attēlā redzams kāds no mazākiem romiešu nau-

das depozitiem, kas atrasts Lielupes labajā krastā pie Bulduriem. Tas

sastāv no vienas mazas (nenoteikta ķeizara), trim vidējām [1 Hadri-

āna (117.—138.) un 2 Lūcija Vera (161.—169.)] un trim lielām [2 Ko-

moda (180.—192.) un 1 Decija (249. —251.)] bronzas monētām un

viena vara stienīša.

Bez minētajiem un citiem līdzīgiem monētu depozitiem romiešu

monētas atrod arī savrupatradumos, visbiežāk kā kapu piedevas, gan

kuršu uzkalniņu kapos (tā Medzes pag. Kapsēdā atrastas 22 sudraba

un 7 bronzas monētas), gan arī somu cilšu akmenskrāvumu kapos

Ziemeļlatvijā (piem., Baižkalna pag. Mūrī, Raunas apkārtnē v. c).
Romiešu monēta atrasta arī Jersikas pilskalnā Līvānu pagastā. Se-

višķi daudz atradumu vietu grupējas gar Daugavu, kas acīm redzot

bijusi ērts un svarīgs satiksmes ceļš, pa kuru uzturēti tirdznieciski

sakari.

Atskaitot dažas 1. gs. pr. Kr. un samērā nedaudzas 1. gs. pēc Kr.

monētas, viss vairums Latvijā atrasto romiešu monētu pieder 2.—

4. gs. pēc Kr. Lai rastu izskaidrojumu šādam pēkšņam Romas ķei-

zaru laikmeta naudas ieplūdumam Latvijā, īsumā jāpakavējas pie tā

laika apstākļiem.
Romas tālo tirdzniecības sakaru dēļ romiešiem bija pazīstama

Baltijas jūras piekraste. Romas tirgotāji, Zamlandes dzintara vilināti,

nokļuva līdz pat aistiešu zemēm. Ap I. gs. vidu tie varēja aizsniegt

Austrumprūsiju un varbūt arī vēl attālākas baltu tautu zemes, jo

romiešu greznošanās kāre prasīja pēc arvien lielākiem dzintara, šā

dzidrā un iecienītā rotu materiāla, vairumiem. Dzintars šai laikā

Romā bija modē, un Plīnijs stāsta, ka no dzintara darināta figūriņa

bijusi vairāk vērts par dzīvu cilvēku. No Plīnija (Historia naturalis)

*) Pēc H. Moras (H. Moora, Die Vorzeit Estlands. Tartu 1932, 34. lpp.)
Igaunijā atrasts ap 40 romiešu bronzas un sudraba monētu.
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ari dzirdam par romieti, kas Nerona laikā (I. gs. vidū) no Karnuntas

sūtīts uz Ģermāņu jūras piekrasti, šķiet nemaldīsimies, ja pieņiemsim,
ka uz Zamlandi, pēc dzintara un pārvedis to lielā daudzumā. Ro-

miešu pilsēta Karnunta (tagadējā Petronella) Donavas labajā krastā

bija romiešu tirgotāju operāciju bāze, izejas punkts uz ziemeļaustru-
miem. Tirdzniecības ceļš no turienes gāja caur Moraviju un Augš-

sileziju uz Kalīsiju (tagadējo Kališu) un tālāk pa Vislas upi lejup.
Pazīstama tā laika romiešu jūras ceļa izejas punkts bija lielā fak-

tori ja un kara osta Fectio (pie tagadējās ītrechtas Holandē), no ku-

rienes romiešu tirdzniecības kuģi gar jūras piekrasti un ap Jitlandes

pussalu nokļuva Baltijas jūrā. Lielāku upju, piem., Oderas un Vislas,

grīvās bija pieturas punkti ostās, kur preces izkrāva un virzīja pa

upēm tālāk zemes iekšienē. Bez šiem satiksmes ceļiem bija vēl citi,

pa kuriem romiešu kultūras produkti nokļuva Austrumbaltijā no

Dienvidkrievijas.

Archaioloģija rāda, ka ar 1. gs. pēc Kr. saimniecības un kultū-

rālā dzīve Latvijā, kā arī citās Austrumbaltijas zemēs pēkšņi piedzīvo

strauju attīstību, kas savu uzplaukumu sasniedz 3. un 4. g. simtenī.

Šā uzplaukuma cēlonis bija Romas pasaules valsts kultūra, kas tai

laikā piedzīvoja ziedu laikus un visplašāko ekspansiju un kuras

ietekme aizsniedza arī Baltijas jūras piekrasti. Tādēļ arī Vidus- un

Ziemeļeiropā pirmos četrus pēckristus gadsimteņus, jeb agro dzelzs

laikmetu, sauc par „romiešu dzelzs laikmetu".

Tiltu starp Romas kultūras novadiem dienvidos un Austrumbal-

tiju veidoja tās ģermāņu tautas, kas sākot jau ar 1. gadu tūkstoša pr.
Kr. vidu no Skandināvijas bija pārvietojušās uz Baltijas jūras dien-

vidus piekrasti un no turienes tālāk līdz Romas valsts robežām. Dzīvo

sakaru dēļ, ko izceļojušās ģermāņu ciltis joprojām uzturēja ar savu

dzimteni, ziemeļos ieplūda jaunas materiālas un kultūras vērtības.

Latvijas sakaros ar Romas kultūras novadiem starpnieka loma bija
tām ciltīm, kas bija apmetušās pie Vislas grīvas, īpaši gotiem. 2. gs.

pēc Kr. daļa gotu un citas austrumģermāņu ciltis devās gar Vislas

upi uz dienvidiem un ap 200. gadu apmetās Dņepras apgabalā ap

Ķijevu un Melnās jūras ziemeļu piekrastē, kur stājās dzīvos tirdz-

nieciskos sakaros ar Romas ķeizarvalsti. Sakaru uzturēšanai ar Vislas

grīvā palikušajiem ciltsbrāļiem, kā arī ar Austrumbaltijas v. c. tau-

tām, tiem kā ērti satiksmes ceļi noderēja vispirmā kārtā lielās upes,
kā Dņestra-Buga-Visla, Dņepra-Nemuns, arī Desna, Oka un citas.

Šādos apstākļos latviešu ciltīm attīstījās dzīvi saimnieciski un kul-

tūrāli sakari ne tikai ar Austrumprūsiju un citām kaimiņu zemēm,

bet arī ar Vislas grīvas ģermāņu ciltīm, ar kuru starpniecību Romas

kultūras vilnis no Pannonijas un Dienvidkrievijas sasniedza arī lat-

viešu ciltis Baltijas jūras austrumu piekrastē.
Daudzie romiešu monētu atradumi Latvijā un no Romas pro-

vincēm importētās senlietas (emaljētās saktis, keramika), kā arī Ro-

mas kultūras ietekmē darinātās šejienes senlietu formas liecina, ka

sakari ar Romas provincēm bijuši ļoti dzīvi. Metalla senlietu bagātība
agrā dzelzs laikmeta latviešu kapos ir ļoti liela, kas izskaidrojams
tikai ar attīstītu tirdzniecību, jo izejviela rotas lietu, ieroču un darba

rīku darināšanai, bronza, sudrabs un pa daļai varbūt arī dzelzs, bija
jāimportē apmaiņā pret zvērādām, lauksaimniecības produktiem,
dzintaru un citām šejienes tirgus precēm. Svarīga nozīme turības



45

vairošana bija arī transittirdzniecībai ar citam, īpaši somu, ciltīm

ziemeļos un austrumos.

Šķiet, daļa priekšmetu darināšanai nepieciešamā metalla, bronzas

un sudraba, Latvijā ievesta monētu veidā un šeit pārkausēta tīģeļos un

pārHeta vajadzīgos priekšmetos pēc šejienes gaumes un stila. Tā

izskaidrojams, ka šejienes lieto bronzas senlietu metalla (alvas bron-

zas) sastāvs pirmajos gadsimteņos pēc Kr. saskan ar ievesto bronzas

monētu sastāvu. Latvijā atrastām romiešu monētām nepiemīt arī tas

raksturs, kas Skandināvijā un Ziemeļrietumeiropā atrastajām. Pē-

dējās bieži ir ar cilpiņām vai caurumiņiem, tāi tad lietotas kā rotas

lietas — piekariņi, kamēr nevienai Latvijā atrastai romiešu monētai

šās pazīmes nav.

Daļa no Latvijā atrastiem romiešu importa objektiem, to starpā
arī monētām, ievesta no dienvidrietumiem, caur Vislas novadu un

Austrumprūsiju, bet daļa plūdusi no dienvidaustrumiem pa Daugavu,

kas, līdzīgi Vislai un Nemunam, bija ērts un piemērots satiksmes

ceļš. Uz to norāda lielais atradumu skaits gar Daugavas krastiem.

Pa Daugavu, šķiet, importētas Austrumromas monētas, kas at-

rastas dažos atradumos Daugavas krastā vai tās tuvumā, piemēram,

Torņkalna apkārtnē un pie Ikšķiles.
Romiešu monētu atradumos Latvijā sastopami gandrīz vai visu

ievērojamāko ķeizaru kalumi, sākot ar Augustu, un pat jau dažas

republikas laikmeta monētas. Monētu aversā vienmēr attēlots reljefā

ķeizara, vai kāda viņa piederīgā krūšu tēls vai galva profilā. Reversu

parasti rotā kāda dieva vai personifikācijas attēls ar viņas attribūtiem,

svētku un kulta scēnas, notikumi no valdnieka dzīves un valsts

iekšējās vai ārējās politikas, arī ainas no vēstures un mitoloģijas ar

attiecīgiem uzrakstiem. Romiešu monētās ļoti labi izsekojama vai

visa Romas ķeizaru laikmeta valdnieku īkonografija (3. att.). Salī-

dzinot ar vēlāko laiku monētām, daudzi romiešu kalumi ir īsti māk-

slas darbi un atspoguļo vēl mūsu dienās nepārspētās grieķu monētu

mākslas tradicijas.

Visparastāķās, arī Latvijā atrodamās romiešu naudas vienības

bij sekojošās: no sudraba monētām dēnārijs — V25 zelta aurēja, bet

no bronzas kalumiem sestercijs (ko numismātikā apzīmē par liel-

bronzu), kas līdzinājās 4 asiem, dupondijs jeb 2 asi un ass. Abas

pēdējās monētas ir t. s. vidējā bronza un neko neatšķiras lieluma

ziņā. Pirmo kala no aurichalka, t. i. vara un cinka maisījuma jeb

misiņa, otru no tīra vara. Aurichalku romieši vērtēja divreiz augstāk

par varu. No t. s. sīkbronzām visparastākais kalums bija kvadrants

jeb
1

/4 asa. Romiešu monētu sistēma piedzīvoja daudzas pārmaiņas
un reformas. 3. gadsimtenī kala sudraba dubultdēnārijus, tā sauktos

~antoniniānus". Sudrabs monētās ar laiku pasliktinājās tik stipri, ka

drīz to nevarēja atšķirt no vara.

Diokletiāns reformēja monētu sistēmu ievedot atkal tīra sudraba

monētas un lielas vara monētas ar nelielu sudraba piejaukumu —

t. s. follijus, kuru bija 96 vienā romiešu mārciņā.
Beidzot Konstantīns blakus zelta solidam ieveda arī sudraba mo-

nētu miliarensi — VlOOO mārciņas vērtībā. Mazāka sudraba vienība

bija siliqua, kuras simtā daļa bija maza vara monēta centēnionālis.

Visumā šī sistēma pastāvēja līdz Rietumromas bojā ejai.
Tautu staigāšanas laikmets pārtrauca dzīvos sakarus ar Romas
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lielvalsti un tās provincēm. Ģermāņi atstāja Vislas grīvu un devās

uz dienvidiem. Viņu vietā Baltijas jūras piekrastē un Vislas novadā

ieplūda slāvi un baltu ciltis — prūšu senči. Romas valsts sabruka

un pa lielākai daļai kļuva ģermāņu tautu ieguvums. 4. gs. beigās

zem buņņu spiediena sabruka arī gotu valsts Dienvidkrievijā. Šiem

politiskiem notikumiem atbilst pilnīgs romiešu monētu trūkums zie-

meļos, kas iestājās pēc 4. gs. Romiešu monētas nozūd arī Austrum-

baltijā resp. Latvijā. Vienīgais šo laiku atradums ir kāds Anastasija I

(491.—518.) Bizantijas zelta solids, kas atrasts Engures pagastā
(4. att.). Šai laikā arī Vislas novads ir zaudējis savu agrāko nozīmi

un latviešu ciltis — letgaļi, zemgaļi un kurši pilnīgi patstāvīgi veido

tālāk savu īpatnējo kultūru. Ja arī nav iedomājama šai laikā saim-

niecisku un kultūrām sakaru pārtraukšana ar kaimiņu zemēm, tad

tomēr sakari ar attfilākiem kultūras novadiem monētu atradumos

vairs neizpaužas. Latvijā gandrīz pilnīgi trūkst monētu atradumu

līdz pat vēlajam dzelzs laikmetam, t. s. vikingu laikmetam, kad pēkšņi
atkal parādās ļoti lielā vairumā monētu atradumi, pie tam ļoti dažāda

rakstura un satura. Tos var iedalīt trīs grupās: l) Kūfas sudraba

monētu, 2) Bizantijas monētu un 3) Rietumeiropas (vācu, anglu-
sakšu v. c.) sudraba monētu atradumos.

Visvairāk pēc skaita Latvijā atrasts Rietumeiropas monētu, to-

mēr, kā redzēsim, noteicējs ir nevis monētu skaits, bet sudraba svars,

un svara ziņā pirmajā vietā stāv Kūfas naudas jeb arābu sudraba

dirhemi, kas Latvijā atrasti 52 vietās, kopskaitā 767 monētas, un kas

lieluma un svara ziņā ievērojami pārsniedz pirmās. Salīdzinot ar

šiem monētu atradumiem, Bizantijas monētu ir atrasts ļoti maz. Ir

zināmas 7 atradumu vietas, no kurām kopā iegūtas tikai 14 monētas.

Apskatot Kūlas monētu atradumu karti (5. att.), redzam, ka gandrīz

puse no atradumu vietām atrodas pie Daugavas, bet pārējās lielāko

tiesu koncentrējas citu lielāko Latvijas upju, Gaujas un Lielupes
baseinos, kā arī Kurzemē jūras piekrastes tuvumā, Ventas grīvā un

ap Grobiņu (seno Jūrpili). Kūfas monētas lielā vairumā atrod nevien

Latvijā un citās Baltijas valstīs, bet arī ziemeļrietumu Krievijā, Bal-

tijas jūras dienvidu piekrastē un sevišķi lielā skaitā Skandināvijā un

Gotlandē. Bieži ir izteiktas domas, ka paši arābu tirgotāji ir pastā-

vīgi apmeklējuši šīs zemes un atveduši šurp savu naudu. Tas tomēr

tā nebūs bijis, lai gan ir ziņas, ka atsevišķos gadījumos arābu tirgo-

tāji ir uzņēmušies tālus ceļus līdz pat Vakareiropai. Tā, piem., 9. gs.
kāds arābs apmeklē Maincu Vācijā. Austrumu tirdznieciskie sakari ar

rietumiem parasti norisinājās ar starpniekiem. Par to atrodam lie-

cības senās krievu chronikās un pie austrumu autoriem. Tā no arābu

ģeogrāfa Ibn-Fadhlana (921. g.) dzirdam, ka arābu tirgotāju kara-

vānas satikušās ar krieviem pie Volgas ietekas Kaspijas jūrā un te

tie slēguši darījumus un apmainījušies precēm. Tā tad starpnieki
austrumu tirdzniecībā ar rietumiem bija krievu, patiesībā varagu tir-

gotāji. Šās tirdzniecības dēļ drīzi uzplauka un ieguva lielu varu un

bagātību 9. gs. vidū dibinātā Ķijeva. Šeit ieradās tirgotāji arī no

Skandināvijas, Gotlandes, Vācijas un citām Eiropas zemēm. No še-

jienes arī krievu resp. varagu tirgotāji devās ar precēm uz ziemeļiem
un rietumiem. Šiem varagu tirgotājiem un Skandināvijas vikingiem

bija galvenā starpnieka loma Rietumeiropas tirdzniecībā ar austru-

miem, un tie ieguva lielas bagātības. Ar to arī izskaidrojams milzīgais



2. att. Romiešu 2.—3. gs. naudas depozits, atrasts Lielupes labajā krastā

pie Bulduriem.

No kreisās pirmā rindā: 1 un 2 — Kommoda (161.—192.), 3 — Decija (249.—251.)
lielās bronzas monētas (AE I). Otrā rindā: 1 — Hadriāna (118.-138.), 2 un 3 —

Lūcija Vera (161.—169.) vidējās bronzas monētas (AE II). Trešā rindā: 1 — neno-

teikta mazā bronzas monēta (AE III), 2 — vara stienītis. Glabājas Valsts vēstu-

riskajā mūzejā.

3. att. Romiešu 2.—4. gs. monētas.

1. rindā: 1 — Hadriāna (117.—138.), 2 — Antoniņa Pija (138.—161), 3 — Marka

Aurēlija (101.—180.), 5 — Annijas Faustīnas, M. Aurēlija sievas un 6 — Jūlijas
Domnas, Septimija Sevēra (193.—211.) sievas sudraba dēnāriji. 2. rinda: 3 —■ Gor-

diāna 111 (238.-244.) un 4
— Galliēna (253.—208.) sudraba dēnāriji; 5—7 — Kon-

stancija II (337.—361.) sīkbronza no Launkalnes pag. Jaunzemjos atrasta depozīta.
3. rindā: 1 — Gordiāna 111 un 2 — Jūlijas Mamējas, Aleksandra Sevēra (222.—235.)

mātes bronzas monētas no Rucavas pag. Mazkatužu senkapiem; 3 un 4 — Proba

(276 282.) bronzas monētas no depozita, kas atrasts pie Ikšķiles.



4. att. Bizantijas zelta, sudraba un vara monētas.

Pa kreisi Anastasija I (491.—518.) zelta solids, atrasts Engures pagastā

6. att. Arābu sudraba dirhemu depozīts, atrasts 1915. g. Nāves salā, tranšeju rokot

Glabājas Valsts vēsturiskajā mūzejā.



7. att. Daugmales pilskalna izrakumos vēlā dzelzs laikmeta kultūras slānī atrastā

sudraba nauda:

10.—11. gs. angļu-sakšu peniji, Bizantijas miliarezijs, arabu dirhemi, vācu dēnāri

un naudas stienīšu fragmenti.

9. att. Vācu un angļu-sakšu 10.—11. gs. sudraba dēnāru un kaltu sudraba stienīšu

fragmentu depozits, atrasts Līvānu pagastā pie Straumes dzirnavām.

Glabājas Valsts vēsturiskajā mūzejā.



10. att. 10.—11. gs. sudraba monētas no Lēdurgas mācītāja muižas depozita.
I. rindā: 1 —.Ķelnes (Otona 111, 98.3.—1002.), 2 — Ķelnes (virsb. Piligrima,
1021.—1036.), 3 — Andernachas (Otona III), 4 — Otona 111 un Adelbeidas, 5 —

Duisburgas (Konrāda 11, 1024.—1039.) un 6 — Maincas (virsb. Bardo, 1031.—1051.)
dēnāri. 2. rindā: 1 —

Vormsas (Indriķa 111, 1039.—1056.), 2 un 3 — Špeieras
(Indriķa III), 4

— Hildesbeimas (Indriķa III), 5 — Groningas (bīsk. Bernolda,

1027.—1054.) un 6 — Frīzijas (grāfa Bruno 111, 1038.—1057.) dēnāri. 3. rindā:

1
— Etelreda II (979.—1016.), 2

—
Knuta L. (1016.—1035.) un 3

— Eduarda Grēku-

sūdzētāja (1042.—1066.) angļu-sakšu peniji; 4 un 5 — Svena Estridsena

(1047.—1075.) dāņu un 6
— Stefana Svētā (1000.—1038.) ungāru dēnāri.

11. att. 11. gs. sudraba naudas depozits, atrasts 1936. g. Salgales pag. Rijniekos,
Glabājas Valsts vēsturiskajā mūzejā.



12. att. Salgales Rijnieku depozīta stienīšu „paciņu" rekonstrukciju.

14. att. Sudraba stieņu nauda no dažādām Latvijas atradumu vietām: pa kreisi

ar iecirtumiem, pa labi ar iekaltiem zīmogiem (rozetēm).



15. att Bronzas naudas svariņi (atrasti Raņķu pag. Kapeniekos) un atsvariņi

(atrasti Aizkraukles pag. Lejasbitēnos un Raņķu pag. Kapeniekos).
Valsts vēsturiskais mūzejs.



16. att. Zviedrijas karaļa Valdemāra (1250.—1278.) sudraba brakteāti.

Depozīts atrasts Liepājas apkārtnē. Valsts vēsturiskais mūzejs.

17. att. Tērbatas, Rēveles un Visbijas 14. gs. monētu depozīts no Rēznas pag.

Voskāniem.

Sānos sudraba naudas stienīšu fragmenti. Valsts vēsturiskais mūzejs.



18. att. Livonijas 14.
—

16. gs. sudraba monētas.

Pirmā rindā — Rīgas virsbīskapu šiliņi; otrā un treša rindā
— Tērbatas bīskapu

vērdiņi, šiliņi un artavas; ceturtā rindā -— Sāmsalas bīskapu vērdiņi un šiliņi;
piektā rindā — Livonijas ordeņa mestra V. Firstenberga 1557. g. Rīgas dālderis

un G. Ketlera 1559. g. Cēsīs kaltās dubultdāldera, dāldera un pusdāldera klipes (at-

darin.); sestā un septītā rindā — Livonijas ordeņa mestru Rīgas, Rēveles un Cēsu

pusmārkas, vērdiņi, šiliņi un ārtavas; astotā rindā — Rīgas virsbīskapu un ordeņa
mestru kopkalumi: vērdiņi, pusmārkas un šiliņi. Valsts vēsturiskais muzejs.
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Zviedrijā un galvenā kārtā Gotlandes salā atrastais austrumu monētu

skaits. Gotlandē vien tas sniedzas daudzos desmittūkstošos. Nav

neiespējams, ka arī latviešu tirgotāji šai laikā vienu otru reizi ir

apmeklējuši Ķijevu un citus lielos tirdzniecības punktus austrumos

un paši ieveduši daļu no austrumu monētām. Ir taču uzglabājušās
ziņas par kuršiem, ka tie bijuši droši jūras braucēji un sirotāji, kas

nebijušies doties tālos jūras braucienos un pat nopostījuši zviedru

galvas pilsētas. Archaioloģiskie izrakumi raksturo kuršus arī kā tir-

gotāju cilti; bez tam tieši Kursā atrasts nesalīdzināmi vairāk aust-

rumu naudas nekā pārējo latviešu cilšu novados, ja neskaita Dau-

5. att. — Kufas un + — Bizantijas monētu atradumu vietas Latvijā.

gavas krastus un Gaujas baseinu. Monētu atradumu izplatība norāda

uz tiem satiksmes ceļiem, pa kuriem noritēja tirdznieciskie sakari

starp austrumiem un rietumiem. Šos ceļus min arī krievu chronikas.

Viens no galvenajiem ceļiem bija: Melnā jūra-Dņepra-Lovata-Ilmeņa
ezers — Volchova-Ladoga-Ņeva-Varagu jūra. Otrs tikpat svarīgs ceļš

gāja uz ziemeļiem un „
Varagu jūru" no Kaspijas jūras pa Volgu caur

chazaru pilsētu Itilu pie tagadējās Astrachaņas un bulgāru pilsētu

Bolgaru pie tagadējās Kazaņas. Pirmais no šiem ūdensceļiem bija ar

nozarojumu no Dņepras augšgala uz rietumiem—pa Daugavu uz Balti-

jas jūru. Pa šo pēdējo ceļu ieplūda austrumupreces un monētasarī Latvi-

jā. Tas, ka Igaunijā austrumu monētasatrastas daudz vairāk nekā Lat-

vijā, izskaidrojams ar to, ka galvenais satiksmes ceļš no Melnās jūras
uz Baltijas jūru gāja nevis pa Daugavu, bet gan pa Volchovu un Ņevu
caur Somu jūras līci. Gaujai kā tirdzniecības ceļam bija mazāka
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starptautiska, bet galvena kārta iekšējas satiksmes nozīme. Gar Gauju

atrasto dirhemu vairums nāk no lībiešu kapu uzkalniņiem.
Lielākie Latvijā atrastie Kūfas naudas depoziti ir sekojošie: Nā-

ves salā 1915. g. tranšeju rokot atrasti 160 dirhemi (6. att.), Medzes

pag. Kušķos atrasti 106 dirhemi, Ikšķiles muižas laukos 96 dirhemi

un 5 Bizantijas vara monētas; Lībagu pag. Sārājos 55 dirhemi.

Viss lielais vairums Kūfas monētu pieder 9. un 10. gs., bet sasto-

pami jau, gan samērā nelielā vairumā, 7. un 8. gs. dirhemi. Pēdējie
lielāko tiesu ietilpst kā agrākās monētas vēlāko 9. vai 10. gs. depo-

zitos, turpretim kapos, kur dirhemi bieži sastopami kā piekariņi
kakla rotās, sevišķi lībiešu novada uzkalniņos, šo agro kalumu trūkst.

Šķiet, ka arābu dirhemi šai laikā bijuši vairāk iecienīti par

Vakareiropas, sevišķi vācu, monētām — viņu labākā sudraba un lie-

lākā svara dēļ. 1 dirhems svarā līdzinājās apmēram 2 vācu 10-/11- gs.

dēnārijiem jeb 2 angļu-sakšu penijiem.

Daļu no dirhemiem depozitos atrod sagrieztu vai sacirstu pusēs.
Tas izskaidrojams ar to, ka tirgū šī nauda bija apgrozībā vienmēr

pēc svara. Naudu nevis skaitīja, bet svēra, un tādēļ neskatījās uz

naudas kalšanas vietu un atsevišķas vienības vērtību vai cenu, bet

gan uz metalla resp. sudraba kvalitāti un svaru. Dirhemus sagrieza
sīkākās daļās netikai pie mums, bet ir zināms, ka šādus fragmentus

pa daļai jau izveda no austrumiem. Arābu rakstnieks Ibn-Haukals

liecina, ka dirhemus sagrieza daļās arī Samarkandā. Sīkās sudraba

naudas trūkuma dēļ šis paradums bija austrumos vispāri izplatīts,
neskatoties uz to, ka likumdevēji un tiesneši šo naudas kropļošanu

uzcītīgi centās apkarot, atsaukdamies uz pravieša Muhameda aiz-

liegumu monētas sagriezt.
Lielais pieprasījums pēc arābu dirhemiem bija par cēloni atda-

rinājumiem un viltojumiem, kas lielā daudzumā tika darināti Pie-

volgas bulgāru pilsētā Bolgarā. Arī Vitebskas guberņā 1892. g. atrasta

lejamā forma dirhemu viltojumu pagatavošanai. Leģendas šādos

atdarinājumos ir nesakarīgas, no sakropļotiem un ačgārni apgrieztiem
burtiem, kas bieži aizstāti nenozīmīgām svītriņām. Interesanti atzī-

mēt, ka neīsti dirhemi atrasti arī Latvijā, tā, piem., 1933. g. izra-

kumos Daugmales pilskalnā.
Sudraba dirhemi ir vienīgais arābu monētas veids, kāds pie

mums Latvijā atrasts. Tas pats sakāms arī par citām Ziemeļeiropas
zemēm, atskaitot ļoti nedaudzus gadījumus, kur atrasti arī šā laika

arābu zelta dināri. Tā Igaunijā atrasts viens un Krievijā daži zelta

dināri. Tas izskaidrojams ar to, ka Austrumbaltijā, Krievijā v. c.

zemēs šai laikā nebija pieprasījuma pēc zelta monētām. Visiecienī-

tākais metalls bija sudrabs, un sudraba monētas arī atrastas lielos

vairumos. Pieprasījuma trūkuma dēļ austrumos kalto zelta monētu

skaits bija ļoti niecīgs, salīdzinot ar milzīgo sudraba dirhemu dau-

dzumu, kas lielāko tiesu arī aizplūda uz Krieviju, Skandināviju,

Austrumbaltiju un citām Ziemeļeiropas zemēm. Kā izvedpreces no

ziemeļiem, apmaiņā pret dirhemiem, arābu autori min zvērādas (īpaši
caunu, lapsu, bebru, ūdru un vāveru ādas) un dzintaru, ko ieguva
Baltijas jūras piekrastē.

Dažas agrākās no Austrumbaltijā atrastām Kūfas monētām ir

Persijas sāsānidu dinastijas valdnieku un Volgas bulgāru chanu ka-

lumi. Bet tās lielāko tiesu atrastas depozitos kopā ar vēlāko arābu
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dinastiju dirhemiem, pēc kuriem, protams, arī ir datējams viss kop-
atradums. No pēdējiem visparastākie Latvijas depozitos ir: 8. un

9. gadsimtenī: Abasidu kalumi Bagdadā, Damaskā, Basrāt, Is-

fahanā un citur, un nedaudzi Omaijadu kalumi Vasitā un Safaridu

kalumi Širasā. 9. un 10. gadsimtenī visbiežāki Samanidu kalumi Sa-

markandā, Šāšā, Balchā, Bucharā un citur, bet 10. gs. un 11. gs. sā-

kumā Buveihidu un Okailidu kalumi Bagdadā, Mosulā un citur, kā

arī daži Turkestānas chanu Bucharā un Uskendā kalti dirhemi.

Vārds ~dirhems" ir arābu sakropļots grieķu monētas „drachmē"

nosaukums, bet „dināra" nosaukums aizgūts no Bizantijas zelta dēnā-

rija. Nosaukums „Kūfas nauda" cēlies no leģendas, kas klāj dirhema

abas puses. Kā zināms, muhamedāņu reliģiskie uzskati nepieļauj
attēlus uz monētām, tādēļ arī dirhemu ārējais izskats ir stipri vien-

muļš un vienveidīgs. Gandrīz tikpat vienveidīgas ir arī monētu leģen-
das, kas satur korāna izteicienus, kalifa un pavaldoņa vārdus un

kalšanas vietu un laiku, ko vienmēr apzīmēja ar hedžras gadu.
Jau aizrādīts uz mazo Bizantijas monētu atradumu skaitu Latvijā:

7 vietās atrastas tikai 14 monētas. Atskaitot jau minēto Anastasija I

zelta solidu, kas atrasts Engures pagastā (sk. 4. att.), un kas laika

ziņā drīzāk iekļaujas Romas monētu grupā, pārējās 13 monētas visas

kaltas laikā starp 9. gs. vidu un 11. gs. I. ceturksni. No tām 12 atras-

tas atkal pie Daugavas, bet viena Raunas pagastā pie Raunas upītes,
t. i. Gaujas baseinā (5. att.). Tās kaltas gan no sudraba —miliarēziji,

gan no vara — folliji. Abi šie nosaukumi pārņemti no Romas mo-

nētu sistēmas.

Tīru Bizantijas monētu depozitu Latvijā nav atrasts, ir tikai daži

savrupatradumi, tā viens miliarēzijs atrasts Daugmales pilskalnā

(sk. 7. att.), kapu piedevas un pa starpām dažas atsevišķas Bizantijas
monētas Rietumeiropas naudas depozitos, bet gan ne kopā ar arābu

dirhemiem. Tas pa daļai izskaidrojams ar to, ka Bizantijas monētas

Latvijas atradumos lielāko tiesu pieder 11. gs. sākumam, t. i. laikam,
kad arābu dirhemu plūdi no austrumiem pēkšņi bija izbeigušies tur

iestājušās financiālās krizes dēļ. Visas kapos atrastās 10. un 11. gs.

monētas, tāpat kā daļa no depozitos atrastām Bizantijas, Kūfas un

Vakareiropas monētām, ir noderējušas kā piekariņi pie kakla ro-

tām vai krūšu važiņām. Uz to norāda cilpiņas un caurumiņi monē-

tās (7. att.). Tas pats novērojams vienmēr arī vēlāko laiku atradu-

mos, līdz pat visjaunākiem laikiem.

Visparastākie Bizantijas monētu atradumos ir 10. gs. 11. puses

un 11. gs. sākuma ķeizaru Joanna Cimiska, Bazīlija II un Konstan-

tīna XI kalumi. Daļa Bizantijas monētu Latvijā ievesta pa Dņepru
un Daugavu. No Konstantīna Porfirogeneta (945.—959.) zinām, ka

galvenais izejas punkts tirdzniecībai pa Dņepru šai laikā bijusi

Bizantijas pierobežas ostas pilsēta Ghersona, krievu chroniku Kor-

suņa, Dņepras grīvā.
No Latvijā atrastām senvēsturisko laiku monētām skaita ziņā vis-

lielāko grupu sastāda Rietumeiropā 10. un 11. gadsimtenī kaltie sud-

raba dēnāriji, kas Latvijā ievesti 11. gadsimtenī. Tas redzams no tā,

ka šo monētu depozitos nekad nav konstatētas tikai 10. gs. monētas,

bet tās vienmēr atrodamas kopā ar 11. gs. monētām. Šīs monētas tā

tad parādās tieši tai laikā, kad izbeidzas arābu dirhemu ieplūšana
mūsu zemē. Jau pats šo monētu atradumu saturs, kā arī atradumu

3*
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vietu karte (8. att.) norāda uz to, kādā ceļā tās nokļuvušas Latvijā.
Kartē redzamā atradumu vietu situācija visumā saskan ar iepriekšējā
kartē redzēto. Galvenais satiksmes ceļš Latvijā atkal ir Daugava.
Samērā daudz monētu atradumu grupējas lībiešu novados Rietum-

vidzemē un Ziemeļkurzemē. Tie ir lielāko tiesu lībiešu kapu piedevas.
Apmēram 80% no Latvijā atrastām apm. 1500 tā laika Rietum-

eiropas monētām sastāda vācu dēnāriji. Pārējie 20% galvenā kārtā

ir angļu-sakšu peniji, neliels skaits dāņu un ungāru dēnāriji un ne-

daudzas Bohēmijas un Polijas monētas. Šai laikā bija divi svarīgi
jūras tirdzniecības ceļi, pa kuriem Rietumeiropas monētas plūda uz

8. att. Rietumeiropas (vācu, angļu-sakšu, dāņu, zviedru, ungāru) 10.
—

13. gs.

sudraba monētu atradumu vietas Latvijā.

austrumiem un ziemeļaustrumiem. Viens no tiem gāja no Frīžijas

gar Baltijas jūras piekrasti uz ostām, kas atradās lielāko upju grīvās,

caur Dancigu uz gala punktu — Novgorodu. Otra jūras ceļa izejas

punkts bija Gotlandes salā. Pa abiem šiem ceļiem, novirzoties sāņus,

nokļuva arī Latvijas piekrastē resp. Daugavas grīvā un šeit atrodošās

ostās, no kurām, kā to pēdējo gadu pētījumi ir pierādījuši, svarīga
nozīme tirdznieciskos sakaros bija Jūrpilij Kursā un zemgaļu ostai

pie Daugmales pilskalna Daugavas kreisajā krastā augšpus Doles

salas. Šos ceļus izlietoja skandināviešu un vācu tirgotāji, un tos ap-

zīmē tirgotāju atstātie 10.—11. gs. monētu atradumi.

Ļoti lielais 10.—11. gs. naudas atradumu skaits, kas grupējas ap

Daugmales pilskalnu un tā vistuvākā apkārtnē abos Daugavas krastos

(sk. atradumu kartes — 5., 8. un 13. att.), nepārprotami liecina, ka
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Daugmales pilskalnā jau sen pirms „Daugavas uzzēģelēšanas" atra-

dies nevien varens zemgaļu cietoksnis un plaša pilsēta, bet arī viens

no visievērojamākiem, ja ne pats ievērojamākais senās Latvijas tirdz-

niecības resp. saimniecības dzīves centrs. Tas pats sakāms pilnā
mērā jau par Romas ķeizaru laikmetu jeb agro dzelzs laikmetu (sal.
romiešu monētu atradumu karti — 1. att.), kam arī Daugmales pils-
kalnā atbilst atradumiem bagāts kultūras slānis. Neviļus rodas jautā-

jums, vai tieši šais monētu atradumos nav rodams vislabākais pie-

rādījums pēdējā laikā izteiktām domām (sk. Fr. Baloža 1936. g. rak-

stus „Zemgales osta" un „Kad celta Rīga?"), ka Daugmales pilskalnā
meklējama senā „Zemgaļu osta", gribētos teikt — visas senās zem-

gaļu valsts galvas pilsēta un vācu „dibinātās" Rīgas priekštece un

vēlākā bīstamā sāņcense. Lībiešu apmetnēm pie Rīgas, turpretim,

piešķirama daudz mazāka stratēģiska un saimnieciska nozīme.

Atrastie Rietumeiropas monētu depoziti bieži ir ievērojami lieli.

Latvijā lielākie depoziti atrasti Lēdurgas mācītāja muižā — 326 mo-

nētas, Lielvārdes Ipšās — 243 monētas kopā ar citām senlietām, Vī-

pes pagastā pie Klaukavas krogus — 63 monētas kopā ar sudraba

stienīšiem un Līvānu pagastā pie Straumes dzirnavām — 145 monē-

tas kopā ar sudraba stienīšu fragmentiem (9. att.). Lielais monētu

atradumu skaits Latvijā pa daļai izskaidrojams ar to, ka monētas bija
visērtākais maiņas līdzeklis, ko visvieglāk varēja pārvadāt tālos ceļo-

jumos. Tādēļ mazāk ieveda preces (sāli, metallu, vadmalu v. t. t.),
bet vairāk centās iemainīt pret naudu, pēc kuras arī pieprasījums bija
liels, zvērādas, dzintaru un citus šejienes produktus. Blakus minot

Vācijā šai laikā vēl bija samērā vāji attīstīta rūpniecība eksportam.

Rietumeiropas monētu depozitu sastāvs vienmēr ir ļoti raibs.

Dominē tais Vācijas sakšu un franku dinastijas valdnieku Otona I,

II un 111, Indriķa 11, 111 un IV un Konrāda II monētas. Reprezentēta

gara rinda garīgu un laicīgu valdnieku un pilsētu. Ļoti parasti ir

Ķelnes virsbīskapa Piligrima, Maincas, Vormsas, Špeieras, Magde-

burgas, Kvedlinburgas, Andernachas, Strāsburgas, Deventras, Itrech-

tas, Groningas un citu pilsētu, Saksijas, Frīzijas grāfu v. t. t. kalumi

(10. att.).
Visas šīs monētas atstāj ļoti barbarisku iespaidu. Monētu kal-

šanas māksla Vācijā šai laikā stāv uz ļoti zemas pakāpes. Attēli uz

monētām ir bērnišķīgi kā izgudrojumā, tā izpildījumā, bet leģendas

pilnas sakropļojumu un kļūdu, kas radušās monētāriju nepietiekošās

intelliģences dēļ. Monētas ir ļoti plānas, slikti vai nepilnīgi izkaltas,

ātri bojājas un, no zemes izceltas, izskatās kā saburzītas.

Daudz labāku iespaidu atstāj jau angļu-sakšu peniji, kas kā sa-

mērā neliela sastāvdaļa ieiet visos Latvijā atrastos lielākos tā laika

Rietumeiropas monētu depozitos. Gandrīz vienmēr tie ir Etelreda II

un Knuta Lielā un tikai pa retam Harolda I Hartaknuta un Eduarda

Grēkusūdzētāja kalumi. Kā galvenās kalšanas vietas minamas: Lon-

dona, Vinčestera, Linkolna, Kenterberija, Bredforda, Norviča, Oks-

forda, Eksetera, Jorka, Hestingsa, Glostera, Dovra (10. att.).

Līdzīgas angļu-sakšu penijiem kā stila, tā labuma ziņā ir Harta-

knuta un Svena Estridsona kaltās dāņu monētas. Tās depozitos reti

sastopamas, tāpat kā Ungārijas karaļu Stefana un Andreja monētas

(10. att.), bet pavisam reti ir Bohēmijas un Polijas dēnāriji. Tāpat
kā dirhemus, arī dēnārijus precīzākai nosvēršanai mēdza sagriezt pu-
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sēs vai ceturtdaļās. Lai atvieglinātu monētu pareizu sagriešanu anglo-
sakši kala dažus peniju tipus ar gara krusta attēlu uz reversa, kas

monētu sadalīja 4 vienlīdzīgās daļās. Angļu-sakšu peniji vienmēr arī

ir griezti pa šā krusta līnijām. Šādā veidā sagrieztās vai pārlauztās
monētas angļi apzīmēja ar vārdu ~broke-money". Šīs monētu daļas

jeb griezumi aizstāja trūkstošās sīkākās monētas, kuras šai laikā, iz-

ņemot retus vācu hellerus (pusītes jeb obolus), nemaz nekala.

Visi minētie dēnāriji un peniji maz ko atšķiras viens no otra

lieluma un svara ziņā un caurmērā līdzinās apmēram pusei no Anto-

niņu laiku romiešu dēnārija, Bizantijas miliarēzija vai arābu dirhema.

Pēdējās 2 monētas pa retam eksemplāram arī sastopamas 10. un

11. gs. Rietumeiropas naudas atradumos Latvijā.
Lielākā daļa šā laika vācu un angļu-sakšu monētu ir atrasta

ārpus Vācijas un Anglijas robežām — Krievijas ziemeļu guberņās,

Baltijas valstīs, Skandināvijā un sevišķi lielā vairumā atkal Gotlandes

salā. Tāpēc šiem atradumiem nepiemīt tikai lokāla nozīme, bet tie

ir arī ļoti svarīgs materiāls tā laika angļu un vācu numismātikai.

Apskatot tuvāk Latvijā atrastos vācu un angļu-sakšu dēnāriju

depozitus, duras acīs, ka vienmēr to lielākā daļa sastāv no 11. gs.

I. puses kalumiem, kamēr 10. gs. kalumu tais ir daudz mazāk, bet

11. gs. 11. puses monētas tais sastopamas tikai retos gadījumos. Jāat-

zīst, ka 10.—11. gs. monētu depoziti ierakti zemē lielāko tiesu ap 1040.

gadu, bet nekad ne vēlāk par 1100. g.

Gan kopā ar 10./11. gs. monētām, gan arī atsevišķi depozitos
nereti atrod kaltus vai lietus sudraba naudas stienīšus, kā veselus, tā

arī gabalos sacirstus, tāpat arī veselas vai sacirstas sudraba rotas Lē-

tas — aproces, kakla riņķus, saktis, gredzenus, — tā tad arī rotas

lietas, līdzīgi stienīšiem, ir lietotas kāi maiņas līdzeklis un kā tādas

sverot ir sadalītas sīkākās daļās. Šādi atradumi, kurus vācu valodā

sauc par „Hacksilberfunde", pazīstami ļoti plašos apgabalos, kā aust-

rumos, tā Ziemeļeiropā un Skandināvijā. Ja arī šeit nav darīšana ar

monētām, tad principā tomēr šādi atradumi ne ar ko no monētu

atradumiem neatšķiras, jo, kā vienā, tā otrā gadījumā apgrozībā bija
sudrabs kā metalls.

Viens no vērtīgākiem šāda veida atradumiem Latvijā ir 11. gs.

sudrablietu depozits, kas atrasts 1936. g. Salgales pag. Rijniekos

(11. att.). Depozits sastāv no 19 kaltiem un 20 lietiem veseliem un

fragmentāriem sudraba stienīšiem un viena sudraba kakla riņķa.

Līdzīgu stienīšu atradumi Latvijā nav reti, bet nekad līdz šim nav

kopā atrasti stienīši tik lielā vairumā un svarā (depozita kopsvars
5749 g). Diemžēl Pieminekļu valde šo depozitu ieguvusi nepilnīgā
veidā: atrasto stienīšu skaits bijis lielāks, bet vairāki stienīši noklīduši.

Lietie sudraba stienīši atradušies pa vairākiem kopā „paciņās", aptīti
ar spirālēs saliektiem kaltajiem stienīšiem un kakla riņķi (12. att.).
Šādas sudraba stienīšu „paciņas" atrastas arī dažos citos Latvijas
depozitos, piem., 1903. g. Lēdurgā.

Latvijā atrasto stienīšu izplatības karte (13. att.) rāda jau no

iepriekšējām kartēm pazīstamu ainu. Mums zināmo atradumu vietu

skaits tagad jau sasniedz 41, bet atrasto stienīšu kopskaits ir 199.

No ievērojamākām sudraba naudas stienīšu atradumu vietām vēl

atzīmējamas sekojošās: Lēdurgā atrasti 11 lieti un spirālveidīgi kalti

stienīši, Auru muižā — 11 stienīši, Valtaiķu pag. Zaļeniekos — 10,
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Cēsu apkārtnē — 10, Rīgā, bijušā Vāgnera dārzniecībā — 9, bet Ro-

zulas pag. Ruckas muižā atrasts depozits, kas svēris apm. 12 mār-

ciņu, bet uzglabājušies no šā depozita tikai 7 stienīši, pārējie nozau-

dēti. Viens no vērtīgākiem šāda veida depozitiem atrasts Lēdurgas

pag. Ipšās. Tanī bez 243 10.—11. gs. monētām atradās 2 zelta gre-

dzeni, 2 sudraba kakla riņķi, 2 sudraba aproces, 11 sudraba krelles,
14 sudraba priekšmetu fragmenti un 11 sudraba stienīši.

Sudraba monētu, stienīšu, rotas lietu un to sacirtumu svēršanu

apliecina lielāks vairums naudas svariņu un atsvariņu (15. att.), kuj*u
atradumu vietas atzīmētas kartē (13. att.) ar krustiņiem. Atradumu

13. att. — sudraba naudas stienīšu un + — naudas svariņu un atsvariņu

atradumu vietas Latvijā.

vietu grupa Kursā liecina par seno kuršu spējām tirdzniecības laukā.

Svariņi ir iecienīta kuršu kapu piedeva, bet retāk sastopami arī lībiešu

(Krimuldā), zemgaļu (Ciemaldē) un letgaļu (Ludzas Odu kalnā) sen-

kapos. Naudas svariņi līdz šim Latvijā atrasti 23 eksemplāros 14 at-

radumu vietās, bet atsvariņu kopskaits ir 44 no 14 atradumu vietām.

Svariņi darināti no bronzas un visumā pieder vēlā dzelzs laikmeta vi-

dum (ap 1000. g.) un otrajam posmam (11. un 12. gs.).
Sudraba naudas stienīšu forma, izskats un lielums ir stipri da-

žādi (14. att.). Ir stienīši gan ar noapaļotiem, gan noplacinātiem ga-

liem, ar vienu, diviem vai vairākiem iecirstiem robiņiem vieglākai
sadalīšanai daļās, vai arī sudraba kvalitātes pārbaudei, gan arī apzī-

mogoti ar rozetēm vai citām iesistām zīmēm. Sudraba stienīši pa-
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rādās Latvijā ap 1000. g. un savā pirmatnējā aizvēsturiskā formā ir

zemē ierakti lielāko tiesu 11. gs., kas ir pierādīts šo stienīšu kopatra-
dumos ar monētām. Tomēr lietie sudraba stienīši pēc 11. gs. no

apgrozības neizzuda, bet pārveidoti ārējā izskatā, lielumā un svarā

pastāvēja līdz pat 16. gs., ko apstiprina arī vēstures dokumenti. Šos

vēlos stienīšus atrod arī citās zemēs: Vācijā, Krievijā un citur, tikai

to forma tur ir citāda. Ja agro stienīšu lielumā un svarā vēl novēro-

jamas svārstības, tad vēlāko stienīšu svars jau ir normēts (krievu

grivna =
1

/2 mārciņas), stienīšu ārējā forma nostabilizējas un lokāli-

zējas, un tos sāk apzīmogot rozetēm vai ar kādu citu zīmogu, kam

jāgarantē stienīša svars un raudze.

Jautājumi par sudraba stienīšu izcelšanās vietu un pārveidošanos,
par dažādiem stienīšu veidiem un to attiecībām pret monētu un svaru

sistēmām, un citi ar tiem sakarā stāvoši jautājumi līdz šim vēl nav

galīgi atrisināti. Šie jautājumi ir komplicēti un prasa vēl ilgākas
metroloģiskas studijas arī ārpus mūsu zemes robežām. Krievijā pa-
zīstami lieti sudraba stienīši un to daļas ar grivnas un rubļa nosau-

kumu. Ķijevas un Čerņigovas grivnai ir sešstūrainas (apcirsta romba)
kontūras, bet Novgorodas grivnas forma ir laivveidīga. Krievu griv-
nas svars sākumā līdzinājās Bizantijas mārciņai, bet pamazām sāka

slīdēt uz leju, līdzīgi citu svaru sistēmu vienībām. Vācijā tai pašā
laikā bija apgrozībā ieapaļi sudraba „plācenīši" — t. s. „sulverko-

ken", kurus pazina arī māsu zemē. Tie atrasti arī Skonē Dienvid-

zviedrijā. Tikai 16. gs., kad Vācijā un drīz vien arī citur iesākās

sudraba dālderu kalšana vairumā un eksportēšana uz citām zemēm,

sāka izzust no apgrozības sudraba naudas stienīši, kas līdz tam lai-

kam aizstāja trūkstošās lielākās sudraba monētas.

No izpētītiem depozitiem iespējams secināt, ka lietie sudraba

naudas stienīši, kas, kā jau teikts, Latvijā parādās ap 1000. g. vai

nedaudz agrāk, līdzīgi kaltajiem spirālveidīgajiem stienīšiem ir pa-
rasts maksāšanas līdzeklis resp. nauda visu 11. gs., bet kamēr pirmie
piedzīvo tālāku attīstību, pēdējie ap 1100. g. nozūd.

Kā lietie, tā kaltie 11. gs. stienīši bija nevien maksāšanas līdzek-

lis, bet, līdzīgi svešzemju monētām, arī izejviela rotu lietu darinā-

šanai. Latvijā līdz šim nav izdevies atrast lejamās formas, kas ne-

apšaubāmi liecinātu, ka sudraba stienīši šeit darināti jau 10.—11. gs.

Tādēļ iespējams pieņemt, ka sudrabs toreiz mūsu zemē jau ievests

nevien monētu, bet arī stienīšu veidā. Dibinoties uz atradumiem, var

nospraust arī ceļus, pa kuriem tas importēts. Atradumi rāda, ka

10.—11. gs. sudraba stienīši bijuši parasta svara nauda Skandināvijā,
Gotlandē, Ziemeļ- un Austrumvācijā, Austrumprūsijā, Baltijas valstīs,

Polijā un Krievijā. Vairums Austrumbaltijas un Krievijas atradumu

grupējas gar tā laika satiksmes ceļiem, no kuriem galvenais bija
„lielais ūdensceļš no varagiem uz grieķiem". Šim ūdensceļam, pa

kūpu tirgotāji no Baltijas jūras piekrastu zemēm uzturēja sakarus ar

austrumu tirgiem, Valdaju augstienē pieslēdzās arī Daugava, pa kuru,
kā to pierāda daudzie atradumi gar Daugavas krastiem, arī ir gal-
venā kārtā ieplūdis Latvijā svešzemju sudrabs.

Noslēdzot pārskatu par naudas atradumu veidiem, kas atbilst

Latvijas aizvēsturiskiem laikiem, īsumā atzīmējami arī Latvijas vēs-

turisko laiku monētu atradumi. Šo atradumu, depozitu un savrup-
atradumu, skaits ir liels, un tos snieguši visi vēsturisko laiku gad-



19. att. 16. gs. Baltijas sudraba monētu depozits no Vitrupes pag. Muižuļiem:

Livonijas ordeņa mestru, Rīgas brīvpilsētas, Rīgas poļu laiku, Kurzemes hercog-

valsts u. c. monētas. Redzami arī daži Filipa IV Spānijas dālderi, Ērika XIV

Zviedrijas četrstūrainās 16 ēru klipes un Krievijas lielkņazu un caru sudraba den-

gas un kapeikas. Valsts vēsturiskais mūzejs.

Paskaidrojumi 20. att. Poļu un zviedru laiku monētas.

Pirmā rindā
—

Cbodkeviea Dotē kaltie (1572. un 1573. g.) šiliņi un pusmārkas;
otrā rindā Sigismunda 111 (1587.—1621.) Rīgas 3 graši, grasis un Stefana Bato-

rija (1581.—1586.) Rīgas 3 graši; trešā un ceturtā rindā — Sigismunda 111 Rīgas

solidi (šiliņi) un Rīgas brīvpilsētas (1562.—1582.) vērdiņi, šiliņi, pusmārkas un dāl-

deri (atdarin.); piektā rindā
— Ērika XIV (1560—1568.) Rēveles vērdiņi un šiliņi

un Gustava Ādolfa (1621. -1632.) Rīgas solidi un trīspelkeri; sestā rinda — Kristī-

nes (1632.—1654.) un Kārla X Gustava (1654.—1660.) Rīgas un Vidzemes solidi un

trīspelkeri un Rēveles ēres; septītā rindā — Kārļa XI (1660.—1697.) Rēveles 4 un

2 ēres (rundštiki); astotā rindā — Gustava Ādolfa un Kārļa X Gustava Rīgas dāl-

deri, Kristīnes zelta Rīgas dukāts, Kārļa XI zelta Rīgas dubultdukats un sudraba

Rēveles ēres (rundštiki); devītā rindā
—

Kristīnes un Kārļa XI Rīgas daldefi.
Valsts vēsturiskais muzejs.



(Paskaidrojumi iepriekšējā lappusē.)



21. att. Zviedru laiku Rīgas un Vidzemes solidu (šiliņu) depozits, atrasts Vaives

pag. Kalnaūbelēs vāpētā māla traukā.

Trauks glabājas Cēsu mūzejā, monētas —
Valsts vēsturiskajā mūzejā Rīgā.

22. att. 17. gs. Rīgas un Vidzemes solidu depozits, atrasts Baldones pag. Vidmos

vāpētā māla traukā.

Valsts vēsturiskais mūzejs.



23. att. Kurzemes hercogvalsts monētas un Krievijas ķeizarienes Elizabetes 1757. g
livonēzi.

No kreisās: pirmā rindā — hercoga Jēkaba (1642.—1081.) un P. Bīrona (1769.—1795.)
dālderi; otrā rindā — Frīdricha Kazimira (1682.—1698.) 3 graši, P. Bīrona dukāti

un G. Ketlera (1562.—1587.) šiliņi; trešā rindā
— E. J. Bīrona (1737.—1740.,

1762.—1769.) graši, Saksijas prinča Kārļa (1759.—1763.) šiliņi, un ķeizarienes Eli-

zabetes (1741.—1762.) 4 un 2 kapeikas; ceturtā rindā
— Elizabetes 24 kapeikas

(V< dāldepa), 48 kapeikas (pusdālderis) un 96 kapeikas (dālderi). Valsts vēsturis-

kais mūzejs.



24. att. Prūsijas ordeņa 15. gs. sudraba šiliņu depozits no Lielstraupes.
Valsts vēsturiskais mūzejs.

25. att. Krievu 15.- 16. gs. lielkņazu un caru sudraba dengas un kapeikas, atrastas

Gauru pag. Reinikos, vāpētā māla trauciņā.
Valsts vēsturiskais mūzejs.



26. att. Gustava Ādolfa 1625. un 1626. g. vara klipju depozits, atrasts Ādažu pagastā
pie Baltezera.

Valsts vēsturiskais mūzejs.

27. att. Zviedru un krievu 17.— 18. gs. vara plākšņu nauda:

Kārļa X Gustava (1654.—1660.) 8 dālderi, Frīdricha (1720.—1751.) 4 dālderi, Adolfa

Frīdricha (1751.—1771.) 1 un 2 dālderi un Katrīnas I (1725.—1727.) rubļi. 8 dāl-

deru plāksne Falunas mūzejā Zviedrijā, pārējās Valsts vēsturiskajā mūzejā Rīgā.



28. att. Lenču pag. Lejasšķibustu depozits:
ornamentēta vāpēta mala krūze ar 95 16. gs. sudraba 3 grašiem un dālderiem.

Valsts vēsturiskais mūzejs.



29. att. 16.—17. gs. Polijas, Zviedrijas, Beļģijas apvienoto provinču, Austrijas, Bran-

denburgus-Prūsijas, Spānijas u. c. sudraba dālderu un sīkāku monētu depozits, at-
rasts Kokmuižas Mieriņos vāpētā māla traukā, kopā ar sudraba rotas lietām un

krellēm.

Valsts vēsturiskais mūzejs.
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simteņi, sākot ar 13. gs., nepārtraukti līdz mūsu dienām. Atradumu

satura dažādība ir tik liela, ka pilnīgu pārskatu īsā rakstā sniegt nav

iespējams. Samērā mazāk ir atradumu no vēsturisko laiku pirmajiem
(13. un 14.) gadsimteņiem. Tie ir lielāko tiesu kapu piedevas un sav-

rupatradumi, galvenā kārtā vācu sudraba dēnāriji, Prāgas, Tūras v. c.

sudraba graši, dažādu valdnieku un pilsētu brakteāti, t. i. mazas vien-

pusīgas plāna sudraba skārda naudiņas, v. c. monētas. Tā, piem., 1895.

g. izrakumos Pasilciemā, Kurzemē, kuršu ugunskapos V. Sizovs atradis

vairākas 12. un 13. gs. monētas (Lipes 12. un 13. gs., Ķelnes virs-

bīskapijas 13. gs., Vircburgas un Osnabrikas bīskapu 13. gs. v. c.

dēnārijus un vienu Zviedrijas 13. gs. brakteātu). Vairāki brakteāti:

Indriķa Lauvas (1139. —1195.) Braunšveigas brakteāts, Zviedrijas ka-

raļa Valdemāra (1250.—1278.), Birgera Magnusona (1290.—1319.),

Meklenburgas 13. un 14. gs., Hamburgas un Lībekas 14. gs. brakteāti

un citas agras monētas iegūtas prof. Kjellina izrakumos Ikšķiles baz-

nīcā 1927. gadā.
Viens no agrākajiem vēsturisko laiku naudas depozitiem atrasts

Liepājas apkārtnē. Tas sastāv no 73 Zviedrijas karaļa Valdemāra

(1250.—1278.) brakteātiem (16. att.).
Sākot ar 14. gs. depozitos dominē Baltijas monētas. Vissenākās

Livonijas monētas pēc autentiskām vēstures liecībām kaltas Rīgā

bīskapa Alberta (1199.—1229.) laikā pēc Gotlandes monētu parauga.

Diemžēl šīs senākās Rīgas monētas nav uzglabājušās, un par to iz-

skatu un veidu nekas nav zināms. Mums pazīstamās pirmās Livo-

nijas monētas attiecas uz daudz vēlākiem laikiem.

Viens no agrajiem Baltijas monētu depozitiem atrasts Rēznas

pag. Voskānu ciema ganībās (17. att.). Tas pieder 14. gs. un sastāv

no 207 Tērbatas bīskapu (J. Vifhūzena, H. Veldes un T. Damerova),
296 Livonijas ordeņa mestru Rēvelei kaltiem un 286 Visbijas sudraba

šiliņiem, dažām citām sīkām monētām un divām sudraba naudas

stienīšu pusēm, kas kontrāmarkētas ar piecstūrainu zvaigznīti. Šādi

sudraba stienīši, kā jau augstāk aizrādīts, šai laikā aizstāja trūkstošās

lielākās naudas vienības un apgrozībā palika līdz 16. gs., kad (vis-

pirms Joachimstālē, Vācijā) sāka kalt sudraba dālderus, kas, līdzīgi
zelta guldeņiem, drīz vien neparocīgos stieņus pilnīgi izskauda.

Pēdējo gadu laikā atrasti vēl divi agri Baltijas monētu depoziti:
Barkavas pag. Bozēnos — 546 Livonijas 14.—15. gs. šiliņi un Kok-

neses pag. Viskaļu Apsēnos — Livonijas un Visbijas šiliņu kopatra-
dums, un vairāki 15. gs. monētu depoziti. Lielākais no pēdējiem
atrasts Gauru pag. Glemzinas ciemā un sastāv no 2175 Livonijas ši-

liņiem un ārtavām. Kāds mazāks, Pildas pag. Bullīšu ciemā atrasts

15. gs. depozits sastāv no 266 Livonijas un Polijas-Lietuvas dēnā-

rijiem. Interesanti vērot, ka lielais vairums pēdējos gados iegūto

agro (14. un 15. gs.) Livonijas monētu depozitu atrasts Austrumlat-

vijā, sevišķi Latgalē. Šķiet, tas stāv sakarā ar Latgales ciemu pār-

iešanu viensētās, intensīvu piešķirto zemes gabalu apstrādāšanu un

citiem zemes darbiem.

Lielāks skaits Livonijas monētu depozitu pieder 16. gs. Vērtī-

gākie no tiem pēdējos gados atrasti: Mežmuižas pag. Bērziņos —

1751, galvenā kārtā, Livonijas un Polijas-Lietuvas monētas; Vitrupes

pag. Muižuļos — 986 Livonijas, Zviedrijas, Krievijas, Spānijas v. c.

monētas (19. att.); Kārsavas pag. Dukštu ciemā — 675 Livonijas, Po-
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lijas-Lietuvas v. c. monētas; Lejasciema Lejastecupjos — 159 Livo-

nijas monētas.

Livonijas 14.—16. gs. depoziti sastāv no sudraba monētām; zelta

monētas ir ļoti retas, bet vara monētas šai laikā nebij parasts kalt.

Rīgas virsbīskapijas 15. un 16. gs. šiliņi (V 24
mārkas) un ārtavas ( 1

/4

šiliņa) ar virsbīskapa vārdu, dzimtas ģerboni un uzrakstu „moneta

rigensis" depozitos ir ļoti parastas monētas. Retākas ir mārkas (pus-

dālderi), kas līdz virsbīskapa Jaspera Lindes (1509.—1524.) laikiem kā

atsevišķas monētas nemaz nav kaltas, jo mārka līdz tam bijusi tikai

pieņemta jeb fiktīva skaitīšanas monēta. Pēc virsbīskapa Silvestra

Stodevešera (1448.—1479.) nāves līdz 1484. g. virsbīskapijā valdīja

jukas, un no šā laika uzglabājušies domkapitula un Rīgas pilsētas

kopīgi kalti šiliņi ar uzrakstu „moneta ecclesie et civitatis rigensis",

uz kufām arī pirmoreiz parādās Rīgas pilsētas ģerbonis. M. Hilde-

brands un nākošie virsbīskapi kala monētas gan patstāvīgi, gan arī kopā
ar Livonijas ordeņa mestriem. No Jaspera Lindes laikiem pazīstami
tikai virsbīskapa un ordeņa mestra V. Pletenberga kopkalumi: ārta-

vas, šiliņi, dubultšiliņi, vērdiņi un mārkas. No nākamā virsbīskapa

Jāņa VII Blankenfelda (1524.—1527.) pazīstamas tikai Tērbatā kaltas

monētas. Tomass Šēnings (1528. —1539.) kala tikai patstāvīgi savā

rezidencē Koknesē, un uz viņa monētām sākot ar 1535. g. parādās

gada skaitlis. Sevišķi lielā vairumā depozitos atrodamas pēdējā Rīgas

virsbīskapa Brandenburgas markgrāfa Viļuma (1539.—1563.) monē-

tas, gan patstāvīgās, gan kopkalumi ar ordeņa mestru. Branden-

burgas Viļums ir vienīgais Rīgas virsbīskaps, kas kalis arī zelta mo-

nētas. Lielās monētas, kā zelta guldeņi un sudraba dālderi, ir ļoti
retas un parasti depozitos nav sastopamas.

Livonijas ordeņa mestru monētas (18. att.) kaltas Cēsīs, Rīgā un

Rēvelē. Pirmās noteicamās ordeņa monētas, mestra Bernda Borcha

(1472.—1483.) šiliņi un ārtavas ir bez gada skaitļa, un uz tām attēlots

ordeņa krusts un mestra ģerbonis. V. Pletenbergs (1494.—1535.) sāka

monētās kalt gada skaitli. Pletenberga kalumi ir sekojošie: ārtava,

šiliņš, vērdiņš, mārka, 2 mārkas, dālderis un zelta pusguldenis, gul-
denis, dubultguldenis, 10 dukāti un 20 dukāti. Arī pēdējam mestram

G. Ketleram (1559. —1562.) pieder daudzi dažādi kalumi: ārtavas,

šiliņi, vērdiņi, ceturtdaļdālderi, pusdālderi, dālderi un zelta guldeņi,

dubultguldeņi un 2
1
/

2
dukāti.

Rīgas brīvpilsēta (1562.—1582.) no 1563. līdz 1579. g. kala patstā-
vīgi monētas ar pilsētas ģerboni un uzrakstu „moneta nova argentea
civitatis rigensis": dālderus, pusdālderus, mārkas, pusmārkas, vēr-

diņus, dubultšiliņus, šiliņus un ārtavas (20. att.). Poļu kara vadonis

Chodkevičs 1572. un 1573. g. kala Dolē šiliņus, vērdiņus, pusmārkas,
mārkas un dālderus ar Pārdaugavas (Vidzemes) hercogvalsts greifa
attēlu. Monētu depoziti no 16. gs. beigām sastāv galvenā kārtā no

poļu kaltām sīkām sudraba monētām. Rīgā poļu laikos kaluši Stefans

Batorijs (1581.—1586.) un Sigismunds 111 (1587.—1621.) sekojošās
monētas: sudraba dēnārijus, šiliņus, grašus, trīspelkerus, 3-grašus,
zelta dukātus un 10 dukātu gabalus.

Latvija visvairāk monētu depozitu atrasts no zviedru laikiem

(1621.—1710.), kad monētas kala Rīgjas pilsēta (1621.—1706.) ar pil-
sētas ģerboni un Zviedrijas valdība (1641. —1669.) ar Vidzemes her-

cogvalsts ģerboni — greifu. Zviedru laikos kaltās monētas (20. att.)
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ir: sudraba šiliņš, IV2 šiliņa, trīspelkers (IV2 graša), Vn 1 un

2 dālderi, un zelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71/* Bun 10 dukāti. Bez tam kaltas

sudraba un zelta monētas ari Rēvelei un Narvai.

Lielākie zviedru laiku Baltijas monētu atradumi Latvijā ir seko-

jošie: Vaives pag. Kalnaūbelēs, māla traukā, atrastas 4808 sudraba

monētas (21. att.), lielāko tiesu Gustava Ādolfa (1621.—1632.), Kristī-

nes (1632.—1654.) un Kārļa X Gustava (1654.—1660.) Rīgas un Vid-

zemes solidi (šiliņi). Šā depozita glazētais māla trauks, t. s. „Bart-

mannskrug" darināts 17. gs. Dienvidvācijā un tagad glabājas Cēsu

mūzejā, bet monētas Valsts vēsturiskajā mūzejā. Līdzīga satura depo-
ziti atrasti Mežmuižas pag. Vidussīļos — 3034 monētas, Stienes pag.

Lejasauniņos — 2344 monētas, Baldones pag. Vidmos — 1297 mo-

nētas glazētā māla traukā (22. att.) un Cesvaines pag. Dreikās —

1175 monētas, bet Smārdes pag. Gaiķos 1932. g. kādā pasaules kara

laika granātas bedrē, kopā ar sašauta glazēta māla trauka lauskām,

atrastas 2766 monētas, no tām apm.
l/i daļa — Gustava Ādolfa, Kris-

tīnes, Kārļa X Gustava, Kārļa XI (1660.—1697.) un Kārļa XII (1697.—

1710.) Rīgas un Vidzemes sudraba solidi un trīspelkeri, bet pārējās
2

/s daļas — Jāņa Kazimira (1648.—1668.) Polijas un Lietuvas vara

solidi.

Samērā ar daudzajiem bagātajiem 16.—17. gs. Rīgas un Vidzemes

monētu depozitiem un savrupatradumiem uzkrītoši mazs ir Kurzemes

hercogvalsts monētu atradumu skaits. Trūkst pavisam lielāku depo-
zitu, un monētas iegūtas galvenā kārtā savrupatradumos. Kurzemes

hercogvalsts, kas bija lēņa atkarībā no Polijas, kalusi šādas monētas

(23. att.): G. Ketlers (1562.—1587.) dubultdēnārijus, šiliņus, 3-grašus
un dālderus; Frīdrichs (1587.—1642.) un Vilhelms (1587.—1640.) šili-

ņus un 3 grašus; Jēkabs (1642. —1681.) šiliņus, dālderus, dukātus

un 10 dukātus; Frīdrichs Kazimirs (1682.—1698.) šiliņus (vara), trīs-

pelkerus, 6 grašus, timpas (18 grašus) un dukātus; Saksijas princis
Kārlis (1759.—1763.) šiliņus (vara), grašus un 6 grašus; E. J. Bīrons

(1737. —1740., 1762.—1769.) šiliņus (vara), grašus, 3 grašus, 6 grašus,

timpas, dukātus un dubultdukātus un P. Bīrons (1769.—1795.) dāl-

derus un dukātus. Pavisam niecīgā vairumā atrasti arī t. s. livonēzi

(„moneta livoesthonica"), t. i. dālderi (96 kapeikas) un to sīkākās

daļas, ko Krievijas ķeizariene Elizabete 1756. un 1757. g. lika kalt

Vidzemei un Igaunijai.

Diezgan ievērojamā daudzumā Latvijā atrasti arī svešzemju mo-

nētu depoziti. Tie sastāv lielāko tiesu no monētām, kas mūsu zemē

bija apgrozībā blakus šejienes kalumiem. Kā ļoti parastas monētas

Latvijā atrastos depozitos minamas 14.—16. gs. Visbijas monētas un

Prūsijas ordeņa šiliņi (24. att.). Latgalē samērā bieži ir krievu 15.—

16. gs. lielkņazu un caru sudraba dengu un kapeiku atradumi. Viens

šāds depozits (227 monētas) atrasts pirms dažiem gadiem Gauru pag.

Reinikos nelielā glazēta māla trauciņā (25. att.). No 17. gs. sīkajām
sudraba monētām Latvijā izplatītas bija starp citu Zviedrijas ēres.

Depozits ar 922 sudraba monētām, galvenā kārtā Zviedrijas ērēm,

atrasts Meža parkā. Interesanti ir vara ēru atradumi. Tā Ādažu

pagastā pie Baltezera atrasts depozits (26. att.), kas sastāvēja no 26

Gustava Ādolfa vara */*, 1 un 2 ēru klipēm (četrstūrainām monētām).
Četrstūraina forma ir arī t. s. plākšņu monētām (zviedru „plātmynt"),
lielām apzīmogotām vara plāksnēm, ko paretam izay vai atrod arī
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mūsu zemē. Šādu plākšņu naudu sākusi kalt Zviedrijas karaliene

Kristīne 1644. gadā, un to kalšana turpinājusies līdz 1776. g. Pieņem,
ka Zviedrijā vaj-a plākšņu naudas (kobberplāter) pavisam izkalts par

apm. 19 miljoniem species dālderu. Plākšņu monētas kaltas 1» 2,

3, 4, 5, 8 un 10 dālderu vērtībā (27. att.), pie kam 10 dālderu naudas

plāksne svērusi 19,7 kg. Vairākas 8 dālderu plāksnes pirms pasaules
kara izbagarētas Daugavā no kāda nogrimuša zviedru transportkuģa.
Viena no tām glabājas Rīgas pilsētas vēsturiskā mūzeja monētu krā-

tuvē; tā sver 14,5 kg (sal. 27. att.). Pēc zviedru parauga plākšņu
nauda kalta arī Krievijā.

Nav reti Latvijā arī prāvāki sudraba dālderu depoziti, kas pa-

rādās jau 16. gs. Tā Lenču pag. Lejasšķibustos, ornamentētā glazēta
māla krūzē atrasti 5 Spānijas v. c. 16. gs. dālderi un 90 Polijas un

Rīgas sudraba 3 grašu monētas (28. att.). 16.—17. gs. dālderu depoziti
atrasti Kokmuižas pag. Mieriņos (29. att.), Mores pag. Lejasputniņos —

28 dālderi, Nīcas pag. Lauru Makānos — 20 dālderi, Vīpes pag. Lai-

zānos — 15 dālderi un citur, bet 18. gs. dālderi Rundāles pag. Puļ-

ķos — 17 dālderi, Remtes pag. Ozoliņa jaunsaimniecībā — 15 dālderi

un citur. No Latvijā visbiežāk sastopamiem 16.—18. gs. dālderiem

atzīmējami Spānijas, Polijas, Vācijas, Beļģijas (Holandes) apvienoto

provinču (Itrechtas, Zēlandes, Vestfrīzijas v. c.) un t. s. Alberta (Aus-

trijas erchercoga Alberta un Elizabetes) dālderi (30. att.).
Nav iespējams šeit uzskaitīt visus jaunāko laiku monētu veidus

Latvijas atradumos. Tais ļoti liela dažādība, un tie pa daļai pazīs-

tami no savrupatradumiem. Par vienu no lielākiem jaunāko laiku

monētu atradumiem uzskatāms 1936. g. Madlienas kroga zemē atras-

tais Krievijas 18.—19. gs. (Katrīnas 11, Aleksandra I un Nikolaja I)
sudraba rubļu un pusrubļu depozits, kas sver gandrīz 9 kilogramus
(31. att.).

Noslēdzot īso pārskatu par seno monētu atradumiem Latvijā,

atzīmējama biežā depozitu satura vērtība, kas novērojama cauri gad-

simteņiem no tālajiem senvēstures laikiem līdz pat mūsu dienām.

Apskatīto un daudzu citu, saturā un lielumā līdzīgu vai mazāku mo-

nētu atradumu topogrāfija, šķiet, neapšaubāmi norāda uz to, ka šie

depoziti vairumā ir piederējuši latviešu zemes arājiem un kopējiem.
Tie pierāda, ka visos laikos latviešu tautas vidū nav bijis mazums per-

sonu ar krietnu, pat ievērojamu turību, kas parādās nevien iekoptās

druvās, bet reizēm pat ievērojami lielā kapitālā. Spilgts piemērs tam

ir brīvzemnieks Jukums Ziemelis, kas 1705.—1707. g., Ziemeļu kara

laikā, bija spējīgs zviedru valdībai aizdot 650 dālderu.

R. Šnore.



30. att. Latvijā atrastie 16.—17. gs. dālderi

No kreisās pirmā rindā — Polijas karaļa Sigismunda 111 (1628. g.), Austrijas erc-

bercoga Alberta un Elizabetes (t. s. Alberta dālderis Turnejai bez gada skaitļa),
ttrechtas (1683. g.) un Vestfrīzijas dālderis; otrā rindā ■— Beļģijas provinces, Spā-
nijas karaļa Filipa IV (1622. g. Brabantei), Ķelnes Virsbīskapa Maksimiliāna In-

driķa un Maksimiliāna Fugera (1621. g.) dālderis.

31. att. Krievijas 18.
—

19. gs. sudraba rubļu un pusrubļu depozits. atrasts Madlie-

nas kroga zemē.

Valsts vēsturiskais mūzejs.



32.att.17gs. Hamburgas, Zalcburgas, Rostokas, Cīriches, Polijas u. c. sudraba

dālderu depozits no Nīcas pag. Lauru Makāniem.

Valsts vēsturiskais mūzejs.
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Senlatviešu reliģija

1. levadam1

.

Senlatviešu reliģija ir arī viena no tām mūsu latviešu tautas se-

natnes kulturālajām vērtībām, ko celt gaismā ir latviešu vēsturnieka

uzdevums. Šai gadījumā domāju tikai vienu daļu no latviešu tautas

reliģijas vēstures, proti: to latviešu reliģijas attīstības posmu un

reliģiskās dzīves parādību kompleksu, kas valdīja senlatviešu ga-

rīgajā dzīvē kristiānisma ienākšanas laikā, t. i. ap 1200. g. jeb 13.

gs. sākumā. To var saukt par senlatviešu reliģiju vārda šaurākā

nozīmē.

Senlatviešu reliģija, tāpat kā citas pagātnes kultūras nozares, nav

tieši novērojama un aprakstāma, bet tverama rekonstrukcijas ceļā.

Vajadzīgo vielu dod senrakstu ziņas un folkloras materiāli.

2. Senlatviešu reliģijas vēstures avoti.

Senrakstu un dažādu vēsturisku dokumentu ziņas par senlatviešu

reliģiju ir stipri trūcīgas. No 12. un 13. gadsimta dokumentiem un

chronikām iegūstamas sīkas sporādiskas ziņas, kas aprobežojas gan-

drīz tikai ar konstatējumu, ka senlatvieši toreiz ticējuši un kalpojuši
dažādiem dabas spēkiem un parādībām, uzskatījuši savu dzīvi par

atkarīgu no dievību varas un rūpējušies par mirušo apbedīšanu.

Pilnīgākas un noteiktākas ziņas atrodamas 15. un 16. gs. sen-

rakstos, bet tās tikai pa daļai tieši attiecināmas uz senlatviešiem. To-

reizējās literārās autoritātes lielāko tiesu nenorobežoja stingri latviešus,

leišus, prūšus un pat viņu tuvākos austrumu kaimiņus citu no cita,

un tā jau 16. gs. sākās kļūmīga reliģijas mistrošanas prakse — pār-

nest uz senlatviešiem arī tādas reliģiskās dzīves parādības, kas viņos

pašos nebij nemaz novērotas, bet tikai kaimiņos zināmas
2

.
Visvēr-

tīgākie liecinieki ir jezuītu gadskārtējie ziņojumi par Rīgas kollē-

ģijas darbību, īpaši pātera J. Stribinga (Stribingius) ziņojums par

misijas ceļojumu Rēzeknes un Ludzas apriņķī 1606. g., un tad Kur-

zemes superintendenta P. Einhorna „Wiederlegung der Abgotterey
etc", 1627., un „Historia Lettica, das ist Beschreibung der Lettischen

Nation etc", 1649. g. Interesantas liecības ir atrodamas arī 17. un 18.

gs. baznīcas vīzitāciju protokolos un baznīcu chronikās
3

.

Ļoti plašs senrakstu ziņu sakopojums atrodams V. Mannharta

(W. Mannhardt) grāmatā „Letto-Preussische Gotterlehre" (Latv. lite-

rāriskās biedrības magazīna, XXI), 1936., 674 lapaspuses. Daļu no

tām, proti 16. gs. un 17. gs. sākuma senrakstu tulkojumus, sniedz

A. Spekke savā grāmatā „Latvieši un Livonija 16. gs.", 1935. g., no-

daļā „Dažas liecības par latviešu ticējumiem un kultiem," pa daļai

jau izmantodams Mannhartu. Mannharta dati izmantoti arī K. Strau-

berga rakstā par „Latvju mitoloģiju" (Latv. konv. vārdn. XI sējumā).
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Viss senrakstu materiāls rūpīgi jāsijā un jāpārbauda, iekams to

var iestrādāt senlatviešu reliģijas celtnē. Jāpatur arī acīs, ka laikā

no 13. gs. līdz 16. un vēl 18. gs. daudz kas var būt tālāk attīstījies

un pieņēmis citu veidu, nekā tas bij 13. gs. Pret kaimiņu tautu mi-

toloģiju un kultu aprakstiem jābūt ļoti uzmanīgam un atturīgam; tos

var izlietot radniecīgu senlatviešu reliģijas parādību izskaidrošanai,

bet nedrīkst pārnest neko uz latviešu pagātni, ja nav nemaz tiešu

empīrisku pieturas punktu.

Otrs, plašāks un pilnīgāks senlatviešu reliģijas vēstures avots ir

latviešu folklora, īpaši tautas dziesmas un ticējumi. Bet šo ziņu iz-

mantošana un apstrādāšana nav viegla. Trūkst jebkādu tiešu chro-

noloģisku pieturas punktu
4

.
Viss vielas vairums, ar pavisam niecī-

giem izņēmumiem, uzrakstīts 19. un 20. gs., tā tad atradies gadu
simtus kristiānisma ietekmē. Ar lielu drošību var teikt, ka latviešu

folklorā neizpaužas vairs senlatviešu reliģija tīrā veidā, bet sajau-
kumā un mistrojumā ar vulgāriem kristiānisma elementiem, g. k.

aizguvumiem no Romas katolisma. Šo veidojumu var raksturot

īsumā kā Dieviņa un Mīļās Māras reliģiju ar pagāniskas kristīgas

maģijas praksi5

. Arī pašu latviešu ticējumi par sevi pagājušos gadsimtos

attīstījušies un mainījušies.
Lai rastu vielu senlatviešu reliģijai šā raksta nospraustajā šaurā-

kajā nozīmē, rūpīgi jāatšķir jeb jānoloba kristīgo gadsimtu pārveido-
jumi un papildinājumi. Pāri palikušais materiāls nevien jākārto lie-

tišķās grupās, bet arī jāsadala pa laikmetiskiem slāņiem, nošķirojot

pirmatnīgo no vēlākajiem attīstības posmiem. Šis darbs ir tikko labi

iesākts. Trūkst pat sistēmatizēta ticējumu (māņu) sakopojuma un

izdevuma, un pagaidām jāpietiek ar Dienas Lapas etnogrāfiskajiem

pielikumiem, dažiem gadījuma publicējumiem un vēl neiespiestajiem
Folkloras krātuves un prof. P. Šmita krājumiem.

Pēdējā laikā pastiprinātie archaioloģiskie pētījumi (izrakumi) sāk

dot arī no savas puses vielu reliģijas vēsturei. Pašlaik gan var atzī-

mēt tikai kapeņu izrakumus un celtņu ziedojumus Talsu pilskalnā.

3. Senlatviešu reliģijas vēstures un mitoloģijas pētniecība.

Mēģinājumi attēlot senlatviešu reliģiju ir jau diezgan seni. P. Ein-

horna Reformatio Gentis Letticae m Ducatu Curlandiae (1636.) ap-

skata 7 nodaļās latviešu elku kalpību, īpatnējos ziedojumus, pagā-

niskos svētkus, pūķu māņus, apbedīšanu un dvēseļu mielastus. Viņa
Historia Lettica etc. (1649.) pastāsta 3. un 4. nodaļā par senlatviešu

elku kultiem un svētkiem, 13. nodaļā par mirušo kultu un vēl citās

vietās arī šo to par senlatviešu reliģiju
6

.

Tad 18. gs. pastiprinājās interese par senlatviešu reliģiju, un ar

to nodarbojās, piemēram, daži nezināma autora (K. Hardera?) raksti

laikrakstā Gelehrte Beitrāge zu dem Rigischen Anzeiger 1761. un

1764. g.; tad J. Lange savā vārdnīcā (1777.) un G. F. Stenders savas

latviešu gramatikas otra izdevuma pielikumā (1783.). Arī A. V. Hu-

pelis (Hupel) ir sakopojis savā Topographische Nachrichten von Lief-

und Ehstland (2 sēj., 1774. un 1777. g.) dažas ziņas par senlatviešu re-

liģiju, proti I sējumā 149. ss. lpp. Vēl 19. gs. Baltijas laikraksti mēdz

šad un tad atgriezties pie senlatviešu reliģijas jautājumiem, bet no-
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zīme visiem šiem rakstiem ir tikai tikdaudz, ciktāl tie atstāsta tiešus

novērojumus un ievāktas ziņas.
Lielāka vērtība ir jau tiem darbiem, kas sāka lietpratīgāk izman-

tot jaunsavāktos folkloras materiālus. V. Mannharta (W. Mannhardt)
Die lettischen Sonnenmythen (Zeitschrift fiir Ethnologie, 1875) pa-

rādījās arī latviski K. Kalniņa atreferējumā Rīgas Latv. biedrības Zi-

nību komisijas krājumā 1876. g. H. Visendorfs savā Notēs sur la

Mythologie des Lataviennes (latv. Austrumā 1893. un arī atsevišķā no-

vilkumā „Ziņas par Lataviešu ticību", 16. lpp.) interesējās tikai par

mitoloģiju, bet J. Lautenbachs pēc zināmiem priekšdarbiem par atse-

višķiem mitoloģijas jautājumiem, kas iespiesti RLB Zinību komi-

sijas krājumos (IV, VIII, IX un XII), beidzot publicēja arī plašāku
darbu par senlatviešu reliģiju: Ueber die Religion der Letten (Magaz.
XX, 2) 1901. g. R. Auniņš (Auning) publicējis visumā diezgan rūpī-
gus pētījumus mitoloģijā: Ueber den lettischen Drachenmythus (Ma-

gazin XIX, 1, 1891) un Beitrāge z. Uhsiņ-Mythus (turp. XX, 3, 1905).
Vislielākā pozitīvā nozīme priekš Kr. Barona Latvju dainu izdošanas

bij tomēr K. Kasparsona rakstiem „Mūsu senču dvēseles" un „Mežs

un lauks" (krājumā Pūrs I un II), 1891. un 1892. (nepieņemams
autora vienpusīgais animisma viedoklis) un par visām lietām L. Bēr-

ziņa rakstam „Dievs latviešu mitoloģijā" (Austrumā 1900.). Zināmā

mērā noslēdz šo posmu latviešu mitoloģijas skice Konversācijas vārdnī-

cas 111 sēj. (1908.), 2345.—2350. lpp., ko pēc E. Voltepa uzmetuma ga-

līgi izstrādājis M. Arons. Tai blakus nostājās drīz vien arī R. Klaustiņš
ar saviem uzskatiem par senlatviešu reliģijas attīstības gaitu, kas iepīti

viņa populārzinātniskajā skicējumā „Latvju ģimene tautas dziesmās"

(grāmatā „Bārenīte un mātes meita", RLB Der. grām. nod. izd., 1910.).
Bet šiem uzskatiem mazāka paliekama vērtība. Senlatviešu reliģijas
attīstība ir lielā mērā patvarīgi konstruēta, liekot pamatos divi apšau-
bāmus principus: vienpusīgo animismu („Senču kults ir visas reliģijas
iesākums", 85. lpp.) un bāreņu (!) nodibināto „vispārcilvēcīgo ticību"

(104. s. lpp.).
Pilnā mērā objektīvās zinātnes līmenī nostājas P. Šmits ar savu

Latviešu mitoloģiju (1918., 1926.-2). Šis darbs ir ieturēts folkloras pēt-

niecības, bet nevis reliģijas vēstures plāksnē. Autors rūpīgi savācis un

sistēmatizējis plašu vielu, kam tuvāks jeb tālāks sakars ar latviešu

mitoloģiju, bet atturējies no sakārtošanas vēsturiskā ģenētiskā gaitā;

pa starpām gan šķirotas arī vecākās un jaunākās parādības un rakstu-

roti kristīgie katoliskie elementi. Senlatviešu reliģijas vēsturi Šmits

nav gribējis rakstīt. Otra izdevuma priekšvārdos viņš paskaidro, ka

tīšām esot izlaidis ceremoniju sīkumus, par ko materiāli atrodami

māņu krājumos (3. lpp.).
Rosīgs ir bijis M. Bruņenieks, kas nācis klajā ar veselu rakstu

virkni: „Māra — Laimiņa" (Izgl. Min. Mēnešr. 1926. II), „Jāņi —

auglības svētki — skats senlatviešu panteismā" (turp. 1928. I), Zie-
massvētki — dvēseļu jeb gariņu svētki" (turp. 1931. I). Noslēdz pagai-
dām viņa pētījumus raksts „Senlatviešu reliģiskais pasaules uzskats"

(Daugavā 1930. I). Šā čaklā pētnieka darba nozīmi samazina gandrīz
līdz minimam viņa vienpusīgā turēšanās pie t. s. animisma. Sekojot Dž.

Teiloram un H. Spenseram, viņš visu reliģiju un mitoloģiju atvasina

no dvēseļu kulta. Noteikti viņš noliedz senlatviešos dabas kultu. At-

sevišķās mītiskās būtnes viņš steidzas identificēt savā starpā un beidzot
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nonāk pie viena vīriešu kārtas dieviņa — Vecā tēva, mirušā mājas
tēva un pie vienas sieviešu kārtas dievības — Laimas jeb Māras, resp.

mirušās mājas mātes-saimnieces.

Savos aprakstos Bruņenieks no vienas puses netiek nemaz lāgā ārā

no pirmatnīgiem uzskatiem, bet no otras puses iedzejo visās parādībās
senlatviešiem svešo panteismu, kas vispār nemaz neiederas topošas un

kūsājošas ražīgas kultūras dzīves atmosfairā, bet ir jau kultūras pārsāti-

nājuma produkts un deģenerācijas parādība (sk. tālāk 52. lpp.) Visus

svētkus viņš pārvērš par veļu svētkiem: viņš atrod ~veļu godināšanu kā

pamatu" Miķeļos, Mārtiņos, Ziemsvētku laikā, Vastlāvjos un arī Jāņos.

Bruņenieks ar pilnu krūti aizstāv arī uzskatu, ka Māra bijusi

„sena latviešu būtne". Viņš apgalvo: „Pierādījumu tagad tikdaudz,

un tie tik noteikti, ka tikai ietiepība vēl var pastāvēt pie agrākiem

uzskatiem", proti, ka Māra ir katoļu baznīcas „jaunava Marija" īpat-

nējā latviskā veidojumā7

. No seno indiešu ļaunā gara Māra viņš
redz taisnu attīstības līniju līdz mūsu Mārai — senlatviešu labajai

mājas sardzei. Mazkrievu un krievu Mara (mājas gars, ļauns gars, ra-

gana) un vācu Mahr, Mahrt (lietuvēns) un citi līdzīgi vārdi esot šie

pierādījumi, ka arī pie latviešiem Māra bijusi sākumā ļauns gars, bet

vēlāk izvērtusies par mīļu mājas sargu. Dažās tautas dziesmās vēl pa-

spīdot „Māras pazemes ļaunais raksturs". Bet šī hipotēze var turēties

tikai kopā ar visu Bruņenieka veļu monopolu. Māras „mājas mātes"

raksturs ir Bruņeniekam tikpat grūti pierādāms, kā E. Melngailim
Māras saistīšana ar ūdeni un E. Brastiņam viņas identificēšana ar

Zemes māti jeb Pasaules māti. Vispār kā attiecīgo parādību faino-

menoloģija, tā arī nosaukumu etimoloģija neatbalsta Māras piesavi-
nāšanu senlatviešu mitoloģijai priekš katolisma ietekmes

8

. Ļauno
Māras raksturu atsevišķās tautas dziesmās var ticamāk par Bruņe-
nieka teorijām izskaidrot ar luterisko mācītāju polemiku pret folklo-

ras Māru, kurā viņi redzēja, tāpat kā citās senlatviešu mātēs, „rechte

Teufel und bose Geister" (P. Einhorn).

Ļoti patvarīgi rīkojas senlatviešu mitoloģijas rekonstrukcijā diev-

turi ar E. Brastiņu priekšgalā. Tas sakāms tiklab par trijotnes —

Dieva, Māras un Laimas — izvirzīšanu mitoloģiskās sistēmas virsotnē,

kā arī par daudziem citiem atsevišķiem apgalvojumiem, ko viņi mē-

ģina pamatot te līdzīgi skanošos vārdos dažādās valodās, te aiz matiem

pievilktās analoģijās no salīdzināmās reliģiju vēstures
9

. It īpaši kļū-

mīga ir Māj-as un Laimas izolēšana un principiāla daudzdievības no-

liegšana. Bet dievurru mitoloģiskajām iedomām nav zinātnes sank-

cijas. Vienu otru vērtīgu aizrādījumu nomāc patvarīgi, nepamatoti

apgalvojumi un dogmatiskas deklarācijas. — Līdz ar dievturu mitolo-

ģisko sistēmu krīt arī viņu teorijas par Dieva, Māras un Laimas svēt-

zīmēm. Zināms, neviens nedomā apstrīdēt E. Brastiņa un J. Bīnes

uzrādītos un aprakstītos senlatviešu rakstu elementus un nevarēs no-

liegt arī, mazākais pa daļai, šādu rakstu simbolisko un maģisko no-

zīmi, bet nav nekāda pamata runāt par Dieva debess zīmēm, Māras

līkločiem, Laimas skujiņām un Pērkona krustiem, iekams nav nepār-

protami un neapšaubāmi pierādīts šo mitoloģisko būtņu bijums un

loma senlatviešu reliģijā un noskaidroti viņu sakari ar attiecīgajām
rakstu zīmēm

10

.

No jaunāka laika darbiem senlatviešu mītoloģija vel pelna atzi-

nību L. Bērziņa raksts „Dievs latviešu tautas dziesmās" (Latv. literāt.
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vēst., I), kas sniedz pārdomātus vērtīgus atzinumus par tautas dziesmu

Dievu, gan bez jebkāda reliģijvēsturiska aspekta. Atzīmēsim tikai di-

vus: 1) Debesu Dievu sauc par Dieviņu, bet dieviņi (veļi) nekad nav

saukti par dieviem, 2) izteiciens „Dievu Dievs" visdabiskāk izskaid-

rojams kā jēdziena pastiprinājums, darināts pēc parauga krūšu krū-

tīm, malu malām (172. un 174. lpp.). V. Maldoņa raksts „Dievs, der

Gott der lettischen Volkstraditionen" (Studia theologica I, 1935) ir

plaši iecerēts un uz čaklām studijām pamatots, bet pieviļ reliģijvēstur-
nieku ar dažu labu patvarīgu tautas dziesmu tulkojumu un nepama-

totu secinājumu, bet it īpaši ar dīvainu tendenci nomākt senlatviešu

politeismu un konstruēt kaut kādu īpatnēju monoteisma veidu, kas

visas atsevišķās dievības nostāda par vienīgā augstākā Dieva gribas

paudējiem. Bet tas ir mākslīgi konstruētas sistēmatizācijas ražojums,
tāds pats pārpratums, kādu rada lasītājos pirmais autora teikums:

„Die lettische Folklore kennt keine Gotter, sie hat nur einen einzigen
Gott mit der Bezeichnung dievs". Noklusēts fakts, ka senlatviešiem

Dievs bijis ne sugas vārds, bet īpašvārds, ko kristīgie misionāri

savā laikā pārņēmuši kristīgās baznīcas valodā kristīgā Dieva apzīmē-
šanai (līdzīgā kārtā izmantots somu un igauņu Jumala un arī vēl

tagad dažu pirmatnējo tautu augstāko dievību apzīmējumi). Bet tas

taču nedod iemesla runāt par senlatviešu viendievību, jo šai vārdā

dievs ir jau sugas vārds un tā lietošana rada nepareizu uzskatu, it kā

senie latvieši nebūtu pazinuši blakus vienam Dievam nekādas citas

dievības. Arī L. Bērziņš (o. c. 174. lpp.) izteicas „par labu viendievī-

bai", bet paradoksā nozīmē, gribēdams uzsvērt, ka latvieši tikai vienu

būtni saukuši par Dievu. — Kad un kā tad latvju viendievība radās?

Lai varētu pārredzēt senlatviešu reliģijas vēsturi vārda plašākajā

nozīmē, proti, visas senlatviešu reliģijas attīstības gaitu, jāveic vēl

daudz nepieciešamu priekšdarbu. Monogrāfiskos pētījumos jālūko
dabūt pārskatu par atsevišķām reliģijas nozarēm un uzskatu attīs-

tības gaitu šais nozarēs. Un blakus P. Šmita Latviešu mitoloģijas at-

tiecīgajām nodaļām tādu pētījumu vēl samērā maz. Tāpēc arī vēl

trūkst drošas vispusīgas empīriskas bāzes tamlīdzīgiem kopskatiem,
kādus mēģinājuši dot Bruņenieks un Maldonis. Bet zināma rosība, it

īpaši pēdējos gados, jau paspējusi arī daudz ko noskaidrot.

Gandrīz pavisam atstāta novārtā senlatviešu dabas reliģija, it

īpaši svarīgie auglības kulti. Esmu iesācis jau priekš ilgāka laika

plašāku darbu par senlatviešu druvas kultu un ar to sakarā esošiem

svētības (gausas) ticējumiem un ceru to drīzumā nobeigt
11

.

Līdz šim

jau gūti paliekami pētījumu rezultāti dažos jautājumos par debesu

dievībām. Bez jau minētajiem diviem L. Bērziņa rakstiem un attie-

cīgajām nodaļām P. Šmita Latviešu mitoloģijā vēl debesu un gaismas
dievībām veltīti E. Zicāna pētījumi: Die Hochzeit der Sonne und des

Mondes m der lettischen Mythologie (Studia theologica I, 1935.) un

Latviešu trādicija par garo pupu un ar to saistītie mitoloģiskie priekš-
stati (IMM. 1936., II sēj., 224.-232. un 352.-357. lpp.). Šai sakarā

minami arī V. Sinaiska „Latviešu poētiskie dabas vērojumi" (Latvju

tautas dainas I, 1928., 449.—464. lpp.), kur līdzās dažādiem asprātīgiem

un vērtīgiem norādījumiem ir arī diezgan daudz skaidras fantāzijas,

pat seno astroloģiju garā darināti zīmējumi. Bet vispār šis darbs no-

der pārbaudījumam, vai un ciktāl drīkst meklēt un var arī atrast

latviešu tautas dziesmās astrālus motīvus.
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E. Rumbas licenciāta disertācija par senlatviešu māšu kultu un

viņa habilitācijas raksts par Māru palikuši neiespiesti; par „Māpi"

viņam iespiests tikai īsāks raksts Latv. konversācijas vārdnīcā XIII,

25756.—58. slējā. Bet ar visu šo ciklu stāv zināmā sakarā arī viņa
nule iespiestais darbs „Latviešu dievība Laima" (IMM. 1936., II sēj.,
1.—22., 232.—245. un 367.—377. lpp.), kas pārskatāmi sistēmatizē visu

vielu un interesanti apgaismo to no reliģiju vēstures viedokļa. Salī-

dzinot šo darbu ar 1894. g. publicēto J. Lautenbacha rakstu „Par lik-

teņa dievībām jeb trim Laimiņām" (RLB Zin. kom. rakstu krāj. IX,

1.—22. lpp.), varam vērot, ciktāl esam tikuši uz priekšu latviešu mito-

loģijā — pāri arī M. Bruņenieka „Mārai — Laimiņai" (1926. g.).

Diezgan plaši noskaidrots senlatviešu dvēseļu kults, par ko arī

uzglabājies visvairāk senu liecību, īpaši par dvēseļu mielošanu. Sk.

ziņas V. Mannharta „Latviešu-Prūšu mitoloģijā" un A. Švābes rakstu

„Dvēseļu mielasts" Latv. konvers. vārdnīcā 111 sēj., 6117.—6119. lpp.;
citi raksti minēti 7. nodaļā.

No senlatviešu gadskārtējiem svētkiem agrāk visvairāk vērības

parādīja Jāņiem un Dievainēm. P. Šmits, rakstīdams par „seno laiku

svētkiem" (Latv. mītol. 1926.-2
, 88.—92. lpp.), arī kavējas gandrīz tikai

pie Jāņiem vien. Citi svētki viņam ietelp nodaļā „Tagadējie svētki"

(92. —99. lpp. turp.) un Dievaines — veļu viņas saules dzīves aprakstā
(turp., 60. lpp.). Jaunākā laikā visu svētku ciklu mēģinājis rak-

sturot /. Lautenbachs savā „Gada mythus jeb senlatviešu svētki un

svinamās dienas" (viņa Latv. literāt. vēst. 2., 1928., 108.—259. lpp.); bet

plašais darbs noder tikai par vielas sakopojumu. M. Bruņenieks (sk.

augšā 47. lpp.) aprakstījis Jāņus un Ziemsvētkus. Atsevišķi var minēt

vēl J. A. Jansona „Uz kā pamatojas mūsu traģēdijas sākumi Jāņos un

Dievainēs?" (Fil. b-bas rakstos VI, 1926.) un L. Bērziņa „Gada mīti

un Dievu kults — Dievaines" (Latv. liter. vēst. I, 1935, 222.-225.

lpp.), „Ziemassvētki senāk un tagad" un „Senās lieldienas" („Ceļos"
VII, 1936., 84.-89. un 164.—171. lpp.).

Pēdējā laikā radušies pētījumi arī par senlatviešu dzimtas svēt-

kiem jeb godiem. /. Lautenbachs savā literātūras vēsturē ir apstrā-
dājis tikai „radības, krustības un kas ar tām sakarā" (345.—449.

lpp.). L. Bērziņš, gan ar īpašu (dramatisku momentu meklēšanas)

aspektu apskata kāzas (Latv. liter. vēst. I, 1935., 226.—233. lpp).
P. Šmits aprakstījis visus dzimtas godus „Latvju tautas dainās": Kris-

tības — I sēj., 1928. g., 481.—496. lpp.; Precības un derības — VI,

1930. g., 343.-353. lpp.; Seno latviešu vedības — VII, 1931. g.,

163.—173. lpp.; Seno latviešu kāzas — VIII, 1931. g., 5.—16. lpp. un

Miršanu un bēres — X, 1932. g., 769.—788. lpp. Izņemot rakstu par

kristībām, P. Šmits visos citos rāda arī godu vēsturisko attīstību.

Godus zināmā laikmetā, proti, 18. gs. pirmajā pusē, ar dokumentu

datiem apgaismo L. Adamovičs savā jau minētajā darbā12

.

Senlatviešu reliģiskajiem kultiem vēl nav vispārīgas monogrāfijas.
Edite Kurce sastādījusi kulta vietu sarakstu (Edith Kurtz — Verzeich-

nis alter Kultstātten m Lettland — kopojumā Mitteilungen aus der

livL Geschichte XXII Bd., 1924, 47—119. lpp.). Ed. Šturms piegriezies
„Elka kalniem un pilskalniem Kursā" (Pagātne un tagadne I, 1936. g.,

82.—102. lpp.). Kulta vietu kartes pēc E. Kurces sastādījis K. Ander-

manis, un tās iespiestas Latv. konversāc. vārdnīcā XI sēj. kā pielikumi

pie K. Strauberga raksta „Latvju mītoloģija" (21708.—21752. slejā),
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kas vēl pelna ievērību arī ar to, ka tur pa daļai iestrādāti Folkloras

krātuves nepublicētie materiāli. Atsevišķus rakstus par mitoloģijas jau-
tājumiem Latv. konversāc. vārdnīcā rakstījuši A. Švābe, K. Straubergs,

Edg. Rumba un L. Adamovičs.

Tomēr ar visu šo diezgan bagātīgo ražu nepieciešamie priekšdarbi
vēl nav veikti pilnos apmēros. Mēģinājumu attēlot senlatviešu reliģiju
drīkst pagaidām uzsākt tikai ar daudziem iebildumiem. Esmu to darī-

jis kopš 1923. g. rudens jau vairākkārt savās lekcijās ūniversitātē Lat-

vijas baznīcas vēstures ievadā un atsevišķus atzinumus izmantojis arī

savā vidusskolām sarakstītajā „levadā vispārīgā reliģiju vēsturē"

(grāmatā „Ceļā uz pilnību", 1929., 1934.-
2

). Sarakstot Latv. konvers.

vārdnīcai rakstu par „Latvju baznīcas vēsturi", liku ievadā arī mēģi-

nājumu rekonstruēt „senlatvju reliģisko dzīvi 13. gs. sākumā" (XI sēj.,
21522.—28. slejā). Tagad dodu plašāku tēlojumu. Bet kā agrāk, tā

arī tagad labi apzinos darba nepilnības. Nedomāju arī ķerties klāt

pie vispārīgas senlatviešu reliģijas vēstures, bet tikai pie viena laik-

meta, proti, senlatviešu reliģiskās dzīves un uzskatu pasaules 13. gs.

sākumā. Neapskatīšu arī visas šā posma parādības vienādā plašumā
un pilnībā, bet centīšos tikai neizlaist neko svarīgu. Vēsturiskas iz-

pratnes dēļ gan nāksies vienā otrā gadījumā aizķert arī agrākās un

vēlākās parādības.
Stingras vēsturiskas chronoloģijas vietā reliģiju vēsturei bieži

jāapmierinās ar agrāku un vēlāku slāņu nošķiršanu un mitoloģijas
struktūras psīcholoģiju. Tāpēc arī zināmu reliģisku uzskatu kom-

pleksu piedēvēšana senlatviešu dzīvei 13. gs. sākumā ir dažā ziņā

diezgan problēmatiska. Visu to, kas uzrakstītajā folklorā paliek pāri,
kad izslēdzam tiešos aizguvumus no kristietības, nevar taču attiecināt

uz laiku priekš latviešu iepazīšanās ar kristīgo ticību. Droša ir lieta,

ka latviešu reliģiskajās atziņās un kulta praksē laikā no 13. gs. līdz

19. gs. notikusi zināma iekšēja attīstība. Tās virziens un gaita arī

prasa atsevišķus pētījumus, kas līdz šim nav vēl pienācīgi veikti.

Senlatviešu reliģijas elementi savā lielajā visumā un būtībā ir rad-

niecīgi citu tautu, īpaši zemkopības kultūras tautu reliģiskās dzīves

parādībām. Vispār pēdējā laikā mēdz pārspīlētā kārtā uzsvērt nācio-

nālās īpatnības, arī reliģijās. Zināms, latviešu zemes un tautas īpat-

nējais raksturs ir izpaudies arī latviešu reliģijā, bet ne tādā veidā un

mērā, ka varētu runāt par to kā par kaut ko pavisam ārkārtēju.

4. Latviešu dvēseles reliģiskas kustības.

Reliģija pētnieka acij parādās kā sarežģīta un daudzpusīga
cilvēka gara dzīves parādība. Tā aizķer visas cilvēka dvēseles spējas:

jūtas, domas un gribu. Tā aptvēra savā laikā visu cilvēka kultūras

dzīvi, un tikai pēdējos gadsimtos notikusi dažādu, pēc būtības īpatnēju
materiālās kultūras un gara dzīves nozapi atraisīšanās no reliģijas
aizbildnības un virskundzības.

Nepilnīgi un pārprotami ir norādījumi, ka reliģijā svarīgie ele-

menti ir kults, dogma un mīts (tā arī K. Straubergs Latv. konv. vārd-

nīcā XI rakstā par Latvju mitoloģiju). Te trūkst vēl paša reliģijas

kodola — reliģiskā pārdzīvojuma jeb reliģisko jūtu kustības. Tur-

pretim nostādīti blakus divi elementi: dogma un mīts, kas nebūt nav

visās reliģijās vienmēr sastopami. Mīts un dogma ir īpaši reliģijas mā-
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čības veidi, tā tad cilvēka atziņas darbības ražojumi reliģijas plāksnē,
īsi sakot, mīts ir reliģijas mācība simbolos, tēlos un ainās, bet dogma
— jēdzieniskajā uztverē. Mīts ir dzejiskas fantāzijas secinājums no

reliģiskās pieredzes, bet dogma jau abstrahējošās domāšanas auglis.
Pie tam ne mīts, ne dogma nav pirmatnīgi reliģijas izpausmes veidi.

Ir nevien priekšdogmatisks, bet arī priekšmītisks laikmets reliģiju
vēsturē. Mīti vārda īstajā nozīmē ir nostāsti par dieviem un viņu dar-

bību un var attīstīties tikai tad, kad ir jau radušies priekšstati par

dieviem kā cilvēkveidīgām personiskām būtnēm. Dogmas rodas tikai

līdz ar filosofiskās domāšanas attīstību un tāpēc zemākajās reliģijas
formās nav sastopamas. Augstākās reliģijas turpretim, veidojot dog-

mas, tiecas pacelties pāri mitoloģiskajai uztverei (sk. manu rakstu

„Mīts" Latv. konvers. vārdn. XIV. sēj., 27465.—67. sl.). — Jāatzīmē,

ka pie reliģijas pieder arī zināmi sabiedriski organizātoriski elementi

un reliģiskas tikumiskas paražas.

Reliģiskā pārdzīvojuma būti modernā reliģijas psīcholoģija sa-

skata svētuma izjūtā, kas rodas cilvēkā, viņam nākot sakarā ar nūmi-

nozo, kas te baiguma un noslēpumainības, te varenības un majestā-
tiskuma, te enerģijas un dzīvības spēka pilns nostājas viņa priekšā

13
.

V. Maldonis domājas atradis latviešu folklorā svētuma jēdzienam
7 dažādas pazīmes: svinīgums, sakāpināts sasprindzinājums, ražīgums,
briedīgums, daiļums, darba tikums un gaišums; pie tam viņš apgalvo,
ka briedīguma jēdzienu reliģijas psīchologi līdz šim neesot novēro-

juši
14

.
Iznāk, it kā tas būtu kaut kas tipiski latvisks. Neielaižoties

plašākā un dziļākā šā norādījuma analizē, man tomēr jāaizrāda, ka

visu šo elementu apvienošana iekļauj reliģijas aplokā arī aistētiku

(daiļumu) un ētiku (darba tikumu), kas liecina par reliģijas dominē-

jošo lomu senlatviešu gara dzīvē. Briedīguma izcelšanai neredzu gan

īsta pamata, jo briedīguma jēdziens stāv visciešākā sakarā ar ražī-

gumu un abi kopā tie ir viena un tā paša auglības un gausas (svētī-

bas) spēka izpaudumi; tikai viens kvantitātīvā un otrs kvalitātīvā ziņā.
Latviešu dvēseles kustības reliģiskā dzīvē vēl nav visā pilnībā un

noteikti izpētītas. Tāpēc man jāuzskata savi tālākie apgalvojumi vai-

rāk par intuitīviem minējumiem nekā par pierādītiem atzinumiem.

Līdzīgi spriež A. Vītols „Latviešu reliģiskā īpatnība v. t. t." (Ceļā 1937,

13. ss. lpp.)
Latvietis tuvojas svētumam, nūminozajam (noslēpumainiem pār-

dabiskiem spēkiem un dievībai), šķiet, prātīgi cilvēciski, varētu arī

teikt — racionāli. Latviešu reliģiskajā dzīvē nav vietas metafiziskiem

prātojumiem un dogmām, nav tur arī mistikas — nodziļināšanās dvē-

seles jūtu dziļumos un tieksmes intuitīvi ekstatiski (ārpus parastās
dzīves attieksmēm) apvienoties ar visumu un dievību. Latvieša attie-

cībās pret dabu izpaužas organiskas sakarības un tuvuma apziņa, kas

izaugusi dzīves un darbu attiecībās. Šī tuvuma apziņa ir vientiesīga,
radusies pirmatnīgā cilvēka mentālitātē, ko mēdz raksturot ar vārdu

preloģisks. Tā apdzīvina, apveltī ar dzīvu apzinīgu gribu visus priekš-
metus, ar ko cilvēks nāk sakarā. Latvietis uztver lietas aistētiskā

skatījumā un pieiet tām ar bagātu fantāziju. Bet tāds uztvērums stāv

tālu filosofiskam panteismam, kas redz vienu un to pašu bezperso-
nisku dievišķu spēku visā dabā un katrā atsevišķajā tās parādībā.
Panteisms ir kultūras paguruma parādība un iet roku rokā ar atsacī-

šanos no īstenības jēgas; bet filosofiska refleksija un dzīves apni-
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kums stāv senlatviešu darba kultūras rosībai un dzīves gribai un

priekam tikpat tālu kā vakara krēsla rīta ausmai. Dažkārt dzirdē-

tajam apgalvojumam, ka panteisms būtu raksturīgs āriešu pasaules
uzskatam pretstatā pret orientāliski semītisko teismu, ir īstenībā pa-

visam apšaubāmi pamati. Tāpēc, ka modernam, vienpusīgi dabzināt-

niski izglītotam cilvēkam panteisms ir parocīgāks nekā teisms, tāpēc
vien nedrīkst uzspiest to arī mūsu senčiem un senāriešiem. Līdz ar

to jānoraida arī Bruņenieka animistiskais panteisms, kas redz visas

radības vienības un visas dabas harmonijas pamatos mirušo dvēseļu
darbību: ~Katrā zālītē, katrā puķītē, kajrā labības stādiņā ieplūst dvē-

seles radošais spēks, tāpat kā to redz Ēģiptes vēlāku laiku ticībā.. ."

(Daugava 1930., I, 185. lpp.). Senais latvietis dziedāja par zālīti, kas

„gauži raud, kājiņām saminama", par zaru, kas „norāva cepurīti", un

tieši uzrunāja dzīvniekus, stādus v. c. kā sev līdzīgas būtnes; bet pa-
visam nedabiski būtu iedomāties, ka viņam tad bij prātā minētajos

priekšmetos iemītošās mirušo dvēseles.

Cilvēka dzīvi un vajadzības latvietis apsver dabiski un vienkārši.

Dabas skarbums un kultūras darbu spriegums un rosība nav ļāvusi
senlatviešiem izlutināties un samaitāties. Savu radu vidū viņš jūtas

stiprs un drošs un tāpēc tur svētus dzimtas patriarchālos sakarus pat

pāri nāves robežām.

Latviešu dvēsele savus reliģiskos pārdzīvojumus novada ne racio-

nāli dogmatiskajā virzienā, ne mistikas jūsmu un atsacīšanās ceļā, bet

daiļuma brīnumdārzā un centīga un ražena darba sparā. Āriešu reli-

ģijām raksturīgā doma par dievības immanenci (iemišanu pasaulē)
un cilvēku tuvumu un radniecību ar viņu nav senajos latviešos apvie-

nojusies ar jūtu mistiku, kā tas noticis Indijā un arī romāņu un pa

daļai ģermāņu zemēs, bet iet roku rokā ar aktīvu darba tikumu. Lat-

vietis neaizver acis pret pasauli un negremdējas savu iekšējo jūsmu

dziļumos (kā tas notiek mistikā), viņš nenoslēdzas no savas apkārtnes

spītībā un drūmumā, bet jūtas ar to organiski saaudzis un ir pārlie-

cināts, ka viņa darbs atrod dabā un tās spēkos atbalstu, lai varētu

vainagoties sekmēm. Latvietis nekalpo jūtu, bet gribas mistikai. Šai

ziņā aplams ir uzskats, ka latviskais gars būtu ~tīrākais un spilgtā-
kais āriešu tautu gara izpaudums", kā to apgalvo H. Kreicers savā

rakstā par ~Latviskā gara pamatiem" (IMM. 1936., I, 558. lpp.). Lat-

viešu aistētiskā, ētiskā reliģija atšķiras no tipa, ko mēdz dēvēt par tīri

ārisko.

5. Senlatviešu reliģijas ģeogrāfiski klimatiskie un kultūrvēsturiskie

pamati.

Latvijas dabā nav lielu un asu kontrastu. Latvijā nepazīst
kalnus ar sniegainām galotnēm, mežonīgām aizām un drūmām

ielejām, te nedabū just saules postošās svelmes varu un graujošu ne-

gaisu šausmas, izņemot krusas negaisus, kas arī ierobežoti zināmos

apgabalos. Tāpēc senlatviešu reliģijai, kas izveidojās gadsimtus šādos

apstākļos, trūkst stipru spriegumu un spilgtu pretstatu, bet arī jūtu

pārmērīgā uzbudinājuma un pārdzīvojumu aizrautīgā spēka; tai nav

kārtnēju ekstatisku elementu. Gan Latvijas daba agrāk bijusi skar-

bāka nekā tagad (lielie meži, vairāk ūdeņu, salnu posts, gan trūkst

ziņu par krusas lielāku vai mazāku biežumu), bet čaklam darbinie-

kam viņa neliedza iztiku. Vispār ļaunu dabas spēku traucējumus
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mūsu senči piedzīvoja mazāk nekā viņu ziemeļu kaimiņi — igauņi

un somi, un tāpēc dabas garu ļaunā darbība viņiem likās mazāk drau-

dīga. Šo dažādību var spilgti novērot, salīdzinot senlatviešu druvas

rītus ar somu, kā tos attēlo A. V. Rantasalo savā darbā „Der Acker-

bau im Volksaberglauben der Finnen v. Esten mit entsprechenden
Gebrāuchen der Germanen verglichen I—V, Helsinki, 1919—1925.

(Šis autors gan atvasina ticību dabas gariem no mirušo kulta.)

Ap 1200 g. senlatviešu zemkopības kultūra bij sasniegusi jau sa-

mērā augstu attīstību. Archaioloģijas apliecinātā straujā un spēcīgā
attīstība vidējā dzelzs laikmetā (5.—8. gs.) ir domājama tikai kopā ar

zemkopības racionālizāciju, kuras pamats ir pāreja uz triju lauku

sistēmu, kur vien atļāva to augsnas apstākļi. Rūpes par druvas aug-

lību, lopu ražību un visas ražas gausu bij toreiz latviešu dzīvības inte-

rešu smagums. Senlatviešu reliģija bij zemkopju un lopkopju reliģija.

Atstājot pie malas jautājumu, vai visas latviešu ciltis ir bijušas
kādreiz apvienotas vienā politiskā vadībā, jākonstatē, ka 13. gs. poli-

tiskajā sabiedriskajā dzīvē senlatviešiem nebij apvienotas centrālizētas,
visas latviešu ciltis aptverošas valsts varas. Līdz ar to trūka attiecīgās
materiālās un sociālās bāzes nācionālās reliģijas augstākajiem veido-

jumiem: nebij vispārēju nācionālu svētnīcu, nebij īpašas centrālizētas

svētnieku (priesteru) hierarchijas, nebij vienotas noteiktas mitoloģijas
sistēmas. Vēl ļoti stipras bij asinsradnieciskās dzimtas saites un tra-

dicijas, gan iekļautas jau plašākas sabiedrības — draudzes un cilts,
arī valsts altieksmēs.

Vai bijusi kāda atsevišķa reliģiska satversme plašākajās valstīs

(Zemgalē, Kursā jeb atsevišķās tās daļās), par to ziņu nav. Ed. Šturma

konstatējums, ka Kursā Elka kalni atradušies bieži pilskalnu tuvumā

(Pagātne un tagadne I, 83. lpp.), norāda tikai uz reliģisku kopsatversmi
un kulta apvienošanu katrā atsevišķā novadā.

Diezgan droši var lēzēt un pa daļai pat empīriski saskatīt dažā-

das atšķirības un īpatnības atsevišķu cilšu un apgabalu (valšķu?) reli-

ģijā. Jau P. Šmits aizrāda, ka Ūsiņš bijis pazīstams tikai augšgaliešos

un ķekatas vienīgajā Kurzemē (Lm.- 2

,
13. lpp.). Esmu konstatējis pēc

tautas dziesmu uzrakstīšanas vietas, ka Jumiķis pazīstams Jumja vietā

tikai Zemgalē un, liekas, pieder tikai linu kultūrai. Sava atšķirība ticē-

jumos pavadīja arī kuršu pakāpenisko pāriešanu uz mirušo sadedzinā-

šanu, sākot ar vidējā dzelzs laikmeta beigām, kamēr citas ciltis palika

uzticīgas mirušo apbedīšanai zemē. Archaiologi izskaidro kuršu re-

formu ar skandināviešu ietekmi. Kuršu īpatnība liekas arī Elka kalni

pilskalnu tuvumā.

Beidzot vēl jāaizrāda, ka senlatviešu reliģijā līdzās tālākās attīs-

tības elementiem ļoti sīksti turējās vēl pirmatnīgāki slāņi. Pa daļai
tas varbūt stāv sakarā ar to, ka ne visās vietās attīstība gāja uz

priekšu vienādā gaitā un ātrumā. Piem., blakus triju lauku saimnie-

cībai pastāvēja līdumu saimniecība līdz pat 18. gs., un arī tautas

dziesmas pazīst tiklab triju lauku sistēmu (mijas pēc kārtas rudzi,

mieži, papuve), kā arī rupjo lauku zāļāju saimniecību („divi gadi pa-

puvīte, trešo gadu rugainīte", LD 17769, var. L). Bet lielā mērā tam

bijusi par iemeslu reliģijas konservātīvā daba vispār, kas uztur līdz-

tekus jaunākām atziņām un jaundibinātām reliģiskām paražām arī

senākas trādicijas un pat pavisam pirmātnīgus ticējumus. Daža laba

parādība no vissirmākās pagātnes saglabāta līdz pašām mūsu dienām,
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zaudēdama tikai pilnīgi jeb pa daļai seno nozīmi un izpratni. Pie-

mēram, meijas nesot un spraužot, nemaz neapzināmies vairs seko-

jam senču auglības kulta rituālam. Rumulēšanos neuzskatām vairs

par ūdens burvību.

6. Ticība dzīvam nepersoniskam spēkam.

Ticība dzīvam nepersoniskam spēkam, lai gan pieder vispir-
matnīgākajiem reliģijas slāņiem, tomēr atrodama vēl daudzos 19. gs.
uzrakstītos latviešu folkloras materiālos un pa daļai novērojama arī

vēl mūsu dienās. Tāpēc tai ierādāma sava vieta arī senlatviešu reli-

ģijas rekonstrukcijā 13. gs.
Šādu spēku iedomājās dažādos ārkārtējos neparastos cilvēkos,

dzīvniekos, kokos un priekšmetos, kā arī izcilās dabas un cilvēku dzī-

ves parādībās. Ar svētu bijību vēroja tā darbību un centās izmantot to

savā labā, ciktāl tas bij derīgs, jeb atvairīt un ierobežot, ja atzina to

par kaitīgu. Ar neredzamo spēku apbalvoto priekšmetu uzskatīja par
kaut ko līdzīgu pielādētai elektriskai baterijai jeb magnētiskam lau-

kam, kas varēja pārnest savu darbību uz visu, kas tam pieskārās jeb
ienāca tā ietekmes sfairā (sk. rakstu „Mana" Latv. konvers. vārdn.

XIII sēj.).
Dzimšana un miršana bij divi izcili ārkārtēji momenti cilvēka

dzīvē, kur viņš šķita atrodamies īpašu varenu spēku varā. Dzimšanā

iedomājās darbojamies īpašu dzīvības spēku, kas likās saistīts ar dzi-

muma orgāniem, sevišķi sieviešu. Tāpēc dzemdētājai un jaunpiedzi-
mušajam veltīja īpašu rūpību, lai dzīvības spēka darbība noristu kār-

tēji un pareizi. Dzimuma orgāni, kā šāda spēka centri, noderēja bur-

vību atgaiņāšanai, piem., pūķi varēja apturēt un lāstus atvairīt, parādot

„pliku pakaļu", t. i. dzimuma orgānus. No tiem izplūstošos dzīvības

spēkus izlietoja arī dabas auglības veicināšanai, piem., Jāņu māte

(saimniece) brien pa lauku „zīda svārkus sacēlusi" (eufēmisms). Lie-

kas, ka senlatvieši pazinuši arī t. s. rituālo kopošanos (hierds gāmos),
dzimuma aktu druvā, lai nodrošinātu druvai briedumu. Kāda tautas

dziesma nostāda rudzu vārpas lielumu samērā ar dzimuma orgānu

(35127), cita salīdzina labības apaugļošanos ar dzimuma aktu (35346)
un cita nostāda šīs norises vienu ar otru cēloniskā sakarā (35371).

Miršanā redzēja turpretim iznīcības spēku, kas tiecas pāriet uz

visu, kas atradās miroņa tiešā tuvumā jeb vēlāk pieskārās tam. Tā-

pēc iznesa no istabas, kur gulēja slimnieks savā nāves gultā, visus

stādus un sēklas, lai tās neapmirtu un nezaudētu dīgšanas spēju. Kas

pie miroņa liek rokas (mazgā, apģērbj, liek zārkā, aprok to), tas ne-

drīkst tai gadā sēt ar savu roku (LD 111. 3, 875. lpp.). Netikvien

sieva, kas ir uz grūtām kājām, nedrīkst pieiet mironim, ne skatīties,

nedz pielikt roku, bet arī viņas vīrs ne (turp. 862. lpp.). Zārkam ne-

drīkst iet cieti pakaļ, tad vaina lecoties (Lerch.-Pušk. VII 1, 56. lpp.).
Kas mazgājas vietā, kur mironis mazgāts, tas „uzmazgājas" miroņu

vainu, — top dzeltens, izdilis, stīviem locekļiem (LD 111. 3, 861). Vai-

rās arī ieiet kapsētā, lai nedabūtu kādu kaiti jeb nezaudētu dzīvību

(Einhorns, Scr. rer. liv., 11, 636. s.). Pat veļu laikā nedrīkst kult, lai

labības graudi nezaudētu dīgšanas spēju.
Šādu bīstamu iznīcības spēku vajaga piesiet, lai tas nevarētu uz

citiem pāriet. Miroņu mazgājamo ūdeni izlēja vietās, kur nestaigā ne

lopi, ne cilvēki. Miršanas un mazgāšanas vietā iedzen kulā jeb grīdā
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naglu (EDL 1892., 138. lpp.), miroņa mazgāšanas un gulēšanas vietu

~noziedo", lai tai varētu droši iet pāri un „neapmirtos". Sakur pat tur

zemē uguni un dūmos kvēpina bērnus. Jāgādā arī, lai miršanas

brīdī cilvēki un lopi mājās neatrastos bezaizsardzības stāvoklī —

miegā; tos uzmodina, lai mirējs tos „neapmirstot" (LD 111. 1, 865.—

867.). „Apmirtie" cilvēki dabūjot „miroņa miegu" un esot grūti pa-

modināmi. Arī paraža turēt ēdienu un ēst citā istabā, ne tur, kur mi-

ronis guļ, un ņemt bēru ēdienu līdz no mājām, liekas, stāv sakarā

ar bailēm no iznīcības spēka (turp. 862., 865. un 870. lpp.). Kas ēd

„apmirtu" ēdienu, tam pašam jāmirst. lešana ap mironi istabā (turp.
862. lpp.) bīstama laikam tāpēc, ka aizturētu tur kaitīgo spēku. Lai šā

spēka iedarbības iespēju galīgi iznīcinātu, mēdza sadedzināt cisas, uz

kurām mirējs bij gulējis, kā arī mirstamo kreklu („mešļu dedzinā-

šana"). Izvedot mironi no mājām, izlēja tam pakaļ spaini ūdens. Un

pārnākot no kapiem pārnesa līdz salauztus egļu, paegļu un priežu,
retumis arī ozola zarus (LD 27646, —57, —59, —66) un pēra ar tiem

mājiniekus, lai ar zaļo zaru dzīvības un auglības spēku paralizētu iz-

nīcības varu. „Nemirstiet, nemirstiet, nava vietas kapsētā!" (LD

27660).— Bet iznīcības spēku var izlietot arī lietderīgi, laižot to darbā

pret kādu slimību. Miroņa krekls un tā drēbju lupatas noder šādā

ziņā par dziedējamu līdzekli (turp. 866. un 872. lpp.). Arī mazgājamo
ūdeni un lupatu izlieto dažādu vainu dziedēšanai15

.
Mirstošam jeb mi-

rušam cilvēkam klāt bijušie gredzeni un saktas iegūst amulētu un dzie-

dēkļu nozīmi (LD 111. 3, 873.).
Maitā iemītošo iznīcības spēku plaši izlietojuši latviešu burvji,

sagatavodami tā sauktos mešļus, mešļavas jeb nešļavas (arī nocilas,

pesteļus, pinčas v. t. t.), lai kaitētu lopiem un labībai. Līdz ar maitām

un to daļām (kauliem, spalvu, vilnu) izlietoja arī vanskarus jeb olas,

apsietas ar sarkanu dzīparu (saistītas jeb nonāvētas dzīvības simbolu),

ievīstīja visu lupatās un sasēja ar auklu, lai tūlīt nepazītu par nešļavu,
un iemeta, paslēpa jeb ierušināja kūtī jeb druvā. Lai pats būrējs jeb

pretbūrējs nenāktu ar nešļavu tiešā sakarā, tad mēdza ielikt to arī

vīzē un vilkšus aizvilkt uz nodomāto vietu vai arī vilkt to šai vietai

apkārt, dziedot jeb murminot attiecīgos burvju vārdus. Interesants

pirmatnējas iznīcības, bet reizē arī labdarības maģijas akts ir istabas

krāšņu un sienu apslacīšana ar miroņa mazgājamo ūdeni, lai iznīci-

nātu tarakānus, blaktis un circeņus (Ltd. X, 771. lpp.).

Labdarīga burvju līdzekļa nozīme bijusi miroņu un maitu kau-

liem arī cīņā pret visādām cilvēku kaitēm un lopu sērgām. P. Ein-

horns liecina, ka lopu sērgu laikā uzsprauduši uz mietiem ap kūtīm

sprāgušu zirgu un govju galvas, lai tās atvairītu un aizdzītu sērgas

(Script. rer. liv. 11, 644. lpp.).
Lielu uzmanību un cienību senlatvieši veltīja auglības spēkam.

Brīvajā dabā šā spēka iemiesojumi bij svēti koki un svētas birzis,
kam ļāva brīvi augt, „ne zariņa nenolaužot". Latviešu vārds „elks"
savā pirmatnējā nozīmē apzīmēja svētbirzi (tā leišu „elkas"). īpašu
vērību bij izpelnījušies ozols un liepa, Latvijas lielākie, spēcīgākie,

derīgākie un jaukākie lapu koki. Ziņu par svētiem ozoliem un liepām
ir daudz (Lerch.-Pušk. V, 117. lpp., tad Stribinga ziņojums 1606.

gadā). Vecākie ziņojumi runā tikai vispār par koku kultu. Nenoskaid-

rots ir jautājums, vai Elka kalnos bijušas viscaur svētbirzis šā vārda

šaurākajā nozīmē (sk. 19. nod. 101. lpp.).
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Auglības spēka iemiesojumu redzēja arī zaļos zaros — meijās
16

,

ko pārnesa no meža mājās un iesprauda istabā, kūtī, dārzā un druvā,
lai ienestu brīvās dabas auglības svētību arī māju dzīvē un saimniecībā.

Arī t. s. Jāņu zālēm, „ko plūc Jāņu vakarā", t. i. naktī, kad atzīmēja
pāreju no ziediem uz augļu briedumu, ir uzdevums būt par auglības
svētības nesējām. Jāņu zāļu bārstīšana pār saimnieku un saimnieci, to

uzglabāšana ziemai, lai dotu lopiem pēc atnešanās, Jāņu vainagi

galvā (govīm vainagi ragos jeb ap kaklu) — viss tas ietelp nodaļā

par auglības maģiju
17

. Tāpat arī pēršana ar zaļiem (zināmos gadī-

jumos, piem., uz Lieldienām, mākslīgi izplaucētiem) zariem un pū-
poliem.

īpaša nozīme bij atkal savukārt kultivētās dabas auglības un

gausas (svētības) spēkam, kas lika sēklai dīgt, labībai un liniem zelt

un ziedēt un ražai briest. Tas darbojās druvā, bet likās īpaši iemie-

sojies jumī — labības dujvārpā jeb linu šķiedras fasciācijas veido-

jumā (platākā lentveidīgā stiebrā). Jumis tapa par ražīguma un brie-

duma jeb auglības un gausas simbolu. Jumja spēka nodrošināšana

apsētai druvai bija labas ražas garantija, jumja spēka pārnešana uz

jaunu sējumu bij svarīgs uzdevums druvas kultā. Tāpēc lietoja diez-

gan sarežģītus rituālus, lai šis spēks neaizklīstu prom no druvas, tā-

pēc, novācot ražu, centās rūpīgi saņemt jumi, lai varētu tā spēku iz-

mantot atkal jaunajam sējumam. Un ja nevarēja atrast ražā da-

bisko jumi — dujvārpu, tad iztika tā vietā ar jumja kūlīti jeb pušķi

un mākslīgi darinātu jumja pīni, jostu, vainagu; noteikts vārpu

skaits (3, 5, 7, 9) un šo vārpu izvēle pļaujas beigās pastiprināja dari-

nājuma izcilo nozīmi.

Jumja ņemšanas paražas uzglabājušās divējādā veidā, kas lie-

kas katrs atbilstam savai īpašai lauksaimniecības technikai. Pirmat-

nējākais veids ir pēdējā kūlīša, t. s. jumja kūlīša, svētības spēka ieva-

dīšana turpat un tūlīt druvas augsnā, noliecot kūlīša vārpas pie zemes

vai tieši iekaisot izberztos graudus ar kociņiem jeb rokām uzrakņā-

tajā augsnā. Šis rituāls liekas atbilstam rupjai lauku zāļāju saimnie-

cībai. Triju lauku sistēmai ar kārtēju augu maiņu piemērots otrs

rituāls, kas liek pļaujas laikā jumi (jumja pušķi, pīni, jostu, vainagu)

pārnest no druvas mājā un tad atkal sējas laikā izkaisīt jumja grau-

dus jaunajā sējumā.
Druvas auglības spēku skauģi centās iedzīt atpakaļ zemē, ielau-

žot vārpas brieduma laikā un piekļaujot tās zemei, vai atkal pārnest

uz savu druvu līdz ar slepeni nogrieztām vārpām
18

.

Jumi uzskatīja par svētības un laimes nesēju arī cilvēku dzīve

un lopkopībā. Tā atradējam solīja drīzas izredzes uz precībām un

bagātību. Aitām cerēja ar jumi iedot spēju atnesties ar diviem jēriem.

Gausas jeb sāta spēku uzmanīja un sargāja arī, .izstrādājot un

izlietojot ražas produktus. Graudu kulšanā un malšanā, maizes cep-

šanā un patērēšanā arī bij jāievēro zināmi aizsardzības noteikumi un

rituāla prasības. Zīmīga ir viscaur cenšanās nodrošināt gausu, pa-

turot kaut ko vielisku par tās turpināšanās ķīlu un nesēju. Apcirknī

atstāj vienmēr kādu nieku labības, dzirnavas nekad neizmaļ tukšas,

abrā atstāj drusku mīklas nākošajai iejavai v. t. t.

Laimi sākumā arī iedomājās nepersoniska spēka veidā, kas saistīts

ar zināmām lietām. Piem., aizvedot mironi no mājām, no miroņa ra-

tiem izrāva sauju siena, lai neaizvestu līdz laimi (LD 111. 3, 867. lpp.).
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Nepersonisku spēku cienīja un arī kultiski godināja vēl ugunī,
īpaši mājas pavardā. Ugunskulta pamatos bij atziņa par uguns izcilo

lomu kultūras veicināšanā, sevišķi mājas saimniecībā, un nepiecieša-
mība sargāt uguni un nodrošināt tās dabūšanu. Pavarda iedobums jeb

rušiņa, kur pelnos ierušināja aizkura uguni, laikam bij uguns mītne.

Ir ziņas, ka vēlākā laikā kāsītim, kurā uzkāra vārāmo podu jeb katlu,

bij uguns svētības nesēja un uzturētāja loma
19

. Uguni ierobežoja un

savaldīja ar īpašām zintēm un „uguns vārdiem". Tas bij vajadzīgs
arī rijā un pieguļā. — Arī lieliem jeb īpaša veida akmeņiem ir senlat-

vieši tuvojušies ar svētbijību. Ir diezgan daudz datu par svētiem ak-

meņiem un akmens lomu dažādos ticējumos un rituālos (Lerch.-Pušk.
VII 1, 353. ss. lpp.).

Brīvajā dabā, liekas, vēl burbuļojoši avoti ir uzskatīti par ārkār-

tēja spēka centriem. Kamēr tie bij cilvēkam derīgi, tamēr dažos plē-

sīgos zvēros, kā vilkā un lācī, šķita iemājojam bīstamus kaitīgus spē-
kus, no kā vajadzēja vairīties. Tā, piem., vilku nedrīkstēja pat saukt

vārdā un viņam pielika dažādus īpašus nosaukumus: ujāks, mežons,

meža suns, meža zvērs, meža vecis, meža vīrs uti. Folkloras ziņas

par šiem ticējumiem nedod iemeslu domām, ka šo zvēru kaitīgums
būtu atvasināts no viņos iemītošiem ļauniem gariem jeb dvēselēm.

Vispār attiecīgie rituāli nepersonisko spēku valdīšanai jeb atvai-

rīšanai stāv pavisam tālu nojautām, ka tie attiektos uz kādiem per-

soniskiem gariem un dvēselēm, kā to iztulko animisti, piem., M. Bru-

ņenieks.

7. Viņa saule. Dvēseļu kults
20

Senlatviešu ticējumos sastopams pirmatnējs uzskats par dzīvo

mironi, kas aizgājis viņā saulē, bet var arī parādīties vēl šai

dzīvē pilnīgi tāds pats, kāds bijis, būdams dzīvs. Bet blakus tam

bij jau izveidojusies atziņa par dvēseli, kas nāvē šķiras no

miesām, iziedama pa muti kā dvaša, vēsmiņa, zili dūmiņi, ēna, jeb
arī tauriņa, putniņa, kodes, līdaciņas, peles veidā (Lerch.-Pušk. VII).
Pārsvarā liekas bijis tomēr pirmais uzskats, kas stāvēja tuvāk vien-

tiesīgai dabas bērna izjūtai un ko atbalstīja miroņu rādīšanās sapņos

un hallūcinācijās. Atsevišķas dvēseles atzīšana bij jau dziļāku pār-

domu auglis.
Abus uzskatus apvienojot, mēdza izšķirt: 1) dzīvības spēku jeb

~dzīvības dvēseli", kas izbeidzas līdz ar cilvēka miršanu jeb arī pāriet

pēc viņa nāves kādā dzīvniekā un augā, un 2) attēla jeb „veidola

dvēseli", kas var eksistēt tālāk, šķirta no miesas, t. s. miroņa gara

veidā — lielāko tiesu tādā pašā izskatā, kāds bijis cilvēks dzīvē. Tau-

tas valodā neizšķir pareizi abus jēdzienus, lieto arī vārdus „gars"

(ar miesu nesaistāma un nesakarīga garīga būtne) un „dvēsele" (no
miesas šķirama, bet tai iemītoša un ar nāvi aizejoša garīga būtne)

vienotra vietā. Tamlīdzīga neskaidrība valda arī latviešu folklorā. Sen-

latviešu tautas tradicijās par dvēseli runā pat tad, kad domā t. s. dzīvo

mironi; piem., vārdu „dvēseļu mielasts" lieto arī tais gadījumos, kad

nemaz neiedomājas dvēseles šķiršanos no miesas. Tāpēc arī, runājot

par mirušajiem, lieto dažādās vietās un arī vienā un tai pašā vietā

dažādus nosaukumus: gari, gariņi, iļģi (aizgūts no vācu valodas), ne-

laiķi, pauri (pauriņi, paurīši), urguči, vecīši, veļi, velēnieši. Viszīmī-

gākais no šiem vārdiem ir velis, velēnietis (līdzīgs leišu vārds „vēlēs"),
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jo ar to apzīmē visu garīgo būtņu sugu, kas it kā apvienoti savā

īpašā valstī, bet nav tikai mirušo dvēseles vien (Lm.-2

, 58. lpp.). Sen-

latviešu veļu ticība liekas viņu dvēseļu ticības pēdējais vārds, zināmas

attīstības gala iznākums. Tāpēc būtu svarīgi izprast šā vārda etimo-

loģiju, bet šai ziņā vienprātība nav panākta (sk. ME IV, 529. lpp.
„velēnieU" un 530. s. lpp. ..velis" un Lm.-2

, 56. lpp.). Zināms tikai,

ka Velns ir pēc etimoloģijas atvasināts no veļa (ME IV, 532. lpp.).
Ja arī baidījās un vairījās miršanā darbīgā iznīcības spēka, tad

pašu miršanu tomēr nemēdza uzskatīt par nelaimi, it īpaši, ja tā no-

tika vecumā un neraženos dzīves apstākļos (LD 27386: Ņem Dieviņi,
kad ņemdams, tūliņ gribu līdzi iet). Miršanu nebūt nepūlējās aiz-

turēt, bet gan otrādi, it kā centās veicināt un atvieglināt, piem., trīsreiz

sauca no ēkas jumta mirēja vārdu, it kā aicinot viņu prom no šīs

pasaules (LD 111. 3, 862. lpp.). Tikai ļauni cilvēki un burvji nevar

viegli mirt (Lerch.-Pušk. VII, 133. lpp.). Tādiem un tāpat arī ne-

laikā un varmācīgā nāvē aizgājušiem bij arī pēc nāves citāds liktenis.

Dzimtas saišu nostiprināšanās neļāva senlatvietim skatīties uz

viņā saulē aizgājušajiem tuviniekiem ar baigu jūtām un vēlēšanos tikt

no viņiem pēc iespējas drīz vaļā. Zināms, savs baigums un neomu-

lība pret mironi ir dabiska parādība, jo viņā ir bīstamais iznīcības

spēks un viņš arī atrodas jau citā dzīves sfairā un it kā citā liku-

mībā. Viņš var parādīties, kad grib — sapņos jeb citos īpašos laikos

(pusdienā, pusnaktī), bet citādi pēc apbedīšanas saredzēt viņu var

tikai ar īpašām mākām: pa jumtgales gala lodziņu, caur zirga loku

jeb sakām, caur zara caurumu griestos jeb ar vēl vairāk sarežģītiem

paņēmieniem (LP VII). Un viņu darbība nav arī vairs tiešā un pil-

nīgā atkarībā no dzīvo gribas un rīcības.

Viņā saulē aizgājušo tuvinieku uzturas vietu iedomājās smilšu

kalniņā, „velēniešu kalniņā" (27632) — mājas tuvumā, kur katra

dzimta glabāja savējos iežogotā kapenē jeb kapsētā. Mironi nomaz-

gāja, apģērba baltās svētku drēbēs (labākajās, kādas bij), apava kājas

kurpēs jeb pastalās, lika attiecīgu galvas segu galvā. Neaizmirsa arī

rotas. Guldīja mirušos muldā, izdobtā no resnas priedes jeb cita koka

(LD 111. 1, 874. lpp., „viena koka namā", 27420), izklātā paparžu la-

pām (EDL 1891, 26. lpp.). Archaioloģijas dati gan liecina, ka miroņi

guldīti kapā arī vienkārši uz dēļiem, koka mizām jeb papardēm un

apklāti ar bērza tāsīm, bet reizēm arī ar villaini jeb zvēra ādu. Muldas

vietā varēja arī būt šķirsts. — Folklorā noteiktā adītā cepure ar sar-

kanu dzīparu svītru pierē jeb sarkanu malu (LD 111. 3, 867. un 873.

lpp.) atgādina burvībās lietoto olu ar sarkanu dzīparu (sk. augšā
56. lpp.). Klāt pielika katram viņa darba rīkus un ieročus,

īstos jeb pamazinātā veidā, arī susekli, adatu ar diegu, pirts slotu

un naudu, kapā ielika arī pārtiku (maizi, alu). Kapu kalniņā mirušo

saņēma tur agrāk apglabātie, agrāk aizgājušie savējie, jādami pretim

~katrs uz tā lopa, kas viņu bērēs ticis kauts" (Jelg. Rakstu krāj. IV,

31. s. lpp.). Ar dzīrēm dzīvie dzimtas locekļi izvadīja aizgājušo
21

,
ar

dzīrēm saņēma viņu viņas saules radi, bet šo mielasts ir jau ēnu valsts

mielasts. Kapā gan vēl deva līdz arī īstu pārtiku (labības graudus,
maizi un alu, arī dzīvnieku gaļu). Jaunapbedītais paliek par viņas
saules robežas sargu, kamēr nākošais nenāk atkal viņa vietā.

Pati dzīve viņā saulē ir šīs pasaules dzīves turpinājums, bet jau

ēnu valsts dzīve. „Gana laba viņa saule, nemīlīga dzīvošana: nedzie-
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dāja sīki putni, nekūkoja dzeguzīte" (LD 27693). Lopus kaujot un

traukus sadauzot bērēs, nosūta tos miroņiem līdz viņā saulē. Tāpat
arī drēbes un cisas, sadedzinot tās pie kapa. Drēbes tur valkā šūtas

īpašā kārtā ar „priekšdūrieniem", gluži bez mezgliem. Dzīru plāceņus
tur cep no kapu kalna smiltīm. Vārīt tur vāra ~zemju biezputru
(Lerch.-Pušk. VII, 53. lpp.). „Kapa māte bāleliņu baltu smilkšu ēdi-

nāja" (Ltd. X, 4207). Auglīgās druvas vietā tur „jārušina smilšu kalns"

(turp., 4129). Par „dižu, labu dzīvošanu" (turp., 4702) to var saukt

tikai apmierināšanas vārdos. —ležogotā kapsēta ir pilnīgi tur apbedīto
rīcībā. Ziedus un ogas, kas tur izaug, nedrīkst plūkt. P. Einhorns ap-

galvo, ka neviens nedrīkstējis droši ieiet kapsētā bez attiecīgā ziedo-

juma, tāpat kā svētbirzis (S. r. liv. 11, 636. s.). Bet akmens jeb cita

materiāla iežogs ap kapsētu laikam gan ierobežoja arī miroņu kustības

(sk. tālāk 89. lpp.).

Aizgājušo dzīve nav apskaužama, bet viņi tomēr ir svarīgs at-

balsts dzīvajiem. Viņi gan paši vairs neatrastu ceļu atpakaļ uz dzimto

sētu, — to iezīmē viņiem, iecērtot krustus īpašās izmeklētās priedēs

(LD 111 3, 867. un 869. lpp.). Bet viņi jūt līdzi dzīvo radu dzīvei, inte-

resējas par to, ierodas pie viņiem zināmos laikos jeb dod ziņu un sa-

ņem tādu
22

. Viņi arī tieši palīdz zemkopībā un lopkopībā un izpelnās

pateicību, ko tad dzīvie parāda viņiem, sagatavodami viņiem īstus

mielastus.

Mirušais ierodas arī pēc apbedīšanas savā bēru mielastā savās

bijušajās mājās. Atsevišķas noteiktas dienas vēlākiem piemiņas mie-

lastiem kopā ar mirušo min Vulfstans, proti, trešo, sesto, devīto un

četrdesmito, bet šādi plašāki mielasti, liekas, bij iespējami tikai ba-

gātniekiem. Kurzemes baznīcas likumi 1570. g. norāda, ka mielasts

pie aizgājušo kapiem noticis katru pirmdienu. Katrā ziņā mirušo

mielošana pie viņu kapiem ir notikusi, ja arī nav īstas skaidrības par

mielastu laiku.

Ļoti noteiktas ir ziņas par dvēseļu mielošanu rudenī pēc ražas

novākšanas. Tās ir t. s. vecļaužu dienas jeb veļu laiks, vēlāk sauktas

arī par dievainēm
23

.
Tad aiznes ēdienu un dzērienu uz dzimtas ka-

penēm. Tad saimnieks aicina mirušos piederīgos no kapiem mājās jeb

rijā pie bagāta dzīru galda, saukdams tos vārdā, godam saņemdams
un radinādams pie ēšanas

24

. Ir arī uzglabājušās ziņas par dvēseļu
mielošanu Ziemsvētkos un Jāņos.

Blakus šiem klasiskajiem senlatviešu uzskatiem par dzimtas dzīvo

locekļu sakaru ar viņā saulē aizgājušajiem ir pastāvējusi arī vēl

kāda pirmatnīgāka ideoloģija, kas mirušo dvēseles uzskatīja par bai-

giem un neomulīgiem gariem, ko dēvēja laikam par baigiem, ēniem,

māžiem, māņiem, murgiem, ķēmiem (vēlāks nosaukums? pazīst to

J. Langijs 17. gs. vidū). Šo garu izskats jau vairs nelikās tik līdzīgs

cilvēkiem, no kuriem viņi bij izgājuši.
Ja no „dzīvā miroņa" viedokļa kapu sauc par mūža namu

25

,
tad

uzskats par dvēseles šķiršanos no miesas padara kapu par „guļu
vietu", kur Zemesmāte glabā mirušā augumiņu (LD 27505, —21).

Agrā dzelzs laikmeta (1.—4. gs. pr. Kr.) uzkalniņa kapi visvieglāk

izskaidrojami par namu atdarinājumiem un tāpēc laikam atbilst pir-

majam uzskatam. Vēlāk ieviesusies ierakšana zemē jau noteiktāk no-

robežo zemē guldīto miesu no brīvā kustīgā gara.

Kapu izrakumi ļoti zīmīgi. Letgaļi agrajā dzelzs laikmeta noliek
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miroņus uz zemes un apklāj ar uzbērtu zemes slāni; kurši it kā repre-
zentē vairāk attīstītus uzskatus par dvēseli un viņu sauli un jau rok

pa daļai kapa bedres, bet turas vēl vienmēr pie uzkalniņiem virs ka-

piem. Kā vienas, tā otras cilts uzkalniņa kapi ir tipiski dzimtas kapi.
Apaļa akmens iežoga vidū novieto pirmo dzimtas mironi — dzimtas

nodibinātāju, bieži arī divus — viņu un viņa dzīves biedri; viņiem
vienmēr līdz daudz senlietu. Pār viņiem uzber pirmo uzkalniņu. Ap
to un uz tā guldina nākamos miroņus un atkal uzber pār tiem zemi.

Tā turpina, līdz piepildās viss iežogs, tad apklāja to ar zemes apbē-

rumu, kas apsedza arī pašu iežogu, un tā radās kapu pauguri apmē-

ram 1 m augstumā un 5—12 m caurmērā. Pirmos miroņus novietoja
ar galvu uz rietumiem; nākamo novietošanā bij lielāka brīvība, tikai

nemēdz apbedīt tos tuvāk kā 1 m no paugura jeb iežoga malas. Lielā-

kajām dzimtām gan nācās vēl dažādi paplašināt sākumā izraudzītās

kapenes, piem., apbedījot miroņus arī ārpus iežoga jaunos papildiežo-

gos. Katra miroņa guļas vietai ir visos četros stūros pa akmenim, lai-

kam ar veltēm un līdzdevām, ko apber līdz ar viņu pašu. Labā roka

pieskaras zodam. — Ar laiku akmens iežogi izzuda un kapu pauguri
arī; turējās pie līdzenajiem ģindeņu kapiem, bet letgaļi ap 1000. g. ir

atkal atgriezušies pie uzkalniņa kapiem. Zemgaļi ir pakāpeniski pār-

gājuši uz miroņu ierakšanu zemē jau vidējā dzelzs laikmetā (400. līdz

800. g. pr. Kr.), letgaļi rok kapa bedres tikai vēlākajā dzelzs laikmetā.

Ogļu un pelnu atliekas no sadedzinātajām līdzdodamām drēbēm un

cisām zemgaļu uzkalniņa kapos 5. un 6. gs. atrodas nelielā bedrītē zem

miroņa galvas, tā tad sadedzinātas, liekas, priekš apbedīšanas, bet vēlā-

kajās kapu bedrēs tās atrodamas aizbērumā, tā tad sadedzinātas priekš

kapu galīgās aizbēršanas.

Paplašinoties redzes aplokam pāri dzimtas dzīves vietas un kapeņu
robežām, sāka izveidoties uzskats par vienu vispārēju īpašu dvēseļu
mītni pazemē. Tā bij veļu valsts, kas atradās Zemesmātes jeb viņas
otrnieces Vēļumātes ziņā. Veļu valsts dzīve ir šīs saules dzīves atēno-

jums, bet pati šī valsts ir jau palikusi par kaut ko patstāvīgu un nav

vienīgi miroņu dvēseļu mītne. Tautas dziesmas runā par veļu kā-

zām un veļu bērniem, arī par veļu govīm un suņiem (27526, —27,

—31, —34 v. c). Zemesmāte jeb Veļumāte (arī Kapumāte) glabā

kapa atslēgas (27519, —22). Blakus Veļumātei arī Smilšumāti un

Rūšumāti min sakarā ar nāvi un apbedīšanu (27536, 3 un 27528).

Veļumāte laipni gaida un uzņem aizgājušos, bet viņa arī viļ tos ar

viltu un paņem ar varu („nokauj") un priecājas par savu pavalst-

nieku skaita pieaugumu. Tautietim viņa dod savu meitu par sievu

(LD 27699). Dvēsele nokļūst tur, iedama Saules ceļu
28

— pār jūru uz

rietumiem līdz pasaules malai.

Šim folkloras slānim miroņu sadedzināšana piekļaujas labāk neka

aprakšana zemē, un kuršos tā jau arī ieviesās vēlajā dzelzs laikmeta

arvien vairāk un ap 1000. g. dabūja pārsvaru. Tad visu, ko gribēja

dot mironim līdz uz viņu sauli, lika līdz ar viņu sārtā, senlietas vēl

iepriekš salaužot un saliecot. Izrakumi rāda, ka sārts sakrauts jau

iepriekš izraktajā plašajā kapa bedrē, kas pēc sārta izdegšanas aiz-

bērta. Senlietas reizēm gan pievienotas klāt īpašā lizda, vienīgi salau-

žot un saliecot tās; varbūt tās piederīgo veltes. G. Delanuā stāsta, ka

15. gs. sākumā kurši ņēmuši sārtiem ozola malku, bet tas varbūt at-

tiecas tikai uz vīriešu kārtas miroņiem, kamēr sievietēm ņema liepas
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malku; jeb varbūt tas atkarājās no meža koku sugām. Ugunskapus

novietoja, zināms, atkal dzimtas kapenēs, tuvākajā birzī jeb mežā. Joh.

Dlugošs 15. gs. otrā pusē zina stāstīt par leišu pagāniem, ka katram

ciemam, mājai, dzimtai bijušas īpašas sārtu vietas (habebant.. . spe-
ciālos focus). Mironim pielikuši klāt visādas labākas lietas: zirgu,
vērsi, govi, krēslu, ieročus, tērpu, jostu, kakla rotas, gredzenus un sa-

dedzinājuši līdz ar viņu (Mannhardt, Gotterlehre, 142. un 175. lpp.).
Velns savā pirmatnīgajā nozīmē, laikam, bijis Veļutēvs, Veļumā-

tes partneris. P. Šmita apgalvojums, ka viņš iesākumā apzīmējis lai-

kam tikai neapmierinātu ļaunu veli (Ltd. X, 304. lpp.), nepārliecina, jo

ļauno veļu jau bij vairāk nekā viens, un ļaunums Velna raksturā nav

pirmatnīgi būtiska īpašība (sk. tālāk 67. lpp.). Valenti relāeija 1604. g.

kristīgā velna jēdzienu saista ar senlatviešu zemes dievu. Velna pirmat-
nība dažādas lauksaimniecības kultūras pasākumos sacensībā ar Dievu,

par ko būs runa vēl 9. nodaļas beigās (sk. 67. lpp.), labi saskan ar veļu
valsts valdinieka pretstatījumu debesu Dievam. Govis, zirgi, izkapts
nāk vispirms no viņa rokas. — J. Langija vārdnīcas (1685. g.) vecais

velna vārds Nīkšis arī iekļaujas šai ideju lokā, tikai uzsver sakarus ar

iznīcības spēku.
Latviešu folklorā sastopams arī uzskats, ka dvēsele uziet pie Die-

viņa debesīs, Dieva dārziņā (27591, —614). Šā uzskata analizē (kris-

tīgo elementu nošķiršana no nekristīgajiem) un ierindošana latviešu

reliģijas vēsturē ir jautājumi, kas nav vēl noskaidroti. Dažādi, it

īpaši pasakās sastopamie uzskati par viņas saules topogrāfiju (paze-

mes pasaules, ieeja rietumos) neietelp, liekas, vairs senlatviešu reli-

ģijā, nav, mazākais, ietekmējuši apbedīšanas rītus un mirušo kultu.

8. Garu ticība.

Ticība nepersoniskajiem spēkiem (sk. 6. nodaļu) savā tālākajā at-

tīstībā, varbūt krustojoties ar dvēseļu ticību, ir izvirzījusi uzskatus, ka

dažādi personiski spēki jeb gari ir pārdabisko noslēpumaino varu

valdnieki. Viena daļa no tiem bija dabas gari, citi — mājas gari,
vēl grupa par sevi ir t. s. „nelaimīgās dvēseles" un nemiera gari.

Dabas garu starpā īpaša vieta bij senlatviešu māšu saimei. Mat-

ronu jeb māšu kultu pie senajiem gaiļiem un ģermāņiem mēdz iz-

skaidrot par mantojumu no senajiem Rietumeiropas pirmiedzīvotā-

jiem. Līdzīgas domas izteiktas arī par senlatviešiem27

.
Bet, man

šķiet, nevar uzskatīt par izslēgtu, ka senā latviešu un indoeiropiešu
Zemesmāte bijusi sakne, no kuras izaudzis, sazarodamies pēc vaja-
dzības arvien vairāk un vairāk, galvenais senlatviešu māšu cilts

koks — vesela rinda dabas māšu. Sazarošanās jeb diferenciācija ir ti-

piska parādība senlatviešu mitoloģijā
28

.
Zemesmāte pati ir šai attīs-

tības gaitā zaudējusi lielā mērā savu pirmatnējo darba lauku — vi-

sas zemes dažādos novadus un īpaši zemes auglību vispār un palikusi

galvenā kārtā par veļu valsts valdnieci un visa zudušā pievācēju. Hū-

pelis gan ziņo par viņas kultu pie svētiem kokiem Valmieras apriņķī
vēl 18. gs. otrā pusē, bet tautas dziesmās trūkst šai ziņā jebkādu

norādījumu. Atsevišķus dabas novadus reprezentē Naktsmāte, Udens-

māte, Vējamāte (laba laika lēmēja), Mežamāte un Laukumāte, arī

Ugunsmāte (ciktāl tā nav radusies ugunskura un pavarda kultā).
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Udensmāte tālāk sašķeļas Jūras- un Upesmātē; no Jūrasmātes var at-

dalīt īpašu Bangumāti, Upesmāte var īpašos apstākļos izveidoties par

Gaujas jeb kādas citas upes māti. Jūrasmāti P. Einhorns pazīst par

zvejniecības patroni. Tautas dziesmas apstiprina to, bet pazīst Jūras-

māti un Gaujasmāti arī par ūdensbagātību glabātājām un zvejnieku
sardzēm un labvēlēm

29

.
Udensmātes (arī Jūras- un Upesmātes) atzaro-

jums ir arī Miglasmāte. Brīvas dabas auglības nozarei ir izveidojusies

Mežamāte, ko P. Einhorns apzīmē par medinieku dievību; bet tautas

dziesmas tēlo viņu par medinieku, koku cirtēju un ganu palīdzi, tā tad

liek viņas gādībā meža auglības valsti vispār. Viņa pārzina arī visus

zvērus un putnus, un kādu lielu koku mežā uzskata par viņas iemie-

sojumu jeb mītni30

.
Ap viņu grupējas Krūmumāte, Lapumāte, Ziedu-

(Puķu-) māte un Ogumāte, arī Ganu-, Bišu- un Briežumāte; visas tās

kopā reprezentē pirmatnējo Mežamātes darbības aploku. Laukumāti

(pēc Einhorna) piesauca, ejot lauka darbos, viņai arī pateicās par labu

labību. Viņa ir tā tad bijusi kultivētas dabas auglības dievība, kas

savukārt tālāk sazarojusies Cerumātē, Miežumātē, Rudzumātē un Mēslu-

mātē. Druvas ražojumu svētības lokam pieskārās arī Raugamāte, Gau-

sas- jeb Sātamāte (arī Ļekatumāte). Dārzamāti esot sievietes piesau-
kušas sakņu dārza darbos. Lopkopības nozarē svētību deva Lopumāte,
Ganumāte un Pienamāte, arī jau minētā Gausas- un Sāta- jeb Ļekatu-
māte. Pieguļasmāte laikam bij zirgu patrone. Bagātību vispār cerēja

iegūt ar Naudasmātes palīdzību.
Zemesmātei, kā jau minēts, blakus nostājusies jeb no tās atzaro-

jusies arī īpaša Veļumāte, tad Kapumāte, Smilšumāte un Rūšumāte.

Visas šīs mātes maz mītoloģizētas un antropomorfētas, un viņu

raksturojums svārstās starp dabas gariem un dzejas tēliem. Tāpēc
varbūt ne visas tās var datēt atpakaļ 13. gs. Bet novilkt laika robežas

māšu kulta attīstības posmiem nav iespējams.
Druvas auglībai bij vēl savs atsevišķs labības gars Jumis jeb

Jumiķis, ko nevien iedomājās katrai labībai (un liniem) savu, bet

arī apveltīja vēl ar dzīves biedri — Jumjamāti, Jumalu jeb Jumīti

un bērniem — Jumalēniem jeb Jumaleņiem. Jumja personifikācija

jau cēla viņu pāri dabas garu kollektīvam, bet viņa kultā vēl uzgla-

bājās rīti, kas īstenībā attiecas uz nepersonisko jumi, un arī tautas

dziesmu izteiksme par jumi nenoteikta un pielaiž tulkojumus uz

vienu un otru pusi. Latvieši pazinuši vēl arī citus labības garus:

Miežvilku, Rudzu vilku, Rudzu ruņģīti jeb luņģīti; P. Šmits uzskata

šīs būtnes par aizgūtām no kaimiņu tautām
31

,
bet nemēģina noteikt

laiku, kad tas būtu noticis.

Dabas gariem jāpieskaita arī dzīvnieku patroni: govīm — Mārša,

Māršava jeb Māršala (arī Māršaviņa, Māršaliņa), tad Govju-laima un

Lopu- jeb Govju- (?) māte; zirgiem — Ūsiņš, ko Šmits tur arī par jau-

nāku mitoloģisku būtni. Arī daži putni vērojami lopu patronu lomā:

sloka, strazds un dzeltānā cielaviņa zirgiem, bet zilganā cielaviņa

un lakstīgala govīm
32

.

P. Šmits ir izteicis domas, ka Jumis, Ūsiņš un varbūt vēl kādas

citas šai nodaļā minētas mitoloģiskas būtnes esot jaunāku laiku vei-

dojumi. Tāds uzskats nav pierādāms. Varbūt var ar lielākām vai

mazākām tiesībām nostādīt par jaunveidojumiem kādus no šo būtņu

vārdiem, bet pati parādība (atsevišķu būtņu individuālizācija garu

kollektīvā un to apzīmēšana ar īpašvārdu) nav no senlatviešu reli-
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ģijas izslēdzama. Vārdus ar tik caurredzamu etimoloģiju kā Jumis

nav gan iemesla uzskatīt par vēlākiem veidojumiem. Un ja Osiņa
vārds ir aizguvums no krievu valodas yceHb, tad tas vēl nepierāda,
ka senajiem latviešiem nebūtu bijis zirgu patrons ar īpašu nosau-

kumu. Govju Māršaviņa uzskatāma par latvieti ir pēc dabas, ir nosau-

kuma (sk. Mārša, Latv. konvers. vārdnīcā XIII, 25905, s. sl.).

Mājas gari piemīt dzīvojamās telpās (krāsnsaugšā, aizkrāsnē), bet

tālāk rijā, kūtī, pirtī, arī svētos kokos pie mājas jeb sētmalā un

akmeņos jeb akmeņu kaudzēs (akmeņkrūtīs). īpaši viņus saista ar

ugunskulta svētumiem, kā: pavardu, krāsni (58. lpp.). Pie viņiem

griežas, kad iesāk jaunus saimniecības darbus: pirmo reizi iekuļ*

riju, ceļ jeb remontē ēkas, cep maizi, pirmo reizi dzen zirgus pieguļā
un lopus ganos

33

. Viņiem ziedo, sākot un beidzot katru darbu, liekot

bļodu galdā, cepot maizi un raušus, svinot svētkus un dzīres. Dod

labāko kumosu un malku — jaunkultu maizi, alu, arī gaļu un asinis,

īpaši melna gaiļa galvu un asinis. Mājas gariem bij domātas arī līga-
vas veltes un ~ziedojumi malām" (Kr. Barons) — visām kūtīm, klētij,

rijai, pirtij, akai jeb avotam, upei, velētavai, maltuvei, ugunskuram,
maizes abrai un lizei. ~Dievaina, dievaina, tautiņu sēta, kur kāju speru,

tur zieda vajag" (LD 25560). Mājas garu ziņā bij visi mājas iemīt-

nieki — cilvēki un lopi — un viņu mājas darbi, bet viņu iespaida
sfairai bij tendence paplašināties. īsi sakot, mājas gars bij mājas
dzimtas jeb saimes patrons.

Mājas gari parādās baltu cilvēku veidā, īpaši krupju un čūsku

(pareizāk: zalkšu) veidā. Šie norādījumi liecina, ka mājas garu ti-

cība ir ciešos sakaros ar mirušo dzimtas locekļu kultu, varbūt pat iz-

veidojusies no tā. Tai virzienā iet norādījumi, ka mājas gars būtu

mājas cēlēja gars. Krupji un zalkši ir dzīvnieki, kuros iedomājās
dvēseles iemiesojamies. Bet varbūt pareizāk izteikties P. Šmita vār-

diem, ka mājas gars ir cēlies no pavarda kulta, kas stipri vien samai-

sījies ar dvēseļu kultu (Ltd. X, 304. lpp.). Viņš arī lēzē, ka mājas gara

nosaukums mainījies līdz ar pašu nometņu pārveidošanos, bet itin labi

var iedomāties citu iespēju. īpaša nosaukuma šiem gariem varbūt ne-

maz nebij, ja par tādiem negrib uzskatīt apzīmējumus Vecais, Vecainis,

Ciemiņš. 18. gs. min vārdu Mājaskungs (Hūpelis, Lange, Stenders),

Luļķis (Stenders), bet tie laikam jaunāki darinājumi. Varbūt katrai

mājai bij savs mājas gara nosaukums, kā, piem., 18 gs. pirmajā pusē

Drustu Vīļumu saimnieks vienu no saviem 13 akmens elkiem saucis

par Ašgalvi un Vijciema Lielskripsts vēl 19. gs. otrā pusē savu liepā
iemītošo mājas garu saucis par Cēli. Aumeisteros un Strenčos pazīs-

tams vārds Bēlis. Minēts arī vārds „cepļa dievs"
34

.

Mājas jeb svētības gara cienīšana ir arī pamats zalkšu kultam,

par ko stāsta 16. un 17. gs. rakstnieki. Zalkši bijuši tik rāmi un pie-
raduši pie mājām, ka bērni rotaļājušies ar tiem un ļaudis gulējuši

ar tiem gultās un guļas vietās kopā. Tie rāpušies pat uz galdu un

baudījuši tur noliktos ēdienus35

.

Mājas garu interešu sfairas sakrišana ar zemkopības un lopkopības

gausas (svētības) patronu darbību ir radījusi jauktas mitoloģiskas būt-

nes, kā Govju māršavas iemiesojumu melnā vabolē pasilē (291731

jeb melnā odzē laidārā (32446) un Gausasmāti jeb Ļekatumāti

krupja veidā (Lerch.-Pušk. VII 1, 321. s. lpp.). Melnā krāsa pie tam

norada uz sakariem ar pazemes valsti.
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īpašs mājas svētības gars bij pūķis. Izšķīra 1) labības pūķi
(maizes roķi, rudzu viļķi, rudzu ruņģīti jeb runduli), kas pienesa
labību klētī apcirkņos jeb dzirnavu acī, 2) piena un sviesta pūķi,
kas piegādāja pienu un sviestu, 3) naudas un mantas pūķi, 4) lopu
un zirgu pūķi, kas gādā par zirgiem un lopiem, un 5) sāta (svētības)
pūķi, kas nepienes pašu mantu, bet nodrošina tās sātu un svētību.

Pūķis skrien pa gaisu ugunīgā izskatā un dažādā veidā, bet var pa-
rādīties arī kā sesks, putns, pūce, ķirzaka, odze, ūpis, irbe, kaķis,
melns gailis, vista, suns, vārna, īsi sakot, „var tūkstoškārt pārvērsties",
arī par ogli, slotu, pinekļu, pat par cilvēku. Pūķis ir labi turams un

mielojams. Nesdams savam saimniekam mantu un svētību, viņš

laupa to kaimiņiem; un tāpēc pret pūķiem lieto arī dažādus aizsardzī-

bas līdzekļus, cenšas apturēt to gaisā un iznīcināt. Saimnieks jeb
saimniece savu krupi saudzē, bet svešu cenšas nomaitāt.

Pūķa darbībā ir apvienotas auglības gara (Jumja, Gausasmātes,

Ļekatumātes) un mājas gara funkcijas. P. Šmits uzskata pūķi par

aizguvumu no vāciešiem, pamatojoties uz nosaukuma (vāciski Puck,

igauniski puuk, lībiski pūik jeb pūk) un ticējumu radniecību. Arī

motīvu, ka pūķis pērkams Rīgā, var tulkot aizguvumam par labu.

Bet pūķa darbības būtībā ir tomēr lietas, kas ļaujas atvasināties arī

no pašu latviešu ticējumu iekšējās attīstības, un tāpēc viņam līdzīga

mitoloģiska būtne nav izslēdzama no senlatviešu reliģijas, kaut arī

mēs nezinātu droši tās latvisko vārdu.

Tiešas dvēseļu ticības atvases ir tā sauktās nelaimīgās dvēseles

jeb ceļotāji gari
36

.
Tās ir dvēseles, kas mirušas nelaikā jeb varmācīgā

nāvē. Tos sauc par vadātājiem, maldinātājiem, musinātājiem, mār-

ķiem, nelabajiem, baidekļiem, māņiem, murgiem v. t. t. Tie parādās

cilvēka, dzīvnieku, arī malduguntiņas, viesuļa, balta muskuļa jeb
siena kaudzes veidā un vadā apkārt jeb maldina neceļos vēlus vien-

tuļus ceļiniekus un cenšas tos iemānīt purvā, ūdenī un nomaitāt.

Šiem gariem pieskaitāms arī lietuvēns jeb lietonis (Stenders) —

nozūmēta bērniņa dvēsele, kas moka („jāj") naktī dzīvniekus un

cilvēkus.

Visi šie ļaunprātīgie gari ir atvairāmi ar īpašiem burvības paņē-
mieniem. Vadātājs jeb maldinātājs zaudē savu varu, tiklīdz ko pazīst

viņu.
Kritušo karavīru dvēseles sauca par kāviem, jogiem, jodiem.

Viņiem kaujoties, rodas ziemeļblāzma.
Garu rinda ieskaitāmi arī dažādu slimību un sērgu gari, ka dru-

dzis, kašķis, mēris (Lm.-
2

,
49. lpp.; Lerch.-Pušk. VII, 1231. ss lpp.).

9. Dievs.

Latviešu mitoloģijas priekšgalā ir laikā, ir cienā stāv Dievs, Debesu

tēvs. Dievs (leitiski: Dievas, senprūsiski: Deivas) nozīmē pirmatnēji

„spīdošais, debesīgais", debesis. Viņš ir īpaša mitoloģiska būtne, viņa

vārds ir īpašvārds, ne sugas vārds.

Dievs pieskaitāms reliģiju vēsturē labi pazīstamajiem pirmtēviem

jeb sentēviem, kuru nopelns ir pasaules radīšana un pastāvošas kar-

tības nodibināšana. Uz šo senlatviešu Dieva darbību norada it īpaši

viņa otrs vārds Vecais tēvs. Leopolds f. Šroders37 doma, ka jau sen-

āriešu reliģijā šis pirmtēvs bijis saistīts ar debesu parādībām, un to
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pierāda arī visām baltu ciltīm kopējais Dieva nosaukums un vēl īpaši
latviešu tautas dziesmās bieži sastopamais Debestēvs (kas līdzīgs
sanskrita Djāus pitā, grieķu Zeus patēr un latīņu Jupiter jeb Dies-

piter). Katrā ziņā ticība Dievam uzskatāma par ļoti senu parādību
senlatviešu reliģijā; nav, liekas, iemesla noliegt iespēju, ka tā pastā-
vējusi jau līdzās pirmatnējai ticībai nepersoniskiem spēkiem, miīušo

un garu kultam38
.

Dieva izcilais stāvoklis senlatviešu panteonā ne-

padarīja viņu tomēr par citu dievu valdnieku un priekšnieku.
Senlatviešu reliģijā 13. gs. Dievs apvienoja sevī jau minētā pirm-

tēva un debestēva raksturu un tāpēc labi noderēja kristīgiem misionā-

riem par pieturu kristīgā Dieva priekšstata noskaidrošanai. Viņi

redzēja te droši vien pietiekamu līdzību un tāpēc nebaidījās pārņemt
šo vārdu arī kristīgā Dieva apzīmēšanai, vērsdami savu cīņu pret
citām senlatviešu dievībām. Zināms, latviešu apziņā mācība par

kristīgo Dievu piekļāvās cieši viņiem pazīstamajiem uzskatiem par

senlatviešu Dievu un veidojās pēc viņiem parastajām atziņām; ar to

kristīgais Dievs tika ievilkts cilvēku tiešā tuvumā, bet arī veidots pēc
senlatviešu cilvēciskās dzīves ideāla parauga (humānizēts). Tādā veidā

Dievs iegāja augšā minētajā senlatviešu reliģijas un katolisma mistro-

jumā un tapa par mīļo Dieviņu. Arī katoļu baznīca vēlāk nevarēja sa-

mierināties ar šādu Dieva priekšstatu. Viņas pārstāvji atzīst, ka latvieši

tic kādam visaugstākajam Dievam, debesu Dievam, bet noteikti at-

tiecina šo ticību uz latviešu pagānismu39

.
Tā kā latviešu tautas

dziesmu vairums attēlo šo Dieva priekšstatu, tad reliģijvēsturnieka
uzdevums raksturot senlatviešu Dievu nav viegls. No vienas puses

viņam jāprot nošķirt tendence, ko ienesa kristīgā ticība, proti: izcelt

Dievu pāri visām citām dievībām un varām un pakļaut viņam arī

visu šo darbības sfairas. Šai virzienā, šķiet, rāda arī dažās dziesmās

sastopamais izteiciens „Dievu Dievs", ko L. Bērziņš zīmīgi tulko par

Dieva jēdziena pastiprinājumu. No otras puses jāmēģina nošķirt no

mitoloģiskā raksturojuma tīri poētiskas gleznas. Treškārt gan jātiek

vaļā arī no iedomām par kādu īpašu pilnvērtīgi ārisku Dieva priekš-

statu, kas gandrīz vai vienīgi latviešos būtu uzglabājies un stāvot

pretstatā orienta dievības jēdzienam. Šādu iedomu daudzinātāji pa-

liek pierādījumus parādā
40

.

Senlatviešu Dieva divpusība izpaužas arī tautas dziesmās. Viņu

tēlo lielāko tiesu kā debesu valdnieku. Viņam plats jeb kupls mētelis,

visvairāk pelēks, bet arī sudrabots un „zaļa zīda"; tās ir Latvijas de-

besis. Viņš mēdz jāt zirgā, kam savukārt atkal „zvaigžņu sega mugurā"

(nakts debesis). Uz debesu Dievu norāda arī tautas dziesma: Es Die-

viņu pieminēju ir rītā, vakarā: še ceļos, še guļos, zem Dieviņa kāji-

ņām (33666). Bet arī Dieva pasaules radītāja loma atbalsojas tautas

dziesmās. Tikai latviešu īpatnējā pieeja mitoloģijai neļauj daudzināt

viņu kā transcendentu visu lietu radītāju un kārtotāju, bet ieliek viņu

iekšā pašā ļaužu dzīvē, — stiprā mērā humānizē viņu. Viņu tēlo

ideālā saimnieka, it kā parauga zemnieka lomā. Viņam ir sava lauku

saimniecība un sēta priekšzīmīgā kārtībā. Viņš arī palīdz cilvēkiem

visās lietās un visos darbos, it īpaši vīriešiem. Un ja arī skaidri iz-

teikta doma, ka viņam pieder „visa zeme", tad viņa radītāja darbības

raksturojums ir atkal tīri cilvēcisks (antropomorfs): viņš „audzina"

kalnus, liek zvēriem izrakt Daugavu, laiž ezerus v. t. 1. Turklāt Dieva

valdībai pār zemi bijušas savas robežas (sk. tālāk 72. lpp.).
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Vēl vairāk par Dievu_ radītāju un dažādu kultūras pasākumu
nodibinātāju stāsta teikas. īpaši tā sauktās teikas par Dievu un Velnu.

Viena daļa no tām nostāda viņus abus kaimiņu un sacenšu lomā, pie
kam Velns nav nebūt ļauns; viņš prot darināt sev vēl labākus darba

rīkus, lietas un kustoņus nekā Dievs, bet neizprot savu darbu vērtību

un vientiesīgi atdod (izmaina) tos Dievam. Šo teiku grupa ieņem

īpatu stāvokli kosmogonisko teiku vidū, un tais nav saskatāms nekāds

principiāls duālisms, kas dažiem pētniekiem un līdz ar viņiem arī

P. Šmitam liek kosmogoniskās teikas par Velnu kā Dieva līdzdarbi-

nieku atvasināt no attālas parsisma ietekmes, kas caur Balkāniem no-

kļuvusi arī Baltijā. Tāpēc, liekas, nav bez pamata mēģinājums izprast
Velnu šādās teikās par Dieva Pirmtēva diferenciācijas veidojumu41

.

Pasakas tēlo Dievu par sirmgalvi, kas visu zina un saprot, aiz-

stāv grūtdieņus un palīdz nelaimīgiem, soda netikumu un atalgo
tikumu. Lai gan to izcelšanās laiks nav cieši nosakāms un tās liekas

samērā jaunas, tomēr ar savu idejisko saturu tās labi iekļaujas sen-

latviešu Dieva ticībā.

10. Senlatviešu mitoloģija.

Centrālizētās priesteru jeb svētnieku kārtas un viņu hierarchijas
trūkums bij laikam galvenais iemesls tam, ka senlatviešu mīti netika

sistēmatiski izstrādāti, ka neradās stingra dievu ģeneāloģija (radnie-
cības attiecības, radu raksti), un varbūt arī tam, ka atsevišķu mitolo-

ģisku būtņu personifikācija neattīstījās līdz uzskatāmam vienveidīgam

antropomorfismam. Bet šai ziņā liela nozīme arī senlatviešu reliģi-

jas aktuālitātei un tiešībai, kas neļāva mitoloģiskiem izteicieniem attā-

lināties no īstenības. Netikvien daudzu mitoloģisku būtņu vārdi ir eti-

moloģiski caurredzami, bet arī viņu izskata un apģērba apraksti zīmīgi
norāda uz raksturīgām attiecīgā dabas pamata pazīmēm, piem., Dieva

un Jumja tēlos. — Mūsu galvenais materiāls, tautas dziesmas, nav arī

mīti vārda īstajā nozīmē (nostāsti par dievu un citu mitoloģisku būtņu
dzīvi un darbību), bet vai nu kulta dziesmas ar mitoloģiskiem frag-

mentiem, vai atkal subjektīvas dzejnieka fantāzijas ražojumi, kas

brīvi izmanto atsevišķus mitoloģiskus motīvus un elementus.

Tautas dziesmu simboliskos tēlus un dzejiskās gleznas nevar tā-

pēc vienkārši uztvert par mitoloģisku tēlojumu un stāstījumu. Bieži

vien kaut kas konkrēts izteikts par mitoloģiskajām būtnēm tikai aistē-

tiskos, dzejiskas tēlošanas nolūkos, piem.: izteicieni par veltēm, ar ko

noejoša saule apveltī atsevišķus kokus. Daudzreiz pat grūti novilkt

robežas starp mitoloģiskiem elementiem un dzejas gleznām. Dažkārt

mitoloģiski fragmenti iekļuvuši un saistīti dzejā, kurai pašai savs uz-

devums, kam ar mitoloģiju nav būtiska sakara. Tā viena daļa dziesmu

par sauli un mēnesi liekas dziedātas precību rotaļās, un to gleznas

jau nevar būt attiecināmas uz mitoloģisko Sauli un Mēnesi. (Piem.
LD 33866, —96). Arī dievību humānizācija (nostādīšana cilvēku

lomā ikdienas dzīves apstākļos) mēdz aiziet tik tālu, ka zaudē savus

pamatus mitoloģijas plāksnē, piem., dižās debess sētas tēlojumos. Vai

tā ir pirmatnīga tipiski latviska parādība, vai izveidojusies latviešu

atkarības laikos, viņu dzīves un gara apvāršņiem sašaurinoties (tā

J. A. Jansons), tas ir grūti atrisināms jautājums. Ar šādu tautas

dziesmu raksturu stāv sakarā arī dažādas svārstības apgalvojumos,

piemēram, attiecoties uz debesu precību dalībniekiem un darbiniekiem.
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E. Zicāna darbs par garo pupu (sk. augšā 49. lpp.) ir mēģinājums
rekonstruēt no tautas dziesmu elementiem senlatviešu saules mītu,
bet iznākums jau minēto apstākļu dēļ diezgan apšaubāms.

Bet arī tīrajā mitoloģijā vērojamas dažādas zīmīgas parādības,

īpaši minama mitoloģisko figūru plūstošā diferenciācija un integrā-

cija. Reliģijas aktuālitāte liek cilvēkam cieši dzīvot līdzi visai dabas

un kultūras dzīvei; bet jo tuvāk viņš stāv attiecīgajām parādībām, jo
vairāk tās sadalās atsevišķos elementos, un līdz ar to arī visam parā-
dību kompleksam atbilstošā viena mitoloģiskā figūra saskaldās vairākās

atsevišķās. Vērotājam attālinoties no parādībām un vispārinot tās,

atsevišķās figūras atkal izgaist, dodot vietu vienai, kas tādā kārtā

atkal apvieno atsevišķos elementus vienkop
42

.

Beidzot jāievēro arī latviešu mitoloģijas immanentās attīstības

lūzums un pārtraukums kristietības ienākšanas dēļ. Atsevišķie ticē-

jumu kompleksi, kas reliģiskajā dzīvē sadūrās un krustojās, palika

paši savā starpā neizlīdzināti un nesaskaņoti. Izlīdzinātāja un reizēm

it kā katalizātora loma bij kristīgajai ticības mācībai. Tāpēc arī sistē-

matizēšana senlatviešu mitoloģijā ir nevien grūta, bet, pārsteidzīgi iz-

darīta, var tapt pat kaitīga, jo tā aizsedz mūsu acīm raibo dažādību,

dzīvību un rosību, īsi sakot: faktisko stāvokli.

11. Debesu un gaismas dievības.

Debesu un gaismas dievības senlatviešu reliģijā ir radniecis-

kas citu indoeiropiešu tautu dievībām un uzglabājušas fragmentus no

senāriešu mitoloģijas: debess precību mītu, Dieva dēlu priekšstatu,
dažādus norādījumus uz Dieva un Pērkona attieksmi un Saules un

Mēness sakariem un dažus viņu īpašību un darbību mitoloģiskos rak-

sturojumus.
Debesu tēvs jau senāriešu reliģijā bij diferencējies. Blakus spo-

žajām gaismas debesīm vēroja arī tumšo negaisa debesi, un Dievs

tapa par pirmās valdnieku, Pērkons par otras. Senlatviešu mitoloģijā

pāreja viņu starpā tomēr ir plūstoša, un netikvien Vecais tēvs, bet

arī Dievs tiek līdz ar Pērkonu daudzināti par ducinātājiem un slaci-

nātājiem (LD 33700, — 669?, —718—20, —654, —83, —89). Tau-

tas dziesmu daudzinātie Dieva melnie suņi, kraukļi un vērši bal-

tiem ragiem (LD 33647, —90, —62) attēlo negaisa padebešus. Pēr-

konu par Baltijas iedzīvotāju dievību tieši apzīmē Rīgas provinciāl-
koncila noteikumi 1428. g., bet senlatviešiem viņš nevar būt stāvējis
tik redzamā vietā kā citām baltu tautām, piem.: jau Atskaņu chronika

atvasina leišu izdevīgo pāreju pa ledu uz Sāmzemi 1218./19. g. no

viņu dieva „Perkūna" īpašas palīdzības. Piegriežoties tuvāk negaisa

parādībām, senlatvieši radījuši blakus Pērkonam jeb Pērkona tēvam

vēl veselu ģimeni: Pērkona māti jeb sievu ar 4, 5, 6, 9 dēliem, meitām

un pat vedeklu, kuru starpā tad sadalītas atsevišķas negaisa parādī-

bas, kā rūkšana, speršana, zibināšana, lietus. Par Perkūna kultu ziņo

Vīlandes prāvests Dionizijs Fabricijs ap 1611.—1620. g., ka lietus

trūkuma un sausuma laikā sanākot ļaudis pakalnos biezos mežos,

nokaujot melnu teli, melnu āzi un melnu gaili un ziedojot tos Perkū-

nam, piesaucot viņa vārdu, izlejot uguns sārtā pirmo no visiem alus

kausiem un lūdzot, lai viņš slacītu zemi ar lieliem un maziem lietiem.

Melnu krāsu varētu šai gadījumā izskaidrot ar analoģijas burvību

(ziedotāji liek cerību uz melniem lietus padebešiem). P. Einhorns min
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atsevišķi negaisa (des Gewitters) dievību, tad pērkona (des Donners)
dievību un beidzot zibeņu (der Blitzen) dievību43

.
Šie vēsturiskie dati

noteikti pastiprina tautas dziesmu ziņas un norāda uz vairākām ne-

gaisa dievībām.

Diferenciācijas prasības radījušas Pērkonam vēl kādu blakus

figūru — Debeskalēju, kas „kala debesīs" tā ka „ogles bira Daugavā"
(33724), jeb pēc variantiem: dzirkstas sprāga Daugavā (33722), plēnes
bira Daugavā (33724, 4. var.), gaisā lēca dzirkstelītes (33730). Plaši

izplatītais indoeiropiešu uzskats par Pērkonu ļauno garu dīdītāju,
neatbalsojas nevienā latviešu tautas dziesmā, un tāpēc liekas, ka sen-

latviešu reliģijā Pērkona darbība palikusi ierobežota tikai dabas sfairā.

Nav zināmi arī nekādi dati, kas apstiprinātu Pērkonu lauku auglī-
bai kaitīgo ļauno garu vajātāja lomā, ko viņam piešķir P. Šmits (Ltd X,
302. lpp.). Velns, kas no viņa bēg, ir jau kristīgo laiku ļaunais gars,

kas baidās kristīgā debesu valdinieka varenības izpauduma pērkonā.
(Ltd. X, 1749). Pērkona vajāto Jodu (LP VII, 465. ss. lpp.) nevar iden-

tificēt ar Velnu (LXV VIII, 14466. sl.).
Saule, Mēness, Auseklis, Austra, Saules meitas un Dieva dēli ir pa

daļai atklāti saskatāmu, pa daļai grūtāk uzminamu gaismas parā-
dību mītoloģizējumi. Saules redzamo dienas gaitu pie debesīm un

neredzamo nakts gaitu latviešu tautas dziesmas attēlo visādu simbo-

lisku un allēgorisku gleznu veidā (saule tek, brien, danco, brauc ka-

manās, ratos, laivā, lec sarkanā kociņā, mētā zeltābolu v. t. t.), viņas
uzvalku daudzina lielā krāšņumā un košumā, visvairs zelta un sid-

raba. Dažādās līdzībās tēlo viņas veidu, īpaši mīklas
44

. Bet saule arī

redz un zina visu, kas notiek pasaulē (33744, — 991).

Diferenciācijas ceļā no Saules atskaldījušās Saules meitas, kalpo-

nīte, kalpi (sulainis), stūrmanis, dēls un vedekla, kas reprezentē dažā-

das ar sauli sakarīgas gaismas parādības, kā: dažādus saules gaismas

efektus, saules starus v. t. 1. No šīm būtnēm visvecākās ir Saules meitas,

radniecīgas indiešu Sūra duhitu un grieķu Hēliadēm. Viņas gūst

īpašu nozīmi ar savām attiecībām pret Dieva dēliem, kas atgādina leišu

„Dievo sunelei", grieķu Dioskūrus un indiešu Ašvinus. Arī šie ir

pirmatnēji bijuši kādas debesu gaismas parādības reprezentanti, bet

savā tālākā veidojumā, it īpaši satiksmē ar Saules meitām, ir lielā

mērā humānizēti. Sava loma debess mītos bij arī Auseklim (rīta

zvaigznei) un Austrai (rīta blāzmai), bet pēc tautas dziesmām nevar

identificēt ne pirmo ar kādu Dieva dēlu, ne otro ar Saules meitu.

Auseklim pat piedēvēti pašam savi dēli. Senāriešu mitoloģiskos frag-

mentus pārveidojusi un sadrupinājusi senlatviešu mitoloģijas diferen-

ciācijas dziņa.
Debess precības senlatviešu mitoloģijā ir vecs mīts, ko indoeiro-

piešu tautas laikam mantojušas no senās kopējās pirmtautas. Precē-

jamā ir Saule jeb Saules meita, bet precinieku rindas ir ļoti raibas:

Dieviņš, Mēness, Auseklis, Dieva dēli, Ausekļa dēli, Mēness deli, Vējš

un Vēja dēls, arī Pērkons un Pērkona dēls tīko pēc debesu līgavas
4\

Pamatmīts droši vien stāstīja par Saules precībām ar Mēnesi. Dilstoša

Mēness steigšanās klāt Saulei un pazušana tajā uz „3 dienam" bij ša

mīta dabas pamats (bāze). Dzimumu mīlestības rotaļas motīvi ieska-

nas tiklab Dieva dēlu un Saules meitu, kā arī Mēness un Saules attie-

cību raksturojumos. Saule un Mēness, liekas, bij tapuši pat par pre-

cību ideālfigūrām, un viņu vārdos sauca jauno pari precību rotaļas.
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Mēness kustības, aptumšošanās un grieži ir devuši vielu un

ierosmi dažādiem tēlojumiem, kur mitoloģiski elementi jaucas ar dze-

jiskām gleznām. Mēness bij iecienīts palīgs un sargs senlatviešu ka-

reivjiem, kas labprāt izlietoja naktis kara gaitām un cīņām, bet arī

grūtdieņu un sērdieņu palīgs un labvēlis. Dzimtbūšanas un klaušu

laikos par „bāra bērnu sildītāju" daudzināja Sauli.

Mēness kults liekas senlatviešos vecāks par Saules kultu. Mēness

kulta pēdas varbūt saskatāmas senā latviešu paražā svinēt precības

jaunā un pilnā mēnesī, ko apliecina Chr. Kelchs 1695. g. Par saules

kultā parasto uzlēcošās Saules apsveikšanu latviešu folklorā nekādi

tieši dati nav zināmi, bet saules noiešanu latvieši svētījuši, atturēda-

mies no dažādiem darbiem (LD 6843, —46, 25535, 27593). Sk. 17. nod.

12. Laima un citas likteņa dievības.

Laime senlatviešiem laikam vispirms nozīmēja nepersonisku spē-
ku, no kā atkarājās cilvēka, viņa lopu un mantas labvēlīgs liktenis.

Šādi uztvertās laimes miteklis ir istabas un kūts slieksnis. Ļaudis
cenšas netraucēt to un neizkustināt no labvēlīgā līdzsvara stāvokļa.

Atsevišķa cilvēka dzīvē laimei blakus izvirzīja īpašu nelaimes spēku
un katru no tiem novietoja savā pusē: laimi iedomājās pa labi, nelaimi

pa kreisi
46

.
Līdz ar Laimas personificēšanu sāka viņai paslieksni likt

ziedojumus.
Laime bij katram cilvēkam, katrai dzimtai sava. Arī atsevišķām

saimniecības nozarēm bij katrai sava laime (piem.: Govju laime,

Zirgu laime). Šāda diferenciācija pārgāja pa daļai arī uz personificēto
Laimu. Taču līdz ar personifikāciju ievadītā antropomorfizācija iero-

bežoja to: Laima palika galvenā kārtā sieviešu un viņu interešu patrone.
Tālākajā attīstībā jau nostājās personificētai Laimai blakus Dēkla

un Kārta, kas dabūja katra savu īpašu uzdevumu no Laimas funkci-

jām, līdzīgi grieķu moirām un romiešu parcēm. Pašreizējie folkloras

dati gan nedod iespēju droši sadalīt šīs funkcijas viņu starpā. P. Šmita

aizrādījums, ka Laimas nozīmi pacēlis katoļu Māras kults, izskaidro

arī līdztekus notikušo Dēklas un Kārtas nozīmes samazināšanos vēlā-

kajā laikā un viņu daudzināšanas apsikšanu. Arī šo vārdu etimoloģija
rada grūtības.

Laimas blakus figūras ir vel arī Nelaime un Ļauna diena.

Laima ir likteņa lēmēja, viņa „liek mūžu", un neviens nevar gro-

zīt viņas lēmumu, arī viņa pati nē. Sevišķi tuvu Laima stāv sievie-

tēm: viņa sarga meitu godu un tikumu, viņai ir pirmā roka jaunavu

izprecināšanā. Bet visvairāk viņas palīdzību meklē dzemdētājas, do-

damās uz „Laimas pirti". Laimas atribūti — atslēgas, peramā slota

un vecmātes nazis arī norāda uz šo Laimas darbību.

