
ANNA ZARIŅA

LĪBIEŠU

APĢĒRBS
10.-13.gs.









ANNA ZARIŅA

LĪBIEŠU

APĢĒRBS

10 13gs



LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJA

VĒSTURES INSTITŪTS



ANNA ZARIŅA

LĪBIEŠU

APĢĒRBS
10.-13.gs.

RĪGA«ZINĀTNE»I9BB



Recenzenti:

vēstures zinātņu kandidāts A. CAUNE un M. ATGĀZIS

Ilustratīvo materiālu sagatavojusi E. KRASTENBERGA

Māksliniece Z. SUDŅIKA

Izdota saskaņa ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju
un izdevumu padomes 1986. gada 16. oktobra lēmumu

Zariņa А.

Za723 Lībiešu apģērbs 10.—13. gs. — R.: Zinātne, 1988. —

108 lpp.: il., [4] lp. il., [4] lp. krās. il.

ISBN 5-7966-0017-6.

Monogrāfija ir pirmais apkopojošais pētījums par lībiešu apģērbu 10.—

13. gadsimtā. Tajā analizētas sieviešu, vīriešu un bērnu apģērba da|as,
apģērba darināšanas paņēmieni, rotājumi, auduma apstrādes veidi. Aplūkotas
lībiešu apģērba un tā rotājuma etniskās īpatnības, ar apģērbu saistītie

kultūras un tirdzniecības sakari, parādīta apģērbā saskatāmā sabiedrības

sociālā noslāņošanās. Grāmata bagātīgi ilustrēta.

Arheologiem, etnogrāfiem, vēsturniekiem. Grāmata var būt saistoša arī

tautas lietišķās mākslas darbiniekiem un visiem, kas interesējas par ap-

ģērba vēsturi.

63.5

0505000000—106

M811(11)—88
15-88

ISBN 5-7966-0017-G © Izdevniecība «Zinātne», 1988



5

Ievads

Lībieši kā etniska grupa ir Baltijas somu

pēcteči Latvijas teritorijā. Viņu spilgtajā un

savdabīgajā materiālajā kultūrā 10.—13. gs. lī-

dzās etniskajām tradīcijām vērojama arī kai-

miņtautu ietekme. Lībieši izdalās ne tikai ar

raksturīgām rotām, bet arī ar apģērbu, kas ir

viens no nozīmīgākajiem tautas kultūras vēs-

tures avotiem.

Pētot 10.—13. gs. lībiešu kapulaukus, uzkrā-

jies nozīmīgs apģērba materiāls, tomēr apkopo-

jošu pētījumu par to nav. Publicēti tikai daži

raksti par atsevišķiem ar apģērbu saistītiem

jautājumiem.
Sajā darbā materiāls sistematizēts pa ap-

ģērba daļām, īpaši uzsverot un detalizēti iz-

vērtējot darināšanas un rotāšanas tehniskos

paņēmienus. legūtie dati ļauj raksturot ap-

ģērba darināšanas — kā mājamatniecības no-

zares —
attīstības līmeni, etniskās īpatnības

lībiešu apģērbā, kultūras un tirdzniecības saka-

rus, turklāt dod ieskatu par lībiešu sociālekono-

miskajiem apstākļiem.

Darbā izmantoti Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Vēstures institūta materiāli, kas iegūti
lībiešu kapulaukos izdarītajos izrakumos, kā

arī lībiešu apģērba materiāls, kas glabājas Lat-

vijas PSR Vēstures muzejā un Igaunijas PSR

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā Tallinā.

Arheoloģiskais materiāls par Baltijas somiem

Latvijas teritorijā iegūts bronzas laikmeta

beigu un agrā dzelzs laikmeta kapulaukos, ku-

riem raksturīgi gan dedzināti, gan nededzināti

apbedījumi uzkalniņkapos ar akmeņšķirstiem.

Vidējā dzelzs laikmetā Baltijas somu apdzīvo-

tajā teritorijā — Ziemeļkurzemē, Ziemeļvidzemē

un Latgalē — turpināja izmantot daļu no

iepriekšējā perioda akmeņu krāvuma kapulau-

kiem, bet tie, īpaši Latvijas ziemeļu daļā, līdz

šim maz pētīti. Drošas ziņas iegūtas 10.—

13. gs. lībiešu dzīvesvietās un kapulaukos, ku-

ros mirušos apbedīja galvenokārt nesadedzinā-

tus. Šinī laikā strauji attīstījās lībiešu ražotāj-

spēki un veidojās agrās feodālās attiecības.

11. gadsimta Vidzeme ieceļoja Ziemeļkurzemes
lībiešu grupa — vendi.1

Pēc rakstītām ziņām un arheoloģiskā mate-

riāla 10.—13. gs. nodalāmi pieci lībiešu novadi:

Ziemeļkurzeme, Daugavas novads, Turaida

(Gaujas lībieši), Metsepole un Idumeja
(1. att.). Intensīvāk apdzīvoti bijuši Daugavas
un Gaujas lībiešu novadi. Daugavas lībieši aiz-

ņēma teritoriju gar Daugavu no Rīgas līča līdz

Aizkrauklei, lielākā apdzīvoto vietu koncentrā-

cija bija rajonā no Salaspils līdz Ikšķilei. Seit

novada centrs bijis Daugmales pilskalns, kuru

kopā ar tuvākās apkārtnes ciemu vietām jau
var apzīmēt par agro pilsētu. 2 Arī Gaujas lī-

biešu pilskalni un kapulauki koncentrējās šaurā

teritorijā ap tagadējo Siguldu, Krimuldu un

Turaidu.

Galvenās saimniecības nozares, kā to rāda

arheoloģiskais materiāls, lībiešiem bija zem-

kopība un lopkopība. Apģērba darināšanai ne-

pieciešamās izejvielas (lini un vilna) tika ražo-

tas uz vietas. levērojami attīstīta bija arī amat-

niecība, īpaši metālapstrāde — gan ieroču un

darbarīku, gan arī rotu izgatavošana. Dzelzi

ieguva arī no vietējās purva rūdas, bronzas un

sudraba rotas gatavoja no ievesta materiāla.

Prasmīga speciālista darbs vērojams arī tek-

stilizstrādājumu ražošanā, kur lielākā daļa au-

dumu bija mājamatniecības ražojumi. levestie

priekšmeti (ieroči, rotas v. c.) norāda uz rosīgu

tirdzniecību, kuras attīstību veicināja ģeogrā-

fiski izdevīgā situācija pie svarīgiem ūdensce-

ļiem — Baltijas jūras, Daugavas un Gaujas.

Šie ceļi sekmēja lībiešu tirdzniecības sakarus:

austrumu virzienā — ar Krievzemi un tālāk ar

Tuvo Austrumu zemēm, rietumu virziena — ar

Skandināviju, Gotlandi. Vadmala, kas ievesta

no Gotlandes 13. gs. sākumā, minēta Indriķa

Livonijas hronikā. 3 Arī sauszemes ceļi lībiešus

1 Мугуревич 1973, 291. 299. lpp
2 Mugurēvičs 1983, 174. lpp.
3 ILH 1936, 16. lpp.
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saistīja ar kaimiņzemēm. Līdz ar to lībiešu kul-

tūrā ieplūdušas daudzu kaimiņtautu ietekmes.

Kā redzams pēc apbedījumos līdzi dotajiem

priekšmetiem, 10.—13. gs., agro feodālo sabied-

risko attiecību veidošanās periodā, bija krasi

izteikta mantiskā un arī sociālā noslāņošanās.

Sastopami apbedījumi, kas ar īpaši bagātām

kapu piedevām krasi atšķiras no attiecīgā kapu-
lauka kapu lielākās daļas.

Mirušos pēc tradīcijas apglabāja svētku

tērpā, ar bronzas rotām, ieročiem un dažiem

darbarīkiem. Bronzas konservējošā ietekme

ievērojami sekmēja arī apģērba atlieku sagla-
bāšanos.

AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS

Darbā izmantoti 25 lībiešu kapulauku arheo-

loģiskajos izrakumos atrastie apģērba mate-

riāli. Tie nav iegūti no visiem lībiešu apdzīvota-
jiem novadiem vienlīdzīgos daudzumos. Visvai-

rāk materiālu ir no Daugavas lībiešiem,

mazāk — no Gaujas lībiešiem, nemaz nav

no Idumejas un Metsepoles. Par Kurzemes

izcelsmes lībiešu apģērbu priekšstats rodams

pēc atradumiem vendu kapulaukā pie Cēsīm.

Senākie izrakumi Latvijas teritorijā saistāmi

ar Daugavas lībiešiem lībiešu un latgaļu ro-

bežapgabalā Aizkrauklē, kur 1837. g. tie izda-

rīti F. Krūzes vadībā. Pārsvarā iegūtas latgaļu

senlietas, bet atrasti arī lībiešu apbedījumi ar

bagātām rotām. Publicētajā materiālā4 trūkst

ziņu par lībiešu apģērba fragmentiem, arī kopā

ar'senlietām tie nav saglabājušies.
Daži zīmīgi apģērba daļu fragmenti, piemē-

ram, ielocēs salikts audums ar vīli, adatas pi-

nums v. c, saglabājušies no Ikšķiles Kābeļu

kapulauka, kas 1897. g. pētīts A. Buholca va-

dībā, izrokot 46 uzkalniņus.
5 Diemžēl arī šie

fragmenti iegūti nelietpratīgi, apraksti ir kļū-

daini un nepilnīgi.

Nozīmīgākie atradumi Daugavas lībiešu teri-

torijā iegūti ZA Vēstures institūta 1966.—

1975. g. izdarītajos izrakumos Rīgas HES

ūdenskrātuves zonā. Lieli apģērba daļu frag-
menti nav atrasti, bet atrastie ir sistēmiski fik-

sēti un savākti un tādējādi ļauj iegūt pilnīgāku
ieskatu par atsevišķām apģērba daļām un ap-

ģērba darināšanas paņēmieniem. Te jāmin
E. Šņores Doles salā pētītie Vampeniešu I

(196 kapi), Vampeniešu II (115 kapi) un

Raušu (169 kapi) kapulauki. Vampeniešu I

kapulauka pirmo reizi bērnu kapos tika skaidri

konstatēti rotāto svārku fragmenti, pēc kuriem

tādus pašus izdevās identificēt arī citu kapu-
lauku apbedījumos. Vērtīgi materiāli un novē-

rojumi iegūti arī Lipšu kapulaukā (J. Daiga),

tāpat Ikšķiles Zariņu (J. Graudonis) un Tomes

Nāriņu kapulaukā (M. Atgāzis). Daudz mate-

riālu un novērojumu, īpaši par dažādām teksti-

4 Kruse 1842.
5 Hausmann 1909, 27., 28. lpp.

liju darināšanas tehnikām, iegūts Salaspils
Laukskolas kapulaukā, kuru jau 1936.—1937. g.

pētījis V. Ģinters (24 kapi) un 1967.—

1975. g. — šī darba autore (582 kapi). Atzīmē-

jams arī, ka Salaspils Vējstūru kapulaukā
pirmo reizi atrasti rotāti vīriešu kājauti.

Gaujas lībiešu apdzīvotajā teritorijā — Tu-

raidā, Krimuldā, Siguldā un Allažos — senā-

kie izrakumi izdarīti 1873.—1874. g. Baltijas
vācu pētnieka J. Zīversa un 1889.—1890. g. —

R. Hausmaņa vadībā. Te iegūts bagātīgs sen-

lietu klāsts un, domājams, bijis arī diezgan
daudz apģērba atlieku, jo atsevišķi to rotāti

fragmenti saglabājušies LPSR Vēstures mu-

zejā, kā arī Vēstures institūtā Tallinā, piemē-
ram, kājautu, villaiņu, mežģītā pinuma jostu,
rakstaino celaiņu, brokāta lenšu v. c. fragmenti.
Informāciju par šiem izrakumiem apkopojis
E. Tenisons,6 diemžēl par apģērba fragmentu
atrašanās apstākļiem sīkākus norādījumus iz-

rakumu vadītāji nav atzīmējuši.
Daži apģērba fragmenti Gaujas lībiešu teri-

torijā iegūti 1964. g. Bīriņu Čiekuru kapulaukā,
kur izrakumos strādāja apvienotā Latvijas un

Igaunijas PSR ZA Vēstures institūtu ekspedī-
cija arheologu E. Mugurēviča un E. Tenisona

vadībā. Te atrasts priekšauta rotājums (pagai-
dām vienīgais Latvijas teritorijā).

Neliels, bet nozīmīgs apģērba materiāls
iegūts arī Kurzemes lībiešu novadā, piemēram,
kājauti no Dundagas Ozolmeža, kuri gan diem-

žēl ir savrup atrasti. Ļoti spilgts apģērba ma-

teriāls atrasts E. Šturma 1929. g. un E. Snores
1937. g. izrakumos Dundagas Laukumuižas ka-

pulaukā, jau parkuršotajā lībiešu apgabalā. Te

samēra laba stāvoklī iegūti rotāti 13. gs. kāj-
auti, kuru rūpīgu aprakstu publicējusi
E. Šņore.7 Audumu un rotājumu tehnisko/ ana-

līzi, ka arī rotājumu rekonstrukciju devusi

A. Dzērvīte. No šī atraduma vispusīgās analī-

zes iegūstams labs ieskats par kājautu darinā-

šanas paņēmieniem, rotājumiem, izmēriem un

valkāšanas veidu. Otrs nozīmīgs atradums

Laukumuižā ir rotātas 14. gs. villaines atliekas.

Atradumu analizējusi un īsu aprakstu publicē-
jusi A. Birgele-Paegle,8 diemžēl analīze neatspo-
guļo visus datus, kurus šī villaine varētu dot

no darināšanas tehnikas un rotājuma viedokļa.
Ļoti interesants un vērtīgs apģērba mate-

riāls par Kurzemes izcelsmes lībiešiem — ven-

diem — iegūts ārsta E. Ķivuļa vadībā izdarī-

tajos izrakumos Cēsīs 1910. g. (8 kapi). E. Ķi-
vulis pareizi novērtējis šī materiāla zinātnisko

nozīmīgumu un centies sīki aprakstīt apģērba
fragmentus un to atrašanās apstākļus. Publi-

kācijā ievietoti fragmentu fotoattēli, kā arī ro-

tājuma rekonstrukcijas. 9 Tagad, materiālu vēl-

reiz pārskatot, tie ir ļoti noderīgi, jo diemžēl

ne viss atrastais saglabājies. Autora vērtējumi
par atsevišķiem audumu fragmentiem un to pie-

6 Tön i sso n 1974.

7 Šņore 1938, 111.—121. lpp.
8 Birgel-Paegle 1929, 897.—900. lpp.
9 Kiwull 1911, 1.—29. lpp.
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derību kādai apģērba dajai visumā uzskatāmi

par pamatotiem. Līdz ar to no šī kapulauka
iegūstams priekšstats par rotātām matu lentēm,

kājautiem, villainēm, kuriem savukārt paralē-
les rodamas vairākos Kurzemes lībiešu izcel-

smes apbedījumos Daugavas lībiešu kapu-

laukos. Tomēr, novērtējot Cēsu kapulauka

apbedīto etnisko piederību, E. Ķivulis tos

nepamatoti uzskata par baltiem (to jau atzīmē-

jis arī E. Sturms 10).

Apkopojošos darbos minēti arī lībiešu ap-

ģērba fragmenti, piemēram, V. Ģinters kon-

spektīvi aprakstījis Cēsu kapulauka rotāto au-

duma fragmentu, Kjimuldas celaini un Dunda-

gas Laukumuižas rotāto villaini, publicējot arī

to fotoattēlus. 11 Līdzīgā kārtā aprakstīti dažu

rotāto lībiešu villaiņu fragmenti K. Ozolas rak-

stā. 12

Padomju periodā, izvērtējot uzkrāto, kā arī

pēdējo gadu izrakumos iegūto materiālu, sena

apģērba pētījumus turpinājusi šī darba au-

tore. Apkopots un publicēts 7.—13. gs. latgaļu

apģērba materiāls, 13 atsevišķos rakstos doti īsi

Latvijas teritorijas iedzīvotāju, arī lībiešu, sena

apģērba un tā galveno darināšanas un rotāša-

nas paņēmienu apraksti. 14 Sīkāk analizētas lī-

biešu mežģītā pinuma jostas
15

un dažu lībisko

rotājumu elementu izplatība latgaļu teritorijā.
16

Runājot par Baltijas tautību apģērbu, lībiešu

apģērbs skarts V. Ģintera darbā, 17 kurā salī-

dzināts Skandināvijas un Baltijas iedzīvotāju

senais apģērbs, izmantojot plašu salīdzināmo

materiālu no citām zemēm, kā arī atzīmējot ko-

pīgo un atšķirīgo, kas saskatāms apģērba de-

taļās. V. Ģinters uzsver, ka jau vēlajā dzelzs

laikmetā arī Latvijas teritorijā (tāpat ka slavu

un ģermāņu zemēs) vīriešu apģērbu stipri

ietekmēja Eiropas apģērba mode. V. Ģinters

aizrāda, ka arī vīriešiem apmetņi varēja but

dažāda izmēra. Jautājumu par lībiešu bruņuru-

puča saktu un rotadatu funkcionālo nozīmi

V. Ģinters aplūko sīkāk, uzsverot, ka ta

ir kopīga plašā Eiropas teritorijā. 18 Šajā darbā

pozitīvi vērtējams plašais salīdzināmā mate-

riāla izklāsts; Latvijas teritorijas apģērba ma-

teriāla apskats tomēr nav pilnīgs, jo autora rī-

cībā nav bijuši pēdējā laikā iegūtie dati.

Salīdzināšanai izmantots H. Mooras

darbs par igauņu apģērbu. 19 Ļoti node-

rīgs salīdzināšanai ir arī somu apģērba mate-

10 Sturms 1936, 46. lpp.
11 Gmters 1936, 58., 59., 86.-89. lpp.
12 Ozols 1939, 97. lpp.
13 Zarina 1970.

14 LA 1974, 166., 167. lpp.; Зариня 1985, 36.—46. lpp.;

Зариня 1986, 183.—186. lpp.
15 Zarina 1972, 77.-87. lpp.
16 Зариня 1980, 125.—131. lpp.
17 Gmters 1981.
18 Sajā sakarā V. Gmters izsaka kritisku piezīmi A. Za-

riņai, atsaucoties uz grāmatā «Seno latgaļu apģērbs»

(57. lpp.) teikto, it kā «ovālo saktu pārņemšana lībie-

tēm saistīta ar brunču veida izmaiņu». Seit V. Ginters

atzīmējis to, kas minētajā darbā (par saktu pārņemšanu)

nemaz nav rakstīts, tamdēļ kritika uzskatāma par nepa-

matotu.
'» Moopa 1960, 7.—30. lpp.

riāls, kas īpaši bagātīgi iegūts dienvidrietumu

Somijā un publicēts H. Appelgrēna-Kivalo
darbā, 20 kurā doti sīki atradumu apraksti un

attēli. Te rodams priekšstats par villaini,

priekšautu, vainagu, arī par brunčiem, to rotā-

jumiem un izmēriem. Ziņas par somu apģērbu
papildina P. L. Lehtosalo-Hilanderes pēdējos

gados iegūtie materiāli, kas aplūkoti pa ap-

ģērba daļām,
21 kā arī kompleksā veidā apska-

tīti īpašā seno somu apģērbam veltītā izde-

vumā, 22 kurā autore analizējusi visas līdzšinē-

jās seno somu apģērbu rekonstrukcijas, uzrādot

tur pieļautās kļūdas un neprecizitātes. levēro-

jot iepriekšējo pētnieku pieredzi un izmantojot

pilnīgāko mūsdienu izrakumu metodiku, pēc pē-

dējo gadu Luistaru kapulauka atradumiem viņa

organizējusi zinātniski pamatotu senā somu

apģērba atdarināšanu. īpaši atzīmējamas Leh-

tosalo-Hilanderes atziņas par atsevišķu ap-

ģērba daļu atdarināšanu. Mazāk vērības veltīts

darināšanas tehniskajiem paņēmieniem, kuri

apskatīti tikai galvenos vilcienos, vismaz nav

saskatāma tāda darināšanas paņēmienu daudz-

veidība, kāda vērojama, piemēram, latgaļu un

lībiešu apģērba materiāla.

Jautājumā par bronzas spirāļornamenta hro-

noloģiju P. L. Lehtosalo-Hilandere nepiekrīt

šī darba autores izteiktajai domai,23 ka somi to

varēja aizgūt no latgaļiem. Viņa atsaucas uz

H. Appelgrēna-Kivalo uzskatu, ka bronzas spi-

rāļornaments ir somugru izcelsmes, bet baltiem

tas ir tikai aizguvums, kas liecina par sakariem

ar somu ciltīm. 24 So Appelgrēna-Kivalo uzskatu

kā nepamatotu jau 1928. g. novērtējis E. Pa-

egle. 25 P. L. Lehtosalo-Hilandere uzskata, ka

ar 7.-8. gs. latgaļu villaiņu rotājumiem nevar

norādīt prototipus senāko somu spirāļornamen-
tiem, ar kuriem rotāti 9. gs. priekšauti, tādēļ

secina, ka ta nav bijusi latgaļu ietekme. Somu

spirāļornamenta rašanos 9. gs. Lehtosalo-Hi-

landere izskaidro šādi — spirāļu piešūšanas

modi Somijā kāds somu tirgotājs esot atvedis

no dienvidu zemēm. Mūsu viedoklis ir, ka šī

mode Somijā varēja iekļūt no daudz tuvākajām

baltu zemēm līdz ar citām'materiālās kultūras

ietekmēm. Prototips varēja arī nebūt, jo galve-
nokārt pastāvēja kultūras sakari un katra et-

niska vienība rotāja nozīmīgāko apģērba daļu

pēc savām tradīcijām, ar savu pieeju.

Baltiem tā bija villaine, somiem — piekšauts.

Sī iemesla dēļ baltiem un somiem izvei-

dojušies atšķirīgi rotājuma darināšanas paņē-

mieni.

Sīkāk bronzas spirāļornamenta hronoloģiju

apskatījusi S. Laulā, 26 secinot, ka senāks neka

baltiem šis ornaments novērojams pie Volgas

somiem, kuriem (pēc Kuzminskas un Rjazaņas

kapulauku datiem) ar spirālēm rotāti audumi

20 Appelgren-Kivalo 1907.

21 Lehtosalo-Hilander 1982, 155.—172. lpp.
22 Lehtosalo-Hilander 1984.
23 Zariņa 1970,66. lpp.
24 Appelgren-Kivalo 1926, 117.—125. lpp.
25 Paegle 1928, 733. lpp.
26 Laul 1985, 412. -419. lpp.



atrasti jau 4.—5. gadsimtā. Minēto Kuzmin-
skas kapulauka ar spirālēm rotāto galvasrotas
audumu27 A. Smirnovs attiecina uz 4.—6. gad-
simtu. 28 Norāde uz Rjazaņas kapulauku attie-

cas uz bronzas spirāļu vainagiem, kas arī datē-

jami ar 1. g. t. vidu.29 Jāatzīmē, ka bronzas

spirāļu galvasrotas 1. g. t. vidū raksturīgas
baltu ciltīm plašā teritorijā, arī Rjazaņas—Okas
apvidos, kurus šajā laikā apdzīvoja jauktas
austrumbaltu un arī Pievolgas somugru ciltis. 30

Baltu cilšu kultūras pazīmes tur saglabājušās

27 Спицин 1901, XIX tab.: 10; 43. lpp.
28 Смирнов 1952, XXV tab.: I; 118. lpp.
29 Ефименко 1926, 69., 70. lpp.
30 Sedovs 1977, 90. lpp.

līdz 12. gs. un baltu ietekmē arī somugru cil-

tis darinājušas bronzas spirāļu galvasrotas. 31

Baltu kultūras ietekme 1. g. t. konstatēta arī

vēl tālāk uz austrumiem — Volgas—Okas vi-

dusteces rajonos. 32 Tamdēļ šķiet, ka audumu

rotāšana ar bronzas spirālēm somugru ciltīm

arī Volgas—Okas augštecē un vidustecē va-

rēja ieviesties baltu kultūras ietekmē. Senas,

ar baltiem kopīgas iezīmes konstatētas arī vēl

19. gs. Rjazaņas apgabala iedzīvotāju apģērba
darināšanā un rotāšanā.33

31

Moopa 1958, 24.-28. lpp.; Седов 1966, 99. lpp.
32 Седов 1966, 102. lpp.
33

Куфтин 1926, 90., 96. lpp.; Слава 1980, 95., 97.,
101., 104. lpp.
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1.

nodaļa

TEKSTILIJU

DARINĀŠANAS

PAŅĒMIENI

Analizētie tekstilizstrādājumu fragmenti da-

rināti galvenokārt no vilnas. To krāsa kļuvusi

tumša, nenosakāma, dažiem saskatāma zila no-

krāsa, visbiežāk tāda konstatējama, tikai ap-

skatot šķiedru mikroskopā. Dažkārt, īpaši ce-

lainēm, saglabājušies arī sarkanīgi, dzelteni

un brūni augu krāsvielās krāsoti toņi. Atrasti

arī darinājumi no dabiski tumšas vai gaišas
vilnas. No linu audumiem saglabājušies
nedaudzi sīki nekrāsoti vai balināti fragmenti.

Kā linu, tā vilnas pavedieni ir dažāda gro-

duma, vērpti galvenokārt Z virzienā (no labās

uz kreiso pusi), retāk — pretējā jeb

S virzienā (2. att.: 1). Pinumos un jostveida
audumos dažreiz audumu velkiem lietoti arī Z

virzienā vērpti un S virzienā šķeterēti pave-

dieni.

Pēc darināšanas veida analizētas tekstilijas
iedalāmas pinumos, jostveida audumos un au-

žamos stāvos darinātos audumos. Pinumiem

savstarpēji krustoti tikai viena virziena (au-
dumā — velkiem atbilstošie) pavedieni; au-

dumā nepieciešamas divas — velku un

audu — pavedienu sistēmas.

PINUMI

Analizētajā materiālā sastopami vairāki pi-

numu veidi. Vienkāršākie no tiem ir dažādas

aukliņas un pīnītes, piemēram, no diviem

vai trim villaiņu un jostu velku galu pavedie-
niem sagrieztas aukliņas, pie apģērba vīļu ma-

lām piešūtas triju pavedienu pīnītes. Biežāk sa-

stopamas četru pavedienu apaļas aukliņas, kas

pītas, pārmijus krustojot pretējos pavedienu pā-
rus (2. att.: 2). Ar tādām parasti sapītas vil-

laiņu un jostu velku bārkstis, apšūtas apģērba

vīju malas. No astoņiem pavedieniem pītas
četrkanšu pīnītes (2. att.: 3), tās lietotas brunču

cilpām un ornamentu joslu pinumiem, bronzas

spirālīšu uzvēršanai v. c.

Kābeļu 32. kapā (15. tab.: 1) atrasts arī ne-

liels adatas pinuma fragments. Sī senā

tehnika Ziemeļ- un Austrumeiropā bija plaši

izplatīta cimdu un zeķu darināšanai. Pīšanai

lietotās adatas Latvijas teritorijā zināmas

kopš 1. g. t. p. m. ē., senākais pinuma frag-
ments atrasts Koknesē 10. gs. slānī, pīts pirk-
stainis — Rīgas 13. gs. slānī.1

Kābeļu 32. kapa adatas pinumam izmantota

rupja šķeterēta vilnas dzija. Sākot pīšanu, vis-

pirms izveidots pīnē vēlamais cilpu skaits. Pī-

šanas gaitā adatā ievērtais pavediens pēc no-

teiktas sistēmas ievilkts cilpām pa virsu un

apakšu. Pīšanu sāk no pinuma pamata virzienā

no labās uz kreiso pusi, pīnes vidusdaļā pave-
dienu aizmetot aiz attiecīgās cilpas līkuma un

virzienu mainot. Pinot nākošās kārtas, pave-

diens saistīts ar iepriekšējās pīnes malas cil-

pām (2. att.: 4). Ap 1,5 cm platajā pinuma pa-

matpīnē pavedienu grupu skaits attiecībā pret
pīnes vidu ir simetrisks (2+l : 1 + 2), katrā

virzienā ietilpst divas grupas. Līdzīgā paņē-
mienā darināts arī Rīgas cimds, tikai pamat-
pīne tam veidota platāka. Domājams, ka zem

apava ādas atrastais Kābeļu pinuma fragments
saglabājies no zeķes.

Caune. Zariņa 1980, 60—65. lpp.; 1. att.: 1; 4. att.
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1. att. Lībiešu apdzīvotā teritorija (pēc Мугуревич 1973, 2. att.; Tonisson 1974, 1. att.) un kapulauki,
kuros atrasti analizētie tekstilizstrādājumi:

/ — Laukumuiža; 2 — Ozolmežs; 3 — Rauši; 4 — Vampcnicši I; 5 — Vampenieši II; 6 — Vējstūri; 7— Laukskola;

8 — Lipši; 9 —
Kābeles; 10 — Zariņi; // — Lielrutu|i; 12 — Tīnūži; 13 — Nariņi; 14 — Cēsis; 15 — Sigulda

(Saksukalns); 16 — Priedes; 17 — Čiekuri; 18 — Pute|i; 19 — Liepenes; 20 — Krimuldas baznīca; 21 — Saknītes;
22 — Lejasžagari; 23 — Reznes; 24 — Vidriži; 25 — Turaida (Baznickalns). I — Kurzemes lībiešiem un ven-

diem raksturīgo senlietu izplatības areāls 11—13.gs.; II — uzkalniņu kapulauks; III — līdzenais kapulauks.

2. att. Vērpuma virzieni un pinumu veidi:

/ — Z un S vērpuma virziens; 2 — četru pavedienu aukliņa;
3 — astoņu pavedienu pīne; 4 — adatas pinums (Kābeles,

32. kaps).

Mežģītais pinums ir viens no izplatītā-
kajiem seno pinumu veidiem, kas blakus audu-

miem ilgi saglabājis savu nozīmi. Tā senākie

atradumi zināmi no neolīta Ēģiptes un Vidus-

eiropas zemju seno kultūru tekstilās keramikas

lausku nospiedumiem. 2 Kopš bronzas laikmeta

mežģītais pinums pazīstams arī Ziemeļeiropā.
Skandināvijas zemēs tas plaši izplatīts līdz

pat jaunākajiem laikiem — šajā tehnikā te da-

rinātas ne vien jostas, bet arī lielāki apģērba
gabali, piemēram, bikses. 3

Dānijas teritorijā
bronzas laikmeta sievietes apbedījumā atrasts

2 Schlabow 1960, 51., 52. lpp.
3 Geijer 1938, 129., 130. lpp.

greznā rakstā pīts matu tīkliņš. 4 1. g. t. p. m. ē.

un m. ē. 1. g. t. pirmajā pusē šī tehnika sasto-

pama trauku lausku nospiedumos tekstilās ke-

ramikas kultūras areālā, kas aptver visas senās

somugru apdzīvotās teritorijas — Kamas lej-

teci, Pievolgu, Valdaja augstieni, Somiju un

Igauniju, arī Latvijas ziemeļaustrumu daļu.5

Latvijas teritorijā (Dignājas pilskalnā, Ķentes-

kalnā, Kivtu apmetnē v. c.) atrasto lausku no-

spiedumos vērojams mežģītā pinuma pamat-
veids no pinumiem, kas dažos gadījumos varēja
būt arī lielāki par jostu.

6 Attīstoties tālāk auša-

nas tehnikai, mežģītā pinuma nozīme mazinā-

jusies, un atradumi kapos no m. ē. 1. g. t.

beigām un 2. g. t. liecina vairs tikai par mež-

ģītā pinuma jostām.
Lībiešiem mežģīto jostu paliekas konstatētas

20 sieviešu apbedījumos, no tām analizētas div-

padsmit (1. tab.: 1 —12) 7. No jostām saglabā-
jušies galvenokārt nelieli fragmenti, tikai par

Ikšķiles Zariņu 8. kapa un Salaspils Lauksko-

las 497. kapa jostām rodams pilnīgāks priekš-
stats. Tās darinātas 3—9 cm platas no Z vir-

4 Schhibow 1937, 66., 67. lpp.
5 Граудонис 1967, 110., 111. lpp.
6 Zariņa 1972, 1., 2. att.

7 Bez tabulā minētajiem sīki jostu fragmenti vel kon-

statēti Laukskolas 80., 83., 85., 98., 120., 183., 491. un

Raušu 29. kapa.
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3. att. Mežģītā pinuma jostu darināšanas paņēmieni:

1—3 — pīšanas gaita (pec M. Haidas); 4 — raksta veidošana; 5 — jostas vidusdaļa (Laukskola,
497. kaps).

zienā vērptas, S virzienā šķeterētas parupjas
vilnas dzijas (0 0,8—1,0 mm). Vidēji pinuma
1 cm ietilpst 12—14 pavedienu. Ar smalku,

vienmērīga rupjuma (0,3—0,4 mm) dziju izda-

lās Laukskolas 37. kapa josta, kurai 1 cm ap

20 pavedienu, bet rupjāka un nevienmērīgi vēr-

pta dzija (1,0—2,0 mm) ir Laukskolas 497. un

Zariņu 8. kapa jostām, ar B—98—9 pavedieniem
1 cm. Jostām izlietotā vilna bijusi labas kvali-

tātes un atbilst šī perioda latgaļu audumu

2. grupas vilnai, bet dažām jostām, piemēram,
Laukskolas 94. kapa jostai, vilnas kvalitāte bi-

jusi zema, šķiet, tā iegūta, atlasot tikai rup-

jāko vilnu, kā tas konstatēts arī Novgorodas

pinumiem.B Visu mežģītā pinuma jostu vilnas

šķiedrām mikroskopā saskatāma sarkanīga

(stiprāk bojātām — dzeltenīga) krāsa, tās bi-

jušas krāsotas sarkanas vai sarkanbrūnas.

Mežģīto jostu pīšanai nepieciešamie riki, kā

tos rekonstruējusi dāņu zinātniece M. Haida, 9

ir ļoti vienkārši: divi kociņi pavedienu nostip-
rināšanai pinuma galos un divi — pīšanai un

blīvuma regulēšanai. Pīšanas gaitā, apvijot
vienu ap otru, pēc zināmas sistēmas visā jos-
tas platumā tiek saistīti blakuspavedieni, tā ka

izveidojas elastīgs tīklveida pinums (3. att:

I—3). Krustpils apvidū jostas darinātas vēl

vienkāršāk: pie divzaru sakumiņa piesietos

jostas velkus ar vienu roku pietur, ar otru

pin.
lo

Visas mežģītā pinuma jostas darinātas vien-

krāsainas, bet rakstainas. Raksti veidoti, mai-

not pavedienu krustošanās virzienus. Tie izda-

lās reljefi un atgādina labisko un kreilisko adī-

jumu faktūru (3. att.: 4; I tab.: 2). Pinot jostu,
tā nostiepjama visā garumā, jo, veidojot pi-

numu vienā jostas galā, tāds pats, tikai pretējā

pagriešanas virzienā, izveidojas arī otra gala.
Pinumu nobeidzot, kā redzams Laukskolas

497. kapa jostā, vidusdaļā abas puses saiet

kopā (3. att.: 5), kur, lai neirtu, robežjoslā

iepīti lieki pavedieni. Jostas abos galos atstātas

bārkstis, kuras, lietojot citus pīšanas paņēmie-

nus, nostiprinātas arī mežģījuma nobeigumā.

Piemēram, Zariņu 8. kapa jostai pavedienu gali

8
Нахлик 1963, 263., 264. lpp.

9 Haid 1955, 258. att.
10 Niedre 1930, 12. lpp.

sapīti pa astoņiem pavedieniem četrkanšu pīnī-

tēs, īsos posmiņos pārmijus divās kārtās, bet

turpinājumā — galos — bārkstis pa četriem pa-

vedieniem sapītas apaļas aukliņās, kurām galā
katrai aizmests mezgls (4. att.: 2). Laukskolas

497. kapa jostas gala pinumā — 3 posmu pī-

nīte (4. att.: 3). Kābeļu 9. kapa jostai galā

ievērta bronzas riņķīšu rinda, aiz tas aizausta

šaura celaine, kurā ieaustie jostas pavedienu

gali pa četri sapīti aukliņās, bet celaines velku

gali veido kuplu, ar bronzas stiepli cieši sa-

ņemtu pušķi (5. att.: 1; 1. tab.: 11). Līdzīgs

gala noslēgums arī Krimuldas jostai (1. tab.:

12). Tai celaines velku galos izveidotais pušķis

greznāks: 3x3 cm liels pinums ar rakstā ievēr-

tām smalkām bronzas spirālītēm.
11

Jostu rakstu elementi ir vienkāršas nelielas

ģeometriskas figūras: trīsstūri, rombi, līkloči

un to varianti. Tie vairākkārt atkārtoti un mai-

nās pa posmiem. Raksta maiņas vietās visa jos-

tas platumā labiskajam rakstam pretstatīts

kreiliskais vai ari dažas kārtas pītas bez rak-

sta, tādējādi ar krasu robežlīniju veidoti asi

nodalīti posmi. lespējams, ka posmi jostā at-

kārtojas. Zariņu 8. kapa jostai saglabājušies

trīs fragmenti, kuros ir trīs dažādi raksta ele-

menti: 24 cm garajā fragmentā sākts ar 3 rei-

zes atkārtotiem trīsstūriem, seko 4 reizes gare-

nisku līkloču līkumi, aiz tiem 3 reizes rombi.

Otrajā fragmentā 12 reižu atkārtojas rombi,

trešajā — 5 reizes trīsstūri, 3 reizes rombi.

Vampeniešu II 63. kapa jostai vienā fragmentā

3 reizes atkārtojas gareniski saplūstoši rombi,

otrā ir gareniski novietoti līkloči (5. att.: 3).

Laukskolas 37. kapa jostas trijos fragmentos

ir četri atšķirīgi raksti, 94. kapa josta — seši

dažādi raksta varianti, bet 497. kapa josta —

tikai viens rombu raksta variants. Atsevišķos

posmos raksti komponēti tā, lai raksts un pa-

mats aizņemtu līdzīgus laukumus, bet dažās

jostās viena virziena pinums ir pārsvarā (4. —

6. att.).
Gaismas un ēnu efekts vienkrāsas mežģītajās

jostās ar reljefu rakstu tiek panākts, mainot

pīšanas, resp., pagriešanas, virzienus. Tāds sa-

11 Katalog der Ausstellung zum X. archäologischen
Kongreß in Riga 1896, 25. Tab.: 5.
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4. att. Mežģītā pinuma jostu raksti:

/ — Laukskola, 94. kaps; 2 — Zariņi, 8. kaps; 3 — Laukskola, 497. kaps

stopams arī ceļu jostās ar ielasīto rakstu

(3. tab.: 25, 26; I tab.: 4). Līdzīgs princips
izmantots arī audumos, ieaužot Z un S vēr-

puma virziena pavedienu grupas, kā tas kon-

statēts 9. gs. Rucavas Tīras purva depozītā ap-

metņa audumam.12 Diezgan plaši šāds auduma

12 LVM V 9170: 11

rotāšanas paņēmiens 1. g. t. izplatīts ZiemeJ-

eiropā. 13

Viena kapulauka atsevišķos kapos un dažā-

dos kapulaukos atrasto mežģīto jostu raksti pēc
ornamenta ir ļoti tuvi, bet vienmēr atšķirīgā
variantā. Jādomā, ka jostas darinājuši speciā-

13 Jorgensen 1980, 4., 24., 32. lpp
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5. att. Mežģītā pinuma jostu raksti:

/ — Kābeles, 9. kaps; 2 — Laukskola, 97. kaps;/? — Vampenieši II, 63. кар

listi, jo, kaut arī raksti nav sarežģīti, pīšana

no smalkajām dzijām prasa iemaņas. Mežģītā

pinuma jostu darināšanā 11.—12. gs. sasnieg-
tais tehniskās attīstības līmenis vēlākos gad-
simtos nav pārsniegts, šo jostu darināšanas

paņēmieni kļuvuši pat vienkāršāki. Latgaļu 7.—

12. gs. kapulaukos rakstainās mežģītās jostas
nav konstatētas. Vienīgi Dzelzavas Strūgukalna
15. kapā (13. gs. apbedījumā) atrasts neliels

šādas vienkāršajā pinumā darinātas šķērssvīt-
rainas, sarkanbrūnas jostas fragments.

Mežģīto jostu pīšanas paņēmiens saglabājies
vēl 19. un 20. gadsimtā. Savas elastības dēļ

Vidzemē un īpaši Latgalē šādas jostas iecienī-

tas kažoku jošanai. Tās pītas no vairākkrāsu

vilnas dzijas, šķērs- un garensvītrainas mež-

ģītā pinuma pamatveidā. 14 Daugavpils novad-

pētniecības un mākslas muzejā glabājas josta
arī ar seno lībiešu jostām līdzīgu pinumu. Tā

ir vienkrāsaina (sarkana), ar sīku šķērssvītru
reljefa rakstu, pīta, virzienu mainot ik pēc 2—

3 pinuma kārtām. Krustpils apvidū zināms pī-
šanas paņēmiens, kur pavedieni apvīti divreiz. 15

20. gadsimta sākumā mežģītās jostas plašāk
izplatītas igauņiem. Te sastopami vairāki to

darināšanas paņēmieni.
16

Liecības par mežģīto pinumu Latvijas terito-

rijā m. ē. 1. un 2. g. t. saglabājušās galveno-
kārt somiskajos arheoloģiskajos pieminekļos.
Tomēr latviešu vārds «mežģīt» (lietuviski

«mezgti», «mezgioti»), pēc valodnieces D. Zem-

zares skaidrojuma, ir tipisks baltu cilmes vārds,

un šis darināšanas paņēmiens sen bijis pazīs-
tams arī baltu ciltīm.

14 LVM, CVVM 1457, Ungurmuižas pag., CVVM 422,

Vecpiebalgā.
15 Niedre 1930, 12. lpp.
16 Лайго 1960, 220.—222. lpp. 6. att. Laukskolas 37. kapa mežģītā pinuma jostas raksti.
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JOSTVEIDA AUDUMI

Jostveida audumus analizētajā materiāla

pārstāv celaines.

Celaiņu darināšanas paņēmiens Eiropā ir

sens un plaši izplatīts. Latvijas teritorijā se-

nākie celaiņu atradumi iegūti Zemgalē — 6. gs.

Bēnes Liekņu 3. kapā, kur celaine bijusi piešūta

apģērba apmalei. Izsekota arī 7.—13. gs. lat-

gaļu celaiņu attīstība. 17 Lībiešiem 10.—13. gs.

celaines izmantotas ka audumu sākuma eģes,
jostas, kājautu saites, tās piešūtas dažu ap-

ģērba daļu, īpaši villaiņu, malās.

Celaiņu darināšanā auklas (grīstes) vīšana

apvienota ar aušanu. Celaine sastāv no vairā-

kām, savstarpēji ar audiem sasaistītām grīstēm,
kur katras grīstes veidošanai nepieciešams savs

ceļu dēlītis (7. att.). To skaits nosaka celaines

platumu. Pēc katra auda aizaušanas ceļu dēlīti

pagriež par 1/2 vai 1/4 un šķīrienā ieauž jaunu
audu. Audi celainē parasti paliek neredzami.

Aušanai izmantoti grodi, galvenokārt šķeterēti
vilnas, dažreiz vilnas un linu pavedieni. Pēc

darināšanas paņēmiena lībiešu cciaines, tāpat
kā latgaļiem, dalāmas divās grupās:

I. levērto pavedienu skaits un pagriešanas
kārtība visiem ceļiem vienāda.

11. Ceļos ievērto pavedienu skaits un pagrie-
šanas kārtība dažāda.

I grupas celainēm pavedieni ievērti visos čet-

ros ceļu dēlīša caurumos un ik pēc auda celi

tiek pagriezti par 1/4 (7. att.: 2). Atkarībā no

pavedienu krāsas un vēršanas virziena celaines

izveidotas vienkrāsainas, svītrainas vai svīt-

rainas ar skujiņām. Audumu sākuma eģēm tās

darinātas vienkrāsainas. Jostām (2. tab.: 1—

11), kājautu saitēm, arī villaiņu apaudām

(12. tab.) visbiežāk sastopamas svītrainas ce-

laines ar skujiņām, retāk svītrainas vai vien-

krāsainas (8. att.). Dažām celainēm saskatā-

mas 2—4 krāsas: zila, sarkanīga, dzeltena,
brūna.

Pie II grupas, kur ceļos ievērto pavedienu
skaits dažāds, pieder 26 rakstainās celaines

(3. tab.: 1—26) 18
.

Tām rakstā austo vidusdaļu
ietver simetriski novietotas malu svītras, veido-

tas no I—41 —4 ceļu grīstēm, kurām katrā eela

visos četros caurumos vērti vienas krāsas pave-

dieni. Turpretī raksta ceļos divos diagonāli pre-

tējos caurumos vērti divu dažādu krāsu pave-

dieni, no kuriem vienas krāsas pavedieni veido

rakstu, otras — raksta pamatu (7. att.: 1).
Aužot pēc katra auda celi pagriezti par 1/4.
Tādā kārtā malas svītrās audi sasaista velkus

pēc katra pagrieziena, bet rakstā — ik pēc di-

viem pagriezieniem.
Pēc raksta veidošanas paņēmiena analizētās

celaines dalāmas sīkāk: 1) ar neielasītu, 2) ar

ielasītu rakstu.

Celaines ar neielasītu rakstu, at-

bilstoši sakārtojot ceļos ievērto atšķirīgo krāsu

17 Zariņa 1970, 22.—30. lpp.
18

Vairāki sīki iziruši celaiņu fragmenti tabulā nav

parādīti.

pavedienus un pagriešanas kārtību, parasti vei-

dots līklocis. Raksts visbiežāk izausts trijos ce-

ļos no zilas un sarkanas vilnas dzijas. To au-

žot, 1. un 3. ceļā jāiever katrā pa zilam un

sarkanam pavedienam, 2. ceļā — divi sarkani

pavedieni. Aužot celi jāsakārto tā, lai 1. un

3. ceļā vienā šķīriena pusē vienlaicīgi atrastos

dažādas krāsas velki. Šķīrienu mainot, visi celi

jāpagriež par 1/4. Malu ceļos, kuros katrā vērti

četri zili pavedieni, veidojas svītras, bet raksta

celi veido nedaudz stieptu līkloču rakstu. Šādas

rakstainās celaines pieaustas galvenokārt 11.—

13. gs. villaiņu galos, retāk — malās. To frag-
menti saglabājušies kopā ar villaiņu audumu.

Celaines ar ielasīto rakstu darina

pēc ornamenta motīva, vajadzīgās krāsas vel-

kus pacejot virs audiem, nevajadzīgos nobīdot

zem tiem.

Rakstainās celaines ar ielasīto rakstu savu-

kārt dalāmas trijās apakšgrupās: a) celaines

ar rakstu abās pusēs, b) ar raksta kreiso un

labo pusi un c) vienkrāsainas celaines ar rel-

jefu rakstu.

Tā, a) apakšgrupas celaines ar abās pu-

sēs vienādu, bet krāsās atšķirīgu
rakstu konstatētas tikai trijos 11. gs. kapos.
Tās bijušas jostas (3. tab.: I—3; IX tab.: I—3).1 —3).
Šīs celaines ir 1,2—1,5 cm platas, austas 12—

16 ceļos, ar vienkāršiem rakstiem, kas atkārto-

jas pārmijus vai nu viens pēc otra (IX tab.: 1,

2), vai pa posmiem (IX tab.: 3). Malās rakstu

ierobežo dažas svītras, bet Vējstūru 27. kapa
celainei malu norobežojuma svītru nemaz nav.

Rakstu veidojot, celi pārmijus pagriezti uz

priekšu un atpakaļ, lai raksta pavedieni vien-

mērīgi un blīvi gultos blakus (gan celaines la-

bajā, gan kreisajā pusē) un lai kreisajā pusē
veidotos otras krāsas raksts, šādu raksta teh-

nisko izpildījumu var arī panākt, aužot uz

veltnīša ar nītīm, kā vēl 19.—20. gs. Austrum-

latvijā austas tā sauktās Aulejas tipa jostas. 19

Apskatītās lībiešu 11. gs. jostas austas ceļos,
uz to norāda jostu malu tipiskās četru pave-
dienu grīstes.

Vairums analizēto celaiņu ar ielasīto rakstu

pieder pie b) apakšgrupas ar divkrāsu vil-

nas vai arī vilnas un linu velkiem

(3. tab.: 4—24). Aužot raksts ielasīts pēc mo-

tīva, nevajadzīgos pavedienus atstājot zem au-

diem, tādēļ celaines kreisajā pusē raksts veido-

jas neskaidrāks. Šīm celainēm rakstu veido vil-

nas, bet pamatu — balti linu pavedieni. Dažām

šaurākajām, 1,3—1,5 cm platajām, ar 10—

12 raksta daļām, arī audi ir linu. Šādas celai-

nes ir plānas, ar smalku rakstu (IX tab.: 5, 8).
šīs celaines bijušas piešūtas audumam, iespē-

jams, galvassegai (3. tab.: 8, 9, 11).
Lielākā daļa šīs apakšgrupas celaiņu tomēr

ir platākas — 1,8—4,0 cm, ar 16—48 raksta

daļām, audi ir vilnas. Tās lietotas kā jostas
(I tab.: 3, 7; IX tab.: 9—11; X tab.). Dažām

19 Alsupe 1982, 162. lpr ; 41. att.: 4—6; Ivanova,
Madre 1967, 6., 16. lpp.
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7. att. Ceļu dēlīši un pavedienu vērumi:

/ — pavediens vērts divos diagonāli pretējos caurumos; 2 — pavediens vērts četros

caurumos; 3 — dēlīšu sakārtojums, aužot jostu.

greznākajām redzams arī audu raksts, kas

veidots, atstājot abus attiecīgā raksta ceļa pa-

vedienus zem audiem. Audu raksts dažreiz ir

tādā pašā krāsā kā velku raksts, parasti sar-

kanīgs, bet greznākajām pat divās krāsās —

sarkanīgs un dzeltens —, kas atbilstoši orna-

mentam mainīts pa posmiem (X tab.: 3).

Celaiņu rakstos dominē tumšzilais vilnas

velku raksts baltā linu pamatā. To papildina
mazākos laukumos izvietotais sarkanīgais audu

raksts. Vairākām celainēm ir tikai sarkanīgas
krāsas raksts (IX tab.: 5, 7, 9, 11). lespējams,
ka audu raksts tām tomēr bijis atšķirīgā
nokrāsā.

Nelielajiem šās grupas celaiņu fragmentiem

(I tab.: 3, 7) iespējams konstatēt vairs tikai pa

vienam, nedaudziem — pa diviem raksta va-

riantiem, bet jādomā, ka tādu bijis vairāk. No

raksta elementiem visvairāk sastopams līklo-

cis, kas, divkāršojot, krustojot, nošķeļot galot-

nes, pārtraucot un dažādi papildinot, darināts

daudzveidīgos variantos. Izplatīti ari trīsstūru

un rombu raksti, slīpais krusts ar vienkāršu,

divkāršu vai pat vairākkārtīgiem paralēliem

krustojumiem. Tāpat ļoti iecienīta ir svastika,

kas gan reti sastopama tīrā formā, parasti kup-

lināta ar atzarojumiem, bet vēl biežāk izman-

toti tās atgriezumi. Šie raksti celainēs kompo-

nēti trīsstūrī, rombā vai četrstūrī. Tie norobe-

žoti ar starprakstiem, un greznākajiem katrs

nākošais raksts atšķirīgs, bet vienkāršākie pa

posmiem atkārtojas (IX, X tab.). Dažiem jostu

fragmentiem konstatēti ari galu nobeigumi —

tiem velku gali sapīti četru pavedienu aukliņās,
to galos ar vienu dziju apmests mezgls, atstā-

jot līdz 2 cm brīvus bārkšu galus (3. tab.: 4,

20).

Rakstaino celaiņu c) apakšgrupā iekļaujas

vienkrāsainas celaines ar reljefu
rakstu. Arī šīm celainēm raksta daļas pave-

dieni vērti divos diagonāli pretējos caurumos.

Velku pavedieni atbilstoši rakstam ielasīti pāri

vismaz diviem audiem, bet raksta pamats atšķi-

rībā no iepriekšējās grupas celainēm veidots,

pārmainot šķīrienu aiz katra auda. Rezultātā

veidojas reljefs ielasītais raksts gludā vien-

kārtņa (1/1) pinuma pamatā. Raksta motīvs —

līklocis, ko malās ierobežo svītras, kas veidotas

tāpat kā citām rakstainajām celainēm no četru

pavedienu ceļu grīstēm, kurām celi ik pēc auda

pagriezti par 1/4. Individuālā ceļu pagriešanas
kārtība maļam, rakstam un pamatam norāda,

ka šī veida celaines darināšana ir vēl darb-

ietilpīgāka nekā iepriekšējo grupu celainēm.

Šādas celaines konstatētas tikai divās atra-

dumu vietās — Laukskolā un Krimuldā (8. att.:

5; 3. tab.: 25, 26; I tab.: 4). Tās bijušas tumš-

zilā krāsā, Krimuldas celaine piešūta tādas pa-

šas krāsas smalka skujainā trīnīša auduma

eģes malai. Šo celaiņu nesimetriskās malu svīt-

ras (vienā malā viena, otrā — divas) liecina,
ka tās darinātas tieši šādai vajadzībai. Lauk-

skolas celaine atrasta 11. gs. vīrieša kapā,

iespējams, no apmetņa vai citas apģērba daļas

apmales, tās nobeiguma galā velkiem uzvērti

četri gredzentiņi. Krimuldas celainei sīkāki at-

rašanās apstākļi nav norādīti. Tiešas paralēles
šīm celainēm, cik vērojams no attēla un aprak-

sta, zināmas Gotlandē un Dānijā. 20 lespējams,
ka audums vai apģērba daļa kopā ar piešūto
celaini varēja būt ievesta. 19. gadsimta latviešu

apģērba materiālā šāds celaiņu darināšanas

paņēmiens vairs nav sastopams.
Vienkāršākās I grupas celaines varēja dari-

nāt katrs savai vajadzībai, par to liecina arī

šo celaiņu lielā dažādība. II grupas rakstainās

celaines ir vienveidīgākas, to darināšana darb-

ietilpīgāka, sarežģītāka un prasa labi apgūtas
darba iemaņas. Tās uzskatāmas par speciālu

jostu audēju darbu.

Analizētās lībiešu I grupas celaines darinā-

tas vienkāršākajā celaiņu aušanas paņēmienā.
No tām šaurās un vienkrāsainās (gan kā au-

dumu sākuma eģes, gan saites un apģērba ap-

males) dominēja kā valdošais celaiņu veids

visā dzelzs laikmetā un bija izplatītas plašā

Ziemeļeiropas teritorijā.21 Svītrainās un skujai-
nās celaines latgaļiem sastopamas kopš
12. gadsimta. Jostām tādas darinātas arī vēl

19.—20. gs. Austrumlatvija, 22 kā villaiņu galu
apaudas — Ziemeļkurzemē. 23

Senāka II grupas celaine ar neielasīto rakstu

Latvijas teritorijā zināma no 9. gs. Tīras purva

20 Geijer 1938, 90., 93. lpp.; 19. tab.: 5.
21 Turpat, 92., 93. lpp.
22 Slava 1966, 54. lpp.; Niedre 1930, 13. lpp.; 1. tab.: 2.
23

LTM 1967, 294. att.
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8. att. Celaiņu raksti un galu rotājumi:
/ — Laukskola, 215. kaps; 2 — Vampenieši I, 68. kaps; 3 — Vampenieši I, 85. kaps; 4 — Laukskola

322. kaps; 5 — Krimulda, RDM I 290Э.

depozīta,24 bet greznākās, ar ielasīto rakstu

kopš 11. gs. darinājuši lībieši un ari sēļi. Lat-

gaļiem tādas piešūtas villaiņu malās un sasto-

pamas, sākot ar 12. gadsimtu.
25 Skandināvijā,

Birkas kapulaukā, celaines ar ielasīto rakstu

atrastas jau 9.—10. gadsimtā.26 Salīdzinot Lat-

vijas teritorijā atrastās ar Skandināvijas celai-

nēm, redzams, ka pēdējās veidotas citā tehniskā

paņēmienā, no atšķirīga materiāla un nevarētu

būt ietekmējušas Latvijas celaiņu darināšanu, 27

tām aušanas tradīcijas veidojušās uz vietas.

II grupas celaiņu — ar ielasīto rakstu —

darināšana 11.—13. gs. bija sasniegusi augstu
attīstības līmeni, kas turpmākajos gadsimtos
vairs būtiski nemainījās, šīs celaines bijušas
ļoti iecienītas gan jostām, gan apaudām ne vien

to krāšņuma, bet, šķiet, arī to ornamenta sim-

boliskās nozīmes dēļ. Tāpēc to darināšanas

tradīcijas — tehniskie paņēmieni, krāsu sali-

kums, raksta elementi un kompozīcija — pār-
mantotas no paaudzes uz paaudzi un Latvijas
etnogrāfiskajā materiālā sastopamas vēl 19.—

24 LVM V 9170: 8.
25

Зариня 1980, 129. lpp.; 8. att.
26

Geijer 1938, 97. lpp.
27 Zariņa 1970, 30. lpp.

20. gadsimtā. Šādas celaines austas Austrum-

latvijā, īpaši tās rietumdaļā, 28 arī Zemgalē, 29

vienkāršākā veidā — Ziemeļkurzemē, bet nav

zināmas senajos lībiešu apdzīvotajos rajonos
Vidzemē. Ļoti iespējams, ka arī 11. gs. lībiešu

kapulaukos atrastās celaines ar ielasīto rakstu

bijušas baltiskas (sēļu vai zemgaļu) cilmes,

tāpat kā daudzi citi baltiskie materiālās kultū-

ras elementi lībiešu kultūrā.

AUŽAMOS STĀVOS DARINĀTIE AUDUMI

Atrastajos audumu fragmentos konstatēti

šādi audumu veidi: vienkārtnis, četrnīšu trinī-

tis un trīsnīšu trinītis, kā arī četrnīšu un trīs-

nīšu trinīša audumu paveidi.
Senākie ir vienkārtņa un četrnīšu trinīša au-

dumi. Pēc trauku lausku nospiedumiem vien-

kārtnis Ziemeļeiropā konstatēts jau neolītā,
30

Latvijas teritorijā tas parādās neolīta beigās —

bronzas laikmeta sākumā.31 Ziemeļeiropā vien-

28 LTM 1967, 235., 240. att.
29 Turpat, 280. att.
411 Брюсов 1950, 302. lpp.
31 Лозе 1979, XXXIX, XL tab.



kārtnis dominējis līdz pat agrajam dzelzs laik-

metam, kad to izkonkurējis četrnīšu trinīša

audums.32 Senākie vienkārtņa un četrnīšu tri-

nīša audumu fragmenti Latvijas teritorijā attie-

cas uz 3.—4. gadsimtu.
33

Vienkārtņa (1/1) audumā pavedieni pār-

mijas (9. att.: 1), tādējādi audums veidojas

stingrs un ciets. Tā izaušanai nepieciešamas
tikai divas nīšu kārtas. Vienkārtnis labi piemē-
rots linu audumiem. Arī visi analizētā materiāla

linu audumi (55 fragmenti) austi vienkārtnī

(4.-6. tab.). Liela dažādība ir blīvumos —

audu un velku pavedienu skaitā auduma

I cm
2

— no 7 velkiem X 6 audiem līdz 20—

24 velkiem X 20—24 audiem. Blīvums

ir noteicošais kvalitātes rādītājs. Izmantojot

A. Nahlika izstrādāto sistēmu Novgorodas vil-

nas audumu sistematizēšanai pēc blīvuma, 34

audumi sadalīti četrās kvalitātes grupās.

IV grupā ieskaitīti audumi, kuros blīvums ir

ne vairāk kā 10 velki X 8 audi 1 cm
2
,

111

grupā — 15 velki ļX 12 audi, II grupā —

20 velki X 15 audi, I grupā ieskaitīti audumi

ar lielāku velku un audu skaitu. Pēc šī iedalī-

juma 27 (50%) no analizētajiem linu audumu

fragmentiem ietilpst 111 grupā, 19 (35%) —

II grupā un tikai daži — I un IV grupa

(10. att.). Atsevišķi audumu blīvumi bijuši se-

višķi iecienīti un parādās ievērojami biežāk

nekā citi, piemēram, 10—12vX8— 10a, 12—

14vXlO—12a, 14—16vX 14—16a. Parasti au-

duma 1 cm par I—21 —2 velkiem vairāk neka audu.

Pavedieni vērpti grodi (gan velkiem, gan au-

diem) Z virzienā, izņemot Zariņu 8. kapa au-

duma fragmentu, kurā Z virziena velkos pārmi-

jus ieausti 4 S, 4 Z virzienā vērpti audi (II tab.:

1). lespējams, ka te nolūks bijis panākt optisku

viegli svītraina raksta efektu. Šādi dažādos

virzienos pa grupām sakārtotu velku un audu

pavedienu raksti sastopami vilnas audumiem,

bet linu audumos līdz šim nebija novēroti. Vai-

rākiem audumiem konstatējamas balināšanas

pazīmes.

Vienkārtnī austi vilnas audumi sastopami

reti (7.-9. tab.), acīmredzot apģērbam tie nav

bijuši iecienīti. Kapos vairākos gadījumos tie

izmantoti kā paklāji vai pārsegi. To blīvums

visbiežāk ir B—lovXB—loa, kas atbilst IV kva-

litātes grupai (11. att.). Vilnas audumi austi

ar samērā vienādu velku un audu blīvumu, pa-

vedieni pārsvarā ar Z virzienu kā velkos, tā

audos, tikai dažos audos S virziena pavedieni,

tad velki tiem smalkāki, bet audi rupjāki un

vaļīgi vērpti. Vampeniešu II 111. un Lauk-

skolas 161. kapā, kas datējami ar 11. gs., zem

apbedījumiem atrasti rūtaini vienkārtņa au-

duma fragmenti, kuriem rūtis veido tumšu vil-

nas un, domājams, gaišu, tagad iznīkušu linu

pavedienu grupas (7. tab.: 12). 12.—13. gad-

simtā līdzīga materiāla rūtainas villaines, kas

austas galvenokārt trīsnīšu trinītī, bijušas

32 Jorgensen 1980, 7. lpp.
33 Ābeļu Boķos 3. uzkalniņš v. c.

34 Нахлик 1963, 229. lpp.

9. att. Audumu veidu tehniskie zīmējumi:

/ — vienkārtnis; 2 — četrnlšu trinītis; 3 — skujainais četrnīšu

trinītis; 4 — rombveida četrnīšu trinītis; 5 — trīsnīšu trinītis

6 — rievainais trinītis.

plaši izplatītas latgaļiem. Gan linu, gan vilnas

vienkārtņa audumi, vērtējot pēc kvalitātes un

blīvuma dažādības, uzskatāmi par vietējiem
darinājumiem.

Četrnīšu trinīša (2/2) audumos velki

un audi krustojoties katrā gājienā pārsedz
divus pavedienus, tā ka pārvietojas par vienu

pavedienu uz priekšu vai atpakaļ attiecībā pret

iepriekšējo rindu; rezultātā auduma rakstu

veido diagonālas svītras. Tā izaušanai nepie-
ciešamas četras nīšu kārtas (9. att.: 2). Šāds

audums ir mīksts, piemērots vilnas virsdrēbēm.

Starp analizētajiem vilnas audumiem četrnīšu

trinītis ir dominējošais auduma veids (160)

(12. att.; 7.—10., 12. tab.), no tā izgatavotas
dažādas apģērba daļas. Pārsvarā sastopami
111 grupas audumi (88), daudz ari IV grupas

(56) audumu (11. att.). Arī četrnīšu trinīša

audumos novērojami daži vairāk iecienīti blī-

vumi, piemēram, B—lovX×loa, 10—12vX

B—loa, 10—12vX 10—12a. Velku skaits au-

duma 1 cm visbiežāk par I—21 —2 pavedieniem lie-

lāks nekā audu skaits. Tie vērpti galvenokārt
Z virzienā. Dažkārt sastopami arī S virziena

audi, velki dažiem šķeterēti. Atrasts velku vir-

zienā svītrains audums — tā velkos četri gaiši
vienkārtīgi pavedieni mijas ar diviem tumšiem

10. att. Linu audumu kvalitātes grupas.

17
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11. att. Vilnas audumu kvalitātes grupas.

šķeterētiem pavedieniem (13. att.: 5; 8. tab.:

11), citā audumā ar audu svītrām — tumšos,
vienkrāsainos velkos ieausts pārmijus viens

tumšs, viens gaišs auds (13. att.: 4; 9. tab.:

39). Vērtējot pēc auduma kvalitātes un lielās

dažādības, četrnīšu trinīša audumus var uzska-

tīt par vietējiem darinājumiem.
Bez parastā četrnīšu trinīša auduma raksta

sastopami arī tā paveidi: velkos lauztais

jeb skujainais trinītis (9. att.: 3), kā

arī velkos un audos lauztais jeb rombveida

(arī acainais jeb krusta) trinītis (9. att.: 4).

Dānijas teritorijā tie abi zināmi no mūsu ēras

sākuma, kur pavedienos dominē Z virziens vel-

kos un S virziens audos.25 9.—10. gadsimtā tie

sastopami arī Skandināvijā. 36 Latvijas teritorijā
senākais skujainā trinīša auduma fragments at-

rasts 9. gs. Tīras purva depozītā. 37 Lībiešu ka-

pos atrastie 42 skujainā trinīša auduma frag-
menti attiecas galvenokārt uz 11. un 12. gs.

(7. —9., 14., 15. tab.), visvairāk tie iegūti no

sieviešu brunču audumiem, sastopami arī kāj-
auti un matu lentes. To vairumam II kvalitātes

grupa (11. att.). Pavedieni smalki, grodi un lī-

dzeni, audums bez vcluma pazīmēm, ar skaidri

redzamu rakstu, ko vēl izceļ pretējais — vel-

kiem Z, audiem S — vērpuma virziens. Auduma

skujainais raksts darināts, ik pēc sešiem vel-

kiem mainot nītijuma virzienu. Tas veidots ne-

simetriski, ar atkāpi par divām nišu kārtam

virziena maiņas vietā, kas audumā velku vir-

zienā veido padziļinātu līniju un pastiprina
skujainā auduma īpašo svītraino izskatu (I tab.:

4; II tab.: 9—11).

35 Jorgensen 1980, 9. lpp.
35

Geijer 1938, 23., 25. lpp
37

Urtāns 1962a, 84. lpp.

Audumu fragmenti ar rombveida trinīša rak-

stu no brunčiem atrasti sešos 11.—12. gs. sie-

viešu apbedījumos (7. tab.: 83—88; II tab.: 2,

6), no kājautiem — vienā 13./14. gs. apbedī-
jumā (15. tab.: 20; V tab.: 6). Tie ieskaitāmi

II kvalitātes grupā, ar ļoti viendabīgiem, gro-

diem Z virzienā vērptiem velkiem un audiem

(11. att.). Auduma 1 cm audu par 2—B mazāk

nekā velku. Raksts veidots, pēc zināma velku

un arī audu skaita mainot virzienus. Lai pa-

nāktu aptuveni regulāru rombu rakstu, velku

skaits raksta vienībā lielāks nekā audu skaits.

No analizētajiem sešiem nelielajiem audumu

fragmentiem raksts rekonstruējams četros —

katram ar dažādu pavedienu skaitu raksta vie-

nībā: 18/20, 20/18, 26/16, 16/14. Arī rombveida

trinītim (tāpat kā skujainajam) raksts gan vel-

kos, gan audos nesimetrisks, tādējādi lūzuma

vietās rombu raksts audumā izdalās asāk. Se-

nākais rombveida trinīša audums Latvijas teri-

torijā atrasts latgaļu Ludvigovas kapulauka
8. gs. apbedījumā.

Kā skujainais, tā arī rombveida trinītis ir

speciālistu darinājumi, kuros izmantots labas

kvalitātes izejmateriāls un ievērotas aušanas

tradīcijas, kas skujainajā trinītī izpaužas vie-

nādā raksta pavedienu skaitā, bet abos šajos
audumos — ar atkāpi par diviem pavedieniem
raksta virzienu maiņas vietā. L. B. Jorgensena
šo audumu vienveidību izskaidro ar ražošanu

pārdošanai. To varbūtējie ražošanas centri jau

agrajā dzelzs laikmetā lokalizējami Ziemeļrie-
tumu Vācijas un Holandes teritorijā.

38
Latvijas

teritorijā 11.—13. gs. šādi audumu veidi zināmi

galvenokārt lībiešiem.

38 Jorgensen 1980, 29., 30. lpp.; Jorgensen 1986, 360.,
361. lpp.
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12. att. Vilnas audumu veidi 10.—13. gs. (paraugu skaits pa gs.).

Trīsnīšu trinītim (2/1 vai 1/2) rakstu-

rīgas atšķirīgas audumu puses — viena velku,

otrā — audu pārsvars. Velku pusē raksturīgas

diagonālās svītras, bet audu puse, pavirši ap-

skatot, atgādina vienkārtni. Tas izaužams_ tri-

jās nīšu kārtās (9. att.: 5). Salīdzinājumā ar

četrnīšu trinīti tas ir jaunāks auduma veids,

kas Eiropā ieviesies ap mūsu eras sakumu un

Ziemeļeiropā 1. g. t. pirmajā pusē vēl reti sa-

stopams.
39 9.—10. gadsimta augstas kvalitātes

rakstaini trīsnīšu trinīša audumi atrasti Skan-

dināvijā, Birkas kapulaukā. 40 Latvijas teritorijā

senākie trīsnīšu trinīša audumi iegūti lībiešu

apbedījumos, turklāt 11. un 12. gs. to skaits

vienāds, bet 13. gs. tas pieaug (12. att.). Pavi-

sam atrasts 21 audums, to vairums iederas

111 kvalitātes grupā (11. att.). Salīdzinājumā

ar citiem audumu veidiem trīsnīšu trinīša rak-

sturīga iezīme ir vēl lielāks velku neka audu

skaits auduma 1 cm, kā rezultātā velku pusē

sablīvējas velki, audu pusē — audi un veidojas

biezs, virsdrēbēm piemērots audums. Ta kva-

litāti nosaka arī šim auduma veidam tipiskais

pretējais (velkiem Z, audiem S) vērpuma vir-

ziens, pie kam audi parasti rupjāki nekā velki

un turklāt vāji savērpti. Sis audums piemērots
velšanai, kas konstatēts arī vairākiem fragmen-
tiem. Krimuldas auduma (RMD I 2908) frag-

mentā, kuram saglabājusies malas eģe, re-

dzams, ka tas austs ar divām atspolēm

(13. att.: 7). Ar šādu paņēmienu varēja izlī-

dzināt nevienmērīgi savērptus audus un iegūt

vienmērīgāku audumu. Arī trīsnīšu trinīša kā

visumā labas kvalitātes auduma darināšanu

var saistīt galvenokārt ar speciālistu darbu.

39

Jorgensen 1980, 8. lpp.
40 Geijer 1938, 26., 28. lpp.

Rievainais trinītis (2/1 + 1/2) atvasināts

no trīsnīšu trinīša, apvienojot audu un velku

trinīti, tā ka pārmijus trīs audus ieauž audu

trinītī, trīs — velku trinītī (9. att.: 6; II tab.:

3). Šim audumam nepieciešamas trīs nīšu kār-

tas. Lai izaustu audu trinīša rievu, pārmijus

jāpaceļ 1., 2., 3. nīšu kārta, bet velku trinīša

rievas izaušanai — reizē divas, pārmijus l. un

2., tad 1. un 3., tālāk 2. un 3. nīšu kārta. Katrā

ziņā šī auduma darināšana prasa krietnu au-

dēja pieredzi — specializāciju. Rietumeiropā
rievainā trinīša audumi sastopami kopš vidējā
dzelzs laikmeta.41 Latvijas teritorijā atrasti un

analizēti tikai pieci šī auduma fragmenti no

trijiem 11.—12. gs. lībiešu kapulaukiem, četri —

sieviešu apbedījumos, viens — savrupatradums.
To velku un audu pavedieni ir smalki un grodi,

vērpti Z virzienā. Pēc auduma blīvuma tie iede-

ras I kvalitātes grupā (11. att.).

Raksturīgu pazīmju, kas norādītu, kādos au-

žamos stāvos analizētie audumi izgatavoti, ir

maz. Par tādām var uzskatīt audumu sākuma

eģes, bet tās saglabājušās tikai vienam četrnīšu

trinīša, diviem skujainā trinīša un vienam rie-

vainā trinīša audumam.

Četrnīšu trinīša auduma sākuma eģe konsta-

tēta 11. gs. Laukskolas 232. kapa vietēja au-

duma galvasautam. Tā veidota, velku pavedie-

nus apmetot ap 5—6 šķeterētu vilnas pavedienu

šķipsnu; audums uzvilkts no diviem kamoliem

(13. att.: 3). Līdzīgs paņēmiens lietots arī lat-

gaļu 12. gs. villainēm.42 Kabeļu 23. kapa un

Krimuldas ievestajiem skujainā trinīša audu-

miem (8. tab.: 3; 9. tab.: 62) saglabājušās vie-

41 Jorgensen 1984, 3., 129. lpp.; 11. att.; Jorgensen

1986, 354.—356. lpp.
42 Zariņa 1970, 39. lpp.; 3. att.: 1, 2.
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13. att. Audumu eģes un svītrainie audumi:

/ — sākuma eģe (Zariņi, 8. kaps); 2 — sākuma eģe (Krimulda, RDM I 2909); 3 — sākuma

eģe (Laukskola, 232. kaps); 4 — audos svītrains audums (Vampenieši I, 177. kaps); 5 —

velkos svītrains audums (Laukskola, 192. kaps); 6 — malas eģe (Laukskola, 497. kaps);
7 — malas eģe (Krimulda, RDM I 2908).

nādas ceļu eģes, darinātas trijos ceļos, verot

katrā pa četrām vienkārtas dzijām. Auduma

velki ieausti kā celaines audi, tie vilkti vien-

laikus no diviem kamoliem (13. att.: 2). Stin-

gro ceļu eģi varēja piesaistīt pie aužamo stāvu

šķērskoka. Līdzīga ceļu eģe darināta arī ieves-

tajam rievainā trinīša audumam (7. tab.: 103),
tā austa piecos ceļos, uzvelkot no diviem kamo-

liem (13. att.: 1) Šādas ceļos austas audumu

sākuma eģes raksturīgas vertikālajiem velku

atsvaru stāviem, kas šajā laikā bija valdošais

aužamo stāvu veids Ziemeļeiropā.
43 Tiem pie-

mērota arī ap pavedienu šķipsnu apmestā vie-

tējā auduma sākuma eģe. Par vertikālajiem
velku atsvaru stāviem liecina lībiešu dzīvesvie-

tās atrastie šo stāvu atsvari. Pieļaujams, ka

lībieši lietojuši arī divu veltņu vertikālos auža-

mos stāvus, uz kādiem norāda latgaļu teritorijā

sastopamās pītās un divu pavedienu vijuma

eģes ar slēgtām cilpām.
Daudzi četrnīšu trinīša audumi atrasti ar

3—6 mm platām maisveida eģēm (13. att.: 5).

Tās izaužamas četrās nīšu kārtās tiklab verti-

kālos, kā horizontālos stāvos.44

Laukskolas 94. kapa auduma fragmentam

saglabājies pilns platums — 75 cm. Ap 75—

90 cm platas austas arī villaines, kā tas vēro-

jams pēc rotājuma izvietojuma. Vertikālos au-

žamos stāvos izaužami arī platāki audumi, pie-

mēram, 140 cm plats brunču audums atrasts

Iliskulas kapulaukā Somijā.45 Vērojams, ka kat-

rai apģērba daļai (piemēram, villainēm, galvas-

autiem, kājautiem v. c.) audumi austi vaja-

dzīgā platumā un garumā, kas vertikālos stā-

vos ērti regulējams.

43 Jorgensen 1986, 345. lpp.
44 Zariņa 1970, 41. lpp.; 15. att.
45 Appelgren-Kivalo 1907, 33. lpp.; Lehtosalo-Hilander

1984, 51. lpp.

Progresīvāko horizontālo aužamo stāvu iz-

platīšanās Ziemeļ- un Rietumeiropā kopš 11.—

13. gs. saistāma ar izmaiņām, kādas izraisīja
feodālās ražošanas attiecības, jo prasība pēc
lielāka produkcijas daudzuma radīja nepiecie-
šamību uzlabot darbarīkus.46 Par horizontāliem

aužamiem stāviem Latvijas teritorijā var lieci-

nāt Rīgas un Kokneses 12.—13. gs. slāņos at-

rastās šo stāvu detaļas, 47
tāpat arī kvalitatī-

vāko trīsnīšu trinīša audumu parādīšanās un

vietējo speciālistu darbība šajā laikā.

No analizētajiem 10.-13. gs. tekstilizstrādā-

jumiem var izdalīt vietējos un ievestos darinā-

jumus. Pie vietējiem pieder pinumi; celaines

un vairums apģērbam lietoto vienkārtņa un

četrnīšu, kā arī trīsnīšu trinīša vilnas un linu

audumu. Tiem raksturīgas gan vietējās darinā-

šanas tradīcijas, gan kvalitātes nevienmērī-

gums. Dažus greznākos un sarežģītākos audu-

mus — rakstainās mežģītās jostas, celaines ar

ielasīto rakstu, kā arī trīsnīšu trinīša audu-

mus — var uzskatīt par vietējo speciālistu dari-

nājumiem.
Ar augstu kvalitāti, standartizētu materiālu

un darināšanas tehniku krasi izdalās ievestie

audumi. Pie tiem pieder skujainie, rombveida

četrnīšu trinīša un rievainā trinīša audumi,

iespējams, arī vienkrāsainās celaines ar rel-

jefu rakstu. Tie ievesti no senāk izveidotajiem

audumu darināšanas centriem Rietumeiropā,

domājams, ar Gotlandes tirgotāju starpniecību,

jo ne velti 13. gs. sākumā lībieši jautājuši bīs-

kapam Meinhardam, cik Gotlandē maksājot

vadmala un sāls. 48 Vadmala (lejasvācu cilmes

vārds) nozīmē rupju vilnas apģērba audumu.49

4fi
Нахлик 1963, 275., 281., 288. lpp.

47 Zariņa 1970, 19. lpp.; Caune 1973, 24. lpp.
48 ILH 1936, 16. lpp.
49 Mīlenbahs, lindzelīns 1929—1932, 430. lpp.
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14. att. Ievesto audumu un kājautu rotājumu elementu izplatība:

/ — skujainais četrnīšu trinītis; 2
— rombveida četrnīšu trinītis; 3 — rievainais trinītis; 4 — riņķīši; 5 — gre-

dzentiņi; 6 —
smalkās splrālītes; 7 — spirāles.

Acīmredzot šim nosaukumam bijusi plašāka no-

zīme, jo lībiešiem atrastie ievestie audumi uz-

skatāmi par smalkiem audumiem.

levesto skujaino, rombveida un rievaino tri-

nīšu audumu īpatsvars nav liels, tie sastopami
intensīvāk apdzīvotās vietās (14. att.: I—3).1 —3).
Laukskolas kapulaukā tie atrasti 11 sieviešu

(7%) un četros vīriešu (2%) kapos, apmēram
tādā pašā attiecībā arī Vampeniešu I kapu-
laukā. Nereti tajos pašos kapos ir arī vietējo

speciālistu darinājumi un greznas rotas, pie-

mēram, Laukskolas 94. kapā atrasti rievainā,

rombveida un divu dažādu skujainā trinīša au-

dumu, mežģītā pinuma jostas un četru dažādu

II grupas rakstaino celaiņu fragmenti. Lauk-

skolas kapulaukā ievestie un vietējie speciālistu
darinātie audumi atrasti 22 sieviešu (14%) un

četros vīriešu (2%) kapos, kurus, ņemot vērā

arī citas piedevas, varētu uzskatīt par piederī-

giem sociālajam virsslānim.