P. Einhorns norāda, ka Laima paklājusi dzemdētājām palagu un

padarījusi ar to radības par laimīgām, bet Dēkla iešūpojusi jaun-

piedzimušos un apkopusi tos. Tautas dziesmas, liekas, apstiprina šos

uzskatus. P. Šmits sakopo savus atzinumus par visām trim laimes die-

vībām vārdos: „Laima it kā stāvētu tuvāk mātei, Dēkla bērnam", „Ko

Laima nolemj, to varbūt Dēkla palīdz izpildīt un Kārta nokārtot
47

".

E. Rumba spriež, ka Laima ir radību (ģenerācijas) dievība un likteņa

lēmēja, tipiska jaunavu un sievu patrone, bet arī daži vīriešu arodi,

it īpaši tie, kas savienoti ar dzīvības briesmām (kara vīru, jūrnieku,

zvejnieku un plostnieku gaitas) atrodas viņas aizgādībā.
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Latviešu ticība Laimas noliktajam mūžam attiecas tikai uz au-

gumu, dzimšanu, dzīves biedra izvēli un miršanu473
.

Laimu sauc arī par Laimas māti. Ar to viņa tiek ievilkta māšu

kulta sistēmā, kur ap viņu grupējas ari vēl citas mātes, kas noteic cil-

vēka likteni, proti: Ceļa māte, ko lūdz palīgā dodoties ceļā, lai ceļo-
jums labi izdotos (Einhorns), Kara māte, kas ceļ karus un nemierus

(13604, 26117, —18, —27), Mēra māte jeb Guļas māte, kas atnes

sērgas un nāvi (4124, 31363, 34119, —41) un Miega māte, kuras ziņā
ir cilvēki noslēpumainajā miega laikā. Interesantas ziņas par
māšu kultu ir atrodamas 1699. g. baznīcas vizitācijas protokolā par
Lizuma un Vecgulbenes draudzēm. Kāda sieviete, dziedinādama sērgā
saslimušos mājas ļaudis, liek kazu gaļas virumu izliet uz krustceļa ar

pavēli: „Lai Ceļa māte aizved Guļas māti uz Krievzemi" (Senatne un

māksla, 1936. g., 2. burtn., 124. lpp.).

13. Lauksaimniecības dievības.

Lauksaimniekus (zemkopjus un lopkopjus) interesē kā brī-

vās dabas dievības, tā arī zemkopības un lopkopības patroni. Z. Hen-

nings 16. gs. pazīst Piena māti krupja veidā, no kura izplūst piens.
Vissenākais senlatviešu dievu saraksts ir jezuīta Stribinga ziņojumā
1606. g. par Rēzeknes un Ludzas apriņķi. Blakus debesu dievam un

zemes dievam tur minēts dievs, kas dod zivis, dievs, kas dod meža

zvērus, labības dievs, lauku dievs, dārzu dievs, lopu — proti zirgu,

govju un citu (māju) lopu dievs. Zirgu dievs nosaukts vārdā par Die-

viņu Ūsiņu (Dewing Vschinge), govju dievs — par Māršalu (Moschel),
lauku un labības dievs par Ceroklīti jeb Cerokliņu („Dewing Cerek-

licing jeb Cerekling"). Cēsu jezuītu nometnes ziņojums 1618. g. nosauc

vienīgo Cerokli, kam ziedojot pirmo kumosu no visām ēdamām lietām

un pirmo malku no dzērieniem. Kāds uz šā ziņojuma balstīts stāstī-

jums apzīmē Cerokli par hospitalitatis ille cx orco deus, t. i. viesmīlī-

bas dievu no pazemes. Valenti relācija 1604. g. min pretstatā debesu

dievam zemes dievu Cerokli (Corakle), identificējot to ar velnu.

D. Fabricijs tēlo Pērkona kultu (sk. augšā 68. lpp.).
Tad vēl 17. gs. pirmajā pusē P. Einhorns min vienu „puķu, labības

un citu zemes augļu dievu, kam kalpo ar īpašu dievkalpojumu", tad

kādā citā vietā jūras, vēju, uguns, lauku jeb druvas, dārzu, lopu, tārpu,

ceļa un krūmāju jeb mežu (der Būsche oder Holtzungen) dievus un

dievietes; dievietes vārdu viņš lieto identiski mātes vārdam. Dažus no-

saukumus viņš uzdod un pat vairākkārt piemin arī latviski, kā: Dārza

māte, Lauka māte, Lopu māte, Meža māte un Vēja māte. Meža mātei

blakus pieminēti arī meža dievi, vēl raksturota arī Ceļa māte jeb Ceļi-

nieku māte. Lange un Stenders savos darbos jau plaši izmantojuši

dažādus literārus avotus un uzņēmuši veselu rindu leišu dievību, bet

viņiem ir visas Einhorna Mātes un vēl Meža dievs un turklāt arī šādas,

laikam no folkloras ņemtas Mātes: Ugunsmāte, Udensmāte, Mēslu-

bāba jeb māte, Karamāte (tikai Lange) un Puķumate un Zemes-

māte (tikai Stenders). Zemesmātes (Erdgottin) kultu vel telo arī Hu-

pelis: Valmieras apriņķī viņai ziedojuši pie iežogotiem veciem kokiem

jeb tāpat iežogotās vietās no pirmā piena, sviesta, vilnas un naudas,

arī melnu gaili 23. aprīlī uz īpaša ziedokļa; iežogojumu turot it kā

par mājas sargu un aizliedzot tur ieiet un kaut ko paņemt. Hupelis
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uzskata šo kultu par ļoti vecu. Šai sakarā jāpiemin vēl ari no-

rādījumi zviedru laiku baznīcas vīzitācijas protokolos 1679. un

1680. g., kas liek apprasīties par pagāniskajām „Semmeslehten" jeb
„Semmeslāhten" visās draudzēs; tur arī ziņots, ka Kalsnavas un Vie-

talvas draudzēs priekš dažiem gadiem izpostītas 80 „Semmeslāhten".
Trūkst jebkādu vēsturisku ziņu par Jumi un viņa ģimeni, bet

toties atkal tādas plūst bagātīgi no folkloras un vēl mūsu dienās.

Folklora arī apstiprina vienu daļu augšā minēto māšu: Zemes māti,

Ūdens māti, Uguns māti, Puķu māti (tikai ar Ziedu mātes vārdu),

Lopu māti (to var identificēt ar Govju laimu jeb māršu). Bet folklora,

gan tautas dziesmas un ticējumi kopā, gan par sevi, min un pa daļai
arī raksturo vēl dažādas citas mātes. Meža mātei blakus arī te minēts

Meža tēvs, bet Vēja mātei — ne tikai Vējš, bet arī Vēja dēli.

Šie dati liecina, ka dabas un auglības dievu vidū ir iekarojušas

paliekamu vietu vesela rinda māšu, tā ka aiz viņām gandrīz pazūd
vīriešu kārtas dievības. Vai kādreiz vīriešu dievi ir bijuši lielākā skaitā

un plašāk pazīstami, par to nekādu datu nav. Tagad viņiem lielāka

loma ir vienīgi auglības kultā. Bet arī te blakus Ceroklim ir Ceru

māte un Jumim — Jumja māte.

Lauksaimniecības darbības sfaira nav palikusi tikai savu īpašu die-

vību ziņā. No vienas puses mājas gars ir turējis vēlāk savā aizbildnībā

arī dārza augļus un mājas lopus, no otras puses atkal debesu Dievs

ir pakļāvis sev līdz ar visu zemi (LD 1901, 32955) arī zemes auglību,
ražību un gausu. Un tā rodas izteiciens: ~Dievs dod sātu, gausu"

(Ltd. I, 403. lpp.). „Es iecēlu liepu galdu klētī rudzu apcirknī, tur

sēdēja Gausas māte, ar Dieviņu runādama, — gan jau labi norunāja:
maizītē man dzīvot" (Ltd. I, 181, lpp.). Beidzot arī Zemes mātes jeb

Veļu mātes pavalstniekiem veļiem piešķirta jau sensenos laikos sava

loma auglības un ražas ietekmēšanā. Auglības un veļu kulta saskar-

šanās laikam bij jau sen noticis fakts priekš kristietibas ienākšanas

Latvijā. Dieva piesaistīšana zemes un dzīvnieku auglībai liekas tur-

pretim kristietības ierosināta un veicināta. Folklora zina vēl labi noro-

bežot auglības rītus no debesu Dieva. Piem., zemkopja sēšanas darbus

traucē, novēlot Dievpalīgu
48

. Mājas gara ievilkšana lauksaimniecības

darbos, liekas, vēl jaunāka laika parādība, ko ietekmēja un veicināja
seno lauksaimniecības dievību apkarošana.

Saimnieku sīkstākā turēšanās pie senču druvas un mājas kulta

18. un 19. gs., atraujoties no kristīgās baznīcas dzīves un kulta
49

,
ir

arī savā ziņā liecība pirmatnējam spriegumam, ko izjuta starp aug-

lības rītiem un kalpošanu Dievam, lai gan šais piemēros Dievs jau ir

kristīgais Dievs.

Par Saules lomu lauksaimniecības kultūrā latviešu folklorā nav

zināmi nekādi aizrādījumi. Viņa visu garu vasariņu „pin rožu vaina-

dziņu apkārt miežu līdumiņu", t. i. audzina rozes līduma malās. Paša

miežu līduma attīstība it kā izslēgta no Saules darbības. Tāpēc arī

par Sauli šai sakarā nav pagaidām ko teikt. Vēlāk atgriezīsimies pie
tās 17. nodaļā. Dievu nostāda lauku auglības devēja lomā Valenti

relācija un arī daža laba tautas dziesma, bet iepriekšējās nodaļās iz-

veidotās sistēmas struktūra lika nupat arī Dievu atstāt ārpus senlat-

viešu lauksaimniecības dievību rindas vārda šaurākajā nozīmē. Sava

loma, zināms, arī viņam paliek druvas darbu veicināšanā, ciktāl tie no-

tiek zem klajām debesīm Dieva darbības sfairā. Bet tur jau darbojas
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ari citi spēki. Labvēlīga laika ziņā zemkopis jūtas atkarīgs no Vēja
mātes un Pērkona. Vēja māti mielo ar jaunrudzu, agrāk droši vien

miežu, biezputru staba galā, lai izlūgtos no viņas labu laiku, piem.,
lai vējš neizbirdinātu graudus no vārpām (F 230, 1612). Pērkonu lūdz

slacīt druvas ar lietu un lietutiņu (D. Fabricijs), ziedojot viņam dzīv-

niekus un alu. Viss pārējais atrodas zemes, bet īpaši druvas auglī-
bas dievību ziņā, kuru vārdu caurredzamā nozīmē noteic arī tuvāk

viņu tiešo darbību. Dažādo māšu loma un zemāko dabas un auglības
garu funkcijas raksturotas jau augšā 8. nodaļā (sk. 62. s. lpp.). Atliek

vēl Ceroklis un Jumis — abi ar savām blakus būtnēm.

Ceroklim P. Šmits piedēvē kuplu labības ceru veicināšanu un

Jumim lielu vārpu audzināšanu (Ltd X, 303. lpp.). Šie paskaidrojumi
pamatojas uz dievību vārdu nozīmes iztulkošanas, ko senlatviešu reli-

ģijā vispār var izmantot ar labiem panākumiem. Tikai jāpatur prātā,
ka populāras dievības iegūst nozīmi arī pāri par savu sākotnējo šau-

rāko darbības loku. Jumis-vārpu audzinātājs nav vairs lietojams, kad

runā par Linu-jumi. Un viņam blakus stāv arī visa viņa dzimta.

Jumis ir druvas kulta visredzamākā figūra folklorā. P. Šmits

apzīmē viņu par „svarīgāko zemkopja dievību vēlākos laikos" (Lm.-
2

,

38. lpp.), vērojot laikam vēsturisko liecību trūkumu. Bet grūti iedo-

māties, ka Jumja kults, kas ir izaudzis no sena pirmatnīga uzskata

par dujvārpas un citu jumju nepersonisko spēku, varētu būt tikai

jaunāku laiku veidojums. Drīzāk pieņemams izskaidrojums, ka Jumja
kults palika oficiālajiem baznīcas darbiniekiem neredzams, tāpēc
ka jumja vārds vispirms taču bija dujvārpas nosaukums un šādā

nozīmē nevarēja nevienam likties piedauzīgs. Līdzīgā kārtā taču P.

Einhornam Jāņi palikuši ārpus viņa senlatviešu pagānisko svētku

apraksta, kaut gan viņam Jāņu svinēšana nevarēja būt nezināma un

Jāņu dziesmas noteikti liecina par Jāņu svinību pagānisko raksturu
50

.

Jumja saskaldīšanās veselā saimē ir raksturīga augšā aprakstī-
tajai diferenciācijai, bet arī pretvirzienisko integrāciju apliecina Jumja
kults. Katrai labībai ir savs Jumis, katrai sētai ir savs, bet aiz visiem

šiem atsevišķajiem Jumjiem stāv tomēr viens vispārīgs Jumis. Jumim

ir tautas dziesmās starp plurālismu un totālismu plūstošs veids.

Jumja saskaldīšanās (diferenciācija) par veselu saimi, padarot viņu

par vīru un tēvu, iet roku rokā arī ar attiecīgo integrāciju. Bet šai

attieksmē vēl skaidri saredzama arī mītoloģizācijas dabiskā baze.

Jumim blakus stāv Jumīte jeb Jumaliņa, vispirms kā līgava, tad kā

sieva (Jumja māte). Labības ziedēšanas laiks ir vedību laiks
51

.
Par

vecākiem Jumju pāris top ar graudu briešanu un ražas novākšanu.

Jumja vārpas, vainags jeb josta un, liekas, arī visas citas nopļautās

vārpas un to graudu birums, eventuāli arī vēl jaunās ražas maizes

kukuļi ir personificēti par viņu bērniem Jumaleņiem, kas, atrauti no

saviem vecākiem, uzsāk savas patstāvīgās gaitas caur riju un klonu

uz klēti v. t. t. „Jumīts kliedze, Jumīts brēce tīrumiņa galiņā, atsau-

cēsi Jumaleņi arodiņa dibenā" (LD 28532) 52

.
Bet šos pašus Juma-

leņus var uzskatīt arī par Jumi. Tas ir pats Rudzu jumis, kas no-

kļuvis „pašā kula dibinā", kamēr Miežu jumis vēl atrodas „tīrumiņa

galiņā" (LD 28556, sal. F. 144, 170.). Nule raksturotais vairums ir

kļuvis citā aspektā atkal par vienību.

Arī Jumja izskatu un apģērbu attēlojot, tautas dziesmu gleznas

palikušas ļoti tuvu dabiskajam pamatam. Viņam ir zaļi svārki (sējas
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krāsā) un dzelteni zābaki (nobriedušas labības krāsā). Uz viņu lai-

kam attiecas arī tēlojums (26063-1 pielik.): Es nezinu, kas par vīru

iet pa ceļu dancodams: miežu svārki, rudzu kreklis, apenīšu cepurīte.

Jumja darbības sfaira ir druvas auglības un gausas (svētības)
uzturēšana vispār, un šai lietā viņu atbalsta visa viņa dzimta, pēc vaja-
dzības atdaloties no viņa jeb atkal saplūstot ar viņu kopā.

Ceroklim Stribinga ziņojums no Latgales arī piešķir vispārīgāku
nozīmi: viņu nosauc par lauku un labības dievu (deus agrorum fru-

mentorumque), no kura gaida lielāku jeb mazāku palīdzību atkarībā

no ziedojuma lieluma (vērša, sivēna, vistas v. t. L). Spriežot pēc kop-
teksta, viņš ir viens no tiem, kam ziedo pie divi kokiem, vīrieši pie
ozola, sievietes pie liepas. Viņam kā auglības dievam arī labi piederas

pirmais kumoss un pirmais malks, ko piemin Cēsu jezuītu ziņojums
arī no Latgales. Arī viņa saistīšana ar zemi un pazemi pārējos radnie-

cīgajos ziņojumos liecina, ka 17. gs. sākumā Cerokļa nozīme jau vis-

pārināta.

Līdzīgā virzienā iet arī teika par Cerumāti, kas dzīvojusi Cīravā

saudzējamā, tā tad svētā, mežā, un labprāt palīdzējusi lūdzējiem, bet

sodījusi ceru, krūmu, koku postītājus; viņas mītne (teika saka: kapa

vieta) bijusi ar zaļu mauriņu apaugusi augsta smilšu kopa starp divi

kokiem (LP VII, 335. lpp.). Nav gan ziņu par šīs Cerumātes sakariem

ar labības cerošanu, bet 17. gs. varbūt nāca arī pie viņas abiem kokiem

ar ziedojumiem, lai izlūgtos svētību laukiem un labībai tāpat kā Lat-

galē pie Cerokļa. — Kad Ceroklis un varbūt arī Ceru māte ieguvuši

jau vispārīgāku lomu auglības kultā, — par to nav iespējams spriest.
Drīzāk tas varētu būt noticis priekš kristietības ienākšanas nekā

pēc tam.

Bruņenieks, pieturēdamies pie augšā minētā sekundārā izteiciena

par Cerokli kā „viesmīlības dievu no pazemes" identificē viņu ar

ugunskura bluķi, kas kvēlo pavarda dobē (IMM 1931 I, 54. lpp.) un

tādā kārtā saista viņu ar pavarda kultu resp. savu pirmsenci Vecotēvu

(sk. augšā 48. lpp.). Bet druvas kulta sakari ar pavarda kultu nav

pirmatnēji. Tie, šķiet, datējami jau kristietības virskundzības laikos, kad

baznīcas un valdības vajāšanas spieda ierobežot un apvienot senos

kultus.

Lopkopības dievību rindā pirmo vietu, liekas, ieguva Govju laima

jeb Govju mārša. Viņas tālāko kar jēru veicināja viņas vārda līdzība

ar Māru, kas katoļu laikos sekmīgi sacentās ar senlatviešu Laimu sie-

viešu dzīves un darbības patronātā.

Dažādus ļaunumus lauksaimniecībā latviešu folklora atvasina no

cilvēku — burvju, raganu, skauģu maģiskās rīcības. Pat dabas spēku
izdarīto postu liek uz viņu birkas. Tāds uzskats jau varētu būt vēlāku

laiku attīstības auglis, bet latviešu zemes un dabas īpatnējie apstākļi

(sk. augšā 5. nodaļu) ļauj datēt to atpakaļ sirmajā senatnē un līdz ar

to uzskatīt cīņu pret skauģiem par svarīgu jautājumu mūsu senču

lauksaimniecības kultūras maģiskajā pamatojumā un veicināšanā.

14. Senlatviešu dzimtas kults. Pirmais gods.

„Pirmatnīgais cilvēks doma un darbojas kollektīvi (G. v. d.

Lovs). Kopība ir cilvēkam dota no sāktā gala. Tā ir dzimtas un cilts
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kopība, kurai tiklab vienai kā otrai ir pamatā faktiska jeb arī tikai

fiktīva asinsradniecība. Šāda indivīda kopsakarība ar kollektīvu ir

svēta, tai ir iekšā sava noslēpumaina vara, kas jācienī un kas jāno-
drošina katram kollektīva loceklim, kas grib šīs varas svētību bau-

dīt. Kopība sarga un apgādā atsevišķos locekļus, bet katram no tiem

ir jākalpo kopībai. Personiskās attiecības ir reizē tiesiska kārtība

un reliģiska sakarība.

Dzimtas organizācijā ir svarīga locekļu pienākšana ar dzim-

šanu un precībām un aiziešana viņā saulē. Tāpēc trīs momenti

cilvēka mūžā izceļas pāri par ikdienu ar īpašiem dzimtas kulta

aktiem un trīs dienas — „dzimstamā, mirstamā, tautiņās ejamā" —

dabū katra savu attiecīgu „godu". Reliģijvēsturnieki apzīmē šos go-

dus par „pārejas rītiem" (rites dc passage, sk. A. van Gennep —

Les rites dc passage, 1909.). Vara sastopas šais gadījumos ar dzīvi,

un „varas aizkārtā dzīve piegriežas varai" (G. van der Lovs)
53

.
Kri-

tiskie brīži prasa ārkārtēju atbalstu un palīdzību.
Notikušā jeb notiekošā fakta sabiedriskā jūridiskā sankcija un

kultiskā sakrālā svinēšana ar īpašu „godu" padarīja to par piln-

vērtīgu, atzina to publiski. Tā bij tā sauktā „daudzināšana". „Kādu

godu dzerame, tādu daudzināme". Goda nozīmi pacēla radu piedalī-

šanās, un tā norisi padarija krāšņāku un daudzpusīgāku sakrālais

mielasts — dzīres („dzeršana", bet zināms arī ēšana) un dažādu

ticējumu elementu piesaistīšana. Liela loma bij ļaunu spēku un garu

atvairīšanas rītiem, bet daudz svarīgāka vēl bij pozitīvo spēku kon-

centrācija un kāpināšana ar vārdiem un darbiem, ar kulta un ma-

ģijas aktiem.

Pret dzimtas godu svinēšanu kristīgajai baznīcai ir bijis samērā

maz iebildumu. Nav zināmi pat nekādi pārmetumi par rītiem un

ticējumiem, kas notika mājās sakarā ar kristību; P. Einhornam lai-

kam nepatika tikai latviešu mazcienība pret kristīgajiem kristīja-
miem vārdiem (S. r. L 11, 588. lpp.), bet ir vēl līdz pat 18. gs. apka-
roti mēģinājumi izvairīties no baznīcas kristības vai mazākais novil-

cināt to „dažas nedēļas un vairāk" (KKO). Attiecoties uz precībām,
zināma tikai līgavu zagšanas nosodīšana un cīņa pret izvairīšanos

no baznīcas laulības un tās stingrajiem noteikumiem 15. un 16. gs.

un pret rupjajām (apdziedāšanas un guldināšanas) dziesmām un pār-

mērīgu ēšanu un dzeršanu kāzās 17. un 18. gs. Vairāk nosodīja pēc

būtības, senās bēru paražas: apbedīšanu senču kapenēs un dvēseļu
mielošanu bērēs un pēc apbedīšanas.

Senlatvieši no savas puses, liekas, samērā viegli padevās pra-

sībai likt kristīt bērnus un likties laulāties baznīcā. Baznīcas svētību

varbūt uzskatīja vēl par vēlamu aizsardzības un svētības pastipri-

nājumu jaunpiedzimušajiem un jaunajam pārim. Tā kā mirušajiem
tādas vairs nevajadzēja, tad arī izvairīšanās no baznīcas piedalīšanās

apbedīšanā ir turpinājusies daudz ilgāk nekā atraušanās no kristī-

bas un laulības. Var jau gan būt, ka praktiskas neērtības nogādāt
mirušos baznīcas iesvētītā kapsētā bij arī savu tiesu minētās ilgsto-
šās opozicijas cēlonis. — Katrā ziņā zīmīga parādība ir tā, ka baz-

nīcas ceremoniju kristībās un sevišķi precībās noteikti norobežoja

no tā goda, ko svinēja paši mājās. Par kristībām to apliecina vēl

19. gs. uzrakstītās ziņas, ka kristību dzīres ar savām vecajām iera-

žām nošķiramas no baznīcas kristībām (LD I, 199. lpp.). Par kāzām



108

zināms, ka Vidzeme vel 18. gs. sakuma pati baznīca negribēja atļaut
sākt tās tai pašā dienā, kad notika laulāšana

54

.

Rekonstruējot trīs lielos dzimtas godus, jānorobežojas no kris-

tīgās baznīcas ceremonijām un jāizslēdz ar tām saistītās darbības

un elementi (piem.: kristības baznīcā, kūmi, krusts), bet jāievēro arī

tas apstāklis, ka dzimtas dzīve senlatviešos ap 1200. g. stāvēja jau
samērā augstā sabiedriskās kultūras līmenī, — kas gan neizslēdza

zināmu pirmatnīgu rituālu elementu paturēšanu praksē, dodot tiem

vajadzības gadījumā jaunus izskaidrojumus.
Pirmais no senču godiem — vārda došana jaunpiedzimušajam

un viņa oficiālā uzņemšana dzimtā — ir zaudējis savu pirmatnējo

vārdu, kāds jādomā tam ir bijis, un patvēries zem kristīgo kristību

nosaukuma. Sauksim to par pirmo godu — neutrālā vārdā.

P. Šmits izsakās ļoti skeptiski par iespēju attēlot šā goda rituālu

priekškristīgos laikos
55

: „Mums nav vairs uzglabājušās nekādas pa-

gānu ticības kulta dziesmas
...

Ja arī šis tas mantots no aizvēstures

vārda došanas ceremonijām, tad viss jau piemērots jaunāko kristību

ierašām". Taču šo un to mēs tomēr varam par šīm ceremonijām
izteikt.

Pirmo godu dažas dienas šķīra no radībām. P. Einhorns nav

vairs varējis izzināt, vai šo dienu skaits senlatviešiem bijis noteikts

un visur vienāds, bet uzsver, ka vārds dots drīz pēc radībām vēl

kuslam bērniņam. P. Šmita apgalvojumu, ka kristības notikušas

devītajā dienā pēc radībām, cik man zināms, atbalsta tikai ziņas

no Gatartiešiem Dzērbenes draudzē (LD I, 178. lpp.). Šis atstatums

liekas kristīgo laiku noteikts, jo tuvu stāv Vidzemē zviedru laikos

ievesto Zviedrijas 1686. g. baznīcas likumu noteikumam, ka bērni

jākristī ne vēlāk kā astoņu dienu, t. i. nedēļas laikā (innerhalb des

achten tages). To pašu apmēram prasīja arī Kurzemes baznīcas likumi

(KKO) 1570. g., ka jākristī bērni, drīzi pēc radībām (balde nach der

geburt). 18. gs. pirmās puses prakse Vidzemē arī neatbalsta šo norā-

dījumu: bērnus mēdz kristīt trešajā, ceturtajā dienā. — Drīzāk tā

tad varētu pieņemt, ka starp radībām un pirmo godu lika 3 dienas.

Grūtniecībā un radībās redzēja noslēpumainā dzīvības spēka
darbību, pret ko izturējās ar lielu bijību un saudzību. Māte un

bērns bij šā spēka piesātināti, un tāpēc laikam arī radības iekārtoja

pirtī, vietā, kur citi ļaudis neiegriezās, un dzemdētāju novietoja uz

zemes, kas laikam atgādināja Zemesmātes klēpi. Bijība pret dzīvības

spēku un cenšanās nosargāt jaunpiedzimušo no ļaunajām varām pie-

pildīja visas pirmās dienas ar dažādām aizsardzības ceremonijām,
kuru vidū īpaši jāmin pirtīžas; šis vārds varbūt aptvēra visas bur-

vības, kas bij jāpiedzīvo jaunpiedzimušajam pirtī pirmajās dienās.

Ūdenim un ugunij kā šķīstīšanas līdzekļiem bij sava loma (mazgā-

šana, saru pēršana). Netrūkst arī zieda Laimai. Raugos iešana,

ciemkukuļa nešana un mielošanās notika vēlākos laikos priekš kris-

tībām, bet vai tas tā bijis arī no sākta gala? vai agrāk šīs gaitas

nepiekļāvās pašam galvenajam aktam? Šūpuļa līksts ciršana katrā

ziņā noteikti saistīta jau ar šīm svinībām.

Vārda došana jau pati par sevi nozīmēja jaunpiedzimušā indi-

viduālās personas atzīšanu, un ar to dabiski saistīja oficiālo uzņem-

šanu dzimtā, svinīgi paziņojot vārdu (LD I, 487. lpp.) un laikam

augsti paceļot gaisā bērnu (sal. 484.). Galvenā loma šai paziņošanā,
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ka ari visa goda bus bijusi dzimtas galvām. Velaka laika daudzināja

īpašu dižvedēju jeb dižo kūmu (LD I, 171 s. s. lpp. passim), sauksim

viņu par dižo radu. — Un pašu paziņojumu izdarīja goda vieta —

pie stulpiņa.
P. Einhorns norada, ka meitenēm esot devuši putnu vārdus, bet

vīriešu vārdus viņš neesot izzinājis (S. r. 1. 588. s.). Senraksti nav

diemžēl uzglabājuši nevienu latviešu sieviešu vārdu no 13. gs. Mums

zināmie tā laika vīriešu vārdi nav dzīvnieku vārdi, bet satur dažādus

zīmīgus vienkāršus un saliktus jēdzienus, kā tas arī vispār mēdz

būt. Vērtīga ir Vecgulbenē uzrakstīta ziņa, ka bērniem doti vectēva

jeb vecmātes vardi.

Attēlot pilnīgi pirmā goda norisi nav iespējams, bet uzrakstītas

ziņas dod dažus vērtīgus, šķietami pirmatnīgus elementus rekonstruk-

cijai. Darbību pavada atbilstošām dziesmām, ko dzied sievietes, „stā-

vēdamas gar malu", vai iedamas kustībām „nopakaļ" (489. s. lpp.).
Priekšā stādīšanai sekoja bērna apsveicināšana un apdāvināšana.
Dižais rads pirmais „dīda" jeb „dancina" bērnu, t. i. nes apkārt

pa istabu dejas soļos un dzied, tad nodod to nākošajam radam, pie-
saukdams šo vārdā; un tā uzstājas pēc kārtas visi radi. Puiku dīda

papriekš vīrieši, meiteni — sievietes (LD I, 489): „Lec Dievis pa

priekšu ar mīļu Laimu (tagad dziesmā: Māru), es lēkšu pakaļā ar

savu.. .", „Shdi, bērniņ, no roku rokas" jeb „Līgo, bērniņ (tag.
dziesmā „pādīte"), uz manu roku, no manu roku uz otra (NN) ro-

kām" (LD 2340—43). Dīdīšana notika laikam nevien istabā, bet

visā sētā. Puiku nesuši trīsreiz ap zirgiem, meiteni ap govīm (Kok-

nesē). Varbūt pirmajā godā iekļāvās bērna pārnešana no pirts uz

šim gadījumam izpušķoto („zīlēm un sienu izkaisīto", Ltd. I, 527.

lpp.) istabu. Tad arī lekšana pār istabas slieksni ierindojama citu

darījumu rindā. „Namā neteikšu NN vārdu, teikšu teikšu istabā šū-

puļa vietā!".

Apdāvināšanu izdara ar novēlējumiem dziesmas vārdos, ar sim-

patētiskās maģijas paņēmieniem — zīmīgās kustībās — un naudā jeb

graudā ar priekšmetiem, ko saņem māte. Šīs dāvanas laikam dod

iemeslu runāt par „pādes pirkšanu" (LD I, 488. lpp.). Ar to uzņem-

šana rados ir notikusi.

Arī mājas garam stādīja priekšā jauno dzimtas locekli. Pēc

dīdīšanas grasījās sviest bērnu aizkrāsnē jeb pakrāsnē (LD 1570—

1571), mājas gara mītnē. Šai sakarībā laikam ierindojami arī norā-

dījumi, kas vēlāk attiecināti uz pārnešanu no baznīcas, proti: bērna

nolikšana uz akmens, kas iemūrēts kulā krāsns priekšā (Ltd. I, 485.

lpp., Ērgļos), liekas, arī citādi mīklainais norādījums, ka ienes

bērnu pie vecmātes aizceplī (turp. 490. lpp.)- Ugunskuru piemin arī

citas ziņas: Bērna nesēja paņem uz baznīcu līdz no ugunskura oglīti

un iemin labo kāju pelnos (turp. I, 483. lpp.)- Varbūt kādreiz mājas

gars dabūja aizkrāsnē pirmdzimto (?) bērnu par ziedojumu, bet

vēlāk tā vietā deva „lupatu bērnu" (kādu piemin vēl tagad dīdīša-

nas aprakstā, turp. 489. lpp.). 13. gs. gan vairs bērnu ziedošana nav

domājama, un tai vietā būs bijis ieviesies jau minētais maņu ziedo-

jums, ko atbalstīja arī ēdiena un dzēriena zieds, piem.: paleja alu

zem galdauta stūra (Ltd. I, 488. lpp.). Pietika ar grasīšanos sviest

aizkrāsnē, kam sekoja bērna novietošana mātes gultas „kājgaļu

cisās" (LD 1572—74,-75, sal. Ltd. I, 486. lpp.).
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Maģiski paņēmieni pavadīja arī bērna tīstīšanu un šūpļa kār-

šanu, bet tie jau attiecas uz jaunās dzīvības uzturēšanu, veicināšanu

un pasargāšanu no ļaunām ietekmēm. Bērnu slēpj vecāku pagultē.
Bērna autiņos pietin klāt maizi, sāli, naudu. Šūpuļa līksti cērt pui-
kām ozola jeb bērza, meitām liepas, bērza jeb egles. Šūpulī arī liek

ziedu: maizi, sāli, naudu (Ltd. I, 494. s.). Bet arī šais darbībās pa-

rādās vēl dzimtas kopības gars. Vienas mātes bērnus tina svinīgajā
reizē ar vienu jostu un ģērba vienā un tai pašā kreklā (turp. 482. s.).

Liepu kriju šūpuli gādāja radi pirmajam bērnam, un tas palika arī

nākošajiem (turp. 490. lpp.). Līksti cirta visi, katrs pa skaidai. Di-

žais rads arī pakāra šūpuli un iešūpoja bērnu.

Bagātīgs mielasts un krietna iedzeršana piederēja pie pirmā

goda rituāla. Galvenais ēdiens vēl samērā vēlā laikā bij latviešu

senais grūdenis jeb zīdenis: grūstu miežu putra ar cūkas gaļu (gal-

vas pusi), kam piedzēra klāt alu (Ltd. I, 488. lpp.). Kopmielasts ir

kopības pastiprinājums; viesi liek vēl galdā arī savu ciema kukuli.

Pilnīga baudīšana nozīmē dzīvības spēka kāpinājumu. Kristības dzer

trīs dienas (Ltd. I, 490. un 495. lpp.: div—trīs dienas). Mielasta pir-

matnīgums izceļ tā sakrālo raksturu.

15. Dzimtas kults. Vedības.

Kāzas nav pašu latviešu vārds, tas aizņemts no lībiešu valodas

(kuož) tāpat kā laulāšana (no loul, dziedāt, laulāt), un abi vārdi

laikam pārnākuši latviešu valodā līdz ar kristīgās baznīcas valodas

sākumiem 13. gs. Senie latvieši sauca kāzas par vedībām, un tām

papriekš gāja precības un derības.

Indoeiropiešu pirmtauta pazina līgavu zagšanu un līgavu pirk-
šanu, un no tās abus apsievošanās veidus pārņēma latvieši. Daži

dokumenti viduslaiku beigās vēl min sievu zagšanu
56

. Bet 16. gs. jau
dzirdam, ka „zemnieki, kas dzīvo tuvu pilsētām un kas mācīti Dieva

vārdos, jau pilnīgi atstājuši un atmetuši šādas un tamlīdzīgas para-

žas un tādas vairs nepieļauj" 57

.
Varbūt arī jau ap 1200. g. līgavu

zagšana bij pa daļai tikai „veca tiesa", kas darāma, tā sakot, „goda

dēļ" (K. Barons), kā tas vērojams vēl 18. un 19. gs. Bet mazākais pa

daļai toreiz 13. gs. vēl notika līgavas laupīšana jeb zagšana, kā to

attēlo K. Barons Latvju dainās (111. 1., 2.—4. lpp.). Tai blakus gan

bij arī parasts iegūt sievu ar pirkšanu un derēšanu (sk. turpat 4. s.

lpp.), uz ko norāda vecie vārdi līgava (no „līgt") un precēšanās (no

„preces"). Šais gadījumos jau bij vietā precības un derības, kas at-

krita, ja līgavu ieguva ar varu jeb zagšus. Kur zagšana bij tikai

ceremoniāla paraža „slavas pēc", tur jau neiztika arī bez precībām

un derībām. Uz tām tad arī krita sava daļa no dzimtas kulta rituāla.

Bet galvenais akts tomēr bij un palika vedības, līgavas ievešana

līgavaiņa dzimtā un iedzīvē. Un vedību norisē labi saskatāmas

vēl „tūkstošiem gadu vecās parašas" (P. Šmits), kas sakņojas dzimtas

satversmes trādicijās un dzimtas kulta prasībās.
Vedības bij kritisks laikmets galvenā kārtā līgavai, kas pārgāja

no vienas dzimtas otrā, bet arī līgavainim, kam vajadzēja drošības,
ka ar viņa jauno dzīves biedri viņa dzimtā nav ievests nekāds trau-

cēklis un posteklis. Kritisks moments bij arī pirmā dzimumu sa-

tiksme, kur vajadzēja atraisītajam seksuālajam spēkam dot īsto
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mēru un virzienu un gādāt par kopdzīves auglības nodrošināšanu.

Vispār bij arī jābūt nomodā pret ļauno varu iejaukšanos un jāprot
atvairīt tās. Viss tas uzlika lielu atbildību vedību vadītājiem. Folk-

loras dati norāda uz vedību vecākiem abās pusēs, bet galveno no-

teikšanu liek līgavaiņa puses vecākā rokās (LD 111. 1, 95. lpp. no

Dzērves un Dignājas); viņu sauc visvairs par dižvedēju, bet arī par
lielmani (turp. 48. lpp., zelgaviešos). Tas ir līgavaiņa dižais rads,

pavecīgs gados, bet arī ievērojams cienā un noteikšanā.

Dzimtas maiņai jau pašai par sevi bij nepieciešama sakrāla

svētība, bet vēl īpašs reliģisks moments bij atraisīšanās no vecā

mājas jeb pavarda dieva un pāriešana jaunās mājas dieva ziņā un

gādībā. Svētību izlūdzās visos gadījumos galvenā kārtā no Laimas,
savukārt arī no Dieva, bet mājas dievs jau bij katrā gadījumā savs,

kaut arī viscaur ar vienādu raksturu. Uz pāreju no vienas mājas
otrā laikam zīmējas arī „laipu mešanas" simbolika, bet attiecīgās
tautas dziesmas (18752—18803) ir pārāk lakoniskas, lai no tām va-

rētu izlobīt kaut kādu noteiktu saturu.

Kādā kārtā samierināja līgavas vecāku mājas garu ar viņas

aiziešanu, par to nav uzglabājušās nekādas ziņas. Zagšanas gadī-

jumā jau nevarēja arī par izlīdzināšanos ar viņu miera ceļā lāgā
runāt. Viņš jau vispār bij panācnieku (panāksnieku) pusē, bet viņa
vara bij ierobežota ar dzimtas īpašuma robežām. Runa varētu būt

par kādām veltēm mājas garam jeb par aizvedamās līgavas paslēp-
šanu viņa vērībai un kāpinātu vedēju steigu

58 (traukšanās no vietas

lēkšus, LD 111. 1, 31. lpp.). Veltes ceļā — pie aizkārtnēm jeb visur,

kur redz uguni, — laikam domātas par ziedu tiem māju gariem,
caur kuru robežām nācās cauri jāt. Veltes pie ūdeņiem un krust-

ceļiem, jādomā, bij ziedi Udensmātei un Ceļamātei (Ltd. VIII, 10.

lpp.). Neaizmirsīsim, ka līgavas zagšanas gadījumā varēja ceļā no-

tikt arī īsta zobenu cīņa starp vedējiem un panācniekiem jeb tau-

tieti un bāleliņu 59

.
Laima pavada līgavu tautās (17838 un 18615).

Daudz svarīgāka lieta bij tomēr jaunās mājas gara labvēlības

nodrošināšana. Dažas paražas it kā norāda uz mēģinājumu apmā-
nīt viņu — iedabūt līgavu slepus viņa darbības iecirknī. Līgavai
uzsedz līgavaiņa svārkus un viņa mātes villaini (LD 17950,—51 un

—53). Ceļā uz jaunajām mājām līgavai aizsedz acis. Rendā pat visu

galvu ietinuši baltā palagā, ka pat degunu nevarējuši redzēt (LD
111. 1, 79. lpp.). No dažām vietām ir ziņas, ka līgavai aizsien acis

tikai tad, kad tuvojas mājām (turp. 58. s. lpp.), pat ieved viņu istabā

vēl aizsietām acīm un tā ved trīsreiz ap galdu (turp. 54. lpp.); pir-

majā vakarā pat vispār neļauj viņai atklāt seju (turp. 97. lpp.), ma-

zākais mielasta laikā ne (35. un 49. lpp.). Dzirdam arī par uguni,
kas sakurta mājas tuvumā, lai līgava varētu sasildīties (12., 47. un

62. lpp.), t. i., liekas, ne tikai šķīstīšanās un ļaunu garu atvairīšanas

rītus, bet arī pievienošana jaunās mājas kultūrai (līgavu pie uguns-

kura mīzina un pacienā ar alu). No jaunajām mājām sveicina viņu

ar alus kausu un ielej alu pat vedēju zirgiem acīs (turp. 9.. 79. un

84. lpp.). Vietām neveda līgavu sētā pa vārtiem, bet pa īpašu sētā

izplēstu caurumu. Nocelta no zirga, līgava uzkāpj uz vīra mātes

paklātas villaines; celšus viņu pārceļ arī pār slieksni, un viņpus tā

viņa sper atkal pirmos soļus uz baltas villaines
60

. Ar zobenu, dūci,

pātagu jeb veseri uzcirsts krusts uz mājas durvīm jeb sliekšņa ir



atvairīšanas žests pret ļauniem gariem un skauģiem: cērt pušu

„ļauno dienu" un cērt iekšā laimi (LD 18824,—26). Visas darbības

pavada ar dziesmām.

Bet ir arī runa par līgavas veltēm pie sliekšņa, tā tad ziedoju-
miem mājas gara labvēlības iegūšanai. Un tamlīdzīgas veltes atkār-

tojas istabas iekšpusē.
Tā sauktā Sudaviešu grāmatiņa (1530. g.) tēlo zīmīgu suda-

viešu paražu Austrumprūsijā. Līgavu pie jauno māju robežām sa-

gaida kāds no nākošajiem radiem ar degošu pagali vienā un pilnu
alus kausu otrā rokā, aptek trīs reizes ap viņu un pasniedz viņai
dzērienu, atgādinādams sargāt uguni savās pašas jaunajās mājās,
kā viņa darījusi to tēva mājās. Pie mājas durvīm līgavu apsēdina

uz krēsla un pienes viņai apsveikuma malku. Pēc uzdzeršanas ved

līgavu ap pavardu, tad viņu atkal apsēdina krēslā un mazgā viņai

kājas; ar mazgājamo ūdeni apslaka viesus, līgavas gultu, lopus,

māju un istabas lietas (hausgerethe). Tad līgavai aizsien acis, ap-

triepj lūpas ar medu un ved pēc kārtas pie visām mājas durvīm.

Ar vienu kāju (labo) viņa sper pa katrām durvīm, un kāds, iedams

viņai nopakaļ, kaisa pār viņu visādas sēklas: kviešus, rudzus, mie-

žus, auzas, linsēklas — ar vārdiem: „Mūsu dievi dos tev visi pa pilnam,

ja tu paliksi pie mūsu tēvu tēvu ticības". Guldot gultā, līgavu sit

un viņai ar līgavaini pasniedz uzkodām ceptus āža, vērša jeb lāča

pautus. Dzīrēm nekauj rūnītus lopus
61

.

Šais rītos no vienas puses izpaužas sensenie paņēmieni tuvināt

līgavu mājas gara pavardam un visai mājas dzīvei. No otras puses

jau sēklu kaisīšanā redzami auglības kulta elementi, un no „auglī-

gās" barības gaida pāra auglību. Stāstījums par sudaviešu paražām

noskaidro, ka latviešu folklorā minētā līgavas sagaidīšana ar uguni
un alu (sk. iepriekšējā lpp.) ir sens ar mājas kultu sakarīgs rituāls, un

rāda mums virzienu, kādā jāiedomājas tālākās senlatviešu vedību

ceremonijas. No Chr. Kelcha Lieflāndische Historia etc, kas sarak-

stīta ap 1690. g., dzirdam vēl, ka latvieši svinējuši kāzas augošā un

pilnā mēnesī, ka pie galda līgavai liekot klēpī mazu bērnu un sievas

dziedot visādas dziesmas, ka līgavai jāejot pie pavarda un citām vie-

tām, jāmetot tur nauda un jānolejot alus (20. lpp.). A. V. Hūpelis

savā Topographische Nachrichten 11, 1777, 192. s. lpp., aprakstī-
dams sava laika kāzas, starp citu piemin arī bērna likšanu līgavas

klēpī; arī ūdens spaini, kur līgava ar līgavaini kopā mazgājas pēc

pirmās kopguļas un ko pēc nomazgāšanās steigšus apgāž (sal. LD 111.

1, 22., 33. lpp. un 75. lpp.). Chr. D. Lenčs savā latviešu sprediķu grā-
matā (1764. g.) raksta 252. lpp. „Pie ievešanas iekš jaunu māju būs

tai brūtei vai maizi, vai cimdus, vai naudu visās kūtīs, ķēķes plaukti
vai seirī, akas malā, pirtī un citos kaktos izvadātai aizmest". Šīs

ziņas apstiprina un papildina J. G. Kola un citu ziņas no 19. gs. un

folkloras dati Kr. Barona Latvju dainās un citur62

.
No tām dabūjam

iespēju iztēloties līgavas priekšāstādīšanu līgavaiņa mājas garam.

Pamatīgs ir M. Ārona apraksts no bērzoniešiem: „Istabā krāsns

priekšā kuras uz mūrīša skalu uguns, blakām stāv galdiņš ar piena
cibu un pāri plāceņu, „raušu grozu" ...

Istabā ienākusi, brūte iet

vispirms pie uguns krāsns priekšā, apsilda uz tās rokas, pārlauž vēl

kādu skalu un uzmet virsū. Tad apsēžas uz beņķīša. Te viņai ne-

jauši ieliek klēpī bērnu, lai to paauklē .. .
Brūte apdāvina viņu vai

112
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nu ar maizes kukulīti, kam apsieta apkārt prievīte ... jeb ko citu
.. .

Brūte pārlauž vienu plāceni, ko tāpat atkal noliek. Projām iedama,

viņa atstāj uz galdiņa ziedu" (LD 111. 1, 21. lpp.). Citas ziņas tēlo,

ka līgavu ved namiņā, trīsreiz ap katlu, kas karājas virs uguns (LD

pie 18843), ka vispār lielais vedējs ar līgavu, līgavaini un citiem ve-

dējiem apiet visi rindā trīs reizes apkārt istabas vidū (LD 111. 1,
32. lpp.), ka viņu ved pie ugunskura sasildīties (LD 111. 1, 47. lpp.),
ka viņa met ziedus uz krāsns (teksts saka — circeņiem, Mājas viesī

1862, Nr. 44), jeb aiz rijas krāsns (LD turp., 53. lpp.), arī istabā iet

trīsreiz ap skalu plēšamo akmeni un ziedo dobes kaktā, t. i. cepļa
pāri cimdu (97. lpp.). Visas šīs ziņas, izņemot pēdējo, gan

attiecas uz Vidzemi, bet visas kopā tās tomēr noteikti apstiprina

seno latviešu vedību paražu — pievest līgavu jaunās mājas garam

ceremoniālā procesijā, ejot trīs reizes ap viņa mītni: „Vedīsim ve-

dekliņ' namiņā sildīties; vecais tēvs jau guni kūra, vedekliņas gaidī-
dams" (18843). Vedeklas zieds pie pavarda jeb krāsns naudā jeb

graudā (plācenis, bet arī audums vai adīklis) nodrošina viņai mājas

gara labvēlību jaunās kopdzīves iesākšanai. Vēlāk līgava apstaigāja

pēc kārtas un noziedoja jeb „mētāja" malas, t. i. visas svarīgākās
vietas jaunajās mājās, bet it īpaši tās, kur nāksies pašai darboties,

kā: kūtis, klēti, riju, pirti, dārzu, aku jeb avotu, upi, velētavu, mal-

tuvi, maizes abru, katla kāsi v. t. t. Par ziedu noder galvenā kārtā

adīkļi un pinumi (prievītes). Tā viņa stājas tiešā sakarā ar visām

malām un to īpašiem spēkiem un sarggariem. Šai gaitā līgavu pa-

vada visi radi (dažās vietās saka, ka tikai sievietes ar vīra māti

priekšgalā). Katru ziedojumu ievada un pavada īpašas dziesmas

pēc noteiktas formas: „Ziedo (veltī), mārša, ko ziedo, ziedo labi (jeb:

savu) ... (to un to) 62a." Notiek arī jauno radu (vispirms vīra mātes)

apveltīšana, kas it kā nostiprina uzņemšanu viņu vidū. Plānenieši

tagad zina stāstīt: „Dzīviem radījumiem brūte dod veltis, nedzīviem

ziedu" (Ltd. VIII, 13. lpp.). Toreiz arī malas nebij nedzīvas. Rie-

vaina, dievaina tautiņu sēta, kur kāju spēru, tur zieda vajag" (LD

25560). Un ja tagadējo paražu atstāstījumos gandrīz visur radu veltī-

šanu min priekš malu ziedošanas, tad senāk tas laikam bij otrādi (sk.
arī Bērzones paražu aprakstu LD 111. 1, 24. lpp.).

Līdzās veltīšanai laikam drīkst lēzēt senajos laikos arī līgavas

mazgājamā ūdens uzslacīšanu visām jaunās mājas lietām. Ēšanai

kopā pie viena galda un ciema kukuļu izmaiņai jau arī ir apvienoša-
nas nozīme, un kamēr šāda apvienošana nav notikusi, citas dzimtas

piederīgajiem ir „sveša smaka istabā" (16295,—6). Ar jaunās saim-

nieces smaku mājas garu iepazīstina, apsvilinot tai matus pie pavarda

(LP VII, 329. lpp.).
Jaunā pāra auglību centās nodrošināt jau ar vedību laika izvēli

— augošā jeb pilnā mēnesī. Jaunajā dzīves vietā līgavai sēdina klēpī
bērnu, jo bērna auklēšana būšot tagad viņas darbs; to laikam arī

uzskatīja par analoģijas burvību. Labības graudu kaisīšanu ap jeb

pār līgavu paredz tautas dziesma „Sveši ļaudis miežus sēja pa ma-

nām kājiņām" (19084), un tas laikam arī bij netikvien druvas, bet

arī dzimtas auglības veicināšanai. Arī zaļā eglīte, ko eglītes nesējs
no līgavas tuviniekiem ar lielu skubu steidzas uzspraust jumta galā,
ir auglības simbols; eglītes nesējam vēlāk sarga loma pie jauniešu

gultas (LD 111. 1, 93., sal. ar 95.).
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īpaša nozīme vēl bij jaunavas vainaga noņemšanai un cepuro-

šanai (sievas auta apsiešanai jeb cepures uzlikšanai), ar ko līgavu

no meitas kārtas iecēla sievas un nākošās mātes kārtā
63

.

Izdarīšana

gāja kopā ar dziesmām un apdziedāšanu; sekoja vainaga kukuļa jeb
karašas izdalīšana no jaunās sievas klēpja (24834; LD 111. 1, 58. lpp.).
Ir arī ziņas, ka sadala līgavai un līgavainim medus maizes riku un

liek abiem dzert no viena kausa (LD 111. 1, 62. un 68. lpp., bet 33.

lpp. un 53. lpp. — sviesta riku).
Vēl zīmīgāks rituāls bij jaunā pāra guldīšanai īpaši uztaisītā

gultā. Ar vārdiem un kūlieniem piekodina mīļi dzīvot; sadiedz abus

kopā. Jau gultas vietas izvēle klētī, graudu svētības glabātuvē, liekas

zīmīga. Pagalvī liek maizes kukuli un darba rīkus, ar kuru izvēli

cenšas ietekmēt bērnu dzimumu (vāle — meiteni, cirvis, lemesis jeb
lemesnīca ar lemesi — puiku). Dziesmas neskopojas arī ar tiešiem

norādījumiem uz dzimumu satiksmi un vēlamiem pēcnācējiem.
Priekšroku dod dēliem: novēl pat deviņus dēlus, desmito meitu!

(LD 111. 1, 97. lpp.). Guldinot jauno pāri, izdala guldāmo maizi jeb
kukuli (arī guldīto jeb gulēto maizi), arī guldīto sieru

64

.
Vai īpašos

nolūkos lietotajām vedību maizēm bijis arī kāds īpašs veids, par to

trūkst tiešu ziņu, izņemot norādījumu, ka zelgaviešos, kāzām bei-

dzoties, izdalījuši mazus apaļus maizes kukulīšus. Tos varētu uzskatīt

par brieduma un sieviešu krūšu simboliem, ievērojot to, ka latviešu

folklora vispār labprāt ved maizes izcilo apaļumu un maizes galiņu
un doniņu veidu sakarā ar sieviešu krūtīm, un krievos lieto vedībās

īpašu rituālu maizi seksuālu simbolu veidā, piem., izdala maizītes

čiekura, t. i. faila veidā
65

.
Atceroties sudaviešu jaunā pāra uzkodu

guldināšanas laikā (sk. augšā 80. lpp.), nebūtu ko brīnīties par to un

nedrīkst arī noliegt iespēju, ka senlatviešu vedībās cēluši priekšā ne-

vien ģenitāliju imitācijas un simbolus, bet arī āža pautus un steberi
66

.

Citādi rituāla ēdiena un dzēriena loma ir maizes kukulim līgavaiņa
padusē un kannai rokā (LD 111. 1, 32. un 35. lpp.) un augšā minētai

medus maizei. Vispār vedību dziesmās sauca visas dzimumdzīves

lietas īstajos vārdos, kāpēc tās varēja izlikties par „negoda dziesmām"

(LD 950). Bet vedību atmosfairā tādai taktikai bij auglības rituāla

nozīme.

Ļaunuma atvairīšanas nozīme ir slēpšanai un krusta ciršanai.

Slēpj līgavu viņas mājinieki no preciniekiem un vedējiem, slēpjas
savās mājās līgavainis, ir līgavai ierodoties, ir pirmajam mielastam

sākoties, slēpj viņus abus zem vienas sagšas pirmā mielasta laikā un

pēc cepurošanas. Krustu cērt mājas durvīs, bet arī līgavas un līga-

vaiņa sēdvietā pie mielasta galda. Atvairīšanas rītus ir vēl arī sveču

aizdegšana precībās un cepurošanas laikā. Ļaunumam mēģina iz-

bēgt ar joku mielastu (LD 111. 1, 40. lpp.) jeb māņu kāzām (turp.
59. lpp.).

Visur, zināms, vedību rituāls nebija vienāds. It īpaši sacensība

vedēju un panācnieku starpā varēja ienest arvien ko jaunu. Dziesmu

pavedieni varēja risināties tīri bez gala. Analoģijas burvības paņē-
mieni varēja brīvi attīstīties savā virzienā. Vispār „liela darī-

šana bija" (kāda Kazdangas teicēja vārdi, sk. Latv. lit. vēst. I, 1935,
229. lpp.) vedību svinēšana.

Lai vedību svinības paceltu dievota plāksne, šķiet, uzveda vedību

rotaļas, kur līgavu un līgavaini dēvēja debesu precību jeb vedību
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partneru — Saules un Mēness vārdā (sk. augšā 69. lpp.), piem. LD

33860,—66 un laikam arī viena daļa tautas dziesmu, ko E. Zicāns

apstrādājis savā darbā par garo pupu (sk. augšā 49. lpp.). L. Bērziņš
ir pareizi novērojis, ka dažas vedību dziesmas un mitoloģiskas dzies-

mas it kā saplūst kopā (Latv. lit. vēst. I, 245. s. lpp.).

16. Dzimtas kults. Pēdējais gods.

Aiziešana no šīs pasaules viņā saulē noslēdza redzamo parastajās
gaitās noritošo mūža gājienu un izrāva cilvēku no dzimtas un radu

vidus. Izvadīšana prasīja īpašu godu, kura tagadējais nosaukums

„bēres" ir aizgūts no vācu valodas. Seno latviešu nosaukumu nav

iespējams noteikt, tāpēc lietosim atkal neutrālu vārdu: pēdējais gods.
Sā goda atstatums no miršanas bij trīs dienas. Mazdaīsmā sa-

stopams uzskats, ka dvēsele līdz trešai dienai vēl sēž mirušā galv-

galī, cerēdama atgriezties miesās, bet trešajā dienā, trūdēšanai sā-

koties, dvēsele atstāj miesas. Sēru laiks Irānā arī ilgst trīs dienas.

Grieķi izvadīja miroņus no mājām trešās dienas rītā agri67

.
Latviešu

tautas dziesmas piemin trīs dienas, kas vajadzīgas, lai varētu ~uzkāpt
velīšu kalnā", t. i. nokļūt kapos (27532). Trīs dienas Veļumāte gaida
jaunu viesi (27533,-4). Arī Livonijas chronika zina stāstīt, ka kur-

šiem pēc kaujas pie Rīgas 1210. g. vajadzīgas bij trīs dienas atpūtas,
iekams viņi sadedzināja savus kritušos (Chron. XIV, 5. §).

Šīs kļūmīgās trīs dienas ir tā tad pārejas etape no dzīves uz

nāvi. Agrākais, miršanas jeb nāves spēka izkustinātais, līdzsvara

stāvoklis vēl nav devis vietu jaunam līdzsvara stāvoklim, un šis pār-
ejas posms ir bīstams tiklab dzīvajiem, kā mirušajam, kas atrodas

pašreiz ~ārpus dzīves, bet ne nāvē". Kas nav apglabāts, tas nav vēl

nokļuvis pie miera. Apbedīšana atjauno atkal līdzsvaru. Pareiza

apbedīšana apstiprina nāves faktu, bet līdz ar to ievada mirušo viņā
saulē un nodrošina tur viņam tālāku dzīvi, gan citā esmes sfairā.

Turklāt apbedīšanai jānodrošina pāri palikušo sabiedrībai atkal jauns
dzīvības līdzsvars, atraisoties no mirušā locekļa un mironī draudīgā
nāves spēka

68

. Izpildot šādas dzīves nepieciešamības prasības, apbe-
dīšana deva turklāt dzīvajiem dzimtas locekļiem izdevību cienīgi un

pienācīgi atvadīties no aizgājušā — it kā tiesiski legālizēt viņa nāvi

radu vidū.

Svinīgā radu sanāksme ap aizgājušo sākas apbedīšanas dienas

priekšvakarā: tie pavada kopā ar viņu, kas atrodas augšā aprakstī-

tajā pārejas stāvoklī, pēdējo nakti nomodā. Leiši ir uzglabājuši vēl

pirmatnējo nosaukumu budunē, budētuvēs (no verba budēti = būt

nomodā), ko nepareizi tulko latviski par miroņu sardzi. Neviens svi-

nību dalībnieks nedomāja par miroņa sargāšanu, bet par pienākumu

un gadījumu būt vēl ar viņu kopā. Latviešu valodā ir ieviesies vārds

vākas jeb vāķēšana (pazīstams īpaši Kursā) no vācu Wache. — Nakti

izvēlas laikam tāpēc, ka tad visām pārjutekliskām varām brīvāka

kustība. No dažādiem vēsturiskiem aprakstiem 16. un 17. gs. un

tautas dziesmām un uzrakstītām paražām iespējams diezgan labi

iztēloties šīs atvadu svinības.

Jau minētā Sudaviešu grāmatiņa (1530.) tēlo šādu ainu. Mironis

nomazgāts pirtī un ieģērbts baltās drēbēs, nosēdināts krēslā. Sanā-

kušie tuvinieki pilda no alus mucas lielu kausu, nosēžas ap viņu un

katrs uzdzer mirušajam ar vārdiem: „Es uzdzeru tev, mūsu draugs!
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kādēļ tu esi miris? Tev ir taču mīļa sieva, lopi, govis v. t. t." Bei-

dzot uzdzer viņam labu nakti un lūdz viņu, lai viņš viņā saulē pa-

sveicinātu čakli viņu tēvus, brāļus, draugus un justos ar viņiem labi

(sich mit Inen auch wohlgehaben)
69

.

Sebastians Mūnsters savā kos-

mografijā (1550.) raksta par latviešiem, ka. viņi, gribēdami „nodot

zemei kādu mironi, dzerdami apstājot viņu un uzaicinot līdzi dzert,

liedami viņa daļu viņam pašam virsū"
70

.
J. A. fon Brands savā ceļo-

jumu aprakstā 1673./74. g. attēlo leišu budinēs. Mironis ieģērbts
baltā vilnas uzvalkā līdz ceļiem un audekla jeb tādas pašas vilnas

biksēs, apautām kājām, ielikts šķirstā ar 4 dēļiem. Izvadot mironi,

noliek viņu mājas priekšā, tuvinieki nosēžas ap viņu un žēli kliedz

un kauc: „Ak, brāli! tēv! vai tev nebij maizes, kviešu v. t. t.? kādēļ
tu esi'miris, kādēļ tu esi mani atstājis? Ak, kurp tu esi aizgājis? es

būšu gan pie tevis, bet tu nenāksi pie manis v. t. t." Sudaviešu grā-
matas attēlotā aina šķiet pirmatnīgāka.

No vēstures vēl zināms, ka kurši, apbedīdami savus mirušos, pa-

priekš atvadījušies no viņiem ar gaudām (fecerunt planētus super

eos, Chron. Liv. XIV, 5). Ar archaioloģijas datiem, ko dod atraktie

kapi, iztēlojams tērps, kādā mirušie guldīti smilšu kalniņā jeb likti

uz sārta. Latviešu folklora uzglabājusi arī vēl diezgan daudz ziņu

par izvadīšanas svinībām. Latviešu tautas dziesmas ar gaudu rak-

sturu un leišu raudos, ko dzied īpašas raudu sievas (raudēs) dod

nevien tulkojumu, ka chronikas gaudas ir dziedātas, bet arī šādu

dziesmu paraugus. Rendenieki dziedājuši sēras tautas dziesmas

pēc apbedīšanas ārpus kapiem, vēl 19. gs. (LD 111. 3, 871. lpp.); Ērgļos
gan tikai mājās atgriezušies pie galda (turp. 866. lpp.). Kuršu ķo-

niņu gaudu dziesmu parafrazi no 19. gs. vidus atrodam 1864. g.

izdotajā stāstiņā „Vecā Andreja miršana" (18. lpp.): „Ak tētīt, tu

mīļais, kāpēc tu nomiri? Vai tev nebij bagātu māju, mudru zirgu un

barotu lopu! Vai bērni un bērnu bērni tev nebij paklausīgi visās

lietās? Ak mīļais tētīt, kāpēc tu mūs jau tagad atstāji? Tavs melnais

zirgs ir apsedlots un stāv bēdīgs nodūris galvu, jo mīļā kunga nav,

kas viņu jāj. Žēli mauro govis un dūc bites, ko tu tik mīlīgi kopis.

Mājas stāv kā atstātas, staļļi bez apgādātāja. Ak tētīt, mīļais tētīt,

kāpēc tu nomiri?
.
. Ap tevi stāv raudādami bērni, stipri vaimanā

dēli, klusu raud meitas par tēvu, kas viņas barojis un audzējis. Ak

tētīt, kāpēc tu tik agri jau nomiri? Ej gulēt, Vējamāte, nečabini pa

trīcošām apses lapām, nešņāc pa veca ozola zariem71

. Tur apakšā
dus uzticīgs bērnu apgādātājs, netraucē viņu no viņa saldas dusas

. .
."

Acīs duras Vidzemes dziesmu trūkums Barona Latvju dainās

— nodalījumā „nakti priekš bērēm līķi vāķē" (111, 897.—900. lpp.).
Pāris Vidzemē uzrakstītu dziesmu (27437 un —45) gan it labi iede-

ras sakarībā, bet varētu būt dziedamas arī kādā citā apbedīšanas
svinību momentā. Arī Vidzemē uzrakstītajās paražās, izņemot Doli

(LP VII, 51. lpp.), nav minētas vākas, kas tik labi bij pazīstamas
Kursā vēl 19. gs. beigās. P. Šmits savā pārskatā par miršanas un ap-

bedīšanas paražām folklorā
72

pat nemaz nepiemin pēdējā goda no-

moda nakti un citē ziņojumu no Rūjienas, ka tur pēdējā naktī sa-

likuši ap atvērto miroņa šķirstu visādus ēdienus un dzērienus, bet

atstājuši viņu vienu pašu, lai tas vēl beidzamo reizi varētu netrau-

cēti izmieloties un iedraudzēties jau ar citiem miroņiem, kas arī

nākuši ēdienus baudīt (Ltd. X, 772. lpp.). Bet vispār nav iemesla
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apšaubīt, ka seno kuršu paraža bijusi pazīstama arī Vidzemē. Citā

dainu nodalījumā atrodama tautas dziesma 27732, kas uzrakstīta

Vidzemē (Lodē, Cirstos, Gulbenē, Liezerē) un ir saturā, ir izteicienos

līdzinās Kursā (Gaviezē) uzrakstītajai 27441. Kursas dziesma skan:

Es nenācu šo naksniņu ar miedziņu apgulet
nācu ēst, nācu dzert, nācu koši padziedāt,
sav' masinu pavadīt balta smilšu kalniņa.

Bet vidzemnieku dziesma:

Man māmiņa piesacīja šonakt miega negulēt;
lika ēst, lika dzert, lika viņu daudzināt.

Variantos māmiņas vietā „brālīts" un tētiņš; viena varianta

beigās: „ēst un dzert, padancot un tētiņu pieminēt
'

gan neietelp
naktī priekš apbedīšanas. Bet arī Vidzemē vēl līdz jaunākiem lai-

kiem pazīstams ieradums ienest mironi svinību laikā istabā, lai

gājējs pēdējo reizi vel redz savu māju un dzīvi" (J. Ansberģis Ēvelē

uzrakst, EDL 1894, sk. Ltd. X, 774. lpp.). Paliek tikai jautājums

par iemesliem, kāpēc Vidzemē vāku paradums tik drīz izbeidzies,

atstādams daudzināšanu vakaram pēc apbedīšanas. Šāds iemesls

laikam bij zviedru 1686. g. baznīcas likumu aizliegums noturēt sa-

nāksmes apbedīšanas priekšvakarā (XVIII. 3: Die Wachstuben sollen

ganz abgestellet werden). Nav gan nekādu tiešu datu īpaši par šīs

prasības uzsvēršanu Vidzemē, bet formāli tā jau bij spēkā visu

18. gadsimteni un vēl 19. gs. sākumā.

Galu galā sanāk diezgan daudz noteiktu datu, lai varētu attēlot

senlatviešu pēdējo godu un tā nozīmi. Nevar, zināms, par visiem

savāktajiem elementiem teikt, ka tie katrā ziņā būtu atkārtojušies
itin visos šais godos un ka visi sīkumi būtu faktiski pierādāmi. Katrā

vietā varēja taču būt arī savi īpaši paradumi. Vispārējais svinību

raksturs un galvenais saturs tomēr liekas drošs
73

. Salīdzināšanai no-

der divu holandiešu raksti par leišu mirušo gariem un apbedīšanas

paražām: Leidenes profesora R. fan der Molena (van der Meulen)
Über die litauischen vēlēs un Utrechtas profesora V. Kalanda (W.

Caland) Die vorchristlichen baltischen Totengebrāuche (Archiv f.

Religionswissenschaft XVII).

Kritiskajās 3 dienās starp miršanu un apbedīšanu mirušā mājas
cilvēka sevišķā vara (nāves spēks) tiecas aizraut sev līdz visu, kas

mājās tiek ražots un gatavots. Pats viņš mirstot jau cenšas noteikt,

kas viņam dodams līdz: kuras drēbes velkamas mugurā, kādi lopi

kaujami dzīrēm. No visa tā nedrīkst neko aizturēt, un būtu arī veltīgi

mēģināt to, jo tas tik un tā iznīks, piem., novēlētais lops nosprāgs
(LD 111. 3, 861. s., 873.). Arī mielastam sagatavotais viss jāizlieto

(877. lpp.). Aicinātajiem viesiem pienākas dot no savas puses ciema

kukuli, jo „mirušajam vajaga savas daļas". Ja kāda iemesla dēļ kas

atlicis neizlietots, tad tas jāiznīcina vai jāsadedzina (turp. 874. lpp.).
Šai laikā sadauzīti trauki un saplēstas lietas arī iet miroņa rīcībā.

Šis likums prasa zināmu uzmanību. Jāpārtrauc visa vērpšana,

aušana, adīšana un šūšana, jānovāc pie malas iesākts audekls

(turp. 874. lpp.), ja izgatavotos ražojumus negrib novēlēt miruša-

jam. Pat lopi īpaši jāuzmana (turp.), un zvejas loms ir apdraudēts

(Lerch.-Pušk. VII, 391. lpp.). Nedrīkst arī ne pirti kurināt un tur

mazgāties un pērties, ne muti mazgāt, ne velēties, ne istabu slaucīt,

ne galvu sukāt, lai atdalītie netīrumi un izsukātās utis nekristu miro-
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nim virsū (mironim aizšlakst acis" ar velēšanās sārņiem, „melnumi
iet virsū" v. t. t.). Pat tuvie kaimiņi uzmanījās ar šādiem darbiem.

Tikai upe, kas tek pa māju zemi, jeb ceļš, kas iet tām cauri, novērš

velēšanās un pēršanās nevēlamās sekas.

Apbedīšanas dzīrēm gatavojas rūpīgi. Kauj kādu lopu (aitu,
liellopu), ja ne vairāk — kādu gaili jeb vistu; cūku ne. „Miroņam

vajagot jaunu asiņu; ja viņam tās nedodot, tad viņš pats savu

roku ņemot kādu lopu" (LD 111. 3, 865. lpp.), t. i. tie sāk vārgt un

iet bojā (874. lpp.). Dažas ziņas īpaši uzsver asiņu vajadzību (862.,

865.), bet asins izliešana šķiet prasīta vienīgi kā parastais paņēmiens

lopu nonāvēšanā, un asins uztriepšana plāceņiem (877. lpp.) ir tikai

to izmantošanas veids. Asinīm rituāla nozīme tikai kādā vēlākā

brīdī apbedīšanas gaitā (sk. nāk. lpp.). Līdzās parastajiem ēdieniem

(piens, karašas, gaļa, iekšas, medus) īpaši minēti pākšu augi — sausi

novārīti zirņi un pupas — parastais veļu ēdiens. Zīmīgi norādījumi
dažās vietās uz grūdeni (piestā nogrūstiem miežiem, Trikātā) un

miežu biezputru. Tas ir sens rituāls ēdiens.

Uz izvadīšanu aicina visus radus un īsteniekus (LD 27430,

—31), neviens nedrīkst atrauties (862. lpp.), nedrīkst mazākais aiz-

turēt ciema kukuli un ziedu (869. lpp.).
Tad trešajā vakarā skujām izpušķotā istabā (866. lpp.) sākās

nomoda nakts. Mironis saģērbts baltās goda drēbēs (871. lpp.) un

pilnās rotās (Ltd. X, 4118: diženā rotiņā), nosēdināts krēslā; kara-

vīram laikam pielika arī viņa ieročus. Kāda tautas dziesma (27449)
runā par gulēšanu sienmali, laikam taču jau šķirstā; šāds miroņa
stāvoklis bij ērtāks un būtu labi iedomājams arī kā otra iespēja
vienā laikmetā ar novietošanu krēslā. Priekšā nolika galdiņu. Aiz-

gājējs dabūja pēdējo reizi paskatīties uz saviem radiem un īstenie-

kiem un uz savu māju dzīvi, pēdējo reizi pabūt un padzīrot dzimtas

vidū un radu pulkā. Sanāksmei ir atvadību raksturs. Uz soliem gar

sienām sasēdušies piederīgie un viesi, arī viņiem priekšā laikam mie-

lasta galds, mazākais alus kausi. Aizgājēju liekas uzskatīja par

dzīru devēju (Ltd. X, 772. lpp); tāpēc laikam arī nosaukums „mi-

roņa alus", t. i. alus, ar ko mironis pacienā (LD 111. 3, 877. lpp.;
Lerch.-Pušk. V, 57. lpp.). Zināms, šāds uzskats bij atkarīgs no aiz-

gājēja mantas un sabiedrības stāvokļa; atkarīgiem cilvēkiem bij arī

pēdējās dzīrēs jāpaliek atkarības stāvoklī, un dzīru vadītājs un devējs

bij dzīvais saimnieks un saimniece (turp.; EDL 1892, 138. s. lpp.).
Sanāksmes dalībnieki pēc kārtas uzrunā aizgājēju, uzdzer vi-

ņam, pārmet nomiršanu, pieiet arī pie viņa galdiņa un ceļ priekšā
kaut ko no līdz atnestā ciema kukuļa. Lietojuši īpašus koka podus
un skutulus (Lerch.-Pušk. VII, 395. lpp.). Aizgājējam pienes arī

vispār visus dzīru ēdienus un dzērienus, bet varbūt tie jau no sākta

galda nolikti uz viņa galdiņa; minēta miežu karaša ar asinīm (LD
111. 3, 874. lpp.). lespējama bij dažādība dažādās vietās

74

.
Priekš

mielasta nomet pirmo kumosu maizes un nolej pirmo alus lāsi zemē,

laikam par ziedu viņas saules radiniekiem, kas ieradušies jaun-
mirušā izvadībās (LP VII, 51. lpp.). Dzīvie nedrīkst pirmie neko

baudīt, iekams nav mironim piesolījuši un ziedojuši. Dziesmās atva-

dās no aizgājēja, liek arī viņam pašam mutē atvadīšanās vārdus.

Dziesmās piemin un daudzina viņa darbus, cik vien iespējams lab-

vēlīgā garā (LD 111. 3, 863. s. lpp.; 874. un 876. lpp.). Daudzina arī
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mironim sagatavoto „mūža namu" (27421 un —22). Laiku kavē arī

ar rotaļām; dziesmu rotaļām šais svinībās savādas meldijas
75

.
īsi

sakot, tās ir īstas dzimtas un radu dzīres, tikai ar attiecīgo sēru

raksturu. „Raudinis, raudinis šis vakariņis" (27450).
Kad mironis novietots izdobtā vienkocī jeb dēļu šķirstā, viņam

pieliek klāt visu, kas liekas vajadzīgs viņas saules dzīvei, pat ar zi-

nāmām rezervēm: drēbes, adīkļus, rotas, naudu (sk. augšā 59. lpp.).
Kurši iepriekš saliekuši un salauzuši rotas jeb arī devuši līdz īpaši

izgatavotas lietiņas ievērojami samazinātā veidā, piem., māla podus

uzpirksteņa lielumā. Līdzās mājinieku pieliktiem priekšmetiem nāca

radu ziedojumi (LD 111. 3, 862., 869. un 874. lpp.)
76

.
Neaizmirsa arī

maizes kukuli un alu.

Mironi iznesa no mājām ar visām šīm mantām. Ja nebij saga-

tavots vienkocis jeb uztaisīts šķirsts, tad laikam nesa viņu krēslā jeb
kādās īpaši pagatavotās nestuvēs, ko līdz ar viņu apraka jeb lika

sārtā. Nesējiem rokā bijuši balti cimdi. Vispār senā sēru krāsa ir bi-

jusi balta (turp. 865. s. lpp.).
Veda mironi senajos laikos ragavās, vēlāk arī ratos (turp. 875.

lpp.), kam priekšā balti jeb sirmi (ja tas nav iespējams, tad baltām

segām apklāti) zirgi, pat loks aptīts ar baltu dvieli (turp. 865. lpp.).
Kad viss sagatavots pēdējam braucienam, ietur ceļa mielastu („ceļa

maltīti"), nodzer „ceļa kāju" un dod ziedu uz pēdējo gaitu — laikam

mājas garam jeb Veļumātei (turp. 866. lpp.; Lerch.-Pušk. VII, 397. un

407. lpp.). Pēdējam mielastam miroņa līdzšinējā dzīves vietā ir no-

teikti rituāls raksturs.

Uzdotie pirmatnīgie piemēri min nule kautu un izvārītu gaili

jeb vistu, ko izdalījuši viesiem ar piciņu („pa naža galam") īpaši
vārītas miežu biezputras (LD 111. 3, 871. lpp.) jeb miežu karašu ar

asinīm un alu (turp. 874. lpp.). Par šā mielasta vietu folklora min

istabu, atzīmējot, ka miroņa rati palikuši pa to laiku sētā, jeb pie-
braukti pie istabas durvīm (turp. 866. lpp.; LP VII, 397. lpp.), bet ir

arī ziņas (Vecā Andreja miršana, 26. lpp.), ka ēduši ceļos nometu-

šies ap pašu miroņa šķirstu, un ka arī pašam mironim uz īpaša gal-

diņa nolikuši ēdienus un dzērienus pēdējam mielastam. Miroņa
atstāšana ārpusē nekādi nav motivējama77

, un drīzāk pieņemama
visu dalībnieku rituāla mielošanās pie miroņa ratiem sētā jeb pie
sētas vārtiem (sal. EDL 1892, 139. lpp.). Tur noteikti apliecināts zie-

dojums: gailis, ko kāvuši zem ratu ilkss, tecinādami asinis; to no-

metuši tad zirgiem apakš kājām jeb braukuši pāri tā asinīm. Piemi-

nēta arī ar šā ziedojuma asinīm uzvilkta zīme uz miroņa šķirsta.

Ļoti paticams, ka gaiļa jeb vistas asins ziedojumu miroņa ratu ceļā

apvienoja ar viņu gaļas ēšanu; dzīvu putnu varēja izpirkt ar olu, ko

sasit pret ilksi (LP VII, 407. lpp.). Folkloras minēto ratu vietā jāie-

domājas ragavas.

Pēc miroņa aizvešanas iztīrīja māju. Miroņa šķirsta vietā istabā

sakur uguni ar sausiem skangaliem, pie zināma koka ceļā uz kapiem
dedzina mēšlus — miroņa cisas, kreklu, drēbes un gultas drēbes,
istabas mēslus (LD 111. 3, 868. un 875. lpp.); stāsta arī par ugunskuru

pie istabas sliekšņa. Ugunskura dūmos šķīstās, kvēpinoties jeb lecot

ugunskuram pāri. Kvēpināja istabu arī ar paegļa zariem; miroņa ne-

sējiem nopakaļus izlēja spaini ūdens. Pēc miroņa aizvešanas noslau-

cīja arī celiņus un sētu, visas vietas, kur viņš bij stāvējis un nests
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(EDL 1892, 138. ss. lpp.). Uguns un ūdens bij šķīstīšanas līdzekļi.

Uzglabājusies pat ziņa (no Ērgļiem), ka kāds no mājeniekiem pa-

dzinās kapeniekiem pakaļ un „uzlēja miroņa zirgiem drusku alus"

(LD 111. 3, 865. lpp.). Šie paņēmieni izskaidrojami ar nāves spēka

ticējumiem (sk. augšā 55. s. lpp.).

Apbedīšanu steidzās izdarīt laikus — „ar sauli" (LD 27505;

turp. 111. 3, 863. un 871. lpp.). Citādi bij jābaidās, ka mironis varētu

nenokļūt veļu valstī vai paliktu bez pienācīgas saņemšanas, jo „pēc

pusdienas (?) veļu bērni veļu vārtus aizvēruši", „sarausuši ugun-

tiņu" un apguluši, arī pati „Veļumāte (jeb Kapumāte) aizmigusi", un

„izdzisusi uguntiņ'" (27527,—26,—23,—31). Un mironim, ko „tik

sebu izraidīja", ko „šī saulīte neizdeva, viņa labi nesaņēma", tam

nākas gulēt pirmo nakti „veļu pavārtē" (27531) jeb „kapsētiņas ma-

liņā" (27616) — negoda vietā
78

.
Dziesma 27523 ar saviem daudza-

jiem variantiem, kas tēlo dažādu personu (Anniņas, Līzītes, dēliņa,

meitiņas, māmiņas, „nelaiķa" tecēšanu un staigāšanu „ar uguns vā-

celīti" tāpēc, ka Veļumāte aizmigusi, uguntiņa izdzisusi", laikam no-

rāda uz kādu uguns rītu, ar ko centās veļu valsti un tās valdi-

nieci atmodināt uz jaunā pavalstnieka saņemšanu. Par viņu pacienā-
šanu ar ēdieniem un dzērieniem un apveltīšanu ar skaistiem dzīpa-
riem ir jau gādāts (LD 111. 3, 863. un 877. lpp.).

Ja apbedīšana bij pareizi iekārtota un nokārtota, tad kapu
iemītnieki veļi nāca jaunajam mironim pretim un sasēdās viņa pa-

jūgā. Fantāzija iztēlojās šo gājienu dažādā veidā (LP VII, 54.—59.

lpp. un V, 62. lpp.), visvairāk izcelts, ka katrs jājot uz lopa, kas viņa
godam kauts. Pati Veļumāte saņēma jauno pavalstnieku kapos („kapu
virsu dancodama", 27537—40), „dobes malā" (27525). Viņu sveicina

ar labvakaru, un no viņas (jeb Zemesmātes, arī Kapumātes) izlūdzas

kapa atslēdziņu, lai varētu ievest aizgājēju „raženo pulciņā" (27519—

22). — Laima, kas pavadījusi cilvēku dzīvē un darbos, var kapa
virsū tikai raudāt (27524), salīdz. 5071 un 27494.

Pie kapa notiek izvadību pēdējais cēliens. Mironi noliek dobes

malā, citur vēl nesuši trīs reizes dobei apkārt (LD 111, 873. lpp.). Te

pēdējo reizi skata vēl aizgājušā seju un tad ielaiž viņu dobē ar visām

viņa mantām. Pie kapa dobes, laikam vēl neaizbērtas78a
,

notikusi vēl

mielošanās un iedzeršana. Turpat nokāva kādu lopu, un gaļu izcepa
un izvārīja mielastam78b

, plāceņi un alus bij paņemti līdz no mā-

jām. Tāpat, zināms, varēja paņemt līdz arī gaļu, bet tas liekas jau
vēlāka laika paņēmiens, atkarīgs varbūt arī no dzimtas rocības.

Folkloras dati tēlo kā mielasta minimu pupas, zirņus un alu. Mie-

lasts ir aizgājēja pēdējā cieņa dzīvajiem (LD 111. 3, 877. lpp.). Bet

produkti, ko viņam dod līdzi kapā, ir nevien viņam pašam, bet arī

veļiem. „Cep, māmiņa, kukulīti, veļos mani vadīdama, ko mielošu

veļu bērnus par vārtiņu vērumiņu" (27434). Kapā ieliek ēdamo un

dzeramo: graudus, maizi, alu, gaļu; ziemu sakrauj uz kapa arī

malku (Stribinga ziņojums 1606. g.). Senkapos izraktās dzeramu ragu

paliekas (apkalumi) ir laikam atliekas no raga, ko pildītu ar dzē-

rienu lika līdz kapā. -— Pavadītāju skaits un mielasta bagātīgums
bij dažāds saskaņā ar radu mantas stāvokli. Bet mazākais skaistus

dzīparus varēja ikviens dot līdzi kapā un nolikt uz jau apbedīto
radu kapiem par velti no jaunapbedītā (LD 111. 3, 873. un 877. lpp.).

Dobes dziļums nebij liels, zem 1 m un pat 0,5 m. Vīriešus mēdza
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likt kapu dobēs ar galvu pret austrumiem (gan ne pavisam pareizi,
bet pret ziemeļaustrumiem), sievietes turpretim tieši pretējā virzienā,
t. i. ar galvu pret rietumiem. (Senatne un māksla 1936. g. 11, 62. ss.

lpp.). — Kapu izrakumi liecina, ka mielastus turējuši arī ārpus ka-

peņu iežoga.
Mirušo sadedzināšana kuršos pārveidoja šo pēdējā goda daļu.

Archaioloģijas izrakumi kuršu ugunskapos rāda, ka sārtu krāvuši

izraktā plašā kapa bedrē 60—125 cm dziļumā un sārta paliekas (sa-

degušie kauli un sakusušās senlietas) apraktas turpat. Bet bijuši
arī citi veidi: rotas un ieroči salauzīti un sadauzīti un savākti īpašā
lizdā blakus sārtam. Bagātīgie atradumi Vilkmuižas ezerā pie Tal-

siem liecina, ka ugunskapu paliekas dažkārt gremdējuši arī ūdenī
78

.

Kuršu ugunskapos atrasti arī mazi ieroču, darba rīku un rotas lietu

atdarinājumi parastajā jeb citā materiālā, kas doti līdz kārtējo
ieroču un rotu vietā, lai nebūtu jāzaudē derīgas lietas. — Apbedī-
šanas mielasta pēdējais posms sadedzināšanas gadījumos notika pie

sagatavotā jeb arī jau degošā sārta, un līdzdodamo ziedu varēja arī

mest tieši sārtā.

Dziesmas netrūka ka viena, ta otra gadījuma.
No kapsētas aizejot, nokrata pīšļus, trīsreiz piesitot kāju; nopu-

rina arī drēbes. Nule apraktajam piekodina, lai viņš nenāktu sērst,

biedinot ar lāci un vilku ceļmalā (27515,—16, arī 27514,—18).

Pienācīgi sarīkotas un nosvinētas izvadības (pilns galds, liels pulks
pavadītāju) jau apmierina miroņa prasības no dzīvajiem (27517).
Braucot atpakaļ uz mājām, kapenieki steigšus steidzās un pārbrau-
kuši tūlit novāca pie malas visu, kas bijis ar mirušo kādā sakarā

(ratu cisas, palagus, dvieļus), pat ratus jeb ragavas atstāja ārpus
sētas un apgāza uz mutes un paši nomazgājās. Tā centās atbrīvoties

no nāves spēka. Bet tas vairāk attīstītiem latviešiem jau nenozīmēja
vairs galīgu sakaru pārtraukšanu ar mirušo. Viņa kapā blakus šķir-
stam ir nolikta maza koka lāpstiņa, lai viņš varētu tikt no kapa ārā

(LD 111. 3, 875. un 877. lpp.). Līdzās izteicieniem par miroņa ieslēg-
šanu un aizvažošanu kapā (27514) ir daudz norādījumu par viņa

apmeklējumiem dzīvo dzīves un darba vietā (LP VII, 116. ss. lpp.).
Bet ar to netiek atcelts ar apbedīšanu radītais stāvoklis. Ar īpašām
zīmēm iezīmēts koks stāvēja ceļā starp kapiem un māju it kā par

robežstabu starp dzīvo un mirušo valstībām (LD 111 3. 867. un 869.

lpp.; Ltd. X, 785. lpp.).
Līdz ar norobežošanos no miroņiem un veļu valsts, ar ko bij

nācies būt tik tuvos sakaros, notiek darbības, kas cenšas veicināt

dzīvības spēka pieplūdumu un kāpinājumu. Kapenieki ceļā salau-

zuši egļu, priežu, paegļu, arī ozolu zarus jeb galotnes (27666 un var.)

un per ar tiem mājeniekus, teicot: „Nemirsti, nemirsti! nava vietas

kaspētā!" Zaļie zari ienes mājās un dzimtā dzīvības un auglības varu,

lai radītu līdzsvaru pēc notikušā satricinājuma. Visi viesi sēžas

atkal pie mielasta, ēzdami katrs savu līdzatvesto ēdienu un dzē-

rienu, kas nav piesātināts ar nāves spēku, jeb svaigas karašas, ko

mājenieki nule izcepuši (LD 111. 3, 870. un 875. lpp.). Šis mielasts jau

nav vairs miršanas, bet dzīvības vairošanas līnijā.

Vispār ēdienu un dzērienu bagātība uz galda un to cītīgā un

neatlaidīgā baudīšana bij spēcīgs pretlīdzeklis pret nāves varu. Gal-

dus nekad neatstāja tukšus, tos pildīja atkal un atkal ēdieniem un
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dzērieniem. Visiem viesiem papilnam jāēd un jādzer, lai slimības un

likstas neturpinātu savu postīšanas darbu. Ja maz noēd, tad var drīz

gaidīt otras miroņa izvadības 80
.

Un tāpēc gan nevienā citā godā nav

senāk tik daudz ēsts un tik stipri dzerts (LD 111. 3, 863., 872. lpp.;
sal. EDL 1892, 138. lpp. un 1894... lpp.). Rotaļas, dejas, jautrība
un troksnis radīja un rādīja atkal kūsājošu dzīves prieku un dzīvības

uzvaru par nāvi. Seksuāla vaļība un nevaldāmība piederēja pie šo

dzīru programmas
81

un parādījās arī latviešos. Janševska romānā

„Dzimtene" aprakstītā „miroņu deja" ir šādu centienu izpaudums.
Jau P. Einhorns ir zinājis, ka seno latviešu apbedīšana „ar īpašu

prieku, svilpošanu un dziedāšanu" (S. r. liv. 11, 598. lpp.) ir analoga
citu tautu paražām.

Mirušais pats šais dzīrēs jau varēja piedalīties tikai neredzams:

klausās aiz loga (27791), staigā arī starp dzīru galdiem un ņem savu

tiesu. Kas kādam nokrīt zemē, to viņš pats neceļ augšā, bet vēl arī tīšām

nomet kādu kumosu jeb nolej kādu malku. Tas noderēs arī citiem

viņas saules iedzīvotājiem, ja viņi iedomātos ierasties dzīrēs. Viņi
taču visi atkarīgi no dzīvo žēlastības. Pats bagātākais saimnieks pēc
nāves pārtiek no tā, ko viņam dzīvie atmetuši un vēl atmet.

Pagājusi tikai viena diena pēc iepriekšējās nakts dzīrēm, bet

kāda liela pārgrozība ir notikusi. Kas „vakar bija", tā vairs „šodien

nav" (27669, sal. 27727); visi radi istabā, bet viņa viena nav, „nav

nevienā kaktiņā" (27779,—84 un —85), jo pār viņu „aizver zeme

savus vārtus, aizslēdz zemes atslēdziņu, gulēt nu zem zemītes, kamēr

saule debesīs" (EDL. 1892, 139. lpp., sal. LD 27554). Zemesmāte,

„mūža māte" glabā cieši apbedīto augumu (27730), un tas vairs

„mūžam durvu neatvēra, saulei acu nerādīja" (27555). Robeža, kas

šķir viņu no šejienes, nav vairs dabiski pārkāpjama: par to nevar

tikt pāri tāpat, kā „sētas mieti nevar plaukt un akmentiņi zaļot"
(27794). Tikai tas pārdabiskais spēks, kas iemīt mironī, var viņu
vest atkal pie dzīvajiem, bet tikai kā viesi jeb savā ziņā vēlamu pa-

līgu no viņas saules, ne vairs kā pilntiesīgu līdzdarbinieku un līdz-

gaitnieku. Pagaidām apbedīšanas dzīru pēdējā cēlienā viņš ir tikai

viesis, ko pacienā ar zemē nomestiem ziedojumiem un iepriecina
ar labiem vārdiem par viņa darbiem un piemiņas dziesmām. Un

šīs dziesmas gan apraud viņu, kam „neierasta pirmā nakts smilktainē"

(LD 27700—07), bet arī atgādina viņam vārdiem un laikam arī rāda

attiecīgām kustībām, ka viņa pēdas tiek aizmītas, apdejotas, aplek-

tas, lai vairs neredzētu tās un neraudātu par staigātāju. Liecība, ka

līdz pusnaktij dziedātas sēras dziesmas un pēc tam jautras dziesmas82

,

laikam attiecas uz jaunākiem laikiem, kad vairs nesvinēja izvadības

iepriekšējā naktī, bet tās (mazākais pa daļai) bij jau pārceltas uz

nakti pēc apbedīšanas. Dažas dziesmas lika mutē pašam aizgājējam

(-ai), un ar to panāca lielāku drāmatismu.

Lūgsnas pēdējā godā adresēja Veļumātei jeb Zemesmātei, arī ci-

tām mātēm, kas bij izveidojušās diferenciācijas ceļā — Kapumātei,

Smilšumātei, Rūšumātei, sk. 61. lpp. Kapos apraktie produkti (graudi,
maize, alus, lopu iekšas, asinis un gaļas gabali) bij, mazākais savu

tiesu, ziedojumi šīm mātēm un varbūt arī Velnam
83

.

Dzīru ilgums kārtēji bij laikam trīs dienas (LD 111. 3, 868. un

876. lpp.; 27813; sal. EDL 1891, 27. lpp.), bet, liekas, ieskaitot tur

iepriekšējo vakaru. Salmi, ko ienes nakti pēc apbedīšanas pārgulē-
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šanai, paliek visu laiku neizvākti (LD 111. 3, 871. lpp.). Dziru bagā-
tība un varbūt arī garums, zināms, bij atkarīgs no rīkotāju pārticī-
bas. Dzīru beigās jeb otru dienu pēc apbedīšanas dalīja mirušā man-

tību. Ja viņš pats bij paspējis noteikt sadalīšanu, tad viņa gribu

ievēroja kā mantas dalītājs, tā arī mantojuma saņēmēji, jo citādi

viņiem draudēja miroņa atriebība — uzsūtītas lēkmes (LD. 111. 3,

864. un 876. lpp.). Mantas dalīšana tāpēc pieder arī pie pēdējā goda
rituāla (LD 27808—24).

Miroņa izvadīšanā un apbedīšanā vispār stingri ievēroja viņa

paša gribu un vecās paražas. Par katru atkāpšanos draudēja sods:

„lecas" jeb piemetas grūta slimība, atgadās likstas ļaudīm un lopiem

(turp. 864., 869. un 877.). Noteikumu neizpildīšana taču aizkavēja

nepieciešamā dzīves līdzsvara nodibināšanos; kārtīgi un laikā ne-

ierobežots un nenorēgulēts nāves spēks parādīja joprojām savu

postošo varu.

Sakari starp mirušo un dzīvajiem dzimtas locekļiem neizbeidzās

pēc senlatviešu ticējumiem nekad. Viņi sastapās joprojām dzīvē,

darbā un dzīrēs, bet tikai vairs ne redzamā veidā (sk. augšā 59. lpp.).

Veļu laikā aicināja aizgājušos tēvus, tēvu tēvus, brāļus, dēlus — Iste-

niekus un radus (vīriešus un sievietes) uz mielastu dzimtas mājās

(istabā, rijā, pirtī), bet, liekas, tikai saimniekam vienam pašam bij
tiesības stāties ar viņas saules viesiem sakarā: viņš aicināja tos, viņš
ari sūtīja prom, viņš arī uzturējās veļu mielasta telpās un rādīja viņiem

uguni (LP VII, 282. lpp.; Einhorns — S. r. liv. 11, 598. lpp.).
Veļu laikā ieturēja to pašu uzmanību, kāda bij noteikta trim

dienām, kamēr mironis atradās vēl neapbedīts mājās: nevelējās, ne-

apgrieza matus, nevērpa, nevija (LP VII, 300., 406. lpp.).
Bet bij arī miroņi, ko baidījās viņu ļaunā rakstura dēļ un ne-

gribēja vairs izlaist no kapa jeb viņas saules. Tādiem šķirstus no-

klūgoja ozola zaru klūgām un sagrieza cieti sprūdzeņiem (LD 111. 3,

864. lpp.). Apgrieza arī mironi kapā uz mutes vai pat izdzina viņam
cauri caur sirdi jeb krūtīm sērmokšļa mietu (LP VII, 134. s. lpp.).

17. Kulta laiki. Mēness un saules svētki.

Pats vārds „svētki" ir aizguvums no krievu valodas cbhtkh un

nav īsti vietā, runājot par senlatviešu svinamiem laikiem un dienām

priekš iepazīšanās ar kristīgo ticību. Bet ar šo vārdu saistītais jē-

dziens ir mums tik parasts, ka izvairīties no tā lāgā nevaram. Tikai

paturēsim prātā, ka senie latvieši toreiz „nesvētīja svētkus", bet svi-

nēja zināmas dienas un laikus.

Noteikt noteica šis dienas ne pēc kalendāra mums tagad paras-

tajā nozīmē, jo kalendārs ar noteiktiem mēnešu datumiem toreiz

latviešiem bij svešs. Skandināvijā jūliāniskais kalendārs laikam

ienācis tikai līdz ar kristīgo ticību, t. i. ap 1000 gadu, un tāpat tas

būs bijis arī Latvijā, tikai pāris gadsimtus vēlāk. Bet sava laika skai-

tīšana jeb kalendārs latviešiem bij bez šaubām arī agrāk, tikai trūkst

par to tiešu liecību833
.

Tomēr, izmantojot dažus netiešus norādījumus
senrakstos un valodā, kā arī atbalstoties uz analoģijas citās indo-

eiropiešu tautās, īpaši tuvākos kaimiņos, drīkst arī par latviešu laika

skaitīšanu izteikties.
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Indoeiropiešu tautās pirmajam gadalaikam — ziemai blakus jau

diezgan sen pazina ari vasaru, un Eiropas ziemeļos gada divdalijums
ir pastāvējis diezgan ilgi. Tad nāk pavasaris kā pārejas laiks, kam

īpaša nozīme rodas līdz ar zemkopības kultūras nostiprināšanos: tas

ir sējas laiks pretstatā vasarai kā pļaujas laikam. Tacita laika ģer-

māņi, t. i. 1. gadsimta beigās vēl nepazina rudeni, un rudens ievie-

šanos ģermāņu laika skaitīšanā mēdz darīt atkarīgu no augļu un

vīna dārzniecības iesakņošanās
84

. Latviešu rudens ir atvasināts no

vārda ruds, un Langijs savā vārdnīcā 1685. g. izskaidro to par brūnu

jeb tumšbrūnu krāsu, kas rudenī viscaur redzama dārzos. A. Švābe

izloba no dažiem senrakstiem norādījumus, ka senlatviešos vēl 13.

gadsimtā atšķīra tikai 2 jeb 3 „laikus" (tā Langijs) jeb gadalaikus. Bet

toreizējā diezgan intensīvā latviešu lauksaimniecība, šķiet, dod iemeslu

izšķirties jau par triju gada laiku skaitīšanu, mazākais par pāreju uz

to. Rudens kā īpašs gadalaiks laikam gan radies vēlāk; attiecīgie iepļau-

jas svētki Rudenāji nemaz nesakrīt ar rudeni. Vēl ap 1900. gadu no

tautas mutes savākti dati liecina, ka „rudieni agrāk maz ievēroja .. .

divi laiki bija, vasaras un ziemas"
85

.
Bet tie gan attiecas uz Ziemeļ-

latviju.
Senlatviešiem vajadzēja toreiz pazīt arī mazākus laika un gada

iedalījumus — mēnešus, ko nosauca pēc zīmīgākajām parādībām
dabas dzīvē, kā ziemas mēnesis, sērsnu mēnesis, baložu mēnesis,

sulu mēnesis, lapu mēnesis, sējas mēnesis, ziedu mēnesis, papuves

mēnesis, siena mēnesis, liepu mēnesis, rudzu mēnesis, sila mēnesis,

salnas mēnesis, vilku mēnesis v. t. 1. Ja šie nosaukumi arī „nav mek-

lējami indoeiropiešu pirmvalodā" (Lm.-
2

,
100. lpp.), tad diezgan plaša

saskaņa ar leišu mēnešu nosaukumiem un zināma pieskaņa slavu

un ģermāņu valodu nosaukumiem ļauj tomēr datēt latvisko mēnešu

vārdu sākumus jau ļoti senos laikos, liekas jau baltu pirmtautā.
Katrā ziņā tie bijuši pazīstami jau lauksaimniecības uzplaukuma
laikā. Un arī nosaukumi veļu mēnesis jeb zemlikas mēnesis rādās

veci latviešu vārdi. Jautājums paliek, vai P. Einhorns, kas savā

Historia lettica 1649. g. (S. r. 1. 11, 586. s. lpp.) ir senākais latviešu

mēnešu vārdu liecinieks, dod visus mēnešu nosaukumus tādā veidā,

kā tos pazina senie latvieši ap 1200. g. un vai viņa minētie divi vārdi

vienam mēnesim (martam, maijam, septembrim, oktobrim) ir pirmat-

nēji. Liekas, daži jaunāki mēnešu vārdi (sveču m., suņu m.) ir sa-

jaukuši agrāko rindu. Atklāts jāatstāj arī mēnešu skaits un garums.

Einhorns saka, runādams par augustu: „Es sind aber etliche, die nur

zehen Monate, etliche nur acht zehlen, daher sie denn den Augustum
mit dem Julio confundiren." J. Krodznieks savā laikā ieteica (Latv.

vēst. I, 1920, 69. lpp.) meklēt patiesību vidū, tas ir pieturēties pie
9 mēnešiem, un šāds skaitīšanas veids nebūtu bez analoģijām kultū-

ras vēsturē. Bet pie senajiem latviešiem tāds stāvoklis būtu datē-

jams, šķiet, vēl senākos laikos. Latviešiem kā attīstītai zemkopju
tautai Saule stāvēja tuvāk nekā Mēness, un tāpēc mēnešu skaitam

kaut kā bij jāpakļaujas saules gada gaitai, kas ar 9 mēnešiem nav

iespējams. Interesants ir kāds V. Sinaiska vērojums (Latv. poēt. da-

bas vērojumi, Ltd. I, 456. lpp.), ka tautasdziesma (33803) par 100 Sau-

les kumeliņiem, kam diezin vai Mēness varēs sagādāt dēlus jājējiņus,
norādot uz starpību starp seno mēness gadu ar 9 lunārajiem mēne-

šiem un saules gadu. Ja šis vērojums būtu pareizs, tad jau tas



125

noderētu par skaidru pierādījumu pārejai uz saules gadu un ta 12

mēnešiem viņos laikos.

No K. Šlaua savāktā materiāla par seno latviešu laika skaitī-

šanu
86

vērojami 10 laikmeti jeb laiku starpas, no kuriem 5 iekrīt va-

sarā un 5 ziemā. Bet to garums ir dažāds: 2—12 nedēļas. Tos šķir
citu no cita ..laika grieži". Šlaus sakās dzirdējis arī vārdu laikgadi
laika griežiem līdzīgā nozīmē, bet ar to grūti ko iesākt. Vārds laika

grieži netikvien ir radniecīgs vārdam mēnessgrieži, bet liekas arī tam

identisks, — un no tam var secināt, ka mēnessgriežiem varēja būt

sava loma laikmetu noteikšanā.

Zināms, laikmeta sakrišana ar mēnesi paliek problēmatiska.
Mēneša garums pēc vienkāršiem vērojumiem varēja būt 29 dienas

(pareizāk gan 29
x/

2 diena, t. i. sinodiskais mēnesis), un šādu mēnešu

saules gadā bij 12 ar nelielu uzviju. Pēdējā ziemas laikmeta 12 ne-

dēļas (pēc kalendāra no Sveču dienas līdz Jurģiem) prasīt prasās vēl

uz tālāku sadalījumu, bet atstāsim šo jautājumu atklātu.

Latviešu izteiciens „jauns mēnesis" apstiprina mēneša sākumu

ar šo mēneša fazi (tā arī Einhorns 1. c), proti ar laiku, kad pie de-

besīm pēc tukšā mēness pirmo reizi saskatāms plāns mēness sirpis.
Laikmetā, kad latviešiem Mēness kultu vēl nebij atspiedis pie malas

Saules kults (L. v. Schroder, Arische Religion 11, 659. s. lpp.), liela

loma būs bijusi arī mēneša svētkiem jeb mēneškārtējām svinamām

dienām, proti pilnā mēness dienai, kas ir sena indoeiropiešu svinamā

diena (Lm.- 2

,
100. lpp.), un varbūt arī tukšajā mēnesī, kad iekrita

Saules un Mēness vedības jeb precības
87

.
Bet šie svētki ir jau tā no-

bāluši, ka latviešu folklorā nav atstājuši nekādas pēdas. To kultiski

maģiskais raksturs atspoguļojas vienīgi ticējumos par īpašām priekš-
rocībām un neveiksmēm, kādas ir pilnam un tukšam, augošam un

dilstošam, jaunam un vecam mēnesim dažādos lauksaimniecības

darbos un dzīves gaitās.

Senlatviešu turēšanās pie saules gada nepamatojās atziņās par

gada kalendārisko aplēsumu. „Mūsu senčiem nebij zināšanu, kas

viņiem padarītu par iespējamu atzīt saulgriežus" (M. P. Nilsson).
Arī dienas un nakts vienāda garuma laiku pavasarī un rudenī neva-

rēja precīzi noteikt un aplēst. No toreiz iespējamiem vienkārša-

jiem praktiskajiem novērojumiem varēja tomēr rasties atziņa, ka

ir ziemas vidū savs laikmets, kur dienas atkal sāk pieaugt garumā,
un vasaras vidū atkal laikmets, kur dienas ir visgarākās, lai tad

sāktu sarukt. Spilgtāk iezīmējas vasaras vidus svētki, ko gribētos
saukt par Vasarassvētkiem, bet, šo vārdu lietojot, jāpatur prātā, ka

senlatvieši svētku vārda nepazina. Varbūt runāja vienkārši par

vasaras vidus svinēšanu. Un tai atbilda atkal Ziemassvētki jeb zie-

mas vidus svinības. Abos nosaukumos: Vasarassvētki un Ziemassvētki,

— apzīmētājs nestāv nekādā sakarā ar kristietību, un tāpēc tais drīk-

stam saskatīt seno latviešu svētku apzīmējumus.

Latviešu folklora un vēstures dati diezgan noteikti norāda uz šo

svētku sakaru ar saules kultu. Visā Eiropā ir sastopama gada uguns,

kuras uzdevums ir maģiskā kārtā nodrošināt lauku saimniecības

darbiem saules gaismu un siltumu visu gadu un veicināt arī pašas
Saules pastāvēšanu. Šāda saules burvība un ar to saistītā auglības
burvība bij sevišķi vajadzīga zemēs, kas atradās vairāk ziemeļos.
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Uguns šķīstītajā un ļaunuma atvairītajā loma ari atbalstīja uguns

lietošanu šai kultā88

.

Senlatvieši „gada uguni" dedzināja Vasarassvētkos, gan zemē sa-

kurtu sārtu, gan gaisā kārts galā izceltu uguns pundeļu veidā. Arī

Ziemassvētkos dedzināto bluķi varētu iztulkot par gada uguni. Ja

vasaras vidus ugunij bij uzdevums nodrošināt saules svētību tā gada
ražai druvā un lopos, tad ziemas vidus ugunij ir jau it kā vispārīgāka
nozīme saules uzturēšanā. Bluķa valstīšana apkārt („kliedzot") un

sadedzināšana pavardā visīsāko dienu un vislielākās tumsas varas

laikā liekas svarīga saules burvība, kas pašķir saules tālākās gaitas
89

.

Bet primitīvais dedzināšanas veids — bez saskaldīšanas —atgādina

uguns kuršanas sākumus un ir arī mājas ugunskura gadskārtēja at-

jaunošana. Vēlāk daudzinātie nosaukumi Jāņu ugunis un bluķuva-
kars — nav latviešu pašu vārdi un tāpēc nav lietojami, runājot par

13. gs. — Gada uguns bij arī ugunskurs, ko kūra pavasarī pieguļas

pirmajā vakarā (Ugunssvētkos) un Ganusvētkos (EDL 1892, 52 un 178).

Vispār šie saules kulta svētki senlatviešos ir iekļauti lauksaim-

niecības darbu gaitā un savienojušies ar zemkopības un lopkopības

svētkiem, kas notika lauksaimniecības darbu izcilākajos brīžos.

Attiecoties uz dienas laiku, kad senlatvieši godināja Sauli, jāpie-

ņem par visizdevīgāko saules lēkts rītā, kad
~

saulīte rotājas" (pa-
rasts tautas dziesmu izteiciens). Šo lēzējumu atbalsta salīdzināmā

reliģiju vēsture un S. Grunava norādījums, ka senprūši pielūguši sauli

lēktā („sie so balde im morgen die sonne sehen, sie beten sie an, wen

sie macht gut getreide und ist dem menschin sehr liplich und andir

dingk mc", Mannhardt — Lettopreussische Gotterlehre, 202. lpp.).
Kādā latviešu vedību aprakstā (Dunalkā) arī teikts, ka malu ziedošana

notikusi, saulei lēcot (LD 111. 1, 76. lpp.).

Jautājums par senlatviešu gada sākumu nav tik viegli izlemjams.
Trūkstot vispār sīkiem kalendāra aplēsumiem, nevarēja būt runa par

viena datuma noteikšanu gada sākumam. Vispār kalendāriskajam

gada sākumam nebij viduslaikos izcilas nozīmes, un latviešos priekš

kristīgā kalendāra ievešanas un vēl labu laiku pēc tam tas nebūs bijis
citādi. Gada sākumu dažādas tautas noteikušas dažādi, atkarībā no

saimniecības apstākļiem un reliģiskiem ticējumiem. A. Švābe vēro

senlatviešu gada sākumu ziemas sākumā (LXV VIII, 15040. sl.), pa-

matojoties uz tiesiski saimnieciskām paražām; tāpat sāka gadu arī

senie ģermāņi un ķelti, sakarā ar lopkopības laikmeta tradicijām90

,

un arī krievi. Zemkopības iesakņošanās, liekas, ierosina gada sākuma

pārcelšanu uz pavasari, uz lauku darbu sākumu. Tāpēc jau P. Šmits

atzīst par gluži dabisku, ka latviešiem „jauns gads būtu bijis pava-

sarī" (Lm.-2

,
92. lpp.). Jautājuma izlemšanu varbūt var veicināt no-

vērojums, ka latvieši uzskatījuši ziemu vairāk par sagatavošanos uz

nākošas vasaras notikumiem un darbību nekā par iepriekšējās vasa-

ras noslēgumu. To it īpaši rāda ziemas vidus svinību auglības rīti,

kas tuvāk attēloti nākošās nodaļas beigās. Veļu laiku varbūt varētu

uzskatīt par iepriekšēja gada beidzamo laikmetu. Tam beidzoties un

zemei sasalstot un pārklājoties ar sniega segu, sākās jau apslēptā
veidā nākošās vasaras dzīvības dīgļu sagatavošana. Zīmīgs ir šāds

latviešu mīts. Miķelis jājot uz balta zirga pa visiem ciemiem un sē-

tām, prasīdams, vai viss jau zem jumta. Ja atrodot visu kārtībā, tad

vedot baltu kazu trīsreiz ap lielu akmeni, pēc kam otrā dienā jau sākot
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snigt (LXV XIV, 27176. sL). Miķeļa vietā gan jāliek cita mitolo-

ģiska būte, laikam pats Dievs. Nevar, zināms, arī pieņemt, ka šis

mīts jau no sākta gala būtu saistīts ar Miķeļa dienu. Tas pieder
laikmetam, ko tas attēlo, -— faktiskajam ziemas sākumam ar sniegu
un salu. Tad Dievs, nobeidzis veco gadu, it kā aiziet no zemkopja dzī-

ves apvārkšņa.

18. Kulta laiki. Gadskārtējie lauksaimniecības svētki.

Zemkopības svētku rindā īpaši minama Ūsiņa diena un Apsējī-
bas vasaras sākumā, tad Ziedu diena vasaras vidū, Rudenāji vasaras

beigās un Appļāvības un Apkūlības ziemas sākumā. Arī ziemas vidus

svinībām ir bijis auglības svētku raksturs. Vasaras sākums vēlāk pa-
lika par pavasari.

Ūsiņa dienā dzina pirmo vagu tīrumā un sāka laist lopus ganos

un zirgus pieguļā. Ar dažādiem burvības rītiem centās nodrošināt

un nosargāt druvas un lopu svētību un auglību. Pirmās vagas tīrumā

saimnieks dzen kails, atpakaļ neskatīdamies, Ūsiņa dienas rītā priekš
saules lēkta. Pašas pirmās vagas sākums — tīruma vidū. Šīm va-

gām ir rituāla nozīme un tāpat arī miežu sējai tai pašā dienā (laikam

ar jumja vārpu graudiem). Kārtējie pavasara darbi varēja sākties

tikai pēc tam. Pirmajām trim rituālajām vagām seko rituāla ēšana

turpat tīrumā. Miežu apsējībās vārīja cūkas gaļu ar asti un miežu

biezputru (grūdeni) un cēla priekšā īpaši pašam sējējam. Bet pazīst
vēlāk arī paražu celt tai dienā galdā visu mājas produktu bagātību.

Rituāls mielasts notiek arī pirmās pieguļas dienas vakarā pie pie-

guļas ugunskura. Tie ir īsti pieguļnieku svētki (varbūt arī Pieguļas

svētki), kur kopā ar puišiem piedalās arī saimnieki, bet tikai vīrieši

vien. Svinībās liela loma bij olām, mielastā alum un īpašam „panta-
gam" jeb putrai (EDL 1892, 102. lpp.; LXV VIII, 14721. ss. sl.). Lopu
izdzīšanu ganos un lauku darbu sākšanu pavada rumulēšanās — ūdens

burvība, lai druvām un ganībām netrūktu lietus svētības.

Ūsiņa dienā notikuši vēl ziedojumi, senlaikos laikam Zemesmātei

un Jumim, tad Ūsiņam un Pieguļasmātei, vēlākos gadsimtos (arī vēl

18. un 19. gs.) tikai mājas garam. Starp ziedojumiem sastopamais
melnais gailis un izģērbšanās un atpakaļneskatīšanās rituālās aršanas

laikā liecina, ka auglību iedomājās jau zināmā atkarībā no mirušo

gariem.
Visu šo darbību un rītu norise nav domājama vienā dienā, bet

attiecas uz veselu laikmetu, teiksim: lapu un sējas mēnesi, izceļot
varbūt īpaši tā sākuma dienu. Ūsiņa diena nevarēja būt kādā noteiktā

kalendāra datumā, kamēr nebij paša kalendāra, un varbūt ir arī vē-

lāk ieviesies vārds. Vēlāk to identificēja ar Jurģi.
Nākošie lielie svētki iezīmē pāreju no pavasara uz vasaras dar-

biem, no ziedu krāšņuma uz augļu briedumu. Seno svētku nosau-

kums īsti nav vairs zināms, tas atdevis savu vietu un vārdu kristīga-

jam kalendāra svētajam Jānim. Mēs varam saukt tos par Ziedu

dienu jeb Vasarsvētkiem. Ir taču bijis vesels ziedu mēnesis. Ziedu

dienas vārds piešķirts vēlāk 4. jūnijam (v. st.), ko sauca arī par Mai-

zes dienu (t. i. Dievmaizes dienu). Bet šis datums laikam ir cēlies

no pārprastās Dievmaizes dienas ierindošanas nedēļā, proti ceturt-

dienā.
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Kāds 17. gs. sākuma senraksts stāsta, ka šais svētkos ziedojuši
Debesu Dievam jeb Tēvam („Debo Deves"), lai viņš padarītu tīru-

mus auglīgus
91

.
Jo lielu nozīmi piešķīra dažādiem rītiem, kas sākās

jau rudzu ziedēšanas laikā un sasniedza īpašu spriegumu jau minē-

tajos svētkos. Druvās un dārzos iesprauda meijas, lai pārnestu uz

labību un dārza augiem nekultivētās dabas lielo auglības spēku. Zāļu
vakarā lasīja zāles un pina vainagus, lai ar tiem veicinātu auglību
cilvēkos un lopos (sk. augšā 57. lpp.). Arī cilvēku dzimumorgānu

spēku un dzimumsatiksmi izlietoja labības auglības pastiprināšanai

(sk. augšā 55. lpp.). Apjājot jeb apstaigājot mājas un druvas, centās

koncentrēt topošās ražas briedumu un norobežot to pret ļaunu garu

un varu iejaukšanos. Lietāja vēl arī citus atvairīšanas paņēmienus

un līdzekļus (sērmoksli, dadzi pret burvjiem un raganām). Arī ugunij
kārts galā, kas bij redzama pāri visām druvām, bij uzdevums pasar-

gāt visus laukus auglīgus un veicināt labības izdošanos (EDL 1894.,

67. lpp.). Attiecīgas dziesmas izteic novēlējumus, lai labība labi no-

ziedētu ar „Dieviņa līdzēšanu" (32553).

Rudenāji bij rudzu pļaujas, galvenās labības novākšanas sākuma

svinības. Pļauja sākās, kad rudzi palikuši rudi, un no tam cēlies

vārds „rudens" var apzīmēt arī pļauju (ME 111, 553. s. lpp.).

Uzglabājušās arī dažas ziņas par Rudenāju rituālu. letur launagu

pie 3 pirmajiem saslietajiem kūlīšiem. (F. 6, 319). — Latgalē vēl ap

1870. gadu turējās pie kādas paražas, kam ir savas parallēles maz-

krievu, serbu, bulgāru un grieķu, tā tad slavu tradīcijās, un Saksona

Valodnieka (Grammaticus) ap 1200. g. uzrakstītajā ziņojumā par

Rūgenes salā dzīvojošiem slāviem
92

. Rudenāju svētku galds apkrauts
ēdieniem un dzērieniem. Saimnieks paslēpjas aiz un zem tā un prasa

trīsreiz saimei un viesiem: „Vai jūs redzat mani?" Kad tie katru reizi

atbild: „Mēs neredzam", viņš nosaka pirmo reizi: „Lai Dievs dotu,

ka jūs šogad nevarētu mani redzēt aiz mantu un labumu", otrreiz:

„. ..
.aiz gariem, rudziem, miežiem un auzām", un trešoreiz: „Lai

Dievs dotu, ka es šogad neredzētu neko ļaunu!" Izlīdis no pagaldes,
saimnieks papriekš pats iebauda no galdā saliktajām mantām un tad

pacienā arī citus. Sais svinībās ir laikam notikušas arī kādas darbī-

bas ar īpašu biezu Jumja kukuli (28533). Alu dzēruši ar „rudenāju

ragiem jeb kausiem"93

,
un vispār „Rudenājus tur" jeb „dzer". Vēlāk

tos saistīja ar Jēkabiem. Pļaujas svinību smagums tomēr bij atlikts

uz ražas novākšanas beigām.
Lauku darbu rindu noslēdza Appļāvības jeb Apjumības, kuru

darbības viduspunktā stāv jumja saņemšana un pārnešana mājās.
Lai arī pēc triju lauku ievešanas varētu izdarīt to ar galveno labību

— rudziem, tad „ziemas rudzus pļaunot, atstājuši kādu mazu gaba-

liņu nenopļautu, ko pašā Mīkalī pļaut kā pēdējo labību" (EDL 1892,
117. lpp.). Talkas sarīkošana padarīja šos svētkus vēl svinīgākus:
radās vesels darbinieku koris, kas barvedes vadībā pavadīja ar dzies-

mām darbības un kustības kā tīrumā, saņemot jumi (to vajadzēja
izdarīt saimniecei jeb saimniekam), tā arī ceļā uz mājām un mājās,

novietojot to goda vietā. Zināms, ne visā Latvijā ceremonijas bij

pilnīgi vienādas. Mazākais, dažās vietās varbūt Appļāvībās bij para-

dums attēlot dziesmās un darbībās labību likteni no sēšanas līdz ra-

žas novākšanai jeb „linu mokas"
94

. Auglības veicinātājas dievības

dabūja savus ziedus, g. k. no ražas augļiem, bet arī asiņaini ziedo-
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jumi (gailis, vista) nav trūkuši. Ziedoja tiklab mājās kā svētbirzīs.

Bagātīgas dzīres un talkas mielasts vakarā noslēdza svinības, pie kam

auna steberei jeb tās imitācijai, „astei", bij sava loma auglības veici-

nāšanas rītos un dziesmās. Attiecīgās scēnas apraksts atrodams J.

Mazvērsīša orīģinālstāstā „Baiļu dienas" (Dienas Lapā 1886. g. 56.

numurā) un E. Virzas ~Straumēnos". Visas Appļāvību paražas kris-

tīgos laikos piesaistīja Miķeļiem, un tāpēc tad arī Miķelīti jeb Mīka-

līti iztēloja par vīru, kas atnes „putojošu alus kannu" un „tauku

sivēniņu" un dzer istabā „glāzīti uz glāzītes", lai būtu „visi svētki

pilni" (LD 33236, 33238, 33241, — 40). Folklora daudzina Miķeļos
sala un sniega uznākšanu (LD 33235 un LXV 27175 s. sl.).

Kad beidzot raža novietota apcirkņos, tad var svinēt Apkūlības

(apkūlās, apkūliņas), kur kopā ar saimi ielūdz arī radus, kaimiņus,

draugus. Izdara alu (ja vien iespējams, no pērnajiem miežiem);

svaiga maize jeb plāceņi un cūkas galva ir svētku mielasts; pats saim-

nieks dabū cūkas šņukuriņu. „Rijiņ, mana veca māte, ko gribēji ap-

kūlām? Vai gribēji mellu cūku, vai gailīti dziedātāju?" (28828). Ar

rudzu un miežu apkūlībām apvienotas „linu kāzas" un „cūku bēres"

(LD 28824). Rijas putekļus noskaloja ar alu (28841). Ir liecības arī

par īpašu sakrālu mielastu. „Pirmo riju kuļot, saimniekam jānoķer

gailis un rijas krāsns priekšā drusciņ jāapsvilina. Gaili tad palaiž;
bet beidzamo riju kuļot, šis pats gailis saimniekam klusu jānokauj,

jāizvāra un, nevienam neredzot, pašam jāapēd" (Lerch.-Pušk. V,

120. lpp.). Apkūlības kristīgos laikos sakrita ar Mārtiņiem, kas vis-

pār lielā Eiropas daļā ir lielā kaujamā diena.

Apkūlības iekrīt veļu jeb zemlikas mēnesī (oktobrī) un saplūst

kopā ar dvēseļu mielastu. Uzskatot mirušos dzimtas locekļus, kas mīt

viņā saulē, par palīgiem druvas darbos un druvas auglības atbalstī-

tājiem, saimnieks varēja labas ražas gados ar īpašu labvēlību un pa-

teicību rīkot viņiem mielastu. Un zemkopja sekmīgā gada darba no-

slēgumam bij ļoti zīmīga saskaršanās ar viņas saules spēkiem un

lielo senču pulku, kas jau savu mūža darbu bij ielikuši dzimtās dru-

vas kultūrā.

Ap to pašu laiku sākās arī vedību laikmets, jo lauka darbu iz-

beigšanās un rudens bagātība atļāva pienācīgi nosvinēt jaunās sievas

pāriešanu jaunajā dzimtā. Blakus saimnieciskajiem apstākļiem var-

būt arī reliģiski nolūki atbalstīja vedību ierindošanu šai laikmetā.

Auglības rītiem beidzot bij veltītas arī ziemas vidus svinības, kas

notika laikam gan pāri nedēļas vēlāk nekā tagadējie Ziemsvētki,

jo ziemeļgermāņi vēl tagad ziemas vidu noteic drusku priekš janvāra
vidus. Uzskati, ka ziema un tās notikumu un parādību secība stāv

sakarā ar vasaras dabas dzīvi un darbu gaitu, pamudināja it īpaši
šai liktenīgajā laikā, kas atbilda vasaras vidus svētkiem, izdarīt da-

žādus vērojumus un zīlējumus par nākamās vasaras lauku un lopu

ražu, kā arī izmēģināt ļaunuma atvairīšanas rītus. Tiem pieskaitāms

arī vilku mēnesī notiekošais kazas ziedojums vilkam krustceļos, ko

piemin P. Einhorns (S. r. L 11, 621. lpp.). Bet it īpaši atzīmējama ba-

gātīga ēšana un dzeršana un priecīga dejošana šais svētkos, ko Ein-

horns nosauc par „bezkaunīgi nejēdzīgiem svētkiem ar dejošanu,

lēkāšanu, dziedāšanu un negantu kliegšanu, arī rīšanu un plītēšanu,

ejot no mājas uz māju tādā negantā un izlaistā kārtā un tā vadot to

nakti" (S. r. L 11, 585. lpp.). Šis tēlojums atgādina pēdējā goda posmu
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pēc apbedīšanas (sk. augšā 89. s. lpp.), un patiesi šiem ziemas vidus

svētkiem būs ari bijis līdzīgs uzdevums, ar ko saskan zināmā mērā

arī seno ziemeļģermāņu Jul-svētku raksturs
95

. īpaši duras acīs, ka lat-

viešu ziemas vidus dzīrēs mājas ļaudis mielojas un uzdzīvo ar pienā-
kušiem ciemiņiem „danča bērniem", kāpēc arī svētku vakaru saukuši

par danču vakaru. Piekrauto galdu bagātība, dzīru pārpilnība un kus-

tību rosība ir dzīvības un auglības spēka kāpinājums un tā svētīgas
darbības garantija. Dažādu ēdienu starpā vēl īpaši uzsvērta „dzīva

labībiņa" (LD 33299, —300), t. i. grūdenis ar pupām, zirņiem un cū-

kas šņukuriņu (33278). Ziemassvētkus vispār daudzina par bagātiem

(33247, — 48, — 53). Sava loma bijusi Ziemassvētku galdā īpašam
lielam svētku kukulim un alus kausam (Latv. Avīzes 1854, Nr. 11).

Tagadējās tautas dziesmas daudzina Dieva ierašanos Ziemsvēt-

kos (33254, — 55, — 71, — 75), bet viņš gan lāgā neiederas visā šai

burzmā un nemierā, tāpat kā klusums, ko tautas dziesmas prasa uz

viņa atnākšanu (33271). Dieva nostādīšana ķekatnieku rindas priekš-

galā96 liekas jau vēlākas mitoloģijas attīstības, pat izvirtības pazīme.

Ģermāņi šai laikā mielo auglības mātes, angļi-sakši pat saukuši 25.

decembra nakti par Mātes nakti (Modraneht). Latviešu ticējumos
līdzās Ziemsvētku ķekatniekiem, budēļiem, danča bērniem v. t. t. mi-

nēti arī „miežvilki"
97

. Tāpēc arī auglības garu pacienāšana būs

uzskatāma par vienu no senlatviešu ziemas vidus dzīru uzdevu-

miem. Maskotie ķekatnieki imitēja viņus. Ciktāl šos Zemesmātes

palīgspēkus identificēja ar veļu valsts iemītniekiem, ir jau cits jautā-

jums. Bruņenieks uzskata to par pierādītu un, dēvēdams Ziemas-

svētkus par dvēseļu jeb gariņu svētkiem, katēgoriski noliedz to pie-
derību saules kultam, — bet viņa apgalvojumi vienpusīgi pārspīlēti.

Ķekatniekus gan apzīmē par vecīšiem Vidzemes jūrmalā, senajos
lībiešu apgabalos; Palsmani attēlo arī veļus citu masku starpāu
Bet šis konstatējums neatļauj vēl visus ķekatniekus nostādīt par

veļu valsts spēkiem, kas šais laikmetos top darbīgi. Veļu divkosīgais
stāvoklis (sk. augšā 7. un 16. nodaļu) jau lika nevien būt uzmanīgiem
un laipniem pret viņiem, bet arī norobežoties no viņiem un gādāt pret-
spēku un pretsparu viņu reprezentācijai. Cik ir uzglabājies tiešu no-

rādījumu uz veļu mielošanu latviešu Ziemsvētkos, tad tie, tāpat kā

ziņas no zviedru ticējumiem, tēlo ēdienu un dzērienu nolikšanu

pa nakti pirtī, bet arī istabā uz galda, līdzīgi veļu laika dvē-

seļu mielasta paražām. Dievs, šķiet, iekļuva Ziemsvētku program-

mā tikai tad, kad viņam piešķīra noteikšanu arī par veļu valsti

(sk. augšā 62. lpp.), bet tas visvieglāk izskaidrojams jau ar kristie-

tības ietekmi. Reti sastopamās Dieva un Laimas (Nelaimes) maskas

ir izņēmumi. Lielākā ķekatnieku daļa tēlo priekšmetus (kūlīti, siena

kaudzi, sietu) un dzīvniekus (zirgu, āzi), kā arī personas (jauno pāri,

grūtu sievu), kam ir tiešs sakars ar auglības un gausas ticējumiem.

Viņu darbība — pēršana ar rīksti, dejošana, griešanās, lēkāšana,

laistīšanās ar ūdeni, lauku darbu attēlošana, bagātīga mielošanās un

seksuālā vaļība, arī nāves jeb miroņa iznešana ārā v. t. L, tad

viņu apveltīšana
98 —ir noteiktas, auglības un svētības (gausas) veici-

nāšanas funkcijas, un dziesmas izteic tos pašus nolūkus. Ziemsvētki

nāk „zālīti mīdami, asniņus celdami" (Ltd. X, 3085). Tie atnes kūtī

raibaliņas un stallī kumeliņus (LD 33252,-82,-32,-323).
katas lēca linīnu labada, balt' avetīnu" (33428). Sal. vēl īpaši noda-
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lījumu „Biideļi atnes sekmes saimniecība", 33455—69. Zīmīgas ir

dažas parallēles ar attiecīgo vasaras svinību dziesmām.

Vispār ziemas un vasaras svētki zināmā mērā atbilst vieni ot-

riem; sakrīt jau arī abu svētku dziļākais nolūks — pašķirt sekmes

zemkopja darbam Saules varas ietekmē, Dieva labvēlībā un Zemes-

mātes auglības svētībā. Bet kas vasaru jau redzams un taustāms

stāv acu priekšā, tas ziemu skatāms tikai ilgās un cerībās, jo slēpts
vēl Zemesmātes klēpī. Augšā citētā 1604. g. Valenti relācijas ziņa

par latviešu ziedojumiem Dievam vasarā „ap Jāņiem" un ziedojumi

ģermāņu auglības mātēm ziemas vidū" atļauj varbūt secināt, ka die-

vība, kas senlatviešu vasaras vidus svinībās stāvēja pirmajā vietāi, bij

pirmatnīgi pats debesu Dievs un ziemas vidus svinībās atkal Zemes-

māte. Viens pārzin visu redzamo dabu — zem klajām debesīm, otra

— zemes un pazemes neredzamos noslēpumainos spēkus.
Lielo svinību laikmeti bij arī tautas sapulču laiki. Sanāksmju

vietas bij Elka kalni un svētbirzis, tā tad brīva daba; tāpēc atkrita

laikam sanākšana neizdevīgajā ziemas laikā. Visdrīzāk plašākās sa-

nāksmes iedomājamas vasaras vidus svinībās. Edītes Kurces kulta

vietu sarakstā ir kādi 55 numuri, kur vai nu minēts kāds Jāņu kalns,

vai kalns ar citu vārdu, kur svinējuši Jāņus vēl daudz vēlākos laikos,

vai kāds vietas vārds Jāņu kalns (arī Jāņa kalns); tiem laikam var

pieskaitīt arī 5 Dieva kalnus. Tā tad zināmi vēl tagad kādi 60 kalni,

kur notikušas vasaras vidus svinības, lielāka daļa no tiem (39) gan

Vidzemē, pārējie Kursā un Zemgalē, no kurām mazāk ziņu.

Līdzīgā kārtā tiklab reliģiskas svētdarbības, kā tautas sapulces
notika laikam arī t. s. Elka kalnos, laukos, pļavās, lejās jeb gravās,
ko apzinām Kursas 1253. g. robežās piecus desmitus

100

.

Lielās publiskās sanāksmes tādā kārtā bij saistītas ar reliģis-
kiem kultiem, ar ziedojumiem, lūgsnām, dziesmām. Un arī sen-

latviešu reliģijas vēsturē plašākajām novada un varbūt arī visas cilts

sanāksmēm bij liela nozīme. Tās paplašināja skatus pāri mājas un

dzimtas kultu uzdevumiem un tā rādīja ceļu reliģijas tālākai attīstī-

bai. Bet par šo plašāko kulta draudžu svētbrīžiem un svētdarbībām

uzglabājušās ļoti nepilnīgas ziņas. Varam iedomāties, ka attiecīgo
svētdarbību raksturu un saturu noteica sanāksmes laikmets un īpašie
uzdevumi (zīlēšana, līgumi, zvēresti). Par lūgsnām var teikt, ka

tās nebij adresētas ne „varenajam Pērkonam", ne arī „dieviem" kol-

lektīvā, jo latvieši nepazina dievus, bet Dievu un Pērkona loma lat-

viešu sabiedriskajos kultos karājas pavisam gaisā. Vispār Dievs un

Laima, bet kara gaitām gatavojoties, Ceļamāte, Karamāte un Mēness

bija tās no mums zināmajām dievībām, kas iederas publiskajos kultos.

19. Kulta vietas. Ziedojumi, svētdarbības.

Senlatviešu auglības kulta svētdarbības noritēja brīvā dabā zem

klajām debesīm. Elka kalni un Elka lejas jeb pļavas, svētbirzis, atse-

višķi svēti koki (ozols, liepa, bērzs, priede, paeglis, vītols v. c), izcili

ūdeņi (avoti, ezeri, strauti), lieli akmeņi, bet arī mākslīgi akmens krā-

vumi (akmeņkrūtis) bij svētnīcas, kur ļaudis pulcējās uz ziedojumiem,
svētām rotaļām un dziesmām un lūgšanām 1003

.

Tā kā leišu vārds „bažnyčia" (baznīca) ir izrādījies par senu
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vārdu, ar ko apzīmētas arī priekškristīgo laiku svētnīcas 101
,

tad varbūt

arī senlatvieši saukuši savas svētnīcas par baznīcām. Aizrādījums, ka

par baznīcas kalniem sauc vēl tagad arī tādas vietas, kur ~nekad nav

stāvējis nekāds kristīgas ticības dievnams", gan nedod vēl galīgu šā

jautājuma atrisinājumu, jo blakus draudžu baznīcām Latvijā katoļu
laikos bij nodibinātas daudzas kapellas, ko latvieši arī sauca par baz-

nīcām jeb baznīciņām 102

,
un šo iekārta bij bieži vien tik primitīva, ka

no tām nepalika gandrīz nekādas pēdas. Kapellu tīkls Latvijā, it īpaši
Kurzemē un Zemgalē vēl ļoti maz izpētīts. Dažas no tām apzinīgi
celtas latviešu pagānisko svētnīcu vietās. Tāpēc nevar par katru baznī-

cas kalnu, uz kura nav reģistrēta kristīga baznīca jeb kapella, droši teikt,
ka tas apzīmē vienīgi kādu pagānisku svētnīcu. — Bet ja baznīca arī ir

senlatviešu svētnīcas apzīmējums, tad šis vārds vēl nenorāda, ka šīs

svētnīcas būtu bijušas īpašas celtnes, tempļi. P. Šmits raksta, ka lat-

vieši, „tāpat kā citas tautas būs pratuši ierīkot kādas būdiņas savu

dievu tēliem" (Latvieši 12,I2
,

178. lpp.), bet šādu, kaut arī „gluži vien-

kāršu būdiņu" (Lm.- 2

, 80. lpp.) iekārtošana ir iedomājama tikai tad,

ja to prasīja attiecīgā kulta raksturs un vajadzība uzglabāt dieva tēlu,

kas brīvā dabā būtu bojājies. Seno romiešu reliģija, kurā ir daža laba

analoģija senlatviešu reliģijai, nepazina nekādu svētnīcas ēku, izņemot

uguns dieves Vestas nelielās ~būdiņas".

Auglības kulta pamats bij brīvajā dabā; tam svētnīcas celtņu ne-

vajadzēja. Mājas kulta pirmatnējais centrs bij mājas ugunskurs jeb

pavards un slieksnis, tad arī rija, pirts, kūts, vēlāk arī krāsnmata un

akmeņu kaudze sētā jeb dārzā. Veļu kultam arī nevajadzēja īpašu kulta

celtņu. Paliek debesu un likteņa dievības, kā vienas tā otras ar plašāku

nozīmi, — tām visdrīzāk varētu iedomāties uzceltas īpašas baznīcas;

tikai ne Stribinga, ne citu jezuītu, ne Valenti ziņojums, ne Dionīzija

Fabricija Livonijas vēsture, kas visi runā par ziedojumiem šiem die-

viem, neviens nepiemin svētnīcu ēkas, bet tikai kokus, birzis, mežus,

pakalnus un akmeņus kā ziedojumu vietas. Un tādā paša virzienā iet

vecākie norādījumi — uz senprūšu un leišu svētnīcām. Ēkas min lei-

šos kāds senraksts 14. gs. beigās; citādi ziņas tikai par ugunskulta

tempļiem103

.

Kokus un birzis padarīja par svētnīcām ticība, ka tur iemājo aug-

lības un dzīvības spēks jeb mīt dabas gari un auglības dievības (sk.

augšā 6. un 8. nodaļu). Hūpelis apraksta bijīgās trīsas (schaudernde

Ehrfurcht) pret svētajiem kokiem: neviens neuzdrošinās ne zariņu no-

cirst, nedz arī noplūkt zemeni, kas uzaugusi koka apkārtnē, ciktāl

sniedzas tā ēna
104

.
Noteikumu pārkāpējiem draudē Jaunums. Šādiem

kokiem vajaga, protams, atcelties no apkārtnes ar savu izskatu — diže-

numu, resnumu, kuplumu, vecumu. „... Svētajam kokam deviņi zari,

ik zara galā deviņi ziedi, ik zieda galā deviņas ogas" (LD 34076). Da-

biskā kārtā svēto koku rindā izvirzās pirmajā vietā ozoli (ozolu saucot

par vīrieti), tiem seko liepas (sievietes), tad mazākā skaitā bērzi, prie-

des, paegļi, vītoli v. c. (LXV XI, 21742. sl.). „Kokiem ziedo ēdienu un

dzērienu, arī veltes, liekot tās uz saknēm, dobumā jeb zaros" (LXV

IX, 17013. lpp.). Jezuītu ziņojumi min, ka ozolam vīrieši ziedojuši

gaili, bet liepai sievietes vistu, jeb ozolam divas olas un liepai sviestu,

pienu, sieru un taukus „savējo un bērnu veselības un drošības labā".

Dion. Fabricijs stāsta, ka latvieši no svētajiem kokiem dabūjuši agrāk
daimonu atbildes.
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Vecākais svētbirzs jeb svētmeža apraksts, gan attiecoties uz prū-

šiem, ir Jerošinas Nikolaja Prūsijas chronikas teksts 14. gs. sākumā:

~Viņiem bij arī lauki, ūdeņi un meži svēti pēc viņu prāta, tā ka viņi
tur nedrīkstēja art, zvejot un kokus cirst." 105

Apm. 100 gadus vēlāk

Prāgas mūks Hiēronims stāstīja par saviem piedzīvojumiem misijas
darbā leišos, kur kāda cilts (alii populi) godinājusi daimoniem veltītus

mežus, it īpaši vienu; meža vidū bijis ļoti vecs ozols, ko turējuši par
vissvētāko koku un mājokli (sedem); svētās birzis uzskatījuši par
Dieva mītni (domus Dci), un tur meklējuši Dieva palīdzību, no turie-

nes dabūjuši lietu un sauli (inde pluvias inde soles obtinuisse)
106

. Lat-

viešu svētos mežus un birzis drīkst iztēloties līdzīgā veidā. Tieši tos

raksturo R. Lubenaua107
stāsta (1586. g.) norādījums, ka kuršu ķoniņu

svētajā mežā nemedī parastajā kārtībā un necērt ne spieķi. Šo pašu
mežu tur par neaizkaramu vēl 18. gs. sākumā, bet Jāņos notur tur

miroņu svētkus
108

. Baltasara Rusova chronika (1578. g.) arī norāda

uz birzīm (Būske), ko turējuši par svētnīcām, no kurām nedrīkstējuši
nocirst ne koku, ne krūmu.

Svēto biržu un mežu sastāvs vispār laikam nebij viengabalīgs.
Dažās vietās minētas īpašas ozolu birzis, Hūpelis norāda, ka visvairāk

bijušas egles (bet viņa dati jau attiecas uz Latvijas ziemeļiem). Bir-

zis atradušās pakalnos, līdzenumos, ap avotiem (auf Quellen) 109

.
Bieži

vien svētais koks jeb viss Elka kalns stāvēja pie ezera, upes, jeb
strauta. „Aiz kalniņa ezeriņš, aiz ezera ozoliņš, Dieva dēls jostu kāra,

Saules meita vainadziņu" jeb: „...
tur Saulīte savas meitas sudrabāi

kaldināja" (LD 33742, —43, sal. —827 var.). Tuvumā varēja arī būt

avotiņš. Edites Kurces sarakstā Elka kalni kopā ar ūdeni minēti Zem-

galē 5 vietās, Kursā 13, Vidzemē 12. Tā tad labprāt izvēlējās vietas,
kur bij kopā viss, kas radīja un iemiesoja sevī dzīvību: kokiem ap-

augušu izcilu pakalnu ūdens tuvumā. Kur nav pakalnu, kā Lielupes

līdzenumā, tur iztiek ar Elka pļavu un lauku.

Svētvietās atstāj dabu neaizkārtu: neizmanto un arī neapstrādā
to. Tie ir jauki dabas stūrīši, bez kultūras, pilnīgi pašas dabas auglī-
bas varā. Cilvēks tur ierodas tikai kulta un celsmes nolūkos, ar zie-

dojumiem, ar veltēm. Un meža jeb birzs vidū galvenais svētums —

īpaša dižena veca koka veidā. Tur var dzirdēt dievības balsi.

Kuršu ķoniņu svētajā mežā svētī veļu svētkus Jāņos, tur medī

ziemas vidus svinībās stirnas, briežus un zaķus veļu mielastam. Tur

jau droši vien atradās arī senču kapenes, jo G. Delanua (dc Lannou),

apmeklēdams Prūsiju 1413./14. g., zina stāstīt, ka kurši sadedzina savus

miroņus tuvākajā birzī jeb mežā uz ozola malkas sārta
110

. Miroņu ka-

penes kulta vietā jeb tās tuvumā pasvītroja, ka saites ar mirušajiem

nav pārtrūkušas.

Mēģināsim norādīt uz dažām senlatviešu dabas svētnīcām. Elkas

rags ar Elkas liepu atrodas Usmas ezerā pretim Morica salai. Baznīc-

kalns Matkules Buses pilskalna tuvumā atrodas Abavas pietekas Imu-

las krastā
111

.
Elka kalns Vērgalē atrodas pie Elku ezera un Elku

mājām. Elka kalns starp Zebrus ezeru un Svētezeru atradies tuvu

senai akmens laikmeta mītnei. Vidzemē pelna ievērību Elka kalns

jeb Kāpurkalns Jaunpiebalgā pie Kāpuru ezera jeb Svētezera ar svētu

ozolu un Laimas akmeni
112

.
Tad minams Austriņa kalns pie Austriņa

ezera mārsnēniešos (Raunas draudzē), kur vēl 17. gs. Bērtuļos un

Miķeļos, bet 18. gs. un 19. gs. sākumā Jurģos un Miķeļos sanes uz
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drēbes pārklātas akmeņu kaudzes sviestu, maizi, sieru, gaļu, vilnu,

vasku un naudu; tad Logo kalns jeb Lojas kalns pie igatiešu Pečeikām

un Rantiša („Rantihts") kalns kāģeriešos. Visvairāk daudzināts Zilais

kalns mujāniešos ar svētu avotu un bērzu; tur laikam bij kulta vieta

Dievam un Pērkonam
113

.

Sīkāki pētījumi varētu dot šai jautājumā

pareizākas un plašākas ziņas.

Ziedojumus un ziedojumu mielastus svētbirzis apraksta vairāki

ziņojumi no 16. gs. sākuma, kam gan visiem vieni un tie paši avoti —

pretreformācijas laikmeta darbinieku novērojumi Vidzemē un Lat-

galē. Paters Stribings 1606. g. ziņo par ziedojumiem Latgales mežos

lauku un labību dievam Cereklītim, nokaujot melnu vērsi, melnu

vistu, melnu sivēnu v. c. un liekot steķos dažas mucas alus; daļu no

ziediem, proti speķi, metot ugunskuros, citus noliek pie kokiem; labi

dzēruši (un laikam arī ēduši) sāk iet deju virtenēs (choreas ducere) ap
kokiem un dziedāt..

.
Ziedojumu laiks birzīs bijis ap Lieldienām un

ap Sv. Miķeļa dienu. No viņa ziņojuma, šķiet, izlobāms arī, ka dažiem

dieviem bijuši katram divi koki: ozols un liepa, un pie viena ziedojuši

vīrieši, pie otra sievietes: pirmie — divas olas, otras — sviestu, pienu,
taukus un sieru. Kultu vadījis vecs_ svētnieks. Dažiem kokiem ziedotas

maizes — čūskas jeb suņa veidā, Ūsiņam — divi naudas gabali, divas

maizes un gabals speķa, ko iemet ugunī
114

. Cēsu jezuīti novērojuši
Latgalē ziedojumus Ceroklim — pirmo kumosu no visiem ēdieniem

un pirmo malku no visiem dzērieniem. Dion. Fabricijs attēlo ziedo-

jumu Pērkonam (Percunus) sausā bezlietus laikā: Pakalnos biezu

mežu vidū ziedo Pērkonam melnu teli, melnu āzi un melnu gaili, no-

kaujot tos pēc rituāla. Dzīrēs piesaucot Pērkonu un izlejot viņam

ugunī pirmo alus kausu, pēc tam kad apnesuši to trīsreiz ap sārtu1143
.

Valenti (1604. g.) ziņo, ka „visaugstākajam dievam, saucot to Debo

Deves vārdā
. . .

vasarā ap Jāņiem nes upurus, sniegdami tam āzi, lielu

gaili, vistu un vairākus traukus alus, lai tas padarītu auglīgus viņu
laukus. Katrai ģimenei ir savs koks, kam tie nes upurus divreiz ap
Lieldienām115

."

Šo uz latviešiem attiecīgo ziņojumu papildināšanai noder vēl daži

dati par kaimiņu baltu tautu kultiem. Sudaviešu grāmatiņa stāsta par

turienes kulta paražām 16. gs. sākumā. Pavasarī priekš aršanas sā-

kuma sudavieši svin svētkus auglības dieviem, sanākdami no visa

ciema vienā mājā, kur ar koprocību sagādātas I—21 —2 mucas alus. Svēt-

nieks ("Wourschkaite") dzer alu no koka kausa, turēdams to zobos;

citi pēc viņa rindā apkārt. Pļaujas svētkos (nach dem August) svin

pateicības svētkus par ražu. Vīrieši saliek kopā miežus alum, sievietes

sanes maizi no pirmās ražas (vom ersten gewechs). Dzīro, kamēr pie-
tiek alus. Svētī arī plašākus svētkus, 4—6 ciemi kopā vienā mājā. At-

karībā no dalībnieku skaita nopērk vērsi jeb āzi. Kaujot to, neļauj
asinīm tecēt zemē, bet slaka tās (sprengen darmite). Gaļu vāra katlā.

Sievas sanes kviešu miltus un izgatavo no tiem plāceņus, bet vīri, sēdot

ap ugunskuru, apcepina tos, piesviezdami cits citam caur ugunslies-
mām. Ēšana un dzeršana no ragiem turpinās visu nakti. Kaulus,

drupatas un visas citas paliekas iznes zināmā vietā ārpus ciema, apber
ar zemi un uzmana, lai zvēri un suņi netiktu klāt

116

.

Strijkovskis attēlo baltu cilšu dzīres oktobra beigās mājas garam
Zemniekam (Zemininkas); uz tām arī apvienojoties 3—4 ciemu iedzī-

votāji. Uz galda stāv maizes un četros stūros pa lielai alus krūzei.
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Atved vērsi un govi, aunu un aitu, āzi un kazu, kuili un cūku, gaili un

vistu, zostēviņu un zosi un citus ēdamus lopus un mājputnus. Lopus

nosit, dauzīdami tos ar rungām, gaļu vāra, cep un sutina un tad ceļ

galdā. No katra ēdiena nosviež gabaliņu pret krāsni, zem

sola un mājas kaktā par ziedojumu Zemniekam. Ed un dzer pārpil-
nībā, pūšot garās taurēs un dziedot, „pie kam ikkatrs pleš muti vaļā
pret kaimiņu117

." Šai ceremonijā jau saskatāma auglības un mājas
kulta apvienošana.

Daži citi 16. gs. teksti zina stāstīt, ka Prūsijā nelaimes novēršanai

un svētības nodrošināšanai rīko dzīres, kur nokauj treknu cūku (vienā
tekstā teikts: melnu) jeb vērsi (melnu), iekšas kaulus un citus atkri-

tumus sadedzina ugunī, bet gaļu cep jeb izvāra katlā ar sāli kopmie-
lastam. Nav trūcis arī alus. Pēc vienas ziņas mielastā piedalījušies
tikai vīrieši, pēc otras abi dzimumi. Svētības burvībām izlietoti īpaši
vēl cūkas pupi. Šādi ziedojumu mielasti notikuši 1520., 1531. un

1546. g.
118

Lūkass Dāvids 16. gs. beigās atstāsta savā „Preussische Chro-

nik" ziņas par jau attēlotajiem sudaviešu āža svētkiem (Bocksheili-
gung), bet papildina tās arī ar citiem datiem, pie tam norādīdams, ka

ziedojumus var sarīkot arī mazākos apmēros — ar sivēnu, zosu un

vistu pāri un ceturtdaļmucu alus; tā darot mazāk pārtikušie. Šais

datos ir dažas īpatnības. Svinību vieta esot labības žāvētava. Tur

sakurot lielu uguni, āzi saimnieks nostādot ar galvu, īpaši muti, pret
uguni, svētnieks norunājot īsu lūgsnu, norādot uz ziedojuma nolūku

(novērst nelaimi), nogriežot āzim galvu un noliekot pie uguns. Vārot

gaļu katlā, ieliek tur arī ar lūku kopā sasietas sirdi, plaušas un aknas.

Tās arī vispirms izvelk aiz lūka no katla, sadala ar roku (bez naža
119

)
tik daudz daļās, cik piedalās vīru, un noliek uz uguns tuvumā izklātiem

tīriem rudzu salmiem. Katrs dabū savu daļu, noēd to un uzdzer virsū

no koka bļodas gaļas virumu. Deviņas karotes viruma iesmeļ no katla,

ar svētnieku sākot visi dzer trīs nelielus malkus, nosakot papriekš
un pēc tam „laba, laba". Kad gaļa izviruši, to sadala atkal tik daudz

daļās, cik klāt vīru, un noliek līdz ar maizi uz salmiem. Katrs ēd savu

nodalīto tiesu. Gaļas atlikumu liek atpakaļ katlā un vāra vēl. To

sadala klātesošo puiku starpā, bet ja arī tie nevar visu vienā reizē

veikt, tad atgriežas pie katla un turpina ēšanu vēl otru un trešu dienu.

Vecie ēd tikai reizi. Kad viņi savu tiesu noēduši, tad svētnieks saņem

rokās kvēlošu ogli no ugunskura, uzmet jeb uzliek to sev uz kailu

galvu, tad uztver to atkal rokās un iemet atpakaļ ugunskurā; noliek-

damies un tverdams pirkstiem zemi, viņš atkal nosaka: laba, laba.

Tāpat dara visi dalībnieki. Tad piepilda svētnieka dzeramo (vērša)

ragu ar alu, viņš norunā savu lūgsnu un izdzer alu vienā vilcienā,

bet pārējie dalībnieki dzer alu no liela poda, uzdzerdami viens otram.

Tādas dzeršanas reizes atkārtojas, kamēr viss alus izdzerts. Līdzīgā

kārtā notiekot arī āža svētki, mirušos izvadot, pie kam dalībnieki no-

zīmējot vienu ārpus klātesošajiem, kam turpmāk pirmajam ja-

mirstot
120

.

Ziedojumu dzīres leišos (zemaišos) apraksta Joh. Dlugošs (Dļu-

gosz) savā poļu chronikā 15. gs. otrā pusē. Pēc ražas savākšanas vīri

ar sievām, ķīlniekiem un saimi oktobra sākumā sanākuši svētajos
mežos un triju dienu svētkos ziedojuši dieviem vēršus, āžus un citus

dzīvniekus par sadedzināmiem ziedojumiem un ēdamiem ziedojumiem
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(m holocausta et victimas offerre) un, atturēdamies no darba (vacando),
dzīrojuši ar ēšanu, rotaļām un dejām (ludis et choreis), noliedami arī

lejamos ziedojumus
121

.

Šīs ziņas papildina jezuītu ziņojumi no Lietu-

vas 17. gs. sākumā. Šķūņos jeb klētīs (m horreis) ierakti zemē ne-

lieli akmeņi, ar līdzeno pusi uz augšu, pārklāti salmiem; tos saucot

Deuves un godinot reliģiski kā labību un lopu sargus, un tiem ne-

drīkstot pieskarties. Nokauj viscaur melnu sivēnu, kas vēl zīž; dzim-

tas tēvs un māte kopā ar veceni, kas pārzina ziedojumus (pater et mater

familias cum anu sacrifica), apēd to. Sivēna gaļas gabalus, kā arī citu

ēdienu daļu, ja tādi sagatavoti, kopā ar trijdeviņām maizes drupatām
vecene aiznes pie minētajiem akmeņiem un viena pati mielo tos (dic-
tum Devves sola remotis omnibus placat). Slimības gadījumā salīdzina

dievību jeb garu, solot tam ikgadus kausu alus un atturēšanos no

darba pa piektdienām. Stribings ziņo, ka latviešu bērnu vai lopu sli-

mības gadījumos nācies ziedot pēc lozes melnu vistu, āzi, olas, maizi,

mucu alus122

.

Izsekojot baltu cilšu kopmielastiem, nācās vērot tādus arī slēgtās

telpās, bet mielastu daba jau paliek lielā mērā vienāda. Jāatceras šai

sakarā arī dažādu latviešu svētku mielastu rituālais ēdiens: cūkas aste

jeb galva ar grūdeni, plāceņi jeb karašas un alus.

Pienācīgi šķirojot un pārbaudot visus šos datus un iegaumējot no-

derīgo, var diezgan skaidri iztēloties plašākas svinības svētbirzis un

Elka kalnos, Elka pļavās un laukos, bet savās reizēs arī mājās.

īpaši altāri viena liela akmens jeb akmeņu krāvuma veidā laikam

ne visur bij lietošanā brīvās dabas kultā; tieši norādījumi uz to nav

vispārēji. Ziedot varēja arī tāpat, noliekot ziedus attiecīgajās vietās

zem kokiem, to zaros jeb dobumā. Ugunskurs bij nepieciešams visur,

kur rīkoja ziedojuma mielastu
123

, jo sagatavoja to turpat svētajā vietā;

bet uguni kūra lielāko tiesu tāpat zemē. Tur uguns dabūja arī savu

ziedu — alu, maizi, asinis, kaulus, iekšas, speķi. Pilnīgos dedzināmos

ziedojumus (holokaustus) ar lielākiem dzīvniekiem (vērsi, āzi, cūku)

var iedomāties tikai retos gadījumos, bet pietika jau arī ar mazākiem

dzīvniekiem (gaili un vistu) un lielo dzīvnieku daļām (kauliem, iek-

šām). 13. gs. chronikas stāsta, ka, gatavojoties uz sūru aizstāvēšanās

cīņu, lībieši Sateselē kāvuši par ziedojumiem āžus un suņus un metuši

no pils zemē ienaidnieku priekšā (XVI, 4); min arī igauņu kautos zie-

dojumu vēršus un sīklopus, kuru nokrišana uz vienu jeb otru pusi
noder pareģošanai. Uz latviešiem attiecas tikai ziņa, ka kurši apstip-
rina līgumus ar asins izliešanu, t. i. ziedojumu (V, 3).

Latviešu teikas stāsta, ka dažās vietās, — piem. svētbirzī Bērz-

mentē, Meitu kalnā Ilzu muižā, Jumpravas kalnā Sēļpilī — jaunavas

sargājušas svētu uguni. Vēsturiskas liecības ir tikai par leišu neizdzē-

šamas uguns svētnīcām. Ja šādas ugunis sargātas arī Latvijā, tad tām

bij nepieciešamas slēgtas telpas.

Ziedojumam izraugāmo dzīvnieku noteica laikam samērā ar zie-

dotāju rocību un vajadzību — no vērša līdz gailim. Priekšroka, lie-

kas, dota tēviņiem, mātītes (piem. vistu) nosauc tieši tikai sieviešu zie-

dojumos. Melna krāsa norāda jau uz pazemes ticējumu piejaukšanos

auglības kultam un nebūs bijusi saistīga jau no sāktā gala. Par vīriešu

nošķiršanos par sevi latviešos datu nav, tāpat par izvairīšanos no nažu

(metalla?) lietošanas, bet nav arī norādījumu, kas runātu pret šādām

paražām. Mielasta sagatavošanā un baudīšanā bij jāievēro dažādi
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īpaši rituāli', kas atgādināja mielasta sakrālo nozīmi. Katras dievības

kultā bij arī savas atsevišķas prasības. Ziedojumi un dziesmas bij die-

vībām par godu; īpašas rotaļas un virtenes dejas ienesa svētkos vēl

lielāku dzīvību un dažādību. Auglības svētkos jau vispār vajadzēja
valdīt kūsājošam priekam un rosībai, kā arī baudīšanai papilnam.

Seksuālo vaļību un pa daļai laikam arī dzimumu rituālo kopoša-

nos pazina vasaras un ziemas vidus svinībās, varbūt arī zināmās reizēs

apbedīšanas godā (t. i. izvadot neprecētos). Vedībās turpretim notika,

šķiet, tikai vaļīgāka izrunāšanās par dzimumu satiksmi — auglības
maģijas nolūkā, un līdzīgs raksturs bij arī puišu un meitu dziesmu

karam un spēku cīņai ap steberi Apjumību dzīrēs jeb talkā, par ko

liecina daža laba tautas dziesma (LD 28423, —471, —404; Ltd. XI,

1513)
124

.
Apjumību dzīrēs steberes cilāšana un daudzināšana bij it kā

daļa no rituālā mielasta, jo steberes īstais īpašnieks (āzis, auns, vērsis,

bet arī sivēns) atradās sagatavots ēšanai vai pat bij jau noēsts mielastā

(28477, —81, —94, —96, —97, —510). Šīs dzīres atgādina sudaviešu

„āža svētkus".

Sudaviešu paradumam neēst vēlāk otrā dienā mielasta paliekas ir

zināma parallēle kuršu ķoniņu veļu mielasta tēlojumā, bet še neiz-

manto paliekas tikai paši mielasta dalībnieki. Citiem viņi atļauj ņemt
tās līdzi uz mājām jeb arī dod tās suņiem apēst. Vispār nostāstos par

veļu mielastiem tikai vienā gadījumā teikts, ka vecīšu mielastu ne-

drīkstot aiztikt (LP VII, 284. lpp.), citādi neatļauj baudīt no ēdieniem

un dzērieniem tikai priekš veļu pamielošanas vai, ja viņi nav mielastu

aiztikuši (turp. 282., 283., 287. lpp.). Vispār pēc veļu pamielošanas un

saimnieka pirmā kumosa dzimtas un saimes locekļi droši mielojušies

pie galda; nav zināmi noteikumi par pārpalikumu novākšanu pie
malas. Vienā norādījumā par Apjumībām gan teikts, ka līdz otram

rītam priekš saules lēkta visam aunam ar putraimiem vajaga būt ap-

ēstam (turp., 334. lpp.).
Lielākos nelaimes gadījumos senlatvieši sadevušies uz kopziedo-

jumiem. P. Einhorns sauc tos par sabariem (Sobar) un stāsta, ka mēra

laikā salikuši kopā naudu kāda ziedojuma lopa pirkšanai un sabēruši

pa līdzīgām daļām labību, lai darītu alu un ceptu plāceņus. Mielasta

gaļu, maizi un alu pēc izdarītā ziedojuma visi kopā noēduši un izdzē-

ruši (S. r. 1. 11, 620. lpp.). Vidzemes austrumos sabāri notikuši vēl

1749. g., lai novērstu sausumu: kaimiņi sanesuši kopā iesalu, izdarījuši
alu un dzēruši to svaigu un siltu no žeira; pa starpām dzērējiem uz-

liets ūdens ar vēlēšanos, kaut Dievs tā slacītu viņu laukus (IMM 1928.

11, 64. lpp.). Senajos laikos sabaros piedalījās laikam vesels ciems un

vēl plašākas kopības. Visa mielasta sagatavošana laikam notikusi

kopā noteiktajā vietā. —

Ūdeņiem bij sava atsevišķa loma dabas kultā. Arī tie dabūja
savus ziedus. Jezuītu ziņojumi no leišiem runā par ikgadēju

ziedojumu (vistu) upes krastā, vietā, kur kādreiz draudējušas
briesmas; pēc bērna dzimšanas metuši ezerā āža ķermeni, kam ezera

malā nocirsta galva un kājas
125

.

Latviešos zināma tikai vainagu un

puškaiņu mešana upē un naudas un citu ziedu — avotā
128

, bet viena

otra beta var būt bijusi par izpirkuma maksu dzīvnieku vietā. Dieva

laistie ezeri jau mēdz paņemt dzīvnieku ziedu paši. Tā tad ziedojumi
Ūdens mātei un citām ūdens dievībām senlatviešos laikam būs noti-

kuši arī dzīvnieku veidā. īpaši jāmin svētie ūdeņi, kam piešķīra vese-
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Lības un dziedināšanas spēku, kā Kāpurezeram jeb Svētezeram, dažām

upēm un avotiem v. t. t. Mazgājoties svēto ezeru un upju ūdeņos vai

aplaistoties ar svēto avotu ūdeni, ieguva šā spēka labdarību un, zināms,

deva ūdeņiem par to atkal ziedus (LP VII, 361. s. lpp.). Dažas labas upes

vārds — kā: Svēte, Sventa (tā vairākās vietās kuršos) — satur laikam

norādījumus uz šādu kultu. Kāpurkalna ezerā vēl 19. gs. vidū mazgā-

jušies tūkstošiem ļaužu. Ap kādu svētavotu Vidzemē vēl 19. gs. sā-

kumā ap Jāņiem salasījās ļaudis kā tirgū. Māju lopus vadāja trīsreiz

ap avotu un aplaistīja tiem krustu ar ūdeni. Slimniekus aplaistīja pli-
kus turpat, bet ūdeni veda krūzēs ari uz mājām. Avotā meta par ziedu

naudu, dzīparus, olas un čaumalas, mazākais matu kušķi
127

.
Tauta

tic, ka svēto ūdeņu spēku var izniekot un iznīcināt, necienīgi izman-

tojot to, jeb arī apgānīt; bet par to draudē sods (LP V, 394. lpp.,
VI, 209. lpp.).

Līdzīgu veselības un dziedināšanas spēku piedēvē arī svētiem

akmeņiem. Ap tiem ved, piemēram, slimus lopus. Arī akmeņi, resp.

tais iemītošas dievības, saņēma par palīdzību ziedu. Dati par tiem nav

īpaši savākti un sakārtoti, bet mazākais pa daļai tie laikam sakrīt ar

t. s. ziedojumu (upuru) akmeņiem.
K. Straubergs saskaitījis E. Kurces sarakstā 70 ziedojumu akme-

ņus (LXV XI, 21742. sl.). Uz dažiem no tiem ir iedobumi ziedoju-
miem. Kādas dievības kultam tie noderējuši zem klajām debesīm, par
to ziņu trūkst. Tiem, liekas, bijusi loma druvas auglības kultā, jo
Jumja mītni iedomājās „zem pelēka akmentiņa". Bet varbūt drīkst

ieskaitīt šos akmeņus arī debesu parādību — Dieva, Saules, Mēness,

zvaigžņu — kultā. Par to citādi nav nekādu konkrētu datu.

Diezgan bieži sastopams Dieva kalna vārds (Kurces sarakstā 5);
tādās vietās var iedomāties Dieva kultu, varbūt Jāņos. Šur un tur ir

arī Saules kalni; Saules kultam kalngalā īstā vieta, bet tiešu ziņu par

to nav. Jaunburtniekos ir bijis Saules ezers. — Laimes kults varbūt

saistāms ar kalniem, kas nesa vēlāk Māras, Jumpravas jeb meitu kalnu

vārdu. Uz Kāpurkalna ir atradies Māras jeb Laimas akmens. Samērā

liels skaits ir Velna kalnu (Kurces sarakstā 15).

Mājas kults bij savā ziņā mājas uguns kults un notika pie uguns-

kura un pavarda. Ugunij ziedoja tur alu un maizi, iemetot tai pirmo
lāsīti un doniņu, iekams paši ēda. Alu slacīja arī uz istabas sienām,

lai uguns nedarītu neko ļaunu nedz istabā, nedz laukā (tas varbūt

uguns atvairīšanas rītus)
128

.
Pret uguns briesmām lietoja uguns vār-

dus, piem.: „Čuči, mana uguntiņa, kā pelīte midzenī! Neaun kājiņas,
necel spārniņus" (Brīvz., 597. s.). Uguni apvārdoja arī rijā un pie-

guļā. Pieguļnieki, baidīdamies par savām drēbēm, ziedoja ugunij

drēbju lupatiņas. Uguns loma dabā saistīta ar „gada uguns" jēdzienu
(sk. 17. nodaļu). Uguni izmantoja arī kā šķīstīšanas un atvairīšanas

līdzekli. Caur uguni nosūtīja mantas uz veļu valsti (sk. augšā 61. lpp.).

Mājas kulta vietas bij arī zināmi akmeņi virtuvē, rijā un klētī,

ko laikam uzskatīja par mājas gara jeb garu mītni. Uz tiem ziedoja
visu nokauto dzīvnieku asinis un mazu daļiņu no katra ēdiena.

Ziedojumu vietas mājas garam jezuīti dzirdējuši saucam par At-

mešanas vietām (Atmeschenes Wete); šis vārds it kā norāda, ka pašu
ziedošanu saukuši par atmešanu. Zviedru vizitācijas protokolu ter-

minu semmeslehten jeb semmeslāhten (sk. augšā 72. lpp.) varbūt

drīkst iztulkot par vietu, kur izdara ziedojuma „zemē liešanu", un
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tad arī ieskaitīt mājas gara kultā. Mājas gara ziedojumu vietas ir bi-

jušas iežogotas un ar to padarītas ne visiem pieejamas; žogs biedināja

no nūminozās varas.

Mājas kultam ļoti cieši piekļāvies gausas kults, kas izpaužas

krupju jeb rupuču un zalšu mielošanā (sk. augšā 64. lpp.). Gausas

māte, Ļekatu māte, Augšlēcīte, Augšraudzīte ir dažādi nosaukumi

mājas gausas garam — visvairs rupuča jeb krupja, bet laikam arī

zalša veidā — ko saimniece aicina apgausināt cepamo maizi un pa-

mielo ar pirmajiem augļiem (piem. jaunrudzu maizi, jaundarītu alu)

un pienu (LP VII, 320. s. lpp.). Līdzīgā kārtā mielo arī Pienamāti. —

Svēto kalnu starpā ir atrodami arī Sviesta kalni (Kurces sarakstā 5).
Rodas jautājums, vai senlatvieši ziedojuši saviem dieviem arī cil-

vēkus. Tiešu datu nav, bet diezgan zīmīgi vērojumi norāda uz cilvēku

ziedojumu paticamību. Livonijas chronika stāsta, ka lībieši gribējuši
ziedot cirstercieti Teodorichu savam dievam, lai viņu sējums būtu

auglīgāks, bet izprasītā Dieva atbilde bijusi pret to (I, 10). Tālāk

chronika tēlo, ka sakalieši saķēruši Jervas soģi Hebu un „aizveda viņu

kopā ar citiem dāņiem uz savu pili un mocīja viņu un citus ar bries-

mīgu mocību, saplosīja viņu iekšas un izņēma sirdi vēl dzīvajam He-

bam no viņa miesas, cepa to uz uguns, sadalīja savā starpā un apēda,
lai būtu stipri pret kristīgajiem, un viņu miesas tie deva suņiem un

debess putniem par barību." (XXVI, 6). Latviešu tuvākajos kaimiņos,

redzams, toreiz nebija tik neparasta svešzemnieka ziedošana un ma-

ģiska cilvēka sirds ēšana. Joh. Dlugošs 15. gs. otrā pusē tēlo cilvēka

ziedojumu leišu uzvaras svētkos. Katrs no karavīriem liek savu pagali
sārtā, kurā iemet tad gūstekņu augstāko un cienījamāko vīru, lai ar

to izrādītu dievam vislielāko pateicību un samierinātu viņu (Mann-
hardt, 144. lpp.). Kara gūstekņu ziedošana, jādomā, notikusi savā laikā

arī Latvijā.

Pirmajā dzimtas godā nācās sastapties ar rītiem, kas pamudināja

uz domām, ka kādreiz notikusi arī bērna (pirmdzimtā?) ziedošana

mājas garam (sk. augšā 77. lpp.). Bet 13. gs. šis paradums jau piede-

rēja pagātnei. Vistas kaušana pirtī bērna dzimšanas vietā (LD I,

191. lpp.) ir bērna dzīvības izpirkuma ziedojums, bet kādreiz arī še

varēja būt bijušas nevien lielākas, bet arī nežēlīgākas prasības. Tāpat
arī ziedojumiem celtņu pamatos. Bet kurši 11. un 12. gadsimtā lika

celtņu pamatos jau dzīvnieku ziedojumus. Talsu pilskalna vārtu ap-

cietinājumu pamatos 12. gs. ierakti zirgu galvas kausi, bet torņa pa-

matnē cūkas galvas kauss; 11. gs. celtnei pamatos ir jau bagātīgāks

ziedojums, pat veseli zirgi
129

.
Tie bij laikam ziedojumi zemes dievībai,

lai nodrošinātu viņas labvēlību jaunajām celtnēm un to iemītniekiem.

Par lejamiem ziedojumiem senlatvieši lietoja alu, asinis un viru-

mu. Alu nolēja jeb uzslacīja zināmās ziedojumu vietās, bet lēja arī

ugunī. Līdzīgā kārtā ziedoja arī asinis, piem. tecināja rijas krāsns

bedrē. Virumu lej tikai mājas gariem.
Neasiņainie ziedojumi bij visi zemkopības un piena produkti, arī

vilna un lini, kā arī to izstrādājumi (lakati, prievītes).
Vēlākā laikā vērojama tendence samazināt ziedojumu vērtību jeb

izpirkt dārgākos ziedojumus. Par visparastākajiem ziedojumiem ir

kļuvuši gailis un vista, bet arī tos var izpirkt ar olu. Kurši prata zie-

dojamo priekšmetu vietā dot to samazinātās imitācijas jau vēlajā
dzelzs laikmetā, un tāpēc laikam arī lielāko dzīvnieku ziedojumu iz-
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pirkšanu ar mazākiem var datēt jau tai pašā laikmetā. Tāpat, šķiet,
ari maizē veidotos dzīvniekus (čūskas jeb suņa veida maizes), par ko

runā Stribinga ziņojums.

Ziedojumos mēdza vienu otru reizi ieturēt arī zināmu skaitļu sim-

boliku. Visbiežāk sastopami norādījumi uz 3 (trīs kumosi gaļas, karo-

tes jeb pilieni viras, trīsreizīgs gājiens ap sārtu) un 9 (gabali, olas,

vārpas). Kopziedojumi bij kritušo naidnieku ieroču depoziti, lai pa-

teiktos par gūto uzvaru.

Kustības un dziesmas, kas pavadīja kultu, iederējās dažādas svinī-

bās un godos un vērtējamas arī kā svētdarbības.

Atvairīšanas ritu nozīme bij gaismas (sveces) aizdegšanai daudzas

svinībās un gaisa ciršanai ar zobenu.

Dažkārt sastopami norādījumi uz senlatviešu dievu tēliem. Kurces

sarakstā minēti tēli 10 gadījumos: 3 Kursā — Dundagā, Bātē, Rud-

bāržos — un 7 Vidzemē: Anneniešos, Galgauskā, Gulbenē, Jaunlaicenē,

Lazdonā, Salaspilī. Lielāko tiesu tie akmens. Austrumvidzemē šie tēli

pa daļai tieši apzīmēti, pa daļai iedomājami par kokā (ozolā) jeb ak-

menī izcirstu Ūsiņu. Vienā gadījumā norādīts, ka tas bijis liels ozola

bluķis izcirsts pēc cilvēka, stāvējis Anneniešu Ķēvju mājas pagalmā
pie zedeņiem un saņēmis ziedojumus — medu, miestiņu, gaļu (LP VI,

205. lpp.). Otrā vietā — Jaunlaicenes Sniķeros (diemžēl apšaubāmā
Tortusa uzrakstītā stāstījumā) akmens tēls bijis „smuki pulierēts . ..

uz krūtīm un uz pieres bijušas iekaltas pa trim bitēm" un uzstādīts

bišu dārzā (LP VII, 365). Jaunlaicenē kāds tēls apzīmēts par šā ap-

gabala dievu, kas stāvējis kalniņā un kam kāzinieki un kristībnieki,

garām braukdami, ziedojuši cimdus, zeķes, jostu, cāļu pāri (turp. 369.

lpp.). Lazdonā par Bagu saukta vieta mežā, kur bijis kāds akmens

tēls (J. Endzelīna — Latv. vietu vārdi I, 17. lpp.). Salaspilī atrasta

„akmens galva". Pārējie dati no Vidzemes nenozīmīgi. Par Bātes tēlu

tikai tikdaudz zināms, ka tas bijis iekalts (?) kāda akmens virspusē
nelielā iedobumā. Rudbāržu dievakmens atrodas pakalnē, tā plaka-
najā lejas pusē (12X7 pēdas) bijis iekalts tēls, bet akmens virspusē esot

kūruši uguni (LP VI, 204). Dundangā akmens tēls esot stāvējis Puiš-

kalnā (kādā bijušā pilskalnā!), kas no tam dabūjis savu vārdu. Bet

ziņas par akmeni pretrunīgas. Viens stāsta, tas bijis liels, cilvēkam

līdzīgs; otrs — neapstrādāts tikai 14 collas augsts, drīzāk līdzīgs sē-

nei, ne cilvēkam
130

.

Vecsaules mācītājs (Zemgalē) Vilh. Boltens (Boltenius) 1578. g.

norāda uz sava laika latviešu zemnieku dievu tēliem, kas izgatavoti
no koka, akmens un cita materiāla

131

. Svarīga ir ziņa, ka Kurzemes

superintendentam Hollenhāgenam 18. gs. sākumā bijusi latviešu dievu

tēlu kollekcija.
Datu katrā ziņā ir diezgan daudz, lai nopietni atzītu, ka mūsu

senči darinājuši no koka un akmens dievu tēlus, kā pilntēlu, tā arī

ciļņu (iedrīksnājumu) veidā. Diemžēl atklāts paliek jautājums, kādas

dievības, izņemot Ūsiņu, vēl attēlotas. Senlatviešu mītu vispār trūcīgā

antropomorfizācija neļauj lolot diezcik lielas cerības. Daudzos gadī-

jumos, kur pieminēti elki, patiesībā nav norādījumu, ka tie bijuši cil-

vēkveidīgi tēli. 18. gs. Vidzemē elkus veidoja, saliekot akmeņus vienu

uz otra
132

.
Bet varbūt tā jau ir izvirtības parādība.

Senlatviešu lūgsnu teksts varētu būt meklējams vienā otrā tautas

dziesmā; citādi paraugi nav uzglabājušies. Tautas dziesmas pavadīja
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arī sakrālās darbības un rotaļas. Noskaidrojuši senlatviešu reliģijas

būtību, atradīsim arī viedokli un mērauklu lūgsnu un rituālu dzie-

dājumu konstatēšanai. Zināmas ir lūgsnas Dievam un Laimai.

Ziedošana un ar to saistīto kopmielastu vadība atradās dzimtas,

saimes, cilts galvas jeb vecākā rokās. Pirmo godu un vedības vadīja
dižvedēji jeb dižais rads. īpašas svētnieku kārtas senlatvieši nepa-

zina; nav mazākais nekādas liecības par to. 16. gs. kultos aplieci-
nātais vecais svētnieks Latgalē un viņa palīgi ir sirmgalvji un pa-

rādās vairāk tēvu tēvu tradiciju zinātāju un glabātāju nekā arod-

niecisku svētnieku lomā; dokumenti neliedz arī atzīt viņus par savas

apkārtnes vecākiem.

Speciālas zintes un spējas izcēla no sabiedrības dažas personas

par starpniekiem ar pārdabisko pasauli: burtniekiem, zīlniekiem, pa-

reģiem, raganām, spīganām, tad vārdotājiem, pūšļotājiem, laitītājiem
(braucītājiem), riebējiem, zāļotājiem v. t. t. (Lm.-

2
65. s. lpp.).

20. Izskaņas.

Archaiologu izrakti kristīgi simboli Latgalē un Daugmalē liecina,

ka ap 1200. g. senlatviešu reliģija nebij vairs kristiānisma neaizkārta.

Tie apstiprina, ka Piedaugavas latvieši toreiz jau bij iegājuši tai garīgās

revolūcijas laikmetā, kad kristietība sāk drupināt tēvu tēvu pagānismu.
Bet galīgi tas netika nomākts vēl nākošos gadsimtos.

Kristiānisma ienākšana un pakāpeniskā nostiprināšanās Latvijā

pārtrauca senlatviešu reliģijas dabisko pašattīstību. Kristīgā Dieva

nosaukšana latviešu Dieva vārdā paglāba šo vārdu no aizmirstības,

bet arī atvēra ceļu šā jēdziena paplašināšanai, padziļināšanai un pa-

augstināšanai kristīgas dievatziņas garā. Galvenā kārtā paplašinājās
Dieva darbības aploks, tas aptvēra nevien debesi, bet arī visu zemi un

pat pazemi. Dvēseles ceļš pie Dieva, tās uzturēšanās „Dieva dārziņā"

v. t. t., šķiet, ir jau kristīgas aizkāpa dzīves ticības ietekmējums. De-

besu un gaismas dievībām, kas bij attiecīgo priekšmetu nosaukumi

(Saule, Mēness, Auseklis), draudēja izredzes pārvērsties par skaidriem

dzejas tēliem. Velns no pazemes valdnieka pārvērtās par pekles kungu

un ļaunuma iemiesojumu. Dabas mātes un gari dabūja daimonu rak-

sturu, bet viņu kulti, ciktāl tie nesanāca tiešā sadursmē ar kristīgās
baznīcas tradicijām, patvērās kalendāra svētku pavēnī, kas paši sāka

personificēties un antropomorfizēties, izlietojot katoļu svēto kulta un

leģendu mājienus. Laima saradojās ar jaunavu Mariju, bet līdz ar

to pārveidoja katoļu dievmāti un sv. jaunavu latviešos par „mīļo
Māru". Katoļu baznīcas reālie priekšstati par aizkāpa dzīvi deva zi-

nāmu pavēni senlatviešu viņu saules ticībai, un pat veļu kults zināmā

mērā un veidā nebij pavisam nesaskaņojams ar tām paražām, kas pil-

dīja katoļu baznīcas Visu svēto dienas un Visu dvēseļu dienas praksi.

Daudz senlatviešu kulta vietu dabūja līdz ar tur uzceltājām baznīcām,

kapellām un krustiem arī sankciju eksistēt tālāk tautas cieņā un

piemiņā.
Tā laba tiesa no senlatviešu reliģijas pastāvēja joprojām kristī-

gos laikos. Daudz kas tika apkarots un pārveidots, daudz kas dabūja

jaunu raksturu. Bet baznīcas oficiālo iestāžu un darbinieku kūtrība

un intereses trūkums atļāva diezgan daudziem senlatviešu reliģijas ele-

mentiem pastāvēt joprojām, paslēpjoties neizskaužamajos māņos un
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tautas ticējumos attiecīgajā vairāk jeb mazāk pārgrozitājā veidā. Bīs-

tams tapa tiem tikai 18. gadsimtenis, un 19. gadsimta pirmajā pusē
baznīca un skola salauza galīgi to varu, atstājot šur un tur pa atlie-

kai, bet tad jau tikai pagātnes atmiņu, ne reālu tagadnes faktoru veidā.

Mums, veroties tālajā pagātnē, senlatviešu reliģijas parādības nav

tikai interesants atmiņu krājums, bet arī nācionālas pašapziņas un

lepnuma pamats un saturs. Mēs redzam, ka arī savā reliģiskajā dzīvē

un atziņās mūsu senči ir stāvējuši sava laika kultūras augstumos. Par

senlatviešu Dieva un Laimas priekšstatu mēs varam tāpat priecāties
kā par izraktajām izkaptīm un raukņiem, par sirsnīgo un ciešo dzim-

tas kopības apziņu un tās sakrālo nostiprināšanu tāpat kā par sen-

latviešu daiļamatnieku darinātām rotas lietām. Bet mēs apzināmies
arī mūsu laikmeta atstatumu no pagātnes kultūras posmiem.

Mūsu pļaujas svētku skatēs blakus sējmašīnām, pļāvējiem un paš-

braucējiem kūlējiem izvirzās arī sētuves, izkaptis un spriguļi, bet mēs

zinām, ka uz spriguļiem mēs mūsu laiku tautas lauksaimniecības kul-

tūru vairs nevaram uzcelt. Tā arī tagadnes reliģiskajā dzīvē vairs ne-

var celties augšā senlatviešu Dievs un Laima ar visu savu svītu un

tapt par reāliem dzīves faktoriem, kādi viņi bij mūsu senču acīs. Viņi

nepanes arī, ka tos izbāž ar dažādām modernām filosofiskām un teo-

sofiskām idejām. Viņi mums noder dzejā kā senču gara dzīves sim-

boli un vēsturē kā mūsu tautas slavenās kulturālās pagātnes liecinieki.

L. Ādamovičs.

1 Uzrakstot 1936. g. vasarā brīvi priekšā celtās lekcijas, man nācās tās pa-

pildināt ir ar plašāku tēlojumu, ir ar jaunāko literātūru, ir ar pāris nodaļām,
ko toreiz varēju pieminēt tikai visā īsumā. Jutu arī vajadzību vairāk norādīt uz

avotiem, nekā tas lekcijās bij iespējams. Vairāk pazīstamas lietas esmu pie tam

attēlojis īsāk, bet vispārībai svešākus jautājumus apskatījis pamatīgāk.
Šai darbā lietoti saīsinājumi: LD — Barona Latvju Dainas; Ltd. — Latvju

tautas daiņas J. Endzelīna redakcijā; Lm. — P. Šmita Latv. mitoloģija; ME —

Miilenbacha-Endzelīnavārdnīca; IMM — Izglītības ministrijas mēnešraksts; EDL —

Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem, „Dienas lapas" pielikums; Lerch. Pušk. jeb LP —

A. Lercha Puškaiša Latv. tautas teikas un pasakas; KKO — Kurzemes baznīcas
likumi 1570. g.; LXV — Latv. Konversācijas Vārdnīca; S. r. 1. — Scriptores rerum

livonicarum, F — Folkloras krātuve.
3 L. Adamoviča — Latvji triju reliģiju krustcelēs (Latv. Konv. Vārdn. XI,

21548. sl.) un P. Šmita — Latv. mitoloģija, 2. izd. 71. ss. lpp.
3 L. Adamoviča — Vidzemes baznīca un latv. zemnieks 1710.—1740. (1933.

g.) — nodaļā: Senlatviešu reliģiskās tradīcijas un māņi, 475.—495. lpp.
* Sk. J. Bičo\a — Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas problēma (Ceļos

VII, 1936.).
5 Šā senlatviešu reliģijas attīstības posma aprakstu sk. L. Adamoviča — Lat-

vieši un katoļu ticība (kopojumā Latvieši I, 19362
,

193.—196. lpp.) un L. Adamoviča
— Latvji triju reliģiju krustcelēs (rakstā „Latvju baznīcas vēsture", Latv. Konv.

Vārdn. XI sēj. 21548.—54. slejā).
6 Scriptores rerum livonicarum 11, 613.—632. lpp., 583. ss., 597. ss. v. c.

7 IMM 1926. 11, 523. ss. lpp., 1928. I, 29. lpp., 142. s., 144.

8 Sk. P. Smits —
Latviešu mitoloģija (kopojumā Latvieši I, 19362.), 173. lpp.

„Ja šī Māra būtu latviešu dieviete... tad viņai vajadzētu būt kādas noteiktas no-

zīmes ... Māra līdzinās tikai Laimai... Ja Māras vārds būtu kāds mantojums
no indoeiropiešu pirmvalodas, tad līdzīgs vārds būtu vispirms jāuzmeklē senprūšu
un leišu valodā... Šai latviešu Mārai ir ļoti līdzīga arī igauņu Mārija."

•
Salīdzini starp citu P. Šmita Latv. mitoloģiju (Latvieši I 2), 165. lpp. Vispār

dievturu mācības kritiku sk. L. Adamoviča rakstā Dievturi un viņu katķismi (Burt-
nieks 1932.) un Alb. Freija „Dievturības mācību kritisks apskats" (krājumā „Par
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svēto un labo"), 1936.; arī M. Bruņeniekakritiku par dievturiem Daugava 1930. g. I,

190. ss. lpp.
10 J. Bīnes

— „Latvju raksti" Sējēja 1936. g. 1. burtnīcā 36.—42. lpp. pama-

tojas pa daļai uz agrākiem Brastiņa apgalvojumiem. Bet tāpat viens kā otrs, ru-

nājot Sējēja redakcijas vārdiem, neko „nepierāda, bet deklarē", un pagātnes vēsturi

nevar rakstīt ar dogmatiskām deklarācijām.

11 Der Acker, sein Ertrag und Segen m der altlettischen Volkstradition.

12 Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710.—1740. g., 449.—463. un

481.—487. lpp.
13 Alb. Freijs — Reliģijas būtība (krājumā „Par svēto un labo"), 1936.

14
Studia theologica Ļ (Riga 1935.), 153. s. lpp.

15 Sk. arī P. Šmita „Miršanu un bēres" (Latvju tautas daiņas X, 769. ss. lpp.

passim).
18 Vārdu „meija" latvieši aizguvuši no vāciešiem, kas to sākuši lietot minētā

nozīmē pret viduslaiku beigām. Senlatviešu vārds ar attiecīgu nozīmi varbūt bij

„puškainis",
ko vecākos garīgos rakstos lieto vainaga vietā.

17 Salīdzini: Metam zāles laidarā, lai telītes vairojas; cik zālīšu, tik telišu

Jāņa mātes laidarā (LD).
18 Liecības par to atrodamas Dion. Fabricija Livonicae historiae compendiosa

series no 17. gs. sākuma (Script. rer. livon. 11, 441. lpp.) un Kurzemes draudžu

chronikās II (Valsts archiva rakstos IX sēj.) no 18. gs. otras puses Grobiņas un

Griezes draudzēs (sk. priekšmetu rādītājā „[aunprātīga lauku maitāšana").
18 Sk. J. Krēsliņa —

Latv. teikas iz Malienas II burtn. 1891.: Koāsits guns
divs (tas pats Lerch.-PuSk. VII i, 327. s. lpp.).

20 Sal. K. Strauberga „Viņa saule" (IMM 1922., 604.—618. lpp.) un W. Ca-

land — Die vorchristlichen baltischen Totengebrāuche (Arch. f. Religionswissen-
schaft, XVII 192..). R. RudzHa ~Dvēsele senlatviešu pasaules uzskatā" (Latv. lit.

vēst. I, 1935., 360.—369. lpp.) arī ņemas tēlot latviešu uzskatus par viņu sauli, bet

bez jebkāda reliģijvēsturiska aspekta. Rudzīša velis kā starpnieks starp ķermeni

un dvēseli ir fantāzijas tēls.

21 Kuršu kapos atrastie dzeramie ragi un trauku lauskas ir kapu dzīru lie-

cinieki. Vulfstona ceļojuma apraksts ap 890. g. p. Kristus arī sniedz ziņas par

aistu bēru mielastiem. Daudz manis izmantoto ziņu savācis P. Šmits, sk. Ltd. X,

769. ss. lpp.
22

Piem. kāzās aicina arī mirušo līgavas un līgavaiņa tēvu un māti (RLBZK
Rakstu krāj. XVI 99. lpp.). Sk. vēl Lercha-Puškaiša Latv. tautas teikas un pasakas
VII 1, 116.—122. lpp.

23 Dievaines (Einhorns saka: Dieva dienas) liekas vēlāks nosaukums, radies

tad, kad kristīgās baznīcas ietekmē vārds dieviņš bij tapis par sugas vārdu un

tika attiecināts arī uz veļiem.
24

Plašākas ziņas sk. (C. Rusvjurm?) Vecā Andreja miršana, 1864. un Lerch.-

Pušk. VII 1, 122. s., 278.—301. lpp.; salīdzini arī L. Adamoviča Ceļā uz pilnību
1934., 28.—30. lpp.

28 Baltu smilšu namu daru, zaļu mauru jumtu jumu, LD 27566.

26 Sk. P. Šmita — Latv. mītol.2
,

58. s. lpp. K. Straubergs — o. c. 614. lpp.

27 P. Šmita —
levads baltu filoloģijā 1936., 11. lpp.; Latv. mītol., 87. lpp.

28 L. Adamovičs — Diferenciācija un integrācija latviešu mitoloģijā (priekš-
lasījums, iespiests Senatnē un mākslā 1936. g. IV, 210.—218. lpp.).

29 P. Šmits — Latv. mītol., 25. s. lpp.
30 Turpat, 48. lpp. Lerch.-Pušk. VII 1, 336. lpp.: „Par meža māti sauc to

koku, kas pirmais tai mežā sācis augt." — Apaļa kalniņa galā... senāk auga
kupla liepa, kur vecu vecie iedzīvotāji Meža mātei nesa upurus. Meža māte dzī-

voja liepas dobumā. .. Vēlāk.. . liepu nocirta un tai vietā uztaisīja baznīciņu."
Iznāk, ka katram mežam bijusi sava Meža māte. Ziedojumus Meža mātei esot de-

vuši arī biksērieši (Cēsu apriņķī), vedot mironi uz kapiem, proti: izlējuši krūmos

kādas lāses alus un nometuši kādus kumosus maizes, iekams baudījuši paši (LD
111. 3, 863. lpp.). Kāda teika par Ceru māti Cīravā (LP VII, 335. lpp.) ieskaita arī

viņu brīvās dabas dievībās (sk. 74. lpp.).
31 Lm, 38. lpp. — Par Jumi sk. LXV VIII, 14569. ss. sl.
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32 P. Šmits — Latv. mītol. 40., 42. lpp.

33 Lerch.-Pusk. — V, 114. s. lpp., VI 1, 130.—134. lpp.; VII, 131. lpp.
34 P. Šmits — Mājas kungs (IMM 1933. 11, 61.—67. lpp.); K. Straubergs —

Mājas gars (Latv. Konvers. Vārdn. XIII. sēj. 1936. g.); Lerch.-Pusk. — VII 1,

320. ss. lpp.
35 Dion. Fabricius o. c. stāsta par Livonijas iedzīvotāju čūsku (serpentes)

kultu. J. Maļeckis stāsta to gan par leišiem un žemaišiem.

36 P. Šmits — Latv. mītol. 61. lpp.
37 L. v. Schroder — Ueber den Glauben an ein hochstes gutes Wesen bei

den Ariern, 1904.

38 N. Soderblom —
Das Werden des Gottesglaubens, Untersuchungen ūber

die Anfānge der Religion, 1915, 19262
; G. van der Leeuiv — Einfuhrung m die

Phānomenologie der Religion, 1925.

39 Kārdināja V aleuti relācija 1604. g. stāsta par latviešu ticību kādam vis-

augstākam Dievam Debo Deves — Debess Dievs? — sk. A. Spekke Livonija v. t. t.,
300. lpp. Stribinga ziņojums 1606. g.: Habemus deum, qui habet curam coeli, ha-

bemus et deum, qui terram regit: hic cum sit supremus m terra
... P. Einhorna

— VViederlegung der Abgotterev: „Der andrer ist gewesen ein Gott desz Him-

mels vnd der Erden.. ." gan ņemti no Maļecka un tieši uz senlatviešiem neattiecas.

40
Tā, piem., H. Kreicers rakstā Latviskā gara pamati IMM 1936. 11, 554. lpp.

Intereses pēc analizēsim H. Kreicera apgalvojumus. No āriešu dieviem viņš pie-
aicina par lieciniekiem seno grieķu dievus ar viņu humānitāti un laipnību, bet pie-
mirsis tikai, ka Zevs grieķu mītos ir pazīstams ar mīlestības dēkām un kara gaitām,
un arī citi dievi nav nemaz tik laipni un humāni ne viens pret otru, ne arī pret
visiem cilvēkiem. Grieķu uzskatu par viņu dieviem nevar raksturot tikai pēc Fei-

dija un citu mākslinieku radītajiem tēliem. Lielajiem Olimpa dieviem nebij tautas

plašāko aprindu kultos nemaz tik liela nozīme. Un vispār grieķu dievu rindās

netrūkst arī drausmīgāku tēlu, kā Hekate. Par senā orienta pārstāvjiem autors tur-

pretim nostāda jūdus, aizmirsdams, ka vēl tālāk austrumos (orientā) nekā jūdi
dzīvoja indieši un persieši, kam vēsturē īstenībā piederēja āriešu vārds. Austrumi

nav nebūt tikai semītiski. Ir arī liels jautājums, vai jūdus var uzskatīt par tipis-
kiem semītu pārstāvjiem. Bet kā tad ir ar spēku un bardzību kā jūdu Dieva

raksturīgām pazīmēm (pēc H. Kreicera domām)? Viņš citē „no skolas gadiem pa-
zīstamos" katķisma vārdus ~Es, tas Kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs
Dievs", bet aizmirsis teikuma beigas: „daru labu tūkstošiem, kas mani mīl un

manus baušjus tur." Vai laba darīšana arī ir dusmu izpausme? Vecajā derībā

netrūkst arī nebūt norādījumu uz jūdu Dieva Jahvē labdarību pret savējiem, un

jau tai pašā Kreicera citētajā dekalogā viņa pilnīgajā veidā bībelē lasām:
„...

esmu

... tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama." Tautas izglāb-
šana no verdzības liecina gan par stiprumu, bet ne bardzību.

Negribu nebūt noliegt starpību starp semītu reliģijām, kas vairāk uzsver die-

vības transcendenci, un āriešu reliģijām, kas nenovelk tik stingras robežas starp
redzamo un neredzamo pasauli, starp cilvēku un dievību. Bet ja par to grib

rakstīt, tad nopietnā rakstā nevar taču atkārtot nācionālsociālistu antisemītisko

brošūru un to latvisko atgremojumu „gudrības".

Kāpēc vispār tā pūlēties pielikt latviskajām īpatnībām ārisku izkārtni? Lat-

viskais latvietim vērtīgs un mīļš pats par sevi, kauču tam nebūtu nekādu analoģiju
citās „āriešu" tautās.

41
Lerch.-Pušk. — VII 1, 1158.—1195. lpp. P. Šmits — Latviešu pasakas un

teikas, I, 1925., 77. s. lpp.
42 Sk. L. Adamoviča — Diferenciācija un integrācija latviešu mitoloģijā (Se-

natne un māksla 1936., 3. burtn., 210.—218. lpp.).
43 Sk. Fabricija citātu latviešu tulkojumā A. Spekkes Latvieši un Livonija 16.

gs., 298. lpp. P. Einhorn — Reformatio Gentis Letticae (Script. rer. liv. II), 614. lpp.
44 P. Šmits

— Latv. mītol. 20. lpp.
45 E. Zicāns

— Die Hochzeit der Sonne und des Mondes m der lettischen

Mvthologie, 1935; L. Adamovičs — Mēnesskults senlatviešu reliģijā, Latv. Konvers.

vārdn., XIV, 26626.—30. sl.

48
P. Šmits — Lm2

,
31. lpp.

47 P. Šmits — Lm8

,
27. un 29. lpp. Edg. Rumba — Latviešu dievība Laima

(IMM, 1936., II).



145

47
a Sk. A. Vītola — Musu tautas dziesmu „Laimas lēmuma" psicholoģija (IMM

1927. I.) un Latviešu reliģiskā īpatnība un kristiānisma latviskošanas iespējas (Ceļā

1937., 13. ss. lpp.).
48 Magazin d. lett. lit. Gesellsch. IV, 78. lpp.: Dievs palīdz! sējējam par ne-

laimi. Sal. arī Ramanu Aleksandra Vecie kaimiņi (Dienas Lapā, 1887., Nr. 271).

Līdzīgi dati Folkloras krātuves materiālos.

49 L. Adamovičs — Vidzemes baznīca un latv. zemn. v. t. t., 445.—447. lpp.,

īpaši 490. lpp.

50 L. Bērziņš — Ziemassvētki senāk un tagad (Ceļos VII, 84. lpp.).
51 LD 28535, —

36. Folkl. krāt. 314. 196; 223. 138; 190. 483.

52 Sk. vēl LD 28533, — 38, — 40.

53 G. van der Leeuvv — Phānomenologie der Religion, 1933 § 22. Das hei-

lige Leben, 175. lpp.
54 L. Adamovičs

—
Vidzemes baznīca un latv. zemnieks v. t. t., 451. s. un

482. ss. lpp.
55 P. Šmits — Kristības (Ltd. I), 481. lpp.
58 Tā 1428. g. provinciālkoncilā izdotie Rīgas provinces baznīclikumi (Bunge

— Urkundenbuch VII n. 690).
67 Seb. Mūnstera kosmografija 1550, sk. A. Spekkes Latvieši un Livonija 16.

gs., 242. lpp. Arī citi 16. un 17. gs. autori jau skatās uz līgavu zagšanu kā izbijušu

paražu, sk. P. Šmita — Seno latviešu vedības (Ltd. VII, 170. ss. lpp.).
58 J. G. Kols (Kohl, Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen, 11, 1841) stāsta,

ka vedībās nedrīkst apturēt zirgus, jo katra kavēšanās nozīmētu nenovēršamu ļau-

numu nākamajā kopdzīvē (citēts pēc Ltd VIII, 7. lpp.). Zīmīga ir tautas dziesma

par uguntiņas un atslēdziņas līdzvešanu tautiņās (LD 18183), un no tās varbūt

drīkst secināt, ka paņem līdz ogli no tēvu dzimtas pavarda.
59 L. Bērziņa — Kāzas (Latv. liter. vēsture I), 227. lpp.; P. Šmita — Seno

latv. vedības (Ltd VII), 170. lpp.
60 LD 111. 1, 11. s. lpp. Diezgan vispārējas ir ziņas, ka līgava, braucot uz

līgavaiņa māju, sēd viņa mātei jeb tās vietniecei klēpī, bet tas bij iespējams ti-

kai tad, kad vedībās vairs nejāja, bet brauca. Jāt varēja līgavaiņa klēpī, kā to

piemin arī tautas dziesma 17952.

81 V. Mannharta — Latv.-prūšu mitoloģija, 255. s. lpp., sal. Maļecka tekstu

turpat 297. lpp.
62 P. Šmita — Seno latviešu kāzas Ltd. VIII, 1931., 5.—16. lpp.; ir šādu

datu sakopojums ar dažām piezīmēm.
62

a Sk. LD 111. 1, iespiestās ieražas un 111. 3, ziedojamās dziesmas 25555 —

605, passim.
83 Tautas dziesmas sauc šo ceremoniju par mičošanu, bet mice ir no vā-

ciešiem aizgūts vārds, latvieši sauca sievu galvas segu par autu (sk. 24657, •— 8)

jeb cepuri. Vainaga kukuli sauca vēlāk par mičojamo karašu jeb mičoto maizi.

Vārdu „cepurošana" sk. LD 111, 1, 41. lpp.
64 Par minētajām ceremonijām daudz datu Kr. Barona Latvju dainās 111 da-

žādās vietās; par maizes lietošanu īpaši vēl 111. 1, 50., 62., 75., 97. v. c. lpp., par

lietām gultas pagalvī 33., 97. lpp. un LD 24848.

65 D. Zelenin
— Russische Volkskunde, 1927, § 128, Rituelles Hochzeitsbrot,

311. ss. lpp.
68 Talkas rituālā ietilpa tamlīdzīgas lietas, sk. LD 28477 un augšā 97. un

105. lpp.
67 iV. Soderblom — La vie future d'aprēs le Mazdēisme. 1901; E. Rohde

—

Psvche 1, 223 f.

88 G. van der Leeuiv — Phānomenologie der Religion, 185.—188. un 195. s. lpp.

89 Mannhardt o. c, 257, sal. A. Spekke — Latvieši un Livonija, 272. s. un

285. lpp.
70 A. Spekke — Alt-Riga 1927, 137. lpp.
71 Ej gulēt, Vēja māte, neklabini nama durvis: mana veca māmuliņa namā

guļ launadziņu. (LD 27438). Situācijā iederas arī 27768
—

70 un 27783, tad 49433

— 34, — 37, — 39.
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72 P. Šmita — Miršana un bēres (Ltd. X, 1932.), 769.-788. lpp.
73 Sk. ari Fr. Korneta — „Senlatviešu bēru ierašas". Sēta, daba, pasaule V,

1889.

74 Gulbenē stāsta, ka prasījuši par pienestiem ēdieniem: „Vai esi ar tiem

mierā?" (Lerch.-Pušk. VII, 396. lpp.).
76 EDL 1892., 140. lpp. tas teikts par Nīcas vākām.

78 P. Einhorns — "VViderlegung der Abgotterev (S. r. I. 11, 646. lpp.)

saka, ka miroņus apgādājuši ar labām drēbēm, naudu, sidrabu, zeltu, sidraba ro-

tām v. t. t. (sk. arī turpat 628. lpp., kur īpaši minēti gredzeni). — Sākumā droši

vien visas piedevas un ziedojumus arī patiesi ielika kapā jeb lika uz sārta. Vēlāk

jau pārved atkal mājās atpakaļ (LD 111, 3, 874. lpp.). Sk. tautas dziesmu: Veļu
mātes kārtiņa līcin līka, Līziņas rotiņas kaltējot. Tur bija sagšiņas, tur paladziņi,
tur bija zeķītes, tur cimdiņi (27782)

77 To varētu izskaidrot par vēlāka laika pārgrozījumu, lai izvairītos no baz-

nīcas pārmetumiem.
78 Tautas dziesmas par dvēseles gulēšanu pirmo nakti „krusta galiņā"

(27617 — 19) ir šā uzskata pārveidojums kristīgos laikos; sal. 27527 ar šīs dzies-

mas 1. variantu, kur veļu bērnu vietā Dieva bērni un veļu vārtu vietā debess vārti.

78a Folkloras dati min mielošanos g. k. pie aizbērta kapa jeb kapsētas vār-

tiem; tas nesaskan ar izvadību raksturu un laikam izskaidrojams par baznīcas cī-

ņas panākumu. Arī ēdiena un dzēriena izdalīšana nabagiem ir vēlāks paradums,
kas stājies pašu mielošanās vietā.

78b W. Caland — Die vorchristlichen baltischen Totengebrāuche (Archiv fur

Religionswissenschaft XVII, ), 488. lpp.
79 E. Šturma — Kursas aizvēsture (Latv. konv. vārdn. 1934.), 19012. un

10915. lpp. un Vilku muižas ezera atradumi (Senatne un māksla 1936.II) 72.—85. lpp.
80 Paskaidrojums, ka tas notiek mirušajam un apbedītājam dzimtas locek-

lim par godu un patikšanu (LD 111, 3, 463. un 872. lpp.) ir jau sekundārs, vēlāk

izgudrots.
81 G. v. d. Leeuiv — Phānomenologie, 187. lpp.

82 LD 111, 3., 871. lpp.; Ltd. X, 787. lpp.
83 LP VII, 392. lpp. ziņas no sēļpiliešiem un talsiniekiem, ka dobrači (kap-

rači), iedami kapa dobi rakt, ņem šādus produktus līdz un slepeni noglabā.
Ma A. Švābes — Latviešu kalendārs — Latv. konv. vārdn. VIII, 15040. —

43. sl.

84 J. Hoops — Reallexikon der germanischen Altertumskunde IV, 1919. g.,
584. lpp.

86 C. Schlau — Materialien zur Aufstellung einer altlettischen Zeitrechnung,
Magazin d. Lett. Litt. Gesellsch. XX, 3, 1905., 63. s. lpp.

86
Sk. iepriekšējo piezīmi.

87 Zicāna — Die Hochzeit der Sonne v. des Mondes, 197. lpp.
88 M. P. Nilsson — Die volkstumlichen Feste des Jahres, 1914., 32.—38. un

48. s. lpp.
89 L. Bērziņa — Ziemassvētki senāk un tagad (Ceļos VII, 87. lpp.). Sk. arī

Nilsona o. c. 48. lpp. Bluķavakara vārds (Bluckwackar) līdz ar attiecīgās cere-

monijas aprakstu jau P. Einhorna — Reformatio Gentis Letticae etc, 1636. (S. r.

1. 11, 623). Sal. arī LD 33380. Bruņenieks atzīst bluķuvakaram pa daļai profilak-

tisku, pa daļai senču kulta (?) nozīmi. IMM 1931., I, 43. lpp.
90 Sk. rakstu Jahresanfang izdevumā Handw6rterbuch des deutschen Aber-

glaubens, IV, 1931., 604.—607. lpp.
91 A. Spekkes — Latvieši v. t. t., 300. lpp.; kardināļa Valenti 1604. g. relā-

cijas izvilkums.

92 Saxonis Grammatici — Gesta Danorum, herausgegeben v. A. Holder, 1886.,
566. lpp.; E. Voltera — juih STHorpaipiH .naTbiiiīCKaro nvieMeHH Bme6cnoPi

ry6., 1890, 75. s. lpp.
93 LD 28791 runā par „rudenāju biķerīšiem", bet biķeris ir aizgūts vārds.

94 Šādi stāstījumi jeb tēlojumi bijuši labi pazīstami leišos, „Linu mokas" at-

stāstītas arī kādā pasakā (LP VII, 74. lpp.).
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95 Sk. M. P. Nilsson — Die volkstumlichen Feste usw., 60. un 65. s. lpp.
98 Sk. K. Petersona — Ķekatās iet (lēkt) — Fil. b-bas raksti 11, 1922., 16.

s. lpp.
97

Sk. K. Pētersona — Par miežvilkiem (RLBZK rakstu krājums XVII, 1914.

g. (Budēļi nav latviešu vārds.)
98 J. A. Jansona — Die lettischen Maskenumziige, 1933, dod bagātīgu ma-

teriāla sakopojumu un apdomīgu vērtējumu. Sk. arī K. Strauberga — Ķekatas

(LXV X, 19395.
—

98. sl.). Ķekatām Ziemsvētkos un citos laikmetos varēja būt

katrreiz arī savas īpatnības.
99 A. Spekkes — Latvieši v. t. t., 300. lpp. un M. P. Nilsona

—
Die volks-

tumlichen Feste, 60. s. lpp.
100 Ed. Šturma —

Elka kalni un pilskalni Kursā (Pagātne un tagadne I),
82.—102. lpp.

io«a Edith Kurtz — Verzeichnis alter Kultstātten m Lettland, 1924.; K. Strau-

berga — Latvju mitoloģija (LXV, XI), īpaši kulta vietu kartes un 21742. sl.

101 K. K. Buga — Lituanica I, 1912., 13. s. lpp. —
min dokumentus, kas ap-

liecina, ka pagāniskas leišu svētnīcas 14. gs. beigās un 15. gs. sākumā sauktas

bažngčia.
102 L. Adamoviča

—
Vidzemes baznīca v. t. t., 468. s. un 471. s. lpp. un

Edith Kurtz — Verzeichnis usw., 48. lpp.
103 Mannhardt — Gotterlehre, 124. lpp.: Lithwani stant ante domos sacros.

Turp., 135. lpp.: Sacerdotes templi etc.

104
A. W. Hupel — Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, I,

1774., 152. lpp.
105 Mannhardt — Gotterlehre, 107. lpp.
106 Turp., 136. lpp.
107

Turp., 420. lpp.; Spekkes — Latvieši, 286. s. lpp.
108 E. Kurtz — Verzeichnis, 78. lpp. B. Rusova ziņas Mannhardt o. c,

418. lpp.
109 Hupel — Topograph. Nachrichten, I, 152. lpp.
110 Mannhardt — Gotterlehre, 175. lpp.
111 A. Bīlenšteina apraksts Magazinā, XIV, 2, rakstā Die altlettischen Burg-

berge Kurlands, 81.—84. lpp.
112 Rudītis

— Senais Kāpurkalns (IMM, 1923., 11, 1257.—1261. lpp.).
113 Vēlāk kulta vietu apmeklēja Jāņos un Labrenča (uguns patrona) dienā.

114 Spekkes — Latvieši, 289.—291. lpp.
114a Turpat, 295. un 298. lpp.

116 Turpat, 300. lpp. Teksta beigās laikam kaut kas sajaukts, un tas re-

konstruējams šādi:
„...

divreiz gadā ap Lieldienām un ap Sv. Miķeļa dienu."
118 Mannhardt — Gotterlehre, 247.—251. lpp. Salīdzini attiecīgo Strijkovska

tekstu Spekkes tulk. viņa Latvieši, 283. s. lpp.
117 Spekkes — Latvieši, 282. s. lpp.
118 Mannhardt — o. c, 272.-276., 318.—322. lpp.
119 Nazi nelieto sudavieši mirušo piemiņas mielastā, kur vīrieši un sievietes

sēd par sevi un ēd klusēdami (Mannhardt, o. c, 258. lpp.).
120 Mannhardt — o. c, 317. ss. lpp.
121 Turpat, 143. lpp.
122 Turpat, 433. un 444. lpp.
123 Hupel — Topograph. Nachr. I, 153. lpp.
124 Sk. augšā 6. un 18. nodaļu 55. un 97. lpp.
125 Mannhardt— o. c, 433. lpp.
128 L. Adamovičs — Vidzemes baznīca v. t. t., 488. lpp.
127 K. Šillinga —

Par latviešu tautas māņu ticību — Magazinā, IV, 1, 1832.,

55. lpp. Sk. arī norādījumu uz Ūdens svētkiem EDL 1892, 51. s. lpp.
128 Mannhardt, 444. lpp., Spekke, 292. lpp.
129 Senatne un māksla, 1936., IV, 72. s. un 76. lpp.
130 E. Brastiņš — Latv. pilskalni, I, 24. lpp.
131 Th. Kallmeger - G. Otto — Die cv. Kirchen v. Prediger Kurlands, 19102

.,

268. lpp.
132 L. Adamoviča — Vidzemes baznīca v. t. t., 487. un 489. lpp.
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Latviešu zemniecības tiesības un stāvoklis

pirms dzimtbūšanas ievešanas

Esmu pārliecināts, ka jūs labi zināt mūsu zemes vēsturi, sākot

no tā brīža, kad to iekaroja krustneši, ka jūs pazīstat mūku Mein-

hardu, zināt Alberta un citu vācu vadoņu kara gaitas, zināt daudzu

ordeņa mestru un bīskapu vārdus, zināt par Pletenberga uzvarām cī-

ņās ar krieviem, un tā joprojām. Bet man šķiet, ja uzstādītu jautā-

jumu, kā tolaik ritēja dzīve latviešu ciemā, kāda bija latviešu zem-

nieku dzīves iekārta, ja pavaicātu, kad un kādā veidā sākās dzimt-

būšana, tad jūsu atbildes kļūtu neskaidras un nenoteiktas; zināšanas

mūsu zemes iekšējā, sociālajā vēsturē izrādītos visai nedrošas.

Šāds robs vēstures priekšstatos varēja rasties, protams, ne aiz

jūsu vainas, bet tādēļ, ka par visu nule minēto mācības grāmatās
nekas nav atrodams, nav arī atrodams plašākos vēstures darbos. Tieši

par tām lietām, kas latviešu tautai sevišķi svarīgas, par tām šīs grā-
matas ietiepīgi klusē. Lieta tā, ka mūsu zemes vēsturi līdz šim rak-

stījuši iekarotāju pēcteči, un viņus interesēja tikai niecīga ienācēju

saujiņa, kas no neapvaldītiem karotājiem bija pārvērtušies bezdar-

bīgā, kūtrā aristokrātijā. Mums, vēsturniekiem, tagad jāmācās no

jauna, no gala jāveido savas zemes vēsture, jāsāk no pašiem pama-

tiem. Šodien gribu parādīt ar kādu piemēru, kā mums nāksies mai-

nīt līdz šim pastāvošo priekšstatu par mūsu zemes un tautas pagātni.
Uzdošu jums divus jautājumus un atļaušos jūsu vietā uz tiem

arī atbildēt, pieņemot, ka jūs savās atbildēs izteiksit tos jēdzienus, ko

esat ieguvuši savās vēstures un citās izlasītās grāmatās. Pirmais jau-

tājums šāds: Kas ir dzimtbūšana Eiropā? Kad un no kādiem avotiem

tā radusies? — Un atbilde laikam gan skanētu: dzimtbūšana radusies

drūmajos viduslaikos. Tā cēlusies no senās verdzības. Zemkopji no

laika gala bija piecietināti pie zemes un bija spiesti nest kungam klau-

šas, bet kungiem no senseniem laikiem piederējušas tiesības lemt par

savu pavalstnieku dzīvību un mantību. Varbūt daži vēl piemetinātu,
ka — salīdzinot ar senajiem laikiem — viduslaikos dzimtbūšanas

forma kļuvusi mazāk asa; un varbūt šo faktu izskaidrotu ar mīkstā-

kiem tikumiem, jo verdzība pastāvējusi pagānu laikos, bet dzimtbū-

šana izplatījusies kristīgos laikos; dzimtbūšana — tā jūs varbūt teik-

sit — nevarēja izpausties ar tādu nežēlību kā verdzība, jo kristietība

ar savu tuvāku mīlestības sludināšanu apgaismojusi ļaudis, padarī-

jusi viņus humānākus.

Otrais jautājums, ko uzstādīšu, būs tāds: kad un kādos apstākļos
radās dzimtbūšana mūsu zemē? — Un uz to jūs gan laikam atbil-

dēsit, ka dzimtbūšana radusies kā zemes iekarošanas tiešas sekas. Jūs

teiksit, ka ienācēji krustneši atveduši sev līdzi tās sociālās formas,
kādas bijušas Vācijā, un ka viena no tām ir dzimtbūšana, kuru ienā-

cēji tad uzspieduši latviešu tautai.
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Kā viena, tā otra atbilde būs jāatzīst par nepareizām un būs jā-
noraida. Mēs, vēsturnieki, tagad citādi skatāmies uz dzimtbūšanas ra-

šanos. Dzimtbūšana nav cēlusies no senlaiku verdzības, un abām pa-

rādībām nav nekā kopēja. Dzimtbūšana radusies Eiropā pēc tam, kad

senā verdzība jau bija izzudusi. Dzimtbūšana veidojās nevis vidus-,

bet gan jaunākos laikos, humānisma un reformācijas laikmetā, kad

dzīvoja Erasms, Ulrichs fon Hutens, Luters un Kalvins. Kristietībai

nebija civilizējošas ietekmes, tā kungus nevadīja brāļu mīlestības garā:
dzimtbūšana tikumu ziņā nemaz nebija mīkstāka kā senlaiku ver-

dzība; ar savu nežēlību, savu cilvēka personības nicināšanu, saviem

nekautrīgajiem strādnieku ekspluatācijas paņēmieniem, astoņpadsmitā

gadsimta dzimtkungi nemaz neatšķīrās no romiešu impērijas vergu

īpašniekiem. — Par tikpat nepareizu uzskatu arī atbildi uz otro jau-

tājumu. Mūsu zemē dzimtbūšana ieviesusies nevis tūliņ pēc iekaro-

juma, to šurpu nav atnesuši krustneši, jo viņu laikā dzimtbūšanas

vispār vēl nemaz nebija pašā Vācijā. Dzimtbūšana radusies mūsu

zemē tikai divi ar pus gadsimtus pēc bruņniecības ordeņa nodibinā-

šanas; šai laikā zemnieki baudīja vēl brīvību un patstāvību; nebija
klaušu aiz tā vienkāršā iemesla, ka nebija muižu, nebija muižnieku,

nebija paša vārda ~dižciltīgais" (Edelmann).
Šāda mana atbilde uz iepriekšējiem jautājumiem jums var izlik-

ties kā jauninājums, kaut kas negaidīts. Sākumā varbūt nebūs viegli

pierast pie šādas vēsturiskās pagātnes pārmainītās sejas. Centīšos sīki

pastāstīt to, kas nepieciešams šā viedokļa attaisnošanai, lai jūs maniem

vārdiem arī varētu ticēt. Bet lai varētu labi izprast stāvokli, kādā

atradās mūsu zemes zemnieki pirmajos gadsimtos pēc iekarojuma,
tad nepieciešams paskaidrot, kāds bija zemnieku stāvoklis tai laikā

Rietumeiropā, un galvenais — kāds tas bija pašā Vācijā, no kurienes

ieradās krustneši.

Kas ir Rietumeiropa? Novilksim svītru no Baltijas jūras dienvid-

rietumu stūra, kur tagad atrodas vācu pilsētas Lībeka un Ķīle, uz

Adrijas jūras ziemeļu līčiem, kur ir itāļu pilsētas Venēcija, Trieste,

Fiume. Rietumos no šās līnijas tad atradīsies Vācija, Čechija, Austrija,
Šveice, Itālija, Holande, Beļģija, Francija. Ja minētajām valstīm vēl

pievienojam Angliju, tad arī būsim aptvēruši Rietumeiropu. Šī Eiro-

pas daļa aizsteigusies savā attīstības gaitā priekšā Eiropas austrumu

daļai. Gandrīz visas Rietumeiropas zemes kādreiz bija romiešu im-

pērijas sastāvdaļa. Šeit jau sen bija izcirsti pirmatnējie mūža meži,

zemes lielākā daļa bija apstrādāta, diezgan biezi apdzīvota jau krusta

karu laikā, tas ir divpadsmitajā gadsimtā. Bet tā laika Rietumeiropas
sabiedriskā iekārta bija vēl sensenā, kas nelīdzinājās jauno laiku for-

mām. Tolaik vēl nebija aristokrātijas, nebija muižnieku, nebija turīgo

pilsoņu, jo pilsētas bija nenozīmīgas un mazas. Tā laika rakstnieku

darbos atrodam sabiedrības iedalījumu trīs šķirās pēc profesijām: la-

tīņu valodā tos sauc oratores, bellatores, laboratores, kas tulkojumā

nozīmē „lūgšanu skaitītāji", karotāji, strādātāji. Darba daritāju
lielais vairums bija zemkopji. — Kāds tad bija viņu stāvoklis, viņu

tiesības, viņu saimniecība? Francijā, kur šo pēdējo šķiru dēvēja par

„vilains" (tas ir vientiesīgie, vienkāršie ļaudis, zemnieki), lielākā daļa

atradās verdzībā; no tā radies viņu otrais nosaukums „serfs" (no la-

tīņu vārda „servus").

Bruņiniekiem bija paruna: ~Vergam var uzlikt nodevas un klau-
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šas bez žēlastības un līdzcietības." Vācijā vergus sauca par „Eigen-
leute". Eigen, Eigentum nozīmēja piederību, vienalga, vai tas attie-

cās uz kādu lietu, vai uz cilvēku, kam brīvība laupīta. Ja vergs mira,

tad kungam bija tiesības piesavināties no verga mantības to, kas vis-

vērtīgāks, piemēram, varēja paņemt labākos lopus; šīs tiesības sauc

par „Besthaupt". Lai gan karotāji laiku pa laikam izturējās nežēlīgi
un lietoja varu, tomēr vilēnu stāvoklis viduslaikos nebija pavisam
ļauns; viņiem katrā ziņā dzīve bija vieglāka un brīvāka nekā astoņ-

padsmitā gadsimtā dzimtļaudīm Prūsijā, Polijā, Livonijā, Krievijā.
Lieta tā, ka no zemniekiem ņēma nodevas graudā pēc reiz noteiktām

normām: zemkopjiem zināmos laikos, zināmās svinamās dienās bija
jānodod kungu galmā, tas ir ķēniņam un viņa pavadoņiem, garīgiem
un laicīgiem dižvīriem, tāpat arī bruņiniekiem, viss, kas bija vaja-

dzīgs viņu iztikai: tik un tik pūru labības, tik un tik lopu, mājputnu
un olu, tik un tik audekla un vilnas. Sevišķi labvēlīgs zemniekiem

bija tas apstāklis, ka karotāju kārtai, bruņiniekiem-jātniekiem, nebija
muižu, nebija pašiem savas saimniecības. Ja arī kādam bija lieli ze-

mes īpašumi, piemēram, ķēniņam, seņjoram, bīskapam, klosterim, tad

šīs muižas bija sadalītas mazos zemes gabalos, ko nodeva apstrādāt
arī zemniekiem. Zemniekiem nebija jānes klaušas, viņi strādāja pat-

stāvīgi, bez steigas, uz savas un uz kunga zemes.

Tā tas bija naturālās saimniecības laikos, tas ir tad, kad tirdz-

niecība bija vāji attīstīta, apgrozībā bija maz naudas. Bet tieši krusta

karu dēļ sākās nopietnas pārmaiņas Rietumeiropas tautu dzīvē. Izauga
pilsētas, radās manufaktūra. Itāļu Lombardijā un Flandrijā (taga-
dējā Beļģijā) sāka izstrādāt skaistus audumus; notika apģērba re-

forma; kreklu un aitādu kažoku vietā turīgie ļaudis sāka valkāt krā-

sainus svārkus un apsitņus. Pa Vidusjūru sāka pievest dārgas austru-

mu preces — garžas vielas, smaržas, paklājus; tad pirmo reizi Ei-

ropā parādījās arī apelsīni un citroni. Ķēniņi, grāfi, hercogi un bīs-

kapi sāka iekārtot sev greznu galmu, uz viņu pilīm tiecās bruņinieki.
Bruņinieku izdevumi ļoti pieauga. Kā bija šos izdevumus segt? Ka-

rotāji sāka spiest zemniekus; lai paaugstinātu nodevas un turklāt tās

saņemtu nevis graudā — jo apēst jau nevarēja vairāk nekā agrāk —

bet dabūtu naudu, viņi sāka pārvērst līdzšinējās produktu nodevas

naudas maksājumos.
Vārdu sakot, dabiskās saimniecības vietā Rietumeiropā stājās

naudas saimniecība. Vai zemniekiem no tā kļuva vieglāk vai sma-

gāk? Bija ir vienādi, ir otrādi, atkarībā no apstākļiem, kādi kurā

vietā valdīja.
Lai sadabūtu vairāk naudas, kungi atļāva vergiem atpirkties

brīvībā. Vietām kungi atņēma nabadzīgiem zemniekiem zemi, apvie-

noja vairākus šādus atņemtos zemes gabalus vienā un nodeva tos

nomā kādam turīgam zemes izmantotājam, lai no viņa varētu saņemt
lielāku nomu. Nabagi, kam zemi atņēma, kļuva brīvi; viņi vai nu devās

uz pilsētu meklēt darbu amatniecībā, vai arī izceļoja uz tālākāmzemēm,

kļuva kolonisti. Tā tas bija Vācijas ziemeļos, Vestfālē un Hanoverē;

tā bija arī Anglijā; kā vienā, tā otrā vietā zemniekus no zemes pa-
dzina lielgruntnieki un lielie zemes rentnieki, zemniecība gandrīz pil-

nīgi iznīka. Citādi tas bija Vācijas dienvidos un Francijā, kur uz

zemes palika dzīvojot sīki zemes īpašnieki. Francijā zemnieki atpir-
kās bieži vien veselām sādžām: sarunājuši maksāt kungam ikgadus
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zināmu summu, zemnieki nodibināja komūnu, dabūja tiesības paši
savas lietas pārvaldīt un kārtot.

Tā vai citādi, vai nu paturot zemi, vai arī dažos gadījumos to

zaudējot, zemnieki Eiropas rietumos izkļuva no vergu kārtas brīvībā.

Si pirmā atbrīvošanas reforma Eiropā risinās galvenā kārtā trīspad-
smitā gadsimta pirmajā pusē, tai pašā gadsimtā, kad ordeņa bruņi-
nieki Baltijas austrumos izdarīja savus iekarojumus. Par šo verdzī-

bas atcelšanu vēstures mācības grāmatās nav rakstīts, un arī mēs.

vēstures pētnieki, esam vainīgi, ka neesam to pienācīgi izcēluši savos

lielajos vēstures pārskatos. Šī reforma gan nebija tik spilgta un skaļa
kā zemnieku atbrīvošana deviņpadsmitajā gadsimtā. Toreiz, viduslai-

kos nebija nedz laikrakstu, nedz iespiestu grāmatu, kas izstāstītu līdzī-

gus notikumus; nebija valdības rīkojuma šādai reformai; nekur zem-

niekus neatbrīvoja uzreiz veselā apgabalā; atbrīvošana notika katrā

atsevišķā gadījumā īpašniekam vienojoties ar saviem pavalstniekiem.
Un tomēr trīspadsmitā gadsimta atbrīvošanas reforma bija sva-

rīgs vēsturisks notikums, un ar to risinājās nopietnas pārmaiņas sa-

biedrības uzskatos. Šai reformā jāizšķir divas puses: materiālā un

ideālā. Materiālā puse nozīmē to, ka zemnieks atpērkas par naudu,

dabū tiesības brīvi kustēties un izvēlēties sev darbu; bieži zemnieks

pērk brīvību par ļoti dārgu maksu, zaudē zemi, kļūst par proletārieti.
Reformas idejiskā puse izteicama šādi: eiropieši ķeras pie verdzības

iznīcināšanas, atmet to stāvokli, kas pazemo cilvēka cieņu.

Tādēļ Eiropas sabiedrībā pirmo reizi sāk runāt par cilvēku vien-

līdzību, par to, ka visi cilvēki dzimuši brīvi, ka tādas ir dabiskās tie-

sības, jus naturale. Kur radies šis latīņu vārds? Tai laikā Rietum-

eiropā sāka rasties ūniversitātes — pirmās nodibinātas Boloņā (Zie-

meļitalijā) un Parīzē. Izglītotie juristi iedziļinājās senatnes lielākā li-

kumdošanas darba—Gorpus juris civilis—pētīšanā; šis likumu krājums
sastādīts pēc imperātora Justiniāna rīkojuma. Šeit varēja uzzināt grieķu
un romiešu gudro domas, un tie mācīja, ka visi cilvēki no dabas vien-

līdzīgi un ka viņiem tiesības uz brīvību, ka verdzība cēlusies iekaro-

jumos un varas darbos. īpaši svarīgi bija tas, ka par vispārīgu ver-

dzības atcelšanu izteicās garīdzniecība, kas tai laikā bija plaša un

varena, un jo sevišķi brīvības ideju bija piesavinājies tā laika kristī-

gās pasaules augstākā autoritāte — pāvests.
Tieši tai laikā pāvesti cīnījās ar ķeizariem par tiesību pavēlēt

kristīgajiem ļaudīm. Viens no visdrošsirdīgākiem un nepiekāpīgākiem

pāvestiem bija Aleksandrs 111, kas aizsargāja Itālijas neatkarību pret

ziemeļu tirannu Frīdrichu Barbarosu. Šī pāvesta laikā, 1167. gadā
Romā sanāca koncils, kurā nolēma, ka kristīgajā pasaulē verdzība

vairs nedrīkst pastāvēt. Aleksandra trešā pēctecis, visvarenākais no vi-

siem pāvestiem, bija Inocents 111, un viņš karsti ņēmās aizstāvēt šo

lēmumu. Kad ar viņa svētību bruņinieku krustneši devās iekarot tālo

Baltiju, viņiem bija cieši noliegts turienes kristītos un kristīgai ticībai

pievērstos iedzīvotājus nospiest verdzībā. Inocenta 111 pēcteči, Hono-

rijs 111 un Gregors IX, vērīgi lūkojās, lai šo pāvesta rīkojumu arī tie-

šām ievērotu. •

Jūs tūliņ redzēsit, kāda nozīme latviešu tautas likteņos bija šiem

Romas pāvestu uzskatiem un valdonīgajiem rīkojumiem. Bet sākumā

apstāšos pie viena vācu zinātnieka, kas sastādījis Sakšu spoguli

(Sachsenspiegel) — tiesu paražu krājumu, ko krustneši sev līdzi at-
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nesa uz Livoniju. Pēc Sakšu spoguļa parauga sastādīja Livonijas bru-

ņinieku likumus ~Ritterrecht", un šie likumi nosaka latviešu zem-

nieku stāvokli pirmajos divi ar pus gadsimtos pēc zemes iekarošanas.

Mums sevišķi svarīgi dzirdēt, ko domā par verdzību Sakšu spoguļa
sastādītājs. Viņu sauca Eike fon Repgove; viņš dzimis Saksi jā, pie-
der bruņinieku kārtai, bet bijis tiesnesis un ne karotājs. Eike ir bīs-

kapa Alberta, krustnešu vadoņa, laika biedrs, un Sakšu spogulis sastā-

dīts 1235-tā gadā. Kāda šai grāmatai nozīme? — Tai laikā, divpad-
smitā un trīspadsmitā gadsimtā nebija rakstītu likumu. Tiesā, kur

nācās iztirzāt krimināllietas vai arī pilsoņu strīdus par īpašumu, man-

tojumu un tā joprojām, pieturējās pie vecām paražām, kas gāja no

paaudzes uz paaudzi tālāk tikai mutes vārdiem. Tur bija daudz ne-

saskanīga un neskaidra; ar laiku dzīvē notika pārmaiņas, kas pra-

sīja pārmaiņas arī tiesu paražās. Eike nolēma uzrakstīt tiesu paražas,

saskaņot tās, sakārtot vienā sistēmā un tādā veidā dot rokas grā-
matu tiesniešiem. Bet viņš bija ne tikai veikls un rūpīgs uzrakstī-

tājs. Viņam bija arī savi īpatnēji uzskati, sava dzīves filosofija. Viņš

vērīgi klausījās sava laikmeta jaunajās strāvās, viņu valdzināja doma

par brīvību, viņš gribēja iet talkā saviem laika biedriem, modināt vi-

ņos humānas jūtas. Es uzskatu Eiki fon Repgovi par ģeniālu vīru,

kas savā dzimtenē nav guvis pietiekoši lielu ievērību.

leklausaities, ko Eike savā Sakšu spogulī saka par verdzības iz-

celšanos. Lūdzu tikai neaizmirst, ka jums darīšana ar tālas pagātnes

cilvēku, kas lasījis un pazīst tikai vienu grāmatu — bībeli, kam visi

literātūras paņēmieni sveši. Un tomēr ar saviem humānajiem ieska-

tiem viņš var apkaunot ikkatru astoņpadsmitā gadsimta izglītotu muiž-

nieku, kas domā, ka zemnieki jau dzimuši vergi un ka viņiem mūžam

tādiem jāpaliek. Eike raksta kādu nodaļu ar virsrakstu: „kā ļaudis
izskaidro verdzības izcelšanos". Šeit lasām: „Dievs radījis cilvēku pēc
sava ģīmja un līdzības un ar savām ciešanām atpestījis visus cilvē-

kus vienlīdzīgi: nabagais viņam tikpat tuvs kā bagātais. Kad pirmo-
reiz sāka nodibināt tiesības, nebija neviena verga; visi cilvēki bija
brīvi, kad mūsu senči ienāca zemē. Ar savu saprātu es nevaru aptvert,

kā var cilvēks būt cita īpašums. Nav arī neviena dokumenta, kas to

apstiprinātu. Tomēr daži cilvēki maldīgi domā, ka verdzība sākusies

no Kaina, kas nogalināja savu brāli. Bet Kaīna dzimumu iznīcināja
lielie grēku plūdi. Daži atkal saka, ka verdzība sākusies no Hama

Noasa dēla. Tiesa, Noass deva svētību tikai diviem saviem dēliem; to-

mēr verdzību nekad nesaistīja ar trešo. Citi saka, ka verdzība cēlu-

sies no Esava. Tiešām, Jēkabs saņēma tēva svētību un nosauca sevi

par sava brāļa kungu. Bet Esavs netika nolādēts, un par viņa ver-

dzību nekas nav dzirdams. Arī mūsu tiesībās ir noteikums, ka ne-

viens no laba prāta nedrīkst atdoties verdzībā (mantnieki, bez šau-

bām, celtu pret to ierunas; kā tad būtu varējis Noass vai Izāks atdot

kādu citam par vergu, ja neviens nevar pats sevi atdot verdzībā?)
Ir mums vēl citi pierādījumi. Dievs atpūtās septītajā dienā; Viņš

pavēlēja turēt svētu septīto nedēļu, kad ebrējiem iecēla laulības kārtu,
bet mums sūtīja Svēto Garu. Viņš pavēlēja ievērot septīto mēnesi un

septīto gadu, ko sauc par izpirkšanas gadu, kad jālaiž brīvā visi, kas

saņemti gūstā vai verdzībā, atgriežot viņus stāvoklī, kādā viņi bija

agrāk. Turklāt Dievs deva mums brīvības pierādījumu, kad Viņu
kārdināja, bet Viņš, uzprasījis naudas gabalu, teica: „atdodiet ķeiza-
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ram to, uz kā ir viņa attēls, bet Dievam to, kas ir pēc Viņa līdzības".

Te mēs no Dieva mutes dzirdam, ka cilvēks nes Dieva attēlu;

tādēļ, ja kāds atdod sevi cita īpašumā, tad dara to pret Dieva gribu.
Taisnību sakot, verdzības sākums meklējams spaidos, ieslodzījumā un

netaisnā varmācībā: aiz noilguma tā pārvērtās netaisnā ieradumā, bet

tagad to grib pārvērst tiesībā."

Katru, kas izlasīs šīs rindas, pārsteigs trīspadsmitā gadsimteņa

bruņnieka-tiesneša dedzīgais entuziasms, viņa sajūsma par brīvības

un vienlīdzības idejām. levērojiet, ka Sakšu spoguļa sastādītājs uzska-

tīja verdzību par dabai un Dieva gribai pretīgu parādību. Savukārt

viņš atzina, ka vienlīdzība dibinās uz reliģijas, ka tā izriet no paša
cilvēka radīšanas akta pēc Dieva līdzības, kamēr astoņpadsmitā gad-

simteņa bruņinieku muižnieki uzskatīja par dabisku, no laika gala

pastāvošu parādību cilvēku sadalījumu brīvos un vergos.

Pievērsīšos no Vakareiropas mūsu zemei. Tagad mēs zinām, kāda

iekārta valdīja Vakareiropā un kādi tolaik bija turienes izcilo per-

sonību uzskati, kad iekarotāji iebruka mūsu zemē.

lekarojuma visaugstākie vadītāji bija Romas pāvesti. Jums ne-

vajaga iedomāties, ka visslavenākais no pāvestiem, Inocents 111 būtu

bijis varas kārs, bagātību alkstošs tiranns. Nē, viņš bija mūks, ļoti

izglītots, zinātnisku teoloģisku traktātu sacerētājs, kas nevien pats

dzīvoja ļoti vienkārši, bet arī savu piederīgo un radinieku vajadzībām
nekā necentās saraust. Viņš bija visīstākais ideālists, sapņotājs; viņa
domas lidoja augstu, viņš ilgojās izplatīt visā pasaulē patiesās kristie-

tības gaismu, pavērt nabaga tumšajiem pagāniem gaišo vēsti par

Kristus žēlsirdību, grēku piedošanu. Bet savu sapņu piepildījumam
Inocents 111 bija spiests pieņemt palīgos tādus ļaudis, kas viņam ne-

maz nelīdzinājās, kam jebkurš ideālisms bija svešs. Tie bija politiķi
un karotāji, nežēlīgi, ļauni, alkatīgi. Brēmenes tirgotāji un mūki,

kas apmeklēja Daugavas grīvu, ieinteresēja pāvestu par šo zemi, un

visapdāvinātākais no viņiem, Brēmenes kanoniķis Alberts, izprasīja

no Inocenta 111 atļauju organizēt turpu krusta karu. Pāvests kara

gājiena mērķi izprata šādi: vispirms jādarbojas ar sludināšanu un pār-

liecināšanu, jāietekmē ļaužu sirdsapziņa, jācenšas viņi iegūt ar labu;

tikai tai gadījumā, ja pagāni nebūs piekāpīgi un pretosies, tikai gadī-

jumā, ja nāktos apspiest sacelšanos, tikai tad kļūs nepieciešams
krustnešu bruņotais spēks.

Pāvests jau no sākta gala priecājās par tālās ziemeļu zemes ie-

gūšanu. Viņam tā likās tik vērtīga, ka viņš to nosauca par „Diev-

mātes zemi"; tā viņš Austrumbaltiju nostādīja vienlīdzīgi ar Pales-

tīnu, Dieva dēla kapa vietu, kuru pāvesti dēvēja par Kristus zemi.

Pāvests domāja, ka Dievmātes zemei jātop pilnīgi un tieši atkarīgai

no Romas kūrijas, tas ir no pāvesta krēsla; turienes iedzimtajiem, kas

pieņēmuši kristīgu ticību, bija jādabū tādas pašas tiesības kā ienācē-

jiem; zemei bija jādod pašvaldība, un tā bija jāpakļauj pāvesta legātu,

tas ir revidentu kontrolei. Bīskapa Alberta acīs visas šīs pāvesta ie-

domas bija tukši sapņojumi un sentimentālitāte; jau pēc savas dabas

vien Alberts nebija spējīgs nodoties šādiem miermīlīgiem uzdevumiem.

Zem garīdznieka tērpa šeit slēpās godkārīgs iekarotājs; viņu varētu

gandrīz nosaukt par Livonijas Jūliju Cēzaru vai Napoleonu. Krusta

karam viņš Vācijā nemaz nepulcināja misionārus, sludinātājus vai

skolotājus, bet gan dēkaiņus, karstgalvīgus pārdrošniekus, pa lielākai
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tiesai bruņinieku jaunākos dēliņus, kuriem nebija lēņu un kas ne-

spēja nodoties nekādam miermīlīgam darbam. Krustnešu starpā bija
arī ne mazums laupītāju un noziedznieku, kuriem baznīca solīja pie-
dot visus grēkus par viņu nopelniem ticības labā.

Par to, kādi šie nopelni īstenībā bijuši, dod vislabāko ieskatu tā

saucamā Rīmju chronika (Reimchronik), kas sarakstīta trīspadsmitā

gadsimta beigās. Izstāstījis par krustnešu uzbrukumu kādai lībiešu,

latviešu vai igauņu ciltij, chronists rīmju sacerētājs it kā piedziedā-

juma veidā aizvien atkārto: „Ciemus viņi atdeva liesmām, un dega

mājas kā salmu kūļi; vīriešu lielāko daļu viņi apkāva, bet sievietes

un bērnus aizveda gūstā"; un vēl viņš jokodamies piebilst: „Un ka-

rotāji bija varen līksmi". Zemgales iekarošana viņam izvēršas jau
tieši par lieliem kristīto svētkiem: „Lūk, viņi trauc pa ceļu uz Rīgu,
un nav viņiem vairs rūpju, bet savu dzīvo laupījumu, vīrus, sievas

un bērnus, zirgus un vēršus viņi sadalīja vienlīdzīgi savā starpā un

izklīda pa savām pilīm. Daudz prieku piedzīvoja arī atbraucēji tir-

gotāji, un vispār nabaga kristīgā ticība saņēma mierinājumu pēc sa-

vām ciešanām, un visi viņi teica Dievu debesīs."

Un bruņinieku varoņdarbu sekas bija tādas, ka Baltijas jūrā at-

tīstījās nedzirdēti plaša vergu tirdzniecība, ņemot ļaudis no zemēm

abos Daugavas krastos. Brēmenes, Lībekas un citi vācu tirgotāji un

kuģu īpašnieki vareni iedzīvojās, pārdodami dzīvo preci, kuru ieguva

no spožajiem Kristus karotājiem un paša bīskapa. Lūk, kāda elle

atvērās Dievmātes zemē tai pašā laikā, kad Rietumos baznīcas galva

pasludināja Kristus vārdā verdzības atcelšanu, jo Pestītājs ar savām

dārgajām asinīm izpircis vienlīdz it visu cilvēku grēkus!
Pēc Inocenta 111 nāves 1216. gadā pāvesta krēslu ieņēma viens

pēc otra viņa tuvākie domu biedri, Honorijs 111 un Gregors IX. Abi

viņi ieguva visaugstāko varu, būdami jau stipri gados. Gregors IX

sasniedza gandrīz simt gadu vecumu. Abi viņi bija askēti, pilnīgi at-

teikušies no šās pasaules labumiem un priekiem. Kamēr pāvests zi-

ņas par krustnešu uzvarām saņēma tikai no Alberta, tikām viņš prie-

cājās par baznīcas lielo triumfu. Bet lūk, līdz viņam aizsniedzās bau-

mas par neapvaldīto bruņinieku ļaundarībām, par to, ka Dievzemī-

tes iedzimtie simtiem un tūkstošiem tiekot pārvērsti par vergiem, ka

uz baznīcas zemes dzīvojošos zemniekus apspiežot fogti — bīskapu
un ordeņa pārvaldnieki. Ja apdomā tā laika ceļu trūkumu Eiropā,
tad liekas, ka tikai ar brīnuma palīdzību no tālās Baltijas jūras līdz

Romai aizkļuvuši latviešu un igauņu tautas sūtņi, nesdami svētajam

tēvam savas sūdzības un lūgumus. Pāvests Honorijs 111 bija sašutis

visaugstākā mērā. Viņš tūliņ nolēma aizsūtīt uz tālo zemi savu piln-
varoto legātu; šai sevišķi svarīgajā pāvesta revidenta amatā viņš iecēla

savu labāko palīgu, itālieti Gulielmo, Modenas bīskapu. Gulielmo

zināja daudz valodu, bija veikls diplomāts un pāvesta valsts ideju pa-

devīgs izpildītājs. Bez visa tā viņš pats arī mīlēja sludināt vienkāršai

tautai; ja viņš aizbrauca uz tādu zemi, kuras valoda viņam bija sveša,

viņš sev tūliņ sameklēja tulku, kas uz vietas varēja pareizi pārtulkot

viņa vārdus.

Modenas Gulielmo ieradās Livonijā 1225. gadā ar pāvesta pavēli

ievest šeit kārtību, kas atbilstu Romas kūrijas idejām, samierināt bīs-

kapu ar ordeni, iznīdēt ļaunprātības, sodīt vainīgos, palīdzēt tautai;

kristīgo ticību pieņēmušie nu varēja no svētā tēva dzirdēt šādus vār-
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dus: „Tā kā jūs kā Dieva dēli aicināti brīvībai, kristīti ar ūdeni un

svēto garu — bet kur Dieva gars, tur arī brīvība — tad tas ir pil-

nīgi necienīgi, ka jūs pēc īstas ticības pieņemšanas nokļūtu ļaunākā
stāvoklī nekā esat bijuši iepriekš, būdami vēl neticīgi — tādēļ mēs

uzņemam svētā Pētera un mūsu aizbildnībā jūs pašus un tāpat vi-

sus tos citus, ko no jūsu vai kādas citas cilts ar Dieva žēlastību izdo-

sies piegriezt kristīgai ticībai. Mēs nosakām, ka jums jāpaliek brī-

viem, ka jūs nedrīkstiet piederēt nevienam citam kā tikai Kristum,

par kura tautu jūs esat sevi nosaukuši, un ka jums jābūt pakļautiem
Romas baznīcai."

ledomājaties tikai šo neparasti drāmatisko sastapšanos: smalki

izglītotais, daudz lasījušais, spējīgais runātājs, pieklājīgais un humā-

nais itālietis un — barbariskie krustneši, kam prātā tikai uzbrukumi,

cīņas, ugunsgrēki un kara laupījums. Gulielmo vācu iebrucēju sa-

valdīšanai gan neatveda līdzi karaspēka; bet viņam bija cits ierocis,

varbūt vēl spēcīgāks — viņš varēja piedraudēt ar izslēgšanu no baz-

nīcas, un tai laikā pāvests varēja izlemt, kam nākt debesīs, kam ellē;

šai pāvesta dievišķīgai varai tolaik ticēja, un tādēļ nevienbruņinieki, bet

arī valdkārīgais Alberts neuzdrošinājās ne vārda pīkstēt pret pāvesta sūt-

ņa rīkojumiem. Un legāts ar neparastu enerģiju tūliņ metās darbā. Me-

žiem un purvājiem klātā zemē, kur nebija ceļu, viņš, dienvidnieks,

nebaidoties bargā klimata, sāka braukāt krustu šķērsu, apmeklēja lī-

biešus Metsepolē un Idumejā, letgaļus Tālavā, aizbrauca līdz Trikā-

tai, Cēsīm un Koknesei, apbraukāja lielāko Igaunijas daļu; visur viņš

izpildīja pāvesta gribu, izlēma strīdus, pieņēma sūdzības, atcēla ne-

žēlīgos fogtus, rāja bruņiniekus par laupīšanām un varas darbiem, un

visur sludināja dievvārdus, pārliecinādams tautu, lai tā labprātīgi pie-

ņemtu kristīgo ticību. Rīgā pārnākušam, viņam nācās noorganizēt

kārtīgu tiesu, pašam izmeklēt milzumu procesu un prāvu. Gulielmo

ieguva milzīgu populāritāti un taisnīga soģa slavu, viņa lēmumus ilgi

atcerējās pēc viņa aizbraukšanas.

Tas, ko dzirdam par Modenas Gulielmo darbību Livonijā, izklau-

sās pēc kādas pasakas. Lūk, te nu bija Rietumeiropas kultūra šā

dedzīgā cildenā dienvidnieka personā! Ja arī tāpat būtu turpinājies,

ja arī uz priekšu latviešu tautai būtu bijuši tik vareni draugi Eiropas

otrajā galā! — Nepadosimies tomēr illūzijai, kas līdzinās Inocenta 111

sapnim. Modenas Gulielmo atbraukšanai Livonijā bija tikai pārejoša

nozīme, viņš bija spožs meteors, kas parādījies pie bezgalgarās mel-

nās nakts debesīm. Pāvesta legāts tādēļ guva tādus panākumus, ka

bija pārsteidzis vācu ienācējus nesagatavotus, kamēr zemē viņu vēl

nebija necik daudz. Drīz vien svešnieku ietekme pastiprinājās. Kad

pēc divpadsmit gadiem Modenas Gulielmo atkal atbrauca Livonijā,

sekodams pāvesta Gregora IX rīkojumam, viņš tur atrada jau no ag-

rākiem laikiem pazīstamās ļaunprātības, bet viņam vairs nebija agrā-

kās autoritātes cīņai ar nebūšanām. Viņš redzēja, ka Dievmātes zemi

nevar pārvaldīt pati Roma ar savu legātu palīdzību un ka šāda doma

jāatmet.
Arī pašā katolicisma serdē, Romā, tikumi bija pārvērtušies: bija

mainījušies pāvestu uzskati un gaume, turklāt par ļaunu baznīcas

jauniekaroto tautu dzīvei. Pēc Gregora IX nāves vairs nebija askē-

tisku, nesavtīgu pāvestu. Izveidojās pāvesta galms, pāvesta padom-

devēji, kardināli, iekārtojās grezni. Viens no svarīgākiem pāvestu ie-
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nākumu avotiem kļuva annātes un palliāti, tas ir nauda, ko jaun-
ieceltais bīskaps maksāja par iesvētīšanu un ietērpšanu. Patiesību sa-

kot, tā bija bīskapa amata pirkšana, bet maksāt par to nācās attie-

cīgās vietas iedzīvotājiem, kuriem uzlika jaunas smagas nodevas (tauta

jau tā kā tā maksāja baznīcai desmito tiesu). Lai biežāki dabūtu

annātes un palliātus, pāvesti pavairoja Livonijā bīskapu skaitu, bez

Rīgas bīskapa sēdekļa nodibināja vēl četrus; tagad pāvestu interesēs

vairs nebija pieņemt no zemniekiem sūdzības par pārmērīgām node-

vām, nebija vairs vēlams tautu ņemt savā aizgādnībā.

Pāvestu iejaukšanās Livonijas lietās izbeidzās. Latviešu tauta

palika viena ar saviem ienaidniekiem. Un tomēr vācu iekarotāji ne-

varēja uzreiz un galīgi nomākt iedzimto ciltis. XIII. un XIV. gad-
simtā Vidzemes zemnieku stāvoklis diezgan labs, viņiem ir sava pat-
stāvība un zināma labklājība. Kā tas varēja būt? — Lai izprastu stā-

vokli Vidzemē, lūdzu atcerēties to, ko teicu par lauku dzīves apstāk-

ļiem Eiropas rietumos, Vācijā un Francijā, kādi tie bija priekš nau-

das saimniecības ieviešanās, naturālās saimniecības laikā. Tolaik nemaz

nebija aristokrātijas, maz bija kungu muižu, bruņinieki nesaimniekoja,
bet sēdēja savās pilīs un torņos, pārtiekot no tā, ko viņiem pieveda
apkārtnes zemnieki. Krustneši, kas Alberta aicinājumam sekodami ie-

radās Daugavas grīvā, bija dzimuši Saksijā un Vestfālē. Viņi šurpu
atnāca ar savām paražām: viņi neprata un nevēlējās nodoties saim-

niecībai; un jauniegūtajā zemē viņi tāpat novietojās nocietinātās mā-

jās un torņos un piespieda zemniekus piegādāt viņiem visus vajadzī-
gos produktus jau gatavā veidā.

Atsevišķu novadu augstākie valdnieki, bīskapi un ordeņa mestri

gan deva bruņiniekiem varu pār zemniekiem, bet tomēr neatstāja tos

bez uzraudzības: dažs labs mežonīgs karotājs savā neprātā būtu spē-

jīgs pavisam izputināt un nomākt savus pavalstniekus. Tādēļ ikkat-

ram novadam izstrādāja īpašu instrukciju, it kā likumu krājumu, kas

bruņiniekiem nosacīja viņu rīcības veidu. Līdz mums nonākuši Rī-

gas virsbīskapa noteikumi un rīkojumi, tā saucamās Bruņinieku tie-

sības (Ritterrecht des Stichtes Riga). No šīm bruņinieku tiesībām

varam dabūt zināt, kādu kārtību centās nodibināt valdnieki XIII. un

XIV. gadsimtā, varam uzzināt, kas bruņiniekiem bija atļauts attie-

cībās ar zemniekiem, un kādi bija zemnieku pienākumi.

Mūki-kancelejisti, kam virsbīskaps uzdeva sastādīt bruņinieku
tiesības, bija par maz izglītoti, lai paši sacerētu tiesu un pārvaldes
noteikumus. Viņi griezās pie slavenā Eikes fon Repgoves darba, Sakšu

spoguļa, un to sāka pārrakstīt pantu pa pantam. Tas ir — viņi ienesa

Livonijā ir sakšu iekārtu, ir lielā sakšu jurista uzskatus. Tagad jums
būs saprotams, kādēļ iztirzāju Sakšu spoguli. Šī ģeniālā grāmata bija
tas Vakareiropas kultūras produkts, kas izlējis labvēlīgu gaismu arī

pār mūsu zemi.

Mācības grāmatās nekas nav sacīts par Bruņinieku tiesību

saturu; un lielajos darbos, ko rakstījuši iekarotāju pēcteči, par

to tikai neskaidri bilsts. Lieta tā, ka muižnieki nemīlēja atcerē-

ties veco Ritterrecht'u, viņiem likās
;

ka tas ir tumšs, un ka tur daudz

trūkst (dunkel und mangelhaft). Šāds spriedums pilnīgi saprotams:
Ritterrecht'ā nav runāts par muižniecības dzīves pašu būtību, tur nav

minēti nedz Edelleute, nedz muižnieku muižas, nedz klaušu zemnieki.
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Palūkojaties drusku sīkāki, kas sacīts Bruņinieku tiesības par bruņi-
niekiem un zemniekiem.

Vispirms skaidri redzams, ka bruņinieku zemes īpašumi pa-
visam nelieli. Kādā pantā sacīts, ka bruņinieks no sava lēņa var aiz-

dāvināt un pārdot cik gribēdams zemes, tikai viņam atliek pus arkla

zemes un no sētas tik daudz, ka var apgriezt pajūgu, lai viņš varētu

pildīt savus pienākumus pret kungu, lai, labiem ļaudīm palīdzot, viņš
varētu uzkāpt zirgā un jāt, kurp sauc viņa pienākums. Kādā citā

pantā šis noteikums izsacīts vēl uzskatāmākā formā: ja viņam paliek
tik daudz spēka, lai uzkāptu zirgā, pakāpjoties uz kāda akmens vai

paaugstinājuma, kas sniedzas līdz celim, pie kam viņš var turēt zirgu
un kāpšļus.

Šie izteicieni ļauj zīmēt spilgtu ainu par tā laika dzīves veidu.

Bruņiniekam nav muižas kā saimnieciska pamata, no kurienes viņš

saņem savus ienākumus. Viņa galvenā funkcija — braukāšana; viņš
nepaliek vienā vietā. Viņa spēkus novērtē it sevišķi ar spējām uzkāpt

zirgā. Pienākumu pildīšanai vajaga vienīgi tik daudz, lai viņam pa-

liktu mazākais pus arkla zemes un lai sētā varētu apgriezt pajūgu.

Tagad palūkosim, kādas ir bruņinieku attiecības ar zemniekiem.

Vēlāk, dzimtbūšanas laikos muižniekus sauc par dzimtkungiem (Erb-

herrn), viņiem pakļautos zemniekus par dzimtļaudīm (Erbleute un

Leibeigene). Bruņinieku tiesībās šo apzīmējumu nav; bruņiniekus sauc

par Herren, zemniekus par Buren, tas ir Bauern. Zemniekiem nav

jāstrādā kunga laukā, viņi nesūta kunga darbā savus dēlus, meitas,

strādniekus, neierodas ar saviem lopiem, saviem darba rīkiem un ra-

tiem. Kungiem nav darīšana ar atsevišķiem zemniekiem, bet gan ar

veseliem ciemiem: ciemi maksā senjoram tikai gobas un desmito tiesu,

neko vairāk; darba klaušas nav nemaz minētas.

Ļoti uzskatāmi attēlota desmitās tiesas nodošana noteiktos ter-

miņos. Bruņinieku tiesību 167. nodaļā teikts: ~mazā desmitā tiesa (tas

ir mājputni, sīklopi) nododami Vasarsvētku sestdienā, sviesta desmitā

— Jāņu dienā (24. jūnijā); Jēkaba dienā (25. jūlijā) rudzu desmitā,

Bērtuļa dienā (24. augustā) saknes, apiņi, audumi. Visas pārējās no-

devas, kas maksājamas no viena arkla, nododamas Miķeļos (29. sep-

tembrī)". — Kad nu ciems izpildījis visus minētos pienākumus, kad

aizvesta visa vajadzīgā pārtika, tad lauku iedzīvotāji pavisam brīvi;

pārējās viņu lietas vairs neattiecas uz kungu. Lauki ir patstāvīgi,
zemnieki paši sevi pārvalda visās lietās.

Bruņinieku tiesībās ir arī solījums sargāt lauku neaizkaramību

visos viņu iekšējās dzīves jautājumos. Tā, piemēram, sacīts: „ciema

iežogotā novada robežās nevienam svešniekam nevar piederēt nekāds

īpašums. Ja tomēr gadīsies, ka pārnovadniekam ir kāds īpašums cie-

ma novada robežās, tādā gadījumā iespējama zemes gabalu ap-

maiņa vai izpirkšana. Šāda apmaiņa notiek saskaņā ar tiesas pro-

cedūras noteikumiem, piedaloties lieciniekiem, kas nodod zvērestu!"

— Ļoti raksturīgi, ka strīdus gadījumus izšķir ne kungi, bet divi no

bīskapijas bīskapa atsūtīti ierēdņi.

Minēju jums dažus izvilkumus no senajām bruņinieku tiesī-

bām. Kāds tad nu būs mūsu secinājums no visa tā? No tādas

grāmatas kā šās bruņinieku tiesības, protams, nevar spriest par

patieso zemnieku dzīves veidu. Neļausimies illūzijām un optimismam

un neiedomāsimies, ka latviešu ciemā XIII. un XIV. gadsimtā viss bi-
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jis tik labvēlīgi. Ritterrecht's jau nav patieso dzīves apstākļu tēlo-

jums, tas dod tikai norādījumus, kā izturēties. No šīm bruņinieku
tiesībām neredzam vis, kā īstenībā bijis, bet kā vajadzēja būt. Bru-

ņinieki, protams, ne vienu reizi vien rupji pārkāpa šos likumus, ko

bija noteikusi augstākā vara. Bet mums ļoti svarīgi zināt, ko tad īsteni

gribēja augstākā vara, kā tā skatījās uz bruņinieku un zemnieku tie-

sībām.

Krustnešu vadoņi, kas atnāca no Vācijas, nekā nezināja par

dzimtbūšanu; viņu laikā pašā Vācijā notika zemnieku atbrīvošana.

Kas attiecas uz verdzību, tad baznīca, kā jau redzējām, tai laikā to

bargi nosodīja un noliedza. lekarotāji kolonijās varēja nodibināt tikai

tādu iekārtu, kādu paši pazina savā dzimtenē un tur bija redzējuši;

tādēļ viņi nevarēja atvest uz Livoniju nedz verdzību, nedz dzimt-

būšanu.

Pareizi novērtēt tā laika dzīves veidu un uzskatus varam tikai

tad, ja tos salīdzinām ar to iekārtu un tiem jēdzieniem, kādi valdīja
vēlāk dzimtbūšanas laikmetā. Šeit pietiks, ja minēšu kādu jaunāku

Bruņinieku tiesību pantu, ko muižnieki sastādījuši humānisma un re-

formācijas laikmetā, un šo pantu atkārto vēlāk visi muižnieku kodeki

līdz pat deviņpadsmitajam gadsimtam. „Dzimtais zemnieks, no dzimt-

cilvēka dzimis, pieder kungam ar visu savu īpašumu un savu mantu,

un ja viņš aizbēg, tad tūliņ un bez iebildumiem jānoķer un jāizdod

agrākajam kungam." Astoņpadsmitā gadsimta muižnieki bija pilnīgi

pārliecināti, ka cilvēku cilts uz laiku laikiem sadalīta kungos un ver-

gos. Lai cik lielā mērā XIII. gadsimta bruņinieki tiecās uz varmā-

cībām, lai cik viņi bija rupji un neattīstīti, viņiem šāda barbariska

filosofija tomēr nebija ienākusi prātā.

R. Vipers.
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Livonija un Lietuva 16. gadsimteņa
sešdesmitajos gados

Livonijas latviešu zemes 16. gs. sešdesmitajos gados uz neilgu
laiku politiski nāk Lietuvas valsts varā. Vēlāk, no 1569. gada līdz

zviedru varas sākumam, Lietuva varā pār Livoniju dalās ar Poliju.
Šajos varas laikos Lietuvai un Polijai radās iespēja ietekmēt Livo-

nijas un latviešu dzīvi. Cik liela bija šī ietekme, cik šī ietekme nāca

no Lietuvas, cik no Polijas, vai tā bija laba, vai slikta, — tas ļoti maz

vēl izpētīts. Tāpēc nav brīnums, ka mūsu skolas grāmatās par šo

laikmetu valda nepareizi uzskati. Pie mums pieņemts laikmetu no

Ordeņa sabrukšanas līdz zviedru laiku sākumam Vidzemē saukt par

, ;poļu laikiem". Ar šo nosaukumu jautājumu par Lietuvas lomu Livo-

nijā šajā laikā nobīda pavisam pie malas, izceļot vienīgi poļu nozīmi.

Tas nav pareizi. Mans nolūks tagad ir iepazīstināt Jūs, cik atļaus
laiks, ar apstākļiem, kādos notika Livonijas saskaršanās ar Lietuvu

un Poliju 16. gs. sešdesmitajos gados, un aizrādīt līdz ar to uz prob-
lēmām, kādas no tā cēlās.

Lietuvai un Livonijai austrumos bija kopējs ienaidnieks — Mas-

kava, kas 16. gs. sākumā, strauji pieaugusi territoriāli un militāri,

spēcīgi spiedās uz rietumiem un apdraudēja kā Lietuvu, tā Livoniju.
Pret Maskavu Lietuva un Livonija centās nodibināt savā starpā drau-

dzību jau 16. gadsimteņa sākumā. Jau 1501. gadā Lietuva un Livo-

nija noslēdza pret Maskavu sabiedrību uz 10 gadiem. Lielas nozīmes

tai nebija. Maskavas spiedienu uz Lietuvu apturēt neizdevās. Spie-
diens uz Livoniju pēc Pletenberga uzvarām pār Maskavas karaspēku

uz laiku gan apstājās, bet pēc tam atjaunojās ar jaunu spēku. 16. gs.

pirmajā pusē Maskava negrib slēgt pastāvīga miera ne ar Lietuvu,

ne ar Livoniju, bet slēdz tikai pamierus uz neilgu laiku. Pamierus

gan atjauno, bet to noteikumi kļūst arvienu izdevīgāki Maskavai.

1554. gada pamiera līgumā Maskava ievietoja pat noteikumu, ka

Livonija nedrīkst slēgt pret Maskavu sabiedrību ar Lietuvu. 16. gs.

pirmajā pusē Livonijas vara iet uz galu un top izšķiesta parastās

iekšējās ķildās. Ordeņa cīņas ar virsbīskapu 50-tajos gados deva

iemeslu arī Lietuvas un Polijas kopējam valdniekam iejaukties Livo-

nijas lietās zināmā mērā jau kā tās likteņa noteicējam. 1556. gadā
Ordenis cīņā ar virsbīskapu Vilhelmu, Polijas un Lietuvas kopējā
valdnieka Sigismunda Augusta radinieku, guva virsroku. Virsbīskaps
Koknesē krita Ordeņa gūstā. Sigismunds Augusts taisījās iet savam

radiniekam palīgām Ar apvienotu poļu un leišu karaspēku viņš devās

Livonijas virzienā. Līdz kara darbiem lieta tomēr nenonāca. Ordenis

atrada par labāku samierināties ar virsbīskapu Vilhelmu, atbrīvoja

viņu, atdeva viņam godu un īpašumus, atzina arī viņa koadjūtoru
Christofu. Pats Ordeņa mestrs Firstenbergs ieradās Sigismunda Au-

gusta nometnē Pasvaļā, Lietuvā, nokārtot diplomātisko pusi. Pēc

izlīgšanas ar Sigismundu Augustu par Livonijas lietām, par ko tika
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sastādīti divi akti1

, Livonija noslēdza ar Sigismundu Augustu kā Lie-

tuvas lielkņazu militāru sabiedrību pret Maskavu 1557. gada 14. sep-

tembrī
2

.
Tā kā Livonija 1554. gadā ar Maskavu noslēdza pamieru uz

15 gadiem, pie tam ar noteikumu, ka Livonija nedrīkst šajos gados
biedroties ar Lietuvu pret Maskavu, un arī Lietuvai bija ar Maskavu

pamiers, tad, lai nedotu Maskavai iemesla lauzt pamieru ar Livoniju,

līgumā ar Lietuvu ieveda noteikumu, ka noslēgtais līgums stāsies

spēkā tikai pēc 12 gadiem, t. i. tad, kad Livonijai būs beidzies pa-

miers ar Maskavu.

Livonijai karš ar Maskavu sākās tomēr jau pēc gada, kad līgums

par sabiedrību ar Lietuvu vēl nebija stājies spēkā. Livonija neizpil-

dīja 1554. gada līguma nosacījumu, ka triju gadu laikā Maskavai jā-
dabū no Tērbatas bīskapa ticības mesli par pēdējiem 50 gadiem, lai

tad turpmāk varētu tos maksāt kārtīgi katru gadu pa 1 mārkai no

cilvēka, atskaitot garīdzniekus. Ir pamats domāt, ka šie mesli ir

vecie Tālavas mesli krieviem, ko viņi ņēma jau pirms vācu iekaro-

jumiem Livonijā. Vāci atstāja krieviem tiesības uz šiem mesliem arī

pēc iekarošanas, un krievi tiešām sākumā tos arī centās ievākt, kamēr

spēka pārsvars nepārgāja Ordeņa pusē, kāpēc meslus faktiski vairs

nevarēja ievākt. Bet diplomātiskos aktos starp Ordeni un krieviem

par šiem mesliem arvienu bija runa
3

.
Jānis Bargais nolēma šos

meslus pieprasīt. Tā kā garantiju par šiem mesliem bija uzņēmusies
visa Livonija, tad Jānim bija iemesls uzsākt karu ar visu Livoniju,
kad viņš nedabūja šos meslus līgumā noteiktā laikā.

Livonija nespēja Maskavas pārspēkam pretoties. Viņa sāka

meklēt palīgus ārzemēs. Neviens viņai palīdzības sniegt negribēja.
Vislielākās cerības bija uz Lietuvu un Poliju. 1559. gada februārī

Krakovā pie Sigismunda Augusta ieradās Livonijas sūtņi lūgt palī-
dzību. Viņi gribēja, lai Livonijai palīdz ir Polija, ir Lietuva4

. Polijas
senātori, kas atradās pie ķēniņa, būtu ar mieru Livonijai palīdzēt, ja
to darīs kopā ar Lietuvu, bet Lietuvas pani, kas bija pie ķēniņa, pa-

ļaudamies uz Lietuvas spēkiem, neizrādīja patikas karot par Livoniju

kopā ar Poliju. Poļi par Lietuvas pārstāvju izturēšanos apvainojās

un atteicās Livonijai palīdzēt. Sigismunds Augusts piedāvāja tad

Ketleram, kas personīgi bija ieradies Krakovā sekmēt sarunas, uzsākt

sarunas ar Lietuvas paniem, kas atradās Krakovā. Ketlers sarunās

izteica gatavību padoties Lietuvas protektorātā un nodot Lietuvas

lielkņazam kara vajadzībām Livonijā četras pilis. Jautājums par
karu ar Maskavu bija tomēr tik nopietns, ka Sigismunds Augusts

vēlējās to apspriest ar visu Lietuvas radu (valsts padomi). Pats viņš
vēl gribēja uzkavēties Polijā, tāpēc uz Lietuvu 1559. gada 22. aprīlī

viņš nosūtīja kurjēru ar vēstuli radai. Sigismunds ziņoja radai par

Ketlera priekšlikumu un lika to apspriest, ņemot vērā arī tās ziņas,
ko atvedīs no Maskavas Lietuvas sūtņi, kas aizbrauca uz Maskavu

1588. gada beigās. Ja rada izteiksies par palīdzību Livonijai, tad lai

viņa arī padomā, kur ņemt naudu karam, jo valsts kase tukša, un

parādā palikušie nodokļi par iepriekšējiem gadiem neienāk. Liel-

kņazs vēlējās, lai rada visu šo apspriež un atbild viņam drīzāk, jo
Livonijas mestrs Ketlers grib drīzā laikā no Krakovas aizbraukt.

Lietuvas radās pani, kas bija Viļņā, nedeva uz lielkņaza ziņojumu
nekādas noteiktas atbildes. Tad Sigismunds Augusts nolēma pats
doties uz Lietuvu; viņš uzaicināja arī Ketleru braukt turp. Lielkņazs
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ieradās Viļņā jūlija vidū. Drīz pēc tam viņš izsūtīja ziņojumus sa-

nākt seimam. Seims sanāca augusta beigās un turpinājās vēl oktēbrī.

Seimā ieradās arī Ketlers. Viņš centās pārliecināt seima locekļus, ka

Lietuvai nepieciešami palīdzēt Livonijai. Viņš aizrādīja, cik lielā

mērā pieaugs Maskavas spēki ar Livonijas iekarošanu, kādas bries-

mas no tā būs Lietuvai, ka Livonijas nāve būs arī Lietuvas nāve.

Ugunsgrēku kaimiņa sētā jāpalīdz dzēst ne tikai aiz simpātijas, bet

arī aiz pašlabuma. Ketlers aizrādīja arī uz 1557. gadā Pasvaļā no-

slēgto sabiedrības līgumu starp Livoniju un Lietuvu, ar kuru Lietuva

uzņēmās pienākumu palīdzēt Livonijai gadījumā, ja tai uzbruks kāds

ienaidnieks.

Lietuvas seims ilgi apsprieda jautājumu. Ketlera vārdos par

militārām briesmām, kas varētu rasties Lietuvai, ja Maskava iegūtu

Livoniju, bija patiesība, ko seims apzinājās. Maskavas nostiprinā-
šanās pie Daugavas ietekas solīja Lietuvai neērtības arī saimnieciskā

ziņā. Kopš 16. gs. sākuma uzplauka Lietuvas tirdzniecība caur Rīgu.
Pa Daugavu uz Rīgu nāca preces no Baltkrievijas, pa Lielupi — no

Lietuvas. levērojot saspīlētās attiecības Lietuvas un Maskavas starpā,
kas pastāvēja jau ilgu laiku, varēja gaidīt sarežģījumus šinī tirdz-

niecībā. Lietuva šinī laikā izveda daudz preču arī caur Karaļaučiem

un Dancigu. Agrākos laikos tirdzniecība ar šīm ostām Lietuvai un

arī Polijai bija apgrūtināta. Vāci, pārvaldīdami Lietuvas un Polijas

ceļus uz jūru, kamēr bija spēcīgi, rīkojās pārāk savtīgi un noslēgtos

līgumus (ar Lietuvu 1402., 1404. g. g.) neturēja. Tikai pēc kaujas pie

Tannenbergas 1410. gadā, kad Teutoņu ordeņa spēki tika satriekti,

vāci sāka līgumus turēt, un Lietuvas tirdzniecība sāka uzplaukt. Bet

kad Lietuvā pie varas nāca Polijas atbalstītais Sigismunds (1432. g.),
kas Ordenim nepatika, vāci atkal ierobežoja Lietuvas ārējo tirdz-

niecību uz rietumiem. Viļņa pavisam panīka. Tikai pēc otrā Tomas

miera līguma 1466. gadā, ar kuru Ordenis atdeva Polijai zemes gar

Vislu ar Dancigas ostu, tirdzniecība uzzēla. Karaļauči gan palika
vācu rokās, bet brīva tirdzniecība pa Nemunu caur Karaļaučiem tika

nodrošināta ar līgumu, ko vāci turēja. Viļņas tirdzniecība uzplauka,
uzplauka arī pilsēta. Lietuvas seims 1559. gadā, spriezdams par palī-
dzību Livonijai, apzinājās, ka Maskavas varas nostiprināšanās Rīgā
var atsaukties nelabvēlīgi arī uz tirdzniecību caur Karaļaučiem un

Dancigu. Maskava var ierīkot Baltijas jūrā savu floti, kas traucēs šo

tirdzniecību. Ņemot visu vērā, Lietuvas seims izteicās par palīdzību
Livonijai. 1559. g. 31. augustā Viļņā starp Ordeņa mestru un Lietu-

vas valdnieku Sigismundu Augustu tika noslēgts līgums
5

,
ar kuru

Ordeņa mestrs Ketlers nodeva sevi un viņam padoto zemi Sigismunda

Augusta aizsardzībā un aizgādniecībā, lai tas Livoniju sargātu pret

Maskavu, paturot tomēr spēkā Livonijas atkarību no Vācijas. Lai

segtu paredzamos izdevumus, Ordeņa mestrs nodod Sigismunda rī-

cībā, ieķīlājot viņam, zemi gar Daugavu no Lietuvas robežām līdz

Aizkrauklei, to neieskaitot, un pilis: Bausku, Rēzekni, Ludzu, Dau-

gavpili un Sēļpili, ar visām piederošām pie tām zemēm, iedzīvotājiem

un ienākumiem. Sigismunds Augusts no savas puses solās aizstāvēt

ar visiem spēkiem Livoniju pret Maskavu, kamēr nebūs noslēgts ar

to miers. leķīlātos novadus Sigismunds Augusts solās pārvaldīt pēc

Livonijas likumiem, paturot spēkā visu iedzīvotāju tiesības, privilē-

ģijas, brīvības, likumus, ticību, ieradumus, neaizkarot iedzīvotāju
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īpašumus, neapgrūtinot viņus ar nodokļiem un nodevām. Pret Mas-

kavu cīnīsies kopējiem Lietuvas un Livonijas spēkiem. Ja izdosies

iegūt no ienaidnieka zemes, kas viņam pieder, tad tās taisnīgi sadalīs

savā starpā, bet ja atņems savas zemes, ko ienaidnieks okupējis, tās

atdos pēc piederības — Lietuvai savas, Livonijai savas. Ķēniņa kara-

spēki, ja karos Livonijā, nelaupīs un nepostīs zemi. Mestram pēc

kara ir tiesība izpirkt ieķīlātās pilis un novadus par 600.000 florī-

niem, skaitot florīnā 24 Lietuvas grašus, bet ja kara darbu nebūs,

ja izdosies mieru noslēgt sarunu ceļā, tad šī summa nebūs jāmaksā,

un ķēniņš apmierināsies izdevumu segšanai ar mazāku summu. Si-

gismunds Augusts solās ap Mārtiņiem sūtīt uz Maskavu sūtni, kas

prasīs, lai Maskava izbeidz kara darbus Livonijā, atdod laupījumu
un gūstekņus. Ap šo pašu laiku bija arī jānodod Sigismunda Augusta
komisāriem ieķīlātās zemes un pilis Livonijā.

Divas nedēļas vēlāk, 15. septembrī, šim līgumam pievienojās

Rīgas virsbīskaps Vilhelms ar koadjūtoru Christoforu un padevās ar

kapitulu, kārtām un visiem viņam padotiem ļaudīm Sigismundam

Augustam ar tiem pašiem noteikumiem un nodeva viņam divas pi-
lis — Viļaku un Lielvārdi, bez tam vēl divas muižas (curias) — Lu-

bānu un Bērzauni (Labon et Bersen), ar novadiem, ļaudīm un ienā-

kumiem, paturot sev tiesības vēlāk izpirkt tās visas j>ar 100.000 flo-

rīniem, skaitot katrā 24 Lietuvas grašus, bet ja kara darbu nebūs,

tad ķēniņš apmierināsies ar mazāku summu
6

.

Visas Sigismundam Augustam nodotās zemes atrodas gar Krie-

vijas robežu. Pilīm bija militāra nozīme. Izņēmums ir Lielvārde,

kas atrodas kā sala nenodoto zemju vidū. Tai varēja būt vairāk

saimnieciska nozīme. Šo pili Sigismunds Augusts atkal nodeva virs-

bīskapa lietošanā 1560. g. 15. februārī, kamēr viņš dzīvos
7

.

Visos šajos līgumos Sigismunds Augusts titulēts ar pilnu titulu:

..Sigismunds Augusts, no Dieva žēlastības Polijas karalis, Lietuvas

lielkņazs, Krievijas, Prūsijas, Mazovijas un Zemaitijas un c. kungs
un mantinieks." Kad tituls lietots saīsināts, tad viņu sauc par ķēniņu.
Tas tomēr nenozīmē, ka līgumus viņš slēdza kā Polijas ķēniņš. Par

Poliju līgumos nekas nav sacīts. Līgumus slēdza Lietuva, Lietuvas

valsts vārdā rīkojās tās valdnieks, kas tikai titulēts ar augstāko —

ķēniņa — titulu. Saprotams, Sigismunds Augusts līguma jautājumus
pārrunāja arī ar Polijas padomniekiem, kas, kā parasti, viņu pavadīja
arī uz Lietuvu. Tas arī atzīmēts 1559. gada 31. aug. līgumā un arī

līgumā ar virsbīskapu, kas dažās vietās vārdu pa vārdam atkārto

31. aug. līgumu: Etsi Regia Maiestas cum consiliariis suis Regni
Poloniae, et Magni Ducatus Litvaniae perpenderet etc.

8

. Līgumus
slēdza tikai Lietuva.

Noslēgtie līgumi bija jāpilda. Lietuva nebija gatava karam.

Valsts kase bija tukša. Pēc 1447. gada, kad Kazimirs atbrīvoja pri-
vāto muižu zemniekus no pienākuma maksāt valsts nodokļus un no-

devas, valsts izdevumus sedza galvenā kārtā no ienākumiem no

domēnēm un no regālijām. Miera laikos kārtējiem valsts izdevumiem

to pietika, bet kad bija kādi ārkārtīgi izdevumi, tad lielkņazam bija

jāgriežas pie seima ar lūgumu uzlikt iedzīvotājiem speciālus no-

dokļus. Pēdējo reizi šādi nodokļi bija pieņemti 1554. gada seimā,

kad bija jāgatavojas karam ar Maskavu un jānodrošina robeža pret
tatāriem, novietojot pierobežas pilīs kara algādžus

9

.
Tad seims no-
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lēma trīs gadus no vietas maksāt pa 10 grašiem no katra vēršu vai

zirgu arkla, no citām zemēm un pilsētniekiem, kam nebija zemes,

mazāk. Bet šis nodoklis, serebščizna, kā to sauca, bija iekasēts tikai

par vienu gadu. Uznāca neraža, tāpēc nodokļa nomaksu atlika. Tikai

1558. gada beigās lielkņazs izdeva pavēli iekasēt atliktos nodokļus
nākošos divos gados — 1559. un 1560., bet, ievērojot bijušos neražas

gadus, tikai pusi no nolemtā, t. i. pa 5 graši 10 grašu vietā. Bet šos

gados bija ārkārtēji izdevumi: bija visu laiku jāuztur lielāks skaits

kara algādžu un bija jāsedz izdevumi karagājienam uz Pasvaļu pret

Livoniju. Tāpēc valsts kase bija tukša. 1559. gada seims, ņemot
vērā paredzamos izdevumus, saistītos ar noslēgto līgumu pildīšanu,
nolēma maksāt no arkla 1560. un 1561. gados pa 5 graši, uzdodot

iekasēt no tiem, kas nav vēl samaksājuši par pagājušajiem gadiem
samazināto nodokli, arī to — pa 5 gr. no arkla. Lielkņazs, pateik-
damies seimam par uzņemtām grūtībām valsts labā, solījās uzlikt

tādu pašu nodokli arī domēnēm un attiecīgu nodokli arī pilsētnie-
kiem 10

.
Lietuvas muižnieki jau šinī seimā domāja par muižu iegū-

šanu Livonijā. Viņi griezās pie lielkņaza ar lūgumu nedot muižas

Livonijā svešzemniekiem (domādami ar to poļus), bet tikai Lietuvas

pavalstniekiem. Uz to Sigismunds Augusts atbildēja, ka Livoniju

viņš nav ieguvis uz visiem laikiem, bet tikai ķīlā, ka tāpēc muižu

piešķiršana še nevar notikt, bet solīja, ka, amatus un kroņa muižas

piešķirot, viņš vienmēr ņems vērā Lietuvas pavalstniekus. Leiši, pa-

zīdami sava lielkņaza izšķērdību, tālāk lūdza, lai lielkņazs apsolās,
ka solītā izpirkšanas maksa par Livonijas pilīm — 700.000 florīnu,
kā arī ienākumi no šīm pilīm nāks valsts kasē. To lielkņazs arī ap-

solīja11

.

Pildīdams līgumu, Sigismunds Augusts 1559. gada septembra
beigās aizsūtīja uz Maskavu vienu no sekretāriem ar vēstuli Maska-

vas valdībai, kurā sūdzējās par pārestībām pierobežas joslā. Tas

bija sūtņa oficiālais uzdevums. Neoficiāli viņam bija uzdots no-

skaidrot, kā Maskava izturēsies pret noslēgtiem ar Livoniju līgu-
miem. Šinī nolūkā sekretārs veda Maskavas bajāriem vēstuli no

Viļņas vojevodas Nikolaja Radivila ar lūgumu parūpēties, lai cars

izbeidz kāļa darbus Livonijā, kas var kaitēt sarunām par pastāvīgu
mieru Maskavas un Lietuvas starpā. Bajāri deva atbildi, ka cars ir

domāt nedomā par naidu ar karali, bet ja karalis iejauksies Livonijas

lietās, tad caram gribot negribot būs jāķeras pie ieročiem
12

. Pēc

tādas atbildes Lietuvai atlika tikai bruņoties. Novembrī uz Livoniju

nosūtīja pirmos kara algādžus — 500 jātnieku un 500 kājnieku. Bija
nodomāts uz jaunu gadu sūtīt arī muižnieku mobilizēto karaspēku

augstākā hetmaņa Nikolaja Radivila vadībā. Decembrī vēl izdarīja
mēģinājumu nokārtot ar Maskavu lietas diplomātiskā ceļā. Caram

nosūtīja vēstuli ar prasību nekarot Livonijā, kas no seniem laikiem

un arī pēc jauniem līgumiem atrodas Lietuvas aizsardzībā. Sūtnim

bija uzdots to pašu pateikt caram arī mutes vārdos. Maskavas bajā-
riem sūtnis veda vēstuli no Viļņas vojevodas Nikolaja Radivila un

maršalka Astafija Voloviča, rakstītu itin kā bez lielkņaza ziņas. Ba-

jāriem viņi konfidenciāli ziņoja, ka karalis nevēlas karot ar Maskavu,
bet seims pieprasījis karot, netērēt veltīgi laiku, jo karam izdevīgs
brīdis. Seima locekļi pat draudējuši uzteikt paklausību karalim, ja
viņš vēl vilcināsies ar karu. Tikai dažiem paniem esot izdevies pie-
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runāt seima locekļus nesākt karu tūliņ, bet atlikt to līdz laikam,

kamēr apmainīsies sūtniecībām ar Maskavu. Bajāri uz to atbildēja,
ka karalim nav tiesības jaukties Livonijas lietās, jo tā ir zeme, kas

maksā caram meslus. Kad sūtnis sāka par to šaubīties, bajāri parā-

dīja viņam līgumu, noslēgtu ar Livoniju 1554. gadā, kas runā par

šādiem mesliem. Leišiem bija skaidrs, ka Maskavā diplomātiskā ceļā

nesasniegs, lai tā atkāpjas no Livonijas. Cars gan solīja atbildēt ka-

ralim par mieru Livonijā caur savu sūtni 122
.

Kara darbi sākās Livonijā agrāk, nekā atnāca uz Lietuvu cara

sūtnis. Vainīgs bija Ketlers. Noslēdzis līgumu ar Lietuvu, Ketlers

kļuva drošāks. Dabūjis palīdzību no Vācijas, Prūsijas un Rīgas, viņš
1559. gada novembrī uzbruka krieviem pie Tērbatas. Krievi atbildēja

ar iebrukumu no Tērbatas novada Livonijā janvāra sākumā. Feb-

ruārī krievi ieņēma Alūksni un postīja zemi gandrīz līdz jūrai. Leišu

karaspēks augstākā hetmaņa Nikolaja Radivila vadībā devās krieviem

pretim uz Livoniju. Bet leišu karaspēks krievus Livonijā vairs ne-

atrada. Tie bija aizgājuši uz Pliskavu13

.
Arī leiši aizgāja mājās.

1560. gada maijā krievi par jaunu iebruka Livonijā. Sigismunds

Augusts atbildēja ar diplomātisku protestu Maskavā un leišu kara-

spēka sūtīšanu uz Livoniju. Šoreiz gāja kara algādži un mobilizētais

karaspēks no Žemaitijas un no tai tuvākajiem Lietuvas novadiem

Zemaitijas starosta Jeronima Chodkeviča vadībā. Leiši vēl nebija
kara laukā ļeradušies, kad jauns krievu karaspēks iebruka Livonijā,
sakāva pie Ērģemes Ordeņa karaspēku, sagūstīja landmaršalu Filipu
Šallu, ieradās pie Vilandes, ieņēma to un sagūstīja veco mestru Fir-

stenbergu (20. augustā). Pēc tam krievi, sadalījušies trīs nodaļās,
sāka iekarot zemi. Viena nodaļa devās uz dienvidiem, uz latviešu

zemēm. Pie Cēsīm krievi sastapās ar leišiem. Kas uzvarēja, nav

skaidrs. Krievu chronika stāsta, ka uzvarēja krievi, Strijkovskis —

ka leiši. Krievi tomēr no Cēsu apkārtnes aizgāja. Viņi turpināja
kaj-a darbus Igaunijā. Aizgāja arī leišu mobilizētais karaspēks, bet

kara algādži palika kā garnizoni dažādās pilīs. 1561. gada sākumā

leišu kara algādžu bija: Rēvelē 300, Pērnavā 300, Paidē 200 — visur

kājnieki, Cēsīs 150 kājnieku un 150 jātnieku, Ērģemē 100 kājnieku
un 100 jātnieku, Helmē, Valmierā, Trikātā pa 100 kājnieku un 100

jātnieku, Karkusā 200 kājnieku un 200 jātnieku, Alūksnē 100 kāj-
nieku un 100 jātnieku, Marienhauzē 100 kājnieku un 200 jātnieku,
Rēzeknē un Ludzā pa 100 kājnieku un par abām pilīm 200 jātnieku,
Koknesē 50 jātnieku un Raunā 200 jātnieku. Livonijas pilīs pavisam
bija 3150 cilvēku. Oktobrī Koknesē, Cēsīs, Valmierā un Raunā no-

vietoja vēl 1200 kara algādžu14
.

Diplomātiskas sarunas ar Maskavu turpinājās arī 1560. gadā, bet

bez panākumiem, kaut gan radās jauns apstāklis, kas varēja sekmēt

miera sarunas. Jānis Bargais bija nodomājis precēt vienu no Sigis-
munda Augusta māsām. Tomēr no miera sarunām nekas neiznāca,

jo abas puses robežu jautājumos bija nepiekāpīgas. Kara darbi tur-

pinājās. 1561. gada aprīlī Sigismunds Augusts izsludināja jaunu
Lietuvas karaspēka mobilizāciju, jau trešo reizi Livonijas labā. Kara-
spēkam bija nosacīts sapulcēties 24. maijā Sēļpilī. Bija nodomāts

ilgstošs kara gājiens. Mobilizētais karaspēks parasti nevarēja ilgus
karagājienus izturēt. Tajos laikos mobilizētie karavīri karā gāja ar

savu pārtiku. Tās ilgam laikam nevarēja līdzi paņemt. Kad līdz-
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paņemtā pārtika bija apēsta, karaspēks gāja mājās. Karalis šoreiz,

pasludinādams mobilizāciju, uzaicināja ņemt pārtikas līdzi vairāk kā

parasti, lai pietiktu ne tikai vasarai, bet arī ziemai. Ari pats karalis

solījās doties karā. Karaspēks noteiktā laikā Sēļpilī sapulcēties to-

mēr nevarēja. Zāle bija vēl maza, nebija zirgiem ko ēst. Karaspē-
kam sapulcēšanās dienu vajadzēja nolikt uz vēlāku laiku, to noteica

uz 15. jūniju. Kad karavīri sanāca, karaspēks Lietuvas visaugstākā

hetmaņa Nikolaja Radivila vadībā devās uz Livoniju. Krievi leišu

karaspēka priekšā atkāpās. Viena leišu karaspēka nodaļa, sekodama

krieviem, aizgāja pat līdz pašām Krievijas robežām, bet galvenie leišu

spēki sāka ielenkt Tarvastas pili, ko pēc 5 nedēļām arī ieņēma. Krie-

viem izdevās sakaut vienu leišu karaspēka nodaļu pie Pērnavas. Pēc

tam kara darbi apstājās. Leiši nepaturēja Tarvastu, to atstāja,
bet krievi pēc tam to nopostīja. Leiši aizgāja mājās. Atkāpās
arī krievi.

Bija acīm redzams, ka karš ieilgs, ka tam gals nav paredzams.
Lietuvai tas maksāja daudz. Livonijas pilīs bija jāuztur garnizoni

no kara algādžiem. Tādi paši garnizoni bija jātur arī Lietuvas pilīs
gar Krievijas robežu. Trīs reizes Lietuva bija mobilizējusi arī savu

muižnieku karaspēku Livonijas labā. Lietuvai karš neatmaksājās.
Materiālie ienākumi no Lietuvai ieķīlātām Livonijas pilīm bija nie-

cīgi. Bija vēl izredzes pēc kara dabūt 700.000 florīnu, ja Livonija spēs

paturēt savu patstāvību. Materiālā ziņā tas bija viss, uz ko varēja
cerēt. Bet izdevumu bija priekšā neaplešams daudzums. Arī politiskā
ziņā līgums ar Livoniju bija neizdevīgs. Livonija karoja vāji un kā

militārs sabiedrotais nebija augsti vērtējama. Kara laikā Livonijā
parādījās demorālizācija, vietējās un privātās intereses ņēma pār-
svaru par valstiskajām. Livonijā nebija varas, kas varētu ievest še

kārtību, savaldīt šaudīgos prātus, kas varētu glābt irstošās valsts

vienību un patstāvību. Sākot ar 1560. gadu apstākļi Livonijā sākās

tādi, ka leišu valsts vīriem bija stipri ko domāt, ko ar Livoniju darīt.

Sāmsalas-Vīkas un Kurzemes bīskaps šinī gadā atrada par izdevīgu
pārdot savu bīskapiju Dānijas karalim, kas to nodeva savam brālim

Magnusam. Aprīlī Magnuss ieradās Sāmsalā, pēc tam Hapsalā. Viņu
saņēma ar prieku. Bīskapa piemēram sekoja Zonnenburgas pils fogts
Sāmsalā un Rēveles bīskaps, kas arī pārdeva savas zemes Magnusam.
Dānijas piemērs pamudināja arī Zviedriju pamēģināt iegūt kaut ko

sev no Livonijas. Erichs XIV 1561. g. jūnijā atsūtīja uz Rēveli savus

sūtņus ar uzdevumu pierunāt Rēveli padoties Zviedrijai, par ko

Zviedrija solīja aizstāvēt Rēveli pret Maskavu. Rēvele, apsvērusi, ka

viņai no Lietuvas un Polijas tirdzniecības neatlec nekāds labums, tā,

kā Rīgai, bet ka saistība ar Zviedriju tai izdevīga, padevās Zviedrijai.
Kā Magnuss, tā zviedri pielika pūles, lai paplašinātu savus ieguvu-

mus, centās iegūt sev piekritējus pārējos Livonijas apgabalos un

pierunāt tos padoties viņiem. Tērbata, Vilande, Alūksne atradās

krievu rokās. Vēl neatkarīgās Livonijas daļās valdīja izmisums. Ne-

viens necerēja, ka Ordenis un virsbīskaps spēs tās aizstāvēt. Tāpēc
gudroja, kam izdevīgāki padoties. Daži svērās uz Dānijas pusi, daži

uz Zviedrijas, daži uz Maskavas, daži uz Lietuvas un Polijas pusi.
Vērojot visu šo Livonijā, Lietuva atrada par vajadzīgu parūpēties arī

par savām interesēm, lai visi upuri, kas līdz šim nesti Livonijas labā,
neietu viņai zudumā. Sigismunds vēl cerēja sasniegt to, turoties pie
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noslēgtā līguma ar Livoniju. Dabūjis zināt, ka Rēvele padevusies

Zviedrijai, Sigismunds Augusts lika doties uz Rīgu Viļņas vojevodam,
Lietuvas kancleram Nikolajam Radivilam ar vairākiem tūkstošiem

kara algādžu un tur pamēģināt pārliecināt livoniešus, ka nepieciešami
turēties vienprātīgi kopā, ka Livonijas kara pulki jāpievieno leišu

karaspēkam, ka apdraudētās pilīs jānoliek garnizoni un jāapgādā ar

visu nepieciešamo. Radivils, iepazinies ar apstākļiem, nāca pie do-

mām, ka Lietuva nevar nekā liela darīt Livonijas labā uz pastāvoša

līguma pamata. Livonijas patstāvību glābt nebija iespējams, bet ļaut
citām valstīm sagrābt tās zemes savās rokās Lietuvai nebija izdevīgi.
Radivila uzaicinājumam — apgādāt pilis ar garnizoniem un pār-
tiku — negribēja sekot ne mestrs, ne virsbīskaps, aizbildinoties, ka

karaspēks nepieciešams viņu pašu drošībai. Radivils, iepazinies ar

visiem apstākļiem, nolēma iet tālāk par viņam dotām instrukcijām

un gādāt par Livonijas pievienošanu Lietuvai, ar ko Lietuvas inte-

reses būtu vislabāk nodrošinātas. Par to septembrī viņš arī rakstīja

Sigismundam Augustam. Apspriedies ar mestru un virsbīskapu, Ra-

divils sasauca savā nometnē Livonijas varas vīru sanāksmi. leradās

mestrs Ketlers, virsbīskaps, pārstāvji no Rīgas, Cēsīm un Valmieras

un no bruņniecības. Radivils sanāksmē vaicāja, kā livonieši domā

glābties, kad viena ienaidnieka vietā tagad radušies vairāki, bet viņa
valdnieks ar līgumu ir apsolījies aizstāvēt Livoniju tikai pret vienu—

Maskavu? Tā kā paši livonieši esot izteikušies, ka, ja divu mēnešu

laikā viņi nevarēs nākt pie lēmuma, ko darīt, viņi ies bojā, tad viņš,

Radivils, sava ķēniņa vārdā gatavs uzklausīt sanāksmes domas un

lēmumus. Sanāksme bija pārliecināta, ka vislielākos labumus Livo-

nija var gūt, padodoties Polijas un Lietuvas ķēniņam, tāpat, kā to

izdarīja Prūsija. Virsbīskaps pirmais izteicās par padošanos Sigis-
mundam Augustam. Mestrs izteica arī gatavību to darīt. Bruņniecība
nolēma izvēlēt Ketleru par savu valdnieku karaļa virskundzībā. Tikai

Rīga ieņēma īpatnēju stāvokli. Pēc ilgām šaubām Rīgas deputāti arī

izteicās par padošanos, ja karalis izgādās Rīgai atbrīvošanu no zvē-

rasta ķeizarīstei, apstiprinās pilsētas tiesības un privilēģijas un gadī-
jumā, ja ūnija starp Lietuvu un Poliju izbeigsies, Rīgai būs dota

brīvība izvēlēties, kurai no šīm valstīm vai pat kādai citai piederēt.

Rīgas noteikumi Radivilam nepatika. Bet apzinādamies Rīgas nozīmi

Lietuvas tirdzniecībā un ļaunumu, kāds celtos, ja Rīga nāktu Mas-

kavas rokās, viņš piekrita šiem noteikumiem. Karalim viņš rakstīja,
ka sarunu laikā viņš arvienu esot atcerējies Jāņa Tarnovska vārdus,

ka viņš nedotu par Viļņu pat 10 poļu grivnu, ja Rīga nāktu ienaid-

nieka rokās.

Livonieši izteicās par padošanos ne tikai Lietuvai vien, bet arī

Polijai, pārliecībā, ka divas valstis labāk varēs aizsargāt Livoniju
nekā viena. Galīgi jautājumu varēja nokārtot tikai sarunās ar pašu
karali. Karalim bija jāizgādā Polijas piekrišana šādam līgumam.
Radivils par visu notikušo septembrī ziņoja Sigismundam Augustam
un arī par to, ka pēc mēneša pie karaļa ieradīsies Livonijas sūtņi, lai

galīgi vienotos par līgumu un nodotu zvērastu.

Par Lietuvas seima piekrišanu līgumam par Livonijas padoša-
nos nevarēja būt lielu šaubu. Citādi bija ar Poliju. Poļi neizrādīja
šinī laikā vēlēšanos jaukties Livonijas lietās un uzņemties karu. Si-

gismunds Augusts nolēma papriekšu nokārtot lietu ar leišiem un pēc
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tam doties uz Poliju, lai personīgi pierunātu poļus arī uzņemties Li-

vonijas aizstāvēšanu.

1561. gada novembrī Viļņā sanāca Lietuvas seims. Uz to ieradās

no Livonijas mestrs Ketlers, virsbīskaps ar padomniekiem, bruņnie-
cības un pilsētu pārstāvji. Lietuvas seims izteicās par līguma pie-

ņemšanu par Livonijas padošanos. Viņš griezās pie karaļa ar lūgumu

pieņemt Livonijas pārstāvju priekšlikumu, lai Livonijas zeme kļūtu
vienādā stāvoklī ar citām Lietuvas valstīm un lai kopējiem spēkiem
varētu pretoties arī ienaidniekam. 28. novembrī sastādīja Livonijas

padošanās līgumu15

.

Livonija ar šo aktu padodas Polijai un Lietuvai kopā. Bet tā ka

patlaban, līguma noslēgšanas laikā, karalim vēl nav kopijas no Poli-

jas senāta lēmuma par piekrišanu līgumam, tad pagaidām Livonija

padodas Sigismundam Augustam kā Polijas karalim un Lietuvas

lielkņazam. Sigismunds apņemas pierunāt poļus piekrist līgumam

un uzņemties Livonijas aizstāvēšanu. Gadījumā, ja Polija līgumam

nepiekritīs, Livonija pievienojas Lietuvai, kas apņemas to aizstāvēt.

Sigismunds Augusts apņemas gādāt, lai Vācijas ķeizars un ķeizarīste

nepretotos šim padošanās līgumam un lai livoniešiem par to nebūtu

kaut kādi jācieš. Attiecībā uz Livonijas iekšējo dzīvi Sigismunds

Augusts sola paturēt še ticības un kulta brīvību pēc Augsburgas kon-

fesijas noteikumiem, sola paturēt vecās tiesības, privilēģijas kā lai-

cīgās, tā garīgās lietās, sevišķi muižnieku, kā arī tiesas pēc veciem

likumiem, ieražām un tikumiem, sola atjaut vēlēt savus tiesnešus,

atstājot tiesības apellēt no viņiem uz ķēniņa vietnieka, senāta vai

paša ķēniņa tiesu, bet Kurzemē — uz hercoga tiesu, bet svarīgākos

gadījumos no viņa tiesas — uz Livonijas provinces landtāga tiesu, pēc
vecām paražām. Ķēniņš sola administrātorus Livonijā atstāt un

iecelt vācu tautības un valodas, izņemot kara laikus, kad pierobežas

un ienaidnieku apdraudētās pilis ķēniņš var nodot pārvaldīt uztica-

mām personām, neskatoties uz viņu tautību un valodu. Tālāk līgums
runā par Kurzemes hercogistes dibināšanu, ko tuvāk še neapskatīsim.
Vēl atzīmējams līguma aktā ķēniņa solījums nedot Livonijā žīdiem

koncesijas tirgoties, ievākt nodokļus un muitas.

Tai pašā laikā, kad Livonijas ordeņa un Rīgas virsbīskapa sūtņi
veda sarunas ar Lietuvas seimu un Sigismundu Augustu valsts mē-

rogā par padošanos, liekas, pāri viņu galvām, sarunas ar karali veda

arī Livonijas muižniecība par savas kārtas privilēģijām. Šo sarunu

rezultāts bija Sigismunda Augusta privilēģija, kas pamata vilcienos

atkārto padošanās līguma saturu
16. Attiecības Livonijas un Lietuvas,

vēlāk arī Polijas starpā noteica ne šī privilēģija, bet padošanās

līgums. Tā, piemēram, kad 1639. gada 18. februārī karalis Vladi-

slavs IV apstiprināja Kurzemē Augsburgas ticības brīvību, tad dip-
lomā par šo ievietoja vārdu pa vārdam attiecīgu vietu no padošanās

līguma
17

.
Konteksts runā par Sigismunda Augusta privilēģiju, attie-

cinādams šo nosaukumu uz padošanās līgumu
18

.

Uz noslēgto līgumu starp Livoniju un Sigismundu Augustu, aiz

kura stāv Lietuvas seims, mēs nevaram skatīties kā uz divu politiski

patstāvīgu organismu savienošanos personālā ūnijā, un uz pašu Li-

vonijas padošanās līgumu mēs nevaram skatīties kā uz konstitūciju,
ko Polijas un Lietuvas karalis un Lietuvas valsts vara nevar vien-

pusīgi lauzt. Padošanās personīgi Sigismundam Augustam bija tikai
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pārejas, pagaidu stāvoklis. Tam bija jāizbeidzas ar Livonijas pie-
vienošanos Polijai un Lietuvai, bet gadījumā, ja Polija tam nepie-
kristu, — ar Livonijas pievienošanu un inkorporēšanu Lietuvas

valstī, par ko līgums runā skaidru valodu
19

.

Livonijas pārstāvji, slēgdami līgumu, centās ievietot tanī notei-

kumus, kas dotu iespēju paturēt Livonijā stāvokli, gandrīz līdzīgu

iepriekšējam, un pie tam dabūt vēl dažus labumus klāt. Viņi priekš-

galā gan ievietoja nosacījumu par Augsburgas ticības brīvību Livo-

nijā. Nevajaga domāt, ka Livonijas muižnieki šinī laikā bija tik

dievbijīgi, ka reliģiju un baznīcas lietas stādīja dzīvē pirmā vietā.

Livonijas tikumu pagrimšana 16. gs. zināma. Cik viņi rūpējās par

baznīcas lietām, redzams no Kurzemes, kas vismazāk bija kara

skarta. Tur baznīcas lietas bija pavisam bēdīgas, un kad bija nolemts

celt jaunas baznīcas un apgādāt tās ar līdzekļiem, tad muižnieki neiz-

rādīja sevišķas gatavības darīt tā, kā bija lemts. Mums nav ziņu par

to, kas notika uz laukiem ar katoļu baznīcas īpašumiem tur, kur

muižnieki pārgāja luterismā. Jādomā, muižnieki tos dažā labā vietā

paņēma sev. Katoļu ticības bijušo tiesību restitūcija nozīmētu tai

bijušo īpašumu atdošanu. Ticības lietās vienaldzīgiem muižniekiem

šādi aprēķini varēja būt. Lietuvas valdība un Sigismunds Augusts,
dodami solījumu par Augsburgas ticības brīvību, saprata, ka ar šo

protestantisms dabū Livonijā tikai brīvību pastāvēt, bet nevis izņē-
muma tiesības pastāvēt kā vienīgajai konfesijai Livonijā. Nekur nav

redzams, ka Lietuvas un vēlāk arī Polijas valdībai būtu kādreiz bijusi
doma, ka šis solījums jāsaprot kā izņēmuma tiesības. Visi valdnieki,
sākot ar Sigismundu Augustu, centās pavērt Livonijā ceļu katoļu ticī-

bai, nerunājot nemaz par ticības brīvības ierobežošanu. Un kad Jē-

kabs, Kurzemes hercogs, 1639. gada 18. februārī izsniedza divus do-

kumentus ar solījumiem uzcelt Kuldīgā un Jelgavā katoļu baznīcas,

tad tanī pašā dienā dabūja no karaļa Vladislava IV dokumentu ar

Augsburgas ticības brīvības apstiprināšanu 20

. Polijas un Lietuvas

valdības acīs šie fakti nerunāja viens otram pretim un bija savie-

nojami.

Svarīgāki bija nosacījumi par vecās dzīves iekārtas paturēšanu
Livonijā. Lietuvas valsts pārvaldīšanas praksē tas nebija nekas nepa-
rasts. Katrai Lietuvas zemei, kas kā vienība iegāja valsts sastāvā, bija
savas īpatnības un arī savi dokumenti — privilēģijas, kuros valdnieki

viens pakaļ otram solījās novadu īpatnības paturēt spēkā. Lietuvas

valsts pārvaldīšanas praksē valdnieki bieži uzsvēra principu: vecās

iekārtas mēs nelaužam un jauninājumus neievedam. Dabiski bija,
ka arī Livonija dabūja šādu privilēģiju, jo Livonijai Lietuvas valstī

bija visvairāk īpatnību. Novadu privilēģijas Lietuvas valdība nekad

neuzskatīja par zemes konstitūciju, kuru valdnieks un valdība nevar

nekādā gadījumā pārkāpt, sevišķi tad, kad to prasīja valsts intereses.

Padošanās līgumā šis Lietuvas valsts viedoklis nav formulēts, bet

nākošā aktā, kurā Lietuvas valdība apstiprina Livonijas privilēģijas,

inkorporācijas aktā 1566. g., šis viedoklis izteikts skaidros vārdos.

Sigismunds Augusts turēja Livonijai doto solījumu censties sa-

sniegt, lai arī Polija uzņemtos Livonijas aizstāvēšanu. 1562. gada
22. nov. sanāca Polijas seims Petrokovā. Šinī seimā Sigismunds

Augusts ierosināja jautājumu par Livoniju. Bet seims jautājumu neiz-

lēma, jo priekšlaikā izbeidza savu darbību. Karalis aizbrauca uz
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Lietuvu, kurp viņu sauca notikumi kara laukā. Maskava iebruka

Lietuvā; bija jādomā par pretošanos. Lietuva cieta smagu zaudē-

jumu: 1563. g. 15. febr. cars ar savu karaspēku ieņēma Polocku. Tas

atstāja ļoti smagu iespaidu kā uz leišiem, tā karali, kas no bēdām pat

raudāja. Pēc šī zaudējuma problēmatiskie ieguvumi Livonijā, iegūtie
ar 1561. gada līgumu, kļuva mazāki. Lietuvā brieda doma par Livo-

nijas inkorporēšanu Lietuvā, saskaņā ar jau minēto 1561. gada līguma
noteikumu par Livonijas pievienošanu Lietuvai. Sakarā ar to bija
nolemts izdarīt pārmaiņas Livonijas pārvaldē. To izdarīt nolēma

Lietuvas seims Berestjā 1566. gadā.
Seims nolēma Livonijas administrācijas priekšgalā nostādīt leišu

panu, atceļot no administrātora amata Kurzemes hercogu Gotardu

Ketleru, bijušo Livonijas ordeņa mestru. Par Livonijas administrā-

toru seims izraudzīja Žemaitijas stārastu Jāni Chodkeviču. Viņu
iecēla par Livonijas hetmanu un administrātoru, dodot viņam aug-

stāko varu kā militārās, tā civilās lietās, par ko paziņoja Ketleram

un Livonijas kārtām. J. Chodkevičs dabūja instrukciju 21

un tik pla-
šas pilnvaras, ka viņam bija tāda vara, kāda būtu karalim, ja viņš

pats ierastos Livonijā. Chodkevičs var sasaukt karaspēku, noteikt

muižniekiem kara dienesta apmērus pēc viņu muižu lieluma, atņemt

muižas par pienākumu nepildīšanu, piešķirt muižas, ziņojot par to

ķēniņam. Viņam padoti visi kara algādži Livonijā. Viņam jārūpējas

par Livonijas piedalīšanos kara nastu nešanā. Administrātors pats

nosaka muitas, bet par nodokļiem lems Livonijas saeimas, kas sanāks

pēc administrātora aicinājuma, pēc Lietuvas parauga. Administrā-

tors var prasīt no šīm saeimām subsidiju — nodokļus kara vajadzī-
bām. Administrātors var celt jaunas pilis, var iecelt un atcelt piļu
pārvaldniekus, var dot saimnieciskus rīkojumus, var kalt naudu, var

tiesāt, kad uz viņu apellē no vietējām tiesām, var izdot noteikumus

zemei ar saeimu vai vietējo iedzīvotāju līdzdalību un karaļa apstip-
rināšanu un c. Instrukcijā Chodkevičam bija uzdots rūpēties, lai

Livonija pievienojas Lietuvai un lai nākošais landtāgs (saeima), kas

sanāks Rīgā, pieņem lēmumu par to. Ja Kurzemes hercogs pretosies,
tad lieta jāatliek uz nākošo Lietuvas seimu, pie kam hercogam jāpa-
sola, ka viņš Lietuvā dabūs tādu pašu stāvokli, kāds ir Prūsijas her-

cogam. Jārūpējas, lai livonieši dotu uzturu kara algādžiem, kas no-

vietoti viņu zemes aizsardzībai, lai Rīga padotos ķēniņam un par zīmi

tam piešķirtu viņam daļu no savas ostas ienākumiem. Ja Rīga preto-

sies, tad, izlietojot bijušā virsbīskapa un Ordeņa mestra tiesības,

administrātors lai ierīko muitnīcu pie Daugavas grīvas un lai uzceļ
tur pili. Jārūpējas, lai Kurzemes hercogs nodod ķēniņam kreiso

Daugavas krastu līdz Lielupei (ko dokuments sauc par Sventu), lai

viņš izpērk no Prūsijas hercoga Grobiņu, lai viņš nerīkojas pretim

padotības zvērastam. Sevišķi mums jāatzīmē uzdevums atcelt maz

uzticamus piļu pārvaldniekus un iecelt viņu vietā citus, kurus atrod

par cienīgākiem.
Chodkevičs ieradās Livonijā un sāka še rīkoties. Kad šī paša

gada beigās Lietuvas seims Grodņā lūdza Sigismundu Augustu pazi-

ņot, ko izdarījis Livonijā Chodkevičs, vai viņam izdevies sasniegt

Livonijas inkorporēšanu Lietuvā, tad pēc karaļa pavēles kanclers

varēja jau nolasīt aktu, ko sastādījis Chodkevičs ar Livonijas pār-

stāvjiem par Livonijas pievienošanu Lietuvai. Seimā bija ieradušies
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arī Livonijas pārstāvji, lai dabūtu karaļa apstiprinājumu jaunam

līgumam. Šis akts datēts ar 1566. gada 25. decembri.
22

. Karalis

viņu apstiprināja jau nākošajā dienā, 26. decembrī
23

.

Šis Livonijas inkorporācijas akts atkārto 1561. gada padošanās
akta nosacījumus, attiecībā uz atstāšanu Livonijā vecās iekārtas

un zemes privilēģijām. Tomēr ir arī kaut kas jauns. Ar šo aktu

Pārdaugavas Livonija pievienojas Lietuvai un apsolās nekad no tās

neatdalīties, bet vienmēr būt kopā ar Lietuvu viena valdnieka varā,

ko ievēlēs kopēji, pie tam no tagadējā valdnieka nama locekļiem. Li-

vonija atzīst Lietuvas lielkņazu par savu augstāko valdnieku ar man-

tošanas tiesībām24

.
Livonieši solās neslēgt ne ar vienu separātus līgu-

mus, bet tikai kopā ar Lietuvu. Livonijai būs ar Lietuvu kopēji seimi,

kuros jāierāda pienācīgas vietas Livonijas senātoriem un deputātiem.

Livonija lūdz atstāt viņai vecās tiesības un brīvības, paplašinot nā-

kotnē tās, ja tas būs vajadzīgs, lai viņa tiesībās nolīdzinātos ar

Lietuvu. Livonieši grib paturēt sev Augsburgas ticību, lūdz aizlie-

gumu sludināt Livonijā citu ticību, grib kollēģijas dibināšanu baz-

nīcas, izglītības un administrācijas darbinieku sagatavošanai, skolu

dibināšanu un baznīcu celšanu zemniekiem, sieviešu klosteru pār-
veidošanu par muižnieku meitu audzināšanas iestādēm un par pa-

tversmēm vecām sievietēm un sievietēm, palikušām bez patvēruma
kara laikā ar Maskavu un Zviedriju. Tā kā Livonijas iedzīvotāji

gandrīz visi pēc tautības un valodas esot vācieši, tad viņi grib, lai

visos amatos, kā pilīs, tā pilsētās, ieceļ vietējos, kas runā vācu valodu.

Livonieši grib, lai zemi sadala četros novados — Rīgas, Turaidas,

Cēsu un Daugavpils distriktos, katrā distriktā lai ierīko civilo un

kriminālo lietu iztiesāšanai tiesas no trim zemes tiesnešiem, diviem

muižnieku kārtas asesoriem un notāra, kas tiesātu pēc vietējiem
likumiem un ieražām. Livonijā jāpatur spēkā vecie likumi, ieražas,

pilsētu iekārta, jānodibina zemē augstākā tiesas iestāde, kas iztiesātu

apellācijas lietas un sastāvētu no četriem senātoriem, pēc distriktu

skaitļa, un darbotos administrātora vadībā. Aktā paredzēti noteikumi

zīmogu lietošanai, pie kam visi dokumenti, kas nāk no ķēniņa Livo-

nijas provinces iedzīvotājiem, jāapzīmogo tikai ar Lietuvas zīmogu.

lestādēs darbības valoda — vācu, pa daļai — latīņu. Nauda Livonijā

jākaļ pēc vērtības un svara līdzīga Lietuvas naudai, lai atvieglinātu
tirdzniecības satiksmi ar Lietuvu. Par administrātoru livonieši vēlas

personu, kas pārvalda vācu valodu, un lūdz sev tiesības lūgt viņu
atcelt, ja izrādīsies, ka par administrātoru iecelta nepiederīga per-

sona. Gadījumā, ja Lietuva noslēgs ūniju ar Poliju, livonieši grib, lai

šā akta noteikumi paliktu spēkā.
Lietuvas seims atzina Livonijas inkorporācijas noteikumus par

labiem. Lielkņaza padomes locekļi — radās pani vēlējās, lai tos

ātrāk lielkņazs apstiprina, kas arī notika jau otrā dienā. Apstiprinā-
šanas diplomā atkārtots inkorporācijas akta saturs, pie kam Lietuvas

administrācijas viedoklis uz atsevišķo zemju īpatnībām tika izteikts

skaidros vārdos: līgums tika apstiprināts ar ierunu paturēt spēkā
~visos punktos, artikulos un nosacījumos, kas atrodas augšā rakstītā

savienības un brālības līgumā, mūsu augstākās un suverēnās tiesības,
neskarot ne vienā gadījumā, kas varētu attiekties uz mums un Lie-

tuvas lielkņazisti, mūsu regālijas un augstākās tiesības" (~salvo tamen

m omnibus praescriptae Consociationis, ac Fraternitatis punctis, arti-
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culis, et conditionibus, iure superioritatis ac Praeeminentiae nostrae,

intergrisque omnibus Regalibus, ac Principialibus nostris, quacunque

ratione nobis, Magnoque Ducatui fore competentibus"). Pārdaugavas

Livonija dabūja ar šo nosaukumu „Pārdaugavas hercogiste" un savu

ģerboni — baltu greifu sarkanā laukā — līdzīgi citām Lietuvas ze-

mēm lietošanai uz zemes karoga, iestāžu zīmogiem, naudas un citos

gadījumos.
Karš ar Maskavu un ar Zviedriju par Livoniju iznāca grūtāks

nekā sākumā cerēja. Kara grūtības Lietuvas šļachtas aprindas ar-

vienu vairāk brieda doma par Lietuvas ūniju ar Poliju: cerēja, ka

pēc ūnijas noslēgšanas ar Lietuvas un Polijas kopējiem spēkiem varēs

viegli pieveikt Maskavu. Ūniju ļoti vēlējās arī poļi. Leiši un poļi

nevarēja tikai vienoties par ūnijas veidu. Poļi gribēja tikai atjaunot

pirmās ūnijas līgumu, noslēgtu 1386. gadā, vēl Jagaiļa laikā, ar

kuru Lietuva bija jāpievieno Polijai kā province. Poļi gribēja tikai

šā līguma „eksekūciju". Leiši, turpretim, ir dzirdēt negribēja par
Lietuvas pievienošanu Polijai ar šādiem noteikumiem. No 1386. gada

ūnijas dzīvē nekas vairs nebija palicis. Lietuva bija atguvusi savu

patstāvību. Viņas patstāvību un robežu neaizskaramību bija garan-

tējuši agrākajie un arī tagadējais Lietuvas un Polijas kopējais vald-

nieks Sigismunds Augusts. Lietuva nekādā gadījumā negribēja zaudēt

savas valsts patstāvību. Lietuvas_ un Polijas viedokļu pretešķības dēļ
sarunas par_ ūniju neveicās. Ūnija tomēr tika noslēgta Ļubļinā
1569. gadā. Ūnijas līgums bija kompromiss starp Lietuvas un Polijas

viedokļiem. Sarunu laikā Sigismunds Augusts nostājās Polijas pusē

un tad, kad sarunas gandrīz izjuka, atļāva Polijai atņemt no Lietuvas

četras provinces: divas — Podļachiju un Voliniju — tāpēc, ka par šīm

provincēm Lietuvai ar Poliju bija vecs strīdus, bet divas — Podoliju

un Ķijevas zemi — arī bez šādiem iemesliem. Pēc šādas Lietuvas

valsts territorijas samazināšanas, līdz ar to arī militāro spēku sama-

zināšanas, Lietuvai neatlika nekas cits, kā tikai piekāpties un ūniju

noslēgt. Aizstāvēt savas robežas pret Poliju varēja tikai ar varu, bet

uzsākt karu ar Poliju nebija iespējams: spēku nepietika jau cīņai ar

Maskavu vien. Sarūgtināto leišu prātu nomierināšanai Sigismunds

Augusts deklarēja 27. jūnijā, ka vēlāk leiši, ja vēlēsies, varēs ūnijas
noteikumus grozīt un izlabot. 29. jūlijā, jau pēc ūnijas akta noslēg-

šanas, Sigismunds Augusts leišiem izsniedza ar savu parakstu un

zīmogu rakstu ar šīs deklarācijas tekstu
2
. Polija šīs deklarācijas no

savas puses netika apstiprinājusi. Līgumu par ūniju noslēdza

1569. gada 1. jūlijā. Lietuva netika pievienota Polijai kā province,
bet paturēja savas robežas, savus likumus, tiesas, ministrus, ierēdņus

v. c. Apvienotā valsts nekļuva par Poliju, Regnum Poloniae, bet par

Respublica, kas saprotama kā Res communis Regni Poloniae et

Magni Ducatus Litvaniae, kā kopēja Polijas un Lietuvas valsts.

Ļubļinas seimā piedalījās arī Livonijas — Pārdaugavas hercogistes

pārstāvji. Viņi ieradās še, administrātora Chodkeviča uzaicināti, kā

Lietuvas valsts provinces pārstāvji. Kad seima locekļi deva zvērastu

jaunajai, ar ūniju nodibinātai valsts iekārtai, leiši gribēja, lai Livonijas

sūtņi zvēr kopā ar viņiem. Bet Polijas senātori protestēja. Viņi aiz-

rādīja, ka ja Polija karos par Livoniju kopā ar Lietuvu, tad Livonijai

jāpieder tikpat daudz Polijai kā Lietuvai. Viņi uzstājās, lai Livonijas

pārstāvji nodod savu zvērastu vēlāk. Turpmākās seima apspriedēs
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leiši joprojām aizstāvēja savas tiesības uz Livoniju un negribēja dalī-

ties tajās ar Poliju. Viņi gribēja to fiksēt arī seima lēmumos —

seima konstitūcijā, bet poļi uzstājās par savu viedokli
26

. Pēc Lietuvas

~spārnu apcirpšanas" — četru provinču atņemšanas Lietuva kļuva
vājāka par Poliju. Savu gribu pret Poliju Lietuva varētu izvest, atbal-

stoties tikai uz varu, kas tagad nebija iespējams. Tāds stāvoklis pa-
lika arī turpmāk; ūnijas liktenis atradās poļu rokās; leišiem bija jā-

piekāpjas. Livonijas pārstāvji nodeva savu zvērastu abām valstīm

3. augustā. Pārdaugavas hercogiste kļuva par Lietuvas un Polijas

kopēju provinci. Arī Kurzemes hercogiste tika pievienota abām val-

stīm, par ko tika sastādīts diploms
27

. Pārdaugavas hercogistes depu-
tātiem 1569. g. 6. augustā karalis deva dokumentu ar solījumu, ka

pēc Livonijas pievienošanas arī Polijai Livonijai nenotiks nekāds

ļaunums, ka viņas tiesības, privilēģijas, prerogatīvas, brīvības, liku-

mus un ieražas karalis apstiprinās nākošos tuvākos seimos, izņemot
to, kas runā pretim noslēgtajai ūnijai28

.
Par jaunu Livonijas privilē-

ģijas apstiprinātas netika.

Tā notika Livonijas pievienošana Lietuvai un Polijai. Līgumus
ar Livoniju slēdza Lietuva, Polija tos akceptēja. Pēc Ļubļinas ūnijas
sākās Polijas un Lietuvas kopējās varas laiki Livonijā. Ņemot šo

vērā, būtu ieteicams laikmetu, ko mūsu skolas grāmatās apzīmē ar

vārdiem — poļu laiki, saukt par leišu un poļu laikiem, kas pareizāk
raksturos šo laikmetu. Mūsu vēsturē šis laikmets nav izpētīts. Mēs

nevaram vēl pateikt, cik lielā mērā Vidzemē un Latgalē notikumi

noritēja Lietuvas, cik lielā mērā Polijas ietekmē. To noskaidros nā-

kotnes pētījumi. Bet to gan mēs varam droši teikt, ka izskaidrot visu

ar ietekmi no Polijas vien, nav pareizi.

Livonijas dzīve tuvākā nākotnē veidojās uz līgumu pamata, kas

noslēgti ar Lietuvu. Politiskā iekārta kara laikā nevarēja, saprotams,

pilnīgi attīstīties. Starp poļiem un leišiem notika rīvēšanās. Leiši

bija sarūgtināti par poļu izturēšanos ūnijas laikā. Arī Sigismunds

Augusts apzinājās, ka leišiem nodarīta pārestība. 1572. gada seimā

viņš gribēja, lai poļi atdod Lietuvai Mazoviju, kompensējot to tādā

kārtā par atņemtām ūnijas seima laikā četrām provincēm. Poļi ne-

deva. Tas tā sarūgtināja karali, kas jau bija slims, ka viņš drīz no-

mira. Kad vajadzēja vienoties par jauna karaļa vēlēšanām, tad leiši

un poļi izteica viens otram pārmetumus. Leiši sūdzējās, ka poļi jau

pēc karaļa nāves izsūtījuši no savas valsts kancelejas mirušā karaļa
vārdā pavēles uz Livoniju bez Livonijas administrātora un leišu ziņas
nodot dažas pilis zviedriem; šo pavēļu izpildīšanu aizturējis tikai

administrātors. Sūdzējās arī par to, ka poļi, nesazinoties ar Livonijas
administrātoru un leišiem, esot sasaukuši Livonijā seimikus

29

.
Leišu

intereses Livonijā sargāja administrātors Jānis Chodkevičs. Viņš
mira 1579. gadā. Stefana Batorija laikā pie ķēniņa liela nozīme bija
Jānim Zamojskim, kas izturējās pret leišiem nelabvēlīgi. 1582. gadā,

pēc kara, leiši, apzinādamies savus nopelnus karā, lūdza seimā atdot

Livoniju pilnīgi Lietuvai. Karalis būtu ar mieru izpildīt šo vairāk-

kārtīgi izteikto leišu lūgumu; nepretojās arī seims, tikai Zamojskis

bija pretim, un viņš sasniedza, ka leišu lūgumu noraidīja
30

. Livonija

palika uz visiem laikiem Lietuvas un Polijas kopējā pārvaldīšanā.
Stefans Batorijs 1582. g. deva Livonijai jaunu konstitūciju, tuvi-

nādams Livonijas iekārtu Lietuvas un Polijas iekārtai. Politiskā
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iekārta tika reformēta arī Sigismunda 111 laikā (1598. gadā). Pēc

Vidzemes zaudēšanas, 1677. gadā izdarīja jaunu politiskās iekārtas

reformu, pie kam Latgalē ieveda arī Lietuvas statūtu.

Lietuvas muižniecība jau 1559. gadā sāka interesēties par to, kas

dabūs muižas Livonijā. Kā mēs jau redzējām, Sigismunds Augusts
tad aizrādīja, ka Livonijā dažas zemes viņš dabūjis tikai kā ķīlu, ka

tāpēc tur leišiem zemes dot nevar, bet solījās nākotnē attiecībā uz

muižām Livonijā ņemt leišus savā laipnā gādībā. Tādu pašu interesi

leiši izrādīja arī 1565. gada seimā. Arī šoreiz karalis apsolīja kroņa
muižas nākotnē dot leišiem31

.
Šīs muižas bija bijušās Ordeņa un

Rīgas virsbīskapa. Kroņa muižas Lietuvā kalpoja diviem nolūkiem:

ienākumi no viņām nāca valsts kasē un bija galvenais valsts ienā-

kumu avots; tās deva muižniekiem pārvaldīšanā par nopelniem valsts

labā. Sigismunda Augusta agrārā reforma noteica, ka pārvaldnieks

patur sev kā atalgojumu vienu trešo daļu no muižas brutto ienāku-

miem. Šis nosacījums attiecās arī uz Livoniju, kā tas redzams no

Ērgļu un Turaidas pils saimniecības XVI gs. 80-jos gados
32

. No valsts

ienākumiem uzturēja arī valdnieku un viņa galmu. Lai atšķirtu
valsts ienākumus no valdnieka ienākumiem, 1589. gadā Lietuvā un

1590. gadā Polijā valsts muižas sadalīja: galda muižās, kas deva ienā-

kumus galmam, un starastijās, kas deva ienākumus valsts kasei —

skarbam, ko deva pārvaldīt muižniekiem par nopelniem, kas bija

panis bene merentium. Kroņa muižas Livonijā cerēja paturēt paši
livonieši, bet nu uz tām pieteica savas pretenzijas arī Lietuvas muiž-

nieki. Padošanās līgums, kas runāja par piļu un muižu pārvaldīšanu,
atvēra ceļu leišu muižniekiem uz muižām Livonijā. Kara laikā ka-

ralis varēja no ienaidnieka apdraudētās un pierobežas pilis dot pār-
valdīt uzticīgām personām, neskatoties uz viņu tautību un valodu.

Kara stāvoklis Livonijā pastāvēja visu laiku, kamēr tikai bija leišu

un poļu laiki Vidzemē. Ar Maskavu bija tikai pamiers. Pamieri gan

atjaunojās, bet pastāvīga miera nebija. Tas deva Polijas un Lietuvas

valdībai formālas tiesības rīkoties Livonijā ar muižām kā kara laikā.

Un kara laikā kura pils gan nebija apdraudēta, sevišķi Livonijas
kara laikā? Ludzas pils pārvaldnieks, stārasts, vēl 1599. gadā žēlojās

revīzoriem, ka pierobežas joslā negrib apmesties zemnieki, bīdamies

kara
33

. Vācu muižnieki Livonijā Livonijas kara laikā karoja tā, ka

pret viņiem nebija ne cieņas, ne uzticības. Neuzticējās viņiem arī

gadsimteņa beigās. Tas pats Ludzas pils stārasts 1599. gadā sūdzējās
revīzoriem, ko viņš piedzīvojis ar vāciešiem gadījumā, kad pienā-
kušas ziņas par gaidāmo maskaviešu uzbrukumu Ludzai: poļu muiž-

nieki ieradušies aizstāvēt pili, bet vācu muižnieki sabēguši mežā.

Stārasts lūdza revīzorus ziņot par to karalim
34

.

Šīs neuzticības sekas

bija tās, ka vāciem ne labprāt deva atbildīgos posteņus Livonijā, bet

iecēla tais leišus un poļus. Stefana Batorija laikā, kad pie ķēniņa

rīkojās leišiem nelabvēlīgais Zamojskis, kā redzams, poļu muižnieki

saradās Livonijā tik lielā skaitā, ka tas pārsniedza leišu muižnieku

skaitu. Par to jautājums pacēlās 1589. gada seimā Varšavā. Tad no-

lēma uz priekšu nolīdzināt poļu un leišu muižnieku skaitu Livonijā,

pie kam vēlāk, kad skaits būs vienāds, pēc poļa muižu dot leitim, bet

pēc leiša — polim35

.

Ar jautājumu par ierēdņiem un muižniekiem bija saistīts arī ticī-

bas jautājums. Leiši un poļi bija katoļi (tikai nedaudzi no viņiem
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varēja būt protestanti). Pēc kādas ticības nosacījumiem un kādās

baznīcās viņiem bija lūgt Dievu? Valdības prestižs, ierēdņu un muiž-

nieku, kuriem valdība uzticējās, intereses prasīja, lai Livonijā paver

ceļu katoļu ticībai. 1566. gada līgumā gan bija paredzēts, ka valdība

nepieļaus sludināt Livonijā citu ticību, kā tikai Augsburgas, bet

ieruna, ar kādu Livonijas tiesības un privilēģijas tika apstiprinātas,
deva valdībai brīvas rokas arī šinī jautājumā: valsts interešu labā

varēja ļaut brīvību katoļu ticībai. Stefans Batorijs katoļu ticībai

piešķīra tieši valstisku nozīmi. Viņš gribēja nomierināt sabiedrību,

kas ar reformācijas ieviešanos Polijā un Lietuvā bija sašķēlusies

reliģiskos strīdos un naidā, gribēja pāraudzināt sabiedrību ideālisma

garā. Šim nolūkam viņš izraudzījās katoļu baznīcu. Protestanti, sa-

šķēlušies sektēs, maz varēja noderēt viņa mērķiem. Tāpēc Batorijs
izcēla katoļu ticību arī Livonijā un pavēra vārtus še jezuītu darbībai.

Polijas un Lietuvas valdības acīs tas nerunāja pretim likumīgām
dzīves normām Livonijā. Valsts mērogā ņemot šāda rīcība nebija
arī naidīga Augsburgas reliģijai Livonijā. Pie pilīm, kur par stā-

rastiem 16. gs. bija katoļi, mēs redzam arī luterāņu baznīcas, un

luterāņu mācītāji saņem no katoļu stārastiem savu pienācīgo daļu.
Dažā. vietā, piem., Umurgā, kur pēc kara baznīcas nebija, katoļu
muižnieks uzcēla katoļu baznīcu. Katoļu un protestantu garīdznieku

starpā gan bija ļoti asas savstarpējās attiecības; tas lietu sarežģīja.
Jezuīti sākumā uzstājās par latviešu zemnieku interesēm. Viņi prata
iedvēst zemniekiem Vidzemē cieņu un mīlestību pret sevi, kas saska-

tāma vēl ilgu laiku zviedru laikos, kad sākumā katoļu ticību Vidzemē

necieta. Latgali rekatolizēja galvenā kārtā jezuīti.
Pēc Ļubļinas ūnijas apvienotā Polijas un Lietuvas valstī par

oficiālo darījumu valodu tapa poļu valoda. Tā bija jāiemācās arī

tiem Livonijas muižniekiem, kas gribēja ņemt dalību Polijas un

Lietuvas valsts dzīvē, piedalīties Polijas un Lietuvas seimā. Kad

Latgale 1629. gadā atdalījās no Vidzemes, tad Latgales vācu muiž-

niekiem radās vēl lielāka nepieciešamība saistīties kulturāli ar Lie-

tuvu un Poliju, mācīties poļu valodu, iekļauties Polijas un Lietuvas

kultūrā. Ar laiku šī vācu muižniecība pārpoļojās.
Lietuvas un Polijas varas laikmets Vidzemē un Latgalē ļoti maz

izpētīts, sevišķi no latviešu viedokļa. Vācu muižnieki ar šo varu

nebija apmierināti, jutās vīlušies. Šī subjektīvā noskaņa pārgājusi
arī vēstures zinātnes literātūrā: par leišu un poļu laikmetu Latvijā
vācu vēsturniekiem laba vārda nav. Liekas, tāpēc šis laikmets arī ir

maz pētīts. Uzskatos, kas tradicionāli top pie mums atkārtoti, daudz

nepilnību, pat nepareizību. Daudzas problēmas, kas attiecas uz lat-

viešu dzīvi šinī laikmetā, nemaz vēl nopietni nav uzstādītas, vēl mazāk

izpētītas. Pētīšanu apgrūtina avotu valoda — latīņu, poļu un rietumu

krievu ar lielām īpatnībām. Sāpīgi mums jūtams avotu trūkums.

Viena daļa avotu, kas attiecās uz Latgali, gāja bojā nesen — kara

laikā, citi avoti izkaisīti pa Polijas un Krievijas archīviem un biblio-

tēkām; kaut kas atrodas vēl nesakopots katoļu baznīcu archīvos mūsu

pašu zemē. Traucē šā laikmeta pētīšanu arī tas apstāklis, ka pie
mums ļoti maz pazīst Lietuvas un Polijas vēsturi, kas nepieciešama
šā laikmeta pētīšanā. Nākotnē vēsturniekiem šis laikmets sola daudz

darba.

J. Bērziņš.
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Kurzemes starptautiskais stāvoklis

hercoga Jēkaba laikā

Kurzemes hercogistes pastāvēšanas gadi ir viens no ievēroja-
mākiem un interesantākiem Latvijas vēstures posmiem. levēroja-
māks tai ziņā, ka Kurzeme un Zemgale — šie divi latviešu apdzīvotie

apgabali faktiski bija brīva un patstāvīga valsts. Tas neapšaubāmi

ļoti raksturīgs notikums, ka jau 16. gadsimteņa vidū daļa latviešu

apdzīvotās territorijas apvienojās savā valstī, un šī latviešu valsts

pastāvēja gandrīz divi un pus simts gadus. Vai te pati vēsture nedod

skaidru un klasisku atbildi visiem mazticīgajiem, kuri kādreiz šau-

bījās par mūsu tagadējās, apvienotās un suverēnās latvju valsts pa-

stāvēšanas iespējamību. Ja jau varēja pastāvēt un dažos laikmetos

pat ievērojami uzplaukt, neskatoties uz visiem šās hercogistes iekšējās
iekārtas lielajiem trūkumiem un nepilnībām, tikai daļa no Latvijas

territorijas, kā tad nedzīvot saules mūžu mūsu tagadējai, nācionāli

apvienotai, iekārtas ziņā nostiprinātai un atdzimušai tautai un valstij?
Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture uzskatāma kā tāla un

nepilnīga, tomēr dārga un ievērojama ideja par apvienotu un neat-

karīgu Latviju.
Kurzemes hercogistes pagātni parasti saista ar Ketlera un Bīrona

dinastijām. Šo dinastiju ēnā it kā nogrimst un pazūd Kurzemes un

Zemgales hercogistes latviskais raksturs. Nav jāaizmirst, ka šās her-

cogistes iedzīvotāji bija latvieši, un tā bija vienīgi latvju nacionāla

territorija, kas sastādīja šo hercogisti. Ja šās hercogistes priekšgalā
atradās svešas dinastijas, tad tas nedod pietiekoša pamata noklusēt

šās valstiņas nācionālo raksturu, ko noteic nevis valdnieka tautība,

bet gan iedzīvotāju sastāvs un territorijas nācionāla piederība. Vēs-

ture pazīst daudzas valstis, kurās valdījušas svešas dinastijas, un

tomēr neviens vēsturnieks nav domājis apšaubīt šo tautu un valšķu
nācionālo raksturu un vēsturi. Vai Anglija nepalika Anglija, kaut gan

Vilhelms lekarotājs atnesa sev līdz franču valodu un parašas, kas

valdīja pie galma vairākus gadsimteņus? Un vai Zviedrija ir kļuvusi
nenācionāla tādēļ, ka viņas tronī atrodas franču tautības valdnieka

pēcnācēji? Tāpat arī Kurzemes un Zemgales hercogiste bija un pa-

lika latviešu apdzīvota zeme un valsts, neskatoties uz svešo Ketlera

un Bīrona dinastiju.
Kurzemes hercogistes vēsture nav viengabalaina. Tur ir vairāki

atsevišķi posmi, no kuriem daži pelna sevišķu ievērību. Viens šāds

ievērības cienīgs posms ir hercoga Jēkaba valdīšanas laiks, no 1642.

līdz 1682. gadam. Šinī laikā, neskatoties uz visām hercogistes iekšējās

iekārtas nepilnībām — zemnieku ļoti apspiesto stāvokli, muižnieku

lielo patvaļību un pretestību hercoga varas nostiprināšanai, tāpat

maz izveidoto pilsoņu kārtu, — neskatoties uz visām šīm nepilnībām

un trūkumiem, hercoga Jēkaba ģeniālās valdīšanas laikā kā iekšējā,
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ta arī sevišķi starptautiska ziņa Kurzemes hercogiste ieguva plašu
ievērību un cieņu.

Tas bija starptautiskā politikā grūts laikmets, kurā iekrita her-

coga Jēkaba valdīšana. Visa Eiropa bija it kā sadalījusies divi nai-

dīgās nometnēs: vienā Habsburgi, balstoties uz Austriju un Spāniju

un gadsimteņa beigās piesaistot sev arī Angliju un Holandi, mēģināja

ieslēgt naidīgā lokā Franciju. No otras puses Francijas Burboni

organizēja pretsvaru Eiropas ziemeļaustrumos, cenšoties nodibināt

Zviedrijas-Polijas un Turcijas trejsavienību, kas ietu roku rokā ar

Franciju. Vidū atradās saskaldītā Vācija, kurā plosījās līdz 1648. ga-

dam 30-gadu karš. Pie tā vēl jāsaka, ka arī Eiropas ziemeļaustrumos

pastāvēja lielas interešu pretišķības un starptautiskās politikas grūti
atrisināmi samezglojumi. Šeit valstis cīnījās par virskundzību Bal-

tijas jūrā. Dominium maris Baltici sevišķi interesēja Zviedriju un

Poliju — abas Kurzemes hercogistes lielās kaimiņienes. Atrazdamās

pie Baltijas jūras, mazā Kurzemes hercogiste ar savu plašo piekrasti,

ostām un materiāliem līdzekļiem bija svarīgs atbalsta punkts gan

Zviedrijai, ganPolijai. Kurzeme centās ieturēt neutrālitāti, cik nu tas

toreizējos, gluži tāpat kā tagadējos laikos katru reizi bija iespējams.
Atbalstu savai neutrālitātes politikai Kurzemes hercogs Jēkabs mek-

lēja Francijā, kurai Polija un Zviedrija bija dabiskie sabiedrotie cīņā

pret Habsburgiem, un kuras samierināt Francija no sirds vēlējās. Bez

tam Kolbēra uzsāktajā aktīvajā Baltijas jūras politikā neatkarīgai,

Francijai simpatizējošai Kurzemes hercogistei varēja piekrist ievē-

rojama loma netikvien kā atbalsta punktam, bet arī kā starpniecei

starp rietumiem un austrumiem. Bez Francijas Kurzemes hercogs vēl

pievērsa izcilu vērību arī Anglijai, kura Kārļa II valdīšanas laikā gāja

kopā ar Franciju. Tādā ziņā var teikt, ka hercogs Jēkabs savā ārējā

politikā no divi Eiropas lielvalšķu nogrupējumiem bija izvēlējies

Francijas-Anglijas, bet nevis Vācijas-Austrijas-Habsburgu bloku. Šī
izvēle ir vēl jo zīmīgāka, ja atceramies, ka Ketlera dinastija rad-

nieciski bija saistīta ar Vāciju un vācu valstiņu galmiem, bet nevis

ar Burboniem vai Stuartiem. Izšķirošais šeit, acīm redzot, bija Kur-

zemes hercogistes politiskās intereses: dabiski, ka Kurzemes hercogs
varēja ievērot vienīgi Kurzemes politiku.

Hercogs Jēkabs bija viens no sava laikmeta zīmīgākajiem un

izcilākajiem valstsvīriem Eiropā. Tas bija merkantilisma laikmets,

un šī notikumiem bagātā un raksturīgā laikmeta priekšgalā atradās

Francija ar savu lielo un nenogurdināmo ministru Kolbēru, kuru

hercogs Jēkabs pazina un augsti vērtēja. Šis laikmets bija protekcio-

nisma, stingras reglāmentācijas, apzinātas un mērķveidīgas valsts

saimnieciskās politikas laikmets. Valsts vara centās centrālizēt un

virzīt vēlamā gultnē visu nācijas saimniecisko dzīvi, aktīvi iejaucās
dažādās saimnieciskās dzīves nozarēs, organizēja, apvienoja, atbal-

stīja nācionālus pasākumus ar piemaksām, prēmijām v. t. t. Tas bija

laikmets, kad strauji uzplauka banku darbība, rosīgi darbojās da-

žādās izvedmuitas un valstis centās pēc aktīvas tirdzniecības bilances.

Francijā visas šīs plašās darbības idejiskā centrā atradās mūžam

darbīgais Kolbērs, kas ar rūpīga saimnieka aci vienlīdz interesējās

par franču zinātņu akadēmijas nodibināšanu, Rīgas kaņepāju node-

rīgumu ķēniņa flotes vajadzībām, Kurzemes mastu kokiem v. t. t.

Kurzemē tāds rūpīgs saimnieks bija hercogs Jēkabs — Kolbēram
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daudzā ziņā radniecisks raksturs, kurš drošu roku un lielu valstsvīra

talantu vadīja savas hercogistes politiku. Arī Jēkabs bija liels mer-

kantīlās politikas entuziasts, plaša vēriena diplomāts un darbinieks.

Arī viņš ar nenogurdināmu veiksmi un lielu interesi rūpējās gan par

koloniju ierīkošanu Gambijā un Tobago salā, kuģu būvēšanu Vents-

pilī, savu daudzo un plašo muižu apsaimniekošanu, militāras palī-
dzības sniegšanu Anglijai un Dānijai, savas hercoga varas un neat-

karības nostiprināšanu v. t. t.

Par hercoga Jēkaba personu un viņa galma dzīvi Jelgavā inte-

resantu atsauksmi sniedz vēlākais Francijas ārlietu ministrs grāfs

Anrijs Luijs Lomenī dc Briēns, kas savā ārzemju ceļojuma laikā

vairākas dienas 1655. gadā viesojās Jelgavas pilī. Lielā Ķēniņa-Saules

galantais galminieks par hercoga Jēkaba Jelgavas galmu rakstīja:
Valdnieks mani pieņēma ar sevišķi mīļu laipnību un vienkāršību.

Hercogiene — viņa sieva un princese — viņa meita, skaista kā Au-

rora, atradās pieņemamā zālē
... bija jāpaliek šai galantajā galmā

vienu vai divi dienas un savā mūžā neesmu baudījis neko labāku no

visāda veida delikātām zivīm un gaļām. Cepumi bija sevišķi gardi,
un es domāju, ka tur bija pielikušas roku princeses."

Hercogs dzīvi interesējās arī par literātūru un mākslu. Viņa

gleznu galerijā atradās liela stila gleznas no viņa pavalstnieku — lat-

viešu dzīves, kurā tie bija attēloti savos nācionālajos tērpos. Viena

glezna tā iepatikās franču diplomātam, ka viņš lūdza sev pagatavot
kopiju. Un savā gala slēdzienā jaunais franču grāfs par Kurzemes

galmu sajūsmināts atzīmēja: „Nav Eiropā vēl pieklājīgāka galma:
man šķita, es atrodos Francijā."

Tāds franču galminieka spriedums liecina par to dziļo kultūru,
kāda valdīja Jelgavas pilī. Grāfs dc Briēns savā ceļojumā bija ap-
meklējis daudzus Vācijas valdnieku galmus, tāpat ilgāku laiku uztu-

rējies Zviedrijā, tomēr tik atzinīgus vārdus viņš nevienam neveltī.

Hercogs Jēkabs bija pratis uzņemt daudz pieredzējušo un izsmalci-

nāto ceļotāju ar tādu īstu un sirsnīgu vienkāršību un tai pašā laikā

ar neatdarināmu valdnieka cēlumu, ka grāfā dc Briēnā tūlīt atausa

atmiņa par Francijas galmu.
Ar Franciju hercogs Jēkabs centās nodibināt draudzīgas attiecības

jau savas valdīšanas pašā sākumā, ķēniņa Luija XIV mazgadības dēļ
ar pavaldones Annas Austrietes valdību. Francijas ārlietu ministrijas
archīvā Parīzē atrodas kāds dokuments „Memoire dv Duc dc Livonie,
Courlande etc", kas datēts jau ar 1640. g., t. i., kad princis Jēkabs

oficiāli vēl nebija Kurzemes hercogs. Šinī dokumentā Francijas val-

dība tiek iepazīstināta ar nākošo Kurzemes hercogu un viņa nodo-

miem: „Šis valdnieks ir ļoti iecienījis Francijas galmu un visas savas

mācības ieguvis Parīzē apm. 4 gadus atpakaļ. Atgriezies savā zemē

un uzņēmies savas hercogistes un mantoto zemju valdīšanu, tas ir

uzsācis būvēt kuģus un no tiem 2 vai 3 atsūtījis uz Franciju, sagata-
votus un pielādētus ar žāvētiem šķiņķiem, medu, vasku, liniem, ādu,
kuģu mastu un mucu kokiem v. c."

Tā tad — vispirms tirdznieciskās intereses diktēja Jēkabam tuvi-

nāties Francijai, tām drīz arī sekoja politiskas saistības un aprēķini.
Ja 1640. g. hercogs lūdza tikai izsniegt pases viņa tirdzniecības ku-

ģiem, tad līdz ar to viņš sūtīja uz Franciju arī savu diplomātu majoru
Georgu Firksu, kam bija jāievada ciešāka tuvināšanās šai varenajai
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un kulturālajai Eiropas lielvalstij. Firksam izdevās iegūt Francijas
valdības un galma labvēlību un rezultātā 1643. g. decembrī noslēgt
Kurzemes un Francijas tirdzniecības līgumu. Šim līgumam piekrīt
ne tikai tirdznieciskās, bet arī politiskās draudzības raksturs. Tas

redzams jau no līguma ievada: „Minētais hercogs ir parādījis ķēniņam
daudz cieņas un vēlas to vēl vairāk nostiprināt caur tirdzniecības

saistībām; Viņa Majestāte no savas puses vēlēdamās to veicināt, kā

arī apliecināt minētam hercogam cieņu, kura tai ir pret hercoga per-

sonu, ir atļāvusi un apstiprinājusi..."
Tirdzniecības līgumam ir 5 panti, no tiem 3 aizstāv hercoga in-

tereses Francijā, bet 2 — Francijas tiesības Kurzemē. Hercogs ap-

ņēmās visos Francijas karos ievērot stingrāko neutrālitāti un neat-

balstīt ar saviem kuģiem un ostām Francijas ienaidniekus. Tāpat
arī atļāva ķēniņam vervēt savā hercogistē kareivjus jaunām armijas
formācijām. Par to Kurzemes hercogs un kurzemnieki ieguva tiesības

brīvi tirgoties un iebraukt Francijas ostās, maksājot vienīgi parastos

nodokļus līdzīgi turienes tirgotājiem. Līgums piešķīra hercogam tie-

sības iegūt Francijā nekustamus īpašumus, atbrīvojot tos no visiem

speciāliem nodokļiem.
Šis tirdzniecības līgums bija izdevīgs kā Francijai, tā arī Kur-

zemes hercogam: Francija ieguva zināmu atbalstu Baltijas jūrā, bet

kurzemnieki tirdzniecības brīvības Francijāu Pamatojoties uz šo lī-

gumu hercogs arvien vairāk sāka sūtīt uz Franciju savus kuģus ar

Kurzemes ražojumiem — medu, vasku, žāvētu gaļu, liniem, kaņe-
pājiem, kuģu būvmateriāliem v. c. Francijā hercogs varēja iegūt sāli,
vīnus, dienvidu augļus un dažādus rūpniecības izstrādājumus. Sevišķi
iecienīta Kurzemē, tāpat kā Rīgā un Vidzemē bija franču sāls, kuru

šeit pazina ar „Baiensaltz" nosaukumu un kuru ieguva no sāls ba-

seiniem Luāres grīvas tuvumā. Būdams pārliecināts merkantīlists,

hercogs Jēkabs gribēja pats nopirkt Francijā dažas muižas minēto

sāls baseinu tuvumā, lai tad pilnīgi pārņemtu savās rokās Kurzemē

ievedamās sāls un vīnu tirdzniecību. Pamatojoties uz 1643. g. no-

slēgto tirdzniecības līgumu, hercogs uzdeva saviem aģentiem Francijā
uzmeklēt hercoga vajadzībām piemērotas muižas. 1645. g. hercoga

aģents Tenests ziņoja no Bordo pilsētas uz Jelgavu, ka tas atradis

hercogam piemērotu muižu, kas atrodoties Bordo un jūras tuvumā,

uz Dordoņas upes krasta. Muižā labi augot dažādi augļi, vīnogas,
labība v. t. t, un tā atrodoties „skaistākajā vietā pasaulē". Tomēr tā

neatradās attiecīgo sāls baseinu tuvumā, un tādēļ hercogs to neno-

pirka.
No idejas iegūt Francijā nekustamus īpašumus hercogs ilgi ne-

atteicās, un kad 1646. g. Firkss par jaunu devās uz Franciju, tad

līdzdotajā instrukcijā atkal lasām sīkus noteikumus par muižu pirk-
šanu, pie kam šīm muižām jābūt netālu no jūras, pie kuģojamām

upēm un sāls baseiniem. Hercogam pat radās doma iegūt savām

tirdzniecības vajadzībām kādu no Luāres līča tuvumā esošām ma-

zajām ostiņām un par tādu izraudzījās nelielo Marēnu, Bruāžas tu-

vumā. Tomēr Francija nevēlējās pārdot ārzemju valdniekam Fran-

cijas piekrastes ostu, un tādēļ sarunas šinī virzienā palika bez panā-
kumiem. Šo hercoga vēlēšanos vēl 1665. g. izmantoja Kolbērs,
dodams hercogam cerības uz šā darījuma reālizēšanu, lai tādā veidā

iegūtu Kurzemes hercoga nostāšanos Francijas pusē.
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Lai iegūtu Francijas ķēniņa un galminieku labvēlību, tad Kur-

zemes hercogs neskopojās ar bagātīgām dāvanām, ķēniņam sūtīdams

gan speciāli izmeklētus mazus zirdziņus, gan Kurzemē audzinātus

medību vanagus. Tirdzniecības līguma noslēgšanas gadījumā kar-

dināls Mazarēns saņēma kā hercoga dāvanu zelta lejkannu un maz-

gājamo trauku, bet līguma parakstītāji, ārlietu ministrs Anrijs Ogists
Lomenī dc Briēns — 6 ābolainus šķimeļus, apmēram 1000 dālderu

vērtībā. Bet hercogs Jēkabs nebūtu īsts merkantīlists, ja nemēģinātu
dāvanās izdoto atgūt ar uzviju savai valstij. 1646. g. Kurzemes her-

cogs ar Francijas ārlietu ministra Lomenī dc Briēna starpniecību

piedāvāja Francijas valdībai nopirkt Ventspilī uzbūvētos hercoga
kara kuģus. Francija šo piedāvājumu arī pieņēma un atsūtīja uz

Kurzemi kuģu apskatei savu jūrlietu speciālistu Dikēnu, kas tomēr

hercoga kuģus neatrada par piemērotiem Francijas kara flotei, jo

Ventspils ostas sekluma dēļ jaunizbūvētie kuģi peldēja pārāk sekli

un nebija piemēroti jūrām ar spēcīgu paisumu un bēgumu. Šī ne-

veiksme tomēr neatbaidīja hercogu, un viņš labi vēlāk par jaunu
griezās pie Francijas valdības ar piedāvājumu uzbūvēt Kurzemē ku-

ģus pēc franču pašu noteikumiem, sakarā ar ko Kolbērs 1665. g.

atsūtīja savu kuģniecības lietpratēju — Larošeles iemītnieku Gargo,
kas arī pasūtīja Ventspilī 2 nelielus kara kuģus.

Vienu laiku hercogs veda nopietnas sarunas ar Franciju par
Kurzemē savervētā karaspēka pārsūtīšanu uz Franciju un ieskaitī-

šanu ķēniņa armijā. Frondas kustības laikā kardināls Mazarēns šo

Kurzemes hercoga piedāvājumu bija gatavs pieņemt, un par to bija
sarunas 1647., 48. un 51. gadā. Sarunas tomēr neieguva konkrētu

veidu, jo Frondas kustība Francijā beidzot tika salauzta, bet poļu un

zviedru karš ierāva kara postā arī pašu Kurzemi.

Jāsaka, ka Francija ir ievērojami sekmējusi un atbalstījusi Kurze-

mes hercogu viņa ārējās politikas reālizēšanā. Kurzeme atradās starp
abām pretiniecēm — Zviedriju un Poliju, un tādēļ hercogam bija lielas

rūpes, kā izvairīties no draudīgām kara briesmām, jo neutrālitāte un

miers ir katras mazas un miermīlīgas valsts lielākā vēlēšanās. Kur-

zemes hercoga stāvoklis bija sevišķi grūts tādēļ, ka oficiāli Kurzemes

hercogiste skaitījās lēņu tiesiskās saistībās ar Poliju. Kaut gan her-

coga Jēkaba veiklā ārējā politika bija šo atkarību padarījusi stipri
illūzorisku, jo Jēkaba ideāls un vēlēšanās bija pilnīgi atkratīties no

Polijas un tās ne visai stabilās valsts iekārtas, tad tomēr šādiem no-

domiem ļoti pretojās Kurzemes muižnieki, kas nevēlējās redzēt spē-

cīgu un patstāvīgu Kurzemes hercogisti ar suverēnu valdnieku priekš-
galā. Kurzemes muižnieki tādā ziņā savu savtīgo mērķu labā bija
gatavi upurēt zemes labklājību un drošību, ieraujot to kara dēkās un

lielās briesmās.

30-gadu kara posts Vācijā, kur ziedoši novadi tika pārvērsti
drupu kaudzēs, bija pietiekošs pamudinājums Kurzemes hercogam
rūpēties par šāda likteņa novēršanu no viņa Dievzemītes. 1635. g.

starp Poliju un Zviedriju uz 20 gadiem noslēgtais Stumsdorfas pa-
miers varēja drīz izbeigties un tad karā neapšaubāmi ierautu arī

Kurzemi. Tādēļ hercoga sūtnim Firksam jau viņa pirmajā sūtniecībā

uz Franciju bija uzdots ne tikai noslēgt tirdzniecības līgumu, bet arī

iegūt Francijas starpniecību miera noslēgšanai starp Zviedriju un

Poliju. Šis Kurzemes hercoga lūgums tika atkārtots arī vēl 1648. g.
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un beidzot noveda pie rezultātiem: 1649. g. Francijas reģentes valdība

Luija XIV vārdā bija ar mieru uzņemties oficiālo samierinātājas pie-
nākumu un sasaukt miera kongresu Lībekā. Saprotams, ka galvenā
ierosme atradās Kurzemes hercoga Jēkaba rokās. Hercogs Jēkabs

bija panācis Polijas principiālu piekrišanu šādām sarunām, jo Polijā

pēc Vladislava IV nāves 1648. g. ķēniņš Jānis II Kazimirs (1648. —

1668.) izrādīja lielāku miera gribu nekā viņa mirušais brālis. Lībekas

kongresā 1651. g. Francijas valdībā bez Polijas un Zviedrijas vēl pie-

dalījās Kurzemes hercogs ar saviem delegātiem — kancleru Melchioru

Felkerzāmu un sūtni Polijā Johanu Vildemani, tāpat Anglijas, Bran-

denburgas un Venēcijas diplomāti. Kurzemes hercoga galvenā loma

šinī Lībekas miera kongresā skaidri redzama no Francijas ķēniņa

Luija XIV vēstulēm un Francijas vēstnieku ziņojumiem. Tā, sakarā

ar kongresa atklāšanu 1651. g. februārī, Luijs XIV rakstīja hercogam
Jēkabam: ~Mans brālēn, Jūsu tik laimīgi pieliktās pūles sasaukt

asambleju Lībekā miera noslēgšanai starp Polijas un Zviedrijas val-

dībām, beidzot, no visām pusēm ir guvušas piekrišanu .. .
Pamudi-

nāts no ķēniņienes reģentes kundzes draudzības pret Jums, es devu

rīkojumu savam sūtnim Šani (Chanut) kungam ierasties Lībekā aprīļa
beigās un atklāt konferenci 1. maijā. Cerībā, ka Jūs no savas puses

pieliksiet šai lietā visu nepieciešamo uzcītību, es novēlu laimīgus pa-
nākumus. Luijs."

Līdz ar to 5. martā Francijas sūtnis Polijā steidzās no Varšavas

ziņot hercogam Jēkabam uz Jelgavu: „Es saņēmu grāfa dc Briēna

sūtījumu līdz ar viņa ļoti kristīgās Majestātes vēstuli par Lībekas

kongresu. Vēstuli, kuru Viņa Majestāte adresējusi Polijai, es šodien

nodevu, tāpat nosūtīju uz Karaļaučiem otru — Brandenburgas kūr-

firstam. Kas attiecas uz citiem šinī kongresā, tad tie agri saņems

instrukcijas. Dc Šani kungs, ambasādors Zviedrijā, ieradīsies Lībekā

pirmais."
Šie dokumenti sniedz mums skaidru ieskatu, kāda ievērojama

loma piekrita Jelgavas galmam miera organizēšanas darbā Baltijas

piekrastes zemēs. Par paša Lībekas kongresa gaitu bez hercoga vēst-

nieku ziņojumiem Francijas ārlietu ministrijas archīvā ir uzglabājies

plašāks Francijas sūtņa un miera kongresa vadītāja Dc Šani ziņo-

jums: „Memuārs par to, kas noticis miera sarunās ar ziemeļu gal-
miem." Šis plašais ziņojums aptver visus notikumus un ierosinājumus
laikā no 1648. līdz 1653. gadam. Kurzemes hercoga Jēkaba rosība

un viņa sūtņa pūles panākt miera noslēgšanu šeit parādās visā spilg-
tumā. Ja tomēr Lībekas miera kongress izjuka, tad tā nebija hercoga
vaina. Polija joprojām stūrgalvīgi turējās pie savām pretenzijām uz

Zviedrijas troni un Vidzemi. Tas arī bija par pietiekošu iemeslu sa-

runu izjukšanai. Par kongresa neveiksmi Francijas vēstnieks Dc

Šani 1651. g. oktobrī rakstīja Kurzemes hercogam Jēkabam uz Jel-

gavu: „Vēstule, kuru Jūsu augstībai ir labpaticis man rakstīt 14. sep-
tembrī, atrada mūs jau domās par šīs asamblejas likvidēšanu, ko

nespēja aizkavēt ne Jūsu ambasādoru centība, nedz manas pūles un

pārliecināšana." Lai Kurzemes hercogs pārāk nenoskumtu par šīs ar

tik lieliem pūliņiem un izdevumiem sagatavotās konferences ne-

veiksmi, tad Dc Šani steidzās hercogu apmierināt: „Ir tomēr tais-

nība, ka mēs galīgi neesam zaudējuši savu pūliņu augļus, jo galvenās

puses izšķīrās nolūkā atkal uzsākt sarunas ar vēl lielāku dedzību un,
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domājams, ar lielākiem piedzīvojumiem miera noslēgšanā nekā līdz

šim." Un Francijas pārstāvis uzaicināja Kurzemes hercogu turpināt
šo cēlo samierinātāja darbu: „Tā kā mans kungs un ķēniņš vēlas

veicināt šo abu valšķu saskaņu līdz laba miera noslēgšanai, tad viņš

cer, ka arī Jūsu Augstība nepametīs tos labos pakalpojumus, kurus

Jūs esat izdarījuši lielā darba sekmēšanai, un ja Dievam labpatiks,
tad lai šis svētīgais pasākums nākošā gadā reālizējas. Jūsu augstība

var būt pārliecināta, ka ķēniņa ministrs, kurš vedīs starpniecību,
darīs visu, kas pienākas, lai aizstāvētu Jūsu intereses." .

Lībekas miera kongress, neskatoties uz Francijas sūtņa Dc Šani

labajām cerībām, tomēr nedeva nekādus reālus panākumus. Hercogs
to varbūt jau bija paredzējis, kad tas 1647. gadā noslēdza „mūžīgu
neutrālitātes aktu" ar Zviedrijas ķēniņieni Kristīni. Bet šis akts tomēr

slēpa sevī Kurzemei lielas kara briesmas, jo atļāva zviedru flotei

iebraukt Kurzemes ostās un iepirkt Kurzemē pārtiku un kara mate-

riālus, tāpat apsolīja caurlaist zviedrus tiem Kurzemes apgabaliem,
kur tas būtu atļauts poļiem un krieviem.

Kara draudi tomēr nāca arvien tuvāk: jau Lībekas miera kon-

gresa laikā pie Vidzemes robežām ieradās lielāka moskovitu dele-

gācija, kura, kā to 1651. g. augustā ziņoja Kurzemes hercoga aģents
no Rīgas, dzīvi interesējās par Lībekas kongresa rezultātiem. Kad

Zviedrijas tronī 1654. g. nāca Kārlis X Gustavs, tad Polijas un Zvied-

rijas karš jau bija nenovēršams, un 1655. g. vasarā zviedru feldmar-

šals Vitenbergs no Stetīnas un pats ķēniņš Kārlis X no Dancigas
iebruka Polijā.

Kāds bija Kurzemes stāvoklis šinī kara laikā? Nevarēdams sa-

mierināt abus naidīgos pretiniekus, Kurzemes hercogs Jēkabs jau

pirms kara sākuma bija domājis arī par savas hercogistes robežu

militāru aizsardzību, savedot kārtībā Kurzemes cietokšņus, Bausku,

Jelgavu v. c. 1656. g. novembrī hercogs Kurzemē pasludināja mobi-

lizāciju, aicinot zemes aizstāvēšanā visus savus pavalstniekus, jo uz

ārzemēs savervētajiem kara kalpiem — algādžiem tik nopietnā brīdī

vairs nevarēja paļauties. Kurzemes hercoga jaunā zemes sargu armija
sastāvēja, galvenā kārtā, no latviešiem, kas arī bija saprotams, jo
Kurzeme savā dziļākā būtībā bija latviešu un nevis kādu sveštautiešu

valsts.

Šādā ziņā, cik varēdams nodrošinājies pret varbūtējiem ienaid-

nieka iebrukumiem, hercogs enerģiski turpināja diplomātiskas sa-

runas par Kurzemes neutrālitātes ievērošanu un drīza vispārēja miera

noslēgšanu. Neutrālitātes jautājumā hercogam ievērojami laimējās:
1655. g. Moskovijas cars Aļeksejs Michailovičs atzina Kurzemes her-

cogistes neutrālitāti. Moskovitiem Kurzeme bija svarīgs logs uz Vakar-

eiropu, jo pārējā Baltijas jūras piekraste krieviem bija Zviedrijas un

Polijas aizsprostota. Tādēļ arī Kurzemes neutrālitāte Maskavas caram

tieši interesēja un viņš labprāt piekrita hercoga Jēkaba neutrālitātes

ierosinājumam. Daudz grūtāks jau bija neutrālitātes jautājums iepre-
tim Polijai. Lai cik ārēja un illūzoriska bija Kurzemes saistība ar

Poliju, tad tomēr juridiski Kurzemes hercogs skaitījās Polijas ķēniņa
vasalis un viņa pienākums bija sniegt Polijai palīdzību. Bet arī šeit

uzvarēja hercoga Jēkaba diplomātiskā veiklība un visas Kurzemes

gatavība aizstāvēt savas robežas, — Polijas ķēniņš Jānis Kazimirs

beidzot arī no savas puses atzina Kurzemes neutrālitāti. Tas bija
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tiešām liels Kurzemes hercoga diplomātijas sasniegums, jo ar šo

starptautisko aktu Kurzeme visas pasaules priekšā nostājās arī iepre-
tim Polijai kā brīva un neatkarīga valsts.

Tālākais Kurzemes hercoga diplomātiskais gājiens bija — pie-

prasījums Zviedrijai atzīt pilnīgu un neierobežotu Kurzemes suverē-

nitāti. Tā kā hercogs ar Zviedriju jau 1647. g. bija noslēdzis neutrā-

litātes līgumu, tad hercogs bija pārliecināts, ka Zviedrija, lai vājinātu

Poliju, labprāt arī atzīs Kurzemes hercogistes pilnīgu patstāvību.
Tomēr Kārlis X, savu uzvaru un ieroču panākumu apspārnots, sap-

ņoja par visas Baltijas piekrastes iegūšanu Zviedrijai un tādēļ no-

raidīja Kurzemes hercoga ierosinājumu.
Attiecībā uz Kurzemes hercoga pūlēm vispārēja miera noslēg-

šanā, tad tā bija gaužām grūta lieta. Karš bija ierāvis cīņās bez Po-

lijas un Zviedrijas arī vēl Krieviju, Brandenburgu, Dāniju, Holandi

un Vācijas ķeizaru. Tādā ziņā var teikt, ka Kurzemes hercogiste bija
it kā maza neutrāla saliņa kara sabangotās Ziemeļ- un Austrumeiropas
vidū. Bet šāds stāvoklis deva arī lielas priekšrocības miera sarunu

ievadīšanai dažādukarojošo valšķu starpā. Jelgavā arvien vairāk sāka

pienākt atsevišķu karojošo valšķu iesniegumi un starpniecības lūgumi,
tomēr galvenie pretinieki — Zviedrija un Polija bija nesamierināmi.

Kurzemes hercogam šinī starptautiskās diplomātijas spēlē piekrita

ievērojama starpnieka loma. Tas redzams no projektiem tuvināt krie-

vus ar dāņiem, ievadīt zviedru un krievu miera sarunas v. t. t. Bran-

denburgas kūrfirsta, Kurzemes hercoga Jēkaba svaiņa atkrišana no

Zviedrijas un pievēršanās atkal Polijai bija neapšaubāms Kurzemes

hercoga diplomātijas sasniegums, jo šinī gadījumā hercogam bija no-

pietns pamats baidīties par zviedru galīgo uzvaru un līdz ar to Kur-

zemes neutrālitātes laušanu. Saprotams, šāda Kurzemes hercoga rīcība

sarūgtināja zviedrus, un Kārlis X ne bez pamata Brandenburgas atkri-

šanā vainoja Kurzemes hercogieni, Lielā kūrfirsta māsu. Tādēļ arī,

izjūkot krievu un zviedru miera sarunām, zviedri par savas ne-

veiksmes cēloni uzskatīja šo sarunu starpnieku — hercogu Jēkabu.

Tādēļ arī kara pēdējā posmā zviedri nolēma neievērot Kurzemes

neutrālitāti, bet iebrukt caur Kurzemi Polijā; Kurzemes neutrālitāte

zviedriem sāka izlikties viņu kara nodomiem pārāk traucējoša. Izlie-

tojot kara viltību, 1658. g. oktēbrī zviedri ieņēma Jelgavas cietoksni

un pili, sagūstot hercogu un viņa ģimeni. Neskatoties uz kurzemnieku

pretestību 1659. g. pavasarī jau gandrīz visa Kurzeme atradās zviedru

rokās. Kurzemes neutrālitāte bija lauzta, un cīņas noritēja uz Kur-

zemes territorijas. Saprotams, ka Kurzemei šis karš atnesa milzīgu

postu. Nemaz jau nerunājot par izpostītiem rūpniecības uzņēmu-

miem, pārtraukto tirdzniecību v. t. t., arī Kurzemes lauku iedzīvotāji,

hercogistes varenības un bagātības īstākais un drošākais pamats, ļoti

smagi cieta no svešnieku karapulkiem. Tā Bauskas novadā poļi bija

nodedzinājuši un nopostījuši 1013 zemnieku mājas, nolaupījuši ap

1000 zirgu, pāri par 1000 govju un cūku, aizveduši lielu daudzumu

dažādas labības, izpostījuši zemnieku iedzīvi, paņemdami 149 tīnes

ar drēbēm, sudraba rotas lietām v. c. Hercoga Emburgas muižā poļi

bija atņēmuši zemniekiem vairāk par 1000 florīnu skaidrā naudā,

312 zirgus, 286 govis v. t. t. Hercoga sagūstīšana un faktiskais bez-

valdības stāvoklis šo vispārējo postu un sajukumu tikai palielināja.
Beidzot 1660. g. janvārī Dancigā iesākās miera sarunas starp Poliju
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un Zviedriju, kas sava gala rezultāta, beidzot, atjaunoja atkal Kur-

zemē iepriekšējo stāvokli.

Kurzemes hercogistes ārējā politika hercoga Jēkaba laikā, kā

jau minēju, bija orientēta uz Francijas pusi. Šī franču orientācija

hercogam Jēkabam ļoti noderēja Dancigas un Olīvas miera sarunu

laikā 1660. gadā. Francija šinīs miera sarunās bija uzņēmusies gal-
venās samierinātājas lomu, gluži kā savā laikā jau pieminētajā Lībe-

kas miera kongresā 1651. gadā. Francija bija Kurzemei neapšaubāmi
labvēlīga, un Francijas sūtnis Šani, izbeidzot Lībekas kongresu, kā

jau redzējām, noteikti apliecināja hercogam, ka Francija neaizmirsīs

Kurzemes intereses nākošās miera sarunās. Kardināls Mazarēns in-

strukcijās Francijas delegācijas vadītājam Dc Lombram bija uzdevis

pieprasīt Kurzemes hercoga atbrīvošanu no gūsta un restituēšanu

agrākajos īpašumos un tiesībās. Šādu prasību atbalstīja arī Bran-

denburgas kūrfirsts un Polija, kas nekādā ziņā nevarēja pieļaut Kur-

zemes pakļaušanu Zviedrijai, jo tad Zviedrijas jūras robežas ievēro-

jami paplašinātos un tā saskartos ar Prūsijas un Žemaitijas robežām.

Neutrāla Kurzeme, kura atrastos starp Brandenburgas kūrfirsta un

Polijas zemēm no vienas un Zviedrijas īpašumiem no otras puses,

bija vēlama netikvien Polijai un Brandenburgai, bet arī Francijai un

Dānijai. Zviedri, turpretim, izvirzīja argumentu, ka Kurzemes her-

cogiste tautības un saimnieciskā ziņā sastādot vienību ar Vidzemi

un tādēļ zviedri šīs zemes gribot apvienot zem savas virskundzības.

Zviedru delegācijas vadītājs grāfs Delagardī ierosināja piešķirt Kur-

zemes hercogam Kurzemes vietā novadus Žemaitijā, Lietuvā vai pat
Vācijā. Jāatzīmē, ka arī Polija nebija visai priecīga par hercoga
Jēkaba atgriešanos Kurzemē, jo savas patstāvības dēļ šis valdnieks

nebija īsti pieņemams arī Polijai, tomēr zviedru nodomi, sevišķi, ja
tie saistījās ar poļu territorijas ievērojamu sašaurināšanu par labu

Brandenburgai — poļiem bija vēl nepieņemamāki un tādēļ tie iestājās

par mazāko ļaunumu, t. i. Kurzemes hercogistes atjaunošanu. Un

tādā ziņā noslēdzot, beidzot, Olīvā miera līgumu, Kurzemes hercogs
Jēkabs atkal atguva savu valsti un brīvību.

Ja arī Kurzemes hercoga starptautiskais stāvoklis ar 1660. g.

līgumu bija atjaunots, tad saimnieciskā ziņā karš bija Kurzemei ra-

dījis smagas brūces. Hercoga plašā ārējā tirdzniecība, tāpat sakari

ar kolonijām bija izpostīti, un hercogam vajadzēja pielikt daudz pūļu

un diplomātiskas veiklības, lai arī šinī ziņā atgūtu iepriekšējo stā-

vokli. Un lai šinī jautājumā gūtu lielākus panākumus, tad hercogs
Jēkabs meklēja atbalstu Anglijā,

Ar Angliju Kurzemes hercogistei jau bija nodibinātas senas un

labas attiecības. Jau hercoga Jēkaba tēvs, hercogs Vilhelms par kā-

diem pakalpojumiem Anglijas ķēniņam Jēkabam I Stuartam bija

ieguvis sākot ar 1606. g. gadskārtīgu pensiju 400 mārciņu apmērā,

Ar 1621. g. šīs pensijas izmaksāšanu pārtrauca, tomēr labās attiecības

starp Kurzemi un Angliju turpinājās. Kad Anglijas ķēniņam Kārlim I

1640. gadā izcēlās konflikts ar parlamentu, tad nākamais Kurzemes

hercogs Jēkabs šim konfliktam vērīgi sekoja. 1642. gadā, tieši her-
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coga Jēkaba valdīšanas pašā sākumā starp Anglijas ķēniņu Kārli I

un parlamentu iesākās atklāta kara darbība. Šinī laikā tad arī Kur-

zemes jaunais hercogs piedāvāja Anglijas ķēniņam Kurzemes mili-

tāru palīdzību. Šie hercoga Jēkaba sakari ar Anglijas ķēniņu Kārli 1

un Kārli II ir ļoti interesanti un daudzā ziņā raksturo Kurzemes

hercogistes starptautisko stāvokli un nozīmi šinī laikmetā.

Anglijas ķēniņš Kārlis I bija hercogam Jēkabam personīgi pa-

zīstams, tādēļ arī, sūtot savu sūtni Firksu 1643. g. uz Parīzi noslēgt
tirdzniecības līgumu, hercogs tam uzdeva apmeklēt arī Angliju un

piedāvāt ķēniņam Kurzemes hercoga palīdzību. Tomēr Kārlis I šinī

laikā vēl jutās militāri pietiekoši stiprs, lai varētu ar pateicību no-

raidīt Kurzemes hercoga laipno piedāvājumu. Stāvoklis grozījās
1644. g., kad Olivers Kromvels smagi sakāva ķēniņa armiju. Kārlim I

sāka pietrūkt naudas, ieroču un pārtikas. Tādēļ viņš uzdeva savai

sievai, ķēniņienei Henrietei Mērijai, kura 1644. g. vasarā devās uz

Franciju, apskatīties pēc ārzemju palīdzības. Kad Kurzemes hercoga
sūtnis Firkss otrreiz ieradās Parīzē 1645. g. sākumā, tad viņš sava

valdnieka uzdevumā atkārtoja palīdzības piedāvājumu Sanžermēnā

dzīvojošai ķēniņienei Henrietei Mērijai, kura par hercoga laipno uz-

manību pateicās hercogam komplimentiem bagātā vēstulē. Tomēr

hercoga palīdzība arī šoreiz vēl Anglijas ķēniņam nelikās vajadzīga.
Bet dažus mēnešus vēlāk, kad kaujā pie Nesbī tika galīgi sakauta

Kārļa I armija, tad Anglijas ķēniņš atminējās Kurzemes hercogu un

sūtīja uz Jelgavu savu uzticības personu kavalieri Kolrāmu. Līdz-

dotajā vēstulē Kārlis I rakstīja hercogam Jēkabam: „Mans brālēn,

labvēlība, kuru Jūs esat izrādījuši manas lietas sekmēšanai, kas ir

vēl ievērojamāka tādēļ, ka no savas puses es to neesmu meklējis,
mani pamudina visdrīzākā laikā Jums izteikt manu pateicību. Tagad
es sūtu pie Jums ar šo vēstuli kavalieri Kolrāmu, lai tas izteiktu tās

jūtas, kas ir manī..."

Tā kā nedrošā militārā stāvokļa dēļ ar ķēniņu Kārli I bija grūti
tieši sazināties, tad sarunas par militāras palīdzības sniegšanu Ang-

lijai noritēja Parīzē. Lords Džermins, ķēniņienes Henrietes Mērijas
sekretārs un Kārļa I uzticības persona, sastādīja un iesniedza her-

coga sūtnim Firksam slepenu instrukciju par Kurzemes hercoga

karakuģu sūtīšanu uz Angliju cīņai pret parlamenta spēkiem. Šinī

instrukcijā starp citu lasām: „Anglijas ķēniņa lietu pašreizējais stā-

voklis ir tāds, ka vairāk vēlama flotes, nekā cita palīdzība. Tādēļ

ķēniņiene nolemj lūgt no Kurzemes hercoga vislielāko kuģu skaitu,
kādu tas varētu izrīkot, neapgrūtinot pats savas lietas, t. i. lielāko

skaitu lielo kuģu ... Kuģus ir svarīgi iegūt visātrākā laikā, tādēļ tiek

lūgts tos izrīkot bez jebkādas vilcināšanās, un kad tie būs gatavi
doties jūrā, tos sūtīt, ja laiks atļautu, uz Dartmutas ostu Devonšeiras

provincē, bet gadījumā, ja kāda sastapšanās traucētu iebraukt šinī

ostā, tad kuģus iebraukt Kornvolas provinces Falmotas ostā. Satik-

šanās gadījumā ar parlamenta floti nebūtu vēlams, ja šie kuģi kaut

kādā veidā atklātu, ka tie atbraukuši kalpot ķēniņam pret parlamentu.
Nav vajadzīgs deklarēt piederību ķēniņa partijai pirms pievienošanās
dažiem citiem kuģiem, jo jābaidās tos padot briesmām; bet ja tie

sastaps tikai dažus parlamenta kuģus, lai tie būtu kara vai preču
kuģi, un ja tos varētu uzvarēt, tad nevajaga laist izdevību garām."

Šī zīmīgā instrukcija, kā arī visas sarunas nepārprotami rāda, ka
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Anglijas valdība uzskata Kurzemes hercogu Jēkabu par pilnīgi ne-

atkarīgu un militārā ziņā ievērības cienīgu valdnieku, kura iestāšanās

var daudz palīdzēt Stuartu dinastijas interesēm. Kurzemes hercogs,
kā zināms, tūlīt deva rīkojumu sagatavot attiecīgus kara kuģus un

norīkoja savās ostās kaujas gatavībā 2 lielus kuģus, katru ar 50 liel-

gabaliem, 3 kuģus katru ar 40 lielgabaliem un 1 kuģi ar 36 lielga-
baliem, kopā 6 kuģus ar 256 lielgabaliem. Bez tam vēl hercogs gata-

voja 4 mazākus kuģus, kurus gribēja pievienot uz Angliju nosūtāmai

kara flotei.

Arī pārtikas un municijas ziņā hercogs nekavējās izsniegt Angli-
jas ķēniņam visu pieprasīto. Uz Anglijas Dānijas, Polijas un Kurze-

mes sūtņa Kočrēna vairākkārtējiem pieprasījumiem hercogs Jēkabs

1645. g. rudenī nodeva Kočrēnam 200 kvintālu pulvera, bet 1646. g. —

vairāk par 50 lielgabaliem līdz ar piederumiem un lādiņiem, 1000

musketes ar piederumiem un lādiņiem, tāpat nosūtīja preču kuģus ar

labības lādiņiem.
Tomēr Kurzemes hercoga palīdzība Kārlim I jau nāca par vēlu,

un tas 1649. g. mira uz ešafota. Kad Stuartu dinastijas cīņu par

Anglijas troni uzņēmās notiesātā Kārļa I dēls, vēlākais ķēniņš Kār-

lis 11, tad viņš atkal griezās pie Kurzemes hercoga Jēkaba. Savā pa-

līdzības lūgumā jaunais Anglijas troņa pretendents Kārlis izvirzīja
netikvien savas lietas taisnīgumu, bet arī monarchijas intereses vis-

pārīgi:
„

Ar to Jūs sekmēsiet, rakstīja Kārlis 1650. g. 2. aprīlī her-

cogam Jēkabam, patiesu un taisnīgu lietu, kura tik tuvu skar visus

suverēnos valdniekus." Tādā ziņā hercoga Jēkaba sakari ar Anglijas
Stuartiem un viņu atbalstīšanu jau pacēlās pāri parastiem reālpolī-
tikas un komerciāliem aprēķiniem un izvērtās par Eiropas monarchu

savstarpējās palīdzības jautājumu.
Stuarti tomēr atguva Anglijas troni tikai 1660. g. Savas herco-

gistes tirdzniecisko interešu vadīts, hercogs Jēkabs šinī starplaikā bija

spiests meklēt saprašanos ar Kromvelu un 1654. g. noslēdza ar Krom-

vela vadīto Angliju tirdzniecības un neutrālitātes līgumu. Drīzā kara

notikumi neļāva plašāki izveidoties hercoga attiecībām ar Angliju.

Anglijas palīdzība Kurzemei bija sevišķi noderīga pēc 1660. g., kad

Anglijā bija atkal atgriezies Kārlis 11, bet Kurzeme pēc Olīvas miera

noslēgšanas pūlējās atjaunot savas kara laikā apsīkušās ārējās tirdz-

niecības un koloniju lietas.

Kad Kurzemes hercogs Jēkabs 1658. g. tika saņemts gūstā, tad

holandieši vairākkārtīgi uzbruka Kurzemes Tobago salas kolonijai

un to beidzot ieņēma. Hercogam atgriežoties no gūsta šī ienesīgā un

ar ievērojamiem materiāliem līdzekļiem ierīkotā kolonija vēl arvien

bija holandiešu varā. 1661. g. martā Tobago ieņēma angļu kapteinis
Holms. Tādēļ Kurzemes hercogs Jēkabs griezās pie Anglijas ķēniņa

Kārļa II ar lūgumu šo koloniju atdot atpakaļ Kurzemei. Bet tā kā

Tobago salu bija piesavinājusies angļu Āfrikas sabiedrība, kuras

priekšgalā atradās ķēniņa brālis Jorkas hercogs, vēlākais Anglijas

ķēniņš Jēkabs 11, tad hercoga iesniegumiem, neskatoties uz Kurzemes

tiešām ievērības cienīgiem un neapšaubāmiem pakalpojumiem Stuartu

dinastijai, tomēr nebija cerēto panākumu. Beidzot 1664. g. Kurzemes

hercogs Jēkabs noslēdza ar ķēniņu Kārli II Anglijas un Kurzemes

līgumu par kolonijām. Kurzemes hercogs ar šo aktu nodeva Anglijai

savu Gambijas koloniju un par to saņēma pretī Tobago salu līdz ar
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dažādām tirdzniecības priekšrocībām Anglijā. Bet pirms līgums tika

īstenībā reālizēts, Gambijas sala vairākas reizes nonāca Anglijas pre-

tinieku rokās, līdz beidzot 1679. g. Anglija netikvien uz papīra, bet

arī īstenībā bija spējīga nodot Tobago salu hercoga valdīšanā. Kur-

zemes koloniju valsts stāvoklis šādā ziņā pa daļai bija ar angļu

palīdzību atkal atjaunots.
Savās koloniju lietās hercogs Jēkabs diezgan bieži griezās arī

pie Francijas, lūgdams palīdzību un atbalstu. Jau 1666. g. hercogs
Jēkabs iesniedza Francijas ārlietu ministram plašu ziņojumu par

holandiešu nelikumīgo rīcību un tirgotāju Lamsinu uzbrukumu To-

bago salai. Hercogs centās pierādīt savas neapšaubāmās tiesības uz

šo salu un lūdza Francijas iejaukšanos par labu Kurzemei. Parīzē

iedegās īsta diplomātiska cīņa starp hercoga Jēkaba sūtni un tirgo-

tāju Lamsinu pārstāvjiem, kuri pat lika iespiest speciālu darbu „Zi-

ņas par Tobago salu, kurā centās pierādīt salas piederību nevis

hercogam Jēkabam, bet holandiešiem Lamsiniem.

Kad 1667. g. starp Franciju un Holandi izcēlās karš, tad hercogs
Jēkabs par jaunu griezās pie Francijas ar lūgumu aizstāvēt arī Kur-

zemes koloniju intereses Āfrikā un Amerikā. Otrā franču un holan-

diešu karā 1672. g. Kurzemes hercogs Jēkabs pielaida nelielu tak-

tisku kļūdu, kurai vēlāk Kurzemes un Francijas attiecībās bija diez-

gan liela nozīme. Hercogs Jēkabs atļāva holandiešiem saformēt

Kurzemē 3 karavīru pulkus un tos sava dēla, Kurzemes troņa manti-

nieka Frīdricha Kazimira vadībā aizsūtīja uz Holandi, kur tie ņēma
dalību cīņās pret Franciju. Tas nāca drīz zināms arī Francijā un

tādēļ, kad 1667. g. Kurzemes hercogs sūtīja uz Franciju savu sūtni

Beku ar uzdevumu panākt Holandes un Spānijas miera līgumā attie-

cīgu pantu, kas garantētu hercogam un viņa pēcnācējiem netraucētu

koloniju valdīšanu, tad hercoga sūtnis Parīzē tika saņemts diezgan
vēsi. Veltīgi hercogs mēģināja taisnoties, rakstot tai pašā gadā Kol-

bēram: „Uzticība, kāda man ir pret Jūsu taisnīgumu, dod man drosmi

griezties pie Jūsu Ekselences
... ja ķēniņš aizrāda, ka mans dēls

vienu laiku atradās holandiešu dienestā, tad Jūsu Ekselence var pa-

tiesīgi apgalvot, ka tas bija pret manu gribu, jo atgriežoties no Fran-

cijas mans dēls bija saistījies ar Holandi, devis vārdu un saņēmis
naudu bez manas piekrišanas. Ir nenoliedzams, ka tiklīdz es uzzi-

nāju, ka tas ir nepatīkami Viņa Majestātei, es tūlīt uzdevu savam

dēlam atstāt šo vietu un atgriezties mājās, ko tas ari darīja, un jau
2 gadus tam ar Holandi nav nekādu saistību. Jūsu Ekselence varētu

ķēniņu laipni pārliecināt, ka es esmu bijis jau no savas jaunības Viņa

Majestātes, tāpat Majestātes tēva gaišās piemiņas padevīgs kalps un

kā tāds arī vēlos nobeigt savas mūža dienas." Tomēr šī taisnošanās

neko daudz vairs nepanāca, un savu zaudēto uzticību Francijā her-

cogs vairs nevarēja atgūt arī ar medību vanagu sūtījumiem ķēniņam
1677. g., 1678. un turpmākajos gados. Tādēļ arī līdz hercoga mūža

beigām viņa attiecības ar Franciju palika diezgan vēsas. Mira her-

cogs Jēkabs 1682. gadā.
Atskatoties noslēgumā uz Kurzemes starptautisko stāvokli her-

coga Jēkaba valdīšanas laikā, mūs pārsteidz mazās Kurzemes herco-

gistes lielā un plašā diplomātiskā rosība. Daudzās sarunas ar ār-

valstīm, tuvās attiecības ar Eiropas galvenajām lielvalstīm — Franciju
un Angliju, speciālu sūtņu sūtīšana pie ārzemju valdnieku galmiem,



193

tirdzniecības un neutrālitātes līgumu slēgšana, mierakonferenču orga-

nizēšana un aktīva piedalīšanās šādās plašās starptautiskās sanāk-

smēs — viss tas nepārprotami liecina ne tikai par Kurzemes izdevīgo

un svarīgo ģeopolitisko stāvokli, bet arī par Kurzemes hercoga Jēkaba

lielo patstāvību un neatkarību, jo šādu starptautisku aktivitāti varēja
izrādīt vienīgi neapšaubāmi brīva un neatkarīga valsts. Kurzemes

hercogiste Jēkaba laikā Eiropas starptautiskajā dzīvē bija nopietns
miera un tautu sadarbības faktors. Ja Kurzemes hercogiste savā turp-
mākā pastāvēšanas laikā tomēr nespēja uzturēt visus hercoga Jēkaba

iegūtos sasniegumus, tad tur vainojama Kurzemes iekšējā iekārta ar

zemes iedzīvotāju vairākumam svešo un naidīgo muižniecību, kas

neļāva attīstīt mazās valstiņas galvenos radītājus spēkus un piešķirt
latviešiem pašiem lielāku un daudz atbildīgāku lomu savas dzimtās

zemes un valsts veidošanas darbā. Kurzemes hercogiste hercoga
Jēkaba valdīšanas laikā Latvijas vēsturē ieņem sevišķu vietu. Mēs

vēl šodien ar patiesu apbrīnošanu skatāmies tos lielos darbus un pa-

nākumus, kādus 17. gs. veica savas valsts saimnieciskās un starptau-
tiskās dzīves veidošanā Kurzemes hercogs Jēkabs, par kuru Zviedrijas

ķēniņš Kārlis X savā laikā zīmīgi izteicās: „Manam brālēnam, Kur-

zemes hercogam ir vairāk, nekā hercogam nepieciešams, bet par maz,

lai viņš būtu ķēniņš."