Apģērbu darināšana kā mājamatniecības no-

zare latgaļiem un lībiešiem bija aptuveni lī-

dzīgā attīstības līmenī, jo kā vieniem, tā otriem

šajā laikā bija sastopami tie paši darināšanas

paņēmieni un pārsvarā 111 un IV grupas ap-

ģērba audumi. Tomēr jāatzīmē, ka lībiešiem ag-
rāk nekā latgaļiem — jau 11. gs. — šajā no-

zarē ieviesies amatnieka-speciālista darbs, ka-

mēr latgaļiem tas konstatējams tikai no

12. gadsimta.
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2.

nodaļa

SIEVIEŠU

APĢĒRBS

Ziemeļeiropā vēlajā dzelzs laikmetā var iz-

dalīt vairākus sieviešu galveno apģērba daļu

reģionālos kompleksus. Austrumbaltijā (latga-
ļiem) tas sastāv no krekla, brunčiem, kas, vis-

ticamāk, varēja būt nešūti — apliekamie brunči,
villaines un, jādomā, arī no jakas. P. L. Lehto-

salo-Hilandere Somijā un Skandināvijā atzīmē-

jusi apģērba kompleksu ar kreklu, plecos sa-

spraužamajiem brunčiem, villaini, somiem arī

ar priekšautu, bet Rietumeiropā — ar kreklu,

plecos saspraužamajiem brunčiem, jaku un vil-

laini; pēdējam līdzīgu apģērba kompleksu arī

Skandināvijā (pēc Birkas kapulauka materiāla)
atzinusi I. Hēge.1 Lībiešu sieviešu kapos at-

rasto apģērba atlieku un rotu stāvoklis visvai-

rāk atbilst pēdējam — Rietumeiropā parasta-
jam apģērba daļu sastāvam — ar kreklu,

plecos saspraužamajiem brunčiem, jaku un vil-

laini, bez tam iegūts arī ieskats par kājautiem,
galvassegām un jostām (15. att.).

KREKLI

Līdz šim nav atrasts pietiekami daudz ma-

teriāla, lai iegūtu drošu priekšstatu par ap-

ģērba daļu, kas valkāta tieši uz ķermeņa, —

par kreklu. No tā gan latgaļu, gan lībiešu ap-

bedījumos atrasti tikai sīki audumu fragmenti
vai arī to nospiedumi.

Ziņas par vilnas auduma kreklu ir no 11.—

12. gs. atradumiem Somijā, kur tas rekonstruēts

tunikveida griezumā, garām, dūrgalos šaurā-

1 Lehtosalo-Hilander 1984, 59. lpp.; Higg 1982, 249.—

253. lpp.

kām piedurknēm.2 Tunikveida krekls ar garām
piedurknēm ir senākais kreklu tips ari Latvijas

teritorijas iedzīvotājiem un ikdienā siltā laikā

varēja būt vienīgais apģērbs. 3 Jādomā, ka kāds

no tunikveida krekla variantiem, kas valkāts

zem plecos saspraužamajiem brunčiem, 10.—

13. gs. bijis arī lībiešu sievietēm.

No sīkajiem vilnas un linu audumu frag-
mentiem mēģināts izdalīt kreklu audumus. Vis-

drošāk par tādiem uzskatāmi tie, ksts saglabā-

jušies aprocēs un pie saktas adatām. No vilnas

audumiem kā krekla atliekas vērtējami Lauk-

skolas 116., 507., 569. un 593. kapā pie saktas

adatas un zem saktas atrastie (7. tab.: 2, 4, 8,

9) vilnas vienkārtņa audumu fragmenti vai to

nospiedumi. Brunčiem šajos kapos bija atšķi-
rīgi audumi.

Vairumā gadījumu tomēr konstatētas linu

auduma kreklu paliekas. No 35 lībiešu kapos

atrastajiem
,

nātna auduma fragmentiem par
krekla atliekam uzskatāmi 15. Tie ir aprocēs,

piemēram, Laukskolas 80., 83., 97., 497. un

Vampeniešu II 76. kapā, atrastie nelielie

(0,5 —1,0 cm
2 ) auduma fragmenti (4. tab.: 2,

4, 7, 16, 27). Tāpat sīki, iespējams, krekla au-

duma fragmenti atrasti pie saktas adatas Lauk-

skolas 176., 491., 561., 569., 593., Raušu 107.,

Lipšu 6. kapā (4. tab.: 12, 15, 20, 21, 23, 32,

37), Vampeniešu II 63. kapā linu auduma frag-
mentiem pat rotājošas vīles (16. att.: 1; 4. tab.:

26). Arī dažus pie kaklariņķiem atrastos au-

duma fragmentus varētu uzskatīt par krekla

paliekām, piemēram, no Laukskolas 118., 120.,

2
Lehtosalo-Hilander 1984, 49.—51. lpp.; 34. att.

3 Slava 1966, 44. lpp.
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15. att. Laukskolas kapu plāni:
/ — 191. kaps; 2 - 141. kaps; 3 — 480. kaps

183., Raušu 59. kapa (4. tab.: 10, 11, 14, 31).
Bez tam kā krekla atliekas varētu vērtēt linu

auduma nospiedumus, kas atrasti vilnas brunču

auduma kroku iekšpusē Vampeniešu I 6. kapā.
Visi minētie linu audumi austi vienkārtnī, to

pavedieni vērpti Z virzienā, dažos gadījumos
tie bijuši balināti. Audumu blīvums 1 cm

2 svār-

stās velkiem 10—24, audiem 8—24. Visbiežāk

(48% gadījumu) tas ir 10—12x8—10 1 cm
2
;

30% — 14—16x12—14; 20% — 12—14x12,
bet blīvāki audumi — 18—20x16—18 un pat
20—24x20—24 — ir tikai atsevišķos gadījumos
(2%).

No nedaudzajiem varbūtējiem vilnas un linu

kreklu fragmentiem var spriest, ka krekli bijuši
bez apkakles, ar vertikālu kakla iegriezumu, ar

garām piedurknēm, virs kurām nēsātas aproces.
Lībietēm atšķirībā no latgaļu sievietēm nav at-

rastas kreklu saspraužamās saktas. lespējams,
ka krekla kakla šķēlums saturēts ar saiti

(17. att.: 5) vai arī atstāts vaļā, jo to aizsedza

augstu pie pleciem sasprausto brunču priekšdaļa.
lelocījumi vilnas brunču auduma krokās var

norādīt, ka krekla un brunču platumi bijuši ap-

tuveni līdzīgi. Var pieņemt, ka krekls šūts no

diviem auduma platumiem.

BRUNČI

Kapos atrasto rotu stāvoklis var norādīt uz

brunču pamattipu. Lībiešu sieviešu kapos to

raksturo pie pleciem atrastās ar važiņām savie-

notās rotadatas vai bruņurupuča saktas, ar ku-

rām virs pleciem sasprausta brunču auduma

priekšējā un aizmugures daļa (17. att.: 2, 3, 5;
18. att.: I—4;1 —4; XII tab.: 1). Sādi brunči

jami par plecos saspraužamajiem, etnogrāfis-
kajā literatūrā tos vērtē kā sarafāna tipa brun-

čus.4 Tie var būt nesašūti vai sānos sašūti. Par

šādiem plecos saspraužamajiem brunčiem lie-

cina rotadatu pāris arī zemgaļu, kuršu un 7.—

8. gs. latgaļu kapulaukos. Spriežot pīc divu

saktu vai rotadatu funkcionālās šāds

brunču pamattips 1. g. t. un 2. g. t. sākumā

4 Атлас 1986, 24.-27., 43.—46. lpp.
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16. att. Vīles:

/ — Vampenieši II, 63. kaps; 2 — Vampenieši I, 81. kaps; 3 — Vampenieši I, 88. kaps; 4 —

Vampenieši I, 93. kaps; 5
— Krimulda, RDM I 2907; 6 — Zariņi, 8. kaps; 7, 11 — Lipši, 82. kaps

8 — Vampenieši I, 7. kaps; 9 — Vampenieši I, 9. kaps; 10 — Vampenieši I, 14. kaps; 12, 13-

Zariņi, 8. kaps (labā un kreisā puse).

bijis izplatīts plašā Eiropas ziemeļrietumu daļā,
ari Igaunijas un Somijas teritorijā un Skandi-

nāvijas zemēs.5 Pieļaujams, ka lībiešiem vien-

laicīgi varēja eksistēt arī apliekamie brunči,

kuri kā sens brunču veids saglabājušies vēl

17.—19. gs. latviešu un arī kaimiņtautu zem-

nieču apģērbā. 6 Pie pleciem saspraužamās
krūšu rotas neiztrūkst nevienā netraucētā lī-

bietes apbedījumā, tādējādi plecos sasprauža-
mie brunči uzskatāmi par pamatapģērbu, kamēr

5 Moopa i960, 15. lpp.; Лехтосало-Хиландер 1979,

188. lpp.; Hägg 1974, 180. lpp.; Ģinters 1981, 31.—

39. lpp.
6 Slava 1966, 48. lpp.; Атлад 1986, 22., 23., 40. lpp.

apliekamie varēja būt lietoti papildus, varbūt

kā darba apģērbs.
Lībiešu plecos saspraužamajiem brunčiem

tuvākās paralēles rodamas Somijā, kur tie dari-

nāti no aptuveni kvadrātveida auduma, kuru

pie pleciem saspraužot uz ārpusi atliekta ap
35 cm plata augšējā mala. Brunču garumu

veido vai nu auduma platums (malu eģes at-

rodas augš- un apakšmalā), vai arī auduma

garums (ar eģēm sānu malās). 7 Brunči sānos

vaļēji vai sašūti, ap vidu apjozta priekšauta
saite. Sāda veida brunču darināšanai ir senas

7 Lehtosalo-Hilander 1984, 51. lpp.; 34., 37. att.; XX

1985, 44. lpp.



25

17. att. Tērpu rekonstrukcijas:
/ — Laukskola, 575. kaps; 2 — Laukskola, 94. kaps; 3 — Mlrtiņsala, 1212. kaps; 4 — Vējsturi

54. kaps; 5 — Vējsturi, 27. kaps; 6 — Laukskola, 105. kaps.

tradīcijas Ziemeļeiropā, tādi sastopami jau

dāņu agrā dzelzs laikmeta atradumos.8 Skandi-

nāviem vēlā dzelzs laikmeta brunči līdzīgi

8
Jorgensen 1984, 125. lpp.; 2. att.

iepriekšējiem, atšķiras tikai to savienojums pie

pleciem — te saspraušanai piešūtas cilpas. 9 Par

apliekamajiem brunčiem arī somi ieguvuši no-

9 Hägg 1974, 108. lpp.
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rādījumus, ka tie bijuši darināti no 90—100 cm

plata auduma, kurā velku virziens likts hori-

zontāli (šķērsām skeletam). 10 Šāds auduma vir-

ziens apliekamajiem brunčiem arī šķiet vispie-

mērotākais, jo tad no viena auduma gabala

iespējams veidot vajadzīgo brunču platumu.
Lībiešu kapulaukos līdz šim nav atradumu,

kas ļautu brunčus rekonstruēt pilnīgi droši —

tie nav bijuši rotāti ar bronzu, tāpēc saglabā-

jušies tikai nelieli audumu fragmenti. No

14 kapulauku 73 apbedījumiem sīkāk analizēti

104 vilnas audumu fragmenti, kas nepieder ro-

tātajām apģērba daļām — villainēm, kājautiem
v. c. un kuru piederība kādai noteiktai apģērba
daļai nav droši nosakāma (7. tab.). No šiem

fragmentiem pēc to stāvokļa kapā, auduma šu-

vēm, velku un audu virzieniem un auduma kva-

litātes mēģināts izdalīt brunču audumus.

Audumu fragmenti, kas atrasti apbedījumu
augšdaļā — zem saktām, kaklariņķiem un va-

žiņu rotām —, var norādīt uz plecos sasprau-

žamajiem brunčiem. Audumu atradumi jostas
un iegurņa rajonā — zem važiņu rotas galiem
vai naža — var būt gan no jau minētā tipa,
gan arī no apliekamajiem brunčiem, īpaši, ja
kopā atrastie audumi ir vairākos slāņos un

atšķirīgi.
No samērā nedaudzajiem sīkajiem vilnas

vienkārtņa (1/1) audumu fragmentiem četri sa-

glabājušies tieši apbedījuma augšdaļā — zem

saktām, pie važiņām, pat ar iespraustu saktu

(7. tab.: 4, 7). Laukskolas 561. kapa vil-

nas vienkārtņa brunču audumam atliekta un

atvīlēta maliņa. Velku virziens ir paralēls ske-

letam, domājams, ka šāds audums sniedzies

visā brunču garumā. Apvīlētajai brunču augš-
malai piešūta cilpa saspraušanai (IV tab.: 6).
Nelielie vilnas vienkārtņa auduma fragmenti,
kas atrasti citos Laukskolas kapos, arī bijuši
no brunču augšējās daļas. 495. kapā pie
iegurņa atrasti vēl arī cita veida audumi, iespē-
jams, no piešūtas brunču apakšdaļas vai no ap-
liekamajiem brunčiem. Vilnas vienkārtņa au-

dumiem brūngana nokrāsa, šķiet, ka daļa no

tiem bijuši nekrāsoti.

Saglabājušies arī norādījumi par dažiem

linu vienkārtņa auduma brunčiem. To paliekas
atrastas pie iespraustām saktu adatām un zem

važiņu rotas skeleta augšdaļā (4. tab.: 9, 17,

18, 32, 33). Laukskolas 529. kapā pie iegurņa
atrasti ari skujainā trinīša vilnas auduma frag-
menti, iespējams, no apliekamajiem brunčiem,
kas valkāti virs plecos saspraužamajiem linu

auduma brunčiem.

Četrnīšu trinīša (2/2) nelielie varbūtējie
brunču audumi konstatēti 17 apbedījumos, no

tiem 13 gadījumos uzskatāmi par plecu daļā

saspraustiem (7. tab.: 16, 22, 23, 26, 30—32,
35—38, 40, 46). Laukskolas 497. un Vampe-
niešu I 43. kapa audumu velkiem paralēlās kro-

kas bija paralēli skeletam, tātad — vertikāli.

Daži četrnīšu trinīša audumi varētu būt no ap-

10
XX 1985, 45. lpp.

liekamajiem brunčiem (7. tab.: 17, 27, 34, 41).
To apstiprina maisveida malas eģei brunču

apakšmalā piešūtā celaine. Vampeniešu II

20. kapā, Laukskolas 183. un Vampeniešu I

16. kapā, kur četrnīšu trinīša audumu frag-

menti, iespējams, piederējuši apliekamajiem
brunčiem, apbedījumu augšdaļā konstatēti arī

citu audumu fragmenti no varbūtējiem brun-

čiem. Minētajiem četrnīšu trinīša audumu frag-
mentiem tumša krāsa, dažiem ar zilu, citiem —

brūnu nokrāsu, bet Laukskolas 83. kapa audu-

mam velki zili, audi — sarkanbrūni. Četrnīšu

trinīša un arī vienkārtņa brunču audumi pēc
blīvuma ir vidējas un zemas kvalitātes. To vai-

rums iederas 111 un IV kvalitātes grupā.
18 apbedījumos konstatēti velkos lauztā jeb

skujainā četrnīšu trinīša (2/2) varbūtējie
brunču audumi. Arī tie atrasti galvenokārt ske-

leta augšdaļā, acīmredzot no plecos sasprau-

žamajiem brunčiem (7. tab.: 58, 60—63, 66, 67,

69, 71—76). Skujainajam trinītim pēc auduma

raksta apģērbā vajadzētu atrasties ar velkiem

vertikālā virzienā, kāds arī vairākos kapos no-

vērots, piemēram, Vampeniešu I 6. kapa au-

dumā konstatētas velkiem paralēlas krokas, uz

paralēli velkiem sašūtu sānu daļu norāda zem

važtura atrastā vīle Laukskolas 80. kapā v. c.

Tiklab par plecos saspraužamo brunču apakš-
daļu, kā ari par apliekamajiem skujainā au-

duma brunčiem varētu liecināt auduma frag-
menti ar maisveida eģi, ar vīli paralēli velkiem

un tai piešūtu celaini, ar uzšūtu šķeterētu pave-
dienu (7. tab.: 70, 78, 82), kā arī iegurņa ra-

jonā atrastie audumu fragmenti (7. tab'.: 64,
65).

Sešos kapos atrasti nelieli rombveida trinīša

audumu fragmenti vai to nospiedumi (7. tab.:

83—88). Tie saglabājušies zem važiņām un pie-
kariem skeleta krūšu daļā, ari zem pāža maksts

pie iegurņa un, iespējams, ir no plecos sasprau-
žamo brunču auduma. Visi skujainie un arī

rombveida četrnīšu trinīša audumi ir augstas
kvalitātes, dažiem saskatāma zila nokrāsa.

No trīsnīšu trinīša (2/1) audumiem kā varbū-

tēji plecos saspraužamo brunču audumi izda-

līti četros kapos skeleta augšdaļā atrastie

(7. tab.: 89—91, 95). Šādu brunču augšdaļai,

piemēram, varētu piederēt Laukskolas 497. kapa
auduma malas eģes fragments яг piešūtu ce-

laini. īpaši izdalās Zariņu 37. kapa paralēli
audiem apvīlēts auduma fragments ar šķeterē-
tiem velkiem. Tā vīlei piešūta celaine, kas acīm-

redzot bijusi apģērba, iespējams, brunču, ap-
male. Minētie trīsnīšu trinīša audumi ir labas

kvalitātes, ar pretēju vērpuma virzienu velkos

un audos, bet biezi un parupji, ko nosaka sa-

mērā rupjie, vaļīgi vērptie audi.

No augstas kvalitātes rievaina trinīša (2/1 +

+ 1/2) audumiem par brunču fragmentiem va-

rētu uzskatīt trīs (7. tab.: 100, 101, 103). Ap-
ģērbā tiem vajadzēja atrasties ar rievām verti-

kāli. Noteiktāki norādījumi, ka rievainais au-

dums bijis no brunčiem, ir no Zariņu 8. kapa,
kur tas saglabājies pie iegurņa starp nātna
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krekla nospiedumiem un jakas audumu. Tas

sašūts paralēli audiem, savienojot sākuma eģi
ar tāda paša auduma nogrieztu malu, — tātad

savienoti taisnstūrveida auduma gabali (II tab.:

3). Rievojums nav austs visā auduma platumā,
bet tikai tā daļā, no kuras saglabājusies 6 cm

plata josla. Vērojams, ka auduma rievainā daļa
bijusi novietota apģērba priekšpusē. Tie varēja
būt plecos saspraužamie brunči, ja audums

sniedzies visā brunču garumā, vai arī tikai to

apakšdaļa, ja audums bijis šaurāks. Brunču

platums šajā gadījumā atkarīgs no auduma

gabala garuma.

Četros kapos saglabājušies arī no diviem da-

žādiem taisniem, nenoslīpinātiem auduma ga-

baliem sašūti nelieli fragmenti (8. tab.: I—4),
kas varētu būt tiklab no brunčiem, kā no ja-
kām. Tie atšķiras pēc sašūto audumu veida,
dažādi arī velku — audu virzieni. Laukskolas

94. kapā, sainī (kā rezerves apģērbs) blakus

apbedījumam, atrasts auduma fragments
(8. tab.: 1), kurā ar malu eģēm paralēli vel-

kiem sašūti trīsnīšu trinīša (2/1) un četrnīšu

trinīša (2/2) audumi. Pēdējam izrakumu laikā

bija konstatējams viss auduma platums —

75 cm, tā otras malas eģe bijusi nesašūta, no

trīsnīšu trinīša auduma saglabājušies nelieli

fragmenti. Domājams, ka ari tas bijis visā pla-
tumā. Audumu garums nav nosakāms. Audumi

varēja būt no plecos saspraužamajiem brunčiem

ar nesašūtu sānmalu vai, vēl ticamāk, no aplie-
kamajiem brunčiem. Kvalitatīvākā — trīsnīšu

trinīša auduma daļa varēja būt novietota

priekšpusē. Arī Čiekuru 3. uzkalniņa auduma

fragmentam (8. tab.: 2) malu eģes sašūtas,
savienojot vienkārtņa audumu (1/1) ar četrnīšu

trinīša (2/2) audumu, kura velki šķeterēti un

kam apģērbā vajadzētu atrasties vertikāli. Šis

audums, tāpat kā iepriekšējais, arī varēja būt

sašūts no pilniem divu audumu platumiem un

līdzīgi izmantots. Auduma fragments" atrasts

ugunskapā kopā ar nededzinātām senlietām,
kur tas saglabājies zem priekšauta apakšmalas
rotājuma. Domājams, ka fragments varēja būt

no brunčiem, kas kapā ielikti kopā ar priekš-
autu.

Kābeļu 23. kapa (8. tab.: 3) smalka skujaina
četrnīšu trinīša sākuma eģe (paralēli audiem)
sašūta ar rupjāku vienkārtņa (1/1) malas eģi
(paralēli velkiem). Nav tuvāku ziņu par au-

duma atrašanās vietu kapā, domājams, ka tas

atradies pie važiņu rotas. Visticamāk, ka šuve

bijusi jostasvietā, par ko liecina skujainā au-

duma ieloces. Tās ir 3—4 cm dziļas un piešū-
tas vienkārtnim (II tab.: 10, 11). Kvalitatīvā-
kais skujainais audums bijis novietots ar vel-

kiem paralēli skeletam, tātad veidojis brunču

vai jakas apakšdaļu, kuras garums šinī gadī-
jumā atkarīgs no nogrieztā auduma garuma.
Šīs apģērba daļas augšdaļā atradies parupjais
vienkārtņa audums- Līdzīgu piemēru par vien-

kārtņa vilnas audumu no brunču augšdaļas,

11 Tönisson 1974, 66.-68. lpp.

kas saglabājies zem bruņurupuča saktas, var

minēt no Laukskolas 495. kapa, kur zem važi-

ņām un naža atrasts skujainais audums no

brunču apaksdajas. Tomēr Laukskolas

495. kapā var pieļaut arī plecos saspraužamos

vienkārtņa auduma brunčus un skujainā tri-

nīša apliekamos brunčus. Diemžēl no Kābeļu
sašūtās apģērba daļas saglabājies tikai neliels

fragments ar divām ielocēm. lespējams, ka tās

atradušās sānos, jo līdzīgas ieloces, kas radu-

šās jakas sānos, to apjožot, novērotas Lauk-

skolas 191. kapā.

Krimuldas auduma (16. att.: 5; 8. tab.: 4;

II tab.: 9) fragmentā sašūts smalks skujainais
četrnīšu trinītis ar parupju parasto diagonālo
četrnīšu trinīša audumu. Šeit skujainā auduma

maisveida malas eģe sašūta ar paralēli audiem

nogriezto diagonālā auduma atlocīto maliņu.
Auduma labajā pusē šuvei aizvērts šķeterēts

pavediens, kas aizsedz un slēpj griezumu. Pie-

ņemot, ka auduma virzienu apģērbā noteicis

kvalitatīvākais skujainais audums, visticamāk,

ka tie bijuši plecos saspraužamie brunči, pie-
ļaujami arī apliekamie brunči. Abiem auduma

veidiem te vērojama zila krāsa. No minētajiem

pēc sašūto audumu veida un velku — audu vir-

zieniem atšķirīgajiem fragmentiem par brun-

čiem piederīgu visdrošāk uzskatāms Laukskolas

94. kapā atrastais. Ari pārējie varēja būt no

brunčiem, bet iespējams ari, ka tie, it

īpaši Krimuldas audums ar ielocēm, ir no

jakām.
Analizējot varbūtējos brunču audumus, ir pa-

mats pieņemt, ka tie bijuši no taisna auduma

gabala darināti plecos saspraužamie brunči,

tāpat pieļaujami arī apliekamie brunči, kas val-

kāti virs iepriekšējiem. Ja Kābeļu sašūto au-

dumu fragments (8. tab.: 3) ar ielocēm būtu

vērtējams kā brunču fragments, tad atsevišķi
izdalāms arī brunču veids, kuram jostasvietā
piešūta cita auduma augšdaļa. Tādā gadījumā
tāpat lietoti taisnstūrveida auduma gabali, bet

apakšdaļas ieloču dēļ tie augšdaļā šaurāki.

Šāda veida brunču tālākas attīstības variants —

brunči ar piešūtu ņieburu — vēlākos gadsimtos
zināms senajās lībiešu teritorijās Ziemeļkur-
zeme, arī Ziemeļ- un Rietumvidzemē; pēc
B. Kuftina uzskatiem, tiem ir kopējas pazīmes
ar skandināvu apģērbu. 12

Brunču darināšanai izmantoti dažādi au-

duma veidi: vilnas vai linu vienkārtnis, vairāki

vilnas četrnīšu trinīša veidi, trīsnīšu trinītis,
rievainais trinītis. Parasti brunči darināti no

viena auduma, visbiežāk atrasts skujainā četr-

nīšu trinīša audums. Sastopami arī no diviem

dažādiem audumiem sašūti brunči, domājams,
lai taupītu kvalitatīvāko audumu. Audumi brun-
čos Jikti_ galvenokārt ar velkiem vertikālā vir-

zienā, tādējādi auduma platums noteicis arī
brunču platumu. Pēc Laukskolas 94. kapa no

diviem audumiem sašūtā fragmenta secināms,

12 Slava 1966, 51. lpp.; Куфтин 1926, 116. lpp.; Атлас

1986, 19. att.
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18. att. Tērpu rekonstrukcijas:

1,2 — Laukskola, 191. kaps; 3 — Rauši, 25. kaps; 4 — Laukskola, 232. kaps

ka brunču apkārtmērs bijis 140—150 cm. Lī-

dzīgi, 140 cm plati, bet no viena auduma pla-
tuma darināti brunči konstatēti 11. gs. apbedī-

jumā Somijā. 13 lespējams, ka arī lībieši izman-

toja līdzīga platuma audumu, tādā gadījumā
tas apģērbā likts ar audiem vertikāli.

Par brunču garumu var spriest pēc kājautu

rotājuma, kas sniedzies no potītes līdz puslie-
lam. Jādomā, ka, lai neaizsegtu rotājumu, arī

brunči sniedzās līdz puslielam vai nedaudz

zemāk.

Par brunču saspraušanas veidu uz pleciem

var spriest pēc auduma vai īpašu cilpu frag-

mentiem, kas atrasti pie saktām (IV tab.: 6, 7).
Pēc dažu, piemēram, Laukskolas 83., 495., 500.,

529., 535. v. c. kapu audumu paliekām, kas bija

saglabājušās ap saktas adatu, var secināt, ka

adata sprausta vai nu tieši auduma malā, vai

auduma mala līdz 30 cm platumā atlocīta uz

ārpusi, tāpat kā somu 11.—12. gs. apbedījumos
(18. att.: 3). Ka lietots šis pēdējais sasprauša-
nas veids, liecina Vampeniešu I 43. kapā zem

kaklariņķiem un Vampeniešu II 83. kapā zem

pakavsaktas atrastās divas līdzīga auduma kār-

13 Lehtosalo-Hilander 1984, 51. lpp.; 34. att.

tas. To norāda bez divām bruņurupuča saktām,
kas brunčus saturēja pie pleciem, vēl arī at-

rastā trešā sakta, Vampeniešu II 83. kapā tā

ir pakavsakta, bet Raušu 25. kapā — somu iz-

celsmes iegarenā sakta, kura krūšurotai bijusi
pievienota ar važiņu. Šādas saktas Somijas te-

ritorijā lietotas tieši brunču divkārt atlocītās

malas saspraušanai.
l 4 Visbiežāk sastopamais

brunču saspraušanas veids tomēr bijis — ieve-

rot saktas adatu brunču augšmalai piešūtajās
cilpās. Gan priekšpuses, gan mugurpuses cilpu
fragmenti saglabājušies saktu apakšpusēs un

ap adatu. Pēc saktu atrašanās vietām kapos —

augstu pie pleciem — secināms, ka cilpas biju-
šas īsas. Laukskolas 561. kapā saglabājusies
brunču auduma vīlei piešūta 1,5 cm gara aiz-

mugures cilpa (IV tab.: 6; 19. att.: 2). Pastā-

vējis arī jaukts saspraušanas paņēmiens — ar

cilpu aizmugurē, bet priekšpusē adata sprausta
tieši audumā, piemēram, Vampeniešu II

69. kapā.
Brunču saspraušana ar audumam piešūtām

cilpām zināma Skandināvijā vēlajā dzelzs laik-

metā. Arī tur cilpas bijušas īsas, paslēptas zem

14 Lehtosalo-Hilander 1984, 36., 37. att.
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19. att. Brunču cilpas un to saspraušanas veidi:

/ — Vampenieši I, 63. kaps; 2 — Laukskola, 561. kaps.

saktas. 15 Acīmredzot lībiešiem līdz ar bruņu-

rupuča saktām no Skandināvijas aizgūts arī

brunču saspraušanas veids ar cilpām. Lībiešu

brunču cilpas bija ērtas un izturīgas arī ba-

gāto un smago važiņu rotu piestiprināšanai.

Cilpu izveidojums dažāds (11. tab.: 1 —27).
Pārsvarā tās darinātas, apšujot linu vai vilnas

pavedienu šķipsnu ar šķeterētu pavedienu, šu-

jot ar cilpu dūrieniem (19. att.: 2). Konstatētas

arī no nātna vienkārtņa auduma lentītes veido-

tas cilpas, salokot to 3—4 kārtās 5—6 mm pla-
tumā un sašujot (19 att.: 1). Šādas auduma

cilpas parastas skandināvu brunčiem. 16 Sasto-

pamas ari pītās cilpas: no četriem rupjiem pa-
vedieniem pītas aukliņas, astoņu pavedienu
četrkanšu pīnīte un mežģītais pinums (2. att.:

2, 3).
No apskatītā materiāla redzams, ka brunču

izveidojumā un detaļās varēja būt liela dažā-

dība. Atšķirīgi ir audumu veidi, to novietojums
apģērbā pēc audu — velku virzieniem, sa-

spraušanas veids v. c. Kopīgās iezīmes nosaka

šā laika galvenie brunču veidi — plecos sa-

spraužamie un apliekamie brunči.

JAKAS

No vilnas audumu fragmentiem izdalīti daži,

kas varēja piederēt virs brunčiem valkātajām

jakēm. Tādi konstatēti 10—13 kapos. Domā-

jarris, ka jakas daļēji aizsegušas arī kakla- un

krūšurotas, to paliekas varēja saglabāties virs

brunču auduma, zem villaines, kura mirušajām

parasti pārsegta. Jaku audumos varēja būt vī-

les un ielaidumi. Noteiktāks ieskats par tam

iegūts, izvērtējot Laukskolas 191. un Zariņu
8. kapā atrastās audumu atliekas.

Rotātas vilnas četrnīšu trinīša auduma jakas

paliekas atrastas 11. gs. Laukskolas 191. kapa

(7. tab.: 19). Tai rotāta apakšmala un krūšu

šķēluma malas priekšdaļa. Pēc rotājumu izvie-

tojuma var spriest par jakas veidu: tas ga-

rums — ap 10 cm virs ceļiem, priekšdaļas at-

vērums sniedzies līdz jostasvietai, tā apmale

15 H ägg 1974, 106., 121., 132.—134. lpp.
16

Turpat, 38. att.

visapkārt rotāta ar audumam piešūtu 1,3 cm

platu sīkrakstainu celaini, kurai ārmalā pie-
šūta dziju šķipsnā uzvērtu riņķi šu rinda.

Priekšdaļas rotājuma nobeigumā pie jostasvie-
tas no riņķīšiem un spirāļu posmiem celaines

velku galos izveidots BxlB cm liels pušķis. Tas

veidots tāpat kā villaiņu stūru pušķi, bet atšķi-
ras ar rūpīgi nostiprinātajiem bārkšu galiem,
kas noliekti gar spirālītēm un apšūti ar cilpu
dūrieniem. Jakas apakšmalas rotājums 5 cm

plats, te cieši uzšūtas pamīšus izvietotas četras

bronzas gredzentiņu un trīs alvas rozešu rin-

das. Auduma apaķšmalai piešūta 6 mm plata
divos ceļos no sarkanas un zilas dzijas austa

parupja celaine (111 tab.: 1, 2). Rotājums sa-

glabājies visapkārt, virs un zem stilbu kauliem.

Zem tā sānos un apakšpusē konstatēts arī ja-
kas audums, bet priekšpusē, virs stilbu kauliem,
tas iziris. Abas sānu malas ir 8 cm dziļas ielo-

ces, apakšmalas apkārtmērs — ap 140 cm.

Jakai parupjš četrnīšu trinīša audums, tumšs,

ar zilganu nokrāsu. Nelieli līdzīga auduma

fragmenti saglabājušies arī pie jakas augšda-
ļas labās puses celaines. Maisveida malu eģes,
kas saglabājušās pie auduma fragmentiem gan
no jakas augšdaļas gar šķēluma malu, gan gar
apakšmalu, norāda, ka jakai augšdaļa un

apakšdaļa piegrieztas atsevišķi. Apakšdaļas au-

dums platumā (no jostasvietas līdz lejai) ap
60 cm, vīles vieta te varēja būt priekšpusē,
auduma izirušajā daļā, jo ne aizmugurē, ne

sānos tādas nav. Ka jakas apakšdaļas priekšpusē
bijusi vīle, to norāda apakšdaļas nepārtrauk-
tais rotājums, kā arī augšdaļas rotājuma no-

beigums ar pušķi. Maisveida malas eģe jakas
priekšpuses šķēluma malā pie piešūtās celaines

liecina, ka jakai varēja būt tunikveida piegrie-
zums (bez plecu šuves) ar vertikālu vīli mu-

guras daļā. Rotātā priekšas daļa jakai līdz jos-
tasvietai bijusi vaļēja. Pēc jakas apakšējās da-

ļas sānu ielocēm var spriest, ka apakšdaļas
taisnais auduma gabals piešūts atbilstoša pla-
tuma augšdaļai un tā acīmredzot ap vidu ap-

jozta, sānos izveidojot ieloces (20. att.).

Līdzīgs piegriezums bijis arī Raušu 44. kapa

jakai. Nedaudz augšpus ceļiem virs un zem

stilbu kauliem no tās saglabājušies ar uzšūtu

gredzentiņu rindu rotāti fragmenti ar mais-

veida malas eģi gar apakšmalu, jakas ārmala

piešūta 1 cm plata piecos ceļos austa zili sar-

kanīgi svītrota celaine (111 tab.: 3, 7. tab.:

51). Lai jakas ārmalu izveidotu īpaši stingru,

piešujot celaine gareniski salocīta caurules

veidā.

Paralēles piegriezumam ar vertikālo šuvi mu-

guras daļā var atrast 19. gs. apģērbā senajā

lībiešu teritorijā, piemēram, Ziemeļvidzemes un

Ziemeļkurzemes vīriešu svārkiem. 17 Vīriešu un

sieviešu virsdrēbēm tāds piegriezums izplatīts

ari Igaunijas salās vēl 19. gs. un vērtēts kā

no piekrastes zviedriem mantota iezīme. 18

17 Slava 1966, 59. att.: 3, 5, 6.

18 Каарма, Воолмаа 1981, 17., 72. lpp.
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20. att. Jakas rotājumi (Laukskola, 191. kaps):
/ — kakla iegriezuma apmales rotājums; 2 — apakšmalas rotājums; 3 — piegrie-

zuma shēma.

Atsevišķi piešūtai jakas apakšdaļai paralēles
saskatāmas vēl 19. gs. parastajā kreklu piegrie-

zuma, kur krekla apakšdaļa — «pierietnis» —

ar malas eģi piešūta augšdaļai. 19

Norādījumi par rotātu jaku ir ari Vampe-
niešu II 176. sievietes ugunskapā, kur atrasts

nededzināta apģērba bronzas spirālīšu rotā-

jums, kas līdzīgs Laukskolas 191. kapa jakas
pušķim.

Laukskolas 191. kapa sievietes jakas rotā-

jums ar bronzas gredzentiņiem un rozešu rin-

dām līdzīgs 11. gs. bērnu svārku rotājumiem.
Par varbūtēju nerotātu jaku norādījumi iegūti

no Zariņu 8. kapa, kur sievietes apbedījumā pie

iegurņa zem bronzas rotām saglabājušies at-

šķirīgu audumu slāņi, kas aptvēruši skeletu.

No tiem ārējais — četrnīšu trinīša audums, kas

konstatēts gan apakšpusē tieši virs kapā izklā-

tās kažokādas, gan arī virspusē, — varētu būt

no jakas apakšdaļas (II tab.: 7; 7. tab.: 43).
Sajā audumā konstatēti divi ķīļveida ielaidumi.

Vienam no tiem 7 cm garumā noslīpinajums
1,5 cm, otram 15 cm garumā — 3 cm, līdzīgs
tiem arī vīļu veidojums: ielaiduma vienā pusē
sašūtas slīpi nogrieztās, virzienā uz augšu sa-

šaurinātās auduma malas, otrā pusē ielaiduma

malas maisveida eģe sašūta ar slīpi nogrieztu

19 Slava 1961, 88., 89. lpp.

auduma malu, kas tāpat sašaurināta virzienā

uz augšu. Šādus ielaidumus piegriežot šūšanai,
tie jānogriež no priekšpuses un aizmugures
gabala abām malām. Divi šādi ielaidumi iešūti

katrs savā sānā, par pārējiem diviem šajā ap-

bedījumā norādījumu nav, bet iespējams, ka tie

bija novietoti aizmugurē. Šādam piegriezumam
tuvu variantu saglabājuši 19. gs. Kurzemes
vīriešu svārki. 20 Ar ķīļveida ielaidumiem jaka
veidota pieguļoša augumam, arī audums tiek

izmantots taupīgāk, nekā šujot no taisniem ga-
baliem. Vīles jakai sašūtas rūpīgi. Nogriezta-
jās malās uz kreiso pusi atliekta 1,0—1,3 cm

plata maliņa, kas atšūta ar diviem vienkārtas

vilnas pavedieniem. Griezuma līnija šujot aiz-

klāta ar 5—6 dzijas pavedienu šķipsnu, šķiet,
ka tā piešūta, lai tikai vienreiz atliektā mala

neirtu. Pēc sašūšanas auduma labajā pusē vīles

vietas noslēptas, uzšujot tām no trim šķeterē-
tiem pavedieniem grodi sagrieztu aukliņu

(16. att.: 12, 13; II tab.: 7). Jaka bijusi apjozta
ar mežģītā pinuma jostu.

Par varbūtējiem jaku fragmentiem vēl var

uzskatīt dažus četrnīšu trinīša audumus: ar

vīlēm, ar malas eģei piešūtu celaini, ar šķete-

rētiem velkiem v. c. (7. tab.: 33, 34, 49, 82),
kā arī trīsnīšu trinīša audumus ar piešūtam

20 Slava 1966, 59. att.: 6.
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celaincm (7. tab.: 91, 95). No jakas varētu būt bronzu. Lībiešu apbedījumos rotātu villaiņu
arī acainā trinīša audums, kas atrasts virs

naža, un skujainā trinīša audums ar uzšūtu šķe-
terētu pavedienu, kuram bijusi uzvērta bronzas

gredzentiņu rinda (7. tab.: 86, 70), kā arī jau
minētais Kābeļu 23. kapa no diviem dažādiem

audumiem sašūtais apģērba fragments ar ielo-

cēm (8. tab.: 3).
Līdz šim ziņu par sieviešu jakām maz. lespē-

jams, ka tās bijušas ikdienas apģērbs, tamdēļ

parasti nerotātas un apbedījumos sastopamas
tikai atsevišķos gadījumos. Arī tiešas tuvākas

paralēles nav zināmas. Augumam pieguļošas
tunikveida jakas sievietēm konstatētas Skandi-

nāvijā, 9.—10. gs. Birkas kapulaukā, kur tās

darinātas no zīda, bet izteikts pieņēmums, ka

tādas bijušas arī no vilnas auduma. Šādas

jakas tiek saistītas ar attiecīgā laika apģērba
modi Eiropā.

21 Domājams, ka arī lībiešu sie-

viešu jakas var saistīt ar Eiropas modi. Pēc iz-

veidojuma tās līdzīgas vīriešu un bērnu svār-

kiem, acīmredzot virsējā apģērba piegriezuma

princips bijis kopīgs. Sāds tunikveida virsējais

apģērbs tolaik eksistējis plašā Eiropas terito-

rijā.

JOSTAS

leloces audumos, kā arī zem vai virs važi-

ņām jostas rajonā atrastie mežģītā pinuma vai

ceļu jostu fragmenti norāda, ka brunči un ja-
kas bijušas apjoztas. Visvairāk ir mežģītā pi-

numa jostu (3.—6. att.; 1. tab.: 1— 12; I tab.:

1, 2). Laukskolas 497. kapā josta bijusi apjozta
divās kārtās, tās fragmentu kopējais garums

160 cm. Dažām jostām galos izveidoti kupli
pušķi (5. att.: 1; 1. tab.: 11, 12), dažas gare-
niski pārlocītas.