M. Stepermanis.
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Kurzemes hercogīste XVI. un XVII. gs.

Par Kurzemes hercogistes dibināšanas dienu jāuzskata 1561. gada
28. novembris, kad tika parakstīts akts par tās dibināšanu. Ordenis

faktiski likvidējās gan tikai 1562. gada 5. martā. Kurzemes hercogiste

pastāvēja nepilnus 234 gadus, līdz 1795. gada 7. martam. Septiņu pa-
audžu laikā Kurzemes un Zemgales latvieši bija atdalīti no Vidzemes

un Latgales un atradās īpatnējos apstākļos. Kurzemē attīstījās citāda

politiska iekārta, izveidojās citādas dažu tiesību normas. Kurzeme bija

pakļauta leišu un poļu kultūras ietekmei, kas ar laiku pieņēmās. Po-

litiskā dzīvē šī ietekme bija liela. Cik liela un kāda tā bija latviešu

dzīvē, nav izpētīts. Nav arī izpētīts, kā atsaucās ilgā atšķirtība no

pārējās Latvijas uz Kurzemes latviešu dzīves iekārtu, materiālo un ga-

rīgo kultūru. Atšķirības no Vidzemes ir. Tās daudziem kļuva skaid-

ras bēgļu laikos, kad vidzemnieki tuvāk saskārās ar kurzemniekiem

un iepazinās vieni ar otriem. Kurzemes vēstures avoti nav tik labā

stāvoklī kā Vidzemes, tāpēc Kurzemes latviešu dzīve mums mazāk

pazīstama nekā dzīve Vidzemē.

Kurzemes hercogiste dzima tanī brīdī, kad mira Livonijas pat-
stāvība, — 1561. g. 28. nov., Livonijas kara apstākļos. Ordeņa mestrs

Gotards Ketlers jau drīz pēc kara sākuma, nespēdams cīnīties ar

Maskavas pārspēku, sāka meklēt palīdzību pie poļiem un leišiem. Sā-

kumā viņš meklēja tikai palīdzību, cerēdams aizstāvēt Livonijas pat-
stāvību. Bet apstākļi bija tik ļauni, ka no šīm cerībām bija jāatsakās.
Palika vēl cerība saglābt Livonijas territoriju, kurā Ketlers cerēja

kļūt par valdnieku. Bet arī no šā sapņa bija jāatsakās. 1560. gadā

Livonija sāka neglābjami irt. Austrumos jau kara sākumā rīkojās

krievi, kas bija okupējuši Tērbatas bīskapiju un centās izplēst savu

varu uz kaimiņu novadiem. Ziemeļos, Rēvelē, nostiprinājās zviedri,

kas arī centās iegūt sev jaunas zemes. Sāmsalā, Vīkā, Kurzemes

bīskapijā rīkojās Dānijas ķēniņa brālis Magnuss, kas arī tīkoja pēc

jauniem ieguvumiem, pat pēc visas Livonijas. Arī pats Gotards bija

sācis samazināt, vismaz uz laiku, Livonijas territoriju. Austrumos da-

žas pilis bija ieķīlātas Lietuvai, slēdzot līgumu par palīdzību. Lai

dabūtu naudu kara algādžiem, Gotards bija ieķīlājis Kurzemē Gro-

biņas pili ar novadu par 50.000 florīnu Prūsijas hercogam Albertam,

bet Kuldīgas, Aizputes, Durbes un Ventspils pili ar novadiem — par

80.000 florīnu Sigismundam Augustam, Polijas un Lietuvas kopējam
valdniekam. Pāri palikušajā neatkarīgajā Livonijas daļā bija pilnīgs
morālisks sabrukums: neviens negribēja vairs ticēt, ka izdosies saglābt

Livonijas patstāvību, un gudroja, kam izdevīgāki būtu padoties. Iz-

šķīrās par padošanos Polijai un Lietuvai, bet tā kā Polijai padoties

nevarēja, tad padevās pagaidām Sigismundam Augustam, aiz kura

stāvēja Lietuva. Šī politiskā virziena priekšgalā gāja Gotards Ketlers,

kas to arī sekmēja ar savu mestra autoritāti un varu. Par to, Livo-
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nijai sabrūkot, viņš dabūja sev Kurzemi un Zemgali kā lēņu herco-

gisti, atkarīgu sākumā no Sigismunda Augusta un Lietuvas, vēlāk,

pēc Ļubļinas ūnijas, — no Polijas un Lietuvas. Kurzemes hercogisti

dibināja ar to pašu aktu, ar kuru noteica pārējās Livonijas padotību
Sigismundam Augustam. Šim aktam ir divējāds nosaukums: attiecībā

uz zemēm uz ziemeļiem no Daugavas to sauc par Padošanās līgumu

(Pacta subiectionis), bet dienvidos no Daugavas, Kurzemes hercogistē,
to sauc par Hercoga gādību (Provisio ducalis), ar ko top pasvītroti

hercoga nopelni hercogistes dibināšanā.

Kurzemes hercogistes oficiālais nosaukums bija Kurzemes un

Zemgales hercogiste (Ducatus Curlandiae et Semigalliae). Tās territo-

riju noteica dibināšanas akts. Tā bija Livonijas daļa uz dienvidiem

no Daugavas. Ne visa tā bija brīva. Sigismunds Augusts solījās visu

to atbrīvot un nodot hercogam. Grobiņu viņš teicās izpirkt, bet ieķī-
lātās viņam pašam pilis solījās atdot bez atlīdzības. Teicās nodot her-

coga rīcībā arī Bauskas pili, kas atradās virsbīskapa rīcībā. Kurzemes

bīskapijas territoriju viņš solījās atbrīvot, apmainot to pret zemēm un

pilīm Igaunijā un Sāmsalā. Solījumu par Grobiņas izpirkšanu Sigis-
munds Augusts nevarēja izpildīt: kara laikā nebija naudas. 1566.

gadā Lietuva jau rūpējas, lai Grobiņu izpērk pats hercogs Gotards.

Nevarēja Sigismunds Augusts izpildīt savu solījumu arī par Kurzemes

bīskapijas territorijas atbrīvošanu: apmaiņai domātās pilis un zemes

atradās pretinieku rokās. Gotardam pagaidām bija jāsamierinās ar

to, ka daļa no viņa valsts territorijas palika ārpus viņa varas.

Otrā Daugavas krastā Gotards arī dabūja savu tiesu: līdz sava

mūža beigām viņš dabūja Daugavgrīvu, un bez tam Sigismunds Au-

gusts iecēla viņu par administrātoru Daugavas labā krasta Livonijā.

Gadījumā, ja Sigismundam izdosies iegūt visu Livoniju, Gotardam

tika solīta daļa arī no tās: zeme vai cita kāda kompensācija. Sigis-
munds Augusts visas Livonijas neieguva. Daugavgrīvu Gotards atdeva

Lietuvai jau 1562. g. 17. martā, kad par to viņš vienojās ar Niko-

laju Radzivilu. Rīga 1561. gada līgumam ar Lietuvu nepievienojās, bet

palika līdz Livonijas kara beigām par brīvu Vācijas ķeizarīstes pil-
sētu. Lai piespiestu Rīgu arī pievienoties līgumam un padoties Lie-

tuvai, Radzivils vienojās ar Gotardu par Daugavgrīvas pārdošanu
Lietuvai par 50.000 dālderu. Lietuva ar to ieguva kontroli pār Rīgas
tirdzniecību.

Hercoga tiesības un pienākumi attiecībā uz ķēniņu netika pre-

cīzi nosacīti hercogisti dibinot. Netika tās noteiktas arī vēlāk, bet

palika visu laiku, kamēr tikai pastāvēja hercogiste, bez stingra formu-

lējuma. Hercogs bija vasalis. Viņa seniors bija no sākuma Sigis-
munds Augusts. Attiecības pret Lietuvu sākumā hercogam bija neno-

teiktas. Kad Lietuva 1566. gadā inkorporēja Livoniju sev, Gotards

dabūja no Kurzemes landtāga pilnvaras stāties vasaļu attiecībās ar

Lietuvu. Pēc Ļubļinas ūnijas Kurzemes hercogiste bija Polijas un

Lietuvas kopējs lēnis. Hercoga tituls bija: no Dieva žēlastības Kur-

zemes un Zemgales hercogs Livonijā. Par Livonijas hercogu titulējās
pats ķēniņš. Titulā bija pasvītrotas Kurzemes hercoga vasaļu attie-

cības pret ķēniņu, līdzīgi tam, kā tas bija ar Prūsijas hercogu: par

Prūsijas hercogu titulējās ķēniņš, bet hercogs titulējās par hercogu

Prūsijā. Kurzemes hercoga un ķēniņa attiecības veidojās praksē, ņe-
mot pamatā vispārējās lēņu tiesības un par paraugu Prūsijas hercoga
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attiecības pret karali. Hercoga atkarība no ķēniņa ārīgi visgaišāk iz-

teicās investitūras nepieciešamībā katru reizi, kad mainījās uz troņa
ķēniņš un hercogs. Kad hercogistē viss ritēja labi, ķēniņam nebija
iemesla iejaukties Kurzemes lietās, bet kad hercogistē sākās nemieri

starp hercogu un muižniekiem, sākās sūdzības karalim, tad karalim

bija iemesls iejaukties un kārtot hercogistes lietas pēc sava prāta.

Gotardam bija jāveic liels savas valsts organizēšanas darbs. Tas

bija jāizdara kara un sabiedriskās demorālizācijas laikā. Hercogs ar

savu uzdevumu tomēr galā tika. Uz viņa liktiem pamatiem veidojās
hercogistes iekārta vēlākajos laikos.

Valdības aparāts veidojās pakāpeniski. Noteiktības sākumā ne-

bija. Nebija arī diferencētu augstākās valdības iestāžu. Rīkojās pa

daļai pēc ordeņa laika paraugiem. Hercogam bija padome. Padom-

niekus izvēlējās viņš pats. Sākumā ir arī zemes padomnieki, landrāti,

liekas, muižnieku vēlēti, bet tie drīz pazūd. Padomnieku skaits sā-

kumā nav noteikts. Pavaldonības gadījumam 1568. gadā landtāgs
noteica padomi no 4 personām, bet tā nebija domāta tekošām admi-

nistrācijas vajadzībām. No padomes izveidojās augstākā administrā-

tīvā iestāde — kamera ar kanceleju, iestāde, kurā koncentrējās visa

centrālā pārvalde. Kanceleja dabūja noteikumus tikai 1581. gadā. Tās

priekšgalā bija kanclers un viens padomnieks, abi juridiski izglītoti,
un 5 techniski darbinieki. Ķēniņa apstiprināšanu šie noteikumi tomēr

nedabūja.
Provinciālā pārvalde atradās pilskungu un virspilskungu rokās,

kas bija reformēti agrākie piļu komandanti un piļu novadu pārvald-
nieki — komtūri un fogti.

Tiesu vara nebija nošķirta no administrātīvās, bet administrātori

bija arī tiesneši. Augstākā tiesas iestāde hercogistē bija hercoga pa-

dome. No tās var pārsūdzēt uz ķēniņa tiesu. Konfliktu izšķiršanai

hercoga un muižnieku starpā 1572. gada landtāgs gribēja radīt šķīrēj-
tiesu no vēlētiem komisāriem pa 2 no katras puses, kas šādos gadī-

jumos būtu atbrīvojami no padotības zvērasta hercogam. Bet arī šīs

lietas praksē izšķīra karalis. Kurzemes lietas iztiesāja asesoru, relā-

cijas un seimu tiesā, kurās šādos gadījumos piedalījās pats karalis.

Kurzemes hercogistē jau no paša sākuma zemniekus tiesāja muiž-

turi savu muižu robežās. Kara laikā kriminālo tiesu pār zemniekiem

bija pasākuši spriest visi muižturi. 1570. gada landtāgs nolēma at-

stāt šo tiesu tikai muižnieku kārtas muižturiem, noliedzot to citu

kārtu muižturiem. Pēdējiem bija jānojauc savās muižās divu mēnešu

laikā karātavas un sodu rati. Ja turpmāk kāds no šādiem muižnie-

kiem piespriestu kādam zemniekam nāves sodu, tad tas jāuzskata kā

vienkārša slepkavība.

Likumu krājuma nebija. Ka jārūpējas par tā sastādīšanu, runāja
jau 1567. gada landtāgs, bet no tā nekas neiznāca. 1572. gadā land-

tāgā sastādīt likumu krājumu uzdeva hercoga padomniekam M.

Brunnovam, bet arī viņš to nesastādīja. Likumu krājumu Kurzemes

hercogiste dabūja no ķēniņa komisijas 1617. gadā.

Hercoga likumdošanas funkcijas nebija skaidri nošķirtas no ad-

ministrātīvām. Tās nebija vienādas visā valstī. Kroņa muižās un pil-
sētās, kas bija tieši pakļautas hercogam, tās bija plašākas, bet privā-
tās muižās bija stipri ierobežotas ar muižu īpašnieku plašajām rīcības
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tiesībām. Pari hercoga tiesībām likumdošana stāvēja karaļa tiesības,
kas varēja izdot likumus arī bez hercoga piekrišanas.

No ordeņa laikiem palika landtāgs. Uz to ieradās visi muižturi.

Administratīvās lietās landtāgs deva padomus hercogam un kopā ar

to taisīja lēmumus. Landtāgos muižnieki» izteica arī savu nemieru ar

hercogu, nāca ar saviem priekšlikumiem. Landtāga lēmumus publicēja

hercogs. Ir norādījumi, ka sākumā landtāgos piedalījās arī pilsētu un

garīdznieku pārstāvji, kas vēlāk no landtāgiem izzūd. Top minēti arī

deputāti.
Gotards stājās pie savas valsts pārvaldīšanas ar valdnieka pienā-

kumu apziņu. Lielas rūpes viņam sagādāja trīs lietas. Pirmā bija

viņa attiecības pret ķēniņu. Tās nebija noteiktas nevienā dokumentā,

bet veidojās pēc apstākļiem. Sākumā Gotards ķēniņam bija vajadzīgs.

Sigismunds Augusts cerēja iegūt visu Livoniju. Ļaužu prātu noska-

ņošanai viņa nolūkiem par labu ļoti varēja noderēt Gotarda kā bijušā
mestra autoritāte. Livonijas iegūšanas lietā Gotarda autoritāti augsti

vērtēja arī Jānis Bargais. Kad Jānis Bargais sagūstīja bijušo mestru

Firstenbergu, viņš piedāvāja tam varu pār visu Livoniju, bet ar no-

sacījumu, ka Firstenbergam jāatzīst Jāņa Bargā virskundzība Livo-

nijā. Firstenbergs atteicās. Vēlāk, 1577. g. Jānis griezās ar šādu pašu

priekšlikumu pie Gotarda. Kaut gan Gotardam ļoti gribējās dabūt

varu pār visu Livoniju, bet viņš neiedrošinājās riskēt ar Kurzemi: arī

viņš atteicās no Jāņa priekšlikuma un palika uzticīgs Sigismundam
Augustam, kuru arī informēja par Jāņa priekšlikumu. Pa starpu Jā-

nis gan atrada savu nolūku reālizētāju Magnusā, bet Jānim arī no

tā nekā neiznāca.

Kamēr Gotards Sigismundam Augustam bija vajadzīgs, viņš to

cēla. Bet kad noskaidrojās, ka Gotardam cīņā par Livoniju lielas no-

zīmes vairs nav, karaļa attiecības pret Kurzemes hercogu mainījās.
Tas notika tai laikā, kad arī Lietuvas valstsvīri atzina, ka Livonijas
aizstāvēšanas grūtais karš ar Maskavu var attaisnoties tikai tad, ja
Livoniju var izmantot Lietuvas labā, prasot no tās piedalīšanos karā

ir ar ļaudīm, ir ar naudu, dodot Livonijā leišiem arī muižas. Šādas

domas bija arī attiecībā uz Kurzemi. Bet Kurzeme kā valsts bija ci-

tādā stāvoklī, un hercogs bija šīs valsts pastāvēšanas sargs. Radās

vēlēšanās hercoga varu ierobežot, pastiprinot ķēniņa ietekmi Kur-

zemē. Lietuvas seims nolēma Gotardu atcelt no administrātora amata

Vidzemē. To izdarīja 1566. gadā. Jaunais administrātors Chodkevičs

pildīja Livonijā Lietuvas seima vēlēšanās.

Ka kapa laikā jāpalīdz karalim karot, pret to iebildumu nevarēja
būt. Par kara klaušu pildīšanas kārtību un lielumu sprieda vairāk-

kārt landtāgos: 1568., 1570., 1579. No sākuma deva vienu jātnieku
no 20 arkliem. Bet tā kā arkli bija nevienādi, tad arī klaušas iznāca

netaisni nevienādas. Tāpēc 1579. gada landtāgā nolēma pildīt kara

dienestu pēc veciem paradumiem. Bruņotos spēkus noteica uz 300

jātniekiem, no kuriem hercogs kā kroņa muižu īpašnieks deva 100.

Tie bija hercogistes bruņotie spēki, kas bija jādod mobilizācijas gadī-
jumos. Hercogam rūpes darīja tas, ka karalis izlietoja viņa varai par

jaunu savas tiesības dot hercogistes pavalstniekiem aizsardzības grā-
matas. Tas radīja valstī dezorganizāciju. Matīss fon der Reke, kādrei-

zējais Dobeles komtūrs, negribēja atzīt Gotarda varu pār sevi, tāpēc
ka Gotards negribēja dot viņam īpašumā Dobeles komtūrijas apgu-
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balu, kā bija solījis 1560. gadā, par pakalpojumiem politiskā laukā,
bet deva tikai Jaunpili. Reke padevās tieši karalim, un karalis pie-
ņēma viņu tieši par savu vasali, kaut gan Dobeles komtūrija bija no-

dota kā hercogistes sastāvdaļa Gotardam. Kad Gotardu atcēla no Li-

vonijas administrātora amata un sākās Chodkeviča rīcība Vidzemē,
arī Kurzemes muižniecība saprata, ka valsts tiesību neaizkaramība

jāsargā. 1568. g. Bauskas landtāgā viņa nosodīja Reki. Landtāgs no-

lēma informēt caur sūtni ķēniņu un Lietuvas valsts kārtas par Rekes

lietu, lai piespiestu viņu pildīt savus pienākumus pret Dieva un ķēniņa
doto zemes priekšniecību un lai ķēniņš apliecinātu, ka viņš savu mīļo

hercogu pasargās nesamazinātās tiesībās, dotās ar „hercoga gādības*
dokumentu. Apzinādamies, ka muižniecība stāv viņa pusē, Gotards

iedrošinājās savas tiesības pret Reki aizstāvēt pat ar bruņotu roku. To-

mēr Reki par savu pavalstnieku viņš nedabūja: Reke līdz sava mūža

galam palika karaļa tiešs vasalis, līdzīgi hercogam. Tikai Rekes pēc-
nāči atzina pār sevi hercoga varu.

Rekes lietai bija principiāla nozīme: viņa parādīja ceļu, kāds

muižniekiem jāiet, ja grib ar sekmēm cīnīties ar hercogu. Un šo ceļu
muižnieki sāka drīz vien staigāt. Ķēniņa izturēšanās šinī lietā parā-

dīja, ka „mīļais" hercogs viņam nav tik mīļš, lai viņa dēļ atteiktos no

tendencēm, kas izveidojās attiecībā uz Kurzemi Lietuvā un vēlāk arī

Polijā. Kļuva skaidrs, ka hercoga varas samazināšanas mēģinājumos
var cerēt uz karaļa atbalstu. Tas Gotardu un arī viņa pēcnāčus nostā-

dīja grūtā stāvoklī.

Kaut gan muižniecība Rekes lietā Gotardu atbalstīja, tomēr attie-

cības pret to Gotardam darīja lielas rūpes. Muižniecība bija demorā-

lizēta, kā jau visā Livonijā šinī laikā. Savus valstiskos pienākumus

viņa labprāt nepildīja, pat uz landtāgiem ieradās nekārtīgi. Gotar-

dam kā hercogam viņa bijušie ordeņa brāļi negribēja labprāt klausīt,

jo Gotards nebija no valdnieku cilts, bet tikai bruņinieks, kā arī viņi

paši, tikai liktenīgi laimīgākais. Gotardam bija jādomā, kā pacelt

savu autoritāti, kā samierināt muižniekus ar savu varu. Gotards šinī

lietā gāja divus ceļus. Lai paceltu savu autoritāti, viņš izraudzījās diž-

ciltīgu sievu — Meklenburgas princesi Annu. Bet arī precību lietās

viņš sastapās ar lielām grūtībām: Meklenburgā negribēja sākumā ti-

cēt, ka Kurzemes hercogiste pastāvēs un drīz neiznīks. Pēc ilgām sa-

runām Gotardam izdevās savu nolūku 1566. g. sasniegt. Dižie sievas

radi, saprotams, Gotarda autoritāti cēla muižnieku acīs: Kurzemes her-

cogs bija uzņemts kā līdzvērtīgs valdnieku saimē.

Otrs ceļš, kuru gāja Gotards attiecībās pret muižniekiem, bija cen-

šanās apmierināt viņu vēlēšanās. To viņš izdarīja, dodams viņiem
1570. gadā privilēģiju, pazīstamu ar viņa — Gotarda nosaukumu. Ar

šo privilēģiju viņš atzina muižnieku rīcībā esošās vecās lēņu muižas

par muižnieku privātīpašumu, allodificēja tās, prasot no muižniekiem

tikai, lai viņi gada laikā pēc muižu iegūšanas dabū no hercoga apstip-
rināšanu tiesības uz to. Pēc šīs privilēģijas izdošanas Kurzemē lēņu
tiesības palika tikai uz tām muižām, kuras hercogs deva muižniekiem

kā jaunus lēņus no kroņa muižām. Lai muižniekiem nebūtu tieksmes

uz Lietuvas un Polijas pusi, kur muižniekiem bija ļoti lielas tiesības,

hercogs nolīdzināja viņus tiesībās jautājumā par muitām. Lietuvas

muižnieki nesen bija ieguvuši brīvību no muitām; arī Kurzemes muiž-

niekus hercogs solās neapgrūtināt ar jaunām muitām. Nepatīkamo
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pienākumu mobilizācijas gadījumos — iet pašiem muižniekiem per-

sonīgi karā — hercogs aizstāja ar tiesībām sūtīt savā vietā jātnieku
no katriem 20 arkliem. Hercogs nodrošināja muižniekiem arī varu

pār zemniekiem, dodot tiesības spriest tiesu kriminālās lietās pār zem-

niekiem tiem, kas pēc savas izcelšanās ir šādu tiesību cienīgi, vai kam

muižniecības tiesības piešķirtas ar privilēģiju nopelnu dēļ.
Ar doto privilēģiju Gotards muižnieku kārtu apmierināja.
Trešais jautājums, kas nodarbināja liela mera Gotardu, bija jau-

tājums par baznīcu.

Kad Gotards izstājās no katoļu baznīcas, nav zināms. Varbūt

formāli viņš to nekad netika darījis. Ceļojuma laikā pa Vāciju, 1556.

g., Gotards tuvāki iepazinās ar Lutera ticību un tai pieķērās. Aiz re-

liģiskas pārliecības un aiz valdnieka pienākumu apziņas, ticis par her-

cogu, Gotards ķērās dedzīgi pie baznīcas lietu kārtošanas Kurzemē.

Baznīcai šos laikos piešķīra uzdevumu morāliski audzināt tautu. Tas

bija nepieciešams arī Gotardam. Ap 1563. gadu Bīlova izdarītā Kur-

zemes baznīcu vizitācija parādīja visai bēdīgu ainu. Visā zemē bija
tikai 9 baznīcas, nebija mācītāju, un tie, kas bija, dažkārt bija pavi-
sam nederīgi savam amatam. Zemniekiem baznīca nebija pieejama,
dažā vietā tie netika pat kristīti. Lai paceltu baznīcas lietu, bija jāceļ
baznīcas un jāgādā mācītāji. Kad sāka bojāties labās attiecības Go-

tardam ar ķēniņu, baznīcas lietas dabūja politisku nozīmi. Polijā un

Lietuvā sākās katoļu baznīcas cīņa ar protestantiem, ko vadīja pā-
vesta legāts Jānis Kommendone. Viņam izdevās dabūt valsts varu

savā pusē. 1565. gadā Polijā ieradās jezuīti. Cīņa pret protestantiem

pārgāja arī uz Lietuvu. Katoļu baznīca, ja tā iegūtu sev arī Kurzemi,

nevarētu iekļauties hercogistes robežās, bet kalpotu interesēm, kas stā-

vētu aiz Kurzemes robežām. Politiskos un kulturālos uzdevumus ka-

toļu baznīcai Livonijā gan apzinīgi sprauda tikai Stefans Batorijs, bet

jau Sigismunda Augusta laikā valdošās tendences ticību cīņā bija
skaidras. Ja gribēja pasargāt Kurzemi no svešām tendencēm, kas ap-

draudēja hercogistes patstāvību baznīcas laukā, bija jānoorganizē lu-

teriskā baznīca Kurzemē kā aizsargu valnis. Gotards pie tā arī ķērās.
1567. gada landtāgā, pirmajā pēc Gotarda atcelšanas no Livonijas ad-

ministrātora amata, tika izlemts jautājums par 63 baznīcu celšanu

landtāga nozīmētās vietās Kurzemē un Zemgalē, kā arī par skolu cel-

šanu Ilūkstē, Sēļpilī, Bauskā, Jelgavā, Dobelē, Ventspilī un Kandavā;

nolēma celt arī 7 hospitāļus un patversmes. Mācītāju uzturēšanai pie
katras baznīcas bija paredzēta mācītāja muiža un bez tam vēl noteik-

tas ļaužu došanas mācītājiem par labu. Kaut gan plašo celtniecības

programmu daži muižnieki negribēja atbalstīt bez spaidiem, to tomēr

gandrīz izpildīja. Grūtāks bija jautājums par mācītājiem, kas varētu

runāt latviski. Bīlovs deva padomu ņemt to no latviešu vidus. Viņa

padoms neatrada atbalstu. Mācītāji nāca no vācu tautības; no viņiem
daži iemācījās latviešu valodu un cītīgi pildīja savus ideālos pienāku-
mus. Tomēr ne visi un ne visur. Ar muižu allodificēšanu patronāta
tiesības pār baznīcām privātās muižās pārgāja uz muižniekiem. Tie-

sības noteikt pār baznīcu dažiem muižniekiem tā iepatikās, ka 18. gs.

viņi tās stādīja augstāk par superintendenta tiesībām, ko izteica re-

dzami jaunu mācītāju amatā ievešanas ceremonijā: papriekš baznīcā

gāja muižnieks un tikai pēc viņa — superintendents ar mācītāju. Bet

muižnieku ideāli ne vienmēr bija tādi paši, kādi bija ideāli noskaņo-
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tiem mācītājiem. Gotards parūpējās, lai baznīcai būtu laba iekārta un

organizācija, noteikta zemes likumos. Tāpat viņš rūpējās, lai mācī-

tājiem un arī draudzes locekļiem būtu nepieciešamās grāmatas. Var

sacīt, ka baznīcas iestādes lietas Gotards nokārtoja labi. Arī Grobi-

ņas apgabalā tika gādāts par baznīcas lietu kārtošanu.

Noorganizētā baznīca uzsāka latviešu kristiānizēšanas darbu. Kaut

gan mācītājiem talkā nāca muižnieki un administrācija, pārvērsdami
baznīcas apmeklēšanu un kristīgā rituāla pildīšanu par obligātorisku

darbu, var sacīt — par zemnieku svētdienas klaušām, kaut gan zemnie-

kus par atkāpšanos no baznīcas prasībām sodīja, un arī Kurzemes un

Zemgales baznīcu tuvumā pacēlās stabi, pie kuriem sodīja zemniekus,

tomēr pagānisma atliekas, spriežot kaut pēc Ugāles mācītāja ieraksta

savā baznīcas grāmatā 1735. gadā par triju pagānu — vecu saimnieku

piegriešanu kristīgai ticībai, piedzīvoja 18. gadsimteni. Baznīcas ie-

tekme uz tautu bija sliktāki veikta nekā pašas baznīcas iestādes orga-

nizācija.
Nelaimējās Gotardam Piltenes, t. i. bijušās Kurzemes bīskapijas

jautājuma kārtošanā. Gotardam gan izdevās novērst šīs zemes oku-

pāciju, ko gribēja izdarīt Chodkevičs, kad Magnuss padevās Jānim

Bargajam, bet iegūt to sev viņš nevarēja. Pēc Magnusa nāves 1583.

gadā piltenieši sadomāja padoties dāņiem. Dāņi Piltenē tomēr nostip-
rināties nevarēja. Dāņi pārdeva Pilteni Polijai un Lietuvai par 30.000

dāld. Bet tā kā naudas nebija ko samaksāt, tad Pilteni ieķīlāja par
šo summu Brandenburgas markgrāfam, kas samaksāja dāņiem un pa-

turēja Pilteni ķīlā, atskaitot Embūti un Dundagu, kas nāca citu per-

sonu rokās.

Gotards mira 1587. gada 17. maijā. Viņš atstāja savu valsti sa

viem diviem dēliem, no kuriem Frīdricham bija 18, bet Vi 1

h c 1 m a m tikai 13 gadu.

Jaunajiem hercogiem bija grūtāki valdīt nekā tēvam. Viņi bija

jauni, bez autoritātes, bez administrātīvās pieredzes. Viņi apmeklēja
ārzemes un tur iepazinās ar jaunajām idejām valsts dzīvē. Vakareiropā
sākās absolūtisma laikmets. Jaunās idejas iepatikās sevišķi Vilhel-

mam, kas gribēja tās reālizēt savā zemē. Hercogisti brāļi nodomāja
sadalīt un par šo noslēdza 1596. gadā Kalnmuižā līgumu. Vilhelms

dabūja Kurzemi, Frīdrichs — Zemgali.

Hercogu pavalstnieki arī bija citādi, nekā bija tēvam. Vecās pa-

audzes vietā nāca jauna, kuri neapzinājās tos motīvus, kas viņu tēviem

lika atbalstīt hercogu pret karaļa tieksmēm samazināt viņa varu. Šī

paaudze arī bija mācījusies kaut ko jaunu, bet no Polijas un Lietuvas

muižniecības, kas pēc Sigismunda Augusta nāves vēlēja sev karali,

slēdza ar to līgumu (pacta conventa), arvienu vairāk guva sev tiesības

un arvienu vairāk aizmirsa savus pilsoņu pienākumus pret valsti. Jauno

hercogu un viņu pavalstnieku starpā bija radusies uzskatos liela

plaisa.
1589. gadā, kad notika līgums starp poļiem un leišiem par Livo-

nijas sadalīšanu, seims nolēma, ka gadījumā, ja izbeigsies Kurzemē

Ketlera dinastija, Kurzemi inkorporēs Polijai un Lietuvai un pārval-
dīs tāpat, kā Vidzemi un Latgali. Tas noteica Polijas un Lietuvas

valstsvīru attiecības pret Kurzemi. Nav man še iespējams sīkāki ap-

skatīt hercogu cīņas ar muižniekiem, varu apstāties tikai pie rakstu-

rīgākā. Muižnieku prasībās hercogiem var viegli saskatīt neseno Po-
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lijas un Lietuvas muižnieku politisko ieguvumu atskaņas. Polijā un

Lietuvā muižnieki bija sasnieguši karaļa atteikšanos no augstākās tie-

sas pār viņiem. Šai tiesai tika radīts tribunāls — Polijā 1578. un Lie-

tuvā 1581. gadā. Tribunāla locekļus vēlēja muižnieki. Arī Kurzemes

muižnieki prasa, lai hercogi atsakās no savas jurisdikcijas pār viņiem.

Polijā un Lietuvā politiskās tiesības piederēja tikai muižnieku kārtai.

Kaut gan karalim bija tiesības iecelt daudzos amatos, bet kandidātus

uz amatiem viņš varēja izvēlēties tikai no muižniecības aprindām. Ka-

ralim vienmēr bija jāapspriežas un jāklausa seima no senātoriem ie-

celtā padomnieku komisija; karaļu vēlēšanu noteikumi saturēja ideju,
ka karalis ir muižniecības līgts valsts ierēdnis. Arī Kurzemes muiž-

nieki prasa, lai valdības aparāts sastāvētu no viņu cilvēkiem, pat tad,

ja hercogam tie nepatīk. Līdzīgi tam, kā Polijas un Lietuvas muiž-

niecība bija dabūjusi savu organizāciju — povetu seimikus, kur vēlēja
amata vīrus, centās norobežoties no nemuižnieku aprindām, arī Kur-

zemes muižnieki cīņā ar hercogiem noorganizējas, ievēl sev priekš-
nieku un pat mēģina landtāgu sasaukt bez hercogu ziņas.

Cīņa ar muižniekiem, aiz kuriem stāvēja Polijas un Lietuvas muiž-

niecības un karaļa labvēlība, būtu grūta pat rūdītam politiķim. Her-

cogi, sevišķi karstais Vilhelms, taisīja kļūdas un ar Noldes nonāvē-

šanu deva iemeslu sūtīt uz Kurzemi karaļa komisiju lietas izmeklē-

šanai. Kurzemes hercogistei varēja sist pēdējā stunda. Frīdricham

tomēr izdevās attaisnoties, un komisijai nebija iemesla viņu atcelt. Bet

Vilhelms zaudēja hercoga tiesības, bija spiests emigrēt un nomirt sve-

šumā. Frīdrichs papūlējās iegūt sev Kurzemi. Komisija izstrādāja
Kurzemei jaunu konstitūciju — Formula regiminis un deva Kurzemei

arī likumus — statūtus. Ar šo konstitūciju muižnieki sasniedza savus

nolūkus: dabūja varu pār hercogu. Šī konstitūcija atstāstīta mācības

grāmatās, tāpēc par to sīkāki nerunāšu. Atzīmēšu tikai, ka jaunie no-

sacījumi par landtāgu zināmā mērā atdarina noteikumus par Polijas
un Lietuvas seimu.

Frīdricham pēcnāču nebija. Ar viņa nāvi Kurzemei tomēr drau-

dēja inkorporācija Polijā un Lietuvā. Frīdrichs izraudzīja par savu

mantinieku Vilhelma dēlu Jēkabu. Jēkabam tiesību uz troni ne-

bija, jo viņa tēvs hercoga tiesības bija zaudējis. Frīdricham bija jā-
atrisina grūts uzdevums, no kura atrisināšanas atkarājās arī herco-

gistes liktenis, — dabūt Jēkabam hercoga tiesības. To izdevās sasniegt
ar vareno Radzivilu palīdzību, ar kuriem Kurzemes hercogi bija sa-

radojušies pēc Sigismunda 111 nāves, 1632. g., starpķēniņu laikā, ko

jau sen Polijā un arī Lietuvā turēja par labāko brīdi dažādu sasāpē-
jušu jautājumu nokārtošanai valsts dzīvē, jo tad nebija jāievēro ka-

raļa autoritāte. Seims restaurēja Vilhelmu hercoga tiesībās, tikai bez

tiesībām valdīt, vienīgi tāpēc, lai dotu hercoga tiesības Jēkabam. Jau-

nais karalis Vladislavs IV seima lēmumu apstiprināja. Tomēr Vladi-

slavs sākumā negribēja Kurzemi dot Jēkabam, bet gribēja to paturēt
savai ģimenei. Lai nogludinātu Jēkabam ceļu uz hercoga troni, Frīd-

richs 1638. g. landtāgā atteicās no varas Jēkabam par labu. Jēkaba

tiesības karalis, atdūries savos nolūkos uz savu valstsvīru pretestību,
atzina, tikai Jēkabam bija jāuzceļ Jelgavā un Kuldīgā katoļu baznīcas,

un Kurzemei tika uzlikts pienākums nākotnē, kad Polijā un Lietuvā

seims nolems maksāt nodokļus, arī maksāt Polijas un Lietuvas valstij
10.000 florīnu. Kad Jēkaba tiesības bija atzītas, Frīdrichs savu at-
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teikšanos atsauca un nodzīvoja vel līdz 1642. gadam. Pēc viņa nāves

bez traucējumiem sāka valdīt Jēkabs.

Par Jēkaba laikmetu mums ir visplašākā literātūra, kas pieejama.
Tāpēc par viņa valdīšanas notikumiem varu sīkumos nerunāt. Apstā-
šos tikai pie dažām lietām.

Jēkabs, būdams Vakareiropā, iepazinās ar merkantilisma mācī-

bām. Ar to palīdzību viņš gribēja iegūt bagātību. Bagātība viņam va-

rēja dot neatkarību no muižniecības, drošu uzstāšanos pret to un arī

labu stāvokli pie ķēniņa. Nauda palīdz atrisināt arī politiskus jautā-
jumus.

leskatoties Jēkaba darbībā, gribas viņā izšķirt divas puses: Jē-

kabu kā hercogu un Jēkabu kā uzņēmēju — fabrikantu un tirgotāju.
Kā uzņēmējs Jēkabs stādāms ļoti augsti. Rūpniecībā un tirdzniecībā

viņam bija plašs vēriens, lielas organizātora dāvanas un spoži panā-
kumi. Rūpniecību Kurzemē dibināt sāka jau viņa tēvs Vilhelms, kas

ieguva Kurzemei sievas pūrā Grobiņas novadu. Jēkabs tāli pārsniedza
tēva sapņus. Viņš prata ražot. Arī tirdzniecībā viņš bija apdāvināts.
Saviem ražojumiem viņš prata atrast tirgus, ieguva vietas, kur varēja
ērti un lēti dabūt vielas savām fabrikām un arī preces, ko pārdot kai-

miņu zemēs. Kā tirgotājs, kas grib gūt peļņu, viņš bija bez aizsprie-

dumiem, kas dažam labam var nepatikt mūsu dienās. Protestants bū-

dams, dzīvodams laikā, kad protestantiem bija asas attiecības ar ka-

toļiem, viņš bija gatavs iet kopējā peļņas uzņēmumā ar pāvestu, tirgo-

jās ar vergiem, pat ar savu pavalstnieku asinīm, izīrēdams no Kur-

zemes zemniekiem sastādītos kara pulkus sava dēla vadībā Holandei.

Viņš kļuva bagāts.
Mazāk dāvanu Jēkabam bija kā valstsvīram. Labi viņam pade-

vās tie uzņēmumi, kuros panākumus viņš varēja sasniegt ar naudu,

bet kur tā nelīdzēja, tur Jēkabam bija neveiksmes. Viņa nodibinātā

rūpniecība un tirdzniecība nekalpoja zemes iedzīvotāju, bet hercoga
kases vajadzībām. Tā bija iespējama tikai tāpēc, ka Jēkaba rīcībā

bija brīvs plašo domēņu muižu zemnieku spēks. Ko zemniekiem mak-

sāja Jēkaba uzņēmumi, par to netieši varam spriest pēc zemnieku tiek-

smes viņa valdīšanas laikā izceļot no Kurzemes uz Vidzemi. Vidze-

mes zemnieku saraksti šinī laikā uzrāda lielu skaitu ieceļojošu kur-

zemnieku, sevišķi piejūras apgabalos. Dažā vietā saimnieku vien var

saskaitīt līdz B—lo%.8—10%. No labas dzīves nebēg. Svešumā bēgļus arī

negaidīja nekādi labumi, kas varētu vilināt. Jēkaba rūpniecība neat-

rada Kurzemē sev auglīgu zemi, sabruka pirmajā politiskajā nelaimē,

nomira līdz ar savu dibinātāju. Pret Polijas un Lietuvas karali Jēkabs

bija lojāls, pildīja visu, kas bija jādara. Bet kad viņam atļāva iztu-

rēties neutrāli Zviedrijas un Polijas karā, kurā Zviedrija, izmanto-

dama ārkārtīgi grūto Polijas un Lietuvas valsts iekšējo stāvokli, gri-

bēja nokārtot veco strīdu par Polijas un Lietuvas karaļu mantošanas

tiesībām uz Zviedrijas troni un par Livonijas piederību, kas atradās

tikai Zviedrijas okupācijā, Jēkabs nespēja noturēties viņam ierādītā

stāvoklī — būt par valni no Livonijas zviedru zemēm uz Lietuvu, sa-

pinās diplomātiskās intrigās, pazaudēja brīvību un savu bagātību. Kad

sabruka ārzemes tirgi, atņēma Kurzemes kolonijas, sabruka arī Jē-

kaba rūpniecība. Jēkabam neizdevās atjaunot to pietiekoši lielos ap-

mēros pēc savas atbrīvošanās. Savos uzskatos Jēkabs nepacēlās pāri
savai apkārtnei. Viņš, kā citi, ticēja burvībām, ļaudis šķiroja pēc viņu



203

sabiedriskā stāvokļa. Sava dēla Frīdricha Kazimira audzinātājam viņš
dod instrukciju, kurā pavēl neatļaut audzēknim nekādas sarunas ar

zemākās šķiras ļaudīm. Jēkabs savas bagātības mirdzumā bija spo-
žākais Kurzemes hercogs, bet ja viņam pieiet ar valstsvīra mērogu,
tad viņš nesasniedz sava vectēva — Gotarda augumu. Gotards bija vie-

nīgais īstais valstsvīrs Kurzemes hercogu tronī.

Jēkabs nomira 1682. gadā. Savam dēlam Frīdricham Ka-

zimiram viņš atstāja sarežģītus materiālos rēķinus. Grūtības ra-

dās jau testāmenta pildīšanā. Frīdrichs Kazimirs arī nebija valdnieks,

kas prastu naudu ražot pēc tēva parauga. Ārzemēs viņš bija noska-

tījies mākslu naudu tērēt. Viņam ienāca prātā kopēt spožo galma
dzīvi, kas šinī laikā attīstās Vakareiropā pēc Francijas karaļa galma
parauga. Frīdrichs Kazimirs Kurzemē arī ierīkoja ir itāliešu operu, ir

franču kapellu. Viņam bija labi zirgu staļļi, viņš piekopa arī dārgo me-

dību sportu ar dresētiem vanadziņiem. Patika viņam arī spožie ceļoju-
mi uz ārzemēm. Trokšņa bija daudz, bet izpriecu apraksti neliecina par

labo, izkopto gaumi. Visam tam bija nepieciešama nauda. Hercogs
to meklēja spekulācijās ar domēņu muižām, naudas vērtības sama-

zināšanā un no saviem pavalstniekiem sastādītā karaspēka izīrēšanā.

Jēkabs savā bagātībā iedvesa respektu pret sevi muižniekiem, kaut

gan arī pats vairījās no sadursmēm ar viņiem; plašo uzņēmumu pār-
valdīšanā viņš rīkojās kā patvaldnieks; viņa dēlam sākās atkal cīņas

ar muižniekiem, kuru intereses hercogs aizkāra savās spekulācijās
ar muižām. Atkal Kurzemes lietās jauca karali, pavēra durvis jezuī-
tiem, kas Jelgavā ierīkoja savu kollēģiju. Katoļi izstiepa savu roku

arī pēc Piltenes, ko gan neieguva. Piltene palika pie Kurzemes herco-

gistes, kamēr še valda Ketlera nams. Frīdricha Kazimira laikā sākas

Kurzemes valsts pagrimšana, kas pakāpeniski pēc tam pieaug. Tas

notika sevišķi Frīdricha Kazimira pēcnāču laikā — hercogu Frīd-

richa Vilhelma (1698.—1711.) un Ferdinanda laikā (1711.—1737.).
Frīdrichs Vilhelms mantoja troni 6 gadu vecumā. Viņa valdī-

šanas laiks iekrita liktenīgā Ziemeļu kara laikā, kad tika pārvērtētas
un likteņa kausā pārsvērtas Austrumeiropas politiskās vērtības. Poli-

jas un Lietuvas valsts vājība, kas sāka attīstīties jau 16. gs. beigās,
nāca dienas gaismā. Pats karalis politiskās neveiksmēs nāca ar priekš-
likumu sadalīt kaimiņu starpā Polijas un Lietuvas valsti, cerībās pie-
vienot no tās kaut ko savai dzimtai valstij Saksijai. Šie Augusta II

plāni nedabūja piepildīties tāpēc, ka kaimiņiem pagaidām Polijas un

Lietuvas valsts pastāvēšana bija izdevīgāka par tās sadalīšanu. Bet

Polijā un Lietuvā sākās noteicoša Krievijas ietekme, kurai bija jāpa-

kļaujas arī Kurzemei. Krievijas ietekmei Kurzemē ceļu atvēra jaunā
hercoga precības ar Krievijas princesi Annu. Hercogs pats pēc kāzām

Pēterpilī ceļā uz mājām nomira, bet viņa atraitne, padodamās Krie-

vijas politiskiem aprēķiniem, pārnāca dzīvot uz Kurzemi. Viņa vien-

mēr noderēja par iemeslu Krievijai iejaukties Kurzemes lietās. lekšēju

ķildu un intrigu ceļā Krievija pamazām pārņem Kurzemē varu pār

muižniekiem, nobīda pie malas Polijas un Lietuvas karaļa tiesības un

vada lietas uz Kurzemes valsts galu.
Ferdinanda laikā notika pastāvīgas cīņas hercoga un muižnieku

starpā, kurās vienmēr jauca iekšā karali. Polijas un Lietuvas patrioti

gatavojās uz Kurzemes inkorporāciju: Ketlera nams ar Ferdinandu

izbeidzās, un līdz ar to zuda juridiski pamati Kurzemes hercogistes



204

turpmākai pastāvēšanai. Bet Kurzemes inkorporācija Polijā un Lie-

tuvā nemaz nepatika Kurzemes muižniekiem. Bija nepārprotami pare-

dzams, ka tādā gadījumā Kurzemes muižnieki tikai zaudēs: kroņa
muižās sāks saimniekot poļi un leiši kurzemnieku vietā, un kurzem-

niekiem, kā protestantiem, būs jāuzņemas visas tās vajāšanas no

katoļu puses, ko cieš disidenti Polijā un Lietuvā. Tas nozīmētu Kur-

zemes muižniecībai arī politiskās darbības galu. Bailes no šādām

izredzēm spiež muižniekus cīnīties par Kurzemes lēņa atjaunošanu.

Viņi gan negrib atbalstīt hercogu, tā varas vietā viņi grib nostādīt

savu varu, turēdami iekšējā dzīvē hercogu gandrīz par lieku. Ferdi-

nands arī nevēlējās Kurzemes hercogistes galu. Viņš pat apprecējās
75 gadu vecumā, bet mantinieka nepiedzīvoja. Viņa valdīšanas laiks

paiet dažādu kandidātu (skaitā ap 20) cīņās par izredzēm uz Kurze-

mes troni. Uzvarēja Krievijas kandidāts. Karalis Augusts 111 patei-
cībā Krievijai par Polijas un Lietuvas troni, ko bez Krievijas palīdzī-
bas viņš nebūtu dabūjis, Krievijai par patikšanu nokārtoja Kurzemes

lēņa atjaunošanu un hercoga cepuri nodeva Krievijas kandidātam

Ernstam Johanam Bīronam, kas sāka jaunu dinastiju Kurzemē.

Bīrona dinastijas laikā Kurzemē attīstījās tendences, kas iezīmē-

jās jau Ferdinanda laikā. Muižnieki grib būt Kurzemē valdnieki, no-

teicēji par hercogu un sevišķi par domēņu muižām. Cīņa par šiem

ideāliem notiek neveselīgā starptautiskā atmosfairā, intrigu miglā, kas

savelkas ap mirstošo Polijas un Lietuvas valsti, kura veltīgi iekšēju
reformu ceļā grib atgūt dzīvības spēkus. Valstiskie ideāli, kas Kur-

zemes muižniekiem vienmēr bija trūcīgi, Bīronu laikā dažiem pavi-

sam pazūd. Kurzemes hercogistei bija jāmirst, kā vētrā kokam ar

sapuvušu serdi. Kurzemes hercogiste mira līdz ar Polijas un Lietuvas

valsti. 1795. gada 7. martā to pievienoja Krievijai.

Ilgā hercogistes pastāvēšanas laikā Kurzemes zemnieku stāvoklis

tiesiskā ziņā gāja stipri uz leju. Kurzemes hercogistes sākumā bija
vēl brīvzemnieki, tāpat kā arī Vidzemē. Hercogistes laikā tie pazūd,

tāpat kā Vidzemē tie pazūd zviedru varas laikos. Tikai kuršu ķoniņu

cīņas par savām tiesībām pārdzīvo hercogisti. Latviešu zemnieks top

nospiests melnā strādnieka stāvoklī, kuram par atkārtotu bēgšanu
muižnieks var piespriest nocirst pat kāju. Es nevaru še apskatīt tu-

vāk zemnieku stāvokli Kurzemes hercogistē, par kuru mums ir daudz

neskaidru jautājumu, jo vēstures avoti trūcīgi.

J. Bērziņš.
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Pāreja no zviedru valdīšanas uz krievu

laikmetu

Apbrīnojams ir Austrumbaltijas liktenis! Vareni kaimiņi un bargi

ienācēji tiekušies to iegūt; gadu simteņu laikā latviešu apdzīvotā
zeme bijusi svešu varu cīņas lauks, kad zemi plosīja gabalos. Eiropā
mums zināma tikai viena analoģija mūsu zemei: tas ir Itālijas liktenis

vidus- un jaunākos laikos līdz pat tās atbrīvošanai XIX. gs.

Ikviens no valdniekiem, kam latviešu tauta bija spiesta pakļau-
ties, nesa sev līdz savas pretenzijas, savus politiskos principus, savus

pārvaldes paņēmienus; ikkatra valdības maiņa bija nevien politisks,
bet arī sociāls apvērsums. Par vienu no vissmagākām krizēm tautas

vēsturē jāatzīst latviešu pāriešana no zviedru rokām krievu rokās.

Un tas tādēļ, ka tieši tai brīdī, kad likās pamirdzam labākas nākotnes

rītausma, kad atspīdēja pirmā cerība uz zemnieku atbrīvošanu, —

tieši tad iestājās visļaunākā sociālā reakcija.
Stāvoklis izliekas vēl traģiskāks, ja iedomājam, ka zviedru varenī-

bas sabrukums nemaz nebija neizbēgams, bet ka tas radās kā sekas

veselai rindai kļūdu, par kurām galvenā kārtā atbildīgs pusģeniālais,
pusneprātīgais Kārlis XII. Ja viņš būtu koncentrējis visus spēkus cīņā

ar caru Pēteri, lai pasargātu no krievu uzbrukuma Baltijas jūras ap-

gabalus, ja viņš būtu aprobežojies vienīgi ar šo uzdevumu, kas arī

bija vienīgais reālais uzdevums pašas Zviedrijas interesēs, viņš bez

šaubām būtu uzvarējis cīņā ar krieviem; Zviedrija būtu kļuvusi par
lielvalsti Baltijas jūras krastos, pārvaldot pašu jūru un novadus ap to.

Kādēļ zviedru laikmets atstājis tik labu slavu tautā, kādēļ humā-

nais zemniekiem labvēlīgais mācītājs Jannaus 75 gadus pēc tam, kad

zviedri no Vidzemes pazuduši, vēl atceras šo laikmetu kā zelta laik-

metu, lūdz valdībai tikai vienu lietu — atgriezties pie zviedru agrārās

politikas, atjaunot zviedru valdības principus un praktiķu? Tas iz-

skaidrojams ar to, ka Zviedrijas pēdējos valdīšanas gados Baltijas

austrumos ķērās pie saviem lielajiem pasākumiem ģeniālais refor-

mātors Kārlis XI. Šo reformu būtību var apzīmēt kā pāreju no muiž-

nieku vergu turētāju likuma uz valsts dzimtbūšanu; šai jaunajā
iekārtā zemniekiem piešķīra zināmas personīgas un īpašuma tiesības,

viņus it kā pacēla līdz pilsoņu līmenim, kungiem vairs nebija tiesības

patvaļīgi ar dzimtļaudīm rīkoties, sabruka siena, kas zemniekus no-

robežoja no augstākās varas kontroles un iejaukšanās; viņi dabūja

tiesības sūdzēties par muižniekiem-arendātoriem un pat par valsts

ierēdņiem.
Zviedru reformas XVII. gs. beigās tiešām bija grandioza parā-

dība, kurai pat aptuveni līdzīgu nevar sameklēt citās Eiropas valstīs.

Bet te jāievēro, cik ārkārtīgi trausls bija Kārļa XI pasāktais darbs.

Viņa slavenais Oekonomie-Reglement, kas pirmo reizi nosaka dzimt-

ļaužu pilsoniskās tiesības, iznāca 1696. g., tikai nedaudz mēnešu

pirms reformātora nāves; praktiskā nozīme tam bija tikai kroņa
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muižās, un tās pēc krievu okupācijas saruka diezgan mazas; pārējai
tautas masai likums bija ne vairāk kā acumirklīga tiesību deklarā-

cija, kas pazibējusi kā spožs meteors.

Muižnieki ir nedomāja padoties. Viņi paļāvās uz Zviedrijas ār-

politiskām grūtībām. Vai nu zviedru valdība pati būs spiesta piekāp-

ties, vai arī muižniecība padosies svešai varai, kā to darījusi ne vien-

reiz vien; bet vienādi vai otrādi, muižnieki bija pārliecināti, ka

sagraus redukciju un atgūs agrāro varu pār zemniekiem. Vēsturnieka

rīcībā ir dokuments, kas skaidri tēlo muižniecības noskaņojumus, tās

pārliecību par savu uzvaru. Tas ir likumu krājums „Liefflāndische

Landesordnungen", kas iznācis 1705.—7. g. un kas izdots ne oficiāli,

bet privāti; to publicēja Rīgas grāmatu tirgotājs Noller's. Izdevējs ir

pilsonis; viņš šeit sakopojis rīkojumus, kas attiecas uz pilsētnieku
dzīves veidu un Rīgas iestādēm, bet tai pašā laikā arī izdarījis drau-

dzīgu pakalpojumu muižniecībai, iespiežot likumu krājumā visus

rīkojumus un noteikumus, kas derīgi un vajadzīgi dižciltīgo kārtai;

viņš it kā nolēmis pasniegt vergu turētājiem komplimentu pušķi.
Redukcijas laikmeta likumdošanas darbs šai grāmatā nemaz nav

skarts. Par to, ka zemniekiem dotas tiesības sūdzēties par muižnie-

kiem un administrāciju, ejot līdz pat visaugstākām instancēm, līdz

pašam ķēniņam, par to 1705. g. Rīgā izdotā grāmatā nekas nav

minēts. Toties pirmajā vietā iespiests slavenais 1671. g. dzimtbūšanas

likums, ko izstrādājusi pati muižniecība un ko Kārļa XI mazgadības
laikā apstiprinājusi nenozīmīgā pavaldonība. Šeit lasām nodaļu „Von

Zuschlagung der Bauern"; tā sauc muižnieku tiesības kārtot visus sa-

vus maksājumus un parādus, ieķīlājot savus zemniekus; šai nodaļā
uzdota arī takse par zemniekiem, kurus kā dzīvus vekseļus, līdzīgi mai-

ņas naudai, var atdot citam. Tālāk nodaļā „Von Ausantwortung der

Bauern" lasām, ka ikviens, kas savu pavardu uz muižnieku zemes

iekur, top dzimtcilvēks; ka dzimtļaudis „Erbbauern" saucami arī par

„Leibeigene", t. i. par vergiem. Lasām par to, ka pēc dzimtcilvēka

nāves, ja viņš pārgājis no viena kunga pie otra, sadala viņa mantu;

un likuma sastādītāji neatlaidīgi atgādina, ka zemnieka kustamās

mantas augstākais īpašnieks ir „Erbherr", zemnieku kungs un vald-

nieks. Šie noteikumi, kas pārsteidz ar savu atklāto nežēlību, parādās
dienas gaismā pēc tam, kad redukcijas laikā tie zaudējuši katru no-

zīmi. Zviedru valdība, saņēmusi savās rokās gandrīz visas privātās

muižas, šos vecos likumus būtu varējusi aizmirst. Bet tos neaizmirsa

muižniecība. Muižniecībai tie tāpat, kā agrāk, bija mīļš lolojums,

viņas sociālās gudrības auglis, dzimtbūšanas alfa un omega.

Ja 1705. g. izdotajā „Landesordnungen" krājumā izpaužas
Vidzemes muižniecības iekāres, tad šim izdevumam var nostādīt pretī
kādu citu dokumentu, kas atklāj zemnieku slepenās domas: zemnieki

to vien gaida, lai reformas turpinātos. Vecpiebalgas zemnieku lūgumā,
ko viņi iesniedz Kārlim XI 1695. g., izteikta viņu vēlēšanās, lai no-

devas graudā pārvērstu naudā, lai viņi varētu ikgadus iemaksāt no-

teikto summu ģenerālgubernatoram „tik ilgi, kamēr Jūsu Ķēniņa

Majestāte, Visvarenā Dieva apgaismota — Kura rokās atrodas arī

ķēniņu sirdis, — tiks pamudināta visžēlīgi ņemt savā valdīšanā ar

virsnieku un ierēdņu palīdzību visas ķēniņa lielas muižas, kas atrodas

Vidzemē, Jūsu Ķēnišķīgajai Majestātei par neticami lielu labumu un

Viņa nabaga vergiem par iepriecinājumu". Tādā veidā zemnieki it
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ka izteic savu ticību redukcijas svētīgai ietekmei: viņi visiem dvēseles

spēkiem ilgojas, kaut tā notiktu visā Vidzemē.

1710. g. 29. maijā muižniecība iesniedza krievu valdībai savas

vēlēšanās kā „Accordpunkte der Ritterschaft bei der Uebergabe Lieff-

lands". Muižnieki lūdza, lai atceļ zviedru agrārlikumus, lai atdod

atpakaļ reducētās muižas, lai atjauno Vidzemes autonomiju, ko

zviedri pārkāpuši. Muižniecība lūdza apstiprināt visas privilēģijas,
tiesības, paražas, immūnitātes posesijas un ienākumus, visās garīgās

un laicīgās lietās, pie kam atsaucās uz 1561. g. Privilegium Sigismundi
Augusti kā uz pamatdokumentu, kurā šīs brīvības apstiprinātas.
1711. g. sākumā muižniecība bija iesniegusi humillima desideria (vis-

pazemīgāko lūgumu un vēlēšanos), un 15. punkts skanēja šādi: „Uz

Sigismunda Augusta privilēģijas 26. paragrāfa pamata mums pieder
kriminālā un civilā jurisdikcija mūsu muižās pār mūsu kalpiem un

zemniekiem (Domestiquen und Bauren); un mēs ceram, ka šo tiesu

mums arī turpmāk atstās." No šiem vārdiem var spriest, ka muiž-

nieki gribēja, lai atceltu ienīsto zviedru institūtus, atceltu zemnieku

tiesības sūdzēties, iesniegt apellācijas un griezties pie Visaugstākā
vārda; muižnieki centās panākt, lai vispārīgi valsts vara turpmāk ne-

iejauktos kungu un zemnieku attiecībās.

Vēl skaidrāku valodu runā tie dokumenti, kas mums tēlo muiž-

nieku noskaņojumu un rīcību uz vietas. Šeit sevišķi interesanti ir

bruģu tiesnešu (Ordnungsrichter) pieprasījumi, ar kādiem tie griežas

pie centrālās muižniecības iestādes, landrātu kollēģijas, tāpat arī pie
krievu administrācijas.

Jāpatur prātā, ka bruģu tiesneši, ko muižniecība izvēlēja, bija ne

tik daudz tiesneši kā policijas inspektori, un viņu galvenā funkcija

bija gādāt par muižnieku drošību un sargāt viņu intereses, jo sevišķi

rūpēties par zemnieku klaušu un darba nastu rēgulēšanu. Nemaz ne-

bija iedomājams, ka dzimtbūšanas sistēma varētu pareizi funkcionēt

bez šiem tiesnešiem: bruģu tiesneši ķēra bēgļus un novietoja tos at-

pakaļ muižās; viņi izšķīra strīdus kungu starpā par to, vai dzimt-

cilvēks pieder vienai vai otrai muižai. Šie bruģu tiesnešu pienākumi
aizvien bija rūpēm bagāti, bet tagad, pēc kara beigām, kad sākās

muižu saimniecību atjaunošana, tie ārkārtīgi pieauga. Liels vairums

zemnieku bija aizbēguši; daudzi bija bada gados aizgājuši: kungi paši

bija atteikušies viņus barot un bija viņus padzinuši. Tagad turpretim

kungi tos meklē rokā, pieprasa, lai zemniekus atgādā atpakaļ, viņi
neievēro nekādus noilgumus, rauj ļaudis viens otram no rokām. Ar

savām pretenzijām un sūdzībām viņi bruģu tiesnešus pilnīgi apber,

un tie pavisam zaudē pamatu zem kājām, neatrazdami pietiekama
atbalsta pastāvošā likumdošanā; tādēļ jāmeklē paskaidrojumi un pa-

līdzība pie tuvākās priekšniecības, pie krievu valdības iestādēm.

Sevišķi izteiksmīgi ir 13 jautājumi, ko krievu valdības kancelejai

iesniedzis Rīgas apriņķa bruģu tiesnesis Hastfers 1713. g. 23. jūlijā.

Bruģu tiesnesis vispirms vaicā vispārīgi (1. jautājums): „Kā rīkoties

ar tiem zemniekiem, kas bada laikā — 1695.—96.—97. g._— aizgājuši

no tām muižām, kur bijuši pieaicināti, un kuri kā izputinātie un übagi

pieņemti un uzturēti svešās vietās: vai viņiem jāpaliek jaunajā vietā,

vai arī ikvienam jāatgriežas uz to vietu, kur agrāk bijis piecietināts?"
— Bet tiesnesis neapmierinās ar šādu vispārīgu jautājumu, viņš vaicā

vēl noteiktāki (2. jaut.): „Ja ar
liecinieku palīdzību var pierādīt, ka
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kungi vai rentnieki nav varējuši palīdzēt saviem zemniekiem, ļāvuši
tiem aiziet no saviem novadiem, vai tos pat padzinuši, un ja nu pēc

10 gadu notecēšanas agrākie kungi zaudējuši savas tiesības uz šiem

zemniekiem?" Tālāk (3. jaut.): ~Ja pēc bada gadiem ļaudis nonākuši

nabadzībā un viņu kungi tiem atņēmuši pēdējo mantu par to, ka tie

nav samaksājuši vajadzīgās nodevas, vai arī ja kungi zemniekus pat

labprātīgi atlaiduši, jo tie kļuvuši nevajadzīgi, kad kungam cilvēku

bija papilnam — kur šie ļaudis tagad piederīgi?" Un vēl (4. jaut.):

„Kur piederīgi kā dzimtļaudis tie jaunekļi un jaunavas, kas pēc bada

gadiem pieņemti kādā muižā un bada dēļ pievākti kā übagi no ceļa,
— vai viņi pieder pie tas vietas, kur atrodas un kur visu laiku saņē-

muši uzturu, vai arī pie tās vietas, kur dzimuši?"

Pirmajā acumirklī var likties, ka jautājumi domāti ironiski, ka tie

ņemti no kādas satiras vai pamfleta, kas tiecas norādīt uz nebūšanām

un atklāt dzimtbūšanas nejēdzību un necilvēcību. Bet tā nav, šie jau-

tājumi domāti pavisam nopietni; tiesnesim nemaz smiekli nenāk,

viņam ir rūgta īstenība, un viņš vaicā nevis tādēļ, lai pātagotu savus

dižciltīgos sūdzētājus, bet gan lai dabūtu no augstākās priekšniecības
noteiktu atbildi, kas varētu apmierināt dzimtkungu prasības.

Interesanti ir arī citi Hastfera uzstādītie jautājumi. (5. jaut.):
„Ja zemnieks-saimnieks aizgājis bez kunga ziņas un kļuvis par saim-

nieku citā svešā vietā, apstrādājis zemi un tur nodzīvojis 10 gadu:
kam tādā gadījumā pieder viņa pieaugušie bērni, ko viņš paņēmis sev

līdz un kas dzimuši uz jauna kunga zemes, vai viņi paliek pie tēva,

vai arī tiem jāiet atpakaļ pie pirmā kunga, un kam pieder tēvs?"

(9. jaut.): „Kā rīkoties, ja dzimtļaužu jaunavu vai sievieti aizprecē
uz citu novadu un viņas vīrs vai nu pēc īsāka vai ilgāka laika no-

mirst? Vai sieva jāuzskata piederīga pie tās muižas, kur viņa dzi-

musi, vai arī viņai jāpaliek tai novadā, uz kurieni aizgājusi, protams
tai gadījumā, ja viņa neapprecas no jauna? Un vai viņa var tad ņemt
līdzi savu pūru?"

Pēdējie trīs jautājumi (11., 12. un 13.) attiecas uz īpašu dzimt-

ļaužu sugu, proti uz tiem zemnieka sētas locekļiem, kas aizgājuši zal-

dātos. (11. jaut.): „Ja zemnieka-saimnieka dēls, brālis vai kalps no-

dots zaldātos vai arī iestājies zaldātos, bet pēc tam, kā to var pierādīt,

atpircies un citā vietā apmeties kā saimnieks: vai kungam ir kāda

tiesība to uzskatīt par savu dzimtcilvēku?" (12. jaut.): „Tā kā Rīgu

atdodot, visi ļaudis, kas iepriekš atradušies zviedru pulkos, atlaisti

brīvībā, tad jāzina, vai viņi pieder pie tām muižām, kur agrāk bijuši

dzimtļaudis, vai arī viņiem tiesības iet, kurp paši grib?" (13. jaut.):
„Kādam kungam pieder to zemnieku bērni, kuru tēvi kalpojuši kara-

spēkā?
"

Bruģu tiesnesis Hastfers prasa par visām šīm lietām tādēļ, ka

attiecīgi gadījumi nav paredzēti 1671. g. „Liefflāndische Landesord-

nungen". Tā tad lai cik bargi bijuši pirms 40 gadiem izstrādātie muiž-

nieku noteikumi, lai cik biezā tīklā ietīti zemnieki, tomēr izrādās, ka

vēl vajaga papildinājumu, vēl jāpavairo to ļaužu kadri, kas spiesti

kalpot muižniekam kā vergi. Un bruģu tiesnesis lūdz augstāko varu

dot šādus papildinājumus. Hastfera jautājumus var uzskatīt par

vienu no klasiskiem dokumentiem dzimtbūšanas vislielākā uzplau-
kuma laikmetā. Tie dod materiālu spilgtai un drausmai ainai. Bruģu
tiesneši sten, tik ļoti viņiem uzmācas neatlaidīgie sūdzētāji. Un tas
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notiek tādēļ, ka muižnieki, likušies uz savu muižu atjaunošanu, uz-

sākuši vārda vistiešākā nozīmē medības uz klaušiniekiem, laiž apgro-

zībā visus spēkus, dzenoties pēc dzimtļaudīm. Viņi negrib atlaist

nevienu no tās katēgorijas cilvēkiem, uz kuriem viņiem bijusi tiesība

pirms redukcijas pasludināšanas; bet ar to vien vēl nepietiek; viņi
izdomā jaunus veidus ļaužu piecietināšanai; viņi sameklē bēgļus un

izceļotājus, kas aizgājuši turpat vai pirms 20 gadiem, bada laikā, viņi
no jauna uzstāda savas pretenzijas pret tiem, ko savā laikā paši aiz-

dzinuši, viņi kāro pēc tiem, kas sev ieguvuši brīvību, cīnoties kara

pulkos. Un te nu kungu starpā iedegas neticama konkurence; strīdi

dzimtļaužu klaušinieku un strādnieku dēļ sasniedz visaugstāko pakāpi.
Šāds iesniegums, kā Hastfera raksts, zviedru laikā pavisam nebija

domājams. Jau tas fakts vien, ka dzimtkungiem varēja rasties šāda ne-

samērīgu prasību programma, liecina par to, cik ļoti zemnieku juridis-
kam stāvoklim bija kaitējusi pāreja no zviedriem krievu valdības

rokās.
'

Un nevien tiesiskā ziņā pasliktinājās zemnieku stāvoklis, bet arī

oikonomiskā ziņā. Lieta ir tā, ka zemnieku nastu rēgulēšanai, tāpat
arī nodevu normas noteikšanai zviedru valdība izdarīja rūpīgu zemes

kadastrēšanu; zemi sadalīja pēc labuma un pēc ienākuma pakāpēm;

nodokļus piemēroja zemes gabalu lielumam un ienesībai, kādu te

varēja gūt. Kolīdz nodibinājās krievu valdīšana, nodokļu sistēma'

krasi mainījās; Pētera I valdība attiecināja uz Vidzemi to nodokļu

sistēmu, kāda bija ievesta visā Krievijā — nodokļi bija jāmaksā no

personas, tā tad bija jādod galvas nauda: par apliekamo vienību, ko

sauca Hacken'u, uzskatīja nevis īpašuma lielumu un zemes ienesību,

bet gan uz šīs zemes dzīvojošo strādnieku skaitu.

1715. g. krievu valdības rezolūcija nosacīja, ka par Hacken'u

(t. i. arklu) uzskatāmi sešpadsmit darbam spējīgi vīrieši un sievietes.

Šāds nodokļu aplikšanas veids nevien lielā mērā apgrūtināja maksā-

tājus, bet sajauca arī to zemnieku nastu kārtošanu, kas bija saskaņota
ar zemes labuma novērtēšanu. Savā laikā zviedru valdība, kadastrē-

jot zemi un ievedot vaku grāmatas, kurās bija ierakstītas zemnieku

nastas, turēja muižniekus grožos — muižnieki nevarēja pārsniegt
normas robežas. Tagad krievu valdība ar vienu cirtienu sagrāva visu

nastu norēgulēšanas sistēmu; tā it kā atraisīja muižnieku patvaļai

rokas, pamudināja viņus ņemt no zemniekiem nepareizas un neliku-

mīgas nastas, vai arī — citiem vārdiem sakot — virzījās pa dzimt-

būšanas pastiprināšanas ceļu. Tādi bija traģiskie apstākļi, kas izvei-

dojušies no zviedru uz krievu valdības pārejas laikā.

Vergu turētāju pēdējās uzvaras.

Ļoti interesanta ir 1714. g. landtāga sesija. Šeit muižnieki uzstā-

jas ar visām savām pretenzijām uz zemnieku pilnīgu pakļāvību un

te arī rēgojas viņu bailes no zemnieku patvaļas. Bruņniecība izstrādā

Desideria, prasību programmu, kas iesniedzama pavaldonim. Pirmais

punkts skar pašu aktuālāko, pašu vārīgāko jautājumu. Muižniecība

domā, ka nepieciešams atjaunot sodu sistēmu par izbēgušo zemnieku

slēpšanu. Šo prasību motīvē ar to, ka zemnieki tagad saniknoti vairāk

kā jebkad un viņu ļaunprātība tos mudina bēguļot.
Muižniecība domā, ka nepieciešams četri reizes gadā visās baz-
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nīcās lasīt likumu par bēgļu slēpšanu. Sods vēl jāpastiprina ar to,

ka īpašnieks vai pārvaldnieks, kas devuši patvērumu izbēgušam dzimt-

cilvēkam, maksā likumīgajam īpašniekam visus izdevumus un zaudē-

jumus, kādi tam cēlušies sakarā ar vainīgā zemnieka aiziešanu. Tā-

lāk nepieciešams nosacīt miesas sodus zemniekiem, kas slēpj bēgļus,
vai nu bēglis būtu bijis kalps, strādnieks vai arī precēta sieviete. Tā-

lāk bruņniecība runā par to, ka jāatceļ Rīgas privilēģijas, tā sauktās

praescriptio biennalis; uz to pamata dzimtcilvēks, kas pilsētas sienās

nodzīvojis divi gadi, iegūst brīvību. Šo privilēģiju savā laikā apstipri-

nāja Stefans Batorijs un to atzina arī zviedru valdība, un muižnie-

cība neuzdrošinājās pret to kaut ko iebilst. Bet tagad, pārliecināta,
ka krievu valdība negribēs aizstāvēt pilsētu pret lauku aristokrātiju,
muižniecība sāk kara gājienu pret Rīgu.

Šim jautājumam ļoti liela praktiskā nozīme muižnieku acīs, bet

tas viņus uztrauc arī principā, jo tā ir goda lieta. Kur tad nu tais-

nība — sauc muižnieki — ja pats pēdējais pilsētnieks pēc diviem

gadiem var iegūt sev dzimtcilvēku, kas piederējis muižniekam, bet

muižniekam šādas tiesības ir tikai pēc desmit gadiem?
Tālāk muižnieki izvirza pret Rīgu citu pretenziju, sūdzas par

ļaunprātību Bauerhandel lietā. Tā sauc tirdzniecības līgumus pil-
sētas un lauku starpā, kad zemnieki pārdod Rīgā lauku ražojumus.
Muižnieki prasa, lai šī tirdzniecība būtu „brīva", t. i. lai zemnieks

tirgotos atklātā brīvā tirgū, bet nekādā ziņā lai nestātos tiešā sakarā

ar atsevišķiem pircējiem pilsētniekiem mājas kārtībā. Muižnieki uz-

stājas kā vienkāršās tautas aizbildņi un pārstāvji, viņi cīnās par to,

lai „pasargātu vientiesīgo, paļāvīgo zemnieku no viltīgajiem savtīga-
jiem pilsētniekiem", kas ataicina pie sevis laucinieku, pacienā to, iz-

sniedz viņam avansus, pērk no viņa par izdevīgu cenu produktus un

beigu beigās vēl saista zemnieku ar parādu saistībām.

Muižnieki uzņem dēmagoģisku un patētisku toni, izķer „brīvās

tirdzniecības" principu, ko pati daba radījusi visu tautu attiecībās,

principu, kas spiež pārdot preces tam, kas dod vislielāko cenu. Šo
brīvību lauž Rīgas pilsoņi, kas sev piecietina tos zemniekus, kuri

viņiem preci reiz pārdevuši; vai arī — vēl ļaunāk — rīdzinieki no-

stiprina savu varu pār tās lauku mājas mantiniekiem, no kuras kād-

reiz zemnieks savus ražojumus pārdevis. Un tad rodas „smags jūgs,
aiz kura sten nabaga zemnieks, bet no kura cieš arī muižnieki, jo
šāda veida tirdzniecība izsūc no zemniekiem visas asinis un iesaista

to neaplešamos parādos". Un īstenie uztraukšanās iemesli šādi: muiž-

niekiem negribējās, ka zemnieki attīstītu īpašas un tuvas attiecības

ar pilsētniekiem: šādi sakari varētu pavērt zemniekam ceļus uz pat-

stāvību, varētu atvieglināt zemnieku aiziešanu uz pilsētu.
Tā tad nolemts organizēt kara gājienu, lai atjaunotu muižnieku

privilēģijas un monopolus, lai pastiprinātu bardzību pret zemniekiem.

Pie ģenerālgubernātora kņaza Koribut-Goļicina muižnieki atrod de-

dzīgu atbalstu; viņš ar mieru pieļaut vislielāko stingrību, lai tikai

varētu nodibināt kārtību muižnieku īpašumos. Tomēr muižnieki ne-

paredzēja, kāds viņu lūgumam būs panākums. Cīņai ar bēgļiem ģene-

rālgubernators tūliņ ieteica visai spēcīgu līdzekli: 1716. g. martā viņš

apsolīja patentu, kas pavēlēs bez iebildumiem izdot visus bēgļus, kuri

dzimuši Vidzemē, Igaunijā, Ingermanlandē, tāpat arī citos, krievu

caram pakļautos novados; ja gadījumā prasību neizpildītu, muižnie-
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kam, kas slēpis aizbēgušo zemnieku, draud muižas konfiskācija.
Šāds ģenerālgubernatora paziņojums rada muižniekos pāniku: zāles

izrādās ļaunākas par pašu slimību, un krievu pavaldoņa centība draud

izvērsties par lāča pakalpojumu; bez šaubām, pašu starpā ļoti liela

konkurence, dzenoties pēc zemniekiem dzimtļaudīm, bet nevar jau
lauku ļaužu dēļ satricināt muižniecības īpašumu pamatus, jo muižas

ar tik lielām grūtībām nule kā atgūtas!

Steigā izstrādā remonstrāciju ģenerālgubernatoram, kurā muiž-

nieki cenšas padarīt mērenāku krievu varenā ierēdņa centību. Viņi
aizrāda, ka tik bargs sods kā muižu konfiskācija būtu šai gadījumā
nevietā un lieks: „Lai Jūsu Gaišība savas prāta gaismas vadīts

ieskata, ka ne ikkatrs, kas izrādījis nepaklausību, pelnī vienādu sodu."

Un tālāk ar pārsteidzošu atklātību muižnieki lūdz, lai no viņiem

noņem atbildību par bēgļu slēpšanu un uzveļ vainu zemniekiem. Lai

gadījumos, ja kungs nezina, ka viņa muižā uzturas bēglis, sods neat-

tiecas uz kungu, bet par to atbild bēgļa slēpējs zemnieks.

Kņazs Goļicins tik labvēlīgi noskaņots muižniekiem, ka ar mieru

atteikties no sava pirmā nodoma un izdot citu rīkojumu, kas atbilstu

muižnieku izteiktām vēlēšanām. 1716. g. iznāk patents, kura iztei-

cienos dzirdama muižnieku parastā valoda. „Ar lielu neapmieru esam

dabūjuši zināt, ka pēdējās revīzijas laikā šai zemē radušās lielas ne-

patikšanas un grūtības, jo daudzās muižās atradušies sveši zemnieki...

Vispārīgai labklājībai un visu un ikviena drošībai nepieciešams, lai

ķertos pie visstingrākiem soļiem pret šādu ļaunprātību" v. t. t.

Patentā jauna sekojošā lieta: vispirms zemnieks padarīts atbildīgs

par to, ka kunga robežās atrodas bēglis. Šis punkts patentā izteikts

šādā veidā. „Ja zemnieki bez savu kungu ziņas pietur jaunus svešus

dzimtļaudis, dod tiem patvērumu un slēpj tos, tad viņiem jāzina, ka

ikviens, kas laikā nebūs paziņojis kunga kantorī par to, ka pie viņa
atrodas svešnieks, tiks sodīts ar piecpadsmit rīkstēm pie baznīcas

staba visas draudzes priekšā. Ja zemnieks vēl pats palīdzējis svešnie-

kam slēpties un tālāk bēgt, tad viņš saņem 10 rīkstes pa 3 lāgiem,
3 svētdienas no vietas." Tādā kārtā patents pilnvaro muižniekus no-

velt atbildību no sevis uz zemniekiem par to, ka svešs dzimtcilvēks nav

izdots: pat tai gadījumā, ja muižnieks ļoti labi zinājis, ka viņa muižā

atrodas svešnieks, patents viņam dod iespēju vainu no sevis nokratīt;

viņš var atsaukties uz to, ka personīgi nepazīst visus tos, kas viņa
muižā strādā, un viņš var atbildību par bēgļa slēpšanu novelt uz to

zemnieku, pie kura svešnieks apmeties.
1716. g. patents izrādās par nepietiekamu. Tā paša gada februārī

sanāk landtāgs, kurā no jauna atskan agrākā sūrošanās. Bruņniecība
izstrādā plašu memoriālu, un tā apspriešanai kņazs Goļicins sarīko

savā pilī konferenci, kurā piedalās muižniecības pārstāvji un krievu

ierēdņi. Kā šīs konferences sekas rodas 1719. g. patents.

Ģenerālgubernators šeit runā ļoti bargā tonī. Viņš nosauc zem-

nieku bēguļošanu par „augstā mērā noziedzīgu un arī tikpat kaitīgu

nekrietnību". Viņš pasludina jaunus sodus dezertieriem un bēgļiem.
„Ja pēc šā* patenta izsludināšanas kādi zemnieki uzdrošināsies bēgt
pāri robežai uz Kurzemi vai poļu Vidzemi, un ja viņus no turienes

kaut kādā veidā atvedīs atpakaļ vai kaut kādā veidā notvers, tad

viņiem pēc īpašnieku vai pārvaldnieku norādījumiem iededzinās

kauna zīmi uz pieres, vai arī viņiem nogriezīs degunu un ausis."
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Ja muižniekiem uzreiz izdevās pārvilkt savā pusē krievu admi-

nistrāciju jautājumā par izbēgušo zemnieku vajāšanu, tad cīņa ar

Rīgu izrādījās grūtāka. Šis jautājums vispār nebija uz vietas izlem-

jams; tikai centrā, pašā Pēterburgā varēja panāk kāroto mērķi.
1721. g. nolēma sūtīt uz galvas pilsētu delegāciju, lai apsveiktu krievu

valdību ar laimīgu Ziemeļu kara izbeigšanu un ar Nīstates miera no-

slēgšanu.
1725. g. sākumā, pēc Pētera Lielā nāves Vidzemes muižniecībai

pavairojās izredzes uz panākumiem. Gvarde ceļ tronī Katrīnu I, dzi-

mušu vidzemnieci. Vidzemnieki sāk tiekties pēc vietām krievu iestā-

dēs. Vidzemes delegāta landrāta Kampenhauzena izturēšanās veidā

manāma kāda jauna drosme: viņš dod saviem kollēgām Vidzemē pa-
domus kā sastādīt petīcijas, lai panāktu Rīgas pilsētas privilēģiju
atcelšanu. Vidzemes landrāti nepievienojas Kampenhauzena optimis-

mam; strīds ar Rīgas pilsētu viņus uztrauc tādēļ, ka viņiem bailes no

intelliģento pilsētnieku veiklās dialektības, viņu indigās kritikas un

zobgalības par muižnieku aizspriedumiem; sevišķi viņi baidās no pil-

soņa Kaspari diplomātiskās veiklības, jo arī viņš devies uz Pēterburgu
aizstāvēt Rīgas intereses.

Bet viss beidzas par labu muižniekiem. 1726. g. krievu senāts

pēc Visaugstākā lēmuma atcēla Rīgas pilsētas praescriptio biennalis.

Sīs sensenās pilsētas privilēģijas atcelšanai bija liela praktiska un

varbūt vēl lielāka principiāla nozīme latviešu zemniekiem. Rīdzinieku

argumentos par labu praescriptio biennalis saglabāšanai cita starpā
atrodam tādus vārdus: ~Mēs (rīdzinieki) neradam jaunas dzimtbūšanas

no tiem strādniekiem, kas pilsētā ienāk un te paliek; viņus neviens

nespiež strādāt; viņi šeit brīvi, var meklēt darbu, kur paši grib, vai

arī, ja tas viņiem nepatīk, atgriezties pie sava agrākā kunga". Pro-

tams, ka pilsētas privilēģijas ietekmes loks nebija liels, bet bija sva-

rīgi, ka ar praescriptio biennalis atcelšanu pilnīgi zuda ikkatra iespēja
zemniekiem kļūt brīvībā.

Praescriptio biennalis atcelšanu var uzskatīt par dzimtbūšanas

attīstības kalngalu Vidzemē. Muižniecība bija sasniegusi savas uz-

varas augstāko kulmināciju. Muižniekiem pat nebija aizdomu, ka šis

sasniegums līdz ar to ir arī pēdējā viņu uzvara. Jau trīsdesmito gadu

beigās muižniecība saņēma no krievu valdības pirmo brīdinājumu:

Pēterburgas justic-kollēģija atsūtīja pieprasījumu, par to, kur esot

robeža muižnieku varai pār zemniekiem. Bija jāatbild, jāattaisno
sava neierobežotā kundzība — šī atbilde Vidzemes vēsturē pazīstama
kā Rozena deklarācija. Šai 1739. g. epizodē viss visaugstākā mērā in-

teresants un zīmīgs.

Justic-kollēģijas pieprasījums pamatojās uz kādu sūdzību, ko

bija iesniedzis Igaunijas zemnieks par savu kungu un par gubernā-

toru, kas šo muižas kungu bija atbalstījis; abiem pārmeta nelikumīgu
rīcību un nežēlīgu izturēšanos. Liekas pilnīgi kā brīnums, ka neat-

laidīgajam un drosmīgajam zemniekam izdevies nokļūt līdz augstākai

impērijas tiesu instancei.

Valdības kollēģija savukārt lietas apstākļus atzina par tik svarī-

giem, ka šai jautājumā nosūtīja vispārīgu pieprasījumu Vidzemes

muižniecībai. Kollēģija vaicā: 1) vai kungiem ir vara pār zemniekiem

un viņu mantību, un cik tālu šī vara sniedzas; 2) vai kungiem tiesī-

bas pēc savas patikas paaugstināt zemnieku nodevas un klaušas;
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3) cik liela mera viņiem tiesības piespriest zemniekiem miesas

sodus.

Vidzemes muižniecībai uzstādītie jautājumi acīm redzot slēpa
sevī zināmu kritiku: jau tas fakts vien, ka šādus jautājumus uzstādīja,
norādīja uz to, ka krievu valdības iestādes uzskata muižniecības

rīcību par likumu pārkāpšanu attiecoties uz zemniekiem. Jāapstājas
arī pie tā fakta, ka pieprasījums nāk Annas loannovnas valdīšanas

laikā, kad galmā valdīja vāci, īpaši baltieši; un tomēr krievu valdības

orgāni nemaz netiecās pieļaut pilnīgu muižnieku patvaļu Vidzemē.

Landrātu kollēģijas sastādītā atbilde, ko parakstījis rezidējošais land-

rāts Rozens, ir mēģinājums, cik asi vien iespējams, pretoties tam, ka

krievu vara iejauktos muižnieku un zemnieku attiecību kārtošanā.

Paklausāmies, ko saka landrāts; viņa atbilde aptver visspilgtākā
veidā muižniecības pasaules uzskatu. Rozens apgalvoja, ka neiero-

bežota kungu vara pār zemniekiem izriet no iekarošanas fakta; tā

iegūta ar vācu iekarotāju zobenu; zemnieki pilnīgi zaudējuši brīvību;

viņi nav uzņemti kā brīvi republikas locekļi, bet gan kā Leibeigene,
t. i. vergi, pierakstīti pie muižām; viņus līdz ar muižām var pārdot,
atstāt mantojumā, ieķīlāt. — Tālāk. Tā kā zemnieks, personīgi un

ar savu miesu, pilnīgi pakļauts kungam un ir viņa īpašums, tad nav

šaubu, ka kungam pieder arī visa zemnieka manta, kas uz kunga
zemes iegūta. Tādēļ muižniekam pieder tiesība rīkoties ar zemnieka

mantību, pavairot to, samazināt un mainīt tās apjomu un veidu. ■—

Beidzot jautājumā par bruņniecības tiesībām uzlikt zemniekiem mie-

sas sodus, Rozena deklarācija ziņo, ka no vispārējās kungu varas

izrietot jus vitae et necis (dzīvības un nāves tiesības) attiecībās pret
zemniekiem. Uz Sigismunda Augusta privilēģijas pamata muižnieki

tiešām sprieduši civilo un kriminālo tiesu par zemniekiem; bet bruņ-
niecība pati labprātīgi atteikusies vēlāk no savām jurisdikcijas tiesī-

bām, un tās pārgājušas uz valsts tiesām. Bet muižnieki saglabājuši

mājas disciplīnu un tiesības spriest tiesu par tādiem pārkāpumiem,
kas neprasa nāves sodu, tai starpā paturējuši arī tiesības sodīt ar

rīkstēm, jo paši zemnieki lūguši, lai šo sodu paturot kā sensenu iera-

dumu.

Rozena deklarācija, kas balstās uz rupjiem sagrozījumiem un ne-

pareiziem norādījumiem, visai mulsinājusi jaunākos muižniecības

apoloģētus. Viņi uzpūtīgi kareivīgajam landrātam nostāda pretī tā

paša laikmeta Vidzemes bruņniecības likumu krājuma projektu, kas

pazīstams kā Budberga-Šradera kodeks: šeit pēc viņu domām jāmek-

lējot muižniecības, kas noskaņota liberāli un humāni, patiesie uzskati;

šeit it kā esot paredzētas divas reformas: 1) cenšanās nodrošināt zem-

niekam tiesības uz kustamo mantu; 2) dot zemniekam tiesības sūdzē-

ties par kungu nelikumīgu rīcību.

Tomēr visu to varēja apgalvot tikai tik ilgi, kamēr Budberga-
Šradera kodeka rokraksts glabājās Ritterschaftsarchīvā un nebija pie-

ejams tiem pētniekiem, kuru uzskati nesaskanēja ar apoloģētu

jēdzieniem. Tagad, kad bruņniecības archīvs ietilpināts Latvijas valsts

archīvā, atklātībai kļuvis pieejams arī likumdošanas komisijas no

1730. līdz 1740. g. izstrādātais projekts; visi apoloģētu apgalvojumi
izrādās esam tīra fantāzija, pilnīgs pārpratums. Verdzības principa
formulējumā Budbergs nemaz nepaliek Rozenam pakaļ. Viņš attie-

cina
uz Vidzemes zemniekiem romiešu likumu terminus, kas tur do-
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māti vergu un dzimtļaužu apzīmēšanai: adscripticii sev glebae addicti,

item proprii. Viņam zemnieki ~pieder pie muižām, uz kuru zemes

viņi atrodas, un turklāt tādā mērā ir muižu mantojams īpašums, ka

viņus var uzskatīt it kā par nekustamu mantu. Bet šis izteiciens

kodifikātoru tomēr pilnīgi neapmierina, un viņš to papildina citā

vietā, nosaucot dzimtļaudis un viņu ģimenes par kungu kustamas

mantības daļu. Tā ir mūsu acīs smieklīga pretruna; bet muižniecība

domāja, ka tādā veidā varēs vairāk nostiprināt zemnieku verdzību.

Principiālu atšķirību starp Rozēnu un Budbergu nav nekādu.

Budbergs labāk izglītots nekā Rozens, strādā pamatīgāk, viņam vairāk

laika savus formulējumus apdomāt. Lai gan Budbergs izlieto mācītus

terminus un paņēmienus, viņš tomēr nav varējis atturēties, neizpaudis
naida un nicināšanas zemniekam. Tā, piemēram, kad viņš runā par

ļaunprātīgu īpašumu robežu pārkāpšanu, viņš tēlo šo pārkāpumu
kā kaut ko tādu, kur vienīgi zemnieks var vainīgs būt. Likumdevējs

pēkšņi atraujas no sava sausā, lietišķā tiesneša un administrātora toņa

un sāk runāt satracināta muižnieka valodu: ~Pieredze pietiekoši mūs

mācījusi, ka lielākā daļa noziegumu izdarīta aiz zemnieku ļaunprā-

tīgas savtības."

Jāaizrāda arī uz sodu bardzību, kādu Budberga kodeks uzliek

zemniekiem, ja tie neklausa kungam un savam tuvākam priekšnie-
kam: par rupju izturēšanos, rīkojumu neizpildīšanu un pārkāpšanu;

par stārastu un pārvaldnieku aizkaršanu darbiem soda ar miesas

sodiem, līdz pat labās rokas nociršanai; par muižas kalpotāja nogali-
nāšanu draud nāves sods un mokas uz rata; par muižnieka aizkar-

šanu vārdiem — nežēlīgi sitieni, par kunga ievainošanu — nāve uz

moku rata.

Rozena un Budberga izrādītā kaislība ļoti izteiksmīga: muižnieki

nervozē, uztraucas, jo viņi jūt neapmieru, apspiestu rūgšanu zemnieku

starpā. Trīsdesmito gadu kodifikātori un administrātori strādāja ne-

miera atmosfairā, nepaklausīgu, satracinātu zemnieku ielenkti; galvā

viņiem spokojās terroristisku likumu projekti; trīsdesmito gadu
kodeku var nosaukt par kara stāvokļa likumu. Muižniekiem it kā

sāk rēgoties nemieru spoks.
1739. g. muižniecības konventā dzirdama sūrošanās, ka kaimiņu

novados ap Pliskavu, īpaši Pečoru klostera zemēs, slēpjoties liels vai-

rums Vidzemes aizbēgušo zemnieku. Sanāksme nolemj par to ziņot
oikonomiskās pārvaldes štathalteram (tas ir kroņa īpašumu pārvald-

niekam) Štakelbergam un pieprasīt, kādus soļus viņš ieteic šai lietā.

Štakelbergs ķērās nopietni pie lietas: ģenerālgubernātoram jādabū no

valdības atļauja nosūtīt no Rīgas uz robežu simts vīru lielu nodaļu, jo

sevišķi uz Pečoru klosteri; „muižnieku kungi lai paši norāda, kādās sā-

džās paredzams notvert bēgļus; šīs ziņas jāievāc tieši no muižniekiem,

jo citu kārtu ļaužu izprašņāšanā jāsaduras vienīgi ar mānīšanos un

slēpšanu; bez tam jāpastiprina pierobežas sardze, lai aizkavētu turp-
māku bēguļošanu".

Štakelberga memoriālā ir zīmīgi izteicieni, kas patapināti tai

pašā leksikonā, ko izmantojuši arī Budbergs un Rozens: „Posesori

nespēj savaldīt savus zemniekus un piespiest viņus izpildīt savus pie-

nākumus, muižas panīkst. .
.

Vēl ļaunāk — zemnieku niknums ne-

parasti liels, viņi uzdrošinās kungiem draudēt, ka aizdedzināšot ēkas

un pēc tam aiziešot uz Krieviju, uz ko viņus pavedina citu ļaunais
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piemērs. Nesen Moizekates pārvaldnieku zemnieki pat nogalinājuši,
bet slepkavas aizbēguši uz Krieviju un patlaban tur dzīvo drošībā."

Ar to es šodien beidzu. Es gribēju jums attēlot apstākļus, kādi

bija Vidzemē krievu valdīšanas pirmajos trīsdesmit gados: tie bija
latviešu tautai vissmagākie laiki.

Latviešu lauku dzīve astoņpadsmitā gadsimta beigas.

XVIII. gs. otrā puse ir slavena ar apgaismotāju darbību un

rakstiem. Atceroties tik spožus Vidzemes vācu literātūras vārdus, kā

Eižens, Hupelis, Jannaus, Snels, negribot jāteic, ka nevienā Eiropas
zemē intelliģence priekšrevolūcijas laikā nav parādījusi tik lielu inte-

resi zemniecībai, kā Vidzemē. Uzņēmuši sevī humānisma idejas un

vēlēdamies palīdzēt novārtā atstātai nomāktai tautas masai, vācu

apgaismotāju laikmeta darbinieki atklāja sev pavisam līdzās it kā

jaunu, līdz tam nepazītu pasauli un darīja visu ko varēdami, lai to

apgaismotu, darīja visu, ko vien spēja kā rakstnieki un sludinātāji,
kā ziņu devēji un sabiedrības domas iedvesmotāji. Izteicoties vec-

laicīgā valodā, gribas sacīt, ka viņi izpirkuši daudzu savu tautas

brāļu, iekarotāju un tautas apspiedēju, grēkus.

Vismērenākais un visuzmanīgākais no viņiem visiem ir Hupelis,
kas uzrakstījis monumentālo darbu Topographische Nachrichten von

Lief- Esth- v. Kurland. Hupelis visvairāk dara patiesā stāvokļa ap-
rakstīšanā. Viņa liecinājumam jo lielāka interese tādēļ, ka viņa
gaume un jēdzieni viņa spriedumus sliec par labu valdošai šķirai, un

ka tādēļ nekādā ziņā nevar viņu turēt aizdomās, ka viņš būtu gribējis
nomelnot muižniecību. Drīzāk, tieši otrādi, jābaidās, ka rases aiz-

spriedumi viņam neļauj saskatīt dažas pozitīvas īpašības, kas slēpjas

nomāktajās tautībās. Hupeli nevar dēvēt par dedzīgu tautas draugu,
jo vairāk vēsturnieks atrod objektīvu vērtību viņa sociālos raksturo-

jumos.

Vispirms interesanti ir viņa skaitliskie dati. Uz oficiālu datu

pamata, kas attiecināmi uz 1772. g., viņš dod Vidzemes iedzīvotāju

pārskatu pēc šķirām un kārtām. Mēs atļausimies, neminot viņa skait-

ļus, dot šeit tikai procentuālās attiecības. Tad iznāk tā: 0,5% muiž-

nieku, 0,1% garīdzniecības, 5% pilsētnieku, 1% ārzemnieku un

deviņdesmittrīs procenti ~Vidzemes dzimtļaužu".

Lūk tādas ir skaitliskās attiecības šai vecajā priekšrevolūcijas
laikmeta sabiedrībā. Tādā veidā Vidzemē visi iedzīvotāji, atskaitot

niecīgu muižnieku, garīdznieku un pilsētnieku mazākumu (kopā
6,6%), bija vergu masa — lieflāndische Erbbauern.

Vidzemes iedzīvotājus var sadalīt nevien no sociālā viedokļa, šķi-

rojot brīvos un nebrīvos jeb dzimtļaudīs, bet te iespējams arī kāds

cits sadalījuma princips — rases jeb nācionālā pazīme, kas tomēr

sakrīt ar pirmo. Šī sakrišana tik pilnīga, ka Hupelis abus šķirojuma
veidus apvieno un sajauc pazīmes. Viņš saraksta divas lielas nodaļas
ar šādiem virsrakstiem: Von den Deutschen ūberhaupt — Von den

Bauern ūberhaupt; un viņš paskaidro, ka „deutsch" ir sinonims brī-

vam cilvēkam, un otrādi Bauern attiecināms vienīgi uz iedzimtajiem,
turklāt nebrīviem ļaudīm.

Par pilnīgo atšķirību divu rašu, iekarotāju un uzvarēto, starpa,
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Hupelis runā daudzas reizes savā darbā. Lai gan viņš pārliecināts,
ka vācu tautība kulturālā ziņā pārāka, viņš tomēr domā, ka nici-

nāšana, ar kādu vāci izturas pret latviešiem un igauņiem, sniedzas

līdz nejēdzībai. Lūk viņa paša vārdi: „Daudzi vācu amatnieki dzīvo

uz laukiem muižās kā važoņi, sargi un krogu turētāji; bet lai cik

nabadzīgs būtu šāds kalpotājs, viņš izturas pret zemnieku ar smiek-

līgu augstprātību, un zemniekam viņš jāgodā par kungu. Šāda veida

lepnums, izšķērdība drēbju un citu izdevumu ziņā, kam vēl pievie-

nojams slinkums, — tie ir vācu starpā valdošie netikumi."

Tikpat bezpartejiski Hupelis atzīmē visas ļaunās sekas, kādas

rodas no divu rašu nesaprašanās un naida. Tā viņš stāsta, ka pil-
sētās vācu meistari noteikti atsakoties pieņemt darbā latviešus un

igauņus. Tas ļoti nepatīkami — saka viņš — jo šejienes iedzīvotā-

jiem neapšaubāmi ir spējas piesavināties lasīšanas mākslu un tech-

niku, ko viņi lāgiem pilnīgi negaidīti arī parāda jūrniecības nozarē,

kuģu būvē, juvelieru darbā, ādas apstrādāšanā, tāpat arī kā pavāri,
mednieki v. t. j. pr.

Tālāk Hupelis stāsta, ka ļoti nedaudz kungu atļaujot saviem

zemniekiem mācīties lasīt un rakstīt: viņus kremt bailes, kaut tikai

zemnieks neizmantotu savu rakstu valodas prasmi, lai izrakstītu sev

brīvības grāmatu vai pasi — aizbraukšanai uz ārzemēm. Un tomēr

ir puiši, kas bez kādas mācīšanās uztvēruši rakstu mākslu un uz

spieķiem un birkām izdara sarežģītas piezīmes un aplēses.
ledzimtie ienācējiem atmaksā ar to pašu — vairās viņu, neuzti-

cīgi, aizvien gatavi kaitēt svešniekiem. Spilgti izpaužas nācionālais

naids, kad lieta grozās ap kunga mantas sargāšanu, kuru zemnieki

uzskata par tādu, kas iegūta ar viņu pūliņiem, kas viņiem it kā at-

ņemta. Rijnieki bezkaunīgi daudz zog no kunga krājumiem, bet šo

zādzību nemaz neuzskata par ļaunu rīcību; kad viņi krogū iedzēruši,

viņi ar to pat dižojas: „mēs jau ņemam paši savu, ne svešu mantu";

no saviem tautiešiem viņi zog daudz retāk. Ir vēl kāda nozare, kur

saduras abas tautības. Kā Hupelis saka, tad muižniekam esot liela

tieksme pavest lauku meitenes, jo vairāk tādēļ, ka iedzimto rase viņus
valdzinot ar savu dabisko skaistumu. Lūk tādēļ uz laukiem dzimt-

ļaužu starpā tik daudz nelikumīgu bērnu, kuru tēvi esot muižnieki.

Bet paši zemnieki nosodot šādu savu sieviešu piekāpību pret sveštau-

tiešu kundziņiem. Hupelis atstāsta gadījumu, kad latviešu muižas kal-

pone nositusi savu kungu, kas gribējis aizkārt viņas godu, un ka

par to viņa aizsūtīta spaidu darbos uz visu mūžu; viņš piebilst: „pret
kādu zemnieku puisi viņa neizturētos tik nepielūdzami".

Par to, ka zemnieki varētu samierināties ar savu likteni, nevar

būt ne runas. Viņi neko tā nemīl kā brīvību. Un sacelšanās tādēļ
nebeidzas. Pavisam nesen vēl sapulcējies liels bars; viņu vadonis at-

saucies uz bībeli un paskaidrojis, ka pēc Jaunās derības visāda veida

verdzība atcelta; viņš paguvis visu pulku iedvesmot uz asiņainiem

darbiem, un daži, klausīdami aplamām baumām par brīvību, izdarī-

juši daudzus pārkāpumus. Citi visiem dvēseles spēkiem gaida ārēju
ienaidnieku cerībā, ka, iebrukuma laikā, paši varēs stāties ienaid-

nieku rindās un atriebties saviem apspiedējiem. Šur tur nogalina

kungus un pārvaldniekus. Ir gadījumi, ka zemnieki ietiepīgi novada

savas sūdzības līdz augstākajai apellācijas tiesai, un ir citi gadījumi,
kad zemnieki pretojušies viņiem uzliktajiem sodiem un pārmācībām.
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Ne ar ko neizdeldējama brīvības mīlestība izpaužas visdažādākos

veidos: daudzi visiem spēkiem cenšas nokļūt brīvībā.

Visi tie zemnieki, kas sev pērk brīvības grāmatas, vai arī tādas

dabū kā atalgojumu par kalpošanu savam kungam, tāpat tie, kas

nenes darba klaušas, bet tā vietā maksā nodevas naudā, beidzot ļoti
daudzi bēgļi — visi ir pierādījums tam, ka arī bez iepriekšējās saga-

tavošanās viņi nobrieduši brīvībai.

Par dzimtbūšanu Hupelis saka: „Es nekādā ziņā neaizstāvu ver-

dzību, es tikai gribu mīkstināt šā izteiciena pretīgo noskaņu. Tais-

nīga un krietna kunga valdīšana — un tādam vajadzētu ikkatram

būt — tur, kur kungs un viņa vergs atzīst likumu, verdzība nav tik

briesmīga, kā to iztēlo." — Bet te jāvaicā: vai Hupelim daudz tādu

piemēru, kur muižnieki tēvišķīgi izturas pret zemniekiem?

Hupelis ne vienreiz vien atkārto, ka ir ne tikai necilvēcīgi kungi,
kas vienaldzīgi pret zemnieku likteni, bet ka ir arī labi un uzmanīgi.
Tomēr visi šie mierinājumi, kuriem nav reālu illūstrāciju, atstāj diez-

gan bālu iespaidu. Tāda ir lauku aina, kad runā par morāliskām at-

tiecībām. Bet jāpieskaras tikai dzimtbūšanas oikonomiskajai pusei,

un tūliņ atkrīt visi iebildumi, visi mēģinājumi mīkstināt drūmo īste-

nību; šeit viss vienā tonī, nav nekur gaiša stara; dzimtbūšanas saim-

niecība, klaušas un nastas zemniekiem nes tikai postu un tos izputina.
Bez jebkādas kautrēšanās Hupelis stāsta par zviedru politikas

svētīgo nozīmi zemniekiem. Tais laikos administrācija rūpīgi gādā-
jusi par zemniekiem, tādēļ arī privātiem īpašniekiem vajadzēja rūpīgi

pret viņiem izturēties; muižnieki nedrīkst paaugstināt prasības pāri

normai, kas ierakstīta vaku grāmatās. Kādreiz negaidīti izrādās, ar

cik labām jūtām zemnieki atceras šo laimīgo laiku.

Jo sevišķi viņi saudzēti kroņa muižās. Piemēram, ja zemniekam

bijušas jāstrādā tikai trīs dienas nedēļā, tad viņu nekādā ziņā nebijis
iespējams nolikt darbā rijā, jo kā rijniekam viņam būtu visa nedēļa

jāpavada muižā; un ja viņam pļaušanas laikā būtu nācies nostrādāt

dažas liekas dienas, tad par tām zemniekam katrā ziņā bijis jāsa-
maksā. Lūk kādēļ muižnieki tolaik nelabprāt rentējuši valsts muižas.

Tagad jau pavisam citādi: valdība vairs nemaz nekontrolē, un muiž-

niekam neviens neliedz patvaļīgi paaugstināt savas prasības. Šai

ziņā stāvoklis aizvien top ļaunāks un ļaunāks. „Vispārīgi — saka

Hupelis — daži kungi spiež zemniekus strādāt, kā viņiem ienāk prātā,
un ņem no zemnieku sētām tik daudz pajūgu un cilvēku, cik

vien spēj."
Šādi, pārslodzīti nastām, zemnieki pa vislielākai daļai nevar iz-

kļūt no nožēlojama saimnieciska stāvokļa. „Velti šeit meklēt turīgus

saimniekus"; kaut kur ir tādi, kam (slepeni) pieder daži simti skaidrā

naudā, un bez tam kustamas mantas par simt vai divsimt rubļiem.

Daudziem tomēr ir tikko trūcīga iztika, un vēl vairāk ir pavisam

nabadzīgu zemnieku. Agrāk viņi visi bijuši turīgāki.

Latvieši, vispārīgi sakot, nelabprāt saskalda savas lielās ģimenes
daudzās sīkās, lai neradītu no vienas bagātas saimes daudzas vairā-

kas nabadzīgas, valstij, kungam un pašiem sev par postu; bez tam

viņi uzcītīgāki kā igauņi; bet arī viņu starpā tagad daudz nabadzības.

Citu reizi krogū, kad vīns atraisa mēli, viņi pārrunā par savu mantu,

bet vispārīgi gan zemnieks cenšas noslēpt savu turību aiz bailēm, ka

tikai kungs nepalielinātu klaušas. Ļoti īpatnēji Hupelis runā par
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divējādu zemnieku dzīves veidu, par dzīvi ciemos un viensētās. Cie-

mos pa lielākai tiesai dzīvo igauņi, kamēr latvieši labprātāk dzīvo

viensētās. Hupelis domā, ka pēdējais saimniecību veids vecāks, pat

pirmatnējs, un tai pašā laikā arī izdevīgāks saimniekam: lai gan

vilkam jātur pašam savs gans vai vismaz kāda vecenīte, kas sargātu

māju un mantību, tad tomēr viņam viss pa rokai, ir lauks, ir pļava,
ir ganības un kaimiņu lopi viņam nenodara zaudējumus. Jo sevišķi
šie latviešu viensētnieki mīl dzīvot mežā, kur viņiem tuvumā atrodas

arī kurināmais materiāls.

Pastāstījis par šīm lauku mājas saimnieka rūpēm, apliecinājis,
ka latviešu zemnieks ir uzcītīgs un sapratīgi saimnieko, Hupelis ķeras

pie kāda fakta, kas nāvē visu dzimtbūšanas sistēmu, fakta, ko viņš
atstāsta viņam īpatnējā episki mierīgā formā. „Mežā labprāt apmetas
bezzemnieki un pirtnieki; tur viņi var art retaines un pļaut sienu

izcirtumos, neko par to nemaksājot."
~Tie kungi, kas aiz savas iecietības viņiem uzdod maz darba,

drīz vien cietīs no klaušinieku trūkuma, jo ir gadījumi, kad zemnieks

pamet savu saimniecību, pat aizdedzina savu māju, lai kā bezzem-

nieks izmantotu visas ērtības; tad viņš strādā visaugstākais divas

dienas nedēļā, viss pārējais laiks pieder atpūtai un paša labumam;

viņš strādā tikai tad, kad izsalcis, bet māju saimniekam viņš jāatalgo

par niecīgiem pakalpojumiem ar krietnu gabalu krūmāju zemes, un

turklāt vēl jāuztur viņš, un jādod viņam labība." Šeit jau kommen-

tāri lieki; kādam gan jābūt zemnieka stāvoklim, nastu nomāktam, ja

viņš ar mieru pats izvēlēties bezzemnieka likteni!

Lasot šo pārsteidzošo atzīšanos, mēs ne uz acumirkli nevaram

aizmirst, ka to mums stāsta mācītājs, kas dzīvo nejēdzīgo un riebīgo
paradumu pašā serdē, un šai gadījumā ir vairāk nekā tikai skatī-

tājs. Viņš nevar palikt neutrāls šai ikdienas nepārtrauktajā mūžīgajā

cīņā starp muižniekiem un pārvaldniekiem no vienas — un zemnie-

kiem no otras puses.

Hupelis nodaļā ~par garīgo kārtu" ar patosu sludina, ka mācītājs
zemnieku un muižnieku strīdos esot „vienīgais patvērums" apspiesta-

jiem zemniekiem, ka viņš varot būt vājākā aizstāvis. Praksē tomēr

šāda aizstāvība ir ļoti aprobežota. Hupelis min tikai tos gadījumus,
kad muižnieks bez pietiekama pamata liedz citas muižas zemniekam

precēt savu kalponi: „zemnieks neuzdrošinās strīdēties ar bagāto

aristokrātu; līdz tiesu instancei tālu; viņa paša kungs negrib iejauk-
ties, lai nesapītos kādā procesā; vislabāk šeit jautājumu var izlemt

mācītājs". Un tas nu arī viss, ko no Hupeļa dzirdam par mācītāju ie-

spēju uzstāties kā zemnieku aizstāvjiem. Tas gan ir visai maz, īpaši, ja

ievēro, ka zemniekam tomēr bijis jāriskē sūdzēties, jo citādi mācītājs
nekā nebūtu dabūjis zināt par viņa grūtībām; pēc likuma zemniekam

jāuzrāda mācītājam muižnieka izdota apliecība, ka viņam atļauts

precēties, un bez šādas apliecības mācītājam nav tiesības laulāt.

Bet mums tiesības jautāt: vai tiešām nav citu gadījumu, kad

mācītājs varētu zemniekus pārstāt? Vai tiešām mācītājam uz laukiem

nav izcils sociāls stāvoklis, kas viņu paceltu pāri citām kārtām vai

nostādītu vismaz ārpus tām? — Uz šo jautājumu, diemžēl, nākas

atbildēt ar noliegumu, un Hupelis šādai atbildei dod pietiekami daudz

vielas.

Tai paša nodaļa viņš raksturo mācītājmuižas saimniecību, pie
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kam sevišķi izceļ to, ka mācītājam ir visas muižnieka tiesības un

priekšrocības. „Ikvienam lauku mācītājam — saka viņš — ir savi

tīrumi, bet ne ikkatram ir savi zemnieki. Pēdējā gadījumā draudzes

zemniekiem pēc kārtas noteiktās dienās jānāk apstrādāt sludinātāja
lauks, jānovāc raža, jākuļ labība, jāpļauj siens, jāskalda malka, jādod

apkalpošanai puiši un meitas, un viss tas jādara bez atlīdzības."

Tālāk: „Sava īpašuma robežās mācītājam pieder visas posesora tiesī-

bas kā muižas īpašniekam: viņš ir viņam padoto zemnieku kungs un

tiesnesis, ieliek viņus mājās un no turienes izliek, ņem sev par apkal-

potājiem zemnieka bērnus, viņam pieder visas īpašas tiesības, kā zve-

jas tiesības, mežs, dzirnavas, krogi, lai gan — Hupelis steidz piebilst
- mācītāju krogu pavisam maz."

Tā tad bija mācītāji, kas guva ienākumus no dzertuvēm, kas

atradās uz viņu pašu zemes! — Hupeli šis apstāklis nemaz nemulsina,

tieši otrādi, viņš mazliet apvainojas par to, ka valdība mācītājus

ierobežojusi, neļaujot viņiem dedzināt degvīnu. Viņš min jau 1730. g.

izdoto ģenerālgubernatora rīkojumu, uz kura pamata mācītājam,
kura draudze aptver piecdesmit arklus, atļauts ikgadus dedzināt ne

vairāk kā pieci mucas degvīna, un mazāko draudžu mācītājiem ne

vairāk par trim mucām.

Viņš te piemetina šādu kommentāru: ~Var būt, ka viens vai otrs

mācītājs patiešām atļāvušies kādas ļaunprātības, kaut gan vispārīgi
— ja viņš dedzina degvīnu, tad viņš rīkojas nevis kā mācītājs, bet kā

īpašnieks, kas līdzīgi dižciltīgajam nodarbojas ar saimniecību un

laukkopību, brūvē alu un t. j. pr." Pēc tam Hupelis nomierina lasī-

tāju, ka no tiesībām degvīnu dedzināt vēl neizriet tiesības ar to tirgo-
ties un turēt krogus, ko gan arī aizliedz justickollēģijas rīkojumi un

baznīcas noteikumi: ~izņēmums ir vienīgi nedaudzām mācītājmuižām,
kurām pieder privilēģēti krogi".

Negribas no Hupeļa šķirties ar šādu disonanci. Lai cik nepatī-

kami, ka viņam tādi paši aizspriedumi kā muižniekiem, bet viņam no-

pelns jau tas vien, ka viņš atklāti runā par garīgās kārtas personu

stāvokli un viņu darbību vispārējā dzimtbūšanas sistēmā. Būs tais-

nīgāki, ja lauku dzīves raksturojumu pēc Hupeļa nobeigsim ar kādu

lappusi no viņa Topographische Nachrichten, kurā autors tēlo mācī-

tāju pavisam citādā lomā nekā nule minētos mācītājus — muižniekus.

Hupelis runā par to postu, ko uz laukiem nodara bakas. Tas

viņam dod iemeslu pieskarties zemnieku māju antisanitāriem apstāk-

ļiem. „Tumšajā zemnieka istabā nav logu, vienīgais gaismas avots ir

durvis, kas tādēļ gandrīz pastāvīgi atvērtas; vējš pūš virsū slimnie-

kam, kas saslimis ar bakām, un pacientu dažu labu reizi vispār izliek

ārā aukstā gaisā." Tālāk Hupelis turpina: „priekš dažiem gadiem
viens no mūsu ārstiem sāka izlietot baku potēšanu; tolaik potēšanai

parasti sagatavojās ilgu laiku, vairākas nedēļas. Tagad baku potē-
šana plaši izplatīta, vairums mūsu ārstu to izlieto; kāds mācītājs ar

lieliem panākumiem nodevies šai lietai un izlauzis ceļu jaunajai me-

todei." Nākošajā lappusē Hupelis mums atklāj šā enerģiskā mācītāja
vārdu.

„Mācītājs Eižena kungs, aiz iemesliem, kas šurpu neattiecas,

1775. gadā labprātīgi atstājis savu vietu Tonnā un braucot uz Lie-

tuvu, kur viņam solīta mācītāja vieta, pa ceļam pieņēmis piedāvā-

jumu kļūt Jelgavā par politiskās oikonomijas profesoru; Vidzemē
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viņam ir nopelns, ka viņš potējis bakas nevien vāciem, bet arī neskai-

tāmam vairumam zemnieku bērnu, pie kam iemācījis arī citiem, to

starpā vienkāršiem ļaudīm, visus šim nolūkam vajadzīgos paņē-
mienus."

Hupelis mums tēlo latviešu lauku dzīvi, kāda tā bijusi septiņdes-
mitos gados. Viņa dotās ainas papildinājumam var noderēt Kārļa
Snela apraksti, kas atspoguļo zemnieku dzīves veidu astoņdesmitos

gados un deviņdesmito sākumā.

Snels bija Rīgas doma skolas rektors no 1780. līdz 1787. gadam

un viņa grāmata iznāca Jēnā 1794. gadā ar virsrakstu: „Krievijas

Baltijas provinču apraksts, jeb patiesas ziņas kā par Krieviju vis-

pār, tā arī īpaši par Vidzemi, Igauniju un Ingermanlandi". Pēc

sava pasaules uzskata Snels pieder tai intelliģences daļai, kas cēlusies

no garīgās kārtas. Viņam nav nekādu aizspriedumu muižnieku labā.

Lasītājam no Snela grāmatas rodas vissmagākie iespaidi: saimnie-

ciskā dzīve — īsts purvs; sociālās attiecībās tas pats naids, nevar būt

saprašanās kārtu starpā. „Muižnieki, saka Snels, nemaz necenšas uz-

labot savu zemnieku saimniecību, lai gan tas būtu ļoti viegli izdarāms,

jo zemnieki jau spiesti paklausīt bez iebildumiem."

Verdzības sekas — zemnieku tikumisko jūtu pagrimšana, nežēlīga

apiešanās ar lopiem, šaušalīgi mitekļi, slikti rati un darba rīki. pa-
tiesais iemesls latviešu un igauņu sliktajā stāvoklī meklējams viņu

kungu vienaldzībā un nevērībā, jo viņi -— ar atsevišķiem izņēmumiem

-— bez intereses un bez rūpēm noskatās, ka viņu pavalstnieki smok

visdziļākajā postā. Tā ir ļauna zīme, ja zemniecībai ar nolūku ļauj

pagrimt!"
Snels atzīst, ka muižnieku starpā ir arī labvēlīgi domājoši, kas

tiecas uzlabot saimniecību. „Bet kolīdz viņi ķeras pie kāda uzlabo-

juma un mēģina atvieglināt zemnieku jūgu, viņu ciltsbrāļi tik lielā

mērā tos apber zobgalībām un nicināšanu, ka viņiem zūd drosme

turpināt pasākto, un viņi, atmetuši visam ar roku, ļauj lietām agrāko

gaitu. Ļoti slikti, ka Vidzemes un Igaunijas muižniecība tik cītīgi

sargā savas mantotās kungu tiesības. Kas pieskāries šai stīgai, tas

kļūst viņiem visaugstākā mērā aizdomīgs, kaut arī sirdī viņi būtu ar

ierosinātāju vienis prātis. lerunājies tikai par saimnieciskiem uzla-

bojumiem, un jau viņi domā, ka lieta grozās ap dzimtbūšanas atcel-

šanu — bet tas jau pavisam cits jautājums, kas še nemaz neattiecas.

Pamēģini viņiem aizrādīt, ka viņi atstāj novārtā savu pašu labumu,

un viņi domās, ka tu stāvi zemnieku pusē."

„Es lasītājam neteikšu nekā jauna, ja īsi aprakstīšu Vidzemes un

Igaunijas zemnieku nožēlojamo likteni." Snelam liekas, ka nav valsts,

kurā verdzība izpaustos smagāki kā šeit; dzimtbūšana Saksijā un

Meklenburgā nav nekas, salīdzinot ar Vidzemi; varbūt vienīgi Polijā
vēl var sastapt kaut ko līdzīgu šejienes zemnieku apspiešanai. „Cil-

vēki, kas dzīvojuši Āfrikā un Amerikā, apgalvo, ka visnežēlīgākā ver-

dzība, kāda uz zemes lodes vien izgudrota, neesot necik bargāka par

mūsu iekārtu, lai gan šeit kungiem tā pati kristīga ticība kā kalpiem,

un viņi jau no mazatnes mācījušies par cilvēku mīlestību. Vestindijas

plantāciju īpašnieki nocērt vergam kāju, lai tas nevarētu aizbēgt; un

arī šejienes muižnieki labprāt darītu to pašu, ja vien zemnieks tādā

kārtā nekļūtu darbam nederīgs."
Snels atzinīgi atzīmē, ka krievu valdība izdarījusi tiesu reformu
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un atņēmusi muižniekiem tiesību spriest par dzimtļaužu dzīvību un

nāvi; ar uzslavu viņš min arī neseno reformu par pavaldoņa iecel-

šanu, kas prasa, lai zemnieku lietas izšķirot kā tiesneši katrā ziņā
arī zemnieki. Bet pagaidām kungiem vēl ir tiesība rīkoties ar nūju
un pātagu par vismazāko nekārtību darbā; kamēr likums nenosacīs,

ka nevienam nav brīv sist zemniekus, tikām savas neapvaldītās dus-

mas uz zemniekiem varēs izgāzt nevien kungs pats, bet arī viņa sieva,

arī viņa bērni, sulaiņi, važoņi, bet visvairāk gan pārvaldnieks un

vagari, un šie pēdējie parasti paši cēlušies no apkārtnes zemniekiem."

Gandrīz nav ticams, ka tik smalki izglītoti ļaudis, kā Vidzemes

un Igaunijas muižnieki, varētu parādīt tik lielu nežēlību. Kundzenes

savā namā un virtuvē arī neparasti bargi apietas ar kalponēm, tās

sodīdamas ar pātagu; pat novērots, ka kundzenes izrāda vairāk nik-

numa un nežēlības kā kungi. Arī bērnus jau agri pieradina pie nežē-

lības. Dažam krietnam mājskolotājam grūti skatīties šais spīdzinā-

šanās, bet viņam jācieš klusu; viņam piedos visu citu, tikai ne vergu

aizstāvēšanu.

Interesanta ir Snela piezīme par mācītājiem. ~Arī mācītāju zem-

nieki nomākti verdzībā kā visi citi. Reiz kādam mācītājam, pie kura

atradās viesi, pastāstīja, ka viņa vagars esot gandrīz līdz nāvei piekā-
vis kādu sievieti, bet viņš atteicis: „Kungi, es izspēlēju kāravu!"

Līdzīgas lietas stāsta arī cienījamais mācītājs Hupeļa kungs savās

grāmatās Topographische Nachrichten un Nordische Miscellaneen.

Šādiem apstākļiem valdot, nav jābrīnās, ka zemnieki reizēm no-

galina savus kungus. Aizvien pastāv briesmas, ka var izcelties zem-

nieku nemieri un pat dumpis. Snels stāsta interesantas lietas par

1784. g. nemieriem. Tie sākās ar uzbrukumu ģenerālgubernatoram

Braunam, kuru sagrāba aiz apkakles, izlamāja vissliktākiem vārdiem

un tikko nenosita. Dumpis izcēlies aiz pārpratuma: zemnieki bija iz-

pratuši valdības uzlikto galvas naudu tāi, ka, reiz aizmaksājuši, viņi

atbrīvojas no visām kungam dodamām klaušām un kļūst pilnīgi brīvi.

Bet tā kā viņus neatlaida brīvā, tad no vienas muižas uz otru sākās

slepenas sarunas, kas jau pieņēma nācionālas sazvērestības raksturu.

Baidījās, ka zemnieki nolēmuši Jāņos, līgo svētkos, apkaut visus

vāciešus, līdzīgi kā Sicilijas vakardievkalpošanā. Senatnē tiešām reiz

bijusi šāda sazvērestība. Bet 1784. g. vairs nebija tik ļauni. Jāņa

dienas svinēšanu tai gadā atcēla. Daudzi muižnieki aizbrauca tālāk

prom no savām muižām, bet vēlāk negribēja atzīties, ka to darījuši
aiz bailēm. Visā šai jūklī neviens cits nezaudēja dzīvību kā vien daži

latvieši, kas uzdrošinājās pretoties atsūtītajam karaspēkam. Kad viss

norima, izdibināja musinātājus un pēc nežēlīgas spīdzināšanas viņus

nosūtīja uz ilgiem gadiem spaidu darbos.

Zemnieki bieži badojas. Bet lai būtu kā būdams, kungi tādos

laikos cilvēkus un zirgus gandrīz nemaz nebaro, un vagars viņu darbu

nesamazina. Nabadzīgiem ļaudīm pa naktīm jāskrien pie kaimiņiem,
lai izlūgtos gabaliņu maizes, citādi viņiem pavisam gals klāt. Zem-

nieku apģērbs nožēlojams, pa lielākai daļai nav zeķu, zābaku vietā

vīzes. Zemnieku barība pavisam slikta: dažu labu reizi, ierodoties

pilsētā un ejot gar veikalu, kur pārdod siļķes, viņi lūdz atļauju pa-

mērcēt maizi sālījumā, lai drusku atveldzētu muti.

Bada un nabadzības iemesli meklējami vienīgi dzimtbūšanā.

Būda, kur zemnieks mitinās, zemes gabals, no kura viņš pārtiek un
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vietot savā muižā kurā stūrī gribēdams, var viņam atņemt ierādīto

zemes gabalu un atdot to citam zemniekam. Tādēļ zūd ikkatra patika

apstrādāt savu lauku. Saulainās dienās viņam jāiet strādāt kungu
tīrumā, savu druvu viņš var apstrādāt tikai sliktā laikā. Tādēļ viņš

no saviem tīrumiem nevar iegūt ir pusi no tā, kas viņam vajadzīgs
iztikai. Un tad viņš spiests iet uz muižu, lūgt aizdevumu un übagot:
vienam nav sēklas, citam nav zirga.

Bet kungi vispār nemaz negrib, lai zemnieki savas saistības no-

kārtotu — viņiem izdevīgi, ja tie nekad neizkļūst no parādiem. Ja

uzcītīgs un centīgs zemnieks nomaksās visu, kas nākas, viņu nome-

tinās uz sliktākas zemes, lai viņš atkal iekļūtu parādos un būtu dar-

biem pārkrauts bez mēra. Jāsaka gan, ka pastāv tā saucamās vaku

grāmatas, kurās klaušas skaidri noteiktas, bet ja zemnieks ir kungam

parādā, tad viņa klaušām nav nedz mēra, nedz robežu. Un ja nu

viņš vēl iedomāsies neklausīt, tad viņu sagaida visnežēlīgākā spīdzi-
nāšana un galu galā viņu vēl var pārdot prom uz svešu vietu.

Krievu valdība izdarīja tikai vienu ierobežojumu, un proti, aiz-

liedza pārdot ģimenes locekļus atsevišķi pa vienam. Muižnieks gan

reti ķeras pie šāda pārdošanas veida, jo viņam cilvēki ļoti vajadzīgi.
Vietumis izdala zāles, potē bakas, bet ūniversālais līdzeklis visu bēdu

remdēšanai — degvīns.
Snels uzskata ļaužu apdzirdīšanu par vienu no visļaunākām dzimt-

būšanas sekām un vislielāko ļaunprātību, ko atļaujas sev dižciltīgo
kārta. Snels ir pārliecināts, ka no dzimtbūšanas pagaidām nevar iz-

vairīties, ka to pašreiz nevar atcelt. Jo vairāk pārsteidz, ka vienā

punktā viņš uzdrošinās ieteikt reformu, un proti, muižnieku tiesībās

uz degvīna dedzināšanu. Šī viņa raksta vieta jāmin pilnīgi, tik izteik-

smīga tā ir. „Es gribu izteikt kādu domu, kas daudziem mūsu ap-

gabalā (Vidzemē) var izlikties paradoksāla, proti: muižniekiem va-

jadzētu atņemt tiesības uz degvīna izgatavošanu. Bez zemkopības

viņi tad nodarbotos vēl ar citām lauksaimniecības nozarēm — lop-

kopību, dārzkopību, mežkopību. Kāda svētība! Visa zemkopība iz-

vērstos pavisam citāda. Ja laupītu šo peļņu, tad viņi pieradinātu arī

savus pavalstniekus pie atturības un kārtības un nepieļautu, ka tie

savu naudiņu noslīcina kungu krogos, tai pašā laikā sūrodamies par
maizes trūkumu." Tāda ir drūmā aina, ko mums tēlo viens no lat-

viešu tautai labvēlīgākajiem rakstniekiem XVIII. gs. beigās.
Var izlikties, ka latviešu tauta, iekarotāju verdzināta, augstākas

varas neaizsargāta, no civilizētas pasaules nogriezta, bijusi atstāta

savam liktenim, un ka tas nemaz nav līdzinājies citu tautu likteņiem,
kas bijušas ierautas Eiropas notikumos. Tomēr šāds slēdziens iespē-
jams tikai paviršam skatītājam. īstenībā latviešu tauta, kas savā mil-

zīgajā vairumā ir zemnieku masa, pārdzīvojusi vēstures procesu, kas

kopējs visām tā laika Eiropas tautām.

Dzimtbūšana, kādā atradās latvieši, bija vispārēja eiropiska pa-

rādība. Tā bija viena no zīmīgākām priekšrevolūcijas vecā režīma

iekārtām; veco režīmu veidoja vesela privilēģiju sistēma, ar kuru

astoņpadsmitā gadsimtā uzsāka cīņu valsts vara un jaunais racionā-

lais apgaismes virziens. Vidzeme un latvieši nevis atradās nomaļus
no šiem vispārējiem Eiropas notikumiem un kustībām, bet var teikt,

ka te bija viens no karstākiem cīņas centriem. Šeit no vienas puses
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izstrādājās tādas padevības formas, kas galvenā kārtā nomāca tautas

masu, bet no otras — šeit uzstājās sevišķi dedzigi, sevišķi spējīgi at-

brīvošanas aizstāvji.
Ja vēsturnieks nežēlos pūles, salīdzinādams likteņu gaitas dažādās

zemēs, kur piecpadsmitā un sešpadsmitā gadsimtā ieviesās dzimtbū-

šana, viņam taps skaidrs, ka Vidzemei un latviešiem nācies pieredzēt

sevišķi smagu likteni.

Tagad atskatoties atpakaļ, mēs esam pārsteigti, redzēdami, cik

lielā mērā latviešu tautai draudējusi pilnīga izputināšana un iznīcinā-

šana —- liktenis, kas piemeklējis zemniekus Baltijas dienvidos (Mek-

lenburgā un Pomerānijā), lai tikai minētu vienu piemēru notikumu

gaitai līdzīgos apstākļos. Tomēr latviešu tauta izcieta, saglabājās
fiziski un garīgi, noturējās savā zemē, nezaudēja savu īpatnību.

Astoņpadsmitais gadsimts, par ko es jums stāstīju, bija viskri-

tiskākais periods šai cīņā uz dzīvību un nāvi. XVIII. gs. pirmajā pusē
aristokrātiskā reakcija sasniedz savus kalngalus; otrā pusē sākās ide-

jiskā atbrīvošanās kustība literātūrā, un monarchiskā vara izdara

pirmos mēģinājumus dzimtbūšanas ierobežošanā. Mēs tagad noslē-

gumā uzstādīsim tikai vienu jautājumu: kādi bija tie apstākļi, kas

latviešu tautai palīdzēja sagaidīt atbrīvošanas kustību? Šeit varam

šķirot divas iemeslu grupas: ārējos apstākļus, kas bija ārpus pašas
tautas dzīves, un iekšējos, kas slēpās pašas tautas gribā. Pie pirmās

grupas jāpieskaita vispirms iekarotāju kļūdas. Viņi negribēja pieaici-
nāt uzvarētos savas kultūras dzīvē, tieši otrādi, viņi rūpējās par to,

lai tauta paturētu savu valodu, kuru viņi uzskatīja par barbarisku

(„Tādā kārtā iedzimtajam nebūs iespējams aizbēgt" ■— paskaidro
Snels). Līdz ar to viņi atstāja nicinātiem vietējiem iedzīvotājiem vis-

dārgāko patstāvības ķīlu, palīdzēja viņiem saglabāt nācionālo seju. Tas,

kas derēja par zīmi atšķirtībai no civilizētās pasaules, kļuva par brīvī-

bas ieroci.

Otrs lielāks ārējs faktors bija valsts varas iejaukšanās Vidzemes

lietās. Krievu monarchijas politikā, protams, nav jāmeklē ideāli

mērķi: Katrīnas II un Aleksandra I frazeoloģija bija tikai skaisti žesti,

cenšanās spīdēt un dižoties Eiropas priekšā. Zemnieku jautājumu prak-
tiski izšķīra valsts vajadzības. Lai cik labvēlīgs kāds režīms būtu diž-

ciltīgo kārtai, tas nevarēja atbalstīt nejēdzīgo sistēmu, kad muižnieki

pilnīgi par velti izmanto galvenos zemes nodokļu maksātājus, valsts

budžeta atbalstītājus — zemniekus, liekot viņiem strādāt kungu labā.

Monarchijai bija jānodarbojas ar zemnieku likteni, jo to prasīja valsts

tiešās intereses.

Runāt par iekšējiem iemesliem, kas latviešu tautai palīdzējuši

piedzīvot atbrīvošanu un panākt atsvabināšanu, nozīmētu raksturot

tautas garīgo seju. Fakti, kas uz to attiecas, pieder folklorai, litera-

tūras un reliģijas vēsturei. Par cik šie fakti palīdz noskaidrot sociā-

lās kustības, vēsturnieks, kas pētī tautas sociālo dzīvi, var tikai ar pa-
teicību pieņemt tos datus, kādus viņam sniedz etnogrāfs, valodnieks

un tautas gara mantu zinātniskais pētnieks. Bet vēsturnieks var at-

ļauties nodot savu spriedumu par tautas psīchiskām īpašībām, kad

ar tām sastopas sociālo norišu gaitā.
Ka latviešu tauta bijusi spējīga uz patstāvību, uz sociālu pašdar-

bību un organizāciju, par to liecina tik spilgts fakts kā hernhūtisma

tonnu un ideju piesavināšanās.
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Es nevaru jums tagad stāstīt par hernhūtisma kustību, es tikai

atgādināšu, ka hernhūtisma sludinātāji Vidzemē pirmie deva triecienu

nejēdzīgajam un ļaunprātīgajam aizspriedumam, kas visu šejienes sa-

biedrību sadalīja augsti cienījamos vāciešos un nicināmos nevācos.

Hernhūtieši gan domāja par vienlīdzību un brālību tikai reliģijas lau-

kā, tomērtā bija cilvēka vienlīdzība un brālība neatkarīgi no kārtas, ba-

gātības un rases un tādēļ šīs sludināšanas ietekme bija neparasti

spēcīga.
Ēs atgādināšu arī, ka hernhūtieši lika lauku ļaudīm apzināties

sava dzīves uzdevuma cieņu. Šo apziņu stiprināja ikdienas prakse;
zemnieki reliģijas sapulcēs sastapās kā līdzīgs ar līdzīgu ar augstāku
kārtu ļaudīm; atgādināšu arī, ka zemnieki ieņēma arī vadītāju vietas,

viņus iecēla par vecajiem, skolotājiem, skubinātājiem, slimo kopē-

jiem v. t. j. pr. Ko vien jau nozīmē piedalīšanās vēlēšanās, garīgo brāļu

padomes sēdēs! Nemaz jau nav ko runāt par to, ka hernhūtiešu aici-

nājums, iedziļināties Bībelē, tieši iepazīties ar Evaņģēliju, daudziem

kļuva par iemeslu mācīties lasīt.

Atgādināšu arī, ka hernhūtiešu kustība sākās vistumšākajā laikā,
kad nebija tautskolu: šeit tauta parādīja savu garīgo ieņēmību un pati
tiecās pretī gara gaismai.

R. Vipers.
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Latviešu apgaismotāji XVIII gadsimtenī

XVIII gadsimteni parasti apzīmē par apgaismotāju jeb filosofu

gadsimteni. Tas tādēļ, ka šis gadsimtenis devis daudz jaunus garīgus

ierosinājumus par dzīves jēgu, sabiedriskām attiecībām, valsts iekārtu

v. t. t. Šīs jaunās idejas visspilgtāki parādījās Francijā. Franču ap-

gaismotāji kā Voltērs, Monteskjē, Russē, marķīzs Mirabo, Dalambērs,

v. c. talanta un ideju ziņā bija nepārspējami un viņu darbu slava nav

nobālējusi līdz pat mūsu dienām. Un ne tikai Francijā, bet arī citās

zemēs bija apgaismotāji, kas daudzā ziņā bija ne mazāk ievērojami
un interesanti par pieminētajiem franču autoriem. Arī Latvijā sasto-

pam tādus ievērojamus apgaismotājus, kā J. G. Eiženu un Garlību

Merķeli, kuru vārdi pārsniedz sava laikmeta un zemes robežas. Bet

tā nebija Latvijas apgaismotāju vaina, ja viņu idejas minētā laikā

šeit neatrada daudz un dedzīgus piekritējus; šeit vainojama tā iekārta

— dzimtbūšana, kas šeit pastāvēja un saistīja nebrīvībā zemes iedzī-

votāju plašāko un darbīgāko slāni — zemniekus. Vidzemes un Kur-

zemes turīgākās un izglītotākās aprindas — muižnieki un pa daļai arī

garīdznieki apgaismotāju sludinātām idejām un pasaules uzskatam pa

lielākai daļai palika sveši un naidīgi.
XVIII gadsimteņa apgaismotais cilvēks ticēja cilvēku prāta vare-

nībai un progresam un bija pilns dziļas nicināšanas pret iepriekšējiem
gadsimteņiem, kurus tas uzskatīja par rupju aizspriedumu, nezinā-

šanas un tumsības laikmetu. Apgaismotais cilvēks savā pasaules uz-

tverē bija racionālists, mīlēja dabu un visu dabisko, bija jūtīgs, pat

sentimentāls, bija cilvēces draugs (arni dc l'humanitē) un filantrops.
Šis apgaismotais cilvēks un filantrops ar visu sirdi vēlējās, lai ļaudis

būtu laimīgi, tas bija gatavs ~apskriet visu pasauli, atcelt verdzību,

iznīcināt māņticību, netikumu un ļaunumu". Būdams cilvēces draugs
un filantrops, šāds „apgaismots" cilvēks nevarēja neinteresēties arī

par vienkāršās tautas dzīvi, tās saimniecisko un garīgo eksistenci.

Marķīzs Mirabo pat sacerēja plašu darbu šais jautājumos un nosauca

to par „L
?
ami des Hommes" (Cilvēku draugs, 1755.—56.). Šinī darbā

Mirabo veltīja zemkopībai lielu ievērību: „Zemkopība ir galvenais no-

darbošanās veids, jo vienīgi tā pavairo cilvēka iztikas līdzekļus." Da-

žus gadus vēlāk (1760.) Mirabo par to pašu jautājumu rakstīja: „Visa

bagātība nāk no zemes." Un netikvien Mirabo, arī slavenais Russo

domāja gluži tāpat: „Zemkopība ir pirmais un pats cienījamākais no-

darbošanās veids."

Ja nu „zemkopība ir visu bagātību pirmavots", tad arī „zemkopja
darbs ir ne tikai ievērojamākais, bet arī galvenākais no visiem nodar-

bošanās veidiem" (Petit code dc la Raison humaine, 1789, pg. 49).
Var pat teikt, ka uz zemkopja — zemnieka pleciem balstās visa valsts

labklājība: „Trūcīgs zemnieks — trūcīga valsts; trūcīga valsts, trūcīgs
valdnieks" (Kenē).
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Tādā ziņā XVIII gadsimteņa apgaismotais cilvēks, filosofs un

filantrops, jūtīgais dabas un brīvības draugs bija gatavs ideālizēt vien-

kāršo zemnieku un viņa dzīvi. Aizraušanās ar lauku dzīvi zināmu

laiku kļuva pat par modes lietu un „filosofi nodarbojās ar zemko-

pību, bet augstmaņi atbalstīja viņu pētījumus" (1782.). Tas bija laik-

mets, kad pat garīdznieki sacerēja plašus darbus par zemkopibu,

piem., abats Rozjē (Rosier) sacerēja ~Pilnīgu lauksaimniecības kursu"

— 10 sējumos (1781.), garīdznieks Levajērs (Le Vayer) „Piezīmes par

lauksaimniecības pacelšanas līdzekļiem" (1764.) v. t. t.

Mīlēdams visu cilvēci, šis apgaismotais cilvēks tomēr bija arī

patriots: mīlot savu dzimteni un tās iedzīvotājus, šāds patriots savas

dzimtenes attīstībā un sabiedrības labklājības pieaugumā redzēja visas

cilvēces attīstības pieaugumu. „Tēvu zemes mīlestība, sabiedriskās

labklājības mīlestība — tā ir frāze, kas atrodas visu mutē", rakstīja

Francijā 1779. gadā kāds tā laikbiedrs.

Tādā ziņā var teikt, ka apgaismotais cilvēks bija racionālists,

dabas un zemkopja draugs, aizspriedumu un gara tumsības pretinieks,

apspiestās zemākās tautas aizstāvis un filantrops, savas tēvuzemes

patriots un viņas sabiedriskās labklājības veicinātājs un cēlājs. Šādu

apgaismotāju tipu sastopam Francijā XVIII gadsimteņa vidū un ot-

rajā pusē; vai arī Latvijas apgaismotājiem bija līdzīgs pasaules uz-

skats, un vai tie līdzinājās saviem tālās Francijas domu biedriem?

Lai uz to atbildētu, tad jāapskata tuvāk Latvijas apgaismotāji, kā arī

tā vide un apstākļi, kurā tie darbojās.

* *

*

Apgaismotāju kustība skāra arī Latviju. Pirmie spilgtākie ap-

gaismotāji šeit bija mācītājs J. G. Eižens un Aizkraukles barons, brīv-

kungs K. F. Šulcs. Kaut arī tie abi bija laikbiedri, tad tomēr savos

apgaismotāju darbības mērķos tie jūtami atšķīrās. Eižens savu ap-

gaismotāja un Vidzemes patriota uzdevumu redzēja šejienes dzimt-

būšanas iekārtas reformēšanā un atcelšanā un tādēļ to visiem spēkiem

apkaroja un kritizēja; Šulcs, turpretim, uzskatīja par savu apgais-

motāja un Vidzemes patriota īstāko pienākumu aizstāvēt muižnieku

privilēģijas un tiesības pret Krievijas cariskās valdības ~despotismu",
Šulcs ar visiem spēkiem centās aizkavēt dzimtbūšanas atcelšanu vai

reformēšanu, jo šāda rīcība būtu muižnieku tiesību un privilēģiju

rupja aizkaršana un nepieļaujama. Tādā ziņā būdami abi apgaismo-

tāji, Eižens un Šulcs darbojās pretējā virzienā, pie kam Šulcs Eiženu

visādi apkaroja un nomelnoja. Lai izprastu abus šos apgaismotājus

un viņu raksturīgās atšķirības, jāaplūko tie katrs atsevišķi.

Johans Georgs Eižens (1717.—1779.) nebija dzimis vidzemnieks

un jau šai ziņā ievērojami atšķīrās no Šulca, Vecā Stendera un citiem

šejienes apgaismotājiem, kas ir dzimuši Latvijā. Eižena dzimtene bija

Dienvidvācija, izglītību viņš ieguva Jēnas ūniversitātē, kur bez teolo-

ģijas pievērsa arī pienācīgu vērību dabas zinībām un kamerālistu

mācībām. Uz Vidzemi Eižens atnāca 1741. gadā, cerībā šeit sapelnīt
naudu un atgriezties tad atkal Vācijā. Tomēr īstenība bija citāda:

gandrīz visu mūžu Eižens pavadīja par mācītāju Tonnas draudzē,

Igaunijā, un tikai 1775. gadā draudzes patrons grāfs Manteifelis pa-
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nāca Eižena atcelšanu no amata. Pēc tam Eižens īsu laiku uzturējās
Pēterpilī, kur nodarbojās ar baku potēšanu, tad pieņēma skolotāja
vietu hercoga Pētera akadēmijā Jelgavā, bet arī šeit viņš ilgi nevarēja

palikt un aizgāja pie grāfa Cernišova uz Krieviju par muižas pār-
valdnieku, kur arī 1779. g. mira. Tāda īsumā ir Eižena biogrāfija.

(Plašāk skat. M. Stepermaņa — J. G. Eižens un viņa darbi par dzimt-

būšanas atcelšanu Vidzemē, Rīga, 1934.)
Savā darbībā Eižens bija patiešām dziļš un vispusīgs apgaismo-

tājs un Vidzemes patriots šī vārda vislabākajā nozīmē. Būdams dzīva

un darbīga rakstura, Eižens gribēja līdzdarboties šejienes dzīves un

kultūras veidošanā. Eiženu pārsteidza Igaunijas un Vidzemes zem-

nieku dzimtbūšanas iekārta un ar to saistītie iedzīvotāju un lauksaim-

niecības kultūras trūkumi un nepilnības. Būdams īsts apgaismotājs,
Eižens gribēja novērst šīs nepilnības cēloņus, jo bija pārliecināts, ka

cilvēka saprāts ir spējīgs dzīvi iekārtot uz daudz labākiem pamatiem,

ja tikai šos labākos pamatus attiecīgi parāda un pārliecinoši no-

skaidro. Tādēļ arī Eižens sarakstīja dārzkopības grāmatu igauņu
valodā, domājot, ka tā daudz līdzēs saimniecības kultūras pacelšanā.
Tomēr Eižens drīz konstatēja, ka dzimtbūšanas iekārtas rāmjos nav

iespējams nekāds zemnieku apgaismošanas darbs, jo dzimtbūšana

laupa zemniekam ikkatru darba prieku un vēlēšanos uzlabot savu

saimniecību. Tādēļ Eižens atrada par nepieciešamu vispirms vērst

pašu muižnieku uzmanību uz to lielo ļaunumu, kādu atnes dzimt-

būšanas iekārta zemniekiem, muižniekiem, zemei un visai valstij. Ap
1751. gadu Eižens sacerēja plašāku darbu ar šādu garu virsrakstu:

ka tādā zemnieku iekārtā, ka zemnieks ir tādējādi sava

kunga pavalstnieks, ka tam viņa lauku mājas pieder kā mantojams
privātīpašums, ne tikai kungam daudz izdevīgāk, bet vispārīgi ir vie-

nīgais pamats, uz kura balstoties valsts var kļūt visā pilnībā tik zie-

doša, cik to vispārīgi atļauj zemes dabiskais raksturs, turpretim zem-

nieku dzimtbūšana ir augstākā mērā kaitīga tiklab kungam, kā

valstij."
Šis Eižena pirmais plašākais darbs līdz pašam pēdējam laikam

bija palicis nezināms, un tikai dažus gadus atpakaļ izdevās atrast šī

sacerējuma norakstu (par to skat. M. Stepermaņa — Pirmās cīņas

par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē; I. M. M. 1931., Nr. Nr. 10—11).
Eižens šinī darbā parāda sevi kā apgaismotāju un noteiktu dzimt-

būšanas iekārtas pretinieku. Kā īsts savas zemes patriots Eižens mē-

ģināja ar prāta palīdzību noskaidrot ~lgaunijas un Vidzemes valsts

lieglaimības" pamatus un atzina, ka šīs zemes labklājība un „lieg-
laimība" (Glūckseligkeit) nav proporcionāla zemes platībai un auglī-
bai (1. §). Līdz ar to radās jautājums: „Kas ir par cēloni šādai ne-

pilnībai?" Meklējot šos cēloņus, Eižens kā apgaismotājs noteikti no-

raidīja Vidzemes muižnieku sacerēto un izplatīto leģendu par šejienes
zemnieku barbarisko raksturu: „Arī tautas garīgās spējās un raksturā

vaina nav meklējama, kaut gan pa lielākai daļai uz to mēdz atsaukties

un sacīt: „nāciju nav iespējams labot, nācija nav tāda
..

." Apgais-

motāja Eižena acīs visas tautas garīgā ziņā bija līdzvērtīgas un vie-

nīgi pašu cilvēku izdomātā iekārta veido atšķirību: „Tautas garīgo

spēju, rakstura, dabīgo dziņu un apdāvinātības pamats visām nācijām
ir līdzīgs, bet satversme, ar kuru tās savstarpēji saistītas šādās vai

citādās attiecībās, veido garīgo spēju un rakstura dažādību, saskaņā
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ar to, vai dabīgas dziņas un spējas ir vairāk vai mazāk brīvas vai

saistītas, kā to noteic šādas izdevīgas iekārtas raksturs."

Tādā ziņā Eižens noteikti noraidīja muižnieku parasto aizbildi-

nāšanos ar latviešu zemnieku nelabojamo raksturu, kura dēļ neesot

iespējamas nekādas reformas. Eižens Vidzemes zemnieku garīgo

tumsību izskaidroja vienīgi ar šejienes iekārtas trūkumiem:
„

Ka

Vidzemes tautas garīgās spējas nomākusi un galīgi samaitājusi dzimt-

būšana, tas ar šo apcerējumu tiks pietiekoši skaidri celts dienas

gaismā." Un tiešām — visu savu apcerējumu Eižens veltīja Vidzemes

dzimtbūšanas iekārtas nesaudzīgai kritikai.

Apgaismotāji bija dabas draugi un zemkopību uzskatīja par vienu

no galvenākajiem un noderīgākajiem nodarbošanās veidiem. Arī Ei-

žens bija par to pilnīgi pārliecināts un rakstīja: „Zemnieku kārta ir

galvenais avots, no kura plūst viss tas, kas sastāda kādas valsts lab-

klājību." Bez tam „katras zemes satversmē zemnieki ir lielākā iedzī-

votāju daļa". Vidzemē tie pret pārējiem iedzīvotājiem esot kā 99

pret 1. Tādēļ no valsts viedokļa zemnieku kārtai piegriežama vis-

lielākā ievērība. To prasa katra saprātīga valsts saimniecības poli-
tika. Bet Vidzemē pastāv neierobežota dzimtbūšana, tāda iekārta,

kurā zemniekam it nekas nepieder un kur pats zemnieks ir pilnīgi
sava kunga patvaļības varā. Vai šāda satversme ir saprātīga, un vai

šeit netiek pārkāptas cilvēku dabiskās tiesības? Apgaismotājs Eižens

uz to tad droši un nepārprotami pasaka: „
Daba dod katram cilvē-

kam tiesības rūpēties par savu paša labklājību, tā tad patiesībā nav

divējādu cilvēku, no kuriem vieni rūpētos tikai par savu paša labklā-

jību, bet otri — nevis par savu, bet sevi pašu aizmirstot, tikai par cita

mantas vairošanu. Neskatoties uz to, dzimtbūšana prasa tieši pēdējo,

jo dzimtcilvēks pieder savam kungam pilnīgi un pavisam un viņam

pašam nepaliek pāri it nekas." (11. §.)
Ko citu, kā vienīgi postu un nelaimi, var veicināt šāda saprātam

un cilvēku dabiskajām tiesībām pretēja iekārta, kāda ir Vidzemes

dzimtbūšana? Šāda iekārta padara nepilnīgu netikvien lauksaimnie-

cību, bet arī visu valsti: „Dzimtbūšanas stāvoklis nav nekas cits, kā

laicīga pazudināšana, jo dzimtcilvēkam ir nogriezti visi ceļi laicīgas

labklājības iegūšanai, tādēļ tas savās tiesībās, ko daba tam piešķīrusi

kopā ar citiem cilvēkiem, ir apspiests visaugstākā pakāpē . . .
Dzimt-

cilvēks ir un paliek ne tikai pats sev nederīgs kā valsts loceklis, bet

kopīgā saistībā arī citi pavalstnieki kļūst savam uzdevumam nederīgi,
un tas padara trūcīgu visu valsti." (13. §.)

Tie nav vienīgi teorētiski prāta secinājumi, nav vienīgi apgais-

motāja humānais pasaules uzskats, kas pamudina Eiženu tik atklāti

un nesaudzīgi izteikties par Vidzemes dzimtbūšanas iekārtu. Arī pati
dzīve uz katra soļa rāda visas šīs iekārtas nepilnības: „Viss, kas

tagad tiks teikts par šīm nepilnībām, ne tikai brīvi plūst no paša
dzimtbūšanas jēdziena, bet to var, ja tikai nedaudz atver acis, redzēt

arī pašā dzīves ikdienā." Tā tad apgaismotāju uzskati, dzīves īstenībā

redzamās nepilnības, vēlēšanās palīdzēt saviem līdzcilvēkiem sasniegt
labāku un pilnīgāku iekārtu -— lūk, vadošie motīvi Eižena apgaismo-

tāja darbībā. Un tā kā Eižens galveno traucējumu Vidzemes labklā-

jības pacelšanai redzēja dzimtbūšanas iekārtā, tad viņš centās atsegt
un visiem nepārprotami parādīt dzimtbūšanas iekārtas trūkumus un

nejēdzības, lai muižnieki un visa apgaismotā sabiedrība novērstos no
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šīs iekārtas un to atmestu. Tādēļ Eižens sava darba turpmākās no-

daļas veltīja dzimtbūšanas iekārtas aprakstīšanai un atsegšanai.
Dzimtcilvēks ir nenovēršami nabags (12. §), tas ir ārkārtīgi apspiests
savās dabiskās tiesībās (13. §), dzimtcilvēks savos darbos rīkojas auto-

mātiski un neieliek tur dvēseli (14. §), dzimtcilvēks ir neapzinīgs
(15. §), tam nav godkārības (16. §), viņš ir rupjš un nepaklausīgs

(17. §), viņš ir bezrūpīgs (18. §), tas ir slinks (19. §) un izšķērdīgs

(20. §) v. t. t.

Visas šīs dzimtcilvēku nepilnības izaug vienīgi no Vidzemē pastā-
vošās dzimtbūšanas iekārtas: „Nācija nekādā ziņā nav dzimusi tik

nepilnīga, ka nevarētu iegūt zemes dabiskam stāvoklim atbilstošu

labklājību; vienīgi dzimtbūšanas iekārta veido galīgi samaitātus un

nepilnīgus pavalstniekus." (24. §.) — „Kamēr pastāvēs dzimtbūšanas

iekārta, nekad nebūs iespējams tādā mērā uzlabot Vidzemes valsts ne-

pilnības, lai starpība starp zemes dabiskām īpašībām un tai atbilstošu

auglību nebūtu pārāk liela. Visām pūlēm nepārtraukti pretojās ne-

grozāmi dabas likumi." (26. §.)
Bet ja dzimtbūšana atnes vienīgi ļaunu, ne tikai pašam dzimt-

cilvēkam, bet arī kungam un valstij, tad tā ir reformējama un —

atceļama. Šo jautājumu nedrīkst vienmēr noklusēt un noslēpt tumsā,

bet tas ir ceļams dienas gaismā un saprātīgās pārrunās apgaismojams:
„Dzimtbūšanas kaitīgumu kādā valstī nedrīkstētu tā apslēpt, ka tas

būtu vienmēr jaušams tikai tumsībā un to nedrīkstētu aplūkot katrā

laikā. Jau dažu labu reizi šur tur ir apspriesta dzimtbūšanas atcel-

šana
.. ." Eižens šeit domāja savu apgaismotāja darbību starp Vid-

zemes muižniekiem. Par šo savu darbību un Vidzemes muižnieku

apgaismošanas mēģinājumu Eižens daudz vēlāk, 1777. gadā, rakstīja:
~Es jau 26 gadus atpakaļ iesāku pētīt zemnieku dzimtbūšanas iekārtu

un attēloju to lielo ļaunumu, kas ceļas no dzimtbūšanas visai valstij

un katrai kārtai atsevišķi, kā arī pašai muižniecībai, un kā pretējo es

ieteicu tādu iekārtu, kas pamatojas uz zemnieka zemes īpašuma. Es

par to bieži runāju sabiedrībā, tomēr mani drīz sāka uzskatīt par
bīstamu cilvēku, kurš grib iznīcināt zemes pamatlikumus."

Vidzemes muižnieku starpā Eižena apgaismotāja darbība neat-

rada piekrišanu. Vidzemes un Igaunijas muižnieki „turējās pie pre-

tējā uzskata" un Vidzemes dzimtbūšanā redzēja savas kārtas neat-

ņemamās privilēģijas. Katru, kas mēģināja novirzīties no šā tradicio-

nālā uzskata, muižnieki uzskatīja par nevēlamu personu, kas apdraud
Vidzemes iekārtas pamatprincipus. Tādā ziņā Eižena pirmais mēģi-

nājums pārliecināt un apgaismot šejienes muižniekus, ka dzimtbū-

šanas iekārta nav saskaņojama ar dabas un saprāta likumiem, cieta

neveiksmi. Paredzot muižnieku pretestību, Eižens sava apcerējuma

pēdējā nodaļā griezās ar attiecīgiem pamudinājumiem pie valdības:

„Valdībai būtu pilnīgas tiesības gādāt, lai katrs savā kārtā kļūtu lai-

mīgāks." Kā īsts apgaismotājs Eižens valsts un sabiedrisko labumu

stādīja augstāk par muižnieku kārtas savtīgām interesēm un labumu.

Apgaismotam valdniekam ir pilnīgas tiesības izdarīt nepieciešamas

reformas, sevišķi ja to prasa saprāts un valsts labums: ~Neviens īpa-
šums nav tik cieši nodibināts ar likumu vai paradumu, ka valdnie-

kam, kurš pamanījis tā ļauno ietekmi uz pašu valsti, nebūtu tiesības

pēc sava atzinuma atrast īpašnieku neaizkārējas pārgrozības" (44. §).
Eižens bija ļoti pārliecināts par savu uzskatu un domu pareizību.
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Vienīgi aizspriedumi un šaursirdīga tuvredzība var pretoties dzimt-

būšanas atcelšanai, kas savā gala rezultātā atnesīs visiem cilvēkiem

labklājību: ~Pēc dzimtbūšanas atcelšanas neatradīsies visā zemē ne-

vienas kārtas, pat neviena cilvēka, kuram būtu kas pāri nodarīts.

Nevienam nebūs pārāk daudz, lai tas vēl netīkotu iegūt ko vairāk, un

nevienam nebūs tik maz, ka tas nevarētu ko iegūt. Katrs būs savā

kārtā iepriecināts un aplaimots."
Vidzemes un Igaunijas muižnieki tomēr bija pretējās domās, un

tādēļ Eižena apgaismotāja darbība neguva plašāku atbalsi. Vienīgi
kad 1760. gadā ģenerālis Lēvens, ko Eižens bija iepazīstinājis ar sa-

viem dažādajiem projektiem, paņēma dažus Eižena apcerējumus līdz

uz Pēterburgu, Eiženam pavērās plašākas izredzes. Kad Krievijas
tronī nāca Pēteris 111, tad 1762. gada pavasarī Eižens tika aicināts

uz Pēterburgu, jo ģenerālis Lēvens bija ieinteresējis ķeizaru par Ei-

žena projektiem. Eižena nodoms bija noskaidrot galma aprindām
Vidzemes dzimtbūšanas atcelšanas nepieciešamību. Aizkraukles Šulcs,
kas tanī laikā uzturējās Pēterburgā un vērīgi sekoja Eižena darbībai,

par to rakstīja: „Mācītājs Eižens cerībā, ka tagad ir pienācis lab-

vēlīgs laiks reālizēt viņa jau sen izperināto projektu attiecībā par

Vidzemes zemnieku dzimtbūšanas atcelšanu, pa tam bija ieradies

Pēterburgā." Ķeizars Pēteris 111 Eiženu sākumā labvēlīgi uzklausīja,
bet drīz pret Eižena iesniegumiem iesākās dažādas intrigas, acīm

redzot no Vidzemes muižnieku puses, un Eiženam bija Pēterburga

jāatstāj.
Galma revolūcija un Pētera 111 gāšana nodibināja jaunu kārtību

— uz troņa nāca ķeizariene Katrīna 11. Katrīna II bija franču ap-

gaismotāju, sevišķi Monteskjē, piekritēja un mācekle. Bet apgaismo-

tāji diezgan vienbalsīgi nosodīja verdzību un dzimtbūšanu, tādēļ arī

Katrīna II gribēja ko darīt zemnieku labā. Arī daļa krievu lielo mag-

nātu bija pārliecināta, ka dzimtbūšana viņiem nav visai izdevīga, un

tādēļ bija gatava uzklausīt dažādus projektus par dzimtbūšanas refor-

mēšanu. Kad ģenerālfeldmaršals grāfs A. Buturļins, kam Vidzemē

piederēja vairākas muižas, sūdzējās, ka viņa Vidzemes zemniekus

muižu rentnieks pārāk apspiež un nokalpina, tad ķeizariene nāca uz

domām reformēt dzimtbūšanas iekārtu Vidzemē un lika aicināt uz

Pēterburgu Eiženu.

Mācītājs Eižens par jaunu ieradās Pēterburgā 1763. gada oktēbrī.

Eižens juta un domāja kā īsts Vidzemes patriots: „Mīlestība pret
zemi būs pierādījums, ka es viscaur esmu domājis kā patriots ...

Es

esmu gatavs labāk mirt nekā aizstāvēt kādu sistēmu, kas varētu sā-

pināt kaut vienu no maniem līdzcilvēkiem." Šos vārdus Eižens rak-

stīja Vidzemes muižniekiem ierodoties Pēterburgā. Drīz Eižens ieguva
audienci pie ķeizarienes, kur par jaunu sevi apliecināja par „Vidzemes

patriotu". Eižens ķeizarieni iepazīstināja ar saviem uzskatiem dzimt-

būšanas jautājumā, un ķeizariene atļāva publicēt Eižena pārdomas

un ierosinājumus. Tā ieraudzīja dienas gaismu 1764. gadā Eižena

sacerējums „Kāda Vidzemes patriota apraksts par dzimtbūšanu un

tās ievešanu Vidzemes zemniekiem".

Šinī sacerējumā Eižens visumā palika pie tiem pašiem uzskatiem

un pamatojumiem, kādi izteikti viņa „Pierādījumā". „Dzimtbūšanas

apraksts" ir par „Pierādījumu" tomēr daudz konkrētāks, jo šeit Ei-

žens vairāk pievērsās dzimtbūšanas iekārtas negātīvajām parādībām,
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kuras varēja saskatīt Igaunijas un Vidzemes dzīves ikdienā. Balsto-

ties uz novērotajām dzimtbūšanas iekārtas nepilnībām un trūkumiem,

Eižens šinī darbā secina, ka ~tik augsta dzimtbūšanas pakāpe, kāda

ievesta Vidzemē, drīzāk uzskatāma par ļaunprātību nekā par node-

rīgu tās varas lietošanu, kas ar Dieva un cilvēku likumiem ir atļauts
vienam cilvēkam par citiem".

Tādā ziņā apgaismotājs Eižens šinī darbā nostājas uz valsts lab-

klājības un saimniecības interešu viedokļa. Ja dzimtbūšanas iekārta

rada valsts saimniecībā traucējumus un ļaunprātības, tad šīs nepil-
nības novēršamas: „Bet ļaunprātību, sevišķi ja tā atnes daudz posta,
kā tas ir šeit, un traucē visu labo, labierīkotā valstī patiešām var un

drīkst atcelt." Un lai valdību vēl vairāk pamudinātu rūpēties par
dzimtbūšanas atcelšanu, Eižens norādīja uz pārējo valšķu paraugu:

„Daudz Eiropas valstis dzimtbūšanas atcelšanā mums aizsteigušās

priekšā vairāk jau kā simts gadus, un nav zināms, ka to kaut kur

nožēlo."

Savus uzskatus valsts iekārtas jautājumos Eižens vispilnīgāk iz-

teicis savos divos vēlākajos apcerējumos: rokrakstā „Mācība par valsts

iedzīvotāju trīs dažādām satversmēm, kas dibinātas uz zemes dzimt-

īpašumu, nomu un dzimtbūšanu" un „Sistēmatisks apcerējums par

vienīgi īsto valsts saimniecības satversmi", kas iespiests Eižena izdo-

tajā žurnālā „Filantrops" (1777.). Abi šie apcerējumi ir idejiski tieši

saistīti viens ar otru un savstarpēji viens otru papildina. Valsts iedzī-

votājus Eižens sadala pēc nodarbošanās divās lielās grupās: pirmajā

grupā ietilpst zemkopji, t. i. ļaudis, kas kopj zemi un sagādā pārtikas
līdzekļus un jēlvielas visiem pārējiem valsts iedzīvotājiem; otrā —

pilsētnieki, kas dzīvo pilsētās un nodarbojas ar amatniecību, rūpnie-
cību un tirdzniecību. Galvenā valsts iedzīvotāju kārta tā tad ir zem-

nieki, jo tie ražo jaunas vērtības, turpretim pilsētnieki šīs jaunražotās
vērtības tikai pārveido un pārstrādā. Muižniekus Eižens neuzskatīja

par kādu atsevišķu kārtu, bet pēc nodarbošanās tos pieskaitīja pilso-
ņiem, kas iecelti kādos sevišķos goda amatos un līdz ar to ieguvuši
dižciltību. Tā kā galvenā valsts iedzīvotāju kārta ir zemnieki, tad arī

īsta un saprātīga valsts satversme pamatosies uz šo zemnieku kārtu,

kurai jābūt brīvai un savas zemes īpašniecei; tā tad: uz zemnieku

kārtas brīvību un neierobežotām īpašuma tiesībām pamatota valsts

iekārta būs harmoniska un pareiza. Visas citas valsts iekārtas, kas

pamatojas uz dzimtbūšanu vai dzimtnomu, ir nepilnīgas un atme-

tamas. Zemniekiem piešķirama brīvība un zeme, tā ir prasība, kuru

Eižens šeit izvirza ar lielu loģisku skaidrību un spēku.
Eižens ir netikvien pirmais, bet arī viens no galvenākajiem Lat-

vijas apgaismotājiem. Viņā apvienojās franču apgaismotāju idejas ar

vācu prāta praktiskumu un tā sauc. kamerālistu mācībām. Eižens

jutās aicināts apgaismot savu līdzpilsoņu prātus un parādīt tiem turp-
mākās, paliekošās labklājības jaunos pamatus, kas dibinātos nevis uz

varmācību un savu līdzcilvēku nekautrīgu verdzināšanu, bet gan uz

saprāta, humānitātes un sabiedriskās labklājības gaišajiem princi-

piem. Šai virzienā Eižens darbojās visu sava mūža lielāko daļu. Jel-

gavā 1777. gadā Eižens rakstīja: „Jau 20 gadus atpakaļ es sāku līdz-

darboties pie šā laikmeta centieniem, es gribēju celt un ne tikai spre-

diķot ... Es tomēr jutu sevī aicinājumu, un tas radīja manī prasību
būt pasaulei ar savu dzīvi pēc iespējas noderīgākam un izveidot pilso-
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niskās satversmes celtni, kas sagatavotu vienmēr paliekošu labklājību
maniem neskaitāmiem līdzcilvēkiem." Ja Eižena idejas neieguva

plašāku atbalsi, tad tur vainojams šejienes muižnieku šaursirdīgais
egoisms un ļaunā intriga, kas pārtrauca Eižena apgaismotāja darbību

Vidzemē, Pēterburgā un pie Kurzemes hercoga galma Jelgavā. Eižens

pats par savām neveiksmēm sarūgtināts rakstīja: „Vai nu es nebiju
radīts lielajai pasaulei, jeb vai tā nebija radīta man. Vai nu es viņu

nepazinu, jeb vai tā mani nepazina ..." Jāatzīmē, ka apgaismotāja

darbība, sevišķi ja tā kritiski pieskārās dzimtbūšanas jautājumam,

šejienes apstākļos nebija viegla, tā bija pat bīstama lieta. Arī Eižens

iemantoja vienīgi bīstama cilvēka slavu: „Es atgriezos atpakaļ Tonnā,

un bīstamu projektu taisītāja un zemes ienaidnieka slava bija tas

paklājs, uz kura vajadzēja atkal nomesties man, Vidzemnieku uztica-

mākajam draugam." Skatoties no mūsdienu perspektīvas, mūs pār-
steidz Eižena ideju plašums un oriģinālais dziļums, viņa apgaismotāja
dedzība un drosme, viņa atsevišķo jautājumu skaidrā izpratne. Kad

daži šejienes apgaismotāji sāka sludināt, ka visai apgaismotāja dar-

bībai un enerģijai jāvēršas vienīgi uz zemnieku garīgā līmeņa pacel-
šanu, neaizkarot pastāvošo dzimtbūšanas jautājumu, tad Eižens bija

pret šādu šauri un vienpusīgi izprastu zemnieku apgaismošanu. Pa-

turot dzimtbūšanu, zemnieku izglītošana nāktu par labu vienīgi dzimt-

kungiem, jo zemnieki kļūtu noderīgāki kalpināšanai, bet pašu zem-

nieku stāvoklis tikai ar to pasliktinātos: „Ir pavisam maldīgs uzskats,

ja domā: tauta vispirms ir padarāma par cilvēkiem un tādēļ vajadzētu
atvērt skolas. Jūs, valdnieki, būtu jāsaka, sargājiet savu tautu no

skolām, kamēr tai vēl jāpaliek dzimtbūšanā, lai tā nekļūtu pārāk

gudra. Jau tā tagadējie gaišie laiki met pārāk daudz gaismas jūsu
valstīs un dara cilvēcei dzimtbūšanu gadu no gada arvienu nepane-
samāku

.. .
Skolas nerada cilvēku, bet cilvēki skolas. Skolas dara

izveicīgu, bet arī pavairo ar katru soli lietderīgu pakalpību. Vispirms
cilvēku, tad skolu."

J. G. Eižens neapšaubāmi ir viens no ievērojamākiem un dziļā-
kiem Latvijas apgaismotājiem. Par viņa darbību var droši teikt

vārdus, kurus Eižens pats kādā vietā ir sacījis: Saldi ir kalpot tēvijai.

Runājot par Latvijas apgaismotājiem, nevar paiet garām Eižena

laikbiedram Aizkraukles baronam Kārlim Frīdricham Sulcam, kas

1764. gadā publicēja visiem pazīstamo Aizkraukles un Rīmaņu muižas

zemnieku tiesu, kā arī 1765. gadā turēja landtāgā savu slaveno aiz-

stāvēšanās runu. Vēstures stundās parasti Šulcam mēs ierādām daudz

lielāku vietu nekā Eiženam, jo Šulcs līdzšinējā vēstures literatūrā ir

attēlots par pirmo un īstāko cīnītāju dzimtbūšanā apspiesto latviešu

zemnieku labā. Šāds uzskats par Šulcu ir ļoti iesakņojies, jo tā rak-

stīja visi līdzšinējie vēsturnieki, sākot ar Jannavu un beidzot ar

Krodznieku. Vienīgi pašā pēdējā laikā prof. R. Vippers savā rakstā

„Vidzemes apgaismotāji XVIII gadsimtenī" (Latvieši, 11. d. 1932.) par
Šulcu ir citādās domās: „Pamatojoties uz šo faktu (Zemnieku tiesas

izdošanu), zināma Baltijas vēsturnieku daļa izbīda Šulcu 60. gadu
kustības priekšgalāi, bet vai mums ir kāds pamats saukt Šulcu par
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Vidzemes liberālisma ciltstēvu? Bauerrecht'u nevar uzskatīt par Šulca

oriģinālo ideju izpausmi.. .
Tas iznāca valdības priekšlikumu priekš-

vakarā. 1765. gada reformas ietvēra visas tās reformas, kādas Šulcs
tikko bija pasludinājis savā muižā

...
Attēlot Šulcu kā cilvēku, kas

aiz paša cēlās ierosmes vienīgi humānu jūtu skubināts uzsāka refor-

mas, būtu nepareizi."
Pie tāda uzskata par Šulcu prof. R. Vippers nonāca, iepazīstoties

tuvāk ar Šulca rokrakstu „Versuch ūber die Geschichte Lieflahds".

Šai plašajā sacerējumā, kas sacerēts īsi pirms Šulca nāves, neparādās
nekādas simpātijas pret zemniekiem, drīzāk otrādi — Šulcs ir muiž-

nieku interešu aizstāvis. Tas tad arī deva prof. R. Vipperam ierosi-

nājumu citādam Šulca darbības novērtējumam.
Jāatzīmē, ka Šulca lielā slava patiesībā dibinās uz divi dokumen-

tiem: uz Aizkraukles zemnieku tiesu un tā sauc. Sentimentu (Šulca
runu 1765. gada landtāgā). Bez šiem abiem dokumentiem mūsu ar-

chīvos par Šulcu vēl atrodas liels daudzums dažādu rokrakstu —

Šulca vēstules un apcerējumi, kas kopā sastāda Šulca atstātā manto-

juma plašāko daļu. Šulca īsto seju iespējams noskaidrot vienīgi iedzi-

ļinoties šinīs dokumentos, kā arī noskaidrojot Šulca Zemnieku tiesas

izdošanas priekšvēsturi un viņa nodomus 1765. gada landtāgā. Ana-

lizējot Šulca darbību un uzskatus stingri pieturoties pie dokumentiem,

iegūstam pavisam citādu ieskatu par apgaismotāja Aizkraukles Šulca
darbību. (Par to skat. M. Stepermaņa, — Aizkraukles K. F. Šulcs un

viņa sabiedriskā darbība, Latv. Univ. rakstu 111. sēj. Nr. 5, Fil. un filos.

fak. sērija, Rīgā, 1936.)
Aizkraukles barons K. F. Šulcs, izdodot 1764. gada rudenī savu

Zemnieku tiesu, nedomāja par kādu pakalpojumu humānitātei, ap-

gaismotāju idejām un latviešu zemniekiem. Šulcs domāja vienīgi par

sagaidāmo landtāgu un valdības nodomu ierosināt šinī landtāgā Vid-

zemes zemnieku reformu. Atsaukts no Pēterburgas, kur Šulcs vai-

rākus gadus aizstāvēja Vidzemes muižnieku intereses un visiem lī-

dzekļiem cīnījās pret Eiženu un citiem dzimtbūšanas reformēšanas

ierosinātājiem, Šulcs ne tikai bija pārliecināts, bet arī skaidri zināja, ka

šāda reforma ir neizbēgama. Sarunās ar ģenerālgubernatoru Braunu,

Šulcs muižnieku uzdevumā mēģināja novērst vai vājināt sagaidāmo
reformu. Šinīs sarunās Šulcs guva pārliecību, ka ķeizariene Katrīna II

savā Vidzemes ceļojuma laikā 1764. gadā bija ģenerālgubernatoram
izteikusi noteiktu vēlēšanos pārveidot Vidzemes dzimtbūšanas iekārtu

un, ka šī vēlēšanās jāpilda, citādi valdība to izdarīs no augšas. Guvis

pārliecību, ka reforma ir nenovēršama, Šulcs pēc Brauna ierosinājuma

sastādīja un steidzīgi publicēja savu Aizkraukles un Rīmaņu muižu

zemnieku tiesu. Šai Šulca Zemnieku tiesai vajadzēja noderēt Vidzemes

muižniekiem par paraugu vēlamās reformas realizēšanai. Šulcs ar šo

dokumentu gribēja pakalpot Vidzemes muižniekiem, rādot tiem ceļu,

pa kuru ejot tie izkļūtu ar vismazākajiem zaudējumiem no nelabvēlī-

gās politiskās situācijas. Lai labāk saprastu Šulca īstos nodomus un

principus, uz kādiem viņš pamatoja savu Zemnieku tiesu, jāatrod

mēraukla, ar kuru salīdzināt Šulca Zemnieku tiesu, lai tad varētu

spriest, vai Šulcs 1764. gadā patiešām gribēja uzlabot savu zemnieku

stāvokli, jeb tikai glābt pastāvošo stāvokli. Par šādu mērauklu labi

noder 1757. gada Vidzemes muižu revīzijas dati, kas dod skaidru

ieskatu arī par Aizkraukles muižas zemnieku stāvokli minētajā laikā.
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Dažu vēsturnieku uzskats, it kā Šulcs, uzsākot 1745. g. Aizkraukles

muižas apsaimniekošanu, būtu ievērojamā kārtā uzlabojis savu zem-

nieku stāvokli, šais 1757. g. revīzijas aktīs neatrod nekādu pierādī-

jumu. Skatoties šīs revīzijas datos un salīdzinot Šulca zemnieku no-

devas un klaušas ar kaimiņu muižu vaku grāmatu normām, rodas

noteikts iespaids, ka Šulca zemnieki ir apkrauti lielākām klaušām un

nodevām nekā kaimiņu muižu dzimtļaudis. Šulcs, kā zināms, ierīkoja
savās muižās racionālu saimniecības veidu, palielinot lauku platību

un pievienojot muižas laukiem arī vēl vairāku zemnieku mājas; bez

tam Šulcs iekārtoja spirta tecināšanu, tāpat pārveidoja uz racionāliem

pamatiem savas muižas lopkopību. Viss tas prasīja daudz darba roku,

kuras ieguva klaušu kārtībā no zemniekiem. Salīdzinot Šulca Aiz-

kraukles zemnieku klaušas ar kaimiņu Kroņa Jumpravmuižas zem-

nieku klaušām, Aizkraukles zemnieki 1757. gadā deva tieši uz pusi
lielākas klaušas nekā Jumpravmuižas zemnieki. Arī nodevas Šulca

zemniekiem bija ievērojami lielākas. Bez tam vēl Šulcs prasīja arī

daudz palīgdienas pie sējas darbiem, labības pļaujas, v. c; šķūtnieku
skaitu Sulcs bija dubultojis.

Viss tas dod pamatu slēdzienam, ka Šulca zemnieki līdz 1764. ga-

dam klaušu un nodevu ziņā nebūt neatradās labākā stāvoklī par kai-

miņu dzimtļaudīm; Šulca zemnieku stāvoklis drīzāk bija ļaunāks, tā

kā tie 1757. g. revīzijā ne bez pamata par Šulcu sūdzējās. Izdodot

1764. g. Aizkraukles un Rīmaņu muižu zemnieku tiesu, vai Šulcs

atvieglināja savu zemnieku pārliecīgi smago pienākumu nastu? Jā-

saka, ka nē. Savā Zemnieku tiesas plašākajā nodaļā „Par paša zem-

nieka darīšanām, viņa klaušām un tiesām (t. i. nodevām)" lasām:

„Kārtējie nedēļas darbi un dodamās nodevas jāpilda un jādod tā, kā

tās stāv vaku grāmatās." Bet jāpiezīmē, ka šīs vaku grāmatas nebija
zviedru laikmetā, bet gan 18. gadsimteņa revīzijās sastādītas un līdz

ar to klaušas un nodevas tur bija vairākkārtīgi pieaugušas. Liekot

par pamatu jaunizdotajā „Zemnieku tiesā" šīs paaugstinātās vaku

grāmatas, Šulcs saviem zemniekiem nekādu atvieglinājumu nesa-

gādāja.
Bez vaku grāmatām Šulcs savā Zemnieku tiesā diezgan daudz

runā par tā sauc. palīgdienām. Un uzskaitot šīs palīgdienas Šulcs

veido veselu ārkārtējo klaušu sistēmu, kurai pat ar 1757. gada Aiz-

kraukles muižas vaku grāmatu nav vairs nekāda sakara. Tādā ziņā
1764. gadā Šulcs savā Zemnieku tiesā izveidoja jaunu ārkārtējo klaušu

sistēmu. Vienīgi paturot šādas paaugstinātas klaušas un nodevas,
Šulcs bija ar mieru piešķirt zemniekiem tās tiesības, kādas prasīja

ģenerālgubernators Brauns — tiesības uz kustamo mantu. Ja jau
zviedru laikmeta vaku grāmatu normas bija tik augstas, ka zemnie-

kiem pašiem maz kas pāri palika, tad Šulca zemnieku klaušu un no-

devu noteikumi padarīja zemniekiem piešķirtās kustama īpašuma
tiesības, tāpat viņu māju lietošanas tiesības pilnīgi nenozīmīgas, jo
zemnieki būtu nepārtraukti muižas parādnieki un tā tad — pilnīgi

atkarīgi no dzimtkungu žēlastības.

Ja Vidzemes muižnieki būtu pieņēmuši Šulca zemnieku tiesas

principus, tad tie varētu sevi mierināt, ka īstenībā nekā daudz nav

zaudējuši. Saprotams, neierobežotais dzimtbūšanas princips būtu

lauzts, bet pēc Šulca dziļākās pārliecības tas bija neglābjams. Tā-

dēļ Šulcs, būdams reālpolītiķis un gribēdams pakalpot muižniekiem,
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ieteica izvēlēties no diviem ļaunumiem mazāko un paturēt pilnīgi
neaizkārtas pastāvošās paaugstinātās kārtējo un ārkārtējo klaušu

normas, savukārt atteicoties par labu zemniekiem no dažām neiero-

bežotās dzimtbūšanas tiesībām.

Vidzemes muižnieki 1765. gada landtāgā tomēr bija pārliecināti,
ka valdības reformu nodomi nav tik nopietni kā Šulcs tos iztēloja un

tādēļ uzskatīja, ka Šulcs ar savas Zemnieku tiesas izdošanu ir radījis
bīstamu precedentu un savā ziņā gribējis ietekmēt muižniekus uz

lielāku piekāpšanos, nekā tas īstenībā bija vajadzīgs. Landtāgā un

Mazajā komisijā nepacēlās neviena balss par Šulca izstrādāto pro-

jektu, jo visi bija pārliecināti, ka labi cenšoties varēs izvairīties no

valdības ierosinātā zemnieku reformas projekta. Sekojot Šulca ietei-

kumam būtu jāaizkar pats dzimtbūšanas princips, no kā muižnieki

ļoti sargājās. Tādēļ Šulcam bija jāaizstāv savs projekts un tas sace-

rēja pazīstamo „Sentimentu".

So savu aizstāvēšanās runu Šulcs pamatoja uz 3 argūmentiem:
1. humānitātes prasība, 2. muižnieku pašu intereses un labums, un

3. valdības pieprasījums. Pēdējais neapšaubāmi bija pats galvenais
motīvs visā Sulca darbībā sakarā ar Zemnieku tiesas izdošanu: vis-

lielākā vajadzība" spiedusi spert šo soli. Nelabprāt Šulcs landtāgā

runāja par šo „vislielāko vajadzību". Vienīgais, ko Šulcs varēja teikt,

bija norādījums: „Es ikbrīdi baidījos, ka mūsu neierobežoto varu

par zemniekiem neatceļ ar ukazu no augšas." Šinīs vārdos slēpjas
Sulca Zemnieku tiesas izdošanas patiesie motīvi, jo Šulcs ticēja, ka

valdība, prasību nepieņemšanas gadījumā, iejauksies Vidzemes lietās,

kas nāktu muižniekiem tikai par ļaunu. Tādēļ Šulcs bija rīkojies kā

īsts patriots, kam rūp vienīgi tēvzeme, t. i. muižnieku kārtas lab-

klājība. Bet tā kā landtāgs šos viņa vistīrākos nodomus negribēja
atzīt un pat pieskaitīja „zemes ienaidnieku" saimei, tad Šulcs bija dziļi
satriekts un savu aizstāvēšanās runu iesāka ar skaļu, apgaismotāju
stilā sacerētu deklarāciju, kurā apelēja pie cilvēcības, prāta gaismas,
cilvēku dabiskām tiesībām: „Nenoteiktā dzimtbūšana, kā zināms,

izcēlusies tanīs barbariskajos laikos, kad cilvēcība bija tikai vārda pēc

pazīstama, kad taisnībai citādi nebija vietas, kā vienīgi pārākai varai;

kad laupījums bija likumīgs ieguvums .. .
bet tiklīdz prāta gaisma

sāka soli pa solim izplatīties un stumt pie malas barbariskās ierašas,

tad ļaudis arī tūlīt sāka saukt pēc cilvēka tiesībām."

Pamatojoties uz šo apgaismotāju stilā sacerēto deklarāciju, vēs-

turnieki Šulcu pieskaitīja apgaismotājiem, cīnītājiem par dzimtbūšanā

apspiesto zemnieku brīvību. Tomēr šāds uztvērums ir nepareizs. Sa-

stādot savu aizstāvēšanās runu, Šulcs nedomāja par zemnieku cilvēku

tiesībām, nedz viņu stāvokļa nopietnāku uzlabošanu. Šulcs vienīgi

domāja par valdības sagaidāmo reformu un līdzekļiem, kā šo reformu

vājināt. Šulca sirds un patiesās jūtas nebija šajos skaļa patosa pil-

najos vārdos, kuri Šulca aizstāvēšanās runas ievadā tiek izteikti ar

zināmu nolūku — lietot tos pašus argūmentus, uz kādiem balstījās

apgaismotā valdniece ierosinot Vidzemes dzimtbūšanas reformu. Kāda

liela starpība stila un izteiksmes ziņā ir starp „Sentimenta" ievadu un

turpmāko tekstu. Cik lietišķā un pat sausā stilā Šulcs turpina savu

tik efektīgi iesākto aizstāvēšanās iesniegumu: „Tūlīt pēc Viņas Ķeiza-
riskās Majestātes uzkāpšanas tronī, Viņas Majestātei pienesa melnākos

apmelojumus par Vidzemes muižnieku varmācību. Pats esmu bijis
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liecinieks un dzirdējis tādas kaitīgas tenkas .. . Viņas Majestātes no-

pietnā griba likt mēru un robežu šejienes verdzības stāvoklim gaiši

un skaidri saredzama. Ja mēs paši sev nevilksim robežas
.. .

tad

varam būt droši, ka mums vilks tādas robežas, kas mums nebūs pa

prātam ..
. Komisijas sastādītais izskaidrojums nekādi neapmierinās

Viņas Majestāti Ķeizarieni."
Kā tas nepārprotami redzams, Šulcs sevišķi uzsvēra ķeizarienes

gribu, ķeizarienes vēlēšanos. Muižnieku noraidošā izturēšanās Šulcā

sacēla šausmas: „Kā tas nu varēs patikt (ķeizarienei)? Un vai mums

neņems ļaunā, ka mēs negribam ļaut saviem līdzcilvēkiem īpašumu

un noteiktus pienākumus? ..." Šulca „Sentimenta" ievadā izteiktie

skaļie vārdi par cilvēku mīlestību v. t. t. ir skaidri redzams rētorisks

paņēmiens, ar kuru Šulcs gribēja tuvoties ķeizarienes Katrīnas II argu-

mentācijai. Šulcs līdzīgi apgaismotai valdniecei pūlējās uzsvērt huma-

nitātes principu un cilvēku tiesības. Bet jāsaka, ka tas bija vienīgais
gadījums visā Šulca mūžā un ka visos savos pārējos rakstos Šulcs

tādā stilā un sakarībā pie šī jautājuma nekad vairs neatgriezās. Vēl

sava mūža beigās, 1773. gadā viņš rakstīja attiecībā par 1765. g. zem-

nieku reformu, bet pavisam citādā noskaņojumā: „Būtu bijis vis-

augstākā mērā bīstami atbrīvot uz reizi no važām un atstāt pašas

pārzināšanā rupju, neizglītotu tautu, kas zem brīvības saprot vienīgi
nesaistītu patvaļību." Un ja atminamies Šulca darbību Pēterburgā
no 1761.—64. gadam, kad Šulcs ar visiem spēkiem apkaroja Eižena

projektus un cīnījās pret dzimtbūšanas reformēšanu, tad patiešām
būs grūti runāt par Šulcu kā plaša vēriena apgaismotāju un hu-

mānu zemnieku draugu. Par Šulcu var teikt, ka viņš apgaismotāju

idejas un principus izprata daudz šaurākā nozīmē — par cik tie nāca

par labu un noderēja muižnieku kārtas vajadzībām un interesēm.

Šulcs bija apgaismotājs, bet tikai — muižnieku kārtas apgaismotājs
un attīstības sekmētājs. Apgaismotāju kustība Šulcam deva daudz

jaunu ierosinājumu Vidzemes muižnieku politiskā, sabiedriskā un

saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai. Par Šulcu var teikt, ka viņš bija
nevis zemnieku draugs, bet gan muižnieku aizstāvis, apgaismotājs un

ideologs.
Būdams Monteskjē māceklis, Aizkraukles Šulcs pie reizes bija

gatavs pasapņot par republiku. Saprotams, tā bija aristokrātiska

muižnieku republika, par kādu sapņoja barons Šulcs. Visa Vidzemes

vēsture Šulcam izlikās kā muižnieku kārtas vēsture. Runājot par

Vidzemes iekārtu bīskapa Alberta un vēlākajos gadsimteņos, Šulcs

pirmajā vietā izvirzīja muižniekus, kuri netikvien ieguva muižas, bet

arī līdzdarbojās valsts pārvaldes lietās: „Un tā nodibinājās Vidzemē

republikāniska valsts iekārta", rakstīja Šulcs savā apcerējumā par

Vidzemes valsts tiesībām. Šādu muižnieku republika pēc Šulca uz-

skatiem pastāvējusi līdz 1561. gadam, kad izveidojusies jauna valsts

iekārta — monarchija. Jaunajā valsts iekārtā muižnieki gan lab-

prātīgi atvilkušies no līdzdalības valsts pārvaldīšanā, par ko ieguvuši
lielāku rīcības brīvību ar savām lauku muižām. Šulcš mēģina izveidot

dižciltīga muižnieka pasaules uzskatu, kas būtu saskaņā ar muižnieku

izcilo stāvokli. Lai apgaismotu muižniekus viņu privilēģiju un vēs-

tures izpratnē, tad Šulcs sarakstīja savu lielo darbu Versuch ūber die

Geschichte von Liefland nebst einer kurzgefassten Abbildung des

Lieflāndischen Staatsrechtes (Mss, 1773), lai paceltu muižnieku kārtas
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un goda apziņu, tad Šulcs sacerēja „Versuch den Adelstand zu ent-

vvickeln". Ja Vidzeme bija muižnieku republika, tad muižniekiem

dabiski ir jābūt ar izcilām rakstura īpašībām, kas prastu cienīt savas

privilēģijas un tās aizstāvēt. Muižnieku jaunatne nevar apmierināties
ar vispārējo, bet tai vēl vajadzīga speciāla audzināšana. Muižniekiem

ir sava sevišķa dzīves misija un no pārējām kārtām pilnīgi atšķirīga
tikumība. Muižniekiem jāievēro trīs momenti: 1. muižnieku kārtas

izcelšanās un cieņa, 2. tās sevišķi pienākumi un 3. tās sevišķi pamat-
principi.