No celainēm par jostām izmantotas gan šau-

rās ar abās pusēs vienādu, krāsās atšķirīgu

rakstu, gan arī platākās un greznākās II gru-

pas celaines ar ielasīto rakstu (3. tab.: 13, 14,

17, 20, 22, 24; I tab.: 3, 7; IX tab.: 10; X tab.:

2, 3), bet no tām saglabājušies nelieli fragmenti.

Domājams, ka tekstilizstrādājumu jostas biju-
šas arī citos kapos, bet tās iznīkušas pilnīgi.
Laukskolas kapulaukā mežģītās un arī rakstai-

nās ceļu jostas atrastas 8% sieviešu apbedī-

jumu.

VILLAINES

Villaine — četrstūraina vilnas auduma plecu

sega — m. ē. 1. g. t. Eiropā bija plaši izpla-

tīta.22 Latvijas teritorijā tā vienmēr bijusi grez-

nāk rotātā un būtiskākā apģērba daļa un šādu

savu nozīmi paturējusi arī tālākā attīstības

gaitā līdz pat 19.—20. gadsimtam. Senākie vil-

laiņu auduma fragmenti atrasti 7. gs. latgaļu

un sēļu apbedījumos, kad tās sāka rotāt ar

21
Hāgg 1974, 110. lpp.

22 Thiel 1963, 33., 73., 126.—130. lpp.

fragmenti sastopami kopš 10.—11. gadsimta.
Villaiņu izmēros vērojama dažādība: latga-

ļiem 7.—12. gs. raksturīgas samērā īsas, 70—

90x110—120 cm, somiem 11.—12. gs. tas ga-

rākas, ap 70—90x150—160 cm,
23

apmēram tik-

pat lielas bijušas arī lībiešu villaines. 24

Kapā lībietēm villaine parasti pārsegta
(15. att.: 1, 3), tikai retos gadījumos aplikta
pleciem (IV tab.: 2), bet tad — nesasprausta.
Valkājot saspraušanai varētu būt lietotas sak-

tas ar piekariem (17. att.: 2; 31. att.). Aukstā

laikā ar villaini varēja segt arī galvu. Dažos

kapos atrasti divu dažādu villaiņu fragmenti.

Villaiņu audumi austi četrnīšu trinītī (2/2),
tikai viens (12. tab.: 36) — trīsnīšu trinītī, no

vienkārtas vilnas dzijām, auduma blīvums —

10—14 velki, B—l2 audi 1 cm
2

— atbilst au-

dumu kvalitātes 111 grupai. Malās visām četr-

nīšu trinīša auduma villainēm ap 0,5 cm platas
maisveida eģes. Dažu villaiņu audumu frag-
mentiem saskatāma tumši zila krāsa, bet vairu-

mam tāda konstatējama, tikai apskatot vilnas

šķiedru mikroskopā.
Būtiska villaiņu sastāvdaļa (gan nostiprinā-

šanai, gan kā rotājums) ir to malu apaudas —

celaines. Malās tās piešūtas, bet galos pieaus-
tas, par celaiņu audiem izmantojot auduma

velku galus, kas pēc tam sapīti, parasti pa čet-

riem pavedieniem, apaļās aukliņās, no kurām

tālāk izveidotas villaiņu bārkstis.

Malu celaines lībiešu villainēm ir vienkār-

šas — I grupas svītrainās vai svītrainās ar

skujiņām (21., 22. att.; XI, XIV tab.), 5—

12 mm platas, austas 4—12 ceļos. Domājams,
ka tās ir tik vienkāršas tādēļ, ka parasti pārklā-
tas ar uzšūtu metāla vai kreļļu rotājumu. Vil-

laiņu galu celaines parasti pieder pie II grupas.

Tās ir rakstainas, ar neielasītu rakstu, ko veido

trijos ceļos izausts sarkanīgs līklocis zilā pa-

matā, ierobežots ar zilām malu svītrām

(XIV tab.). Dažām villainēm galu celaine iz-

austa platāka, divkāršojot raksta pavedienu
skaitu, dažkārt ari malu svītras divkāršas. At-

sevišķām villainēm arī galā pieaustas skujai-
nas celaines. Uzšūtā rotājuma galu celainēm

parasti nav, tāds konstatēts tikai grezni rotā-

tajai Cēsu kapulauka villainei, kurai varbūt

tieši tādēļ gala celaine darināta bez rakstā

(XI tab.: 2).
Pēc metāla rotājuma villaines dalāmas nero-

tātajās un rotātajās.
Nerotāto villaiņu fragmenti saglabājušies ti-

kai divos kapos (7. tab.: 15, 28), vienā — ar

piešūtu malas celaini, bet otrā — ar pieaustu
gala celaini (21. att.: 2). Laukskolas 80. kapā
tā paklāta zem apbedījuma kā paklājs. Pilnī-

gāks priekšstats iegūts par rotātajām villainēm.

To, tāpat arī citu apģērba daļu rotājumam iz-

23 Appelgren-Kivalo 1907, V, XI tab.
24 Izmēri noteikti aptuveni — pēc malu rotājuma —

un, šķiet, bijuši dažādi, piem., Laukskolas 94. kapā —

70—9ÖX140—150 cm; 475. kapā — 100—130x180 cm;

480. kapā — 90—100x150—170 cm.
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21. att. Villaiņu rotājumu rekonstrukcijas:
/ — Laukskola, 37. kaps; 2 — Laukskola, 80. kaps; 3, 4

Laukskola, 459. kaps.

mantoti bronzas gredzentiņi, riņķīši un spiralī-
tes, alvas rozetes un dzeltenās stikla zīlītes.

Bronzas gredzentiņi auduma rotāša-

nai Latvijas teritorijā latgaļiem, sēļiem un zem-

gaļiem zināmi kopš 7. gadsimta. Šajā laikā tie

sastopami arī Lietuvas teritorijā žemaišiem. 25

Bronzas riņķīšu rotājumi zemgaļiem un

sēļiem datējami ar 6. gs., žemaišiem tie atrasti
7. gs. apbedījumos, bet kuršu audumu rotāju-
mos tie parādās tikai vēlajā dzelzs laikmetā.26

Kā gredzentiņi, tā riņķīši, pēc Z. Blumbergas
iedalījuma, pieder pie bronzas rotājumu III D

grupas. Šo rotājumu pamatforma —

111 grupa — ir dobas podziņas, kas audumā

iestiprināmas ar atliecamām kājiņām. Šādi ro-

tājumi izplatīti Rietumeiropā kopš bronzas
laikmeta. No m. ē. 1. g. t. sākuma tie caur

Austrumprūsiju nokļuvuši Baltijas zemēs, kur

ieguvuši lokālo lIP grupas gredzentiņu un

riņķīšu formu.27

Bronzas spirālītes ir senāks un plašāk
izplatīts rotājuma elements. Latvijas teritorijā
spirālīte atrasta jau ar bronzas laikmeta sā-

kumu datējamā Ķivutkalna apbedījumā. Bron-
zas laikmetā tādas zināmas gan Austrumeiropā

25 Tautavičius 1984, 117. lpp.; 17., 22. att.
26 Simtēnu 6. kapā; Šņore 1979, 80. lpp.; 13 att ■3-

Nagevičius 1931, 26. lpp.; 12. att.
21 Blumbergs 1982, 22., 23., 108., 142. lpp.

Fatjanovas un Vidusdņepras kultūrās, 28
gan Vi-

duseiropā.29 Sēļiem un zemgaļiem agrajā dzelzs

laikmetā (3.—4. gs.) izplatītas spirālīšu kakla-

rotas. 30 Bronzas spirāļu vairvāgi baltu ciltīm

kļuvuši par raksturīgu rotu jau m. ē. 1. g. t.

vidū. Audumu rotāšanai spirālītes, kas uzvēr-

tas latgaļu un sēļu villaiņu velku galos, sasto-

pamas vienlaicīgi ar gredzentiņiem, t. i., kopš
7. gadsimta, bet Lietuvas teritorijā ar tām ro-

tāti priekšauti jau 4. gadsimtā.31

Lībiešu villaiņu rotāšanai gredzentiņi dari-

nāti no profilētas, 5—6 mm platas sloksnītes,
tas atgriezumus salokot 5—6 mm diametra ap-
līšos. Rotāšanai tie izmantoti, galvenokārt uz-

verot blīvā rindā 5—6 pavedienu šķipsnai, kura

ik pec gredzentiņa piešūta celaines vai auduma
malai. No gredzentiņiem izveidotas arī atseviš-

ķas grupiņas villaiņu stūru pušķos.
Bronzas riņķīši veidoti no apmēram 1 mm

resnas stieples, salokot to 5—6 mm diametrā

noslēgtā aplī. Ar riņķīšiem parasti rotāti vil-

laiņu gali.
Spirālītes darinātas no bronzas stieples un

pēc tās resnuma dalāmas rupjākās un smalkā-

28 Денисова, Граудонис, Гравере 1985, 41., 44. lpp.;
34. tab.: 11. ,

29 Blumbergs 1982, 20., 23. lpp.; 21. att.
30

Ābeļu Boķu un lies Gailīšu kapulaukā.
31 Волкайте-Куликаускене 1986, 150. lpp.



kās. Rupjākās darinātas no 1 mm resnas stiep-

les, 5—6 mm diametrā, vajadzīgā garumā. 20—

40 mm garās spirālītes 11.—12. gs. lietotas kāj-

autu un galvasautu rotāšanai, svārku un vil-

laiņu stūru pušķos vēdekļveida figūras veido-

šanai, s—lo mm garie posmi — vēdekļa apma-
lēs.

Smalkās spirālītes, kas sastopamas 12.—

13. gs. villainēm, darinātas no 0,5 mm resnas

stieples posmos, kuru earums 2—3 mm. bet dia-

/ — Laukskola, 475. kaps; 2 — Vampenieši I, 143. kaps; 3 - Laukskola, 480. kaps; 4 — Vampe-
nieši I, 31. kaps.

22. att. Villaiņu rotājumu rekonstrukcijas:

33
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metrs ap 3 mm, pec raksta tās uzvērtas dziju

pinumā.
Alvas-svina rozetes apģērba rotājuma

ieviešas vēlajā dzelzs laikmetā, tās īpaši iecie-

nītas lībiešiem. Akmens veidnes to atliešanai

atrastas ari zemgaļu un igauņu pilskalnos. 32

Sos rotājumus parasti atrod sairušus, tikai da-

žos gadījumos izdevies saskatīt to rozetveida

formu ar reljefiem izciļņiem (111 tab.: 6). Ro-

zetes aizmugurē ir cilpiņa piestiprināšanai. Tā-

pat kā gredzentiņi, ari rozetes uzvērtas pave-

dienā, kas piešūts audumam vai celainei, un

villaines rotājumā veido nepārtrauktu rindu.

Pēc piešūšanas dūrieniem, kas saglabājušies
zem sairušās alvas, var konstatēt triju dažādu

izmēru rozetes: 6—7, 4—5 un ap 3 mm dia-

metrā. Biežāk sastopamas abu lielāko izmēru

rozetes, tās lietotas arī svārku, galvasautu un

matu lenšu rotāšanai.

Dzeltenās stikla zīlītes, kādas latga-

ļiem kreļļu virknēs sastopamas jau 8. gs., no

12. gs. ieviešas arī villaiņu rotājumā, nomainot

līdz tam lietotos bronzas gredzentiņus. Zīlītes

parasti uzvērtas pavedienā, kurš ik pēc divām

zīlītēm piešūts pamatam. No zīlītēm veidoti arī

atsevišķi ornamenti.

Alvas rozetes un stikla zīlītes sastopamas vēl

13.—17. gs. apģērbu rotājumos senajās lībiešu

un arī latgaļu teritorijās.
Pavisam analizētas 53 rotātās villaines

(12. tab.). Pēc rotājuma veida tās dalāmas di-

vās grupās: I — ar vienkāršu rindu rotājumu,
II — ar izveidota ornamenta rotājumu.

Pēc malu rotājuma, kas ir daudzveidīgāks
un laika no 10. līdz 13. gs. izmainās, kamēr

galu rotājums ir principā tāds pats visām vil-

lainēm un šajā laikā paliek bez būtiskām iz-

maiņām, I grupā vērojamas trīs apakšgrupas.

Villaiņu galu rotājums vienkāršs — auduma

velku galiem uzvērta riņķīšu rinda. Vērumā ar

vienu pavedienu saistīti divi blakus riņķīši tā,
lai katram no tiem būtu izvērti divi pavedieni,

tādējādi veidojot slīpu, blīvu rindu. Aiz tās

vienmēr aizausta celaine, par audiem ieaužot

villaines velku galus, kuri pēc tam sapīti četru

pavedienu aukliņās un veido villaines bārk-

stis.

I a apakšgrupu, kur rotāti tikai villaines gali,

pārstāv astoņas villaines (12. tab.: 1 —8).

lespējams, ka šo villaiņu malās bijušas pievie-
notas celaines. Šādas villaines konstatētas

11.—13. gs. apbedījumos. Domājams, ka tās,

tāpat kā nerotātās, bijušas izplatītas daudz

plašāk, bet nav saglabājušās.
Ib apakšgrupas villainēm bez galu rotājuma

arī malas ir viena vai vairākas rotājuma rin-

das (12. tab.: 9—41). Kā vienkāršākais šās

grupas rotājums dažām villainēm sastopama

retinātu, ik pa I—2 cm auduma malai aplocītu

gredzentiņu rinda (21. att.: 3; 12. tab.: 9—

16). Vairumam 11.—12. gs. villaiņu rotājums

bagātāks — bez minētā vēl pievienota celaine

ar uzšūtu rozešu rotājumu vienā vai vairākās

32 Moopa 1963, 355.-367. lpp.; Brīvkalne 1964, 103. lpp.

rindās un vel viena gredzentiņu rinda celaines

ārmalā. Uzšūtās rozešu rindas celaini pilnīgi
apsedz, rindu skaits saskaņots ar celaines pla-
tumu. Sastopamas villaines ar vienu rozešu

rindu (22. att.: 4), biežāk — ar divām (22. att.:

1), retāk
— ar trim rindām. Greznākajām vil-

lainēm rozešu rinda uzšūta vēl arī audumā, gar
malu eģēm un galos blakus rinkišu rindai

(21. att.: 4.).
12. un 13. gs. villainēm rotājumā sastopa-

mas arī zīlītes. Šajā laikā vairs nav starp au-

duma malu un celaini piešūtās rotājuma rin-

das, celaine ar uzšūtam zīlīšu un rozešu rindām

pievienota tieši auduma malai.

Villainēm ar šaurāku malu rotājumu stūros

izveidoti nelieli pušķi, uzverot celaiņu velku ga-

liem četru gredzentiņu grupiņas, bet villainēm

ar platāku malu rotājumu stūros veidoti plati

vēdekļveida pušķi, izverot celaiņu velku un gre-

dzentiņu virkņu pavedienu galus vēl 4—5 spi-

rāļu posmiem. So villaiņu gali nereti rotāti ar

divām slīpām rinkīšu rindām (22. att.: 1;
IV tab.: 3).

Pie Iе apakšgrupas pieder deviņas (12. tab.:

42—50) 11.—13. gs. grezni rotātas villaines,
kuras izceļas ar pastiprināti rotātiem stūriem.

Tām malās, sākot ar stūri, 15—20 cm garumā

piešūts I—21 —2 cm plats papildu rotājums, kas

sastāv no skujainas vai vienkrāsainas celaines,

kurā ieaustas I—21 —2 slīpi sakārtotu riņķīšu rin-

das. Sajās papildu celainēs ieaustie šķeterētie
zilas un sarkanīgas krāsas audi, ik pēc 2—5 cm

mainot krāsu, ārmalā izveido 3—5 cm garas

bārkstis. Dažām villainēm uz šīs papildu ce-

laines vēl uzšūtas rozešu rindas. Stūros izvei-

doti plati vēdekļveida vai arī vairāki mazi

pušķi. Arī papildrotājuma nobeigumā, virziena

uz villaines vidusdaļu, celaines velku gali sa-

ņemti pušķītī un izvērti gredzeņtiņu grupiņai.
Līdzīgi mazāki pušķīši izveidoti arī villaines

malas vidusdaļā, gredzentiņu vēruma šķipsnas
galos (22. att.: 3; XI, XIV, XVI tab.).'Visām
šīm villainēm ar sanu bārkstīm audumā

cieši gar bronzas rotājumu uzšūta arī rozešu

rinda. Greznākā no šīs apakšgrupas ir Cēsu

(RDM I 184) villaine, kuras rotājumā bez

bronzas un alvas izmantotas arī dzeltenās zīlī-

tes un rotājums uzšūts arī gala celainei. Grez-

nāki nekā citām villainēm darināti arī stūru

pušķi. Tajos aiz spirāļu posmiem vēl aizausta

šaura celainīte, kurai arī uzšūts rotājums. Šai

villa inci bijuši divi dažādi stūru pušķu va-

rianti. Pušķi, domājams, novietoti tā, lai, vil-

laini apsedzot, tie būtu simetriski (XI
tab.: 2).

Izsekojot I grupas rotājumu attīstības gaitai,

redzams, ka 10.—11. gs. sākotnējais un vien-

kāršākais malu rotājums bijis audumā ielocīti

gredzentiņi retinātā rindā (21. att.: 3), kas

vēlāk aizvietots ar auduma malā piešūtu pave-

dienā uzvērtu gredzentiņu rindu.

Līdzīgs villaiņu rotāšanas paņēmiens ar ielo-

cītām, retinātām gredzentiņu rindām konsta-

tēts 7.—11. gs. latgaļiem un sēļiem, vismaz
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23. att. Villaines rotājums
(Laukskola, 535. kaps)

10. gs. arī zemgaļiem33
un varēja ietekmēt lī

biešu villaiņu rotājumu.
Rotāšanas tehniskie paņēmieni lībiešiem ir

atšķirīgi no latgaļiem, sēļiem un zemgaļiem,
kuri bronzas gredzentiņus auduma velkiem ap-

locīja aušanas gaitā, izveidojot tos plakanus,
ar pamīšiem galiem, kamēr lībieši iespieda au-

dumā, izveidojot apļveida gredzentiņus ar sa-

ejošiem galiem. Tādi paši izmantoti arī rindu

vērumiem.

Vēlākā periodā malas rindai blakus piešūta
celaine ar rozešu rotājumu un otru gredzentiņu
rindu ārmalā. 12. gadsimtā, kad bronzas gre-

dzentiņus sāk nomainīt stikla zīlītes, gredzen-

tiņu rinda saglabājas vairs tikai celaines ār-

malā un celainei uzšūto rozešu rindu katrā

pusē ierobežo pa vienai zīlīšu rindai. Ar šādu

joslu 12. gs. rotā jau arī villaines audumu

(Cēsu, RDM I 184. villaines galos). Tālākā

attīstības gaitā 15.—17. gs. Vidzemes senajos
lībiešu apdzīvotajos apa&balos, kā arī teritori-

jās, kur vērojama lībieĀ ietekme, vēl konsta-

tētas villaines ar šadufuzšūtu rotājuma joslu
malās un galos.34 Brortzas spirālīšu un gre-

dzentiņu rotājumi villaiņu stūru pušķos sasto-

pami 10.—12. gadsimtā. Domājams, ka pušķi
villaiņu stūros veidoti arī 13. un vēlākajos gad-
simtos, bet bez bronzas. Kupli celaiņu velku

galu pušķi darināti arī dažām 19. gs. Kurze-

mes villainēm.

Zināma līdzība Iе apakšgrupas villaiņu kup-
lajiem stūriem saskatāma 19. gs. Ziemeļkur-
zemes villainēs ar stūru bārkstīm. 35 Līdzīga
tradīcija vērojama arī dažās 19. gs. igauņu vil-

lainēs.36 Domājams, ka kuplajiem villaiņu stūru

rotājumiem bijusi arī simboliska nozīme.

II grupā iedalītas trīs ar atsevišķiem orna-

mentiem vai ornamentu joslām rotātas 12. gs.

villaines (12. tab.: 51 —53). Vienai no tām au-

dumā gar malas un gala celaini uzšūti nelieli

apļveida rozešu un zīlīšu ornamenti (XI tab.:

1). Divām villainēm ornaments veidots, smal-

kās spirālītes uzverot ažūrā četrkanšu pīnīšu

33 Zariņa 1970, 66. lpp.; 12. att.: 1; 24., 25., 27. att.
34 Turpat, 55., 56. att.; Зариня 1980, 126. lpp.
35 Slava 1966, 18. tab.: 4.
36 Трээс-Сакс 1960, VI, VII tab.

pinumā, kas darināts no astoņiem smalku šķe-

terētu, brūnu dziju pavedieniem. Izveidotās or-

namenta joslas vai apļveida figūras villaines

audumam piekniebtas ar riņķīšiem. Rotājums
katrai villainei atšķirīgs. Vampeniešu I

143. kapa villaines rotājumā ir četri villaines

stūros uzšūti rozetveida ornamenti trijos atšķi-
rīgos variantos. Villaines malās piešūta vien-

krāsas celaine ar īsu spirālīšu posmiem ārmalā.

Līdzīgu spirālīšu posmi divās rindās uzvērti

arī villaines velku galiem. Rindas atdalītas un

arī nobeigtas ar šaurām bezraksta celainēm.

Villaines stūros izveidoti nelieli pušķi (22. att.:

2).
Otra villaine (Laukskolas 535. kapā) rotāta

ar 5,5 cm platu ornamenta joslu. Ornamenta

motīvi divējādi, divos posmos, kur tie vairāk-

kārt atkārtojas. Villaines galā divas skujiņā
sakārtotas riņķīšu rindas, kuras, domājams,

saturējusi celaine. Kapā villaines rotātā mala

bijusi apsegta pleciem, to norāda arī auduma

velku un audu virziens, bet otra villaines mala

varēja atrasties ceļu rajonā, kas diemžēl bija
izpostīts. Tā varēja būt simetriska pirmajai —

rotāta vai arī nesimetriska — bez rotājuma
(23. att.; IV tab.: 1, 2).

Līdzīgi rozetveida ornamenti un arī orna-

mentu joslas sastopamas 11.—12. gs. villaiņu
un priekšautu rotājumiem Somijā, 37 arī 11. gs.

vīrieša svārku rotājumiem Zalahtovjes kapu-
laukā Cudu ezera austrumu krasta. 38 Līdzīgs
ornamenta darināšanas paņēmiens, pat rotā-

juma materiāls — bronzas spirālītes un zīlī-

tes — sastopams vēl 19.—20. gs. latviešu tra-

dicionālajā tautastērpā Ziemeļkurzemē, Alsun-

gas mēleņu rotājumā.

Jāpiemin arī pārkuršotaja lībiešu teritorijā

Dundagas Laukumuižas 14. gs. sievietes apbe-
dījumā atrastā villaine. Tā austa rombveida tri-

nītī, izmēros lielāka nekā parasti — 155X
210 cm, acīmredzot valkājot pārlocīta. Trīs tās

malas rotātas ar celainēm, kurās raksts vei-

dots, ieaužot bronzas riņķīšus.39 Līdzīgs rota-

37 Lehtosalo-Hilander 1984, 43., 44. att.
38 Хвощимская 1984, I. att.
39 Birgel-Paegle 1929, 897.—900. lpp.; Ginters 1936,

86.-88. lpp.
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juma darināšanas paņēmiens — celainēs vai

audumā ieaužot riņķīšus — zināms arī vairā-

kiem lībiešu 11.—12. gs. kājautiem, kā arī pār-
kuršoto lībiešu kājautiem 13.—14. gs. apbedī-

jumos (15. tab.: 3—9, 20). Laukumuižas villaine

kopumā atšķiras tiklab no lībiešu, kā ari no lat-

gaļu šī perioda villainēm, iespējams, ka te iz-

paužas kuršu apģērba rotāšanas tradīcijas.
Vairums rotāto villaiņu, it īpaši I е

grupas ar

stūra bārkstīm, kas varētu būt speciālistu dari-

nājums, sastopamas piedevām bagātos kapos.

Tomēr, spriežot pēc Laukskolas kapulauka atra-

dumiem, rotātās villaines atrastas arī mazāk

bagātos kapos, kopumā 25% sieviešu apbedī-

jumu. Acīmredzot villaiņu rotāšanu ietekmējis
ne tikai mantiskais stāvoklis, bet arī tradīcijas.

PRIEKŠAUTI

Priekšauts somu sievietēm vēlajā dzelzs laik-

metā bijis nozīmīga ar bronzu rotāta apģērba

daļa, kuras rotātie fragmenti Somijā sastopami

kopš 9. gadsimta. Igaunijas teritorijā tādi at-

rasti Sāremā un Ziemeļigaunijā, bet nav zināmi

ne Igaunijas vidusdaļā, ne arī pie pārējām aus-

trumsomu etniskajām grupām, izņemot karē-

ļus, kuriem priekšauti konstatējami no 11. gad-
simta.40 Arī lībiešiem rotāts priekšauts nav bijis
raksturīga apģērba daļa, un Bīriņu Čiekuru

3. uzkalniņā 12. gs. kapā atrastais priekšauta

40 Laul 1985, 417. lpp.; 2. att

rotājums pagaidām ir vienīgais. Tas atrasts

ugunskapā kopā ar rotu grupiņu, kas novietota

blakus degušajiem kauliem. No tā saglabāju-
sies grezna smalko spirālīšu ornamenta josla
ar sīkiem auduma fragmentiem.41 Tā pārlocīta
un locījuma vietā iziruši, atrasti 10 un 16 cm

gari galu fragmenti. Rotājuma josla 8,5 cm

plata, tai viena galā saglabājusies ar riņķīšiem
pievienota šaurāka (3 cm plata) josliņa, kas,
domājams, turpinājusies arī tālāk gar auduma

malu. Platākās joslas otrā galā palikuši tikai

riņķīši, norādot, ka ari te — priekšauta otrā

malā — varēja būt pievienota līdzīga šaura or-

namenta josliņa. Ornaments darināts, pinumā
pēc raksta saverot smalkās spirālītes. Platākā

josla rotāta ar greznu, zarainu svastikas orna-

menta variantu, kas atkārtojas četras reizes.

3 cm platajā sānu josliņā izveidots līklocis.
Platākā ornamenta mala ar riņķīšiem pievie-
nota parupjai 1 cm platai celainei, tā savukārt

piešūta smalka vilnas auduma malai, no kura

saglabājušās tikai smalku Z virzienā vērptu
vienkārtas vilnas pavedienu niecīgas plūksnas
(24. att.; IV tab.: 8). Ornamenta joslas garums

ap 55 cm, kas arī bijis šī apģērba daļas —

priekšauta — platums, jo šķiet, ka šaurās josli-
ņas rotājušas auduma garākās — sānu malas.

Tā kā priekšauta atliekas kapā atradušās atse-

višķā sainī, trūkst norādījumu par tā vietu pie
apbedījuma. Atzīmējams gan, ka rotājuma krei-

sajā pusē tam pielipis brunču auduma frag-
ments ar šuvi. Redzams, ka rotājuma joslas

41 Tonisson 1974, 66., 68. lpp.; 19. att.

24. att. Priekšauta

(čiekuri



pievienotas taisnstūraina auduma trim arējām
maļam, pie kam greznākā no tām — 55 cm

platā auduma galā. Paralēles ar bronzas spirā-
lītēm rotātiem vilnas auduma priekšautiem at-

rodamas somu un kārēju 11. —13. gs. apbedī-
jumos. Somiem priekšauti ir ap 40x60 cm lieli,
ar platāku, greznāku rakstu rotāta to apakšējā
mala, sānu malās rotājums šaurāks. 42 Tiešas

paralēles Čiekuru 3. uzkalniņa priekšauta rotā-

jumam saskatāmas 13. gs. kārēju priekšautos.
Ari tiem apakšējām malām piešūta grezna or-

namenta josla, kurā radniecīgs arī zarainais

svastikas motīvs.43

Jāatzīmē, ka vēl daži, īpaši Gaujas lībiešu

teritorijā, gan postītos apbedījumos, gan savrup
atrastie līdzīgie smalko spirālīšu rotājuma frag-
menti varēja piederēt priekšautiem.

GALVASSEGAS

Saglabājušies tikai daži ar bronzu rotāti gal-
vassegu fragmenti, starp tiem matu lentes, gal-
vasauti un vainagi.

Austu matu lenšu fragmenti atrasti trijos
kapos (14. tab.: I—3). Tās austas smalkā sku-

jainā trinītī, 3—4 cm platas, ar maisveida malu

eģēm, bet lietošanai nav bijušas pietiekami stin-

gras, tādēļ saliktas divās kārtās. Lentēm vēro-

jamas zilās krāsas paliekas. Laukskolas

191. kapa 4 cm platā lente pārlocīta uz pusi
šaurāka, tās abas malas nostiprinātas un reizē

arī rotātas, apkniebjot pa pāriem sagrupētus

riņķīšus. Lentes galā izveidoti divi mazi pušķi:
velki sadalīti divās šķipsnās, katra šķipsna iz-

vērta četru gredzentiņu grupiņai, aiz kuras, lai

neirtu, seko apšuvums, nobeigumā — bārkstis

42 Appelgren-Kivalo 1907, VIII tab.: 4; X tab.: 2;

XV tab.: I.
43 Лехтосало-Хиландер 1979, 2. att.: 3; 6. att.: 1;

Lehtosalo-Hilander 1982, 18. lpp.; 8. att.

(25. att.: 2). Lentes fragmentu kopgarums
40 cm, tās sākotnējais garums nav nosakāms.

Cēsu 7. kapa lente44 (3 cm plata) salikta di-

vās kārtās, un malu eģes apkniebtas ar riņķī-
šiem, kas sarindoti blīvā virknē. 11 cm no no-

beiguma ar audumā iekniebtu, slīpi sakārtotu

riņķīšu rindu nodalīts gala rotājums, kam uz-

šūts rozešu un zīlīšu ornaments. Nobeigumā
velku galos no gredzentiņiem un īsām spirālī-
tēm izveidots vēdekļveida pušķis (25. att.: 1).
lespējams, ka abām minētajām lentēm malu

rotājums sniedzies visā garumā.

Cēsu 1. kapā atrasts tikai neliels līdzīgas
lentes auduma fragments. Tā austa 3,4 cm

plata, vēlāk pārlocīta, sašujot abas maisveida

eģes. Pēc analoģijas ar abu iepriekšējo lenšu

audumiem domājams, ka arī šis fragments sa-

glabājies no matu lentes, bet bez rotājuma.
Minētās lentes atrastas ar bronzas rotām ba-

gātos 11. gs. apbedījumos un, šķiet, lietotas

matu saturēšanai, varbūt iepītas bizē. Ka lente

sniegusies pāri pierei, novērots Cēsu 7. kapā.
Rotātie lenšu gali divos apbedījumos atrasti

virs labā pleca, kas varētu norādīt, ka mati

sapīti vienā bizē un pārlikti plecam. Lauksko-

las 191. kapā matus sedzis ari galvasauts
(18. att.: 1, 2).

Lībiešu matu lentēm ļoti līdzīgas bijušas že-

maišiem 7.—8. gs. — ap 2,5 cm platas, ar riņ-
ķīšu vai gredzentiņu rotājumu apmalēs. 45 Pie-

ļaujams, ka tieši tās bijušas prototips lībiešu

ilentēm, kas pie lībiešiem varēja nonākt ar zem-

gaļu vai kuršu starpniecību. Ar bronzu rotātas

lentes atrastas reti, iespējams, ka vairāk lieto-

tas nerotātās — līdzīgas tai, kāda atrasta

Cēsu 1. kapā. Ka matu lentes bijušas nozīmīga
apģērba daļa, liecina Vidzemes rietumu un zie-

meļu daļā, teritorijās, kur bijusi lībiešu ietekme,

44 Kiwull 1911, 14. lpp.; 11. tab.: 10.
45 Tautavičius 1984, 47. lpp.; 22. att.

rotājums

3. uzkalniņš).
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25. att. Matu lentes:

/ — Cēsis, 7. kaps, RDM I 184; 2 — Laukskola, 131. kaps.

vēl 19. gs. latviešu tradicionālajā tērpa sasto-

pamās matauklas.46

Par varbūtēju matu pīnes rotājumu uzska-

tāms arī 12. gs. Laukskolas 483. kapā virs

labā pleca atrastais 14 cm garais spirālīšu

posmu un gredzentiņu vērums (14. tab.: 4) .Tam

noļjeigumā pievienots 9xlo cm liels atsevišķi
darināts pinumā uzvērtu smalko spirālīšu orna-

ments (26. att.). lespējams, ka šis rotājums

iederējies piekaru grupā pie labās puses važ-

tura, bet par piederību galvasrotai vedina do-

māt tā līdzība ar 12.—13. gs. latgaļu vainagu

piekariem. 47

Galvassegu rotājumi atrasti vairākos sieviešu

kapos, bet tikai dažiem var noteikt to piederību

galvasautam vai vainagam. Droši norādījumi

par rotātiem vilnas auduma galvasautiem at-

rasti divos 11. gs. Laukskolas kapos (14. tab.:

5, 6). Tajos rotātā auduma mala atradusies virs

pieres, aptvērusi deniņus un turpinājusies arī

aiz pakauša. 191. kapā pie rotājuma saglabā-

jies neliels tumša vilnas četrnīšu trinīša au-

duma fragments ar maisveida malas eģi. Tas

rotāts ar eģes malai piešūtu gredzentiņu virkni

un tai cieši blakus tieši eģei uzšūtu alvas ro-

zešu rindu (18. att.: 1, 2; 27. att.: 1). Rotātā

mala apņēmusi galvu un aiz pakauša savienota,

pēc kā secināms, ka galvasauta platums bijis

46
Slava 1966, 80. lpp.; 64. att.

47 Zariņa 1970, 103. lpp.

ap 60 cm. Auta garumam virzienā no pieres uz

aizmuguri vajadzētu atbilst ši auduma platu-
mam — 60—100 cm.

Laukskolas 232. kapā pie galvasauta rotā-

juma saglabājies 3X3 cm liels tumša auduma

fragments ar sākuma eģi (13. att.: 3). Gredzen-

tiņu un spirāļu rotājuma josla auduma malā

3—5 cm plata. Rotājuma princips tāds pats kā

iepriekš minētajam: gredzentiņu virkne eģes
malai piešūta, bet spirāļu rotājuma josla pievie-
nota audumam cieši gar tā malu. Dziju pave-
dienos vērtās spirāles sešos posmos izvietotas

visā auta platumā, pie kam četros vidējos pos-

mos tās ir četrās paralēlās rindās, bet abos ga-

lējos, kas atrodas aizmugurē, trijās rindās.

Starp posmiem šķērsām novietotās gredzentiņu
rindas, aplocītas audiem, saista rotājuma joslu
ar audumu, savukārt gredzentiņi savā starpā
savienoti ar riņķīšiem (27. att.: 2, 5; IV tab.:

5). šim galvasautam atšķirībā no iepriekšējā
virs pieres novietots auduma gals ar sākuma

eģi. Pēc rotājuma, kas zem pakauša savienots,
auduma platums vērtējams tāpat kā iepriek-
šējā gadījumā — uz 60 cm. Auta garums šajā
gadījumā nav nosakāms. Pēc līdzības ar

191. kapa autu tas varētu būt nedaudz garāks
nekā plats. Līdzīgs bijis arī abu autu valkā-
šanas veids: rotātā gala vidus aplikts pierei,
stūri aiz pakauša savienoti, bet otrs gals brīvi

nokarājies aiz muguras (18. att.: 4).
Galvasauti vēlajā dzelzs laikmetā bijuši plaši

izplatīta apģērba daļa, bet Latvijas teritorijā
lībiešu rotātajiem autiem drošas paralēles nav

zināmas. Galvasauti ar bronzas rotājumu pie-
res daļā konstatēti Lietuvā48

un Igaunijā. 49 Tu-

vāks lībiešu galvasauta rotājumam un sēju-
mam ir Igaunijā zināmais autu veids. .

19. gadsimta latviešu tradicionālajam tautas-

tērpam galvasauti sastopami vairākos varian-

tos. Starp tiem Ziemeļkurzemē saglabājies
11. gs. lībiešu autam tuvs variants. Tas ir

četrstūrveida, gandrīz kvadrāts, kura rotātais

gals apsiets ap pieri; tā stūrus aizmugurē sa-

vienojot, otrs gals nokarājies aiz muguras.50

Tāpat ļoti līdzīgs galvasautu tips 19. gs. ap-

ģērbā saglabājies igauņiem un kārējiem. 51 Do-

mājams, ka no galvasauta saglabājušies arī pie
galvas atrastie smalko spirālīšu rotājuma joslu
fragmenti Laukskolas 608., Raušu 102. un

Reznu 6. uzkalniņa 5. kapā (14. tab.: 7—9). Šo

joslu malās izveidotās cilpas norāda, ka rotā-

jums bijis piestiprināts vai nu auduma malās,
vai virs auduma. Par Reznu galvasauta garās
malas rotājumu varētu uzskatīt turpat atrasto

riņķīšu virkni.52 Arī otra šai kapā virs kreisā

vaiga kaula atrastā 4 cm platā rotājuma jos-
liņa ar malas cilpām (14. tab.: 10) 53 bijusi pie-

48 Volkaitē-Kulikauskienč 1959, 19. att.
49 Moopa i960, 16. lpp.; 7. att.
50 Slava 1966, 82., 83. lpp.; Атлас 1986, 79., 80. lpp.
51 Каарма, Воолмаа 1981, 68. lpp.; 63. att.; II tab.;

Manninen 1957, 67., 68., 71. lpp.; 17. att.
52

Берга, Граудонис 1983, 7. att.: 2.

53 Turpat, 7. att.: 1.
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26. att. Laukskolas 483. kapa senlietas, 11./12. gs.

stiprināta audumam — galvasautam vai vai-

naga pamatam.
Bronzas spirāju vainags atrasts 12. gs. Lauk-

skolas 175. kapa (14. tab.: 11). Tas 15 mm

plats, darināts, saverot pavedienos spirālīšu pos-

mus četrās paralēlās rindas, tas savukārt sais-

tot ar smalko spirālīšu rombu rindu. Aizmu-

gurē pavedienu likumi savienoti ar riņķiti

(27. att.: 3, 4). Tads pats rotājuma joslas frag-
ments pie galvaskausa atrasts Raušu 23. un
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27. att. Galvassegu rotājumi:

/ — Laukskola, 191. kaps; 2, 5 — Laukskola, 232. kaps; 3, 4 — Laukskola, 175. kaps

Laukskolas 586. kapā (14. tab.: 12, 13). Lauk-

skolas 175. kapa vainagam nav konstatēts au-

duma pamats, bet abiem pārējiem fragmentiem
tas nav droši zināms.

Bronzas spirāļu vainagi lībiešu sievietēm

10.—11. gs. nav raksturīgi, domājams, ka mi-

nētie, 12.—13. gs. apbedījumos atrastie, radu-

šies latgaļu bronzas spirāļu vainagu ietekmē.

To norāda latgaļu vainagiem līdzīgās paralē-
lās spirālīšu rindas. Savukārt šo spirāļu starp-

posmu — smalko spirālīšu rombu — vērums

darināts lībiešiem parastā paņēmienā, kāds lat-

gaļiem nav izplatīts. Var uzskatīt, ka minētie

lībiešu vainagi darināti latgaļu spirāļu vainagu
ietekmē, bet pielietojot lībiešiem raksturīgo da-

rināšanas paņēmienu. Jāatzīmē, ka Laukskolas

175. kapa senlietas arī raksturīgas latgaļiem —

zvērgalvu galu aproces, pakavsakta. Latgaļiem
12.—13. gs. bija raksturīgi rotāti auduma vai-

nagi. Šādu vainagu fragmenti atrasti arī divu

lībiešu kapulauku 12.—13. gs. apbedījumos

(14. tab.: 14, 15). Raušu 36. kapā saglabājies
arī parupjas 24 mm platas audenes fragments
no vainaga pamata. Tam bijušas uzšūtas vis-

maz divas zīlīšu un spirālīšu rotājuma joslas.
Lipšu 116. kapa vainagam bijušas 2—3 rotā-

juma joslas: krustots zīlīšu līklocis, pāros gru-

pētu riņķīšu līklocis un rozešu rinda. Raušu
12. gs. 59. kapā atrasts ari riņķīšu vainags
(14. tab.: 16), kādi šai laikā sastopami latga-
ļiem.54

Domājams, ka tie bijuši latgaļu, šķiet,

ieprecētu sieviešu apbedījumi. Rotātās galvas-

segas atrastas galvenokārt Daugavas lībiešu

un vendu kapulaukos. Tomēr pēc kapu aprak-
stiem spriežams, ka ar bronzu rotātās galvasse-
gas bijušas arī Gaujas lībiešiem, tikai tās nav

sīkāk precizējamas. Spirāļu galvasrotas biju-
šas arī Kurzemes lībiešiem Dundagas Lauku-

muižas kapulaukā. Tāpat kā villainēm un citām

apģērba daļām, arī galvasautiem, lentēm un

vainagiem rotāšanai 11. gs. lietoti bronzas gre-

54 Zariņa 1970, 73. att.: 3.

dzentiņi, riņķīši, spirāles un alvas rozetes, bet

smalkās spirālītes izplatās plašāk no 12. gad-
simta.