Ja mācītājs Eižens savā Mācībā par valsts iedzīvotāju 3 dažādām

satversmēm nemaz neatzina muižnieku kārtai kādas speciālas eksis-

tences tiesības, tad Šulcs bija gluži pretējos uzskatos un izvirzīja
muižniekus par ievērojamāko valsts iedzīvotāju kārtu, kurai uzlikti

lieli pienākumi un cieņa. Muižniekiem ir pienākums kalpot valstij

ar zobenu un spalvu, muižnieku kārtas sevišķiem principiem jābūt —

lepnumam, goda sajūtai un varonībai. Par šādas privilēģētas, lepnas

un varonīgas muižnieku kārtas izveidošanu Šulcs bija gatavs cīnīties

ar visu savu prasmi un spējām. Viņš bija neapšaubāms Vidzemē kā

muižnieku republikas patriots un apgaismotājs. Uzskatīt viņu kā

zemnieku draugu un labvēli nav nekāda pamata. Pret zemniekiem

Šulcs nekad nav sajutis kādu labvēlību. Zemniekus Šulcs uzskatīja

par „rupju, neizglītotu tautu", par muižnieku „nesaimnieciskiem un

nolaidīgiem apakšniekiem", kas ir „nespējīgi iztikt paši par sevi".

Savās attiecībās pret zemniekiem Šulcs bija tas pats bargais un sting-
rais dzimtkungs kā visi pārējie tā laika Vidzemes muižnieki. Izvirzīt

Aizkraukles baronu Šulcu par pirmo zemnieku reformas ierosinātāju
Vidzemē nav nekāda pamata. Zemnieku reformas vēsturē Šulcam ir

tieši negātīva loma, jo viņš cīnījās pret Eižena ierosinājumiem atcelt

Vidzemē dzimtbūšanu. Aizkraukles barons K. F. Šulcs bija Vidzemes

muižnieku, bet ne zemnieku ideologs un aizstāvis.

*

* *

Starp Latvijas apgaismotājiem, kas rakstīja arī latviešu valodā,

pirmā vieta pienākas Gothardam Frīdriķim Stenderam (1714.—1796.),

sauktam Vecais Stenders. Stenders bija Eižena un Šulca laikbiedrs.

Stenders, tāpat kā Eižens, bija mācītāja dēls un izglītību ieguva Jēnas

ūniversitātē gandrīz tais pašos gados, kad tur mācījās Eižens. Ja

Eižens Vidzemē bija ieceļotājs, tad Stenders bija šejienietis; šī atšķi-
rība varbūt bija par iemeslu, kādēļ abi šie ievērojamie Latvijas ap-

gaismotāji tomēr savu ideju ziņā diezgan jūtami atšķiras viens no

otra. Ja Eižens bija cēls Vidzemes patriots, kas gribēja palīdzēt vi-

siem saviem līdzcilvēkiem un apgaismot muižnieku un valdnieku

prātus, lai tie atceļ nederīgo un kaitīgo dzimtbūšanas iekārtu, ja Šulcs

bija Vidzemes muižnieku „republikas" patriots, ideologs un cildinā-

tājs, — tad kurzemnieks Vecais Stenders bija savas Kurzemes kristīgs

patriots, kurš gribēja cīnīties pret kristietības pagurumu, zemnieku

garīgo tumsību un dzīves veidu: „Tagad patriotam, kristīgam, jārunā
brīvi ar patiesu centību par tagadējo laiku sabrukumu cerībā to

labot..
.

Esat stingri jūs (mācītāji), jūs tēvi pret jūsu nesaprātīgiem
dēliem. Reliģija jums teiks paldies." Stenders reliģijā redzējā glābiņu
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pret dažādām nepilnībām un trūkumiem sabiedriskā dzīvē: „Pret

kristīgo ticību un tās avotu parādījušies gaismā tik daudz dabas

zinātnisku apcerējumu, ka būtu jādomā, ka svētie raksti jeb bībele ir

visbīstamākā grāmata pasaulē ...
Kaut gan neviena reliģija zem sau-

les nav cilvēcei svētīgāka un vēlamāka un kādai valstij atbilstošāka

par kristietību, tās patiesā veidā.. ."

Reliģijas un valsts sadarbību Stenders vērtēja ļoti augstu un reli-

ģijas mācībā redzēja valsts iekšējā miera, drošības, iedzīvotāju izglī-
tošanas un tikumu pacelšanas iespēju. Šinī Stendera kristīga patriota

un mācītāja pienākumu un uzdevumu izpratnē arī meklējams izskaid-

rojums Stendera apgaismotāja darbībai.

Savu dzimteni, Kurzemes hercogisti Stenders ļoti mīlēja: „Krāšņā
Kurzeme, tu mana mīļā tēvuzeme, tavā klēpī es ieguvu dvašu un

daudzkārtīgu svētību." Stenders mīlēja Kurzemi tieši tādu, kāda tā

bija — dzimtkungu un dzimtļaužu zeme. Muižniekus Stenders devēja

par labdariem un labvēļiem, kuriem tas parādā pateicību un kurus

mūžam neaizmirsīs. Kurzemes muižnieku lielās priekšrocības un

brīvības, kuras tie ~spīdoši un varonīgi" vienmēr ir aizstāvējuši, di-

binās pēc tā uzskatiem uz iekarošanas tiesībām un kristīgās misijas
darbu: ~Tavu senču asinis cīņā pret tumšiem pagāniem ieguva tev

šeit īpašumu un priekšrocības un evaņģēlija gaisma spožumu un lab-

klājību." Augstāko muižnieku „cēlā greznība" dara godu cilvēcei. Šo

labklājību un greznību muižniekiem sagādā zemnieki-dzimtcilvēki,

kurus „Dieva augstākais padoms" ir nodevis muižnieku varā.

Stenders vēlas, lai muižnieki dzīvo patriarchālu lielkungu godībā,
lai sirmi tēvi ar gudrību veicinātu valsts uzplaukumu ...

lai svēt-

dienas būtu svētas un muižnieki kopā ar mācītājiem dalītos visās

Dieva dāvanās; lai muižnieku apakšnieki, dzimtļaudis pildītu klaušas

ar — gavilēm. Bet tas ir tikai ideāls un neaizsniedzams vēlējumies.
īstenība ir tāda, ka Stenders bēdīgs izsaucās: „Kur tas ir? Jau redzu

bēgam tavas sidrabdienas
.. .

Greznība un lauki pieaug, bet iztika

saplok. Pavairotie sviedri un izspiestā nopūta tiks upurēti drēbju

mainīgam mirdzumam, spēļu galdam un vienaldzībai pret evaņģē-

liju ..."

Stendera apgaismotāja ideāls tā tad ir patriarchālu lielkungu un

dzimtļaužu Kurzeme, kur „kungi un ļaudis aug kā ozoli". Bet tā kā

jaunais laikmets ar pieaugošu muižnieku greznību un cenšanos pa-

vairot ienākumus bija izjaucis šādu patriarchāla zelta laikmeta iespē-

jamību, tad Stenders centās skubināt un pamācīt turēties un atgriez-
ties pie šāda ideāla. Muižniekiem, kaut arī visai nedroši, Stenders

norādīja: „Uzņemiet vecas pēdas, tas nebij brangas bēdas, bet ļaudis

turīgi un kungi bagāti." Bet muižniekiem daudz aizrādīt Stenders

neuzdrošinājās, jo viņš pārāk labi saprata savu pilnīgo atkarību no

muižnieku labvēlības, tādēļ Stendera mācītāja un apgaismotāja dar-

bības galvenais lauks bija zemnieki.

Zemnieku stāvoklis Kurzemē nebija vieglais. Tas bija smagais
dzimtbūšanas jūgs, kas nospieda zemniekus. Stenders to labi redzēja

un saprata, tomērvisumā viņš palika šīs iekārtas piekritējs un aizstāvis.

Stenders pilnīgi atzina, ka dzimtbūšana ļauni ietekmējusi tautas attīs-

tību, tomēr nedomāja cīnīties pret dzimtbūšanas iekārtas ļaunumiem:
~Pirmais (dzimtbūšana) neietilpst musu amata

..
." Dzimtbūšanas

jautājumā Stenders tomēr neizturējās pilnīgi neutrāli, bet nostājās
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muižnieku un dzimtkungu pusē, pamācot un mēģinot zemniekus sa-

mierināt ar viņu stāvokli: „Padodies ar labu prātu šai valdīšanai

tava kunga, jebšu tas arīdzan briesmīgs būtu. Jo kas savu roku pret
savu kungu paceļ, tas nāk bendes rokās."

Savu pirmo darbu latviešu valodā — Pasakas un Stāsti (Jelgavā.

1766.) Stenders publicēja nolūkā izglītot „latviešu atjautību un ti-

kumu". Muižniekus viņš centās pārliecināt, ka šāds darbs tiem ļoti
vēlams: „Kas kungiem var būt vēlamāks, ja viņa apakšnieki kļūdami
tīrāki savos tikumos labprātīgi izpilda to, kas citādi jādara spaidu
kārtā? Kāds svētības avots ar to celsies abām pusēm?" Muižniekiem

atkritīs grūtais zemnieku uzraudzības darbs, jāprot vienīgi ierosināt

pašā zemniekā pienākuma un apzinības jūtas. Tas panākams ar pie-
mērotu pamācību: „Bet kur lai nabaga latvietis atrod labu pamācību
uz to? Stingra tikumības mācība viņam ir par augstu un par sausu,

un viņš pa lielākai daļai paliek pret to nejūtīgs. Vai daudz vairāk

uzmudinošu ietekmi uz viņu neatstās dažas latviešu gaumē sacerētas

pasakas un stāsti ar pamācīgu saturu un piespraustu morālisku mā-

cību?" Pasakām un stāstiem latviešos jāmodina pienākuma apziņa,
kādas tiem trūkstot. „Svētlaimības, kas rodas no pienākuma sajūtas,
trūkst nabaga latviešiem. Tas man ķeras pie sirds, jo tā ir nepie-
ciešama."

Stendera pasakās un stāstos ik uz soļa sastopam raksturīgu pa-

mācību: zemniekiem jāpaklausa vienmēr un visos gadījumos dzimt-

kungs. Zemniekam jābūt mierā ar savu stāvokli, un viņš nedrīkst sev

meklēt citur labāku dzīvi. Zemnieks nedrīkst apskaust kungus un

brīvos ļaudis, ka tiem iet labāk. Pasakai „Vardes" piesprausta šāda

raksturīga pamācība: „Cik daži zemnieki ir, kas kā vardes trakodami

lēnu kungu smādē. Bet kad nikns kungs nāk, kas prot kapāt un

laupīt, tad tie tikai aiz ausīm kasās un nesaka neviena vārda." Pa-

sakai „Vanags un baloži" piesprausta šāda pamācība: „Tā daždien

zemnieks par ļaunu kungu bīdamies, jo briesmīgam kungam un asins-

dzērājam padodas."
Pārāk skaidra un nepārprotama ir Stendera domu gaita un vie-

doklis pasakās un stāstos: latviešu zemniekam jābūt vienmēr mierā ar

savu nebrīvības stāvokli. Sūdzēties par dzimtkungiem zemnieks ne-

drīkst, to tas skaidri pasaka pasakā „Suns", kas no suņiem sūtīts".

Šinī pasakā suņi bija iedomājušies sūdzēties par savu grūto dzīvi, bet

panākuši tikai sitienus. Stenders piemetina: „Suņiem suņu tiesa

paliek .. .
Kad verga ļaudis par saviem kungiem sūdzēt uzņemas, tad

tas tiem nevedas, jo zemajiem ļaudīm pie tiem lielajiem pasaulē slikta

pieiešana." Saprotams, zemnieki nedrīkst arī sacelties pret dzimtkun-

giem. Pasakai „Vēders un citi locekļi" piesprausta šāda pamācība:

„Dumpinieki paši sevi izposta, jo valdītāji, mācītāji un kungi neir

dīki, kā to daži nejēgas zemnieki domā un tos par gatava d...
.

dau-

dzina."

Kurzemes muižnieki prata attiecīgi novērtēt Stendera zemnieku

apgaismotāja darbību un kad iznāca Pasaku un Stāstu otrs izdevums,

publiski ieteica šo grāmatu iegādāties un izdalīt dzimtļaužu starpā.
Stenders bija čakls rakstnieks un publicēja veselu rindu grāmatu

latviešu valodā: Augstas gudrības grāmatu (1774.), Tās kristīgās mā-

cības grāmatu (1776.), Ziņģu lustes (I. d. 1785., 11. d. 1789.) v. c. Visos

šinīs darbos ir skaidri un nepārprotami saskatāmi un izteikti Sten-
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dera zemnieku apgaismotāja mērķi un idejas. Stenders savās apgais-

motāja gaitās gribēja panākt 1. zemnieku reliģijas izpratnes un tikumis-

kās apziņas pacelšanu, 2. zemnieku samierināšanu ar pastāvošo dzimt-

būšanas iekārtu, 3. zemnieku saimnieciskā stāvokļa nelielu uzlabo-

šanu — cik nu tas dzimtbūšanas rāmjos iespējams. Šos savus no-

domus Stenders centās reālizēt ar latviskas grāmatas palīdzību. Zem-

niekiem ir jābūt pieticīgiem, čakliem un priecīgiem, jo tāds ir Dieva

noliktais zemes un debesu likums, ka pastāv dzimtkungi un zemnieki.

Dzimtkungi ir īstie zemnieku valdnieki, un viņiem pieder visa zem-

nieku zeme un mājas: „Lai dziesma skan no labukungu goda, tie mūsu

laimes tēvi ir, tie labus glābj un ļaunus soda, jo viņu cilts no debess ir.

Lai Dievs jūs kungus apsvētī, jūs esat Viņa vietnieki. Bez kungiem
kas tā par elli būtu

.. .
Kas jāstrādā priekš jums, jūs laimes tēvi,

to visā sirdī darīsim
...

Mēs kalposim jums lustīgi, tad būsim visi

laimīgi." (Plašāki par St. skat. M. Stepermaņa, — ~Vecā Stendera

sabiedriskie uzskati", I. M. M. 1936., Nr. 10—11.)
Ir uzglabājusies raksturīga liecība, kā Kurzemes muižnieki no-

vērtēja Stendera zemnieku apgaismotāja darbību. 1786. g. landtāgā
Kurzemes muižnieku pārstāvis Hovens, runājot par Stendera darbību,

izteicās: „Saprotams, nevar iedomāties vēl svarīgākus nopelnus tēvu

zemes labā, nekā tos, kurus iegūst personas, kas ar latviešu valodas

izkopšanu un latviešu valodā sacerētiem rakstiem uzsākuši apgaismot

šejienes zemnieku jēdzienus, paplašināt viņu patiesības, reliģijas un

morāliskās zināšanas un tādēļ tos pūlas izglītot par noderīgiem valsts

iedzīvotājiem un uzticamiem apakšniekiem. Augsti cienījamais prā-
vests Stendera kungs, kura daudzpusīgie raksti latviešu valodā visiem

ir zināmi, neapšaubāmi pieder pie personām, kas ar patiesiem no-

pelniem izvirzījušās tēvu zemes labā. .." Ar „tēvu zemes labumu"

muižnieku pārstāvis Hovens bez šaubām saprata vienīgi muižnieku

intereses. Šis muižnieku oficiāli izteiktais vērtējums par Stendera

darbību latviešu apgaismošanas laukā ir raksturīga un patiesa Sten-

dera apgaismotāja darbības liecība. Kurzemnieks Vecais Stenders

bija dziļi ieaudzis sava laikmeta garā un kā apgaismotājs darbojās

šejienes dzimtbūšanas iekārtas robežās un garā.

M. Stepermanis.
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vispārīgā vēsture

Senās Grieķijas tirdznieciskie un

kultūrālie sakari

Senie grieķi visvairāk saista mūsu uzmanību ar savām mākslām,
ar filosofiju, ar reliģiju, vārdu sakot, ar savu garīgo kultūru. Ma-

zāk mēs pazīstam grieķu ikdienišķo, praktisko dzīvi. Un tomēr nav

jāaizmirst, ka grieķi bija tirgotāji un jūrnieki jau no seniem laikiem

un ka grieķu garīgā kultūra attīstījās un veidojās līdzās viņu materiā-

lai kultūrai un ne bez zināmas atkarības no tās.

Mana priekšlasījuma nolūks ir apskatīt īsumā grieķu tirdzniecis-

kos sakarus, tiklab starp atsevišķām grieķu pilsētām, kā arī ar citām

zemēm, reizē norādot arī uz līdzejošiem kulturāliem sakariem, pie
kam savā apskatā aprobežošos tikai ar klasisko laikmetu.

Tirdzniecības un rūpniecības attīstība ir novērojama Grieķijā sā-

kot ar 8. gs. pr. Kr. Šī attīstība nenotika visur ar vienādu ātrumu.

Pilsētas, kurām piederēja plašākas territorijas, kā, piem., Atēnas un

Sparta, ilgāk turējās pie vecām tradicijām un nodevās vairāk zemes

kultūrai. Turpretī pilsētas, kas bij ieslēgtas šaurākās territorijas ro-

bežās, drīzāk meklēja arī citus ienākumu avotus, un ko tik kāda pil-
sēta izrādījās noderīga rūpniecībai un tirdzniecībai, tad parasti šais

nozarēs arī parādījās iedzīvotāju uzņēmība.
Sākumā grieķus lielā mērā konkurēja foiniķieši. Jau kopš se-

niem laikiem foiniķiešu kuģi brauca pa Vidusjūru visdažādākos vir-

zienos, un viņu preces bij atrodamas visos tirgos. Arī grieķi sākumā

bija spiesti pirkt no foiniķiešiem dažādas izstrādātas preces, apmainot
tās pret naturāla veida produktiem, kā to rāda vēl Homēra poēmas.

Šai sakarā es gribētu atgādināt kādu visai svarīgu pakalpojumu,
ko foiniķieši ir izdarījuši visai cilvēcei: viņi iepazīstināja grieķus ar

savu brīnumvienkāršo, tikai no 22 burtiem sastāvošo alfabētu. To

foiniķieši nebij patstāvīgi izgudrojuši, bet kombinējuši pēc dažiem

citu austrumtautu paraugiem. Grieķi šo alfabētu mazliet pārveidoja

un pielāgoja savas valodas īpatnībām, starp citu, ievezdami arī pat-
skaņu zīmes, kuru vēl nebija foiniķiešiem. Tā grieķi padarīja šo alfa-

bētu ne tikai par izdevīgu saprašanās līdzekli praktiskām vajadzībām,
bet vēlāk arī par varenu gara kultūras ieroci.

Un arī tirdzniecībā grieķi drīz pārspēja savus skolotājus: viņi
sāka sacensties ar foiniķiešu tirgotājiem, iemācījās dažus rūpniecības

veidus, kas viņiem deva iespēju pašiem apstrādāt dažus savas zemes

materiālus nepieciešamām dzīves vajadzībām, bet pārpalikumu viņi

varēja eksportēt uz citām zemēm. Ar vārdu sakot, foiniķieši nespēja
vairs aizstāvēt savu tirdzniecības monopolu: vājināti ar iekšējām ne-

saskaņām savā dzimtenē, turklāt nonākuši vēl politiskā atkarībā no

Asīrijas valdniekiem, kuriem viņi maksāja nodevas, nebūdami arī mi-
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litāra tauta, — foiniķieši nespēja pretoties grieķiem saimniecības no-

zarē un tika pamazām izspiesti no Aigajas jūras, un kaut gan par šiem

zaudējumiem viņi meklēja kompensācijas rietumos, nodibinādami ko-

lonijas Sicilijā, Sardinijā, Āfrikā un Spānijā, tomēr viņu konkurenti

grieķi nāca arī šurp pa pēdām viņiem pakaļ un līdzās foiniķiešu ko-

lonijām dibināja arī savas.

Laikmets no 8. līdz 6. gs. pr. Kr. ir vispārīgi raksturojams kā

kolonizācijas laikmets grieķu vēsturē. Tā kā šī kolonizācija ir ļoti

svarīgs faktors grieķu tirdzniecības attīstībā, tad atļaušos pie tās pa-

kavēties.

Grieķu koloniālā ekspansija izgāja trijos virzienos: dienvidu, zie-

meļaustrumu un rietumu virzienā. Ar dienvidu zemēm un salām grie-

ķiem bija sakari jau kopš Krētas kultūras laikmeta, t. i. sākot apmē-

ram ar 17. gs. pr. Kr., kad Peloponnēsas achaji iepazinās ar Krētas

kultūru. Ap 1400. g. pr. Kr. achaji ieņem Krētu, un tā pamazām tiek

hellēnizēta. Tāpat grieķi ieņēma un hellēnizēja Kipras salu, kur agrāk

bija nostiprinājušies foiniķieši.

Rosīgi sakari bija grieķiem arī ar Ēģipti. Jau krētieši uzturēja
tirdznieciskus sakarus ar Ēģipti un pēc viņiem arī achaji. Nīlas grīvā,
pie Deltas, vienmēr bija redzami svešu zemju kuģi. Agrākos laikos

Ēģiptes piekrasti apmeklēja arī laupītāji, kā tas lasāms dažos ēģip-
tiešu dokumentos. Ap 7. gs. vidu pr. Kr. Milētas pilsēta atjauno senās

Mīnoja_ laikmeta tradicijas un nodibina kuģu satiksmi ar Ēģipti. Šai
laikā Ēģiptē valda Psammetichs (664.—610.), kas atjauno Ēģiptes
monarchiju, izsludinādams sevi par neatkarīgu valdnieku. Sākumā

Psammeticham neveicās, viņš tika sakauts un meklēja glābiņu nepie-

ejamos Deltas purvos. Grieķu vēsturnieks Hērodots stāsta, ka ēģip-
tiešu priesteri Psammeticham ir pravietojuši, ka „palīdzība nākšot no

jūras, kad ieradīšoties bronzas vīri". Kad Psammetichs dabūja zināt,

ka vētra ir izmetusi malā joniešu un kāriešu vīrus, kas bruņoti bron-

zas ieročiem un laupa zemi, viņš saprata šo gadījumu kā pravieto-

juma piepildīšanos un nolīga svešniekus kā algotus kareivjus, apso-

līdams viņiem uzvaras gadījumā samaksāt ar naudu un _zemi. Ar šo

cilvēku palīdzību Psammetichs ap 651. g. arī kļuva par Ēģiptes vald-

nieku. Savu solījumu viņš turēja un novietoja grieķus pie Nīlas grī-

vas austrumu žubura. Tur jonieši un kārieši dabūja divus zemes īpa-

šumus, šķirtus ar upi. Pie otra Nīlas žubura tika ierīkots nocietināts

milētiešu tirdzniecības punkts. Lai atvieglinātu savstarpēju sapra-

šanos ar svešas zemes kareivjiem un tirgoņiem, Ēģiptes valdnieks lika

saviem dēliem mācīt pat grieķu valodu.

Psammeticha dēls Nechao II (610. —594.) projektēja dažus gran-

diozus nodomus. Starp citu, viņš lika rakt kanāli, kam vajadzēja
savienot Sarkano jūru ar Nīlas upi. Kā zinām, šis projekts tika reā-

lizēts jaunākos laikos, kad izraka Suecas kanāli. Tas pats Nechao

lika foiniķiešu jūrniekiem apbraukt apkārt Āfrikai. Nechao nodibi-

nāja vēl tuvākus sakarus ar grieķiem nekā viņa tēvs.

Nechao dēls, Psammetichs II (594.—589.) veda algotus grieķu

kareivjus līdz pat Nūbijai. Pa ceļam šie kareivji apstājās kādā vietā

un uz akmens kolosa pakājes iegravēja savus vārdus, kas vēl tagad
lasāmi. Šī ir viena no vecākajām grieķu inskripcijām (Insc. Gr. ant.

Nr. 482 a—i).
Psammeticha pēcnācējs Apriess (589. —570.) savervēja apm. 30.000



grieķu kareivju. Par to Ēģiptes nācionālisti sāka viņam pārmest, ka

viņš dod priekšroku ārzemniekiem. Tāpēc viņa pēcnācējs Amasis

(570.—52(3.) sākumā nostājās antigrieķiskās partijas pusē. Bet drīz

viņš mācījās novērtēt tiklab tirdznieciskās, kā militārās grieķu spējas
un nonāca vēl lielākā grieķu ietekmē nekā viņa priekšgājēji. Amasis

iekaroja Kipras salu un tādā kārtā uzņēma savā valstī Kipras grie-

ķus. Viņš sūtīja ziedojumus Hērai Samā un Atēnai Lindā (Rodā), pa-

līdzēja uzcelt Delfu templi, stājās draudzīgos sakaros ar Samas vald-

nieku Polikratu. Viņš pat apprecēja kirēnieti, kas pēc tautības bija
grieķiete. Bet tā kā ēģiptieši raudzījās ar neuzticību uz grieķu iespie-
šanos Ēģiptē, tad Amasis ar gudru ziņu slēdza agrākos grieķu tirdz-

nieciskos punktus un to vietā nodibināja jaunu punktu Naukrati pie
Deltas rietumžubura. Tā kā Naukrate tagad kļuva par vienīgo tirdz-

niecisko punktu un obligātorisku uzturēšanās vietu visiem grieķu tir-

gotājiem, kas savās darīšanās bij ieradušies Ēģiptē, tad viegli sapro-

tams, ka Naukrate sāka ātri augt un plēsties, uzņemdama veselus tir-

gotāju plūdus. Veselas 9 grieķu pilsētas tur sev ierīkoja tirdzniecis-

kus kantorus, katra uzceldama sev dažādu dievību svētnīcas. Šis pa-

plašinātais grieķu kvartāls saucās Hellēnion un atradās ziemeļu pusē,
t. i. pie jūras, kamēr dienvidu kvartālu apdzīvoja ēģiptieši. Tā Nau-

krate drīz palika par starptautisku pilsētu vārda īstā nozīmē. Grieķu

uzņēmība to padarīja ne tikai par tirdzniecības, bet arī par rūpnie-
cības pilsētu: tur tika fabricētas glītas vāzes un visādi trauki, gan

skaidri grieķiskā stilā, gan arī piemērojoties vietējai gaumei. Tāpat

pastāvēja dzelzs un vara rūpniecība. Tur saplūda tirgotāji no Grie-

ķijas un no Ēģiptes. Šai kosmopolītiskā ostas pilsētā bija dzirdamas

dažādas valodas, tomēr pārsvarā bija grieķi un galvenā kārtā divas

grieķu ciltis: jonieši un aiolieši. Ka tur valdīja liela rosība ne tikai

tirdzniecības ziņā vien, to rāda kāds raksturīgs gadījums, ko atstāsta

Hērodots par dzejnieces Sapfojas brāli Charaksu. Braukdams no Les-

bas ar kuģi, kas piekrauts vīna mucām, Charakss piestāj Naukratē.

Tur viņš izdevīgi pārdod savu vīnu, iegūst krietnu summu naudas

un paliek kādu laiku pilsētā, lai to apskatītu. Tur viņš iepazīstas ar

kādu skaistu verdzeni, kurā viņš iemīlas un izpērk viņu brīvībā. Bet

izrādās, ka skaistule ir vieglprātīga kurtizāne, kam Charakss izšķiež
visu savu naudu un, izpelnīdamies māsas pārmetumus, beidzot sarūg-

tināts atgriežas dzimtenē.

Atrazdamās Ēģiptes faraonu aizsardzībā, Naukrate bija 7. un 6.

gs. pr. Kr. viena no ievērojamākām Vidusjūras pilsētām. Vēlāk per-

siešu iebrukumi darīja galu šai labklājībai, un Naukrate kļuva par

klusu, nelielu provinces pilsētu.
Uz rietumiem no Ēģiptes doriešu kolonisti no Tēras un Rodas

nodibināja 7. gs. pr. Kr. pilsētu Kirēni. Šī doriešu kolonija atradās

diezgan auglīgā apgabalā. Pilsētai bija sava akropole un par svēt-

nīcu Apollona templis. Ūdeni deva skaists avots, kas saucās Kyrē, no

kam arī pilsētas nosaukums. Pilsētai apkārtējos laukos audzināja la-

bību (kviešus, miežus), bet kalnu nogāzēs vīna un citus kokus. Arī

lopkopība bija iespējama. Viss tas vairoja kolonijas bagātību. Tirdz-

nieciskā ziņā kirēnieši bija starpnieki starp pārējiem grieķiem un tām

barbaru tautām, kas dzīvoja tuksnešu oāzēs. Kirēnē sagāja kopā di-

vas karavānu līnijas: viena no Ēģiptes, otra no Sudānas. No Kirēnes

ostas Apollonijas satiksme pa jūru tika uzturēta ar Korintu, Chal-
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kidu, Samu un arī ar Naukrati. Kirēne tā tad bija lielā mērā tran-

sita punkts. Tā bija svarīgākā grieķu dienvidu kolonija, kas atradās

gandrīz tropiskā klimatā. Kirēne bija ne tikai tirdzniecības bāze, bet

arī grieķu kultūras izplatītāja Ziemeļafrikas piekrastē. Apkārtējie li-

bieši, kas ieradās Kirēnē, ar apbrīnošanu raudzījās uz Akropoli, virs

kuras pacēlās skaists, baltām kolonnām greznots templis, uz piemi-

nekļiem un uz ielām, kas bij izklātas akmens plāksnēm. Grieķu va-

loda, grieķu māksla un kultūra sāka izplatīties pa visu Āfrikas pie-
krasti līdz pat Kartāgai. Bet līdz ar to grieķi pa daļai sajaucās ar

apkārtējiem libiešiem, ņemdami par sievām libietes, kas bij ieslavētas

kā skaistas sievietes. Tagad, pēc 2500 gadiem, senās Kirēnes apga-

bals Kirēnaīka dabū jaunu ierosmi kā Itālijas kolonija.
Bet uzņēmīgais grieķu tirgonis brauca ne tikai uz karsto Āfrikas

piekrasti, bet arī pretējā virzienā. Es nerunāšu daudz par Mazāzijas

piekrasti un tās grieķu pilsētām, jo šī piekraste tika kolonizēta jau

ap 10. gs. pr. Kr., un Mazāzijas pilsētas neskaitījās vairs grieķu koloni-

jas, tās visas kopā sastādīja Mazāzijas Grieķiju. Grieķi, pēc sava pa-

raduma, apdzīvoja tikai pašu piekrastes joslu, bet tālāk iekšienē at-

radās Friģija, Lidija un Kārija, vecas kultūrzemes, no kurām grieķi
daudz ko ir aizņēmuši, bet vēlāk vēl vairāk viņām atdevuši, lielā

mērā hellēnizēdami šos apgabalus.

Apskatīsim tās grieķu kolonijas, kas atradās uz ziemeļiem no

Mazāzijas. Aigajas jūras ziemeļu piekrastē atradās Trāķijas apgabals,
kur bija daudz mežu, auglīgi lauki un vietām arī derīgi izrokamie

metalli, piem., zelts. Trāķijas dienvidu daļā ir pussala Chalkidika ar

it kā 3 pirkstiem. 8./7. gs. pr. Kr. šai vietā Eubojas pilsēta Chalkida

nodibināja kādas 30 kolonijas, tāpēc arī viss šis apgabals dabūja
vārdu Chalkidika.

Bet vislielākās kolāniju dibinātājas bija Mazāzijas grieķu pilsētas,

sevišķi Milēta. Ir dabiski, ka Milētas jūrnieki un tirgotāji vērsa sa-

vus skatus uz ziemeļiem. Viņu kuģiem bieži nācās braukāt pa jūras

šaurumu, kas saucās Hellēsponts, — tagadējie Dardaneļi. Abās Hellēs-

ponta piekrastēs milētieši nodibināja pa pilsētai: Mazāzijas piekrastē
Abidu un Eiropas piekrastē Sēstu. Tāpat milētieši nodibināja kolo-

nijas Propontidas jeb tagadējās Marmora jūras dienvidu piekrastē,
kamēr ziemeļu piekrasti kolonizēja megarieši un samieši.

Bet vēl tālāk uz ziemeļiem atradās Melnā jūra, kas grieķiem sā-

kumā likās noslēpumaina un bīstama. Grieķu jūrnieks, pieradis pie
skaistās Aigajas jūras, kuras zilajos ūdeņos viņš nekad nevarēja ap-

maldīties, jo vienmēr redzēja kādu salu vai kādu piekrasti, izbraucis

cauri Bosfora šaurumam, juta uzreiz citādu jūru — bezgalīgi plašu

un dziļu, kur nebija salu un izdevīgu ostu, kur klimats bija vēsāks

un ziemas laikā stindzinošs, kur bieži plosījās vētras, pret kurām sen-

laiku kuģis likās niecīga rotaļlieta. Tāpēc šo jūru grieķi sākumā

sauca Pontos Akseinos — Neviesmīlīgā jūra. Bet kad viņi bija šo

jūru izpētījuši un ar to iepazinušies, kad daudzas kolonijas tika no-

dibinātas Melnās jūras piekrastē, tad vēlāk viņi šo jūru sauca Pontos

Eukseinos (Viesmīlīgā jūra). Un atkal milētieši bija tie, kas nodi-

bināja lielu daļu no šīm Melnās jūras kolonijām. Pie pašas ieejas

Melnajā jūrā Eiropas piekrastē tika dibināta Bizantija (Byzantion, vē-

lākā Konstantinopole, tagadējā Istambula). Melnās jūras dienvidu

piekrastē galvenās kolonijas bija Hērakleja, Sinope, Trapezūnta.



Milētieši nodibināja daudzas kolonijas Melnās jūras rietumu pie-
krastē, kur zeme bij auglīga. Kā galvenās no šīm kolonijām mina-

mas: Apollonija, Mesēmbrija, Odesa, Tomi, Istra (pie Donavas), Tira

(pie Dņestras). Melnās jūras ziemeļu piekrastē bija kolēnija Olbija
(pie Bugas grīvas; turpat netālu jūras līcī ietek arī Dņepra, grieķiski
saukta par Boristenu). Olbijas iedzīvotāji nodarbojās ar zvejniecību,
kas šai jūras līcī bij izdevīga (šo līci tagad krieviski sauc Dņeprovskij
ļiman; vārds Jiman te cēlies no sengrieķu limēn — osta, jūras līcis).
Bet līdz ar to Olbija attīstīja arī rosīgu tirdzniecību: no savas mētro-

poles Milētas un no citām Grieķijas pilsētām tā saņēma vāzes un grez-

numa lietas, tāpat vīnu un eļļu, ko pārdeva ziemeļos dzīvojošām skitu

ciltīm, no kurām ieguva ādas, labību un citas preces, ko sūtīja uz

Grieķiju. Ir zināms, ka olbieši (viņu pašu nosaukumā „olbiopolīti"

jeb kā Hērodots viņus sauc „boristenieši") ir devušies ļoti tālu uz zie-

meļiem zemes iekšienē, braukdami gan pa sauszemes ceļiem, gan pa

upēm.
Krimas pussalā, kur klimats ir maigs un zeme auglīga, bija grieķu

kolonijas Chersonēsa (pie tag. Sebastopoles), Teodosija, Pantikapaja

(pie tag. Kerčas), bet otrā pusē Kimmeriešu Bosforam (tagadējam
Kerčas šaurumam) Fanagorija. Vēl tālāk uz ziemeļiem, kur Dona

ietek Azovas jūrā, atradās Tanalda (netālu no tag. Rostovas pie Do-

nas). Šī bija, cik zināms, attālākā grieķu kolonija ziemeļos.
Melnās jūras austrumu piekrastē, tagadējās Grūzijas territorijā,

milētieši nodibināja kolonijas Pitiūntu, Dioskūriadu un Fāsidu.

Plaša bija grieķu kolonizācija rietumos. Tur viņi galveno vērību

piegrieza Itālijai un Sicilijai. Šais zemēs, kur klimats apmēram tāds

pats kā Grieķijā, grieķi sāka apmesties kopš 8. gs. pr. Kr. Dienvid-

italijas rietumu piekrastē bija chalkidiešu dibinātā Kime (Kymē, vē-

lākā romiešu Cumae), bet netālu no Kimes Partenope, kas izpostīta

un vēlāk atjaunota dabūja nosaukumu Neapolis, t. i. Jaunā pilsēta

(tag. Neapole). Tie paši chalkidieši dibināja Hērakleju, vēlāko ro-

miešu Herkulānu (Herculaneum), kas Vezuvija izverdumā tika ap-

rakta līdz ar Pompējiem. No nule minētām kolonijām svarīgākā bija

Kime, kas bija grieķu kultūras priekšpostenis itāliešu un etnisku ap-

gabalā. Kimes tirgotāji veda no Jonijas, Korintas un Atēnām dažā-

das preces, ko viņi pārdeva etniskiem. Etruski arī paši ieradās Kimes

tirgū, lai iegādātos vajadzīgās lietas. Par Kimes kulturālo ietekmi

liecina tas, ka latīņu un etrusku tautas pieņēma pat chalkidisko grieķu

alfabētu.

Itālijas austrumu piekrastē atzīmējama Sibarida (Svbaris) pie

Tarantas jūras līča. Vīna tur ražots tik daudz, ka pa apakšzemes

kanāļiem to novadījuši uz piekrasti, lai pildītu traukos eksportam. Si-

baridas iedzīvotāji bija pazīstami ar savu bagātību un izlutināto dzī-

ves veidu. Vārds „sibarīts" grieķiem nozīmēja izlutinātu, pie grez-

nas dzīves pieradušu cilvēku. Sibaridas sāncense dienvidos bija Kro-

tona ar labu klimatu un izdevīgu ostu. Pie Tarantas jūras līča atra-

dās lakoniešu dibinātā Taranta.

Arī Sicilijā bija daudz grieķu koloniju. Ka svarīgākas minamas:

Naksa (pie Aitnas kalna), Katane, Leontīni, Zankle, vēlāk no Mese-

nijas bēgļiem nosaukta par Mesēni (tag. Mesina), tai pretī Itālijas pie-
kraste Rēgija (Rhēgion, tag. Redžo). Korintiešu dibinātas Sirakuzas

kļuva par skaistāko un spīdošāko grieķu pilsētu Sicilija. Vēl atzīmē-
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jamas Gela un Akraganta, kur kultivēja vīnkokus un olīvkokus, un

Selinūnta, skaista un ziedoša pilsēta ar platām, glītām ielām un 9 grez-

niem tempļiem.
Daudzas no šīm Sicilijas un Itālijas kolonijām pārspēja pat sa-

vas mētropoles: pilsētām apkārt tur bija lielāki un auglīgāki lauki

nekā pašā Grieķijā. Šīs ziedošās grieķu kolonijas bija, tā sakot, grieķu

Amerika, kur daudz kas bija labāk un ar lielāku komfortu ierīkots

nekā Grieķijā. Tas bija sākumā, protams, materiālās kultūras uzplau-
kums, kam vēlāk sekoja arī garīgā kultūra.

Vel jāsaka daži vardi par galējiem rietumiem.

Spānijā, ko grieķi sauca par Ibēriju, bija dažas mazāk pazīsta-
mas kolonijas, piem., Kallipole (pie tag. Barselonas), Hēmeroskopija,
Abdāras un c. Sīs kolonijas nodibināja Mazāzijas grieķu pilsētas Fo-

kajas tirgotāji.
Tie paši tokajieši nodibināja kolonijas tagadējā Dienvidfrancijā.

Hērodots stāsta, ka ap 600. g. pr. Kr. ir devusies ceļā no Fčkajas
kāda ekspedīcija, kuras vadoņi bijuši Simons un Protis. Šie Fokajas

emigranti ir izcēlušies Ligūrijas piekrastē taisni tai dienā, kad turie-

nes valdnieks ir taisījies izprecināt savu meitu. Arī svešniekus ķēniņš
ir uzaicinājis piedalīties šai ceremonijā. Pēc paražas, ķēniņa meitai

vajadzēja pasniegt draudzības kausu tam, ko viņa izvēlēja par savu

nākošo dzīves biedru. Un viņa pasniegusi kausu Protim. Tēvs, to

uzskatīdams par dievu prātu, ir devis tokajiešiem plašāku zemesga-

balu, kur viņi dibināja Masaliju, tai vietā, kur tagad ir Marsele. Šī

kolonija plētās plašumā un nodibināja savukārt veselu rindu citu ko-

loniju tagadējās Francijas dienvidu piekrastē: Nlkaju (tag. Nicu), Mo-

noiku (tag. Monako rep.), Antipoli (tag. Antibes) un c. Vislielākā no-

zīme bija, protams, Masalijai, kas ietekmēja turienes gailu ciltis ar

savu kultūru.

No šā pārskata redzam, ka visa Vidusjūras un tāpat Melnās jūras
piekraste bija nosēta grieķu kolonijām, pie kam ir raksturīgi, ka grieķi
nemēdz iespiesties tālu kontinentā, bet vienmēr turas pie jūras. Tāpēc
viņu kolonijas ir vai nu pašā piekrastē, vai arī par gabalu no tās,

un parasti tādās vietās, kur ir labas ostas, auglīga zeme, piemērots
klimats un tirdzniecībai izdevīgi apstākļi. Dažas no šīm kolonijām
ir patiešām visai jaukās vietās. Un tā mēs redzam, ka līdzās vecajai

Grieķijai, kas dzīvoja savu tradicionālo dzīvi, bija jaunā Grieķija, ko

sastādīja visas tās daudzās un izkaisītās kolonijas, kas bija spiestas

piemēroties vietējiem apstākļiem un enerģiski aizstāvoties nodrošināt

savu eksistenci.

Ar savām mētropolēm kolonijas uzturēja rosīgus sakarus, — ne

tikai tirdznieciskus, bet arī reliģiskus un kultūrālus. Kolonijas attie-

cība pret mētropoli bija tā kā meitas attiecība pret māti: zināmos ga-

dījumos kolonija parādīja mētropolei pienācīgo godu. Tā, piem., da-

žos svētkos kolonija sūtīja uz mētropoli savus delegātus un ziedoja-
mās dāvanas. Un ja kolonijai pašai bij svētki, tad ieradās mētropo-
les pārstāvji, kuriem tika ierādītas goda vietas. Kad kolonistiem jau-

najā dzīves vietā vajadzēja dot nosaukumus apkārtējām upēm, salām,

kalniem, tad viņi parasti izvēlējās pazīstamos dzimtenes vārdus.

Lai labāk izprastu grieķu pilsētu tirdznieciskos sakarus, mums

vēl drusku jāpakavējas pie dažām tirdzniecības pilsētām vecajā Grie-

ķijā. Te pirmā vietā jāatzīmē Mazāzijas grieķu pilsētas, ko apdzī-
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voja pa lielākai daļai jdjiieU, kas arī kulturālā ziņā bij aizsteigušies
priekšā citiem grieķiem. Bez tām priekšrocībām, ko joniešiem deva

Mazāzijas piekraste, kas bija bagāta daudzām dabiskām un labi aiz-

sargātām ostām, visai izdevīga bija viņiem arī jūra, kas nosēta dau-

dzām salām, atvieglināja jūras satiksmi starp Mazāziju un kontinen-

tālo Grieķiju. No otras puses, viņiem bij atvērts arī ceļš uz Mazāzi-

jas iekšieni caur ielejām, kas savienoja Mazāzijas piekrasti ar Lidijas

apgabalu, kas pa daļai bija hellēnizēts.

Pie Maiandras upes grīvas atradās pilsēta Milēta, kas 8.—6. gs.

pr. Kr. bija pati ziedošākā no Mazāzijas grieķu pilsētām. No rūpnie-
cības ražojumiem tur visvairāk gatavoja audumus un segas, kuru iz-

gatavošanas māksla laikam bij aizņemta no Lidijas, tāpat arī dažādas

mēbeles. Šīs lietas tika eksportētas arī uz citām pilsētām, it sevišķi
uz daudzajām Milētas kolonijām, kas atradās pie Propontidas un pie
Melnās jūras. Pavisam Milēta skaitījās par mētropoli kādām 90 ko-

lonijām.

No citām Grieķijas vietām atzīmējama Eubojas sala, kur atradās

vara nogulumi, kurus laikam būs zinājuši jau foiniķieši un kurus vē-

lāk ekspluatēja pilsēta Chalkida (kas arī savu nosaukumu dabūjusi
no vārda chalkos — varš). Varu apstrādāja turpat uz vietas, un

senatnes liecības saskan tai ziņā, ka chalkidieši bija teicami metallur-

ģisti. Arī chalkidieši centās izplēst savu rūpniecību ar eksportu uz

savām kolonijām, kas atradās Trāķijas pussalā Chalkidikā un bez

tam arī Sicilijā un Itālijā (Naksa, Katane, Leontīni, Zankle-Mesīne,

Regija, Kime-Gumae).

Veca tirdzniecības pilsēta bij Aigīna, kas producēja un eksportēja

pa lielākai daļai dažādas ikdienišķām vajadzībām nepieciešamas lie-

tas, kā piem., ziedes, krāsas, ķēdes, stiklu un tml. Pindara scholiasts

kādā vietā (01. 28) paskaidro, ka izteiciens „Aigīnas tirgotājs" nozī-

mējot to pašu, ko „visādu preču tirgotājs". Vairums Aigīnas tirgo-

tāju bija sīktirgotāji. Tirgoties viņus spieda pati nepieciešamība, jo

Aigīnas sala ir neliela un tās zeme neauglīga. Tāpēc aigīnieši bija
tirdzniecībā ļoti rosīgi, un ar to izskaidrojams, ka Aigīnas svarus un

mērus lietoja tirdzniecībā arī ārpus Aigīnas robežām, piem., Atikā, un

tikai Solons to vietā ieveda praktiskākos Eubojas svarus un mērus.

Tā kā salā bija daudz laba māla, plaši attīstīta bija podniecība. Se-

najos tekstos tiek minēti „aigīniešu māla trauki" (Kepa|xo: Atyivatoi)
un pati Aigīna saucas „podu pārdevēja" (yuiņbTZi£th.q).

Vēl svarīgāks tirdzniecības centrs bija Korinta, kur vairums ie-

dzīvotāju pārtika no rūpniecības un tirdzniecības. Caur Korintu gāja
divi lieli satiksmes ceļi: viens sauszemes, otrs jūras ceļš. Korintai pie-

derēja diezgan ievērojama tirdzniecības un arī kara flote. Pēc Tūki-

dida ziņām korintieši ap 700. g. pr. Kr. ir izgudrojuši triēras (I, 13)

un pirmie ir riskējuši stāties jūras kaujās. Ar savu tirdzniecības floti

Korinta pārvaldīja visu Korintas jūras līci un vēl tālākus apgabalus
uz rietumiem. No ražojumiem, ko eksportēja Korinta, pirmā vietā

atzīmējami trauki, kas tika gatavoti no baltā glīzda, kas bij atro-

dams kalnu nogāzēs. Korintas keramika bija populāra visā Grieķijā

un ārpus tās robežām. Bez tam Korinta bij pazīstama ar saviem au-

dumiem un skaistām segām. Vispārīgi Korintas rūpniecībai bij ele-

gants raksturs. Ja Aigīnu varēja saukt par sīktirgoņu pilsētu, tad Ko-
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rinta bija rūpnieciskas mākslas centrs. Ja kādu preci gribēja rekla-

mēt, tad to apzīmēja par Korintā ražotu.

Beidzot jāmin Atēnas, kas 5. gs. kļūst par visas Grieķijas kultu-

rālo un tirdzniecisko centru.

Kamēr Atēnas aprobežojās ar vietējo ražojumu apmaiņu, viņu
tirdzniecība nevarēja būt liela mēroga tirdzniecība. No lauku pro-

duktiem Atikā ražoja pietiekamā daudzumā tikai vīnu un olīveļļu. No

izrokamiem akmeņiem un metalliem tur bija marmors, pa daļai sud-

rabs un alva. 5. gs. preču apmaiņa starp ražotāju un patērētāju pa

daļai bija vēl tieša: laucinieki ieradās pilsētā, lai pārdotu gurķus, ķip-

lokus, granātābolus, zosis, pīles, sivēnus, zušus. Taču arvien biežāk

veikli uzpircēji ieradās paši lauku sētās, lai, sapirkuši dažādos pro-

duktus, tos izdevīgi pārdotu pilsētā. Tos viņi pārdeva gan uz ielām,

gan savās veikalu būdiņās, bet it sevišķi tirgū jeb — agorā. Šī agora

bija plašāks laukums, četrstūra veidā, kura divās pusēs bija kolon-

nāde, zem kuras publika varēja rast aizsardzību un patvērumu pret
sauli un lietu, bet pārējās divas puses bija izgreznotas pieminekļiem,

tempļiem un valsts iestādēm. Laukuma vidus, kas bija ierādīts tirgus

precēm, mudžēja un ņudzēja cilvēku pilns: tur varēja izmeklēties un

nopirkt, ko tik kurš gribēja: saknes, augļus, sierus, zivis, apavus, drē-

bes, arī vergus. Kam ir gadījies apmeklēt mūslaiku Atēnas un būt

turienes tirgū, kur raibajā cilvēku ņudzeklī saplūst par vienu neiz-

šķiramu troksni daudzie pārdevēju saucieni un kur jaucas kopā da-

žādas smakas un smaržas, tas dabūs varbūt diezgan pareizu jēdzienu
arī par sengrieķu tirgu.

Varētu jautāt, kā tika piegādātas visas šīs preces. Lauku pro-

dukti tika pa daļai atvesti pa lauku ceļiem. Tikai jāzina, ka šie lauku

ceļi bija ļoti neērts satiksmes līdzeklis. Tie bija šauri un slikti. Tā-

pēc sūtīšanas izdevumi stipri sadārdzināja arī pašas preces, un dažos

gadījumos transporta izdevumi bija 10 reiz lielāki par pašu preču vēr-

tību. Pa lauku ceļiem piegādāja galvenā kārtā Atikā ražotās preces

un produktus. Tās preces, kas nāca no citurienes un kas tika vai-

rumā pārdotas, parasti piegādāja pa jūras ceļiem. Atēnas, kas bija

izveidojušās par jūras valsti, šai ziņā atradās sevišķi labvēlīgos ap-

stākļos. Perikla laikmeta atēnietis ar lepnumu varēja sacīt, ka vi-

ņam ir pieejams viss tas, kas vien pasaulē tiek ražots. Atēnu tirdz-

niecības kuģi spēja uzņemt kravu, kas bija 10.000 talantu jeb 300

tonnu smaga. Sie kuģi varēja noiet no 60 līdz 80 jūdzēm dienā. Tā,

piem., kuģis, kas izgāja no Atēnu ostas Peiraja varēja sasniegt Efesu

2V2 dienās, Bizantiju 4V2 dienās, Ēģipti 7 1/2 dienās, Sirakūzas 9 die-

nās un Pantikapaju, kas atrodas tagadējās Krievijas robežās, pie Ker-

čas šauruma, 10 dienās.

Saprotams, ka senatnē iekšējās un ārējās tirdzniecības apmēri

bija šaurāki nekā mūsu dienās un tirgošanās paņēmieni bija vienkār-

šāki. Ražotājs parasti bez kādas komisionāru starpniecības centās

personīgi pārdot savas preces. Transports nebij pienācīgi noorgani-
zēts un vienmēr padots riskam, tāpēc arī samērā dārgs. Satiksme no-

tika uz personīgu iniciātīvu. Dēmostens (52,9) min kādu tirgotāju,
kas no Atēnām ir braucis uz Libiju (Āfrikā) un jau Argosas jūras
līcī ir laupītāju aplaupīts un nogalināts. Tas pats Dēmostens stāsta

(53,6) par kādu Nīkostratu, kam bija aizbēguši vergi. Tos gūstī-

dams, šis Nīkostrats tika saņemts uz jūras un pats pārdots par vergu
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Aigīnā. Viņš atdabūja brīvību tikai tad, kad bija samaksājis izpirk-
šanas naudu. Vēl nedrošāka bija satiksme pa sauszemes ceļiem. Nav

jāaizmirst arī, ka cilvēks toreiz vēl neprata valdīt par dabas apstāk-
ļiem un tāpēc kuģošana bija vairāk ierobežota nekā mūsu dienās. Pa

visu ziemas laiku, kad Vidusjūra ir vētraina, kuģošana Grieķijā pil-
nīgi apstājās. Tā ilga tikai sešus mēnešus gadā, no aprīļa līdz ok-

tobrim (Dēm. 33, 28). Viss tas nelabvēlīgi atsaucās uz tirdzniecību.

Katram lielākam tirgotājam parasti bija savs personīgs kuģis, un viņš
daudzos gadījumos uzņēmās arī kapteiņa un stūrmaņa pienākumus.
Tā viņš brauca no vienas ostas līdz otrai, kamēr sasniedza savu ceļa
mērķi, kur centās pārdot savu preci. Bet arī ja brauciens bija lai-

mīgi izdevies, ja vētras un citas nelaimes nebija viņa kuģim un vi-

ņam pašam nekādus zaudējumus nodarījušas, tad tomēr, nonācis no-

domātā vietā, tirgotājs vēl katrreiz nebija drošs, kur un vai pavisam
viņš varēs pārdot atvestās preces. Dažreiz viņš tās pārdeva pa ceļam.
Bet ja viņš tās arī pārdeva, tad viņam bija vēl rūpes, kādu kravu viņš
lai iepērkas atpakaļvešanai, tā ka lai viņa brauciens nebūtu veltīgs, jo
svešās pilsētās valūtas apstākļi bija daudzos gadījumos neizdevīgi.
Par pārdoto preci svešā pilsētā viņš bieži saņēma tādu naudu, kas

cirkulēja tikai vietējā apgrozībā un kuras vērtība, ja tā nebija zelta

vai sudraba nauda, bija pavisam niecīga citās grieķu pilsētās. Tādu

naudu vest atpakaļ uz dzimteni nebija nozīmes, un tirgotājs parasti

par to iepirkās kādu preci.
Ka valūtas jautājums vispārīgi ne mazā mērā apgrūtināja grieķu

tirdzniecību, ir viegli saprotams, ja ievēro, ka ikviena lielāka grieķu

pilsēta kala pati savu naudu. Laimīgs izņēmums bija Atēnu savie-

nība, kur apgrozībā bija atēniešu drachma jeb „pūcīte" (tāpēc ka uz

monētas bija pūces attēls). Tās dažādo pilsētu monētas, kas bija kal-

tas no zelta vai sudraba, protams, varēja tikt lietotas arī ārpus savas

pilsētas robežām, jo varēja tikt svērtas pēc svara. 1911. g. Tarantā

tika izrakti dažādi naudas gabali, ko zemē bija paslēpis kāds grieķu

tirgotājs ap 510. g. pr. Kr. Izraktā nauda sastāv no visdažādākām

valūtām, — tur ir Itālijas, Sicilijas, Kerkīras, Korintas, Aigīnas, Atēnu,

Kirēnes, Fokajas, Chijas un pat Maķedonijas un Trāķijas monētas.

Neskatoties uz minētiem nelabvēlīgiem apstākļiem, Atēnu tirdz-

niecība bija Perikla laikā ļoti rosīga, kā to liecināja lielais kuģu dau-

dzums, kas stāvēja Atēnu ostā Peirajā. Šī osta bija galvenais centrs

visai tai jūras tirdzniecībai, kas gāja caur Vidusjūru un Melno jupi.

Atēnu importu sastādīja šādas galvenās preces: labība, žāvētas zivis,

sālīta gaļa, sieri, augļi, lopi; tālāk izejvielas: dzelzs, varš, koki, vasks,

ziloņkauls, ādas, vilna, lini, papirusa šķiedra; beidzot daži izstrādā-

jumi: Pērsijas un Kartāgas tepiķi, Megaru drānas, Ēģiptes audekli,

Arābijas smaržas. Atēnas eksportēja: olīveļļu, vīnu, vīģes, medu,

smalku vilnu, marmoru, sudrabu, svinu, smalkus keramikas ražo-

jumus, ieročus, dažādus mākslas objektus (piem. statuetas) un pat

grāmatas. Tādā kārtā daudzas preces gāja no Atēnām, kā no Grie-

ķijas centra, līdz pašai grieķu pasaules perifērijai, tas ir līdz attālā-

kām kolonijām un otrādi. Jāsaka vēl vairāk: dažas preces šādā ceļā

nokļuva no vienas pasaules malas otrā. Atcerēsimies, piemēra dēļ,

ka no Āfrikas vidienes karavānu ceļš gāja uz grieķu koloniju Kirēni,
kas atradās Ziemeļafrikas piekrastē. Bet no Kirēnes bija satiksme pa

jūru ar Korintu, Milētu, Atēnām, kurām savukārt bija sakari ar grieķu
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kolonijām Melnas juras ziemeļu piekraste. Tas nozīme, ka dažas pre-

ces no Āfrikas varēja nokļūt Skitijā vai otrādi.

levērosim tālāk, ka no Olbijas caur Skitu zemi ceļš gāja uz zie-

meļiem, gan pa sauszemi, gan arī pa Bugu un Dņepru. Līdz pat Ķi-

jevai un vēl tālāk ir atrasti priekšmeti, kas uzrāda grieķu mākslas

stilu. Bet uz ziemeļiem no Dņepras ietekas Pripetes, kā to rāda jau-
nākie pētījumi (sal. prof. P. Šmits, Hērodota ziņas par senajiem bal-

tiem), dzīvoja jau balti. Bet tādā gadījumā būtu neloģiski iedo-

māties, ka starp Dņepras augšgalu, kas pieskārās seno baltu dzī-

ves vietai, un starp Dņepras grīvu, pie kuras atradās Olbija, ne-

bija tirdzniecisku sakaru. Ir pat iespējams, ka dažas preces ar grieķu

koloniju starpniecību nokļuva no baltu apdzīvotiem apgabaliem Grie-

ķijā un otrādi.

Līdzas tirdznieciskiem sakariem pastāvēja arī kulturālie, kaut

arī ne tādos apmēros kā pirmie.
Kad grieķu kolonisti devās uz jaunu dzīves vietu, viņi veda sev

līdz uguni no dzimtenes pavarda, dievu tēlus, savu tēvu ticību un

paražas. Un grieķu kultūru viņi glabāja arī savā jaunajā dzimtenē

un izplatīja to starp apkārtējām barbaru tautām. Un ikviens grieķu

tirgonis, kas savā kuģī veda kādu dieva statuju vai grieķu mākslas

darbu, bija reizē arī grieķu kultūras nesējs. Grieķu izteiciens „eisagein
theūs" („=ievest dievus") nozīmē vispirms: ievest dievu tēlus un līdz

ar tiem arī šo dievu kultu un ticību. Līdzās ievedamai precei gāja arī

gara kultūra.

Ja grieķu preces aizsniedza tālas, pat ļoti tālas zemes, tad par

grieķu kultūru jāsaka, ka tās ietekme izpaudās galvenā kārtā pie tām

tautām, kas nāca tiešos sakaros ar grieķiem. Tā tas bija Kirēnē, tā

Masalijā, tā arī Trāķijas un Melnās jūras grieķu kolonijās. Šīm ko-

lonijām apkārtdzīvojošās tautas redzēja grieķu kultūras pārākumu,
kas sevišķi spilgti bija jūtams grieķu pilsētās, viņas tiecās pretī šai

kultūrai un pamazām to pārņēma. Piemēra dēļ minēšu kolonijas, kas

atradās Melnās jūras ziemeļu piekrastē. Tur kāds skitu virsaitis Aria-

peits ap 5. gs. vidu pr. Kr. bija izplētis savu varu no Donavas līdz

Olbijai. Sabiedrojies ar kādas trāķiešu cilts (odrisu) valdnieku un

būdams arī grieķu draugs, viņš apprecēja papriekš trāķieti, bet vēlāk

grieķieti. Bet kaimiņos dzīvoja kāda cita skitu cilts, agatirsi, kuru

valdnieks lika nogalināt Ariapeitu. Ariapeita pēctecis bija viņa dēls

Skils, kas bija dzimis no viņa otrās sievas grieķietes un bija grieķiski
audzināts. Šis valdnieks, atstādams savu tēvu paražas un nomadu

teltis, pārgāja dzīvot uz Olbiju, kur viņš lika sev uzcelt greznu pili

grieķu stilā un apprecēja grieķieti. Saprotams, ka Skils nodibināja
tuvus sakarus ar savas mātes un savas sievas tēviju. Bet visam tam

sekoja skitu nācionālā reakcija, Skilu padzina un vēlāk nogalināja

viņa pusbrālis Oktasamads no tēva pirmās sievas (Hērod. IV, 76—78).

Tagad grieķu pilsētas bija apdraudētas, un viņām vajadzēja raudzī-

ties pēc palīdzības. Šie notikumi varbūt būs pamudinājuši arī

Periklu doties (437. g.) ar atēniešu floti uz Melnās jūras ziemeļu

piekrasti.
Tā redzam, ka grieķi ar savu kultūru ietekmēja apkārtējās bar-

baru tautas. Bet nav jādomā, ka paši viņi nemaz netika ietekmēti.

Daudzi kulti grieķu reliģijā liecina par svešu ietekmi, piem., friģiešu

Klbēba, trāķiešu Sabazijs, Kotito, Bendida, sīriešu Adonids, ēģiptiešu



Ammons un Isida. Vai dažu labu no šiem dieviem nebūs Grieķija ie-

veduši kontrabandas ceļā svešu zemju tirgotāji?

Sevišķi stiprai sveštautiešu ietekmei bija pakļauti tie grieķi, kas

kā kolonisti dzīvoja barbaru vidū. Un tā iznāca, ka grieķi hellēnizēja

barbarus, bet pēdējie barbarizēja grieķus. Grieķu ietekme tomēr ņēma

pārsvaru, kam par iemeslu bija grieķu kultūras pārākums. īsts

grieķu kultūras uzvaras gājiens pasaulē sākās pēc Aleksandra Lielā

iekarojumiem. Bet runāt par šo laikmetu vairs neietilpst mana priekš-
lasījuma nospraustajās robežās.

P. Ķiķauka.
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Autoritāte un patriōtisms senās Grieķijas
vēsturē

Runājot par autoritāti un patriotismu senās Grieķijas vēsturē es

domāju pareizi izpratis savu uzdevumu, ja teikšu, ka te nav domāti

divi dažādi temati — viens par autoritāti, otrs par patriotismu — bet

ka te vispirms ir jāievēro tā ideja, kas saista abus šos jēdzienus. Jo

nevar būt valsts dzīvē nevienas lielas autoritātes, kuras darbība ne-

būtu vērsta par labu visai tautai, un, no otras puses, neviens liels

patriots nevar palikt sabiedrības un tautas neatzīts.

Mēģināšu tāpēc no grieķu vēstures izcelt dažas tādas personas,
kas ar savu pašaizliedzīgo kalpošanu dzimtenei ir ne tikai ieguvušas
savu laika biedru atzinību, bet kuru slava ir tālu pārsniegusi viņu
dzimtenes un viņu laika robežas un kuru vārdi, uz mūžīgiem laikiem

ierakstīti pasaules vēsturē, mudina arī mūs sekot viņu priekšzīmei.

Solons ka dzimtenes glābējs.

Grieķu pilsētās sākumā valdīja ķēniņi. Kā to rāda vēl Homēra

poēmas, ķēniņu autoritāte tautā bij liela. Ķēniņš tur saucās diogenēs,
t. i. no Zeva dzimis jeb no Zeva cilts. Kā savas varas arēju simbolu

viņš nēsā scēptri {skēptron). Viņš staigā purpura drēbēs, un savā

pilī viņš sēž uz sevišķi grezna krēsla, kas saucas thronos. Ķēniņš ir

augstākais valsts vadonis, un kā valsts pārstāvis viņš pilda arī augstā
priestera pienākumus, būdams par starpnieku starp dieviem un tautu.

Kara laikā viņš ir arī karavadonis. Apbalvots ar augstāku autoritāru

varu, kas viņam paša Zeva dota, ķēniņš rūpējas par savu tautu, jo

viņš apzinās savus pienākumus pret to. „Laimīga, trīskārt laimīga ir

tā zeme, par kuru valda labs ķēniņš", tā sacīts Odisējā (XIX, 109—

114), un tauta tad tādu ķēniņu godina kā dievu un nes viņam dāvanas

un ziedojumus.
Bet vēlāk sākas cīņa starp ķēniņiem un aristokrātiju, kūpas ro-

kās koncentrējas arī zemes bagātība. Kaut arī ķēniņš pieder pie
aristokrātu kārtas, viņš reprezentē tomēr visu valsti un rūpējas par
tās labklājību. Aristokrāti turpretim sarga tikai savas kārtas intere-

ses. Politiskajā cīņā starp ķēniņu un aristokrātiju uzvaru gūst bei-

dzamā un ap 6. gs. pr. Kr. no agrākās ķēniņu varas Grieķijā ir atli-

kusies tikai ēna. Bet tai pašā laikā ir iedegusies jauna vēl daudz

asāka cīņa starp privilēģēto aristokrātiju un plašajām tautas masām

jeb dēmu. 7. un 6. gs. pr. Kr. ir šo cīņu laikmets gandrīz visā Grie-

ķijā. Lai man būtu atļauts pastāstīt par vienu šādas cīņas epizodu,
kas norisinājās Atēnās.

Ap 600. g. pr. Kr. Atikā redzam ļoti bēdīgu ainu. Visauglīgākie

un plašākie zemes īpašumi tur pieder aristokrātiem. Mazturīgie sīk-

zemnieki, kuru ir lielais vairums, ir iestiguši parādos. Neraža, naba-
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dzība un citādas klizmas spiež šos mazturīgos pilsoņus aizņemties
naudā vai graudā no viņu bagātajiem kaimiņiem, kas ņem procentus
par aizdoto summu un prasa arī parāda nodrošinājumu. Ja naba-

dzīgais zemnieks parādu laikā nevar atdot, viņa zeme pāriet bagātā
kaimiņa īpašumā. Šādam procesam ilgāku laiku turpinoties gandrīz
visa lauksaimniecībai noderīgā Atikas zeme bij pārgājusi lielgrunt-
nieku rokās, kamēr tautas lielā daļa atradās galējā nabadzībā. Un ne

tikai mazos zemes īpašumus nācās zaudēt. Mazturīgais pilsonis, aiz-

ņemdamies no turīgā eupatrida, bieži nevarēja ieķīlāt savu zemi, vai

nu tāpēc, ka tā bij ieķīlāta jau par agrākiem parādiem, vai arī zemes

bija par maz, vai arī tās nemaz nebija. Viņš tad, parādu taisīdams,

ieķīlāja savus bērnus, savu sievu un sevi pašu. Un ja atnāca parāda

termiņš un viņš parādu laikā nevarēja atdot, tad viņa ģimene un

viņš pats pārgāja pilnīgā sava kreditora īpašumā, t. i. ar visu savu

ģimeni kļuva parāda devējam par vergu, un parāda devējs tad varēja

viņu un viņa ģimeni vai nu pārdot, vai arī atstāt uz vietas, lai sev

par labu kalpinātu. Šāds stāvoklis, kur liela daļa Atikas iedzīvotāju

bij nonākusi lielā trūkumā un kauna pilnā verdzībā, draudēja valstij
ar lieliem satricinājumiem. Nemiers rūga visā Atikā un no mutes uz

muti gāja sauciens, ka stāvoklis ilgāk nav ciešams un visa zeme ir

pārdalāma. Tas nozīmēja priekšā stāvošu revolūciju un dumpi, kura

sekas nebij pārredzamas.
Tad nāca Solons, kam piemita augstas gara īpašības: viņš bija

cilvēks ar lielu morālisku autoritāti un liels patriots. Abas šīs īpa-

šības viņš bij jau parādījis vārdos un darbos. Pats būdams eupatrids,
Solons tomēr visur nepieslējās dižciltīgo ieskatiem, bet stāvēja pāri

šķiru interesēm un skuma par to, ka viņa dzimtene bij nonākusi tik

grūtā stāvoklī. Būdams arī dzejnieks, viņš aicināja tautu uz vien-

prātību un saprašanos, izsacīdams rūgtus pārmetumus aristokrātiem

par viņu mantkārību un netaisnību. Pravietiski skan Solona vārdi,

kur viņš runā par taisnības ideju, bez kuras arī bagātībai nav droša

pamata:

„Negāzīs postā nekad mūsu pilsētu Zevs visaugstais,

Nepostīs to arī cits nemirstīgs dievs it neviens,

Tāpēc ka varenā dieve un pērkoņu grāvēja meita

Pallada Atēna to uzlūko, sarga arvien:

Paši vien neprātā gribat šo lielo pilsētu postīt,

Pilsoņi, kuriem arvien mantības diezgan vēl nav ..."

Par mantkārīgajiem aristokrātiem Solons runā šādiem vārdiem:

~Taisnības templis jau sen aizmirsts ir viņiem un svešs.

Tomēr, kaut klusu tā cieš vēl, tak zina tā visu, kas notiek,

Arī kas nākotnē būs — atnāks ar atmaksu reiz.

Tas arī pilsētai visai būs nelaimi nesošais brīdis,

Drīzi vien verdzības jūgs viņai tad uzlikts būs smags,

Verdzības, kura ceļ nemierus, modina dusošo karu,

Karu, kas jaunekļus ved nāvē un nelaimē dzen".

(K. Strauberga tulk.)

Kādā vietā Solons salīdzina revolūcijas satricinājumus ar pēkšņu

negaisu, kas izdara lielus postījumus, pēc kam atkal iestājas saulains

laiks:
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„Piepēši ziedoņa vējš mākoņus izsvaidīt var,

Dziļi var sabangot jūru, to sakuldams putainos viļņos,
Tālāk tas, aizejot prom, zaļajās druvās var krist,

Izpostot krāšņumu, tad uz dievu mājokļiem atkal

Steidzoties atpakaļ iet, debesi noskaidrojot.
Atkal nāk saulainais spēks un apstaro auglīgo zemi,

Uzsmaidot viņai, un nav debesīs mākoņu vairs.

Atmaksa līdzīgi nāks no Zeva, lai gan ne tik drīzi,

Kā to mirstīgie mēdz; dusmas gan atlikt var viņš,
Tomēr nav aizmirsts neviens, kas noziedzies, kuram ir krūtīs

Netīra apziņa: reiz gaismā tiks izcelts it viss."

(K. Strauberga tulk.)

Cilvēkam ar šādiem ētiskiem uzskatiem uzticējās tiklab eupatridi,
kā apspiestā tautas masa. Visi instinktīvi juta, ka par starpnieku un

samierinātāju naidīgajām partijām var būt tikai Solons. Ka samie-

rināšana bija vajadzīga, to saprata arī dižciltīgie. Ja ne šodien, tad

rītu varēja izcelties revolūcija, kur tiktu laupīts un postīts. Labāk

bija piekāpties un atdot daļu no privilēģijām nekā varbūt zaudēt visu.

Tāpēc 594. g. pr. Kr. dižciltīgie, kuriem toreiz piederēja noteikšana

valsts lietās, ievēlēja Solonu par pirmo archontu un deva viņam ār-

kārtējas pilnvaras būt par miera nodibinātāju starp dižciltīgajiem
un pārējo tautu ar tiesību izdot arī šai virzienā vajadzīgos likumus.

Tad Solons, neskatīdamies ne pa labi, ne pa kreisi, bet iedams

pa vidusceļu, izdarīja vajadzīgās reformas. Ar speciāli izdotu de-

krētu viņš anullēja parādus, kuros bij iestiguši mazturīgie cilvēki. Tas

nozīmēja, ka ar vienu rāvienu visi mazturīgie īpašnieki atdabūja

atpakaļ savus pazaudētos zemesgabalus un visi tie, kas par parādiem

bij nokļuvuši verdzībā, atkal kļuva brīvi. Un lai neatkārtotos agrā-
kais stāvoklis, tika izdots likums, ka turpmāk neviens nedrīkst aizdot

naudu pret personas ķīlu un ka tādā kārtā neviens atēnietis nedrīkst

otru atēnieti padarīt par vergu. Tiem, kas pārkāptu šo likumu, bij

paredzēts nāves sods.

Pievienodams šīm reformām politisko amnēstiju un izdarīdams

dažas pārmaiņas valsts administrātīvā iekārtā, Solons lika pamatus

jaunai Atēnu valsts satversmei, kas pēc savas būtības bij dēmo-

kratiska.

Kad Solons savus nodomus bija reālizējis, ar viņa darbību tomēr

daudzi nebij apmierināti, un viņam nācās saņemt pārmetumus no

abām pusēm: vieniem likās, ka viņš tautai ir devis par daudz, citiem,

ka par maz. Neapmierināti palika tiklab aristokrāti, kā arī galējie
ekstrēmisti no pretējās puses. Kādā dzejolī Solons aizstāvas pret
šiem pārmetumiem:

Es tautai doto solījumu turēju.
Par to gan, laiks kad tiesu spriedīs, liecinās

Vislielākā no visiem dieviem Olimpā
Vislabāk melnā Zeme, kurai noņēmu

Es robežstabus nost ka grūtu smagumu.

Vergs viņa agrāk bij, un tagad brīva ta.

Es daudzus atēniešus mājā pārvedu,
Kas bija pārdoti, un citus, kuri prom
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Bij spiesti bēgt un arī mātes valodu

Bij aizmirsuši runāt, klīstot svešumā.

Bet pašu mājās tos, kas nīka verdzībā

Un kungu klaušu nastu nesa, visus tos

Es brīvus darīju; ar bargo likumu

Un viņa spēku savienojot taisnību

To sasniedzu un solījumu turēju.
Tad visiem vienlīdzīgus likumus,

Ka augstmaņiem, ta zemiem, katram taisnīgi
Es rakstīju

Šai apoloģijā mūslaiku lasītājam kā nevajadzīga pašuzslava va-

rētu likties tie Solona vārdi, ar kuriem viņš apliecina, ka visiem ir

devis vienlīdzīgus likumus. No mūsu viedokļa tā taču ir pati par sevi

saprotama lieta, ka likumiem jābūt vienlīdzīgiem, t. i. ka likuma

priekšā visi ir vienlīdzīgi. Bet tā tas liekas tikai mums, — Solona

laikbiedriem par to bija pavisam citādi ieskati. Toreiz taisnība pie-
derēja tikai vienai pusei — augstākajai dižciltīgo kārtai. Eupatridiem,
kam bija bagātība, piederēja arī politiskās un juridiskās tiesības un

priekšrocības. Un tāpēc Solons, ievezdams vienlīdzību likuma priekšā,

gāja jaunu ceļu, aizsteigdamies priekšā savam laikmetam. Ka šis

ceļš bija pareizs, to pierāda tas, ka tagad, pēc pustreša tūkstoša ga-

diem, mūsu tiesiskās normas joprojām bāzējas uz šā Solona principa.
Nobeidzis reformas, Solons lika zvērēt 9 archontiem un visiem

pilsoņiem, ka viņi paklausīs jaunajiem likumiem, un šo zvērastu vē-

lāk deva ikgadus visi pilngadību sasniegušie atēnieši.

Nolicis pilnvaras, Solons, lai viņa personīgā klātbūte nebūtu par

traucējumu jaunajai iekārtai, aizceļoja uz kādu laiku no Atēnām.

Viņš apmeklēja Ēģipti, bet sevišķi tuvos sakaros nonāca ar Kipras
valdnieku Filokipru. Šis valdnieks sākumā dzīvoja nelielā pilsētā

Aipejā, kura atradās uz nelīdzenas augstienes, bet kurai apakšā izplē-
tās auglīgs līdzenums. Solons ieteica ķēniņam pārcelt savu rezidenci

ielejā un ar saviem padomiem palīdzēja viņam nodibināt un iekārtot

jauno pilsētu, kas dabūja vārdu Soliji. Atstādams Kipru, lai atgriez-

tos dzimtenē, Solons sacerēja elēģiju, kur siltiem un izjustiem vār-

diem atvadījās no ķēniņa, novēlēdams viņam vislabākās sekmes viņa

jaunajā pilsētā. No šīs elēģijas ir uzglabātas līdz mūsu dienām

sekošas rindas:

„Tagad par Solijiem ilgus te jaunajiem valdīdams gadus

Laimīgi dzīvo tu pats un tava ķēnišķā dzimts.

Mani no slavenās salas ar skrejošu kuģi lai vada

Sveiku un veselu prom Kiprida zeltmatainā.

Žēlīgi viņa lai piešķir par pūlēm man godu un slavu,

Atgriezties ļaujot jo drīz dzimtenē dārgajā man."

Tas, ko Solons šai dzejolī izlūdzās no Kipras dieves, arī pie-

pildījās: viņš, kas bija izglābis no posta un nelaimes savu dzimteni un

kas bija palīdzējis ar derīgiem padomiem vēl citu dzimtenei, ieguva

slavu, kas tālu pārsniedza viņa dzimtenes un viņa laika robežas. So-

lons iegāja uz visiem laikiem vēsturē kā gudrs valstsvīrs un pašaiz-

liedzīgs patriots, kas bij izdarījis savai tēvijai neatsveramus pakal-

pojumus.
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Leonida varoņnāve.

Solons pieder vēl 6. gadsimtenim. Pameklēsim tagad dažus pat-
riotisma un varonības piemērus 5. gs. grieķu vēsturē. Šā gadsimteņa

pirmā puse bija visai Grieķijai un it sevišķi Atēnām grūtu pārbaudī-

jumu un cīņu laikmets. Jau tūdaļ pēc 500. g. saceļas pret Persijas varu

Mazāzijas grieķi. Bet, vai nu vadoņu vainas dēļ, vai arī aiz nelabvēlīgu

apstākļu sagadīšanās, šī sacelšanās tiek apspiesta, Milēta 494. g. tiek

izpostīta, un Mazāzijas grieķi pa vecam paliek atkarībā no Persijas.
Jāsaka vēl vairāk: Persija grib revanšēties, viņas valdniekiem Āzija
liekas jau par šauru, un viņi grib spert vienu kāju arī uz Eiropas
kontinenta. Sākas persiešu kari, kur kaujās pie Maratonas, pie Sala-

mīnas, pie Platajām un pie Mikales izšķiras ne tikai Grieķijas, bet

varbūt visas Eiropas likteņi. Jo neviens vēsturnieks mums nevar pa-

teikt, kāda izskatītos tagad Eiropa, ja lielā Persija toreiz būtu uzva-

rējusi un sev pakļāvusi mazo Grieķiju. Vai politisko brīvību zaudē-

jušā Grieķija būtu varējusi kļūt par kultūras nesēju Eiropas tautām?

Kaut gan noteiktu atbildi uz to ir grūti dot, tomēr šķiet, ka Grieķija
ir izdarījusi milzīgu pakalpojumu visai cilvēcei, varonīgi aizstāvē-

dama savu neatkarību un patstāvību, bez kuras pilnā mērā nebūtu

bijusi iespējama arī grieķu nācionālās kultūras brīva attīstība, kuras

ieguvumi vēlāk kļuva par Romas un pēc tam arī par visas Eiropas
garīgo mantojumu. Ar sevišķu interesi tāpēc varam sekot šīs gran-

diozās cīņas aprakstam, kas atrodams Hērodota vēstures beidzamajās
5 grāmatās.

Hērodots apliecina, ka lielākie nopelni grieķu zemes aizstāvēšanā

pieder atēniešiem: Maratonas kauju taču viņi izcīnīja gandrīz vieni

paši, un arī Salamīnas notikumi dabūja grieķiem labvēlīgu virzienu

sevišķi atēniešu flotes un Temistokla apķērības dēļ.

Bet lai vēstures tēvs man neņem ļaunā, ka šoreiz es izcelšu kādu

varonības piemēru, ko persiešu karos parādīja spartieši. Es domāju
kauju pie Termopilām, kur varoņa nāvē mira Spartas ķēniņš Leo-

nīds un saujiņa viņam uzticīgo kareivju.
Šai kaujā spartieši, kā zināms, bij uzņēmušies galveno uzdevumu

aizturēt ienaidnieku Termopilu šaurumā. Ka spartieši darbojās kopā
ar atēniešiem kādā vispārgrieķiskā lietā, tas tik bieži vis nemēdza

notikt. Jo šīs divas pilsētas atradās pastāvīgā sacensībā. Un bieži

tās cēla viena pret otru intrigas, apskauda viena otru un šī savstar-

pīgā nenovīdība noveda dažkārt līdz konfliktam, ko nācās izšķirt
ieročiem, kā tas, piem., bija nelaimīgajā Peloponnēsas karā.

Un tas sakāms ne tikai par Atēnām un Spartu, bet par grieķu
pilsētām vispār. Grieķu politiskais ideāls ir brīvība un neatkarība.

Bet šo brīvību grieķi saprot tā, ka ikvienai pilsētai jābūt brīvai un

no otras neatkarīgai, jo pilsētas (polis) jēdziens grieķiem sakrīt ar

valsts jēdzienu. Bet tā kā šādu autonomu pilsētu intereses bieži sa-

dūrās, tad no tam radās konflikti un kari. Grieķu vēsture mums

rāda, ka vairums grieķu karu bija kari starp atsevišķām grieķu pil-
sētām. No mūsu viedokļa raugoties tie bija brāļu kari, kas vājināja

Grieķiju.
Un tikai vienu reizi grieķu vēstures klasiskajā laikmetā redzam

lielu Grieķijas vienprātības demonstrējumu — tas notika 481. g., kad

no Mazāzijas piekrastes sāka nākt arvienu noteiktākas ziņas, ka per-
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siešu ķēniņš gatavojas iebrukt Grieķijā. Šādā kritiskā brīdi, kur

briesmas draudēja visai grieķu zemei, partikulārismam un sīkam lo-

kālpatriotismam nebija vairs vietas. Ka vienībā ir spēks, to saprata
arī abas galvenās grieķu pilsētas: Sparta un Atēnas. Augstāks pie-
nākums prasīja, ka abām konkurētājām pilsētām vajadzēja izlīgt un,

nostājoties vadoņu lomā, pulcināt ap sevi arī pārējās grieķu pilsētas

kopīgai Grieķijas aizstāvēšanai.

Kādā neutrālā vietā, Poseidona templī pie Korintas, sanāca kon-

gress, uz kuru bij aicināti pārstāvji no visām Grieķijas pilsētām. Ti-

kai dažas attālākas pilsētas nesekoja aicinājumam vai arī aizbildi-

nājās, ka tādu vai citādu iemeslu dēļ nevarēs aktīvi piedalīties Grie-

ķijas aizstāvēšanā. Kongresā sprieda arī par to, kur stāties pretim
ienaidniekam. Papriekš nolēma aizturēt persiešu karaspēku Tempes

ielejā. Bet tas bij iespējams tikai tai gadījumā, ja Tesalijas pilsētas

bij ar mieru piedalīties Grieķijas aizsargāšanā un dot grieķu rīcībā

savu teicamo kavaleriju. Tesaliešu delegāti to arī solīja, bet vēlāk

izrādījās, ka Tesalijas pilsētas palīdzību pārējiem grieķiem gandrīz
nekādu nesniedza un tāpēc aizsūtītajam grieķu karaspēkam nācās šo

pirmo poziciju atstāt. Līdz ar to bij izjucis Istma kongresā pieņem-
tais aizsardzības plāns. Starp sabiedrotām grieķu pilsētām izcēlās

apjukums. Veseli divi mēneši atkal pagāja strīdos un ķildās. Un tikai

480. g. augustā, kad persiešu karaspēks atradās jau Pīerijā, grieķi
nolēma aizsargāt nākamo poziciju pie Termopilām, tai pašā laikā

stājoties pretim persiešu flotei pie Artemīsija raga.

Termopilas bija patiešām izdevīga vieta ienaidnieka apturēšanai.
Tur kur Sperchejs ietek Malējas jūras līcī, ceļš iet kādus 9 kilomet-

rus pa šauru vietu, jo ziemeļu pusē ir jūras līcis, bet dienvidu pusē,

runājot Sofokla vārdiem, stiepjas augstais „Oites kalnu mežs". Kalnu

nogāzes tur apklātas vīnkokiem, olīvām un lauriem vai arī ozolu bir-

zēm, starp kurām čalodami tek avotu strauti. Tālāk aiz mežiem pa-

ceļas stāvas kalnu galotnes, vietām atdalītas viena no otras ar dziļām
aizām. Kādā vietā viena no kalnu klintīm, kas saucas Kallidroms,

tik tuvu pieiet jūrai, ka pa gabalu liekas, it kā tur cauri nevar tikt,

un tikai tuvu pieejot kļūst redzams, ka tur iet tik plats ceļš, ka vieni

rati pa to var braukt. Tie ir pirmie šauruma vārti, aiz kuriem Oites

kalnu grēda atkal drusku attālinās no jūras. Pusstundas gājienu

tālāk, kalnu pakājē iztek divi karsti sēravoti, kas apklāj līdzenumu

it kā ar baltu garozu. No šiem avotiem arī pati vieta dabūjusi no-

saukumu Termopilas (Thermopylai), t. i. siltie vārti. Aiz šiem sēr-

avotiem kalnājs atkal tuvojas jūrai, radīdams it kā otrus vārtus, kas

tikpat šauri kā pirmie. Aiz tiem kalni atkal attālinās no jūras, un

ceļinieka skatam atklājas līdzenums.

Šo šauro eju apsargāt uzdeva Spartas ķēniņam Leonidam, kura

rīcībā bija 300 spartiātu un bez tam vēl daži sabiedroto pulki, kop-

summā ap 6000 cilvēku vai drusku vairāk.

Kad Leonids, ieņēmis Termopilas, kādu laiku bija gaidījis, per-

siešu karaspēks, iedams trijās kolonnās, sasniedza šo vietu. Pirmās

izlūku patruļas novēroja, ka klints priekšā daļa spartiešu nodarbojas

ar sportu un sacenšas skriešanā, bet citi sukā savus garos matus. Kad

par to paziņoja persiešu ķēniņam, viņš sašuta. Šie cilvēki viņam
likās bezkaunīgi, jo viņi it kā ņirgājas par lielo tuvojošos karaspēku.

Tad Kserkss pavēlēja izdarīt uzbrukumu. Bet tam nebija panā-
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kurnu, jo izrādījās, ka ceļa šaurums (pie pirmajiem vārtiem) nedeva

nekādas priekšrocības persiešu skaitliskajam pārsvaram. Arī visi

turpmākie uzbrukumi tika atsisti. Divas dienas turpinājās cīņa. Per-

siešu pakaļējās rindas ar varu grūda uz priekšu priekšējās, bet visam

tam nebija nekādu panākumu, jo persieši atsitās kā pret mūri pret

slēgtajām spartiešu rindām, kas stāvēja apbruņotas vairogiem.
Kserkss, kas no kāda paaugstinājuma pa gabalu vēroja kauju, re-

dzēja, ka viņa labāko kareivju asinis veltīgi plūda straumēm. Nelīdzēja

pat 10.000 tā saucamie „nemirstīgie" ķēniņa gvardi, ko uzbrukumā

veda Hidarns. Spartiešu poziciju pārraut nebija iespējams.
Tad otrās dienas vakarā savus pakalpojumus ķēniņam piedāvāja

kāds grieķis Efialts, cerēdams par to saņemt lielu atalgojumu. Viņš

apsolīja parādīt persiešu karaspēkam kalnos slepenu taku, pa kuru

ejot varēja nokļūt grieķu aizmugurē. Šis nodoms arī izdevās, un proti

foķiešu vainas dēļ, kurus Leonids bija nosūtījis apsargāt minēto taku.

Fokieši nebij nostādījuši sardzi un nakts laikā gulēja. Iztrūkušies no

čaukstošām lapām un soļu trokšņa, viņi redzēja nākam karaspēku
un bēga uz kādu drošāku vietu. Bet persieši nemaz nedomāja viņiem
dzīties pakaļ, bet devās tālāk pa neaizsargāto celiņu. Jau ausa rīts,

kad viņi devās no kalniem ielejā, nokļūdami aiz Termopilām. Da-

žas stundas priekš tam kāds bēglis paziņoja Leonidam, ka viņš tiek

ielenkts. Grieķu stāvoklis bija kļuvis traģisks. Tai brīdī Leonids gan

būtu varējis vēl atkāpties, jo Hidarna pulki vēl nebija nokāpuši no

kalniem. Bet Leonids sevi uzskatīja par Termopilu sargu, kuram nav

brīv atstāt savu posteni, sevišķi vēl tāpēc, ka nebij izšķirta arī jūras

kauja. Bez tam orākuls bija vēstījis, ka Sparta vai nu aizies bojā*, vai

apraudās savu ķēniņu. Tā tad dzimtenei vajadzēja tikt glābtai caur

viņa nāvi. Lai nebūtu veltīgu upuru, jo aizstāvēt Termopilas, kad

ienaidnieks bija nokļuvis tām abās pusēs, nebija vairs nekādu cerību,
Leonids steidzīgi atlaida mājup pārējos grieķus, bet pats palika ar

300 spartiešiem, kuriem aiz varonības vēl pievienojās 700 tespiešu
un tēbiešu, — tā tad pavisam palika viens tūkstotis grieķu, kas sevi

ziedoja nāvei.

Kad bij ausis rīts, šis nelielais pulciņš gatavojās beidzamajai

cīņai. Tas bija šīs cīņas visdramatiskākais cēliens. Ap pīkst. 10 no

rīta persiešu pulki, pēc iepriekšējas norunas, taisījās uzbrukt grie-

ķiem no abām pusēm, bet Leonids pats veda savus kareivjus ienaid-

niekam taisni virsū, lai nāvē parādītu savu varonību. Spartieši un

tespieši cīnījās kā lauvas un nesaudzēja ne sevi pašus, ne ienaidnieku.

Kad grieķi bija piekusuši no kaujas un viņu šķēpi aplūzuši, no-

tika vēl pēdējā cīņa zobeniem. Viens pēc otra krita grieķu karotāji
un starp viņiem arī Leonids. Bet persiešu zaudējumi bija daudz lie-

lāki. Tas redzams jau no tam, ka krita divi ķēniņa brāļi. Daudzi

persieši iekrita arī jūrā, un daudzi tika samīti. Ap Leonida līķi izcē-

lās liela drūzmēšanās, bet grieķi paspēja to aiznest un 4 reizes pie-

spieda ienaidnieku bēgt. Kad pienāca ziņa, ka Hidarns uzbrūk no

otras puses, tēbieši devās viņam pretī, lai padotos, bet saujiņa bei-

dzamo spartiešu un tespiešu saspiedās kopā uz kāda neliela pakalna
un viens pēc otra saļima, neskaitāmām ienaidnieku bultām apbērti.

Pēc kaujas Kserkss apskatīja kritušos, un, ieraudzījis Leonida

līķi, viņš lika tam nocirst galvu. Tā pulgodams savu kritušo preti-
nieku, Kserkss uzlika pats sev kauna traipu un parādīja savu āziātiskā



valdnieka raksturu. Bet viņa karaspēks tagad plūda caur atvērtiem

Termopilu vārtiem līdzīgi ūdens straumei, postīdams visu, ko sastapa

ceļā, un draudēdams ar nāvi un verdzību tiem, kas bij iedrošinājušies
ar ieročiem aizstāvēt savu zemi un brīvību.

Dažas nedēļas vēlāk grieķu liktenis izšķīrās kaujā pie Salamīnas.

Bet arī kaujai pie Termopilām bija sava svarīga nozīme. Leonida un

viņa kareivju nāve nebij veltīga: tā kļuva uz visiem laikiem par va-

ronības un pienākuma pildīšanas simbolu. Leonida un Termopilu
vārds bija svēts vārds grieķu tautai. Tai vietā, kur krita Leonids ar

viņam uzticamiem spartiešiem, vēlāk uzcēla pieminekli ar šādu

uzrakstu:

Ceļiniek, paziņo Spartai, ka šeitan mes apguļam visi,

Dzimtenes likums un gods augstāks par visu mums bij.

Bet dzejnieks Simonids šādiem vārdiem cildināja Termopilas
kritušos:

Termopilu cīnītāji varoņi!
Nevīstoši lauri, krāšņa nāve jums!
Altāris — kapkopa,
Rauddziesma — piemiņa,
Vaidi jums — kapruna.
Ne rusa, ne visu nicinošais laika zobs

Šos varoņkapus sagrauzīs.
Te svēta vieta krietnu viru tikums

Sev radis apgarotu mitekli.

Mums klat stāv Spartas ķēniņš Leonids,

Šis vīrestības veidols, miesojums.

Viņš grieķu slavu mūžos pauž.

(A. Ģiezena tulk.)

Leonids un viņa 300 spartieši ir ne tikai varonīga patriotisma

piemērs, bet rāda mums arī to godbijīgo pietāti pret likumiem un

pret tēviju, kāda piemita Spartas pilsoņiem. Dodamies acīm redzamā

nāvē, Leonids gribēja palikt uzticīgs Spartas paražām, kas neatļāva

bēgt no ienaidnieka, bet lika vai nu uzvarēt, vai mirt.

Perikla valdīšana Atēnas.

Ja senā Sparta Leonida personā mums simbolizē kareivisku va-

ronību un stingru disciplīnu, tad citāds gars mums dveš pretī 50

gadu vēlāk no Atēnām, kur liela autoritāte vada valsti un tauta lab-

prāt klausa šai autoritātei.

Pakavēsimies īsu brīdi pie Atēnu valsts ziedu laikmeta, kas seko

persiešu kariem. Tas ir oikonomiskā un kultūrālā uzplaukuma laik-

mets Atēnās, ko sauc par Perikla laikmetu. Jau tas, ka vesels laik-

mets ir nosaukts viena cilvēka vārdā, mums rāda, ka te ir darīšana

ar ievērojamu un spilgtu personu, kuras autoritāti atzina tālaika

atēnieši un kurai, kā vadonim, paļāvīgi sekoja tautas vairums, tāpēc
ka atēniešu tauta ticēja Periklam un viņa spējām un zināja, ka viņš

vienmēr tautai grib tikai labu.

Lai labāk saprastu Perikla personību un viņa nozīmi Atēnu vēs-

turē, pakavēsimies pie viņa dzīves un viņa darbības galvenajiem mo-

mentiem.

259



260

Ksantipa un Agaristes dēls Perikls tiklab pēc tēva kā mātes līni-

jas piederēja pie ievērojamas aristokrātu dzimtas. Viņš dzimis ap

490.—500. g. pr. Kr. Dzimtenes lielie notikumi nevarēja neietekmēt

apdāvināto puisēnu. Bērnības gados Perikls redzēja Atēnu izpostī-
šanu un ienaidnieka sakaušanu; jaunekļa gados viņš bija par lieci-

nieku pilsētas jaunuzbūvei un Atēnu uzplaukšanai.
Perikls bija laimīgi apveltīts tiklab ar fiziskām kā garīgām spē-

jām. Viņam bija glīta āriene, un viņa asais prāts tiecās pēc zinā-

šanām un izglītības. Neaprobežodamies ar parasto tālaika izglītību,
Perikls centās to papildināt, iepazīdamies ar dažiem ievērojamiem
Atēnu māksliniekiem un filosofiem. Tai laikā Atēnas jau sāka palikt

par Grieķijas izglītības un mākslas centru. Uz Atēnām devās un tur

apmetās daudzi filosofi, sofisti, dzejnieki un mākslinieki. Viņi atnesa

jaunas idejas un jaunus virzienus, ko uzņēma arī Perikls. Būdams

izglītots un vispusīgi attīstīts, Perikls nostājās priekšgalā tam laik-

metam, ko mēdz apzīmēt par grieķu „apgaismotāju laikmetu". Se-

višķi lielā mērā Periklu ietekmēja filosofs Anaksagors, par kuru

Aristotels saka, ka tas esot bijis daudzās lietās Perikla padomdevējs
un iedvesmotājs. Anaksagora grandiozā filosofiskā sistēma pilnā
mērā atbilda Perikla augstajai domu gaitai. Anaksagora ietekmi daži

uzskatīja par tik svarīgu, ka ar to mēģināja izskaidrot Perikla runās

atrodamo domu dziļumu un tāpat Perikla runas paņēmienus, viņa

politiskās tendences un pat viņa dzīves veidu un izturēšanos, kur viņš

parādīja sava rakstura noblesi, kā arī apbrīnojamu nosvērtību un

aukstasinību. Bet drīzāk jādomā, ka šīs īpašības piemita jau pašam
Periklam. Kā viņa nosvērtā rakstura piemēru Plūtarchs atstāsta šādu

gadījumu. Kāds nekrietns cilvēks reiz Periklu agorā lamāja vis-

rupjākajiem vārdiem. Perikls viņam neatbildēja un mierīgi darīja
savu darbu. Vakarā Periklam uz māju ejot, šis cilvēks vēl skrēja

viņam līdz un joprojām viņu lamāja līdz pašām mājas durvīm. Tā

kā bija jau tumšs, Perikls lika vienam no saviem kalpotājiem paņemt
lampu un parādīt šim cilvēkam ceļu līdz viņa mājām.

Otrs atstāstītais gadījums rāda, ka Perikls, būdams izglītots
cilvēks, bija brīvs no dažām sava laika māņticībām. Tas bij jau uz

viņa mūža beigām, kad bija jau sācies Peloponnēsas karš un Perikls

rīkoja floti, lai dotos jūrā. Pirms izbraukšanas negaidot notika saules

aptumšošanās, ko pēc tālaika ieskatiem uzskatīja par dievu sūtītu

nelaimes zīmi. Kad visi ļaudis un arī kuģa stūrmanis bija sabijušies,
Perikls pacēla sava mēteļa stūri un, aizklādams stūrmaņa ģīmi, vi-

ņam jautāja, vai viņš jūtot kādas bailes. Kad stūrmanis atbildēja ar

„nē", tad Perikls teica: „Bet kāda tad starpība starp nupat notikušo

debess parādību un šo, izņemot tikai to, ka priekšmets, kas sauli ap-

klāja, ir daudz lielāks par manu mēteli?"

Būdams raksturā noslēgts un nemīlēdams bieži uzstāties tautas

priekšā, Perikls runāja tikai svarīgos gadījumos. Atēnieši viņu sau-

kāja par ~olimpieti" un par „kephalēgeretēs", t. i. par „galvu sala-

sītāju", parodēdami Homēra izteicienu, kur Zevs ir nosaukts par „ne-

phelēgeretēs", t. i. par „mākoņu salasītāju". Ar to zobgaļi gribēja

pasvītrot, ka Periklam tautas sapulcē runājot mēdza salasīties liels

pulks klausītāju. Par Perikla daiļrunību liecina gan Aristofana, gan

arī citu komiķu pa jokam teiktie, bet tomēr zīmīgie izteicieni, ka

Perikls savās runās „zibeņojot" un ka uz viņa mēles guļot briesmīgi
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pērkoni. Dzejnieks Eupolids komēdija „Demi" vel sikak raksturo

Perikla runas spējas:

„Viņš runā bij visveiklākais no cilvēkiem;
Kad uzstājās, tad, it kā žiglie skrējēji,
Pēc desmit soļiem panāca jau pretnieku;
Viņš runā ātris bij un bez šā ātruma

Uz viņa lūpām sēdēja vēl Peitoja;

Viņš apbūra un klausītājiem atstāja
It dziļi sirdī ieķērušos dzeloni."

Plūtarchs, kas citē šos Eupolida vārdus, atzīmē arī dažus Perikla

ārējos paņēmienus un paražas, kas viņam piemita runājot. Uz runā-

tāju tribīnes kāpdams, viņš lūdzis dievus, lai no viņa mutes neiziet

neviens nevietā teikts vārds. Pretēji vēlāko dēmagogu sliktajām ma-

nierēm, kas sapulcē runādami žestikulēja un kliedza, Perikls runāja

mierīgi, nosvērti un ar cienību.

Vienā ziņā Perikls tomēr atšķīrās no sava skolotāja Anaksagora:

viņa nolūkos nebij atteikties no dzīves, lai sava kabineta klusumā

nodotos filosofiskām spekulācijām, bet par savu dzīves mērķi viņš

uzskatīja praktisku darbību un kalpošanu tēvijas interesēm. Nav

zināms, vai tur bija kābla daļa godkārības, vai arī tikai vēlēšanās

izdarīt savai dzimtenei iespējami lielāko pakalpojumu, kas viņam
lika tiekties pēc valsts varas un valsts pārvaldīšanas. Katrā ziņā,

kopš tā brīža, kad Perikls iesāka nodarboties ar valstslietām, visas

savas spējas un visus savus spēkus viņš ziedoja valsts darbam. Plū-

tarchs stāsta, ka neviens viņu neesot redzējis ejam pa citu ceļu kā

tikai pa to, kas veda uz agoru un padomes namu. Viņš esot arī

atteicies no sabiedriskiem izrīkojumiem un viesībām, tā ka savas

valdīšanas laikā ne pie viena no draugiem neesot bijis ciemā. Tik

noslēgti viņš dzīvojis, lai nezaudētu savu autoritāti tautas acīs. Kā

jau sacīts, arī tautas sapulcē Perikls ieradās reti un labprāt ļāva
saviem draugiem tautas sapulcei celt priekšā un skaidrot savus plānus

un padomus un tikai svarīgos gadījumos, kur Perikls nebija pārlie-

cināts, ka viņa domas tiks pareizi atstāstītas, viņš uzstājās personīgi.

Savā amatā Perikls bija absolūti godīgs un nenopērkams. Kaut

gan caur viņa rokām gāja lielas naudas summas un viņš pārzināja
visus būvdarbus, viņš pa visu valdīšanas laiku nav piesavinājies ne-

vienu drachmu valsts naudas.

Aplūkosim tagad īsa pārskata Perikla valsts darbību un viņa no-

pelnus tēvijas labā.

Savu politisko karjēru Perikls iesāka, kad viņam bija ap 30 gadu.
Tai laikā Aristeids jau bija miris, bet Temistokls atradās trimdā.

letekmīgākais cilvēks Atēnās toreiz bija Kimons, kas stāvēja konser-

vātīvi-aristokratiskās partijas priekšgalā. Perikls, kaut arī bija dzi-

mis aristokrāts, pieslējās tomēr dēmokratiskam virzienam. Nostā-

damies dēmokratiskās kustības priekšgalā un ņemdams tas vadīšanu

savās rokās, Perikls gribēja Atēnu dēmokratiju ievirzīt tais saprātības

robežās, kas lai ļautu visai tautai pilnā mērā attīstīt savas materiālās

un garīgās spējas. Kā šis nodoms Periklam izdevās? Uz to atbildi

dod viņa ilggadīgā politiskā darbība.

Šīs darbības sākumā redzam Periklu ejam roku roka ar otru

dēmokratu partijas vadoni Efialtu. Efialtam ar Perikla piekrišanu
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un atbalstu izdodas ierobežot areiopaga kompetences. Līdz ar to tiek

vājināta aristokrātu partija, kas paliek bez vadoņa, kad Kimons ar

ostrakismu tiek izraidīts trimdā (461/0).

Notikumus, kas tieši sekoja Kimona trimdai, aplūkosim tikai īsā

pārskatā, jo šai laikā Perikls vēl nebija dabūjis pilnīgu noteikšanu

valsts lietās.

Kad divu partiju cīņa bija beigusies un pie varas nāca dēmokrati,

Atēnas kļuva visai rosīgas: nostādamās Dēlas savienības priekšgalā,

viņas tiecās pēc kundzības ne tikai uz jūras, bet arī uz sauszemes.

Dēmokratu partijas programmā ietilpa cīnīties ne tikai pret Persiju,
bet mazināt arī Spartas nozīmi Grieķijas kontinentā. Šo programmu

reālizējot, Atēnām atvērās spožas izredzes ne tikai ziemeļaustrumos,
bet arī rietumos, kas Atēnām dotu iespēju iegūt hēgemoniju Grieķijā.

Šai virzienā tad arī vadīja Atēnas savu ārējo politiku, lietodamas

gan diplomātiskus, gan militārus līdzekļus. Bet šāda aktīva politika
drīz radīja pret Atēnām vērstu koaliciju, kuras priekšgalā nostājās

Sparta. Kas bija šai laikā Atēnu politikas ierosinātājs un vadītājs —

grūti pateikt. Liekas, ka Perikls vēl nebija dabūjis pilnīgu noteik-

šanu valsts lietās.

Bet tad nāca Atēnām smags sitiens: atēniešu flote un karaspēks,
kas bija nosūtīti uz Ēģipti palīgā Ēģiptes valdniekam Inarojam pret

Persiju, 454. g. aizgāja bojā. Šī lielā katastrofa, kur atēnieši zaudēja

ap 35.000 cilvēku un daudz kuģu, rādīja viņiem, cik bīstami ir dibināt

savu varu uz ieročiem, sevišķi, ja reizē jākaro ar diviem tik nopiet-
niem pretiniekiem, kādi bija Persija un Peloponnēsas savienība ar

Spartu priekšgalā.

Vienīgais iepriecinošais panākums atēniešiem šai laikā bija eks-

pedīcija, ko izdarīja Perikls Korintas jūras līcī (454./3. g.). Izbraucis

ar floti un 1000 hoplītiem no Megaru ostas Pāgām, viņš izcēlās Sikio-

nas piekrastē un pēc tam Akarnānijā, un, sacēlis ne mazu pāniku
ienaidnieka zemē, atgriezās pēc tam laimīgi mājās. Šī ekspedīcija

atstāja arī uz atēniešiem iespaidu, sevišķi tāpēc, ka no atēniešu puses
tā notika bez zaudējumiem. Tāpēc arī saprotams, ka Perikls šai laikā

sāk arvien vairāk ietekmēt Atēnu politiku.
Tā kā abi pretinieki — Atēnu savienība un Peloponnēsas savie-

nība — bija noguruši un neviena puse nevarēja otru paveikt, 451./0. g.

ar Kimona starpniecību (kurš no trimdas bij atsaukts) tika noslēgts

pamiers uz 5 gadiem. Divus gadus vēlāk (449. g.) tika noslēgts arī ar

Persiju miers. Tas likās abām pusēm izdevīgs, jo Persijas ķēniņš bij

aizņemts ar iekšējām lietām, bet Atēnas, vai pareizāk sakot viņu
vadonis Perikls redzēja, ka sadursme ar Persiju var būt riskanta un

ka grūti ir reālizēt tādu ārējas politikas programmu, kuras nolūks

bij izplesties uz Persijas rēķina. Vispārīgi pagājis bija tas laiks, kad

Atēnas ar bruņotu varu tiecās iet pa imperiālisma ceļu. Tas varēja
radīt bīstamas koalicijas un konfliktus. Un tāpēc 446. g., pēc tam,

kad bija nokārtoti daži iekšēji Grieķijas konflikti, tika noslēgts starp

Atēnām un Spartu miers uz 30 gadiem. Miera līgumā bija interesants

punkts, ka visiem strīdiem un pārpratumiem, kas varētu izcelties

starp divām līguma slēdzējām pusēm, vajaga tikt norēgulētām šķīrēj-
tiesas ceļā. Šo mieru ar pilnu tiesību var saukt par Perikla mieru un

tas ievada grieķu vēsturē to laikmetu, ko mēdz saukt par Perikla

laikmetu, jo tagad sākās Perikla neierobežota valdīšana, kas Atēnas
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veda pretī saimnieciskam un kulturālam uzplaukumam. Pēc ilgiem
karu gadiem miera eņģelis beidzot bija nolaidies Grieķijā. Kopš
480. g. gandrīz katru gadu bija notikušas kaujas vai sadursmes vienā

vai otrā Grieķijas vietā. Tagad miers bija noslēgts, Atēnas bij attei-

kušās no bruņota imperiālisma un pagriezušās uz miera ceļu. Bet tas

nenozīmē, ka Atēnas bij atteikušās no saviem agrākiem nodomiem

par hēgemoniju Grieķijā. Viņas nebij atteikušās, bet tikai izvēlējušās
citādu taktiku: bruņota imperiālisma vietā Perikls gribēja likt miera

imperiālismu. Viņš uzskatīja par dabisku un pareizu — Atēnu hēge-
moniju Grieķijā. Un viņam varbūt bija taisnība. Jo grieķu lielais

individuālisms un viņu neatkarības tieksme bija par iemeslu tam, ka

visa Grieķija bija saskaldīta daudzās miniatūrvalstiņās. Bet līdz ar

to Grieķija bija vājināta, jo atsevišķas grieķu pilsētas nemitīgi ķil-

dojās un plēsās savā starpā. Grieķijā miers tikai tad varēja valdīt, ja
daudzās grieķu pilsētas būtu atradušās kādas stiprākas pilsētas aiz-

sardzībā. Un tāpēc Perikls, turpinādams jau agrāk nosprausto Atēnu

politiku, bija tais domās, ka Atēnām visvairāk piederas vadoņa loma

Grieķijā. Bet šo nodomu viņš gribēja reālizēt miera ceļā.
Ka Perikls loloja pangrieķiskus mērķus, redzams no viņa mēģi-

nājuma sasaukt ap 446. g. visas Grieķijas kongresu. Šādu lēmumu

pieņēma atēniešu tautas sapulcē. Visas pilsētas, mazas un lielas,

atskaitot Sicilijas un Dienviditalijas grieķu pilsētas, tika aicinātas

sūtīt savus pārstāvjus uz Atēnām, lai tur apspriestos par jautāju-

miem, kas varēja interesēt visus grieķus, piem. par barbaru node-

dzināto tempļu atjaunošanu, par jūras ceļu uzraudzīšanu, par vis-

pārēja miera sargāšanu. Perikla nolūks acīm redzot bija apvienot
visu Grieķiju Atēnu vadībā. Bet viņa iniciātīvai nebij panākumu un

kongress nemaz nesanāca, jo Sparta un tās sabiedrotie negribēja pie-
laist, ka Atēnas paliktu par starptautisku Ženēvu, un atteicās sekot

aicinājumam. Tā atkal redzam, ka nenovīdība un skaudība bija par

šķērsli politiskai apvienošanai.
Lai nu kā, bet ārējais miers tomēr uz kādu laiku bija nodro-

šināts. Tagad Periklam vajadzēja rūpēties par valsts iekšējo organi-
zēšanu. Lai gan ir sakāms vārds, ka „miers baro, bet nemiers posta",
tomēr pēkšņa pāreja no kara uz miera stāvokli var radīt sarežģī-

jumus. Tā piem. kara rūpniecībai, kas uzplaukst kara laikā, miera

laikā ir jāpanīkst. Tā tas pa daļai bija Atēnās pēc 446. g. Kara flotes

personāls, kas komplektējās galvenā kārtā no mazturīgo šķiras, tika

samazināts, un daudziem nebij vairs nodarbošanās, no kam pieauga
bezdarbnieku skaits. Krize varēja rasties arī pašā Atēnu savienībā,

kas bij nodibināta pēc persiešu kāļiem tai nolūkā, lai grieķi varētu

aizstāvēties pret varbūtēju Persijas uzbrukumu. Tagad, kad bija no-

slēgts miers ar Persiju, dažām savienībā ietilpstošām pilsētām likās,

ka savienība vairs nav vajadzīga. Iznāca, ar vārdu sakot, tā, ka miera

politika radīja dažus politiskus sarežģījumus. Un tāpēc, ievadot valsts

kuģi miera ūdeņos, Periklam nācās pielāgot jauno radušos stāvokli

valsts interesēm un radīt tādus apstākļus, lai tiešām miers barotu un

lai Atēnu pilsēta, mierā dzīvodama, plauktu un zeltu.

Vispirms, runājot par Atēnu jūras savienību, jāaizrāda, ka Pe-

rikla laikā Atēnām tur piederēja noteicošais vārds un agrākie atēniešu

sabiedrotie (symmachoi) bija faktiski kļuvuši par pavalstniekiem

(hypēkooi). Tas notika tā, ka sabiedrotās pilsētas sākumā deva katra
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noteiktu skaitu karakuģu, bet tā kā mazajām pilsētām tas nebija

izdevīgi, tad viņas no šādām karaklaušām sāka atpirkties ar naudu,

par kuru paši atēnieši iegādājās kuģus un tos ekipēja. Tā drīzā laikā

Atēnām piederēja visa karaflote un sabiedrotie Atēnām maksāja tikai

nodevas. Daži atkrišanas mēģinājumi tika apspiesti, kā tas piem. bija
441./0. g., kad sacēlās Sama, un Periklam personīgi nācās to bloķēt

un tikai pēc viena gada viņš piespieda to padoties. Šādā ceļā Atēnas

kļuva par impēriju, kuras militārais spēks bija dibināts uz viņas floti.

Lai nodrošinātu bezzemniekus un mazturīgos, Perikls dibināja

kolonijas. 444. g. Dienviditalijā tika nodibināta kolonija Tūriji, kas

drīz izauga par ziedošu un bagātu pilsētu. Bez parastām kolonijām,
ko grieķi sauca par epoikijām (epoikiai), atēnieši dibināja vēl citāda

veida kolonijas, sauktas klērūchijas (klērūchiai). Starpība bija tā, ka

cpoikijas, kaut gan uzturēja dažus sakarus ar savām mētropolēm,
tomēr skaitījās neatkarīgas, turpretī klērūchijas bija politiski atka-

rīgas no mētropoles. Atēnu klērūchiju iedzīvotāji skaitījās atēniešu

pilsoņi, un tāpēc šādu klērūchiju dibināšana nozīmēja Atēnu valsts

paplašināšanu ārpus Atikas- robežām. Atbalstīdams klērūchiju dibi-

nāšanu, Perikls gribēja sasniegt divus mērķus: nodrošināt ar zemi

mazturīgos Atikas iedzīvotājus, kam trūka nodarbošanās dzimtenē,

un stiprināt Atēnas tirdznieciskā un militārā ziņā, jo klērūchijas
Atēnām bija izejas punkti, uz kuriem balstoties viņas varēja tālāk

izplatīt savu saimniecisko un politisko varu.

Lai sagādātu darbu tiem strādniekiem, kas bija palikuši Atēnās,

Perikls organizēja lielā mērogā dažādus sabiedriskus darbus. Te vis-

pirms minami valsts aizsardzības darbi: tika uzbūvēta Peiraja osta,

uzcelti kuģu arsenāli un labības noliktavas; bez divām jau esošām

sienām, kas savienoja Atēnas ar jūrmalu, tika uzcelta vēl trešā un

tādā kārtā Atēnas tika nodrošinātas pret uzbrukumu no sauszemes.

Bet vēl grandiozāki bija tie darbi, kas bij domāti pilsētas izgrez-
nošanai. Perikla nolūki te bija daudz tālāki, nekā tas varētu likties

pavirši raugoties uz šo lietu. Grieķi, kā zinām, bija vispārīgi mākslas

un skaistuma cienītāji. Un tāpēc Atēnas vajadzēja padarīt tādas, kas

lai atstātu iespaidu uz visiem tiem svešniekiem, kas turpu brauca

darīšanās. Padarīt Atēnas skaistas, tas nozīmēja pacelt Atēnu prestižu
citu grieķu acīs. Ir taču iespējama ne tikai politiska un militāra, bet

arī kultūrāla un mākslinieciska hēgemonija, kad viena kāda tauta

valda par citām ar savu kultūru un zinātni, ar savu mākslu un iz-

smalcinātu modes gaumi. Un šāda hēgemonija taču itin labi saska-

nēja ar to miera imperiālismu, ko sev par mērķi bija spraudis Perikls.

Bet lai paceltu Atēnas skaistuma un mākslas ziņā pāri citām

grieķu pilsētām, bija vajadzīgs šo mākslu un skaistumu savienot ar

valsts oficiālo reliģiju. Sai nolūkā tika ievesta noteikta svētku svinē-

šana, ar svinīgiem gājieniem, mūzikāliem priekšnesumiem un teātra

izrādēm. Bet lai šādas spožas izrādes atstātu stiprāku iespaidu, vaja-

dzēja arī sabiedriskām ēkām un tempļiem būt skaistiem. It sevišķi
viena vieta prasīja visvairāk tēlniecības un celtniecības mākslas dar-

bus: tā bija Akropole, šis senais Atēnu pilskalns, uz kura atradās tās

dieves svētnīca, kas sargāja Atēnu pilsētu. Akropole jau no dabas

bija it kā kāds grandiēzs pjedestāls, kas paceldamies 80 metru aug-

stumā bija redzams no visām pusēm un uz kura vajadzēja pacelties
staltiem marmora tempļiem, lai tie saulē mirdzētu zem gaiši zilās
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Atikas debess. Padarīt Akropoli par lielu mākslas muzeju, — tā bija
lieliska ideja, un lai to reālizētu, vajadzēja nākt cilvēkam ar tālejošu
skatu, kāds bija Periklam. Pie šā darba Perikls saistīja ievērojamākos
tā laika māksliniekus: tēlnieku Feidiju, kas bija galvenais pārzinis
mākslas darbu veidošanā, architektus Iktīnu, Kallikratu, Mnēsiklu un

Koroibu.

Ap 450. g. sāka celt nelielo Nīkas templi, kas diezgan labi uzgla-

bājies līdz mūsu dienām. Akropoles dienvidu nogāzē atjaunoja
Dionīsa templi un tam līdzās izveidoja teātri, kur notika lugu izrādes.

Odeons, kas bija lemts mūzikāliem priekšnesumiem, tika celts pēc
Kserksa telts parauga. Bet par visām lietām — vajadzēja celt templi
Atēnai. Partenonu iesāka celt 447. g. no Penteles marmora. Iktīns

bija zīmējis plānu, izpildīšanu uzdeva Kallikratam, bet darbus pār-
raudzīja sevišķa komisija, kurā iegāja arī Perikls. Pēc 9 gadiem
(438.), kad tempļa čellā tika novietota Atēnas 12 metru augstā chrīs-

elefantīnā statuja, pie kuras Feidijs bija strādājis 6 gadus, Partenonu

iesvētīja, bet tā atsevišķas daļas tālāk vēl izgreznoja un templis

pilnīgi tika nobeigts tikai pēc 15 gadiem (433. 12.).
437. g. sāka celt pēc Mnēsikla plāna Propilajus, kuriem mākslas

ziņā vajadzēja sacensties ar pašu Partenonu. Propilaji galīgi nemaz

netika nobeigti, jo 431. g. uznāca Peloponnēsas karš.

Akropoles izgreznošana pēc aptuvena aplēsuma ir izmaksājusi

ap 2000 talantu, jeb mūsu naudā ap 12.000.000 latu (mūsu laikos un

apstākļos tā izmaksātu daudz vairāk). No kurienes Perikls ņēma šīs

summas? Daļa līdzekļu nāca no valsts kases un kāda daļa arī no

ziedojumiem, bet iztrūkstošo daļu Perikls ņēma no sabiedroto no-

devām. Bet tur nu radās domstarpības starp pašiem atēniešiem, jo

varēja jautāt, vai atēniešiem bija tiesība piesavināties savienības

naudu, kas taču bija domāta vispārīgai aizsardzībai un nevis Atēnu

izgreznošanai. Šo apstākli gribēja izmantot Periklam opozicijā stāvošā

aristokrātu partija, lai gāztu Periklu. Šīs partijas priekšgalā stāvēja
mirušā Kimona radinieks, Tūkīdids no Alopekas (nav jāsamaina ar

vēsturnieku Tūkīdidu!).

Starp Periklu un Tūkīdidu tautas sapulcē iznāca sadursme, un

bija skaidrs, ka vai nu Tūkīdidam, vai Periklam nāksies aiziet trimdā.

Tūkīdids un viņa piekritēji pārmeta Periklam, ka viņš ceļot gran-

diozas celtnes, kas dārgi izmaksā un kuru dēļ draud izcelties nesa-

skaņas starp Atēnām un pārējām savienības pilsētām. Tūkīdids aiz-

rādīja, ka ir negodīgi izlietot savienības naudu Atēnu pilsētas izgrez-

nošanai, ka pilsētas gods no tam cieš un ka tā ir atklāta tirannija, ja
kāda pilsēta tā rīkojas pret citām.

Tad Perikls atbildēja, ka Atēnas pēc labākās apziņas pilda tos

pienākumus, ko viņas uzņēmušās, proti, ka viņas aizsargā visu savie-

nību pret ārējām briesmām. „Sabiedrotie", viņš teica, „nedod nevienu

hopolītu, nevienu kuģi, nevienu zirgu, viņi maksā tikai naudu, bet

atēnieši par to ar savu floti un ar savu pilsoņu dzīvību gādā par sa-

biedroto drošību. Un tāpēc šī nauda nepieder vairs tiem, kas to ir

devuši, bet tiem, kam tā ir dota, ar noteikumu, ka viņiem jāpilda tas

pienākums, kura dēļ šī nauda ir dota."

Ostrakisma nobalsošanā Tūkīdids zaudēja cīņu un (443. g.) aiz-

gāja no Atēnām. Opozicijā bija salauzta, un Perikls neierobežoti

varēja turpināt savu politiku. Pēc 10 gadiem no šā brīža (433.) Atēnu
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valsts bija sasniegusi savus varas augstumus un savu vislielāko spo-

žumu. Akropole, kā kāda uzburta pils, pacēlās pret debesi, mirdzē-

dama saulē ar saviem marmora tempļiem un pieminekļiem. Uzplauka
arī saimnieciskā dzīve. Daudzie atēniešu kuģi dažādos virzienos

šķērsoja Aigajas jūru un brauca vēl tālāk uz ziemeļiem, aizsniegdami

pat Melnās jūras ziemeļu piekrasti, tagadējo Krimas pussalu, kuru

pats Perikls personīgi (kā liekas) apmeklēja 437. g. Šie Perikla valdī-

šanas 15 miera gadi (no 446. līdz 431.) paliek kā skaists sapnis Atēnu

vēsturē. Miers tika noslēgts uz 30 gadiem, bet faktiski ilga tikai pusi
no šā laika. Ap 433. g. sāk sabiezēt jau melni mākoņi pie Grieķijas
debess. Un 431. g. sākas Peloponnēsas karš. Par to es vairs negribu
runāt. Es gribētu tikai vēl vienu mirkli pakavēties pie tiem 15 vai

20 Perikla valdīšanas gadiem un jautāt: kā tas bija iespējams, ka

valstī, kur pastāvēja dēmokratiska iekārta, viens cilvēks varēja ne-

ierobežoti valdīt kā diktātors? Tas izklausās kā brīnums, bet ir pa-

tiesība. Kas tad bija Perikls pēc sava oficiālā amata? Viņš bija viens

no stratēģiem, kuru skaits Atēnās bija 10 un kuri tika vēlēti uz 1 gadu.
Par Periklu ir zināms, ka savas valdīšanas beidzamajos 15 gados

viņš tika gadu no gada vēlēts stratēga amatā, tā tad bija pastāvīgs

stratēgs, kāmēr citi stratēģi mainījās. Vārds īsteni no-

zīmē kara vadonis, un šis amats tā tad bija militāra rakstura. Bet

Perikls pārzināja arī pilsētas celtniecības darbus un tāpat arī valsts

financiālo pusi. Perikls valdīja pār Atēnām nevis tāpēc, ka bija stra-

tēgs, bet tāpēc, ka bija Perikls. Viņa varas noslēpums glabājās viņa

personībā. Kaut gan viņš oficiāli ieņēma stratēga amatu, viņu tomēr

nevar pielīdzināt tādiem ģeniāliem kara vadoņiem, kādi bija piem.
Aleksandrs Lielais vai Napoleons. Jau viņa piekoptā miera politika
rāda, ka viņš bija drīzāk tautas un valsts vadonis nekā apdāvināts
ģenerālis. Perikla personā harmoniski bij apvienotas dažādas spējas:

viņš bija valdnieks, karavadonis, runātājs, — savā personīgā dzīvē

vienkāršs, godīgs un nenopērkams, cilvēks ar augstu domu virzienu,

ar plašu izglītību, ar smalku aistētisku gaumi. Tā bija Atēnu laime,

ka viņu valsti vadīja šāds cilvēks.

Lai gan pagājušā gadsimteņa beigās daži vācu skolas vēsturnieki,

dzīdamies pēc orīģinālitātes un savā pārliecīgā kriticismā apšaubīdami
itin visu, centās samazināt Perikla nozīmi Atēnu vēsturē — es te

minēšu M. Dunkeru, J. Švarcu, pa daļai Belochu, — tomēr jaunākie
ieskati ir atkal nosvērušies par labu Periklam un vissvarīgākā liecība

par viņu ir tā, ko mums devis vislielākais un visobjektīvākais grieķu
vēsturnieks Tūkīdids, kas pats bija Perikla laika biedrs. Savas vēstu-

res 11, 65 viņš saka par Periklu sekošus vārdus:

„Perikls, ar savu autoritāti un gudro pratu ieņemdams ievē-

rojamu stāvokli un nesavtīgs kā neviens cits, pārvaldīja tautu

patstāvīgi, tomēr brīvības garā. Viņš nelikās no viņas vadīties,

drīzāk vadīja to pats, jo pie varas viņš nebij nācis ar neatļau-
tiem līdzekļiem un viņam nebij arī vajadzīgs tautai pēc patikas
runāt, taisni otrādi, — viņš bija spējīgs lepnumā un dusmās asi

pretī ko sacīt. Vārda pēc — tā bija dēmokratija, bet patiesībā
— pirmā pilsoņa valdīšana."

Ar šiem vārdiem Tūkīdids apliecina, ka Perikla personā atēnie-

šiem bija valstsvīrs ar lielu autoritāti, kura dzīves mērķis bija kalpot

valstij pēc labākās apziņas un darīt Atēnas varenas un daiļas.
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Dēmostens un viņa ciņa par dzimtenes neatkarību.

Pašaizliedzīgi valstsvīri Atēnām bija vajadzīgi ne tikai tad, kad

tās atradās slavas augstumos, bet vēl vairāk tad, kad tām draudēja
briesmas. Simts gadus pēc Perikla Atēnās kļuva populārs Dēmostena

vārds. Dēmostenu uzskata par lielāko grieķu runātāju. Lai man būtu

atļauts šoreiz par Dēmostenu runāt ne kā par orātoru, bet kā par

lielu patriotu. Tāpēc atstādams pie malas to, kas raksturo Dēmostenu

kā runātāju, un nekavēdamies arī pie viņa privātās dzīves, atļaušos
tikai aizrādīt uz apstākļiem, kādos Dēmostenam nācās cīnīties pret

viņa dzimtenes pretiniekiem.

Nelaimīgais Peloponnēsas karš, kas sākās jau Perikla laikā un

kas ilga 27 gadus, bij izpostījis Atēnu politisko un oikonomisko varu.

Atēnu nocietinājumi un flote bij iznīcināti, iedzīvotāju skaits bija

samazinājies, un pilsoņi bija palikuši nabadzīgāki. Atēnām vajadzēja
visu sākt no jauna. Vajadzēja daudz enerģijas, lai atjaunotu to, kas

bija izpostīts. Bet atēniešiem tās netrūka un sistās rētas drīz sadzija.
Par labu atēniešiem nāca arī tas, ka viņu agrākie ienaidnieki un

uzvarētāji — spartieši un tēbieši, paši sāka plēsties savā starpā. Soli

pa solim Atēnas atguva savu agrāko stāvokli. 378. g. viņas lika pa-

matus jaunai jūras savienībai un nostiprinājās Maķedonijas un Trā-

ķijas piekrastē. Sparta bija spiesta atzīt (374. g.) Atēnu jūras hēge-

moniju tāpat, kā agrākos laikos.

Grūtāk bija atmodināt tautas iekšējos spēkus. Lai gan kopš
400. g. Atēnās bij atkal nodibināta dēmokrātija, tā vairs nebija agrākā
Perikla laika dēmokrātija. Partiju vadoņi centās viens otru pārspēt

dēmagoģijā. Tā bija vairāksolīšanas politika, ar kuru tautas vadoņi
centās iegūt tautas labvēlību.

Bet kamēr Atēnas, partiju ķildās saskaldītas un vājinātas, bija

aizņemtas ar savām iekšējām lietām, viņas nemanīja, ka ziemeļos

izauga jauna un draudoša valsts, kas meta savu ēnu līdz pat Atikai.

Tā bija pusbarbariskā Maķedonija, kas līdz tam laikam nebij spēlē-

jusi nekādu lomu ne kultūrālā, ne politiskā grieķu dzīvē. Jauns laik-

mets iestājās Maķedonijā, kad, savstarpējām virsaišu ķildām izbei-

dzoties, varu ieguva 359. g. pr. Kr. Filips — ļoti enerģisks cilvēks,

viltīgs un neatlaidīgs nosprausto mērķu sasniegšanā. Atzīdams grieķu
militārās organizācijas pārākumu, Filips reorganizēja maķedoniešu

armiju. Tad viņš izdevīgi karoja ar kaimiņos dzīvojošiem illiriešiem

un trāķiešiem. Maķedonijas galvenā vēlēšanās bija rast pieeju pie

Aigajas jūras. Tur Filipam iznāca sadursme ar Atēnām. Pie Stri-

monas upes atēnieši jau Perikla laikā bij nodibinājuši pilsētu Amfi-

poli. Vēlāk tā bij no atēniešiem atkritusi, un Filips solīja to iekarot

un atdot atēniešiem, saņemot no pēdējiem pilsētu Pidnu. Amfipoli

Filips tiešām arī ieņēma, bet paturēja pats, paņemdams arī Pidnu.

Piekrāptie atēnieši pieteica karu. Bet no viņiem atkrita citi sabied-

rotie un pārsvars bija Filipa pusē, kura rokās bij koncentrēta mili-

tārā vara. Pie tam Filips veikli mācēja kūdīt pret atēniešiem viņu

agrākos sabiedrotos: viņš piedāvāja savu draudzību Olintai, ieņēma

Poseidaju un atdeva to Olintai, cerībā iegūt vēlāk abas. Tad viņš

ieguva Pangaja kalna apgabalu, kas bija bagāts ar mežu un metalla

rūdu, un dibināja tur pilsētu Filipus. Lielie ienākumi un koka mate-

riāls atļāva viņam būvēt stipru floti. Kad Vidusgrieķijā izcēlās tā
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saucamais „svētais karš" pret fokidiešiem, tad Filips mēģināja arī

tur iejaukties, bet atēnieši viņu aizturēja pie Termopilām. Bet izpla-
tītās baumas par Filipa slimību un it kā nāvi padarīja atēniešus atkal

bezrūpīgus. No šī miega un bezrūpības viņus modināja Dēmostens

ar savu runu, ko viņš teica 351. g. tautas sapulcē, aicinādams apsvērt
lietu nopietno stāvokli un mudinādams enerģiski stāties pretī Filipa

plāniem. Savā pirmajā „filipikā" viņš starp citu saka:

~Vispirms, atēnieši, jums nevajaga izmist par tagadējo lietu

stāvokli, pat ja tas ir ļoti slikts. Jo tas, kas pagājušos notikumos

ir visļaunākais, nākotnē jums var nākt par svētību. Kas tas ir?

Tas ir tas, ka lietas ir nonākušas tik sliktā stāvoklī jūsu nolaidī-

bas dēļ. Jo ja jūs būtu darījuši visu, kas pienākas, un lietas būtu

tik bēdīgas, tad neatliktu vairs pat cerības, ka tās var kļūt
labākas...

Ja nu jūs, Atēnu pilsoņi, vismaz tagad nāksiet pie pareiza
ieskata, — jo agrāk jūs pie tāda nenācāt — un ikviens no jums
tur, kur vajaga un kur ir iespējams pakalpot valstij, atmezdams

visas izrunas, būs gatavs darīt savu pienākumu, tad jūs, ja Dievs

to gribēs, dabūsiet to, kas jums pieder un atgūsiet to, kas nolai-

dības dēļ ir zaudēts, un arī Filipu sodīsiet. Jo nedomājiet, ka

viņš, it kā kāds dievs, savu varu ir nostiprinājis uz mūžīgiem
laikiem, bet ir, kas viņu ienīst, kas baidās no viņa un apskauž

viņu, pat daudzi no tiem, kas šķiet esam viņa tuvi draugi! Ta-

gad visi ir paslēpušies no bailēm tāpēc, ka neatrod patvēruma
jūsu gļēvulības un nolaidības dēļ, kuru jums ir gan laiks jau
atmest. Kad jūs, atēnieši, darīsiet savu pienākumu? Pēc kādiem

notikumiem? Vai tagadējie jums vēl par maziem? Jeb vai jūs,
viens otru satikdami, pēc savas paražas arvien vēl jautāsiet:
„Kas jauns dzirdams?" Vai tad var būt vēl kas jaunāks par to,

ka maķedonietis sāk iekarot atēniešus un valdīt par grieķiem?..."
Un lai neatkārtotos iepriekšējās kļūdas, Dēmostens atēniešiem ceļ

priekšā noteiktu plānu sekmīgai cīņai pret Filipu. Pilsoņiem jāziedo

gan līdzekļi, gan personīgi jāpiedalās gājienā pret Filipu. Tad viņiem
ies līdzi arī dievu palīdzība, kuru rokās ir uzvara.

Kad Filips pēc tam vērsās uz ziemeļiem, apdraudēdams Olintu,

ar kuru viņam draudzība bij izjukusi, un olintieši vairākkārtīgi griezās

pie atēniešiem pēc palīdzības, Dēmostens 349. g. teica savas trīs olin-

tiešu runas. Šīs runas ir tā paša gara caurdvestas, kā pirmā filipika,
tikai tur ir vēl vairāk augstu domu un pārliecinoša spēka.

„Tagadējais laiks", saka Dēmostens savā pirmajā olintiešu

runā, „gandrīz skaļā balsī sauc, ka jums pašiem jāķeras pie šīm

lietām, ja jums rūp valsts glābšana." Dēmostens pierāda, ka

Atēnas vairs nevar novērsties no sava uzdevuma. Pēc tam kad

Amfipole kritusi, kad Filips paspējis ieņemt arī citas pilsētas,

palikusi vienīgi Olinta, kas viņam negrib padoties. Neaizstāvēt

Olintu, nozīmē stiprināt vēl vairāk Filipu un karot ar viņu drī-

zumā nevis pie Maķedonijas robežām, bet Atēnu tuvumā. No

atēniešiem pašiem atkarājas viņu liktenis. Jāsūta palīdzība

olintiešiem, jāpaziņo viņiem par tuvojošos palīdzību, tad ne

tikai olintiešiem būs drosme pretoties, bet arī citas apkārtējās

pilsētas, kas ne labprāt cieš Filipa varu, atkritīs.
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Dēmostena domām atēnieši kaut gan piekrita, bet baidījās
no Filipa, un šīs bailes paralizēja viņu gribu. Tāpēc otrajā olin-

tiešu runā Dēmostens mēģina izklaidēt šīs bailes un mazināt Fi-

lipa slavu un autoritāti atēniešu priekšā. Filips nebūt nav neuz-

varams, kā tas daudziem liekas. Vajaga nākt tikai dažām ne-

veiksmēm — un Filipa vara pati no sevis sabruks un sašķīdīs.
Tikai pateicoties savai nekautrībai un enerģijai, kā arī atēniešu

bezdarbībai un nolaidībai Filips ir guvis panākumus. Vajaga
tik atēniešiem sākt rīkoties citādi un notiks tūdaļ pretējais.

Trešajā olintiešu runā Dēmostens runā jau par olintiešiem

kā par atēniešu sabiedrotiem. Tā tad Dēmostena pirmās divas

runas ir panākušas savu mērķi, atēnieši ir nosūtījuši viņiem pa-
līdzību. Visi beidzot ir piekrituši, ka jārīkojas enerģiski. Daži

runātāji jau sapņo par Filipa sakaušanu. Diemžēl atēniešiem vēl

trūkst vajadzīgās noteiktības. Atēnu dēmokratiju ir saēduši

daudzi netikumi. Dēmogoģija un ieraušanas kāre valda par tau-

tas vadoņiem, bet runātāji glaimo un izdabā tautai. To visu

Dēmostens saka atēniešiem taisni acīs, un dažs labs viņa vārds

skan kā pātagas cirtiens.

„Tagadējais laiks", viņš saka, „prasa lielu apdomību. Un es

turu nevis to par grūtu, — kādu padomu lai jums dodu, — bet

atrodos nezināšanā, kā lai jums to pasaku. Es jūs lūgšu pacies-
ties, ja izteikšos drusku vaļsirdīgāk, un lūgšu jūs raudzīties uz

to, vai es runāju patiesību. Jūs jau redzat arī paši, kādā samai-

tāšanā ir nonākusi mūsu valsts, kopš daži runātāji ir sākuši izpa-
tikt klausītājiem.
Es atrodu par vajadzīgu jums atgādināt dažus iepriekšējus noti-

kumus. Jūs atceraties, ka gadus trīs vai četrus atpakaļ jūs saņē-
māt ziņu, ka Filips ir aplencis Hēraja cietoksni Trāķijā. Toreiz

bija maimaktēriona mēnesis, kad jūsu starpā notika daudzas

runas un valdīja uztraukums. Jūs nolēmāt tad nosūtīt 40 triēras

un mobilizēt pilsoņus līdz 45 gadiem, ziedojot pie tam 40 talan-

tus. Pēc tam pagāja šis gads, pagāja mēneši hekatombaions,

metageitnions, boedromions. Un tikai tad, pēc mistērijām, jūs

ar pūlēm nosūtījāt 10 tukšas triēras un devāt 5 talantus sudraba.

Jo kad tika ziņots, ka Filips esot slims un pat miris, tad jūs no-

lēmāt, ka vairs nav vajadzīgs nekādu palīdzību sūtīt un atstājāt
šo ekspedīciju. Bet taisni šis brīdis bija tas īstenais. Ja mēs tad

būtu snieguši palīdzību, kā to bijām nolēmuši, tad atspirgušais

Filips mums tagad nebūtu par nelaimi.

Bet kas ir noticis, to vairs nevar grozīt. Tagad nu atkal mums

cits tāds brīdis ir pienācis, kura dēļ es atminējos arī šo pagājušo,
lai mums neatkārtotos tās pašas lietas. Un es neredzu, ka mums

tagad būtu iespējama kāda cita izvēle, kā enerģiski un ar vislie-

lāko gatavību palīdzēt mūsu sabiedrotiem. Kādu vēl labāku

brīdi jūs, atēnieši, gribat sagaidīt par tagadējo? Un kad jūs da-

rīsiet savu pienākumu, ja ne tagad? Vai šis cilvēks mums jau

nav atņēmis mūsu zemes un mēs gribam piedzīvot to kaunu, ka

viņš arī šo apgabalu atņems? Vai tie, kuriem mēs solījām palī-

dzēt, ja viņi karos, tagad nekaro? Un vai šis cilvēks nav mūsu

ienaidnieks? Vai viņš nav nolaupījis to, kas mums pieder? Vai

viņš nav barbars un tāds, kas saucams ar vissliktāko vārdu?
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Šos pārmetumus es jums saku nevis aiz neapdomības, jo

neesmu tik naīvs, ka vēlētos iegūt naidu, neko labu necerēdams

atrast. Bet es turu par godīga pilsoņa pienākumu valsts intere-

ses stādīt augstāk par patīkamām runām. Mūsu tēvu laikā bija
tādi runātāji, kurus mūsu orātori savās runās gan vienmēr slavē,

bet nedara pēc viņu piemēra, vispirms pazīstamais Aristeids,

tad Nīkijs un tāpat Perikls. Bet kopš ir radušies mums runātāji,
kas uzstādamies vienmēr prasa: „Ko vēlaties?'' „ar kādu priekš-
likumu lai jums pakalpoju?" valsts stāvoklis ir kļuvis sliktāks,

un viņi paši ir gan iedzīvojušies mantā, bet ar jūsu lietām ir bē-

dīgi. Un tomēr aplūkojiet, kādus darbus jūsu tēvi ir padarījuši,
un kādus jūs.

Mūsu tēvi, kuriem runātāji nemēģināja glaimot, kā to dara

tagadējie, valdīja par visiem grieķiem pēc labprātīga līguma 45

gadus un sakrāja Akropolē vairāk kā 10.000 talantu sudraba, un

klausīja viņiem pat persiešu ķēniņš, kā jau tas arī piederas bar-

baram attiecībā pret grieķiem. Viņi atstāja tādu slavu, ko nespēja
iznīcināt pat viņu skauģi. Viņi ir sacēluši tādas sabiedriskas ēkas,

tādus izgreznojumus, tempļus un pieminekļus, ka saviem pēc-

nācējiem viņi vairs neko nav atstājuši, iekš kā varētu tikt pār-

spēti. Bet privātā dzīvē viņi bija tik mēreni un tik stipri turējās

pie pilsoņu tikumiem, ka ja apskatīsiet Aristeida, Miltiada un

citu toreiz slaveno vīru namus, tad nemaz neatradīsiet greznā-
kus par viņu kaimiņu namiem. Jo viņi pieņēma amatus nevis

lai iedzīvotos, bet ikviens turēja par savu pienākumu vairot

valsts mantu. Tādas bija toreiz viņu lietas un tādi viņu vadoņi.
Bet kādā stāvoklī tagad atrodas mūsu valsts? Es noklusēšu

par citām lietām, kaut gan man daudz būtu ko runāt, bet ko lai

saka par to, ka pēc tam, kad lakedaimonieši ir savu varu zaudē-

juši, kad tēbiešiem ir rokas saistītas, kad nav neviena sāncenša,
kas mums varētu pretī stāties, — mēs ne tikai daļu savas terri-

torijas esam zaudējuši, bet vairāk nekā 1500 talantu izdevuši un

pie tam vēl sev uz kakla tādu ienaidnieku dabūjuši! Jeb lai pa-

saka man kāds, caur ko citu stiprs ir kļuvis Filips, ja ne mūsu

nolaidības dēļ.
Bet varbūt kāds iebildīs: ja šīs lietas mums stāv slikti, par

to valsts iekšējā dzīvē mūsu lietas ir spožas!" Ko mēs par tām

lai sakām? Vai to, ka mēs pilsētas sienas balsinām, ka mēs ceļus
izlabojam, strūklu akas un citus niekus rīkojam? Bet paskatai-
ties uz pašiem tiem tautas vadoņiem, kā viņi no nabagiem ir pa-

likuši par bagātiem un no neievērojamiem par godājamiem, bet

daži no viņiem savus namus ir uzcēluši staltākus par sabied-

riskām ēkām, un par cik valsts lietas ir noslīdējušas, par tik

viņi paši ir kāpuši uz augšu.
Kas tad ir visam tam par cēloni un kapec toreiz visas lietas

stāvēja labi, bet tagad stāv slikti?

Tāpēc, ka toreiz visu darīja pati tauta un pati bija sev par

valdnieci. Bet tagad visu pārzina runātāji un caur viņiem viss

notiek, bet jūs, tauta, esat pavisam nespēcīgi, spēlēdami kalpa
lomu un būdami bez līdzekļiem, juzdamies laimīgi, ja viņi jums
atsūta naudu teātra izrādēm, un tas vissmukākais vēl ir tas, ka

jums jābūt par to pateicīgiem!
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Bet ja nu vismaz vēl tagad jūs atmetisiet savu vājību un da-

rīsiet to, kas jūsu vārda cienīgs, tad varbūt, Atēnu pilsoņi, var-

būt jūs vēl sasniegsiet ko vērtīgāku un labāku."

Šīs skaistās, ugunīgās Dēmostena runas tomēr nesasniedza savu

mērķi: iekam atēnieši paspēja sniegt palīdzību Olintai, Maķedonijas

ķēniņš to ieņēma un izpostīja, bet iedzīvotājus pārdeva verdzībā. Ta-

gad Filips bija panācis to ko gribēja: viņa rokās bija Aigajas jūras

piekraste.
Pēc tam Filips izteica gatavību noslēgt ar atēniešiem mieru. Pēc

atkārtotām apspriedēm tautas sapulcē atēnieši beidzot pieņēma Filipa
priekšlikumu, jo viņi bija noguruši no kara un viņiem nebija iespē-
jams izveidot koaliciju no grieķu pilsētām pret Filipu. Šis tā sauc.

Filokrata miers (346.) tomēr nekādu īstu mieru nedeva, jo Filips tomēr

turpināja savu viltīgo un agresīvo politiku. Sliktākais bija vēl tas, ka

Atēnās iedegās partiju cīņa. Jau līdz tam laikam Atēnās bija divas

partijas, bet abas tās bija nācionālas partijas, ar to starpību tikai, ka

viena aizstāvēja miera politiku, bet otra kareivisku politiku. Pirmās

vadonis bija Eubūls, otrās — Dēmostens. Bet tagad, pēc Filokrata

miera noslēgšanas, radās jauna partija, kas pilnīgi apzinīgi stāvēja

Maķedonijas pusē un kas tādā kārtā bija pretnācionāla partija. Ne

visi pie šās partijas piederoši politiķi bija valsts nodevēji, daži, kā

piem. orātors Isokrats, raudzījās uz Filipu kā uz Grieķijas apvienotāju

pret barbariem. Lai nu kā, bet šī maķedoniešu partijas spēle bija
bīstama Atēnām, jo deva Filipam iespēju ar savu piekritēju palīdzību

jaukt atēniešu politiku un sasniegt savus mērķus. Pie maķedoniešu

partijas piederēja orātors Aischins, Filokrats, Dēmads. Pie pretējās

partijas piederēja patrioti Dēmostens, Likūrgs, Hīpereids un citi. Šai

partiju cīņā bija daudz kaislības un Dēmostena ieskati dabūja virs-

roku. Jau savā otrajā filipikā Dēmostens, kā nācionālās partijas va-

donis, deva brīdinošu signālu, ka karš ar Filipu ir neizbēgams. Bet

vislielākie panākumi bija trešajai filipikai, kas ir visugunīgākā no

Dēmostena runām. Atēnieši noprata draudošās briesmas un pilnīgi pār-

gāja Dēmostena pusē. No šā brīža Dēmostens kļuva par Atēnu poli-
tikas noteicēju. Viņš apbraukāja Grieķijas pilsētas aģitēdams un radī-

dams koaliciju pret Filipu. 340. g. uz Dēmostena padomu atēnieši

atbrīvoja Euboju no tur ieceltiem Filipa tiranniem. Tai paša gada

Dēmostens tika iecelts par visu atēniešu jūras spēku pavēlnieku un

šai amatā viņš palielināja un pastiprināja atēniešu floti. Bet tai pašā
laikā arī Filips izlietoja gadījumu, lai atkal iejauktos grieķu lietās

sakarā ar amfiktionu strīdu, kura sekas bija trešais „svētais karš".

Viņš ieņēma pēkšņi Fokidas pilsētu Elateju, kas viņam darīja pie-

ejamu visu Vidusgrieķiju. Un drīz lietas nonāca līdz atklātam kon-

fliktam ar Filipu un izcēlās karš. Sākumā atēniešiem bija vairākās

vietās panākumi, bet tad, negaidot, kā pērkoņa spēriens no debesīm,

nāca Chaironejas kauja, 338. g. augusta mēnesī, kur Filips uzvarēja

atēniešu, tēbiešu un citu grieķu pilsētu apvienoto karaspēku. Arī pa-

šam Dēmostenam, kas piedalījās šai kaujā, nācās bēgt, pametot vai-

rogu. Atēniešu vien tur krita vesels tūkstotis, bet 2 tūkstoši tika sagūs-

tīti. Stāsta, ka Filips, noreibis no uzvaras prieka, ar kāju takti sizdams,

esot dziedājis tos vārdus, ar kuriem sākās kāds atēniešu pret Filipu

vērsts tautas lēmums, ko bija ierosinājis Dēmostens, proti: „Dēmos-

tena dēls Dēmostens, no Paiānijas dēma, proponēja sekošo" (grie-
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ķiski šis teikums caur nejaušu gadījumu ir jambu pantmērā, tā ka
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Filipam bija iemesls Ironizēt un priecāties: slavenā atēniešu runātāja
un lielā patriota ilggadīgās pūles un nepārtrauktā cīņa pret dzimtenes

ienaidniekiem izrādījās veltīgas: Atēnas bij uzvarētas. Pēc Ghairo-

nējas kaujas gandrīz visa Grieķija nonāca atkarībā no Filipa. Gan

tiesa, ka atēniešu politiskā patstāvība vēl tika atstāta, tomēr Atēnas

bij dabūjušas smagu triecienu. Dēmostenam, kura nācionālās cerības

likās zudušas, bij pienākuši grūti laiki. Viņam par iepriecinājumu
tomēr bija tas, ka tauta viņam uzticējās kā agrāk un nevainoja viņu
notikušā nelaimē.

Kad 2 gadus vēlāk Filips nejauši krita no slepkavas rokas, Dē-

mostens, lai gan viņam tai reizē bija sēras mirušās meitas dēļ, ieradās

tautas sapulcē ar vaiņagu galvā. Visa Grieķija sakustējās, jo domāja,
ka Filipa nāve grozīs stāvokli. Šī kustība bija dzīva arī Atēnās, un

protams, ka ne mazu lomu tur spēlēja Dēmostens. Bet patriotu prieki

izrādījās par illūziju: Filipa vietā stājās viņa ģeniālais dēls Aleksandrs,

un sacelšanās kustība apklusa. Gadu vēlāk, kad izplatījās maldīgā

ziņa, ka Aleksandrs kritis kaujā pret illiriešiem, sacelšanās iedegās
Tēbās, kurām pievienojās arī Atēnas, bet Aleksandrs ātri ieradās Tēbās

un bargi tās sodīja. Atēnieši savu pārsteidzīgo soli izlaboja ar to, ka

nosūtīja pie ķēniņa delegāciju, kas viņu gratulēja „ar laimīgu atgrie-
šanos no kara un uzvaru". Aleksandrs aiz politiskiem iemesliem un

aiz godbijības pret Atēnu slaveno pagātni izrādīja šai pilsētai zināmu

laipnību.

Grieķu pilsētas tagad pazaudēja savu neatkarību, un arī Atēnu

vēlākie mēģinājumi nokratīt Maķedonijas jūgu palika bez panāku-
miem.

Dēmostenam bij jānoiet no politiskas skatuves un jāatsakās no

atklātas opozicijas pret Maķedoniju.
Vai tas nozīmēja, ka visa viņa ilggadīgā cīņa pret Filipu, viņa

dedzīgais patriotisms un viņa pūles — izglābt dzimteni — bija neva-

jadzīgs un veltīgs darbs?

Atbildi uz to ir devis pats Dēmostens savā slavenajā runā ~Par

zelta vaiņagu", ko viņš teica 330. g. Šīs runas apstākļi bija tādi, ka

Dēmostenam bija piespriests zelta vaiņags kā pagodinājums par viņa

nopelniem tēvijas labā. Pret šo priekšlikumu iebildumu cēla Dēmos-

tena pretinieks un maķedoniešu partijas piekritējs Aischīns, kas gri-

bēja pierādīt, ka Dēmostens nav vaiņaga cienīgs, jo viņš lūk esot

vainīgs pie tām nelaimēm, kas uzbrukušas Atēnām un visai Grieķijai.
Tad Dēmostens savā garajā runā viņam atbildēja, starp citu, ar

sekošiem vārdiem:

„Ja nākotni varētu paredzēt un ja tu, Aischīn, būtu to pra-

vietojis, skaļi paceldams savu balsi, tu, kas toreiz pat muti netiki

ieplētis, tad arī tādā gadījumā valstij, kas rūpējas par savu

cieņu, par senču slavu un par nākošo paaudžu spriedumu, ne-

būtu pieklājies atkāpties no maniem padomiem .. .

Neuzskati to par manu vainu, ja Filipam gadījās uzvarēt

kaujā. Jo šīs lietas iznākums bija Dieva un ne manā varā. Bet

pierādi man papriekšu, ka es neesmu izvēlējies un darījis ar vis-

lielāko taisnību, rūpību un čaklību, vairāk nekā tas bija manos

spēkos, visu to, kas saskan ar skaidru cilvēka prātu, vai, ka es
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neesmu par mērķi uzstādījis lietas, kas ir skaistas, valsts cienī-

gas un vajadzīgas, un tad tikai apsūdz mani."

Pārmezdams Aischinam un visai maķedoniešu partijai nodevību,

Dēmostens tālāk saka:

~Mani vienīgo ne laika apstākļi, ne saldas runas, ne lieli so-

lījumi, ne cerība, ne bailes, ne citas kādas jūtas neaizrāva un

nenovērsa no tā, ko uzskatīju par taisnīgu un tēvijai derīgu, un

visus padomus, ko es devu saviem tautiešiem, tos es nedevu,

līdzīgi šiem cilvēkiem, apsvērdams savu personīgo labumu, bet

no skaidras sirds, atklāti un nenopērkami, un no visiem saviem

laika biedriem es, stāvēdams vissvarīgāko lietu priekšgalā, visur

un visās lietās gāju pa taisnas un godīgas politikas ceļu."

Ja Perikls bija lielākā grieķu autoritāte valsts vadības lietās, tad

Dēmostens bija lielākais grieķu patriots. Un kaut arī viņa pūles ne-

spēja aizkavēt Atēnu neatkarības zaudēšanu, jo viss tas sagadījās

liktenīgi, skaista ir tomēr Dēmostena cīņa par dzimteni. Ar savām

ugunīgām runām un savu dedzīgo patriotismu viņš sev ir uzcēlis tādu

pieminekli, ko, dzejnieka vārdiem runājot, tāpat kā tur tiem pie

Termopilām, ne rūsa, ne postošais laika zobs nesagrauzīs.

P. Ķiķauka.
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Jaunākie izrakumi Itālijā

Plašākus izrakumu darbus Itālijā 20. gs. ievada Dantes Vaļjēri
1908. g. pasāktie izrakumi Ostijā, senajā Romas ostā pie Tibras iete-

kas jūrā. Sācis ar nekropoli ārpus Ostijas mūriem un galveno ielu,

Vaļjēri 1914. g. ir jau atracis Ostijas termas, teātri un korporāciju
laukumu aiz tā, noskaidrojot pēc mozaīkās veidotiem simboliem kā

vietējo, tā arī svešu zemju tirgotāju savienības šai ostas un tirdznie-

cības pilsētā; izrakumus turpinājis Kalci (Carlo Calzi), pēc pasaules

kara, līdz 1925. g. atsedzot arī Ostijas pārējās publiskās celtnes —

foru, kapitoliju un svētnīcas, kā arī plašo noliktavu rajonu. Izrakumi

rāda raksturīgu romiešu māju veidojumu; ir sastopamas no Pompē-

jiem jau pazīstamās dzīvojamās ēkas, centralizētas ap ātriju, kam

pieslejas arī iekšējais dārziņš ar kolonnādi (peristīls), bet līdz ar to

turienes apstākļi radījuši daudzstāvu mājas ar plašu korpusu, ko

aizpilda līdzās dzīvojamām telpām lielas noliktavas. Līdz ar to atkrīt

māju apgaismošana no iekšpuses ar gaismas akām — ātrija implu-

viju — un no peristīla; to aizstāj plaši logi mājas ārsienās. lekšējie

pagalmi veidoti ne ar kolonnām, bet ar smagajām celtnēm raksturīgiem

pilastriem. Tāpat viegluma nav arī publiskām celtnēm, kur dominē

masīvās konstrukcijas (1. zīm.), izņemot kolonnādes svētnīcās un

plašajos portikos. Jau Ostijas izrakumi rāda, ka romiešu māju da-

žādība nav ar Pompēju mājām vien izskaidrojama, bet to tips ir

piemērojams vietējiem apstākļiem un praktiskām vajadzībām; sevišķi
lielākās pilsētās atsevišķām ģimenes mājām nav iespējas apmierināt
visas iedzīvotāju vajadzības; tā ir jau Ostijā īsti namu bloki

(2. zīm.), kurus restaurācijās paredz 5 stāvu augstumā; Romā, atbrī-

vojot Kapitoliju, šāda 5 stāvu māja arī atbrīvota no vēlākām apbū-
vēm. Pēc 1925. g. Ostijā maz vairs kas gaismā nācis.

1912. g. sākās arī jaunie izrakumi Pompējos. Ja Ostija ir pilnīgi

jauna, no zemes klēpja atņemta pilsēta, Pompēju izrakumu vēsture

ir jau visai sena. No atsevišķu mantu racēju pasākumiem kā tieši

pēc katastrofas, tā arī vēlākos laikos ir pakāpeniski veidojušies sistē-

matiski rakumi, kas atklājuši Pompēju territorijas lielāko daļu. Me-

todēm un paņēmieniem modernizējoties, šie izrakumu rezultāti pār-
vērtēti un pa daļai arī noveduši pie domām, ka šie lielie Pompēju
rakumi bijuši pārsteidzīgi, apmierinot gan veikto darbu daudzuma,

bet ne labuma ziņā. Ja visu Itāliju var uzskatīt par zemi, kas katrā

vietā un katrā laikā ir gatava dot arvien jaunas bagātības, jaunus
datus par senās Romas vēsturi un kultūru, liek atdzimt tās varenām

liecībām, līdzīgi mūsu kapenēm un pilskalniem, sevišķi tas ir sakāms

par grandiozā katastrofā bojā gājušām pilsētām, Pompējiem un

Herkulānu, kas, atbrīvotas visā kompleksā, var dot pilnīgu ieskatu par

seno romiešu pilsētas dzīvi un iekārtu, pilsoņu mājām, viņu dzīves

veidu un paražām, ko nevar aizstāt dažādu autoru darbos izsvaidītās
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ziņas. Tāpēc arī šādi izrakumi prasa ievērību visos sīkumos, bez

pārsteidzības un pret visiem objektiem, neatkarīgi no to individuālās

mākslas vai citas vērtības, jo kompleksā šī vērtība pieaug arī citādi

maz ievērojamām lietām. Bet tieši no šā viedokļa ir jānožēlo, ka

Pompējos ir jau tik daudz veikts pilsētas atbrīvošanai, kur pētnieki
ir bijuši visvairāk ar kollekcionāru tieksmēm. Vēl 19. gs. izrakumu

vēsture rāda šīs tieksmes; par to liecina lielie muzeji, kas tādā kārtā

veidojušies. Ja Britu mūzejs var lepoties ar lorda Eldžina marmo-

riem, tie ir atrauti ar to sakropļotam Partenonam; ja Berlīnē ir Per-

gamas mūzejs, tāpat sakropļota vai pat iznīcināta ir Pergama, un ja
neviens pētnieks nevar paiet garām Neāpoles mūzeja bagātajām kol-

lekcijām, nav jāaizmirst, ka tās ir radušās Herkulānā pa apakšzemes
ejām mājās caur sienām iekšā tiekot, resp. tās bojājot, un Pompējos
no atraktām mājām aizvedot ne tikai visas atrastās mantas, bet arī

architektūras veidojumu daļas — sevišķi freskas, kas no sienām nost

noņemtas. Tāpēc Pompēji, kur atstāti vairumā tikai kailie mūri laika

drupinātāja zobam, var rādīt visumā tikai to, kas tur kādreiz varējis

būt, bet ne to, kas tur ir bijis. Šī kollekcionāru un mūzeju politika
var gan apmierināt mākslas vēsturniekus, kurpretim citu priekšmetu
izstāde mūzejos dod iespēju ikdienas dzīves objektus redzēt tipolo-

ģiskā kārtojumā mākslas amatniecības interesentiem; atraujot visus

šos objektus resp. mājas iekārtu no pašas mājas, ir ņemta iespēja

ar šās mājas dzīvi iepazīties, jo tikai kopā ar pašu celtni tie var dot

pārliecinošu iespaidu par seno dzīvi un kultūru.

Sacīto apliecina un pierāda tās nedaudzās celtnes Pompējos, kur

šis princips ir reālizēts dzīvē, kur kā oāzes tuksnesī pārsteidz godam
restaurētās un ar atstātiem objektiem izveidotās mājas. Arī kultūras

vēsturei ir savas prasības, un šādi cilvēcīgi tuvas top gadu tūk-

stošiem atdalītās aizgājušās dzīves liecinieces, tuva tā dzīve, kas tais

ritējusi gan ikdienā, gan svētku dienās. Modernie paņēmieni bez grū-

tībām ir devuši iespēju, lēni un uzmanīgi strādājot, jo vairāk uzglabāt

no šās senatnes. Ja ģipsī var atveidot lielās katastrofas upurus, kas

tai bojā gājuši, tāpat var saglābt un restaurēt arī māju jumtus, bal-

konus un pat koka daļas, trepes, mēbeles v. t. 1.; tāpēc līdzās šādiem

restaurējumiem Pompēju un Herkulānas jaunajos rakumos vecākie

šķiet īstas drupas esam, no kurām ārā izņemts viss vērtīgais un no-

zīmīgais, bet pašas tās atstātas liktenim un ir tikai iznīcības simbols.

Brīvdabas mūzeju princips pēdējā laikā ir gājis uzvarētāja gaitu, tas

uzvarējis arī šeit, un jaunie izrakumi minētajās divās pilsētās ir to

pilnīgi attaisnojuši. Šis princips ir vienkāršs — visu atstāt uz vietas,

atklātās celtnes sakārtot un restaurēt, kā arī aizsargāt no saules un

laika ietekmēm (stikls, aizsegi), tāpat savā vietā atstājot un uzgla-

bājot arī inventāru un sīkos māju dzīves piederumus.
Protams, izrakumu gaita ar to top lēnāka, bet drošāka.

Jaunie izrakumi Pompējos lēni virzījušies uz priekšu, ar trau-

cējumiem pasaules kara un pēc tam arī juku laikos Itālijā. Atsegta
ir Via dell' Abbondanza apm. 500 m garumā, kā otra galvenā iela

(decumanus minor), kas savieno foru ar amfiteātri. Šī iela ir ar

namu fasādēm, kas izgreznotas vēlēšanu plakātiem, uz sienām ar

krāsu rakstītiem (3. zīm.); šie plakāti visādi ieteic un slavē kandidātus

pilsētas amatiem, pat ar piemērotām dzejas rindām. Tā, piem.,
C. CUSPIUM. AED. — Gāju Kuspiju par aidīlu, — un pēc tam: Si
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que (quae) verecunde viventi gloria danda est, Huic iuveni debet gloria

digna dari — Ja ir gods dodams tādam, kas godīgi dzīvojis, šim jau-
neklim tas pelnīti dodams; cits kandidāts, Markells, savam vārdam

pievienojis Aineīdas sākumu „Anna virumque cano" ar perifrazi

„Troiaeque anna"; Gāju Lolliju Fusku ieteic arī divas dāmas (Aselli-
nas rogant nec sine Zmvrina), bet viena no tām, Zmyrina, arī Poli-

biju. Atbilde Kuspijam ir uzrakstā: fullones ululam ego cano non

anna virumque — ~es kliegšu par drēbju vēlējiem, nedziedāšu anna

virumque". Ir arī gladiātoru sacīkšu programmas par 20 pāru sa-

cīkstēm, zvēriem, par to, ka amfiteātris būs segts pret sauli v. t. 1.

lela ir bijusi mūsu laikrakstu un afišu vietā. Via dell' Abbandonza

rāda arī restaurācijas paņēmienus un panākumus; trotuāri ir pa daļai

jumtu segti (4. zīm.), nami ar otro stāvu vai plašām terasēm (5. zīm.).
No atsevišķām mājām atsegts pilnīgi tikai viens to komplekss ar pri-
vātiem dzīvokļiem, veikaliem un darbnīcām; veikali kā parasti ir ar

2 telpām: pārdotavu un istabiņu līdzās, retāk arī ar trešo nodalījumu.
Vienā no tiem ir bronzas darinājumu veikals ar daudziem metalla

traukiem un mērnieka instrumentu; ir tāpat parastie thermopolium,
no kuriem viens ar sevišķi pilnīgu iekārtu.

No darbnīcām pieminama ~fullonia" drēbju velšanai un tīrīšanai;

tā aizņem dzīvokļa telpas: ātri ja ūdens tvertne pārvērsta par baseinu

to mazgāšanai, bet līdzās novietota spiede; aiz peristīla ir īstās darb-

nīcas telpas ar traukiem drēbju iemērkšanai un to mīdīšanai; tālāk

virtuve ar pilnīgu iekārtu, ēdamistaba (6. zīm.). No privātiem dzī-

vokļiem viens ir ar plašu kriptoportiku (7. zīm.), kas pārvērsts vēlāk

pagrabā amforu novietošanai. Virs portika ir terase ar dārzu. Māja

ar dzejnieka Menandra attēlu ir ar greznu iekārtu, dekorātīvām 4. stila

freskām, ar plašām telpām, ar mājas pirti un pagrabu; pagrabā, do-

mājams mājas remonta dēļ, nolikta koka kaste ar dzelzs apkalumiem,
kurā novietotas zelta un sudraba rotas lietas, sudraba galda trauki

4 personām, kopā 115 priekšmeti, tāpat arī zelta un sudraba nauda.

Atradums ir viens no vērtīgākiem dārgmetallu priekšmetu komplek-
siem, kāds jebkad atrasts, sevišķi pilnīgs savā dažādībā, darināts

ar īstu gaumi un mākslas vērtību. Ar Menandra māju greznuma ziņā
var sacensties arī Lorēja māja; raksturīgs ir plašais dārzs ar lielo

ūdens baseinu, gar kura malām daudzas Pompējos un Herkulānā

iecienītās dzīvnieku grupas (8. zīm.); dārzā ģipša nolējumos arī visai

lielu koku stumbri un saknes. No publiskām celtnēm pa daļai atrakta

vienīgi Pompēju jaunatnes māja (schola iuventutis) ar plašu telpu,
kas dekorēta ar ieroču un trofēju attēliem, piemērota šās organizā-

cijas interesēm un vajadzībām.

Ārpus pilsētas 1930. g. pabeigta jau 1911. g. pa daļai atklātās

„Mistēriju villas" atrakšana. Šās villas plāns raksturīgs bagātnieku

noslēgtai mājai, kur apvienotas kungu, kalpotāju un saimniecības

telpas, visas koncentrētas lielā četrstūrī (9. zīm.) un visumā atbilst

Plinija aprakstam. Mājas āriene ir tāpat bez logiem, kā tas parasts
Pompēju centrālās ēkās; tās āra sienu varenais korpuss architektoniski

atvieglināts ar pseudoportika pilastru arkādām un nišām. lekšā rie-

tumu pusē gar malu ir dārzs, kas aizķer arī dienvidrietumu un ziemeļ-
rietumu daļu, dodot aizsargu dienvidu saules tveicē. Centrā ir plaša
terase pusloka veidā ar logiem, turpat rietumu daļā; no tās dārziņiem

parallēlas kolonnu ejas — portiki — ved uz dažādām mājas daļām,



1. zīm. Ostija. Bazilikas dekorātīvie fragmenti.

2. zīm. Ostija. Māju bloki un iekšējie pagalmi



3. zīm. Pompēji. Iela ar

vēlēšanu plakātiem.

4. zīm. Pompēji
Via dell' Abbondanza



5. zīm. Pompēji. Via dell' Abbondanza.

6. zīm. Pompēji. Triklīnijs.



8. zīm. Pompēji. Baseins (nymphaeum).

7. zīm. Pompēji. Kriptoportiks.



9. zīm. Pompēji. Mistēriju villa.

12. zīm. Herkulāna, Casa dell' atrio a mosaico,



13. zīm. Herkulāna. Casa dell' atrio a mosaico

14. zīm. Herkulāna.

Casa a graticcio.



16.

zīm.

Herkulāna.
Casa

del

tramezzo
di

legno.

15.

zīm.

Herkulāna.
Casa

dell'

atrio
a

mosaico



17. zīm. Herkulāna. Koka gulta

18. zīm. Herkulāna. Koka starpsiena



19. zīm. Herkulāna. Briežu grupa

21. zīm. Roma.

Veneras templis.



22.

zīm.

Roma.

Marta

templis

23.

zīm.

Roma.

Marta

templis

(dienv.
puse
un

aizsargu
mūris).



24. zīm. Roma. Nervas fors.

25. zīm. Roma. Trajāna tirgus.



26. zīm. Roma.

Trajāna tirgus.

27. zīm. Roma. Poļāgi 1911. g. skice (augšā), un atrakumu kopaina.
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bet tiešā eja caur tablīnu uz ātriju un plašo iekšējo dārzu ar kolon-

nām — peristīlu (10. zīm.). Ziemeļaustrumu pusē ir saimniecības

ēkas ar vīna spiestuvi, saimes telpām un virtuvi, bet dienvidos, kur

ir arī plaša kolonnāde (portiks), ap ātriju koncentrētas dzīvojamās

telpas, no kurām grezni dekorēta kāda blakus telpa (oikos), un tri-

klīnijā fresku sērija dod visai pilnīgi ieskatu par ievešanu Dionīsa

mistērijās. Attēloti svarīgākie tās momenti: rituālo priekšrakstu lasī-

šana, ziedojums, ekstatiskās flagellācijas scēnas, Sīlēna skati, Dionīsa

un Ariadnes kāzas, bakchiskā deja, nākošās dieva līgavas ģērbšanās

svinīgā tērpā, tās portrets.

10. zīm. Pompēji. Mistēriju villa (plāns).

Pompēju izrakumus pēdējā laikā vadījis Majūri (Maiuri), kas

vada arī jaunos izrakumus Herkulānā. Apstākļi izrakumiem šeit ir

citādi nekā Pompējos. Pēdējie ir bojā gājuši vulkānisko pelnu pār-

klāti, bet Herkulānu sedz lavas straume, kas piepildījusi ielas un

mājas un pār tām nogulusies kompaktā tufam līdzīgā cieta masa,

12—25 m biezumā, kas šo pilsētu padarījusi izrakumiem visai grūti

pieejamu. Bez tam seno Herkulānu territoriju aizņēmusi bieži ap-

dzīvotā Resinas pilsētiņa ar savām mājām. Tāpēc tiešu atrakumu ir

visai maz; tikai nedaudzas mājas tā ir bijušas atraktas šaurā kom-

pleksā, bet visi tie apbrīnojamie mākslas darbi, kas ir Neāpoles mu-

zeja lepnums, dienas gaismā ir nākuši caur apakšzemes šachtām, no

kurām uz visām pusēm kā taustekļi izstiepušās ejas — galerijas. Ar

apbrīnojamu pacietību apakšzemē strādājot pētnieki ir apmeklējuši

16
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māju pēc mājas, atbrīvojot tais atsevišķas telpas, no kurām izvākuši

mākslas darbus un citus atsevišķus objektus, tā arī pat sienu freskas.

Tāpat viņi mēģinājuši skicēt arī plānus atsevišķām celtnēm, un vēl

līdz šim ir pieejams apakš zemes lielais teātris, tagad ar elektrību

iekšā apgaismots, skatāms gan ne visumā, bet atsevišķās daļās. Jau-

najos izrakumos noskaidrojās arī šo eju rakšanas ļaunās puses. Lai

11. zīm. Herkulāna. Casa dei Cervi (plāns)

mājās vai atsevišķās istabās tiktu iekšā, sienās ir izlauzti caurumi,

bojājot tās un to dekorējumu; bieži tā apciemots tikai viens no abiem

māju stāviem, bet otrs palicis neskarts. Herkulānā jaunie izrakumi

sākti 1927. gadā, pēc lielo darbu veikšanas Ostijā. To uzdevums ir

bijis atrakt pilsētu no vecajiem rakumiem sākot, jūras virzienā, kas

ir jau tagad veikts, un rakumi apskatei jau pieejami. Rezultāti ir

visai interesanti tai ziņā, ka rāda no Pompējiem atšķirīgu pilsētu
kā iedzīvotāju sastāva, tā arī tās izskata ziņā. Kā katrā romiešu pil-

sētā, šeit ir divas galvenās ielas — cardo un decumanus, kas ar līdz-

teku ielām veido taisnstūru kvartālus. Tāpat šeit ir savs fors, kapi-

tolijs, teātris, termas un svētnīcas; atraktas ir tikai termas un pie-
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ejams teātris; par pārējām publiskām celtnēm vēl nevar spriest. Ci-

tādi ir ar privātām mājām. Ja Pompējos gandrīz bez izņēmuma
valda senā centrālā māja, uz ārieni noslēgta, ar gaismu tikai no ātrija
un peristīla, un ja šo tradīciju nevar lauzt arī pilsētas veikalnieku un

amatnieku vajadzības, kas Ostijā diktē pavisam citas prasības, Her-

kulānā atkāpšanās no šā māju tipa ir ļoti parasta lieta; bieži sasto-

pamas mājas ar otro stāvu, kas ar centrālo būvi vairs nav viegli saska-

ņojams; tāpat ir novirzīšanās no mājas plāna un tendence uz atseviš-

ķām izbūvēm un piebūvēm. Arī mājas ir tapušas intimākas, pievilcī-

gākas un gaišākas, atsevišķiem dzīvokļiem piemērotākas, attālinoties

no vienas saimes dzīvokļa — mājas principa. Herkulāna ir

ar skatu uz jūru, kas tai pienākusi senos laikos pavisam tuvu;

pa daļai tas veicina specifisko telpu iedalījumu tām mājām, kas ir

piekrastē.
Šīm mājām kopēja augsta terase ir pār piekrasti; telpu iekārtas

plāns un pārmaiņas ir raksturīgas; tā „Casa dci Cervi" rāda, ka ātrijs
ir galīgi zaudējis centra nozīmi un tapis mājas galā par blakus telpu

(11. zīm.). leeja mājas galā no vieniem sāniem ved triklīnijā, kas

ir šeit centrā; aiz tā ir ieeja saimniecības telpās ar virtuvi, kas iziet

kā atsevišķa piebūve no četrstūraina mājas pamatplāna ārā; no tri-

klīnijā iet ātrijā, kas noslēdz šķērstelpas, bet virzienā uz jūru mājas

garumā dod tālu skatu cauri dārzam un nākošai telpu grupai (lielais

triklīnijs ar 2 blakus telpām), ko uz āru noslēdz dārziņi un saulainā

jūras terase ar atsevišķu mājiņu (pergula) uz 4 stabiem uz terases.

Kā pergula, tā arī vairākas istabas ielas pusē iziet ārā no pamatplāna,

pēdējās uz ielas konta, tāpat kā trotuāru ar kolonnām aizņem „Casa
a graticcio" otrā stāva atklātā un segtā terase. Faktiski ~Casa dci

Cervi" ir zaudējusi centrālās mājas organisko vienību un rāda divas

celtņu grupas, ko vieno tikai portiks ap iekšējo dārzu (peristīlu); tas

ir zaudējis kolonnas; to aizstāj slēgtā eja ar logiem; šāda veida kripto-

portiks raksturīgs arī citām Herkulānas mājām. Visumā līdzīgs plāns
ir kaimiņu mājai (Casa dell'atrio a mosaico); ieeja tāpat ir mājas
sānos vienā galā, un vestibils pieslienas ātrijam ar tablīnu, kas ir

vienīgās šķērstelpas šai galā; slēgtais portiks apņem dārzu, aiz kura

paliek triklīnijs ar tuvējām telpām; uz terases ir divas mājiņas

(diaeta, 12. zīm.) tās abos galos (13. zīm.). Šīs abas mājas telpu
iekārtas ziņā, bez šaubām, ir ietekmējusi iespēja izmantot jūras

prospektu, tomēr atkāpšanās no Pompēju māju tipa ir arī citās mājās

pašā pilsētā. Jau pieminētā „Casa a graticcio" ir pietiekoši labs pie-
mērs ar savām otrā stāva verandām (14. zīm.); bez tam arī iedalī-

jums atsevišķos dzīvokļos pārveido šai divstāvu mājā ātriju par vien-

kāršu gaismas aku resp. centrālo pagalmu. Ja tā pārveidojies māju
plāns, tāpat ir arī pārveidojušās to atsevišķās daļas, pie kam, šķiet,
gan klimata atšķirība resp. pilsētas atrašanās pie jūras un tās vēji ir

spieduši atmest atklātās kolonnādes, tās aizstājot ar slēgtu portiku,
kur gaismai paliek lieli logi (15. zīm.), no kuriem palikušas pārogļo-
tas koku daļas; šie logi dod iespēju pēc vajadzības rēgulēt siltumu,

kā arī patvērumu no vējiem, uzglabājot peristīla ideju, bet atsakoties

no siltāko novadu atklātām kolonnām. Logu sistēma dod arī citu

iespēju Herkulānas mājām. Tās var arī fasādi veidot ar apgaismo-
jumu no ielas (16. zīm.). Otrais stāvs, pēc jaunajiem izrakumiem

Pompējos, mūs vairs pārsteigt nevar; Herkulānā tas ir visai parasts.

16*
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Izrakumu technikai arvien progresējot un Herkulāna lietojot jau

Pompējos droši izmēģinātas metodes, ir izdevies Herkulānā gūt se-

višķi labus panākumus ari restaurācijā. Tas it sevišķi sakāms par

māju ārējo izskatu resp. par to jumtiem, kur cītīgi vietā likti senie

māla dakstiņi (tegulae). Tāpat izdevušies mēģinājumi saglābt trauslās

vielas, kā seno virvi visā pilnībā uz koka uztinamā, un ne tikai atse-

višķas koka daļas. Starpkoki satur „Casa a graticcio" akmens kleķi

(graticcio); šai pašā mājā var kāpt pa koka trepēm otrā stāvā, kur

mazākā istabiņā ir koka gulta (17. zīm.) un pie sienas pakārts skapītis,
bet otrā istabā divas koka gultas un 2 skapīši ar bronzas, terrakotas

un stikla traukiem. Lielāki koka skapji ir kaimiņu mājās. Vienā no

tiem ir saglābta koka starpsiena ar saveramām durvīm (18. zīm.),
kas atdala ātriju no tablīna. Šīs mājas veikala telpās ir arī koka

spiede v. t. 1. Jaunie izrakumi ir rajonā, kas jau pa apakšzemes ejām

apciemots, tāpēc jaunu mākslas darbu atrasts samērā maz, izņemot

vērtīgas freskas un grīdas mozaīku. Tiešo objektu labākais krājums
ir „Casa dci Cervi", ar marmora briežu grupām, ko aplenc suņi (19.

zīm.), satiru un Hēraklu, pilsētas dibinātāju, diezgan necienīgā pozē.
Izrakumi Herkulānā liecina ne tikai par prasmi, bet arī par

Itālijas valdības lielo interesi un izrakumu financēšanu, nebaidoties

no tādiem izdevumiem, kas līdz tam nav bijuši iespējami; pēdējo

sevišķi redzam Romā. Jau 1911. g. Korrādo Riči (Corrado Ricci) ir

varējis galīgā veidā izstrādāt projektu par archaioloģiskās zonas un

speciāli par impērijas foru (fori imperiāli) atbrīvošanu, bet tikai

1924. g. ar Itālijas valdības galvas Benito Musolini rīkojumu ir radu-

sies iespēja šo darbu reālizēt. Galvenais traucēklis ir tāpat bijis mek-

lējams kolosālā izdevumu kopsummā, pilsētas centrā cieši apdzīvotā

rajonā atsavinot un noplēšot veselu kvartālu grupu, no Koloseja līdz

Kapitolijam un tālāk līdz Trajāna foram garumā, un no Kapitolija

un forum Romanum līdz Eskvilīna nogāzei platumā, minēto foru at-

brīvošanai, bet bez tam arī ap Kapitoliju un beidzot arī starp Kapito-

liju un Tibras upi. Vēl pieminama žīdu kapu likvidēšana Lielajā
cirkā (Circus maximus) un to pārvietošana uz piemērotāku vietu,

atbrīvojot šo seno cirku un Palatīna apkārtni. Tas viss kopā ar atse-

višķu pieminekļu kopšanu, kā Skīpionu kapeņu, Karakallas termu

v. c. izkopšanu, liecina par valsts vienotas gribas un tās nesēja vēlē-

šanās lielām iespējām arī šai nozarē.

Romas topogrāfija rāda šās pilsētas izaugšanu no neliela centra

Palatīnā (Roma quadrata) ar divām ielejām ap to, no kurām vienā

veidojas nākošās septiņu kalnu pilsētas dabiskais centrs, topot kopā
ar Kapitoliju par publisko celtņu vietu; šeit veidojas Romas fors

(forum Romanum) sapulcēm, tiesai, sakrālām vajadzībām un arī

tirdzniecībai, kā parasti visās Itālijas pilsētās. Cēzara Romai tas ir

tapis jau par mazu un saspiestu; lielu daļu aizņem jau plašās bazili-

kas v. c. celtnes, kāpēc Cēzars to paplašina ar jaunu foru; viņam seko

Augusts, Vespasiāns, Nerva un Trajāns, izveidojot jaunus forus līdzās

iepriekšējiem. Pēc Romas varenības sabrukšanas visa viņu greznība
iet bojā; forum Romanum aizpildās ar gruvežiem un zemēm, top ar

laiku par lopu ganībām, bet augstākās, plūdu neapdraudētās pilsētas

daļas centrā apaug ar dzīvojamām telpām vai arī celtņu marmors

aiziet kā kristīgo baznīcu izgreznošanai, tā arī pat kaļķu dedzināša-

nai. Izrakumi pakāpeniski ir atbrīvojuši Palatīnu un Romas foru,



28. zīm. Roma. Rūpes Tarpeia.

29. zini. Roma. Markella teātris.
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tempļi

Ardžentīnas
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Roma.
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Ardžentīnas
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un 20. gs. sākumā ir veikts viss, kas bez privāto māju nojaukšanas

iespējams, bet tikai 1932. g. archaioloģiskās zonas atbrīvošana ir pa-

beigta. Vecie kvartāli ir nojaukti, un impērijas fori šai jaunajā rajonā

20. zīm. Roma. Foru plāns.

pieejami jau pa daļai apskatei no lielās ielas, kas tagad savieno Kolo-

seju ar Venēcijas laukumu (Via dell'lmpero). Gan šī iela sedz foru

lielāko daļu, tomēr atsegtas ir svarīgākās celtnes šais foros, kuru ga-

līgā atrakšana paliek turpmākam laikam. Nepārtrauktā rindā iet šīs
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celtnes Eskvilīna piegāzē līdz vēl neaiztiktam Vespasiāna foram.

Vistuvāk Romas foram (20. zīm.) ir Cēzara fors (forum lulium), kas

tieši pieslejas Kapitolija nogāzei un Romas fora malai ar senāta ēku

(curia); tā platība ir ap 6000 Qm, no kuras atrakta apm. sestā daļa.
No Kapitolija to šķir senā iela gar tā pakāji (clivus Argentarius) un

basilica Argentaria, kurai tieši pieslienas masīvi veidotās tabernas, no

kurām atraktas deviņas; šīs divu stāvu tabernas noslēdz Cēzara foru

no forum Romanum, ap kuru senos laikos ir bijušas, vēlāk gan no-

vāktas, tabernas — veikali.

Tāpat kā vēlākos forus, šo noslēdz svētnīca tā vienā galā, bet

uz paša fora ir kolonnādes — portiki gar abām laukuma malām.

Templi Cēzars veltījis Venerai, romiešu cilts mātei (Venus Genetrix)

pēc uzvaras pār Pompēju 48. g. pr. Kr., nežēlojot līdzekļus tā izgrez-
nošanai. Tas ir korintiešu stilā ar biezi novietotām kolonnām (21.

zīm.); Trajāna laikā (113. g.) tas atjaunots.
Cēzara foru savukārt paplašina Augusts; atstājot šauru ielu starp

abiem foriem, viņš šo forum Augusti turpina līdz tuvējai pakalnu
nogāzei, kur šo šķērsforu noslēdz ar Marta atriebēja (Mars Ultor)
svētnīcu. Fora plāns ir iepriekšējā plānam līdzīgs, t. i. ar plašu lau-

kumu, ko no sāniem ieņem kolonnādes, bet priekšā noslēdz svētnīca

(22. zīm.); aiz svētnīcas ir 33 m augsta plaša siena, kuras uzdevums

pēc Svētonija ziņām ir foru noslēgt, to norobežot no mājām aiz tā

un nodrošināt arī pret ugunsgrēkiem, jo Augusts nav varējis savu

foru pienācīgi paplašināt, nevarēdams nopirkt visas apkārtējās mājas

noplēšanai (23. zīm.). Augstas trepes ved uz platformas, kur ir svēt-

nīca ar 8 korintiešu kolonnām sānos un priekšā; labi var pārredzēt
arī svētnīcas plānu; aizsega mūris nav devis iespēju dot tai kolon-

nādi arī aizmugurē, un paaugstinātā celle pieslejas tieši mūriem. Grez-

nais templis ir Cēzara nāves piemiņai, un apraksti liecina, cik krāšņi

Augusts šo svētnīcu izveidojis. Līdzās tai forā ir arī citas celtnes

slēgtu piebūvju veidā; fora sānos ir pusloki (eksedras), kas veicina

tā eleganci. Vespāsiana forum Pacis nav atrakts; starp to un Augusta
foru Nerva ierīkojis greznu satiksmes foru, kas savieno Cēzara un

Romas foru ar pilsētas daļu aiz impērijas foriem (forum transito-

rium). Domitiāna sākts, tas pabeigts Nervas laikā (97. g.); no sāniem

tam ir slēgta kolonnāde gar abiem kaimiņu foriem; divas elegantas
korintiešu kolonnas ar antablementu virs tām (24. zīm.) ir labs pa-

raugs šā fora izbūvei; Minervas svētnīca, kas foru noslēdz, galīgi no-

jaukta tikai 1606. gadā.
Foru rindu noslēdz Trajāna fors, pats lielākais un grandiozākais

no visiem impērijas foriem ar baziliku (b. Ulpia), svētnīcu, bibliotē-

kām v. c. celtnēm, kā arī ar plašu laukumu. Uzglabājusies vienīgi

Trajāna kolonna, gandrīz neaizkārta; atrakta bija arī neliela Ulpija
bazilikas daļa. Jaunu izrakumu šeit nav, bet gan atbrīvoti ir tuvējā

nogāze un plašais Trajāna tirgus, plašākā no šāda veida senās Romas

celtnēm. Laukums nogāzes priekšā noder par plašu eksedru (pus-
loku) foram; pašu nogāzi Apollodors no Damaskas izmantojis cent-

rālā tirgus ierīkošanai, ar ko, norakdams daļu no tās, pārējo ir arī

nostiprinājis. Celtnes pusloka apakšējā stāvā ir 11, bet otrā stāvā

21 veikals (25. zīm.). Veikalu telpām izmantots arī pakalns, un tālāk,

Via Nazionale virzienā, tie koncentrējas ar lielu velvētu zāli (26. zīm.),
tai pieslienoties 2 stāvu celtnē, pēc kam turpinās vēl tālāk. Pavisam
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noplēšot viduslaiku un vēl vēlākās celtnes atbrīvoti apm. 150 šādi

veikali. Tirgus izvēle ir visai izdevīga vietas ziņā; tas ir ar pieeju no

5 dažādām pusēm; bez tam šeit koncentrējot dažādu produktu pār-

došanu, kas pa daļai noteicami ar veikalu īpatnībām arī tagad, Tra-

jāns ir atbrīvojis Romas dāmas no rūpēm par to iepirkšanos speciālos
tirgos patālā Velabrā v. c, nomalēs, kur tie pārvietoti, Romas foru

no tiem atbrīvojot, kad fori top vairs tikai reprezentācijai noderīgi,
pilsētai plašumā pieaugot. Trajāna tirgus ir celts tikai šai vajadzībai,
un to varam uzskatīt par centrālā tirgus senāko un labāko paraugu.

Via dell' Impero ir itāliešu zinātnieku panākumu cienīga parāde
klasiskās senatnes pētīšanas nozarē. Vienīgi jaunās Itālijas vadonim

ir bijusi arī iespēja likt reālizēt veselu kvartālu likvidēšanu.

Var salīdzināt Riči 1911. g. projektu Poļāgi (Pogliaghi) zīmējumā,
kas konstruējis iedomājamo atrakumu kopainu no Trajāna līdz Ner-

vas foram, ar atrakumu īsto ainu 1932. g., kas ir gandrīz identiska

(27. zīm.). Parallēli izrakumiem foru rajonā veikta arī Kapitolija

atbrīvošana; māju ielenkts tas nav bijis skatāms visā godībā. Vācu

sūtniecības likvidēšana ir devusi iespēju paplašināt Kapitolija mūzejus
ar jauno Musolini mūzeju un arī atbrīvot Kapitolija augšienē pārējo
laukumu brīvam skatam no tā, bet ielu rēgulēšana līdzīgu iespēju arī

tā apkārtni atbrīvot. Noplēstās ēkas ir tāpat vēlāku laiku celtnes;

ka arī impērijas Roma ir Kapitolijam tuvu nākusi, rāda 5 stāvu ro-

miešu ēka, vēlāko dzīvokļu aplipināta, kas tagad no tiem atbrīvota.

Tagad ir atbrīvota arī leģendārā Tarpējas klints (rūpes Tarpeia),
stāva Kapitolija nogāze (28. zīm.) no tās uz otro pusi, tāpat viss lau-

kums līdz upei. Likvidēta arī piazza Montanara, kur vēl līdz pasaules
karam mierīgi uz ielas atdusējās Romas bezpajumtnieki senā Kapito-

lija paēnā. Restaurācija ir devusi iespēju atbrīvot arī Markella teātri

(29. zīm.), lielāko un grandiozāko no visiem senajiem teātriem. Pa-

zeminot ielas līmeni dienas gaismā nācis arī tā apakšējais stāvs ar

varenām arkadām, kas raksturo arī nākošo stāvu, kurpretim 2 aug-

šējie ir ar mazākiem gaismas logiem. Atbrīvotā piekrastes rajonā
skatam atklājas mazo svētnīcu grupa ar apaļo Vestas templi, kā

arī portiki tā tuvumā. Visai pārsteidz izrakumi piazza Argentina

rajonā. Šeit, atsitus no archaioloģiskās zonas un senākiem Romas

pieminekļiem, atrokot kolonnas, kuru gali šai laukumā rēgojas no

zemes, ir atrasta republikas laika tempļu virkne, par kuru nekādu

drošu ziņu rakstnieku aizrādījumos nav. Šeit ir arī četrstūru parastās
svētnīciņas ar izvirzīto pronaos — kolonnu platformu celles priekšā
un kolonnādi gar sāniem, bet raksturīgākie gan ir 111.—11. gs. apaļie,
Vestas templim līdzīgie tempļi, ar etrusku ietekmi, kas aizstāj seno

kapeņu (tumulus) formu ar apaļo kolonnādi. No atsevišķiem jaunā-
kiem darbiem jāpiemin Augusteum'a restaurācija netālu no Piazza

dcl Popolo, Marta laukuma otrā galā; par šā atbrīvojamā monu-

menta apmēriem var spriest no tā, ka viena no tā telpām ir viena no

lielākām Romas koncertu zālēm. Darbu nobeigšana un Augusteum'a
atklāšana paredzama 1937. g. rudenī.

Nepakavējoties pie izrakumu gaitas ziemeļu Āfrikā, kur lieli

darbi ir veikti Kirenē, Leptis Magna v. c, kā arī provincē (Akvilejā
v. c), pieminēsim vēl tikai Nemi ezeru un tā kuģus. Arī šeit redzam

lielu uzņēmību; lai šos kuģus dabūtu uz sausuma, kalnu ezera līme-

nis pazemināts par vairākiem metriem, to vienkārši izpumpējot un



novadot pa kādu seno romiešu izkaltu līmeņa rēgulēšanas tuneli.

Pirmais kuģis (32. zīm.) jau iepriekšējo mēģinātāju stipri bojāts, bet

otrais daudz labāki uzglabājies izgreznojumu ziņā. Ir aizdomas arī

par trešo kuģi no šās Kaligulas izpriecas flotes. Nepakavēšos tuvāk

arī pie izrakumiem Kūmās, pilskalnā un Sibillas alā, kuras atrašanās

vieta pilnīgi noskaidrota un saskan ar Vergilija aprakstu; 2000 g.

jubilāru piemiņai uzkopts t. s. Vergilija kaps un pētīta Horātija villa

Sabīņu kalnos. Nobeidzot ar to savu priekšnesumu, gribētu atgādināt
vēstures skolotājiem, ka romiešu atradumi ir arī mūsu zemē, bet pati
izrakumu noorganizēšana Itālijā var noderēt par skaidru pierādī-

jumu, cik var enerģijas, pūļu un līdzekļu ieguldīt nācionāli noskaņota
tauta ar vienotu gribu savas kultūras un pagātnes pētīšanā. Šīs lietas

ir tuvas arī mums, un tieši pēc 15. maija ar mūsu Vadoņa gribu ir

pastiprināti darbi šai nozarē. Pieminēsim izrakumus mūsu pilskal-

nos, kas dod iespēju skatīt mūsu senatni, pārbaudīt ziņas par to un

likvidēt to leģendu tīklu, kas ap to ir vītas, lai to aizsegtu un lai

radītu pasaciņu par kultūras misiju iekarotā zemē, kur bijuši tikai

mežoņi, nomadi un mednieki, pat bez zemkopības un bez jebkādas
kultūras. Lai viņi tam tic, bet ne mēs.