KĀJAUTI

Kājautu vai to rotājumu fragmenti atrasti

20 kapos. No autu auduma galvenokārt sagla-

bājušies nelieli fragmenti, dažiem konstatējams

platums B—lo8—10 cm, bet garums vienīgi Lauku-

muižas 27. kapā — 330 cm. Šādu autu var ap-

tīt no potītes līdz celim, veidojot 2—3 cm pla-
tas atkāpes. lespējams, ka ap 3 m gari tie

bijuši arī citos kapos, to norāda fragmentos
konstatētās nelielās tinuma atkāpes. Ka tinums

bijis biezs, liecina dažu kājautu tinumu apkārt-
mērs pie potītēm — 30—32 cm. Dažos Latvijas
novados vēl 19. gs. sastopamās sietavas, kas

pēc lietošanas funkcijām atbilst senajiem ro-

tātajiem kājautiem, bijušas līdzīga platuma, bet

īsākas — 1,0—1,5 m. Tās tītas, sākot ar pēdu
uz ceļgalu, kur nostiprinātas. Pēdai bijis atse-

višķs auts.55 Kapos, kur kājauti saglabājušies
labāk (Laukskolas 161., 191., Vampeniešu II

111., Ozolmeža, Laukumuižas 27.), redzams, ka

vismaz potītes rajonā arī bijuši divi dažādi

auti. No apakšējā — pēdu auta — saglabāju-
sies pēdējā tinuma kārta, kuru sedzis virsē-

jais — rotātais auts. Ozolmeža un Laukumui-

žas 27. kapa rotāto autu tinums sākts pie ceļ-
gala un tinot virzīts uz potīti, kur nostiprināts
ar apsēju, domājams, tāpat apsiets arī pie ceļ-
gala. Ozolmeža kājautiem apsējs tīts, sākot ar

potīti uz augšu diezgan slīpā tinumā, tad atpa-
kaļ no augšas uz leju, kur pie potītes nostip-
rināts. Apakšējo (pēdu) autu audums rupjāks,
svītrains vai nekrāsots, vilnas vai linu (Vam-
peniešu II 111. kapā), austs vienkārtnī, bet vir-

sējo autu audums ir labas kvalitātes, pārsvarā
skujainā trinīša vai pat rombveida trinīša

55 Slava 1966, 96. lpp.
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28. att. Kājautu rotājumi:

/ — kājauta saite ar nobeiguma cilpu (Vampenieši II, 111. kaps); 2, 3 — kājautu rotājums un celaines labā un kreisā puse (Lauk-

skola, 161, kaps); 4 — kājautu rotājums (Laukskola, 480. kaps); 5, 6 — kājauta saite ar nobeiguma cilpu un kājautu sbēma (Lau-
kumulža, 27, kaps).

(Laukumuižas 27. kapā) audums, tas, šķiet, krā-

sots tumšzils. Kājautu audumu malu eģes no-

rāda, ka tie austi tieši šādai vajadzībai.

Kābeļu 32. un 42. kapā (15. tab.: 1) apavu

ādas iekšpusē saglabājušās adatas pinuma

(2. att.: 4) zeķes paliekas, 32. kapā virs tām

pie potītes tīts auts. Acīmredzot 12.—13. gs. lī-

bieši pēdu autu vietā dažreiz āvušies arī ādas

apaviem piemērotākās zeķēs.
Pēc bronzas rotājuma novietojuma rotātie

kājauti dalāmi divās grupās: 1. — kājautu ro-

tājums aptīts atsevišķi (15. tab.: 2—16); 2. —

rotāts kājautu audums (15. tab.: 17—20).
Izplatītāks ir I grupas — kājautiem aptītais —

rotājums: pavedienos vērtas spirālītes, gredzen-
tiņi un celainēs ieausti riņķīši. No tiem visbiežāk

sastopams celainē ieausto riņķīšu rotājums —

deviņos kapos (15. tab.: 2—9). Visbagā-
tākais un vislabāk saglabājies tas Laukskolas

191. kapā. Te ar riņķīšiem rotātā celaine

blīvi aptīta kājai no potītes līdz puslielam
14 kārtās, veidojot 15 cm platu joslu (18. att.:

2; V tab.: 4). Domājams, ka virzienā uz celi

kājauts bijis notīts ar tās pašas celaines nero-

tāto daļu. ,
Samērā labi saglabājies līdzīgs kājauta rotā-

jums no Ozolmeža, kur ar riņķīšiem rotātas

desmit tinuma kārtas sedz liela apakšdaļu 16—

18 cm platumā. Atšķirībā no iepriekšējā tinuma

kārtas novietotas ar 2—3 cm atstarpi (V tab.:

5). lespējams, ka ar līdzīgu riņķīšiem rotātu

celaini notīti kājauti bijuši arī Cēsu 2. kapā,
kur saglabājušās deviņas rotājuma kārtas. 56

Parasti rotāto kārtu bijis mazāk. Vampeniešu II

86. kapā riņķīši bijuši ievērti siksniņā. Celai-

nes, kurās ieausti riņķīši, bijušas 4—6 mm pla-

56 Kiwull 1911, 9. lpp.; II tab.: 32, 33.

tas, austas 3—5 ceļos, katrā ievērti četri pave-

dieni. Parasti tās ir svītrainas, malās zilas,
vidū sarkanas svītras. Vienīgi Ozolmeža ce-

laine skujaina. Riņķīši celainē ielocīti auda pa-

vediena vietā (Laukskolas 191. kapā) vai bla-

kus katram audam un celaines virspusē veido

blīvu zvīņveida klājumu. Dažām celainēm auda

dzija ieausta tikai no vienas puses, apakšpusē
veidojot pārstaipus (28. att.: 3). Riņķīši dari-

nāti no 1,0—1,5 mm stieples, riņķīšu locījuma
diametrs — 6—7 mm. Laukskolas 106. kapā un

Allažu 18. uzkalniņā kājautu rotājumā konsta-

tēti spirāļu posmi. s7 Tie s—lo cm gari, no apa-
ļas stieples, ar 5—7 mm tinuma diametru, sa-

vērti dziju pavedienos un blīvi aptīti kājautam
virs potītes 4—7 kārtās, 3—5 cm platā joslā.
Laukskolas 480. un Vampeniešu II 111. kapā
kājauta rotājuma spirāļu posmi pa pāriem sa-

vienoti ar bronzas gredzentiņiem. Laukskolas

480. kapa kājautiem spirāles vērtas lūku grīstē
un divi paralēlie B—98—9 cm garie posmi savienoti,
aptverot abas grīstes posmu galos ar vienu

gredzentiņu. Šāda divkārša spirāļu virkne virs

potītes aptīta kājautam trīs reizes 3,5—4,0 cm

platumā (28. att.: 4; XII tab.: 1; XVI tab.).
Spirāļu virknes turpinājumā šo kājautu rotā-

jusi arī rakstainā celaine, no kuras atrasta sa-

vienojuma daļa ar spirāļu tinuma augšējo
posmu. Celaines galā no tās velkiem izveidota

cilpa, kas sasaistīta ar spirāļu posma lūku
auklu. Līdzīgas cilpas celaines galos konstatē-
tas arī Vampeniešu II 111. kapa kājautiem
(28. att.: 1).

Kājautu rotājums ar spirāļu posmiem, kas

savienoti ar gredzentiņiem un vēl papildus ar

celainē ieaustu riņķīšu kārtām, atrasts Lauk-

57 Tonisson 1974, 88. lpp.
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29. att. Kājautu rotājums (Laukskola, 141. kaps):
/, 3 — četrstūrveida rotājumi; 2 — apmales rotājums; 4, 5 — pušķi

skolas 161. kapā. Te rupjā linu pavedienā sa-

vērtie 7—lo cm garie spirāļu posmi pa pāriem
savienoti ar četru gredzentiņu grupu (28. att.:

2). šāds rotājums kājai pie potītes aptīts trīs

reizes, virs tā virzienā uz celi turpinātas četras

rotājuma kārtas ar celainē ieaustu riņķīšu
tinumu.

Aptītais bronzas rotājums, kas savērts pave-

dienos vai ieausts šaurā celainē, kājautiem pa-

rasti sedz 3—5 cm platu joslu virs potītes,

greznākajiem tas sniedzas līdz puslielam, bet

2. grupas rotātais kājautu audums var segt
lielu visā garumā. Tas novietots gar kājautu

malu, greznāko rotājumu koncentrējot tinuma

nobeiguma galā. Rotājumam izmantoti gre-

dzentiņi, riņķīši un arī rozetes. Šajā grupa
ieskaitāmi kājauti no četriem kapiem (15. tab.:

17—20). Vienkāršākais rotājums konstatēts Nā-

riņu 7. kapā, kur saglabājusies viena dziju

grīstei uzvērta gredzentiņu rinda, aptīta līdz

3 kārtām ap lieliem. Diemžēl te nebija saglabā-
jies audums, bet šķiet, ka gredzentiņu rinda au-

duma malai bijusi piešūta, jo tik slīps atsevišķu
gredzentiņu virkņu tinums ap liela vidusdaļu, kā

tas saglabājies kapā, valkājot neturētos.

Greznāks rotājums konstatēts Laukskolas

141. un Vampeniešu I 17. kapā. Abos kapos lī-

dzīgs rotājums un tinums, audums nav sagla-

bājies, tāpēc kājautu izveidojumā daudz ne-

skaidra. No kājautu rotājuma pie potītēm un

lieliem atrastas gredzentiņu rindas un alvas

atliekas, bet divi blīvi izveidoti gredzentiņu un

spirāļu četrstūri — pie ceļgaliem. Rotājumu pa-

pildina divi atšķirīga lieluma no spirālēm sa-

vērti vēdekļveida pušķi lielukaula priekšpuse,
lielākais — pret vidusdaļu, mazākais — zemāk

(15. att.: 2; 29. att.; V tab.: 1, 2). Domājams,
ka ar divām gredzentiņu rindām rotāta kājauta
mala, starp tām, līdzīgi kā villaiņu rotājumā,
novietotas alvas rozetes. Laukskolas 141. kapa

kājautu rotājuma rindās nav saskatāms apti-
numa liekums, un rodas pārdomas', vai virs kā-

jām nav bijusi salocīta villaine. Tomēr, ievēro-

jot lielo kopējo līdzību ar Vampeniešu I

17. kapa kājautu tinumu, kurš, kaut arī lēzens,
trijās kārtās konstatējams skaidrāk (30. att.),
šī varbūtība uzskatāma par maz iespējamu.
Bez tam šeit atrastie vēdekļveida pušķi darināti

atšķirīgāk nekā villainēm, tie savērti atsevišķi.
No gredzentiņu un spirāļu vēruma četrstūriem

lielākajam (6xlo cm) saglabājusies sākuma

vieta, kur šķeterētam pavedienam apmestas
četru pavedienu aukliņas. Rotājumā katrs gre-
dzentiņš saistīts ar divām aukliņām. Līdzīgā
paņēmienā veidots ari mazākais (3,5x6,0 cm)
četrstūris. Domājams, ka starp abiem četrstū-

riem atradusies 5—6 cm plata pīta josla, kas

iziruši. Rotājuma nobeigumā varēja atrasties

divas pītas saites, kuru galos pievienoti atse-

višķi darinātie vēdekļveida pušķi, kas, tāpat kā

četrstūri, vērti uz četru pavedienu aukliņas.
Pušķu izmēri: lielākajam — 15 cm, mazāka-

jam — 5 cm. Četrstūri kapā atradās zemāk par
celi, lielākais — aizmugurē, mazākais —

priekšpusē. Domājams, ka šī rotājuma daļa bi-

jusi saistīta ar kājauta galu, līdzīgi kā tas sa-

stopams vīriešu apbedījumos, kur rotājuma
josla pievienota auta galā. Aptīts kājai, rotā-
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30. att. Vampenieši I, 17. kaps:
/ — kājautu rotājums; 2 — senlietas

jums atradies tieši zem ceļa, vienīgi iespaidīgie

pušķi varēja atrasties lielu vidusdaļā vai vēl

zemāk. Šāds rotājums principā vairāk piemē-

rots vīriešiem, kamēr abi šie dažādos kapulau-
kos atrastie līdzīgie rotājumi konstatēti 11. gs.

sieviešu kapos. Tas varētu būt jātnieces tērpa

rotājums.
Hronoloģiski vēlāki nekā iepriekš aprakstītie

ir Laukumuižas 27. kapa kājauti, kas datējami

ar 13./14. gadsimtu. Tos jau 1938. g. analizē-

jusi A. Dzērvīte un aprakstījusi E. Šņore.58 Tie

bagātīgi rotāti ar bronzu, tādēļ labāk saglabā-

jušies un salīdzinājumā ar citiem analizētajiem
sniedz vispilnīgāko priekšstatu. 12 cm plato,
vismaz 330 cm garo kājautu viena mala (ti-
numā augšmala) rotāta ar audumā ielocītiem

bronzas riņķīšiem. Autu tinums sākts zem ceļ-

gala virzienā uz potīti, ar 2—3 cm atkāpi un

atstāj atklātu tikai rotāto malu. Greznais galu

rotājums novietots virs potītes, ta nobeigums
saistīts ar pēdas auta tinuma pēdējo kārtu

(V tab.: 6).

Kājautu tinuma sākums zem ceļgala un no-

beigums pie potītes nostiprināti ar apsēju —

58 Šņore 1938, 111.—121. lpp.

7 mm platu rakstainu celaini un četrkanšu pī-

nīti, sasaistot tās ar pīnītes galā izveidotu cilpu

(28. att.: 5, 6). Kājauta rotājuma kompozīcija

un tehniskais izpildījums līdzīgs latgaļu 11. gs.

vīriešu rokautiem un 10.—13. gs. sieviešu vil-

lainēm, tikai latgaļi ornamenta veidošanai lie-

tojuši bronzas gredzentiņus. Vēlajā dzelzs laik-

metā riņķīšus audumu rotāšanai lietojuši arī

kurši. 59 Laukumuižas kapulauks atrodas senajā

Kurzemes lībiešu teritorijā, kas 13./14. gs. jau

bija pārkuršota. lespējams, ka bez kuršu ietek-

mes, kas izpaužas arī šī kapa senlietās, kāj-

autu rotājumā pieļaujama zināma latgaļu
ietekme. Kurzemē šaja laika latgaļu ietekme

konstatēta arī apbedījumu orientācijas izmai-

ņās.
60

Kājauti vēlajā dzelzs laikmeta ir plaši pa-

zīstama apģērba daļa, bet lībiešu sieviešu kāj-
autu bronzas rotājumam Latvijas teritorijā pa-

ralēles rodamas vienīgi Rīgā atklātajā kuršu

13./14. gs. apbedījumā.
61

Ārpus Latvijas terito-

rijas ar bronzu rotāti sieviešu kājauti zināmi

59 Nagevičius 1931, 26. lpp.; 12. att.
60 Мугуревич 1983, 30. lpp.
61 Pavēle 1959, 20.—28. lpp.
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Pievolgas muromietes 9. gs. apbedījumā.62 Tie

aptīti ar siksniņu, kurai aplocītas bronzas plāk-
snītes. Blīvi notītais rotājums, tāpat kā dažos

lībiešu kapos, sedz visu lielu. Ziemeļeiropā kāj-
auti sieviešu apģērbā saglabājās ļoti ilgi, arī

Latvijas teritorijā zeķes tos nomainīja tikai

19. gs. sākumā.63 Paradums valkāt pēdām īsās

zeķes, bet lielus aptīt ar autiem Igaunijā bijis
vēl 18. gs. beigās. Resni izveidoti kājautu ti-

numi vēl 18. un 19. gs. raksturīgi tieši somugru
cilmes iedzīvotājiem, īpaši Pievolgā un Igau-

nijā.
64 Par senu lībiešu kājautu rotāšanas tra-

dīciju Latvijas 19. gs. sieviešu apģērbā var uz-

skatīt senajā lībiešu apdzīvotajā teritorijā Kur-

zemes rietumu daļā — Alsungā — sastopamās
krāšņi izrotātās tradicionālā svētku tērpa ze-

ķes, kuras pēc rakstiem un krāsām līdzīgas
igauņu zeķēm.65

ROTAS

Būtiska svētku tērpa sastāvdaļa ir rotas, to

komplekts lībietēm 10.—12. gs. ir diezgan no-

teikts un pastāvīgs: kaklarotas, krūšurotas, ap-

roces un gredzeni (XV tab.).

Kaklariņķi lībietēm bijuši mazāk iecienīti

nekā apkārtējo baltu cilšu sievietēm, tie nav ari

nēsāti tik lielā skaitā, parasti I—2.1 —2. Konstatēti

tādi paši kaklariņķu tipi kā latgaļiem, zemga-

ļiem vai kuršiem. Visizplatītākie — no trijām

stieplēm vītie, ar cilpu galiem (XV tab.). Kur-

zemes lībiešiem., Daugavas lībiešiem un ven-

diem sastopami kaklariņķi, uz kuriem uzvērtas

spirāles (31. att.), kā arī vienkāršas stieples

riņķi ar uzvērtām krellēm. īpaši iecienītas lībie-

šiem bija krāsainu stikla kreļļu rotas. Tās vēr-

tas pavedienā kopā ar kauri gliemežnīcām un

dažādiem piekariņiem — apaļiem, ornamentē-

tiem, ari zvārguļiem, monētām v. c. (17. att.: 3;
XV tab.) — un nēsātas nereti pat vairākās

virknēs (Laukskolas 161. kapā — 4). Sasto-

pams arī Skandināvijā izplatītais kreļļu nēsāša-

nas veids — vairākās paralēlās rindās tās

ievērtas kreļļu turētājos, kuri savukārt piesais-
tīti saktām (31. att.).

Funkcionāla nozīme bijusi rotadatām un sak-

tām, ar kurām pie pleciem sasprausti brunči.

Tās lietotas pa pāriem — pa vienai pie katra

pleca ■— un savienotas ar važiņām. Rotadatas

sastop Kurzemes lībiešu un vendu kapos, 10.—

11. gs. arī Daugavas lībiešiem. Kurzemes lībieši

un vendi lietojuši kuršu tipa trīsstūradatas ar

plakanām ripām galos, kā ari rotadatas ar papla-
šinātu ažūru galvas augšdaļu (30. att.). Rot-

adatām pievienoti lunulveida važturi, bet va-

žiņu vidusdaļā — trīsstūrveida važiņu dalītājs
(18. att.: 1; 30. att.: 2). Daugavas lībiešiem

izplatītas arī zemgaļu tipa rotadatas, īpaši
krustadatas. 12.—13. gadsimtā te sastopamas

62 Manninen 1957, 59. lpp.; 4. att.
63 Slava 1966, 92. lpp.
64 Manninen 1957, 143., 144. lpp.
65 Slava 1966, 92. lpp.

Igaunija parastas krustadatas ar savienotam

galu ripām.
Lībiešiem iecienītākās ir bruņurupuča saktas,

kuru pirmparaugi — ar zvēru stila orna-

mentu — 10.—11. gs. ievesti no Skandināvijas;
tās sastopamas Kurzemes un Daugavas lībie-

šiem.

11. gadsimta otrajā pusē un īpaši 12. gs., lī-

biešu nedaudz pārveidotas, vietējās bruņuru-

puča saktas ar raksturīgu stilizētu augu orna-

mentu plaši izplatās Daugavas un arī Gaujas
lībiešu novados. Saktām pievienoti ažūri važ-

turi ar vairākām — līdz pat deviņām — važiņu

rindām, kuras noteiktā kārtībā turēja važiņu

dalītāji. Važiņas sniedzās gandrīz līdz ceļiem,

un ērtākai nēsāšanai tās dažreiz piejoztas.

Krāšņākās važiņu rotas sastopamas 11. gs. ot-

rajā un 12. gs. pirmajā pusē (31. att.; XV tab.).
12. gadsimta otrajā pusē važiņu skaits samazi-

nās (32. att.), nereti ir tikai viena rinda, un

13. gs. tās izzūd. Važiņu rotā pie važtura pa-

rasti pievienoti arī vairāki piekariņi — amuleti,

īpaši dažādas zoomorfas figūras, miniatūri sa-

dzīves priekšmeti un darbarīki: cirvīši, karotes,

atslēgas, stilizētas ķemmītes v. c, arī lāča zobs,
dzintara piekari. Bieži važturiem pievienoti ari

īsti sadzīves priekšmeti: atslēgas, adatu kārbi-

ņas ar adatiņu un dzijas pavedienu. Katrā sie-

vietes kapā važiņu rotai pie kreisās puses važ-

tura pagarā važiņā piekārts arī nazis, 10.—

11. gs. — greznā bronzas, 12.—13. gs. —
ādas

makstī (31. att.; VI tab.: 5; XV tab.). Nedau-

dzos īpaši bagātos 11.—12. gs. apbedījumos at-

rastas arī no Gotlandes ievestās sprādzes sak-

tas ar važiņām un piekariem (31. att.). Domā-

jams, ka ar tām saspraustas villaines (17. att.:

2).

Lībiešu sievietes nēsājušas zemgaļiem, sēļiem

un latgaļiem raksturīgās spirālaproces, tomēr

visbiežāk, sākot ar 10. gs., sastopamas bronzas

vai pat sudraba dobas ornamentētas aproces

ar sašaurinātiem galiem, katrā rokā pa I—3

(XV tab.).

No gredzeniem iecienītākie bijuši spirälgre-

dzeni, diezgan bieži atrasti arī gredzeni ar

platu ornamentētu priekšpusi, tāpat arī no lok-

snītes darināti, ar šķeltiem, spirālēs savītiem

galiem un paresninātu, vītu vai tordētu priekš-

pusi v. c. Dažos bagātos 11. gs. otrās puses ap-

bedījumos gredzeni bijuši visos desmit pirkstos,
bet 12. un it īpaši 13. gs. to skaits mazāks.

Rotu komplekts pēc sastāva sieviešu apbedī-

jumos visumā vienāds, bet to greznums atseviš-

ķos kapos ir krasi atšķirīgs. Greznākas un lie-

lākā skaitā tās ir nedaudzos sociālajam virs-

slānim piederīgo sieviešu apbedījumos, kur sa-

stopamas arī greznāk rotātas apģērba daļas —

villaines, kājauti v. c. Izmaiņas vērojamas ari

hronoloģiski: visgreznākās rotas atrastas

11. gs. otrās puses un 12. gs. sākuma apbedīju-

mos, pēc tam tās kļūst vienkāršākas un to

skaits samazinās. 13. gadsimtā masīvas ro-

tas — kaklariņķi, aproces, tāpat arī krūšu va-

žinu rotas izzūd.
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31. att. Laukskolas 94. kapa senlietas, 11. gs.



32. att. Laukskolas 188. kapa senlietas, 12. gs.
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3.

nodaļa

VĪRIEŠU

APĢĒRBS

Par vīriešu apģērbu Latvijas arheoloģiskajā
materiālā saglabājies maz ziņu, tās ir frag-
mentāras un sniedz ieskatu galvenokārt par

rotātajām detaļām. 1 Maz arheoloģiskā salīdzi-

nāmā materiāla arī no kaimiņzemēm. Kopējais
galveno apģērba daļu — krekla, svārku, bikšu

un apmetņa — veidols jāmeklē seno Eiropas

iedzīvotāju apģērba aprakstos un attēlos. Lī-

biešu apģērbam tuvākās paralēles varētu būt

velkamas ar 9.—13. gs. krievu un Skandinā-

vijas iedzīvotāju apģērbu. L. Nīderle, aprakstot
9.—11. gs. krievu apģērbu, min ziņas, ka krekls

un bikses lielākoties ir no lina, virs tiem virsē-

jais vilnas apģērbs, velkams pār galvu vai

aizpogājams, ar vai bez piedurknēm. Tas va-

rēja būt arī no dārga ievestā materiāla. Krekls

attēlots tunikveida, apjozts, sākot ar jostasvietu
uz leju, tam nesašūta sānu vīle. 2 A. Geijere
pēc 9.—10. gs. Birkas kapulauka materiāliem

secina, ka vīriešiem varēja būt līdz ceļiem gari
vilnas svārki, velkami pār galvu, ar vai bez

jostas, dažiem kakla izgriezums rotāts ar bro-

kāta lenti. 3 Līdz ceļiem gari pieguļoši vai ap-

jozti svārki ar kuplu, krokās krītošu apakšdaļu
redzami Daugmales pilskalnā atrastajai 11. gs.
vikinga figūrai. 4 Līdzīgs virsējā apģērba tips
9—14. gs. bijis arī Eiropas vidus un dienvidu

daļā.5

Būtiska apģērba sastāvdaļa ir bikses, bet līdz

šim par to formu un piegriezumu tuvākas ziņas

nav iegūtas. Lībiešu un latgaļu apbedījumos

1 Zariņa 1970, 151.—167. lpp.
2

Нидерле 1924, 147., 159., 160., 164. lpp.
3

Geijer 1938, 142., 143. lpp.
4 Мугуревич 1965, XXIX tab.: 5.
5 Gutkowska-Rychlewska 1968, 104.h, 129.b, 139. att.

bikses zem ceļiem varēja būt aptītas ar kājau-
tiem. Gotlandē atrastajos 11. gs. akmens tēlos

redzams, ka šajā laikā eksistējušas dažādas

bikses: garas, platas; garas, cieši pieguļošas un

arī īsas, kuplas, zem ceļa savilktas. 6

Kā virsējais apģērbs plaši izplatīti apmetņi.
To izmēri ne latgaļu, ne lībiešu apbedījumos

precīzi nav zināmi, Tīras purvā atrastajam
9. gs. kuršu apmetnim — 110x210 cm.

7 Rie-

tumeiropas 9.—11. gs. zīmējumos attēloti kā

īsāki (stūri sniedzas līdz ceļiem), tā garāki

apmetņi (sasprausti gan uz krūtīm, gan uz

pleca)
8
, domājams, piemēroti atbilstošai vaja-

dzībai. Tāda pati apmetņu izmēru dažādība bija

iespējama arī Latvijas teritorijā.

KREKLI, SVĀRKI, APMETŅI

Vairākos apbedijumos pie zoda atrastās sak-

tiņas var norādīt, ka ar tām sasprausts krekla

kakla iegriezums. No krekla audumiem sagla-

bājušies tikai sīki fragmenti. No linu audumu

fragmentiem ka kreklu audumi izdalīti septiņi,
kas atrasti zem jostassprādzes, jostas riņķiem

un apkalumiem vai zem naža (5. tab.: 1, 2, 4,

6, 8, 9, 11). Šajos apbedījumos krekls bijis ap-

jozts. Par kreklu, kas valkāts zem vilnas svār-

kiem, var liecināt Lipšu 80. un 82. kapā starp
svārku krokām atrastie linu audumu fragmenti

(5. tab.: 14, 15). Minētie audumi austi vien-

kartnī, no Z virzienā vērptiem pavedieniem, vi-

dēji blīvi (10—16 velkiXB—l4 audi 1 cm
2).

6 Qinters 1981, 24. lpp.
7

Urtāns 1962a, п. lpp.
8 Gutkowska-Rychlewska 1968, 129.b, 139. a tt.
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Domājams, ka lībiešu vīrieši valkājuši ari \il-

nas auduma kreklus, bet to fragmentus grūti

nodalīt no vilnas svārku audumu fragmentiem.

Te kā kritērijs varētu būt auduma kvalitāte,

pieņemot, ka kreklu audumiem tā bijusi ze-

māka. Par krekla fragmentu varētu uzskatīt

Laukskolas 182. kapa vienkārtņa audumu, kas

saglabājies zem jostassprādzes (9. tab.: 2). Do-

mājams, ka vairums vilnas audumu saglabāju-

šies no virsdrēbēm — svārkiem vai apmetņa —,
bet sīko fragmentu dēļ to piederība grūti no-

sakāma. Par svārku audumiem uzskatīti tie,

kas saglabājušies zem jostassprādzes, riņķu un

apkalumu iekšpusē, zem priekšmetiem, kas at-

radušies virs stilbu kauliem. Tiklab no svārku,

kā apmetņa audumiem varētu būt fragmenti ar

iespraustu saktu. No četrnīšu trinīša vilnas au-

dumiem ka svārku paliekas novērtēti audumu

fragmenti 14 apbedījumos (9. tab.: 6, 12, 15—

19, 21, 32, 37, 40, 41, 50, 52). Tie galvenokārt
ir mazi fragmenti, dažiem zem jostas paralēli
skeletam velku virzienā ielocījušās krokas. Lie-

lākie svārku audumu fragmenti atrasti Lipšu
82. kapā jostas rajonā — piedurknes vidusdaļa

un ta paša auduma svārku sānu daļa ar vīli.

Piedurknes vidusdaļas fragments 15 cm garš,
13—16 cm plats. Tam sašūtas abas slīpi no-

grieztās auduma malas ar 1 cm platu plakano

vīli, šujot ar šķeterētu vilnas pavedienu

(16. att.: 11). Cits šī paša auduma fragments,
kura izmēri audu virzienā 74 cm, velku vir-

zienā — līdz 12 cm, ar krokām velku virzienā,

saglabājies paralēli skeletam. Fragmentā sa-

šūtas maisveida malas eģes, starpā liekot

0,5 cm platu vienkrāsainu celaini, austu trijos
ceļos no vienkārtas dzijām (16. att.: 7; II tab.: 8).
Pēc atrašanās vietas spriežot, tā bijusi svārku

sānu vīle jostas rajonā. Sašūtās daļas platā-
kais auduma gabals saglabājies 58 cm platumā,
pilns tā platums varēja būt līdzīgs kā villai-

nēm — ap 70—90 cm. Pēc piegriezuma šiem

svārkiem saskatāmas paralēles ar 11. gs. Zalah-

tovjes kapulauka 186. kapa rotāto vilnas tunik-

veida virsējo apģērbu, pēc N. Hvoščinskas vēr-

tējuma, — izejamo kreklu, kurš šūts no diviem

auduma platumiem, sānu vīles apakšdaļu
23 cm garumā atstājot nesašūtu.9 Atšķirībā no

iepriekš minētā Lipšu 82. kapā piedurkņu dūr-

gali bijuši noslīpināti. Arī šie svārki šūti no di-

viem auduma platumiem, bez ielaidumiem,
iespējams, ka sānu vīles apakšdaļa ērtākai val-

kāšanai varētu būt nesašūta.

Piecos kapos saglabājušies virsdrēbju —

svārku vai apmetņu — audumu fragmenti ar

iespraustām saktām (9. tab.: 8, 26, 46, 51, 54).
Uz piederību svārkiem norāda Vējstūru
54. kapa auduma fragments, kam saglabājusies
rotāta svārku kakla iegriezuma mala ar

iespraustu saktu. Šis pagaidām ir vienīgais vī-

riešu svārku kakla iegriezuma apmales rotā-

jums un salīdzinājumā ar bērnu svārku rotā-

jumiem ir ļoti vienkāršs - - tikai ar divām uz-

9 Хвощинская 1984, 40. lpp.; 2. att.

šūtu alvas rozešu rindām (17. att.: 4). Dažu ap-

bedījumu krūšu rajonā atrastās viena vai vai-

rākas krelles ari varēja būt no svārku rotā-

juma. Svārki varēja būt vai nu velkami pār
galvu, vai ar vaļēju, apjožot pamīšus liekamu

priekšdaļu. Jāpiemin arī Laukskolas 353. kapa
atrastās zvārguļveida podziņas un Raušu 124.

un 166. kapā — greznās bronzas pogas,
10 kas

liecina, ka bijuši arī pogājami svārki.

No virsdrēbēm dažos kapos saglabājušies au-

dumu fragmenti ar šķeterētiem velkiem (9. tab.:

14, 25, 49). Trīs audumu fragmenti ar mais-

veida eģēm varētu būt no apmetņiem (9. tab.:

11, 13, 42). Viens no tiem — Laukskolas

192. kapa audums — velkos svītrains: ik pēc
četriem gaišiem vienkāršiem seko divi šķeterēti
zili pavedieni. Audi vienkrāsaini, gaiši (13. att.:

5)- Vampeniešu I 44. kapa audumam gar eģi
uzšūtas divas paralēlas pavedienu šķipsnas —

nostiprinājumam un rotājumam.
Četrnīšu trinīša virsdrēbju audumos pārsvarā

ir Z virzienā vērpti vienkārtas pavedieni. Tomēr

dažiem kā labākas kvalitātes pazīme ir S vir-

zienā vērpti audi, citiem — šķeterēti velki. Pa-

vedienu blīvums auduma 1 cm
2

vidēji B—l2x8 —12x

X6—10. Dažiem audumiem zila nokrāsa. Sešos

kapos (9. tab.: 57—62) saglabājušies skujainā
četrnīšu trinīša virsdrēbju audumu fragmenti.
No tiem kā svārku audums vērtējams Lauksko-

las 174. kapa auduma fragments, kas saglabā-

jies jostas iekšpusē. Pārējie varētu būt arī no

apmetņiem, īpaši tas sakāms par Laukskolas

168. kapa audumu ar maisveida eģi un

350. kapa audumu, kurā iesprausta sakta, jo

šajā kapā svārkiem jostas iekšpusē ir cits au-

dums. Vīriešu virsdrēbēm varētu pieskaitīt arī

Krimuldas auduma fragmentu (9. tab..: 62), kas

varētu būt no svārku apakšmalas vai apmetņa
apmales, uz ko norāda auduma sākuma eģei
piešūtā vienkrāsainā celaine (I tab.: 4). Līdzī-

gas, šķiet, apmetņa celaines fragments atrasts

arī Laukskolas 168. kapā. Visi skujainā trinīša

audumi ir labas kvalitātes, tie pieder pie II kva-

litātes grupas. Dažiem audumiem saglabājusies
zilgana nokrāsa.

Astoņos kapos atrasti trīsnīšu trinīša virs-

drēbju audumu fragmenti (9. tab.: 63—70).

Vampeniešu II 65. un Raušu 110. kapā tie ir no

svārkiem, jo saglabājušies jostas iekšpusē. Par

pārējo fragmentu piederību svārkiem vai apmet-
nim nav drošu norādījumu, bet šķiet, ka šis au-

duma paveids, dažkārt pat uzvelts, vairāk bijis

piemērots svārkiem. Fragmentiem galvenokārt
brūngana nokrāsa.

No nelielajiem vīriešu kreklu un virsdrēbju

fragmentiem šīs apģērba daļas nevar droši re-

konstruēt, bet zināms priekšstats iegūstams.
Vairākos apbedījumos bijis apjozts linu krekls,
bet galvenokārt bijuši apjozti vilnas svārki.

Pēc Lipšu 80. kapa audumu fragmentiem var

rekonstruēt to piegriezumu — tie šūti no divām

taisna auduma daļām, ar garām, noslīpinātām

10 Šņore 1974, 69. lpp.; 11. att.: I—3.



Itab. Mežģītā pinuma jostas, celaines un brokāta lentes:

i я laukskola 94 kaps- 2 - Laukskola, 37. kaps; 4 - Krimulda, RDM I 2909 ; 5 - Laukskola,

400 k"aps: 6 -
Pūtēji, 26. uzkalniņš; 7 - Laukskola 161 kaps; « - Laukskola, 334. kaps; 9 -

7
uu. KaPs » 0 1 Rau|lt 166. kaps; ю _ puteli. 25. uzkalniņš.



IItab. Vīles un audumu fragmenti:// tab. Vīles un audumu fragmenti:

LL\ ?
7

Za№LJt
n
kl?S\

2
a7

Laukskola, 94. kaps; 4, 5 - Vampenieši I, 81. kaps (labā un kreisā
puse), 6 - VampemeSi I. 45. kaps; 8 - Lipši. 82. kaps; 9 - Krimulda. RDM I 2907; W, 11 -

Ķibelei, 23. кар» (labi un kreisi puse).



IIItab. Jaku un svārku rotājumi:

1, 2 — Laukskola, 191. kaps; 3 — Rauši, 44. kaps; 4 — Laukskola, 331. kaps; 5 — Vampenieši I

88. kaps; 6 — Vampenieši I, 93. kaps.



IV tab. Apģērba rotājumi:
1, 2 — Laukskola, 535. kaps; 3 — Laukskola, 94. kaps; 4 — Laukskola, 325. kaps; 5 — Laukskola

232. kaps; 6 — Laukskola, 561. kaps; 7 — Vampenieši I, 89. kaps; 8 — Čiekuri, 3. uzkalniņš.



V tab. Kājautu rotājumi:

/. 2 — Laukskola, 141. kaps; 3
— Laukskola. 161. kaps; 4 — Laukskola, 191. kaps; 5 — Ozolmežs

s. a.; 6 — Laukumulža, 27. kaps (pēc Snore 1938, 2. att.).



VI tab. Kājautu rotājumi, apavu fragmenti, naža maksts:
/
-Kābeles, 42 kaps; 2 6 - Vējstūri, 3 kaps; 3 - Kābeles. 37. kaps; 4 - Cēsis, 8. kaps (pēc

Kiwull 1911, V tab.); 5 — Kābeles, 32. kaps; 7 — Laukskola, 282. kaps.



VII tab. Laukskolas 371. kapa senlietas, 10./11. gs.



VIII tab. Laukskolas 334. kapa senlietas, 11. gs.



IX tab. II grupas rakstainās celaines:

/ — Laukskola, 497. kaps; 2 — Vējstūri, 27. kaps: 3 — Vampenieši I. 31. kaps; 4 — Laukskol

83. kaps; 5, 9, 11 —
Laukskola, 94. kaps; 6 — Vampenieši I, 88. kaps; 7, 8 — Laukskola, 161. кар

10
— Laukskola. 590. kaDS.



X tab. II grupas rakstainās celaines:

/ — Laukskola, 374. kaps; 2 — Krimulda, RLB 606; 3 — Vampenieši I, 16. kaps; 4 — Laukskola
94. kans.



XI tab. Villaiņu rotājumu rekonstrukcijas:

Cēsis, RDM I 185; 2 — Cēsis, RDM I



/ — Laukskola, 480. kaps; 2 — Vampenieši I, 88. kaps.

XII tab. Tērpu rekonstrukcijas:



/ — Laukskola, 315. kaps; 2 — Laukskola, 331. kaps.

XIII tab. Tērpu rekonstrukcijas:



XIV tab. Villaiņu rotājumu rekonstrukcijas:
/ — Cēsis, 1. kaps; 2 — Laukskola. 191. kaps.



XV tab. Laukskolas 480. kapa senlietas.



XVI tab. Laukskolas 480. kapa villaines un kājautu fragmenti.
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33. att. Laukskolas kapu plāni:
/ — 286. kaps; 2 — 381. kaps; 3 — 382. kaps; 4 — 575. kaps

piedurknēm. Vīriešu svārki parasti nerotāti,

vienkāršs rotājums sastopams tikai atsevišķos

gadījumos. Dažreiz svārku kakla iegriezums sa-

sprausts ar saktu. Svārku audumos vērojama
dažādība. Par svārku garumu nav tiešu norā-

dījumu. Jādomā, ka tie sniegušies apmēram līdz

ce|iem, tāpat kā kaimiņzemēs šajā laikā. Arī

minētā Zalahtovjes kapulauka 186. kapa sa-

biedrības sociālā virsslāņa pārstāvja rotāto

svārku apakšmala atradusies 20 cm virs ceļiem,
tātad nav saskatāma Eiropas feodāļu apģērba
mode — jo augstāks iedzīvotāju sociālais stā-

voklis, jo garāki svārki.

Apmetņi vīriešu kapos bijuši nerotāti, tie gan

varēja būt apšūti ar šaurām, vienkrāsainām ce-

lainēm, no kurām saglabājušies nelieli frag-
menti. Par apmetņu izmēriem tiešu norādījumu

nav, arī audumu kvalitāte bijusi dažāda. Kapa
tie varēja būt aplikti ap pleciem, par ko liecina

dažviet atrastās divas vai trīs saktas (17. att.:

6; 33. att.: 1; 36. att.), no kurām ar vienu varēja

saspraust apmetni. lespējams arī, ka, tāpat kā

sieviešu kapos, tie bijuši pārsegti mirušajam.
Vairākos kapos atrastie kažokādu fragmenti,

domājams, bijuši apmetņi vai kažoki, kas val-

kāti aukstā laikā.



50

GALVASROTAS

Trijos vīriešu un trijos zēnu kapos konstatē-

tas ievestās brokāta lentes, zēnu kapos pat di-

vas dažādas. Tās atrastas pie apbedījuma galvas
virs un zem galvaskausa, bijušas vai nu pat-

stāvīgs, vai ari galvassegas rotājums.

Pēc darināšanas paņēmiena izšķir austās un

pītās brokāta lentes.' Austajām lentēm

velkos zīda pavedieni, audos pamataudumam —

zīda, rakstam — metāla, sudraba vai zelta pa-

vediens (16. tab.: I—3). Raušu 166. kapā sa-

glabājušies 2 cm platas lentes fragmenti kop-

garuma ap 60 cm, kas atbilst galvas apkārtmē-

ram (I tab.: 9). Sīs lentes velku zīda pavedieni

grodi, tumšbrūni. Līdzīgi arī pamataudi, rak-

sta audos - sudraba sloksnīte. Auduma teh-

nika — 1/2 vai 1/3, tā kreisajā pusē velku pār-

svars, labo blīvi sedz sudraba audi. Lentes

audos — šķērsvirzienā veidots skujiņas raksts,

ik pēc 5 mm mainot virzienu. Radniecīgi rakstu

varianti ' sastopami Bizantijas izcelsmes len-

tēm. Par Bizantijas ražojumu liecina ari lentes

smalkie, bet grodie velki un blīvais audu tri-

nīša audums ar spožo sudraba pavedienu vir-

smu.
11 Ar sudraba pavedieniem veidotā raksta

virsma lentē ļoti blīva, domājams, ka ieausta

placināta sudraba stieplīte. Tāpat darināta arī

Pūteļu 26. uzkalniņā atrastā lente (I. tab.: 6).

Līdzīgs paņēmiens minēts 9.—10. gs. Birkas

ceļu audumiem, kas arī austi ar metāla stiep-
līti un pēc noaušanas īpaši apstrādāti ar cietu

priekšmetu, lai panāktu spožāku metāla mir-

dzumu.12

Citāds darināšanas paņēmiens ir Pūteļu

25. uzkalniņa brokāta lentei, no kuras saglabā-

jušies trīs ap 13 mm plati lentes fragmenti

kopgaruma 135—140 cm. Galvai tā apņemama

divas kārtas. Lentes velkos 61 smalks, tumš-

brūns, šķeterēts zīda pavediens, pamataudos
1 cm 29—30 zīda, raksta audos — 29—30 vēr-

ptā zelta audi, kas izveidoti, diviem šķeterētiem
zīda pavedieniem aptinot zelta sloksnīti. Zelta

pavediens nav ieausts līdz lentītes malām, bet

aizvērts, no malas skaitot, aiz septītā velka.

Tādā kārta lentes maliņa austa zīda pamatau-
dumā, bet vidusdaļā spožā, zeltītā pamatlau-
kumā veidots tumšbrūns, smalks, diagonālas
rūtīs ierobežots ugunskrusta ornaments

(34. att.: 3, 4; I tab.: 10). Lente va-

rētu būt austa ceļos, ielasot rakstu, vai ar

iekārtojumu nītīs, kas šķiet ticamāk, jo audums

ļoti smalks. Šai lentei pagaidām nav zināmas

tiešas paralēles. Brokāta audumi senajā Kriev-

zeme un tas kaimiņzemēs ievesti galvenokārt
no Bizantijas, tādēļ tāda pati izcelsme varētu

but ari Pūteļu lentei. 13 Pēc M. Fehneres dalī-

juma, Pūteļu lentei saskatāmas dažas pazīmes,
kas piemīt Spānijas darinājumiem, piemēram,
viena velku sistēma, auduma blīvums mazāks

neka Bizantijas lentēm, ģeometriskais raksts.

11 Фехнер 1982, 64., 65. lpp.; 3. att.
12 Geijer 1938, 69. lpp.
м Мугуревич 1965, 78. lpp.

Spānijas izcelsmes brokāta lentes senajā Kriev-

zemē sastopamas krietni retāk nekā Bizantijas

lentes, bet tās tāpat atrastas plašā areālā, arī

mums kaimiņos — Pleskavas apgabalā. 14

Pītas brokāta lentes atrastas trīs kapos,

pie kam katrā kapā divējādas — dažāda pla-
tuma (16. tab.: 4—9). Darināšanai izmantots

spirālveida sudraba pavediens, kas veidots,

zīda diegam aptinot smalku sudraba stieplīti.
Laukskolas 2. kapa lentei bijis vērojams arī

zeltījums. 15 Pinuma veids visām lentēm vie-

nāds: pavedieni krustoti, iepinot ik diviem pa

virsu, diviem pa apakšu, ta ka veidojas verti-

kāli skujainas svītras, kas atgādina 2/2 trinīti.

Laukskolas 400. kapa platākā lente (8 mm)

pīta no 20 pavedieniem, garenvirzienā veidojot
piecas skujiņas, otrā — 5 mm platā lentē

12 pavedieni, te izveidotas trīs skujiņas

(34. att.: 1, 2; I tab.: 5). Pēdējai saglabājies
pinuma sākums, kas 25 mm garumā pīts cau-

rules veidā, tad pavedieni pārdalīti un turpi-
nāts pīt katru pusi atsevišķi. Aptuveni līdzīga
platuma divējādu lenšu fragmenti saglabāju-
šies arī Vampeniešu I 127. kapā, bet Lauksko-

las 2. kapā lentes platākas — 20 un 10 mm.

Līdzīgi pītas zelta brokāta lentes senās

Krievzemes materiālā, pēc M. Fehneres infor-

mācijas, sastopamas no 11. gadsimta.
Aprakstītajām pītajām sudraba brokāta len-

tēm līdzīga pinuma, tikai vēl šaurākas, 9.—

10. gs. atrastas Skandināvijā, Birkas kapu-
laukā, 16 kā arī Somijā, 10. gs. apbedījumā Luis-

taru kapulaukā, kur tas uzšūtas zīda apģēr-
bam un kopā ar to uzskatītas par importu no

austrumiem. 17

Austās brokāta lentes atrastas pieaugušu vī-

riešu 11. gs. apbedījumos. Raušu 166. kapā
blakus apbedīts arī zirgs. Latvijas teritorijā ap-

bedījumi kopā ar zirgu atrasti reti, tie šajā
laika izplatīti Lietuva un norāda uz mirušā iz-

cilo sociālo stāvokli. 18 Arī Pūteļu 25. uzkalniņa

piedevas bagātas: zobens, divi šķēpi, divi cir-

vji, sudraba rotas.

Pītās sudraba brokāta lentes atrastas 10. gs.

beigu, 11. gs. sākuma ap 10—15 gadu vecu

zēnu kapos, 19 kuros bez citām bagātām piede-

vām bijuši arī grezni rotāti svārki. Brokāta len-

tes galvasrotu var uzskatīt par vienu no pazī-

mēm, kas liecina par piederību sabiedrības so-

ciālajam virsslānim. Tas secināms arī pēc ci-

tām šajos kapos atrastajām bagātīgajām pie-
devām. Kā apstiprinājumu tam var atzīmēt

V. Ģintera pieminēto sāgu,
20

pēc kuras dāņu
valdnieks kādam islandietim dāvinājis ķēniņa

14 Фехнер 1982, 68., 99. lpp.
15 Ginters 1938, 81. lpp.
16 Geijer 1938, 80. lpp.
17 Лехтосало-Хиландер 1979, 84., 85. lpp.
18 Volkaitē-Kulikauskiene 1971, 27.-29. lpp.
19 V. Ginters uzskata, ka Laukskolas 2. kapa apbedīts

pieaudzis vīrietis (Ģinters 1938, 81. lpp.; Ginters 1981,

24.-26. lpp.). Šā apbedījuma kapa bedres garums

(130 cm), šuvēs sairušais galvaskauss un aproču un

gredzenu mazie izmēri norāda, ka tas bijis bērns.

20 Ginters 1981, 24.-26. lpp.
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34. att. Brokāta lentes:

1,2 — Laukskola, 400. kaps; 3, 4 — Pūte|i, 25. uzkalniņa

apģērbu, kura sastāvā bijusi arī pieres lente ar

zelta mezglu.
Ar bronzu rotātas galvassegas lībiešu vīrie-

šiem nav raksturīgas. Atsevišķos gadījumos,

piemēram, 12. gs. Laukskolas 568. kapā, pie

galvas atrastā spirāle, iespējams, bijusi galvas-

segas rotājums, kāds diezgan bieži sastopams

latgaļiem. leskatu par šī laika galvassegām un

frizūrām papildina Rīgas arheoloģisko izra-

kumu 12.—13. gs. slāņos atrastās koka figūri-

ņas — zižļi ar vīriešu galvu attēliem. Vecam

vīram attēlota gara bārda, līdz pleciem gari

mati, cieši pieguļoša cepure ar uzlocītām au-

sīm. Cepures ar uzlocītām vai nolaistām ausīm

redzamas arī citām figūrām. Arī tām iezīmēti

pagari mati, bet bārdas veidojums dažāds —

zem zoda mezglā sasieta bārda, ķīļveida pus-
bārda, dažas vīriešu figūriņas ir bez bārdas.21

KĀJAUTI

Nelieli vīriešu kājautu fragmenti saglabāju-
šies tikai sešos kapos, pie bronzas piešiem,

apavu ādas vai kopā ar rotājumu (15. tab.:

21—26). Kājautiem austi labas kvalitātes

(II grupa) velku ripsa, četrnīšu trinīša, arī sku-

jainā trinīša audumi, daži šķeterētos velkos —

biezi un izturīgi, vairākiem saskatāma zila

krāsa. Tie austi tieši šim nolūkam vajadzīgā

platumā, to norāda četrnīšu trinīša audumu

maisveida malu eģes. Kājautu platums sagla-

bājies vienīgi Vējstūru 3. kapā — 14 cm, ga-

rums nav konstatējams. Vērtējot pēc 2—4 cm

21 Caune 1981, 56., 57. lpp.; 1.—3., 5. att.

platajām tinuma atkāpēm (Vējstūru 3., 29.,
Laukskolas 192. kapā), kājautu garums bijis
ap 3 m (VI tab.: 6). Vislabāk saglabājušies vī-

riešu kājauti, kas izmantojami salīdzināšanai,
ir no 9. gs. kuršu Tīras purva depozīta. Tie da-

rināti no skujaina četrnīšu trinīša auduma, ap
13 cm plati, atsevišķo fragmentu kopgarums
256 cm,

22 kas varētu vairāk atbilst vienam, ne-

vis diviem autiem.

Domājams, ka arī vīriešu kājautu tinums

nostiprināts ar apsēju. Sim nolūkam lietotā

rakstainā celaine atrasta Laukskolas 192. kapā.

Kājautu rotājums vīriešiem sastopams vēl re-

tāk nekā sievietēm — divos Vējstūru kapulauka

11. gs. apbedījumos un kapulaukā pie Cēsu

dzelzceļa stacijas. Vējstūru 3. kapā saglabājies

gala rotājuma fragments, te audumam pie-

austai 1 cm platai celainei ar riņķīšiem pie-
kniebta atsevišķi darināta 3,2 cm plata rotā-

juma josla ar izvirzītām rozetēm joslas galos.

Tā darināta, pēc ornamenta dziju pinumā sa-

verot smalkas (0 2 mm, 3 mm garas) bronzas

spirālītes. Šaurākas, ap 1 cm platas ornamenta

joslas pievienotas arī abās auta malās, bet nav

konstatējams to garums. Domājams, ka tās se-

gušas tikai pēdējo tinuma kārtu (35. att.;

VI tab.: 2, 6). Līdzīga 3 cm plata kājauta ro-

tājuma josla atrasta arī Vējstūru 54. kapā. Tajā

spirālītes nedaudz garākas (0 2 mm, 4—6 mm

garas). Abi šie kājauti atrasti postītos kapos,

to tinuma veids nav droši nosakāms. Vistica-

māk, ka tas sniedzies no potītes uz augšu, lai

rotātais nobeiguma gals atrastos zem ceļa, ro-

tājums būtu redzams un rotājuma joslas galos
izvirzītās rozetes netraucētu (17. att.: 4).

22 Urtāns 1962a, 84., 91. lpp.
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35. att. Vējstūru 3. kapa kājauti:

/ — rotājumu rekonslnkcija; 2 — kājautu shēm

Abiem Vējstūru kājautu rotājumiem pēc iz-
mēra un kompozīcijas līdzīga, tāpat no smal-
kām spirālītēm darināta ornamenta josla at-
rasta Cēsu kapulauka izpostītajā 8. kapā23

un

varētu būt no vīrieša kājauta rotājuma. To no-

rada auduma galā pieaustā celaine, kurai ar

nņķīšiem piestiprināta ornamenta josla ar ro-
zetveida paplašinājumiem tās galos. Joslas ga-
rums -

- 14—15 cm, kas varētu atbilst kājauta
platumam (VI tab.: 4). V. Ģinters to rekon-
struējis kā villaines rotājumu. 24

Bez minētajiem kājautu rotājumiem vēl jāat-
zīmē dažos kapos ceļgala rajonā atrastie gre-
dzentiņi un spirālītes, kas varēja rotāt kājauta
apsēja galus, piemēram, četru gredzentiņu
grupa un četras spirālītes Laukskolas 536. kapa.

Rotāti kājauti vīriešiem vēlajā dzelzs laik-
metā Latvijas teritorijā konstatēti diezgan reti.
Tie zināmi dažos latgaļu apbedījumos. 2s

Kāj-
autu noslēguma gals pie ceļgala rotāts latga-
īem raksturīgā paņēmienā ar auduma ielocī-

tiem bronzas gredzentiņiem. Rotājums parasti
vienkāršs — tikai dažas gredzentiņu rindas
lapat ka lībiešiem, ari latgaļiem sastopami daži
bronzas gredzentiņi un spirālītes ka kājautu
galu apsēju rotājumi.

Vējstūru kājautu rotājumam ļoti tuvas para-
lēles ir ar somiskās cilmes Zalahtovjes kapu-
lauka atklāta 11. gs. 186. kapa vīrieša kājautu
rotājumu. 26 Te līdzīgs ne vien ornamenta teh-
niskais izpildījums un kompozīcija, bet, šķiet
arī tinuma veids.

Kapi ar rotātajiem kājautiem postīti, bet pēc

23 Kivvull 1911, 15., 16. lpp.; V tab
24 Ģinters 1936, 3. tab.: a.
» Zariņa 1970, 161. lpp.; 27. tab.; Šņore 1987, 6 att

Хвощинская 1984, 42. lpp.; 1. att.: 8 9.

tur atrasto senlietu fragmentiem (zobens, at-
svari v. c.) var spriest, ka apbedītie piederējuši
pie sabiedrības virsslāņa. lespējams pat, ka
tieši rotātie kājauti pasvītrojuši piederību no-

teiktam sabiedriskajam stāvoklim.
Pēc vīriešu un arī sieviešu kājautu rotājumu

elementu izplatības redzams, ka gredzentiņu
un spirāļu rotājumi sastopami Daugavas lībie-
šiem. Tie kājautu rotāšanai lietoti 11. gadsimtā.
Smalko spirālīšu rotājums sastopams Dauga-
vas lībiešiem un vendiem Cēsu kapulaukā da-
žos 11. gs. otrās puses apbedījumos. Visā lī-
biešu teritorijā izplatītais riņķīšu

7

rotājums lie-
tots hronoloģiski visgarākajā periodā — no
11. līdz 13./14. gadsimtam (14. att.: 4—7).

Kā sieviešu, tā vīriešu kapos rotātie kājauti
sastopami galvenokārt 11. gs., kad visgreznā-
kās

un bagātākās bija arī citas rotas. Vēlākos
gadsimtos vīriešiem kājautu rotājums vairs nav

konstatēts.

JOSTAS UN ROTAS

Vīriešiem 10.—13. gs. greznākais apģērba
piederums bijusi ar bronzas apkalumiem rotāta

ādas josta. Jostas darinātas no 2—3 cm platas
adas sloksnes divās kārtās, vidū kā trešo kārtu

ieliekot bērza tāsi vai lūkus. Izplatītākie jostu
apkalumi ir tādi paši kā kaimiņu baltu ciltīm:

10
:

gs. jostai piekniedētas garenas četrstūrveida
plāksnītes (36. att.), 11. gs. tās darinātas šau-

rākas (VIII tab.), 11.—12. gs. sastopami arī
dobu podziņu un krustiņu veida apkalumi. Arī

jostassprādzes dažādas: četrstūrveida, ar no-

apaļotiem priekšējiem stūriem; piecstūrveida; li-

rasveida. Skandināviskas cilmes jostu apkalumi
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36. att. Laukskolas 304. kapa senlietas, 10./11. gs.

ar zoomorfu ornamentu, kā arī daži austrumu

izcelsmes apkalumi lībiešiem sastopami biežāk

nekā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Ar masī-

viem, grezniem apkalumiem rotāti arī siksnu

gali. Jostas parasti sadalītas vairākos posmos

ar riņķiem, pie kuriem piekārti dažādi līdzi ne-

šanai nepieciešami priekšmeti: naži makstīs,

maki, dzeramie ragi, arī zobeni v. c. (17. att.:

4, 6). Dažos 10.—11. gs. kapos atrasti (tāpat
kā latgaļiem, sēļiem un zemgaļiem) jostām

pievienoti īpaši grezni spirāļu piekari: siksniņa
uzvērtas 6—9 spirāļu rindas, katra vairākos

posmos (36. att.), bet 12. gs. kapos šādiem pie-
kariem nereti tikai viena spirāļu rinda ar dzin-

tara piekaru nobeigumā (17. att.: 1; 33. att.: 4).
Apkaltās ādas jostas Laukskolas kapulauka

atrastas 30% vīriešu kapu. Samēra lielo ap-

kalto jostu skaitu varētu izskaidrot ar šī laika

apģērba modi un valkāšanas tradīcijām. So-

ciālo stāvokli sīkāk varētu vērtēt pēc apkalumu

greznuma un jostai pievienotajiem priekšme-
tiem: zobena, dzerama raga, tirgotajā piederu-

miem, spirāļu piekariem v. c. Par vienkāršam,

neapkaltām ādas jostām liecina atrastās sprā-
dzes Laukskolas kapulauka 17% vīriešu apbe-

dījumu. Pārējiem, jādomā, bijušas auduma

jostas.
Rotu vīriešiem bijis maz. Kaklariņķi nēsāti

tikai retos gadījumos, dažos vendu apbedījumos
atrasti vienkārši bronzas stieples riņķi ar saka-

binātiem galiem. Dažos 10. —11. gs. kapos at-

rastas aproces, parasti ne pārāk masīvas, ar



37. att. Laukskolas 473. kapa senlietas, 11. gs.

rombveida griezumu, paresninātiem galiem
(36. att.). Nēsāti spirālgredzeni, bet arī to

skaits neliels.

Biežāk atrastas dažāda izmēra pakavsaktas,
kas lietotas apģērba saspraušanai. Mazākās,
krekla sāktiņas visbiežāk ir ar vāļu vai atrotī-

tiem galiem, lielākās, masīvās, ar ku-

rām sasprausti svārki vai apmetnis, parasti ar

magoņgalvu vai kuršu tipa — ar rēdžu vai

daudzskaldņu galiem (36., 37. att.), bet Gaujas
lībiešiem arī ar noplacinātu loku un ornamen-

tētiem daudzskaldņu galiem, dažreiz pat darinā-

tas no sudraba.

10.—13. gs. lībiešu vīriešiem, uzturot rosīgus
tirdzniecības sakarus ar kaimiņu zemēm, bijusi
izdevība iepazīties arī ar Eiropas apģērba mo-

des tendencēm. Tā rezultātā ieviešas pogājami

svārki, ievestie jostu apkalumi, brokāta lentes

v. c. Sai laikā lībiešu vīriešu apģērbā var kon-

statēt daudz mazāk etniski raksturīgā nekā sie-

viešu apģērbā un mazāk arī nekā latgaļu vī-

riešu apģērbā. Par etniski īpatnējo lībiešu vī-

riešu apģērbā varētu uzskatīt nedaudzos kāj-
autu un svārku rotājumus un arī rotas.
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4.

nodaļa

BĒRNU

APĢĒRBS

Arheoloģiskajos izrakumos kā Latvijas, tā

arī kaimiņzemju teritorijās iegūts niecīgs bērnu

apģērba materiāls. Lībiešu kapulauku atradumi

pagaidām ir nozīmīgākais avots, kas var dot

par to konkrētāku ieskatu. Lībiešu bērnu (gan

meiteņu, gan zēnu) virsējais apģērbs —

svārki — bieži vien bijis bagātīgi rotāts ar

bronzu, tādēj kopā ar rotājumu saglabājušies
arī apģērba fragmenti (33. att.: 2, 3).

Pēc rotu izvietojuma kapā vērojams, ka bērnu

apģērba daļas bijušas tāda paša piegriezuma
kā pieaugušo apģērbam. Tas redzams arī attē-

los, piemēram, 12. gs. Krievzemes kņaza ģime-
nes portretā vērojams, ka zēnam, tāpat kā pie-

augušajam vīrietim, ir pagari, apjozti svārki

ar rotātām apmalēm, galvā maza, pieguļoša ce-

purīte. 1 Svārku garums te norāda uz ievērojamo
sociālo stāvokli.

Tāpat kā pieaugušajiem, arī bērniem pamat-

apģērbs varēja būt vilnas vai linu auduma

krekls ar garām piedurknēm. Dažos bērnu ap-

bedījumos atrasti nātna krekla auduma frag-
menti vai to nospiedumi vilnas auduma svārku

iekšpusē, piemēram, Vampeniešu I 9. un

81. zēnu kapā — zem apjoztajiem svārkiem

(6. tab.: 3, 4), Vampeniešu I 88. meitenes

kapā — pie rotātas kakla iegriezuma apmales

(6. tab.: 5). Par nātna auduma kreklu netieši

liecina arī vairākos bērnu apbedījumos pie
zoda atrastās mazās saktiņas, kuras ērti

iespraust varēja tikai nātnajā audumā, piemē-
ram, Vampeniešu I 9. kapā uzietas divas pakav-
saktas, no kurām mazākā (0 1,2 cm) varēja
būt kreklam, lielākā (0 5 cm) — svārkiem.

1 Gutkowska-Rychlewska 1968, 131.b att.

Līdzīgi atradumi ir ari Laukskolas 82., 221. v. c.

kapos. Dažiem apbedījumiem nātna krekla au-

duma fragmenti saglabājušies tieši zem pieka-
riem, piemēram, Vampeniešu II 25. un Raušu
102. kapā (6. tab.: 6, 7), kas norada, ka miru-

šais bijis apglabāts tikai kreklā. Vampeniešu I

81. kapā jostas rajonā atrastā krekla auduma

vīle no paralēli velkiem sašūtas nogrieztu au-

dumu malas (16. att.: 2; II tab.: 4, 5) pagaidām
ir vienīgais norādījums par piegriezumu: au-

dums likts ar velkiem paralēli augumam.
Kreklu audumi austi vienkartnī, tie bijuši smalki,
ap 14—16 velku, B—lo audu auduma 1 cm

2.

VIRSDRĒBES

No virsdrēbēm, kas valkātas virs krekla, gan

meitenēm, gan zēniem 31 apbedījumā saglabā-

jušās galvenokārt vilnas auduma svārku rotāto

daļu paliekas — kakla iegriezumu, dūrgalu,

dažreiz arī apakšmalu fragmenti, kā ari au-

dumu fragmenti zem jostas apkalumiem. Svār-

kiem parasti austi vilnas četrnīšu trinīša au-

dumi no vienkārtas dzijas, auduma blīvums

visbiežāk — 10 velkixß audi 1 cm
2. Vampe-

niešu I 14. kapa atrasto svārku au.dumam velki

bijuši šķeterēti. Vairākiem audumiem, piemē-

ram, no'Vampeniešu I 81., 88. v. c. kapiem,

saskatāma tumši zila krāsa, dažiem ari brūna.

Svārki šūti tunikveida griezumā, bez plecu šu-

vēm, pārlokot auduma garumu un paralēli
velku virzienam veidojot kakla iegriezumu, ar

piešūtam garam piedurknēm. Kakla daļas pie-

griezums labi redzams rotātajiem Vampeniešu I
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38. att. Bērnu svārku rotājumi:
/, 2 — svārku kakla iegriezuma apmales rotājums, tērpa rekonstrukcija (Laukskola, 285. kaps);
3, 4 — svārku kakla iegriezuma apmales rotājums, tērpa rekonstrukcija (Laukskola, 289. kaps).

88. un 93. kapa svārkiem. Priekšpusē tas bijis
vismaz 12—15 cm garš, lai svārkus varētu brīvi

vilkt pāri galvai (38. att.), bet dažiem tas snie-

dzies līdz pat jostasvietai (40. att.: 1; XIII tab.:

2). Dažreiz svārku kakla iegriezuma malas bi-

jušas saņemtas ciešāk un saspraustas ar palielu

pakavsaktu (39. att.). Kakla iegriezuma aug-

šējie stūri nedaudz noslīpināti. Neliels, 2—3 cm

dziļš iegriezums bijis izveidots arī aizmugurē

(38. att.: 4). Vairākiem svārkiem kakla izgrie-
zumā auduma malas, atliecot tikai vienu reizi,
nolocītas uz iekšpusi un atšūtas ar šķeterētu
vilnas dziju. Tāpat auduma brīvās malas atšū-

tas arī dūrgalos un apakšmalā. Atlocījumu ār-

malās vienmēr piešūta apaļa, četru brūnu vai

sarkanīgu šķeterētu pavedienu aukliņa, kas pa-

sargā malu no apdilšanas un arī to rotā (16. att.:

8_10). Vampeniešu I 83., 88., 93. v. c. kapos at-

rasti arī svārku sānu viļu fragmenti, kuros ar

šķeterētu zilu vai sarkanīgu vilnas dziju sašū-

tas eģes malas, saliekot vienu pret otru para-

lēli velku virzienam. Regulārie skujiņā izkār-

totie dūrieni un dažkārt arī atšķirīgā krāsa no-

rāda, ka arī sānu vīlēm varēja būt dekoratīva

nozīme (16. att.: 3, 4). Dažos kapos atrastas

arī plakanās vīles, kas šūtas a/rupju, šķeterētu

39. att. Bērnu svārku rotājumi un tērpu rekonstrukcijas:

I—3 — Laukskola, 381. kaps; 4, 5 — Laukskola, 303. kaps.
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40. att. Bērnu svārku rotājumi un tērpa rekonstrukcija:
/ — Laukskola, 331. kaps; 2—4 — Vampenieši I, 7. kaps

linu diegu, sašujot vispirms no labās puses ar

mašīndūrienu, tad atlokot uz kreiso pusi un at-

šujot. Tā, piemēram, sašūtas divas slīpi no-

griezta auduma malas — svārku sānu ielai-

dumā vai piedurknēs.
Apjožot jostu, svārki sakrokoti. Krokas vai-

rākkārt konstatētas zem jostassprādzes un ap-

kalumiem, piemēram, Vampeniešu I 9. kapā ik

pēc 8 cm tās ielocītas ap 3 cm dziļas.

Svārku garums bijis ap 10 cm virs ceļiem,
to var secināt pēc apakšmalas rotājuma novie-

tojuma. Kā īpašs gadījums jāatzīmē divi viens

virs otra uzvilkti rotāti svārki Vampeniešu I

88. 5—6 gadus vecas meitenes kapā. lespē-

jams, ka šāds paņēmiens lietots arī ikdienā

(111 tab.: 5; XII tab.': 2).

Svārku rotājums līdz šim konstatēts tikai

Daugavas lībiešu kapulaukos — Laukskolā,

Vampeniešos, arī Lejasžagaros. Laukskolas ka-

pulaukā no 160 bērnu kapiem rotāti svārki bi-

juši 57 kapos (37%). Vairumam apbedījumu
svārku audums iznīcis, un rotājums bijis re-

konstruējams, tikai kapu attīrot. Apskatītajos

kapulaukos konstatēti 29 rekonstruējami svārku

rotājumi, kaut gan rotātu svārku bijis krietni

vairāk. 2

Bērnu svārku rotājuma materiāls un paņē-
mieni (bronzas gredzentiņi, riņķīši, dažāda iz-

mēra spirālītes, alvas rozetes, dzeltenās stikla

zīlītes) ir tādi paši kā sieviešu villainēm. Arī

pēc kompozīcijas svārku, tāpat kā villaiņu ro-

tājumu var dalīt divās grupās: 1. — vienkāršu

rindu rotājums, 2. — izveidotu ornamentu ro-

tājums.

Vienkāršu rindu rotājums konstatēts

27 kapos: dažādos izkārtojuma variantos

svārku kakla iegriezuma apmalēm uzšūtas līdz

2
Piemēram, no Laukskolas 57 bērnu kapos atrasto ro-

tāto svārku fragmentiem rotājumu varēja rekonstruēt

22 kapos.

10 rotājuma rindas, kas priekšā un aizmugurē
savienotas ar īpašu pušķi. Visvienkāršākā ir

10. gs. beigu un 11. gs. zēnu un arī meiteņu

apbedījumos diezgan bieži sastopamā svārku

kakla iegriezuma apmalei uzšūtā viena rotā-

juma rinda (17. tab.: I—s), visbiežāk no gre-

dzentiņiem (41. att.: 1), bet mēdz būt arī no

riņķīšiem, kas sagrupēti pa trim. Ar divām rin-

dām rotāti svārku kakla iegriezumi rekonstruē-

jami sešos apbedījumos (17. tab.: 6—11). Tiem

rindas veidotas no gredzentiņiem, no smalkas

stieples viengabala spirālēm (42. att.: 4), daž-

reiz blakus gredzentiņiem uzvērti arī riņķīši;
ir arī viena gredzentiņu, otra riņķīšu rinda

(38. att.: 1, 2), bet Laukskolas 146. kapā svārku

rotājumā blakus gredzentiņu rindai novietota

rozešu rinda. Laukskolas 81. kapa 12. gs. mei-

tenes svārku kakla iegriezums rotāts ar divām

zīlīšu rindām (42. att.: 6).
Divos 10./11. gs. apbedījumos (17. tab.: 12,

13) svārkiem saglabājies rotājums, kur starp
divām gredzentiņu rindām ir rozešu rinda. Sī

rotājuma josla 2 cm plata (38. att.: 3, 4).
Piecos gadījumos konstatētas četras rotājumu

rindas (17. tab.: 14—18). Četru 11. gs. svārku

rotājumos starp divām gredzentiņu rindām ir

divas rozešu rindas (39. att.: 1) 2,5 cm platā
joslā, bet 12. gs. Laukskolas 477. kapā — divas

dzelteno zīlīšu rindas (42. att.: 2, 3).
Piecas rotājumu rindas rekonstruētas pieciem

11. gs. apbedījumu svārkiem (17. tab.: 19—

23). Dažiem svārkiem 3,6 cm platā joslā starp

malējām gredzentiņu rindām vidū trīs rozešu

rindas (39. att.: 4, 5), citur trīs gredzentiņu un

divas rozešu rindas novietotas vai nu pamīšus,
vai arī abas rozešu rindas novietotas blakus

aiz pirmās, kakla iegriezumam tuvākās gre-

dzentiņu rindas.

Greznākajos 11. gs. svārku rotājumos cieši

blakus novietotas 7—lo rindas (17. tab.: 24,

25). Tādi rotājumi konstatēti Vampeniešu I 88.
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41. att. Bērnu svārku rotājumi un tērpa rekonstrukcija:

1.2 — Vampenieši I, 88. kaps; 3. 4 —
Laukskola, 382. kaps

kapā meitenes virsējiem svārkiem, kur 4,5 cm

platā joslā starp trijām gredzentiņu rindām iz-

vietotas divreiz pa divām rozešu rindām

(41. att.: 2, 111 tab.: 5; XII tab.: 2). Vēl greznāk
rotāti Laukskolas 382. kapa svārki, kur 5 cm

platumā starp trijām gredzentiņu rindām uzšū-

tas piecas un divas rozešu rindas (41. att.:

3,4).
Vienā 10.—11. gs apbedījumā (17. tab.: 28)

svārku rotājumu rindas papildina audumam

piešūts no bronzas gredzentiņu virknes izlocīts

līklocis (40. att.: 2, 4), bet trijos — pusloki

(17. tab.: 26, 27, 29), kas piešķir rotājumam

īpašu greznumu. Vērojams, ka tādi, īpaši Vam-

peniešu kapulaukā, bijuši vairāki, bet iziruši.

Vienkāršākais no tiem, kam aiz vienas gredzen-

tiņu rindas uzšūta gredzentiņu pusloku rinda,
atrasts Laukskolas 2. kapā, bet greznākajiem

rindu vairāk (40. att.: 1; 111 tab.: 4; XIII tab.:

2).

Rotājumu rindas iegriezuma apmalēs nav

pievienotas nepārtraukti visapkārt, bet dalītas

divās daļās. Vietās, kur tās priekšā un aizmu-

gurē savienojas, līdzīgi kā villaiņu stūros, no

gredzentiņu vēruma un aukliņas dziju galiem
izveidots pušķis, uzverot dziju galiem gredzen-

tiņus un spirāļu posmus. Vienkāršākie pušķi,
kādi sastopami svārkiem ar vienu vai divām

rotājuma rindām, veidoti no četriem gredzen-

tiņiem (42. att.: 5). Tādi pušķi dažreiz atrasti

arī kapos, kur kakla iegriezuma apmales rotā-

juma nebija. Kad rotājumu rindas ir divas un

vairākas, pušķi darināti kuplāki, tajos bez gre-

dzentiņu grupas ievērti vēl četri 3—4 cm gari
vai pat 6—lo cm gari spirāļu/posmi (39. att.).
Lai spirāles nenoslīdētu un turētos noteiktā at-

42. att. Bērnu svārku rotājumi un tērpa rekonstrukcija:
/ —

Rauši, 161. kaps; 2, 3 — Laukskola, 477. kaps; 4 — Laukskola, 221. kaps; 5 — Laukskola

47. kaps; 6 — Laukskola, 81. kaps.
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statumā, tās nostiprinātas tāpat kā villaiņu

stūru pušķos, iepinot liekas dzijas un_
īsākus

spirāju posmus vai gredzentiņus. Šķērsām
iepītie īsie spirāļu posmi mēdz būt vienā vai

divās rindās. Spirālēm izvērtie dziju gali veido

kuplas bārkstis. Domājams, ka šiem svārku

iegriezumu rotājumiem, tāpat kā villaiņu puš-

ķiem, bez rotājošās bijusi arī vēl īpaša rituāla

nozīme. To norāda nereti gan priekšas, gan aiz-

mugures pušķu bārkstīs iesietie piekariņi —

amuleti, piemēram, Laukskolas 432. kapā —

priekšas pušķī divi zvārguļi, bet 289. kapā —

priekšā lāča zobs, aizmugurē divi zvārguļi

(38. att.: 3, 4). Priekšējam pušķim veltīta lie-

lāka vērība, piemēram, Laukskolas 331. kapa

pušķī pat seši krāsaini stikliņi (40. att.: 1).
Atzīmējams arī Raušu 161. kaps, kur svārkiem

aizmugurē bijis četru spirāļu pušķis, bet

priekšā to aizvietojis ažūrs, ar zvārguļiem ro-

tāts piekars, kas radniecīgs meriešu tipa pie-

kariņiem3 (42. att.: 1). Dažiem svārkiem tra-

dicionālos pušķus aizstāj piekariņi — amuleti,

piemēram, zvārgulis Laukskolas 221. kapā

(42. att.: 4) vai divi zvārguļi Laukskolas

81. kapā. Vairākos 11. un īpaši 12. gs. kapos,
kur svārku kakla iegriezuma apmale nav bijusi

rotāta, krūšu rajonā tomēr atrasti atsevišķi pie-
kari vai pat važiņā saistītu piekaru grupas, kas,
domājams, pušķa vietā bijuši pievienoti kakla

iegriezuma nobeigumā (43. att.).

Vairumam svārku, kuriem rotāta kakla iegrie-
zuma apmale, rotāti arī dūrgali, parasti ar

vienu gredzentiņu vai riņķīšu rindu, kura uz-

šūta audumam dūrgala apmalē virs vīles

(39. att.: 2, 3). Dažreiz sastopama arī pār-
traukta vīlei aplocītu gredzentiņu rinda, pie-
mēram, Vampeniešu I 7. kapā' (16. att.: 8;
40. att.: 3). Blakus greznāk rotātam kakla

iegriezuma apmalēm parasti arī dūrgalu rotā-

jums greznāks, piemēram, Vampeniešu I

88. kapa virsējiem svārkiem un ari 31. kapa
svārku dūrgaliem ir 2 cm plats trīsrindu rotā-

jums (XII tab.: 2), bet Laukskolas 331. kapā —

pat ap 3 cm plats četrrindu rotājums (XIII tab.:

2). Pie dažu svārku dūrgaliem saglabājušies
nelieli, ar bronzas gredzentiņiem rotāti pušķīši,
kas darināti no vīles ārmalai piešūtās aukliņas
un rotājumu rindu vēruma dziju galiem; tie

aplocīti ar vienu gredzentiņu vai arī

izveidota četru gredzentiņu grupa (39. att.:

2). Lai pušķis neirtu, aiz pēdējā gredzentiņa
pavedieni pārdalīti uz pusēm un katra daļa at-

sevišķi aptīta, atstājot vēl 3—4 cm garas bārk-
stis. lespējams, ka arī tiem svārkiem, kuriem
bronzas rotājumi nav konstatēti, dūrgalos va-

rēja būt šādi dziju pušķi.
Svārku apakšmalas rotājums — gar auduma

viii uzšūta viena gredzentiņu rinda (38. att.:

2) — bez būtiskām atšķirībām konstatēts pie-
cos 11. gs. apbedījumos (17. tab.: 8, 10, 19—

21).

3 Šņore 1973, 62. lpp.; 6. att.; Горюиова 1961,
242. lpp.; 95. att.: 16; 96. att.: 8.

Par izveidotu ornamentu rotājumu

priekšstats pagaidām nepilnīgs, jo tikai divos

12. gs. apbedījumos (17. tab.: 30, 31) saglabā-

jušies šāda rotājuma fragmenti. Vampeniešu I

14. kapā atrastas 4—6 fragmentāras rotājuma

figūras, veidotas no 3 un 5 mm gariem (0
3 mm) spirālīšu posmiem, kuri uzvērti četrkanšu

pīnītēs. Rotājums bijis novietots cieši blakus

auduma malai, kas veidota, nogrieztā auduma

malu apmetinot ar šķeterētu pavedienu un vien-

laikus piešujot klāt 3—4 dziju šķipsnu. Tas va-

rētu būt novietots gar kakla iegriezuma apmali,

uz ko norāda velkiem nedaudz ieslīpi nogriezta
un apvīlētā auduma mala (16. att.: 10). Lauk-

skolas 456. kapā sīko spirālīšu ornamentu

fragmenti bija tikai attīrīšanas gaitā nojau-
šami.

Kopumā bērnu svārku rotāšanā vērojama ar

villaiņu rotāšanu līdzīga attīstības gaita:

Senākajiem, 10. gs. beigu — 11. gs. sakuma

svārku rotājumiem sastopami tikai bronzas gre-

dzentiņi vienā vai divās rindās, Laukskolas

2. kapā — ar puslokiem. Blakus citiem šādi

vienkārši vienas vai divu rindu rotājumi atro-

dami arī vēlāk — 11. un 12. gadsimtā. 11. gad-

simtā svārku rotājumā blakus bronzas gredzen-
tiņiem plašāk ieviešas alvas rozetes, rotājuma

joslas kļūst platākas un greznākas. Šai laikā

darināti visgreznākie bērnu svārku rotājumu
varianti — ar vairākām gredzentiņu un alvas

rozešu rindām un puslokiem (XIII tab.: 2).