K. Straubergs

32. zīm. Roma. Romiešu kuģis Nemi ezerā.
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novadot pa kādu MM romiešu izkaltu līmeņa rēgulēšanas tuneli.

Pirmais kuģis (IV> / jau iepriekšējo mēģinātāju stipri bojāts, bet

otrais daudz labāk-, uzglabājies izgreznojumu ziņā. Ir aizdomas arī

par trešo kuģi ■■«■ kaligulas izpriecas flotes. Nepakavēšos tuvāk

arī pie izraki Kūmās, pilskalnā un Sibillas alā, kuras atrašanās

vieta pilnīgi -kaidrota un saskan ar Vergilija aprakstu; 2000 g.

jubilāru piemiņai uzkopts t. s. Vergilija kaps un pētīta Horātija villa

Sabīņu kaltaoa. Nobeidzot ar to savu priekšnesumu, gribētu atgādināt

skolotājiem, ka romiešu atradumi ir arī mūsu zemē, bet pati
izrak.Mi j noorganizēšana Itālijā var noderēt par skaidru pierādī-

jumu, cik var enerģijas, pūlu un līdzekļu ieguldīt nācionāli noskaņota
tauta ar vienotu gribu savas kultūras un pagātnes pētīšanā. Šīs lietas

ir tuvas arī mums, un tieši pēc 15. maija ar mūsu Vadoņa gribu ir

pastiprināti darbi šai nozarē. Pieminēsim izrakumus mūsu pilskal-

iu>!-, kas dod iespēju skatīt mūsu senatni, pārbaudīt ziņas par to un

likvidēt to leģendu tīklu, kas ap to ir vītas, lai to aizsegtu un lai

radītu pa*adQU par kultūras misiju iekarotā zemē, kur bijuši tikai

m< i un mednieki pat bez zemkopībai un bez jebkādas

kuU'j:; viņi tam tic, bet ne mēs.

K. Straubergs

32.zīm.Roma.Romiešu kuģis Nemi ezerā.
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MĀKSLAS VĒSTURE

Baroka laikmeta māksla Latvijas
lauku baznīcās

Jau priekš dažiem gadiem es ar lielu interesi iesāku novērot Lat-

vijas provinces mākslas pieminekļus un centos šo interesi iedvest arī

maniem universitātes klausītājiem. Par izšķīrēju ierosinājumu, kas

galīgi noteica manas tuvākās pētnieka gaitas, kļuva divi braucieni,

kurus es izdarīju šopavasar. Man izdevās apmeklēt veselu rindu lauku

baznīcu Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Es redzēju vareno kāpņvei-

dīgo Zlēku baznīcas torni un romantiski maigās Neretas baznīcas vel-

ves, es apbrīnoju Pasienes baznīcas izrotājumu autoru neizsīkstošo

fantāziju un Krāslavas baznīcas fasādes svinīgo krāšņumu; un es uz

visu mūžu esmu paturējis atmiņā gaiši zilo pasaku, kas sagaida ska-

tītāju zem Apriķu baznīcas izgleznotām velvēm. Šķiroties no vien-

kāršiem, mazliet bargiem Kurzemes baznīcu siluetiem, es izjutu to

smeldzošo uztraukumu, ko pazīst katrs, kas uz ilgu laiku atvadās

no dzimtenes vai no ļoti tuviem cilvēkiem, un kas mani arvien pār-

jēma, šķiroties nq augstas patiesas mākslas pieminekļiem. Es esmu

pārliecināts, ja šie mākslas darbi atrastos Itālijā, par tiem jau sen

būtu iespiests milzīgi daudz rakstu, monogrāfiju un pētījumu un pie
tiem nepārtrauktās rindās saplūstu tūristi no visām Eiropas malām.

Pie mums par šīm vērtībām zina ne vairāk par dažiem desmitiem

mākslas entūziastu. Mums vēl ir priekšā ļoti svarīgs un patīkams uz-

devums — atklāt mūsu pašu pagātni, pazīt to mākslas apkārtni,
kurā izauga tagadējās patstāvīgās Latvijas senči. Dot jums zināmu

priekšstatu par šīs pagātnes pieminekļiem, par tās māksliniecisko

vērtību, par tās vēsturiskajām un nācionālajām īpatnībām, — arī ir

šo lekciju mērķis.

Latvijas mākslā parasti izšķir trīs slāņus, kuriem ir noteikti iz-

teikts nācionālais latviešu raksturs: latviešu cilšu aizvēstures mākslu,

Latvijas tautas mākslu, kas uzglabājusies galvenā kārtā pēdējos divi,

trīs gadsimteņos, un jaunāko latviešu mākslu, apmēram no XIX. gad-

simteņa vidus. Starp šiem trīs slāņiem un pa daļai arī blakus tiem

bija tomēr vēl viens ceturtais slānis, kas atstāja visredzamākās pēdas

un taču ir vismazāk izpētīts: es domāju te to vēsturisko mākslu, kas

izauga Latvijas zemē laikmetā, kad latviešu tauta bija pakļauta svešai

varai. Šī vēsturiskā Latvijas māksla ir pārdzīvojusi secīgu stilu

maiņu, kas lielākā vai mazākā mērā, bieži ar ievērojamu nokavēša-

nos atspulgo vispārīgo Eiropas mākslas evolūciju. Bet tieši tikai lie-

lākā vai mazākā mērā. Gan noteiktu stilistisku motīvu izvēlē, gan to

kombinācijās, gan pašā evolūcijas tempā Latvijas vēsturiskai mākslai

piemīt pilnīgi specifiskas īpašības, tā uzrāda oriģinālu un patstāvīgu

koncepciju. Jautājums ir tikai, kā interpretēt šīs specifiskās īpašības

un kur meklēt to pirmatnējos dīgļus.
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Baltijas vācu pētniekiem šejienes mākslas jautājums bija un

paliek par vispārējas vācu mākslas problēmas atsevišķo gadījumu.

Pēdējais no vācu pētniekiem, kas izteicās par šo jautājumu, proti

Leflers, šādā veidā saņem kopā savu domu biedru uzskatus
1

. Lat-

vijas māksla ir ziemeļvācu mākslas nozarojums ar zināmu īpatnējas
šejienes koncepcijas piedevu. Tomēr šīs īpatnējās vietējās īpašības
nekādā gadījumā nedrīkst attiecināt uz latviešu un igauņu tautības

iedzīvotājiem, jo šīm tautām neesot bijis savas monumentālas

mākslas. Šis „koloniālais" uzskats par Latvijas mākslas vēsturi ir

tik spēcīgi iesakņojies, tik ļoti saaudzis ar priekštatu par Latvijas
mākslas pagātni, ka arī tagad vēl, patstāvīgajā Latvijā, tas izliekas

pats par sevi saprotams — ne tikai plašajām sabiedrības aprindām,
bet arī speciālistiem pētniekiem. Par šāda uzskata pilnīgi dabisku

rezultātu uzskatāma zināma atšķirtība, vienaldzība pret vēsturisko

stilu pieminekļiem Latvijā, tieksme nospraust pārāk asu robežu

~augstās" un ~tautas" mākslas starpā un tādā kārtā izolēt nācionālās

mākslas tradicijas no jebkādas saskaršanās ar monumentālā stila

evolūciju. Bet vai šī vienaldzība ir pelnīta, šī izolācija, vai tā ir tais-

nīga? Tiesa gan, tautas mākslai arvien ir it kā „ārpus laika" raksturs,

tai ir sveša tā loģiskā attīstības secība, ko neizbēgami pārdzīvo vēstu-

riskie stili. Bet vai tas nozīmē, ka tautas māksla pilnīgi nespēj uztvert

monumentālās mākslas iespaidus, nav tiem pieejama, un ka, savu-

kārt, tā pati nav spējīga svētīgi ietekmēt monumentālo formu evolū-

ciju? Nav nekāda pamata noliegt šādu savstarpēju „augstās" un

~tautas" mākslas iedarbību, tāpat kā nav nekādu šaubu par katra

stila organisko sakaru ne tikai ar to zemi, kurā tas rodas, bet arī

ar to zemi, ar to tautas vidi, kurā tas nostiprinājies, kaut arī no ārie-

nes ienests. Šim vēsturiskās un tautas mākslas caurstrāvojumam (jeb
vēsturiskā stila „rustikālizāeijai") jābūt sevišķi dziļam tais apvidos,

kur, kā gotikas vai baroka laikmetā Latvijā, visai mākslas dzīvei bija
zināma provinciālisma pieskaņa.

Beidzamajā laikā, blakus pastiprinātai interesei par katru tautas

radītāja darba izpausmi pilnīgi dabiski izvirzās vesela rinda problēmu,
kas skar tautas mākslai tuvās, radniecīgās un līdz šim neizpētītās

nozares: diletanta, profāna mākslas problēma, provinciālās mākslas

problēma, beidzot sevišķi sarežģītā un interesantā stila ~rustikālizāc-

ijas" problēma, kurai starp citu bija veltīta vesela sekcija nesen noti-

kušajā mākslas vēsturnieku kongresā Stokholmā. Tieši šai pēdējai

problēmai ir sevišķi svarīga nozīme Latvijas mākslas pagātnes pēt-

nieka acīs. Mākslas formu rustikālizācijas process notiek tad, kad

stila tradicijas un elementi pāriet no vienas tautas (parasti ar augstu

kultūras līmeni) pie otras tautas ar mazāk attīstītu kultūru, vai no

viena sabiedrības slāņa pie otra. Notiek formu vienkāršošana un vis-

pārināšana, motīvos uzsvaru gūst tipiskās īpatnības, telpiskos kon-

trastus nomaina ritms plaknē. Bet ja šis process nozīmē neapšaubāmu

deformāciju, varbūt pat vēsturiskā stila sakropļošanu, to tomēr ne-

kādā gadījumā nevar nosaukt par panīkšanu. No saskaršanās ar

vēsturiskiem stiliem provinciālo mākslas formu krājumā katrreiz

nogulstas zināms paņēmienu un motīvu daudzums, kas, savukārt, sa-

1 Mitteil. d. Akademie z. wissensch. Erforschung und z. Pflege des Deutsch-

tums. Mūnchen, 1935, 11, 262. lpp.
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plūstot ar gadsimteņu vecajām tautas amatniecības tradicijām, pakā-

peniski izveido savā ziņā nācionālu mākslas dialektu. Tas vēl nav

stils, bet it kā oriģināla, patstāvīga stila potence. Pamazām šā dialekta

robežās rodas jauni savdabīgi tipi, izveidojas sava ornāmentālā sis-

tēma, sava simbolika, sava idejiskā koncepcija. Pietiek mazas dzirk-

steles, zināma nācionālas pašapziņas sprieguma — un lokālais, pro-

vinciālais dialekts iegūst nobeigtas, neatkarīgas valodas nozīmi, stila

potence pārvēršas jaunajā nācionālajā stilā.

Tagad pamēģināsim izsekot šim sarežģītajam rustikālizācijas

procesam un tautas tradīciju iedarbībai uz tā Latvijas baznīcas

mākslā. Pie tam, lai analizē būtu sekmīgāka, ierobežosim to ar viena,

tiesa gan, ļoti plaša, posma — baroka stila, laikmeta apmēriem.
Tādam ierobežojumam par labu runā starp citu sekojoši motīvi.

Visu iepriekšējo latviešu tautas vēstures laikmetu, sākot ar vācu ieka-

rotāju atnākšanu un beidzot ar bruņnieku ordeņa bojā eju, aizņem

nepārtraukta cīņa ar šejienes iedzīvotājiem, atnācēju tieksme apspiest
latviešu tautas kultūras pašdarbību. Šinī laikmetā notiek neapšau-
bāma vēsturiskā stila elementu pārnešana Latvijas zemē. Bet tā no-

tiek izolēti, atsevišķiem grūdieniem, koncentrējoties it sevišķi Rīgā un

ordeņa pilīs, un to pavada drīzāk nācionālo tautas mākslas tradiciju

apspiešana nekā savstarpējā monumentālās mākslas un tautas amat-

niecības tuvošanās. XVI. gadsimteņa otrajā pusē, īpaši Kurzemē, stā-

voklis sāk mainīties. Neskatoties uz dzimtbūšanas smago jūgu, her-

coga galma un muižnieku kultūras aristokrātiskais absolūtisms tomēr

daudz tuvāks zemnieku garam nekā ordeņa laikmeta kultūra. Pil-

nīgi dabiski, ka šinī laikmetā monumentālās mākslas iespaidi iespie-
žas daudz dziļāk, aptver plašākus iedzīvotāju slāņus, un ka, savu-

kārt, senās tautas mākslas tradīcijas sāk laist daudz spēcīgākas un

biežākas atvases. Nav šaubu, ka baroka laikmetā latviešu nācionālā

stila potence izpaudās nesalīdzināmi varenāki un uzskatāmāki nekā

gotikas laikmetā.

Vispirms rodas jautājums, ar kādām chronoloģiskām robežām

nosakāms laikmets, kas mūs interesē. Parastais sadalījums, ko liek

pamatā Latvijas vēsturiskās mākslas periodizācijai no Neimana lai-

kiem, nobeidz vēlo gotiku ap 1550. g., nākošo gadsimteni (līdz 1650.

g.) piešķir renesances laikmetam un nosaka baroka stila robežas no

1650. līdz 1800. g. Tomēr šāda periodizācija diez vai var apmierināt.
Pietiek, ja mēs atceramies, ka gotikas stila pazīmes pastāv Latvijas
mākslā ne tikai visu XVI. gs., bet bieži aizķer arī XVII. gs. Un vai

vispār var runāt par renesances laikmetu Latvijas mākslā? Ja refor-

mācijas kustība izplatās Latvijā tiešām kā plašs un nepārtraukts

vilnis, tad jau par humānisma ideju nokļūšanu Latvijā nevar runāt

kā par vispārīgu kultūras parādību, bet tikai kā par dažu sabiedrības

grupu subjektīvajām simpātijām un noskaņām. Vēl vājāks bija līdz

Latvijai nonākušais klasiskā stila vilnis. īstenībā mums pat nav

tiesību to saukt par stilu. Jo Latvijā nav uzglabājusies neviena ēka,

kas no sākuma līdz galam būtu uzcelta klasiskās renesances formās.

Ja mēs šur tur uzduramies uz stipri sagrozītiem renesances formu ele-

mentiem (visbiežāk portālos, kapos un epitāfijās), tad tās ir tikai ne-

sakarīgas, nejaušas epizodes, kas iespraustas tām pilnīgi svešā vidē.

Šī stilistiskā vide dažreiz uzglabā sevī pilnīgi neapstrīdamu gotiskā
stila zīmogu, biežāki gan tanī iezīmējas tā stila pazīmes, kas mākslas
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vēsturē ne tik sen guvis nosaukumu ~manierisms", vai ~kontrreform-

ācijas stils", vai beidzot „antiklasiskais stils".

Pie tiem pašiem secinājumiem mēs nonāksim, ja ieskatīsimies

XVI. gs. Livonijas politiskos un reliģiskos dzīves notikumos. No

sociāli politiskā redzes viedokļa kā gotika, tā arī renesance pieder
vienam un tam pašam Eiropas vēstures laikmetam, ko var nosaukt

par pilsētas kultūras laikmetu. Šai ziņā renesance nav nekāds jauns

evolūcijas posms, bet tās pašas gotiskās pilsētas kultūras italiskais,
dienvidu variants. XVI. gs. otrajā ceturksnī pilsētas kultūra pārdzīvo
vairākus ļoti spēcīgus satricinājumus, un līdz ar to sāk gatavoties

jauns sociāls slānis, muižniecība, un jauna politiskā iekārta — abso-

lūtā monarchija. Ātra dzimtbūšanas pieaugšana XVI. gs. sevišķi

spilgti liecina par to lūzumu, kas iezīmējas šai laikā Eiropas sabied-

riskajā dzīvē. Pats par sevi saprotams, ka šī sociāli-polītiskā pār-

maiņa atsaucās arī uz Livoniju. Bet tur tā notiek ievērojami vēlāk

nekā lielajos Eiropas centros. Ja Itālijā un Francijā pilsētas kultūras

sairšana iezīmējas jau divdesmito gadu beigās, tad Livonijā jaunā,
muižnieciskā un absolūtistiskā laikmeta robežas attiecas uz daudz

vēlākiem datiem: vispirms uz ordeņa bojā eju 1562. g., otrkārt uz

Rīgas pakļaušanu Polijas ķēniņa varai 1582. g. Šīs novēlojušās Livo-

nijas sociāli-polītiskās evolūcijas ļoti svarīgās sekas, kas ievērojami
atsaucās uz tās mākslas dzīvi, bija šādas: vispirms, gotiskais stils no-

turējās tur stiprāk un ilgāk nekā pārējā Eiropā; bez tam klasisko

formu elementi, tiesa gan stipri sagrozīti, nokļuva tur nevis kopā ar

reformāciju (kā piemēram, Vācijā), bet ar kontrreformāciju.
Visi šie fakti liek ievērojami pārmainīt tradicionālo stilu periodi-

zāciju Latvijas mākslas vēsturē. Gotikai, sākot apmēram ar 1560.

gadu, Latvijā seko nevis renesance, bet „manierisms" vai ~kontrr-

eformācijas stils", ko var uzskatīt savā ziņā par prologu barokam

un kas nobeidzas ap 1660.—70. gadu.
No šā prologa barokam mēs arī iesāksim mūsu apskatu. Pie

tam runāsim tikai par provinciālās mākslas pieminekļiem. Vispirms

pievērsīsimies architektūrai.

Kur un kad parādās pirmās jaunā stila pazīmes, kur un kad go-

tika sāk sistēmatiski piekāpties manierisma un baroka principu

priekšā? Pilnīgi neapstrīdami, ka visagrāk tas notiek Kurzemē. Tikai

Kurzemē uzglabājušās baznīcas uzceltas tai savdabīgajā pārejas stilā,

ko nevar nosaukt nedz par gotiku, nedz renesanci, nedz baroku. Vis-

vecākās no tām attiecas uz XVI. gs. beigām un XVII. gs. sākumu.

Divi galvenie tā laika Kurzemes centri — Jelgava un Kuldīga — dod

vismonumentālākos jaunās baznīcas architektūras paraugus.

Trīsvienības baznīcu Jelgavā iesāka celt 1574. g. ar pilsētas un

draudzes līdzekļiem, bet naudas trūkuma dēļ būvi pārtrauca, un to

izdevās atjaunot tikai 1592. g., kad hercogiene Anna deva pilsētai
financiālu pabalstu. Baznīcu iesvētīja 1615. g.; turpretim torņa būvi

nobeidza 1688. g. Baznīca pieder tam tipam, kas izveidojās Vācijā
XVI. gs. 80-ajos gados un kas Latvijā parādās pirmo reizi Rīgas

Jāņa baznīcas piebūvē: renesances elementi šeit izlietāti visantiklasis-

kākajā nozīmē un bez tam apvienoti ar gotiskām tradīcijām. Bazilika

trīs jomos, toskāniešu kārtojuma kolonnas, pusaploces arkas — tie

visi ir klasiski motīvi, bet tiem atņemta to konstruktīvā nozīme, ve-

selas rindas patvaļīgu paņēmienu dēļ. Kolonnas novietotas ļoti reti un
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uz pārāk augstiem postamentiem; kolonnu stumbri zem kapiteliem
savilkti tīri dekorātīviem gredzeniem, tāpat arī arkas pārsietas, it

kā stipruma labad, ar tā saucamo ~rustiku". Un visa šī savdabīgā

celtne, klasisko un antiklasisko elementu apvienojums, vaiņagota

gotiskām zvaigžņu velvēm.

Kas cēla Trīsvienības baznīcu, mēs nezinām. Laikam gan pro-

jekta autors bijis kāds ārzemju meistars, kas labi pazinis tā laika

progresīvos architektūras virzienus. Bet izpildītāji bija bez šaubām

šejienes mūrnieki un galdnieki. Un lūk šai Vakareiropas koncepcijā

viņi ienesa elementus, kas tālu iziet no vēsturiskā stila robežām un

kuros atspoguļojas tautas nācionālās tradicijas. Vispirms zvaigžņu

velvju traktējums. Ar savu tievo šķautņu plakano rakstu šīs velves

pilnīgi zaudējušas ķermenību, konstruktīvo spēku un rada tīri ornā-

mentālu virsmas rotaļu. Tikpat oriģināls motīvs, kas pilnīgi izkrīt no

vēsturiskā stila rāmjiem, ir garie, uz leju smailākie balstekļi, kas tur

logu archivoltus un atspaidu arkas. Tādēļ no visas vidējā joma kon-

strukcijas rodas ļoti oriģināls iespaids: it kā nevis kolonnas un arkas

tiektos no lejas augšup velvēm par balstu, bet velves nokarātos, lai-

žot savas atvases no augšas lejup — vārdu sakot, mūsu priekšā tā

tieksme pēc pakariem, tā konstrukcija „no augšas lejup", ko var

novērot latviešu ornāmentā un zemnieku architektūrā.

Mazliet vēlāku tā paša baznīcas tipa iemiesojumu mēs atrodam

Kuldīgā. 1567. g. pēc Ketlera rīkojuma dibinātā, vairāk reizes ugunī
cietušā un pārbūvētā Katrīnas baznīca tikai 1672. gadā dabūja savu

galīgo nobeigumu. Tomēr tās galvenie konstrukcijas un kompozici-

jas elementi neapšaubāmi nāk no XVII. gadsimteņa sākuma. No Jel-

gavas baznīcas Katrīnas baznīca atšķiras ar druknākām, smagākām
formām kā velvēs, tā arī kolonnās (ar ko vēl vairāk pasvītrots kon-

strukcijas nokarāšanās raksturs) un līdz ar to arī ar tendenci pēc

raibākas polichromijas, pēc lielākas dekorātīvas bagātības, kas augstā

baroka laikmetā kļūst par Kurzemes baznīcu svarīgu pazīmi (sevišķi

savdabīgas ir raibās vāzes ar augļiem un eņģeļu galviņām izrotātie

piramidālie izcilumi kolonnu pakājēs — dekorātīvs motīvs, kuram

vārda īstā nozīmē nav analoģiju visā Rietumeiropas baroka bagātajā

repertuārā).
Bet Jelgava un Kuldīga, tie ir lielie Kurzemes hercogistes centri,

kas uzturēja nepārtrauktus sakarus ar Rietumeiropas mākslas virzie-

niem. Nav jābrīnās, ka šinīs pilsētās arī baznīcu architektūrā vēstu-

risko stilu elementi ir pārsvarā par šejienes mākslas tradicijām. Ja

mēs gribam nokļūt vēl dziļāk pie Latvijas baznīcu baroka lokāliem,

nācionāliem pirmpamatiem, tad mums jāpievēršas visklusākajiem,

visattālākajiem Kurzmes provinces stūrīšiem, īstām lauku baznīcām.

Šeit var novērot, cik ilgi, cik sīksti turas gotiskie pārpalikumi, cik lēni

tos izspiež jaunie klasicisma un baroka motīvi, un kā vienus, tā otrus

neatturami pārstrādā šejienes mākslas garā. Kurzemes lauku baznīcu

ārējā masa un siluets visā baroka laikā paliek kompakti, vienkārši,

pat bargi. Turpretim baznīcu intērieur'a raksturs nepārtraukti attīs-

tās arvien lielākas bagātības, krāsainības, pasakainas fantastikas vir-

zienā.

Attīstības sākumā atrodam Neretas baznīcu, burvīgu savā naivajā,

šķīstajā vienkāršībā. Ar hercoga pavēli to iesāka celt 1562. gadā, bet

to nobeidza tikai 1593. gadā. lekšējā baznīcas telpa sastāv tikai no
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viena, poligonālas apsīdas noslēgta joma. Baznīcas gludās sienas, kas

saskaldītas plakaniem pilastriem, balsta šķērsgriezumā segment-
veidīgas krusta velves ar sarežģītu tīklveidīgu ribu rakstu. Mūsu

priekšā novēlojusies gotika savdabīgajā šejienes lauzumā: velvju tek-

toniskā enerģija pārvērtusies tīri ornāmentālajā ritmā plaknē. Tādā

veidā jau šeit, neskatoties uz ārkārtīgo līdzekļu vienkāršību un par

spīti no vēsturiskiem stiliem aizjemtajiem motīviem, parādās tā spe-
cifiskā nācionālā tendence, kas atrodas Kurzemes baznīcas baroka

pamatā: tendence noslēpt celtnes konstruktīvo skeletu, nomaskēt tā

muskuļu enerģiju ar dekorātīvu ietērpu, apšuvumu, aizstāt visiem

vēsturiskiem stiliem īpatnējo aktīvo cīņu slodzes un balsta starpā ar

pasīva apžogojuma vai seguma ideju.
Šīs idejas savdabīgo attīstību uz celtnes ārējām masām rāda, pie-

mēram, brīnišķīgais Zlēku baznīcas tornis. Šis tornis, kādreiz varenā-

kais un oriģinālākais visā Kurzemē, bija uzcelts 1645. g. Bet grozīgais
liktenis to nebija saudzējis: divreiz tanī iespēra zibens, divreiz tas dega
un galu galā to atjaunoja gandrīz divreiz saīsinātā augstumā. Bet

arī tagad tas pārsteidz ar savu grandiozo vērienu un savu specifisko
saceri. Kāpņveidīgi kontrforsi, kas satur tā masu, liekas izpilda ne

tik daudz konstruktīvas, cik dekorātīvas funkcijas: noslēpjot torņa

ķermeni ar savdabīgām ornāmentālām zvīņām, sakausējot tā siluetu

ar joma divslīpju jumtu. Tāpat arī Zlēku baznīcas iekšiene modina

lielu interesi, kā tās šejienes koncepcijas tālākā evolūcija, kuras sā-

kumu mēs novērojām Neretas baznīcā. Arī šeit mēs redzam savdabīgu

reālizāciju konstrukcijai „no augšas lejup" (velvju šķautnes un arku

archivolti noslēdzas ar balstekļiem, kas nokarājas lejup), arī šeit

kapiteļu vai nu pilnīgi trūkst, vai tie pārvērtušies tīri dekorātīvajās

dzegu jostās.
Bet savu augstāko plauksmi Kurzemes baznīcu baroks sasniedz

XVII. gs. beigās un XVIII. gs. sākumā. Divas nelielas Rietumkurze-

mes baznīcas — Ēdolē un Apriķos — var dot visspilgtāko priekšstatu

par šiem brīnišķīgajiem dekorātīvajiem ansambļiem, kur tik brīnu-

maini apvienojas vēsturisko stilu elementi ar tautas amatniecību.

Ēdoles baznīca celta agrāk; tāpēc tā vienkāršāka, stingrāka savā

līniju rotaļā, bargāka savās krāsu kombinācijās (pārsvarā melnā, sar-

kanā, baltā krāsa). Apriķu baznīca, kas uzcelta 1710. g., atšķiras ar

daudz maigākām, gleznieciskākām pārejām un ar maigu dziedošu

koloritu, kurā valda zilā kombinējumi ar balto un zeltu. Bet ar savu

telpisko un dekorātīvo saceri abas baznīcas ir tuvi viena un tā paša

tipa varianti — un šo tipu droši var nosaukt par nācionāli latvisko,

vēl precīzāk par baroka stila Kurzemes nozarojumu. Šo divu baz-

nīcu stilistisko ideju varētu formulēt sekojošos punktos. Vispirms —

vienkāršo, mierīgo, pat mazliet bargo, ārējo masu pretstats priecīgam

iekšējās telpas raibumam un dinamikai. Otrkārt, visu dievkalpojuma
sastāvelementu apvienojums vienā nepārtrauktā telpā, kas tomēr ar

velvju skaldījumu, solu, luktu, kanceles, altāra novietojumu, rada ne-

skaitāma daudzuma patstāvīgu individuālu telpas šūniņu iespaidu.
Tālāk, treškārt, velvju seguma valdītāja nozīme šai telpiski dekorātī-

vajā ansamblī. Velves abās baznīcās identiskas sacerē. Kaut arī

baznīcas telpa sastāv no viena joma, velves it kā atspulgo dalījumu
trīs jomos. Tās veidotas no koka, smalkākajā galdnieka darbā, ne-

apšaubāmi šejienes amatnieku rokās un izgleznotas (no Šlipenbacha
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„Wanderungen durch Kurland" mēs zinām, ka Apriķu zemnieki se-

višķi izcēlās galdnieku un apmetēju amatos). Un beidzot šīs velves

sacerētas kā nokarājusies konstrukcija „no augšas lejup", kā pakare.

Līdzīgu velvju konstrukciju pirmveidus var atrast Rietumeiropas

vēlajā gotikā, tāpat kā augļu dekorātīvo motīvu. Bet nekur mēs ne-

sastapsim nedz analoģisku velvju rakstu, nedz analoģisku tā savieno-

jumu ar augļiem, kas nokarājas, — šī baznīcu griestu kompozicija ir

specifiska Kurzemes lauku baroka pazīme, un tai droši var meklēt

sakaru latviešu tautas amatniecības nācionālajās tendencēs.

Par Vidzemes baznīcu celtniecību baroka laikmetā spriest daudz

grūtāk, jo XVII. gs. uzcelto baznīcu vairums bija sagrautas to daudzo

karu laikā, kas norisinājās Vidzemes territorijā. Tomēr pēc veco baz-

nīcu uzglabātajām atliekām un pēc archīvu materiāliem var izveidot

diezgan skaidru Vidzemes baznīcas baroka attīstības ainu. Tūlīt

duras acīs vesela rinda specifisku atšķirību Kurzemes un Vidzemes

baznīcu starpā. Šīs atšķirības izcēlās pa daļai tādēļ, ka vēsturisko

stilu iedarbība Kurzemē un Vidzemē radās no dažādiem avotiem.

Kurzemē mākslas iespaidi nokļuva galvenā kārtā no austrumu un

ziemeļu Vācijas, pa daļai no Nīderlandes un Francijas, turpretim
Vidzemes baznīcu architektūrā atradās ievērojamā atkarībā no Skan-

dināvijas zemēm. Tomēr nedrīkst pārvērtēt šīs svešās ietekmes no-

zīmi. Kurzemes un Vidzemes baznīcu architektūras stilistiskais pret-

stats neapšaubāmi vēl lielākā mērā pamatojas uz sociāli-polītiskiem

nosacījumiem un vietējās tautas vides dažādības.

Ļoti svarīga atšķirība attiecas vispirms uz baznīcu plāniem. Kur-

zemē valda iegarenais plāns ar galveno ieeju un altāri, vienu pretī

otram baznīcas šaurajās pusēs. Vienīgais līdz šim pazīstamais šā

likuma izņēmums ir Spārnes baznīca (Talsu apriņķī). Ar savu plānu
tā pieder tā saucamajam „šķērstipam", kuru sevišķi propagandēja
baroka laikmeta teorētiķi par vispiemērotāko luteriskam dievkalpo-

jumam: centriska astoņstūraina celtne, ar ieeju, luktām un altāri pla-

tajās pusēs. Turpretim Vidzemē, sevišķi XVII. gadsimtenī, pārsvarā
ir tieši „šķērstipa" vai centriskā plāna baznīcas. Raksturīga šai ziņā
ir Liepupes baznīca (pēc Broces zīmējuma 1807. gadā). Baznīcai ir

nevis viena, bet trīs ieejas (pie kam katra traktēta sevišķas piebūves

veidā), segta tā ar četrslīpju jumtu ar pusšļauptiem galiem, tornis

atrodas nevis šaurajā, bet platajā pusē — rezultātā plāna šķērsvir-
ziens iegūst ne mazāku nozīmi kā gareniskais. Šī centriskā tendence

sasniedz lielāko populāritāti XVII. gadsimteņa beigās, kad Vidzemē

ceļ vairākas baznīcas ar savdabīgu plānu grieķu krusta veidā. Ļoti

svarīgi atzīmēt, ka līdzīga plāna baznīcas nav sastopamas Latvijas

territorijā nedz priekš, nedz pēc šā īsā posma, un ka līdz ar to tie

ārkārtīgi tuvi idejas ziņā lauku baznīcām Somijā. Diemžēl, neviena

no krustveidīgajām baznīcām Vidzemē nav uzglabājusies pirmatnējā
veidā. Nosaukšu kā sevišķi spilgtu šīs idejas iemiesojumu veco Ļau-
donas baznīcu, kas celta 1692. gadā un mums pazīstama no archīvu

materiāliem. ledomāsimies plānā centrālu kvadrātu, kuram no vi-

sām pusēm pielikti vēl četri kvadrāti; trijos no tiem novietoti soli

lūdzējiem virzienā uz centru, ceturtajā — kvadrāta iekšējā stūrī atro-

das kancele (kas redzama no visiem soliem), bet dziļumā — altāris.

Otra Vidzemes baznīcu īpatnība izpaužas arejo masu traktējuma,

torņa saskaņošanā ar baznīcas galveno jomu, fasādes izstrādājumā.
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Un te tūlīt duras acīs lielais pretstats ar Kurzemes baznīcām. Pie-

mēram ņemsim Limbažu baznīcu, ko Broce sastapa vēl pirmatnējā
stāvoklī. Vispirms mēs redzam Kurzemes baznīcām svešu tieksmi

izcelt baznīcas galveno fasādi, piešķirt daudz lielāku vērību ieejas

problēmai, portāla izgreznošanai, sienu virsmas atdzīvināšanai (sevišķi

raksturīga rustika stūros, portāla lokveidīgs noslēgums un mazo logu
dekorātīvā rotaļa zelmiņa trijstūrī). Šādu dekorātīvu fasādes izstrādā-

jumu, bet vēl bagātāku un līdz ar to tautas fantāzijas garam tuvāku

var novērot vecajā Matīšu baznīcā, kur mainās apaļie, ovālie un

arkasveidīgie logu silueti, un tos ierāmē plastiskie izrotājumi. Trešais

Vidzemes baznīcām specifiskais moments — savdabīgās torņa attieks-

mes ar fasādi un vispārējo baznīcas masu. Kurzemē tornis izvirzās

baznīcas joma priekšā, cieši piekļaudamies tam ar savu kubveidīgo
masu. Vidzemē, agrākajos paraugos no XVII. gs. sākuma, torņa ķer-
menis it kā līdz pusei ieaudzis baznīcas masā (piemēram, Burtnieku,

Lielvārdes baznīcā). Bet vēlāk tornis vispār zaudē savu patstāvību,

kļūst slaidāks un vieglāks un it kā tieši kā uzjumtenis izaug no baznī-

cas jumta un tās trijstūra zelmiņa. Ja XVII. gs. šāda torņa saplūšana
ar baznīcas ķermeni notiek bez kādas pārejas, bez tektoniskā attais-

nojuma, tad XVIII. gs. izveidojas īpatnēja dekorātīvā un tektoniska

sistēma šā kompozicijas uzdevuma atrisināšanai (Lēdurgas, Ādažu

baznīcā): jumta slīpumi kļūst vēl stāvāki, fasādi sadala pilastri, kas

nepārtrauktiem stiebriem iet cauri zelmiņa trijstūrim un turpinās

torņa konstrukcijā, bet pāreju no divslīpju jumta uz četrskaldņu torni

slēpj volūtas un vāzes.

Tādā kārtā atšķirība starp Kurzemes un Vidzemes baznīcām

baroka laikmetā izpaužas vispirms tādējādi, ka Kurzemes baznīcās

fantāzijas galvenais spriegums koncentrējas telpas iekšējā ietērpā, ka-

mēr Vidzemes baznīcās tas saistās vairāk ar baznīcas ārējo masu un

virsmas diferencējumu un izgreznojumu. Turklāt jāatzīmē, ka Vid-

zemes baznīcas torņu kompozicija maz atbilst baroka vispārīgam

garam. No vienas puses tur izjūtamas spēcīgas gotikas paliekas, bet

no otras — it kā klasicistiskās reakcijas elementi. Un tiešām, agrā-
kajos Vidzemes paraugos torņa un baznīcas joma savstarpējā at-

tieksme ļoti tuva gotiskā stila paņēmieniem (piemēram, šai ziņā Burt-

nieku baznīca visai radniecīga gotiskajai Valmieras baznīcai). Tur-

pretim vēlāk, XVIII. gs. torņa kompozicija un baznīcas ārējo sienu

izstrādājums arvien vairāk izpauž dzimstošā klasicisma elementus

(piem. Alūksnes baznīca ar tās pusapaļu apsīdu, ar tās klasiskajiem

portikiem, pilastriem un nišām un trīsstāvu torni).
Šie novērojumi mums ļoti svarīgi lūk kādā ziņā. Tie liecina,

cik lielā mērā vēsturiskie stili, nokļūdami Latvijas apstākļos, sastapa
šeit vai nu simpātijas, vai arī pretestību, un cik lielā mērā to ele-

mentus pārveidoja vietējās, nācionālās stila tradicijas. Visumā var

teikt, ka Latvijai vienmēr bijuši sveši vēlie, ziedošie, krāšņie stili un

otrādi, tur vienmēr sastapa radniecīgu atbalsi vai nu agrās, jaunās,
archaiskās stilu atvases, vai arī mākslas reakcijas virzieni, atgriešanās

pie stingrām senām tradicijām. Tā, piemēram, Kurzemē sevišķi lab-

vēlīgus apstākļus atrada kontrreformācijas un agrā baroka stils; tur-

pretim Vidzeme bija sevišķi jūtīga pret visām klasicistiskās reakcijas

parādībām.
Ja atšķirība starp Kurzemes un Vidzemes baznīcām, neraugoties
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uz kopējo nācionālo kodolu, ļoti ievērojama, tad vēl lielāks kontrasts

atšķir Latgales baznīcas celtniecību no pārējās Latvijas. Šādam pret-
statam daudz cēloņu. Kā viens no tiem minams apstāklis, ka Latgale

ļoti vēlu saskārās ar Rietumeiropas vēsturiskiem stiliem: Latgalē par

monumentālo baznīcas stilu var runāt patiesībā tikai sākot ar XVIII.

gadsimteņa vidu. Citiem vārdiem, tai laikā, kad Latgalē sāk parādī-
ties vēlā baroka vēstneši, Latgales baznīcas celtniecībai nebija ne-

kādu vēsturisku tradiciju, un baroka elementi te uzreiz nokļuva vēl

neskartā tautas, zemnieku amatniecības vidē. Tikpat svarīga nozīme

piešķirama arī tam apstāklim, ka uz Latgali iedarbojās vēsturiski stili

pavisam no citiem pirmavotiem nekā Kurzemē un Vidzemē. Uz Lat-

gali galvenais kultūras un mākslas iespaidu vilnis nāca no dienvi-

diem, no Itālijas, caur Dienvidvāciju, Austriju un Poliju. Visi māksli-

nieciskie paņēmieni un motīvi, kas iekļuva Latgalē no ārienes, bija

piesātināti ar katolicisma garu, tiem piemita dienvidnieciska vai sla-

viska piegarža, tos raksturo tieksme pēc mistiskā un sarežģītā, pēc

svinīgā krāšņuma, kas sveša Latvijas luterticīgajiem novadiem. Bei-

dzot neaizmirsīsim, ka arī Latgales tautas mākslas nācionālajiem ele-

mentiem piemīt specifisks raksturs, kas daudzējādi atšķiras no Kur-

zemes un Vidzemes zemnieku senajām tradicijām.
Latgales baznīcas celtniecības vispārējās svarīgākās īpatnības

būtu formulējamas sekojošos punktos. Vispirms — apmēri: Latgalē

būvēja vai nu ļoti lielas, katedrāles tipa baznīcas (parasti no apmes-
tiem ķieģeļiem) vai arī ļoti mazas, intimas, koka kapellas. Plānā Lat-

gales baznīca parasti ir iegarena, taisnstūraina bazilika trim jomiem
(pie kam vidējais joms bieži daudz augstāks), pārsegtām krusta vel-

vēm vai cilindra velvēm ar linetēm. Altāra telpa bieži neizceļas īpašā
izbūvē. Šā pamattipa robežās skaidri atšķiras divi varianti. Pirma-

jam, Dienvidvācijas vai Austrijas variantam, ir divi torņi fasādē, pie
kam torņa masa neizceļas no baznīcas joma kā Kurzemē, bet arī ne-

izaug no jumta līdzīgi Vidzemes baznīcām. Kā sevišķi klasisks šā

varianta paraugs minama Daugavpils cietokšņa baznīca (agrāk klos-

tera baznīca), kas celta ap XVIII. gs. vidu. Tās masīvā fasāde bez

diviem torņiem ietver vēl vidējo tīri dekorātīvo daļu, noslēgtu ar zel-

mini, un bagātīgi sadalīta kolonnām, divkāršotiem pilastriem un ap-
lauztām dzegām. Šī Latgales baznīcu varianta pirmveids meklējams
ziemeļu Itālijā (it sevišķi Pjemontā), no kurienes tas izplatījās Dien-

vidvacijā, Austrijā un Polijā. It sevišķi bagāta ar šā tipa baznīcām

Viļņa, kur strādāja daudz Austrijas un Itālijas celtnieku. Ļoti iespē-
jams, ka kāds no viņiem, piemēram, Viļņas Katrīnas baznīcas celt-

nieks bijis arī Daugavpils baznīcas projekta autors. Tomēr, nerau-

goties uz Daugavpils baznīcas lielo līdzību ar Eiropas pirmavotiem,
tai piemīt savdabīgi novirzieni, kas bez šaubām izskaidrojami ar vie-

tējām stilistiskām tradicijām. Piemēram, Daugavpils baznīcas torņi
par veselu stāvu augstāk paceļas pāri vidējam zelminim, jomi ir ga-
rāki, trūkst atsevišķas altāra telpas. Bet visvairāk duras acīs citāds

sienu (it sevišķi sānsienu) traktējums, kas daudz plakanāks, atturī-

gāks un vienkāršāks nekā Viļņas baznīcās.

Latgales baznīcas stila otrā varianta visspilgtāko iemiesojumu
sniedz Krāslavas baznīca, kurai pamati likti 1676. g. un kas nobeigta
pec pārbūves 1763. g. lekšienē šis variants ir tāda pati bazilika ar

augstu vidējo jomu. Tā galvenā īpatnība meklējama ārējās masās:
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Krāslavas baznīcai nav torņu, un tā noslēdzas priekšā ar fasādes

augsto kulisi, pie kam fasāde izrotāta ar trīsstūraino lauzto zelmini un

viļņveidīgu atiku. Šī katoļu baznīcas varianta ģenēze meklējama pa

daļai Itālijā, jezuītu celtniecības mēģinājumos (II Gesū baznīca Romā),

pa daļai tas izveidojies Polijā un Ukrainā vēlā gotiskā stila privāt-

māju un piļu fasādes ietekmē. Tomēr arī šis variants Latgales baz-

nīcās iegūst īpatnēju vietēju pārstrādājumu un atkal tādā garā, ka

sienas siluets kļūst plakanāks, kompaktāks un noslēgtāks.

Analizējot celtniecību mēs izsekojām tos ceļus, pa kuriem Lat-

vijā nonāca Rietumeiropas mākslas ietekmes, un atzīmējām tos sti-

listiskas evolūcijas posmus, kas visspilgtāk atspoguļojās šejienes pie-

minekļos; līdz ar to mēs mēģinājām izvirzīt mākslinieciskās koncep-

cijas elementus, kas kopēji visai Latvijas baznīcas celtniecībai baroka

laikmetā, un diferencēt dažas specifiskas īpatnības, kas piemīt atse-

višķiem novadiem. To bija vieglāk izdarīt, aplūkojot celtniecības pie-

minekļus, ņemot vērā, ka materiāls te nav tik plašs un vieglāki pār-
skatāms. Tagad mēģināsim pārbaudīt un padziļināt savus novēroju-
mus tēlojošās mākslas laukā.

Vispirms jāatzīmē, ka baznīcas tēlotājas mākslas pieminekļi Lat-

vijā skaidri sadalās divās grupās: vienai, mazākai grupai, pieder pie-

minekļi, kas saistīti ar mirušo kultu, visāda veida kapakmeņi, kapu

pieminekļi, epitāfijas un t. t.; otrai, daudz lielākai — baznīcas iekārta

šā vārda plašā nozīmē, priekšmeti, kas domāti dievkalpojuma prasī-
bām un baznīcas izgreznošanai — altāri, kanceles, luktas un t. 1. Ja

sakarā ar šīm abām grupām mēs piegriezīsimies Baltijas vācu zināt-

niskai literātūrai, tad novērosim interesantu pretrunu. Par cik pirmo

grupu — kapa pieminekļus — vācu pētnieki sīki aprakstījuši un izpē-

tījuši, par tik otra (it sevišķi tas attiecas uz lauku baznīcām) atstāta

gandrīz pilnīgi novārtā. Ar ko lai izskaidro, ka vācu pētnieku interese

tik savdabīgi nevienmērīga. Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, nav

jāaizmirst vispirms materiālu pretstats, kas atšķir abas šīs pieminekļu

grupas: kapa pieminekļi veidoti parasti no akmens, kamēr altārus un

kanceles darināja no koka. Bet akmeņkaļa darbs koncentrējās pilsē-
tās (it sevišķi Rīgā) un atradās gandrīz vienīgi vācu amatu pārziņā;

turpretim galdnieka darbs, kokgriezums, bija visvairāk latviešu amat-

nieku speciālitāte, tas bija izaudzis no zemnieku tradicijām, to pie-

kopa uz laukiem. Vesela rinda literārisku liecību (Einhorna „Historia

Lettica", Šlipenbacha Wanderungen durch Kurland) vienprātīgi
atzīmē latviešu kokgriezēju lielo mākslu. Pat Rīgā galdnieka darbs

ilgāku laiku atradās latviešu amatnieku rokās, un tā nav nejaušība,
ka vācu galdnieku apvienošanās īstā amata organizācijā notika tikai

1731. g. Tādos apstākļos Baltijas vācu pētnieku vienaldzība pret vie-

tējo kokgriezuma mākslu kļūst pilnīgi saprotama: jo viņi taču pētīja,
kā mēs zinām, ne tik daudz Baltijas zemju mākslu, cik vācu mākslas

atspoguļojumu Baltijas pieminekļos. Mums šī problēma jāatrisina no

cita viedokļa. Protams, arī mums ļoti svarīgi zināt, kādas kultūras

un mākslas ietekmes no ārienes virzīja pagātnē Latvijas dzīvi. Bet

vēl svarīgāki — noskaidrot, ar kādiem lokāliem apstākļiem sastapās
šīs ietekmes un kā tās pārveidojās saskaroties ar šejienes nācionāli-

latviskiem mākslas tradīciju elementiem. Tādēļ mēs nepaiesim garām

pirmajai grupai, pilsētnieku un muižnieku kapa pieminekļiem; tomēr
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galvena vērība jāveltī otrai grupai — Latvijas lauku baznīcu iekārtas

mākslai.

Ja mēs no šā viedokļa pieiesim materiālam, kas mūs pašlaik in-

teresē, tad vislietderīgāk būs to iedalīt trijās secīgās pakāpēs. Pirmā

pakāpe ietver ārzemju meistaru darbus, pie kam šie meistari vai nu

nekad nav bijuši Latvijā, vai arī apmeklējuši Latviju tikai uz īsu

laiku, un tādēļ viņiem nav bijis iekšēja sakara ar tās nācionālo kul-

tūru; ar vārdu sakot, tie ir mākslas darbi, kas tīrā veidā atspoguļo

Rietumeiropas stilu evolūciju. Pie otrās pakāpes attiecināmi visi tie

ārzemnieki, kas uz ilgāku laiku apmetās Latvijā vai arī palika šeit

uz visiem laikiem un kuru māksla nenoliedzami uzsūca sevī kaut

kādus lokālās mākslinieciskās koncepcijas elementus. Beidzot, pie
trešās pakāpes pieder šejienes, īpaši latviešu meistaru darbi, kas vai-

rāk vai mazāk patstāvīgi pārstrādāja vēsturisko stilu iespaidus nā-

cionālu tradiciju garā. Šajos trijos iedalījumos arī izanalizēsim rak-

sturīgākos baznīcas baroka pieminekļus Latvijā.

Vispirms īsumā iepazīsimies ar dažiem kapa pieminekļu mākslas

paraugiem. Labākie no tiem pieder agrajam barokam jeb pareizāki

kontrreformācijas stilam, t. i. XVI. gs. beigām un XVII. gs. sākumam,

kad jaunas epitāfiju un kapa monumentu formas pirmoreiz sāka

parādīties Latvijā un kad pieminekļu izpildījumu uzticēja it sevišķi

ārzemju meistariem. Šo kapa monumentu prototipi meklējami Itāli-

jas tēlniecībā, bet Latvijā tie nokļuva vai nu nīderiandiešu vai poļu

pārstrādājumā. Viens no izcilākiem kapa pieminekļiem Latvijā, kur

izpaužas Nīderlandes mākslas ietekme, ir Gotharda Eferna kapa

plāksne Neretas baznīcā, kas datēta ar 1595. gadu. Kurzemes burg-

grāfs Vilhelms Eferns veltīja to savam dēlam, studentam, kas no-

slīcis 18 gadus vecs. Pieminekļa kompozicija pilna itāliešu klasiskā

stila atcerēm; tas izpaužas pilastru formā, nišās ar gliemežnīcām un

serāfīmu galvās, ciļņa maigā un tai pašā laikā precīzā traktējumā.
Bet līdz ar to nav šaubu, ka autors bijis kāds izcils meistars no Nīder-

landes vai Dancigas: par to liecina kartušas, obeliski, maskas, ģer-

boņi, kas ar savu stilu ļoti tuvi Dancigas manierismam; it sevišķi
skaidri uz to norāda nature morte tīri nīderlandiskais motīvs — grāh

mata, cepure ar plīvuri, ādas spilvens ar auklām. Turpretim šā tipa

raksturīgu polisku variantu demonstrē bīskapa Andreja Patricija Ņi-
decka kapa piemineklis Cēsu Jāņa baznīcā, kas darināts pēc 1588. g.

(bīskapa miršanas gads). Pieminekļa pakāje sadalīta ar pieciem pi-
lastriem; virs pakājes — četrstūraina, horizontāli izstiepta niša, kurā

novietota gulošā bīskapa figūra; virs nišas — smaga dzega, kas

gulstas uz konsolēm un atbalsta plāksni ar bīskapa ģerboni starp
volūtām. Šādas kapa pieminekļa schēmas pamatu vēl 1507. gadā lika

Florences tēlnieks Andrea Sansovino kardināla Askanio Sforcas

kapene Romā. No turienes ar itāliešu tēlnieku starpniecību šī schēma

nokļuva Polijā, kur arī bija visvairāk izplatīta 16. gs. otrā pusē (it
sevišķi Krakovā). Kā tuvāku analoģiju Ņidecka piemineklim var mi-

nēt bīskapa Filipa Podņevska kapeni Krakovas katedrālē, kas celta

1572. gadā. Tomēr Ņidecka kapenē duras acīs daži novirzieni no

Rietumeiropas schēmas. Pie tiem pieder nevien horizontālo sadalī-

jumu pārsvars, nevien dekorātīvā ietērpa lielākā vienkāršība un pla-
kanais raksturs, bet it sevišķi mirušā stāvoklis: viņš guļ uz sāniem,
bet tai pašā laikā guļas plakne pacelta stateniski, un šī savdabīgā
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kompozicija deva māksliniekam iespēju pārvērst apaļu statuju pla-
kanā cilni, gandrīz apveida zīmējumā. Pilnīgi skaidrs, ka mēs šeit

sastopamies nevis ar tīra Rietumeiropas stila darbu, bet ar tā trans-

formāciju tautas mākslas tradiciju garā. Tālāku, vēl oriģinālāku at-

tīstības pakāpi demonstrē Georga Rozena kapa plāksne Liel-Straupes
baznīcā (Georgs Rozens miris 1590. gadā). Šeit problēmu apgrūtināja
tas apstāklis, ka plāksne, uz kuras attēlots mirušais, bija novietota ne-

vis stateniski, bet līmeniski. Mākslinieks atrisināja uzdevumu ar sav-

dabīgu kompromisu. Viņš attēloja Rozena figūru it kā gulošu (par ko

liecina zem ķermeņa izklātā mīkstā drāna — palags ar bārkstīm).
Bet šo gulošo figūru skulptors attēloja divkāršā rakursā — pa daļai
no augšas, pa daļai no sāniem, tā ka galva, kas balstās uz rokas,

redzama en face, turpretī labā, it kā saliektā kāja — profilā. Tādā

kārtā māksliniekam izdevies saplacināt figūru uz plaknes, no plas-
tiskas masas pārvērst to lineārā zīmējumā. Mūsu priekšā visai uz-

skatāms piemērs, kā notiek vēsturiska stila rustikālizācija.
Ja jau pie kapu pieminekļiem mēs novērojam zināmu Rietum-

eiropas ietekmju transformāciju šejienes māksliniecisko priekšstatu

garā, tad lauku baznīcu dekorātīvais ietērps, to koka iekārta, atļauj

mums runāt par šā ēvolūcijas procesu nākošo posmu — par pakāpe-
nisku nācionālā latviskā stila rašanos baroka baznīcas mākslā. At-

tiecīgais materiāls tik plašs un tik maz izpētīts, ka īsā apskatā es

nevaru izsmelt pat nelielu tā daļu. Tādēļ es aprobežošos ar tiem pie-
minekļiem, kas sevišķi uzskatāmi raksturo šā stilistiskā procesa pa-
matkodolu. Vispirms mēs iepazīsimies ar vispārīgo dekorātīvo prin-

cipu evolūciju baznīcas iekārtā un pēc tam piegriezīsimies atsevišķu
baznīcas tēlniecības un glezniecības darbu analizei.

Altāra formu attīstībā ļoti svarīga nozīme, it sevišķi baroka pir-

majā stadijā, pieder Kurzemes baznīcām. Šeit jau XVII. gs. sākumā

nodibinās dzīvi sakari ar Austrumprūsijas baznīcas mākslu un izvei-

dojas īpatnējais antiklasiskais jeb „manieristiskais" altāra tips. Kā

spilgts piemērs var noderēt altāris Zlēku baznīcā. Tā autors laikam

bijis kāds Austrumprūsijas vai Dānijas tēlnieks. Altāra mākslinieciskā

iedarbība meklējama it sevišķi ornāmentālā un koloristiskā rotaļā.
Elementu lielākā daļa it kā patapināta no klasiskā stila, bet tie visi

izmantoti pretēji savām tektoniskām funkcijām, pārvērsti ornāmentā,

dekorātīvā dinamikā. Kolonnas divkāršotas, nostatītas uz ļoti aug-

stām pakājēm, to stumbri ornāmentēti; dzegas apklātas maskām un

rakstiem (tā saucamām „moreskām"); gar malām un no augšas al-

tāra siluets apaug ar dīvainu ornāmentu, ko nevar piedēvēt nedz ģeo-
metriskam, nedz augu ornāmentā veidam un kas iesaukts par „auss

skrimstalas ornāmentu". Un viss šis raibais virsmas nemiers mijas

gan ar gleznām, gan ar ciļņiem, gan ar statujām — apustuļiem nišās,

eņģeļiem, tikumu allēgorijām un puskailām Ādama un levas figūrām.
To pašu altāra tipu, kas pieder tam pašam laikam (XVII. gadsimteņa

vidum), bet kas neapšaubāmi uzskatāms par Rietumeiropas stilistisku

motīvu šejienes, tautas pārstrādājumu, reprezentē Valdemārpils baznī-

cas altāris. Liekas, tie paši sastāvelementi; vispārējais ovālais altāra

siluets, salauztais zelminis, auss skrimstalas ornāments, grieztās ko-

lonnas un maskas. Un tomēr iespaids gluži citāds: skaidrs, intims,

liriski nomierinošs. Cēlonis meklējams nevien zināmā kompozicijas

vienkāršojumā, bet arī plakanākā, siluetveidīgā raksturā, lielākā caur-
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spīdīgumā un vieglumā (piegrieziet vērību, ka nav nedz statuju, nedz

ciļņu, ka atlikušas tikai gleznas un ornāmenti). Un vēl svarīgāki —

altāra iedarbība pilnīgi mainījusies sakarā ar specifiski latvisko poli-
chromijas sistēmu. Ja Zlēku altārī krāsu efekts pamatojas tieši uz

raibuma, uz krāsu negaidīti stipru sakopojumu spilgtuma, tad Val-

demārpils baznīcas altāri polichromija skaidri izveidojas par gaišu

plankumu kontrastu uz tumša fona, tas ir par motīvu, ko var atzīmēt

kā sevišķi iemīļotu latviešu tautas ornāmentā.

Šis altāra tips, kas savdabīgi atspoguļo ~manierismu" jeb kontr-

reformācijas stilu, izplatīts Kurzemes baznīcās apmēram līdz astoņ-
desmito gadu beigām, kad to nomaina jauns, šoreiz tīri barokāls al-

tāra tips. To atveda, un atkal no Austrumprūsijas, Niklauss Zefrencs,

kas bija Kurzemes hercoga dienestā un ieņēma galvenā koktēlnieka

vietu Ventspils kuģu būvētavā. No šā laika sākas baznīcas mākslas

uzplaukums Kurzemē. Zefrenca darbnīca izpilda koktēlnieka darbus

daudzām Kurzemes baznīcām. Spriežot pēc Ventspils darbnīcā no-

darbināto amatnieku sarakstiem, starp Zefrenca palīgiem pārsvarā
bija latvieši. Viņi palīdzēja meistaram izpildīt baznīcu pasūtināju-

mus, bet vēlāk, izklīzdami pa Latviju, uzņēmās patstāvīgus darbus

baznīcu izgreznošanā. Var droši apgalvot, ka XVII. gs. beigās un

XVIII. gs. sākumā latviešu monumentālā stila potence sasniedza aug-

stāko spriegumu, un tikai ārkārtīgi nelabvēlīgie sociālie apstākļi to

atkal nomāca uz veselu gadsimteni.
Savos apmēros un nozīmē visievērojamākais Niklausa Zefrenca

darbs ir altāris Liepājas Annas baznīcā, kas datēts ar 1697. gadu. Šis

grandiozais dekorātīvais veidojums (apmēram 10 metru augstumā),
kas celts trijos stāvos un pārpildīts skulptūrām un ornāmentu izgrez-

nojumiem, pauž augstā baroka stilu tīrā rietumeiropiskā izpratnē.
Vareni izvirzumi ar kolonnām, bagātīgi drapētas figūras, drāmatiski

ciļņi, kas rada vijīgas pārejas no viena stāva otrā, meistariski griez-
tais akanta ornāments sānu ierāmējumos, beidzot īpatnējs optisks

paņēmiens, kas darbojas pretim perspektīvas saīsinājumam — jo aug-

stāk novietotas figūras, jo vairāk tās noliecas uz priekšu: viss tas lie-

cina par Zefrenca lielām dekorātora spējām un nopietno skolu, kuru

viņš ieguvis Karaļaučos vai Elbingā.
Tomēr vēl lielāku interesi modina kāds cits Zefrenca darbnīcas

veidojums, kas pabeigts 1704. g. — Lestenes baznīcas iekārta. Vispirms

jau tādēļ, ka tā ir viena no nedaudzām Latvijas baznīcām, kur māksli-

nieciskais izgreznojums neaprobežojas ar atsevišķiem priekšmetiem,
bet kur viss baznīcas intērieur's sacerēts kā kāds monumentāls vese-

lais, kur galvenajā altāra un ērģeļu pretstatā piedalās kā kancele, tā

arī luktas un margas, tāpat izrakstītie pilastri ar tumšiem kapiteļiem,
kur ņemti vērā arī baznīcas apmēri un apgaismojuma avoti. Kas at-

tiecas uz Lestenes altāri, tad tas ļoti tuvs Liepājas altārim un droši

vien ir paša meistara Zefrenca darbs. Bet kancelē mēs sadūrāmies ar

kaut kādiem jauniem, savdabīgiem elementiem, kas sveši Zefrencam

un vispār Rietumeiropas barokam. Tiesa, kanceles vispārīgā kompo-
zīcija — tās atbalsts vīnkoka zara veidā, tās vāks ar eņģeļa tēlu —

visai radniecisks citiem Zefrenca skolas darbiem (it sevišķi Landzes

baznīcas kancelei); tomēr ciļņi, kas rotā kanceles rumpi, noteikti runā

pretim Zefrenca paņēmieniem un liecina par mazliet archaiska, tomēr

spēcīga, ekspresīva talanta oriģinālo fantāziju. Nekā līdzīga šim vien-
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padsmit ciļņu ciklam visā Rietumeiropas plastikā mēs nesastapsim.
No tematiskās puses pārsteidz ainavu un nature morte pārsvars

(„mirušais kāpj šauru ceļu", „grēku svari", „rožu koks"), pie kam

šeit simbolika savdabīgi saskaņojas ar reālistisku dabas uztveri (at-

zīmēšu, ka tā ir jaunākai latviešu mākslai sevišķi raksturīga īpašība).
Bet no formālās puses apbrīnojami spilgti atrisināts kompozicijas sa-

kars starp atsevišķiem ciļņiem, izmantojot diagonāles nepārtrauktu
ritmu. Tādā kārtā Lestenes kancelē kā tematiskā, tā arī stilistiskā

virzienā norisinās noteikta monumentāla stila rustikālizācija, baroka

drāmatiskā patosa pārvēršanās ornāmentāli pamācīgā un liriskā tau-

tas mākslas koncepcijā. Tādēļ mums ir tiesības secināt, ka šā cikla

autors bija kāds latviešu amatnieks, Zefrenca sekotājs.
Savas attīstības pēdējo posmu Kurzemes baznīcas māksla pār-

dzīvo XVIII. gadsimteņa pirmajā pusē. Saites ar Austrumprūsijas
skolu kļūst vājākas, turpretī atkal nostiprinās itāliešu un franču ie-

tekmju vilnis, pa daļai ar mākslinieku starpniecību, kas strādāja

Krievijas galmā. Dekorātīvās formās no vienas puses notiek zināma

novirzīšanās uz klasicisma pusi — kompozicija vienkāršojas un vai-

rāk tiek uzsvērts tektoniskais skelets; bet no otras puses nomanāmas

arī rokoko stila pazīmes — ornāmentā ritms kļūst sadrumstalotāks,

vieglāks un smalkāks, sulīga baroka akanta motīvs pārvēršas gan glie-
mežnīcā, gan lentu un puķu vītnē.

Šos divus vēlā baroka atzarojumus Kurzemes baznīcas mākslā

visuzskatāmāki var demonstrēt ar Stendes un Cīravas baznīcas altā-

riem. Abus altārus veidojuši laikam ārzemju meistari. Ir zināms, pie-
mēram, ka Stendes baznīcas izdaiļošanai speciāli uzaicināja meista-

rus no Karaļaučiem. Stendes baznīcas altāris ar vienkāršo monumen-

tālo konstrukciju, kas ierāmē lielu centrālu gleznu un kuram gandrīz
nemaz nav plastiskas un ornāmentālas dekorācijas, ar vāzēm un va-

renu volūtu noslēgumu, ir tipisks dzimstošās klasicistiskās reakcijas

piemērs. Turpretī Cīravas altāris, kas ritmā daudz komplicētāks un

sasmalcinātāks, it kā novēršas no baroka un piegriežas rokoko sti-

lam. Par to liecina dinamiskās, izliektās statuju pakājes, drapējums

ap krucifiksu, sānu ornāments fantastisku gliemežnīcu veidā, bet it

sevišķi īpatnēja ierāmējuma sistēma — caurspīdīga, izliekta balda-

chīna (tā saucamā ciborija) veidā — rotaļīgā rokoko stila iemīļotais
motīvs.

Un atkal, tāpat kā manierisma laikmetā-, kā Zefrenca populāri-
tātes laikos, vēsturiskā stila paņēmieni un motīvi iespiežas tautas masā,

saskaras ar tautas amatniecības tradicijām, rustikālizējas un pamazām

iegūst latviešu nācionālā stila nokrāsu. Ar šīs vēlā baroka rustikālizā-

cijas pirmo pakāpi mūs iepazīstina Apriķu baznīcas brīnišķīgā deko-

rātīvā iekārta. Mēs jau redzējām, kā vietējās zemnieku mākslas ietek-

mes izpaudās pašas baznīcas telpas (it sevišķi tās nokārušos velvju)

kompozicijā. Tas pats sakāms arī par visu dekorātīvo ansambli Apriķu
baznīcā. Ļoti iespējams, ka šā ansambļa vispārīgais projekts piederēja

kādam ārzemju meistaram. Bet izpildījuši to neapšaubāmi šejienes
amatnieki. Par to liecina vispirms nevienādais, sajauktais ornāmentā

raksturs, kur vēsturiskā stila noteiktie motīvi sastopami blakus īstiem

anachronismiem, ārpuslaika fantāzijas patvaļīgiem izgudrojumiem

(kolonnu kapiteļos, impostu izliekumos, ciborija sarežģītajā un sakrop-

ļotajā motīvā); bet varbūt visvairāk šis tautiski teiksmainais gars iz-
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paužas nesamērīgi mazajā Dieva Teva un Dela grupa, kas naivi, aiz-

kustinoši novietojušies uz altāra augšējās dzegas.
Ja Apriķu baznīcas ansambli var raksturot kā dīvainu vēsturiskā

stila sajaukumu ar tautas amatniecību, tad, raugoties uz altāri mazā

lauku baznīcā Vec-Bornē, jau jārunā par pilnīgu vēsturiskā stila pār-
veidošanos tautas mākslas tradiciju garā. Visi tie elementi, kas Sten-

des, Cīravas un Apriķu altāros izpilda noteiktas konstruktīvas funkci-

jas, nes un atbalstās, izvirzās uz priekšu un aiziet dziļumā kā trijmēru

plastiskas masas, šeit izvērtušies tīri dekorātīvā ierāmējumā, ritmiskā

rotaļā uz plaknes (piemēram, pilastru un kolonnu mija, sānu ierāmē-

jumi, ciborija ornāments, trīsstūraini atgriezumi virs altāra augšējās

dzegas un t. 1.). Un vēl kāds ļoti svarīgs novērojums, kas attiecas uz

polichromijas sistēmu: Apriķu baznīcas iekārtas spilgto apzeltījuma

margojumu uz gaišziliem un baltiem laukumiem šeit aizstāj vienkāršs

gaiša ornāmentā kontrasts uz tumša fona.

Gluži citāda rakstura baznīcas iekārtu mēs sastapsim vēlā baroka

laikmeta Latgales baznīcās. Mēs jau zinām, ka šo atšķirību pa daļai
noteic reliģiski cēloņi un tā tad citāds Latgalē nokļuvušo mākslas

iespaidu raksturs. Latgales baznīcās izplatīto altāra formu ģenēze
saistāma ar katoļu prototipiem, un tās attīstās divos variantos. Viens

variants, ko var nosaukt par tektonisko, nāk no Itālijas. Šā tipa pir-
mos paraugus bija radījuši Bērniņi un Pocco Romā, tos raksturo mil-

zīgi apmēri, svinīgi reprezentātīva kompozicija un krāsaina materiāla

bagātība. Latvijā šā altāra tipa vislabākais paraugs sastopams Krāsla-

vas baznīcā. Varenas kolonnas, kas imitē krāsainu marmoru, ierāmē

lielu gleznu (poļu gleznotāja Mateiko darbs) un it kā veido vienu

veselu ar baznīcas architektūru, ar tās pilastriem, dzegām un velvēm.

Šai variantā altāris domāts ne kā atsevišķa patstāvīga celtne, bet tikai

kā niša, kas noslēdz baznīcas telpu, kā tektoniskas enerģijas koncen-

trācija, kas saviļņo sienu virsmu.

Katoļu baznīcas iekārtas otrā varianta dzimtene meklējama Dien-

vidvācijā un Austrijā. Tā nolūks — iespējami spēcīgāki ietekmēt diev-

lūdzēja jūtas, modināt viņa dvēselē mistisku bijību, sakarsēt viņa fan-

tāziju ar noslēpumainiem irracionāliem optiskiem efektiem. Šā tipa
baznīcu iekārta nekad neaprobežojas ar altāri vien, bet plaši izmanto

dekorātīvu elementu pavairošanas paņēmienu. Galvenais altāris atbal-

sojas vairākos sānaltāros; sienu altāri it kā sasaucas ar brīvi stāvo-

šiem altāriem — baldachīniem (tā saucamiem ~žēlastības altāriem");

skulptūras, gleznas, ornāmentika saplūst pasakaino parādību daudz-

skanīgā korī, tās aptver svētceļotāju no visām pusēm. Šī tipa visoriģi-
nālākais ansamblis, ko radījusi vesela rinda gan ārzemju, gan šejienes

mākslinieku, grezno Pasienes baznīcu. Pats galvenais altāris radnie-

cisks tam altāra tipam, ko mēs novērojām Kurzemes baznīcās vēlā

baroka laikmetā. Bet tā ir tikai neliela komplicētā dekorātīvā ansambļa

daļa. Priekšā altāris atdalīts no galvenā joma ar kaut ko vidēju starp

gotisku letneru — restēm un baroka portāliem —
vārtiem. Vēl tālāk

uz priekšu izvirzās mensa ar ciboriju un margām, kas dod pāreju uz

sanaltāriem un daudzstāvu kanceli. Ļoti iespējams, ka galvenā un

sanaltāru izrotājumus darinājuši ārzemju meistari (visdrīzāk no Aus-

trijas vai Polijas). Visas celtniecības sīkdaļas raksturo precīzs un

smalks profilē jums; rokoko stilam tipisks asimmetriskais ornāments

pilns vieglas dinamikas; statujām piemīt sentimentālas ekspresijas no-
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krāsa (roka pie sirds, žēlabas, saburzīts lakats), tāpat aristokrātisks

smalkums (mežģines, pūderētas parūkas). Bet kanceles izrotāšanā ne-

apšaubāmi piedalījās vietējie palīgi. Viens no tiem darinājis četrus

evaņģēlistus, kas nosēdušies uz kanceles izliektās dzegas. Šo statuju

īpatnējos īsajos ķermeņos ar lielajām galvām, viņu bezūsainajās, bet

bārdainajās sejās ar lielajām izbrīna pilnajām acīm saskatāmi tā bēr-

nišķīgā naīvitāte un tas teiksmainais noskaņojums, kas vienmēr piemīt
tautas kokgriezumam. Tāds pats teiksmains noskaņojums, tāds pats

tautisks, zemniecisks gars dveš arī no pusplastiskas, pusgleznieciskas

grupas, kas novietota zem kanceles. Grupa attēlo ~Kristīšanu" aina-

vas veidā ar strautu, kas tek pa klintīm, ar ozolveidīgām palmām un

padruknām, neveiklām, bet izteiksmīgām figūriņām.
Tādā kārtā mēs varējām pārliecināties, ka katrs Rietumeiropas

mākslas virziens, kas iesakņojās Latvijā, krustojās ar lokālām tradi-

cijām, pārdzīvoja savdabīgu stila transformāciju un zināmā mērā lat-

viskojās. Tomēr šī vēsturisko stilu „rustikālizācija" un „latvizācija"
nekādā ziņā nebija vienāda visā Latvijas territorijā. Tā ievērojami

diferencējās atkarībā no reliģiskiem un sociāliem apstākļiem, no

ģeogrāfiskā stāvokļa un etniskās vides. Ja mēs tagad mēģinātu tuvāki

ieskatīties šajās lokālās īpatnībās XVII. un XVIII. gs. Latvijas baz-

nīcas skulptūrā, tad mēs ievērotu, ka tās var iedalīt trijās stilistiskās

pamatgrupās.
Pirmai, visizplatītākai un variantiem bagātākai grupai pieder

skulptūras, kas greznoja rietumu un ziemeļu Kurzemes baznīcas. Es

gribētu nosaukt šo stilu par ornāmentāli ekspresīvo vai askētisko. Kā

labs piemērs šā stila raksturojumam noder tikumu statujas (Spes un

Fides), kas kādreiz greznoja Dundagas „nevācu" baznīcas altāri. Sta-

tuju tipi zināmā mērā balstās uz baroka tradicijām Austrumvācijas

skulptūrā. Tomēr, ja mēs uzmanīgāki ieskatīsimies Dundagas statu-

jās, mēs redzēsim, ka baroks tām īstenībā ir devis tikai ārējo čaulu:

tērpu, frizūru un drānas, kas viļņojas it kā vēja kustinātas. Turpretim

pašā plastiskās formas izpratnē, kustības un virsmas traktējumā nav

nekā no baroka. Drīzāki varētu runāt par gotiku: nedrošās pozēs, kas

it kā šūpojas, garajos tērpos, kas apslēpj kājas. Bet vēl stiprāk Dunda-

gas statujās izjūtamas tautiskā galdniecības stila tradicijas. Statujām
nav nekāda profila. Kokgriezējs meistars ne tik daudz modelē formas,

cik rotā, ornāmentē statujas virsmu. Sevišķi raksturīgi šai ziņā sejas

panti, kas it kā uzzīmēti uz plakana ovāla, vai viļņainās tērpu krokas,

kas parādītas ne tik daudz ar izvirzumiem un iedobumiem, cik ar

smalki ieskrāpēto svītriņu tīklu.

Tomēr šā stila spilgtākais piemērs ir Rucavas baznīcas ~Mozus"

statuja (tagad tā atrodas Vēsturiskajā mūzejā), ar ļoti labi uzglabā-

jušos izkrāsojumu. Kā formāli, tā arī garīgi šai statujai piemīt zināms

~ārpuslaika" raksturs. No gotikas — ķermeņa izliekums un garā tērpa
krokas, kas gulstas ap kājām. No baroka — izteiksmīgais, asi pasvīt-

rotais Mozus tips un pa daļai tērpa motīvi. Tam pievienojas raksturī-

gais tautiskas archaikas elements: patvaļīgas ķermeņa proporcijas, bez

kakla, īsām rokām, bet izstieptu rumpi. Un beidzot Mozus statujā
noteikti izjūtamas zemnieku kokgriezuma technikas tradicijas: tērpa
krokas uzliktas šķautņainiem slāņiem, kas it kā atkārto koka stumbra

struktūru, bārda un mētelis nobeidzas saskaņoti stilizētām spirālēm.

Otra, ne tik plaša stilistiska grupa daža ziņa ir pilnīgs pretstats
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pirmajai. Šo stilu gribētos nosaukt par masīvo jeb kompakto. Šīs

grupas statujas raksturo ziedoša formu bagātība, pie kam šīs formas

it kā uzpūstas un izplūdušas apaļās masās. Kā sevišķi interesants šā

stila paraugs noder to statuju fragmenti, kas nogādātas Vēsturiskajā

mūzejā no Umurgas baznīcas un, diemžēl, stipri sabojātas. Šīs statujas

svarīgas vispirms tādēļ, ka tās ir vecākās no līdz šim atrastajiem lauku

baznīcu skulptūras pieminekļiem (laikam tās bija darinātas XVI. gad-
simteņa beigās). No sākotnējās kompozīcijas ap „Krucifiksu" uzgla-
bājušās apustuļa Jāņa statuja un divfigūru grupa — Dievmāte, kas

krīt nesamaņā un ko atbalsta Madaļa. Figūras ļoti smagas, no apakšas
it kā nenobeigtas vai nogrieztas tā, it kā tām nebūtu kāju un tās iz-

augtu tieši no koka stumbra. Šai ziņā it sevišķi pamācīga Dievmātes

un Madaļas grupa — te abas figūras izgrieztas no viena koka bluķa.
Samēri masīvi, platiem pleciem, īsiem kakliem, visas formas it kā būtu

noapaļojuši tauki. Garīgā ekspresija nomākta un drūma atšķirībā no

atklātākās un priecīgākās pirmā stila statujās. Tomēr, neraugoties uz

pirmā un otrā stila lielo atšķirību dabas uztverē, tos nenoliedzami

saista kopējā formālā koncepcija un kopējie techniskie paņēmieni. Arī

kompaktā stila statujas parasti atraisa savas kustības uz plaknes, arī

to formas ne tik daudz modelētas plastiskā tilpumā, cik uzliktas uz

virsmas ar ieskrāpētām līnijām (it sevišķi tas manāms acu, matu un

tērpa kroku traktējumā).
Ja pirmais stils pilnīgi noteikti saistās ar Kurzemes ziemeļiem un

rietumiem un tādēļ dabiski to var dēvēt par Kurzemes stilu, kuršu stilu,

tad noteikt otrā stila ģeogrāfiskās un etniskās robežas mazliet grūtāki.
Šā stila pieminekļi atrasti gan Vidzemē, gan Ziemeļkurzemē, gan Baus-

kas apvidū. Tomēr, ja mēs vērīgāki ieskatīsimies kompaktā stila līku-

mainajā maršrutā, tad no vienas puses duras acīs tā tiekšanās uz pie-

jūras novadiem, bet no otras puses to var saistīt ar somu elementa

izplatījumu Latvijas iedzīvotāju starpā. Lai arī kā būtu — „jūrnieku
stils" vai „lībiešu stils" — katrā ziņā, tāpat kā pirmais stils, tas uzrāda

visas tautas, zemnieku mākslas pazīmes, tas nav Rietumeiropas, bet

gan latviešu baroks.

Kas attiecas uz trešo stilistisko grupu, tad tā skaidri lokālizējas

Latgales territorijā, kur arī vēl tagad nav izmirušas senās kokgriezuma

tradicijas. Te sevišķi uzskatāmi var novērot monumentālās mākslas

rustikālizācijas secīgo procesu. Izsekosim šim procesam dažos rakstu-

rīgos piemēros. „Eņģeļa" tēlā, kas kādreiz laikam piederēja Marijas

pasludināšanas grupai (eņģeļa vienā rokā jāpapildina lilija), vēl ļoti

stipri izjūtama ārzemju iespaidu atbalss. Viņa kustību maigais ritms,

viņa tērps ar mežģinēm dveš to aristokrātisko izsmalcinātību, kas pie-
mīt Austrijas barokam. Un tomēr statujā ir savdabīgas archaikas ele-

menti — stilizētais matu ornāments, iekasītās kroku līnijas, plakanais,
it kā bez ēnu, ķermeņa modelējums — elementi, kas liecina par šejie-

nes, tautisko kokgriezuma techniku. Otrs „Lūdzējs eņģelis" jau daudz

talaks vēsturiskiem pirmavotiem. Bez šaubām šīs statujas autoram acu

priekšā bija kādi ārzemju paraugi: par to liecina, piemēram, vēja mo-

tīvs, kas uzpūš eņģeļa chitonu. Bet statuja ir tik stingri frontāla, eņģe-
lim ir tik īsta latgalieša seja un lielas rokas, ka te jau nevar runāt nedz

par Tiroles, nedz par Polijas, bet vienīgi par Latgales baroku. Tomēr

„Lūdzējs eņģelis" uzglabājis zināmu laikmeta atspoguļojumu. Nāko-

šajā rustikālizācijas pakāpē šis atpoguļojums galīgi izzūd, statuja
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iegūst „ārpuslaika" raksturu, baroks un klasicisms visfantastiskākā

kārtā sajaucas ar gotiku un kaut kādām vēl vecākām, archaiskākām

tradicijām. Piemēram var minēt apbrīnojamo ar savu ritmisko un

ekspresīvo spēku ~Krustā sisto" (Vēsturiskā mūzejā), kura ķermenis
vēl uzglabājis raibā izkrāsojuma pēdas tautas polichromijas garā un

kura anatomiskā struktūra pārvērtusies tīri ornāmentālā rombu, trīs-

stūru un parallēlu līniju tīklā. Beidzot šā procesa pēdējā pakāpē mēs

jau pilnīgi atrodamies tautas primitīva dziļumos, kur ornāmentālais

ritms un simbolika galīgi dominē pār attēlu. Tā, piemēram, ~Kristus"

(no Bērzgales pagasta) ķermeņa formas nogrieztas asām šķautnēm;

viņam liela galva un milzīgas smagas rokas; kompoziciju veido dia-

gonāļu konsonances, un tā pamazām sašaurinās uz leju. Neviļus prātā

nāk salīdzinājums ar jumta nojumiem dzīvojamā rijā un ar nokāruša-

mies velvēm Apriķu baznīcā. Kā tur, tā te mēs sastopamies ar lat-

viešu nācionālo motīvu — ar konstrukciju no augšas uz leju.

Atliek vēl īsumā pakavēties pie baznīcas glezniecības. Tās pētī-
šana salīdzinot ar celtniecību un tēlniecību saistīta ar daudz lielākām

grūtībām, jo ļoti daudzi vecās baznīcas glezniecības darbi pilnīgi gā-
juši bojā, bet tie, kas vēl uzglabājušies, līdz mums nonākuši sabojātā
vai sakropļotā stāvoklī. It sevišķi tas sakāms par sienu un grieztu
gleznojumiem. Avoti mums liecina, ka senāk daudzas baznīcas bija
izgleznotas. Dažās baznīcās (piemēram, Katrīnas baznīcā Kuldīgā un

Liel-Straupes baznīcā), tās restaurējot, atrada sienu gleznojumu daļas,
bet vēlāk tos atkal bez žēlastības aizsedza ar apmetumu. Tādā kārtā

kompoziciju fragmenti, kas uzglabājušies uz Apriķu un Usmas baz-

nīcu griestiem, ir gandrīz vienīgie liecinieki par kādreiz bagātiem deko-

rātīviem baznīcu izgleznojumiem. Gandrīz ar tikpat ļauniem apstāk-

ļiem sastopamies, piegriežoties altāra gleznām, jo ļoti bieži vecās svēt-

bildes ,atsvaidzināšanai" rupji pārgleznoja, bet dažreiz tās apmainīja

ar jauniem, ļoti vājiem atdarinājumiem.

Uz glezniecību pilnīgi attiecināms tas secīgais rustikālizācijas pro-

cess, ko mēs konstatējām tēlniecībā. Arī šeit mums ir tīra Rietumeiro-

pas stila paraugi. Tiesa, to ir ļoti maz — piemēram minēšu „Svēto

vakarēdienu" Trīsvienības baznīcā Jelgavā, kuru darinājis Šarls Leb-

rēns, Parīzes akadēmijas daudzinātais direktors. Otrā grupā ietilpst

darbi, kuros vēsturisko stilu elementi sajaucas ar šejienes mākslinie-

ciskām tradicijām. Kā vienu no vecākajiem šīs grupas piemēriem at-

zīmēšu ~Golgātu", kas kādreiz greznoja Tērvetes baznīcas altāri, bet

tagad glabājas Valsts Prezidenta reprezentācijas telpās. Šai gleznā, kas

darināta spilgtos zilos, sarkanos un dzeltenos toņos, vispārīgo kompo-

ziciju un galvenās figūras (Mariju, Jāni, pāžu priekšplānā) neapšau-
bāmi darinājis ārzemju meistars; bet kareivju un pilsētnieku grupu,

kas met kauliņus par Kristus drēbēm, spriežot pēc stipri archaiskiem

apģērbiem un galvas segām, gleznojis kāds šejienes mākslinieks primi-
tīvākos un ekspresīvākos paņēmienos. Bet visinteresantākā ir trešā

grupa, kas pauž visas tautas stilistisko tradīciju pazīmes. Tā kā šīs

trešās grupas gleznām bieži ir uzraksti latviešu valodā, tad itin dabiski

pieņemt, ka tās arī gleznojuši latviešu amatnieki. Šīs tautas glezniecī-

bas, kas bieži grezno ziedojumu vākšanas krēslu atzveltnes, iemīļotā-
kais temats ir ~Nabaga Lācars". Šeit piemērs no Alūksnes baznīcas,

kas attiecināms uz XVIII. gs. otro pusi. Plakanā kompozicija ar augstu
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apvārsni ir tikpat raksturīga tautas, zemnieku fantāzijai ka simboliski

liriskais stāstījuma tonis.

Es domāju, ka ar šiem piemēriem pietiek, lai pārliecinātos, cik

bagāta un savdabīga bija mākslas dzīve Latvijas baznīcās baroka laik-

metā. Ka šai dzīvē aktīvi piedalījās latviešu zemnieki un amatnieki,

par to vairs nav šaubu. Tauta, kas, neraugoties uz visiem spaidiem un

postu, atrada sevī tik daudz spēka, lai uzglabātu neskartu savu valodu,

savas paražas, savu nācionālo raksturu, nevarēja pieļaut, lai pilnīgi
nomāktu viņas mākslinieciskos instinktus un prasības. Mūsu tuvākais

uzdevums paglābt šos dzimtenes mākslas pagātnes pieminekļus no

aizmirstības, sargāt tos, kamēr tie vēl nav galīgi aizgājuši bojā, un

rast tiem to patieso izskaidrojumu, to vēsturisko un nācionālo apgais-

mojumu, ko tie tik ilgi un veltīgi gaidījuši.

B. Vipers.
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Latviešu māksla 19. un 20. gadsimtenī

1.

Šais priekšlasījumos pakavēšos pie latviešu mākslas centieniem

un sasniegumiem; te domātas t. s. tēlotājas un arī rotātājas mākslas.

Arī šīs mākslas stāv dziļā un ciešā sakarā ar tautas dzīvi, ar tautas

vēsturiskās attīstības likteņiem. Tēlnieka, gleznotāja, zīmētāja vai

rotātāja veidotā skatāmība, viņa radītā formu pasaule iegūst savu

būtisko un dziļāko jēgu kā tautas gara paudēja. Mākslinieka veidoli

savā īpatā veidā un valodā atklāj tās vērtības, kas noteic tautas gara

iekšējo satversmi. Lai gan īsts un liels mākslas darbs runā uz ļoti
daudziem un kļūst par visas cilvēces īpašumu, tomēr šo augsto mi-

siju tas var veikt, augot no savas zemes un savas tautas garīgās esa-

mības dziļumiem; mēs tanī aizvien dzirdam, kā laikmeta ritmā pukst
tautas sirds, kā te veras tautas dvēselē slēpti dārgumi. Šai nozīmē

māksla ir daudz kas vairāk, nekā artistiska roku veiklība, atpūtas
brīžiem domāta rotaļa. Tā ieved mūs gara valstībā, atvērdama tautu

ilgas, cerības, centienus un vadītājus ideālus. Mākslinieka tēlojumi,
saistīdamies ar dzīvi un dabu, rāda un tulko tautas raksturu, viņas
dzīves uzskatus un dzīves izjūtu. Vārdu sakot, kā nācionālās kul-

tūras svarīga sastāvdaļa māksla atklāj latvisko pasauli ar domām,

jūtām un tieksmēm, kas tanī valda. Tālab jākonstatē, ka mūsu tēlo-

tājās mākslās varam gūt vērtīgas atziņas par latvisko dzīvi un latviskā

gara īpatnībām. Tomēr tādi latviskie centieni un sasniegumi mūsu

mākslas laukā nav vienkārši jāskata tikai iegūto panākumu, bet vēl

vairāk veicamo uzdevumu un risināmo problēmu perspektīvā. Šo

problēmu praktiski risina mākslinieks, bet teorētiski to tiecas aptvert

un noskaidrot pētnieks. Latvisko domu, latviskā; dzīves izjūtā sakņotu

tradiciju vienkārt pauž mūsu tautas māksla. Sākot ar aizvēsturi un

līdz pat mūsu dienām tā saglabājusi savu brīnišķīgo rakstu valodu ar

stingri ģeometriskām stūrainām formām, ar savu krāšņo krāsu sa-

ceri; bet šie rotājumi ir dziļi noenkuroti senlatviskā pasaules uz-

skatā. Latvju ornāments ir zīmes, kas atver arī senlatvieša priekšstatus

par dievību un par dabas spēkiem. Senās savdabīgās tradicijas saglabā-

jušās arī tautas celtniecībā. Te izpaužas latvietim īpatā telpas izjūta:

telpu sadalījumā tiekdamies pēc izkārtojuma vienkāršības un lietišķī-

bas, noslēgdams ikvienas telpas veidojumu un liekot tam kalpot skaidri

noteiktam uzdevumam — kā to piem. dara kūts, rija, klēts, pirts —

latvju zemnieks ēku ārienē tiecas pēc vienkārša varenuma. Tā, piem.,
diži paceļas monumentālās senās rijas ar milzīgo jumtu, kura varenie

spārni pārsedz visu ēku. Šie spārni, radot iespaidīgu pavēni, tepat

skar zemi, ir tik tuvi zemei — auglības un raženuma pirmavotam;
bet lielās un skaidrās līnijās tie tiecas arī augšup un, liekas, grib

ieaugt debesīs. Tuvums zemei, ikdienišķās dzīves vajadzībām un
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tomēr reizā arī cenšanās pēc augstākām lietām ir visai raksturīga
latviskai dzīves izjūtai. To vēstī mums mūsu skaistās senās celtnes,
kur mūžīgais atmirdz vienkāršībā, dzīves ikdienības apvalkā. Bez-

gala tālais un pavisam tuvais latviski izjustā pasaulē brīnišķā kārtā

saslēdzas īpatā kopībā. Tikpat īpati ir uzbūves jeb konstruktīvie paņē-
mieni latvju celtniecībā, kur starp citu jāatzīmē savdabīgie balsti —

stabi, kādi sastopami klētiņu palieveņos, saiešanas namos, dažreiz ar

interesantiem sašaurinājumiem vidū. Noskaidrot šos latviski īpatos
uzbūves, rotājuma, telpu un laukumu sadalījuma paņēmienus ir uz-

devums, pie kura risināšanas jau rosīgi ķērušies pētnieki. Te vēl

daudz darba, daudz sarežģītu problēmu. Šo priekšlasījumu uzdevums

tomēr nav pakavēties pie tautas mākslas, bet gan pie mūsu mākslas

vēsturiskās attīstības 19. un 20. gs. Šai novadā latviskās mākslas

problēmu apzināti un noteikti savai darbībai nosprauž 80-to gadu
beigās un 90-to gadu sākumā Pēterpilī pulcētā jauno mākslinieku

paaudze. Pirms tās mēs 19. gs. sadūrāmies ar t. s. savrupstāvošiem,

neapvienotiem latviešu māksliniekiem. Nācionālās mākslas tekas,

kūpas sāk mīt jau minētie celmlauži 90-tos gados, tālākā attīstībā

sazarojas un veidojas līdz pat mūsu dienām. Tomēr viņu uzstatītā

pamatproblēma — latviskās mākslas problēma — aizvien patur savu

vadītājas nozīmi tiklab mākslas praksē, kā teorētiķu pētījumos. Un jo

sevišķi tas sakāms par atjaunoto Latviju.
Latviešu māksla 19. gs. neizaug no kādas secīgā iepriekšējā attīs-

tībā nodibinātas savas tradicijas. Taisni otrādi: latvju mākslinieki ir

tie, kas Latvijā nodibina patstāvīgu mākslinieku kultūru. Šī māk-

slinieciskā kultūra, nesdama sevī savdabīgus radītājus spēkus, jau
guvusi atzinumu starptautiskā mērogā. Eiropas tagadnes mākslā

latviešu māksla, neraugoties uz samērā īso patstāvīgās attīstības ceļu,
ir panākusi pilsoņu tiesības. Par to liecina spožie panākumi pēdējā gadu
desmitā gan pie rītu, gan pie vakaru kaimiņiem. Un tomēr augšā teik-

tais vēl nebūt nenozīmē, ka 19. un 20. gs. nodibinātai patstāvīgai lat-

viskas mākslas attīstībai nebūtu savu priekšteču. Pētījot pagājušo

gadu simtu baznīcas pieminekļus — un šis darbs latvju zinātnē vēl

ir pašos sākumos — vēsturnieku skatam veras pārsteidzošas ainas,

kas groza līdzšinējos, vācu pētnieku nodibinātos uzskatus. Saskaņā
ar tiem uzskatiem no ārienes ienestie vēsturiskie stili, kā, piem., ro-

māņu stils, gotika, renesance un maņierisms, baroks — baznīcu un

profānās celtnēs, tēlniecības un glezniecības pieminekļos esot iece-

ļojušu ārzemju meistaru darināti un nekādu vietējo īpatnību neuz-

rādot. Tagad mēs zinām, ka, vienkārt, ienestie vēsturiskie stili gan
baznīcu celtnēs, gan altāru un kanceļu tēlniecībā un gleznās daudz-

kārt uzrāda spilgti veidotas šejienes īpatnības. No ārienes ienestais

pārveidojas, pakļaujoties latviskā tautas mākslā nodibinātās gaumes
ietekmei. Otrkārt, līdzās ārzemju meistariem, strādājuši vietējie

meistari, un starp tiem ir bijuši daudzi latvieši. Šo darbinieku vārdi

gan gājuši zudumā; tikai laimīgs gadījums saglabājis dažus, piem. no

15. gs. tēlnieku brāļu Bezupju vārdus. Ap 1458. g. Rīgas nesēju ģilde,
kura vairums latviešu, nodibina Pētera baznīcā altāri un nolemj tur

uzstatīt svētā Pētera, Kristapa un Erasma tēlus. Šo darbu uztic veikt

brāļiem Evertam un Ansim Bezupjiem. Gan Vidzemē, Rīgā, gan Kur-

zeme 16. un sevišķi 17. un 18. gs. ir darbojušies latvju tēlnieki un

latvju gleznotāji. Pietiek apskatīt, piem., 16. gs. vai 17. gs. sākumā
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veidotās koka figūras Umurgas baznīcā, kas attēlo ģībstošo Dievmāti

ar apustuli Jāni, vai nākamā gadsimtā veidotos Rucavas praviešus un

gulošās sievas — to archaiskā svinīgumā, ar pasvītrotām šķautnēm —

lai atklātu pilnīgi īpatas formas, kam sava nenoliedzama radniecība

gan ar tautas mākslas tradicijām, gan ar 19. un 20 gs. tēlnieku

darbiem. Tas pats sakāms, piem., par dažām altāra gleznām, kā

Tērvetes altāra gleznu no 16. gs. beigām, 17. gs. sākuma, kur Gol-

gatas ainā dažas figūras — kareivjus neapšaubāmi darinājis kāds vie-

tējs latvju meistars. No šā paša laikmeta Sasmakas altāra glezna —

sv. vakarēdiena tēlojums, Bērzaunes baznīcas vakarēdiena tēlo-

jums no 17. gs. beigām — neapšaubāmi rāda stiliskas īpatnības,
kurām var atrast parallēles tagadnes latviešu meistaru darbos. Šai

sakarībā pieminēsim vēl tos nezināmos latvju meistarus, kas uz koka

tāfelītēm darinājuši interesantas gleznas. Viena, no 18. gs. otrās

puses, kādreiz rotājusi Alūksnē ziedojuma vākšanas krēsla atzveltni

un attēlo svēto Lācaru. Viņš sēž, rokas pazemīgi salicis lūgšanā, pie

bagātnieka nama durvīm, bet suņi laiza viņa rētām un vātīm apklā-
tās kājas. Otra datēta ar 1813. g. un atrodas Valsts mākslas mūzejā.
Te tēlota krogus aina: pie galda sāņskatā redzami sēdētāji vīrietis un

sieviete. Vīrietis vienā rokā tur māla pīpi, bet otrā pacēlis alus

kannu. Sieviete, pie kuras kājām luncinās sunītis, tur rokā siļķi.
Kāda cita sieviete — laikam kalpotāja — nostājusies aiz vīrieša krēsla

atzveltnes. Gleznas apakšā paraksts: lūk še, kā šeitan dzīvo. Ari

Lācara gleznai ir latvisks paraksts. Abas gleznas uzrāda lielu līdzību

tipu uztvērumā, pelēki-brūnā kolorītā. Vienkāršotās formas, uzsverot

silueta rakstu tumšo un gaišo laukumu pretstatus, simbolikas pie-

jaukums īstenības ainām, beidzot arī paši latviskie uzraksti dod tie-

sību šos darbus piedēvēt latvju meistariem; te jau saskatāma vietēja
skola ar savām tradicijām.

Pagājušo gadu simtu pieminekļi rāda, ka šādas latviešu meistaru

darbnīcas ir pastāvējušas. Meklēt šīs latvisko formu īpatnības, iegūt
skaidrību par latvju jaunās mākslas nezināmiem priekštečiem — ir

viens no galveniem mūsu mākslas pētnieku uzdevumiem, risinot sarež-

ģīto latviskās formu tradicijas problēmu. Šos pagājušo gadu simtu

nezināmos latvju meistarus ar 19. un 20. gs. zināmiem mūsu māksli-

niekiem nesaista secīgas attīstības līnija. Bet mākslā var būt cita,

ārpusvēsturiska sakarība. Vēsturiskos apstākļu noteiktās maiņās varam

meklēt zināmus pastāvīgus formu tipus, kas no vienas puses sakņojas
tautas dzīves izjūtā un viņas gara dzīves īpatā struktūrā, bet no otras

puses stāv sakarā ar tautas mākslas un amatniecības tradicijām.

Mēģināt tvert šo kopējo pamatu, kas saista latvju rakstu, tautas celt-

niecību ar pagājušo gadu simtu nezināmiem mūsu meistariem un ar

latviešu mākslas jau pilnīgi patstāvīgo attīstību jaunākos laikos -— ir

latviskās mākslas problēmas galvenais kodols. Arī šai jautājumā

pētnieku darbs vēl pašā sākumā. Komplicētā un nopietnā problēma

prasa apdomību, jautājuma vispusīgu apgaismojumu. Tomēr jau

tagad varam atzīmēt un minēt dažas raksturīgas savādības. Tā, piem.,

latvju mākslinieku dzīves un dabas parādību tvērumam ir raksturīga
reālisma saistīšana ar simboliku. Tādu īpatnību manāmi pauž jau
tautas māksla. Mēs minējām, ka latvju raksta abstrakto formu rit-

miem ir sava simboliska nozīme; tie attēlo latviešu reliģiskos priekš-
status par dievību un par pasauli. Bet otrkārt nav jāaizmirst, ka šis
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raksts rotā ikdienas priekšmetus. Ikdienas pasaule te saaužas ar

garīgo pasauli. Mēs redzējām, ka latvju celtnēs formas reizā pieplok
zemei, it kā izaug no zemes un nes sevī tās smagumu, un tomēr:

varenie riju jumti ar savām līdzsvarotām līnijām, varenām plaknēm
stalti paceļas pret debesīm. Latviskais skaistums kā garīga vērtība

nav atdalāma no cilvēka dzīves, nav atdalāms no konkrētām dabas

parādībām. Tāda pati simboliska jēga, apslēpta nozīme reālistiskā

formu apvalkā vērojama minēto pagājušo gadu simtu latvju meistaru

tēlniecības un glezniecības darinājumos. Un vai to pašu neliecina

dažkārt arī jaunā latvju māksla? Kas gan ir Alkšņa reālistiskie latvju

arāja vai malkas cirtēju tēli, kas gan ir Ūdra nemiera apņemtie zvej-
nieku un zemnieku stāvi, ja ne simboli, kas grib atklāt kādu citu —

jēgas apstarotu pasauli? Un vai Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa
tēli arī neliecina par šo simbolisko reālismu? Šai īpatā pasaules ska-

tījumā, savdabīgā dzīves uztverē, latvju mākslinieki uzrāda tautas

psīchei raksturīgu pretēju īpašību sakausējumu: sapņaina vērojuma, pa-
sīvu izjūtu un lirisma saistījumu ar darbīgu lietišķību, praktisku sapra-
šanu un lietu izkārtošanu. Mūsu gleznotāji un zīmētāji labprāt pa-

kavējas pie teiksmainā un pasakainā; mums vēlāk nāksies runāt par

šiem sapņotājiem, kā, piem., Pērli, Matveju v. c. Bet mūsu māksli-

nieki ne mazāk vērīgi ir tvēruši un tēlojuši ikdienas dzīvi, ne mazāk

dedzīgi ir jūsmojuši par pagātnes skaistumu un cildinājuši tās varo-

nību. Šais tēlojumos no vienas puses ir gan vērojama klusi liriska

izjūtu bagātība. Mums ir mākslinieki, kas tik dvēseliski un izsmal-

cināti prot paust šo gaišo latvisko lirismu, kā piem., intimisti Rozen-

tāls, Valters, Übāns, An. Cīrulis, Cielava v. c, tomēr būtu vienpusīgi
saskatīt tikai šo īpašību vien. Latvju mākslinieku dzīves izjūtā ir arī

cita, ne mazāk raksturīga līnija: tieksme pēc izteiksmes spara, pēc

drāmatisma, pēc hēroiskā un lielā. Tādi ir Ūdra tēli, tādas ir dažas

Purvīša ainavas, tādi ir daudzi jaunākie latvju gleznotāji. Jau šie īsie

un nepilnīgie norādījumi liecina, ka latvju māksla savās īpatnībās ir

daudzveidīga un sarežģīta. Tāda dzīves izjūta rod savu izsacījumu
formu valodā. Nepakavējoties pie šiem stiliska veidojuma īpatnību

jautājumiem mūsu mākslā, kuriem ir jau vairāk speciāla teorētisku

pētījumu nokrāsa, atzīmēsim, piem., savdabīgo t. s. apslēpto jeb sim-

bolisko konstrukciju mūsu tēlnieku darbos, vai atkal latvisko krāsu

noskaņojumu: rožaini pelēki violeto un brūngani pelēcīgi zaļo ziedu,

gaišos siluetus uz tumša vai tumšos uz gaiša fona, kas sastopami mūsu

gleznotāju darbos.

Pieminējuši tādas kopējas īpašības gan latvju mākslinieku pa-
saules uztverē, gan formu valodā, tagad atzīmēsim mūsu mākslas

attīstības galvenos posmus un paaudžu maiņas ritmu īsā kopskatā.
Pirms to darām, minēsim vēl dažus vārdus par apstākļiem, kādi val-

dīja mākslas dzīvē Latvijā 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Šai

laikmetā Latvija, līdzās citām Eiropas zemēm, pārdzīvo lūzumu. Vecā

aristokrātiskā kultūra, kas deva ievērojamu mākslas plauksmi, sevišķi
Kurzemē, 17. un 18. gs. panīkst. Tās vietā nāk jauna pilsoniska kul-

ar citiem centieniem un citu idejisku saturu. Šai laikā Latvijā

apstākļi tēlotāju mākslu attīstībai diezgan bēdīgi. Apgaismības laik-

meta rakstnieks mācītājs Hupels liecina, ka 18. gs. beigās daudzi

nepratuši atšķirt vienkāršu krāsotāju no mākslinieka-gleznotāja. Vācu

pilsoniskā sabiedrībā ir šaura, mākslai sveša provinciālisma piesā-
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tināts gaiss. Trūkst mākslas izpratnes un intereses par mākslu.

Pirmās kaut cik plašākās izstādes un tad arī tikai retumis sāk rīkot

40-tos gados, ap gadu simta vidu. 1816. g. pilsētas bibliotēkas telpās
atrodošā mākslas kabinetā ir tikai nedaudzi zīmējumi un gleznas ar

Rīgas skatiem. Ap 1866. gadu šī niecīgā kollekcija paplašinās, kad

Rīgas tirgotājs Domeniko dc Robiani piedāvāja pilsētai iegūt kādas

47 gleznas no savas kollekcijas, un arī šis paplašinātais mūzejs no-

vietojās pilsētas ģimnāzijas vienā klases istabā! 1870. gadā nodibinās

vācu mākslas biedrība — Kunstverein's, kas jau sāka rīkot rēgulāras,
dažreiz vērtīgas izstādes, kur piedalās arī latvju mākslinieki. Taču

vēl 1909. g. pilsētas mākslas skolas direktors, mūsu ievērojamais

gleznotājs Purvītis, liecina kādā rakstā: ~Baltijas apgabala raksturīgā

īpatnība ir tas apstāklis, ka turīgo ģimeņu dēli tikai visai reti veltī

sevi mākslai; un ja bērniem tāda vēlēšanās ir, tad vecāki šiem no-

domiem rada lielas grūtības." Tamdēļ vietējo vācbaltu māksliniekiem

pieminētā laikmetā nācās meklēt darbu un sava talanta atzīšanu ārpus
Latvijas un Igaunijas robežām. Vietējā vācu pilsoņu sabiedrībā vi-

ņiem nebija atbalsta. Tā, piem., kurzemnieks Aleksandrs Zauerveids

(1783. —1844. g.), kara skatu zīmētājs un gleznotājs, darbojās Pēter-

pils mākslas akadēmijā, rīdzinieki — portretu gleznotājs Bosse

(1785.—1862. g.) un vēstures skatu gleznotājs Bērs (1801.—69. g.)
darbojās viens Florencē, bet otrs Drezdenē par mākslas akadēmijas
profesoru. Pazīstamais illūstrātors rīdzinieks Timms (1820.—95. g.)

iegūst ar savām litografijām lielu populāritāti Pēterpilī. Igaunijā
dzimušais gleznotājs K. T. Nefs (1805. —1876. g.) iemanto Pēterpilī

galma labvēlību. Jaunākas paaudzes 40 g. sākuma un 50 g. dzimušie

Igaunijas vācieši: pazīstamais bībeles skatu gleznotājs Gebhards, žan-

rists Bochmanis un ainavists Dikers — visi ar panākumiem darbojas
kā gleznotāji un akadēmijas mācības spēki Diseldorfā. Tiem māksli-

niekiem, kas mēģināja apmesties uz dzīvi dzimtenē, bija jāpiedzīvo

rūgtas vilšanās brīži. Piem., Pēterpils akadēmiķim, portretistam un

vēstures ainu gleznotājam Eginkam bija jāapmierinājas ar niecīgo
zīmēšanas skolotāja vietu Jelgavas ģimnāzijā; ar dzīves grūtībām bija
jākaujas grafiķim L. Maidelim Tērbatā un portretistam Fr. Šporam
Rīgā.

Ap 19. gadsimta vidu sāk jau darboties arī latvju mākslinieki,

kuru personības ir vēsturiski tveramas. Pa lielai daļai arī viņi ir

spiesti strādāt ārpus dzimtenes. Vecākais šai paaudzē ir 1817. g.

dzimušais O. Bērtiņš, līdzās kuram, kā ievērojamākie, jāmin 20- un

30-tos gados dzimušie: grafiķis A. Daugulis, Staņislavs Roze, Kārlis

Hūns, Jūlijs Feders. No šiem Rīgā kā portretists darbojās Roze; Rīgā
70. gados sastopam arī dažus latviešu grafiķus: Kronvaldu, Laks-

mani v. c. Lai gan ap gadu simta vidu latviešu dzīvi jau spēcīgi

ieviļņoja tautiskā kustība, tomēr latviešu sabiedrībai toreiz cīnoties

par biedrošanās tiesību iegūšanu, savas patstāvīgas saimnieciskas un

garīgas kultūras veidošanu, gluži dabiski visu enerģiju paņēma saim-

nieciskie, sabiedriskie un izglītības jautājumi, kālab šai laikmetā

māksla vēl nevar dziļāki iesakņoties mūsu kultūras dzīvē. Neaiz-

mirsīsim, kā to jau redzējām, ka vispār Latvijā pat vācbaltu māksli-

niekiem eksistences izredzes nebija spožas. Trūka vajadzīgo priekš-

nosacījumu, lai māksla izplatītos tautā. Bet tautiskā kustībā izraisītā

enerģija nevarēja rimties; paiet vēl daži gadu desmiti, un jau 80-to
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gadu beigās un 90-to gadu sākumā) sastopam jaunu paaudzi. Pretēji

agrākiem, savrup stāvošiem un bieži vien svešumā izklīdušiem latvju
māksliniekiem, šī paaudze apvienojas, likdama pamatus nācionālai

mākslai. Savai mākslinieciskai izglītībai dzimtenē viņi varēja iegūt
tikai pašus pirmos pamatus. Rīgā tolaik pastāvēja provinciāla Jungas
Štillingas 1873. g. nodibinātā mākslas skola, kuru ap 1903. g. pārņem
pilsēta un vada gleznotājs Rozens. Rozena vadībā skola sāka panīkt
un uzplauka tikai ar 1909. gadu, kad tās vadību uzticēja Purvītim.

Ar šo laiku tajā sāka izglītoties arī latvieši; Purvītim pārņemot skolu,

tur mācījies tikai viens latvietis. Ap 1895. gadu nodibinās Blūma

mākslas skola, kurā šā gadu simta sākumā mācās vairāki mazturīgi
latvieši. Tamdēļ 60-to gadu vidū, 70-to gadu sākumā dzimušie mūsu

mākslas celmlaužu pārstāvji dodas uz Pēterpili, lai iegūtu aroda zinā-

šanas un prasmi gan Pēterpils mākslas akadēmijā (Alksnis, Baumanis,

Rozentāls, Purvītis, Balodis, Birnbaums v. c), gan Štiglica centrālā

zīmēšanas skolā, kur sastopam R. Zarriņu, J. Libergu, G. Šķilteru,
J. Madernieku, T. Zaļkalnu, G. Lapiņu v. c. Šiem latvju jauniešiem, kas

no dzimtenes lauku klusuma bija devušies smelt māksliniecisko izglī-
tību Pēterpilī, daudz sajūsmas un darba prieka. Tautiskās roman-

tikas centienu pamudināti, viņi grib tēlot latvisko dzīvi un latvisko

pagātni, ieinteresēt sabiedrību par mākslu un likt pamatus māksli-

nieku un sabiedrības ciešai kopdarbībai. Nodibinādami mākslinieku

pulciņu „Rūķi", jau ap gadu simta sākumu viņi ienes jaunu garu un

rosmi Latvijas mākslas dzīvē. Latvju mākslinieki, pretstatā līdz tam

nīkuļojošai vācbaltu provinces mākslai, veido jaunradīšanas spirg-
tuma bagātu mākslu. Viņi nodibina patstāvīgu māksliniecisku kultūru

Latvijā. Šai kultūrai bija lemts plaukt un attīstīties, jo tā auga no

tautas zemnieciskiem spēkiem un dziļi sakņojās zemē. Tā nebija no

svešuma pārdēstīta ienācēju kultūra. Bet arī šai paaudzei bija jā-
cīnās ar lielām grūtībām, lai sabiedrībā rastos interese par mākslu,
lai izkoptos mākslas izpratne. Tā Rozentālam ap 1902. g. apmetoties
Rīgā nācās daudz cīnīties ar sabiedrības vienaldzību; bija jāpelnās
ar sīkiem darbiem, jo nevarēja pārdot gleznas. — Līdzās minētai pa-
audzei jau ap 1905. gadu parādās nākamā, vidējā paaudze, kuras

pārstāvji dzimuši 70-to gadu beigās un 80-to gadu sākumā, kā, piem.,
Tilbergs, Romāns, Zeltiņš, Pērle v. c. Latviešu mākslinieku skaits

kuplinās. Viņi apzinās, ka nepieciešams rīkot Rīgā kopīgas izstādes.

1910. gadā notiek pirmā latvju mākslinieku izstāde, un drīz pēc tam

latvju mākslas dzīve Rīgā gūst jaunu vērienu. īsi pirms pasaules
kara, kara un bēgļu laikā veidojas latvju mākslinieku jaunā pa-

audze — ap 90-to gadu dzimušie mākslinieki. Nesamierinādamies ar

reāli impresionistisko virzienu, kas visumā noteica abu iepriekšējo

paaudžu darbību, viņi pieslienas pēcimpresionistiskās mākslas strā-

vām. Šī paaudze jau dabū izveidoties patstāvīgā Latvijā, kad mūsu

mākslai visās nozarēs ir vērušās jaunas un plašas attīstības iespējas.

Tagad mākslas dzīvē jūtamu lomu sāk spēlēt valsts, nodibinoties

Mākslas akadēmijai, Valsts mākslas mūzejam un Kultūras fondam;

mākslinieku un izstāžu skaits strauji aug. Parādās pati jaunākā pa-

audze — šā gadu simta pirmā gadu desmitā dzimušie. Viņi jau gūst

māksliniecisko izglītību dzimtenē. Ar 15. maiju, kas apvienojis mūsu

māksliniekus plašajās Kultūras fonda izstādēs, dodams mākslai plašu
materiālu atbalstu un jaunu sparu, idejisku saturu — sācies latvju
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mākslas vēsturē jaunākais, uzplaukuma un darba prieka pilnais laik-

mets. — Tādi ir īsumā latvju mākslas attīstības galvenie posmi. Tajos

redzam, ka mūsu mākslinieki, piesavinādamies Eiropas mākslas strā-

vas un tradicijas, nepaliek epigonu lomā. Aizgūto viņi pārveido, lai

tiklab saturā, kā stilā ietvertu latvisko domu un latvisko dzīves iz-

jūtu. Svešo ietekmju vilnis sākās ar krievu skolu, tad Skandināvijas,

vācu un pēc tam jau franču māksliniecisko kultūru. Sakari ar franču

mākslu gan vērojami arī savrup stāvošo latvju mākslinieku darbos,

tomēr sevišķi cieši tie kļūst tikai ar jauno paaudzi. Sākot ar pat-

stāvīgo valsti, latvju mākslas attīstības virzieni norisinās vienā laikā

ar virzienu maiņu Eiropas mākslā. Līdz tam tie pie mums nonāca

ar novēlošanos. Pēc šī īsā ievada, orientējušies par dažām latviešu

mākslas un tās pētīšanas problēmām, kā arī par galveniem posmiem

paaudžu maiņā, pievērsīsimies vēsturiskam apskatam, sākot ar savrup

stāvošiem latvju meistariem.

11.

Vecākais starp savrup stāvošiem latviešu māksliniekiem ir Vec-

gulbenes kurpnieka dēls Oto Bērtiņš (1818. —85. g.). Viņš mācījies
sākumā pie gleznotāja R. Švēdes. Starp 40-tiem un 50-tiem gadiem

viņu redzam par zīmēšanas skolotāju Katrīnas skolā Rīgā. Pēc tam

Bērtiņš devies uz Antverpenes mākslas akadēmiju, apceļojis ārzemes

un no turienes atgriezies Rīgā. Viņa žanra gleznas, kā, piem., ~Markit-
ante", gūst vietējās publikas ievērību; par kādu citu gleznu piedzē-

rušais pie mucas" Pēterburgas akadēmija viņam piešķir mākslinieka

grādu. Diemžēl no šī Krievijas dienvidos mirušā meistara darbiem

saglabājies pārāk maz, lai varētu raksturot viņa mākslu. Starp ne-

daudz zināmiem jāmin beļģu akadēmiskās skolas garā izpildīts zēna

pliknis (Pilsētas mākslas mūzejā); vēl zināms kāds Bērtiņa darināts

portrets un 30-tos gados zīmēta litogrāfija, kas attēlo ielas zēna tipu.
Ciešāki sakari ar latviešu dzīvi ir 1823. g. dzimušam Rubenes pagasta
krodznieka dēlam Jānim Staņislavam Rozēm. Sākumā Roze strādājis

pie vienkārša krāsotāja. Pēc tam iegūst nopietnāku māksliniecisku izglī-
tību. 1861. gadā Pēterpils akadēmija atļauj viņam gleznot pusstāva por-
tretu akadēmiķa grāda iegūšanai

1

. Mākslā Roze papildinājies Minchenē

pie galma gleznotāja Bernharta. Viņš savā laikā rosīgi piedalījies lat-

viešu sabiedriskā dzīvē un bijis starp Rīgas Latviešu biedrības dibi-

nātājiem. Dzīvodams Rīgā, kur arī 1897. gadā miris, Roze gleznojis
daudzportretu, starp tiem pazīstamus sabiedriskus darbiniekus. Valsts

mākslas mūzejā redzam drusku naīvā, bet pārdomātā kompozicionālā
tvērumā Cimzes māsas portretu, kur labi izmantoti gaišo sejas, ap-

kaklītes un roku laukumu pretstati uz tumšā fona. Nobriedis reā-

listisks veidojums, kam nereti piemīt amatnieciska sausuma piegarša,

vērojams vēlākos gados Rozes gleznotās J. Baumaņa, B. Dīriķa, Kr.

Valdemāra v. c. ģīmetnēs. Te vairāk uzsvērtas krāsu nianses miesas

tēlojumā. Pēc Maideļa grebumiem Roze darinājis savā laikā popu-

lāros vēsturiskos gleznojumus: „Pirmie vācu tirgotāji Daugavmalā'V

„Rīgas dibināšana" v. c.

Kā izcils meistars šai paaudzē jāmin Kārlis Hūns, dzimis 1830.

gadā Madlienā, kur viņa tēvs bija ķesteris-skolotājs. Sākumā Hūns

mācās Pēterpils akadēmijā. To beidz 1861. gadā, gūdams zelta mc-
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daļu un mākslinieka grādu par gleznu „Vitauta meita Sofija Vasilija
Tumšā kāzās". Dažus gadus vēlāk kā akadēmijas pensionārs viņš

apmeklē Vāciju, bet pēc tam apmetas uz dzīvi Parīzē. Te Hūnu stipri
ietekmē tolaiku populārā Delaroša romantiski-vēsturiskās gleznas.

Latvju gleznotājs pievēršas franču vēstures skatu tēlošanai, gūdams

slavu gan Parīzē, gan Pēterpilī galma un akadēmijas aprindās. Starp

tām pazīstamākās ir „Bērtuļa nakts priekšvakarā" un „Bērtuļa nakts

aina". Pirmā attēlots ārēji it kā labsirdīgs, bet savā sirdī fanātiski

nikns vecs katoļu karavīrs, kas piestiprina balto krusta zīmi bruņu

cepurei. Otrā redzams skats ap jaunu hugenotu, nogalinātu savā guļam-

telpā. Šajos gleznojumos Hūns reālistisku tēlojumu saista ar roman-

tiskām noskaņām. Tādā reāli romantiskā uztvērumā gan izmanāmas

teātrāla drāmatisma pieskaņas. Minētās gleznās, kā arī karavīru galvu

studijās (Valsts mākslas mūzejā un agrākā Rumjanceva galerijā

Maskavā) vērojama pamatīga, labās akadēmiskās tradicijās izveidota

technika. Hūns iespaidīgi rīkojas ar gaismas un ēnas pretstatiem,
teicami izveido figūras, raksturodams kustības un sejas izteiksmi, kā

arī priekšmetu dažādos materiālus: samta bārkstaino virsmu un

dzelzs bruņu metallisko spīdumu; rūpīgi tēlodams sīkdaļas, viņš tās

saista kopējā gleznas ritmā. Par Hūna nopelniem Pēterpils akadēmija

viņam piešķīra akadēmiķa un profesora grādu, 1871. g. aicinot par

mācības spēku. Hūna gleznieciskais reālisms izpaužas arī ainavās un

žanros, kuros viņš attēlo Francijas dabu un franču zemnieka dzīvi.

Franču skolas izsmalcinātā krāsu valoda, piem., vērojama Valsts māk-

slas mūzejā sastopamā gleznā „Zaļumnieki". Jāatzīmē arī Hūna ievē-

rojamā meistarība akvareļu glezniecībā, par ko starp citu liecina daži

darbi Valsts mākslas mūzejā. Visumā piekļaudamies franču kultūras

ietekmei kā tematikā, tā arī formālā uztvērumā, Hūns palika svešs

toreiz Krievijā valdošiem mākslas centieniem. Starp viņa zīmējumiem

un akvareļiem atradīsim darbus, kas tēlo latviskus motīvus: Jāņu

vakaru Koku muižā 50-tos gados, bet 70-tos gados skatu pie Liel-

vārdes baznīcas; ar lielu sirsnību kādā lapā rādīts darba grūtībās

norūdītais latvju zemnieks no putras kubliņa iebaudot savu vienkāršo

azaidu. Tas liecina, ka Hūns tomēr nebija pilnīgi atsvešinājies savai

tautai; viņš nekad nenoliedza savu latvisko izcelšanos un mirdams

svešumā — 1877. gadā Davosā ar kakla diloni — izteica pēdējo vēlē-

šanos dusēt dzimtenes kapos.
Līdzās Hūnam jāmin viņa jaunākais līdzgaitnieks Kokneses

krodznieka dēls Jūlijs Feders (1838.—1909. g.), pazīstams kā visai

ražīgs ainavu gleznotājs. Sākumā viņš izglītojas mākslas akadēmija

Pēterpilī. Līdzekļu trūkums spiež studijas pārtraukt. Feders apmetas

uz dzīvi Jelgavā, tur darbojas kā zīmēšanas skolotājs un atver ari

fotogrāfa darbnīcu. Liekas, nelabvēlīgie dzīves apstākļi nomāks māk-

slinieciskās tieksmes, tomēr tā nav. Mākslinieks ar savām ainavām,

starp kurām jāmin romantiskā izjūtā gleznotie „Vētras laužņi", gūst

panākumus 1874. g. Londonas izstādē. Tagad iespējams studijas tur-

pināt. Feders sākumā ceļo uz Norvēģiju, bet pēc tam uz Diseldorfu,

mācoties pie Igaunijas vācieša Dikera. Te viņš nostiprinās reālisma

tradicijās un smeļ ierosinājumus arī franču skolas ietekmētos vācu

māksliniekos. Pēc tam mākslinieks dzīvo Krievijā, tomēr nepārtrauk-
dams sakarus ar dzimteni. Jau pārtautojies, viņš 80—90-tos gados

dzīvodams Pēterpilī, uztur sakarus ar jauniem entūziastiem tautie-
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šiem. Savās gleznās Feders tēlojis arī Latvijas ainavas: krāšņo Vid-

zemes Šveici, Gaujas leju, arī Kokneses apkārtnes skatus. Šais aina-

vās Feders parādās kā rūpīgs dabas novērotājs, reālistiskā tēlojumā

ieaužot romantiku. Federam vislabāk padodas miera pilnas ainavas,

kas ver plašas panorāmas, uzsverot ēnu un gaismu rotaļu priekšplāna
koku grupās, krūmos un statot tiem pretim zilgani violetā krāsu aiz-

plīvurojumā izzūdošās mežainu pakalnu tāles. Būvējot savas gleznas

ar nedaudz krāsu — brūni dzeltenīgā, pelēki zaļā un violeti zilā

attiecībām viņš, ar lielu vienkāršību un skaidrību, tver ainavas struk-

tūru (piem. „Kapsēta" Valsts mākslas mūzejā, spēcīgi gleznotās ģipšu
lauztuves v. c). Savas darbības pēdējā posmā mākslinieks jau lietā

gaišākas krāsas, impresionisma ietekmēts. Kā Gaujas leju un līču,

Daugavas krastu tēlotājs, Feders devis vērtīgus sasniegumus mūsu

ainavu glezniecībā.
Grafikas laukā aplūkojamā posmā ievērojamākais meistars ir

1830. gadā Tērbatā dzimušais Augusts Daugulis, pazīstams kā ievē-

rojams koka grebējs, labs illūstrētājs. Sākumā mācījies pie jau mi-

nētā Maideļa, pēc tam Pēterpils mākslas akadēmijā. Pēterpilī nori-

tējusi viņa tālākā darbība. „Pēterburgas latviešu avīzēs" parādījās

Dauguļa zīmētie un grebtie darbi: avīzes galva, pazīstamais zobgaļa

tips ar pīpi; viņš laiž kuplu dūmu un ar satiriķa spalvu graiza biz-

maņus un citus latviešu tautas nelabvēļus; jāmin klasiskie Brenča un

Žvinguļa stāvi, kā arī snaudā iegrimušais veco laiku pārstāvis — biz-

manis. — Rīgā šajā laikā darbojas kā litografs un kokgriezējs Kron-

valda brālis — Kārlis Kronvalds, kas starp citu tēlojis 1873. g. dziesmu

svētku gājienu pie Rīgas Latviešu biedrības. No šiem savrup stāvo-

šiem māksliniekiem mūsu aplūkojuma gaita ved uz nākamo — nācio-

nālās mākslas nodibinātāju paaudzi.

111.

Ap 90-tiem gadiem sākās jauns posms mūsu mākslas attīstībā.

Tautiskās atmodas laikmeta cīņas par latvietību, savu patstāvīgu kul-

tūras dzīvi, biedrošanās tiesību iegūšana bija vareni ietekmējušas mūsu

garīgo un sabiedrisko attīstību. Nācionālā apziņa spārnoja pētnieku
un mākslinieku domu: tvert, tēlot tautas dzīvi, cildinot latvju zem-

nieka gaitas un no senčiem mantotos tikumus, cildinot pagātnes va-

ronīgos cīnītājus. Mūsu mākslas patstāvīgai attīstībai tā bija radušies

daudz labvēlīgāki apstākļi nekā ap gadu simta vidu. Tautiskās ro-

mantikas jūsma un arī jaunie reālisma centieni saviļņo Pēterpilī

jaunos mākslas censoņus, kas izglītojas mākslas akadēmijā un Štig-
lica centrālā zīmēšanas skolā. Rodas nodoms nodibināt mākslas au-

dzēkņu pulciņu, lai biedrotos, kopīgi strādātu un koptu tautisko paš-

apziņu, kā arī mēģinātu pārrunās noskaidrot savus uzskatus mākslas

jautājumos. Šai pulciņā, ko nosauca par „Rūķi", valdīja studentu

korporāciju paražas un tikumi. R. Zarriņam nopelni kā dibināšanas

ierosinātājam un pulciņa dedzīgam darbiniekam. Turpretim par savu

biedru īsto audzinātāju un garīgo vadonikļuva Ādams Alksnis. Bez šiem

diviem, „Rūķī" piedalījās J. Rozentāls, J. Valters, A. Baumanis, V. Pur-

vītis, P. Balodis, J. Jaunkalniņš, J. Libergs, G. Lapiņš, St. Birnbaums

v. c; pēc laiciņa ieradās jauni biedri: J. Madernieks, G. Šķilters, T. Zaļ-
kalns; vēl vēlāk jau K. Brencēns, R. Pērle, R. Pelše, B. Dzenis, A. Ro-
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māns, J. Kuģa, J. R. Tilbergs, P. Krastiņš v. c. Pulciņā bija arī mūziķi:
J. Vītols, P. Jurjāns, P. Jozuus, Zoste v. c. Katra biedra pienākums

bija noteiktā laikā pastrādāt kādu darbu. Pa Lieldienām sarīkoja iz-

stādes, kurās varēja sastapt toreizējo Pēterpils latviešu intelliģenci.
Notika arī mūzikāli priekšnesumi. „Rūķa" dalībnieki centās nodi-

bināt sabiedrībā interesi par mākslu. Parādījās pa rakstam, pa zīmē-

jumam „Austrumā" v. c. „Rūķa" nopelns starp citu ir latviešu māk-

slas nodaļas pievienošana 1896. g. Rīgā sarīkotai etnogrāfiskai iz-

stādei. Jaunie mākslinieki piedalījās arī pašas izstādes izkārtojuma
darbos. Tika zīmētas tautas tipu studijas, gleznotas dekorācijas izstā-

dāmiem priekšmetiem un palīdzēts priekšmetu aistētiski tīkamā no-

vietošanā. Tā bija pati pirmā izstāde, kur sabiedrība iepazinās ar

savu mākslinieku — A. Alkšņa, J. Rozentāla, A. Baumaņa, V. Purvīša,

P. Baloža v. c. darbiem. Neraugoties uz jauno mākslinieku entu-

ziasmu un gribu kalpot nācionālai kultūrai, toreiz vēl neizdevās no-

dibināt ciešākus sakarus ar mūsu sabiedrību. To panāca gadus 10,
15 vēlāk, kad latvju mākslas dzīve Rīgā sāka ievērojami plaukt un

Rīga kļuva par mūsu mākslas veidošanās centru. „Rūķim" neapšau-
bāmi vēsturiska nozīme, kā mūsu mākslinieku pirmām apvienotājam
centram, kurā likti pamati kopdarbībai un nācionālās mākslas tālākai

attīstībai.

Pievēršoties nācionālo māslinieku pirmās paaudzes pārstāvjiem,
viņus iedalīsim 2 grupās. Vieni, galvenā kārtā izteikdamies zīmējumā,
grafikā vai akvarelī, tēlodami latviskus motīvus, pauž tautiskās ro-

mantikas noskaņas reālistiskā noskaņojumā. Viņus neskar laikmeta

gleznieciskā problēmatika. Tādi ir Alksnis, Baumanis, Zarriņš, Li-

bergs, E. Zīverts v. c. Otri, risinādami gleznieciskus uzdevumus gan

impresionistiski reālā, gan dekorātīvā impresionisma un t. s. jaun-
romantisma virzienā, paceļ latvju mākslu Eiropas kultūras līmenī.

Te jāmin J. Rozentāls, V. Purvītis un J. Valters. Līdzās šīm 2 gal-
venām grupām redzam mazāk nozīmīgus gleznotājus, kā. J. Belzēnu,

P. Balodi, bet lietišķās mākslās īpatu ceļu gājēju J. Madernieku. Tāpat
īpatu vietu ieņem T. Ūdris. Apskatīsim sākumā pirmos — nācionāli

romantiskā virziena māksliniekus. To vidū kā ievērojamākā perso-

nība jāmin Ādams Alksnis (dz. 1864. g. Mazsalacā, miris 1897. g.

Rīgā). Alksnis ir pirmais mūsu gleznotājs, kas akadēmiskās studijās,
citu tautu mākslinieku (piem. Galēns, Jernefelds, Risanens, Hof-

mans) darbos gūtās paražas un ierosinājumus patstāvīgi pārvērtē, lai

tais ietvertu latviski izjustu tēlojamo vielu. Krietnās rakstura īpašības:
iekšēja pašdisciplīna, sirsnība un smalkjūtīga atturība, līdzās plašām
zināšanām mākslas jautājumos, nopietnība un dziļais patriotisms pie-

šķīra Alksnim laika biedru vidū garīga vadītāja, ceļa nospraudēja
lomu. Viņš pareizi saprata, kāda ievērojama audzinātāja nozīme

mākslā ir tautas dzīves tēlojumiem. Gan krievu reālistu, bet jo sevišķi
somu un arī vācu (L. Hofmans) mākslinieku sasniegumi nostiprināja
Alksnī un viņa domu biedros šo pārliecību. Alksnis pirmais mūsu

mākslā apzināti nosprauda tautisko sadzīves skatu — nācionālā žanra

problēmu. Savas idejas viņš mēģināja arī pats piepildīt, bet nejaušā

traģiskā nāve pārtrauca mākslinieka meklējumus un pasākumus.
Vispār Alkšņa nodomi ir lielāki un pārāki par viņa izteiksmes un

piepildījuma spējām. Savu ceļu viņš sāk atrast akadēmijas studiju
laika (1883.—1892. g.) pēdējos gados un pēc akadēmijas beigšanas,
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noteiktāki izkopjot savu īpatnību. Ar nopietnību un neatlaidību

Alksnis zīmējumos un akvareļos pūlas izstudēt kādu motīvu — mal-

kas cirtēju, kartupeļu racēju, lopu dzirdītājas, pārceltuvi v. tml.

daudzās novirzībās. Reālistiskā uztvērumā viņš tiecas vienkāršot

formu, sevišķu uzmanību pievēršot kompozicijai: horizontālo un ver-

tikālo līniju līdzsvarošanai, laukumu un līniju ritmam. Bieži vien

neapmierināts ar iznākumu, viņš darbus iznīcinājis. Alksnis sevišķi

iemīļojis 3 galvenos tematus — lauku darbu, latvisko pagātni, senču

brīvības cīņas un, beidzot, pasaku tipus. Nepretenciozi, bez ārējas
meistarības spožuma un tomēr mākslinieka iekšējā skatījumā patiesi

izjusti un dziļi pārdomāti uz nelielām zīmējuma lapām Alksnis tēlo

lauku darbu darītājus un darītājas pagalmā, tīrumā, apsnigušā laukā.

Viņš ver latvju zemnieka eksistenci: lielo skaidrību, nopietno klu-

sumu, ar kādu arāji un malkas cirtēji iet savās ikdienas gaitās, kur

sīksta izturība vienojas ar ticību darbam. Tā Alkšņa māksla ārēji

kautri, bet iekšēji ar vīrišķīgu spēku skaras zemnieka dvēselei un

zemnieciskai dzīves izjūtai. Vienkārši un saskanīgi savā darbības

ritmā, kā cildeni darba simboli, aug no zemes latviskie stāvi. Ne dzīves

ārējie sīkumi, bet notikumu iekšējā jēga rūp Alkšņa reālistiskam vei-

dojumam. Līdzās latviskai tagadnei, Alksnis ar lielu dedzību studē

tautas pagātni, senos kareivju tipus, apģērbus un ieročus. Protams,

vēsturiskās patiesības ziņā šiem darbiem ir savi trūkumi. Viņa kuršu

un zemgaļu varoņos un varonēs pavīd ģermāniskie paraugi. Tomēr

aplami būtu mākslinieku vainot šādās kļūdās, jo latviskā archaiolo-

ģija toreiz bija nekopts tīrums. Tamdēļ nācās pieslieties svešiem pa-

raugiem. Neraugoties uz visu to, jāliecina, ka Alksnis teicami izjūt
senatnes garu. Ar romantiķa pacilātību viņš tēlo seno zemgaļu brī-

vības cīņas. Sevišķi izteiksmīgi ir zirgu un jātnieku tēlojumi. Vien-

kāršība un svinīgums iezīmē senču karavīru diženos stāvus, šos teiks-

mainos sirotājus jātniekus, neveikli pasmagos, bet drošos kuršu un

varagu jūras braucējus ... Līdzās reālās dzīves un romantiskiem se-

natnes motīviem, ievērību pelna Alkšņa pasaku tipi. Arī šais pirmos
mēģinājumos rādīt latviskās pasakas pasauli jūtama zināma vācu

paraugu ietekme. Un tomēr, piem., ar atjautību un humoru tvertos

velnu tipos, kas sasēduši uz nocirstā koka stumbra, vai atkal laiski

gozējas pļavmalā, tielējas ar ganiem, sacensībā ar garausi jož mēli

izkāruši, mākslinieks skaras tautas garam pasakainības izjūtā .. .

Daudz neizlīdzinātāki nekā Alkšņa darbos, viņa studiju biedra

Artura Baumaņa (1866. —1904. g.) zīmējumos un gleznās saduras aka-

dēmiskais konvencionālisms ar tautiskas romantikas un reālisma

centieniem. Pēterpils akadēmijas studiju laikā (1885.—1891. g.)

pseudoklasicisma garā darinātas daudzās vēsturisko un bīblisko skatu

kompozicijas. Interesantāki ir Baumaņa tēlotie latviešu zemnieku

tipi, sadzīves skati, senlatvju karavīru, tērpu, ieroču un vēsturisko

ainu studijas un kompozicijas. Eļļas gleznas Baumanim nepadodas,
toties labākie akvareļi un zīmējumi liecina dzīvu, temperamentīgu
uztvērumu, kur novērotāja reālista spējas saistās ar romantiķa fan-

tāziju un netrūkst arī humora. Smailā un drošā zīmuļa rakstā Bau-

manis tēlo lauku krogu ar dzērājiem večiem, jauniem puišiem, izma-

nīgo krodznieku, zīmīgi un asi rādot mīmikas rotaļu, kustību nianses.

Viņš tēlo zemniekus ceļa gaitās un pilsētā, gan atkal ver klaidoņu un

pilsētas padibeņu tipus, ar kādiem tam nereti nācās sastapties savā
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dēkainā klaidoņa dzīvē. Tautiskās romantikas noskaņas noteic Bau-

maņa illūstrācijas tautas dziesmām un Latvijas pagātnes tēlojumus.
Lielākos darbos eļļā — „Likteņa zirgā" un „Kūri sadedzina savus

mirušos" — akadēmijas rutīnas ārišķības, gluži saprotamas nepa-
reizības tērpā, ieročos un tipos tomēr nespēj aizēnot Baumaņa dze-

jisko senatnes skatījumu. Kādu drosmi, vīrišķīgu sparu pauž, piem.,

senlatvju karavīra galva kādā citā zīmējumā un arī gleznojumā!

Saguruma un pagrimuma iezīmes pēdējo mūža gadu darbos arī vēl

pilnam neaiztumšo apdāvinātā zīmētāja un illūstrātora talantu, kam

nebija lemts izveidot bagātās dotības. Tomēr Baumanim kā pirmām

latvju vēsturiskās glezniecības pasācējam ir savi nopelni nācionālās

mākslas attīstībā.

Naivākas un izpildījuma ziņā nemākulīgākas, bet ar savu roman-

tisko, pat sentimentālo noskaņojumu laikmetam raksturīgas ir Štig-
lica skolu beigušā J. Liberga litogrāfijas „Austrumā" 80-to gadu
beigās. Tajās redzam zemniekus, kas atnākuši pie kaktu advokāta

meklēt padomu („Uz šo funkti mēs viņu ķersim") vai atkal zeltenes

tautiskos tērpos, kas zīlē ar mārītes lidojumu („Lingo, Grietiņa, kurp
tu skriesi"). Interesantāki ir Liberga akvareļi, kas parādījās gan vācu

mākslas biedrības salonā (1900. g.), gan, desmit gadus vēlāk, pirmā
latviešu mākslinieku izstādē. Tanīs — bērzu birztalu un lauku ceļu
tēlojumā pievakarē, ceļoties miglai, izskan skumjas jutoņas.

Šai grupai pieskaitāms arī Štiglica mākslas skolas audzēknis gra-

fiķis R. Zarriņš (dz. 1869. g.), kas guvis populāritāti ar saviem spal-
vas un ogles zīmējumiem, akvareļiem, asējumiem, litografijām. Viņa
mākslas pamatā ir neatlaidīgs darbs. Vācu meistaru ietekmēts, Zar-

riņš ar konvencionālu naturālismu tēlo latviskos motīvus, paužot ro-

mantisku izjūtu. Sevišķi tuvi viņam pasakaini motīvi. To liecina viņa
tautas dziesmu un pasaku illūstrācijas, bet vēl vairāk pazīstamais
ofortu cikls „Ko Latvijas meži šalc". Te Kurbads cīnās ar deviņ-

galvaino velnu un sumpurni; meža biezokņos, kurus tā iemīļojis
R. Zarriņš, starp kupli lapoto koku stumbriem rēgojas raganas pus-

sagruvusī mājiņa, un tajos norit teiku varoņu gaitas. Dažos darbos

čaklais grafiķis atsakās no sīkdaļām, stilizējot formu, kā, piem., pa-

zīstamajā asējumā „Dzejnieka kaps", kur pāri tumšiem sastingušiem

ūdeņiem virs kapa līkst sēru vītols ar putniņu zaros. Kā mākslas

akadēmijas grafiskās darbnīcas vadītājs Zarriņš dažā ziņā ietekmējis

savu daudzo audzēkņu — K. Krauzes, Fr. Banges, J. Šternberga,
M. Mucenieces, A. Drekslera, J. Apiņa, Ed. Dzeņa v. c. gaitas. Inte-

resēdamies par tautas rakstu, to studēdams, Zarriņš ierosina gan

Vecpiebalgas audējus, gan Smiltenes podnieku Drandu smelt tanī

sastopamos motīvus. Līdzās Zarriņam jāmin cits Štiglica skolas au-

dzēknis Ernests Zīvarts. Savos asējumos viņš tēlo latviskās mazpil-

sētas klusos stūrīšus. Populāritāti guvusi smalkā svītrojumā izpildītā

dzejnieka Raiņa ģīmetne.
Par T. Ūdri nāksies runāt vēlāk; jāpiemin vēl savrup stāvošs

mākslinieks, latviski izjustā ornāmentā meistars Jūlijs Madernieks

(dz. 1870. g.), kas ar saviem sacerējumiem ir jūtami ietekmējis mūsu

daiļamatniecību dažādās nozarēs: audumos, mēbeļu rūpniecībā, sienu

rotājumos v. c. Madernieka pasaule ir plaknē veidotais stūraini lauz-

tais raksts, kas sevišķi krāšņi izveidojas daudzkrāsainās dekorātīvās

kompozicijās. Šādu kompoziciju raksturīgi paraugi sakopoti viņa
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krājumā „Raksti". Smeldams ierosinājumus latvju tautas raksta ba-

gātos apcirkņos, Madernieks ir izveidojis savu individuālu dekorātivi

ornāmentālu stilu. Kompozicijām smelti motīvi un ierosinājumi gan

augu un dzīvnieku valstī, gan tīri ģeometrisku veidolu rotaļā. No

sīku daļiņu — kvadrātu, rombu, trīsstūra mozaīkas viņš darina, va-

doties no ritma izjūtas, šos īpatos ornāmentālos organismus, kas nav

sausas schēmas, bet savā struktūrā pauž ritma un pretstatu likumību,

pakļautu līniju un formu mūzikai. Drīz šie veidojumi skan gaišā

allegro, drīz drūmākā un svinīgākā gravē izjūtā. Drīz formas raisās

vieglos, liegos stiegrojumos, drīz atkal sabiezē vienlaidu laukumos,

paužot kādu teiksmainu izjūtu, kas nav pasakāma konkrētos priekš-
statos. Lielu vērību savās kompozicijās Madernieks arī veltī krāsai,

liekot auksto un silto toņu pretstatiem skanēt gan mažorās, gan mi-

norās toņu kāpēs, kas dažreiz valdzina ar savu krāšņumu un dzid-

rumu. —

Tagad pievērsīsimies otrai nācionālās mākslas nodibinātāju gru-

pai, māksliniekiem, kuru sasniegumi vērtējami Eiropas mērogā.

Saldus pagasta kalēja dēls Jānis Rozentāls (1866. —1916. g.), lai

gan, apaugļodamies svešās ietekmēs, svārstījies savā mākslinieciskā

attīstībā, tomēr ir latviskākais un, gribētos teikt, savā iekšējā dzīvē

bagātākais starp mūsu gleznotājiem. Cik apdāvināts, tik jūsmīgs,

impulsīvs; jaunu un tomēr ne pārāk galēju mākslas ceļu gājējs, gan

piekļaudamies pilsoniski mierīgai eksistencei un tomēr paturēdams
kaut ko no bohēmieša un meklētāja nemiera, -— Rozentāls saglabā
savas personības kodolu pat savam aicinājumam svešākās un daž-

kārt kompromisu tekās. Arī cauri svešai čaulai pārliecinoši izstaro

viņa saulainās un sapņainās dabas maigais siltums, redzams izcila

meistara vēriens. Rozentālu dziļi saviļņo Alkšņa uzrādītā latviskās

mākslas problēma. Kā kopīga ticības apliecība, Rozentālam rakstot

par Alksni, skan vārdi par māksliniekiem, kas zaudējuši garīgās saites

ar savu tautu: „Apstulboti no cittautu spožajiem paraugiem, tie

aizmirst, ka īsta patiesa kultūra un māksla ir pamatojama uz tautas

garīgajām īpatnībām, uz tām iedzimtajām dvēseles sevišķībām, kādas

katrai tautai par sevi piemīt. Svešas kultūras pārstādīšana tikai no-

ved uz nīkšanu un izvirtību, jo 'tā iekšķīgi paliek sveša tautas dvē-

selei." Un Rozentāls savā mākslā ir pratis būtiski pieskarties tautas

dvēselei. — Daudzpusīgs savos centienos un tematikā, viņš gleznojis

gan sadzīves skatus, žanrus, ganreliģiska satura gleznas, gan ģīmetnes

un ainavas, ar saviem sasniegumiem gūdams atzinību nevien dzim-

tenē, bet arī ārpus tās. Agrā jaunībā mācījies pazīt dzīves grūtības

un patstāvīgi pelnīt, Rozentāls sākumā strādā kā māceklis pie krāso-

tāja meistara, bet pa vakariem mācās zīmēt pilsētas amatniecības

skolā pie O. Felsko. 1888. gadā jaunais censonis iestājas Pēterpils
mākslas akadēmijā un to pabeidz 1894. gada rudenī ar pirmās šķiras
mākslinieka grādu par darbu „No baznīcas" (pilsētas mākslas mū-

zejā). Un nākamu gadu, jau minētā etnogrāfiskā izstādē Rīgā, jaunais
mākslinieks ar šo un citām gleznām („No kapsētas", „Krogū" v. c.)

guva spīdošus panākumus. Ar to Rozentāls savas attīstības pirmā

posmā bija devis liela stila piepildījumu Alkšņa nospraustiem uzde-

vumiem, nodibinādams latviskās zemnieku dzīves glezniecību. Sirs-

nīgi, skaidrā un pārliecinošā reālistiskā tēlojumā Rozentāls rāda sa-

vas dzimtenes ļaudis darbā un atpūtā. Lūk, gaišā svētdienas miera



"Pie ābeles". J. Rozentāla (1866.—1916.).
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noskaņā no gleznas dziļumskata, kur redzama pakalniņā kapsēta vai

baznīca ar balto torni uz zilā debesu fona — skatītājam tuvojas lēnā

gaitā zemnieciskie stāvi. Ar labsirdīgu humoru mākslinieks pakavējas

pie druknā, pašapzinīgā pagasta tēva, kas tveicē noslauka pierē
sviedrus, ar bijīgu nopietnību vēro vecu rokpeļņu pāri, kuru muguras

salīkušas ilgo darba gadu smagumā, ar patiku noskatās dzīves prieka
un spēka pilnā jaunā paaudzē: meitās, gaišās blūzītēs, baltos galvas

lakatiņos, slaiki noaugušos puišos. Viņu sejas izstaro gaišumu. Nav

aizmirsti arī lauku švīti un pa pilsētas modei ģērbtās jaunavas; bet

ilgi skatītāja atmiņā, varbūt, iespiežas vecā aklā übadze, ko pie rokas

ved meitene, un vecais übags, kas, uz akmens sēdēdams, lūdz dā-

vanas. Citur atkal — paveras lauku saime svinīgā svētdienas rīta

pātaru noskaņā. Sirmais patriarchs — vecais tēvs cienīgi sēž galda
galā pagalmā, lasīdams dievvārdus, bet apkārt saime, lieli un mazi.

Ne mazāk dzīvi un sirsnīgi Rozentāls tver darba gaitas siena laikā,

rāda ģimeni azaidā vai atkal pakavējas pie tirgus raibās ņudzoņas
Saldū un ieskatās arī plašajā piedūmotajā krogus istabā, kur sasta-

pušies pagasta amata vīri: vecākais, rakstvedis, tiesas piesēdētāji. . .

Tādi ir notikumi, pie kuriem mīl pakavēties Rozentāls. Viņa veidoli

jau kļuvuši klasiski mūsu mākslā, ietekmējot tās attīstību. Tie atklāj

latvju zemnieka eksistenci gaišā, romantiski liriskā izjūtā, lai gan

pats tēlojuma veids ir reālistisks. Rozentāls rāda dzīves un darba

prieku, iekšējas sirdsšķīstības piestarotu dzīvi, kas it kā aug pati iz

sevis un noslēdzas sevī, bez mocošām problēmām un iekšējām sa-

dursmēm. Droši un nesatricināmi tā seko savai iekšējai kārtībai,

sakņojoties dziļu tradiciju slāņos. Romantiskā apgarotība, ar kādu

skatīta šī zemnieciskā dzīve, raisās raksturīgā krāsu valodā. Piesā-

tinātas, bet harmoniski maigas un it kā viegli aizplīvurotas ir šīs

sudraboti zaļā, rožainā un zilā zieda kāpes. Lai figūras būtu plastiskas,

stingri tverti gaismu un ēnu pretstati. Krievu, bet it sevišķi somu

reālistu ietekme šais Rozentāla darbos pārkausēta īpatās izteiksmes

vērtībās, latviskās dzīves izjūtā. Tālākā attīstībā Rozentāls novēršas

no tik apsološi sāktās reālisma stigas. Viņa tālākos centienus noteic

2 virzieni: jaunromantikas simbolisms un impresionisms. Pirmā vir-

zienā, jaunromantismā, latvju meistars nāk sakarā ar vācu un somu,

bet otrā — impresionismā ar franču mākslu. Kā jaunromantiķis
Rozentāls vairs nesamierinās ar ikdienas dzīves tematiku, bet pie-
vēršas fantāzijā skatītai pasaulei, teiksmainam skaistumam. Māksli-

nieka uzskatos un dvēselē bija noticis lūzums. To sekmēja sadursme

ar dzīves īstenību, nelabvēlīgiem apstākļiem Saldū, kur Rozentāls bija

uzbūvējis darbnīcu, gan pēc tam, 1901. gadā, no turienes pārejot uz

Rīgu. Arī Rīgā tolaik bija sīvi jācīnās eksistences dēļ, jo sabiedrība

vēl maz interesējās par nopietnu mākslu un tās mākslas izpratne

bija neizkopta, cienījot omulīgu salkanību un banālo. Pāreja no

reālisma uz simboliku vērojama darbos „Nāve", „Lietuvēns". Reā-

listiskā tēlojumā meklētas baismas, neparastas noskaņas. Tāda kon-

flikta situācija tverta „Nāvē", kur jaunā māte, no darba nākdama,

apsēdusies mežmalā un mēmā sastingumā izmisusi raugās uz bērnu

klēpī, kam salīkusi baltā kalsnējā sieva ar sirpi rokā jau uzpūtuši
salto dvašu. Zili pēlēkā nakts krēslā žņaudz gulētāja krūtis jauna
sieva — lietuvēns. Citos darbos sastopam vairāk dekorātīvu un stili-

zētu uztvērumu, pasvītrojot dīvaini izlīkumoto līniju ritmus. Piem.,
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allēgoriskā sievietes figūrā, teikā, kas skandina kokli, vai mirušās

aizplīvurotā parādībā starp trausliem lielo bērzu stumbriem ezermalā.

Šie tēli kļūst par kādas citas noslēpumainas pasaules simboliem.

Dažreiz romantiskie motīvi iegūst impresionistisku ietērpu ar šim pos-

mam raksturīgām gaiši blāvām it kā krītamām zieda kāpēm. Starp
citu to redzam tēlojumos, kuros Rozentāls rāda latviskā garā teiku

pasauli: „Gulbju jaunavā", „Spīdolā un Lāčplēsī". Tiklab reālistiskos

sadzīves tēlojumos, kā arī jaunromantisma centienos ievērojama loma

ierādīta stāstītājam saturam. Citādi tas ir Rozentāla impresionistiskos
darbos, kur centrā izvirzītas tīri mākslinieciskas problēmas: gaismas

un gaisa mainīgo efektu rotaļa dzidrās, maigi rozentāliskās krāsās.

Piem., pazīstamā gleznā „Veļas mazgātājas" (Valsts mākslas mūzejā)
saulainā apgaismojuma kustība krastmalas koku lapotnē, ūdenī un

sieviešu stāvos, vai vienā no interesantākiem Rozentāla impresionis-
tiskiem darbiem, 1905. gadā veiktā studijā ~Zem pīlādža" (Valsts
mākslas mūzejā). Līksms mirdzums te izskan mātes gaišā tērpā;
nesdama uz rokas bērnu, pastaigājoties dārzā, viņa nostājusies zem

pīlādža. Spēcīgos otas triepumos skan sauļainā krāsu simfonija:
baltais — uzvalkā, dzeltenīgi sārtais — sejās un ogu ķekaros, brūni

zaļais — lapotnē. Jāatzīmē, ka mātes un bērna motīvs Rozentālam

vispār ir tuvs. Daudzās variācijās, dažādā uztverē viņš tēlo māti ar

bērnu, dvēseliska siltuma un klusuma atmosfairā, kurai aužas cauri

Rozentāla dzīves izjūtai raksturīgā intimitāte un gaišums. — Dzīvo-

dams bagātu iekšēju dzīvi, Rozentāls ir vispusīgs savā mākslā. Līdzās

žanram jāmin viņa ģīmetnes. Šai nozarē Rozentāls ir izcils meistars.

Arī ģīmetņu glezniecībā redzam attīstību no reālisma uz stilizāciju un

dekorātīvu impresiju. Minēsim, piem., gleznotāja V. Purvīša reālis-

tisko portretu Rozentālaattīstības pirmajā posmā un M. Vīgneres-Grīn-
berģes zeltaini sarkani melnā veidoto dekorātīvo ģīmetni 1916. gadā
(V. m. m.). Raksturīgi tvertā ārējā līdzībā Rozentāls savos portretos

prot izteikt intimu iekšēju noskaņu, kas it kā izplūst no cilvēka, pil-
dīdama viņa apkārtni. Rozentāla gleznotie cilvēki vēršas pret skatī-

tāju, nodibinot ar viņu dvēselisku kontaktu. Beidzot jāmin arī dau-

dzās Rozentāla ainavas, kur rādīta gan dzimtenes daba, gan māksli-

nieka otrās dzimtenes — Somijas klinšainā zeme. Viņa tēlotos Gaujas

līčos, bērzu birzīs, Latvijas pakalnos un laukos, klusos miestiņos

liega saulainība savijas ar skumjumu, arī te atverot rozentāliski lat-

visko pasauli. . .

Rozentāla jaunākais laika biedrs, mūsu ainavu glezniecības ievē-

rojamākais meistars Vilhelms Purvītis (dz. 1872. g. Jaunpils pag.)
nevien paceļas Vakareiropas mākslas augstumos, bet arī iekaro sev

tur vietu. Pilns vērsmaina spēka, kuru vada stingra griba neatlaidīgi
sekot reiz nospraustam uzdevumam, Purvītis nodibina liela stila tra-

dicijas latviešu lauku skatu glezniecībā un iespaidīgi noteic tās tālāko

attīstību vidējā un jaunā paaudzē. 18 gadu vecs Purvītis iestājās

Pēterpils mākslas akadēmijā, tur mācījās pie ainavista Kuindži, kas

piegrieza vērību gleznas kompozicijai, formu stilizācijai un gaismai.
1897. gadā viņš spīdoši beidz šo darbnīcu ar pazīstamo gleznu «Pē-

dējie stari", iegūdams Romas stipendiju. Te tēlodams agrā pavasarī

Daugavas krastus saulei rietot, vai kādā citā, Pilsētas mākslas mūzejā
atrodošā darbā „Vakara krēslā

'
tverdams pelēki zaļā noskaņojumā

rudens pievakares ainu, Purvītis reālistiskā veidojumā meklē no-
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skaņas. Šais agros darbos manāmas krievu gleznotāja Levitāna, arī

norvēģa Taulova ieskaņas. Tomēr jau arī te jaunais meistars no-

pietni studējis gleznas uzbūvi, meklējis sev īpato vienkāršību krāsu

laukumu un formu līdzsvarošanā. Drīzi vien Purvītis nostājas uz

individuālu meklējumu ceļa impresionisma un stilizējoša dekoratīva

impresionisma centienos. Impresionismam — dabas mainīgo acu-

mirklīgo krāsu iespaidu tēlošanai
—,

kas vakaru zemēs jau bija pār-
dzīvojusi vētru un dziņu laikmetu, Purvītis izkaro vietu mūsu mākslā,.

Tiesa, impresionisms ar krāsu sadalīšanu gaismā, zili violeto ēnu

lietošanu, jau vērojams arī Rozentāla dažos pirmā posma darbos.

Tomēr Purvītis pirmais konsekventi risinājis šīs problēmas. Tāds

gleznošanas veids ar drošo un sparīgo otas triepumu Rīgas publikai
likās neparasts. Purvīša darbiem 1898. g. parādoties vācu mākslas

biedrības izstādē, jaunam māksliniekam jāsaņem daudz nepamatotu
asu uzbrukumu. Viņa darbos redz paviršību un pārspīlētu moder-

nismu. levērojamie panākumi gan Pēterburgas, gan Vakareiropas
izstādēs, kurās mākslinieks iegūst goda balvas, drīzi vien sagādā
atzīšanu un cieņu arī dzimtenē. — Purvīša mākslas raženākie sa-

sniegumi rodami sevišķi viņa darbības pirmskara posmā no 1898. līdz

1904. gadam. Bet atplūdu brīžos, lai gan Purvīša attīstība norit ievē-

rojami secīgi un viņš spējis vairāk par citiem mūsu gleznotājiem
nobriest līdz gatavībai un noskaidrot sevi, rodas arī kompromisam
tuvi darbi. Kā dekorātīvs impresionists Purvītis parādās it īpaši
daudzās dabas studijās, kurām viņš nododas ar lielu aizrautību. To

redzam, piem., spēcīgā plankumu rotaļā gleznotos jūras, Daugavas

ūdeņu skatos, kur mutuļainā dinamikā cits caur citu jaucas viļņu,

mākoņu un dūmu masu kustība, sauļaino krāsu vizmā Rēveles mo-

tīvu tēlojumā, pavasara un rudens skatos, ziedošos kastaņos ... To-

mēr tīri impresionistiskā gaismas un krāsu iespaidu glezniecība Pur-

vīti neapmierina. Viņš negrib tikai tvert mainīgos redzes iespaidus
dabā. Dabas studijas ir līdzeklis, ierosinātāja viela tālākam veido-

jumam — sevī dusošai gleznai kā veselam. Tā līdzās impresionistiskai
analizei Purvītis meklē glezniecisku sintēzi, uzsverot vadītāju līniju
ritmu

un zieda laukumu dekorātīvo nozīmi gleznās. Sintezēs meklē-

jumi formu un krāsu dekorātīvi izjustā uzbūvē tuvina Purvīša cen-

tienus dažiem pēcimpresionisma meistariem (piem., Leistikovam).
Purvīša tēlotās latviešu ainavās valdzina mākslinieciskā spēcīgā dabas

izjūta. Tēlojot dabu, Purvītis ar mākslinieka taktu panāk iespaidīgu
līdzsvaru starp veidojamo priekšmetu un krāsu valodas dekorātīvās

loģikas prasībām, piegriežot lielu vērību zieda attiecībām un krāšņu-
mam smalki izkalkulētā laukumu un līniju ritmā. Par Purvīša kolo-

rista spējām starp citu liecina dzidri skanīgais zieds varenās agrīno

pavasaru ainavās, ar bērzu birzīm, milzīgiem čagana sniega klāstiem,
tālēs aizejošiem ūdeņiem. Marta saulē sudraboti pelēkā un violetā

kūstošā sniega joslās stiepjas zilas garas ēnas. Pretim debesu zilgmei

pāri tumšiem ūdeņiem majestātiski paceļas rūsgani violeto bērzu

birztalu kompaktās sienas. Un ziemas naktīs mēnesnīcas vizmā izaug

zilpelēko toņu samtainā dziļumā mežu tumšās masas un apsnigušie
lauki vai atkal kailo vītolu gredzenveidīgas kustības. Rudens ainavās

Purvītis liek iekvēloties zeltainai oranžo, brūngani sārto toņu harmo-

nijai. Vasaras ainavas valdzina sulotais koku zaļums. Un citās aina-

vās pavasaros un rudeņos mākslinieku saista sidrabaini pelēkie toņi,
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dūmiem līdzīgas vijīgas formas, kas pauž klusas liriskas izjūtas.
Purvīša ainavās atmests nejaušais, meklējot dabas būtisko kodolu.

Līdzās gleznieciskam instinktam te runā apsverošais prāts, kas ne-

jaušo dotību saista pārdomātā gleznas organismā, nereti sasniedzot

monumentālitātes iespaidu. Tamdēļ aplami ir Purvīti saukt par

naturālistu. Viņš negrib tēlot tieši doto dabas izgriezumu, bet meklē

gleznās dabas iespaidu sintēzi. Dekorātīvā formu uzbūve, kas panāk
varenuma iespaidu, ir Purvīša ainavu pamats. Aiz grandiozi plašiem

priekšplāniem, sniega un ledus klājieniem, pavasaru ūdeņiem paceļas

svinīgā mierā bērzu kolonnas, izteiksmīgi pasvītrojot stāvteko un gul-
teno līniju vērtības. Šais Purvīša darbos viss skan kā svinīga hēroiska

mūzika; dzimtenes daba parādās apskaidrota un cēla savā cildenumā.

Purvītis latviskā ainavā skata lielo mieru, diženumu, tās klasisko pa-

veidu. Rādot latviskās dabas varenumu, mūsu ievērojamais meistars

padziļina impresionistiskās skolas tradicijas, meklējot personīgi izjustu
dekorātīvu sintētisku stilu. Pēckara gados Purvītis savus tālākos mek-

lējumus ievirza moderno centienu gultnē. Vecos mērķus viņš grib reā-

lizēt ar jauniem līdzekļiem. Viņš aizvien vairāk vienkāršo laukumus,
atraisās no tēlotājas nozīmes, uzsverot tīro krāsu dinamiku un zieda

patstāvīgo nozīmi. Šie pēdējo 15 gadu meklējumi ir daudzzaraini:

mākslinieks rada veselus ciklus: Latgales ainavas, Jūrmalas pilsētas

un Lielupes skatus, brīvas kompozicijas, kurās valda svabadas glez-
nieciskas rotaļas tieksmes drīz intimās, drīz drāmatiski spriegās no-

skaņās.
Līdzās Rozentālam un Purvītim jāmin latviskai kultūrai vēlāk

atsvešinājies Jānis Valters (dz. 1869. g. Jelgavā, miris 1932. g. Vācijā).
Arī viņš savā attīstībā pārdzīvo vairākus posmus. Mācīdamies Pēter-

pils mākslas akadēmijā, Valters sākumā pieslienas reālismam. Par

to liecina 1894. g. glezna „Pie ostas", kur tēloti ūdens malā makšķe-

rētāji zēni. Tālāk notiek virzīšanās uz impresionisma pusi; to redzam

1897. g. diplomdarbā «Jelgavas tirgus" (Valsts mākslas mūzejā), kurā

impresionistiski smalkais apgaismojuma efekts dāmu figūrās priekš-

plānā, zeltaini rožaini apsauļotās zemes kopējā tonī un zili violetās

ēnās; bet tirdznieku figūrās, kokos un namos dibensplānā — ar

brūngani pelēko ēnu akcentiem — jūtams reālisms. Tādā pašā aka-

dēmiska impresionisma garā starp citu gleznota pazīstamā ainava

~Pīles" ar spilgto dzelteni zaļo laukumu rotaļu krastmalas zālē un

pelēki violetiem toņiem peldošās pīlēs, dīķa ūdens viļņojumā un

mākoņu atspulgos. Valtera ainavām nav Purvīša varenuma. Viņa
māksla ir smalkjūtīga, atturīga, pat prātnieciska. Valtera gleznās

galvenā kārtā valdzina izsmalcināti mūzikālā krāsu valoda: šie deli-

kātie, vārdos tik grūti pasakāmie, caurspīdīgie zeltaini zaļganie un

iebrūnie pustoņi. Vienkāršos motīvos: pavasara saules apmirdzētos
bērzos, parka stūrī ar veciem kokiem, peldētājos zēnos, smilšainā

upes krastmalā Valters parāda meistarību niansētā krāsu uztverē: ar

kādu smalkumu viņš tver zeltaini brūno ūdens viļņu un smilšu toņus,
vai atkal vieglās koku ēnas, vai mirdzoši zilgano pavasara debesi, kas

pārliecinoši harmonē ar violetiem bērziem. Ne mazāk raksturīgas
Valteram ir noklusinātos, zaļgani blāvos, sidrabainos toņos ieturētās

ainavas (piem., «Pavasara ainava" V. m. m.). Tajās gan kokos, zemē,

ūdenī, kas parādās vieglā aizplīvurojumā, izskan elēģiska sapņaina
smeldze. Šis skumjums mūzikāli dzejiskās noskaņās izpaužas arī
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vācu jaunromantisma garā gleznotos darbos, stilizējot formu un mek-

lējot dažkārt mistiski krēslainas jutoņas. Nobriedušu techniku un

objektīvu uztveri Valters uzrāda savos portretos. Pēc 1905. gada

atsvešinājies latvju mākslai, viņš vēlāk pieslienas savā īpatā uztvērumā

vācu ekspresionismam. Gan arī šais pēdējo gadu darbos vērojami
izsmalcināti krāsu ritmi, ekspresīva līniju rotaļa, tomēr, atsvešinājies
saknēm, no kurām izaudzis, nokļuvis tečrētisko refleksiju varā, māk-

slinieks it kā zaudē pats sevi...

Līdzīgi Valteram, savai tautai atsvešinājies viņa studiju biedrs

Pēterpils akadēmiju beigušais Jēkabs Belzēns (dzimis 1870. g.), kurš

savās gleznās pieslienas dekorātīvam impresionismam. Daži viņa
darbi parādījās pirmā latviešu mākslinieku izstādē; dzīvodams Ber-

līnē, viņš darbojas grafikā,. Krievijā pazuda latvju mākslai arī Pēteris

Balodis (1867.—1919. g.), kura drusku saldenā uztvērumā gleznotā
sadzīves aina pie kāršu licējas atrodas Pilsētas mākslas mūzejā.

IV.

Rozentāla un Purvīša māksla manāmi ietekmēja nākamo — vi-

dējo mākslinieku paaudzi. Pirms pievēršamies šīs paaudzes māksli-

niekiem, minēsim dažus vārdus par laikmeta apstākļiem. Vidējās

paaudzes veidošanās un darbošanās laiks notiek vai nu īsi pirms vai

pēc 1905. gada. 1905. gads spēcīgi saviļņoja mūsu kultūras un sa-

biedrisko dzīvi. Latvju intelliģence, starp tiem arī mākslinieki, šai

laikā krievu valdībai iesniegtā petīcijā prasa kultūrālu autonomiju.

Petīciju parakstīja Rozentāls, bet atteicās parakstīt Purvītis un Val-

ters, šai ziņā atsvešinādamies no latviešu sabiedrības. Kultūrālās

patstāvības doma, nācionālās mākslas nodibinātāju vadītāja zvaigzne,
aizvien vairāk nobriest un nostiprinās latvju mākslinieku saimē. Mūsu

mākslinieki asi izjūt apvienošanās nepieciešamību. Bija mēģinājums
jau 1904. gadā sarīkot kopīgu latviešu mākslinieku izstādi Rīgā, bet

tas netika piepildīts. Latvju mākslinieku vairumam trūka izstāžu

telpu, bija jāapmierinās ar nepiemērotām telpām privātos salonos

(Rieksta, Saulītes-Meldera), pat dzīvokļos. Rīgas pilsētas mākslas

mūzeja izstādes telpas tika atdotas vācu mākslas biedrībai un tālab

palika nepieejamas latvju mākslinieku vairumam gan atsevišķām,

gan kopīgām patstāvīgām izstādēm. Rūgtums un sašutums par šādu

netaisnu latvju kultūras interešu nonievāšanu izskan latvju māksli-

niekos, sabiedrībā un presē. — Apvienošanās kopēji sarīkotā izstādē

izdevās tikai 1910. gada vasarā. Pa V. dziesmu svētku laiku pilsētas
reālskolas telpās notika pirmā latviešu mākslinieku izstāde. Lai arī

tai bija savi trūkumi, tā liecināja, ka latvju mākslā veidojas jaunas
vērtības un vērtību piepildītāji. Šai izstādei bija svarīgas sekas: māk-

slinieki un sabiedriskie darbinieki — mākslas cienītāji apvienojās, no-

dibinot Latviešu mākslas veicināšanas biedrību. Tas bija ievērojams
kultūrāls panākums, spēcīgs solis uz priekšu mūsu mākslinieciskās

kultūras tālākā izveidošanā. Mākslas veicināšanas b-ba gluži dabiski

kļuva par nācionālās mākslas dzīves virzītāju un vadītāju centru. Šī

b-ba 1912. gadā sarīkoja otro latviešu mākslinieku izstādi, kas bija

noskaņotāka par pirmo. Tai sekoja trešā, gūdama vēl labākus panā-

kumus; trešai sekoja pirmā latviešu grafikas izstāde 1914. gadā. B-bas

darbība ievērojami uzplauka, kuplinājās. Tika sarīkoti priekšlasījumi

par mākslu, atsevišķu mākslinieku izstādes (P. Kalves un A. Romāna
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pēcnāves izstādes) gan Rīgā, gan ārpus tās; nodibinājās lasāmgalds,
mākslas darbu kollekcija kā pirmais pamats dibināmam latvju māk-

slas muzejam, mākslas tirdziņš v. t. t. Sabiedrībā modās dzīva inte-

rese par latvju mākslu. Bija nodoms sarīkot lietišķās mākslas — daiļ-
amatniecības izstādi 1916. gadā, tika arī uzsākti vajadzīgie priekš-
darbi, bet uznākušais karš vilka visam svītru pāri. Jau kara laikā,

1914.—15. gada ziemā, sarīkoja 4. latviešu mākslinieku izstādi, kas

guva spīdošus materiālus un mākslinieciskus panākumus. Tās ap-

meklētāju skaits sniedzās pāri 10.000 — Rīgā rīkotām mākslas iz-

stādēm vēl nepieredzēts. Kara laikā sarīkoja latviešu mākslinieku

izstādes Pēterpilī 1915. gadā un Maskavā 1916. gada pavasarī. Kā

latvju mākslas sekmētājai, mākslas dzīves organizētājai, mākslinieku

un sabiedrības vienotājai Latviešu mākslas veicināšanas biedrībai ir

ievērojami nopelni pirmskara posmā. Patstāvīgā Latvijā tā sarīkoja

pirmo ceļojošo izstādi 1924. gadā. — Gan kopējās latvju mākslinieku,

gan savrup izstādēs, blakus jau minētiem nācionālās mākslas nodibi-

nātājiem, parādās jauni spēki, kas attīsta rosīgu darbību pirmskara

posmā. Tā ir vidējā gleznotāju paaudze un, jau pasaules kapa priekš-
vakarā, arī daži jaunās paaudzes pārstāvji. Vidējās paaudzes lielais

vairums pieslienas vai nu reālismam, vai reāli impresionistiskam vir-

zienam. Tomēr līdzās mūsu mākslā mostas jaunas vēsmas formu

meklējumos, pēcimpresionistisko, t. s. modernisma virzienu centieni.

Tos jau sastopam pie V. Matveja, pa daļai tie ieskan arī P. Krastiņa
darbos. — It kā pārejā no jau apskatītās vecākās paaudzes uz vidējo
stāv Teodors Udris (1868.—1915. g.), kura ogles zīmējumos lielā iz-

teiksmes spēkā veras savdabīga mākslinieciska personība. Vecuma

ziņā viņš ir Alkšņa un Rozentāla jaunāks līdzgaitnieks, bet pēc savas

attīstības un darbošanās laika ietilpst nākamā paaudzē. Ar šo pa-
audzi viņu saista arī revolūcijas sabangotā atmosfaira: nemiera trauk-

sme, kurai it kā seko apgurums un skepse, kurā izpaužas misticisms,

sajaukts ar sociālām idejām un individuāliem sapņiem. Udris pie-
skaitāms mūsu izcilākiem māksliniekiem. Mocošā, iekšēju sadursmju
pilnā attīstības ceļā viņš atrada pats sevi savas dzīves pēdējos 10 ga-
dos, noslēdzies no dzimtās pilsētas — Valmieras sabiedrības. Plašāka

publika iepazinās ar Ūdra ievērojamiem sasniegumiem īsi pirms
meistara nāves 111. latv. māksi, izstādē 1913.—14. g. ziemā. — Ūdra

zīmējumi ver cilvēka eksistences sabangotos dziļumus, pirmatnējos
irracionālos spēkus, kas nesavaldāmā sparā laužas uz āru. Visur

norisinās cīņas; šie vitālie dzinuļi saduras cits ar citu, radot sastrē-

gumus, konfliktus. Dzīve Ūdra skatījumā parādās kā drāma, kā

nerimstoša kustība ar traģisku pamattoni. Cilvēks te cīnās ar dabu

vai ar citiem cilvēkiem. Pat tur, kur mākslinieks grib izvilināt

smieklus vai rādīt gaviles: jaunam zvejniekam skūpstot savu iecerēto,

zemniekam ar zemnieci stīvējoties gar nepaklausīgo barokli («Pa-
visam grūta padarīšana") — jūtams smagums. Agros darbos Ūdri

nodarbina reliģiski un filozofiski temati. Te figūrē Kristus kā tra-

ģiski mistiskais cietējs, te ar sarkasmu rādīta cilvēku vergošana zelta

teļam, te vētras mitoloģiskas, pasakainas ainas ar tautisku nokrāsu,

tēlojot vēja mātes un spīganas. Tālākā attīstībā Udris pievēršas vai-

rāk reālismam, joprojām paliekot simbolists. Viņa nodoms ir radīt

zemnieku un zvejnieku tipus, kas izteiktu latvju tautas sīksto izturīgo

gribu, dzīves prieku, varonīgo darba spēju, lepnumu, spēku apzinīgi
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mirt. Ūdra pļāvēju, laivas darinātāju neveiklos stāvos jūtams smags

zemnieciskas dzīves ritms un pirmatnējs spēks. Tiecoties pēc lielākas

dinamikas un izteiksmības, pacietie līniju šķiedrojumi kļūst aizvien

vijīgāki,_ masas gleznieciski mīkstākas; kompoziciju noteic īpats
ritms. Ūdra tēlotā pasaulē latvju zemnieku un zvejnieku dzīvē verd

vītālo spēku, asins un dziņu nevaldāmā kaisle, te apslāpētā mulsumā,

te pārgalvīgā uzplūdumā un līksmē, te smagā cīņā, izmisumā. Šī

dzīvesenerģija neizlīdzināta, bet spraiguma pilna. Ar lielu nopiet-
nību Udris rāda darba gaitās nogurušos siena vācējus — sievu un

vīru, kas uz brīdi pakrituši diendusā; kā ironija par cilvēka niecīgumu
izskan pazemīgi salīkušā vecā vīrā, kas stiepj pretim masīvam vērsim,

kurš aizņem visu zīmējuma labo pusi, labības kūlīti; te atkal norisi-

nājusies smaga ģimenes drāma, tēvam nogalinot dēlu; pārgalvīgā
nebēdībā tautu dēls aulekšo uz sava kumeļa. Ne mazāk mākslinieku

saista jūra, viļņi, akmeņainās krastmales un zemās būdas, starp ku-

rām redzami cīņā un darbā nocietinātie stāvi. Udris redz latvju zem-

niekā un zvejniekā monumentāli varenus dzīves simbolus, kas izteic

vispārcilvēcīgo. Skatot un tēlojot traģisko un varonīgo dzīves spēku

latvju tautas dabā, Udris, kāpinādams izteiksmi, savā mistiski simbo-

liskā uztverē no reālisma tuvojas jau ekspresionismam, savdabīgi

pārkausējot franču un vācu mākslā gūtos ierosinājumus. (Dažas

parallēles varētu rast, piem., ar Millē, Vangogu, Barlachu, jugendis-

tiem, norvēģi Munku.)

Vidējās paaudzes gleznotājus, pēc viņu mākslas rakstura, ietver-

sim vairākās grupās: akadēmisku paražu sekotājos-akadēmistos,
bohēmiešos un individuālistos-sapņotājos. Akadēmistiem visnotaļ

jāpieskaita Pēterpils akadēmiju beigušie Jānis R. Tilbergs (dzim.
1880. g.) un viņa vecākais studiju biedrs Aleksandrs Romāns (dzim.
1878. g. Lieliecavas pag., miris 1911. g.). Tilbergs pieskaitāms mūsu

izcilākiem portretistiem. Šajā nozarē gleznotājs guvis plašu populā-
ritāti. Viņš darbojies arī žanrā un pazīstams kā veikls un asprātīgs

zīmētājs-illūstrātors un karikatūrists. Apbalvots ar drošu, lokanu

techniku un artista temperāmentu, Tilbergs uzrāda stilista spējas,
iejuzdamies dažādos gan pagājušo gadu simtu, gan jaunāko laiku

(sevišķi 18. gs. angļu) uztvērumos. Ar prasmi gleznotos portretos
pārdomātā sacerē, elegantā zīmējumā, miesas daļās uzsverot mode-

lējumu, bet tērpā izmantojot siluetu un pretstatījumu fonam, Til-

bergs teicami tver objektīvo līdzību, panākdams arī jūtamu ideālizā-

ciju un vietām pat apgarotību. To vērojam, piem., dzejnieka Raiņa
ģīmetnē, kur tumšais mētelis tik izteiksmīgi apkļauj sēdētāja stāvu,

veidojot lielu noslēgtu laukumu. Pārliecinoši tverta dzejnieka garīgā
vientulība. Līneāritāte, tumšo un gaišo laukumu ritms vērojami arī

citos pazīstamos darbos: „Lietavietē", «Meitenē zilā", «Tēlnieka

Dzeņa un kundzes" portretā v. c. Te pārsvarā brūngani siltā, pelē-

cīgā toņa noskaņa. Citos darbos, kā savā laikā populārajā «Zēnā ar

pērtiķi" un pēckara «Ģitāristā" pārsvarā glezniecisks triepums un

dekorātīvais efekts. Starp Tilberga žanriem jāmin viņa konkursa

darbs «Apraudāšana", kur liela laukuma siluetē gleznas priekšplānā
saistās ap mirušo strādnieku viņa sieva un darba biedru grupa,

kontrastējot ar gaišo fonu un izmantojot auksto un silto toņu mai-

ņas. Vēsturisku notikumu tēlo skats no Bermonta dienām. Tilbergs

apliecina labas zīmētāja spējas oglē, grafikā un litogrāfijā darinātos
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portretos; daudz humora, veiklas tipu un situāciju izpratnes ir viņa

illūstrācijās (Niedras „Bads un mīlestība") un gaumīgās karikatūrās,

it sevišķi 1906., 1907. g. Pēterburgā iznākušā satiriskā žurnālā „Svari",

kur līdzās Tilberga šaržiem izcila vieta ierādāma A. Romānam. Bei-

dzot atzīmēsim, ka darbodamies savā laikā kā profesors mūsu māk-

slas akadēmijā, Tilbergs ir ietekmējis jauno paaudzi.
Klusa, nepretenzioza, gurdeni skumjas sapņainibas pavēnī au-

gusi ir Aleksandra Romāna glezniecība. īsā, aizlauztā darba cēlienā

Romāns veicis portretus, žanrus un ainavas akadēmiska impresio-
nisma virzienā. Viņa konkursa darbā «lesvētīšanas diena", nerau-

goties uz trūkumiem sacerē, valdzina saulainais rāmums gaišos jau-
navu stāvos, pretstatā violēti-iebrūnām, zilām noēnotām figūrām

gleznas priekšplānā. Romāna druski pagļēvi gleznotās ainavas daž-

reiz uzrāda izsmalcinātus toņus un romantisku izjūtu. Zemgales lauku

klusums Romāna skatījumā veras gan saulainās Jelgavas apkārtnes
ainavās, gan saguruša lirisma apaustās pieguļās, kur sidraboti-zaļā
krēslainībā iegrimuši zirgu stāvi, pļava ar upīti un viļņotās līnijās

tvertā bērzu birzs. Ar savu intimo noskaņu un delikāto toņu uztveri,

sirsnīgumu dvēseliskās dzīves raksturojumā interesanti Romāna

gleznotie portreti: «Smaidošā meitene", kurai tik mierīgi un pašap-

zinīgi pacelta galva, izteiksmīgs roku salikums, ekspresīvais glezno-

tāja Tilberga portrets v. c.

Raksturīga parādība apskatāmā paaudzē ir bohēmiešu — iejūtu

meklētāju draudzīte. Tai jāpieskaita V. Zeltiņš, P. Kalve, A. Štrāls,
J. Jaunsudrabiņš, J. Zegners, K. Ceplītis v. c. Gandrīz visi viņi savā

laikā mācījušies Blūma zīmēšanas skolā, kur valdīja krievu skolas

pelēcīga reālisma gars, daži (piem., Zeltiņš, Kalve, Ceplītis) ietekmē-

jās no Purvīša, daži no Rozentāla. Viņi cieni vācu jaunromantiķus,

stilizētājus Leistikovu un Segantini. Dzīvoja kā bohēmieši, kaujoties

ar vislielāko trūcību, lai neteiktu badu. Viņi ir jūsmīgi, bet ari svār-

stīgi savās emocijās: te iedegas pacilātā ticībā savām spējām un

garam, te atkal atkrīt apātijā, vaidulīgā nīkulībā. Neskaidros mek-

lējumos pulsē daudz nemiera, noskaņu, izpaužas arī spars, bet trūkst

iekšējas disciplīnas un visai bieži arī mākslinieciskā piepildījuma

gatavības. Jaunsudrabiņa traģēdijas varonis — gleznotājs Jānis

tipiski reprezentē šo zemnieciski sirsnīgo un vienkāršo, bet lielpilsē-
tas trauksmē it kā apmulsušo bohēmieti, kas paliek pusceļā vai

salūst cīņu grūtībās. Izcilākā personība šajā plejadā ir Voldemārs

Zeltiņš (1879. —1909. g.). Ar glezniecisku temperāmentu apveltītais
mākslinieks, kas agri un traģiski atstāja dzīvi, savās ainavu studijās

nostaigā ceļu no impresionistiskā reālisma uz īpatas sintezēs mek-

lējumiem, kur uzsvērta zieda dinamika, krāsu triepuma tvarīgais

ritms, atmetot lineāro zīmējumu. Sākumā Zeltiņu ietekmē Purvītis,

arī Levitāns. Pelēcīgās gammās, smailos otas vilcienos viņš glezno

ezermalas, ziedošos ābeļdārzus, nomales namus, rudenīgos dzeltenos

bērzus un tumšu mežu lokā iekļautos apsnigušos laukus. Jau te jū-
tams nemiers un zemes smagums. Neapmierināts ar saviem nepil-

nīgiem izteiksmes līdzekļiem, Zeltiņš pāriet uz brīvāku krāsu trie-

pumu, pakļautu vadītājiem ritmiem, mēģina veidot arī lielākas kom-

pozicijas. Biezās krāsu vagās zemē, namu sienās, kokos, mazos

debess stūrīšos, kas raksturīgi Zeltiņa gleznām, kā dārgakmeņu
vizma iekvēlojas tīra zieda raksts: šie violeti-sārtie, iezaļgani-dzelte-
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nīgie drūmie akordi. Un P. Gruznas portretā (Pils. māksi, mūzejā)

Zeltiņš brīnišķi tver intelliģenti nervozā bohēmiešu sejā, tērpā un

pat biezi trieptā fonā grūtsirdības un trauksmainības atmosfairu,

sava laikmeta izjūtas. Zeltiņa studiju biedra arī agri aizlūzušā Pētera

Kalves (1882. —1913. g.) ainavas liecina par intimu noskaņu, lirismu

dabas uztverē un krāsu izpratnē pelēcīgajās, kā arī dekorātīvi ska-

nīgākās zieda kāpēs. Arī Kalves darbos vērojama Purvīša un vēlāk arī

Leistikova ietekme formu stilizācijā. Sirsnīgi, ar iekšēju siltumu

Kalve tēlo latviskās dabas motīvus, savus iemīļotos stūrīšus: puķu
vai ziedošu ābeļdārzu, sidrabaini-pelēkos nosnigušos kalnus, klusos

meža ezerus, mēneša naktis un Daugavas krastus. Viņa brālis Kārlis

Kalve (1877.—1903. g.) veidojies krievu ainavu gleznotāju skolā, uz-

rādot nopietnu reālistisku izteiksmi. Noklusinātos, pelēki-violetos
krāsu sakopojumos A. Štrāls (dz. 1879. g.) vienkārši un patiesīgi
reāli impresionistiskā tvērumā tēlo latvisko dabu un dzīvi. Pats

uzaudzis Daugavas malā, viņš tver melancholiski sapņainā izjūtā

Daugavas ūdeņus, akmeņainos krastus un plostniekus. Dažās ziemas

ainavās viņš stilizē redzamību. Lietišķs un nemākslots ir J. Jaun-

sudrabiņš (dz. 1877. g.) reālistiskos dzimtenes dabas, Kaukāza un

Francijas dienvidus tēlojumos. Viņa zieds dažreiz iegūst atturīgu
smalkumu. Interesantas ir Jaunsudrabiņa illūstrācijas paša „Baltai

grāmatai". Naīvi vienkāršos līniju ritmos parādīta latviskā lauku

dzīve bērna dvēseles gaismā.

Tagad pieminēsim dažus māksliniekus-sapņotājus, kuru darbiem

piemīt individuāls raksturs. Šiem visnotaļ jāpie-
skaita R. Pērle, P. Krastiņš, pa daļai jau minētais Udris, kā arī sap-

ņotājs V. Matvejs. Par Matveju nāksies runāt vēlāk citā sakarībā.

Rūdolfs Pērle (dz. 1875.—1917. g.) skata pasauli ar dzejnieka-sap-

ņotāja acīm un arī īstenību nereti pārvērš pasakā. Izkopdams akva-

reļa techniku, savas darbības pirmajā posmā līdz 1915. g., viņš glezno
savas aiteriski vieglās puķes: rozes, lilijas, kuru apveidi izplūst kā

viegli krāsaini mākoņi. Pēdējos dzīves gados Pērle pievēršas fantas-

tiskiem motīviem, naīvi un sirsnīgi tēlodams teiku kuģus, dīvainas

klintis, pāri kurām mirdz pasakainā saule, gaismas jātniekus. Gū-

dams ierosinājumus lietuvieša Čurļoņa mākslā, viņš nezaudē savu

īpatnību, izteikdams latviski pasakaino, vīzionāro pasauli. Pārāk agri
gara slimība aptumšoja cita sapņotāja Pētera Krastiņa (dz. 1882. g.)
darbu. Arī viņa glezniecībā, kur vērojamas vrubeliskas ieskaņas
(piem. „Čigāniete"), gan franču ietekme, tēlotās lietas apauž me-

lancholiski sapņaina noskaņa. Meklējot krāsu dekorātīvitāti un

glezniecisku dinamiku, Krastiņš zināmā mērā jau sāk tuvoties jau-
nākiem centieniem. Viņa gleznojumi un zīmējumi — purva aina-

vas ar kropli līkumainām priedēm, saplosītie fantastiskie mākoņi,
trauslie sieviešu un meiteņu stāvi, Luksemburgas dārza skati — top
kādā trauksmainā iekšējā ritmā. Krastiņa skatītā pasaulē valda

grūtsirdīga krēslainība. Saraustīto nervozi nemierīgo formu rotaļā
īstenība savijas ar teiksmainību intimā tvērumā. Visai markanti

savās zīmējumu burtnīcās Itālijas un Francijas ceļojumā Krastiņš
atjautīgi skicējis dažādus tipus: pavārus, klaidoņus, ceļiniekus, ka-

fejnīcu apmeklētājus.
Latviešu mākslinieku izstādēs sava laika ievērību guva Konstantīna

Lielauša (dz. 1890. g.) illūstrātīvie sadzīves skati. Ar novērotāja spējām
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un humoru Lielausis tēlo priekšpilsētu un laucinieku tipus. Te re-

dzam mazliet stūrainos lauku puišus, kas atnākuši pie šķelmīgām
zeltenēm («Svētdienas viesi"), te zaļumballi ar ieskurbušo kausli,

dejotājiem, mūzikantiem. Jau vairāk pēckara gados ar darba dzīves

tēlojumiem un groteskiem pilsētas tipiem (piem., «Sīkumtirgū") izvei-

dojās Fr. Roždārzs (dz. 1879. g.). Lauku darbu tēlojis arī Jānis

Zēgners (1884. —1933. g.). Viņš darbojies arī grafikas nozarē kā

illūstrātors un rotātājs. — Aplūkojamā paaudzē vēl palikuši neminēti

daži gleznotāji, kuru darbība vairāk saistīta ar rotātājām vai vismaz

kādā posmā rotātājām mākslām: J. Kuģa, K. Brencēns, A. Cīrulis v. c.

Šā gadsimta pirmajā desmitā mostas jauna rosība latviskās rotātājās
mākslās. levērojami sasniegumi atzīmējami dekorāciju glezniecībā.

Štiglica mākslas skolā izglītojies Jānis Kuģa (dz. 1878. g.) ir mākslinie-

ciski nozīmīgas skatuves gleznas ciltstēvs mūsu teātros. Viņa sasnie-

gumi parādījās savā laikā uz JaunāRīgas teātra skatuves, it īpaši sais-

toties ar Raiņa un Aspazijas lugām: ~Vaideloti" 1909. g., «Uguni un

nakti" 1911. g., «Induli un Āriju" 1912. g., «Pūt vējiņi" 1913. g. v. c.

Krievu dekorāciju glezniecībā (Vasņecovs, Golovins) gūtos ierosinā-

jumus Kuģa pārkausē patstāvīgā latviskā izteiksmē. Stilizētās for-

mās, dzeltenīgi-pelēki-violetos toņu saistījumos viņš pirmais rādīja
mūsu senās celtniecības skaistumu, tās izteiksmīgos ritmus. Savā

fantāzijā Kuģa gluži intuitīvi ir pareizi izjutis latviskās pagātnes

garu, tās diženumu gan Aizkraukļa un nogrimušā Burtnieku pils, gan

Embotes pils un pilskalna tēlojumā. Pēckara gadu jaunie sasnie-

gumi ierosinājuši arī Kuģu. Viņš atmet pelēcīgās krāsas un pievēr-
šas samtaini dziļam, skanīgam ziedam. Vareni telpiski ritmi, auksti

zilo un dzeltenīgi gaišo toņu pretstati valdzina vienā no labākiem

pēckara sasniegumiem «Meistardziedoņu" baznīcas skatu dekorāci-

jās (Nācionālā operā). Dziļi izjuzdams latvisko dzīvi, Kuģa Nācio-

nālā teātrī devis pievilcīgu glezniecisku ietērpu vairākām Blaumaņa

un Aspazijas lugām (piem. «Pazudušajam dēlam", «Zalkša līgavai v.

c). Kā gleznotājs Kuģa savās ainavu studijās un kompozicijās sevišķi

labprāt tēlojis Daugavas krastus un apkārtni. Kā dekorātīvās glez-
niecības darbnīcas vadītājs mākslas akadēmijā, viņš audzinājis

jaunus spēkus.
Drīzi pēc Kugas pirmskara posmā parādījās citi jauni dekorātori,

kā, piem., A. Cimmermanis, P. Kundziņš, J. Muncis, kuru darbība no-

teiktāki izveidojas jau mūsu mākslas pēdējā posmā. Vidējai paaudzei

pieskaitāmais akvarelists E. Vītols (dz. 1877. g.), ilgus gadus strādādams

kā dekorātors Nācionālā operā, sniedzis lietpratīgi veidotas dekorā-

cijas daudziem inscenējumiem gan reāli vēsturisku stilu, gan stilizētā

dekorātīvā uztvērumā («Madame Butterflev", «Fra Diavolo", «Dub-
rovskis" v. c.). Kārlis Brencēns (dz. 1879. g.) beidzis Štiglica mākslas

skolu, specializējās stikla glezniecībā un minētā skolā vadīja šai

nozarē darbnīcu. Pirmskara posmā gan Pēterpilī, gan Rīgā viņš vei-

cis vairākus stikla gleznojumus («Gailis sniegā", Kr. Valdemāra port-

reja Tirg. savst. kreditb-bas namā v. c). Lielāku stikla gleznojumu
ar latviskās pagātnes motīviem viņš veicis arī dažus gadus atpakaļ.
Līdz 1912. g. Brencēns glezno izkoptā plūsmainā akvareļu technikā

tēlodams puķes, telpu iekšskatus v. c. Sākot ar 1915. g. mākslinieks

jau pilnīgi pievēršas eļļas glezniecībai, to cītīgi studēdams. Sākumā

biezā krāsu triepumā uzsverot krāsu dekorātīvi spilgto mirdzumu,
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Angladas un Montičelli ierosināts, viņš glezno Jāņu naktis, čigānietes,
„Maskas", klusās dabas. Pētīdams veco meistaru glezniecības tech-

niku, viņš pēdējā gadu desmitā pārveido agrāko izteiksmes veidu. Savos

portretos un kailo aktu gleznojumos Brencēns piegriež vērību līniju
ritmam, formai un krāsu klāj plānās kārtiņās, vienu pēc otras nožū-

šanas, tā panākot izteiksmīgus pretstatus un it kā tuvojoties neoklasikas

vienkāršībai. Līdzās P. Steinbergam, kam Rīgā bija sava podnieka
darbnīca, arī Ansis Cīrulis (dzim. 1883. g.) pirmskara posmā pievēršas
keramikai, veidojot un dekorātīvi izrotājot latviskā izjūtā māla šķīvjus,
trauciņus, vāzes. Tāpat Cīrulis rosīgi darbojies lietišķās mākslās arī

pēckara posmā gan sienu un griestu dekorātīvos gleznojumos (lauci-
nieku viesnīca Jelgavā 1924. g., Rīgas pils reprezentācijas telpās 1928. g.

v. c), gan latviskā gaumē darinātās mēbelēs un telpu iekārtā, audu-

mos v. t. t. Kā rotātājs Cīrulis izveido patstāvīgu latvisku izteiksmi.