12. gadsimtā I grupas svārku rotājums kļūst

vienkāršāks, ieviešas zīlītes, kas aizstāj rozetes.

Bronzas gredzentiņi vēl lietoti, bet vērojama
tendence arī tos aizvietot ar dzeltenajam zīlī-

tēm (42. att.: 2, 3). Zīlīšu rotājums rekonstruē-

jams tikai divos Laukskolas kapos, bet to iziru-

šās rindas atrastas vairākos Laukskolas4
un

arī Vampeniešu I kapulauka 12. gs. apbedīju-

mos.

Svārku rotājumā, iztrūkstot bronzas gredzen-
tiņiem un to vēruma dziju šķipsnām, nav arī

loģiskas nepieciešamības izveidot rotājuma no-

slēguma pušķus. To vieta 12. gs. bērnu svār-

kiem pievienoti piekariņi — amuleti, domājams,

ar līdzīgu rituālu nozīmi.

No 12. gs. svārku, tāpat kā villaiņu, rotājumā

ienāk arī smalkas bronzas stieples spirālīšu
ornamenti.

4 Dzeltenās stikla zīlītes svārku rotājumiem konstatētas

Laukskolas 86., 113., 332., 438., 578. v. c. kapos.

Vienkāršu rindu rotājums

s.
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43. att. Laukskolas 578. kapa senlietas, 12./13. gs.

Par biksēm un brunčiem bērnu kapos nav

saglabājušies nekādi norādījumi. Pēc apģērba
valkāšanas tradīcijām, kādas zināmas latviešu

zemniekiem, līdz pat 20. gs. sākumam mazie

bērni staigājuši vienā kreklā un, tikai sākot

skolas gaitas, dabūjuši bikses, brunčus un apa-

vus.
5 Lībiešu zēniem, tāpat kā pieaugušiem vī-

riešiem, kapā likti ieroči un apjoztas jostas, da-

žiem ar brokāta lentēm greznotas galvassegas,

domājams, ka vismaz lielākajiem, kā arī sociālā

virsslāņa piederīgajiem bijušas arī bikses, kas

sniegušās pāri ceļiem, kur to galus varēja aptīt
ar kājautiem.

Plecos saspraužamie, tāpat arī apliekamie
brunči vērtējami kā pieaugušu sieviešu apģērba
daļa. Meiteņu kapos nav atrasti arī pie ple-
ciem saspraužamo saktu vai rotadatu pāri ar

važiņu rotām. Domājams, ka zem jakas valkāts

tikai krekls ar garām piedurknēm. Aukstā laika

tas varēja būt no vilnas auduma.

5 Slava 1966, 40. lpp.

Vairākos bērnu apbedījumos atrasti arī ro-

tātu villaiņu fragmenti (12. tab.: 2, 24, 28, 30,

31). Tās tādas pašas kā sieviešu kapos un nav

vērtējamas kā bērnu apģērbs, bet drīzāk kā

kapa pārklājs.

JOSTAS

Spriežot pēc atradumiem tiklab zēnu, ka mei-

teņu kapos, vērojams, ka svārki bijuši apjozti.
Par to droši liecina zēnu kapos atrastās jostas-

sprādzes un ādas jostu fragmenti. Adas jostām
vairākkārt skaidri konstatēti arī piekārtie

priekšmeti, parasti nazis makstī, ķemme, daž-

reiz ādas maciņš. Šādi priekšmeti atrasti arī

daudzos zēnu un meiteņu kapos, kur ādas jostu

nebija, tādēļ domājams, ka tur bijušas auduma

jostas, kas iznīkušas. Auduma jostas varēja būt

arī pārējos kapos, kuri sastāda lielāko daļu un

kuros jostai piekārti priekšmeti nav konstatēti.

Par to liecina arī vairākos kapos atrastie пе-

60
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lielie šādu jostu — celaiņu fragmenti. Zēniem

bijušas gan ādas, gan austās ceļu jostas, mei-

tenēm — tikai ceļu jostas.
Ādas jostas Laukskolas kapulaukā uzietas

30 no 86 zēnu apbedījumiem. Daļa jostu, kam

saglabājušās tikai sprādzes, bijušas bez metāla

rotājuma, bet 2/3 no atrastajām ādas jostām

bijušas rotātas ar bronzas apkalumiem. Jostu

apkalumi zēnu kapos neatšķiras no pieaugušo

vīriešu jostu rotājumiem. Tāpat kā pieaugušo

jostām, tām pievienots nazis, maciņš un dažām

arī grezns spirāļu piekars (39. att.). Zēnu jos-

tas ir tāda paša platuma kā pieaugušajiem,
arī sprādžu izmēri līdzīgi, vienīgi to garums

piemērots augumam — tās ir īsākas

(VIII tab.).
No austajām jostām saglabājušies 36 nelieli

celaiņu fragmenti, no tiem 10 — I grupas ce-

laines (2. tab.: I—B, 10, 11), kas darinātas

1,5—3,0 cm platas, divkrāsainas, svītrainas ar

skujiņām, vairākām saglabājušies rūpīgi izvei-

doti galu noslēgumi. Piemēram, Laukskolas

245. kapa celainei auduma nobeigumā katra

ceļa četri velki sapīti 4—6 cm garā apaļā auk-

liņā, pēc tam ar bronzas stieples 2—3 tinu-

miem (vai īsu spirālīti) sasaistīti aukliņu pāri.

Aiz tinuma vēl turpinās brīvi dziju gali —

bārkstis (8. att.: 1). Deviņos zēnu kapos ce-

laiņu velku galos konstatēti bronzas rotājumi 6

(2.'tab.: 1—9); līdzīgi rotājumi sastapti vēl di-

vos apbedījumos, kur atradumu apstākļi nav

sīkāk zināmi (2. tab.: 10, 11). So jostu velku

gali parasti pīti apaļā aukliņā no viena ceļa

velkiem.

, Rotājumam izmantoti gredzentiņi, Vampe-

niešu I 68. kapā arī īsi spirālīšu posmi un

Laukskolas 334. kapā — riņķīši (I tab.: 8).

Gredzentiņš, spirālīte vai riņķīšu grupa veido

vienu raksta daļu, kas sasaistīta ornamentā:

līklocī vai krustotā līklocī. Katrai raksta daļai

izvērti divi pavedieni, tādējādi savienojot to ar

iepriekšējo un nākošo paņēmienā, kāds latgaļiem

sastopams jau 8. gadsimtā.7 Rotātie jostu gali
izveidoti apmēram divreiz platāki parjostu. Vam-

peniešu I 85. kapa jostas 3,5 cm platais rotātais

gals ir 15 cm garš. Rotājuma nobeiguma tam

0,5 cm garumā pa trim kopā saņemtās pīnītes

aptītas ar dziju, izveidojot plakanu tinumu, aiz

kura vēl turpinās 2—3 cm garas bārkstis

(8. att.: 3). Vampeniešu I 188. kapā jostas gala

rotājuma nobeigumā bārkstis nav veidotas, bet

pavedienu gali ielocīti riņķīšu vērumā un no-

stiprināti apšujot. Rotātais gals 13 cm garumā

iegūts arī Vampeniešu I 68. kapā (8. att.: 2).
Citur no rotātajiem jostu galiem saglabājušies
tikai nelieli fragmenti (8. att.: 4). Līdz šim

apbedījumos izdevies atrast tikai jostas viena

gala rotājumu, un rodas iespaids, ka otrs gals

vispār bijis nerotāts. Līdzīgs ceļu jostu galu
rotāšanas paņēmiens, kur velkos uzvērtas bron-

zas spirālītes, sastopams Luistaru vēlā dzelzs

6 Cesu kapulaukā atrasta rotājuma piederība nav no-

<i1\я mэ

7 Urtāns 1962b, 7. tab.: 7, 7a.

laikmeta kapulaukā Somijā.8 Arī tur rotāts bi-

jis tikai viens jostas gals, kurš novietots priekš-

pusē, otrs paslēpts zem tinuma.9 Līdzīgs jostas
jošanas paņēmiens — paslēpjot vienu galu zem

tinuma — zināms vēl 19. gs. Kjustpils apvidū.'0

II grupas rakstainās ceļu jostas saglabāju-
šās piecos bērnu apbedījumos (3. tab.: 3, 12, 15,

18, 19; IX tab.: 3, 6; X tab.: 1) gan

zenu, gan meiteņu kapos. Meitenēm

tās greznākas. Vairākos bērnu kapos atrastas

divas un pat trīs dažādas jostas, piemēram,
I grupas ceļu jostas ar bronzas rotājumu galos

kopā ar divām ādas jostām (viena no tām

grezni apkalta) -
- Laukskolas 334. kapā, I uņ

II grupas rakstainās jostas — Vampeniešu I

85. kapā, apkalta ādas josta un II grupas rak-

stainā celaine — Vampeniešu I 9. kapā. Dažos

kapos uzieti divu apkaltu ādas jostu fragmenti.

ROTAS

Bērnu kapos bez piekariņiem — amuletiem

(zvārguļiem, krustiņiem, miniatūriem sadzīves

priekšmetiem un darbarīkiem, zoomorfām figū-
rām, lāču zobiem, dzintara gabaliņiem v. c),
kas īsā važiņā pievienoti svārku kakla iegrie-
zuma nobeigumā un ir īpaši daudzveidīgi
12. gs. (43. att.), vēl atzīmējamas kreļļu rotas,
kaklariņķi, aproces, gredzeni un saktas.

Kaklariņķi un kreļļu virknes atrastas galve-
nokārt meiteņu, bet sastopamas arī zēnu kapos,
īpaši 10.—11. gs. apbedījumos. Pēc formas bēr-

niem kaklariņķi tādi paši kā pieaugušajiem,
visbiežāk vītie, ar cilpu galiem. Kaklariņķi, arī

aproces un gredzeni darināti piemēroti augu-

mam, bet atsevišķos gadījumos, piemēram,
Vampeniešu I 88. kapā, meitene rotāta ar pie-
augušas sievietes kaklariņķiem (XII tab.: 2).
12. gadsimtā kaklariņķi izzūd. Krelles sastopa-
mas biežāk nekā kaklariņķi, bagātākajos apbe-
dījumos pat kopā ar tiem un dažreiz vairākās

virknēs, kurās nereti ievērti arī zvārguļi, apaļie
piekariņi, lunulas vai krustiņi. Ar aprocēm arī

rotāti gan zēni, gan meitenes. Meitenēm pa-
rasti ir bronzas, dažreiz pat sudraba spirālap-
roces, pa vienai uz katras rokas, zēniem —

bronzas lentveida, ar sašaurinātiem stilizētu

zvērgalvu galiem, pa I—2 uz katras rokas.

Tāpat zēnu un meiteņu apbedījumos atrasti arī
abās rokās valkātie spirālgredzeni (VII
VIII tab.).

Saktām bijusi funkcionāla nozīme. Mazā-

kās — ar vāļu vai atrotītiem galiem — lietotas

krekla, lielākās — ar magoņgalvu vai rēdžu ga-
liem — svārku saspraušanai. Vairākos 11.—

12. gs. zēnu kapos atrastas arī zemgaļu tipa
stopa-šķēršu saktas (VII tab.). lespējams, ka

tās paredzētas apmetņa saspraušanai.
Minētās rotas sastopamas galvenokārt tajos

apbedījumos, kuros arī rotātie svārki, bet viss

8
Lehtosalo-Hilander 1982, 167. lpp.; 48. att.

9 Lehtosalo-Hilanderes mutiska informācija.
10 Niedre 1930, 17. lpp.
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minētais rotu komplekts vienā kapā atrasts

reti. Apbedījumi ar rotātajiem svārkiem, jos-
tām, metāla rotām un brokāta galvas lentēm

sastāda nelielu daļu no kopējā apbedījumu
skaita, Laukskolā — 25% (40 no 161). Jāse-

cina tomēr, ka acīmredzot sakara ar apbedīša-
nas tradīcijām bērni bijuši vairāk rotāti nekā

pieaugušie.

APAVI

Nedaudzās apavu atliekas un daži apavu me-

tāla rotājumi, kas atrasti sieviešu, vīriešu un

bērnu kapos, dod tikai vispārīgus norādījumus

par adas apaviem, bet diemžēl neļauj droši

spriest par to formu.

Ādas apavu fragmenti atrasti astoņos 12.—

13. gs. sieviešu apbedījumos. Tie ir nelieli

(3—4X4—6 cm), galvenokārt no apavu sasie-

namas daļas virs potītes, kur to aptvērusi saite

ar bronzas spirāli. Nelielajos fragmentos re-

dzami iegriezumi siksniņām gan vienā rindā

(Laukskolas 529. Kābeļu 32. kapā) (VI tab.:

1), gan divās paralēlās rindās ar apmēram
1 cm atstatumu (Lipšu 108. kapā). legriezumi
izvietoti grupiņās pa 2—3, dažos saglabājušas
arī siksniņas. Laukskolas 529. kapa apava adas

fragmentam redzama atliekta maliņa. 13 sie-

viešu kapos pie pēdām, visbiežāk pie potītēm,
dažreiz virs apava ādas atrastas bronzas spirā-
les (VI tab.: 3). Tās darinātas no segmenta
vai noapaļota tnsstūrveida griezuma sloksnes

(tinuma 0 B—lo mm), 7—9 cm garas. Dažās

saglabājusies šaura ādas siksniņa. Spirāles pa-
rasti saliektas, jo tās kopā ar siksniņu aptvēru-
šas apavu. Atzīmējams, ka vairumā gadījumu
spirāles atrastas tikai pie vienas kājas — vai

nu pie labās, vai pie kreisās; tikai trijos kapos
tās ir abu kāju apaviem. Spirale parasti bijusi
tikai viena un, šķiet, aptvērusi apava aizmugu-
res daļu virs potītes. Sie apavu fragmentu at-

radumi var norādīt uz mīkstiem, dziļiem kur-

pes veida apaviem, kas virs potītes apsieti ar

siksniņu.

Sešos sieviešu apbedījumos pie vienas (Lauk-
skolas 80., 107., 497. kapā) vai abām pēdām
(Laukskolas 337., Vampeniešu I 16., 89. kapā)
atrastas četru gredzentiņu vai īsu spirālīšu
grupiņas, kādas parasti lībiešiem sastopamas
kā dekoratīvs celaiņu galu noslēgums. Tās va-

rētu būt no pīta vai ceļos austa apsēja rotā-

juma.
Nelieli (3—12x3—5 cm) ādas apavu frag-

menti atrasti arī 13 vīriešu apbedījumos.
Tie, tāpat kā sieviešu kapos, saglabājušies zem

bronzas spirālēm. Laukskolas 537. un 585. kapa
tajos redzamas šuves. Lipšu 112. kapa ādas

fragmentam 5 cm garš iegriezums, kura forma

un izmēri līdzīgi Rīgas mīksto detaļapavu
iegriezēm. 11 5—14 cm garas (0 7—lo mm)

11 Bebro 1983, 3. att.

bronzas spirāles pie pēdām uzietas 30 vīriešu

kapos. Pēc spirāļu stāvokļa var spriest, ka tas

apņēmušas apavu virs potītes. Vairumā gadī-
jumu spirāles atrastas tikai pie vienas — krei-

sās kājas, pie abām kājām — tikai trijos ka-

pos, un kā sievietēm, tā arī vīriešiem katras

kājas apavam bijusi tikai viena spirāle.
Dažos vīriešu kapos konstatēts atšķirīgāks

apavu rotājums, piemēram, Vampeniešu I

30. kapā papēžu rajonā virs ādas atliekām at-

radās važiņa. Tai varētu būt spirālēm līdzīga
nozīme. Laukskolas 282. kapā abām kājām virs

potītēm saglabājies B—lo mm platas sudraba

sloksnes aptinums 4 cm platā joslā, aptīts 3—

4 reizes (VI tab.: 7). Sloksnes augšgalā cau-

rumiņš, bet tās apakšgals nodrupis, tinuma

diametrs (saplakušā stāvoklī) — 11 —12 cm.

Domājams, ka sloksne aptīta apava augšdaļai,
to norāda lejpus aptinuma atrastais piesis.
Sloksnes gala caurumiņā varēja ievērt ādas

saiti sasiešanai. Apbedījums diemžēl postīts,
bet pēc senlietu fragmentiem var spriest par ta

piederību pie sabiedrības virsslāņa.
Ādas apavu fragmenti un apavu rotājumi

saglabājušies arī dažos bērnu kapos. Pie kat-

ras pēdas triju gredzentiņu grupiņa atrasta

Vampeniešu I 31. kapā, bet Laukskolas

470. kapā — pa zvārgulim. Domājams, ka tie,

tāpat kā sieviešu kapos, bijuši pie apavu ap-

sēja. Nelieli ādas apavu fragmenti atrasti tri-

jos bērnu kapos zem spirāles, kas apņēmusi

apavu virs potītes. Laukskolas 533. kapā sa-

glabājies apava fragments pat ar ievērtu sik-

sniņu. Par ādas apaviem liecina arī dažos zēnu

kapos atrastie pieši.

Atsevišķas spirāles atrastas desmit bērnu ka-

pos. Tās, tāpat kā pieaugušajiem, bijušas gal-
venokārt pa vienai — pie vienas pēdas. Rodas

jautājums, kāpēc gan spirāles rotājušas gal-
venokārt tikai vienas kājas pie kam tas

biežāk novērojams vīriešu kapos. Maz ticams,
ka spirālei varētu būt bijušas pieša funkcijas

(arī pieši šajā laikā bieži atrasti tikai pie vie-

nas kājas), jo, piemēram, Vampeniešu I

91. kapā, kur spirāles bija pie abām kājām,
konstatēts arī piesis. Drīzāk pieļaujams, ka ti-

kai vienas kājas apava rotāšanai ar spirāli bi-

jusi zināma nozīme apbedīšanas vai sadzīves

tradīcijās.

Pēc apavu fragmentiem un to rotājumiem vē-

rojams, ka sieviešu, vīriešu un bērnu kapos nav

būtiskas šo atradumu veidu atšķirības. Izšķi-

ramas divas atradumu grupas: I — apsēju galu

rotājumi ar 3—4 gredzentiņu grupiņu vai zvār-

guļiem, II — ādas apavu fragmenti ar šuvēm,

iegriezumos ievērtām siksniņām, kurus virs po-
tītes apņem siksniņā uzvērta spirāle vai sud-

raba sloksne, kā arī šim nolūkam lietotas atse-

višķas, siksniņās vērtas spirāles. I grupas at-

radumu skaitliski nedaudz — sešos sieviešu un

divos bērnu kapos, galvenokārt 11. gs. apbedī-
jumos. Dažos atrasti arī nelieli ādas fragmenti,
bet tuvāku norādījumu par apavu veidu nav.

Tie varēja būt gan pastalas veida, gan šūti



mīkstas kurpes veida apavi. To apsējam iz-

mantota pīta vai ceļos austa saite ar gala ro-

tājumu.
II grupas atradumi sastopami 43 vīriešu,

21 sievietes un 13 bērnu kapos. 11. gadsimta

apbedījumos tie reti (Vampeniešu I 9., 194.,

Laukskolas 282. kapā), galvenokārt atrasti 12.

un 13. gs. kapos. Šie atradumi jau liecina par

dziļu, virs potītes sasietu kurpes veida apavu

plašāku ieviešanos, kas varētu būt līdzīgi Kok-

neses 10./11.—12. gs. un Rīgas izrakumu 13.—

14. gs. slāņos atrastajiem mīkstajiem detajapa-

viem, kādi šajā laika bijuši izplatīti arī pla-
šākā teritorijā. 12 Šādi apavi atrasti ari Rīgā

atklātajos 13./14. gs. kuršu apbedījumos.13 Do-

mājams, ka ikdienā plaši tikuši lietoti arī pīti
lūku apavi.

12 Bebre 1983, 129. lpp.; 3. att.; Bebra 1986, 39.—

42. lpp.; 8. att.: 1.
13 Pavele 1959, 10., 15. att.
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Tabulas

1. tabula

Mežģītā pinuma jostas

Nr.
p.k.

Atrašanas vieta
Glabāša-

nas vieta
Izmēri,

cm

Jostas
„ ..

pļ a.

Pavedienu

tums, s.ka'ts

cm J°sta

Pavedienu

0,

mm

Piezīmes

Datē-

jums,

RS.

1 Laukskola, 37. kaps ZA VI 6,5X6,5;
6,8X7,5;

7,5X7,5

ap 6 142 0,3—0,4 jostas rajona zem važi-

ņām, 5 raksta varianti

(6. att.; I tab.: 2)

11.

u. c.

2 Laukskola, 74. kaps ZA VI

3 Laukskola, 87. kaps ZA VI

4,5x6,0

2X3; 3X3;

3,0X2,5

ap 6 1,0

0,8 1,0

sievietes kapa, jostas ra-

jonā zem važiņām

jostas rajonā virs važi-

ņām, platumā pārlocīta

11.

11.

4 Laukskola, 94. kaps ZA VI 5,8—6,0x24,0;

6X19 u. c.

6 82 0,7—1,0 virs važiņam, 7 raksta

variandi

11.

5 Laukskola, 97. kaps ZA VI 5X4; 6x8

u. c.

6 74 0,8—1,0 virs un zem važiņām,
2 raksta varianti, 5 cm

garas bārkstis (5. att.: 2)

11.

6 Laukskola, ZA VI

188.kaps
з,8X7,0

и. c.

0,8—1,0 jostas rajona zem važi-

ņām

12.

7 Laukskola, ZA VI

497. kaps
3X18; 3X19

u. c.

kopgarums
160

3 28 1—2 jostas rajonā virs važi-

ņām, atkārtojas viens

raksta variants, galos
10 cm garas bārkstis

(4. att.: 3)

11/12.

8 Zariņi, 8. kaps ZA VI 5X4; 5x10;

5X14; 5X24
5 42 1—2 jostas rajonā pie važi-

ņām, 3 raksta varianti,
11 cm garas bārkstis

(4. att.: 2)

11.

9 Vampenieši II, ZA VI

63. kaps

10 Vampenieši II, ZA VI

savrupatradums
101. kapa tuvumā

6X8; 6X5

u. c.

6x8;
6,0X7,5

8—9

6

140

70

0,8—1,0

1

jostas rajona pie važi-

ņām, 2 raksta varianti

(5. att.: 3)

2 raksta varianti

12.

11 Kābeles, 9. kaps LVM 3—4X7 ap 7 1—2 gala nobeigums ar

ievērtu riņķīšu rindu, ce-

laini un 5 cm garām
bārkstīm (5. att.: 1)

13.

12 Krimulda (Priedes, Igaunijas
14. uzkalniņš) ZA VI

1222: 5

2,0—2,5X

X10—16
ap 10 gala nobeigums ar

ievērtu riņķīšu rindu, ce-

laini un 3 cm garām
bārkstīm

12.
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2.

tabula

Ceļu

jostas
ar

bronzas

rotājumu
galos
un

I

grupas

celaines

Bronzas

rotājums

Nr. p.k.

Atrašanas vieta

Glabāšanas vieta

Izmēri,
cm

Ceļu skaits

Celaines veids

l>la-

ga-

tums,

rums,

cm

cm

elements

raksta

pamats

raksts

Piezīmes

Datī-
j

ums, gs.

1

Laukskola,
322.

kaps

ZA

VI

2,5X5,0

8

2,5

5

gredzentiņi
4

pavedienu

krustots

līklocis

jostas

rajona

11.

aukliņa

(8.

att.:

4)

2

Laukskola,
245.

kaps

ZA

VI

mezgls

un

bārkšu

fragments

6

skujaina

—

—
4

pavedienu

bārkšu

galiem

aplocīta
pie

adas

jostas

11.

aukliņa

stieple

(8.

att.:

1)

3

Laukskola, 334.

kaps

ZA

VI

1,6x5,0

1,6

5

riņķīši

grupā

iziris

līklocis

zem

ādas

jostas

krei-11.

pa

2

sajā

pusē

(I

tab.:

8)

4

Laukskola,
372.

kaps

ZAVI

3X5

3

5

riņķīši

velku

pavedieni

blīvs

bezraksta
riņķīšu

jostas

rajonā

zem

11.

vērums

naža

5

Laukskola,
374.

kaps

ZA

VI

1—2X6

8

svītraina, skujiņām
ar

—jostas

rajona

zem

va-

11./12.

žiņām

6

Laukskola,
454.

kaps

ZAVI

1,8X12,0

5

svītraina,skujiņām
ar

1,8

līdz

gredzentiņi
4

pavedienu
aukliņa

līklocis

jostas

rajonā

pie

ap-

ap

11.

12

roces

7

Vampe- nieši
I,

68.

kaps

ZAVI

1,5—1,8x3,5

5

1,8

līdz

spirālīšu

4

pavedienu
aukliņa

līklocis

jostas

rajonā

virs

ap

11.

13

posmi

šķirsta

pamatnes

F

(8.

att.:

2)

8

Vampenieši
I,

85.

kaps

ZAVI

1,6—3,5X15,0

9

svītraina

3,5

līdz

15

gredzentiņi
4

pavedienu
auk-

krustots

līklocis

jostas

rajonā

pie

cir-H-

Hņa

vja

(8.

att.:

3)

9

Vampenieši
I,

188.

kaps

ZA

VI

1—2

līdz
5

rinkīši

grupa
3

pavedienu
pīne

līklocis

postītā

kapā

frag-
ap

11.

pa

2

mentars;

pavedienu

gali

nobeigumā
atlo-

cīti

atpakaļ

riņķīšu

vērumā

10

Cēsis

LVM

58846,

2

X8

RDM

184

6

2

8

riņķīši

grupā
4

pavedienu
auk-

krustots

līklocis—
ap

11.

pa

2

liņa

11

Cēsis

LVM

58846,

1,5—2,0x10,0

RDM

184

о

skujaina

2

10

gredzentiņi
4

pavedienu

auk-krustots
līklocis—
ap

11.

liņa
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3. tabula

II grupas celaines ar dažādu pavedienu skaitu un ceļu pagriešanas kārtību

Nr. Atrašanās vieta;

p.k. glabāšanas vieta Izmēri, cm

Ceļu skaits, apraksts

velki

audi

Piezīmes

Datē-

jums,

gs.

malās rakstā

- I

Celaines ar abas puses vienādu, krasās atšķirīgu rakstu

1 Laukskola,
497. kaps;
ZAVI

2 Vējsturi,
27. kaps;
ZA VI

3 Vampenieši I,

31. kaps;
ZA VI

1,5x1,2 8, vilnas, dzeltenie, vilnas, brūni, vilnas, zem kaklariņķa, atkārto- 11.

un brūni sarkanīgi un dzel- brūni jas 1 raksta variants

teni (IX tab.: 1)
1,5x8,0 12, vilnas, sarka-vilnas, zem važtura, pārmijus 11.

nīgi sarkanīgi atkārtojas 2 raksta va-

rianti (IX tab.: 2)

1,2x100,0 4, vilnas, brūni un 8, vilnas, brūni un vilnas, 3 raksta varianti (IX tab.: 11.

dzelteni dzelteni brūni 3)

Celaines ar raksta labo un kreiso pusi

4 Laukskola,

83. kaps;
ZA VI

5 Laukskola,
94. kaps;
ZA VI

6 Laukskola,

94. kaps

7 Laukskola,
94. kaps;
ZA VI

8 Laukskola,

94. kaps
9 Laukskola,

97. kaps;
ZA VI

10 Laukskola,
161. kaps;
ZA VI

11 Laukskola,
161. kaps

12 Laukskola,
374. kaps;
ZA VI

13 Laukskola,
570. kaps;
ZA VI

14 Laukskola,
590. kaps;
ZA VI

15 Vampenieši I,
9. kaps;
ZA VI

16 Vampenieši I,
16. kaps;
ZA VI

17 Vampenieši I,
45. kaps;
ZA VI

18 Vampenieši I,
85. kaps;
ZA VI

19 Vampenieši I,
88. kaps;
ZA VI

1,3x6,0 2, vilnas, zili 10, linu un vilnas, vilnas, zem saktas, 2 raksta va- 11.

zili un sarkanīgi sarkanīgi rianti, velki galā pa 8

pavedieniem sapīti bārk-

stīs (IX tab.: 4)
4x3—5; 4, linu un vilnas, 48, vilnas, zili vilnas, starp važiņām, 2 raksta

—

4x3 u. c. zili sarkanīgi varianti, raksts ielasīts

(I tab.: 3; X tab.: 4)
2,2X7,0; 4, linu un sarka-20, vilnas, sarka-vilnas, pie kaklariņķa, 1 raksta Ц.

2,2x2,4 nīgi vilnas nīgi sarkanīgi variants, raksts ielasīts

u. с. (IX tab.: 11)
1,8X55,0 4, linu un sarka- 16, vilnas, sarka-vilnas, pie kaklariņķa, 1 raksta Ц.

u. c. nīgi vilnas nīgi sarkanīgi variants, raksts ielasīts

(IX tab.: 9)
1,5x2,0 4, linu un sarka- 12, vilnas, sarka- linu uz krūtīm, 1 raksta va- Ц.

nīgi vilnas nīgi riants (IX tab.: 5)
1,5x5,0 4, linu un vilnas 10, linu un vilnas linu virs važtura, raksts iziris 11.

2x5 u. c. 4, linu un vilnas 20, linu un zili vil- vilnas, zem kaklariņķa, 1 гак- Ц.
nas sarkanīgi sta variants, raksts iela-

sīts (IX tab.: 7)

1,5x9,0 u. c. 4, linu un sarka- 10, linu un sarka- linu zem kaklariņķa, 1 raksta

nīgi vilnas nīgi vilnas variants, raksts ielasīts

(I tab.: 7; IX tab.: 8)

2x6; 4, linu un zili vil- 24, linu un zili vil- vilnas, zem kaklariņķa un pie- Ц.

2x4; nas nas sarkanīgi kariem, piešūta vilnas

2x3 u. c. 2/2 audumam, raksts

ielasīts (X tab.: 1)

1x2; — linu un zili vilnas vilnas, pie saktas, raksts ielasīts 12.

1,0x1,5 sarkanīgi
u. c.

2x3; 4, vilnas, zili 20, linu un zili un vilnas, 1 raksta variants, raksts 11./12.
1,5x1,5 sarkanīgi vilnas sarkanīgi ielasīts (IX tab.: 10)

sīki — linu un zili un sar- — — 11.

fragmenti kanīgi vilnas

4x6 8, linu un zili vil-46, linu un zili vilnas, zem važiņām, 1 raksta 11.

nas vilnas pārmijus variants, raksts ielasīts

4 sarka- (X tab.: 3)

nīgi un

4 dzel-

teni

1,5x1,0 linu un vilnas linu un vilnas vilnas, pārlocīta, neskaidra 11.—12.

sarkanīgi

1X3 linu un vilnas linu un zili un sar- linu — ap 11.

kani vilnas

2x5—10 4, linu un zili 20, linu un zili vil- vilnas, raksts ielasīts 11.

vilnas nas pārmijus (IX tab.: 6)
sarkanīgi

un dzel-

teni



3. tabulas nobeigums

4. tabula

Nātni audumi sieviešu kapos

67

I i

20 Vampenieši I,
93. kaps;
ZA VI

21 Zariņi,
8. kaps;
ZA VI

22 Krimulda;

LVM, RLB
606

23 Krimulda;

LVM, RDM I

2906

24 Krimulda;

LVM, RDM I

2909

1 X8 u. c.

2,2X2,0

4X6;
1—2X12

2X2

2,6x1—2

4, linu un vilnas 10, linu un vilnas linu velku gali sapīti aukliņas
pa 4 pavedieniem

4, linu un vilnas 24—28, linu un zili vilnas, iziruši

vilnas sarkanīgi

4, linu un vilnas 40, linu un zili vil- vilnas, 2 raksta varianti, raksts

nas sarkanīgi ielasīts (X tab.: 2)

linu un vilnas linu un zili vilnas vilnas, piešūta audumam, iziruši

sarkanīgi

linu un vilnas linu un zili vilnas vilnas, 1 raksta variants

sarkanīgi

11—12.

11—12.

11—12.

Vienkrāsainas celaines ar reljefu rakstu

25 Laukskola,
168. kaps;
ZA VI

26 Krimulda;

LVM, RDM I

2909

1,3X1,5

1X6

4, vilnas, zili 9, vilnas, zili vilnas, 1 raksta variants

zili

2, vilnas, zili 9, vilnas, zili vilnas, piešūta skujainam 2/2 au-

zili dūmam, 1 raksta variants

(8. att.: 5; I tab.: 4)

11.

11—12.

Nr.

p.k.
,

.
Glabāša-

Atrašanas vieta
nas vieta Izmēri, cm

Teh-

nika

Auduma blīvums

1 cm
2, vērpuma
virziens

Piezīmes
Datējums,

RS.

■ I 5

'

1 Laukskola,
74. kaps

2 Laukskola,
80. kaps

3 Laukskola,
80. kaps

4 Laukskola,
83. kaps

5 Laukskola,
87. kaps

6 Laukskola,
94. kaps

7 Laukskola,
97. kaps

8 Laukskola,
107. kaps

9 Laukskola,
116. kaps

10 Laukskola,
118. kaps

11 Laukskola,
120. kaps

12 Laukskola,
176. kaps

13 Laukskola,
170. kaps

14 Laukskola,
183. kaps

15 Laukskola,
491. kaps

16 Laukskola,
497. kaps

17 Laukskola,
500. kaps

18 Laukskola,
529. kaps

19 Laukskola,
535. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

0,5x2,0

0,5X0,5

sīks

fragments
0,5X0,5

sīki

fragmenti
1,2X1,0

sīki

fragmenti
sīki

fragmenti
sīki

fragmenti
0,5x7,0

sīks

fragments
sīks

fragments
1,0X1,5

nospiedums

nospiedums

nospiedums

nospiedums

nospiedums

3X3

12—14x10—12

12—16X12

ap 20X 16

14—16 ZX12— 14 Z

ap 16 ZX12— 14 Z

ap 12x12

ap 16X14

14—16 ZX14—16 Z

ap 12 ZX8 Z

ap 12—14X12—14

12 ZX10 Z

ap 10X10

18—20x16—18

ap 10—12x10—12

14—16x12—14

14—16 ZX12 Z

pie saktas adatas virs važiņām

aprocē

virs važiņām pie celaines

aprocē

virs važiņām zem naža

pie atslēgām

aprocēs pie važturiem

pie piekariem

pie piekariem zem važtura

pie kaklariņķiem, balināts

pie kaklariņķiem

pie saktas adatām un piekariem

pie piekariem

pie kaklariņķa zem 2/1 auduma

pie saktas adatas

aprocē

saktā, zem kaklariņķiem un važ-

turiem

pie saktas adatām zem važtura

krūšu rajonā, balināts

11—12.

11—12.

12.

12.

11.

11/12.

11/12.

11.—12.

12.

12.
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4. tabulas nobeigums

5. tabula

Nātni audumi vīriešu kapos

3 4 5

20 Laukskola,
561. kaps

21 Laukskola,
569. kaps

22 Laukskola,
570. kaps

23 Laukskola,
593. kaps

24 Vampenieši I,

89. kaps
25 Vampenieši I,

110. kaps
26 Vampenieši II,

63. kaps

27 Vampenieši II,

76. kaps
28 Vampenieši II,

105. kaps
29 Rauši, 14. kaps
30 Rauši, 45. kaps
31 Rauši, 59. kaps
32 Rauši, 107. kaps
33 Rauši, 113.kaps
34 Rauši, 129. kaps
35 Zariņi, 8. kaps

36 Kābeles,
29. kaps

37 Lipši, 6. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

LVM

ZA VI

nospiedums

nospiedums

1,0x1,5—2,0

sīks

fragments

1X5; 1X1

1,0X1,5

1X3; 1X4;
1—2x7 u.c.

0,5X1,0
u. c.

2—6x2—8

nospiedums
nospiedums
nospiedums
0,5X1,0
0,5—1,0X1,5

nospiedums
nospiedums
1,0x1,5

u. c.

sīks

fragments
sīki

fragmenti

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
1/1

1/1

1/1
1/1

1/1

1/1

1/1

10— 12X 10—12

ap 10X10

12—14X12

12—14x12—14

ap 10X8

12—14 ZX12 Z

12x 14

12—14 ZX10— 12 Z

18—20x16

12—14x12—14

ap 16X14
12X8

12 ZxlO Z

ap 12X10

14—16 ZX12—14

s + z

12—14x12—14

20—24x20—24

pie saktas adatas

pie saktas adatas un važiņām

pie celaines saktas tuvumā

pie saktas adatas

pie piekariem, virs aproces, sa-

locījies divās kārtās

virs zvērādas (no paklāja)

pie saktas adatas virs važiņu

rotas, rotāts ar izšuvumu

(16. att.: 1)

aproce, virs naža

pie aprocēm, balināts

pie piekariem
pie piekariem

pie kaklariņķa

zem saktas apakšmalas
zem saktas augšmalas
pie piekariem
ik pēc 4 audiem mainās vēr-

puma virziens (II tab.: 1)
pie dzelzs važiņas

pie saktu adatām

12.

12.

12.

12.

11.

a.

12.

ii.

12.

12.

11/12.

11/12.
12.

12.

11.

11.

12—13.

12.

Nr.

р. к.
Atrašanas vieta

Glabāša-

nas vieta
Izmēri, cm

Teh-
nika

Auduma blīvums 1 cm
1,

vērpuma virziens
Piezīmes

Datējums,

gs.

1 Laukskola,
177. kaps

2 Laukskola,
192. kaps

3 Laukskola,
209. kaps

4 Laukskola,
277. kaps

5 Laukskola,
378. kaps

Ö Laukskola,
550. kaps

7 Laukskola,
568. kaps

8 Laukskola,
575. kaps

9 Vampenieši I,
73. kaps

10 Vampenieši I,
177. kaps

11 Rauši, 9. kaps

12 Rauši, 142. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

15X3

sīki

fragmenti
sīks

fragments
sīks

fragments
sīks

fragments
sīks

fragments
sīks

fragments
nospiedums

2X3 u. c.

sīki

fragmenti
sīks

fragments

1,0X2,5

14X 10

10—12X 10—12

20 ZX16 Z

14—16 ZX14— 16 Z

12—14 X 10—12

12X12

16—18X12

14X14

10X8

ap 14X12

12X8

ap 16X10

zem jostassprādzes

zem jostassprādzes un naža

zobena makstī

zem jostassprādzes

virs jostassprādzes, virs koka

pie slēdzenes, jostassprādzes,
naža

virs jostassprādzes

zem jcotassprādzes un riņķiem

pie dzelzs priekšmetiem jostas
rajonā
ugunskapā pie senlietu grupas

pie jostas riņķa

pie dzelzs priekšmeta, pierūsējis

11.

11.—12.

11.

11.

12.

12.

12.

12l

11.

11.—12.

12.—13.

12.—13.

13 Vējsturi,
54. kaps

14 Lipši, 80. kaps
15 Lipši,

82. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

4,0x1,5

u. c.

1X1

2X2

1/1

1/1

1/1

12—14 Zxl0—12 Z

14—16 ZX10—12 Z

16—18x14—16

pie dzelzs priekšmeta

starp vilnas audumiem

starp vilnas audumiem

11.

12.

12.
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Vilnas audumi sieviešu kapos
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Nr.

p.k.
Atrašanas vieta

Glabāša-

nas vieta Izmēri, cm

Teh- Auduma blīvums 1 cm
2,

nika vērpuma virziens Piezīmes
Datējums,

1

2

3

4

5

6

7

Laukskola,
126. kaps
Laukskola,
233. kaps
Vampenieši I,
9. kaps
Vampenieši I,
81. kaps

Vampenieši I,
88. kaps
Vampenieši II,
25. kaps
Rauši, 102. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

4x5 u. c.

1X2

2X3

nospiedums
1,2X3,5

nospiedums

sīks

fragments
2X2

10—12x8

10 ZX10 Z

ap 16X10

14—16x12—14

20—24x16—18

7X6

16—18X12—14

jostas rajona zem rokas, sakro-

kojies
virs un zem kreisās aproces

jostas rajonā svārku iekšpusē

jostas rajona vilnas svārku

iekšpusē, ar vīli (16. att.: 2;
II tab.: 4, 5)
jakas kakla apmales iekšpusē

zem zvārguļiem

pie piekariem, patinējies

11.—12.

11.—12.