Studējis latvju rakstu, viņš to svabadi pārveido. Sava agrākā skolo-

tāja Madernieka ornāmentālās problēmas Cīrulis risina savdabīgi

tālāk, iekļaujot ornāmentālā ritmā arī cilvēku figūras un tēlojuma
elementus. Gan grafikā, gan dekorātīvos gleznojumos, mazāk eļļas
glezniecībā, Cīrulis ver senlatvisko dzīvi tās skaistumā. Stilizēdams

formu, meklēdams izteiksmīgu līniju un krāsas košumu, viņš pār-
kausē gan it kā Šveices gleznotāja Hodlera ieskaņas, gan prīmitīvistu
ietekmi, tomēr palikdams savdabīgs un latvisks. Intuitīvi juzdams
mūsu senatnes garu, savās Jāņu naktīs, precībās, kāzās, pasakaini

mitoloģiskos motīvos Cīrulis rāda sauļaini maigu un dzīves priecīgu

pasauli kā brīnišķu pagājības sapni. Grāciozās kustībās cīruliskie stāvi

pauž liegu mieru un līksmi.

Pārējā uz jauno paaudzi, jaunās mākslas durvīs stāv Voldemārs

Matvejs (1877.—1914. g.). Pēcimpresionisma virziena ieskaņas vēro-

jamas jau Ūdra un Krastiņa darbos. Tomēr pilnīgi noteikti mo-

dernisma centienus mūsu mākslā ieveda Matvejs, tā idejiski saisto-

ties ar jauno paaudzi. Savienodams sevī sapņotāju dzejnieku un

pētnieku, kam rūp mākslas iekšējā likumība un dīvainā skaistuma

pasaule, gan Bizantijas mozaīkā, gan svētbildēs, gotikā, prīmitīvistu
freskās un tautas Matvejs savās gleznās un gleznieciskās mi-

niatūrās meklēja ceļu uz šo «rožaino pasaku pili" jaunas sintezēs

slāpēs. Tēlodams Kristu, viņš tuvs gotiskam kokgriezumam, liriski

maigā apraudāšanas ainā itāliešu prīmitīvistiem; viņa gleznas daž-

kārt atmirdz delikātās, caurspīdīgi dzidrās krāsās. Ar formas vien-

kāršošanu, krāsu laukumu dekorātīvās vērtības un apdares īpašību
uzsvēršanu Matvejs zināmā mērā tuvojas franču dekorātīvo archai-

zētāju centieniem. Un tomēr visos šais meklējumos viņš paliek
īpats, izsmalcinātu krāsu un simbolisku formu dzejnieks, kura darbi

pauž mistikas apgarotu, liegu latvisku lirismu. Tāds ir Matvejs arī

kavēdamies īstenības pasaulē. No klusās lauku ainavas pelēki-zaļ-
ganos, bāli dzeltenīgos toņos, no gotiskās vecpilsētas sienām, miglā
tītiem Pēterpils namiem, Monmartra kalnainām vientulīgām ieliņām

izplūst viņa gleznās savāda blāva gaisma. letīdamās sapņainības

atmosfairā, reālitāte zaudē savu smagumu un pārvēršas vīzijā ...
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V.

Pēdējos 4 gados priekš pasaules kara Eiropas mākslas modernie-

cisma centieni mostas arī jaunā mākslinieku paaudzē. Toreizējos
mākslas skolu un studiju audzēkņos Rīgā, Pēterpilī, Kazaņā un Mas-

kavā pulsēja nemiera un cīņu gars, kas trokšņaini izpaudās ar-

chaistu, futūristu, kubistu v. c. meklējumos. Tolaiku Rīgas pro-

vinciālais gaiss nebija sevišķi labvēlīgs jauno centienu dziļākai

izpratnei un noskaidrošanai. Tomēr mākslas žurnāli, krievu un

franču modernistu izstādes Rīgā jauniešiem deva sparu un ierosmi.

Tiešā kontaktā ar vācu un it īpaši franču mākslinieciskās kultūras jau-
niem centieniem izdevās stāties Jāzepam Grosvaldam (1891.—1920. g.),

studējot vairākus gadus ārzemēs, sākumā Minchenē, bet galvenā
kārtā Parīzē. Viņš arī ierosināja nodibināt intimu jauno mākslinieku

pulciņu „Zaļo puķi" 1914. g. Nemiers bija pamodies. Topošie māk-

slinieki vairs negribēja samierināties ar naturāli impresionistiskām

skolas tradicijām, bet saviļņojumu un neskaidrības mākti meklēja

kāri jaunas atziņas tālaika radošās mākslas tieksmēs pēc svabadākas

dabas formu izpratnes un izteiksmes kāpinājuma sintētiskās dekorā-

tīvās formās. Daži jaunie tiecās pieslieties vecmeistaru tradicijām, tur

saskatīdami noteiktus gleznieciskās uzbūves principus. Bet viss tas

bija tikai ieskaņas, kas uz ārieni jau parādījās latviešu mākslinieku

izstādēs. Jauns posms, kas met tiltu uz tagadni, sākās ar kara un

bēgļu, revolūciju laikmetu, noslēdzoties ar patstāvīgās Latvijas nodi-

bināšanos un atbrīvošanas cīņām 1915.—1920. g. Lielo pārbaudījumu

un pārvērtību gadi, varenās lapas puses latvju tautas vēsturē, kad

drudžaina nemiera, ciešanu, izmisuma un drūmuma brīžos dzima

latvju kareivju varonīgās cīņas, dzima nesatricināma ticība tautas

gaišākai nākamībai, — viss tas dziļi sabangoja jauno mākslinieku

sirdis. Arī viņu meklējumos rūga un skaidrojās jauno vērtību vīns,

un savos tēlojumos viņi cieta un dzīvoja līdz tautas likteņiem, mūsu

varoņu cīņām, paši tajās dažkārt ņemdami aktīvu dalību. Moderno

franču meistaru kollekcijas Maskavā deva spēcīgus ierosinājumus

topošās paaudzes nemieram, brāzmainām dziņām. Tas bija laikmets,

kad mākslā zvērēja ar moderno franču meistaru Matisa, Sezanna,

Derēna un Pikaso vārdiem, lai apliecinātu savu ticības pārliecību,
kas likās tik neapšaubāma. Protams, tādu vēsturisku satricinājumu
laikmets un arī pirmie gadi patstāvīgā valstī nevarēja būt labvēlīgi

mierīgam mākslinieka darbam. Un tomēr jaunā paaudze, dedzīgi
dzīvodama līdz savam laikmetam un savai tautai, strādāja ar īstu

ideālismu un aizrautību. Divi agri miruši gleznotāji — Jāzeps Gros-

valds un Jēkabs Kazaks sevišķi spilgti izteic šo cīņu un nemiera posmu.

Savos nepabeigtajos meklējumos Grosvalds pārkausē individuāli

izjustā latviskā izteiksmē franču jaunās glezniecības un mākslinie-

ciskās kultūras ietekmi. Minchenes, Parīzes v. c. mākslas krātuvēs

studējot vecos meistarus, mācoties glezniecību Gerēna un Van Don-

žena darbnīcā, Grosvalds padziļina savu latviskās pasaules izpratni.
Nodibinādams Rīgā ar dažiem saviem draugiem jaunu mākslinieku

pulciņu „Zaļā puķe", viņš tos pamudina meklēt un veidot mākslā

īpati latvisko. Priekškara darbos, izvairoties no modernisma galē-

jībām, ar labu kompozicijas izpratni Grosvalds savās gleznās un zī-

mējumos uzsver vijīgu līniju ritmu, vienkāršotu formu un harmo-
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nisku kolorītu rūsgani brūnos, pelēki-violetos un zilos toņos. Sap-

ņainas un graciozas ir viņa tēlotās sievietes un tautu meitas ar kautri

lejup vērsto skatu, apgaroto smaidu. Gleznojuma dekorātīvais vieg-
lums valdzina arī Venēcijas, Marseļas ostas un Spānijas ainavu

studijās, kas parādījās latv. māksi, izstādēs.

Grosvalda nodoms — gleznieciski tvert latvju zemnieka dzīvi tās

eksistenciālajos pamatos varēja gūt risinājumu jau kara un bēgļu
laikmeta traģiskajos apstākļos. Grosvalds ievada un arī visspilgtāk
izteic šo cīņu un ciešanu laikmetu mūsu mākslā. Gan zīmējumos, gan

gleznās — archaizētās formās, uzsverot kontūru, simboliski izjusto
krāsu pretstatus, viņš tēlo aktuālus tematus: bēgļu gaitas un latvju
strēlnieku varonīgās cīņas. Ar šiem motīviem un to koncepciju viņš
savā laikā ietekmējis citus jaunus māksliniekus, piem. Kazaku, Sutu,

Struņķi, K. Baltgaili. Savas tautas likteņus Grosvalds neskata ar

ārējo notikumu stāstītāja un illūstrātora acīm. Bēgļu un karavīru

veidolos, kam dažkārt gan piemīt meta un tālāku uzdevumu prog-

rammas nokrāsa, bet kas pauž monumentālu cildenumu, viņš atsedz

traģiskā izjūtā tautas nesalaužamos spēkus vēstures varenos brīžos.

Tāds dižens, svinīgs uz tumšās debess un degošo ēku fona parādās
Grosvalda vecais bēglis. Pilns spītēs, nesalaužama iekšēja miera

līdzīgi pravietim viņš stāv ar sirmām uzacīm un matiem savā pelē-

kajā tērpā, mierinot izbijušos zēnu — tautas nākotnes ķīlu —

ar

roku, kas likta jaunietim uz krūtīm. Un izpostītos dzimtenes laukos,

kur baigi rēgojas nopostīto māju skeleti, granātu sašķelto koku

stumbri, mākslinieks tēlo tranšejas un zemnīcas, tēlo to iemītniekus

— latvju strēlniekus.

Grosvalda pēdējo mūža gadu sasniegums ir romantiski apgaro-

tais Persijas ceļojuma cikls, izpildīts akvarelī, guašā un eļļā. To

viņš veicis, kā angļu armijas virsnieks piedalīdamies ekspedīcijas

korpusa gājienā pa Ēģipti, Mezopotamiju, Irānu .. .
Bagdadas šaurās

līkumainās ielas ar austrumnieciskām celtnēm, starp kurām slīd

sievietes ar aizplīvurotām sejām, sarkaniem mēteļiem, kur gozējas
laiskie vīri, sakrustotām kājām sūkdami pīpi, Persijas vienmuļīgo
kalnu viļņainās līnijas, — visa šī eksotiskā pasaule tverta ar ievēro-

jamu sintezētāju vienkāršību un koncentrāciju .. .

Spilgta mākslinieka personība ir Jēkabs Kazaks (1895.—1920. g.).

Viņa dzīves likteņiem un mākslai ir kas kopīgs ar Grosvaldu. Abi —

viena laika bērni, pārāk jauni miruši; abi, vairīdamies no galējo
modernistu abstrakcijām, meklē laikmetīgu formu un laikmetīgi

nācionālu saturu, dziļi pārdzīvodami un tēlodami bēgļu gaitas un

tautas brīvības cīņas. Tomēr jāatzīmē arī svarīgas atšķirības. Gros-

valda ietekmēts, Kazaks runā savu, patstāvīgu valodu. Bēgļu ciklu

gleznojumos un zīmējumos Kazaks ir daudz nervozāks, ekspresio-
nistiski asāks ar gotiski izliektām un lauztām trauksmainām līnijām.
Savāds drudžains nemiers, sāpes izpaužas viņa tēlotos cilvēkos ar

asi stūrainiem pleciem, satrauktām kustībām, šķautņotām sejām un

kaulainiem pirkstiem. Tāda, piem., ir viņa tēlotā bēgļu dzimta

(Valsts mākslas m-jā), bēgļu komitejās skatītās ainas. Otra svarīga

atšķirība ir kolorītā. Kazaks ir gleznieciskāks, krāsu valodā drosmī-

gāks nekā Grosvalds. No dekorātīvas līneāritātes un plaknes, kas

viņu saista 1917./18. g. gleznās, viņš tiecas uz tīri glezniecisku iz-

teiksmi: svabadā triepumā veidotām krāsu masām, svelmjainā zieda
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dinamiku. To rāda pēdējie darbi: Tintoreto Sv. vakarēdiena kopija

(Valsts m. muzeja) un nepabeigtā glezna „Kari". Kazaks neapšau-

bāmi pieskaitāms mūsu izcilākajiem koloristiem. Interesanta ir viņa

īsās, bet spriegās attīstības līnija. Neapmierināts ar impresionismu,

viņš kā Rīgas un vēlāk Penzas mākslas skolas audzēknis pievēršas
vecmeistaru reālismam. Šos centienus zīmīgi dokumentē pašportrets

(Valsts mākslas mūzejā), pelēki-melnos toņos, mīkstā modulācijā.

Drudžainu nemieru pauž roku kustība, bālā seja, nevērīgi sasietā

kakla saite. Vidū starp šo sākumu un pēdējo — koloristisko meklē-

jumu posmu ir jau minētie dekorātīvi ekspresīvie bēgļu laiku

gleznojumi.
Abi jaunie gleznotāji mira asa konflikta situācijā, kas pastāvēja

starp akadēmiska tradicionālisma piekritējiem vecajā paaudzē un tās

līdzgaitniekos un starp jaunās paaudzes ekspresionistiem. Attiecības

bija naidīgas. Turpmākajos meklējumu un cīņu laikmeta gados

(1920.—24.) modernistu paaudzes galējais spārns no ekspresionisma

kādu laiku iekļuva pilnīgā franču kubisma varā. Ja tradicionālisti

atzina vecās, jau nodibinātās reālisma un reāliskā impresionisma for-

mas, kurās ietilpināms latvisks saturs, tad galējie modernisti šai

laikā aizstāvēja ārpusnācionālu abstraktu veidolu likumību. Tomēr

citi — mērenākie modernisti izturējās atturīgi pret šiem vienpusī-

gajiem eksperimentiem, nezaudējot sakaru ar dzīvi, tiekdamies uz

mākslu, kas būtu latviska tiklab gleznieciski nozīmīgā laikmetīgā
formā kā tēlojamā saturā. Šiem centieniem piederēja nākamība.

Un kubisko formu tīri dekoratīvās rotaļas piekritējiem, kas līdztekus

klusībā gleznoja arī reālākus motīvus, drīzi vien no svešu paraugu

atdarināšanas bija jāatsakās. Lūzums notika Eiropas mākslā vispār,

un tas notika arī Latvijā. Pēc kubistiskiem laborātorijas mēģinā-

jumiem arī mūsu mākslinieki no šaura aistēticisma un izdomātām

formām atgriezās pie zaļā dzīvības koka, pie pieredzējumu pasaules:

pie latviskās dabas un latviskās dzīves tēlojumiem. Tā sākās nomie-

rināšanās posms starp veco un jauno paaudzi mākslā, kurā māksli-

nieki tiecās nopietni iedziļināties tautas dzīvē un sava amata prasmē,
lai tā atsegtu savu pasaules skatījumu veidojumā. Un zīmīgi, ka

1924. g. nodibinājās mākslinieku kopa „Sadarbs", kas sprauda par

mērķi uzturēt mūsu mākslinieciskās kultūras tradiciju vienību, sais-

tot spējīgus un nobriedušus vecās un jaunās paaudzes meistarus

kopīgam darbam. Tā meklējot pretstatu sintēzi: tradicionālistu

izvirzīto satura momentu un vienpusīgo modernistu uzsvērto tīro

formu un l'art pour l'art teoriju, mūsu izcilākie meistari meklē un

veido savas nācionālās tradicijas ceļu, kas noenkurots latviskā gara

iekšējā struktūrā. Svabadi pārvērtējot tagadnes un pagātnes māk-

slas attīstībā gūtos pieredzējumus, kā arī tautas mākslā izveidotās

tradicijas, mūsu labākie mākslinieki grib izteikt latvisko dzīves un

pasaules izjūtu, nācionālo garu laikmetīgā, dzīvā formā, Eiropas kul-

tūras līmeņa cienīgā veidojumā. Kā kubisma maldi noved šaurā

formālismā, siltumnīcas kultūrā, tā šādā sastingumā iestieg arī vien-

pusīgs tradicionālisms ar nedzīvu formu rutīnu, illūstrātīvi paviršu
dzīves atdarinājumu. Tā latviskās mākslas problēma, kuras risinā-

jumam 15. maijs devis jaunu, spēcīgu ierosmi, atsedz dziļus un sa-

režģītus uzdevumus mākslinieka darbam. Pievēršoties atsevišķiem

jaunās un jaunākās paaudzes māksliniekiem, īsā laika dēļ pakavē-
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simies pie izcilākiem pārstāvjiem. Sāksim ar moderno centienu

izteicējiem jaunajā gleznotāju paaudzē. Te jāmin K. Übāns, V. Tone,

L. Liberts, A. un U. Skulme, L. Svemps, J. Liepiņš, Ģ. Eliass, J.

Cielava, R. Suta, E. Šveics, N. Strunke v. c. Viņiem tuvu stāv sā-

kumā stilizētājā reālismā ievirzītie K. Miesnieks un A. Annus.

Konrāds Übāns (dz. 1893. g.) jāmin kā izcils ainavu tēlotājs ar

intimu lirisku dabas izjūtu. Izsmalcināta gleznotāja instinkta vadīts,

viņš ļaujas krāsu ritmam, tēlojot latviskos laukus, Rīgas nomales,

mazpilsētas un klusās dabas. Vai tās ir idilliski klusās priekšpilsētas
ielas, kanāļi ar liellaivām, vai Übāna tik iecienītie vītoli — pļav-
malā, gar šoseju, vai vasaras dienas gan zaļām, gan nopļautām pļa-
vām ar siena gubām, vai rudenīgie lauki un apsnigušās ielas, — vi-

sur vibrē īpata emocionāla atmosfaira, liega un dvēseliska. Übānam

ir ievērojamas spējas iejusties priekšmetos, kas izkoptā gleznieciskā

veidojumā, dinamiski bagātā krāsu triepumā un vijīgi mīkstā otas

rakstā top par mākslinieka iekšējo noskaņu simboliem. Uz izsmal-

cinātā nozieda tonālām vērtībām balstīta kompozicija noteic viņa

gleznotos portretus. Smēlis ierosinājumus gan barbizoniešos, gan

17. gs. holandiešos, gan moderno franču meistaru darbos, Übāns

veido savu subjektīvu reālu izteiksmi, tiecoties no dabas studijām uz

sevī dusošu gleznu. Bagātās niansēs un kāpinājumos viņa darbos

valdzina zieds: drīz sauļaini dzidrs, drīz noklusināti pelēks un brū-

nots, maigs kā zilgani-sidrabota perlamutra vizma, drīz dekorātīvi

kontrastaināks. Sevišķi delikāti viņš veido gaisu un tāles, kas apkļauj
priekšmetus; pēdējā posma darbos, pretstatos zeltaini-oranžās gais-
mas un zili violetās ēnas, viņš tiecas pēc koncentrētiem glezniecis-
kiem laukumiem; koku blīvā lapotne tā dažkārt izvēršas gleznieciskā
ornāmentā. Ar savu īpato stilisko uztveri Übāns jūtami ietekmējis
vairākus jaunākās paaudzes gleznotājus. (Lidzās viņam jāmin arī

Tonēs, Liberta, Liepiņa, Eliasa, O. Skulmes v. c. ietekme mūsu

glezniecības jaunākajā posmā.)

Savdabīgu attīstības ceļu iet Valdemārs Tone (dz. 1892. g.),
ievērojams jaunās paaudzes portretists. Tonēs ideāliskajā mākslā

pārdomātais atsevišķo daļu izkārtojums gleznas struktūrā kalpo
mistisku noskaņu un dīvaina emociju plūduma radīšanai. Pa prāta

apsvēruma laipu Tone ved skatītāju kādā irracionālā pasaulē. Jau

savos agrajos darbos (piem. „Mātes portrets" Valsts mākslas mū-

zejā), mēģinādams noskaidrot kompozicijas uzdevumus, Tone sākumā

piekļaujas 17. gs. vecmeistariem, veidodams spēcīgos gaismas un

ēnas pretstatos īstenības formu. Tālāk seko ekspresionistiskais

posms. Plakani dekorātīvā uztvērumā Tonēs gleznotie sieviešu stāvi

pauž mākslinieka apgarotas vīzijas, iztēlotu esmi. Un tomēr šie

nereālie tēli ar melancholijas apvīto izteiksmi pakļauti uzbūves

likumībai; jūtas apvalda sapratne. Nākamajos gados, vairāk uzsvēr-

dams telpisku dziļumu, ķermeņu tilpumu — Tone kādu laiku no-

sveras uz reālisma pusi. Tomēr šā laika pārdomāti komponētie
portreti un īpaši klusās dabas ar brūnām un zilām māla krūzēm, kā

arī izkausētā sudrabā mirdzošiem pārgrieztiem āboliem un bum-

bieriem rāda arī citu tendenci. Formas top aizvien mīkstākas, glez-
nieciski kompaktākas, bet reizē arī nemateriālākas: tās izkūst maigi

izplūstošā modulējumā, ēnainībā ieaustu noklusinātu gaismas spī-

dumu rotaļā. Tā top Tonem raksturīgais vīzionārais, simboliskais
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portrets. Tur sieviešu tēli parādās tumšoti brūnas krēslainibas at-

mosfairā; vietām viņi no sevis it kā izstaro fantastisku gaismu, kas

liek iemirdzēties rokām, sejai, tērpu dzeltenajiem un sārtajiem
laukumiem. Šīs sievietes — sevī iegrimušas, klusas; atvērtais skats

slīd garām apkārtnes lietām; viņas klausās savā dvēseles balsī. To-

nēs spīrituālie veidoli tā top it kā eksistences noslēpumaini simboli,

paša mākslineka garīgās sejas izteicēji, it kā nākamu lielāku kom-

poziciju fragmenti.
Dažādus ceļus savos glezniecības meklējumos staigājis Ģederts

Eliass (dz. 1889. g.): pirmskara Parīzes ainavas strādātas puantil-
lisma garā, pēc tam — sieviešu portretos un aktos uzsvērta Matisa

ietekmē plakne, krāsu laukumu ornāments; kailo peldētāju stāvos

(Valsts mākslas mūzejā) vērojama piekļaušanās neoklasicismam,

bet mierīgi būvētajās klusajās dabās (1924. g.) — redzams reālisms.

Pēdējo gadu darbos Eliass atrod pats sevi, savas stiliskās īpatības un

tematiku. Masīvā, paskarbā formu uztverē, tiecoties pēc vieliska

smaguma un reizēm skumjas noskaņas, viņš tēlo Zemgales raženos

laukus un lauku sētas. Uzsverot tumši zilās debess, sarkano ķieģeļa

ēku, kadmija dzeltenīguma vai sulota zaļuma koku pretstatus, glez-

notājs rāda pagalma stūri ar lopu kūti un aploku, govju slaukšanu,

iekļaudams cilvēku un dzīvnieku pasmagās figūrās starp masīvām

ēkām. Te izteiksmīgi tverts zemnieku dzīves mierīgais ritms, darba

lietišķība.
Sava laika kubisma principiem dedzīgi sekoja Uga Skulme (dz.

1895. g.), Erasts Šveics (dz. 1895. g.) un Romāns Suta (dz. 1896. g.).
U. Skulme, pakāpeniski atsvabinādamies no šās agrākās aizrautības,

kādu laiku vēl patur pūrisma un „jaunās lietišķības" centienus sma-

gās cietās formās veidotās klusajās dabās un portretos. Pēdējos ga-

dos — gan ainavās, gan ģīmetnēs un plikņos viņš tiecas pēc glez-
nieciski mīkstām un masīvām formām. Latvisko lauku, Rīgas un

apkārtnes ainās Skulme meklē ņirbošu, pretstatāmu krāsu skanī-

gumu. Savādos, svinaini violetos un iezaļganos toņos tvertie pasmago

peldētāju stāvi ar savu īpato ritmu, kā arī daži žanri pauž drūmu

mistisku noskaņu, savādu simboliku un grūtsirdību.
No kubisma uz glezniecisku īstenību un latviskiem motīviem

gājis savā attīstībā E. Šveics. Kā abstraktās glezniecības atmiņas
radušās viņa pelēcīgi noklusinātos vai arī zeltainos toņos darinātās

klusās dabas ar vienkāršām ikdienas lietām — kartupeļiem, iesai-

ņojamo papīru, zivīm. Pēdējo gadu darbos, tiecoties pēc telpiska

dziļuma un apgaismojuma, Šveics ar monumentālu vienkāršību tver

darba ļaudis: Latgales zemnieci, zvejnieku ar virvju kravu uz pleca,

reņģu tirgotājas v. c.

R. Sutas impulsīvajā, trauksmainajā mākslā kubisms ir viens

epizods mākslinieka daudzpusīgajā darbībā. īpatā uztverē, mēģinot
saistīt kustību dinamiku ar konstruktīvismu, Suta gleznojis dažus

zemnieciskus žanrus un klusās dabas. Viņa stila īpatības īstāk iz-

paužas akvareļos, grafikā, dekorātīvā glezniecībā, par ko minēsim

vēlāk. Romantiķa nemiers, tieksme pēc drāmatisma un sprieguma

gleznieciskā veidojumā iezīmē Ludolfa Liberta (dz. 1895. g.), Leo

Svempa (dz. 1897. g.) un Jāņa Liepiņa (dz. 1893. g.) darbus.

Jaunās paaudzes izcilā meistara Liberta mākslā verd nerimdams

gribas spēks, romantiķa ilgas pēc kāpināta, spilgtāk pārdzīvota pa-
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saules satura. Šī enerģija laiku pa laikam iekvēlojas ar atjaunotu

sparu, radot mākslinieka meklējumos un pieredzējumos jaunus no-

virzījumus. Liberta mākslā nav naīvitātes. Viņš grib pārsteigt un

saviļņot skatītāju. Mērķa apziņā tiekdamies uz vēlamo gala efektu,

Liberts atjautīgi izkārto un izvēlas realizācijas līdzekļus. Savas dar-

bības sākumā aizrāvies no dēkorātīvi skaļa zieda, kas iesaistīts

smailo līniju ritmā, Liberts tēlo Torņkalna apkaimi, saskatot tanī

lielpilsētas nemierīgās kustības atbalsis dzelzceļu sliežu tīklos, betona

tiltā, fabriku mūros un skursteņos.
Pēc Parīzes ceļojuma (1924. g.) Liberta palete mainās: nozieds

kļūst pelēki-sidrabots, gleznojuma virsma niansētāka; sāk izzust

arī līniju griezīgais smailums. Tēlodams latviskos pagalmus, kur

zaļais maurs atmirdz starp brūni pelēkām koka ēkām, veco riju
varenās nojumes, dārzus ar vijīgi izlīkumotiem koku zariem — stei-

dzīgā sīkā otas rakstā — Liberts tiecas reālitāti padarīt grandiozāku.
Tālab viņš labprāt tēlo pa pusei izfantazētu, pa pusei īstenībā vērotu

ugunīm pārplūdušu lielpilsētu, kas kļūst teiksmaina, dzejiska. Jauns

vilnis mākslinieka attīstībā sākās ar Venēcijas ainavu ciklu. Kanāļu

pilsēta ar savu pasakaino architektūru aizrāva gleznotāja fantāziju;
notika lūzums arī gleznošanas paņēmienos. Lokanā, gleznieciski at-

raisītā krāsu triepumā, ar izteiksmīgi koncentrētiem, tumšiem toņiem,

starp kuriem vibrē mirdzošā baltā uzsvari un pelēkais, taupīgi ievijo-
ties sarkanīgam un zaļam, ar virtuozu sparu Liberts darina lielos au-

deklus ar kanāļiem, sv. Marka laukumu, pontu Rialto romantiķa uz-

tverē. Un beidzamo gadu sasniegumos, pārgājis uz silto umbru un

brūnotām zemes krāsām, viņš gleznojis daudzus latviskus motīvus:

dzimtenes laukus un zemnieka darba gaitas. Pēdējā laikā gleznotāju

sevišķi nodarbina portreta problēmas. Viņš tiecas pēc reprezentātīva
iespaidīguma, ekspresijas un elegances (piem., mākslinieka kundzes

portrets Valsts mākslas mūzejā). Liberta sasniegumiem dekorāciju

glezniecībā pieskarsimies tālāk.

Spēcīgu temperāmentu, tumšu, sabangotu zemes spēku savās

klusās dabās un ainavās uzrāda L. Svemps. Savas attīstības sākumā

viņš pārkausē gan dažu moderno franču meistaru (Derēns, Sezanns),

gan krievu modernistu ietekmi. Ar juteklisku sparu, kā kāda drūma

saviļņojuma mākts, Svemps gleznieciskā pieredzējumā atveido ikdie-

nas lietas: maizi, augļus, puķu podu, šķīvjus ar siļķēm, pudeles, kādu

galda vai loga stūri. Te valda gaišuma un tumšuma pretstatu ritms.

Plašos krāsu triepumos verd vītāli spēki dzeltenīgā, zilā un sārti brūnā

akordos. Ar 1924. g., kad Svemps apmeklē Parīzi, krāsu uzlikums

kļūst biezāks, zieds dēkorātīvi skaļš, valdot sarkani zaļiem toņiem

uz tumšas pamatnes; šā posma klusās dabas priekšmeti nereti ne-

mierīgi izkaisīti pa visu gleznu. Tad — pēdējā laikā — nāk jauns

posms, kuru raksturo izteiksmes varena koncentrācija, savu spēju,

savas īpatās izteiksmes apziņa. Tagad Svemps panāk noskaņotu ko-

lorītu, gleznieciski izsmalcinātākas toņu pārejas un ainavās parāda

telpisku dziļumu. Tēlojot klusās dabas uztverē gan pilsētas, gan

cilvēku sejas, gan lietas — viņš tiecas pēc nosvērtas kompozicijas un

krāsu laukumu kompaktuma. Smaga un varena uz tumši zilā debess

fona izaug brūnoti sārtā un zaļotā Valmiera ar smagām celtņu

masām (Valsts mākslas mūzejā). Toņkārtā valda zemes krāsas —

brūngani-pelēkais, zaļais-zilais ar baltā akcentiem. It kā baismas va-
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ras raidīti šļāc pāri lieliem audekliem krāsu viļņi, bagāti izkoptā

apdarē. Gan pēkšņi iegrimstot tumsā, gan iznirstot gaismā, veidojas
kaislā gleznieciskā valodā dzelteni sarkanās puķes, lielie māla trauki,

segas ar Svempam raksturīgiem formu pārrāvumiem.

Līdzās minētiem Jānis Liepiņš it savdabīgi reprezentē šo vīriš-

ķīgi skarbo, nesentimentālo līniju mūsu glezniecībā, kuru iepriek-

šējā paaudzē pārstāj V. Zeltiņš. Arī Liepiņā verd skarbs zemniecisks

spēks, kas meklē laikmetīgu izpausmi. Tādi pasmagi, kustībās stū-

raini un neveikli sēd pie galda, baudīdami azaidu, spēlēdami kartes

Liepiņa veidotie vīri, kuru formu uzbūve un brūni dzeltenīgo krāsu

ritms liek jaust radniecīgus sakarus ar Sezannu.

Kādu laiku — Parīzes kubistu ietekmē, Liepiņā klusās dabas un

ainavas top dekorātīvas, plakanas. Seko beidzamais posms. Franču,

beļģu modernistu, veco holandiešu žanristu gleznās gūtie pieredzē-

jumi apaugļo gleznotāju, kas atrod savu pasauli. Ar elementāru

sparu, nezaudējot kolorīta noskaņotību, Liepiņš rāda mālaini pelēkā
ziedā gan Rīgas nomales, ostu, gan gaismojuma kontrastos, pelēcīgi
brūnotās kāpēs ar spilgtiem zilā un sarkanā akcentiem veido smagus

strādnieku stāvus, pa reizai arī līksmojot krogā; drūmi un vareni

pēdējos darbos, ar tvarīgiem gaismas efektiem viņš būvē spēcīgos
latvju zvejnieku un zemnieku stāvus: cīnoties ar negaisu, velkot laivas

malā, atpūšoties, rokot laukā kartupeļus .. .
Šie ar zemi saaugušie

dzimtenē skatītie ļaudis raduši darboties mazrunīgā domīgumā, nes-

dami sevī nemieru un grūtsirdību. Liepiņa skatītā pasaulē — lietās

un cilvēkos jūtams vieliskums, matērijas svars.

Līdztekus dekorāciju un stājglezniecībā darbojas Oto Skulme

(dz. 1889. g.). Viņa attīstības līnija sarežģīta, jo nospraudis jaunu
uzdevumu, mākslinieks tam nereti meklē jaunu risinājuma veidu.

Skulmes glezniecībā atsegtā pasaulē izskan latvju zemnieciskās dabas

nopietnums, vīrišķīgs miers, saistīts ar klusu maigumu. Kopā ar

citiem līdzgaitniekiem Latvijas valsts pirmajos gados pārdzīvojis kon-

struktīvo meklējumu posmu — te tiekdamies pēc ekspresijas («Svēt-

vakars"), tekubistiskos mēģinājumos, — O. Skulme pievēršas īstenībai.

Klusās dabās, dzimtenes ainavās, portretos, žanros — viņš meklē

būtisko lietās, atmetot nejaušo savā nosvērtā lietišķā vērojumā. Archi-

tektoniski vienkārši, taupīgā izteiksmē, plānā krāsu slāņojumā vei-

doti viņa latviskie laukskati ar masīviem kokiem, smago zemi un

ēkām. Gleznieciski izvagotā apdarē 0. Skulme tēlo laukstrādniekus

darba gaitās, ganiņu savā nodabā stabulējam, atpūtas brīdī pār-
domās iegrimušo veco zvejnieku. Sparīgi trieptais krāsu klājums

tērpos «Mātes un bērna portretā" izteiksmīgi kontrastē ar apgaroti

maigām, glezni caurspīdīgām sejām
.. .

Minot vel dažus citus moderna novirziena pārstāvjus musu jau-
nākā glezniecībā atzīmēsim koloritā interesanto Eduardu Lindbergu
(1882. g. — 1928. g.), Niklāvu Struņķi, Jāni Tidemani, Helmutu Mark-

vartu, Francisku Varslavānu. N. Strunke (dz. 1894. g.), pazīstams gal-
venā kārtā kā grafiķis, gleznā no plākšņaini ekspresīvā stila pārgājis

uz reālismu. Moderniem centieniem skāries arī H. Markvarts (dz.
1894. g.), kas klusās dabās, ainavās, žanros un ģīmetnēs risina dēko-

rātīvi izjusta kolorīta problēmas, raksturīgā dzelteni brūnā koptonī
ar īpatu šķautņotu laukumu rakstu. Viņa tēlotie cilvēki, it kā rudenī-
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gās saules apstaroti, grūtsirdīgi iegrimuši sevī. Skanīgāki toņi dažos

pēdējā laika veikumos, kas tēlo lauku darbus („Rudens raža").
Beļģu skolas ietekmē veidojies J. Tidemanis (dz. 1897. g.), kas

nervozi un sparīgi liek iegailēties uz tumšiem foniem spilgti zilā,

zaļā, oranžā spektra vizmai lielpilsētu, ostu un cilvēku tēlojumos,
savienojot dekorātīvitāti ar zieda dinamiku romantiskā izjūtā.

Skumja, intimi izsmalcināta noskaņa piemīt Fr. Varsīavāna (dz.
1899. g.) viegli, kā improvizējot gleznotās Latgales ainavās un sie-

viešu portretos.

Ipatus intima reālisma ceļus iet Jānis Cielava (dz. 1893. g). Viņa
glezniecība ieturēta delikātos pustoņos, gribētos teikt sievišķīga savā

maigumā un izsmalcinātā kolorītā. Cielava nav ļāvis sevi samul-

sināt modernisma brāzieniem, palikdams uzticīgs savam gleznotāja
instinktam. Viņa vijīgi gleznotās klusās dabas ar augļiem, traukiem,

audumiem, kā zīžamā zaļā plīvuri ietītās ainavas, kuras dažreiz

atdzīvina peldētāju stāvi, grācijas un gleznieciskas mūzikālitātes

iezīmētie sieviešu portreti, — pauž savdabīgu lirismu. Kopā ar Ro-

zentālu, J. Valteru, Übānu, An. Cīruli — Cielava pieskaitāms intimi

liriskam novirzienam mūsu glezniecībā. Arī žanros Cielava paliek

pirmām kārtām kolorists: tirgus ainās viņu visnotaļ valdzina zeltaini

iesārtā un zilgani zaļā saskanīgo pustoņu plūsma.
Citāda attīstības gaita iezīmē modernistu spārnam tuvo glez-

notāju — Kārļa Miesnieka un Augusta Annus darbību. Sākdami ar

dekorātīvu stilizāciju, lineārā elementa un krāsu skanīguma uzsvēr-

šanu, viņi tiecas uz gleznieciski reālu ķermeņa un telpas tēlošanu.

K. Miesnieks (dz. 1888. g.) savas īpatības galvenā kārtā uzrāda

kā labs portretists un žanrists, lai gan guvis panākumus arī ainavā.

Viņa darbos jūtams zemnieka neatlaidīgais spēks, darba prieks un tu-

vums dabai. Latviska noskaņa ir Miesnieka ainavām. Koncentrētā

izteiksmē — sulotā vasaras zaļumā vai atkal zeltaini oranžā vakara

gaismā — veras saules apmirdzētās dzimtenes pļavas, meži, upmalas,

priedēm noaugušās kāpas un jūras tāles ar dzidro maigo gaisu. Dzī-

ves skatos, tēlodams iesilušos dzērājus krodziņā, pilsētnieces vasaras

atpūtā, malkas zāģētājus, zemniekus uz lauka, ieturot azaidu („Die-

nišķā maize"), Miesnieks risina kompozicijas problēmas, veido zīmīgi
tvertus tipus, pauž zemniecisku dzīves izjūtu. Te jūtams ražens, bet

drusku pasmags spēks.
Miesnieka agrīnajos darbos pārsvarā bija spilgtas, pat griezīgas

oranži violetas, zilas, sārtas krāsas un formu stilizācija. Tālākajās

gaitās mākslinieks tiecas harmonizēt ziedu, panākt kopēju toni, gais-
mas un ēku pārejās veidotu plastisku formu. Agrāk cietā virsa kļūst
aizvien lokanāka, izkoptāka. Izteiksmīgi ir Miesnieka portreti. Arējā
līdzībā viņš meklē iekšējo patiesību par cilvēka personību. Cik rak-

sturīgi, piem., tverta Antona Austriņa noliektā galva ar zīmīgo sejas
vaibstu un roku modulējumu (Valsts mākslas mūzejā) vai mākslinieka

mātes rūpju izvagotā seja ...
Kā Miesnieks, tā Annus pievērsušies

reliģiskiem motīviem.

Augusts Annus (dz. 1893. g.) no dekorātīvā un lineāra uztvēruma

veidojas uz glezniecisku dinamiku. Risinādams liela vēriena kompo-
ziciju uzdevumus, viņš tēlo latviskus motīvus un darba dzīvi. Ar episku
varenumu stilizētās formās Annus ver senās latviskās dzīves teiksmai-

nību savā „Lejas Kurzemē". Krāsu dekorātīvs spilgtums, pretsta-



368

taisnība noteic, piem., viņa „Kuģu būvētavu" ar darba dzīves dārdo-

šajiem ritmiem. Simbolisks patriotisks saturs, varenības gars izpau-
žas lielajā kompozicijā „Varoņu sasaukšanās 1919. g.". Pēdējos gados
Annus darbus iezīmē jauni meklējumi, cīņa par glezniecisku izteik-

smi. Noklusinātā pustoņu saskaņā, vijīgās gleznieciskās masās viņš
darina figūrālās kompozicijas. Sparīgā kustībā redzams spēlētājs-

čellists, strādnieku tipi, darbs („Vecmīlgrāvis" v. c), ritmiskai kustī-

bai pakļauti allēgoriski sieviešu stāvi jūrmalā . ..

Tagad pievērsīsimies tradicionālistiem un tiem tuvu stāvošiem

gleznotājiem. Pārejā uz šo grupu it kā stāv Kārlis Baltgailis (dzim.
1893. g.), Otomars Nemme (dz. 1891. g.), Jēkabs Bīne (dz. 1895. g.).

Baltgailis — temperās un eļļas gleznās pārkausēdams Grosvalda

ietekmi, veidojis latvju strēlnieku varonīgo cīņu ainas, dēkorātīvi sti-

lizētā tvērumā. Abi pēdējie gleznotāji līdzās Annum beiguši prof.

Tilberga darbnīcu akadēmijā. O. Nemmes darbi gan eļļā, gan akva-

relī parādījās jau 4. latviešu mākslinieku izstādē. Nemme veikls

akvarelists, atjautīgs karikatūrists; darbojies arī portreta laukā, sie-

viešu ģīmetnēs tiekdamies pēc elegances.
J. Bīne kāi reālists, silto un auksto toņu pretstatījumos, dziļo ēnu

un spēcīgo izgaismojumu rotaļā tēlojis lauku darbu un lauku dzīvi.

Viņa kolorītam raksturīgs vēsi zilgans noskaņojums. Beidzamajā
laikā dekorātīvā uztvērumā viņš tēlojis arī latviskās mitoloģijas ainas.

Starp tradicionālistiem minēsim apdāvināto iekštelpu rotātāju
Hermani Grīnbergu (1888. —1929. g.), kurš gleznojis ainavas un žan-

rus, Jāni Ansonu (dz. 1888.—1935. g.), kas impresionistiskā uztverē

tēlojis ainavas, klusās dabas un aktus; Indriķi Zeberiņu (dz. 1882. g.),
kas tēlojis latviskus laukus, lauku dzīvi, fabrikas strādnieku darbu

reāli-illūstrātīvā uztverē; Zeberiņš guvis populāritāti kā karikatūrists

un illūstrātors; P. Kundziņu (dz. 1886. g.) — fantastisko mākoņu ainu

gleznotāju, AI. Cīruli (dz. 1886. g.), kura dēkorātīvi izjustās ainavās

vērojamas Purvīša tradicijas; E. Veilandu (dz. 1885. g.), kas reālistisku

uztvērumu savieno ar dzejiskām noskaņām; Ed. Brencēnu (1885.—

1923. g.), pazīstamu grafiķi, kura illūstrātīvie gleznojumi tēlo latvisko

dabu, latvisko dzīvi tagadnē un pagātnē gaišā romantiskā noskaņā,
dažreiz ieskanoties arī drūmākiem motīviem, O. Pladeru (dz. 1897. g.),
ainavistu un portretistu, A. Filku (dz. 1891. g.) v. c.

Beidzot glezniecības apskatu, pieminēsim — pa lielākai daļai jau-
nākai paaudzei pieskaitāmos — akadēmijas absolventus, no kuriem

daži jau atzīmēti. Starp Purvīša darbnīcas audzēkņiem jāatzīmē A.

Skride, J. Pūpols, Melbārdis. Sasniegumus uzrāda Ed. Kalniņš, vei-

dodamies beļģu, pēdējā laikā arī moderno itāliešu ietekmē; savās ai-

navās un žanros Kalniņš uzrāda nobriedušu izteiksmi, kas savukārt

ietekmējusi dažus jaunus māksliniekus. Tā, piem., Kalniņam tuvs ir

ainavists V. Kalnroze. Drāmatisku sparu Latgales motīvu tēlojumos
uzrāda A. Egle. Starp jaunās paaudzes ainavistiem jāmin V. Vasa-

riņš, P. Rožlapa, Vārdaunis, Viļumainis v. c.

Starp žanristiem jāmin Jēkabs Strazdiņš (dz. 1905. g.), kura lauku

dzīves un lauku darba tēlojumi rāda tieksmi pēc liela vēriena kom-

pozicijas un zemniecisku sparu. Interesantus zīmējumus un strād-

nieku tipu tēlojumus uzrādījis Fr. Milts (dz. 1906. g.); darba dzīvi

tēlojis arī P. Štelmachers (dz. 1896. g. — 1933. g.), vēsturiskā gleznie-
cībā un sadzīves skatos jāmin J. Rikmanis, V. Caune. Daži apdāvināti
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jaunākās paaudzes gleznotāji tiecas turpināt jaunā paaudzē izveidotās

modernisma tradicijas. Te jāmin O. Neilis ar savu drosmīgo un tem-

perāmentīgo krāsu uztveri, O. Norītis, A. Jūrasteteris, A. Artums v. c.

Līdzās viņiem tapšanā un meklējumos veidojas E. Ģeistaute, A. Za-

riņa v. c.

VL

Jaunu ierosmi pēdējos gadu desmitos uzrāda arī grafika un

lietājamās mākslas. Dažādu grafikas nozarojumu, zīmējumu, grā-
matu rotājumu un illūstrāciju laukā jāatzīmē interesanti sasniegumi.
Arī te vērojami daži modernāki ievirzīti meistari un tradicionālisti.

Starp pēdējiem — jaunajā un jaunākajā paaudzē jūtama agrākā aka-

dēmijas grafikas darbnīcas vadītāja R. Zarriņa ietekme. Pirmajā

grupā — redzamākā vieta nākas Sigismundam Vidbergam (dzim.
1890. g.). Sākumā attīstīdamies Berdsleja un Čechoņina ietekmē,

Vidbergs neatlaidīgā tālākā darbā ir izkopis izsmalcinātu un īpatu

spalvas zīmējuma stilu. Daudzos vāku zīmējumos, atsevišķās kom-

pozicijās, karikatūrās, illūstrācijās, grāmatu rotājumos, atsevišķās

grāmatās iznākušos ciklos („Erstika", illūstrācijās Pjēra Lvi (Louis),
„Bilitis dziesmām" v. c). Vidberga spalvas zīmējumi rāda nobrie-

dušu mākslinieku aistētu. Drīz tiekdamies uz abstraktu laukumu

ritmu, drīz stilizēdams formu, melnbalto laukumu audumā, noasinot,

slīpējot malas — viņš paver savu daiļumu pasauli. Vidbergu valdzina

izsmalcināto baudu piesātinātais lielpilsētas gaiss. Savās dekorātīvi

abstraktajās grafiskajās zīmēs viņš ar gaumi atklāj ērotikas motīvus.

Te atmirdz smaržaino buduāru un kafejnīcu pasaule: grāciozās dā-

mas ar slaidām kājām, garu skropstu apēnotām acīm, glezni izstīdzē-

jušiem locekļiem un viņu pielūdzēji. Bet Vidbergs pazīst arī citus

motīvus: brīnišķīgās Itālijas ainavas, kurās panāk bagātu tonālitāti un

dziļumu; latviskās dabas un Rīgas senā skaistuma tēlojumus; viņš
rāda gan latvju strēlniekus, gan dzimtenes varoņus pašaizliedzīgās

cīņās ar bermontiešiem („Bermontiādes" cikls).
Grafikas un rotājuma mākslu novada savas īpatības visvairāk

pavēruši Niklāvs Strunke un Romāns Suta.

N. Strunke pazīstams ar savām illūstrācijām, pasaku zīmēju-

miem, grāmatu rotājumiem un akvareļiem. Sākumā tiekdamies pēc
žestu ekspresīva skaļuma un izteiksmes konstruktīvi domātās formās,

vēlāk Strunke pievēršas stilizācijai. Savās grafiskās stilizācijās, kur

atbalsojas gan persiešu un indiešu miniatūras, svētbilžu valoda, lie-

tādams spilgtu krāsu laukumu pretstatus un tuvodamies primitīva

garam, lai, visu to pārkausējis, savdabīgi raksturotu brīnumaino pa-

saku pasauli. Te atmirdz gan teiksmainie austrumi ar savu krāšņo
dabu un celtnēm, ar valdniekiem, vergiem, kareivjiem, odaliskām; te

atmirdz latvisko pasaku varoņi: ķēniņa dēls, labsirdīgais vecais vīrs,

spēka dēls, cūkgans, princese, dzīvnieki. Pasaku personāžu uztvērumā

valda tieksme tipizēt, rast izpausmi brīnumainās pasaules likumiem,
fantazētai nepieciešamībai. Tipos, tērpos un architektūrā Strunke lūko

ietvert īpati latviskas noskaņas un elementus savā individuālā gaismo-

jumā. Jāatzīmē arī interesantās akvarelī gleznotās Itālijas ainavas,

tvertas „jaunai lietišķībai" radniecīgās schēmatiskās formās. Savda-

bīga mākslinieciska personība jaunā latvju mākslā ir Romāns Suta.
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Viņa ekspresīvajos tušas zīmējumos, smalki izvēlētos toņos noskaņo-

tajos akvareļos un guašās valda kustību nemiers virtuozā otas svīt-

rojumu un laukumu rotaļā. Sutas nervozi groteskais stils visai īpats,

paužot tagadnes cilvēka skubu, dinamisko dzīves izjūtu. Raibā virknē,

plankumu un līniju trauksmē veras sutiskie tēli: strādnieki darba gai-

tās, matroži, pērkamas sievietes krodziņos, ostā, pilsētas ielās, kur vibrē

lielpilsētas drudžainais pulss. Citā pasaulē atkal ved groteskie lauku

žanri: kamanu braucēji, malkas zāģētāji, kāršu spēlmaņi, dejotāji,

cūku kāvēji, mūzikanti. . . Zīmīgi tvertās situācijās un žestos ievijas
humora un karikatūras elementi, kas paver grotesku romantiku.

Viss tas veidots ar improvizācijas vieglumu un eleganci.

Starp tradicionālistiem izcila vieta nākas jau minētajam Eduar-

dam Brencēnam. Savienodams reālisku izteiksmi ar romantisku iz-

jūtu, viņš guvis plašu populāritāti ar savām illūstrācijām „Mērnieku

laikiem", Janševska ~Dzimtenei" v. c. Veikls tipu raksturojums, tē-

lojuma sirsnība saistās ar psīcholoģiski pārliecinošu tautas dzīves

izpratni.
lecienīts illūstrātors un karikatūrists ir Indriķis Zeberiņš. Se-

višķi jāatzīmē technikā izkoptie un savā saturā tautas dzīvei tuvie

kokgriezumi. Litogrāfijā daudz strādājis zīmētājs un illūstrātors Vilis

Krūmiņš (dz. 1891. g.). Kā akvarelists un asētājs, sevišķi Vecrīgas
ciklā pazīstams Fr. Bange (dz. 1895. g.). Vingras zīmētāja un asētāja
dāvanas uzrādīja agri mirušais A. Plīte-Pleita (1888. —1921. g.).

Starp jaunākās paaudzes grafiķiem jāmin asējumos un gravēju-

mos Kārlis Krauze (dz. 1904. g.) ar iespaidīgiem latvju strēlnieku,

atbrīvošanas cīņu, senatnes un lauku dzīves ainu tēlojumiem; M. Mu-

ceniece (dz. 1904. g.) uzrādot ievērojamus panākumus asējumos —

zvejnieku dzīves un allēgoriskos tēlojumos, J. Šternbergs, J. Drekslers,

J. Apinis, Ed. Dzenis v. c. Izsmalcinātā spalvas zīmējumā un akva-

relī gan erotiskus, gan kara šausmu motīvus, dažreiz ar slimīgu sa-

traukumu tvēris K. Padegs (dz. 1911. g.).

Pārejot uz lietājamās, rotātājas mākslas dažādām nozarēm, jā-
atzīmē mūsu dekorāciju glezniecības ievērojamie sasniegumi. Līdzās

agrāk minētajiem vecākās paaudzes pārstāvjiem: J. Kugam un Ed. Vī-

tolam izvirzās jauni spēki, noteicot šās nozares attīstību. levēroja-
mākās dekorācijas parādījušās trim galvenajām Rīgas skatuvēm:

Dailes teātrī, Nācionālajā operā un Nacionālajā teātrī
2

.
Šie sasnie-

gumi saistīti ar Jāņa Munča, Oto Skulmes un Lūdolfa Liberta vārdu.

Muncis kā dekorātors un teorētiķis darbojās Dailes teātrī līdz 1926. g.,

meklējot jaunu izteiksmi, izvirzot uzdevuma centrā aktieri un teātrā-

lisma garu. Savās dekorācijās viņš stilizē formu, tiekdamies pēc vien-

kāršotu līniju un krāsu laukumu ansambļa. Viņa maketi Parīzes

starptautiskajā dekorātīvo mākslu izstādē 1925. g. tika apbalvoti ar

Grand prix.
O. Skulme sniedzis vairākus inscēnējumus Nācionālajā teātrī un

operā, darbojies Kuldīgā, bet sākot ar 1926. g. kā dekorātors Dailes

teātrī. Viņa dekorācijas iezīmē tieksme pēc monumentālas vienkār-

šības, uzbūves architektonikas. Ar apvaldītu patosu viņš veido sen-

latviskās celtnes masīvo sienu un stabu ritmos. Ražena izdoma,

prasme ar vienkāršiem līdzekļiem lietišķi tvert darbības skatuvisko

apkārtni, nobriedusi stila izjūta izpaužas daudzās pēdējo gadu skatu-

viskās ietērpās Dailes teātrī.
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Spilgtākā personība latvju dekorāciju glezniecībā pēdējos desmit

gados ir Lūdolfs Liberts. Viņa talanta īpatībām vistuvāk ir operas

uzvedumi un balets. Tiekdamies pēc dekorātīvā krāšņuma, liela,

reprezentātīva stila, Liberts sniedzis bagātus ierosinājumus latviešu

dekorāciju glezniecībai, gūdams atzinību gan ar izstādēm un inscēnē-

jumiem arī ārpus Latvijas (Parīzē, Briselē, Berlīnē, Barselonā, Kaunā,

Zagrebā, Helsinkos, Malmē v. c). Liberta romantiski trauksmainajai
fantāzijai vistuvāk ir pasakainie un fantastiskie motīvi, kuros izrai-

sās viņa spilgti vizmojošo krāsu un bagāto ornāmentālo formu pa-

saule. Pēdējo gadu darbos viņa meklējumus iezīmē monumentāli

izjustas latviski pasakainas celtniecības meklējumi. Bagātu iztēli

rāda daudzie kostīmu zīmējumi.
Kā dekorātori darbojušies arī N. Strunke un R. Suta. Jaunākajā

dekorātoru paaudzē jāmin H. Līkums, A. Valdmanis, P. Rožlapa un

V. Vasariņš. Jelgavas teātrī darbojies Spertāls.
Gandrīz līdz pat pēdējam laikam mūsu lietājamās mākslas biju-

šas pabērņu lomā. To uzplaukšanai trūcis dažreiz uzņēmības, mate-

riālo līdzekļu, kā arī šīs nozares organizētāju. Ar amatniecības ka-

meras nodibināšanu, cerams, šī nozare izkopsies rosīgāk. Arī lietāja-
mās mākslās izvirzījusies jau no sākta gala nācionālo formu tradiciju
problēma. Vieni šīs tradicijas izprot kā etnogrāfisku nacionālu formu

atdarinājumu un izlietājumu. Citi uzsver laikmetisku nācionālismu.

cienījot pagātni un smeļot tur ierosmi. Mums jābūt tagadnes cilvē-

kiem. Pagātne nav vairs atgriežama un mākslinieciski nozīmīgi vei-

dojumi, jaunās vērtības nerodas, atdarinot etnogrāfiskās formas. Tāds

atdarinājums noved sastingumā. Tomēr arī vienpusīgs ārpus nācio-

nāls modernisms var novest pie bezkrāsainām starptautiskām formām.

Tā paceļas laikmetīgā nācionālisma problēma lietājamā mākslā. Šai

virzienā ierosinājumus devuši: O. Skulme, L. Liberts, A. Cīrulis, N.

Strunke, R. Suta, J. Madernieks, Fr. Skujiņš, A. Brastiņš, J. Bīne v. c.

lekštelpu iekārtojumā jāatzīmē H. Grīnberga, A. Cīruļa, Fr. Sku-

jiņa, E. Laubes, J. Bīnes, E. Stālberga v. c. darbi; sienu gleznieciskā

rotājumā — An. Cīrulis, Suta v. c. Keramikā jauna rosība radusies ar

šādas darbnīcas nodibināšanu Mākslas akadēmijā. Keramikas darb-

nīcas vadītājs Rūdolfs Pelše audzinājis jauno ģenerāciju. Porcelāna

glezniecībā un māla trauku glezniecībā jaunu rosību ienesa R. Suta,

arī Beļcova, Vidbergs un Šveics. No akadēmijas absolventiem jāmin

V. Vasariņš.
Audumos kā lietpratējs jāatzīmē Jūlijs Straume, uzrādīdams per-

siešu paklājos solidu technikas prasmi. Technikas meistarību rāda

S. Berca metalla kalumi.

Pēdējos gados ir radušies daudzi jauni spēki, kurus šai īsajā

pārskatā nevaram apcerēt.

VII.

Tagad pievērsīsimies īsam latvju jaunās tēlniecības apskatam3

.
Mūsu tēlniecība 19. un 20. gs. ir jaunāka par glezniecību. Ar tautas

politiskās patstāvības izcīnīšanu šī mākslas nozare ieguva jaunus uz-

devumus, sevišķi monumentālās plastikas novadā.

Priekškara posmā mūsu skulptūrā dominēja Rodēna skolas im-

presionistiskā nāturālisma ietekme, kuru reprezentē Gustavs Šķilters
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(dz. 1875. g.), Teodors Zaļkalns (dz. 1876. g.) un Burkards Dzenis

(dz. 1879. g.). Pēdējos piecpadsmit gados modušies modernāki cen-

tieni. Šos centienus pirmais ieveda vecākai paaudzei pieskaitāmais
T. Zaļkalns. Dioritā un granītā veidojot gan sēdam, gan stāvam do-

mās nogrimušo latvisko māmuļu, viņš tiecas ģeometrizēt organisko
formu. Krievu komponistu Skrjabina un Musorgska krūšutēlos mie-

sas formas jau iesaistītas abstraktu plakņu ritmos. Kā ekstāzē aug-

šup vērstajā Skrjabina sejā jūtams gara nemiers. 1929. g. pavasarī

atklātajā rakstnieka R. Blaumaņa granīta piemineklī, pieslienoties

seno austrumu tēlniecības tradicijām, rakstnieka sēdošā figūra vei-

dota vienkāršotās masīvās formās. Skumju sapņainību pauž simbo-

liskie sieviešu stāvi kapu pieminekļos Porukam — Meža kapos un

Fr. Bārdām — Umurgā. Dažos pēdējo gadu portretos (Aspazijas,
Akurātera v. c.) apgarotajos sejas vaibstos jūtamas ideālizācijas

ieskaņas.
Gustavs Šķilters veidojis gan mālā, gan marmorā, gan bronzā

figūras, figūrālas kompozicijas, ciļņus, krūšutēlus. Piekļaudamies

rodēniskajai tradicijai, viņš veido sapņaini pasīvos simboliskos sie-

viešu stāvus, kas pauž dvēselisku saviļņojumu: kaislību, skumjas, ilgas,

rotaļīgu noskaņu. Visai raksturīga impresionistiskā apdare ar gleznie-
cisko formu izkopumu un emociju izteiksmi ir viņa veidotām bronzas

maskām: „Rudens" un „Dzejnieks". Reāliski tverti viņa veidotie

krūšutēli: A. Dombrovskis, J. Vītols, Kr. Barons v. c.

Abu tēlnieku jaunākais līdzgaitnieks — Burkards Dzenis priekš-
kara posmā Rodēna garā veidojis dažus portretus, starp kuriem jāmin
A. Brigaderes ģīmetne un granītā cirstais Saulieša krūšutēls. Pēckara

gados veikts labākais Dzeņa darbs — izteiksmīgais, siluetā smalki

izjustais mākslinieka sievas portrets, kā arī nosvērtā reāliskā traktē-

jumā, pa daļai stilizējot formas, veiktie pazīstamu rakstnieku un sa-

biedrības darbinieku portreti. Dzenis cēlis arī vairākus kapa piemi-

nekļus (A. Allunānam Jelgavā, R. Pērlēm Aumeisteri, Blaumanim

Ērgļos v. c).
Konstantīns Rončevskis (1875. g. — 1935. g.), kā mākslas aka-

dēmijas tēlniecības darbnīcas vadītājs audzinājis latvju jauno tēl-

nieku saimi. Savas teicamās objektīva novērotāja un dvēseliskās

dzīves raksturotāja spējas viņš dokumentējis latvju valsts vīru, māk-

slinieku, sabiedrības darbnieku portretos (Kr. Barons, J. Čakste, J.

Vītols v. c).
Pārdzīvoto brīvības cīņu laikmets sprauda jaunus uzdevumus

latvju monumentālajai tēlniecībai. Augstākie sasniegumi šai novadā

ir Brāļu kapu plastiski architektoniskā izbūve un Brīvības pieminek-
lis. Abu ievērojamo pieminekļu, ar kuriem mūsu zeme var būt lepna,
autors ir Kārlis Zāle (dz. 1888. g.), mūsu ievērojamākais tēlnieks.

Pirmajā piemineklī ar viņu sadarbojušies architekti P. Feders un A.

Birznieks, bet otrajā — E. Stālbergs.

Brāļu kapu monumentālajā tēlniecībā veikts laikmeta nosprausts
uzdevums: kritušo varoņu piemiņas godināšana viņu atdusas vietā.

Zāle te meklē tīri plastisko — organisko un architektonisko — ab-

strakto formu sintēzi, kārtodams telpu. Šie plastiskie simboli izteic

latviskās veļuvalsts mistēriju; vienkāršotās formas pauž varonības un

gara nemirstības ideju. To vēstī senlatvju kareivji-jātnieki, kas divi

simmetriskās grupās stāv pie ieejas vārtiem, atzīmējot robežu starp
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tautas svētnīcu un ikdienas pasauli. Gan jātnieku masīvie stāvi ar

noliektām galvām, gan spēcīgie zirgi izteic dziļas bijības jūtas. Aiz

paaugstinātās vidusdaļas krituma novietotas izteiksmīgās mirstošo

jātnieku grupas — simbolizējot salauztu spēku, kas izrāda pretestību
iznīcībai. Kapu beigās, virs noslēdzējas mūra sienas centrālās daļas

paceļas grandiozais mātes Latvijas tēls, vainagojot pie kājām gulošos
kritušos brāļus.

Brāļu kapos no pašu zemes materiāla — Allažu šūnakmens vei-

dotās tēlniecības un celtniecības formas saistās ar apstādījumiem
vienotā telpas uzbūvē.

Varenais piemineklis Brīvības bulvārī pauž brīvības ideju. Viņa
architektoniskais kodols, ap kuru grupējas sarkanā un pelēkā granītā

cirstie tēli un travertīna ciļņi, paceļas vairākos stāvos, uz augšu sa-

šaurinādamies, 19 metru augstā obeliskā ar simbolisku tumšzaļās
bronzas sievietes tēlu, kas paceltajās rokās tur trīs zelta zvaigznes.
Zāles veidojumi — rādot gan vēsturiskas ainas, gan allēgoriskas gru-

pas, pauž latvisko varoņgaru laikmetīgā izjūtā.
Zāles līdzgaitnieks Emīls Melderis (dz. 1888. g.) no granīta cēlis

uzvaras pieminekli Valkā ar monumentālo Lāčplēša tēlu. Meldera

veidoto galvu un figūru skaidrā vienkāršība, tieksme pēc ģeometri-

zācijas ver sevī noslēgtu esmi, tuvinot viņa formu izjūtu senēģiptiešu
mākslas diženumam.

Formu monumentālas vienkāršošanas tendences pauž M. Lie-

piņa-Skulme. Dekorātīvā tēlniecībā un portretu laukā darbojas R.

Maurs (dz. 1888. g.).

Starp jaunākās paaudzes tēlniekiem jāmin ideāliski noskaņotais
Kārlis Zemdegs (dz. 1896. g.), vairāku pieminekļu autors; J. Jansons

(dz. 1896. g.) cēlis pieminekli pirmajam valsts prezidentam J. Čak-

stem Jelgavā, veidojis izteiksmīgo kapa pieminekli Dr. Jankovskim

v. c. pieminekļus; Ž. Smiltnieks (1893.—1931. g.) veidojis pelēkā

granītā kapa pieminekli Z. Meierovicam Meža kapos. Figūrālos vei-

dojumos nopietnus uzdevumus veic J. Briedis granītā cirstos sieviešu

tēlos. Visumā — tāpat kā glezniecībā, tā arī tēlniecībā pēdējos gados

parādās jauni apsološi spēki, padarot dzīvāku un daudzveidīgāku

mūsu mākslas plūdumu.

Jānis Siliņš.

1 Sk. Akadēmijas padomes sēžu protokolu 8. jūnijā 1861. g., ,C6opHHKT> Ma-

Tepia;ioßT> n.m Hcropin HMn. CIIB. AKaaeMiH xyao>KecTßT>. 3a cto ntr-betc, CIIB. 1866",

111, pag. 376. Turpretim Kondakova sastādītā .Ciihcok pyccKHX xyao>KHHKOB k k)6h-

.nettHOMy cnpaßoqHHKy AKa/ieMHH xyao)KecTß", CIIB. 1914, l. p. 168. teikts, ka Roze 1854. g.

ieguvis mākslinieka, bet 1860. g. par pašportretu eļļā akadēmiķa grādu.

2 Dekorāciju glezniecība plašāk apcerēta manā rakstā Senatnes un Mākslas

1936. g. 4. burtnīcā.

3 Plašāk latviešu jaunā tēlniecība apskatīta manā rakstā Senatnes un Māk-

slas 1936. g. 2. burtnīcā.
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Darbs un cīņas, vēsture un sapņi latviešu

mākslinieku tēlojumā

Šodien esmu uzdrošinājies pieskarties plašam un sarežģītam

tematam; īsais laiks gan neatļauj to pietiekami vispusīgi un pilnīgi

klāstīt, tālab aprobežosimies ar galvenām līnijām. Pats par sevi sa-

protams, ka vēstures skolotāju visnotaļ interesē tas, ko zinātne vēstī

par mūsu tautas dzīvi, tās pagātni, tās cīņām un sasniegumiem. To-

mēr domāju, ka viņa interesi var modināt arī tas, ko māksla, latviešu

māksla, stāsta par dzimtās zemes ļaudīm, par viņu darbu, cīņām un

vēsturiskiem likteņiem. Līdzās zinātnes patiesībai varam runāt arī

par mākslas patiesību. Un mākslas patiesība savā veidā un saviem

līdzekļiem ver ko būtisku cilvēkā un viņa dzīvē. Tikai šaurā aistē-

ticismā iestigusi māksla — kā neatbildīga rotaļa — atsvešinās dzīvei.

Bet tas nav attiecināms uz mākslu vispār. Mākslas rotaļā ieaužas arī

dziļa nopietnība. Mākslinieka veidojumos uzskatāmi atblāzmojas
eksistence — kā dzīves dziļumos gulošais pamats; te veras māksli-

nieciski pārkausēta un sajēgta, mākslinieciskā pieredzē izgaismota
esamība. Tēlotā dzīve gan nav īstenā dzīve; tomēr uzskatāmie veidoli

pauž dzīves kustību un nemieru, atsedz eksistenciālu slāni, kas jau-
žams tēlojumā. Māksla tulko cilvēku un viņa eksistenci; bet pats šis

eksistences izgaismojums, tēlos, kā arī cilvēku dzīve kā mākslas

valodā izgaismojamais ir saistīts ar tautu un tautas vēsturisko

pastāvēšanu. Šis nācionālais moments ir mākslā būtisks, sva-

rīgs. Tālab arī mūsu nācionālie mākslinieki tulko un izgaismo lat-

visko eksistenci. Viņi vēstī mākslas patiesību par latvisko dzīvi, par
savas tautas darbu, cīņām, vēsturiskām gaitām, par sapņiem un ideā-

liem, kas sajūsminājuši latvieti. Mūsu gleznotāju, tēlnieku un grafiķu
rādītos ikdienas notikumos un vēsturiski nozīmīgos brīžos, parastos

ļaudīs un varoņos, ideālos tēlos — aužas un vijas īpatas noskaņas
un dzīves izjūtas. Šais noskaņās mēs dzirdam pulsējam iekšējo lat-

visko dzīvi, tveram eksistenciālo slāni mākslas darbā skatāmās dzīves

parādībās un notikumos.

Noskaņu un izjūtu joslās, kas strāvo mākslas darbos, atveras

dzīves noslēpumi, apakšzemes saknes, no kurām aug dzīves norišu

stāds. Aiz ārējās redzamības zīmēm, mākslas formās ietvertiem dzī-

ves notikumiem un cilvēku tipiem slēpjas tautas dzīvīgie spēki un

gara kustība. Lūk, šai nozīmē varam runāt par mākslu kā par cil-

vēka un tautas eksistences tulkotāju. Mēģināsim nu vērot, pie kādiem

tematiem kavējas latviešu mākslinieks un kādās noskaņās viņš atsedz

savas tautas dzīvi.

Ir trīs tematisko saturu novadi, ko labprāt tēlo mūsu mākslinieki:

ikdienas gaitas ar darba rūpēm, cīņām, atpūtu un gaišākiem brīžiem,

vēsturiskie notikumi tautas pagātnē un tagadnē un sapņaini teik-

smainā pasaule. Sāksim ar pirmo novadu. Te izcila vieta ierādīta

latviskā darba motīviem. Tos vienkopus it kā aptver Brīvības pie-
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minekļa grupas „Darbs" trejskanis: centrā — spēcīgais, staltais zem-

nieks ar izkapti rokās, bet sānos — zvejnieks ar tīklu un strādnieks.

Mūsu mākslinieku tēlojumos centrā izvirzīts lauku darbs un lauku

dzīve, līdztekus rādot arī pilsētas strādnieku un amatnieku un zvej-
nieku dzīvi.

Lauku darba motīvos visai iecienīts ir arāja tēlojums. Tas sapro-
tams, jo dainas cildina arāju kā godājamu un gudru vīru, kam kājas
un rokas maksā zelta gabaliņu. Arāju tīrumā gan zīmējumos, gan
akvarelī tēlo Alksnis, mūsu nācionālās mākslas līdumnieks. Slavinā-

dams latvisko darba tikumu, Alksnis arāja stāvā rāda darba prieku
un sīksto darba gribu. Saule lej savu gaismu, kā svētīdama arumus,
bet allēgoriskās figūras zīmējuma sānos un apakšā rāda labos zemes

gariņus, kas sekmē arāja pūles. Citā lapā viņš rāda seno zemgaļu
arāju, ko darbā nogalinājuši ordeņa brāļi; asinīm pārplūdīs viņš pa-
kritis uz smagās velēnas, bet pamestais zirgs žēli zviedz, it kā raidot

pārmetumu tālumā aizaulekšojošiem slepkavām. — Gaišā pavasara
dienā, kad zeme kūp saules siltumā, blāvā krāsu noskaņojumā Ro-

zentāls tēlo lauku ainavu ar arāju un ganu. Arī daudzi citi mūsu

mākslinieki tēlojuši arāju, gan izvirzot to, gan iekļaujot ainavā. Mi-

nēsim, piem., A. Štrālu, L Zeberiņu, An. Cīruli; no jaunās paaudzes
minēsim J. Kazaku, kas asās stūrotās formās tēlo arāju uzplēšam

smago velēnu, L. Libertu.

Visai iecienīts motīvs ir siena un labības pļaušana. Te jāmin
klasiskie Rozentāla tēlojumi: siena laika tēlojums, pļāvēju atgrieša-
nās no darba mājup. Gaišā vasaras noskaņā mākslinieks rāda pļā-

vējus, siena grābējas, vezuma krāvējus. Un vakarā, saules rietam

dziestot, redzam pakrēslī puišus un meitas atgriežamies no pļavas;

pēc grūtā darba divi jauniešiem — puisim un, varbūt, viņa iecerētai,

pa mežu dodoties mājup, sejas mirdz tik gaiši. Cita noskaņa ir Ūdra

„Pļāvējā". Jauns puisis, ūdens malā pļaudams grīslāju, iztraucējis

putnu, kas spārnus plivinādams it kā izrāda pretestību cilvēkam.

Pļāvēja kustībā un skatā jūtams smagums, te tverta iekšējā sprieguma

pilna situācija. Tas pats smagums jūtams divu saliekušos cilvēku

kustību ritmā: vīrs un sieva domu pilni aun kājas, lai dotos uz darbu

(„Rīts").

Uz rietošās saules apzeltītās gāršas fona K. Miesnieks tēlo vasa-

ras pievakarē atgriežamies siena pļāvējus. Citā gleznā — lielā kom-

pozicijā — viņš tēlo ģimeni labības pļaujā. Tēvs ceļ labības kūlīšus

no zemes, māte slauka sviedrus un otru roku izstiepusi pretim mazai

meitiņai, kas paceltām rociņām griežas pie mātes. Ģimenes laime,

mātes prieks te ievijas darba sūrā nopietnumā („Dzimtene").

A. Štrāls un J. Zegners tēlo ainas pie siena šķūnīša: kā vedēji
ved siena vezumu, kā šķūnīša priekšā sagāzto sienu ar trizuļiem met

kaudzē; K. Baltgailis tēlojis siena saņēmējus šķūnī uz panta. Monu-

mentālā tvērumā siena pļāvēju, padzeramies no brūnās māla krūzes,

gan kustīgos pļāvējus pļavā gleznojis L. Liberts. Romantiskā tvērumā

puisi un meitu āboliņa laukā pļaujas laikā rāda J. Vimba; siena

grābēju došanos mājup tēlo J. Rikmanis; pļaujas skatus un pļāvējus

tēlojuši J. Valters, V. Matvejs, K. Übāns, N. Strunke, J. Strazdiņš, H.

Aplociņš, Fr. Roždārzs, K. Krauze, A. Drekslers v. c.

Skarbi un sāpīgi ritmi jūtami T. Ūdra zīmēto divu siena vācēju
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— vīrieša un sievietes stāvos, kas uz šķūnī savesta siena brīdi atkri-

tuši atdusā. Pļāvēju atdusu tēlojuši L. Liberts, J. Zvirbulis v. c.

Nav pagājušas nepamanītas arī vasaras beigas, kad laukos sāk

rūkt kuļammašīna. Šos kulšanas skatus starp citu tēlojuši I. Zebe-

riņš, K. Lielausis v. c.

Diezgan iecienīts temats, sevišķi jaunā paaudzē, ir kartupeļu
dēstīšana un kartupeļu rakšana. A. Alksnis šo tematu izmantojis sa-

viem zīmējumiem: kartupeļu dēstītājiem un racējām; jāmin arī A.

Štrāla „Kartupeļu racējas" ar savām maigi melancholiskajām krāsām.

Zemes smagums un grūtsirdība izskan stūrainos vīru un strādnieču

stāvos J. Liepiņa kartupeļu rakšanas skatā. Masīvus racēju stāvus

starp laukā sabērtām kartupeļu kaudzēm, nesot kartupeļus grozos,

berot maisos, rāda Ģ. Eliass. Izteiksmīgā divfigūru kompozicijā, rit-

miskā kustībā tēlojis kartupeļu racējus J. Jēgers. Minēsim arī A. Skri-

das, O. Norīša gleznas, J. Strazdiņa un K. Eglīša zīmējumus, A. Jun-

kera un P. Šterna kokgriezumus.

Starp darbiem, kas gulst uz sieviešu pleciem, pateicīgs temats ir

lopu kopšana. Daudzos variantos, gan akvarelī, gan oglē un zīmulī

A. Alksnis tēlo brūnaļu vai arī raibaļu, dažreiz ar teliņu pie akas,

kur tās dzirda sieviete, liedama ūdeni silē. Savā intimi liriskā uztverē

Rozentāls rāda meitu novakarē pie akas, kur ap to tincinās puiši.
Sievietes ar nēšiem, dodamies uz aku pēc ūdens, tēlojis T. Ūdrs, H.

Aplociņš v. c. Ed. Brencēns tēlo tautu meitas ar nēšiem, kas sasta-

pušas tautieti ar kumeliņu pavadā un apmainās darba gaitās ar zob-

galīgām valodām.

Govju dzirdīšanu ganībās tēlo J. Strazdiņš: sparīgās kustībās spē-

cīgi noaugusi jauna sieviete nāk ar ūdens nēsi pār plecu, lai padzirdītu

govis pie siles.

Ģ. Eliass tēlo govju slaucējas pagalmā starp masīvām ķieģeļu

mājām vai arī ainas laidarā. — L. Liberts „Divās mātēs" rāda paral-
lēles: pie laidara apsēdusies māte zīda savu lolojumu; turpat teļš ar

purnu kāri meklē govs tesmeni.

Vīriem savukārt kopjami zirgi. Te atzīmēsim gan pieguļas mo-

tīvu, ko, piem., tēlojuši T. Ūdrs, A. Romāns v. c, zirgu peldināšanu:
A. Alkšņa, L. Liberta v. c.

Ar lopu kopšanas darbiem stāv sakarā arī ganāmpulku un ganiņu

tēlojumi. Lielā sirsnībā ganiņus ar saviem pavalstniekiem zīmējumos

un gleznās tēlojis J. Rozentāls; Alksnis kādā zīmējumā rāda ganiņu,
kura stabules skaņas atvilinājušas mežaini — velnu. Kādā lielā glez-

nojumā govju ganu darinām stabuli tēlojis Ed. Brencēns; zīmējumos

viņš rāda arī mazo cūkganiņu. Ganiņu savā nodabā sēžam un stabu-

lējam tēlojis O. Skulme. Ganu meitu ar adīkli rokā un uzticamo

Dūksi vasaras saulē rādījis A. Štrāls; no jaunākiem māksliniekiem

vēl atzīmēsim V. Vasariņa raksturīgi tvertās „Ganu dienas".

Vēl pieminot sievietes darbu — atzīmēsim J. Bīnes, V. Medņa
v. c. tēlotās malējas; vērpējas ziemas dienās un garos vakaros tēlo-

juši J. Valters, I. Zeberiņš, Fr. Milts, E. Mednis v. c; aitu cirpšanas
skatu kādā darbā tēlojis J. Valters.

Nav necilāts arī vīriešu ziemas darbs: mežā braukšana, malkas

un baļķu vešana. Malkas cirtēju, kas agrā rītā ar cirvi pār pleciem pa

sniegaino taku dodas uz mežu, daudzreiz tēlojis A. Alksnis; šis ir

viens no Alkšņa iemīļotākiem tematiem. Tuva rada Alkšņa malkas
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cirtēju tipam: bārdainam vīram ar pīpi, ar puskažociņu vai pusmēteli

mugurā ir Rozentāla malkas cirtējs.
Malkas vedējus, zīmīgi tverot latvisko ziemas ainavu, zirgu kus-

tības, cilvēku stāvus ir tēlojis A. Štrāls. Malkas zāģētājus un malkas

cirtējus tēlojuši zīmējumos, asējumos, akvarelī, tiekdamies pēc formu

vienkāršošanas, piem., N. Strunke, J. Strazdiņš, uzsverot tipus un

kustību pretstatus — K. Krauze, I. Zeberiņš, vai izvirzot grotesko ele-

mentu, kā, piem., R. Suta. Izteiksmīgi tverti dzīves grūtdieņu stāvi —

vīrs un sieva rudens lietū un vējā P. Štelmachera gleznā (Valsts
mākslas mūzejā).

Bez nule minētajiem momentiem lauku darbā minēsim vēl dažus

citus. R. Kasparsons žanra gleznās tēlo lauku ģimeni ziemas mājas
darbos. O. Skulme — divu laukstrādnieku stāvos, kas irdina zemi,
atrod ritma un glezniecisku pretstatu bagātību. Pēc plaša vēriena

kompozicijas, kustību īpata spara un dažādības, vienkāršojot formu,
tiecas savās darba dzīves gleznās J. Strazdiņš. Tādi, piem., ir grants
vedēji, kur kustība uz augšu no bedres dibena tiek kāpināta zirgā un

ratu stūmēju un vilcēju raksturīgajās drusku robustās figūrās, bet

gleznas labajā pusē redzams darbu sākuma posms: nule piebraukušie
un nostājušies rati, kurus mēģina parocīgāki novietot vedējs. Strazdiņa
cilvēkos daudz pirmatnēja skarbuma un ekspresijas.

Skarbi, mocoši toņi izskan Ūdra gleznā — „Celmu lauzējā", kur

vīrs, saņēmis visus spēkus, pūlas ar sviru izdabūt no zemes celmu,

pats līdzinādamies šā celma žuburainām saknēm, bet sieva skumji

noraugās grūtajā darbā. K. Miesnieks tēlojis darba ļaužu azaidu uz

lauka, pārliecinoši tverdams laucinieku tipus — veco vīru, kas kailu

galvu kā lūgšanā bijīgi nometies ceļos griež maizes riecienu, gados jau-
nāko vīrieti, nopietnu, bet vienaldzīgāku seju, kas cepuri galvā smeļ

virumu, un jauno meiteni — ēdiena atnesēju, kas ar roku noslauka

sviedrus. Te — dienišķās maizes svētums un darba dzīves nopietnība,
darba ētoss izjusti parādīts latviskos tēlos, aiz kuriem veras lauku tā-

les ar mežiem.

Ar mūsu tautas dzīves jaunāko posmu saistīts jaunsaimnieka
motīvs. Tas parādījies vairāku gleznotāju darbos. Šis saturs pamu-

dina rādīt jaunsaimnieku kā jaunas dzīves cēlāju, veidotāju. Tā viņu

sparīgā darbā, cērtam jaunceļamās ēkas vainaga baļķī iedobumu, ka-

mēr sieva uz lauka vāra ēdienu, mums rāda Eduards Brencēns. Lī-

dzīga nosaukuma gleznā Augusts Annus stilizētā veidojumā rāda jaun-

ceļamās ēkas paspārnē iebūviešu ģimeni ieturam azaidu: tēvu ar

norūpējušos seju, jauno māti ar gaišāku paļāvību skatā turam klēpī

mazo bērnu, kas pagriezies straujā kustībā. Idilliskā un vairāk pil-
sētnieciskā noskaņojumā šo pašu motīvu tver Ansis Cīrulis. Gleznas

centrā nostatītā sēdošā māte ar bērnu gaiša un maiga kā madonna;

un diagonālē abos viņas sānos redzams puisēns uz koka zirdziņa ar

taurīti rokās, bet attālāk jaunais tēvs tēšam koku; tālumā jau slienas

pret debesīm ceļamās ēkas spāres. Bet A. Štrāls savu „jaunsaimnieku"
tēlo klētī, sēžam uz primitīva galdnieka sola starp ēveļu skaidām, ap-

skatām nule kokā izkalto caurumu
...

Lauku dzīvē ir ne tikai darbs, bet arī atpūtas brīži, drīz rāmi

plūstošie, drīz saviļņotie citi dzīves notikumi. Zemnieku dzīvi mūsu

glezniecībā visievērojamākā mākslinieciskā tvērumā ir vēris Jānis

Rozentāls. Lūk —
mākslinieks mums rāda klusu intimu stūrīti: dārzu,
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dzīvojamo ēku ar balkonu, kam stūros apaļi stabi. Uz palieveņa ka-

pēm pievakarē apsēdusies māte, lolojot zīdaini klēpī, bet tēvs dibens-

skatā lasa avīzi. Rozentāls rāda veco patriarchālo dzimtu, kur valda

nopietnība, darbīgums, gaišs dzīves prieks, saticība, kur cilvēki savās

sirdīs nes laimi un iekšēju siltumu. Šī gaišā laime, dzīves gaišā un

harmoniskā satversme, dvēseliskais siltums izstaro ar lielu skaidrību

un dzidrumu rozentāliskos latviešu zemniekos, vecos un jaunos, turī-

gos un nabadzīgos. Tā ir tā vārdos tik grūti izsakāmā atmosfaira,

kurā raisās Rozentāla skatītā un tēlotā latviskā dzīve, balta, neaiz-

lauzta, viengabalaina un tīra. Tā mūs valdzina, redzot lauku dzimtu

pātaros un azaidā, darba gaitās, redzot šos ļaudis nākam no kapsētas,
no baznīcas, palīksmojam krogū . . .

Šo gaišo un laimīgo latvisko dzīvi un dabu ir skatījuši, izjutuši
un rādījuši arī citi mākslinieki. Nevērtēsim te viņu mākslas sasnie-

gumu lielumu, bet mēģināsim saprast to iekšējo raksturu. Romantiski

un jūsmīgi, priecādamies par ziedošiem ābeļu dārziem, puķēm un

meitenēm, staltiem tautu dēliem, šai dzīvē ir kavējies Ed. Brencēns; ne-

noklusēsim: piepildījumā dažreiz paviršs, dažreiz ar sentimentāla sal-

denuma piegaržu. Tomēr viņš to redzējis savām acīm un jutis ar savu

sirdi.

Līksmi, bezrūpīgi, idilliski, pat naīvi tanī pasaulē dzīvo Ansis Cī-

rulis, gan zīmējumos, gan akvarelī un temperā, gan eļļā, pieredzēto
vēstīdams savā archaizētājā valodā, — kas viņam tomēr savdabīga un

īsta, bet nevis piekabināts rotājums. Tādas viņš redz latviskās godī-
bas un svētkus: precības, kāzas, līksmus mielastus, Jāņus ar līgotā-

jiem — vijīgi grāciozām kautrām meitenēm un zēniem, kas dzied un

dej. Varavīkšņotās krāsās viņa darbos blāzmo latviskais daiļums, kas

nav šķirams no dzīves un dabas, — tagadnē un pagātnē.

Un kaut kas no šā sauļainuma atmirdz arī Bīnes darbos; vieglā

skumjumā tas ieplīvurots A. Štrāla gleznās. Šai pašā rāmajā noskaņā,

šķiet, iederas zeltainās gaismas apspīdētā Šveica — zemniece ar baltu

lakatiņu galvā.

Aprobežosimies ar šiem piemēriem. Citādu latviskās dzīves ska-

tījumu atsedz Ūdra zīmējumi un gleznas. Darbā, ģimenē, dažādos

dzīves notikumos šis savdabīgais mākslinieks redz izlaužamies kādus

nesavaldāmus spēkus, kuru sadursmē rodas gan komiski epizodi, kā

stīvēšanās ap lauku barokli, gan drāmas. Te tēvs nogalinājis nesa-

valdīgās dusmās dēlu, te tēvs sēž drūmi pie dēla zārka, vai ved zārku.

Darbs, visa cilvēka eksistence parādās traģiskā izjūtā, dzīve kā sprie-

guma pilna cīņa, kā sadursmju arēna.

Šis skarbais drūmums izskan arī Jāņa Liepiņa tēlojumos; tam

tuva groteski tvertā lauku dzīve, kā to, piem., tver savos akvareļos

un zīmējumos Romāns Suta: zaļumballēs, cūku kaušanas ainās, kur

dažreiz karikatūriskajā tvērumā jūtama ironija par dzīvi. Šāds drū-

mums un ironijas pieskaņas par cilvēka cīņu niecīgumu ir raksturīgi
dažreiz J. Strazdiņa zīmējumiem un Kārļa Eglīša lauku žanru zīmē-

jumiem un gleznām. Daudz gaišākā izjūtā, kur labsirdīgs humors

vijas ar vieglu ironizēšanu, tas vērojams Konstantīna Lielauša lauku

dzīves notikumu tēlojumos: „Svētdienas viesos" — drusku kokainos

puišos ar vijoli padusē, kas atnākusi ciemos pie zeltenēm, Zaļum-
ballē" ar nemierīgo kausli, ugunsdzēsējiem, dejotājiem — tipisko lauku
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mazpilsētas noskaņojumu v. c. Ari Vimbas zaļumbalhšu un lauku

dzīves tēlojumos romantika jaucas ar humoru.

Visumā šie novērojumi rāda, ka pēc valdītājām noskaņām mūsu

gleznotāju darbos izpaužas dažas eksistenciāli būtiskas, raksturos at-

šķirīgas līnijas. Viena no tām ir liriski gaišā, romantiski liegā vai ari

jūsmīgā, kurā izpaužas baltais, gaišais dzīves prieks, sirsnīgums, inti-

mitāte un dvēseles siltums. Tas var pāriet sapņaini melancholiskā

noskaņā, savīties ar šo skumīguma izjūtu. Šai līnijā, piem., iekļau-
jas Rozentāls, Valters, V. Matvejs, J. Grosvalds, An. Cīrulis, Ed. Bren-

cēns, K. Übāns, P. Kalve, J. Cielava v. c. Nozieda ziņā viņu darbos

prevalē dzidri gaišais un pelēcīgais kolorīts.

Otra eksistenciālā līnija ir drāmatiska sprieguma, tumšu saban-

gojumu, kaislu uzliesmojumu, zemes smaguma un dziļa zemes ne-

miera piesātināta. Tā tendē gan uz saviļņotu pacilātību, brāzmainumu,
gan uz traģiku, drūmu mistiku. Tās reprezentanti mūsu glezniecībā,
piem., ir T. Udris, V. Zeltiņš, J. Liepiņš, J. Kazaks, L. Svemps; tai

tuvi P. Krastiņš, L. Liberts, Ģ. Eliass, U. Skulme, J. Strazdiņš v. c.

Nozieda ziņā te ir vairāk tendence uz kontrastainumu. Šai līnijai
tuvs ir kāds cits atzarojums, kas pauž nopietni mierīgu izjūtu, līdz-

svarojoties starp abām augšā minētām, iekļaujot sevī drīz vienai,
drīz otrai tuvākus elementus. To, piem., reprezentē A. Alksnis, O.

Skulme, A. Annus, K. Miesnieks, V. Caune v. c, tai tuvojas J. Zeberiņš.
Šīs eksistenciālās līnijas, kas nav nekas cits kā noskaņu formas,

kurās mākslinieciskā veidojumā uzaust dzīves pamatne, nav jāuz-
skata par negrozāmām schēmām. Tās var dažādi variēties un krusto-

ties savos pamatraksturos. — Lai būtu kā būdams, pati šī problēma

paliek, un tai, kā mēģinājām aprādīt augšējos piemēros, ir sava no-

zīme arī pašreizējā temata robežās. Ja gribētu vilkt parallēles ar lite-

ratūru, pirmo — liriski gaišo eksistenciālo līniju, varbūt, varētu apzī-
mēt par Laimdotas līniju; otru — tumši sabangoto par Spīdolas līniju.

Sīs eksistenciālo izjūtu atšķirības, kas iezīmē mūsu glezniecību,

protams, atradīsim nevien pašlaik apcerētā lauku darba un lauku

dzīves tematikā, bet arī citos tematikas novados.

Mūsu mākslinieki, un sevišķi pēdējos gados, daudz uzmanības

veltī arī zvejnieku dzīvei un darbam. Vecākā paaudzē to cilā T. Udris,

savā saviļņoti nemierīgā tvērumā rādot gan zvejnieku, darinām laivu,

gan jauno zvejnieku, apkampjam savu iecerēto („Skūpsts"). Jaunā

paaudzē zvejniekus, cīnāmies ar viļņiem, darbojamies vai arī saru-

nājamies pie laivām, spēcīgos gaismas un ēnas pretstatos, masīvās for-

mās, skarbos ritmos tēlojis Jānis Liepiņš. Šai tematikai pieskārušies

arī R. Kasparsons, Ed. Brencēns, Šveics, Liberts, O. Skulme. Šveics

un Liberts, katrs savā uztvērumā rāda veco „juras vilku" vai nu pus-

stāvā, vai atkal galvu monumentālās formās. O. Skulme līdzīgu tipu

tēlo sēžam krastmalā un vērojam tālumā. Lašu zveju lielā kompozīcijā

tēlo Br. Kondrāts, bet zvejnieku atgriešanos no darba, saulei rietot, Al-

bīns Dzenis. Izteiksmīgi asējumā veido zvejnieku dzīves ainas M. Mu-

ceniece: viļņiem brāžot divi spēcīgi puiši velk laivu krastā, kur re-

dzami dažādi zvejas piederumi; citā lapā redzama zivju pārdošana.
A. Skride tēlo tīklu lāpītājas. Zvejnieku darbu tēlo savos žanros

arī V. Caune, Āboliņš v. c.

Mūsu mākslinieki, veltīdami izcilu uzmanību darba motīviem,

rāda nevien zemkopju un zvejnieku, bet arī strādnieku un amatnieku
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darbu. Ostas strādniekus un darbu ostās, piem., tēlojuši S. Vidbergs,
R. Suta savā grafikā; A. Filka rāda ogļu vedēju krastmalā; rakstu-

rīgu ostas strādnieka tipu atpūtas brīdī ar ermoņiku rokās un papi-

rosu mutē tver Fr. Milts; Ed. Kalniņš tēlo ostas strādniekus un plost-

niekus, kas Daugavas malā, laiku kavēdami, sit kārtis. Līdzās lauku

tipiem pilsētas strādniekus zīmīgi raksturo K. Miesnieks: te viņš rāda

malkas zāģētājus tērzējam Daugavas malā pie malkas tirgus, te rāda

divi amatniekus pie alus glāzes krodziņā, te atkal fabrikas strādnieku

uz pilsētas ainavas fona. Minēsim arī J. Valtera — virvju vijēju.

Metalla darbnīcas iekšskatu un kalējus darbā tēlojis I. Zeberiņš;

kalējus, podnieku darbnīcu, pilsētas elektrisko staciju līdzīgi reāliskā

tvērumā — P. Šprenks, V. Krūmiņš — litogrāfijas uzņēmumu. Te

jūtama darba dārdoņa un kustība. V. Caune visai raksturīgi rāda

saulē un vējā nodegušos akmeņkaļus šosejas malā. Pilsētas darba un

pilsētas dzīves tēlošanai nodevies Fr. Roždārzs; galvu groteski raibā

ņirboņā viņš rāda sīkumtirgus burzmu.

Liela vēriena figūrālās kompozicijās A. Annus tēlo kuģubūvētavu,
dūmu un kvēpu pilno ogļu ostu, Vecmīlgrāvī ar strādniekiem un

sievietēm, kas atnesušas ēdienu; citā darbā viņš rāda jaunu strādnieku

un strādnieci atpūtā uz Torņkalna fona.

Darba dzīvei veltījuši savus zīmējumus un kokgriezumus daudzi

jaunākās paaudzes grafiķi, kā, piem., A. Junkers, J. Plēpis, P. Šterns

v. c. E. Mednis kādā izteiksmīgā zīmējumā rāda šuvēju; Kurle-Kurlis

tēlo kurpnieku darbnīcu, bet An. Cīrulis galdnieku darbnīcu ar lielu

gaišu logu, pa kuru redzami Rīgas torņi. Jāmin vēl kāds ar pilsētas
dzīvi un darbu saistīts motīvs: tirgus skati. levērojamākais sasnie-

gums te ir J. Valtera vasaras saules apmirdzētais Jelgavas tirgus skats,

Valsts mākslas mūzejā.

Daugavmalas tirgus sievu tipus un pašu vidi labi tvēris Br. Kond-

rāts; nosvērtā kompozicijā, lielās formās, zeltainā gaismā E. Šveics

glezno gan sakņu pārdevējas, gan reņģu sievas. Un J. Cielava savu

delikāto pustoņu harmoniskā plūdumā paver gan ābolu tirgu, gan

krāmu tirgu ar raksturīgām figūrām. Rēzeknes tirgus ainas tēlojis
A. Egle.

No darba un dzīves īstenības tagad pievērsīsimies citam nova-

dam: sapņojumu dzīvei, pasakaini-teiksmainai pasaulei, ko ver mūsu

mākslinieki. Latvietī darba nopietnums un lietišķība savdabīgi saistās

ar vērojumu un sapņainumu. Mūsu mākslinieki, pievērsdamies dzī-

ves īstenībai, to skata romantiķa un sapņotāja acīm. Ar to kļūst

saprotams, ka pasakainie motīvi nereti valdzinājuši latvju māksli-

nieku. Tomēr, runājot par latviskā gara sapņainību, nedrīkstam aiz-

mirst, ka tā ir tikai viena puse, viena īpašība tautas raksturā.

Jau Alksnis pievēršas pasakainiem tematiem, tēlodams mītiskas

būtes: rūķus, sumpurņus, velnus. Ar reāliskiem līdzekļiem romantiski

teiksmaino tiecas vērt R. Zarriņš. Viņa zīmējumos un asējumos atmirdz

pasakaini senais: raganu būdiņa bieza meža vidū, Pērkonapils, va-

roņu stāvi.

Rozentāla gleznās figūrē mītiskie tēli: velnu ģimene, kas, cilvēku

kultūras mākta, dodas uz purvu; žņaudzējs lietuvēns, bēkliniskā melnā

čūska, miltu malēja. Līdzās tiem redzam pasaku tēlus: gulbju jau-

navu vairākos variantos. Un senu, dīvainu dziesmu uz izlīkumotās
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kokles skandina sieviete — teika
.. . Skumjas sapņainības noskaņas

vērojamas dažos J. Valtera darbos.

Mūsu mākslinieku vidējā paaudzē sastopam tipiskus sapņotājus:
Rūdolfu Pērli, Pēteri Krastiņu un Voldemāru Matveju. Katrs savā

veidā viņi tiecas uz dīvaino, vīzijā skatīto skaistuma pasauli, kādu

svētlaimīgu teiku zemi. Pērle to sākumā meklē, apreibinādamies puķu

krāšņumā un burvīgumā; tad viņš klejo sidraba laiviņās un buru kuģos

pa teiku jūrām, skatīdams teiku sauli, klinšu zaigumu un gaišos jāt-

niekus, kas dodas cīņā ar tumšajiem spēkiem.

Drūmāks, nemiera pilns savās krēslainās baigās nojautās ir Pē-

teris Krastiņš. Viņa sapņos ir kas nomācošs un slimīgs: satrauktos

nakts mākoņus plosa vēji, un mēnesnīcas zaigojums laužas cauri drū-

mām ēnām; te atkal atveras kādi sabangoti dziļumi, kuriem līgo pāri

saplosītas priežu galotnes.
Dzejnieks un skaistuma meklētājs ir Voldemārs Matvejs. No viņa

glezniņām un gleznām izstaro gaišs maigums, blāvo, caurspīdīgo krāsu

intimā lirika. Matvejs meklē dīvainā skaistuma pasauli, dievišķīgo no-

slēpuma valsti. Mēģina to tvert gan tālas pagātnes ainās, gan tautas

un primitīvai mākslai tuvās formās. Tur viņš sastop senus jātniekus
mežmalā, kas ar savu caurspīdīgumu, smaguma trūkumu slīd ēnu

valstī; tur atmirdz svētlaimīgo zeme — ozolu birzis tālā pagātnē ar

tās skaistumu un archaikas varenumu; tur viņa jātnieki pa kalnu

šķautnēm, tiekdamies augšup, meklē kalngalā celto rožaino pasaku

pili — romantiķa ilgu piepildījumu.
Šīs ilgas pēc skaistuma, romantikas apvītie sapņojumi nereti pa-

mudina vērst skatus pagātnē, meklējot savos tēlos šo ilgu piepildī-

jumu. Tādu latviskās pasaules teiksmaino skaistumu, piem., ir mē-

ģinājuši tvert un attēlot mūsu dekorātori Kuģa, Skulme, Liberts, Mun-

cis. Kuģa ir pirmais pionieris, kas senlatvisko piļu krāšņumu mēģina

vērt skatuviskā īstenībā. Viņš, kā arī citi mūsu labākie dekorātori,

gluži intuitīvi bija izjutuši un sapratuši pagātnes garu senās stabu

un siju diženās konstrukcijās, telpas veidojuma ritmā. Lūk — Aiz-

kraukļa pils telpa, kur mitinās Spīdola ar raganām, tur atkal apburtā
Burtnieka pils ezera dzelmē, vai Lielvārdes pils ar plašo skatu uz

tālē izzūdošo Daugavu. — Archaisks svinīgums, liela vienkāršība iz-

paužas O. Skulmes seno celtņu veidojumos — dekorācijās Vaidelotei,

Ugunij un naktij. — Un Liberts, meklēdams latviski-teiksmaino ar-

chitektūru, iejuzdamies latvisko formu pasaulē, piemēram, interesanti

izmantoto stabu motīvos, uzbur pārsteigtā skatītāja priekšā gan Sprī-

dīša, gan Lielvārdes pili, gan senlatviešu pilī „Mīlas uzvarā" varenas

architektoniskas formas, kas no augšas sašaurinās uz leju savas asajās

šķautnēs. Mākslinieciskā patiesība šais meklējumos, lai gan virzās

teiksmainības valstī, tomēr saskaras ar vēsturisko patiesību: šie sen-

latvju architektūras ideālie veidojumi mums liek nojaust pagātnes

varonību, pagātnes garu.
Šo hēroisko un gaišo pagātni teiksmainības apvalkā savos zīmē-

jumos, gleznās un skulptūrā izteic arī citi mūsu daiļnieki. Viņi ver

īpatu eksistenciālu izjūtu, kur vēsturiskais saskaras ar pasakaino,

rāda hēroiskā noskaņā pagātnes gaišumu un pagātnes burvīgumu.

Minot tikai dažus piemērus, lai illūstrētu sacīto, neaizmirsīsim, ka te

nevērtējam tīri māksliniecisko sasniegumu nozīmi, kas šiem darbiem

var būt stipri nevienāda, bet gan noskaņās atsegtās eksistenciālās lī-
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nijas, latviskās dzīves iekšējā kodola paudējas. Un tiešām, te jāsaka,
ka tā dzīves ainas noskaņa, ko mums atklāj vēsturnieku jaunākie pē-
tījumi par senlatvisko pagātni, ko mums rāda Daugmales, Tīču, Talsu

v. c. pilskalnu izrakumi, šī bagātā un krāšņā, darbīguma, daiļuma un

varoņgara piesātinātā mūsu senču dzīvošana ir gluži izjūtveidīgi ska-

tīta un tēlota mūsu spējīgāko mākslinieku vīzijās. Tā ir nojausta un

atsegta mākslinieciskā patiesībā arī tur, kur rādīts teiksmainais un

pasakainais. Jo šā teiksmainā un pasakainā pasaule nav taču nekas

cits, kā latviskā gara simbols, redzamas zīmes, kurās blāzmo mūsu

tautas eksistence. Tas ir tas pats gars, kas mājo mūsu dainās: ikdie-

nas lietas, dabas parādības atmirdz zeltā un sudrabā, tur ir glāžu

cirvji un dzintariņa krēsli, tur var ~zīda linus plūkt, zītariņa kal-

niņā"; tur īstenība kļūst pasakaina un simboliska, bet pasakainais un

nereālais kļūst par īstenību.

Tādu teiksmainu pagātni, piem., rāda A. Annus savā trejskaldnī
„Lejaskurzeme" (Pils. māksi, mūzejā) ar dūku un sirmo kokles spē-

lētāju, kuru skaņās klausās jauni un veci. Daudzās ainās to ver An-

sis Cīrulis. Viņš rāda stilizētās formās gaismas pili, kas pēkšņi, saules

apmirdzēta, pacēlusies virs dzelmes, gavilējot lieliem un maziem. Šo

pašu motīvu kādā stikla gleznojumā rāda K. Brencēns. Senās dzīves

savdabīgo ritmu un latviskās pasaku un teiku pasaules daiļumu un

tās varoņus savos zīmējumos un illūstrācijās tēlojis Niklāvs Strunke.

An. Cīrulis pieskāries latviskās mitoloģijas novadam. Archaizētās

formās, kur jūtamas dažreiz it kā svētbilžu ieskaņas, uzsverot ornāmen-

tālo elementu, viņš glezno ganPērkontēvu kā auglības un svētības nesēju
pāri klētij, gan kā „saule savu meitu deva pārjūriņu tautiņās". Tur figūrē
mēness un saule, Dievs, Laima un Dēkla, Pērkons, Saules meitas un

Auseklis dievu pils priekšā, kur žuburainā ozola zariem cauri mirdz

zvaigznes. — Dēkorātīvi plakanās formās mitoloģiskas parādības tēlo

J. Bīne: Dievu, kurš jāj ābolainā zirgā, kam zvaigžņu sega mugurā,
Laimu, vedam zirgu aiz iemauktiem, un Māru ar slauceni rokā.

Blakus Dieva zirgam tek vilks. Citās gleznās mākslinieks tēlo gan

Ūsiņu, gan Mārtiņu ar pavadoņiem .. .
Arī Ed. Brencēns kādā glez-

nojumā tēlojis jodu pili. ..

Savas ilgas un centienus tauta izteic varoņu tēlos. Lūk, jaunais

Kurbads, R. Zarriņa asējumos, atsvabina zemi no mošķiem. Meža

biezokņos viņš pieveic sumpurni un saskalda teiku velna deviņas

galvas.
Mūsu dzejā iemīļoto Lāčplēša tēlu rāda gleznu metos J. Rozen-

tāls; Lāčplēsis, ar zobenu un vairogu bruņots, ieradies nāves salā.

Burvju ābelē viņam parādās Spīdola, kas pārvērtusi karavīrus ak-

menī.
..

Brīvības pieminekļa cilnī K. Zāle veidojis latvju varoni, kas ar

savām spēcīgām muskuļainām rokām pieveic lāci, atlauzdams atpakaļ
tā galvu.

Beidzot, šai sakarā minēsim vēl dažus autorus. Elēģiskā noskaņā
K. Sūniņš savos dekorātīvajos panno tēlo smuidru bērzu birztalas un

pakalnes, no kurām jaunas meitenes atvadīdamās māj tālumā aizslī-

došām garenām buru laivām, domājams, ar karotājiem. Bet V. Vimbas

un A. Gusāra darbi mūs jau ievada senvēsturē. Gusārs lielās dekorā-

tīvās kompozicijās mēģina rādīt senatnes plašumu un varenumu gan

celtņu tēlojumos, gan tālēs aizejošās ainavās, kurās iekļauj cilvēku
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figūras. Viņš rāda, kā senču karotāji sirdīgi vēršas pretim uzbrucē-

jiem, kas negaidot pārsteiguši pils iemītniekus, tēlo Daugavas ap-
kārtni ar senām celtnēm. Zem vareno jumtu ēnainām paspārnēm mie-

lojušies viesi un nu dodas mājup — laivās pāri Daugavai.
V. Vimba „Sniegi sniga, putināja" paver vēlā dzelzs laikmeta

beigu posma ainu. Divas jaunavas, svētku tērpā ar spirāļu vainadzi-

ņiem galvā, kakla rotām un aprocēm, cilājušas savu rotu pūru. Te

— pa zēna atdarītām durvīm pēkšņi ielaužas sniega putenis, kurā re-

dzami tālumā traucoši jātnieki — karavīri.

Līdz ar to jau pievēršamies trešajam tematiskam novadam — vēs-

turisko notikumu tēlojumiem.

Latvijas seno cilšu dzīve, varonīgās ciņas ar ienācējiem ir sa-

jūsminājušas mūsu māksliniekus, pamudinājušas tēlojumiem. Te jā-
min Ādama Alkšņa un Artura Baumaņa zīmējumi un gleznojumi.

Viņu seno karavīru tērpu un ieroču un senlietu tēlojumiem ir neap-
šaubāmi trūkumi vēsturiskās patiesības ziņā; arī tipi, sevišķi Bau-

maņa darbos, ir stipri barbariski, atgādinot ģermaniskos un krieviskos

paraugus. Šie trūkumi gluži saprotami, jo tikai patstāvīgās Latvijas
vēsturnieki un archaiologi ir devuši objektīvi pareizu un patiesu mūsu

pagātnes ainu. Un tomēr viņu tēlojumos jūtam senatnes garu, te

izskan tautiskās romantikas jūsma, dzīva interese par savas tautas

pagātni un pagātnes veidoliem.

Ādams Alksnis zīmē senlatviešu karavīru tipus. Viņš tēlo senos

jātniekus, šķēpiem apbruņotus jūrmalā; zīmē gan vikingu, gan kuršu

laivas ar sirotājiem; tēlo zemgaļu cīņas ar ordeņa brāļiem; rāda, kā

deg varonīgo karotāju pils, bet daudzus cīnītājus ordeņbrāļi aizved

gūstā
1

.

A. Baumaņa skiču burtnīcās sastopami seno tērpu, ieroču un

kareivju tipu uzmetumi. Prof. Fr. Balodim „kā studentam bija izde-

vība redzēt Krodznieka-Krūgera zināšanā nodotās Baumaņa sastā-

dītās senlatviešu ieroču, tērpa daļu un rotu vārdnīcas lappuses, Bau-

maņa senlietu zīmējumus un seno Latvijas cilšu tērpu rekonstruk-

cijas" 2

.

Baumanis mēģinājis radīt lielas vēsturiskas kompozicijas eļļā. Te

jāmin viņa pazīstamās gleznas „Likteņa zirgs" un „Kurši sadedzina

savus kritušos". Pirmajā attēlots pazīstamais Indriķa chronikas epizods

ar lībiešu gūstā saņemto mūku Dītrichu, kura dzīvība un nāve jā-

izšķir baltam likteņa zirgam, otrā — mirušo kareivju sadedzināšana

uz augsti sakrauta sārta; krīvs paceltām rokām, kokles skaņu pava-

dījumā, dzied; dzied un dzer bēru mielastu arī citi karavīri: mežonīgi

vīri, lielām bārdām. Kādā citā zīmējumā, tautiskās romantikas garā,

ziediem appušķots karavīrs zem ozola atvadās no līgavas; ziediem

appušķots arī kumeļš ..
.

Izteiksmīgi veidotas gan zīmējuma, gan eļļa darinātas senlatvju

karavīru galvas ..
.

Mūsu senču karavīrus un senās cīņas tēlojuši daudzi citi māksli-

nieki. Minēsim, piem., Šķiltera asējumu, kur attēloti senās kavaleri-

jas gājiens ziemā; R. Zarriņš studējis savos zīmējumu albumos sen-

latvju karavīru tērpus, tipus, asējumā „Nemierīgi Jaiki" rada_ sievu

ar bērniem labāk lecam no krasta upes atvarā, neka dodoties gūstītāju

rokās; J. Rozentāls zīmējis illūstrācijās un plakātos senlatvju pilis

un senos karavīrus; senlatviešu karavīrus tēlojuši arī Ansis Cīrulis un
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Niklāvs Strunke; Cīrulis savā dekorātīvā gleznā „Mintava" rāda sen-

latviešu ostu rosību; jāmin ari V. Krūmiņa litogrāfijas, kur redzami

dzimtenes sargi Daugavas krastā; K. Sūniņš gleznojis senlatviešu si-

rotājus; J. Riksmanis Tālivalža gājienu cauri mežiem. Jāatzīmē arī

Ed. Brencēna illūstrātīvie gleznojumi ar līdzīgiem motīviem.

Senlatviešu pilis un cīņas ainas savos asējumos tēlojis Kārlis

Krauze.

Tēlniecība — minēsim senlatvju karavīru — jātnieku diženos

stāvus pie Brāļu kapu vārtiem.

Šai sakarībā jāmin Ludolfa Liberta Valsts reprezentācijas telpām

pilī gleznotās senlatvju virsaišu portreti: Tālivaldis, Nameizis, Vest-

hards un Lamekins. Monumentāli gleznieciskā tvērumā, atgādinot

pagājušo gadsimtu meistarus, bet modernā virsmas apstrādājumā,
mūsu priekšā paveras varenās galvas uz spēcīgiem pleciem, ko

sedz plati ar ādu apšūti valdnieku mēteļi. Pilns kvēlaina nemiera

un cīņas spara ir Nameizis. Garie viļņainie mati, lielā bārda, iekri-

tušie vaigi, zem lielās, domu grumbotās pieres dziļi gulošās acis, —

viss liecina cīnītāju un varoni, kas labāk aizgāja ar savu draudzi

svešumā, nekā pakļāvās ienīstam pretiniekam. Smalkāki un asāki

sejas vaibsti Lamekinam, liecinot par dzīves gudrību un bagātiem
piedzīvojumiem: te pārsvarā diplomāts, bet ne aktīvs cīnītājs, kas

tik raksturīgi izpaužas, piem., Nameiža, Vestharda, arī Tālivalža

galvā.
Pēc Maideļa gravūrām ar vācu ienākšanu saistītus skatus tēlojis

J. Staņislavs Roze: „Vācu tirgotājus Daugavmalā" un ~Rīgas dibi-

nāšanu".

Saules kaujas ainu akvarelī tēlojis A. Krūka, bet asējumā K.

Krauze. Krauze asējumā tēlojis arī Rīgas skatu zviedru laikā, Rāts-

laukuma ainu. Pēc Broces zīmējuma „Veco siļķu brāķi" Daugavas
malā 17. gs. gleznojis H. Grīnbergs.

Līdzās senatnei mūsu mākslinieku tēlojumus ierosinājuši nese-

nās pagātnes notikumi: 1905. g. revolūcija, kara un bēgļu laikmets

un latvju strēlnieku cīņas; atbrīvošanas cīņu lielais laikmets un ar

to saistītie notikumi.

Latvju tautas saviļņojumu 1905. gadā tēlojuši vairāki mūsu māk-

slinieki. Ansis Cīrulis nelielā eļļas gleznā (Pilsētas mākslas mūzejā)
rāda barikādu cīņas, sarkaniem karogiem plīvojot. Līdzīgu motīvu

rādījis gleznojumā arī H. Grīnbergs. — Jēkabs Kazaks tušas zīmējumā
rāda nemieru ainas uz laukiem: zemniekus ekspresīvi stūrotās kustībās

un tālumā degam muižnieku pili. Šis laikmets ierosinājis arī tēlnie-

kus. Brīvības pieminekļa travertīna cilnī redzams ar stieņiem un

darba rīkiem apbruņotu strādnieku uzbrukums kazakam ar nagaiku
rokā. Kādā citā variantā — šā pieminekļa metā, K. Zāle bija tēlojis
strādnieku cīņas uz barikādēm.

S. Vidbergs kādā spalvas zīmējumā paver drūmu lapas pusi mūsu

tautas vēsturē: soda ekspedīcijas kareivji, jauna švītīgi ģērbta virs-

nieka vadībā nošauj mežmalā pie kokiem piesietus upurus, bet pāri
arumiem redzama degoša zemnieku māja ...

Kara un bēgļu laikmeta lielais posts, kas latviešu dzīvi satrici-

nāja līdz pašiem pamatiem, zūdot materiālām vērtībām, modināja

garīgus spēkus un varonību mūsu tautas dvēselē, devis bagātus iero-
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sinajumus māksliniekiem. Šos tēlojumus ievada Jāzeps Grosvalds.

Līdzās viņam jāmin izcilākais šā posma meistars — Jēkabs Kazaks.

Tiekdamies pēc vienkāršoti izteiksmīga, sintētiska stila, Gros-

valds, gan tēlodams veco bēgli ar zēnu, gan bēgles, tver latvju zem-

nieka dvēselē lielus nesatricināmus spēkus, kas pretojas postīgam lik-

tenim, kas neļauj salūzt smagos sitienos. Nervozāks, asāks ir Kazaks,

tēlodams tušas zīmējumos un akvareļos bēgļus diližansos, bēgļu komi-

tejās skatītās ainas; plakanās, asi stūrotās ekspresīvās formās viņš
tēlo lielā kompozicijā bēgļu ģimeni: nomāktos, pie zemes it kā pie-

spiestos sieviešu stāvus — jauno māti ar zīdāmo bērnu un veco māti

— aiz muguras kurām izaug liels, neveikls, smags un nesalaužams

pelēkās drēbēs tērpies zemnieks.

Izteiksmīgos akvareļos, labi vērojot tipus un kustības, tēlo bēgļus
gaidām un saņemam pārtiku bēgļu komitejās A. Cīrulis. Arī H. Grīn-

bergam ir daži bēgļu dzīves tēlojumi.
Bagātu vielu māksliniekiem devušas varonīgās strēlnieku cīņas.

Daži, kā piem., Grosvalds, Strunke, Tone v. c, paši bija strēlnieki. —

Sintezētājā skatījumā Grosvalds akvarelī, temperā, eļļā atstājis savu

ievērojamo strēlnieku ciklu. Vēsturiskā īstenībā mākslinieks meklē

dziļāku, simbolisku jēgu. Viņš rāda latviešu karavīru lielo mieru un

drosmi; mierīgi, nesatricināmi viņi dodas pa tranšējām uz uguns lī-

nijas ierakumiem starp granātu nošķeltiem kokiem, apkārt blāzmojot

artilērijas ugunīm un granātu sprādzieniem saceļot gaisā tumšus mā-

koņus. Grosvalds tēlo karavīrus latvju sētā, viņu izlūku gaitas, dzīvi

zemnīcās, modernā uztvērumā rāda tautas dziesmu „Div dūjiņas gaisā

skrēja"; viņš rāda arī traģiskas ainas. levainoto tumšos siluetus ar

baltiem pārsienamiem, kas dodas slimnīcā, mirstošo strēlnieku, kurš

bezspēcīgs, bet lepns un bezbailīgs mirst žēlsirdīgās māsas rokās;

tumši zilā, zaļganā un pelēki violetā gammā slīd skatītājam garām

kara lazaretes rati ar ievainotiem, bet tālumā, kā baigi ģindeņi, rēgo-

jas nopostīto māju sienas un baltie kritušo karavīru kapu krusti.
. .

Viņš rāda arī revolūcijas ainas un tālāk arī latvju nācionālās ar-

mijas karavīrus, dodamies cīņā pret bermontiešiem. Simboliskā

metā viņš liek pacelties latviešu zemnieku baltajam stāvam ar zobenu

rokā, droši stājoties pretim melnam bruņiniekam .
..

Strēlnieku bataljonu organizācijas padomes izdotām izklātnēm

zīmējumus sniedza R. Zarriņš, J. R. Tilbergs, J. Zeberiņš. Zarriņš
sievietes allēgoriskā figūrā ar paceltu zobenu rāda tautu, kas tēvu

zemei grūtos laikos aicina palīgā dēlus. Citur redzam strēlnieku

durkļu cīņā ielaužamies vācu ierakumos, ievainoto strēlnieku slim-

nīcā stāstam tēvam un mātei savus piedzīvojumus kaujas laukā.

Akadēmiska rakstura zīmējumos, illūstrēdams tautas dziesmu motīvus,

strēlnieku gaitas raksturo Tilbergs: atvadīšanos no piederīgiem, kara-

vīru cīņas laukā, mājās pārnākot.

Izjusti strēlnieku cīņas un ciešanas tēlojis eļļas un temperas

gleznās Kārlis Baltgailis. Viņš starp citu tēlo baigo nakts ainu Nāves

salā (Valsts mākslas mūzejā). Krastā piestāj laivas, un uz pozicijam

dodas atbraukušie karavīri. Otra laiva aizved ievainoto un kritušos;

kritušie guļ rindā salikti krastmalā ...
Arī An. Cīrulis zīmējis un ak-

varelī gleznojis ievainotos strēlniekus lazaretē. No grafiķiem strēlnieku

dzīvi un cīņas daudz tēlojuši N. Strunke un asējumos K. Krauze. S.

Vidbergs rāda revolūcijas bangās satrauktos strēlniekus: izaicinošus,
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Cauni, kas tēlojis starp citu pulkvedi Briedi strēlnieku vidū, un R.

Auniņu. Auniņš, visai dzīvi, zīmīgi tverdams kara atmosfairu un kara-

vīru tipus, tēlo strēlniekus ziemas ainavā atpūtā, uzbrukumā. Jāmin

arī E. Ģeistautes gleznojumi, kas tēlo strēlnieku gaitas. K. Lielausis

divos žanros tver raksturīgus motīvus: vācu aeroplānu nomestās bum-

bas sprādzienu Daugavpilī un vācu okupācijas ainu, kur vācu karavīri

ienākuši zemnieka sētā un iztaujā saimnieku (Valsts mākslas mūzejā).
Arī Brīvības piemineklī strēlnieku piemiņai veltīts cilnis traver-

tīnā. Strēlnieki pēc pabeigtām cīņām atgriežas dzimtās sētās. Ap-
robežosimies ar šiem piemēriem.

Tagad pāriesim uz Latvijas vēstures pēdējo lielo lappusi: atbrī-

vošanas cīņām. Šā laikmeta pašaizliedzīgās uzupurēšanās un hēroisma

garu allēgoriskā kompozicijā pauž Augusts Annus: ~1919. gada va-

roņu sasaukšanās". Priekšplānā — sievietes tēls, aicinājumā izstiep-
tām rokām — Latvijas simbols. Viņas saucienu dzirdējuši varoņi.
Nāk partizāni — jauni un veci, nāk nācionālās armijas karavīri sar-

gāt savu zemi, savu valsti.

Helmūts Markvarts savā gleznā ~3. janvāris 1919. gadā" rāda

nācionālo armiju ar pulkvedi Kalpaku un ģenerāli Balodi priekšgalā
rīta saules apmirdzētus atstājam Rīgu. Disciplinēti, karstas tēvijas
mīlestības skubināti, viņi uzsāk savu cīņu gaitas. lekļaujot ainaviskā

apkārtnē cīnītāju stāvus, Jānis Cielava tēlojis kauju pie Batariem un

pie Sileniekiem.

Nācionālās armijas karavīru cīņas sparu un modrību cīņā ar

bermontiešiem kādā zīmējumā (Kara mūzejā) tēlo J. Kazaks. Drūmu

ainu no bermontiādes laikiem redzam I. R. Tilberga gleznā (Valsts m.

mūzejā), kur bermontieši nošauj savus gūstekņus. Veselu zīmējumu
ciklu bermontiādei veltījis S. Vidbergs. Viņš rāda dzimtenes varoņus

gan Daugavmalas ierakumos visapkārt šrapneļiem plīstot novērojam
ienaidnieku, mierīgi iebaudām barību, desantu Daugavgrīvā, skatu

pie ložmetēja, ar izpostītu ēku un dzelzs tiltiem fonā, sparīgu uzbru-

kumu uz Lībekas tilta
...

Kaujas skatu uz Lībekas tilta, ka ari dažus citus atbrīvošanas

cīņu momentus tēlojis V. Caune.

Anšlavs Eglītis savā gleznā „3. novembris 1919. g." attēlojis Pār-

daugavas atbrīvošanu no bermontiešiem. Kompozicijas centrā re-

dzams ģenerālis Berķis izdalām pavēles; raksturīgi tvertas karavīru

grupas, izpostītās ēkas
...

Arī J. Rikmanis gleznojis un zīmējis at-

brīvošanas cīņu notikumus; Vimba — Rēzeknes atbrīvošanas ainu,

M. Mitrevics — māti, kas salabo mēteli dēlam — Latvijas atbrīvotā-

jam. Viens cīnītājs aun kājas, otrs dēls saģērbies dodas ārā. — No

grafiķiem minēsim A. Dreksleru, kas dažreiz allēgoriski tēlo litogrā-
fijā cīņas sajūsmu un patosu, Mangoldu v. c.

Brīvības piemineklī viena no ciļņiem attēlotas cīņas uz Dzelzs

tilta 1919. gadā.
Ar pagaidu valdību šai cīņu periodā saistītus notikumus tēlojuši

O. Skulme, J. Bīne, L. Liberts, Ed. Lindbergs. O. Skulme rāda pa-

gaidu valdības atgriešanos 27. jūnijā 1919. g. Liepājā. „Saratovs"

piestājies krastmalā, kur pagaidu valdību ar ministru prezidentu
K. Ulmani priekšgalā skaļi un jūsmīgi apsveic nepārredzams ļaužu
bars. Šo pašu motīvu tēlojuši arī Bīne un Liberts.
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Ed. Lindbergs plašā kompozicijā tēlo pagaidu valdības atgrie-
šanos Rīgā 8. jūlijā. Pretim Rīgas pilij, karogiem greznots nostājies
„Saratovs"; malā izkāpj karavīru, delegāciju un tautas jūsmīgi sagai-
dītā nācionālā valdība.

Pēc gūtām uzvarām bija jādziedē brūces un jāsāk izpostītās ze-

mes atjaunošanas darbs. Šo momentu zīmīgi tvēris simboliskā gleznā
Ikšķiles baznīcai J. Kuģa. Ļaudis sanākuši Daugavas krastos, kur

visapkārt redzamas postījumu pēdas, un lūdz Dieva svētību atjauno-

jamai dzīvei. Pāri viņiem, svētīdams izstiepis rokas, mirdz gaišais
Kristus tēls.

Kritušiem varoņiem un izcīnītai brīvībai tauta ceļ pieminekļus.

Latvijas armijas pirmajam vadonim pulkvedim Kalpakam Meirānos,

kur atdusas viņa mirstīgās paliekas, paceļas granīta piemineklis (K_

Zāles) ar varoņa tēlu vidū un divi kritušiem cīnītājiem sānos. Lat-

vijas svētnīcā — Brāļu kapos paceļas varenā izbūvē simboliskie tēli:

senie karavīri, mirstošie jātnieki, māte — Latvija. Izcīnītai brīvībai

celti pieminekļi vairākās vietās. Melderis — Valkā, Jansons — Jel-

gavā, Zemdegs — Raunā, Kundziņš — Cēsīs v. c. Lielākais un skais-

tākais starp šiem ir Brīvības piemineklis mūsu galvas pilsētā. Šis
varenais piemineklis it kā sintezē tos spēkus, kas virzījuši un iedves-

mojuši mūsu tautu viņas gaitās un cīņās. Apakšējā stāva tēlos viņš
rāda darbu, ikdienas dzīvi. Te karavīri — dzimtenes sargi, te zināt-

nieki, te fiziska darba darītāji, te ģimenes mierīgā dzīve. Pāri dar-

bam un ikdienai ir sapņi, ideālie tēli: važu rāvēji, kas nīst verdzību,

alkdami svabadības, Vaidelotis, kas ar dziesmām modina jaunatnē
dzimtenes mīlestību, Lāčplēsis, Latvijas tēls, kam svinīgu solījumu dod

jaunā paaudze — vingrās rokās turēdama lielo dārgumu — valsts ka-

rogu. Bet pāri darbam, ikdienas un vēsturiskām cīņām, pāri ilgām un

sapņiem paceļas brīvības tēls. Šis tēls izteic lielo ideju, kas ieaudusies

ir darbā, ir cīņās, ir sapņos: būt brīvai tautai, kas pati lemj savus lik-

teņus, kas pati veido savu garu un savu dzīvi.

Jānis Siliņš.

1 Sk. arī manu rakstu „Tautas brīvības cīņu tēlojumi latvju māksla", Pie-

miņas vainags Latvijas kritušiem varoņiem, I, Rīgā, 1926. g.

2 Prof. Fr. Balodis „Latviešu senatne Latvijas glezniecībā", Senatne un

Māksla, I, 1936. g.
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Zīmējums atklātnei. Prof. J. R. Tilberga.

(Latv. strēlnieku org. kom. izdevums.)
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FOLKLORA

Vēstures liecības pasakās.

Vēsture un pasakas ir tādi pretstati, kur no pirmā uzskata mēs

nevarēsim atrast nekādu savstarpēju sakaru, jo vēsture jau meklē

drošas un pareizas ziņas, kamēr pasakas ir tīšām izdomāti brīnumu

stāsti, kur par patiesību it kā nevarētu būt runa. Un tomēr arī pa-

sakās ir kādas pareizas ziņas par ļaužu dzīvi senākos laikos. Arī

pasakas nestāv ārpus savas zemes dzīves apstākļiem un ārpus sava

laika interesēm.

Pasakās mēs dzirdam, ka karalis nevien valda par savas zemes

iedzīvotājiem, bet vada arī savu karaspēku pret ienaidniekiem un

spriež tiesu par savu pavalstnieku noziegumiem. Tā nav nekāda

tukša fantāzija, bet gan vēsturiska patiesība, jo senos laikos karalis

bija nevien savas zemes valdnieks, bet arī augstākais kara vadonis un

augstākais tiesnesis. Šis karalis dzīvo pilī, kurai visapkārt iet sēta,

kur tikai pa vārtiem var tikt iekšā. Dažreiz ap šo sētu iet vēl grāvis
ar ūdeni. Mēs zinām, ka tādas bija nevien seno bruņinieku pilis, bet

arī seno latviešu kungu pilis uz tā sauktajiem pilskalniem. Pasakas

varonis dažreiz ieiet kādā lielā mežā un pēc kāda laika iziet šim me-

žam cauri un nonāk jau cita karaļa zemē. Dažreiz pasakas varonis

izceļo pat caur trīsdeviņu karaļu valstīm. Arī tie nav nekādi tīšām

izdomāti nieki, jo senāk karaļu bija ļoti daudz un viņu valstis nebija
nekādas lielās. Lielāki purvi un meži bieži vien noderēja par divu

valšķu robežu, kas tika turēti par neutrālu zemi. Pasaku zaldātu

svarīgākais kara ierocis ir zobens, jo plintes karā gandrīz nekad ne-

tiek lietotas. Nav jau arī vēl visai seni tie laiki, ka plintes nemaz ne-

pazina. Lielus noziedzniekus pasakās bieži vien dzīvus sadedzina,

jeb dzīvus ierok zemē, bet visvairāk tos piesien pie četriem zirgiem,
kas tad tos sarauj gabalos. Tādi briesmīgi sodi senāk arī patiešām ir

pastāvējuši.
Kāds pasaku vientulis, burvis jeb ragana dažreiz dzīvo kur dziļi

mežā „mājiņā uz vistas kājām". Te droši vien būs atmiņa par se-

najām stabu ēkām, jo tās primitīvās tautas, kas vēl tagad ceļ tādas

ēkas, pielīdzina tās labprāt putniem. Tas jau arī ir saprotams, ka

uzvarēto pirmatnīgo tautu atliekas vēl ilgi uzglabājās lielos mežos,
kur tad cēla savas pirmatnīgās stabu ēkas.

Trīs pasaku varoņi, kas atrod zemē lielu caurumu, kur bries-

monis ielīdis, pin no rīkstēm lielu grozu, vij no lūkiem garu virvi,
iesēdina grozā vienu biedru un nolaiž ar virvi to dibenā. Arī tautas

dziesmas vēl daudzina no lūkiem vītus valgus, dravnieku dzeiņus,
tīklu kailes un pavadas. Sibirijas mežoņi vēl tagad vij tādus lūku

valgus.
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Vienai māsai pasakā ir septiņi brāļi nolādēti par putniem, kas

aizlaidušies tālu mežā. Kad māsa grib šos brāļus glābt, tad kāds

burvis jeb ragana dod viņai padomu uztaisīt katram brālim vienu

nātru kreklu. Nātru šķiedra senāk arī patiešām izlietota nevien dziju

vērpšanai, bet arī drēbju aušanai.

Varam arī viegli saprast, kādēļ pasakas tik labprāt turas pie

senajiem laikiem un šo laiku karaļiem. Stāstītājam jau vajadzēja

aizrādīt, ka par lieliem varoņa darbiem cilvēks var arī sasniegt lie-

lāko laimi pasaulē. Un kas gan varēja būt laimīgāks par karali, kas

varēja darīt ko grib un kam arī naudas nevarēja trūkt? Tādēļ arī

lielais varonis gluži kārtēji apprecē karaļa meitu un kad vecais ka-

ralis mirst, tad pats top par karali. Nabaga jaunavu, kas ir ļoti

skaista, godīga un strādīga, apprecē karaļa dēls, kas pēc tēva nāves

manto viņa valsti. Visiem ir labi zināms, ka mūsu dienās karaļu ir

ļoti maz un ka par karali tikt ir gandrīz neiespējama lieta. Tādēļ
šie laimīgie laiki ir jāmeklē tālā senatnē, „kad vēl burvji un raganas

dzīvoja pasaulē", un „kad pats Dievs staigāja virs zemes".

Tomēr jaunajiem laikiem sākoties, tautā vairs nevarēja palikt

seno patriarchālo laiku ideāli, kur tēvs bija neaprobežots saimes

vadonis, kas prasīja no visiem saimes locekļiem darbu un paklausību.
Lielas pārmaiņas pie mums notiek ap 15. gadsimteni. Muižnieki sāk

uzlikt zemniekiem arvien lielākus nodokļus, un baznīca gādā, lai tā

sauktie dreļļi jeb vergi tiktu laisti brīvi un lai sievas būtu pilntiesīgas
vīru dzīves biedrenes. Agrākais brīvais saimnieks nu pamazām iz-

vērtās par muižas un baznīcas kalpu. Nebrīvajam kalpam nu vairs

nevarēja būt vergu, un vispirms saimniece nostājās savam vīram

blakus kā otra saimes vadītāja. Jaunā kultūra nesa līdz arī jaunus
modes apģērbus, kas bija nevien greznāki, bet arī dārgāki par agrā-

kajiem tērpiem. Ir saprotams, ka saimniece apģērba savu īsto meitu

labāki nekā pieņemto audžu meitu, bārenīti. Saimniece lūkoja arī

pēc iespējas atsvabināt savu meitu no grūtākiem darbiem.

Tā kā nu saimnieku vara tika ierobežota un dreļļi tika atlaisti

brīvi, tad saimes locekļi varēja arī drošāki runāt par savām lietām.

Šai laikā pārnāca no Vācijas romantiskas pasakas un dziesmas par

nelaimīgo bārenīti un ļauno pamāti, kas nereti tiek daudzināta par

raganu. Šādas tradicijas ieviešas nevien no jauna, bet stipri vien pār-
veido arī agrāko tautas dzeju. Tomēr ar visu to, kā mēs jau redzē-

jām, atmiņas no senākiem laikiem netiek galīgi izbeigtas.
Vēl lielākas pārmaiņas kā 15. gadsimtenī notiek Eiropā ap 13. gad-

simteni, kad kultūra še ņem pavisam jaunu virzienu. Pat agrākās
tautas tradicijas tiek pamazām atmestas jeb pārdzejotas pēc jaunā-
kiem ieskatiem. Folkloristi domā, ka pat senās pasakas un teikas

neesot palikušas negrozītas, izņemot varbūt tik kādus retus piemērus.
Vairāk vēstures liecības ir tomēr uzglabājušas teikas, lai gan arī tās

nav šķiramas no sava laika interesēm. Te mēs redzam, ka kari ar

zviedriem ir dziļi vien iesakņojušies tautas atmiņā. Katrā Latvijas,

apgabalā ir sastopama kāda teika, ka tur senāk krievi ar zviedriem

esot cīnījušies, jeb ka tur zviedri bēgdami esot ierakuši savu kara

kasi zemē. Nav mums, zināms, šaubu, ka tik daudz zviedru laiku

kaujas lauku nav bijis, un laikam gan neviena kara kase nebūs

ierakta zemē, bet krievu un zviedru kari ir tomēr arī latviešu dzīvē

bijis ļoti ievērojams atgadījums. Pēc teikām var arī vērot, ka nr>
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iesākuma vismaz daži latvieši ir cerējuši no krieviem savu dzīves

nastu atvieglinājumu, bet pēcāk gan latvieši, kā liekas, tikai ar no-

žēlošanu ir daudzinājuši labos zviedru laikus. Tautas dziesmās par

zviedriem nav minēts neviens ļauns vārds.

Ir mums vairāk teiku par Pētera Lielā iejāšanu Rīgā. Lai arī

visi šo teiku sīkumi pieder tikai pie tautas dzejas, tomēr no tām var

skaidri redzēt, ka latvieši šim gadījumam ir piešķīruši lielu vērību.

Tāpat ir vairāk teiku par krievu ķeizarieni Katrīnu Pirmo, kur

stāsta, kā viņa agrāk še dzīvojusi un kā vēlāk gādājusi par saviem

radiniekiem. No tā nu var redzēt, ka latvieši ir turējuši šo ķeiza-
rieni par savu tautieti, kādu faktu arī vēsturnieks nevar atstāt

neievērotu.

Iztulkojot teikas ar apdomu, mēs tur atrodam arī ļoti senas

atmiņas. Tā par daudz pilskalniem ir teikas, ka zviedru kara laikā

krievu zaldāti tos esot ar cepurēm sanesuši. Mēs droši zinām, ka

pilskalnu celšana pieder pie mūsu senvēstures, kādēļ par zviedru

laikiem še nevar ne runa būt, bet tik tālu teikai ir taisnība, ka tie

ir mākslīgi rakti kalni. Dažreiz par šiem pilskalniem vēl stāsta, ka

uz tiem atradusies kāda pils, kas esot zemē iegrimusi. Jaunākie ar-

chaiologu izrakumi liecina, ka uz šiem pilskalniem patiešām ir atra-

dušās pilis, kur ļaudis pastāvīgi dzīvojuši, lai gan zinātnieki vēl nesen

par to šaubījās. Kā radusies teika par pils nogrimšanu, arī viegli
varam iedomāties. Visur vecu piļu vietā redzēja mūra drupas, bet

šeit tādu liecību nebija, kādēļ domāja, ka pils ir nogrimusi zemē.

Uz dažiem pilskalniem ir dažreiz uzglabājusies arī vecā akas vieta

kā dziļš caurums zemē iekšā. Šādu aku nu viegli varēja pielīdzināt

nogrimušas pils skurstenim.

Latvijā ir senāk karojušas dažādas kaimiņu tautas, kādēļ nav

nekāds brīnums, ka ļaudis vairs neatceras visas tās tautas, kas te

senos laikos ir cīnījušās, bet visus senos karus nosauc gluži vienkārši

par zviedru kariem. Tā arī par Raunas lielo mežu stāsta, ka tur

starp zviedriem un krieviem esot notikusi ļoti asiņaina cīņa. Krievu

un zviedru kara laikā tur nekāda kauja nav notikusi, bet tomēr

daudzinātā vietā ir atrasti gan cilvēku kauli, gan arī kara ieroču

atliekas. Pēc archaiologu domām, šie ieroči esot attiecināmi uz

10. gadsimteni. Tā tad par ilgiem gadu simteņiem tauta tomēr nav

aizmirsusi šo seno kaujas vietu. To ievērojot ir mums jāpiegriež
vērība arī citām tādām vietām, kur teikas daudzina vecus kaujas
laukus.

Pa visu ziemeļu Vidzemi ir sastopamas lielas akmeņu krāsmatas,

kuras sauc gan par velna klēpjiem, gan par velna kalniņiem, retumis

arī par velna kapiem. Bet nu mēs zinām, ka par velniem tiek ar

laiku iztulkoti arī seno laiku ienaidnieki (skat. O. Bockel, Die deutsche

Volkssage, 1914
2

,
34. L p.). Tā mēs arī zinām, ka šie velna klēpji

Latvijā ir patiesībā seno sāmu kapi.
Arī daži brīnumu motīvi teikās satur nereti kādu patiesības

kodolu. Par daudz ezeriem stāsta, ka tie senāk atradušies tur, kur

tagad esot kāds purvs, bet kāda apvainojuma dēļ ezers aizgājis uz

savu tagadējo vietu. Ir jau mums arī droši zināms, ka purvi ir cēlu-

šies no aizaugušiem ezeriem. Šie ezeri arī parasti ceļo savu apgabalu
robežās, kādēļ šīs ziņas var izmantot arī seno novadu robežu pētī-
šanā. Tāpat par daudz ezeriem stāsta, ka tie stāvot apakš zemes
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sakara ar kadu citu ezeru. Arī šie sakari, cik man zināms, ir parasti

savu apgabalu robežās.

Ir daudz tādu kalnu, par kuriem mēdz stāstīt, ka tie esot no jūras
redzami, kas, zināms, ir tukša fantāzija. Tālāk pakaļ meklējot, da-

būjam dzirdēt, ka uz šiem atrodas vai nu vecas kapenes, vai arī kādas

ziedojamas vietas.

Par vecām pilīm un baznīcām daudzina, ka viņas ceļot esot ar-

vien kādi kavēkļi stāvējuši priekšā: ko pa dienu uzcēluši, tas pa nakti

atkal nopostīts. Citādi darbu nevarējuši veikt, kamēr beidzot kāds

cilvēks bijis jāiemūrē par upuri. Un tiešām dažā vecā mūrī ir arī

atrasti iemūrēti cilvēka kauli. Šāda māņticība ir pastāvējusi sākot

no Eiropas un ejot līdz pašai Ķīnai.
Par daudz pilīm teikas stāsta, ka no tām kāda apakšzemes eja

gājusi uz kādu citu vietu tuvākā vai tālākā apkārtnē. Šur tur tādas

ejas arī patiešām ir atrastas.

Līdz šim mēs esam runājuši tikai par šādām tādām blakus lie-

tām pasakās un teikās, neievērojot šo tautas tradīciju galveno sa-

turu. Tomēr arī pēc paša satura pasakas un teikas var mums dot

svarīgus materiālus kultūras vēstures pētīšanai, lai gan arī tās pa-
rasti ir pie mums ienākušas no vāciešiem un krieviem.

Lasot brāļu Grimmu izdotās vācu pasakas un salīdzinot tās ar

latviešu pasakām, viegli var celties šaubas, vai tik tā daudzinātās

latviešu pasakas nav gluži vienkārši vācu pasakas, kas pie mums

izplatītas sevišķi ar rakstu palīdzību. Bet gluži tādu pašu spriedumu
varētu arī dot par krievu, leišu, igauņu un citu Eiropas tautu pasa-

kām. Ja nu mēs tuvāku iepazīstamies ar vācu pasaku izcelšanās

vēsturi, tad mēs redzam, ka arī tās ir jau parasti agrāki uzrakstītas

franču, itāliešu vai latīņu valodā. Tā nu ir skaidra liecība, ka mūsu

tagadējās pasakas Eiropā ir palikušas gandrīz jau par starptautisku

kopu īpašumu, lai gan droši vien arī katra tauta ir šo to pielikusi no

sevis klāt. Šīs pasakas nu mums apliecina to svarīgo faktu, ka arī

latvieši pēc savas iespējas ir ņēmuši dalību Eiropas tautu kultūras

dzīvē. Tā tad arī mūsu pasakas liecina pret to politiķu spriedumu,
it kā latvieši neesot nekāda vēsturiska tauta. To vajadzētu ievērot

arī tiem mūsu vienpusīgiem patriotiem, kas domā, ka latvieši visu

savu kultūru esot paši radījuši un neesot nekā aizņēmušies no citām

tautām. Tā kā nu kultūra ir visas cilvēces kopmanta, tad tādi sakaru

noliedzēji grib it kā izslēgt latviešus no kultūras dzīves un tikai pa-
balsta augšā minētos latviešiem naidīgos politiķus.

No vāciešiem mēs esam mantojuši pazīstamās pasakas par lielo

nebēdnieku, kas grib „mācīties bīties", par septiņiem brāļiem, kas

tiek pārvērsti par kraukļiem, par trim lielajām vērpējām un par

ķēniņa meitu glāžu kalnā. Vēl vairāk vācu avotus atgādina pasakas

par sadancotām kurpēm, par krusttēvu Nāvi, par Erkšķurozīti, par

runci zābakos, par Sniegbaltīti un par Visziņa dakteri. Ar visiem

tipiskiem vācu vārdiem ir pie mums pārnākušas pasakas par Ancīti

un Grietiņu, par stipro Ansi, par ķēniņu Brusubārdu (Brusbart) un

par impampi (himphamp, L. pasakas un teikas, VIII s. 283—305).
No krievu puses mēs esam mantojuši pasakas par pievīlušos

tiesnesi (XII, 51, 384—388), par varoņa kaušanos ar velniem pie tilta

(11, 2, 27—58), par meklēšanu pēc nepazīstamā (Nekte-ņikto, V, 4,

51—110) un par kaķi, kas kauj lapsēnus (I, 123, 325—332).
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Arī minētās pasakas gan pa lielākai daļai pieder pie ceļojošām
tautas tradicijām, bet mēs tās tomēr esam mantojuši caur vāciešu un

krievu starpniecību. Dažs labs mūsu pasaku motīvs ir cēlies tālās

zemēs un jau ļoti senos laikos. Tā p. p. pasaka par Pelnrušķīti, cik

mums zināms, tagadējā veidā gan laikam vēl nav atrasta priekš
300 gadiem, bet viņas motīvs par skaisto kurpi, pēc kuras tiek mek-

lēta šās kurpes īpašniece, ir pazīstams senajā Ēģiptē jau no otrā gadu
tūkstoša priekš Kr.

No Homēra mums ir pazīstama teika par vienaci ciklopu Poli-

fēmu. Pēc itāliešu dzejnieka Ariosta vārdiem (Orlando furioso, XVII,

29—65) šī teika Itālijā bijusi jau stipri vien sagrozījusies. Turpretī
šīs teikas latviešu varianti (XI, 30—32, 167—207) stāv daudz tuvāku

Homēra versijai.
Pēc J. Lautenbacha eposa par Zalša līgavu dažs domā, ka šī pa-

saka ir pašu latviešu sacerējums. Bet jau seno romiešu rakstnieks

Apulējs, kas dzīvojis otrā gadsimtenī pēc Kr., ir uzrakstījis kādu pa-

saku, kas ar daudz motīviem līdzinās mūsu zalša līgavai.
Vairāk kosmogonisku teiku par pasaules radīšanu mēs esam

mantojuši no Balkānu pussalas, kur grieķi bija nometinājuši arrae-

niešu militārus kolonistus cīņai pret slāviem. Šie armenieši bija pār-
nesuši no saviem peršu kaimiņiem jaunās idejas par vienu labo dievu

Ahuramazdu un otru ļauno dievu Arimanu. Šis duālisms tad nu arī

ir redzams tais kosmogoniskās teikās, kas radās pie bulgāriem un

rumāņiem Balkānu pussalā. No turienes šīs teikas virzījās uz zie-

meļiem un ieviesās īpaši pie leišiem, latviešiem, igauņiem un somiem,

bet sevišķi neizplatījās ne uz rietumiem pie vāciešiem, ne arī uz

austrumiem pie krieviem. Vislabāk uzglabājusies no šīm ieceļojušām

tradicijām ir pazīstamā teika par zvēriem Noāsa šķirstā (I, 220,
406—410). Diezgan pilnīgas ir arī mūsu teikas par upes rakšanu (I,

218, 394—403) un ceļa taisīšanu (I, 219, 403—406).
Šai virzienā, kā liekas, arī latvieši jeb leiši ir radījuši savu popu-

lāru teiku, kas ir pārgājusi arī pie tuvākām kaimiņu tautām. Šī ir

mūsu pazīstamā teika par zirgu un vērsi. Reiz Dievs, pa pasauli

ceļodams, lūdzis zirgu, lai pārnesot šo pār upi. Zirgs upmalē ēdis

zāli un atbildējis, ka šim neesot vaļas, esot jāēd. Tad Dievs lūdzis

vērsi, kas nu tūliņ pārnesis Dievu pār ūdeni uz savas muguras. Tad

nu Dievs nolēmis, ka vērsim vienādi būšot vaļa un viņš varēšot ēst

zāli, cik patīk. Zirgam turpretī vienādi būšot jāstrādā, tā ka pat pa-

ēst nebūšot vaļas. Šī teika ir pie latviešiem un leišiem ļoti populāra,
bet pie vāciešiem, poļiem, krieviem un igauņiem ir sastopama gandrīz
tikai latviešu un leišu tuvumā. Nav šaubu, ka šāda teika varēja iz-

celties vienīgi pie tādas tautas, kas strādā tikai ar zirgiem, bet vēršus

nelieto lauku darbiem. Tādi īsti zirgu turētāji, kā liekas, ir tikai lat-

vieši, kamēr leiši šur tur strādā arī ar vēršiem, lai arī šāda vēršu

izmantošana ir varbūt nākusi pie viņiem no poļiem.
Pēc minētām ceļojošām pasakām un teikām mēs skaidri redzam,

kādas tautas ir ietekmējušas latviešu garīgo dzīvi. Šāds kultūras vir-

ziens nav vis tikai kāds akls gadījums, jo visu to pašu varam vērot

pie latviešu tuvākiem kaimiņiem. Arī leiši, igauņi un somi ir man-

tojuši savas pasakas visvairāk no vāciešiem — somi, zināms vai-

rāk caur zviedru starpniecību — bet pa labai daļai arī no krieviem

austrumos. Kosmogoniskās teikas turpretī, kā jau redzējām, ir nā-
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kusas galvenā kārtā no dienvidus puses. Saprotama lieta, ka šīs

mazās tautiņas ar savām maz pazīstamām valodām šai ziņā bija pa-

rasti tikai ņēmējas, lai gan arī devēju loma viņām nav palikusi pil-

nīgi sveša.

Tai ziņā latviešus ar viņu kaimiņiem varam pielīdzināt Kaukāza

tautām. Arī kaukāzieši ir daudz tradicijas aizņēmušies gan no krie-

viem ziemeļos, gan arī no persiem dienvidos, bet no sevis ir maz pa-

saku un teiku devuši saviem lielajiem kaimiņiem: krieviem, persiem

un turkiem.

Nav mums iemesla žēloties, ka mēs neesam devuši vairāk tradi-

ciju saviem kaimiņiem, nekā pēc ģeogrāfiskiem un etnogrāfiskiem ap-

stākļiem varam sagaidīt. Turpretī no otras puses latvieši ir atra-

dušies dzīvos tradiciju sakaros ar visiem saviem kaimiņiem un visas

jaunās strāvas pasakās un teikās ir arvien nonākušas arī pie latvie-

šiem. Šādi fakti ir svarīgi nevien etnogrāfam un literātūras vēstur-

niekam, bet arī politiskās vēstures pētītājam.
Tā tad cienīsim savas pasakas un teikas, kā to dara arī citas

tautas, un neizmetīsim tās no mūsu skolas grāmatām, lai arī nav

noliedzams, ka neklājas bērniem pārāk daudz stāstīt par velniem.

Skolas vajadzībām jau varam arī pārstrādāt lielo tradiciju krājumu

rupjos materiālus, pie kam varam arī velnu skaitu stipri samazināt.

Bet pirmā vietā lai mums tomēr stāv pasaku un teiku zinātniskā

vērtība.

Vēstures ziņas tautas dziesmas.

Viens otrs vēsturnieks ir izteicis tādas domas, ka mūsu tautas

dziesmās neesot meklējamas nekādas ziņas, kuras varētu arī vēstures

pētīšanai izmantot. Tādas vēstures liecības gan esot citu tautu garā-
kajās episkajās dziesmās, kur tiekot daudzināti zināmi tautas varoņi,
zināmas vēsturiskas vietas jeb arī kādi svarīgi notikumi. Turpretī
latviešu īsajās liriskajās dziesmiņās tiekot dziedāts tikai par acu-

mirkļa jūtām, kur senatnes atmiņām neesot nekādas vietas. Vēstur-

niekam par visām lietām vajagot zināt, kad viņa lietojamie avoti esot

cēlušies, bet par tautas dziesmu vecumu mums neesot nekādu drošu

vērojumu. Ir mums šāda labi pazīstama tautas dziesma:

„Kam, saulīte, veļu leci,

Kur tik ilgi kavējies?
Aiz viņiemi kalniņiemi
Bāra bērnus sildīdama."

J. Lautenbachs, atsaukdamies uz līdzīgu leišu dziesmu, domā, ka

šī dziesma būtu cēlusies jau pie senās baltu pirmtautas, tā tad varbūt

jau priekš pāra tūkstoš gadiem. Landavs atkal aizrāda, ka tauta vis-

vairāk interesējoties par jaunām modes dziesmām, vecas dziesmas

tikai retis dziedot un novecojušās, maz saprotamās dziesmas ar laiku

pavisam aizmirstot. Tā arī minētā romantiskā bāru dziesma esot

labi ja kādu simtu gadu veca. Kam lai te nu būtu taisnība? Bāru

bērni jau latviešiem esot bijuši nevien mūsu dienās, bet arī jau priekš

pāra tūkstoš gadiem. Tādās šaubās mēs paliksim, ja neievērosim ne

valodniecības, ne kultūras vēstures, ne folkloras jaunākos pētījumus.
Mēs droši varam apgalvot, ka priekš 2000 gadiem vēl nebija ne lat-

viešu tautas, ne latviešu valodas, ne arī kādas latviešu dziesmas. Ja

patiešām baltu pirmtauta būtu šai līdzīgu dziesmu sacerējusi, tad
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latvieši un leiši būtu to jau vairāk reizes pārdzejojuši, sekojot valodas

pārmaiņām. Tā pārgrozot dziesmas vārdus pie abām tautām, dzies-

mas saturs gan vairs nevarētu būt tik lidzīgs, kā to tagad redzam.

Šīs dziesmas ideja folklorā nav turklāt ne tik sveša ne arī tik visai

veca, kā dažam varbūt izliekas. Mēs zinām, ka romantiskās bāru

dziesmas, kur pat saule apžēlojas par šiem grūtdieņiem, rodas dien-

vidus Eiropā ap 15. gadsimteni. Varam vērot, ka uz Latviju —

zināms, caur vācu starpniecību — šādas romantiskas modes dziesmas

varēja pārnākt ap 16. gadsimteni. Par jauniem laikiem arī še neva-

ram runāt, jo pazīstamais Hipelis ir to uzrakstījis gandrīz jau priekš
200 gadiem un nav arī nekādu pierādījumu, ka Hipeļa laikā šī

dziesma būtu sacerēta. Arī zviedru laikos šāda dziesma nevarēja
celties, jo toreiz genuīnas tautas dziesmas tikai retis vēl tika sace-

rētas. Man arī nav pazīstamas pēdējo triju gadsimteņu tautas dzies-

mas, kas dzejas skaistuma un valodas veikluma ziņā varētu līdzinā-

ties augšā minētai bāru dziesmai. Tanīs laikos jau arī romantiskā

mīlestības lirika bija nobīdījusi pie malas bāra bērnu cildināšanu.

No tā nu redzam, ka folklorists skatās uz tautas tradiciju saturu un

vecumu ar citādām acīm nekā vēsturnieks, kam nav intereses ziedot

savu laiku šādiem blakus darbiem.

Mūsu tautas dziesmu krājumu mēs varam pielīdzināt lielai

archaioloģisku senlietu glabātavai, kur juku-jukām ir saliktas vecāku

un jaunāku laiku mantas. Kad nu kāds archaiologs tur skaidrotu,
ka tāda lieta ir 1000 gadu veca, tāda atkal 2000 gadu un tāda varbūt

pat 3000 gadu, tad skeptisks vēsturnieks droši vien tam negribētu
ticēt un nodomātu pie sevis, ka vēsturi pēc archaiologu ziņām gan
nevar rakstīt.

Bet kādas svarīgas ziņas tad nu mēs varam smelties no Baltijas
vecajām chronikām? Tās jau ir patiesībā Baltijas vāciešu chronikas,

kur par latviešiem tikai vajadzības gadījumā tiek bilsts kāds vārds.

Turklāt šo chroniku autori turas pie savas noteiktas politikas, kur,

kā redzams, patiesība dažreiz tiek pat tīšām slēpta. Se nebūs gluži
bez pamata arī šaubas, ka latviešu vēsture pēc šādām chronikām

nav rakstāma.

Bet kā tad lai nu vēsturnieks īsti raksta latviešu tautas vēsturi?

Man gan liekas, ka še mums ne par avotu izvēli, ne arī par apstrā-
dāšanas sistēmu galva vairs nebūtu jālauza. Mūsu laiku zinātne jau

prasa, lai katrs zinātnieks turas pie savas speciālitātes un lai par
daudz neiemaisās tādās lietās, kuras viņš pienācīgi nepārzina. Tādēļ
nu arī ticēsim mūsu vēstures speciālistiem, ka viņi kritiski apskatīs
chroniku ziņas un nerakstīs par senajiem latviešiem neticamas lie-

tas, kas runātu pret vispārējo kultūras vēsturi, archaioloģiju, valod-

niecību un etnogrāfiju. Gluži tāpat paļausimies arī uz archaiologiem,
kas pēc izraktām senlietām ir uzstādījuši zināmus kultūras ciklus un

viņu robežas. Par pēdējiem pāra tūkstoš gadiem šīs ziņas pabalsta
gan izraktas vecas monētas, gan arī dažreiz vēl senie raksti. Vēl ve-

cākas archaioloģijas ziņas var pa daļai kontrolēt ar valodniecības

un etnogrāfijas liecībām. To ievērojot arī folkloristiem ir jāatstāj
brīvas rokas un tikai uz kādu iedomu pamata nav jāapstrīd viņu

pētījumu rezultāti. Tāpat nav jādomā, ka bez plašām un nopietnām
folkloras studijām vēsturnieks jau varēs spriest par tautas dziesmu

vecumu un viņu senatnes atmiņu uzglabāšanas spēju. Cik viegli ap-
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stākļu nepazinējs var pārprast tautas dziesmu domu gaitu, to redzam

no tiem nepareizajiem izskaidrojumiem, kādus nereti sastopam mūsu

rakstnieku darbos. Ir mums pazīstama dziesma, kur kāda nesen

apprecēta tautiete dzied par savu sērst atnākušo māti: „cēlu krēslu

uz krēsliņa". Tautas dziesmu valodā tas nozīmē, ka meita no laip-
nības piedāvā savai mātei vienu krēslu pēc otra. Kāds senatnes pē-

tītājs tomēr izskaidro, ka senajiem latviešiem esot bijuši ļoti zemi

krēsli un ērtākai sēdēšanai esot viens krēsls krauts uz otra. Tautietis

sajūsmā par savu zirgu dzied, ka viņš to ēdinās no zelta redelēm jeb
karklēm. Cits rakstnieks nu atkal prāto, ka šīs redeles nebūšot vis

bijušas no tīra zelta, bet tikai apzeltītas, jo tik daudz zelta latviešu

zemniekiem neesot bijis, lai visas karkles varētu liet no zelta. Bet

kura tauta tad nu ir zirgu karkles likusi zeltīt? Kāds zobgalis dzied

par trim mātes-meitām, ka tās guļot krāsnī. Citam rakstniekam tas

nu atkal ir drošs pierādījums, ka senie latvieši esot krāsnīs gulējuši.
Kur tas nu ir dzirdēts, ka cilvēki būtu krāsnīs gulējuši? Latvieši

gan nekad nav mūrējuši tik lielas krāsnis, ka tur varētu trīs cilvēki

iekšā salīst. Kādas tad būtu izskatījušās tās baltās vilnānītes, ja mei-

tas ar tām būtu krāsnī segušās? Šādu piemēru vēl varētu daudz at-

zīmēt, bet mums pietiks jau ar šiem trim paraugiem. Mans nolūks

jau ir tikai aizrādīt uz tautas dziesmu pētīšanas grūtumiem, nevis

zoboties par minēto rakstnieku pārpratumiem, lai gan viņi labprāt
grib smieties par maniem pētījumiem.

Tautas dziesmās ir mums tomēr ļoti daudz drošu atmiņu par

seno laiku dzīves apstākļiem, kādus vēlāko laiku dziedātāji gan vairs

tīšām nevarēja izdomāt. Tā viena dziesma daudzina, ka sūbrs tiek

medīts un viņa ragi tiek lietoti alus dzeršanai. Mēs itin droši zinām,

ka senāk Latvijā ir dzīvojuši tauri un sūbri un ka viņu ragi ir no-

derējuši par dzeramiem traukiem. Es gan negribētu ticēt, ka šāda

dziesma varētu būt no jauna sacerēta par pēdējiem pieci-sešisimti

gadiem. Citās dziesmās ir atkal runa, ka caunas tiek mežā medītas

un ka no viņu ādām taisa cepures. Par pēdējiem trim gadsimteņiem
latvieši gan vairs nenēsāja caunu cepures, jo cauna tad jau bija pa-

likusi par diezgan retu meža zvēru. Vienā dziesmā ir teikts: šķira-
ties, zosu draudze, gulbis nāca ezerā". Šās dziesmiņas sacerētājs būs

pats novērojis gulbjus un zosis ezeros. Gulbji, kā zināms, ir stipri
un nikni putni, kādēļ tie necieš savā tuvumā nekādus citus putnus.

Tagad Latvijas ūdeņos gan sen vairs nedzīvo meža gulbji un zosis.

Vairāk reizes tautas dziesmas pārmet nebēdīgajiem tautiešiem, kas

negrib gaidīt, kamēr tautiete atvērs vārtus, kādēļ tie „ar zobenu vār-

tus „vēra", jeb „vārtos lauza zobentiņu". Par tādu tautiešu palaid-
nību varēja būt runa tikai tanīs laikos, ka latviešiem vēl nebija aiz-

liegts nēsāt ieročus.

Salīdzinot lielāku daudzumu tautas dziesmu savā starpā, mēs

redzam, ka sūbra vietā ieviešas briedis, dažreiz pat litauris, kā med-

nieki senāk sauca pelēko zaķi. Vispirms dzēra alu no ragiem un

kausiem, tad no koka kannām un pēdīgi arī no krūzēm un glāzēm.

„Dupurīši, rācenīši!" mainās ar šādiem izteikumiem: „tupenīši, rāce-

nīši", un „kartupeļi, rācenīši". Seno mārku ierobežo dālderis un

dālderi atkal rubulis. Parastais lasītājs še redzēs tikai vārdu grozī-
šanu pēc dziedātāju brīvas fantāzijas, bet etnogrāfs še vēro dzīves

apstākļu maiņu. Dziedātāji sāk pamazām atmest novecojušos vār-
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dus un daudzina tai vietā vairāk pazīstamas lietas ar pazīstamiem
nosaukumiem. Ar to tomēr nav sacīts, ka katrs pārgrozījums jau
liecinātu par jauniem dzīves apstākļiem. Tālu izplatījusies ir šāda

romantiska bāru dziesma:

„Smagi šņāca sila priedes,
Smalka lietus pielijušas;
Gauži raud tie bērniņi,
Kam nav tēva māmuliņas."

Dziedātājiem ir iepaticies skaistais salīdzinājums, kādēļ no bāra

bērniem to pārnesa arī uz citām personām, kas varēja raudāt. Tā

dzied, ka tāpat raud darbinieki „sīva kunga" tīrumā, jaunā sieva

pie nepatīkama tēva-dēla, jeb atraitne pēc sava mirušā vīra.

Tā nu redzam, ka etnogrāfam dziesmās apdziedātie kultūras ap-

stākļi nav tik sveši un ka arī mazajās liriskajās dziesmiņās mums

netrūkst atmiņu no senajiem laikiem. Es negribētu apgalvot, ka šai

ziņā mūsu kaimiņu tautu episkās dziesmas būtu archaiskākas un sa-

turētu drošākas ziņas par seno laiku dzīvi. Episkās dziesmās jau
tīšām tiek tēloti senie laiki, kurus dziedātājs dažreiz vairs īsti nesa-

prata. lemīlētam varonim episkās dziesmas mēdz piešķirt arī citu

varoņu darbus un vienas vietas teikas pārnest uz otru vietu. Tur-

pretī dziedātājs grib, lai viņa lirisko dziesmu klausītāji saprastu,

kādēļ, kā jau redzējām, dažreiz atmet novecojušas lietas un ieliek

vairāk pazīstamas tai vietā. Es gan no savas puses negribētu šaubī-

ties, ka mūsu tautas dziesmās ir vairāk vēstures liecību nekā, par

piemēru, somu Kalevalā.

Bet ko tad nu mēs zinām par dziesmu vecumu? Vai daža jauna
dziesma mums nevar izlikties par vecu un daža veca dziesma atkal

par jaunu? Uz to varam atbildēt, ka neviena tautas tradicija nestāv

pāri par sava laika valodu un ārpus savas tautas un sava laika dzī-

ves apstākļiem. Šādas ziņas mēs, zināms, nekad nevarēsim apzīmēt

ar gada skaitļiem, bet folkloras laikmeti stāv ciešos sakaros ar kul-

tūras laikmetiem un pēdējie etnogrāfam nevar būt sveši. Rakstos

daži folkloras materiāli sniedzas jau līdz 3000 gadu atpakaļ, kamēr

ar katru gadu mums vairojas ziņas par primitīvu tautu folkloru un

kultūru. Ja nu mums ir tik bagāts dziesmu krājums ko pētīt un

salīdzināt, tad nevar būt, ka folkloristi itin nekā nevarētu zināt par

viņu vecumu.

Par daudz Eiropas un Āzijas tautām mums ir zināms, ka viņām
ir 5—700 gadu vecas dziesmas, jeb pareizāki sakot, ka šajās dzies-

mās ir līdz 700 gadu vecas atmiņas. To arī gluži labi var saprast

tāpat valodnieks, kā arī kultūrvēsturnieks. Valodniecība māca, ka

cilvēka valoda pārmainās ar katru gadsimteni un ka mūsu tagadējas
tautas vairs nevarētu saprast tās valodas, kādas runājuši viņu senči

priekš tūkstoš gadiem. Tā tad arī mūsu dienu cilvēki vairs nevarētu

saprast tādas dziesmas, kas tikušas dziedātas priekš tūkstoš gadiem.
Ja kādai tautai ir 700 gadu vecas dziesmas, tad zināms, nevar droši

apgalvot, ka kādas retas dziesmas viņai nevar būt arī vecākas, bet

tādi piemēri ir droši vien pārdzejoti jaunā valodā un varbūt ne

vienreiz vien. Ja nu šādās dziesmās vairs nav drošu liecību ne par

seno valodu, ne arī par seno kultūru, tad tādi piemēri vairs nav pie-
skaitāmi tālu senlaiku dziesmām. Nevien cilvēka valoda, bet arī
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visa kultūra pārvēršas 1000 gadu laikā, kādēļ senlaiku dziesmas arī

pēc satura mūsu dienu vienkāršiem ļaudīm izliktos svešādas un

neinteresantas. Tāds svarīgs pārmaiņu laikmets, kā jau ir aizrādīts

iepriekšējā rakstā, Eiropā un Āzijā ir bijis 13. gadsimtenis, kādēļ
folkloristi bez sevišķi svarīgiem pierādījumiem nemēdz runāt par

12. gadsmiteņa tautas tradicijām.
Pēc šādiem etnogrāfu pētījumiem nu varam arī pie latviešiem

meklēt dziesmu atmiņas no 13. gadsimteņa. Tādēļ apskatīsim arī

ziņas no mūsu tautas dziesmām, vai mēs varēsim sekot šim vispārī-

gajam virzienam, jeb mums būs kādas liecības, kas runā tam pretī.

Vispirms jau pēc tautas dziesmu taktsmēra mums ir jāatzīst, ka

tās ir sacerētas tagadējā valodā, kur īsās galazilbes jau ir nodilušas

un garās galotnes pārvērtušās par īsām. Ņemsim piemēram šādu

dziesmu:

„Kas tie tadi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?"

Senos laikos ar pilnīgam galotnēm dziesma laikam butu bijusi šada:

„Kas tie tadie, kas dziedāja
Be saulītēs vakarāje?"

Pēdējais piemērs vairs neatbilst musu taktsmēram, kadeļ seno laiku

valodā ar pilnām galotnēm šāda dziesma nevarēja celties.

Ja mums būtu uzglabājušās 12. gadsimteņa dziesmas nepārdze-

jotā veidā, tad mēs sastaptu mūsu tagadējās meitas vietā dūkti, seglu
vietā balnu, naža vietā peili, zelta vietā ausu un citus līdzīgus vārdus.

Bet ja nu tur tādu piemēru nav, tad tur nevaram arī meklēt nepār-

grozītas dziesmas no tiem senajiem laikiem.

Tāpat arī pēc satura mēs nevaram attiecināt mūsu tagadējās
tautas dziesmas uz 12. gadsimteņa dzīves apstākļiem. Trīs ceturt-

daļas mūsu tautas dziesmu pieder pie mīlestības lirikas, kaut arī ļoti

primitīvas; tomēr arī šādas mīlestības dziesmas tanīs patriarchālajos
laikos bija vēl tautai svešas. Toreiz vecāki apprecināja savus bērnus,

un pēdējiem neklājās ne par mīlestības lietām dziedāt, ne arī atklāti

runāt. Patriarchālajā Ķīnā vēl tagad vienkāršā tauta nedzied nekādas

mīlestības dziesmas, kā tas senāk bija arī pie mums. Bet arī no

mūsu pārējām dziesmām lielumlielā daļa — varbūt deviņas desmit-

daļas — nesaskan ar seno patriarchālo dzimtas dzīves stingrību.
Pavisam tanīs laikos, kā jau augšā minēts, nav domājamas mūsu

žēlīgās romantiskās bāru dziesmas. Neviens arī toreiz nedrīkstēja

rupji apdziedāt — kaut arī tik pa jokam — audžu māti un vīra

māti, kādu piemēru mums ir pa tūkstošiem. Arī kristīga ticība toreiz

nevarēja būt tik populāra, ka jau tautas dzejnieki būtu sacerējuši
dziesmas par kristībām, baznīcas laulībām un miroņu aprakšanu

kapsētās.
Bet ja nu šādas lietas mēs nevaram meklēt tālās senatnes dzies-

mās, kādas ziņas tad īsti varētu liecināt par tiem senajiem tautas

brīvības laikiem? Vispirms mums būtu jāmeklē kādas liecības par

pašu latviešu valdniekiem jeb kungiem. Dziesmās mēs gan skaidri

redzam, ka bajāri jeb labieši pieder pie latviešiem, bet kungi tur ir

kā svešnieki latviešu starpā un nav šķirami no vāciešiem. Tad Rī-

gas, Jelgavas, Cēsu un citu tagadējo pilsētu vietā tur tiktu daudzinā-

tas Beverīna, x\utīna, Tērvete un citi pilskalni. Bet visus šos vārdus
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tauta jau sen ir aizmirsusi. Vēl 13. gadsimtenī latvieši pastāvēja no

letgaļiem, zemgaļiem, kuršiem un sēļiem, bet kopējais vārds lat-
vieši" laikam vēl nebija galīgi nodibinājies. Bet arī šie cilšu vārdi

ir jau tautas dziedātājiem sveši palikuši. Ja arī nedaudz dziesmiņas
vēl daudzina kuršus, tad gan tikai tādēļ, ka kuršu cilts savādības

bija uzglabājušās vēl līdz 16. gadsimtenim.
Tautas dziesmas gan vairāk reiz daudzina karus ar leišiem un

krieviem, bet nepazīst cīņas ar vāciešiem un igauņiem. To arī varam

viegli saprast, jo pēdējie kari izbeidzās pašā 13. gadsimteņa sākumā,

kamēr ar leišiem un krieviem cīņas vēl turpinājās ilgi. Zemgaļi un

kurši gan vēl cīnījās gandrīz pa visu 13. gadsimteni, bet letgaļi tiem

necīnījās līdz un zemgaļu un kuršu dziesmas nav mums uzglabāju-
šās negrozītā veidā.

Varētu mēs sagaidīt kādu ziņu arī par senajiem meža vēršiem

tauriem, kuru ragi visā Eiropā bija senāk iecienīti par dzeramiem

traukiem. Nelielos sūbru ragus sāka tikai tad cienīt, kad tauru vairs

nebija, bet ap 12. gadsimteni viņus tomēr varam Latvijā vērot. Ir to-

mēr izteiktas domas, ka arī tauri tiekot mūsu dziesmās pieminēti, bet

es gan tur neesmu atradis ne taura vārda, ne arī taura tēlojuma.
„Melni vērši, balti ragi" ir tikai dzejiskas fantāzijas tēli, jo melniem

vēršiem nav baltu ragu un tauri arī nebija melni.

Daži zinātnieki domā, ka mitoloģiskās dziesmas ar pagānu laiku

dieviem būšot jau pagānu laikos cēlušās. Bet pagānu laiku dievi

tautas dziesmās ir jau palikuši gluži vienkārši par dzejiskām būtnēm,

kuras tautas dziedātāji labprāt daudzināja, kamēr vien viņi dzejoja.
Par pagānu laiku dziesmām tikai tad varētu būt runa, ja būtu uz-

glabājušās senās kulta dziesmas, jeb ja tur tiktu daudzināti kādi

pagānu priesteri, vai arī upuru vietas. Nebūtu jau nekāds brīnums,

ka viena otra kulta dziesma tomēr būtu uzglabājusies līdz mūsu

dienām, bet ja tāda dziesma ir jau pārdzejota un galīgi zaudējusi
savu kultisko nozīmi, tad tāda vairs nav pagānu laiku dziesma.

Ja mēs mūsu dziesmu krājumā vairs nevaram sameklēt kādas

12. gadsimteņa dziesmas, vai tad mums nav jāšaubās arī par atmi-

ņām no 13. gadsimteņa? Ir mums tomēr vairāk dziesmas par siro-

tāju kariem ar leišiem. Dažā dziesmiņā piemin leišu ienaidniekus

latviešu zemē un vienā piemērā brāļi met naudu kopā, lai izpirktu
no leišiem aizvesto māsu. Arī paši latvieši taisās uz karu, māsa

raksta brālim karogu un vēlas, lai brālis pārnestu „leišu meitas vai-

ņadziņu". Te ir ļoti pareizi tēloti sirotāju kari, kādus vēsturē vēl

pazīstam no 13. gadsimteņa, bet kādus 14. gadsimtenī gan vairs ne-

varēsim meklēt. Tāpat augšā minētos sābrus vēl varam iedomāties

13. gadsimtenī, bet vēlāku par tiem vairs nav nekādu ziņu. Tā tad

13. gadsimteņa dzīves apstākļus tautas dziedātāji vēl nav pavisam
aizmirsuši.

Lai nu mēs pareizāki varētu saprast dziesmās apdziedātās vēs-

tures ziņas, tad mums arī ir jājautā tālāku, cik ilgi šo veco un ge-

nuīno tautas dziesmu sacerēšana pie latviešiem ir turpinājusies. Par

šo jautājumu ir daudz spriests un rakstīts, bet gandrīz neviens atkal

nemeklē izskaidrojumu etnografikos rakstos. Etnogrāfijā ir kon-

statēts fakts, ka vienkāršā tauta ražo jaunas dziesmas, kamēr viņa ir

brīva un viņai labi klājas. Vergi un apspiesti strādnieki gan vēl var

būt labi dziedātāji, bet vairs ne dziesmu sacerētāji. Nav gluži bez
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pamata ari pretējs apgalvojums: kamēr tauta dzied, tikmēr viņa

dzejo, bet tāds spriedums ir mums stipri jāierobežo. Nebrīvs cilvēks

ir tomēr slikts dzejnieks, kas maz ražo un turklāt parasti tikai maz-

vērtīgas dziesmas. Mēs zinām, ka 16. gadsimtenī rietumu Eiropā
nodibinās tā sauktā dzimtbūšana, bet līdz ar to še izbeidzas arī veco

tautas dziesmu sacerēšana un izplatīšanās. Tādi paši apstākļi ir

jāmeklē arī pie mums Latvijā. Pie mums šī zemnieku apspiešana

gan no iesākuma ir sākusies gausāki, bet vēlāk totiesu ar lielāku

bardzību un stingrību. Latvijā bija arī vēl citi ļauni apstākļi, kas

samērā īsā laikā izbeidza zemnieku labklājību. Dzimtbūšana Lat-

vijā tika galīgi nodibināta 1599. gadā. Jau priekš tam krievu kara

spēki bija postījuši un laupījuši nabaga latviešu tautu. Drīz pēc
tam plosījās atkal asiņainie zviedru kari. Septiņpadsmitā gadsimteņa

pirmajos gados Latvijā bija liela neraža ar briesmīgu badu, kam at-

kal sekoja šausmīgs mēris. Pēc šādiem faktiem vien jau varam droši

teikt, ka pie latviešiem tautas dziesmu sacerēšana ir izbeigusies ar

16. gadsimteni.
Pēc dziesmu satura var skaidri redzēt, ka tur gluži parasti tiek

apdziedāti dzīves apstākļi no 13. līdz 16. gadsimtenim, turpretī vē-

lāku laiku kultūras ieguvumi vairs gandrīz netiek daudzināti. Mums

ir zināms, ka pēc augšā minēto krievu un zviedru karu postīšanas
un dedzināšanas, zemnieki parasti sākuši dzīvot rijās, sevišķi Vid-

zemē. Arī zviedru laiku baznīcas grāmatās bieži ir atzīmēts, ka tāds

un tāds zemnieks ir ~sadedzis rijā". Tautas dziesmu dziedātāji tur-

pretī dzīvo istabās un dzīvošana rijā ir tur sveša. Priekš kādiem 100

gadiem Kurzemē un Vidzemē izplatās āboliņa sēšana tīrumos, bet

tautas dziesmas āboliņa tīrumu vēl nepazīst. Dziedātāji bieži dau-

dzina vecos dārzājus: kāpostus, rutkus un rāceņus, bet pavisam ne-

pazīst bietes, salātus, radīsus, špinātus un cigoriņus. Bieži vien

dziesmas apdzied ābolus, riekstus un dažādas meža ogas, bet pavi-
sam nepiemin bumbierus, jāņogas un ērkšķogas, lai gan pāra va-

riantos jau sastopam plūmes un ķiršus. Puķu dārzos tautas dziesmu

meitas audzina rozes, magones, mētras, santenes un kliņģerītes, bet

viņas vēl nedzied par asteriem, juriem (dālijām), kresēm, peonijām

(sārtajām rozēm) un citām vēlāku laiku puķēm. Savos vaiņagos tau-

tietes vij visu koku lapas un ziedus, bet nekad nelepojas ar ceriņiem,

kastānijām un jasmīniem, kas Latvijā ir jau diezgan veci koki. Vad-

mala, slēžu audekls, zīds un samts ir dziesmās vispazīstamākie au-

dumi, bet liels retums tur ir plāmšs, ķemberis un kartūns, kuri jau
zviedru laikos nāca modē. Dziedātāji jau sen ir valkājuši vilnātnes,

sagšas, mēteļus, svārkus un kreklus, bet tikai pāra reizes tur dzir-

dam arī salubi un kapātu, kas jau priekš kādiem simtu gadiem ir

novecojušas. Līgava ņem savu mantu līdz parasti krijas purā, lai

gan arī koka tīnis jeb stāģine nav vairs sveši. Turpretī vēlāko

šķirstu un skapi dziesmas piemin ļoti retis, parasti tikai variantos.

Dziesmu tautietis parasti jāj ar zirgu un liek tam seglus mugurā, lai

gan par pēdējiem 300 gadiem latvieši ir parasti tikai braukuši, un

segli zemniekiem ir bijuši liels retums. Vēl daudz ko varētu rakstīt

par traukiem, mājas lietām, ēdieniem un dzērieniem, bet mums jau

pietiek ar šiem piemēriem, lai mēs redzētu, ka pēdējo trīs simtu gadu
kultūra ir tur stipri sveša un mazāk apdziedāta, nekā no pirmā uz-

skata varētu sagaidīt. Bet mēs jau redzējām, ka viss tas pilnīgi sa-
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skan ar Eiropas kultūras vēsturi un ar etnogrāfijas ziņām par sena-

jiem latviešiem. Ja folkloras nepazinējs to nevar uzreiz saprast, tad

tā nav folkloras un etnogrāfijas vaina. Neviena zinātnes nozare jau
arī nav tāda, kur katrs iesācējs tūliņ varētu uzstāties par lielu pētī-
tāju un apgāzt speciālistu sasniegtos rezultātus. Salīdzināšanai jau
vēsturnieks var pamēģināt ar izraktām senlietām un lūkot tās sistē-

matizēt pēc laikmetiem, bez archaiologu rakstu palīdzības.
Pēc dziesmu vārdiem var vērot, ka šo dziedātāju zeme ir pār-

klāta ar milzīgu mežu un daudz mājas atrodas mežā, kamēr tā daudzi-

nātie „āri", kā liekas, nav vēl visai lieli. Meža koku dažādība ir lie-

lāka kā mūsu dienās, jo pastāvīgi tur daudzina „ošus, kļavus, ozoli-

ņus". Labprāt minētie ~ābeļu līdumiņi" gan nav burtiski ņemami,
jo no ābelēm vien meži nepastāv, bet tā kā ābeles aug visvairāk labā

zemē, tad meži ar ābelēm tika drīzāk nolīsti. Vēl vairāk par mežu

lielumu liecina dziesmās apdziedātā fauna. Ja bagātie tautieši varēja
nēsāt lūša kažokus un gandrīz katrs pārticis latvietis lepojās ar caunu

cepuri, tad tik daudz lūšu un caunu varēja samedīt tikai daudzkārt

lielākos mežos, nekā mūsu tagadējie meži. Tāpat tur netrūka arī

briežu, lāču, meža cūku un vilku, kas arī ir lielu mežu cienītāji.

Gulbji, meža zosis un dzērves ir tepat Latvijā perējuši, kamēr pēdējā
laikā še sastop tikai vairs kādu retu dzērvju pāru. Dziesmās daudzi-

nātās irbes, kas ir ar cekuliem, ložņā pa krūmiem un svilp, ir meža

irbes (sal. krievu rabčik, vācu Rebhuhn), kamēr no stepēm šeit

ieklejojušās lauku irbes dziesmās kādreiz sauc par kuratām (sal.
kr. kuropatka). Tāpat arī vecu vecais Latvijas mežu iedzīvotājs ir

baltais zaķis; bet pelēkais stepju zaķis ir pie mums ieceļojis caur

Lietavu, kādēļ to arī sauc par litauri jeb leiti. Par visām lietām

mums nav jāaizmirst augšā minētais senais meža vērsis sūbrs. Šādu

mežu ar šādu faunu varam Latvijā iedomāties no 13. līdz 16. gad-
simtenim. Katrs lietpratējs sapratīs, ka te nevar būt runa par vē-

lāko laiku mežiem Latvijā.
Ja senāk Latvijā bij tik daudz mežu, tad, zināms, tur bija arī

daudz mazāk iedzīvotāju kā tagad. Kur bija maz iedzīvotāju, tur

arī nevarēja būt bruģētu šoseju un grantētu lielceļu, kādēļ to laiku

satiksmes ceļi līdzinājās vairāk mūsu laiku meža ceļiem, kas iet

dažreiz arī pār purviem un upītēm. Tādēļ arī varam saprast, ka

dziesmu tautietis daudz biežāki jāj nekā brauc. Arī tiltu vēl ir samērā

maz, kādēļ tautietis nereti „peldu laiž kumeliņu". Ja viņam iznāk kur

tālāku braukt, tad viņš „cirvi ņem kamanās", lai varētu izcirst aiz-

kritušo ceļu.
Ja pa šādiem ceļiem bija jāved labība, lini, ādas, vaski un medus

kādu simtu un vairāk kilometru uz Rīgu un no turienes atkal dzelzs,

sāls, siļķes un citas preces atpakaļ uz māju, tad tas bija pārāk grūts

un ne katrreiz arī iespējams uzdevums. Bet šāda satiksme tomēr bija

nepieciešama un visādā ziņā arī pastāvēja, tikai pa citādiem ceļiem.

Ļaudis toreiz stipri turējās pie upēm, un upes jau ietek jūrā, kur

tad pa krastmalu varēja braukt ar laivām, kur bija vajadzīgs. Dzies-

mas arī pašas dod izskaidrojumu, kādēļ zemnieki cēluši savas mājas

pie upēm, jo tur „ziemu brauca kamanās, pa vasaru laiviņā". Tāda

kārtība bija visā ziemeļu Eiropā un vēl tagad pastāv Sibirijas taigā.
Senāk upēs bija arī daudz zivju un vēžu, kam bija liela loma cilvēku

pārtikā. Tāpat daudz gaļas un ādu cilvēki dabūja no dažādiem
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mežu dzīvniekiem, sevišķi vēl upes malā. To visu ievērojot arī viegli
varēsim saprast, ka tautas dziesmās ļaužu dzīves vieta it kā nemaz

nav no upes šķirama.

„Aiz upītes es uzaugu,

Par upīti man aizveda;

Paliek mani bāleliņi
Aiz upītes raudādami."

~Zinu, zinu, bet neteikšu,

Kur aug mana līgaviņa:
Aiz upītes kalniņa,

Bagāta sētiņa."
„Tur, māmiņa, mani dod,

Kur upīte garām tek."

„Es dzīros tai upē

Kāju autu nemazgāt;
Dos Dieviņš, liks Laimīte,

Mazgaš' baltu villainiti,

Visu mūžu dzīvodama."

„Citur iešu, citur iešu

Cit' upīti bridinat;

Lai palika šī upīte
Sautr', akmeņu piemetama."

Var atkal droši teikt, ka par pēdējiem gadsimteņiem latviešu

dzīvē upei vairs nebija tik lielas nozīmes. Cilvēkiem vairojoties,
meži tika arvien vairāk nolīsti, ceļi uzlaboti un šur tur tilti taisīti,
tā kā satiksme palika arvien mazāk atkarīga no upēm.

Kad nu esam iepazinušies ar seno latviešu nometņu vietām, tad

varam arī iet tālāku un jautāt, kādas īsti bijušas pašas nometnes jeb
dzīves vietas. Tautas dziesmās mēs dzirdam, ka latvieši parasti dzī-

vojuši viena saimnieka sētās, bet retumis arī ciemos. Māja tur pa-
rasti vēl nozīmē naktsmāju jeb piestātni, bet sētu par māju nemēdz

saukt. Šī sēta stāv allaž uz kāda kalniņa, ir arvien iežogota ar sētu

un līdzinās mazam cietoksnītim, kāds bija ļoti noderīgs senajos siro-

tāju laikos. Sētā varēja tikt iekšā pa diviem vārtiem: goda vārtiem

kalnā un mazajiem jeb lopu vārtiem lejā. Vārti stāvējuši pastāvīgi
aiztaisīti un tikuši atvērti tikai vajadzības gadījumā, pie kam šos

vārtus „vērt" jeb „celt" ir nākusi arvien kāda sieviete. Istaba ir

parasti celta uz koka pamatiem, bet akmeņu paviļas arī nav bijušas
svešas. Istabā bijis mālu klons, plāns jeb kuls, retumis arī pirmat-

nīga grīda, lai gan „dēļu grīdu" piemin tikai bagātniekiem. Logi

bijuši aizbīdāmi jeb aizbāžami un bagātniekiem arī jau glāžu logi.
Istabā bijusi arī krāsns, bet vēl bez skursteņa. Mēs jau redzējām, ka

no briesmīgajiem poļu, krievu un zviedru kariem sākot, arī šāda

istaba pie latviešiem bijusi retums, jo ļaudis tad parasti dzīvojuši

rijās, kas bija nepieciešamas labības kaltēšanai un kulšanai.

Kādi tad nu bijuši tie cilvēki, kas dzīvojuši šajās senajās sētās?

Atbildot uz šo jautājumu, mums vispirms ir jāiepazīstas, kādus dzī-

ves apstākļus mēs še varam sagaidīt pēc Eiropas kultūras vēstures.

No vēstures mēs zinām, ka 13. un 14. gadsimtenis ir bijis zemnieku

labklājības laikmets, sevišķi vidus un ziemeļu Eiropā. Zemes kungi
toreiz vēl nebija padevušies pārliecīgai greznībai, neapspieda pārāk
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daudz savus zemniekus un apmierinājās ar senāk nodibinātiem no-

dokļiem. Zemnieki turējās pie savas patriarchālās kārtības un ne

zemes kungi, ne arī garīdznieki daudz neiemaisījās zemnieku mājas
dzīvē, ja tik viņi maksāja savus nodokļus un izpildīja baznīcas pra-
sības. Zemnieki bija iedalīti trijās vairāk jeb mazāk šķiramās kār-

tās jeb šķirās. Pirmie bija lielākie saimnieki, kas kara gadījumā

dienēja kungiem par jātniekiem ar saviem zirgiem, par ko viņi bau-

dīja dažas priekšrocības. Otri bija mazākie saimnieki bez sevišķām
priekšrocībām. Trešie bija venkāršie lauku strādnieki jeb algādži
bez sava zemes īpašuma. Lielākie saimnieki nebija visi gluži vie-

nādi: citam bija lielāka zeme un lielākas priekšrocības, citam atkal

bija mazāka zeme ar mazākām tiesībām. Tāpat arī mazākie saim-

nieki bija gan bagātāki, gan arī nabagāki. Turpretī bezzemnieki

pastāvēja gan no brīviem algādžiem, gan arī no nebrīviem strād-

niekiem jeb vergiem, sauktiem senāk sevišķi par dreļļiem. Ja šādi

zemnieki bija pie vāciešiem, poļiem un krieviem, tad nevaram sa-

gaidīt, ka še Baltijā būtu bijusi pavisam citāda kārtība. Ja nu mums

ir tāda liela vecu dziesmu bagātība, tad visādā ziņā tur ir arī jāmeklē
kādas atmiņas no šiem senajiem labklājības laikiem; bet nav jādomā
— kā daži rakstnieki ir pārliecināti — ka šīs dziesmas būtu cēlušās

gandrīz vai tikai zviedru un krievu laikos, kad pēc teorijas kādu

lielāku dziesmu sacerēšanu nemaz vairs nevaram vērot.

Ir mums vairāk tautas dziesmu, kur saimnieki turas par vidē-

jiem ļaudīm, bet pārāki par viņiem stāv labieši jeb bajāri, kamēr

apakš saimniekiem ir nostādīti kalpi. Bajārus vēl sauc par lieliem

jeb labiem ļaudīm, par lieliem jeb dižiem radiem, par dižanajiem,

raženajiem un tamlīdzīgi. Saimniekus līdz ar bajāriem mēdz dēvēt

vēl par tēva dēliem, mātes meitām un vispārīgi par ļaudīm. Kalpi

turpretī nav ļaudis jeb ir pat neļaudis un slikti ļaudis un tāpat viņi
nav tēva dēli, kā kalpones nav ne mātes meitas, ne brāļu māsas.

Mēs zinām, ka Vācijā 12. gadsimtenī dreļļu laulības netika atzītas

par likumīgām, lai dreļļu bērni paliktu savu vecāku kārtā un lai tie

nebūtu jālaiž brīvi. Tā tad dreļļu bērni palika par saimes locekļiem,
un viņiem nebija ne oficiāli atzītu vecāku, ne brāļu, ne māsu. Tāda

kārtība būs pastāvējusi arī Latvijā, vismaz 13. gadsimtenī, kad no-

dibinājās šī savādā kalpu terminoloģija latviešu tautas dziesmās.

Tādi nosaukumi var zīmēties tikai uz nebrīvo strādnieku jeb drelli,

un tā kā kalps ir aizņemts krievu vārds „cholop", kas nozīmējis

vispirms vergu, tad arī latviešu valodā par kalpiem vispirms būs

saukti minētie dreļļi. Bet tā kā dreļļi pie latviešiem drīz izzūd, un

dreļļu nosaukums latviešu valodā arī nav ieviesies, tad vecais kalpa
vārds pāriet uz algotajiem laukstrādniekiem, kādēļ vairs nevaram

īsti zināt, kur tautas dziesmu kalpi vēl būtu domāti vergu nozīmē.

Lai gan kalps šad un tad tiek pielīdzināts vergam, bet ar to nav

droši sacīts, ka kalps ir vergs. Bet ja saimnieks saka par savu zirgu:

„ne to došu kalpam jāt, ne kalpam apseglot", tad uz brīvu algādzi
tas gan īsti nezīmējas. Tāpat par labāku ēdienu kādreiz min: „ne

došu kalpam, ne kalpa bērnam", kas atkal liecina par kalpa zemāku

stāvokli. Par brīvu strādnieku gan arī saimnieka meita nedziedātu:

„kājām spēru kalpa puisi". Kalps tiek dažreiz sists arī ar koku.

Blakus augšā minētai dreļļu terminoloģijai šādas lietas gan varēsim

attiecināt uz vergiem.
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Kā kalpiem, tā arī bajāriem tautas dziesmas daudzina dažādus

nosaukumus. Blakus „dižiem" jeb „lieliem bajāriem" piemin arī „mē-

renus bajārus", pēc kuriem var iedomāties ari mazos bajārus. Tas

pilnīgi saskanētu ar senajiem krievu bajāriem, kuriem arī bija trīs

pakāpes un lielie bajāri stāvēja priekšgalā. Kā mūsu tautas dziesmas,

tā arī krievu chronikas sauc bajārus par „labiem ļaudīm" (lučšije

ļudji), kas atkal atbilst Baltijas chroniku nosaukumiem „meliores

viri" un „die besten lūte". Senos krievu rakstos vecas bajāru dzimtas

sauc arī „boļšije rody", kas nav šķirami no mūsu tautas dziesmu

~lieliem radiem". Pie krieviem šādi bajāri pastāvēja līdz 15. gad-

simteņa sākumam, bet vēlāku bajāri jau ir valdības apstiprināti muiž-

nieki un ierēdņi, kā arī Polijā. Tā tad šīs tautas dziesmu liecības

ļoti labi saskan gan vispārīgi ar Eiropas kultūras vēsturi, gan arī ar

agrāko Krievijas vēsturi.

Varētu domāt, ka te kādas domu starpības nevarētu būt, bet

neesmu tomēr dzirdējis, ka kāds zinātnieks jeb rakstnieks būtu pie-

vienojies maniem uzskatiem. Dažs vēsturnieks ir pat pārliecināts, ka

tikai vēl poļu valdība esot pie latviešiem nodibinājusi bajāru kārtu,

kam gan laikam neviens folklorists negribēs ticēt. Poļi pie mums

valdīja vēsturiskos laikos, un ja viņi Latvijā būtu ieveduši kādu ba-

jāru kārtu, tad tāds likums būtu atrodams arī poļu archīvos. Mēs

taču zinām, ka poļi 1599. gadā sankcionēja Latvijā dzimtbūšanu, kas

nemaz nav saskaņojams ar privilēģētas zemnieku kārtas dibināšanu.

Turklāt poļu laiku bajāri jau līdzinājās muižniekiem, nevis tiem

zemnieku bajāriem, kādus apdzied mūsu tautas dziesmas un kādi

bija arī senajā Ķijevas valstī Krievijā, Poļu laiku bajārus latvieši

būtu apdziedājuši tikai vēl ap 17. gadsimteni, bet mēs jau redzējām,
ka tautas dzejošana stipri apklusa uz 16. gadsimteņa beigām. P. Ein-

horns un Mancelis, kas ir dzimuši poļu laikos un ļoti sīki apraksta
zemnieku dzīvi, pie latviešiem vairs bajārus nepazīst. Ja bajāri būtu

cēlušies tikai vēl 16. gadsimtenī, tad arī tautas dziesmās būtu ziņas,
ka viņi laulātos baznīcās, tiktu apbesti kapsētās, satiktos ar žīdiem

un čigāniem, būvētu ērbēģus, dzertu brandvīnu, lietotu krūzes un

glāzes dzeršanai, smēķētu jeb šņauktu tabaku, koptu lielākā mērā

kviešus jeb linus, audzētu burkānus un gurķus dārzos v. t. pr. Tādu

ziņu mūsu bajāru dziesmās nav. Turpretī ir gan liecības, ka bajārs
dzer alu no sūbra raga un nesā apģērbu, kas izgreznots ar sudrabu.

„Kur tecēji, bajārīti, pilnas krūtis sudrabiņa?" „Dižie bajāri rindā

sēdēja, dižie sudrabi zvērot zvēroja." Turklāt bajāri jau tiek apdzie-
dāti par augstākajiem no trim zemnieku šķirām un kā ~labi ļaudis"
stāv pretstatā pret kalpiem, kā „sliktiem ļaudīm" jeb „neļaudīm".
Ja tad nu bajāri būtu cēlušies tikai vēl poļu laikos, tad arī vergi jeb
dreļļi būtu meklējami poļu laikos.

Ja jau nu šīs ļaužu šķiras ir labi pazīstamas Eiropas kultūras

vēsturē un tiek tik plaši un pamatīgi tēlotas mūsu tautas dziesmās,

tad nav domājams, ka mūsu rakstītos dokumentos nebūtu par tām

itin nekādu ziņu. Arī Baltijas muižu urkundes liecina, ka 13. un

14. gadsimtenī zemnieki bijuši dalīti trijās šķirās: „leimannen" (ba-

jāros), „buren" (saimniekos) un „medelinge" (algādžos) ar ~drellen"

(dreļļiem). Vai tās nav tās pašas šķiras, kas arī tautas dziesmās tiek

apdziedātas? Un kas tad ir 13. gadsimteņa Baltijas chroniku „melio-

res viri" un ~die besten lūte"? Tie ir tie paši tautas dziesmu „labi
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ļaudis" jeb bajāri un muižu urkundu leimaņi. Un šis zemnieku šķiras
mēs sastopam 13. un 14. gadsimteni, kad tāpat pēc Eiropas vēstures,

kā arī pēc folkloras varam vērot zemnieku labklājības laikmetu. Pie

muižniekiem urkundes vēl daudzina dreļļus 15. gadsimteņa sākumā,

kamēr pie lauku saimniekiem tie jau izzūd 14. gadsimtenī.
Ar 15. gadsimteni Eiropā sāk uzplaukt amatniecība, tirdzniecība

un kuģniecība, ar ko stipri paceļas pilsētu labklājība. Pilsētnieki

paliek bagāti, sāk grezni dzīvot un ieved jaunas modes gan apģērbā,,

gan arī mājas dzīvē. Muižnieki, kas bija paraduši ar zināmu augst-

prātību skatīties uz pilsētnieku nabaga amatniekiem un tirgotājiem,

tagad bija turības un greznības ziņā palikuši nicinātajiem pilsētnie-
kiem pakaļ. Tāds stāvoklis muižniekiem, zināms, nebija pa prātam,
un viņi lūkoja ar visiem spēkiem pilsētu bagātniekiem līdzi tikt.

Citas izejas muižniekiem nebija, kā tikai zemnieku aplikšana ar lie-

lākiem nodokļiem un klaušu darbiem. Tā nu varam saprast, ka arī

Latvijā ar 15. gadsimteni sāka mazināties nevien bagāto tautiešu

skaits, bet arī viņu turība. Vergiem izbeidzoties ne tikai dreļļi tika

tuvināti saimniekiem, bet arī saimnieki dreļļiem. Labākā stāvoklī

atradās tie kalpi jeb bandinieki, kas dabūja savu bandu zemi un

iedzīves dēļ kādus gadus tika atsvabināti no lielākiem nodokļiem.
Tautas dziesmas tēlo šo šķiru izbeigšanos pie zemniekiem nevien ar

skaistiem vārdiem, bet arī vēsturiski pareizi. Tā bagātie bajāri pa-

mazām izzūd un šā bajāra vietā par tautu meitas ideālu pamazām
izvēršas bandinieks, kas kā kalps senāk bija nevēlams precinieks.

„Kalpa deļ lai sapūst,
Mani krekli pūriņā."
„Kas krauklim medu deva,

Kas kalpam mātes meitu?"

„Visi mani radi raud,

Ka es kalpa līgaviņa."

Bet tagad ir citādi apstākļi un tiek arī dziedātas citādas dziesmas.

„Pati roze ceļu rada,

Še māsiņa nedzīvos:

let par viju ziedēdama

Bandinieka līdumā,"

„Es bij' laba, es dižana

Bandinieka līgaviņa."

„Bandinieka līgaviņa

Sauja naudu žvadzināja."

Bajāru, kā jau teikts, vairs nebija daudz, un arī tie jau bija na-

bagāki palikuši. Pat bajāru meita vairs neizvairās no kalpu preci-
nieka.

„Liela rada brāļu masa

Kalpam kāju āvējiņa."

Ar laiku šīs šķiru starpības tiek aizmirstas un dziedātāji pama-

zām pāriet uz vispārīgām dzīves rūpēm. Ar 15. gadsimteni sāk dzie-

dāt par nelaimīgajiem bāru bērniem, un romantiskās bāru dziesmas

nodibinās, kā liekas, ar 16. gadsimteni. Ap šā gadsimteņa vidu pār-
nāk pie mums no Vācijas stāstu dziesmas jeb daiņas ar romantisku



mīlestību, bet šīs dziesmas tomēr vairs nespēj galīgi iesakņoties, jo

smagie dzimtbūšanas laiki nosprauž dzejošanai stingru robežu. Lie-

tavā, kur dzimtbūšana tika ievesta gausākā tempā, modernās ro-

mances jeb daiņas izvērtās par modes dziesmām un stipri vien iz-

spieda senās dziesmas. Poēzijas ziņā šīs leišu daiņas stāv pārāki par
mūsu tautas dziesmām, bet totiesu mūsu dziesmas satur daudz vairāk

senatnes atmiņu nekā leišu daiņas.
Mans nolūks bija tikai īsumā aizrādīt, kādas vēstures atmiņas

varam meklēt mūsu tautas dziesmās, bet vienā otrā gadījumā mēs

tur atradīsim vēl daudz vairāk ziņu. Par visām lietām nestāsimies

nevienam speciālistam ceļā, bet ļausim, lai tāpat vēsturnieki, kā arī

archaiologi un folkloristi brīvi turpina savu darbu.

Prof. P. Šmits.
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ARCHAIOLOĢIJA

Talsu pilskalns.

(1936. gada izrakumi.)

Talsu pilskalns ir visstiprāk nocietinātais Latvijas pilskalns.
Rietumu malā to aizsarga 32,5 m augstā nogāze, viena liela terase

un viens pavisam šaurs valnītis. Dienvidu pusē, lielā aizsarguzbe-
duma priekšāi, atrodas priekšpils, viena neliela terase un rietumu

terases turpinājums ar uzeju no ezera puses. Austrumu sānus aiz-

sarga viena, samērā šaura terase, kas apņem arī ziemeļaustrumu galu
un turpinās pret ziemeļiem kā līdzena, šaura kalna mugura; ezera

pusē tā bijusi aizsargāta ar divām terasēm: zemākā no tām, cik vēro-

jams, senāk apņēma arī garās ziemeļu terases ziemeļu galu; tagad tā

norakta. Pilsvietas aizsarguzbedums, no ārpuses skaitot, ir 7,5 m

augsts, un tas aizsarga visu pils dienvidus daļu, atstājot apm. 2 m

platu uzeju. Šai vietā atradās pils galvenie vārti; vēl tagad tur

redzami 2 lieli vārtu pamatu akmeņi. Plakuma ziemeļaustrumu galā,
ezera pusē, atrodas šaura uzeja, kas atvieglināja satiksmi starp pili
un ziemeļu terasi. Šīs uzejas augšgals bija nocietināts ar mazākiem

vārtiem.

lekļūšana pilī bija stipri sarežģīta. No austrumiem — senās pil-
sētas nākot, bija jāiet caur diviem, bet no ezera puses — caur trijiem
vārtiem. Uzejas Talsu pilskalnā ierīkotas tā, lai no pilskalna augšas
tās būtu pārredzamas un labi aizsargājamas visā garumā.

Pilskalna austrumu un dienvidaustrumu pusē atradās Sentalsu

pilsēta. Tā aizņēma apm. 4,5 ha lielu tagadējās Talsu pilsētas daļu

starp pilskalnu un Saules, Mīlenbacha un Ūdens ielām. Viss šīs senās

pilsētas apgabals ir pārklāts ar vienmērīgu, melnu mītnes kārtu apm.

I m biezumā. Ēkas ceļot, tur vairākkārtīgi atrastas dažādas senlietas

un senkapi. Kāds vēsturisko laiku kaps bija ierakts arī pilskalna pla-
kuma ziemeļu galā, apm. 30 cm dziļumā, bez piedevām, skuju koku

zārkā. Ir iespējams, ka Sentalsi stiepās arī tālāk uz ziemeļiem, taga-
dējās Laidzes ielas virzienā, bet tur jaunā pilsēta ir iznīcinājusi gan-
drīz visas mītnes slāņa pēdas, un senpilsētas atrašanos šai vietā var

tikai minēt.

Pilskalna plakums un lielākās terases vēl nesen tika artas;

priekšpils vietā bija uzcelta rija, no kuras vēl tagad redzami akmens

pamati. Kā izrakumos noskaidrojās, arkls ir nolīdzinājis nelielo,

apm. 1 m augsto uzbedumu, kas senvēstures laikos apņēma pilskalna

ziemeļu galu un austrumu malu. Tā tad aizsargsienas stāvēja augstāk
par pārējām pils celtnēm un varēja tās labāk aizsargāt.

Izrakumi Talsu pilskalna tika izdarīti divi vietas: ziemeļrietumu

galā (A tranšeja), šķērsām pāri uzbedumam (B tranš.) ar paplašinā-
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jumu plakumā, uzbeduma pakājē (Bx trans.). Izrakumu laikā 1936. g.

vasarā izdevās izrakt plakumā 5, bet uzbeduma pārrakumā 7 slāņus.
Pirmais slānis attiecināms uz 13. gs., otrais un trešais — uz 12., ce-

turtais — uz 11., bet piektais apm. uz 10. gs. Sestais un septītais
slānis, kas izrakti tikai uzbedumā, atradumu trūkuma dēļ pagaidām
vēl nav datējami.

*

Pirmais, uz 13. gs. attiecināmais slānis Talsu pilskalnā nav jau-
nākais. Kā Raunas Tanīsa kalnā un Daugmales pilskalnā, arī tur

pēdējās pils atliekas iznīcinājis arkls. Šai galīgi iznīcinātai pilij, cik

vērojams, pieder virskārtā (aramkārtā) atrastie Rēveles brakteāti,

naglu un nažu fragmenti un daži sīkāki atradumi, kas pieskaitāmi
13. vai 14. gadsimtenim. Arkls iznīcinājis arī nelielo paaugstinājumu,
kas senāk atradās pilskalna ziemeļu un austrumu malā; ka šāds uz-

bedums toreiz pastāvējis, to varēja novērot tikai izrakumu darbā.

Celtņu atliekas vai ēku pamati aramā kārtā izraktajās vietās nebija
atrodami.

Pirmā slāņa uzbūves veidu varēja izpētīt tikai pilskalna ziemeļ-
rietumu galā, kur bija uzglabājušās vairāku celtņu un aizsargsienas
atliekas, un aizsarguzbeduma virsotnē, kur atradās nedaudzi pār-
ogļotu baļķu gabali, kas apliecināja, ka arī aizsarguzbeduma virsotne

13. gs. ir bijusi nocietināta ar guļkoku sienu. Kāds bijis šās aizsarg-
sienas raksturs, to labi rādīja A tranšejā izraktās atliekas (sk. rekon-

strukcijas mēģinājumu 2. att.).
Pilskalnu apņēma divkārša no guļkoku (skuju koku) baļķiem

celta aizsargsiena apm. 1,90 m platumā. Tiklab šai, kā vecākajos

(dziļākajos) slāņos aizsargsienas platums visās vietās nebija vienāds

(sal. piem. 2. att. Nļ un N
2). Ziemeļrietumu stūra apņemšanai sienas

vainagi bija cirsti pavisam īsi (apm. 2—2,5 m gari), lai tad lauztu

posmu veidā aizsargsienu uzceltu pēc iespējas tuvu pilskalna malai

(2. att. N—N). Mazā uzeja (sal. izrakumu plānu 3. att. un rekon-

strukciju 2. att. c—cc) pie ieejas pilī bija aizsargāta ar iegarenām
četrstūrainām guļkoku celtnēm, tā ka satiksmes ceļš to starpā palika
kā šaura, 1,80 metri plata un apm. 7,5 m gara sprauga. Šo celtņu

(3. att. b
x un b

2; 2. att. E, E) izskaidrojumam noder Indriķa chroni-

kas aizrādījumi par torņiem un izbūvēm2

: virs izraktajiem akmens

pamatiem senāk pacēlās torņveida celtnes, no kurām labi varēja aiz-

sargāt ieeju pilī. lespējams pat, ka pāri sienai otrā stāva augstumā
atradās kāda pāri laista virsbūve, kas abus torņus savienoja vienā

masīvā vārtu celtnē. Pati uzeja bija nobruģēta maziem akmeņiem;

torņu starpā zem aizsargsienas un ārpus tās atradās četras no lielā-

kiem akmeņiem veidotas kāpnes (4. attēls; sk. garengriezumu 3. at-

tēlā, d, d, d, d).
Pilskalna plakumā, iekšpusē, atradās vairāku celtņu drupas. No

tām divas tika izraktas pilnīgi (2. att. A un B), bet divas tikai pa da-

ļai (2. att. C un D). Lielākā celtne (2. att. B) ar pakaļpusi balstījās

pret aizsargsienu un uz malas paaugstinājuma. Lai celtne nestāvētu

šķībi, apakšējie vainagi un grīda bija balstīti uz vairākiem lieliem

akmeņiem. Priekšpusē, celtnes vidū, bija novietots liels akmens ar

gludi nomītu virspusi; tā tad šis akmens 13. gs. izpildīja kāpnes vietu.
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Aiz tā, uz senās pagalma virsmas, atradās nolikta dzelzs atslēga (21.
att. 5). Visapkārt akmenim bija no māla izveidots pusapaļš klons,

kas, kā to norādīja atlikušie koka trūdi, senatnē bijis segts ar jumtu
(5. att. E—E un N—N). Visai raksturīgi ir aizsargsienas atsevišķo

posmu izvirzījumi uz āru
4 (5. att. Nx un N

2
).

Uzeja bija bruģēta tikai pa daļai, pie tam diezgan nevienmērīgi,
ar tikpat lieliem akmeņiem kā pirmā slāņa uzeja. Ārpusē vārtiem

bija izveidotas divas akmens kāpnes.

2. att. A
— tranšejas 1. slāņa rekonstrukcija.

A, B, C, D
— celtnes; E, E

— vārtu torņi; N, N — aizsargsiena; d — akmeņu

kāpnes; c — cc — bruģētā uzeja.

Otrā pilnīgi izraktā celtne (2. att. A) bija daudz mazāka. Arī tās

pakaļgals bija noguldīts uz jau pieminētā malas paaugstinājuma,

tāpēc priekšgala pacelšanai līmeniskā augstumā bija izmantots vai-

rāku akmeņu sakrāvums. Šādā kārtā veidotās celtnes grīda stāvēja
krietni augstu; tāpēc priekšpusē bija sakrauta no akmeņiem veidota

kāpne. Atlikušās satrūdējušo baļķu daļas liecināja, ka šai celtnei

priekšpusē bija veidots apm. 1 m plats palievenis. Līdzīgas ēkas,

sevišķi klētiņas, latviešu celtniecībā pazīstamas vēl tagad3

.

Kā teikts, otrais slānis apdzīvots 12. gadsimtenī vai ap 1200. g.

Celtņu atlieku tur bija daudz mazāk, un tās bija uzglabājušās nepil-
nīgāk nekā 1. slānī.

Mazās uzejas aizsargāšanai arī toreiz bijuši celti divi torņi, bet

aizsargsiena tāpat veidota no divām vainagos cirstām guļkoku sienām
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No celtnēm minami kādas nelielas ēkas fragmenti ar kāpni —

akmeņu rindu priekšā (5. att. B) un kādas pilnīgi nodegušas celtnes

sienas vieta (5. att. C).
Visinteresantākos materiālus izdevās iegūt trešās celtnes vietā

(5. att. A). No tās bija atlikuši dažādi māla apmetumu gabali, bet

tās lielumu un vietu apzīmēja pārogļotu graudu rindas; šie graudi,
celtnei sadegot, bija izbiruši cauri gridas šķirbām, un tādā stāvokli

tos arī izdevās atrast. Vissvarīgākais ieguvums šās celtnes vietā ir

dažādie bronzas, skārda un stiepuļu fragmenti (22. attēls), un tie lie-

cina, ka tur senos laikos dzīvojis un darbojies bronzas kalējs.

5. att. A tranšejas 2. slāņa rekonstrukcija.

A
—

bronzas darbnīca; B, C — celtņu atliekas; E, E — vārtu torņi; N, N — aiz-

sargsiena; d
— akmeņu kāpnes; c — cc — pa daļai bruģētā uzeja; vieta, kur

torņa pamatos guldīts zirga galvas kauss.

Otrā tranšejā, uzbeduma pakājē, izdevās atrakt kādas lielākas

celtnes pamatu akmeņus, krāsns atliekas un sadeguša graudu ap-

cirkņa vietu. Šās celtnes grīda bija bijusi veidota no apaļiem baļķiem.

Apcirkņa vietā grīdas baļķi bija noklāti ar māliem, lai graudi nebirtu

cauri. Celtnes vienā sānā, vidū, starp pamatu akmeņiem, bija ierakts

zirga galvaskauss. Otrs zirga galvaskauss bija ierakts zem atrakto

vārtu ziemeļu torņa pakša (6. attēls; vietu sk. 5. attēlā). Šie ir pirmie

gadījumi, kad Talsu pilskalnā izdevās atrast norādījumus par sen-

kuršu dzīvnieku upuriem ēkas ceļot.
Trešais slānis — 12. gs. pils — bija uzglabājies vissliktāk. Bija

nosakāma divkāršās aizsargsienas vieta, torņu pamati, nebruģētā

uzeja ar sadegušu slieksni vai vārtiem, vairāku celtņu atliekas (no
tām tikai viena atradās daudzmaz labākā stāvoklī) un kādas pilnīgi
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7. att. A tranšejas 3. slāņa rekonstrukcija.

A, C — celtņu atliekas; E, E — vārtu torņi; N, N — aizsargsiena; — — cūkas

galvas kauss zem dienvidu torņa parešiem; B — bronzas darbnīcas vieta.

8. att. A tranšejas 4. slāņa rekonstrukcija.

A, AL — divistabu celtne; B — sadegušas celtnes vieta; E, E — vārtu torņi; N

N — aizsargsiena; d
— akmeņu kāpnes.
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izpostītas bronzas darbnīcas vieta (sk. rekonstrukciju 7. attēla). Zem

torņu dienvidpakša atradās ierakts cūkas galvaskauss.
Uzbeduma pakājē atradās vairāku izpostītu celtņu pamati un

sadrupušu krāšņu atliekas
5

. Celtņu pamatu starpā gulēja kāds zirga

galvaskauss ar klāt pieliktiem trim govs ieradžiem.

Nesalīdzināmi labākus rezultātus deva ceturtais slānis. Pilskalna

ziemeļrietumu stūrī, mazo vārtu vietā, katrā pusē uzejai atradās

vārtu torņi; izmantojot kalna raksturu, ziemeļu tornis bija izbīdīts

apm. 1 m vairāk uz āru nekā dienvidtornis. Torņu ārpusē atradās

divas no akmeņiem sakrautas kāpnes (sk. 8. att.). Divkāršā aizsarg-
siena pilskalna ziemeļrietumu stūri apņēma ar 3 lieliem posmiem, pie
kam šie posmi likās esam platāki nekā citās sienas vietās (sal. 8. att.

N-N ar N
x,

N
2 un N

8).

Aizsargsienas izveidotajā pagalma kaktā, uz ziemeļiem no vār-

tiem, varēja atrakt kādas lielākas divtelpu celtnes drupas (8. att. A.

un A
1?

sk. fotoattēlu 9. att.). Celtne bija pa daļai sadegusi un izplē-

jiējusi, pa daļai sabrukusi nesadeguši. Austrumu gala telpā vēl atra-

dās liela daļa no senā māla klona; rietumu telpas grīda nebija pār-
klāta ar māliem, un tur sadrupušo ogļu starpā atradās izkapts, sa-

drupis māla pods un krietni prāvs, bet sadrupis bronzas skārda

gabals.
Uzbeduma pakājē tika izrakts kādas četrstūrainas, garenas celt-

nes gals. Akmens pamati bija likti garākajos sānos, bet zem dienvid-

gala nelielā grāvītī atradās salikts liels skaits atsevišķu dzīvnieku

kaulu vai pat veseli locekļi, piem., vairākas zirga kājas, sākot no

vietas virspus ceļgala. Zem dienvidaustrumu pakša bija parakts zirga

galvaskauss (sk. 10. att.). Šis ir visraksturīgākais gadījums Talsu pils-
kalnā, kas apliecina seno kuršu reliģiskās tradicijas un ziedojumus,
ēkas ceļot. levērojot P. Einhorna atstāto liecību

6

, jāpieņem, ka atrak-

tajai celtnei senatnē bijis kāds sakars ar zirgiem vai ar citiem mājas
dzīvniekiem.

Piektais slānis (11. attēls) ir netikvien vecākais no 1936. gadā

izraktajiem; tas devis arī vislabākos materiālus par pilskalnu apbūves
un nocietināšanas paņēmieniem senajā Kursā.

Talsu pilskalna ziemeļrietumu galā bija iespējams izsekot aiz-

sargsienas vietai un stāvoklim visā tranšejas platumā, tāpat novērot

torņu atrašanās vietas un savstarpīgās attiecības (sk. 12. un 13. att.).

Uzeja atradās gandrīz tai pašā vietā kur vēlākajos gadsimteņos. Visā

garumā tā bija no vienas vietas nobruģēta sīkiem oļiem (15. un 16.

att.). Pretēji vispārīgajam paradumam, t. i. pilskalnu ēku un aiz-

sargkonstrukciju celšanai no skuju kokiem, šai slānī visas celtnes,

bija celtas gandrīz tikai no ozola (sk. 14. attēlu).

Uzbeduma pakājē šai slānī tikai izraktas kādas apm. 4,5X9,5 m

lielas sadegušas divistabu celtnes atliekas. Tā bija celta gareniski, tā

tad parallēli aizsarguzbedumam. Austrumu gala telpā bija glabāju-
sies labība, bet rietumu galā, apakšā, atradās pagrabs ar vairākām

kārtām grīstiem griestiem (sk. 17. attēlu).

Ar to ir nobeidzams 1936. gadā Talsu pilskalnā izrakto celtņu

apraksts. Jāpiebilst tikai, ka visos slāņos, tiklab pils pagalmā novie-

toto celtņu, kā aizsargsienu vietās bija atrodams liels daudzums sade-

gušu un sadrupušu māla apmetumu. Lielāko tiesu tie visi bija atro-



1. att. Talsu pilskalns no dienvidrietumiem.

3. att. A tranšejas 1. slānis.

I zejas un vārtu vielas plāns: c—cc — uzeja; (1 — akmeņu kāpnes; bi un b2
—

torņu pamati; a
— aizsargsienas pamali: cc —

ārsienas vielas.



4. att. A tranšejas 1. slānis.

Uzejas kāpnes no dienvidiem

6. att. A tranšejas 2. slānis.

Zirga galvas kauss vārta pamatakmeņu starpā. No dienvidiem. Sk. 5. attēlu



9. att. A tranšejas 4. slānis.

Divistabu celtnes drupas no austrumiem. Priekšā, starp sienu baļķiem, māla klona

atliekas (sal. 8. att. A un A1).

10. att. B1 tranšejas 4. slānis.

Celtne ar pamatos ieraktiem dzīvnieku locekļiem un kauliem. Pie A
— zirga gal-

vas kauss; B —
celtnes sānsienu pamatu akmeņi.



11. att. A tranšejas 5. slāņa kopskats.
A— bruģēta uzeja; B, C —

ozola celtņu atliekas; D
— aizsargsienas vieta; E —

torņa stūris (sal. ar 12. attēlu).

12. att. A tranšejas 5. slāņa plāns (sal. ar rekonstrukciju 13. attēlā),
A— uzeja; B, C, C1 un C2 — ozola celtņu atliekas; E — torņa stūris



14. att. A tranšejas 5. slānis.

Ozolkoka celtnes pakši (sal. ar 12. att. B un 14. att. A).

16. att. A tranšejas 5. slānis.

Uzejas bruģa augšējā daļa no austrumiem.



16. att. A tranšejas 5. slānis.

Bruģētās uzejas kopskats. Priekšplānā pagalma daļa, vidū vārtu vieta ar sienu
pamatu akmeņiem; tālāk uzejas atliekas ārpus nocietinājuma sienām. Ar X ap-

zīmētas ūdens notekas.

17. att. B1 tranšejas 5. slānis.

Divistabu celtnes pagraba griestu otrais un trešais klāsts. No austrumiem.



18 att Talsu pilskalnā izraktās rotas.

1-8 - pakariņi; 9-11 -gredzeni; 12-15 - saktis; 16 - jostas sprādze; 17 -

jostas sadalītājs; 18 — vainaga (?) starpplaksnīte.



19. att. Talsu pilskalna senlietas.

1, 2
—

kaula ķemmes; 3—5 — rotu adatas; 6 —
kaula slēdzene koka atslēgai.
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dami sienu ārpusēs. Gandrīz visiem vienā pusē bija redzami 2—4 cm

resnu, apaļu koka kārtiņu nospiedumi. Tā tad celtņu un aizsarg-
sienu pasargāšanai no uguns to sienas bija apklātas ar koka kārtiņu
režģi, uz kura turējās māla apmetums, līdzīgi mūsdienu dzīvokļu
sienu kaļķu apmetumam.

* *

*

Talsu pilskalnā 1936. g. atrasto senlietu skaits ir liels — vairāk

nekā 3000. No tām lielākā daļa ir visādi dzelzs priekšmeti un to

fragmenti, rotas lietas un to daļas, kaula priekšmeti un dažādi darba-

rīki, piem., īleni, urbji, naži, makšķeru āķi, v. c. Lielākais šo priekš-

13. att. A tranšejas 5. slāņa rekonstrukcija

A, B, C — celtnes; E, E
—

vārtu torņi; N, N — aizsargsiena; c, cc — oļiem bru

ģētā uzeja (sal. ar 15. attēlu).

metu vairums Talsu pilskalnā ir apmēram ar tādu pašu raksturu kā

Raunas un Daugmales pilskalnā. Saktis (18. att. 12—14), rotu adatas

(19. att. aproču daļas, važiņu fragmenti (18. att. 6, 8), dažādi

pakariņi (18. att. I—6), dažādas kaula sukas (19. att. 1,2), jostu sprā-

dzes un jostu dalītāji (18. att. 17), gredzeni (18. att. 9—11), dažādi

rotu fragmenti vai daļas (18. att. 18), zobenu maksts apkalumi, naži,

slīmesti, urbji (20. att. 18) un galodas ir parastie priekšmeti, kādus

ir izdevies atrast jau agrāk atraktajos pilskalnos. Vissvarīgākie ir no

jauna atrastie priekšmeti, t. i. tādi, kas līdz šim vēl nebija pazīstami

kā mūsu senvēstures laikmetu kultūras liecinieki.

Nav vairs nekādu šaubu par to, ka latviešu galvena nodarbošanās

jau pirms 700 gadiem bija zemkopība
7

.

Interesantus papildinājumus
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par to izdevās iegūt Talsu pilskalnā: atskaitot lielo aizsarguzbedumu,
visās izrakumu vietās un visos slāņos varēja atrast pārogļotus labības

graudus, pie tam krietni lielā vairumā. Rudzi, kvieši un mieži ir

lielākais graudu vairums; bez tiem vēl ir atrastas auzas, zirņi un

lēcas, tā tad visas tās labības, kas vēl šodien aizņem lielāko tīrumu

daļu latviešu laukos.

Vecākajos posmos, t. i. apm. līdz 10. gs., labību sasmalcināja,
beržot to uz liela līdzena akmens ar mazāku, rokā saņemamu ber-

žamo akmeni. Šādi paraugi Talsu pilskalnā atrasti vairāki. Pēc tam,

kā šķiet, sākot ar apm. 11. gs., senie talsenieki ir pārgājuši uz grie-

žamajiem — apaļajiem dzirnakmeņiem; no tiem atrasts viens sadau-

zīts fragments.

Aplūkodami izraktās celtnes un nocietinājumu atliekas, redzē-

jām, ka Talsu pilskalnā iegūti svarīgi norādījumi par senvēstures

laikmeta celtnēm, tā tad arī par latviešu tautas celtniecības vēsturi

vispār. Atradumu starpā atrodas senlietas, kas mūsu priekšstatus

par senceltņu raksturu papildina vēl vairāk.

Vispirms minamas 3 durvju roktura daļas — kāsis (21. att. 1),
bulta (21. att. 2) un bultas paceļamā mēlīte (21. att. 3). Durvju aiz-

bultēšanai noderēja dažādi dzelzs kabekļi (piem. 21. att. 6) un koka

vai metalla atslēgas. Par pirmajām stāsta kaula slēdzene
8

(19. att. 6),

par otrajām — dzelzs slēdzamais (21. att. 5). Priekškaramo atslēgu

(20. att. 15; 21. att. 4) aizkāršanai varēja noderēt 21 : 7 attēlā redzamā

dzelzs cilpa.
Durvis toreiz nekāra tādās eņģēs, kādas pazīstam tagad, bet gan

dzelzs cilpās vai koka staklēs. īsti labi to pierāda 1. slāņa vārtu (ve-
ramo .durvju) vietā atrastā lielā dzelzs dzintele („cemme", 20. att. 9),
kas lietāta šādas cilpas vietā9

.
Mazākas dzinteles un dažādas rokām

kaltas naglas varēja izmantot daudzās un dažādās vietās; tās atrastas

visai kuplā skaitā.

Minētie vairākkārt izraktie zirgu galvaskausi un ziedotie zirgu

locekļi tikai apliecina zirga lielo nozīmi seno kuršu acīs
10

. Zirga kal-

šanai darināts atrastais pakava fragments (20. att. 13) un daudzas

pakavu naglas. Vecāks apkalšanas paņēmiens bija pieši, kurus, ziemas

ceļus braucot vai jājot, iedzina zirga nagu apakšā, priekšpusē, vidū

(22. attēls). Latvieši šādu paņēmienu vairs nepazīst; turpretim So-

mijā tas lietāts vēl pagājušā gadsimteņa beigās
11

.

Laužņi (20. att. 12) vairākkārt atrasti arī kuršu senkapos. Neno-

skaidrotai vajadzībai, varbūt, seglu piesprādzēšanai, tikusi lietāta

lielā dzelzs sprādze (20. att. 10).

Zivju zvejai lietāja gan tīklus (uzglabājušies vairāki no dedzināta

māla gatavoti tīklu gremdekļi), gan makšķeres. Atrasti dzelzs un

bronzas makšķeru āķi; viens no tiem ir divpusīgs (20. att. 14). Trīs

vietās atrastas arī sprūdu makšķeres, t. i. 4, 5—7 cm gari apaļi no

kaula darināti irbulīši ar ierāvumu vidū — auklas piestiprināšanai

(21. att. a, b). Sprūdu izdūra cauri ēsmai, piem., mazai zivtiņai, to-

mēr tā, lai asie gali nedaudz rēgotos laukā. Kad kāda zivs šādu āķi

norija, sprūds aizķērās un sagriezās šķērsām. Šādas makšķeres pa-

zīstamas Francijā jau palaiolita laikmetā, un somu etnogrāfs U. T.

Sireliuss tās tur par vecākā tipa makšķerēm vispār
12

.

Apģērba gatavošanai bijuši šādi priekšmeti: dzirkles vilnas cirp-
šanai un audekla griešanai, šujamās adatas no dzelzs un bronzas,
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tikko 1 mm resnuma. Adatu acs bija apaļa, un tas ierīkošanai neaso

galu mazliet noplacināja.
Par apģērba greznošanu stāsta divas mazas, lokā saliektas bron-

zas spirālītes apm. 1,5 mm caurmērā; vienā no tām vēl turējās vilnas

dzīpara gabaliņš
13

.
Tam pašam nolūkam gatavotas vairākas citas,

lielākas spirāles. Daži desmiti no tām atrasti sakusuši vienā pikā.

Vārpstu skriemeļi (dziju vērpšanai) darināti gan no akmens un

māla, gan arī no kaula. Viens tāds paraugs izgatavots no brieža

raga (29. att. 1).
No ieročiem visvairāk atrasti bultu gali. Tiem ir dažādas formas,

un starpība ir arī smaguma ziņā (20. att. I—s).1—5). Vairākkārt izdevās

23. att. Sprūdu makšķeres.

a — makšķeres sprūds; b
—

auklas piesiešanas veids; c — sprūds ar uzdurtu ēsmu

— mazu zivtiņu; a un b (bez auklas) atr. Talsu pilskalna.

atrast zobenu maksts apkalumus, šķēpu asmeņus vai to fragmentus

(20. att. 6, 7), veselus un sabojātus cirvjus.
Nažu Talsu pilskalnā ir daudz; tiem visādi veidi un lielumi. Nažu

maksts apkalumi atrasti veidoti tiklab no bronzas, ka dzelzs, bet sa-

turēšanai tika gatavoti koka un kaula spali. Atrasti gan gatavi (gludi

slīpēti vai ornāmentēti), gan aizstrādāti kaula un koka spali. Dažā-

diem koka darbiem lietāja nelielus (līdz 12—14 cm garus) dzelzs slī-

mestus. Nažu, slīmestu asināšanai tika lietatas mazas šīfera galodi-

ņas; cirvju asināšanai noderēja lielākas — smilšakmens — galodas,

bet izkapšu strīķēšanai — gari šīfera strīķi.
Daudz Talsos atrasts arī dzelzs un kaula īlenu, tāpat dzelzs šķil-

tavas un krama šķilas.
Vislielākā mūsu vērība pienākas pusgatavajiem vai pavisam ne-

gatavajiem priekšmetiem, darbarīkiem un dažādiem darbnīcu atkri-

tumiem. Tie apliecina, ka darbam, dzīvei un rotāšanai nepieciešamie

priekšmeti izgatavoti mūsu pašu zemē.
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Otrā slānī, A tranšejā, izraktā bronzas darbnīcas daļa ir visrak-

sturīgākā no līdz šim pazīstamajām darba vietām Talsu pilskalnā (sk.
5. att. A). Bez pārogļotiem graudiem, dažādiem māla apmetumiem

un sadegušu baļķu oglēm tur atrasti vairāki desmiti dažādu bronzas

priekšmetu atkritumi (24. att.): spirāles audumu rotāšanai (min. att.

1, 2), saliekti vai izlocīti stiepuļu gabali (3, 4), veselas un sabojātas ap-

kalumu plāksnītes (5, 6, 12) un visādi bronzas skārda gabali, ap-

griezti, salūzuši vai sabojāti (7—11).

Vietējo meistaru darinājumi ir vairāki citi priekšmeti, kas katrs

atsevišķi atrasti dažādās pilskalna vietās: izlietas, bet neapstrādātas
saktu zoslas („adatas"), tāds pats pakārs

14

un gredzens pamīšu galiem

(27. att. 10), vairāki pa daļai apstrādāti dzintara gabali, to starpā
kāds mazs negatavs dzintara cirvītis un dažādi sidraba sakusumi

(piem. 18. att. 7; 27. att. 3, 4); visi šie priekšmeti vai nu kādreiz no-

zuduši, vai arī šādas tādas vainas dēļ nomesti pie malas un nav pār-
kausēti. Tikpat raksturīgas vairākas pakaru lejamās formas (piem.
27. att. 6) un lielā, fragmentāri uzglabājusies forma stienīšu (?) lie-

šanai (25. att.). Svarīgākie no visiem šāda veida atradumiem ir

dzelzs sārņu gabali, to starpā 3 puslodes veidā, kas radušies, dzel-

zij kausējamās krāsnīs kūstot un satekot nelielās, pusapaļās bedrītēs

(28. att. I—3). Tāpat metalla apstrādāšanai noderēja lielās kalēja
lūkšas (dzelzs, 20. att. 8), mazās bronzas knaibles (27. att. 1), vai-

rāki kalti metalla ciršanai (26. att. I—4),1 —4), urbji metalla (26. att. 5)
un koka urbšanai (26. att. 6, 7). Cik dažādos darba veidos prakti-

zējās Talsu senpils amatnieki, rāda nogriezti un nozāģēti ragu gali,
kāds slīpi nozāģēts koka zars, aizstrādāti kaula spali nažiem, dažādi

dzelzs apkalumi (celtniecības vajadzībām?), dzelzs kāši, riņķi, visā-

das plāksnītes un austiņas un liels skaits nenosakāmu dzelzs un

bronzas priekšmetu fragmentu. Smalku kaula izstrādājumu dari-

nāšanu un mācekļu darbošanos meistaru uzraudzībā apliecina no-

cirsts aļņa raga zars ar daudzām citu virs citas iegrieztām saulītēm.

Katrā slānī bija atrodami salauztu vai citādi sabojātu bronzas

trauku malu gabali. Daži no tiem bijuši arī lāpīti15

.
Pie grāpjiem

vai spaiņiem piederēja dažādas dzelzs osas un austiņas, kas atrastas

vairākkārt.

Savrupā vietā stādāms kāds profilēts, taisnā leņķī saliekts dzelzs

stieņa gabals ar apaļu austiņu stūrī. Vislabāk to var izskaidrot kā

koka šķirsta apakalumu.
Talsu tuvumā nav labu ūdensceļu, tāpēc tirdzniecībai vajadzēja

norisināties pa sauszemes ceļiem. Tirgotāji tur ieveda netikvien mo-

nētas
16

,
bet arī tos nedaudzos svešās zemēs darinātos izstrādājumus,

kas tur atrasti: stikla traukus, vizlu (logiem?), svina plāksnītes un

kādu Skandināvijā darinātu, ar zvēru ornāmentiem rotātu bronzas

plāksnīti. Cits pierādījums tirdzniecībai ir sidraba stienīšu frag-

menti, naudas sveramo svariņu daļas un atsvariņi.
Trauku lausku, salīdzinot ar pārējiem atradumiem, ir samērā

maz. Veseli trauki 1936. gadā nav atrasti, bet vairāki dibenu gabali,
malu fragmenti un rotātas un nerotātas trauku daļas. Pārsvarā stāv

parastā nerotātā vai līkumainajām svītrām greznotā keramika. Bez

tam ir tādu trauku lauskas, kas līdz šim mūsu zemē pazīstamas tikai

Talsos, piem., 25. att. 2—4.

A. Karnups.



20. att. Talsu pilskalna senlietas.

I—s — bultu gali; 6, 7
— šķēpi; 8 — lūkšas; 9 — cilpa durvju (vārtu) ienāk

šanai; 10
— sprādze; 11 — siksnu sadalītājs; 12

— laužņi; 13
— pakava fragments

14 — divpusīgs makšķeres āķis; 15 —- priekškaramā atslēga; 16, 17 — grīzekļi
18

— urbja gals; 19 — Šķiltava; 20 — cirvītis āderu ciršanai.



21.att. 1-3 _ durvju kliņķa daļas; 4 - priekškaramā atslēga; 5 - 1. slāņa B

atslēga; 6 - krampis: 7 - cilpa priekškaramai atslēgai.

22. att. Piesis zirga nagam.

1 _ no priekšas; 2 - no sāniem; 3 — piestiprinātā stāvoklī; 4
- pieša piestipn

našanas veids.

24. att. A tranšejas 2. slāņa bronzas darbnīcas vietā atrastie priekšmeti



25. att. Forma bronzas vai sidraba stienīšu liešanai.

27. att. Senlietas atrastas: 1
— Daugmalē (C. 524); 2 — Daugmalē (C. 1187); 3

-

Talsos (61, 2); 4
—

Talsos (235, 6); 5 — Daugmalē (C. 194); 6
— Talsos (79,

21); 7 — Talsos; 8 — Daugmalē 1936. 6. VIII. (2); 9 —
Raunas Tanīsa kalnā

(V. 7942, 11); 10 — Talsos (1, 2), 11 — Letgalē (V. 7291, 3); 12 — Daugmalē (divi

sudraba gredzeni); 13 — Letgalē.



28. att. Senlietas atrastas: 1, 2, 3 — Talsos; 4
— Salgales pagasta Rijniekos

(sudraba stieņi ar stīpu); 5 —
Lubānas Ergaļos (bronzas stienis).

29. att. Talsu pilskalna senlietas.

1 — Vērpjamās vārpstas skriemelis no brieža raga; 2—4
—

ornāmentētas trauku

lauskas.
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1 Visās šeit ievietotās rekonstrukcijās (2., 5., 7., 8. un 13. att.| ar nepār-
trauktām līnijām apzīmētas tādas aizsargsienu un celtņu daļas, kas bija labi uz-

glabājušās. Ar raustītām līnijām zīmētas fragmentāri uzglabājušās vietas, bet ar

lāsīšu rindām rekonstruētās celtņu daļas un fragmentāri izrakto celtņu iespējamie

turpinājumi.
2 Piem. XXIII, 8; sal. šeit prof. Fr. Baloža pētījumu rezultātus, Congressus

Secundus Archaeologorum Balticorum, Rigae, 1930., 280. lpp.
3 Sk., piem., J. Jaunzems, Brīvības muzejs, Pieminekļu valdes izdevums,

1936. g., attēlus 39. un 48. lpp.
* 5. attēla rekonstrukcija zīmēta pēc izrakumu laikā novērotā sienu baļķu

atlieku stāvokļa; ir iespējams, ka minētie izvirzījumi radušies sienai degot un

sabrūkot. Turpmākie izrakumi, tiklab Talsu kā citos pilskalnos, rādīs, vai

minētā attēla rekonstrukcija ir pareiza, jeb vai mums šeit ir darīšana ar nejauši
sakritušu drupu stāvokli.

5 Par šā laikmeta krāšņu izskatu un celšanas veidu sk. V. Ģintera, Daug-
males pilskalna 1935. g. izrakumi, 5., 8. un 9. att., Senatne un Māksla, 1936. g.,

I, 41. un sek. lpp.
6 Wiederlegunge der Abgoetterev vnd nichtigen Aberglaubens, Rīgā, 1627.,

V :22 nodaļā:
„.. .Šāda pārliecība šai zemē pie nevācu ļaudīm ir plaši izplatīta, ka viņi tic,

ka lopu un cilvēku kauliem piemītot savāds spēks un īpašības pret dažādām cilvēku

un lopu likstām un nelaimēm. Kad nu lopiem piemetas kāda sērga, tad nobeigu-
šos lopu kauli pret šādām sērgām un izmiršanu esot sevišķs līdzeklis un zāles.

Tāpēc viņi šādus kaulus, kā zirgu un govju galvas, sprauž uz sētu mietiem apkārt

lopu kūtīm, lai tās pasargātu no sērgām un šās (sērgas) aizdzītu... Bet ka izkal-

tušie kauli... paši no sevis to iespētu darīt... (tā) ir māņticīga un ķecerīga
būšana."

7 Prof. Fr. Balodis, 9—12. gadsimteņu Latvija, Senatne un Māksla, 1936. g.,
11.

,
13. lpp.
8

Sk. S. Bielenstein, Holzbauten und Holzgeraete der Letten, I, 33. att.

8 Sal., piem., Istras pagasta klēts durvju attēlu, Pieminekļu valdes materiālu

krājumi, Celtniecības pieminekļi, I, 132. att.

10 Sal. prof. A. Švābes rakstu, Kuršu līgumi, Veltījums izglītības ministram

un profesoram Augustam Tentelim, Rīgā, 1936., 41. un 42. lpp.
11 U. T.Sireliuss, Suomen Kansanomaista Kulttuuria, I, 413. lpp.; etnogrāfisko

paraugu attēli turpat, 407. un 409. att.

12 Turpat, 157. lpp. un X: 12, 13. tabula. Sk. arī tur minēto literātūru.

13 Vēlā dzelzs laikmeta otrā posmā šādas spirālītes Latvijā lietātas vairāk-

kārt. Paraugus sk. V. Ģintera, Latviešu tautas tērpa aizvēsture, Latviešu tautas

tērpi, I, 74. lpp., 68. att.

14 Līdzīga pakāra attēlu sk. prof. Fr. Baloža, Mākslas pieminekļi latviešu

9.—12. gs. apmetnēs un kapos, Senatne un Māksla, 1936., 138. lpp., 2. tab. 10.

16 Šo trauku izskats līdzinājās pazīstamajai ķeizara Otona bļodai, sk. attēlu

H. Moora, Die Vorzeit Estlands, 51. att.

18 1 kufas, 1 Bizantijas, 1 angļu-sakšu (Knuts II), 1 Minsteres dēnārs, 1 De-

fentras (Frīzijā), Ķelnes, Hamburgas, Visbijas, Dānijas, Rēveles, Rīgas un Livo-

nijas monētas.
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Izrakumi ValgĀles Veģu ugunskapos.

(Fakti un problēmas.)

Valgāles Veģu senkapi atklāti 1935. gada jūlijā, ierīkojot starp
Veģiem un Valgāli, 2. šķiras zemesceļu, kas nelielā attālumā no Aba-

vas labā krasta iet gar Veģu kapsētu. Norokot ceļa vietā, pretim

kapsētai, apm. 30 cm biezu zemesslāni, strādnieki bija ievērojuši

dzeltenajā smiltī melnus, oglēm un dedzinātu kaulu paliekām pildī-
tus zemes laukumus (2. att.) un no šām senajām kapu bedrēm izņem-
tās senlietas viņi bija aizveduši sev līdz uz Stendi. Valsts vēsturiskā

muzeja darbiniece stud. hist. A. Auzāne, kas tika komandēta savākt

atrastās senlietas un noskaidrot atraduma apstākļus, varēja konsta-

tēt, ka no kapu bedrēm izņemtās senlietas strādnieki bija salikuši

visas vienkop, tā ka, kapu inventārus sastādot, viņai bija jāpaļaujas

uz strādnieku atmiņu. lerodoties atradumu vietā, A. Auzāne varē-

jusi uzmērīt un nofotografēt 9 vēl samērā labi saskatāmas izpostīto

kapu vietas. Strādnieku sniegtās ziņas par kopā saderīgajām senlietu

grupām un A. Auzānes kapu laukā izdarītie uzmērojumi izmantoti

tālāk sekojošos kapu aprakstos:

1. att. Valgāles Veģu ugunskapi.
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I. kaps. legarens četrstūra melnzemes laukums, 1,90 m garš un

1,30 m plats, kurā atrastas koka ogles un reti kalcinētu kaulu

fragmenti. Piedeva:

dz. nagla (VI 10), četrstūra stienis ar plānu ripas galvu.

11. kaps. leapaļš, 1,0 m garš un 0,70 m liels kapa laukums, kurā

iegūts neliels vairums dedzinātu kaulu. Piedevas:

1. dz. šautris (kā 111 1, bet masīvāks) ar sāniski atliektu

iedzītņa galu un lokā saliektu smaili (kā šķēpam II 5).
2. dz. nazis (kā 111 2) ar uzrauktu strupu smaili un spala

iedzītni.

111. kaps. leapaļš, apm. 1,0X0,75 m liels kapa laukums. Piedeva:

dz. šķiltava (VI 8), pareiza četrstūra veidā.

IV. kaps. Irrēgulārs, apm. 1,1X1,0 m liels laukums. Piedevas:

1. br. apļa sākts (I 1) ar 8 vairogveidīgiem loka rotāju-

miem; adatas smailis nolūzis.

2. b r. zvārgulīši (I 5), skaitā 5.

3. br. paka v s ak t s (I 3) ar prizmatiskiem galiem un platu
adatas pēdu, 3 fragmenti.

4. blāvi zilas stikla zīlītes (I 6), skaitā 16, viena no tām

divkārša.

5. b r. v a ž i ņ a (I 7) ar divkāršiem gredzeniem, 4 sīki fragmenti.
6. br. spirālgredzens (I 2), lentas veida, ar saulīšu ornā-

mentu, vairāki fragmenti.
7. b r. pa ka v s ak t s (I 4), šķērsām rievota loka fragments.

V. kaps. Irrēgulārs apm. 1,5X1,0 m liels laukums. Piedevas:

1. dz. platasmens cirvis (II 1).
2. dz. šķēps (II 3) ar astoņšķautnainu uzmavu un iecirtu-

miem asmeņos un vidus šķautnē; dz. kniedīte uzmavas vie-

nos sānos.

3. d z. nazis (II 2) ar uzrauktu smaili un spala iedzītni; vienā

pusē parallēli mugurai ornāmentāla rieva.

4. d z. šķiltava (II 4), ovāla, ar nogrieztiem galiem.
VI. kaps. legarens, apm. 1,0X0,5 m liels četrstūra laukums. Piedevas:

1. dz. krustadatas galva (I 7), adatas kāts un viens zars

atlūzis; virspusē sudraba inkrustācija.
2. dz. važt v r i s (I 8) ar sudraba inkrustāciju.
3. br. spirālgredzens (I 16), 4 tinumi, ar saulītes ornā-

mentu.

4. br. paka v s ak t s (I 9) ar šķērsām rievotu loku un apaļu
prizmu galiem; adatas trūkst.

5. br. gredzens (I 14) no trīskārtīgas stieples, kuļas priekš-

puses daļas aptītas ar smalkāku stiepli un sapītas.
6. br. gredzens (I 15) ar tordētu priekšpusi, kuras rievās

ielikta br. aukliņa.
7. br. pa ka v sākts (I 11) ar šķērsām rievotu loku un ar

galiem četrstaru zvaigznes veidā, 6. fragm.
8. b r. apļa sākts (I 12) ar gludu virsmu un omām. rievām

līdzteku malām; laipiņas trūkst.

9. br. ap ļ a sak t s (I 10) ar nesalasāma uzraksta paliekām

gotu mājuskuliem, pārlūzusi, laipiņas trūkst.

10. b r. gredzens (I 13) ar 4-kārt. priekšpuses pinumu.
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11. dz. riņķis (kā V 9).
12. br. va ž iņa s, divkāršas (I 17), 8 fragmenti.
13. br. s ak v s v m s.

VII. kaps. Irrēgulārs, apm. 1,0X1,0 m liels laukums. Piedevas:

1. dz. platasmens cirvis (111 3), mazā forma.

2. dz. šautris (111 1) ar sāniski atliektu iedzītņa galu.
3. d z. nazis (111 2) ar uzrauktu smaili un spala iedzītni.

VIII. kaps. leapaļš, apm. 0,7X0,7 m liels laukums. Piedevas:

1. dz. platasmens cirvis (111 4).
2. dz. šķēps (111 6) ar apaļu uzmavu un smaili ovālu smaiļa

griezumu, defekts.

3. dz. nazis (111 5) ar uzrauktu smaili un spala iedzītni.

4. dz. šķiltava (111 7), ovāla, ar strupiem galiem.

IX. kaps. leapaļš, apm. 0,5 kv. m liels laukums.

Atradumi:

1. dz. platasmens cirvis (IV 1).
2. d z. šķēps (IV 2) ar 8-šķautnainu uzmavu, rombisku smaiļa

griezumu, vienu kniedi uzmavas sānos.

3. dz. piesis (IV 3) ar 8-staru ritenīti, dz. sprādzi pie viena

un dz. kāsi pie otra lentveidīgā zara; virspusē divkāršu rievu

ornāments.

4. dz. piesis (IV 4) ar 10-staru ritenīti, apaļi zari ar riņķiem

galos, vienā riņķī dz. kāsītis.

Savrupatradumi:

1. dz. platasmens cirvis, līdzīgs II 6.

2. dz. platasmens cirvis, līdzīgs IV 1,

3. d z. šķēps, līdz. 111 6, bet lielāks.

4. dz. šautris, līdzīgs 111 1, bet lielāks.

5. dz. nazis (VI 2).
6. dz. nazis (VI 3).
7. dz. šķiltava (VI 7), ovālas formas.

8. d z. šķiltava, līdzīga 111 7.

9. d z. īlens (VI 6) ar plakanu iedzītni, tordētu vidus daļu un

apaļu smaili.

10. br. apļa sākts (VI 11) ar 6 reizes atkārtotu uzrakstu

„DEI" gotu mājuskuliem.
11. dz. skutnis (VI 4), ar kniedes caurumiņu galā; smaiļa

trūkst.

12. dz. skutnis (VI 5) ar uzliektu kājiņu un kniedīti.

13. d z. sprādzes (VI 12) loks, kvadrātisks.

14. b r. pa ka v s ak t s, loka fragments (līdzīgs V 6).
15. d z. nagla (VI 9) ar apaļu kātu un ripas galvu.

Stud. phil. K. Draviņš 1936. gada jūnijā nodevis Pieminekļu

valdei vēl trīs turpat iegūtus savrupatradumus.
1. br. gredzens (VI 14) ar pītu priekšpusi un ieliktu br.

aukliņu, defekts.

2. br. kareklis (VI 13) br. cilpiņā, ar burbuļu ornāmentu,

defekts.

3. stikla zīlīte (līdz. I 6), divkārša.



2. att. Valgales Veģu

ugunskapu laukumi.

3. att. Valgales Veģu kapeņu 4. laukums resp. XII. kaps (priekšplānā) un 5. lau-

kums resp. sārta vieta.



4. att. Valgales Veģu kapenes. 5. laukuma šķērsgriezums

5. att. Valgales Veģu kapenes. 10. laukuma resp. XVI. kapa skats



I.tab. Valgales Veģu IV. (I—6) un VI. (7—18) kapa piedevas

II. tab. Valgales Veģu V. (1-4) un XIII. (5-9) kapa piedevas.



III. tab. Valgales Veģu VII. (1—3) un VIII. (4—7) kapa piedevas.

IV. tab. Valgales Veģu IX. kapa piedevas.



V. tab. Valgales Veģu X. (11), XII. (19—28), XV. (12—18) un XVI. (1—3, 5—9) kapa

piedevas un savrupatradumi (4, 10).

VI. tab. ValgalesVeģuXIV (17) un XV. (18) kapa piedevas un savrupatradumi



VII. tab. Kazdangas Roņu kapa piedevas

VIII. tab. Kazdangas Roņu kapa piedevas



IX. tab. Roņu kapa piedevas.

X. tab. Kazdangas Roņu kapa piedevas.



XI. tab. Kazdangas Roņu kapa piedevas
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Sakarā ar Izglītības ministrijas 1936. gadā sarīkotajiem vasaras

kursiem vēstures skolotājiem, šo kursu vadītāja, Pieminekļu valdes

priekšsēža prof. Dr. Fr. Baloža uzdevumā izdarīju Veģu kapenēs
plašākus aizsardzības izrakumus, kuros piedalījās stud. hist. Ed.

Kastiņš, E. Bauze, un stud. rer. nat. Kr. Bērziņš; izrakumu nolūks bija
dot vēstures skolotājiem reālu priekšstatu senkuršu ugunskapiem
un līdz ar to iegūt pilnīgākus datus par šo kapeņu veidu un in-

ventāru.

Izrakumu apstākļi izrādījās grūtāki, nekā varēja spriest pēc
iepriekšējām ziņām, jo daļa kapeņu ietilpa tagadējās kapsētas robe-

žās, kāda cita daļa aizņēma tikai ap 3 m platu joslu starp kapsētas
valni un ceļu, bet vēl kādu daļu, otrā ceļa pusē, sedza vietām līdz

1 m augsts un 3 m plats ceļa vietā norakto smilšu valnis; bez tam

kokiem apaugušais laukums aiz šā vaļņa izrādījās kapiem naba-

dzīgs. Pētījumos, kas varēja ilgt tikai 4 dienas, izdevās tomēr atklāt

10 šķietamus kapu laukumus, kuru sīkāks apraksts seko.

1. laukums. Ap 3 m no kapsētas vaļņa, 30 cm dziļumā, dzeltenā

smiltī novērots irrēgulāri kontūrēts ap 5 kv. m liels pelēkas ze-

mes laukums, kura centrā atrastas retas oglītes un virsējā kārtā

atsevišķi kalcinēti kauliņi. Pelēkais slānis izbeidzās 35—40 cm

dziļumā, kur sākās necilātā zeme. — Atradumu nebija.

2. laukums, resp. X. kaps. 13 cm dziļumā bija saskatāms apm. 5,75

kv. m liels nerēgulāras formas tumšas zemes laukums. Kapa
bedres pildījums bija vāji saskatāms arī vēl 38 cm dziļumā.

Kapa augšējā slānī, 16 cm dziļumā, atrasts br. gredzens; bedres

malā, slīpā stāvoklī, starp 19 un 38 cm dziļumu atrasts dz.

šķēps. Kapa slānī bez tam iegūts br. zvārguļa fragments, krama

gabaliņš un dažas lausku drumslas. Visā bedres pildījumā at-

rasts daudz kalcinētu cilvēka kaulu.

Piedevas:

1. br. gredzens (V 11) no vītas stieples ar vijiņu pinumu

priekšpusē.
2. dz. šķēps, kā IV 2, ar astoņšķautnainu uzmavu, segts ar

biezu rūsas kārtu.

3. b r. zvārgulīša (līdz. I 5) fragments
4. krama gabals.
5. mala trauka drumslas

3. laukums resp. XI. kaps. Apm. 10 kv. m liels tumšas zemes lau-

kums ar nerēgulārām kontūrām, kas bija saskatāmas 11 cm

dziļumā. Kapa bedres dziļums centrālajā daļā ap 30 cm. Visā

laukumā, bedres pildījumu sijājot, atrasts ļoti maz kaulu un

nedaudz koka ogļu.

Piedevas:

1. br. spirālaproces 14 pa daļai apkausēti fragmenti

daži ar punktu ornāmentu.

2. br. zvārgulīši, skaitā 6, pa daļai defekti.

3. br. (pakavsakts) adatas fragments (līdz. V 25).

4. b r. cilpiņa.
5. br. gredzena (līdz. I 13) priekšpuses fragments.
6. br. plāksnīšu 2 fragmenti.
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7. dz. važiņas (kā V 10) fragments.
8. d z. (sprādzes?) adata (līdz. II 8).
9. stikla zīlīšu un br. sakusumu gabali, to starpā da-

žas sīkas br. vijiņas.
10. māla trauka lauskas, 3 gab., un vairākas lausku

drumslas.

4. laukums resp. XII. kaps. Apm. 1 kv. m liels nepareizas formas lau-

kums (3. att.), kura kontūras saskatītas 20 cm dziļumā; dziļākos

slāņos kapa apjoms samazinājās apm. uz pusi; necilātā zeme kapa
bedres vidū sākās 45 cm dziļumā; dedzināti cilvēka kauli bedres

pildījumā atrasti nelielā vairumā.

Piedevas:

1. br. pakavsakts (V 24), salauzta, ugunī pa daļai sakusuši.

2. br. pakavsakts (V 23), loka fragments ar uzrotītu galu.
3. b r. (pakavsakts) adata (V 25).
4. br. (pakavsakts) adatas fragments.
5. kāda putna kaula fragments (V 28).
6. dz. krustadata (V 19), fragm. galva, kāts saliekts.

7. dz. važturis (V 20), segmentveidīgs.
8. br. zvārgulīši (V 27), skaitā 7, pa daļai apkusuši.
9. br. spirālgredzens (V 22), deformējies.

10. b r. gredzens (V 21) ar paresninātu priekšpusi, fragments.
11. br. gredzens (kā V 21) ar tordētu priekšpusi.
12. stikla zīlītes (V 26), lielāko tiesu ugunī sakusušas.

13. nenosakāmi br. fragmenti un sakusumi.

5. laukums. Apm. 7,5 kv. m liels laukums (3. un 4. att.), caurmērā

3,65 m garš un 2,40 m plats, ar ovālām kontūrām, kas tika saska-

tītas 26 cm dziļumā. Intensīvāki krāsots pildījums sniedzās līdz

42 cm dziļumam, blāvais apakšslānis līdz 56 cm dziļumam. Bed-

res pildījumā atrastas ogles un pavisam reti un sīki kalcinētu

kaulu gabaliņi; atradumu nekādu.

6. laukums resp. XIII. kaps. Kapa kontūrām 15 cm dziļumā nerēgu-
lāra forma un apm. 2 kv. m liela platība, kas dziļāk sašaurinājās
līdz nepilnam kv. m. Kapa bedres dziļums 38 cm. Tai atrasts

nedaudz koka ogļu un dedzinātu cilvēka kaulu.

Atradumi:

1. dz. platasmens cirvis (II 6).
2. dz. šķēps (II 5) ar astoņšķautnainu uzmavu un lokā sa-

liektu smaili.

3. d z. nazis (II 7) ar taisnu muguru un uzrauktu smaili.

4. d z. skutnis (II 9) ar kniedīti lejasgalā un S-veidā uzliektu

kājiņu.
5. dz. sprādze (II 8), apaļa, ar laipiņu.
6. māla trauku drumslas.

7. laukums. Trīsstūra veida, apm. 2,9 m garš un 3,5 m plats resp.

6 kv. m liels tumšas zemes laukums; kontūras tika saskatītas

15 cm dziļumā, necilātā zeme sākās 47 cm dziļumā. Laukumā

atrasts neliels vairums dedzinātu cilvēka kaulu.
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8. laukums resp. XIV. kaps. Kapsētā, starp iznīkušām modernu kapu
kopiņām, celiņa vidū, 32 cm dziļumā, novērots ovāls 2,5 m garš
un 1,6 m plats ogļainas zemes laukums, kas aizņēma 3,1 kv. m

lielu platību; tam blakus 3 mazāki laukumiņi ar 0,4—0,3 kv. m

lielu platību. Necilātā zeme sākās starp 44. un 57. cm.

Atradumi:

1. br. gredzens ar paresninatu rievotu priekšpusi, līdz. I 15,
bet bez aukliņas.

2. dz. važiņas (līdz. V 10) fragments.
3. stikla zīlītes (līdz. V 26), 2 gab.
4. br. zvārgulītis (ka V 27) ar tam klatpiekusušu sīku br.

vijiņu.
5. br. sakusumi, 2 gab.
6. mala trauka lauskas (VI 17), skaita ap 15.

9. laukums resp. XV. kaps. 18 cm dziļumā apm. 10 kv. metru liels

pelēcīgas zemes laukums, kura vienā malā apm. 1 kv. m plašs
dedzinātu cilvēka kaulu slānis; šai vietā no 23 līdz 35 cm dziļu-
mam iegūtas šādas piedevas:
1. d z. adata (V 14) ar spieķa galvu, aizlauzta un saliekta.

2. b r. pakavsakts (V 13) ar tordētu loku un stilizētu zvēr-

galvu galiem; viens gals atlauzts.

3. br. spirālgredzens (V 18; līdz. V 5), 3 fragmenti.
4. br. pakavsakts (V 12) ar uzrotītiem galiem.
5. dz. cilpiņa (V 16) ar atrotītiem galiem, vidusdaļā tordēta.

6. d z. cilpiņa (V 15).
7. br. (pakavsakts) adata (V 17).
8. mala trauka lauskas (VI 18), skaita 15, un dažas trauku

drumslas.

Apm. 2 m attāluma no šīs kapa vietas, pelēcīga laukuma robežas,

iegūti šādi atradumi:

1. dz. važiņas (V 10) 11 garāki un daži sīki fragmenti.
2. d z. plāksnīte (V 4) ar 2 caurumiņiem katrā galā.
3. māla trauku lauskas (VI 16), 8 lielākas un dažas sīkas

drumslas.

10. laukums resp. XVI. kaps. Apaļā, apm. 0,4 kv. m lielāk stipri og-

ļainā laukumā (5. att.), kas atklāts 30 cm dziļumā un sniedzas

līdz 42 cm dziļumam, atrasti dedzināti cilvēka kauli un šādas

piedevas:
1. dz. saut r i s (V 1) ar tordētu iedzītņa vidusdaļu un saliektu

galu.
2. dz. platasmens cirvis (V 2) ar pusovalu kata cau-

rumu.

3. d z. nazis (V 3) ar uzrauktu smaili.

4. br. spirālgredzens (V 5), lentveidīgs, ar saulīšu ornā-

mentu.

5. br. spirālgredzena (kā V 5) 4 fragmenti.
6. br. pakavsakts (V 6) ar tordētu loku un V 13 līdzīgiem

zvērgalvu galiem; uzglabājies viens gals un adatas pēda.
7. br. pakavsakts ar tordētu loku, līdz. V 6, uzglabājies sa-

kusis loka un adatas fragments.
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8. br. pakavsakts (V 7) ar uzrotītiem galiem.
9. br. sprādze (V 8) ar rieviņu ornāmentu uz loka.

10. dz. riņķis (V 9).
11. b r. cilpiņas, 2 gab.
12. br. zvārgulītis (kā V 27).
13. stikla zīlītes (kā V 26).
14. b r. sakusumi.

Izrakumu laikā no dažādāmpersonām iegūti šādi savrupatradumi:
1. d z. nazis (VI 1) ar saliektu iedzītni.

2. br. gredzens (VI 15) ar tordētu priekšpusi.
3. stikla zīlīte (līdz. V 26), divkārša.

4. trauku lauskas (VI 20), 12 lielākas, to starpā viena ar

robotu malu (VI 19), un dažas lausku drumslas.

Analizējot atsegtos un izpētītos laukumus, vispirms jākonstatē,
ka ne visi tie uzskatāmi par kapiem: no 10 izpētītajiem tumšas zemes

laukumiem tikai 7 ir devuši senlietas un tāpēc noteikti turami par

kapiem, kamēr pārējos trīs (1., 5. un 7. laukumā) nav iegūta neviena

senlieta un tikai reti kalcinēti kauli.

Vispārējais plāns (1. att.) rāda, ka šie sterilie laukumi parasti
atrodas kāda kapa tuvumā: tā, piemēram, l. laukums atrodas X. un

XI. kapa kaimiņos, 5. laukums ir blakus XII. kapam, bet 7. — XIII.

kapa tuvumā, pie kam X. un XIII. kapā apbedīti vīrieši, bet XI. un

XII. kapā sievietes.

Ir grūti par šo novērojumu dot noteiktu un galīgu spriedumu, jo
Kursas ugunskapos šāda parādība novērota pirmo reizi. Vienīgi

iespējamais šo laukumu resp. ar ogļainu zemi un trūdvielām pildīto
bedru tulkojums pagaidām būtu, ka tās ir sārtu paliekas, kas blakus

kapam sakurti mirušos apglabājot. Izrakumos gūtie novērojumi un

A. Auzānes izdarītie uzmērojumi apstiprina un papildina strādnieku

sniegtos paskaidrojumus par viņu izrakto kapu bedru lielumu. Veģu

kapenēs konstatēti divējāda veida ugunskapi, jo četros gadījumos

(X, XI, XIV, XV) senlietas atrastas plašās, apm. 4—lo kv. m. lielās

garenas formas kapu bedrēs, bet 12 gadījumos — apm. 0,5—1,0 kv. m

lielās ieapaļās bedrēs. Ja nu lielās kapu bedres, kurās senlietas un

dedzinātie kauli izkaisīti pa visu laukumu, varam uzskatīt par pa-

rastajiem ugunskapiem, tad ir pilnīgi neiespējams mazās kapu bed-

rītes, kurās senlietas un kauli koncentrēti nelielā laukumā, noturēt

par miroņu sārtu vietām. Tāpēc jāpieņem, ka Veģu kapenēs apbe-
dītie mirušie sadedzināti ārpus kapa bedres, varbūt pat ārpus kapa
lauka robežām, — domājams, kādā šim nolūkam speciāli ierīkotā

sārta vietā, ustrīnā.

Pārejot uz Veģu kapenēs atklātās materiālās kultūras analizi,

vispirms jākonstatē, ka mūsu rīcībā pagaidām, neskatoties uz pēdējo

gadu intensīvajiem pētījumiem, vēl ir samērā maz datēta salīdzināmā

materiāla. Vienīgais kapu lauks, kas devis Veģu kapenēm līdzīgas
senlietas, ir zināms Dundagas pagasta bij. Laukmuižas jeb Štakel-

berga virsmežniecības zemē, kas tagad ietilpst Upeskalnu jaunsaim-
niecībā. Izdarot šai kapu laukā 1929. un 1930. gadā plašākus aiz-

sardzības rakumus, atklāti 24 ģindeņu kapi, kas devuši pilnīgus, dro-

šus un ar monētu piedevām labi datētus kapu inventārus. Šo kapeņu
2., 4. un 9. kapā atrastās Vestfāles monētas aptver laiku no 1185. līdz
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1310. gadam un datē šos kapus 14. gadsimta pirmajā pusē, bet tā kā

pārējos kapos ir iegūts ar sīkiem novirzījumiem identisks materiāls,
tad mēs nemaldīsimies, datējot arī citus šā kapa lauka apbedījumus

ap 1300. gadu.

Veģu kapenēs atrastie ieroči un darba riki rāda diezgan vienmu-

ļīgas resp. pastāvīgas formas, kas cbronoloģiskā ziņā vērtējamas kā

vienlaicīgas.

Cirvji. Veģu kapenēs konstatētas divas platasmens cirvju for-

mas: vieniem cirvjiem (II 1, 6; IV 1; 111 3) ir apaļš kāta caurums un

stūraini pietes segas pagarinājumi, otrai formai (111 4; V 2) ir pus-
ovāls kāta caurums resp. plakana piete un pa divi protomiem kāta

cauruma katrā pusē. Šī otra forma ir datēta ar līdzīga cirvja atra-

dumu Dundagas Laukmuižas 2. kapā. Pirmā forma Laukmuižas ka-

pos nav atrasta, bet Veģu kapenēs tā vairākkārt (II 1, IV 1) atrasta

kopā ar šķēpa formu (II 3, IV 2), kāda konstatēta tai pašā Lauk-

muižas 2. kapā. levērību pelnī šā tipa mazā formāta cirvis (111 3),
kas ļauj šo (VII) kapu piešķirt pusaudzim.

Šķēpi. Tipiska šķēpa forma, kas visbiežāk konstatējama Valgales

Veģos, ir šķēps ar astoņšķautnainu uzmavu un garu smaili ar rom-

bisku griezumu; pie kāta tas piestiprināts ar vienu uzmavas sānos

iedzītu kniedīti. Viens šāds šķēps kopā ar 2. tipa cirvi atrasts Lauk-

muižas 2. kapā. Veģu kapenēs atrasti 4 šā tipa šķēpu gali; no tiem

divi nebojāti (IV 1 un X. kapa šķēps), bet divi citi bojāti, pie kam

vienam (II 5) smailis saliekts lokā, bet otram (II 3) asmeņi un vidus

šķautne izrobota iecirtumiem. Otram šķēpu veidam (111 6), kas Veģos

pārstāts divi eksemplāriem, ir apaļa uzmava un lēcveidīgs smaiļa

griezums. Veģu VIII. kapā (111 4—7) tas atrasts kopā ar 2. tipa cirvi.

Trešajam šķēpu tipam, ko varētu nosaukt par šautri, ir garš

iedzītnis, kura gals sāniski taisnā leņķī izliekts un guļ vienā plāksnē

ar asmeņiem. Šāds iedzītņa nobeigums liek domāt, ka šķēps kātā

iestiprināts no sāniem, ielaižot iedzītni kādā rievā; atliektais iedzītņa

gals nav ļāvis šķēpa galu no kāta izraut. Šiem šķēpiem ir puslīdz
vienāds izskats un vienādas proporcijas, bet dažiem (V 1) iedzītņa

augšgals ir griezts, citiem (111 1) gluds. Viens šā tipa šķēps atrasts

Dundagas Laukmuižas 5. kapā, kas gan nav monētām datēts, bet

Veģos tas atrasts kopā ar 2. tipa cirvi (V 1, 2), kāds iegūts arī datē-

tajā Laukmuižas 2. kapā.
Naži. Veģu kapenēs atrastie naži ir visil vienāda veida, ar sīkām

atšķirībām garuma un platuma ziņā; tiem visiem ir taisna mugura

un pret muguru uzraukts smailis; spala iedzītnis novietots naža vidū

ar vienādām atkāpēm pret asmeni un muguru. Dažu nažu (VI 2, 3)
liektie asmeņi nav formas pazīme, bet lietošanas resp. asinājuma

sekas; tas pats sakāms arī par dažu citu nažu strupajiem galiem.

Līdzīga forma ir arī Laukmuižas 4. kapā atrastajam nazim.

Skutņi. Veģos atrasti trīs saliecamie naži, kurus puslīdz droši

varētu uzskatīt par bārdas nažiem, skutņiem. Kapu inventārs devis

divi formas. Vienkāršāko veidu rāda fragmentāri uzglabājies nazis

VI 4 ar kniedītes caurumiņu noapaļotajā resgalī. Otrai formai (II 9,

VI 5) ir parastais naža asmeņu veids, bet resgalī tiem ir caurumiņš,
kurā uzglabājusies spala kniedīte, un iedzītņa vietā gan vienkārši uz

augšu uzliekts (VI 5), gan arī cilpā saliekts un atrotīts atzars (II 9).

Pirmajam tipam līdzīgi skutņi atrasti Laukmuižas 5., 8. un 18. kapā,
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kamēr otrs tips (II 9) Veģos atrasts viena kapa ar Laukmuižas atra-

dumiem datēto šķēpu tipu (II 5).
Pieši. Veģu IX. kapā atrasti 2 dzelzs pieši, kas ir divi vienas un

tās pašas formas varianti. Pirmajam variantam (IV 3) ir plakani
zari un astoņu spieķu ritenitis, otrajam (IV 4) ir apaļi zari un desmit

spieķu ritenitis. Pirmajam variantam tiešu parallēli devis Laukmuižas

2. kaps, līdz ar ko datēts arī Veģos atrastais otrs variants. Pieši pie

apaviem tikuši piestiprināti ar ādas siksniņu, kuras viens gals bija
aizkabināts aiz īpati veidota kāsīša, bet otrs izvērts caur sprādzi, kas

bez šaubām atradusies kājas ārpusē; no tā var spriest, ka piesis IV 3

valkāts pie kreisās, bet IV 4 — pie labās kājas.
Šķiltavas. Šķiltavu dzelžu formas svārstās starp četrstūri (VI 8)

un ovālu (VI 7), bet parastākais veids ir ovāls ar taisni nošķeltiem

galiem (II 4, 111 7). Šī un četrstūra forma arī visbiežāk sastopama
Laukmuižas kapenēs (2., 5., 8. un 11. kapā). —Pie šķiltavām piederī-

gais krams Veģos atrasts tikai X. kapā, bet sēra gabaliņi, kas lietoti

degļu vietā un vairākkārt atrasti šā laika ģindeņu kapos, Veģu uguns-

kapos, protams, nav meklējami.
īlens (VI 6) ar plakanu iedzītni un apaļu smaili Veģos atrasts

viens vienīgs, un tas pats ir savrupatradums. īlena vidusdaļas tordē-

jums (kas attēlā VI 6, diemžēl, nav saskatāms) liecina, ka tas ir vien-

laicīgs ar pārējiem atradumiem, jo šī techniskā detaļa novērojama
arī pie citām senlietām (V 1, 16).

Dz. sprādzes, apaļas (II 8), četrstūra (VI 12) un stūrainas ar

liektu loku (V 8) atrastas kombinācijās, kas atļauj tās datēt ap
1300. g. Līdzīgas sprādzes iegūtas arī Laukmuižas kapenēs, 5. un

18. kapā.
Dz. riņķītis (V 9), kura uzdevums nav zināms, atrasts datētajā

XV. kapā. Viens šāds riņķītis atrasts arī Laukmuižas 2. kapā, pie
tam kopā ar šķiltavām, krama un sēra gabaliem un monētām.

Dz. naglu piederība Veģu kapenēm nav īsti droša, jo tās iegūtas
kā savrupatradumi. Vienai formai (VI 9) ir kāts ar kvadrātisku, otrai

(VI 10) ar apaļu šķērsgriezumu; šai formai līdzīgs ir kāds Laukmuižas

2. kapā atrasts dz. stienītis (nagla?).
Pirms pārejam uz Veģu kapenēs atrasto rotu lietu tipoloģisko

un cbronoloģisko analizi, jāiegaumē, ka apbedīšanas veids — mirušo

sadedzināšana —,
ir ļoti dažādi ietekmējis piedevu uzglabāšanos: maz

bojātie un sārta ugunīs ārdētie dzelzs priekšmeti dažkārt izskatās kā

nupat nākuši no kalēja darbnīcas, bet sabojātās bronzas un stikla

rotas lietas ugunī vēl lielākā vai mazākā mērā sakusušas, kas bieži

vien apgrūtina to formas noteikšanu un dažkārt neļauj noskaidrot

pat atsevišķu fragmentu piederību.
Rotu adatas Veģu kapenēs iegūtas trīs: divas dz. krustadatas

(I 7, V 19) un viena dz. spieķadata (V 14). VI. kapā atrastā krust-

adata (I 7) izrotāta ar sudraba platējumu un inkrustāciju. Vienkār-

šāka veida ir XVI. kapa krustadata (V 19); puslīdz droši pieņemams,
ka arī tā bijusi segta ar sudraba platējumu, kas sārta ugunīs būs

iznīcis, jo nav domājams, ka tik lielas plāksnes, kā adatas galva un

tai piederīgais važturis (V 20), būtu atstāti bez rotājuma. — Dr. krust-

adatas atrastas arī Dundagas Laukmuižas 4. un 9. kapās pēdējā pat
ar I 7 līdzīgu sudraba platējumu.

Dz. spieķadata (V 14), kas atrasta XV. kapa, ir ļoti reta un ne-
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parasta senlieta tik veļa laikmeta kapa, jo, spriežot pēc pārejam šā

kapa piedevām, tas datējams 14. gadsimtā*.

Važturi. Krustadatai I 7 piederīgais važturis I 8 ir īpata forma,
kurai parallēles nav zināmas. Biežāk sastopama forma ir važturim

V 20, ko citas šā kapa piedevas datē 14. gs.

Pie rotu adatām un važturiem pieder arī br. vai dz. važiņas
(I 17), kas kopā atrastas gan tikai VI. kapā. Savāda važiņu rota ar

tai piederīgu četrstūra plāksnīti (V 4, 10), kuras nēsāšanas veidu (no

jostas vietas vidus pāri labajam plecam) rāda Laukmuižas 4. (sievie-

tes) kaps, atrasta Veģos 9. kapa tuvumā.

Pakavsaktis ar stilizētiem zvērgalvu galiem un imitētu loka tor-

dējumu, kas visai retas ir Veģos (V 13 un V 6), ir lielā skaitā atrastas

gandrīz visos Laukmuižas kapos. Pakavsaktis ar uzrotītiem galiem

(V 7, 12, 23) Laukmuižas kapenēs ir retākas; viena šāda sākts tur

atrasta 4. kapā. Pakavsaktis ar četrstūra prizmu (I 3) un zvaigžņ-
veida (I 11) galiem ir retas kā Veģos, tā Laukmuižā. Pakavsakts ar

apaļiem prizmu galiem (I 9) Laukmuižā nav konstatēta. Divu pakav-
sakšu (I 4, V 24) veids paliek nenoskaidrots.

Apļa saktis. Trīs eksemplāros atrastas vienkāršās apļa saktis ar

stūrainu, laipiņai domātu iegriezumu sānos. Uz vienas (VI 11) sa-

skatāms 6 reizes atkārtots uzraksts gotu mājuskuliem DE1..., kamēr

otras (I 10) uzraksts nav salasāms; trešā (I 12) ir bez uzraksta, ar

gludu virsmu, bet ar ārējām malām parallēlu rievu izrotāta. Vairākas

līdzīga veida apļa saktis atrastas arī Laukmuižas kapenēs.

Komplicētāka veidojuma ir I 1 apļa sākts, kuras loku rotā 8 ar

galotnēm uz iekšu vērsti trīsstūri. Šai formai Kursā zināmas dažas,

kaut arī visai retas parallēles.
Gredzeni Veģu kapenēs ir pārstāti vairākām formām. Četros

eksemplāros iegūti spirāļgredzeni (I 2, 16; V 5, 18), kas visi pagatavoti

no plakanas br. lentas un izrotāti saulīšu ornāmentiem. Tiešas paral-
lēles šam tipam atrastas Laukmuižas 4. kapā. — Gredzeni ar grieztu

priekšpusi un vaļējiem pamīšiem galiem atrasti vairāki; vienam (I 15)

tordējuma rievās ielikta br. aukliņa, citi (V 21, 22; VI 15) ir bez tās.

Variantiem bagāta grupa ir gredzeni ar pītu priekšpusi. Samērā

vienkārša forma ir gredzenam I 13, kura pinums veidots no 3 pla-
kanām stieplēm. Krāšņāka forma ir gredzeniem (I 14, V 11), kuru
loks veidots no trim tievām stieplēm, pie kam katras atsevišķas

stieples vidusdaļa notīta ar tievāku stiepli un no tās daļas izveidots

gredzena priekšpuses pinums. Kāda cita gredzena (VI 14) priekš-

puses pinums izrotāts ar iekšā iepītu br. aukliņu. Šā tipa bronzas un

sudraba gredzeni atrasti Laukmuižas 9. kapā.

Br. zvārgulīši (I 5, V 27) atrasti vairākos sieviešu kapos, kur

atrastas arī br. vijiņu paliekas, kas dažkārt piekusušas pie zvārgu-

līšiem. Dundagas Laukmuižas kapeņu 4. kaps rāda, ka vijiņas un

zvārgulīši, pārmaiņus savērti, nēsāti kā kakla rota. Pie šās rotas

pieder arī br. karekļi (VI 13).

Ap kaklu valkāta arī blāvi zilo stikla zīlīšu rota, no kuras Veģu

kapenēs uzglabājušās niecīgas paliekas (I 6, V 26) vai arī tikai stikla

sakusumi. Šādu zīlīšu kakla rota atrasta Laukmuižas 4. kapā. Veģu

kapos nav iegūta neviena lentas veida aproce, kādu daudz Laukmui-
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žas kapenes bija daudz; kādas spiralaproces fragments atrasts Veģu
XI. kapā.

Dz. cilpiņa (V 16) ar kasīti (V 15) atrasta XV. kapa; tai tiešu pa-

rallēli devis Laukmuižas 2. kaps.
Mala trauku lausku Veģu kapos atrasts maz; tas iegūtas vienīgi

XIII., XIV. (VI 17) un XV. (VI 18) kapā, kā arī savrupatradumos

(VI 16, 19, 20).

Nozīmīgs ir kāds putna kaula fragmenta (V 28) konstatējums
XII. kapā, kam atbilst līdzīgs atradums Laukmuižas 2. kapā.

Veģu kapenēs iegūtā inventāra analizē mums rādīja ciešos tipo-

loģiskos sakarus, kādi pastāv starp šo inventāru un Dundagas Lauk-

muižas kapenēs konstatēto materiālo kultūru. Šī sakarība neapšau-
bāmi liecina, ka Veģu kapenes pieder laika posmam, ko nosaka

Laukmuižas kapenēs atrastās monētas, kuru terminus post quem ir

1310. gads; citiem vārdiem sakot: Veģu kapenes datējamas 14. gad-
simtā. Grūtāk ir noteikt, vai šīs kapenes pieder 14. gadsimta pirmai
vai otrai pusei un vai tās varbūt pat neiesniedzas 15. gadsimtā, jo
mūsu rīcībā pagaidām nav noteikti datēta materiāla, kas atļautu
fiksēt senlietu terminus ante quem.

Salīdzinot šīs viena un tā paša novada (Ziemeļkursas) un laika

kapenes savā starpā, mums, neskatoties uz viņu tuvo radniecību, kas

it īpaši izpaužas vīriešu kapu inventārā, jākonstatē diezgan nozīmīgas

atšķirības. Veģu kapeņu sieviešu apbedījumos pilnīgi trūkst lent-

veidīgo br. aproču, kas skaitā no B—2o atrastas gandrīz katrā Lauk-

muižas sievietes kapā; Veģos visai retas br. pakavsaktis ar stilizētiem

zvērgalvu galiem, kas lielā skaitā atrastas Laukmuižā; Veģos nav ne

lielo br. pakavsakšu, ne vīto br. kakla riņķu, ne spirālīšu galvas rotu,

ne vairogu gredzenu, kas visai parasti Laukmuižas kapenēs. Bet

kardināla atšķirība izpaužas pašā apbedīšanas rituālā: Laukmuižā

mirušie aprakti nesadedzināti, Veģos — sadedzināti. Esmu mēģinājis
šo Ziemeļkursas īpatnību, kur blakus ģindeņu kapiem sastopami

vienlaicīgi ugunskapi, iztulkot kā divu dažādu tautu īpatnību izpau-
dumu bēru rītā un piešķirt Laukmuižas ģindeņu kapus ar kursisko

inventāru kuronizētiem lībiešiem, bet Ziemeļkursas šā laika uguns-

kapus kuršiem. Valgales Veģu kapenēs konstatētais apbedīšanas rīts

un inventārs šāda uzskata pareizību šķiet it kā apstiprinām un pa-

svītrojam.
Bet pirms dēfinītīvi izšķirt Veģu kapeņu etniskās piederības jau-

tājumu, tais konstatētais apbedīšanas veids un senlietu materiāls ir

salīdzināms ar novērojumiem citās mums zināmās kuršu kapenēs.

Laimīga nejaušība atļauj šādam salīdzinājumam izlietot kādu tam

pašam laikam piederīgu un zinātniski izpētītu kuršu kapu, proti:
1932. gadā Kazdangas Roņos atsegtais ugunskaps ar tai atrastajām
monētām, diviem Venceslava II (1278—1305) (sudraba) Prāgas gra-

šiem un vienu Filipa IV (1285—1314) Tūras grasi, datēts 14. gad-
simtā un tā tad atbilst elementārām salīdzināšanas prasibām, jo ir

vienlaicīgs tiklab ar Veģu, kā ar Laukmuižas kapenēm.

Kazdangas Roņu kaps nebija uzglabājies pilnīgi intakts: tā viens

sāns bija norakts, ierīkojot pāri šīm kapenēm ejošā šaursliežu dzelz-

ceļa uzbērumu. Atlikusī daļa aptvēra vismaz 13 kv. m lielu laukumu,
sasniedzot centrālajā daļā 1,15 m lielu dziļumu. Kapa bedri sedza

ap 20 cm bieza pelēkas krāsas arama kārta; tumši pelēkajā kapa
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bedres pildījumā atrasts daudz ogļu, kalcinētu kaulu, metalla sen-

lietu fragmentu un trauku lausku; zem šā slāņa atradās plāna bāl-

ganu smilšu kārta, kas sedza biezāku sarkanas smilts slāni; dziļāk
zem tās sākās grants.

Šāds raksturs ir arī daudzām citām kopš ilgāka laika zināmām

vai pēdējos gados izpētītām kuršu kapenēm. Novērojumi, kas iegūti

līdzšinējos izrakumos, atļāvuši dziļāk ieskatīties kuršu apbedīšanas

paražās. Mirušo apbedīšanai kurši rakuši plašas un samērā dziļas
kapu bedres, kurās sakrāvuši sārtu un uz tā novietojuši mironi; tam

blakus uz sārta vai arī kaudzītēs, kapa bedres nomalēs, nolikuši

mirušā rotas, ieročus un darba rīkus, iepriekš šās piedevas ~nonāv-

ējot", salaužot un saliecot, lai arī tās, „mirušas" un sadedzinātas,

nokļūtu viņā saulē kalpot mirušajam. Sārtam sadegot, kapa bedrē

sabira mirušā kaulu drumstalas un sadegušās un sakusušās piedevu

paliekas un sajaucās tur ar sārta oglēm un pelniem.

Līdzšinējie novērojumi arī rādījuši, ka kuršu kapi nav masu

kapi, kāds ir parastais priekšstats par ugunskapiem, bet individuāli

kapi, kas labvēlīgos atraduma apstākļos droši atšķirami cits no cita.

Šo uzskatu apstiprinājuši pēdējo gadu izrakumi Priekules Beltēnos

un Užavas Silmalciemā. Te konstatētas ap 2,5 m garas, 1,0—1,25 m

platas un 0,8—1,1 m dziļas četrstūrainas kapu bedres ar taisnām

sienām un plakanu dibenu, kas pildītas sārta oglēm, kaulu drumslām

un senlietu paliekām un satura ziņā tā tad ne ar ko neatšķiras no

plašajām ugunskapu bedrēm, jo liekas, ka arī tais norisinājusies mi-

roņa sadedzināšanas procedūra. Chronoloģiskā ziņā šie četrstūrainie

bedru kapi piešķirami agrajam ugunskapu posmam 11. gadsimtam;

tipoloģiskā ziņā tais atspoguļojas agrāko ģindeņu kapu tradicijas.
Laiku gaitā notikusi pakāpeniska atraisīšanās no šīm reminiscencēm,

ieviesusies jauna kapu bedres forma, kas bija labāk piemērota miroņu

sārta ierīkošanai. Ar šo veidu mūs iepazīstina Kazdangas Roņu

kapenes.

Salīdzinot Valgales Veģu un Kazdangas Roņu kapu aprakstus,

mums jākonstatē to starpā nozīmīgas atšķirības, kas saskatāmas

kapu bedru lieluma, dziļuma un formas ziņā, kā arī tais apstākļos,
kādos atrodamas sadedzināto mirušo kaulu paliekas: Kazdangas

Roņos kalcinētie kauli izkaisīti pa visu plašo kapu bedri, bet Val-

gales Veģos tie parasti sakopoti nelielās lizdiņās, kaut gan 3 gadī-

jumos arī te konstatētas Kazdangas Roņu kapam līdzīgas plašas kapu
bedres. Šo parciālo saskaņu ievērojot mēs varētu apgalvot, ka Val-

gales Veģu kapenes mūs iepazīstina ar kādu trešo, līdz šim vēl ne-

pazītu kuršu ugunskapu veidu, un mēģināt tā izcelšanos izskaidrot

ar pāreju uz mirušo sadedzināšanu ārpus kapa bedres, vai arī šo

jauno kapu veidu uzskatīt par svešumā mirušo un sadedzināto, bet

dzimtenē aprakto kuršu kapu vietām; zināmu pamatu šādam apgal-

vojumam dotu Indriķa chronikā (XIV 5) pieminētais fakts, ka kurši

pēc nesekmīgā uzbrukuma Rīgai 1210. gadā savus kaujā kritušos

sadedzinājuši Daugavas otrā (kreisajā) krastā.

Šādi un līdzīgi secinājumi tomēr būtu pāragri, jo kaut gan kapu
veids un no tā loģiski rekonstruējamais bēru rituāls ir svarīgākais
elements katras kultūras grupas etniskās piederības noteikšanā, sava

ļoti nozīmīga loma te piekrīt arī kapos atklātajai materiālai kultūrai.
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Kaut cik droši spriedumi par kādas kultūras tautisko piederību iespē-

jami vienīgi tad, ja pilnos apmēros izmantoti abi šie atziņu avoti.

Piegriezīsimies tāpēc tagad Kazdangas Roņu kapa inventāra ana-

līzei. Še vispirms duras acīs piedevu bagātība: izpētītajā kapa daļā

iegūti 268 atradumi. Šo lielo atradumu skaitu tikai pa daļai var iz-

skaidrot otra, ne mazāk nozīmīga šā kapa īpatnība: lielākā tiesa kapā
atrasto senlietu ir salauztas vairāk gabalos; jo tomēr, arī izslēdzot no

šā atradumu skaita visus kopsaderīgos fragmentus, mēs saskaitītu ap

80 dažādu priekšmetu. Bet ne tikai piedevu bagātības ziņā Kazdangas

Roņu kapa inventārs tālu pārsniedz Veģu kapu komplektus: arī

daudzpusības ziņā tas ir pārāks. Kazdangas Roņu kapā apbedīts
karavīrs: to apliecina šai kapā atrastie ieroči. No zobena uzglabā-

jušies vienīgi roktura bronzas šķērsu fragmenti (X 3, 4), kamēr no

zobena asmens un no maksts apkalumiem nav uzglabājies neviens

fragments. Kapā atrasti arī trīs samērā maza formāta platasmens

cirvji (VII 3, 4, 5), no kuriem divi (VII 3, 4) ir stipri bojāti; divi šķēpi

(VII 1, 2) ir uzglabājušies samērā nebojāti, tāpat arī abi naži (VII 9)
un mazākā izkapts (VII 7), bet lielākā (VII 6) ir stipri saliekta. No

laužņiem tikai vienēji ir veseli (VII 8), pārējie divi stipri fragmentāri.
Mazs īlens (VII 10) un slēdzene (X 5) papildina šo dzelzs lietu krā-

jumu, kuram, blakus minot, ir diezgan maz kopēja ar Veģu kapos

atrastajiem dzelzs priekšmetiem; sevišķi jāuzsver, ka tur nav atrasts

neviens zemkopības rīks. Starp bronzas rotas lietām skaita ziņā

pirmā vietā stādāmas saktis. Visvairāk (apm. 10—15 eks.) atrasts

pakavsakšu (VIII 14—20, 22—24); to starpā sevišķi svarīga ir pakav-
sakts ar rēdžu galiem (VIII 14) kā specifiska vīriešu rota; interesanta

un reta forma ir saktiņai ar vertikāliem kona galiem (VIII 20); bez

tam pārstātas saktis ar magoņgalviņu (VIII 18), kuboktaedriskiem

(VIII 19), uzrotītiem (VIII 17) un apaļiem prizmu (VIII 15, 16) ga-

liem. Visām trim plākšņu saktīm, šķiet, bijusi vienāda forma (VIII

26), bet apļu saktis ir divējāda lieluma (VIII 21, 25). Sevišķi bagāta
ir kapā atrasto gredzenu kollekcija, no kuras attēlotos rādīti tikai

labāk uzglabājušies eksemplāri (VIII 1—13); te pieminami spirāļu

gredzeni no apaļas stieples (VIII 1, 7—9), vairoga gredzeni (VIII

3—4), gredzeni ar paplašinātu priekšpusi (VIII 2, 6, 13) un gredzeni
ar pītu (VIII 5, 10, 11) vai rievotu (VIII 12) priekšpusi.

Kakla riņķu fragmenti liecina, ka bijušas pazīstamas četras da-

žādas šās rotas formas. Parastākais ir no trim resnām br. stieplēm
vītais riņķis (IX 9), no kā uzglabājušies vairāk kā 20 fragmentu, kas

laikam pieder ne vienam, bet vairākiem eksemplāriem. īpatnēja
forma ir no 9 stieplēm savītais kakla riņķis (IX 7), no kāda atrasti

6 fragmenti, kas, liekas, pieder vienai rotai. Spriežot pēc līdzšinējiem

novērojumiem, šāds kakla riņķis ir tipiska vīriešu rota. Citi kakla

riņķi bijuši savīti no divām stieplēm (IX 8). Rekonstruējams arī vēl

ceturtais veids: uz aplī saliektas dzelzs (vai bronzas) stieples (IX 6)

savērtas stikla zīlītes. Valdziņā uzvērtai zīlīšu rotai piederīgas ir

kapā atrastās spirālītes, zvārgulīši, ripas piekariņi (IX 26, 29) un

droši vien jau pieminētie sudraba graši (IX 10—12). Gandrīz katra

kuršu vīrieša kapa neiztrūkstoša piedeva ir dārgmetallu svariņi, no

kuriem šai kapā uzglabājies līdzsvara rādītājs (IX 19) un kārbiņas

fragments (IX 20).

Bagāts ir aproču fragmentu krājums; tie pieder trim dažādam
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formām: visvairāk ir lentas veida aproču (X 9—11) ar bagāto pinuma
ornāmentu; retas turpretim ir platās aproces (X 11, 12), kuras, liekas,

nēsājuši vīrieši, un arī spirāļu aproces (X 6). Grūti nosakāma cauru-

motā un izrotātā br. stienīša (X 7) piederība; liekas, tas ir kāds važiņu
vainaga veids.

Bez šīm senlietām, kas ar diezgan lielu drošību rekonstruējamas
no atrastiem fragmentiem, iegūts liels skaits tādu metalla fragmentu,
kuru pirmatnējais veids vai piederība vairs nav noskārstama, kā,
piem., dažādas važiņas, cilpiņas (IX 24, 30), stieples, gredzentiņi v.

tml.; bet sprādzes (IX 2—4), apkalumi (IX 5) un sadalītāji (IX 1)

pieder jostām; daudz bronzas lietu ugunī pārvērtušās bezveidīgos
sārņos; visi no organiskām vielām (ādas, koka, dzintara, vilnas, li-

niem v. t. t.) pagatavotie priekšmeti iznīkuši bez pēdām, tā ka kapā
iegūtais materiāls tomēr ir tikai pirmatnējas lielākas bagātības vājš
atspulgs.

īpatu senlietu grupu sastāda kuršu kapos atrodamās miniatūrās

piedevas; Roņu kapā šai grupai pieskaitāmi 10 priekšmeti: 3 pakav-
saktis (IX 15, 16), 4 nazīši (IX 18), 1 vārpstas ripiņa (IX 14), 1 ceļu

aužamais dēlītis (IX 17) un viens ķemmes piekariņš (IX 13); trūkst

tikai citos kapos atrasto māla podiņu un mazo dzelzs cirvīšu. Daži

no šiem priekšmetiem ugunī sadeguši, citi uzglabājušies uguns ne-

skarti; nav novērots arī, ka tie būtu tikuši iepriekš sabojāti.
Otra savdabīga piedevu grupa kuršu kapos ir bronzas apkalumi

(X la, b; 2a, b) dzeramiem ragiem; uz tiem, cik zināms, nekad nav

novērotas uguns iedarbības pēdas: kapa bedrē tie, bez šaubām, no-

kļuvuši tikai pēc tam, kad sārts jau bijis nodzisis. Beidzamā senlietu

grupa ir daudzās māla trauku lauskas. Roņu kapā to atrasts 554;

spriežot pēc augšmalu veidojuma un ornāmentā, tās cēlušās vismaz

no 7 dažādiem traukiem (XI 1—13).
Tik bagāts un vispusīgs ir šā kapa inventārs. Nav nekāda pa-

mata nostādīt to vienā līmenī ar kādu Veģu vīrieša kapu inventāru.

Varētu varbūt mēģināt šo diferenci mīkstināt, pieņemot, ka Kaz-

dangas Roņos aprakts kāds labietis, bet Valgales Veģu kapenes pieder
mazāk turīgām aprindām resp. sociāli zemāk stāvošai sabiedrības

grupai. Tomēr Roņu kapā konstatētajā piedevu bagātībā izpaužas

ne tikai tīri saimnieciskas dabas diference. Šķietamai kapa materiā-

lai bagātībai ir reliģiski-ētiskas dabas cēloņi: tā ir īpatu apbedīšanas

paražu izpaudums.
Šīs paradoksālās tēzes pierādīšanai izmantosim vispirms minia-

tūrās piedevas (IX 13—18). Tās neapšaubāmi ir radu un tuvinieku

zieds mirušajam un nav uzskatāmas par tam piederīgo lietu atdari-

nājumiem, jo tad mēs nevarētu izskaidrot, kā vīrieša kapā varēja no-

kļūt tipisku sieviešu darba rīku — ceļu aužamā dēlīša (IX 17) un

vārpstiņas (IX 14) atdarinājums. Šais miniatūrās piedevās izpaudies

t. s. pia fraus, t. i. godbijīgās viltības motīvs, — tieksme obligāto

ziedojumu mirušajam izdarīt saimnieciski izdevīgākā kārtā.

Šādu ziedojumu veidu radījuši egoistiski motīvi, bet pirmām

kārtām, protams, ziedotāja mazturība. lespējams tāpēc pieņemt, ka

tais gadījumos, kur šādi motīvi nav spēlējuši noteicēju lomu, ziedi

mirušajam nesti īstu darba rīku un rotas lietu veidā. Tikai ar šādu

pieņēmumu var izprast to rotas lietu daudzumu, ar kurām ticis ap-

bērts mironis un kuru starpā atkal nav mazums tādu, kas labāk pie-
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stāv sievietei, nekā vīrietim; varētu, piemēram, aizrādīt uz daudzajām

saktīm, gredzeniem, kakla rotām v. t. t. Ka kuršu vīriešu kapu in-

ventārs senākos laikos, kad mirušos vēl apbedīja nesadedzinātus,

rotas lietām bijis daudz nabadzīgāks, pierāda retie mums līdz šim

zināmie 10. gadsimta ģindeņu kapi. Tā, piemēram, kādā Bunkas

muižas grantsbedrēs izraktajā 9.—10. gadsimta ģindeņa kapā atrastas

vienīgi šādas piedevas: 3 dažādi br. kakla riņķi, 2 br. aproces, 2 pa-

kavsaktis, 1 spirāļgredzens, 8 br. vijiņas, 2 dz. šķēpi, 1 nazītis ar

bronzas skārdu apkaltā makstī, 1 cirvis, laužņi un pieši. Ja nu mēs

vēl zinām, ka jau agrīnos 11. gadsimta ugunskapos blakus vispārīgai

piedevu bagātībai parādās arī miniatūrās piedevas, tad par šās bagār
tības iemesliem nevar būt nekādu šaubu: tā radusies mironim ziedus

nesot.

Šai ziedojumu grupai zināmā mērā pieskaitāmi arī dzeramie

ragi, kurus, skaitā no 3—6 un dažkārt pat vairāk, atrod ikvienā kuršu

kapā: tie ir kausi, no kuriem pēdējo reizi dzerts mirušajam par godu
un kas pēc tam iemesti kapa bedrē. Grūtāk turpretim ir izdibināt, vai

kuršu kapos atrastajām trauku lauskām arī piemīt ziedojuma rak-

sturs; uz šādām domām gan pavedina kapos atrodamie miniatūrie

trauciņi, bet šādi praktiski nelietojami trauki pazīstami arī agrā un

vidējā dzelzs laikmeta kuršu ģindeņa kapos.
No sacītā izriet, ka kuršu ugunskapu piedevās izšķiramas divas

senlietu grupas: mazākajā grupā ietelp mirušā personīgais īpašums,
lielākajā — radu un tuvinieku ziedojumi. Pagaidām, diemžēl, nav

iespējams šās divi grupas vienu no otras noteikti atšķirt; ir skaidrs,

ka Roņu kapā pirmajai grupai pieder zobens (X 3, 4), svariņi (IX 19,

20), pakavsakts ar rēdžu galiem (VIII 14), bet nav zināms, cik un

kādi šai grupā ietelp šķēpi, cirvji, naži, gredzeni, pakavsaktis, ap-

roces v. t. t.

No Kazdangas Roņu kapa analizēs secināms, ka pastāv kardināla

atšķirība starp šai un Valgales Veģu kapos novēroto bēru rituālu un

ka novērojamas diezgan svarīgas nesaskaņas arī šais kapenēs iegūto
senlietu starpā. Ja nu mēs, dibinoties uz mūsu drošajām zināšanām

par kuršu materiālās un garīgās kultūras izpaudumu veidiem, esam

spiesti Kazdangas Roņu kapu piešķirt kuršiem, tad, ja gribam kon-

sekventi turēties pie metodiskā pamatnoteikuma, ka zināmai tautai

zināmā laikā var būt tikai vienveidīgs apbedīšanas rituāls un vien-

gabalaina materiāla kultūra, mēs Valgales Veģu kapenes kuršiem pie-

šķirt nedrīkstam. Tādā gadījumā atliek vienīgi iespējamā un meto-

diski nepieciešamā hipotēze, ka Valgales Veģu kapenes pieder lībie-

šiem.

Mūsu zināšanās par Kursas lībiešu apbedīšanas paražām šāds

pieņēmums nekāda apvērsuma neradītu. Tukuma jaunajā tirgus lau-

kumā 1935. gadā izpētītie 11. gadsimta kapi noskaidrojuši, ka Kursas

lībieši savus mirušos parasti apbedījuši nesadedzinātus, bet ka ģin-

deņu kapu starpā nav reti arī ugunskapi, pie kam kapa bedrē, kurai

dažkārt ir ģindeņkapa forma, ievietotas sadegušo kaulu drumslas un

ap tām piedevas. Kaulu drumslas parasti novietotas vienā vai vai-

rākās lizdās kompaktā masā, bet piedevas kapā ieliktas nebojātā

veidā, kaut gan dažos, visai retos gadījumos kapos konstatēti arī

atsevišķi bojāti priekšmeti.
Analogu apbedījuma veidu rada Valgales Veģu kapenes, bet ar
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to starpību, ka še nav konstatēts neviens ģindeņa kaps, un ugunskapu
uzbūvē ir pilnīgi zudušas ģindeņkapu reminiscences. Šis fakts at-

balsta izteikto pieņēmumu, ka Valgales Veģu kapenēs apbedīti lībieši.

Zināmu disonanci šādā vispārinājumā ienes tas apstāklis, ka Veģu

kapenēs blakus kapiem ar mazām kaulu lizdām konstatēti arī četri

kapi (X, XI, XIV un XV), kas aizņem plašus laukumus, kuros kauli un

senlietas izkaisīti pa visu bedri. Tomēr šās parciālās saskaņas vien

nepietiek, lai pieņemtu, ka šais trīs kapos apbedīti kurši; še atspo-

guļojusies vienīgi kuršu fūnerālo rītu ietekme.

Valgales Veģu kapenes tā tad datējamas lb. gadsimta un piešķi-

ramas tai laikā še dzīvojošiem pa daļai kuronizētiem lībiešiem.

Ed. Šturms.
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Izrakumi Sabiles „Krievu kapos".

Vēstures skolotāju kursu dalībnieki 1936. g. 4. jūlijā ekskursijā

pa Kurzemi iegriezās arī Sabiles „Krievu kapos", lai apskatītu plašo
vēlā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku. 108 uzkalniņu lielais

kapulauks atrodas Sabiles pilsētas zemē apm. 1 km no pilsētas,
Abavas kreisajā krastā, priežu mežiņā (1. att.). Uzkalniņu lielums

svārstās no 4 līdz 14 m diametrā, tie 0,23 — pāri par 2,00 m augsti,

pa lielākai daļai apaļas formas. Pilsētas tuvums veicinājis interesi

par kapulauku, kas pirms un pēc kara izpaudusies arī nevēlamā

uzkalniņu postīšanā un sarakšanā, ko izdarījuši mantas meklētāji

un ziņkārīgie. Pašlaik neskartu uzkalniņu plašajā kapulaukā vairs

nav iespējams atrast. Sākot ar 1867. g. „Krievu kapos" izdarīti

arī zinātniski pētījumi. 1867. gadā A. Bīlenšteins šeit izracis 1 uzkal-

niņu, bet 1895. g. S. Bogojavļenskis 17 uzkalniņus, no kuriem jau
toreiz 10 izrādījušies sapostīti. 1928. g. jūnijā 1 uzkalniņu „Krievu

kapos" izracis R. Šņore, bet tā paša gada oktobrī prof. Fr. Balodis

ar ūniversitātes vēstures studentu ekskursiju izpētījis 7 uzkalniņus.
1936. g. jūlijā sakarā ar vēstures skolotāju ekskursiju 2 uzkalniņus

„Krievu kapos" izpētījusi E. Šņore.

Tā kā A. Bīlenšteina
1

un S. Bogojavļenska
2

izrakumi ir jau publi-

cēti, šinī rakstā apskatīti izrakumi, kas Sabiles „Krievu kapos" izda-

rīti sākot ar 1928. gadu.
1. uzkalniņš.

Izpētījis R. Šņore. Uzkalniņa izrakumu gaita un rezultāti īsumā

šādi: uzkalniņš zems, tikai 60 cm augsts, tā diametrs 5,20 m. Noro-

kot uzkalniņu, zem 15—17 cm biezas humus kārtas sākās dzeltena

irdena smilts, kurā bija novērojamas atsevišķas dedzinātu cilvēku

kaulu drumslas un retas oglītes. 30—60 cm dziļumā visā uzkalniņā
konstatēti dažāda lieluma pelnu plankumi un dedzinātu cilvēku

kaulu un oglīšu kaudzītes. 55—60 cm dziļumā tieši virs neaizkārtās

dzeltenbrūnās smilts pamata pelnu plankumi brīžiem it kā saplūda
vienā nepārtrauktā slānī, kas saturēja sevišķi daudz ogļu. Senlietu

atradumi bija izkaisīti dziļumā no 15 līdz 60 cm; tie atrasti ne grupās,
bet visā uzkalniņā izklaidus, izņemot 1 m platu joslu gar uzkalniņa

malām, kur atradumu nemaz nebija. Dedzināto kaulu drumslas at-

rastas gan kaudzītēs, gan sporādiski izkaisītas arī gar uzkalniņa ma-

lām un dažreiz arī humus kārtā. 60 cm dziļumā tieši zem uzbērtā

uzkalniņa sākās tīra dzeltenbrūna smilts, kas 90 cm dziļumā pārgāja

grantī.

Uzkalniņa atrasti sīki apkusuši bronzas priekšmetu fragmenti,
dažas stikla un emaljas krelles un 3 māla trauku lauskas (5., 7. att.).

Paplašinot tranšeju ārpus uzkalniņa S virziena konstatēts sapos-

tīts apbedījums — līdzenais skeletkaps, kura virziens bijis vai nu

NW—SO jeb SO—NW.
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2. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 1).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņam apaļa forma, tā diametrs

6,5 m, augstums 85 cm. Uzkalniņa vidū un W malā bija redzamas

agrāko postījumu bedres. Norokot uzkalniņu, zem 16 cm biezās

humus kārtas sākās gaišdzeltena smilts, kurā 30—35 cm dziļumā

1. att. Sabiles "Krievu kapu" situācija un plāns.

(Plānu zīmējis R. Šņore 1928. g.).
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iezīmējās senāk ierakto bedru kontūras. Bedru vietā 40 cm dziļi
atrastas 2 bronzas spirālītes un 2 dzelzs priekšmetu fragmenti. 50 cm

dziļumā no uzkalniņa virsas pāri visam uzkalniņam izplētās 3—4,5

cm biezs tumšpelēks pelnu un sīku oglīšu slānis, kas pret malām

bija plānāks nekā uzkalniņa vidū. Šo slāni uzkalniņa vidū bija sa-

postījusi agrāk ieraktā bedre. 90 cm dziļi uzkalniņa O malā konsta-

tēts sapostīts skeletkaps — cilvēka rokas stilba kauls un galvas kausa

fragmenti, un tā tuvumā uzkalniņa centrā atrasti izkaisīti: sudraba

piekariņš — arābu dirhems, dzintara krelle un villaines (?) izrotājuma

profilēti bronzas cilindrīši (7. att.). Dažus centimetrus zem minē-

tiem atradumiem sākās nekustināta, tīra, gaišdzeltena smilts.

3. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 2).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņš 73 cm augsts, tā diametrs

N—S virzienā 4,50 m, bet O—W virzienā 5,50 m. Uzkalniņam iega-
rena forma, tas stipri izplūdis un sarakts. Zem 14—16 cm biezās

humus kārtas sākās cieta it kā nomīdīta brūni-dzeltena smilts ar ne-

lieliem bāldzelteniem plankumiem pa vidu. 38 cm dziļumā uzkalniņā

bija novērojams 4—6,5 cm biezs pelnu slānis ar sīkām oglītēm, kuru

bija skārusi agrāk ierakta bedre. Te atrada izkaisītas sekojošas sen-

lietas: stikla divkāršas krelles, bronzas profilētu cilindrīti, 3 bronzas

spirālītes un bronzas spirālaproci (7., 8. att.). 70 cm dziļumā iezīmējās
vairāki plankumi, no kuriem vienā, uzkalniņa centrā, atrastas vai-

rākas māla poda lauskas (5. att.) un dzintara krelle (7. att.). Kādā

citā pelnu plankumā uzkalniņa SO stūrī atrastas kāda cita trauka

lauskas (4. att. :3). Apm. tai pašā dziļumā uzkalniņa NW stūrī kon-

statēts kāds traucēts apbedījums, no kura uzglabājies no sava pirmat-

nējā stāvokļa izkustināts, ar seju uz zemes gulošs galvaskauss. Bla-

kus tam atradās netraucēts slikti apdedzināts māla pods ar tumšu

virsu (4. att : 1), kura abās pusēs NW—SO virzienā bija uzglabā-

jušās koka šķirsta sienu pēdas. Māla pods bija novietots tieši uz ne-

cilātas zemes, zem tā sākās necilāta gaiša smilts. Uzkalniņa centrā

ieraktā bedre sniedzās vēl 15 cm dziļi necilātā zemē.

4. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 3).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņa diametrs 4,60 m, augstums

23 cm, tā forma šķērsgriezumā segmentveidīga. Humus kārtā, kas

16 cm bieza, 14 cm dziļumā uzkalniņa vidū atrasta māla trauka

lauska, bet NW malā otra. Tūlīt zem humus kārtas iezīmējās divi

tumši apm. 15 cm biezi plankumi, viens gaišāks uzkalniņa vidū un

otrs tumšāks uzkalniņa SW stūrī, kuros abos atrada māla trauku

lauskas un dzelzs priekšmetu fragmentus (8. att.). Zem šiem diviem

parādījās trešais plankums tranšejas vidū, kas bija 19 cm biezs un

izbeidzās 51 cm dziļumā no uzkalniņa virsas. Šis plankums saturēja

pelnus, sīkas oglītes un daudz trauku lausku ar rupju, apmestu virsu

(5. att.). Zem šā plankuma sākās tīra, gaišdzeltena smilts.

5. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 4).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņa diametrs N—S virzienā 4,35

m, O—W virzienā 4,20 m, augstums 25 cm. Zem 13 cm biezās humus

kārtas sākās tumšbrūna smilts, izraibināta ar baltām punktīm. Uzkal-

niņa vidū jau humus kārtā iezīmējās tumšpelēks plankums, kas snie-

dzās iekšā gaiši brūnganā uzbērtā uzkalniņa zemes slānī, pamazām



2. att.: Skūts uz uzkalniņu Nr. 9 pēc velēnas noņemšanas no NW.

4 att. Keramika no Sabiles „Krievu kapiem".

1, 3 — uzkalniņš Nr. 3; 2 — uzkalniņš Nr. 8. Valsts vēsturiskais mūzejs.



5. att. Keramika no Sabiles „Krievu kapiem.

1, 2— uzkalniņš Nr. 9; 3, 6 — uzkalniņš Nr. 5; 4 — uzkalniņš Nr. 7; 5 — uz-

kalniņš Nr. 3; 7 — uzkalniņš Nr. 1; 8
— uzkalniņš Nr. 4, apm.1/1

Valsts vēsturiskais mūzejs.



6. att. Uzkalniņa Nr. 9 ugunskapa senlietas; apm.1/1

Valsts vēsturiskais mūzejs.



7. att. 1
—

krelle uzk. Nr. 5; 2—5 krelles uzk. Nr. 3; 6—8, 11
—

krelles uzk.

Nr. 1; 9 — dzintara krelle uzk. Nr. 2; 10
— dzintara krelle uzk. Nr. 3; 12, 13

—

br. profilēti cilindrīši ar auduma paliekām uzk. Nr. 2; 14 — sudraba arabu dir-

hema averss un reverss uzk. Nr. 2; 15
—

br. spirālīte ar auduma paliekām uzk.

Nr. 3; 16 — br. spirālīte uzk. Nr. 10; 17 — br. profilēti cilindrīši uzk. Nr. 5;
18, 20 —

br. apkaluma plāksnītes — uzk. Nr. 10; 19 — br. cilindrītis uzk. Nr. 4;
21

—
br. vīta kakla riņķa fragments uzk. Nr. 9; 22

—
br. siksnas gala apkalums

uzk. Nr. 10, apm. 1/1 Valsts vēsturiskais mūzejs.
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sašaurinoties līdz 58 cm dziļumam. Šis plankums saturēja nedaudzas

lielākas oglītes. 40 cm dziļumā minētam plankumam apkārt 10—15

cm atstatumā iezīmējās tumšākas krāsas zemes riņķis, kas izbeidzās

58 cm dziļumā. 62 cm dziļi no uzkalniņa virsas NO—SW virzienā

parādījās četrstūraina kapa bedre ar noapaļotiem stūriem un katla-

veidīgu lēzenu dibenu, kas izbeidzās 78 cm dziļumā. Šai, domājams
skeletkapā, neatrada nekādu kaulu pēdu, bet 37 profilētus bronzas

cilindrīšus un lodveidīgu zaļa stikla krelli (7. att.). Nedaudz tālāk

atrastas 2 māla trauku lauskas ar svītru ornāmentu (5. att.).

6. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 5).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņa diametrs virzienā no N uz

S 5,00 m, no O uz W 5,50 m, augstums 37 cm. Zem 10—12 cm biezās

humus kārtas sākās tumši-brūnganas smilts slānis ar retām, sīkām

oglītēm. 36 cm dziļumā uzkalniņa vidū iezīmējās tumšs nepareizas
formas 30 cm biezs pelnu un ogļu plankums, un uzkalniņa malās pa-
rādījās 10—25 cm biezs pelnu un oglīšu slānis, kas pārklāja visu

uzkalniņu, ieslīgdams uzkalniņa vidū gandrīz līdz pirmatnējam zemes

līmenim. Zem šā slāņa NO—SW virzienā iezīmējās sekla, četrstū-

raina 2,50 m gara un 1,07 m plata kapa bedre ar noapaļotiem stū-

riem. Kapa bedrē neatradās ne kaulu, ne senlietu pēdu.

7. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 6).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņš atradās kapulauka pašā
NO stūrī, tā O malai pāri gāja lauku ceļš. Uzkalniņa diametrs vir-

zienā no N uz S 5,30 m, bet no W uz O 4,10 m, augstums 30—60 cm.

Zem 12 cm biezās humus kārtas uzkalniņā sākās tumšdzeltena uz-

bērta smilts. Dziļāk konstatēts pelēks pelnu slānis (raksturīgs arī

citiem „Krievu kapu" uzkalniņiem), kas jau agrāk bija sarakts un

par kuru liecināja tikai smiltīs izkaisītie pelni un oglītes. 50 cm dzi-

ļumā sajauktā zemē atrasti: dzelzs adata (8. att.), bronzas stiepules

riņķīši un profilēti cilindrīši, no kuriem bija veidots ugunskrusts,
kas vāji turējās vilnas diegos, daži dzelzs priekšmetu fragmenti un

māla trauka lauskas (5. att.). 60 cm dziļumā uz necilātās zemes

virsas atrasta bronzas pakavsakts (8. att.).

8. uzkalniņš (prof. Fr. Baloža izrak. pārskata uzk. Nr. 7).

Izpētījis prof. Fr. Balodis. Uzkalniņš apaļas formas, tā diametrs

4,20 m. Zem 14 cm biezās humus kārtas 37 cm dziļumā parādījās
5—7 cm biezs pelnu slānis, kas pārklāja visu uzkalniņu. 62 cm dzi-

ļumā no uzkalniņa virsas, tīrā, mazliet tumšā smiltī iezīmējās N—S

virzienā stipri satrūdējuša koka šķirsta malas, kurām visapkārt da-

žus centimetrus atstatu vēl bija saredzamas kapa bedres kontūras.

2—2,5 cm biezās un 21 cm augstās šķirsta sienas vislabāk iezīmējās

galvgalī, bet kājgalī tās bija sapostījusi uzkalniņā ieraktā bedre.

Šķirsta griesti un grīda nebija vairs konstatējami. Šķirsts kājgalī

bija šaurāks nekā galvgalī, kur tam ar šķērssienas palīdzību bija
ierīkots nodalījums māla trauka novietošanai (3., 4. att.). Šķirstā
netraucētā stāvoklī konstatēts stipri satrūdējis cilvēka galvaskauss
bez apakšžokļa, kas bija mazliet pagriezts pret W. Kapam blakus uz-

kalniņa W malā iezīmējās 7 cm biezs neliels pelnu un oglīšu plan-
kums.



9. uzkalniņš.

Izpētījusi E. Šņore. Uzkalniņam bija apaļa forma, tā diametrs

8 m, augstums 98 cm. Uzkalniņa centrā bija skaidri redzama ierak-

tas bedres vieta (3. att.). Zem 12 cm biezās humus kārtas uzkalniņa
NW sektorā iezīmējās paliels pelēks pelnu plankums ar sīkām oglī-
tēm, kas sašaurinoties sniedzās līdz 65 cm dziļumam. Šai plankumā

3. att. Sabiles „Krievu kapu" uzkalniņš Nr. 8.

dažādā dziļumā atrasti: bronzas vīta kakla riņķa fragments, sīki

bronzas važiņas fragmenti, māla trauka lauska un vairāki kal-

cinētu kaulu fragmenti. Kalcinētu kaulu un senlietu fragmenti
šai dziļumā atradās arī pārējā uzkalniņā (5., 7. att.). 92 cm dziļumā

uzkalniņa gaišdzeltenā smiltī no jauna parādījās 3—4 cm biezs

pelnu slānis ar palielām oglītēm, kas ar pārtraukumiem pārklāja gan-

drīz visu uzkalniņu. 90 cm dziļumā NNW—SSO virzienā uzkalniņa

480



481

centra iezīmējās ugunskaps, kas sniedzās 17 cm necilātā zemē, satu-

rēja apkusušus bronzas priekšmetu fragmentus (6. att.) un lielākā

skaitā kalcinētu kaulu fragmentus un ogles.

10. uzkalniņš.

Izpētījusi E. Šņore. Uzkalniņš bija iegarenas formas, tā diametrs

N—S virzienā 4 m, W—O virzienā 5 m, augstums 45 cm. Zem 15 cm

biezās humus kārtas uzkalniņā iezīmējās gandrīz nepārtraukts pelnu
slānis ar oglītēm un izkaisītu kalcinētu kaulu un senlietu fragmen-
tiem (7. att.). 53 cm dziļumā uzkalniņā iezīmējās ugunskura palie-
kas ar pārogļojušamies pagalēm. Ugunskurs izbeidzās 58 cm dziļumā,
kad sākās gaiša necilāta smilts.

No augšējā uzkalniņu apraksta redzams, ka tie ir uzbērti no

smiltīm, tais parasti apbedīts viens mirušais, pie kam pie apbedīšanas
liela loma bijusi ugunsrītiem, par ko uzkalniņos liecina pelnu un

sīku oglīšu slāņi un pelnu plankumi. Mirušie apbedīti gan sadedzi-

nāti, gan nesadedzināti. No izpētīto uzkalniņu kopskaita — 18 uzkal-

niņiem, prof. Fr. Baloža izpētītos 7 uzkalniņos, tāpat A. Bīlenšteina

izraktā uzkalniņā konstatēti skeletkapi, pārējos 10 — ugunsapbedī-
jumi. Kā skeletu, tā ugunskapi pa lielākai daļai ierakti necilātā zemē

un pāri tiem uzbērts uzkalniņš, bet dažos gadījumos mirušais guldīts
arī uz necilātas zemes virsas. Divos gadījumos novērotas satrūdējušu
koka šķirstu paliekas, kas samērā labi bija uzglabājušās 8. uzkalniņā

(3. att.). No 8 izpētītiem skeletkapiem divos gadījumos konstatēts

N (galva) — S virziens, 1 gadījumā tas likās būt NW—SO, 2 gadīju-

mos NO—SW un 3 gadījumos tas nebija nosakāms. Grūtāki kapu
virziens noteicams ugunskapiem. Sārta paliekas nereti izkaisītas pa
visu uzkalniņu, dažreiz tās novietotas atsevišķās lizdās (kā uzk. Nr. 9).

Uzkalniņā Nr. 9 ugunskapa virziens bija no NNW uz SSO, 5 uguns-

kapiem tas nenosakāms, 3 uzkalniņos N—S virzienā stiepās ogļu slā-

nis ar pārogļojušamies pagalēm, turpretim 10. uzkalniņā pārogļoju-
šās ugunskura pagales stiepās W—O virzienā.

Mirušie Sabiles „Krievu kapos" nav apveltīti bagātām piedevām.
No rotas lietām minamas stikla, dzintara un bronzas stiepules krel-

les, kāds sudraba piekariņš — arābu dirhems, bronzas pakavsaktis

ar četrkantainiem galiem, bronzas spirālaproces un bronzas vītu

kakla riņķu fragmenti. „Krievu kapu" pakavsakts tips ar četrkan-

tainiem galiem un šķērsgriezumā smaili-ovālu jeb rombisku loku,

raksturīgs vēlā dzelzs laikmeta I. posmam (9., 10. gs. pēc Kr.). Kapu
datēšanai atrastā arābu monēta nav no svara. Latvijā atrasto arābu

dirhemu lielais vairums pieder 9. un 10. gs.
3

.
Tomēr kā piekariņi tie

lietoti arī vēl vēlākos laikos. Vairākkārt atrastas jostas apkalumu

plāksnītes (7. att.: 18, 20) un siksnas apkalumi (7. att. : 22). Intere-

santi ir siksnas apkalumi, kam vienā galā apaļa podziņa, bet otrā —

sprauga siksnas iestiprināšanai. Šāda veida apkalumi, kas „Krievu

kapos" atrasti 9 eksemplāros, Latvijā samērā reti. Bīlenšteina izpētītā

kapā 7 šādi apkalumi kopā ar uz ādas uzvērtām bronzas spirālītēm

sastādījuši kopīgu rotu. Tieša parallēle atrodama 1936. g. Salaspils
Laukskolā izpētītā kapā (Nr. 2), kur bronzas spirālītes ar šādiem ap-

kalumiem galā bārkšķveidīgi nokarājušās no jostas. Līdzīgi apkalumi

atrasti arī Ciemaldes 5. kapā. Minētie kapi datējami 10. gs. Bīlenšteina

un Bogojavļenska izrakumos atrasts arī pa bronzas jostas sprādzei.
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Pirmā no tām
4 ir vēlā dzelzs laikmeta pirmā posmā parasta tipa, tai

parallēle atrodama arī jau minētā Laukskolas 2. kapā. Otrai jostas
sprādzei 5

līdzīga atrasta Vecsaules pag. Čapānos. No karavīra piede-
rumiem atrasti: bronzas piesis, dzelzs uzmavas šķēps un dzelzs iedzītņa
bultas gals. Piesis (8. att. :1) darināts no šķērsgriezumā četrkantai-

nas plāksnītes, ar īsu dzeloni un uzliektiem, satītiem galiem. Šā tipa
piesis Latvijā ir vienīgais man pazīstamais eksemplārs. Līdzīgi pieši
atrasti Austrumprūsijā, kur Gērte

6
tos raksturo kā Klaipēdas savrup-

formu. Bultu smaiļi Latvijā kapos ir ļoti reti, lielākā skaitā tie pazīs-

tami no pilskalnu izrakumiem. „Krievu kapos" atrastam bultas smai-

lim (8. att. :3) līdzīgs, nedaudz platāku asmeni, atrasts Igaunijā,
Allatzkiwwi7

.
Kā bultas smailis, tā uzmavas šķēps varētu piederēt

10. gs. Vairākos „Krievu kapu" uzkalniņos atrasti bronzas skārda

profilēti cilindrīši ar audumu paliekām, kas liecina par villainēm ar

bronzas izrotājumu. No savrupatradumiem jāmin vēl dzelzs nazis ar

bronzas stiepuli notītu kātu (8. att. : 6) un akmens galodiņa (8. att. : 8).

Visbiežāk, gandrīz katrā uzkalniņā, atrastas māla trauku lauskas, jo
traukiem apbedīšanā piekritusi svarīga loma. Pa lielākai daļai trauki

uzglabājušies tikai fragmentos, atrasti tikai divi veseli trauki. Trauku

raksturs ir dažāds: trīs uzkalniņos atrasti roku darināti trauki ar ap-

mestu virsu (5. att. :5, 8; 4. att. :2), bez iemalas, gandrīz taisnām

sienām, kādi raksturīgi jau priekškristus dzelzs laikmeta apmetnēm
8

.

Trauku formas un technika reizēm piedzīvo ilgu mūžu, mazā mērā

pārveidodamies, kā to pierādījuši izrakumi citos kapulaukos, tā piem.,
Skrīveru pag. Lielrutuļos 11. gs. kapā atrasts roku darināts primi-

tīvs māla pods ar nagu iespiedumiem un — Salaspils pag. Lauk-

skolā 10. gs. kapā māla podiņš ar apaļa kociņa iespiedumiem — ke-

ramikas tipi, kas sastopami jau priekš Kristus dzimšanas. Pēc prof.
Fr. Baloža datējuma arī

„
Krievu kapu" primitīvā keramika pieder

vēlajam dzelzs laikmetam. Arī pārējiem šeit atrastiem traukiem ir

samērā agras formas. Tā 5. att. : 1, 2 un 4. att. : 3 lausku raksturs

tuvs Salenieku tipa akmens krāvumu agrā un vidējā dzelzs laikmeta

keramikai.

No augšā teiktā secināms, ka Sabiles ~Krievu kapi" datējami
10. gs. Pastāv domstarpības par Sabiles uzkalniņa etnisko piederību.
Ed. Šturms izteicis domas

10

,
ka šos uzkalniņus atstājuši lībieši, kas

ap 1000. g. un jau agrāk pārcēlušies no Kurzemes uz jaunām dzīves

vietām Rietumvidzemē. Etniskās piederības jautājuma galīgai no-

skaidrošanai nogaidāmi turpmāki atradumi kā vēlā dzelzs laikmeta

I. posmā līdz šim atradumiem nabagā Kurzemē, tā lībiešu kultūras

novados Vidzemē. Salīdzinot Vidzemes agrākā lībiešu kapulauka (Sa-

laspils pag. Laukskolā) senlietas ar tā paša laika Sabiles „Krievu

kapu" inventāru, redzama krasa atšķirība — Laukskolā cita kapa

forma, senlietās stipras Skandināvijas un austrumu ietekmes, turpre-
tim „Krievu kapos" šīs svešās ietekmes nav novērojamas. Tādēļ iespē-

jams, ka „Krievu kapu" uzkalniņi būs jāpiešķir kuršiem, kā to da-

rījis prof. Fr. Balodis
11

.

E. Šnore.
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1 Sitzungsberichte der kurlāndischen Gesellschaft fiir Literatur und Kunst.
1864—1871 (Never Abdruck), 309.—312. lpp. Sk. Ed. Šturms, Zur Vorgeschichte der

Liven (ESA X) 5. att.

2 TpyAbi X Cbt3fla bt> PHrfe. 1896, 111 (1896), 104.—106. lpp.
3 R. Šņore, Monētu atradumi Latvijā, Latv. konvers. vārdn. 1936.

* Ed. Šturms, op. cit., 5. att. :6.

5 Līdzīga Kruse, Necrolivonica, Tab. 9 :6.

8 Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, 340. lpp., attēls 277a.

7 Katalog der Ausstellung zum X archāologischen Kongress m Riga 1896,

111. lpp., 28. tab. : 17.

8 V. Ginters, Beitrāge zur vorromischen Eisenzeit Lettlands, Congressus se-

cundus (1930), 159.—161. lpp.
8 Senatne un Māksla II (1936), 41. lpp.
10 Ed. Šturms, op. cit. 36. lpp. v. sek.

11 Fr. Balodis, Latviešu aizvēsture (1930), 27. lpp.



484

8. att 1
— bronzas piesis, savrupatradums; 2

— dzelzs adata uzkalniņā Nr. 7;
3 — dzelzs bultas gals, savrupatradums; 4

— bronzas pakavsakts uzkalniņā Nr. 7:
5

— dzelzs priekšmeta fragments uzkalniņā Nr. 4; 6 — dzelzs nazis ar bronzas
stiepuli aptītu rokturi, savrupatradums; 7 — bronzas spirālaproce uzkalniņā Nr. 3;

8 — akmens galoda, savrupatradums, apr. 1/1
2, 4, 5, 7, 8 — Valsts vēsturiskais mūzejs; 1, 3, 6

— Kara mūzejs.
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VALSTS KRĀTUVES

MŪzejs un skola.

Valsts vēsturiskā mūzeja uzdevums ir sakopot, pārzināt un sa-

glabāt visus mūsu zemes senvēstures un vēstures pieminekļus, lai tie

sistematizēti noderētu kā svarīgi, viegli pieejami avotu materiāli

Latvijas vēstures un kultūras pētīšanai. Šie uzdevumi pēc būtības

muzejam ir kopēji ar Valsts archīvu, un mūzeju tāpēc, ciktāl tas

kalpo tīri zinātniskam pētīšanas darbam, varētu uzskatīt par mūsu

zemes un tautas materiālās kultūras pieminekļu centrālo archīvu.

Bet Valsts vēsturiskajam mūzejam ir vēl otrs, ne mazāk svarīgs
pienākums, proti mūzejs, savas kollekcijas publiski izstādot, cenšas

kalpot tautas izglītībai un tautas nācionālai un valstiskai audzinā-

šanai. Reālizējot šos tautas izglītības un audzināšanas uzdevumus,
mūzejam ne tikai noderīga, bet taisni nepieciešama visciešākā sa-

darbība ar mūsu skolām. Šīs sadarbības sevišķs pamatojums, šķiet,
ir lieks. Bet tāda sadarbība iespējama tikai, ja mūzejs ar īpatnējiem,
tā rīcībā esošiem līdzekļiem cenšas līdzdarboties jaunatnes audzinā-

šanas darbā un mūsu skolas no savas puses cenšas un spēj vispārējās
mācības programmas robežās savus audzēkņus iepazīstināt ar mūzeja
izstādītām mūsu senās kultūras liecībām.

Valsts vēsturiskajā mūzejā ir senvēstures, etnogrāfijas, vēstures

un baznīcas mākslas nodaļa. Mūzeja nodaļu izstāžu telpās sistēma-

tiski un uzskatāmi izstādīta mūzeja kollekciju svarīgāko un rakstu-

rīgāko pieminekļu rūpīga izlase. Ņemot vērā izstāžu illūstrātīvo ma-

teriālu — foto-attēlus un kartes, kā arī paskaidrotājus uzrakstus par

atsevišķo kultūras grupu un parādību laiku un etnisko piederību,
katrs kaut cik uzmanīgs apmeklētājs mūzejā spēj viegli orientēties.

Mūzeja apskatē pieturoties mūzejā viscaur ievērotam chronolo-

ģiskam iekārtojumam, apmeklētājs senvēstures nodaļā iepazīstas ar

mūsu zemes kultūras pirmsākumiem agros priekškristus posmos.

Vēro, kā no pirmatnējas mednieku un zvejnieku kultūras akmens

laikmetā notiek pāreja uz citām saimniecības un sadzīves formām,

kā pamatā jau saskatāma sākumā vēl primitīvā zemkopība. Turp-

mākās telpās skatītājs redz mūsu ēras sākumā pēkšņi iestājamies

bagātai attīstītai metalla kultūrai, saskata atsevišķās kultūras grupās

senlatviešu cilšu īpatnības, kas izpaužas rotu, ieroču un darba rīku

formās, kā arī apbedīšanas paražās. Izsekojot šim kultūras uzplau-
kumam tālāk līdz mūsu senvēstures beigu posmam 12. gadsimtenim,

redzam, kā pārmainās mūsu tautas vēsture. Vāciešiem pārtraucot

tās patstāvību, iezīmējas mūsu kultūras materiālā pamazām noteikts

atslābums un sastingums. Tikai ar laiku pārveidojot un piemērojot

savam garam pārņemtas vācu kultūras formas un sakausējot tās ar
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nepārtrauktām senām tradicijām, izveidojās jaunas īpati latviskas

rotu un priekšmetu formas, kuru uzplaukums vērojams sevišķi sākot

ar 17. gadsimteni. Mūsu tautas kultūras tālāko attīstību 18. un 19.

gadsimtenī rāda etnogrāfijas nodaļa, kurā sakopotie audumi un tērpi
ienes apbrīnojamu krāsainību un krāšņumu.

Tādā veidā apskatot mūzeja kollekcijas, interesents var izsekot

ne tikai mūsu kultūras vispārējai attīstībai un gaitai, bet arī visām

atsevišķām dzīves un nodarbības nozarēm. Cenšoties sniegt skaidru

un uzskatāmu ainu par tēlojamo nozaru attīstību, mūzejs grib, lai

latviešu tautas senie kultūras sasniegumi tiešām taptu par visas tautas

kopmantu, stiprinot tās nācionālo pašapziņu un vienotības sajūtu.

ledziļinoties un pārdzīvojot mūsu senatni, mēs gūstam neatsveramas

pozitīvas vērtības un ierosinājumus mūsu tagadnes kultūras veido-

šanā.

Šī ārkārtīgi svarīga un atbildīga uzdevuma realizēšana atrodas

vēl tikai savos pirmsākumos.
Kas šim jautājuma darāms musu skolām un ka izveidojama mi-

nētā nepieciešamā skolu un mūzeja sadarbība?

Šim sadarbības jēdzienam nekādā ziņā neatbilst līdzšinējās tīri

ārējās neizveidotās mūzeja un skolu attiecības, kas izpaužas retos

vairāk vai mazāk nejaušos mūzeja apmeklējumos un šo apmeklējumu
veidā.

Sacītais, saprotams, nav attiecināms uz mūsu provinces skolām,
kuras labākā gadījumā tikai reizi gadā jeb pat visā mācības gaitā

spēj saviem audzēkņiem rādīt Rīgas mūzejus. Bet mani novērojumi
attiecas taisni uz Rīgas skolām, kuru klases pēdējos gados tiešām

arvien biežāk sastopamas mūzejā. Neievērojot to, informācija par

Rīgas mūzejiem arī vēl pēdējā laikā reizēm ir apbrīnojami vāja. Varu

atzīmēt vairākus gadījumus, kur Rīgas pamatskolu vēstures skolotāji,
ievācot pa tālruni mūzejā informāciju par mūzeja apmeklēšanas
iespēju — atvēršanas laiku, ieejas maksu (mūzejā ieeja ir brīva)
v. t. t. ir spiesti apjautāties arī par mūzeja atrašanās vietu. Pats par
sevi saprotams, ka tādos gadījumos, kur mūzejā ierodas pirmo reizi

kāda klase skolotāja vadībā, kas pats mūzeju pirmo reizi redz, mū-

zeja „apmeklējumam" var būt maz pozitīvu ieguvumu. Nav mans

uzdevums dot mūsu skolotājiem aizrādījumus par to, kādā veidā

izmantot apmeklējumos mūzejā pieejamo mācības vielu. Tomēr at-

kārtoti novērotas kļūdas pamudina uz kritiku. Parasti lieta norisinās

šā: Skolotājs ar savu klasi ierodas mūzejā un iesāk apskati ar pirmo

telpu, lai tad paskaidrojot un stāstot apm. I—21 —2 stundu laikā izietu

cauri visām mūzeja izstāžu telpām. Bieži skolotāju paskaidrojumi

ierobežojas ar mūzejā izlikto paskaidrotāju uzrakstu lasīšanu un dis-

ciplīnas uzturēšanu. Tomēr ir arī gadījumi, kad par pēdējo netiek

gādāts un klase izklīst pa visām mūzeja telpām.

Ļoti bieži mūzeja apmeklējumos savu klasi vadot, skolotājam

pašam nav ne mazākākontakta ar izstādītām kollekcijām.Viņš priekš-
metus vai nu pats pirmo reizi redz, vai arī īsti nezina ko ar tiem

iesākt. Skolotājs jūtas nedrošs un ar savu izturēšanos nelabvēlīgi
ietekmē arī atvestos audzēkņus. Skolnieki drīz paliek izklaidīgi un

pavirši. Ziņkāre un labpatika, ar ko tie pārkāpa mūzeja slieksni, ātri

izzūd. Pamatojoties uz saviem piedzīvojumiem mūzejā apmeklētāju
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grupas vadot, es vispār uz lielāku apmeklētāju grupu vadīšanas pa-

nākumiem lūkojos skeptiski. Grupu dalībnieku skaits, lai uzturētu

kontaktu starp rādāmo un apmeklētājiem, nedrīkst būt liels. Vadot

skolas klasi, to saprotams nevar ņemt vērā. Otra svarīga mūzeja ap-
meklēšanas kļūda ir skolotāja cenšanās katrā gadījumā iziet ar savu

klasi cauri visām mūzeja nodaļām. Ja minētajam skolotājam nāktu ar

priekšlikumu I—2 stundu laikā mācīt savai klasei Latvijas senvēsturi,

vēsturi, kultūras vēsturi, etnogrāfiju v. 1.1., tie bez šaubām būtu sašu-

tuši jeb vienkārši smietos par tādu iedomu. Bet ko viņi paši meto-

diski un paidagoģiski uzskata par nepareizu, tie tomēr dara, cenšoties

katru reizi steigā izvadīt savus audzēkņus caur visu mūzeju. Sapro-
tams, arī šinīs gadījumos atsevišķi skolnieki, viens vairāk, otrs mazāk

gūst kādus ierosinājumus un kādas zināšanas druskas. Bet pārāk

maz, lai attaisnotu lietoto laiku un pūles. Tādu apmeklējumu vie-

nīgais vērtīgais panākums saskatāms tai apstāklī, ka daļa ieinteresēto

skolnieku redz, ka te tiešām ir ko redzēt un mācīties, un tā tiek

pamudināti uz vairāk vai mazāk biežiem mūzeja apmeklējumiem

turpmāk.
Skolu apmeklējumiem mūzejā jābūt intensīva un nevis eksten-

sīva rakstura. Mūzejā pavadītais laiks jāierobežo ar 1 stundu (ma-
ziem bērniem pat tikai 30—45 minūtes), citādi skolnieku koncentrē-

šanās un uzņemšanas spējas tiek pārāk izmantotas, tie nogurst, paliek

izklaidīgi, un daudzi no gūtiem iespaidiem izbāl un izzūd turpat uz

vietas. Redzētā un dzirdētā kvantitāte un dažādība neļauj skolnie-

kiem to garīgi pārstrādāt. Rādot un paskaidrojot noteikti jāierobe-

žojas ar galveno un raksturīgāko. Nav mūzeja uzdevums audzināt

skolniekus par archaiologiem un etnogrāfiem vai arī ievadīt tos attie-

cīgo disciplīnu komplicētās un bieži tīri hipotētiska rakstura problē-
mās. Mūzeja nolūks ir atdzīvināt un padziļināt tagadnes jaunatnes

attiecības, intereses un iejātu pret savu pagātni. Mūzeja senvēstures

nodaļā audzēknim jāpārdzīvo atsevišķos tēlojumos kā viņa senči

dzīvojuši un radījuši. Viņam jāredz, ka tie bij ļaudis ar pašu celtu

īpatnēju un augstu kultūru. Jāattīsta skolniekos sakarības sajūta ar

seno pagātni un tās cilvēkiem. To panākt nevar ar nejaušiem apmek-

lējumiem, bet skolnieki iepriekš tam jāsagatavo, radot klasē piemē-

rotu noskaņojumu. Skolotājam pašam jābūt sagatavotam. Tam

iepriekš jāapmeklē mūzejs un jāizmeklē attiecīgai klasei piemērotā

viela un jautājumi, saskaņojot to ar skolā vēstures stundas izņemto

vielu. Katram mūzeja apmeklējumam jāierobežojas ar vienu muzeja

nodaļu, cenšoties izlobīt skolēnu mācības gaitai piemērotos materiālus

un jautājumus. Skolotājam jācenšas skolniekos modināt pārdomas

un ierosināt tos uz jautājumiem, lai dzīvās pārrunās atrisinātu aiz-

kārto tematu. Iztirzāt mūzeja apmeklējumu metodisko pusi sīkāki

nejūtos kompetents, un tas arī nav mans uzdevums. Saprotams, ka

mūzeja apmeklējuma iepriekšējai sagatavošanai jāseko tas izmantoša-

nai tālākā mācības gaitā ar referātiem, iespaidu iztirzājumiem v. t. t.

Rīgas skolotāji bieži cenšas izvairīties no minētajiem uzdevu-

miem, lūdzot mūzeja darbiniekus sniegt tiem paskaidrojumus, t. i.

uzdot kādam mūzeja ierēdnim skolnieku grupas vadīšanu. Provinces

skolām un ekskursijām mūzeju apmeklējot, tas arī tiek darīts, bet

Rīgas skolām mūzejs parasti ir spiests tādu lūgumu noraidīt, ar ko

skolotāji bieži ir ļoti neapmierināti. Te jāatzīmē, ka mūzeja ierēdnis,
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ja tas ari labi pārzina izstādīto materiālu, nekad savos paskaidroju-

mos nespēj pietiekami piemēroties vadītās klases vecumam un zinā-

šanām, bez tam tas nav iespējams tīri technisku iemeslu dēļ — proti

mūzeja ierēdņu skati ir nepietiekami, lai ikdienas vairākus ierēdņus
nodarbinātu ar grupu vadīšanu un paskaidrojumu sniegšanu. Šeit

bieži rodas pārpratumi, jo skolotājiem šķiet, ka mūzejs izvairās no

saviem pienākumiem pret apmeklētājiem un atsakās ievērot viņu vē-

lēšanās aiz ērtības jeb nepatikas. Ja aizrāda uz to, ka mūzeja ierēdņi

pārslodzīti darbiem, tad bieži uzduras uz ironiskiem smīniem un piezī-
mēm. Mūzejs esot kārtībā, eksponāti visi novietoti drošībā aiz vitrīnu

stikliem, kādi tur vairs var būt intensīvi darbi? Lai tādus uzskatus

izskaustu, jāpaskaidro, ka mūzejā faktiski ir divas daļas, no kurām

parastais apmeklētājs redz tikai vienu tīri ārējo mūzeja daļu, kas

zināmā mērā sastāda mūzeja fasādi. Mūzeja otro iekšējo daļu, mū-

zeja aizkulises pazīst tikai nedaudzie mūzeja ierēdņi un speciālisti.
Šinī daļā — mūzeja nodaļu magazīnās, darba telpās, laborātorijā un

darbnīcā rit intensīvs un pašaizliedzīgs darbs, kas mūzeja apmeklē-

tājiem paliek pilnīgi noslēpts. Jāņem vērā, ka, ievērojot pēdējo gadu
intensīvo pētīšanas un vākšanas darbu, mūzeja kollekciju priekšmetu

kopskaits drīz sasniegs 150.000. No pieminekļu kopskaita izstādīta

tikai neliela daļa. Visi šie pieminekļi jāreģistrē, jāinventārizē, jāka-

talogizē, jāapraksta un jākonservē un sistēmatiski jāsakārto glabā-
šanai nodaļu magazīnās. Nedaudziem mūzeja nodaļu ierēdņiem šeit

veicams liels un atbildīgs darbs, kurā, ievērojot nepietiekamo ierēdņu
skaitu, arvien rodas sastrēgumi. Šo darbu kavēt ar pastāvīgu grupu

vadīšanu mūzeja izstādē nav iespējams.
Cits bieži dzirdēts skolotāju arguments ir, ka, proti, skolotājiem

neesot pietiekami zināšanas, lai orientētos un aptverošāki iepazītos
ar mūzejā izstādītām kollekcijām. Sevišķas grūtības radot senvēstu-

res nodaļa, kurā bez speciālām archaioloģijas zināšanām maz kas

esot saprotams. Arī tam nekādi nevaru pievienoties. Mūzeja kollek-

cijas no paidagoģijas un mūzeālās technikas viedokļa sakārtotas

iespējami pārskatāmi un sistēmatiski, chronoloģiskā kārtībā pārejot

no vienkāršākām uz komplicētākām parādībām, ka tās patiesi varētu

salīdzināt ar labi uzskatāmi sastādītu mācības grāmatu. No iespiestās
mācības grāmatas mūzeālā atšķiras ar to, ka šeit pirmajā vietā nav ar

attēliem illūstrētais grāmatas teksts, bet galvenā loma ir attēlu mate-

riāliem — izstādītajiem pieminekļiem, kurus kommentē un paskaidro
minimāls īss teksts. Katra mūzeja izstādes telpa atbilst tādas mācības

grāmatas nodaļai. Sekojot mūzeja norādītā kārtībā katras vitrīnes

nodalījumam, apmeklētājs it kā šķirsta tādas grāmatas lappuses.
Esmu atkārtoti dzirdējis komplimentus no apmeklētājiem ār-

zemniekiem, kas no mūzeja uzrakstiem spēj izlobīt tikai gada skaitļus

un pa daļai vietu apzīmējumus, par mūzeja iekārtojuma pārskatā-
mību, kas viņiem dod iespēju orientēties arī bez paskaidrotāja un

tulka. Tādēļ grūti ticams, ka skolotājam, kas radis rīkoties ar vēstu-

res un kultūras vēstures mācības grāmatām, nebūtu iespējams izsekot

mūzeja nodomiem izstādītās kollekcijās.
Šinī sakarā man no skolotāju puses vairākkārt aizrādīts, ka mū-

zeja iekārtojums neesot pietiekami populārs un pieskaņots skolu

vajadzībām. Mūzejs būtu pārkārtojams, ievērojot zināmu paidago-

ģisku pamattendenci un sniedzot vienkāršas vēsturiskas attīstības
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ainas, kurās oriģinālos trūkstošais un fragmentārais būtu papildināts

ar iespējami daudziem atdarinājumiem, rekonstrukcijām un mode-

ļiem. Citiem vārdiem, mūzejam būtu jālīdzinās kādam priekšzīmīgi
iekārtotam skolas vēstures kabinetam ar līdzīgu mērķi — sniegt
skolām uzskatāmus mācības līdzekļus vēstures mācīšanai.

lespējams, ka tiešām šinī virzienā Valsts vēsturiskā mūzejā vēl

daudz kas darāms. Mūzeja izstāde bez šaubām nav domāta tikai

speciālistiem, un mūzeja audzināšanas un propagandas darbs piemē-

rojams visplašākām tautas aprindām. Te tomēr jāņem vērā, ka sko-

las nav vienīgie mūzeja apmeklētāji un ka mūzejs nekādā veidā ne-

domā aizstāt Rīgas skolām mācības līdzekļu kabinetus. Mūzejam ir

pilnīgi cits īpatnējs raksturs un uzdevums.

Ēs neticu, ka, lietojot mūzeja izstādēs konsekventi tamlīdzīgu tīri

paidagoģisku un racionālizētu metodi, kas zināmā mērā traucētu arī

mūzeja individuālo attīstību, tiktu izdarīts kāds pakalpojums mūsu

laikam un tautai, kas sekmētu latviešu nācionālās kultūras idejas

progresu. Latvijas vēsturiskās attīstības un sakarības atziņas, sniegtas

tamlīdzīgā tīri pamācīgā veidā, zaudētu daudz no sava klusā cēluma

un jūtami traucētu mūzeja apmeklētāja individuālo garīgo baudu,

iedziļinoties mūsu senču senās kultūras lieciniekos. Valsts vēsturis-

kais mūzejs tad vairs nebūtu garīgās pacilātības vieta un pilnīgi zau-

dētu savu raksturu kā latviešu kultūras svētnīca.

Aizkarot jautājumu par skolu vēstures kabinetiem, kur sakopo-

jami skolai piemēroti mācības līdzekļi vēstures uzskatāmai mācī-

šanai, atzīmējama kāda ļoti nevēlama un apkarojama parādība, kas

sevišķi attiecas uz mūsu provinces skolām. Provincēs skolās ar skol-

nieku starpniecību, kurus bieži skolotāji šinī virzienā instruē, ienāk

reizēm diezgan lielā skaitā apkārtnē nejauši atrastas, izraktas vai

izartas senlietas. Saskaņā ar pieminekļu aizsardzības likumu skolām

būtu pienākums par tādiem atradumiem nekavējoties ziņot Piemi-

nekļu valdei (Rīgā, pilī), iestādei, kam ir svarīgais uzdevums apzināt
visas senvietas un savākt visus atradumus. Tas tomēr reti tiek ievē-

rots, bet tai vietā šie zinātnei bieži ļoti svarīgie senatnes liecinieki

tiek glabāti skolās kā mācības līdzekļi, vietām pamazām izveidojot
tādas kollekcijas par maziem skolu mūzejiem. Ir bijuši pat gadījumi,
kur skolas lūgušas Valsts vēsturisko mūzeju papildināt tādas skolu

kollekcijas ar tā rīcībā esošiem dublētiem. Šī progresējošā tendence

iekārtot katrā skolā savu mūzeju mūsu zinātnes un pētīšanas inte-

resēs stingri noliedzama.

Jāpasvītro, ka mūsu senvēstures pētīšana nepazīst senlietu dub-

lētus, kā tas piemēram ir pastmarku krājējiem un līdzīgiem kollek-

cionāriem. Katra, šķietami vismaznozīmīgākā senlieta papildina un

padziļina mūsu senvēstures attīstības kopainu. Tāpēc paturēt nejauši

atrastas senlietas par „piemiņu", jeb izlietot tās skolās par mācības

līdzekļiem, netieši kaitē mūsu senatnes pētīšanas darbam. Visi atra-

dumi nododami Pieminekļu valdei, jo tikai kopā ar pārējiem mūsu

rīcībā esošiem archaioloģiskiem materiāliem tiem ir sava noteikta

nozīme un tie sekmē mūsu senatnes pētīšanas darbu. Privātās un

skolu kollekcijās šīs senlietas neapzinātas un nekonservētas ir pa-

dotas visādām nejaušībām un parasti ātrāk vai vēlāk aiziet bojā. Ir

pilnīgi nepielaižams, ka mūsu senatnes liecinieki, uz kuriem visai

tautai ir pamatotas tiesības un intereses, aiz vienkārša egoisma jeb
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lietas patieso apstākļu nezināšanas tiek slēpti vai padoti iznīcībai.

Vēl dīvaināki tas ir, ja šī kaitīgā un negātīvā rīcība pa daļai iziet no

mūsu skolām, ar kurām mums būtu vēlama visciešākā sadarbība.

Taisni mūsu provinces skolas sadarbībā ar Pieminekļu valdi Latvijas
senatnes apzināšanā var veikt ļoti svētīgu darbu. Latvijas senvēstures

pētīšana un senvēstures materiālu apzināšana un sakopošana sekmīgi
veicama tikai ar visas tautas, sevišķi lauku iedzīvotāju atbalstu. Šis

atbalsts ir atkarīgs no tautas intereses un pareizas izpratnes par savu

pagātni un tās pieminekļiem. Modināt šo interesi un pievilkt lauku

iedzīvotājus šim kopējam darbam ir taisni viens no mūsu provinces
skolu un skolotāju svarīgākajiem pienākumiem. No mūsu lauku

skolu skolotājiem lielā mērā atkarājas, vai nākotnē turpināsies mūsu

senču kapu vietu neapzināta postīšana un iznīcināšana un nejaušu
atradumu pamešana, jeb izmantošana tos pārkausējot jeb pārkaļot.
Katram skolotājam jāinstruē viņa skolnieki un ar to palīdzību un

starpniecību jāsavāc visi atradumi nodošanai Pieminekļu valdei un

jāsakopo visas ziņas par atradumiem un senvietām savas skolas ap-

kārtnē. Arī ievāktās ziņas par senvietām nosūtāmas Pieminekļu
valdei. Mums nav svarīgi tikai atrastie objekti, bet taisni vissīkākās

ziņas par visiem novērojumiem, kas attiecas uz atraduma vietu un

apstākļiem, ja iespējams ar pievienotu vietas topogrāfisku skici.

Katrā ziņā skolotāji brīdināmi no mēģinājumiem izdarīt atradumu

vietās izrakumus. Konstatēti vairāki gadījumi, kur skolotāji ar sa-

viem skolniekiem tādus izrakumus izdarījuši, lai iegūtu materiālus

savas skolas kollekcijām. Tāda rīcība ir sodāma kā nelikumīga, jo
pieminekļu aizsardzības likums to noliedz; bez tam pēc būtības tam-

līdzīgi rakumi pielīdzināmi apzinātai senvietu postīšanai.
Zinātniski izmantojami izrakumi prasa speciālas zināšanas, izra-

kumu technikas pārvaldīšanu un praktiskus piedzīvojumus, kas iegūs-
tami tikai ilgstošā ilggadīgā darbā. Ar labu gribu un ziņkāri vien te

nekas nav līdzēts. Rokot neviens skolotājs nespēs izdarīt visus ne-

pieciešamos novērojumus, kas tik svarīgi atraduma pareizai izpratnei
un pilnīgai zinātniskai izmantošanai.

Mūsu skolas vietām vāc arī etnogrāfiskus materiālus, kas pats

par sevi būtu ļoti svētīgs darbs, ja to pareizi ievadītu, jo ne mūzejam,
ne Pieminekļu valdei nav pietiekami līdzekļu un darbinieku, lai visu

apzinātu un savāktu bez plašas sabiedrības un skolu līdzdarbības.

Etnogrāfisko mantu vākšana ir sevišķi aktuāla, jo šīs mantas pa

daļai tikai retumis vēl sastopamas un paredzamā nākotnē pavisam
izzudīs. Tāpat kā senvēstures, arī etnogrāfiskiem materiāliem, lai

tie zinātniski būtu pilnvērtīgi, nepieciešami vissīkāki dati. Jāatzīmē

priekšmeta nosaukumi, ja tādu ir vairāki, lietošana darbā, priekš-
meta pagatavotājs, tā vecums un dzīves vieta, vai tas ir turienietis jeb

ieceļotājs. Aprakstāms priekšmeta pagatavošanas veids un laiks; ja
tas ir audums — aušanas veids, krāsošanas paņēmieni. Izrakstītiem

priekšmetiem atzīmējami raksta un raksta elementu nosaukumi v. 1.1.

levērojot un izveidojot tālāk šeit sniegtos ierosinājumus, mēs

izveidosim patiesi lietpratīgu un auglīgu mūzeja un skolu sadarbību,

kas lielā mērā sekmēs mūsu atbildīgo uzdevumu sakopot un saglabāt
mūsu zinātnei un topošai jaunai latviskai kultūrai mūsu senču radī-

tās lielās nācionālās kultūras vērtības.

V. Ģinters.
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Latviešu folkloras krātuves darbs

Latviešu folkloras krātuves darbību nosaka likums, kas par pie-
nākumu tai uzliek vākt, kārtot, uzglabāt un publicēt latviešu folkloras

materiālus — tautas dziesmas, pasakas, teikas, mīklas, sakāmvārdus,

ticējumus, ieražu aprakstus v. t. t. Šā mērķa sasniegšanai Krātuve

organizē sistēmatisku, plānveidīgu materiālu vākšanu, lai papildinātu
līdzšinējos tautas tradiciju krājumus, vāc manuskriptos esošos mate-

riālus, lai tie būtu pieejami pētīšanai vēl pirms to iespiešanas,
iespiesto folkloras materiālu orīģinālmanuskriptus, grāmatas, to ko-

pijas, fonografiskās plates v. t. t. un publicē savāktos un sakārtotos

materiālus, modinot interesi uzrakstīt tautas tradicijas plašākos ap-
mēros. Likums Krātuves uzdevumus formulējis visai skaidri un ne-

pārprotami: vākt, kārtot, uzglabāt un publicēt latviešu folkloras

materiālus, un Krātuves iekārta, kā arī tās darbs tieši šiem uzdevu-

miem ir piemērots.
1. Vākšana. Fr. Brīvzemnieka, A. Lercha-Puškaiša, Kr. Barona

v. c. krājēju un izdevēju darbība nav aptvērusi visu latviešu tautas

tradiciju bagātību, jo dažas nozares ir palikušas mazāk ievērotas, un

arī pilnīgākajā, t. i. Kr. Barona krājumā ir diezgan nevienmērīgi
ienākuši materiāli no visām Latvijas malām; „mēmo" pagastu nav

mazums, — 40% no Latvijas pagastiem nav devuši nevienu tautas

dziesmu. Bez tam tikai vēlāk, ar Latgales piesliešanos pārējo latviešu

likteņiem, radās labāka iespēja pievienot kopējam krājumam —

Latviešu folkloras krātuvē — arī Latgales materiālus, kas priekš tam

bij samērā maz vākti un publicēti. Krātuves dibināšana 1924. g. ir

arī atvieglinājusi tautas tradiciju izmantošanu: tā ir pieejama pētī-
šanai katram, un kā valsts centrāle ir dabūjusi arī iespēju uzturēt

nepieciešamu darbinieku skaitu, ko nevarētu uzturēt privāts kollek-

cionārs, lai noorganizētu plānveidīgu vākšanu gads gadā. Jau otrais

darbības gadu desmits ļauj pārskatīt padarīto darbu un noskaidrot

arī vadītājus principus vākšanas darbā. Krātuve no laika gala ir

bāzējusies uz brīvprātīgiem korespondentiem, kas savāktos mate-

riālus Krātuvei nodevuši bez atalgojuma, uzskatīdami šo darbu par

pienākumu pret savu tautu. Nedaudzie izņēmumi ir tikai dažu kol-

lekciju pirkšanas gadījumā; citādi atlīdzība, kas dažos izņēmuma

gadījumos mēģināta sniegt, nav devusi vēlamus panākumus, bet gan

radījusi neapzinātas vai apzinātas tieksmes iesūtāmos materiālus iz-

greznot liekiem vārdiem, iespraudumiem un taml. Tagadējais kores-

pondentu skaits pārsniedz 1500, no kuriem laba tiesa ir jau apklususi
šais gados, bet starp tiem atrodami arī atsevišķi ļoti ievērojami krā-

jumi, piem., prof. P. Šmita, mācītāja M. Celmiņa, skolotāja D. Ozoliņa,
J. Grestes v. c. Skolotājiem būs zināms, ka apm. 65% iesūtīto mate-

riālu nāk no skolām, tieši skolnieku sakrātie; bez tam skolotāju
privātie krājumi ir ārpus tam, nav skolas vārdā reģistrēti. Tā ir
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labākā liecība par to, ka skolotāji savu uzdevumu ir sapratuši un

atgriezušies pie tā svētīgā darba tautas druvā, ko godam veikuši viņu

priekšgājēji. Tomēr vēl arvien nevar sacīt, ka korespondentu tīklā

būtu ieslēgušās visas pamatskolas, gan tikai 432, t. i. apmēram ceturtā

daļa, pie kam arī šeit materiāli sadalās visai nevienmērīgi. Tā Aiz-

putes apriņķī materiālus iesūtījušas 19 pamatskolas (no 25), Kuldī-

gas 23 (37), Rīgas apr. 61 (113), Bauskas 23 (46), Madonas 30 (70),

Ventspils 20 (46), Valkas 32 (82), Cēsu 29 (79), Talsu 12 (35), Val-

mieras 30 (105), Jelgavas 25 (84), Liepājas 22 (78), Tukuma 14 (49),

Daugavpils 31 (139), Rēzeknes 24 (122), Jaunlatgales 13 (75), Ilūk-

stes 4 (24), Jēkabpils 5 (41), Ludzas 9 (72), Rīgas pilsētas 6 (88).

Protams, skolu skaitu dažreiz atsver atsevišķu skolu iesūtītie krājumi,

piem. Rencēnu 6-kl. pamatskola vien ir devusi 15.853, Viļakas 12.338

variantu. Lielāka iespēja ir bijusi vidusskolām: 2. Rīgas pilsētas

ģimn. 52.550, Jelgavas hercoga Pētera 41.920 (ieskaitot J. Grestes

krājumu), Eglūnas 30.735; no arodskolām Rīgas skolotāju institūts

ir ar 77.545, Jelgavas ar 50.000, Rēzeknes 24.556 var.; tāpat jāpiemin
Rēzeknes komercskola (3035) un Malnavas lauksaimniecības skola

(7193); maz ir no Daugavpils. Vākšanai ar skolēniem ir savi pretinieki,
kas atzīst tikai speciāli sagatavotus vācējus. Pieturēties pie šā principa—
ko lietā arī Igaunijā — nozīmēatsacīties vispārīgi no brīvprātīgo kores-

pondentu tīkla, liekot to vietā 10—15 apceļotājus resp. atstāt „mē-

mos" pagastus uz laiku laikiem, jo tautas tradiciju vākšanai ir pēdējā
stunda: tās aiziet un zūd ik ar māmiņu, kuras dziesmu kamols nav

risināts un kuras pasaku vācele nav iztukšota. Tāpēc ir noderīgākas
ne ekspedīcijas, bet gan tiešs, nepiespiests plūdums no tautas vidus,

tāpēc ir derīga katra iesūtītā ziņa, katra tradicija, kaut arī kļūdainā
bērna valodā. Ir nozares, kur ar to pietiek: dziesmu kropļojumus
labo to varianti, mīklām, ticējumiem, sakāmvārdiem var būt defekti

stilam, bet ne saturam, bet pasākās, kur stila nepilnības visvairāk

izjūtamas, dažreiz īsāks un pareizāks atstāstījums tomēr ir vērtīgāks
to tipa noteikšanai par garu, stieptu un mākslotu uzrakstījumu. Grū-

tības ir vienīgi tur, kur ziņas vajadzīgas sevišķi pilnīgas; tā krāso-

šanas aprakstos nepietiek ar vispārīgiem aizrādījumiem, bet jāuzrāda
arī, kā krāso, kādas ir vielu proporcijas, kad jālasa augi, kādi ir sārmi

v. t. 1. Šādas ziņas bez prasīšanas gan neuzdos arī pieaugušie. Otrs

iebildums ir, ka šī brīvā iesūtīšana vispārim būtu vienmuļīga savā

saturā, ka lielāko tiesu iesūta elementāras un katram pazīstamas tra-

dicijas. Arī šinī ziņā Krātuves darbā ir piedzīvojumi, kas rāda, ka,

piem., papildinot Kr. Barona Latvju dainas, būs iespējams pamat-
dziesmu skaitu vismaz dubultot, nerunājot par vērtīgiem jauniem
variantiem. Bez tam arī izplatības statistikai ir vēlama materiālu

atkārtošanās dažādos novados, kurpretim par „retajiem", pa vienam

vien iesūtītiem variantiem ir dibinātas aizdomas par to īstenību,

kamēr trūkst pierādījumu parallēlēs no citiem, kaimiņu vai tālākiem

novadiem. Visumā var sacīt, ka vākšanas metode, pie kādas pieturas
Latviešu folkloras krātuve, nav pierādījusies par nepareizu, bet ir

devusi visai svētīgus augļus. Lai tas dod prieku un patikšanu arī

turpmākiem materiālu iesūtītājiem. Līdzās skolām liels ir arī privāto
kollekcionāru darbu ieplūdums Krātuvē. Ir jāpriecājas, ka Krātuve

var lepoties ar vecākiem krājumiem: tās rīcībā ir D. Ozoliņa, M. Cel-

miņa, P. Smeltera, N. Rancāna, O. Skrindas, A. Jurdža, F. Laizāna
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krājumi. Savus krājumus ir nodevis arī prof. P. Šmits, prof. P. Strods,

J. Greste v. c., arī Krišjāņa Barona biedrība (35.000 var.); ļoti vērtīgs
ir E. Melngaiļa savākto tautas dziesmu melodiju un tekstu krājums

(7291), tāpat A. Jurjāna tautas melodiju manuskripti, sakopoti Krā-

tuvē. Krātuve veikusi arī jau iespiesto materiālu krāšanas darbu,

izrakstot sev. no periodiskās preses tautas tradicijas, lai tās varētu

kopīgi laist kārtošanas darbā. Šo izrakstu skaits ir jau 24.959 var.

Krātuves materiālus raksturo šādi skaitļi (līdz 1936. g. 1. dcc): Krā-

tuvē ir pavisam 1.262.281 variants, no tiem pasaku —61.179, dažādu

nostāstu — 6443, mīklu — 141.639, sakāmvārdu un parunu — 90.841,

tautas dziesmu — 492.878, ziņģu — 41.952, bērnu dziesmu un pantu
67.914, albuma pantu — 8959, rotaļu un deju 9495, ticējumu —

205.551, ieražu — 10.278, dzīvnieku valodas — 6196, melodiju —

13.093, personu un vietu vārdu — 5032, dzīvnieku un augu nosau-

kumu — 2604, māju zīmju un kapu uzrakstu — 210, dažādu vārdu

un izteicienu — 32.837, vēsturisku vietu un tipu aprakstu — 902,

zīmējumu un fotogrāfiju — 200, tautas ārstniecības — 49.559, pa-

skaidrojumu — 210, cittautu folkloras — 14.309. No 1936. g. 1. janv.
līdz 1. dcc. ienākuši 86.989 varianti. Krātuve vākšanu veicina ar

jautājumu lapām un arī ierosinājumiem, izsūtot uz dažādām vietām

Krātuves darbinieku — instruktoru, kas līdz ar to normē sistēmatisku

vākšanu zināmos novados. Tāpat vākšanas darbā piedalās organizētā
veidā armija, aizsargi un mazpulki.

2. Kārtošana. Caurmērā Krātuvei gadā ienāk ap 100.000 variantu,
dažādi dažādos mēnešos, vismazāk gan vasarā. To kārtošanā pirmais
darbs ir reģistrēšana, kas ir ne tikai ierakstīšana inventāra grāmatā,

bet jau sagatavošana turpmākai kārtošanai. Katrs korespondents sa-

ņem tekošo numuru iesūtītiem materiāliem, kurus savukārt arī

reģistrē tekošā kārtībā. Tā LFK 111, 438 nozīmē Krātuves 111. ko-

respondenta krājumu, 438 — šā krājuma attiecīgo variantu, kas pa-

liek pamatā arī šo materiālu citēšanai resp. atrašanas iespējai Krā-

tuvē. Katra korespondenta iesūtītos materiālus novieto kuvēros ar

viņa numuru tekošā kārtībā. Līdz ar to, krājumus reģistrējot, tos jau

sagrupē, tā kā iesūtītājam ir iespēja ērtības labad rakstīt burtnīcā

(pieņemtais formāts) visus materiālus, bez izšķirības to dažādībā,

ievērojot vienīgi prasību rakstīt ar tinti. Reģistrētājs šos materiālus

pēc satura un izteiksmes tūlīt iedala iespējamās grupās: a — pasakas,

a
2

— teikas, a
3

— anekdoti, b — dažādi nostāsti, c — mīklas, d —

sakāmvārdi un parunas, c — tautas dziesmas, f — ziņģes, g — bērnu

dziesmas un panti, h — albuma panti, ik — rotaļas un dejas, L —

ticējumi, m — ieražas, n — dzīvnieku valoda, o — melodijas, p —

personu un vietu vārdi, r — dzīvnieku un augu nosaukumi, s —

māju zīmes un kapu uzraksti, t — dažādi vārdi un izteicieni, v —

vēsturisku vietu un tipu apraksti, v — zīmējumi un fotogrāfijas, z —

buramvārdi, z
1

— tautas ārstniecība, A — sveštautu folklora, x —

paskaidrojumi, kas jau ir provizorisks tipu rādītājs attiecīgam ma-

nuskriptam. Tā pasakas 111. manuskriptā būs tikai 3: 111, 27; 111, 57

un 111, 473 — citur pasaku uzmeklētājam nav ko skatīties, bet viņš
tiek tādējādi atbrīvots no liekas burtnīcu šķirstīšanas. Pēc tam nāk

jau sistēmatiskā reģistra sastādīšana katram korespondenta krāju-

mam, piezīmējot un izrakstot kā iesūtītāja, tā arī teicēja vārdu, uz-

vārdu, vecumu, dzīves un dzirdēšanas vietu; pēdējās ziņas gan tiek
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uzdotas visai nekārtīgi no iesūtītāju puses. Sistēmatiskā reģistra no-

zīme ir dot iespēju krājumus pārskatīt un visas ziņas — tekstus uz

kārtītēm pārrakstot — pareizi dot katram atsevišķam tautas tradiciju
variantam. Krātuve spēj laikā veikt tikai pirmo, provizorisko reģis-
trēšanu, lai gan materiāliem spējāk ieplūstot, sevišķi ziemas mēnešos,

rodas arī šinī darbā sastrēgumi, tā ka nākas rīkot talku, mobilizējot
vai visus Krātuves darbiniekus.

Citādi ir ar sistēmatisko rādītāju; tur nevar izsekot ienākušiem

materiāliem, bet līdzīgi kārtošanai darbs rit lēnākā gaitā. Beidzot

Krātuves rīcībā ir arī topogrāfiskais reģistrs ar ziņām par pagastiem
un teicējiem, kas no kurienes nākuši.

3. Kārtošanu ievada iepriekš minētie katalogi —reģistri; reģistrētos
materiālus izraksta uz kartītēm vairākas mašīnrakstītājas, katra

iespējami noteiktā nozarē. Pēc norakstu korriģēšanas, kad kartītes

ir ar oriģināliem salīdzinātas, tās nāk jau kā pilnvērtīgs materiāls

kārtošanai. Kārtošanas principi ir stingri noteikti katrai nozarei.

Tautas dziesmas kārto pirmā kārtā izdalot ārā parallēlos variantus

Kr. Barona Latvju dainu izdevumam un šos variantus attiecīgi numu-

rējot. Būs saprotams, cik sarežģīta ir procedūra, kas noved tiktāl,
kad var pasacīt, ka noteicamā četrrinda ir Kr. Barona krājumā jau

publicēta, piem., Nr. 27.855. Techniski to veic dažus desmittūkstošus

kartīšu sadalot pēc Kr. Barona iekārtojuma arvien sīkākās nodaļās,
līdz īstajā var konstatēt identitāti vai arī tuvu atšķirību. Tā Krātuve

ir guvusi jaunu Latvju Dainu variantu jau ap 200.000, bet ne mazāk

par 10% jaunu pamata dziesmu Kr. Barona Dainu papildinājumam,

sevišķi no Latgales v. c. mazāk apzinātiem novadiem. Cik daudz ir

šādu jaunu materiālu pat atsevišķos pagastos, redzam no tā, ka Lu-

bānas pag. dos viens pats 1232 jaunas pamatdziesmas, Preiļu 975,
Jāsmuižas 801, Silajāņu 701, Seces 628, Cesvaines 521, Kapiņu 539,

Kosas 556 v. t. 1. Mīklas kārto pēc atminējumiem; šādā veidā iespē-

jams izsekot priekšmetiem un jēdzieniem, cik bieži un kādā veidā

tauta tos uztvērusi un izteikusi ar raksturīgiem salīdzinājumiem vai

līdzībām. Atsevišķam atminējumam tā sakrājas dažos gadījumos
visai liels mīklu daudzums, sevišķi tiem, kas ir zemkopībai, lopko-

pībai un dabas parādībām tuvu. Pasakas kārtojot ir iespēja pietu-
rēties pie motīvu klasifikācijas, kas ir jau citām tautām pazīstami;
šo rādītāju pamatā ir Anti Arnes katalogs, kā arī papildinājumi par
citu tautu pasakām. Latviešu pasakas un teikas šais motīvu rādītājos

pilnīgi ietilpt nevar; no apm. 10.000 pasakām ārpusē paliek apm.

trešā daļa, pie kam vairāk reizes iesūtītās pasakas dod 116 jaunus

tipus, vienreizējās 750, bet anekdoti — vairākreizīgie 225, vienreizīgie

ap 1000. Teikas (4024) dod 234 tipus. Ticējumu kārtošana ir visai

sarežģīts darbs, jo atsevišķs ticējums dod vielu vairāku objektu vai

darbību vērtēšanai; izrakstot atsevišķu ticējumu un to novietojot pie
viena objekta vai darbības apzīmējuma, pārējie aizrādījumi var iet

zudumā. Tāpēc, atstājot kārtošanā minēto alfabētu, tiek ņemtas pa-

līgā arī papildu kartītes ar pārējo jēdzienu apzīmējumu; rezultātā iz-

rādās, ka zināma objekta vai darbības vērtēšanai jāskata visfantas-

tiskāki apzīmētas pamatkartītes, kam tiešu sakaru ar meklējamo
vārdu nevarētu iedomāties. Tā medus jāskata pie aitām, acīm, bēr-

niem, dārza, lopiem, pūpoliem, rūsas, tauriņa. Praktiskām ērtībām

ārā izdalīti ticējumi par atsevišķām svētku dienām un par sapņiem,
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gan tikai salīdzinot nelielā skaitā. Tautas medicīnas materiāli kārtoti

divējādi: pēc receptēm un slimībām. Bufamie vārdi sakārtoti pēc

motīviem, dažādām slimībām atsevišķi, ar novirzījumiem no pamata

formulām, pēc Kr. Barona dainu variantu parauga. Visvairāk mate-

riālu ir rozei un asins vārdiem, čūsku, zobu, vīveļu, sāpju, uguns

vārdiem, vēja lodei, trakumam, drudzim, liesai, mātes vārdiem, lūzu-

mam, dzirkstij, galvas sāpēm, ļaunumam, augoņiem; šīm 16 kaitēm

ir 7077 varianti 904 formulās, kurpretim pārējām 68 kaitēm tikai

635 varianti 173 formulās. Šeit nav pieminēti daudzie zagļu, lopu,

kungu v. c. vārdi. Paražas kārto divējādi — pēc svētkiem resp. ievē-

rojamiem notikumiem, kā nostāstiem par senākā dzīves veida pa-

ražām un otrkārt, pēc topogrāfiskā principa, lai dotu iespēju iepa-
zīties arī ar atsevišķu novadu paražām, kas var būt viena no otras

atšķirīgas. Topogrāfiskais princips ir ievests parallēli ar tipoloģisko
arī teikām un nostāstiem par vietām un personām, kas var dot tādu

pašu novada īpatnību katalogu. Melodijas kārto izdalot ārā ziņģes,
dančus, rotaļas un tautas dziesmas, grupējot pēc to iekšējās struktūras.

Nav iespējams domāt, ka neaptveramais tautas mantu pūrs būtu

sakārtojams īsākā laikā; tas tomēr Krātuvi neatbrīvo no pienākuma
uzklausīt balsis, kas neatlaidīgi atgādina izdošanas vajadzību. Ko

visu neprasa no Krātuves? Dodat tautas dziesmas, dodat melodijas,
tautiskās dejas, rotaļas, paražas v. t. t. Krātuve nevar šos aicinā-

jumus noraidīt, bet nevar arī dot neapstrādātus, nesakārtotus un ne-

pārbaudītus materiālus. Tāpēc izdošana ir sākusies tikai otrā gadu
desmitā ar papildinājumu Kr. Barona latvju dainām, paturot Kr.

Barona iedalījumu un turpinot viņa pamatdziesmu numerāciju tālāk.

Pēdējais ir techniski nepieciešams, lai atvieglinātu citēšanu šai izde-

vumā, jo pēdējā laikā ir iznākuši vairāki Dainu pārstrādājumi, ar

kuriem var sajaukt šo Kr. Barona krājuma pirmo papildinājumu.
I. sējums ir iznācis 1935. gadā prof. P. Šmita redakcijā, Krātuves iz-

devumā (754. lpp.), kam sekoja 1937. g. janvārī otrais sējums; bez

tam paredzami vēl divi, kopā ar apm. 25.000 jaunām dziesmām. Ar

šo izdevumu Latviešu folkloras krātuve iesākusi savu izdevumu ~A"

sēriju kapitāliem materiālu publicējumiem; šai sērijā varēs ietilpt
tuvākā laikā arī mīklas un buramie vārdi. Otrā ~B" sērija dod iz-

lases; iznākušas ir „Dieva teikas" un „Kuršu kāpu folkloras mate-

riāli"; paredzami šai sērijā iespējami pilnīgāki dažu novadu kāzu

apraksti un pieprasītās izlases (Jāņu dziesmas, rotaļas, melodijas,

paražas v. c).
īsā pārskatā esmu mēģinājis rādīt darba gaitu Latviešu folkloras

krātuvē. Lielie krājumi, kas neapturamā straumē plūst no visiem

Latvijas novadiem, no lieliem un maziem krājējiem, šeit nāk kā gla-
bātuvē un šķirotavā, kur krājas viena pie otras mūsu tradicijas, kur

tās kārtojas pēc nozarēm, pēc tipiem, pēc vietām. Ja šīs tradicijas

ir mūsu tautas vitālā spēka izteicējas, ja tās ir viņas dzejas, gaumes,

atjautības un arī ētisko normu rādītājas, un ja tās aizpildījušas lielu

tukšumu smagos laikos un devušas spēku izturēt visas grūtības —

ko citu gan darīt, kā vākt tās, likt kā nobriedušu vārpu kūļus kopā,
lai saņemtu tās atpakaļ jaunās dzīves pamatu stiprināšanai. Vēstur-

nieki un vēstures skolotāji lai neiet tām vienaldzīgi garām; lai savas

zemes, sava pagasta un savas pilsētas pazīšana ir pamatā viņu dar-

bam; nerakstītie dokumenti tik bieži ir atbalsts un papildinājums



496

tam, kas rakstos nav uzņemts dažādu iemeslu dēļ; ja dzimtbūšanas

vēsturnieks gribētu rakstit tikai to, kas dokumentos rakstīts, lai tad

labāk neraksta nemaz. Ari vēstures materiāli ir orālā tradicijā, bet

tikt pie tiem visā pilnībā varēsim tikai tad, ja arī vēsturnieki savu

tiesu piedalīsies šo tradiciju vākšanā un kopošanā.
Arvienu vairāk pildās Latvijas muzeji un krātuves ar mantām

mūsu laikos, kad latviešu zinātnieki ir dabūjuši iespēju strādāt savā

zemē, kad viņu spēki koncentrēti latviešu kultūras pētīšanai. Tikai

otrais gadudesmits ir pagājis no tā laika, kad dibinājās Latvijas
valsts, bet šai laikā latviešu kultūras noskaidrošanā un veidošanā ir

darīts vairāk kā gadu simteņos priekš tam. Paveras skati latviešu

vēsturē un senatnē; mūzeji ir pildījušies izrakumiem, kas liecina par

augstiem sasniegumiem pirms vācu uzkundzēšanās mūsu zemē; kopā

ar plašajām etnogrāfiskām kollekcijām vēsturei šie izrakumi liek

runāt gaišu un skaidru valodu. Priekš pasaules kara vēl bija strīdi

par to, kādas tautas kultūru reprezentē šie brīnišķīgie atradumiLatvijā:
minētas tika visas, tikai latviešu ne, un vēl tagad nav mirusi leģenda

par Brēmenes laiviniekiem, kas kultūru šurpu nesuši, un par iedzim-

tajiem", kuri puskaili skraidījuši arī ziemā, ar ādām segušies, ne-

pazīdami ne lāga zemkopības. Vēsturei ir vērušās jaunas lappuses;

gan archīvi ir izsvaidīti pa visu pasauli un to pētīšana nav gada

darbs, bet atveras aizvien jauni avoti, jauni dokumenti paver gaismu
latviešu vēsturei. Latviešu pētnieki jūt arī to, ka 15. maijs ir tiem

pavēris jaunus ceļus un uzdevumus, ka tā ir Valsts Prezidenta Dr.

K. Ulmaņa gādība, lai it visi speķi tiktu ziedoti latviešu kultūrai.

Latviešu tauta ir laimīgā stāvoklī tautas tradiciju ziņā. Mākslīgi
atturēta no aktīvas dalības politiskā dzīvē, viņa ir varējusi uzglabāt
tās neaizkārtas un svaigas līdz tam laikam, kamēr ir radušies tām

krājēji un pētītāji. Tāpēc šīs tradīcijas nav uzskatāmas tikai par
kabineta zinātnieku pētniecības objektu kārtošanai un izdošanai, jo
tas vēl arvienu ir dzīvas tautā, kaut arī „kultūra" daudz ko nivelē

un iznicina. Mūsu laikos šīs tradicijas noder arī musu pašu tautas

psicholoģijas saprašanai, jo vienīgi tās ir atslēga, kas atver pieeju

jautājumam, kā tauta varēja izturēt smago sociālo apspiešanu, kura

viņu bija spiedusi lejup. Musu laikos, kad pēckara apstākļi ar vareno

demorālizēšanas un pēckara korrupcijas vilni draudēja sagraut indi-

vīda ticību dzīvei, kas līdzinājās dzīrēm mēra laikā, tieši šīs studijas
ir devušas atspaidu, jo lielā, nerakstītā tautas bībele viņas dziesmās

v. c. tradicijās liecina, ka nevar mirt tā tauta, kam ir tradicijas, kam

ir dziesmu gars, kam ir visu saprotošs skats uz dzīvi, pārbaudītas
ētikas normas, kam bijis spēks nepagurstot panest vissmagākos ap-

stākļus un kas īsā laikā, no 1861. g. sākot, ar atbrīvotu enerģiju radījusi
brīnumus sasniegumu ziņā. Tautas dziesmas, par kūpu formu —

noslēgto div- resp. četrrindu ar sentences glezno raksturu jūsmo

Dionīsijs Fabricijs, aplver visu cilvēka dzīvi, ir arvienu pozitīvi no-

skaņotas darba dziesmas, bez lieka sentimentālisma, kāds raksturo

tikai modernās romances. Arī sakāmie vārdi un izteicieni ir līdzīgi:

godīgums un izturība ir to kodolā, bet sliņķiem, dienaszagļiem un

palaidņiem nekad tur nav laba vārda. Tāpēc tautas tradicijas apņem

ar lielu burvību tos, kas tām tuvojas, un ievelk neglābjami katru,

kurš tām pieskaras. Savu īpatnējo pasauli ir veidojuši latvieši arī

apspiestībā, un Hūpels liecina, ka dzimtsļaudis latviešus nevarējuši



piespiest aizņemties kaut ko no vāciešiem; veselīgais konservātīvisms,
kas gadu tūkstošiem uzglabājis, piem., arī tautas apģērba pamatele-
mentus, sevišķi ornāmentikā, ir glābis tautu sev pašai.

*

* *

Tautas tradiciju krāšanas darbs ir koncentrēts Folkloras krātuvē,

kas ir valsts centrāle šim uzdevumam. Bet krātuves darba pamats ir

viņas līdzstrādnieki, sevišķi skolotāji, kas nepiespiesti un brīvi tai

savus krājumus ir piesūtījuši un dara to arī līdz šim laikam. Šie

krājumi ir lieli un mazi, un visi tie liecina par patriotismu un gribu
veikt dižo tautas darbu. Griežos pie jums, skolotājiem, ar lūgumu
Latviešu folkloras krātuves vārdā. Jūs, kas dzīvojat vienas saimes

dzīvi, esat šurpu nākuši no mūsu Latvijas dažādiem novadiem un

pagastiem un ar savu darbu esat sava novada vai pagasta kultūras

dzīves centrā. Arī jums, klausoties par mūsu tautas tradicijām, at-

miņā pamirdzēs daža laba no tām, un jūs arī labi zināt tās daudzās

un dažādās īpatnības, kādas ir mūsu valsts dažādiem novadiem. Var-

būt tā ir kāda teika vai nostāsts par kādu no mūsu daudzajiem teiks-

mainajiem pilskalniem, kam šādu nostāstu ir daudz, par ezeriem,

kalniem, pilīm, baznīcām vai arī par novada ievērojamām personām,

par kariem, par noglabāto mantu ezeros un purvos, par kapiem
v. 11. — visos šais nostāstos var būt arī sava daļa patiesības, gan

tautas fantastikas uztverē. Šie nostāsti ir vēl tautas mutē, un tos var

uzrakstīt, lai tos varētu uzglabāt līdz ar citām mantām nākamām

paaudzēm. Mūsu tautas dzejas pūrs ir pielocīts ar dziesmām par
mūsu tautas likteni un bieži izteic to patiesību, kas dažreiz kājām
mīdīta. Šīs dziesmas ir dziedātas baltās un nebaltās dienās, priekos
un bēdās. Ir mums pie skala uguns stāstītas pasakas, vakarēšanās

minētas mīklas, ir dzīves gudrības, ko zina par sējas laiku, par koku

ciršanu, par laika paredzēšanu, ir padomi mājas un lopu svētībai un

Jaunuma atturēšanai. Mūsu gada laiki ir ar īpatnībām paražās, ar

daudziem ticējumiem, mūsu godi ir dziesmām skandināti, deju, rotaļu

priekos pavadīti. Ne tikai uzglabāšanai ir vajadzīgas šīs liecības par

seno dzīves veidu, bet tieši arī mūsu nākotnes celšanai, jo katra sa-

pratīga latvieša domājošais prāts nevar paiet garām tam tautas tra-

• licijās apslēptajam spēkam, bez kura nevar saprast mūsu tautas

vitālā spēka noslēpumus; tikai šeit var mācīties saprast tautas iztu-

rības mākslu priekā un darbā, viņas pacietīgo un izturīgo dabu, tās

neatlaidīgo ticēšanu sev un savai nākotnei. Nākotni arī mēs varam

droši celt tikai šo vītālo spēku, tā ētiskos un aistētiskos pamatus sa-

protot — tā ir atslēga mūsu augšā celtajai gaismas pilij, mūsu latvis-

kajai valstij un kultūrai. Šī talka nav grūta: pierakstīt pašiem un

likt pierakstīt arī citiem; jāraksta kā dzirdēts, neko neizlaižot un arī

necenšoties dzirdēto literārā valodā ietērpt. Ja rodas šaubas, vai

dzirdēto uzrakstīt vai ne, ir labāk par rakstīšanu izšķirties, nebai-

doties no tā, ka tas varētu jau uzrakstīts būt. Rakstot nedrīkst aiz-

mirst uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu, vecumu un pilnu adresi, kā

arī dzirdēšanas vietu un tādas pašas ziņas dot par teicēju, no kuras

dzirdēts. Tikai sākums ir grūts, jo šis vākšanas darbs vēlāk vnr tapt

arī par kollekcionāram raksturīgu kaislību, kam piemēru ir tik daudz;
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ap skolotāju var centrālizēties jauni pavedieni uz apkārtējo dzīvi caur

vietējo palīgu tīklu, bērnu vecākiem, ar kuriem skolotājs nāk sakarā

tieši, vai arī ar bērnu palīdzību. Mēs zinām, ka novadu vēsture ir

mūsu tuvākos uzdevumos; šī vēsture tāpat nav sarakstāma ar doku-

mentiem vien, un bieži ir jāizmanto arī nostāsti no tautas mutes. Bez

tam novads tikai tad būs pilnīgi īpatni uztverts, ja ir pilnīgs viņa

iedzīvotāju raksturojums, ar viņu paražām un gara mantām. Šos

materiālus sagaida Folkloras krātuve, kuras adrese ir īsa: Rīgā, Pilī.

K. Straubergs,
Latviešu folkloras krātuves pārzinis.

Šīs grāmatas korrekturu lasījis Prof. K. Straubergs.
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