Nr. ,
,

p ķ Atrašanas vieta
Glabāšanas

vieta
Izmēri,

cm

Teh-
nika

Auduma blīvums 1 cm
2,

vērpuma virziens Piezīmes
Datējums,

ßs.

1 I 5

1

2

3

4

о

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

Laukskola,
74. kaps
Laukskola,
116. kaps
Laukskola,
495. kaps
Laukskola,
507. kaps
Laukskola,
529. kaps
Laukskola,
535. kaps
Laukskola,
561. kaps

Laukskola,
569. kaps
Laukskola,
593. kaps
Kābeles,
25. kaps

Vampenieši II,
100. kaps
Vampenieši II,
111. kaps

Krimulda

Laukskola,
77. kaps

Laukskola,
80. kaps
Laukskola,
83. kaps

Laukskola,
183. kaps

Laukskola,
183. kaps
Laukskola,
191. kaps

ZA VI 6x8

ZA VI sīks

fragments
ZAVI 1x2

ZA VI sīks

fragments
ZA VI 2X2

ZA VI sīks

fragments
ZAVI 1,5X1,0

ZA VI sīks

fragments
ZA VI sīks

fragments
LVM; 3X2

RDM I u. c.

2218b

ZA VI 2X3

u. c.

ZA VI 5X6

LVM, RDM I 0,5—2,0X
2907 XI0,0

ZA VI sīks

fragments
3X5

ZA VI sīks

fragments
ZA VI 3X6;

3X4

u. c.

ZAVI 1,0-1,5x5,0

ZA VI 2x4

ZAVI 1—6x100;
6X7 u. c.

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

8 ZX6 Z

10—12 ZxlO Z

10 ZX6 Z

10 ZX8 Z

10—12 ZX10—12 Z

8 ZX6 Z

10 ZX8 Z

10 ZX8 Z

10 ZX8 S

10 Zx8 Z

6—8 ZX4—6 Z

10—12 Zx 10—12 Z

8—10 Zx8—10 Z

10—12 ZX8— 10 Z

8—10 ZX8 Z

10—12 ZX10—12 Z

8 Zx6 Z

10—12 Zx8 Z

zem apbedījuma, paklājs

iesprausta sakta

iesprausta sakta

pie saktas adatas

pie gredzena, brūns

zem saktas augšmalas pie

važiņām
zem saktas augšmalas, au-

dumam atliekta maliņa, pie-
šūta cilpa (IV tab.: 6)

zem saktas augšmalas

pie saktas adatas

brungans, uzvelts

zem kājautiem, rūtains, vel-

kos un audos pamīšus vilnas

un linu pavedieni

ietīts ugunskapa saturs

zem apbedījuma villaine ar

gala celaini (21. att.: 2)
zem saktas, kaklariņķiem,

važiņām, velkos zils, audos

brūns, ar vīli

pie iegurņa starp važiņu ga-

liem, pārlocīts, ar piešūtu
aukliņu

paklājs zem apbedījuma

krūšu rajonā, virs un zem

stilbu kauliem, pie rotām,

jaka (III tab. 1, 2)

11.

12.

12.

12.

12.

12.

11/12.

12.

12.

13.

11/12.

11.

11.—12.

11.

11.

11.

11.

11.

II.



7. tabulas turpinājums
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1 I 5 I

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Laukskola,
191. kaps
Laukskola,
232. kaps

Laukskola,
491. kaps
Laukskola,
495. kaps

Laukskola,
495. kaps
Laukskola,
495. kaps
Laukskola,
497. kaps
Laukskola,
529. kaps
Vampenieši I,
15. kaps
Vampenieši I,
17. kaps
Vampenieši I,
43. kaps
Vampenieši I,
53. kaps
Vampenieši I,
147. kaps
Vampenieši I,
165. kaps
Vampenieši II,
20. kaps
Vampenieši II,
76. kaps
Vampenieši II,
78. kaps
Vampenieši II,
83. kaps
Vampenieši II,
100. kaps
Vampenieši II,
117. kaps
Zariņi, 8. kaps

Zariņi, 8. kaps
Zariņi, 8. kaps

Zariņi, 8. kaps

Zariņi, 37. kaps
Zariņi, 37. kaps
Rauši, 5. kaps

Rauši, 5. kaps

Rauši, 67. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

sīks

fragments
2X3

3x5 u. c.

6X3; 1X3

u. c.

5X13

2—4X4

7X14; 2X5

u. c.

1X2

sīks

fragments
1—2X4

1—2X15

1X2—3

nospiedums

4X2 u. c.

4X4

2,5X3,0

2—3x5 u. c.

1—2X4 u. c.

2—4x4—5

u. c.

1X15

5—7X14

u. c.

4—10X4—7

6,5X7,0
2—20X

X5—11
1—2X12

2—3X12
3X8

sīks

fragments
2X5; 4X3

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2
2/2

2/2

8—10 Zx6—8 Z paklājs zem apbedījuma

10—12 Zxl0—12 Z paklājs zem apbedījuma

10—12 ZX8—10 Z pie iegurņa zem važiņu ga-
liem un naža

8 —10 Zx7—8 Z virs un zem važiņām, zem

naža, iesprausta saktas

adata

10—12 ZxlO—12 Z zem iepriekšējā, salocījies

6 Zx5—6 Z paklājs zem apbedījuma

8—10 ZX7—8 Z pie kaklariņķiem, zem naža,

sakrokojies
10—12 Zx8—10 Z pie iegurņa zem važiņām,

zilgans
8—10 Zx8 Z eģei piešūta svītraina celaine

12ZX10Z zem apbedījuma virs tāsīm

paklājs
7 —8 ZX6—7 Z zem kaklariņķiem, sakroko-

jies 4 kārtās, zilgans
10—12 Zx8—10 Z krūšu rajonā zem važiņām

ap 10X8 pie saktas apakšdaļas zem

piekariem
8— 10 Zx4—6 Z ar vīli paralēli audiem, salo-

cīts

10—12 Zx8—10 Z maisveida eģei piešūta ce-

laine, brūngans
12—14 ZX 10—12 Z zem naža

10—12 Zx 10—12 Z zem kaklariņķiem

10—12 Zx8—10 Z zem pakavsaktas, divās kār-

tās

10—12 Zx8—10 Z pie važiņām

8 ZX6 Z —

8—10 šķeterēts iegurņa rajonā, brūngans

S X8—10 Z

10—12 Zx8—10 Z sakrokojies, ar maisveida eģi
6—8 Zx6 Z paklājs, gaiši brūngans

10—12 ZX8—10 Z ar ķīļveida iešūvi, brūngans
(II tab.: 7)

6—7 ZX6 Z —

12—16 ZX12— 14 Z

8—10 ZX6—8 S pie važiņām, brūngans
10—12ZX10Z pie važiņām

10—12 ZX8 Z —

11.

11.

12.

12.

12.

12.

11712.

12.

11.

rt

11.

11.

12.

11.

12.

11.

11.

2. puse
12.

11712.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

11.

49

50

51

52

Rauši, 71. kaps

Lipši, 6. kaps

Rauši, 44. kaps

Reznes, 2. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

u. c.

1X2

sīks

fragments
8X6

2—5X2—5

2/2

2/2

2/2

2/2

8—10 šķeterēts brūngans
SX 12—14 Z

10—12 Zx8—10 Z pie važiņām

12—14 ZxlO Z u. c. eģes malai piešūta svītraina

celaine (III tab.: 3)
8 šķeterēts Sx8—10Z zem galvasrotas

11.—12.

13.

11.—12.

13.

53

54

Krimulda

Krimulda

LVM,
RDM I

2908

Igaunijas
ZA VI

1255

u. c.

1X2—10;

3X8;
1,5X3,0
3X9 u. c.

2/2

2/2

2/2

7—8 Zx5—6 Z tumšbrūns

6 šķeterēts Sx9—10 Z

4—5 ZX3—4 Z —

11.—12.

11.—12.

55 Allaži, 3. kaps Igaunijas
ZA VI

1951: 2

2X10 2/2 16—18 ZXl0—12 S zem važiņu rotas 11.—12.

56 Tīnūži LVM,

RDM I

1118

sīks

fragments
2/2 10-12 ZX8—10 Z

— 11.—12.

57 Kābeles,
42. kaps

LVM 3X6 2/2 10—12 Zx8—10 Z tumšbrūns 13.



71

7. tabulas turpinājums

1 I 5 I

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Laukskola,
80. kaps

Laukskola,
83. kaps

Laukskola,
94. kaps

Laukskola,
94. kaps

Laukskola,
116. kaps

Laukskola,
495. kaps

Laukskola,
529. kaps

Laukskola,
569. kaps

Laukskola,
590. kaps

Vampenieši I,
6. kaps

Vampenieši I,
16. kaps

Vampenieši I,
56. kaps

Vampenieši I,
176. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

2X5; 4X1

u. c.

1,0X1,5

u. c,

5— 12X

X20—44

u. c.

2X4 u. c.

sīki

fragmenti

sīki

fragmenti

4X5

2—5X12

1X3 u. c.

2X4 u. c.

3,0X3,5

sīks

fragments

0,6X3,0

2/2
sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains
2/2

sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains
2/2
sku-

18—20 Zxl2—14 S

14—16 ZX12— 14 S

16—18 ZX14—16 S

20—30 ZX14— 16 S

14—16 ZX13— 14 Z

14—16 ZX12— 14 S

14—16 ZX10— 12 S

14—18 ZX12— 14 S

14—16 ZX12— 14 S

18—20 ZX12— 14 S

14—16 ZX12—14 S

zem važtura, važiņām, pie-
kariem

virs važiņām

sainī pie jostasvietas, zilgans

zem važiņām

zem važiņām

zem naža

pie iegurņa zem važiņu gala

iegurņa rajonā pie važiņu

gala

pie villaines

zem kaklariņķiem, naža, va-

žiņām, zilgans, velku vir-

zienā paralēlas krokas

zem kaklariņķiem, salocījies

pie piekariem

uzšūts šķeterēts pavediens

11.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

12.

I1./12.

10/11.

11.

11.

11.

71

72

73

74

75

76

77

Vampenieši II,
29. kaps

Vampenieši II,
63. kaps

Vampenieši II,
105. kaps

Zariņi, 8. kaps

Rauši, 107. kaps

Vējstūri,
27. kaps

Tīnūži

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

LVM

2X4

u. c.

2X5; 2X4

u. c.

sīki

fragmenti

5—12x2—6

u. c.

nospiedums

1,0—2,5x7

2X3; 2X6

jains
2/2
sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains
2/2
sku-

jains

12—14 ZX8—10 Z

16—18 ZX 12—14 S

18—22 ZX12— 14 S

ap 16 ZX12— 14 S

14—16 ZX12— 14 S

16—20 ZX10—12 S

zem važiņām

zem važtura un važiņām

pie važiņām

pie iegurņa, zilgans

pie piekariem

pie važiņām, brūngans

zilgans

11.

12.

12.

11.

12.

11.

11—12.

78 Krimulda LVM,

RDM I

2908

2X8; 3X9 2/2
sku-

jains

12—14 ZX 11 — 12 S ar maisveida eģi 11.—12.

79 Krimulda

(Ķizbele)
LVM,
RDM I

1477b

sīks

fragments
2/2
sku-

jains

14—16 ZX12—14 S 11.—12.

80 Krimulda LVM,

RDM
298

1X6 2/2
sku-

jains

14—16 ZX12— 14 S 11—12.

81 Krimulda LVM, RLB

607, 608,
610

sīki

fragmenti
2/2
sku-

jains

16—18 ZX10—12 S 11.—12.

82 Krimulda LVM,
RDM I

2906

1—3X8;

3X5
u. c.

2/2
sku-

jains

12—16 ZX12—14 Z ar sašūtām maisveida eģem,
paralēli audiem vīle, tai pie-
šūta celaine

11—12.
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8. tabula

Fragmenti, kas sašūti no divās dažādās tehnikās austiem audumiem
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1 I 3 5

83

84

85

86

87

88

89

90

Laukskola,
80. kaps

Laukskola,
94. kaps

Laukskola,
491. kaps

Laukskola,
495. kaps

Vampenieši I,
45. kaps

Krimulda

Laukskola,
118. kaps
Laukskola,
183. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

Igaunijas
ZA VI

1161: 3

ZA VI

ZA VI

nospiedums

1,5X2,0

sīki

fragmenti

1X2

sīki

fragmenti

nospiedums

1,5X1,5

6X16;
2X5

2/2
romb-

veida

2/2
romb-

veida

2/2
romb-

veida

2/2
romb-

veida

2/2
romb-

veida

2/2
romb-

veida

2/1

2/1

16—18ZX16—18 Z zem piekariem pieruscjis,
raksta vienība 26/16 (II tab.:

2)
pie važiņām

16—20ZX14—16 Z pie naža, raksta vienība

20/18

14— 16ZX12—14 Z pie važiņām, raksta vienība

18/20 (II tab.: 6)

ap 18—20x8—10 zem važtura

10—12 Zx6—7 S zem važiņām

10 Zx6—7 S zem važiņām, zilgans

11.

11.

11/12.

12.

11.

11.—12.

11/12.

11.

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Laukskola,
497. kaps

Vampenieši II,

117. kaps
Rauši, 71. kaps

Rauši,
101. kaps
Zariņi, 37. kaps

Kābeles, 4. kaps

Kābeles,
32. kaps

Kābeles,
42. kaps

Krimulda

Laukskola,
94. kaps
Laukskola,
206. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

LVM,
RDM I

2200"

LVM,
RDM I

LVM,
RDM I

2235P

LVM,
RDM I

2908

ZA VI

ZA VI

u. c.

4X8

1 X3 u. c.

6X7 u. c.

1,5X1,0;

1,5X1,0

1,5X5,0

3—4X11

2—3X7

3—4X5

1,5X2,0

2—5X 10

0,8X1,0

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1 +

+ 1/2

2/1 +

+ 1/2

10—12 Zx5—6 Z zem kaklariņķiem, ar malas

eģi, pie tās rakstaina celaine

(13. att.: 6)
10ZX8S —

12—14 Zx8 S pie važiņām, zilgans
10—12 Zx6—8 S audi vaļīgi savērpti

10—12 šķeterēts SX paralēli audiem vīle,
Xl0—12 Z piešūta celaine

10—12 Zx6 S tumšbrūns, velkos nātnu pa-
vedienu svītras

10 Zx6 S brūngans

6—8 šķeterēts SX brūngans
X10—12 Z

8—10 ZX6 S ar malas eģi (13. att.: 7)

16—18 ZX18—24 Z sainī

18—22 ZX9—10 Z pie važiņām

11./12.

11.

11.—12.

11.

11.

13.

13.

13.

13.

11.

11.

102

103

Laukskola,
141. kaps
Zariņi, 8. kaps

ZA VI

ZA VI

1—2x5—6

u. c.

6—28X

X5—15;
2—17x2—9

u. c.

rie-

vai-

nais

2/1 +

+ 1/2

2/1+

+ 1/2

18—20ZX18—20 Z zem kājautu rotājuma pušķa
lejpus ceļgala

16—20ZX10—12 Z pie iegurņa, sašūts, savieno-

jot vīli paralēli audiem ar

sākuma eģi (16. att.: 6;
II tab.: 3)

11.

11.

104 Cesu apkārtne,
savrupatradums

Igaunijas
ZA VI

2/1 +

+ 1/2
11.—12.

Nr.

р. к.

Atrašanas

vieta

Glabāša- Fragmentu

nasvieta stāvoklis kapā;

izmēri, cm

Teh-

nika
Auduma blīvums 1 cm2,

vērpuma virziens Piezīmes
Datējums,

gs.

1 I 5 I

1 Laukskola,
94. kaps

ZA VI saini virs

jostasvietas
5— 10Х

Х20—44

2/2

un

2/1

10—12 ZX8— 10 Z

14—16 ZX10— 12 Z

malu eģes sašūtas paralēli vel-

kiem

abi audumi zili, ar vēluma pa-
zīmēm

11.



8. tabulas nobeigums

9. tabula

Vilnas audumi vīriešu kapos
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1 I I 5

2

3

Čiekuri,
kalniņš

Kābeles,
23. kaps

3. uz- ZA VI

ZA VI

ugunskapa
1—8x7—13

5—8X1—8

2/2
un

1/1

2/2
sku-

jains

8—10 šķeterēts
SX7—8 Z

10—12 ZX6—7 Z

18—20 ZX14—16 S

malu eģes sašūtas paralēli vel-
kiem

sašūts paralēli audiem ar ceļu

sākuma eģi, šujot veidotas ielo-

ces, zils (II tab.: 10, 11)

12.

12/13.

4 Krimulda LVM,

RDM I

2907

1—5X25

un

1/1

2/2
sku-

jains

12—14 Zx6—7 S

20—22 ZX12—14 S

sašūts paralēli velkiem ar malas

eģi, gaišs
sašūts paralēli audiem ar vīli,
zils

11/12.

un

2/2 8—12 ZX8—12 Z sašūts paralēli velkiem ar ma-

las eģi, zils (II tab.: 9)

Nr.

р. k. Atrašanas vieta
Glabāšanas

vieta

I zmeri,

cm

Teh- Auduma blīvums 1 cm 2,

nika vērpuma virziens
Piezīmes

Datējums,

RS.

1 I I 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Laukskola,
105. kaps

Laukskola,
182. kaps
Laukskola,
192. kaps

Laukskola,
452. kaps
Laukskola,

537. kaps
Laukskola,
68. kaps
La ukskola,
105. kaps
Laukskola,
119. kaps
Laukskola,
159. kaps
Laukskola,
174. kaps
Laukskola,
192. kaps

Laukskola,
192. kaps
Laukskola,
192. kaps

Laukskola,
192. kaps

Laukskola,
220. kaps
Laukskola,
234. kaps
Laukskola,
286. kaps

Laukskola,
350. kaps
Laukskola,
395. kaps
Laukskola,
423. kaps
Laukskola,

452. kaps
Laukskola,
496. kaps
Laukskola,
525. kaps
Laukskola,
537. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

3X4

sīks

fragments
sīki

fragmenti
1X4 u. c.

sīki

fragmenti
sīks

fragments
1X2

sīks

fragments
2X3 u. c.

1X2

4X2;
4X1

1,0X1,5

2X6; 1X2

u. c.

2,0X2,5

з,0X2,5

4X7 u. c.

5x6 u. c.

2x5 u. c.

3X4; 1X3

и. c.

4X9; 4X6

siks

fragments
sīks

fragments

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

10—12 Zx6—7 Z

10—12 ZX8— 10 S

10—12 ZX8— 10 Z

6—7 ZX5—6 Z

6—8 ZX6—8 S

10—11 ZX6—7Z

8 ZX6 Z

8 ZX6 Z

10 ZX8 Z

10 ZX8—9 Z

10—12 šķeterēts

SX8— 10 Z

12 ZX10 S

12—14 ZX 10 Z

8—9 šķeterēts !

X6-7 Z

10—12 ZX8—10 Z

8—10 Zx6 S

8—10 ZX6 Z

10 ZX8 Z

10 ZX8 Z

6 ZX5 Z

5—6 ZX7—8 S

10—12 ZX8— 10 Z

12 ZX10 Z

8 ZX6 Z

zobena maksts izklājums
nekrāsots, gaišs
zem jostassprādzes

zem cirvja un naža zem ap-

bedījuma
zem cirvja

zem jostas, virs zvērādas un

koka

zem piekara

zem zobena gala, virs koka

paklāja, salocījies

pie pakavsaktas

zem zobena

zem jostas apkalumiem zem

apbedījuma

pie un virs labā augšstilba

kaula, svītrains velkos, ar

maisveida eģi (13. att.: 5)

zem važiņas virs labā augš-
stilba kaula, brūns
virs labā iegurņa, ar mais-

veida eģi
SX zem pieša

! zem jostas riņķa

zem jostas, virs iegurņa, zem

gredzena
krokās zem jostas, zem sak-

tas

krokās zem jostas, brūngans

ap jostas piekaru

zem cirvja

zem apkalumiem un jostas-
sprādzes, krokās, zilgans
zem jostas apkalumiem, virs

koka, brūngans
zem cirvja

zem apbedījuma, virs koka

11.

12.

11.—12.

12.

12.

11./12.

11.

12.

11.

11.—12.

11—12.

11/12.

11.—12.

11.—12.

11.

11712.

10711.

п.

ii.

12.

11.

12.

12.

12.
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1 I I 5 I

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Laukskola,
537. kaps
Laukskola,
541. kaps

Laukskola,
550. kaps
Laukskola,
568. kaps

Laukskola,
588. kaps
Vampenieši I,
22. kaps
Vampenieši I,
24. kaps

Vampenieši I,
44. kaps
Vampenieši I,
44. kaps
Vampenieši I,
44. kaps

Vampenieši I,
55. kaps

Vampenieši I,
111. kaps

Vampenieši I,
144. kaps
Vampenieši I,
177. kaps
Vampenieši I,
177. kaps

Vampenieši I,
194. kaps
Vampenieši II,
13. kaps
Vampenieši II,
74. kaps

Rauši,
69. kaps

Rauši,
110. kaps
Rauši,
142. kaps
Rauši,
145. kaps
Rauši,
152. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

3X4

1,5x2,0

sīks

fragments
nospiedums

nospiedums

nospiedums

nospiedums

sīki

fragmenti
sīki

fragmenti
3X6

sīks

fragments

1X2 u. c.

1,5X4,0;
1X3

sīks

fragments
2X3

2X3; 2X2

u. c.

2X4

2-3X4;

1,5x3,5

5X4; 3X2

2X5

nospiedums

2,0X1,5

4x8; 4X17

u. c.

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

8—10 šķeterēts

SX8—10 Z

14—16 ZX6—8 S

6—8 ZX5—6 Z

10—12 ZX8—10 Z

8 ZX6 Z

8 ZX6 Z

8—10 ZX6—8 Z

10—12 ZX 10—12 Z

14 šķeterēts SX

X12— 14 Z

10 Zx8—10 Z

ap 5x4

ap 10 ZxlO Z

8—10 Zx8—10 Z

10—12 ZX10—12 Z

4 ZX2 Z

10 ZX8 Z

10 ZX6—8 Z

10—12 ZX8 Z

12 ZX6—8 Z

8—10 Zx8—10 Z

7—8 ZX6 Z

10 ZX10 S

8 ZX8 Z

virs cirvja un šķēpa

iesprausta pakavsakta, zil-

gans
pie cirvja, zem linu auduma

pie šķēpa

pie šķēpa un cirvja

pie cirvja

jostas rajonā

zem jostas piekariem, zil-

gans

pie jostas apkalumiem, zil-

gans

virs kažokādas, brūngans

zem šķēpa

jostas apkalumu kreisajā

pusē
ugunskapā pie senlietu gru-

pas

ugunskapā pie senlietu gru-

pas
audos pārmijus viens tumšs,
viens gaišs pavediens

(13. att.: 4)

zem jostas virs nātnā

auduma

pie jostas riņķiem

pie jostas, ar maisveida eģi
un divām uzšūtām pave-
dienu šķipsnām

virs koka paklāja

zem šķēpa

iesprausta pakavsakta

virs koka paklāja

12.

12.

12.

12.

12.

11.

11/12-

11.

10/11.

11.

12.

11.—12.

11.—12.

11.—12.

12.

11.

12.

12/13.

12.—13.

12.

11.

48

49

50

51

Rauši,
152. kaps

Vējsturi,
3. kaps

Vējsturi,
54. kaps

Lipši, 80. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

3X4 u. c.

2X6

2X3

5X6

2/2

2/2

2/2

2/2

8—10 ZX6 S

12 šķeterēts

SX10—12 Z

8—10 ZX8— 10 S

10—12 ZX10 Z

zem jostas, virs koka pa-

klāja

iesprausta sakta, salocīts trīs

kārtās, rotāts

iesprausta sakta, velkos

brūni, audos zili pavedieni

11.

11.

11.

12.—13.

52 Lipši, 82. kaps ZA VI 15x13—16;

4—12x74

u. c.

2/2 10—12 ZX8—10 Z svārku piedurknes fragments

ar vīli, fragments ar iešūtu

celaini (16. att.: 7, 11;
II tab.: 8)

12.

53 Lipši, 82. kaps ZA VI 3X4; 5X5 2/2 6 Zx5—6 Z svītrains: 3 cm brūns, 3—

4 cm gaišs

12.

54

55

Cēsis, 2. kaps

Kābeles, 1. kaps

ZA VI

LVM,

RDM
21971

2X3

4—5ХП

u. c.

2/2

2/2

9— 10 Zx8—10 Z

10— 12 Zx8—10 Z

iesprausta pakavsakta

salocīts vismaz 3 kārtās,

brūngans

11—12.

13.

56 Krimulda Igaunijas
ZA VI

1161:169

sīks

fragments
2/2 10—12 ZX8—10 Z pie jostassprādzes 11.—12.

57 Laukskola,
168. kaps

ZA VI 2,5X3,5;
2X2

2/2
sku-

jains

16—18 ZX14—16 S jostas rajonā, zilgans, ar

maisveida eģi

11.
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1 I 3 I 5 I

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Laukskola,
179. kaps

Laukskola,
209. kaps

Laukskola,
350. kaps

Vampenieši II,
74. kaps

Krimulda

Laukskola,
5S8. kaps
Vampenieši II,
65. kaps

Rauši,
110. kaps
Kābeles, 3. kaps

Kābeles, 7. kaps

Kābeles, 7. kaps

Kābeles,
13. kaps

Krimulda

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

LVM,
RDM I

29Ü9

ZA VI

ZA VI

ZA VI

LVM,

RDM I

2199'

LVM,
RDM I

2202w

LVM,
RDM I

2202w

LVM,
RDM I

2207c

Igaunijas
ZA VI

1161:45

1,0X1,5

1,5x2,5

4X5

1,5X3,5

1
— 13X1—6

1,2X4,0

2-3X4

u. c.

6X12

u. c.

3X5

5X6

sīks

fragments

2—ЗХ6

sīks

fragments

2/2
sku-

jains
2/2

sku-

jains
2/2

sku-

jains

2/2
sku-

jains
2/2

sku-

jains
2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

16—18 ZX14— 16 S

14—16 ZX12— 14 S

16—18 ZX12— 14 S

14—16 ZX10— 12 S

18—20 ZX14—16 S

12 Zx8—10 S

10—12 Zx6 S

12 ZX8 S

12—14X 12

20—24 ZX6—8 S

12 ZX8 S

12 ZX 10 S

10—12 ZX8— 10 S

zem jostassprādzes, pierūse-
jis

pie jostas apkaluma, oksidē-

jies

iesprausta saktas adata, zil-

gans

pie jostas

ar ceļu sākuma eģi, tai pie-
šūta celaine (13. att.: 2;
I tab.: 4)
virs kājauta rotājuma spirā-
les

zem jostassprādzes, ar velku

pusi uz augšu, velki ļoti

vāji savērpti
audumu ietver josta, velku

puse uz augšu, sakrokojies
stipri uzvelts, brūngans

tumšbrūns

tumšbrūns

zem spirālēm jostas rajona,
stipri uzvelts, brūngans

11.—12.

11.—12.

12.

11.

I. puse

II.—12.

12.

11.

12./13.

13.

13.

13.

13.

ap 12.

ņ

T

Ļ. Atrašanas vieta
Glabāša-

nas vieta

Izmēri,

cm

Teh- Auduma blivums 1 cm
2,

nika vērpuma virziens
Piezīmes

Datējums,

KS.

1 I г 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vampenieši II,
114. kaps
Laukskola,
82. kaps
Laukskola,

96. kaps
Laukskola,
146. kaps
Laukskola,
156. kaps

Laukskola,
245. kaps
Laukskola,
322. kaps
Laukskola,
432. kaps
Laukskola,
460. kaps
Laukskola,
472. kaps
Vampenieši I,
7. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

sīks

fragments
sīks

fragments

1,5X1,5

sīki

fragmenti
2X2 u. c.

4X8

1X1

1 X3; 3X2

1X3; 3X4

u. c.

1X4; 2X3

u. c.

2X5;
1,5X6,0

u. c.

1/1

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

16 ZX14 Z

12 ZxlO Z

8—10 Zx8—10 Z

14—16 ZX10— 12 S

10 ZX8 Z

10—12 ZX10 Z

8 ZX8 Z

10 ZX10 Z

10 ZX8 Z

8—10 Zx8 Z

iesprausta pakavsakta

skeleta augšdaļā

pie piekariem virs aproces

pie kaklariņķa, svārku kakla ap-
males fragments ar rotājumu

iesprausta pakavsakta

zem jostas apkaluma

zem saktas, zem aproces

krūšu rajonā, svārku kakla ap-
males fragments ar rotājumu
svārku kakla apmales frag-

ments ar rotājumu
svārku kakla apmales frag-
ments ar rotājumu
svārku kakla apmales fragments

ar rotājumu, zilgans (16. att.:

8)

12.—13.

11.—12.

11/12.
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10. tabulas nobeigums

11. tabula

Brunču cilpu veidi

1 I I 5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Vampenieši I,
9. kaps

Vampenieši I,
14. kaps
Vampenieši I,
36. kaps
Vampenieši I,
39. kaps
Vampenieši I,
41. kaps
Vampenieši I,
68. kaps

Vampenieši I,
70. kaps

Vampenieši I,
81. kaps
Vampenieši I,
81. kaps
Vampenieši I,
85. kaps
Vampenieši I,
88. kaps

Vampenieši I,
88. kaps

Vampenieši I,
93. kaps

Vampenieši I,
132. kaps
Vampenieši I,
195. kaps

Vampenieši II,
9. kaps
Vampenieši II,
75. kaps
Rauši, 35. kaps
Rauši, 102. kaps
Vampenieši I,
126. kaps

Vampenieši II,
9o. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

1X5; 1X6;

2x3; 3X14

u. c.

2,5X2,5;
2,5X3 u. c.

4—5X7;
3X8 u. C.

sīki

fragmenti
1X2

2,5X3,0

1,5X2,0

2X3 u. c.

0,5—1,5x4,0

1X3; 1X2

u. c.

20X27

20X27

3—5X26;
10X12

2X3

2X3 u. c.

1 X7 u. c.

2X3

1X2

3X5

1,5x3,5;
1 X12 u. c.

2,5X2,5;
1—2x3

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2
2/2

2/2
sku-

jains

2/2
sku-

jains

10—12 ZX10 Z

10—12 šķeterēts
SX8—10 Z

12 ZX 10 Z

10—12 ZX10 Z

8 ZX6 Z

10 Zx8 Z

7—8 ZX6—7 Z

10—12 ZX8 Z

12—14 ZX10— 12 S

10—12 Zx8—10 Z

10—12 ZX8—10 Z

12—14 ZX10— 12 Z

10—12 ZX8—10 Z

8— 10 ZX8 Z

8—10 ZX8 Z

12 ZX12 Z

10 ZX8 Z

8—10 ZX8 Z

8 ZX6 Z

20—24 ZX12— 16 S

12—14 ZX 10—12 S

svārku kakla apmales un dūr-

galu fragmenti ar rotājumu,
zem jostas, sakrokots (16. att.:

9)

postīta kapa, kopa ar rotājumu
(16. att.: 10)
krūšu rajonā, svārku kakla ap-
males fragments ar rotājumu
krūšu rajonā, pie svārku rotā-

juma
uz krūtīm, iesprausta pakav-
sakta

uz krūtīm, iesprausta pakav-
sakta

jostas iekšpusē

pie naža un saktas

svārku kakla apmales frag-
ments ar rotājumu (16. att.:

3; III tab.: 5)
svārku kakla apmales frag-
ments ar rotājumu
svārku kakla apmales frag-
ments ar rotājumu (16. att.:

4; III tab.: 6)
pie aproces

svārku kakla apmales frag-
ments ar rotājumu
svārku kakla apmales frag-
ments ar rotājumu

virs šķirsta pamatnes
pie piekariem
svārku kakla apmales
fragments ar rotājumu

iesprausta pakavsakta

/

11.

12.

11.—12.

10/11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.—12.

12.

11—12.

11—12.

11.

11—12.

Cl pu eidi Cilpu vi tdi

Atrašanas
vieta

Glabāša-

nas vieta

я
i S

es

II
Я TD

а

E

T3
3

Я Ш

— с

Piezīmes
Atrašanas

vieta

Glabāša-

nas vieta

« c
-

> (Л Я

та =• E

«л «н
Я з
в 2 га _з
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1 Laukskola,
77. kaps

2 Laukskola,
83. kaps

3 Laukskola,
118. kaps

4 Laukskola,
147. kaps

5 Laukskola,
161. kaps

6 Laukskola,
170. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

X

X

X

X

X

X

7 Laukskola,
176. kaps

8 Laukskola,
188. kaps

9 Laukskola,
230. kaps

10 Laukskola,
491. kaps

11 Laukskola,
529. kaps

12 Laukskola,
535. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

X

X

X

X

X

X saglabājušās
abās pusēs
saglabājušās
abās pusēs
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11. tabulas nobeigums

12. tabula

Rotātās villaines

ļ 4 I 5 ļ 6 ļ ■I 4 5

13 Laukskola,
561. kaps

ZA VI X aizmugures
cilpa 1,5 cm

gara, piešūta
audumam (19.
att.: 2; IV tab.:

6)

20 Vampenieši II,
76. kaps

ZA VI X apšūta ar šķete-
rētu linu pave-
dienu

21 Rauši,
25. kaps

ZA VI X

14 Vampenieši 1,
45. kaps

15 Vampenieši I,
56. kaps

16 Vampenieši I,

63. kaps
17 Vampenieši 1.

89. kaps

18 Vampenieši II,
63. kaps

19 Vampenieši II,
69. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

X

X

X

X

X 0,6 cm plata

(19. att.: 1)
X četrkanšu pinīte

no 8 pavedie-
niem (IV tab.:

7)

apšūta ar šķete-
rētu vilnas pa-
vedienu

cilpa tikai aiz-

mugurē

22 Rauši,
29. kaps

ZA VI X mežģīta pinuma

fragments

23 Rauši,
107. kaps

ZA VI X 0,5 cm plata

24 Rauši,
113. kaps

ZA VI X

25 Rauši,
129. kaps

ZA VI X apaļa pīnīte no

4 vilnas pave-
dieniem

26 Rauši,
167. kaps

ZA VI X

27 Vējsturi,
27. kaps

ZA VI X četrkanšu pīnīte
no 8 pavedie-
niem

Nr.

р. к.

Atrašanas vieta;

glabāšanas vieta

Izmēri,

cm

Auduma veids, I,
blīvums 1 cm

2,

vērpuma
virziens

Rotājums

Datēj ums,

gs.

Piezīmesgalos malas

1

I grupa. Villaines ar vienkāršu rindu rotājumu

I a apakšgrupa. Rotājums tikai galos

1

2

3

4

5

6

7

Laukskola, gals: 2/2 1 riņķīšu rinda —

176. kaps; ZA VI 1X3 14 ZxlO Z

Laukskola, gals, sīki — 1 riņķīšu rinda, —

331. kaps; ZA VI fragmenti celaine

Vampenieši I, gals: 2/2 1 riņķīšu rinda, —

85. kaps; ZA VI 1,5x24,0; celaine

1,5X40,0

Vidriži; LVM gals: 2x11 2/2 1 riņķīšu rinda, —

V 7597: 11 2x15 8 Zx8 Z celaine

Kābeles, 32. kaps; gals: 1 riņķīšu rinda, —

LVM 225h 4X10 u. c. celaine

Krimulda; Igauni- gals: 2/2 1 riņķīšu rinda,

jas ZA VI 1222: 5 3x10 16—18 celaine

ZX12 Z

Rauši, 94. kaps; gals. sīki frag- 2/2 1 riņķīšu rinda, —

ZAVI menti 17 ZxlO— celaine

12 Z

12.

11.

virs un

zem kā-

jām
11.

13.

13.

11—12.

12.

8 Rauši, 39. kaps; gals, sīki frag- —
1 riņķīšu rinda 4 gredzentiņu pušķis malas no-

ZA VI menti nobeigumā

12.

Ib apakšgrupa. Rotājums galos un malas

9

10

11

12

Laukskola, sīki fragmenti 1 riņķīšu rinda, 2 gredzentiņu rindas (1 reti-

37. kaps; ZA VI pie rotājuma celaine nāta), celaine, nobeigumā
4 gredzentiņu pušķis (21. att.:

1)

Laukskola, sīki fragmenti — — 2 gredzentiņu rindas (1 reti-

230. kaps; ZA VI pie rotājuma nāta), 4 ceļu celaine ar 1 ro-

zešu rindu

Laukskola, sīki fragmenti — — 2 gredzentiņu rindas (1 reti-

382. kaps; ZA VI pie rotājuma nāta), celaine

Laukskola, mala: — —
2 gredzentiņu rindas (1 reti-

385. kaps; ZA VI 2x4 u. c. nāta), celaine, nobeiguma
4 gredzentiņu pušķis

10/11.

11.

11.

11.
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12. tabulas turpinājums

1 I

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Laukskola, mala, sīki retināta gredzentiņu rinda

409. kaps; ZA VI fragmenti
Laukskola, mala, sīki 1 riņķīšu rinda, ce- retināta gredzentiņu rinda, no-

459. kaps; ZA VI fragmenti laine (5 celi) beigumā 4 gredzentiņu pušķis

(21. att.: 3)

Vampenieši I, mala: 1x5; — retināta gredzentiņu rinda, ee-

179. kaps; ZA VI 1x6 u. с laine (6 celi) ar 2 rozešu rin-

dām, daļēji iziruši

Krimuldas Jaunā gals: 3X5; 2/2 2 riņķīšu rindas, retināta gredzentiņu rinda, no-

kapsēta, 1. kaps; stūris: 2x4 u. c. 10 ZxlO Z celaine beigumā 4 gredzentiņu pušķis
Siguldas novadpēt-
niecības muzejs
Rauši, 44. kaps; mala: 2—4X20; 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- 1 gredzentiņu rinda, celaine

ZA VI 4X11 u. c. 8—10 laine (3 celi) (3 celi)
ZX8 Z

Zariņi, 37. kaps; mala: 1x18; 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- 2 gredzentiņu rindas, celaine

ZA VI 1—2x7 u. c. 8— 10ZX8Z laine (5 celi) (daļēji iziruši)

Laukskola, mala, gals, 2/2 2 riņķīšu rindas, 2 gredzentiņu rindas, celaine

94. kaps; ZA VI stūris 12ZX10Z celaine (7 celi), (8 celi) ar 2 rozešu rindām,
audumā 1 rozešu vēdekļveida pušķis (IV tab.: 3)
rinda

Laukskola, mala, gals, 2/2 2 riņķīšu rindas, 2 gredzentiņu rindas, celaine ar

120. kaps; ZA VI stūris celaine 2 rozešu rindām, vēdekļveida
pušķis

Laukskola, sīki fragmenti — 1 riņķīšu rinda, 2 gredzentiņu rindas, celaine ar

324. kaps; ZA VI pie rotājuma celaine 2 rozešu rindām, nobeigumā vē-

dekļveida pušķis
Laukskola, malas rotājuma — — 2 gredzentiņu rindas, celaine ar

325. kaps; ZA VI fragmenti 3 rozešu rindām, 1 rozešu rinda

audumā, nobeigumā vēdekļveida
pušķis (IV tab.: 4)

Laukskola, sīki fragmenti —
2 riņķīšu rindas, 2 gredzentiņu rindas, celaine ar

459. kaps; ZA VI pie malas rotā- celaine 2—3 rozešu rindām, 1 rozešu

juma rinda audumā, nobeigumā vē-

dekļveida pušķis (21. att.: 4)

Laukskola, mala: 5x7; 2/2 2 riņķīšu rindas, 2 gredzentiņu rindas, celaine ar

475. kaps; ZA VI stūris: 5X5 u. c. celaine 2 rozešu rindām, nobeigumā
vēdekļveida pušķis (22. att.: 1)

Laukskola, gals: 1x3; 1 riņķīšu rinda, 2 gredzentiņu rindas, celaine

569. kaps; ZA VI 1x5; 1x6 u. c; celaine ar 1 rozešu rindu

malas rotājuma
fragmenti

Laukskola, sīki rotājuma —
1 riņķīšu rinda, fragmentāras zīlīšu rindas

580. kaps; ZA VI fragmenti celaine

Laukskola, sīki rotājuma — 1 riņķīšu rinda, fragmentāras rozešu un zīlīšu

608. kaps; ZA VI fragmenti celaine rindas /

Vampenieši I, mala: 2—4x30; 2/2 celaine (6 celi) 2 gredzentiņu rindas, celaine

31. kaps; ZA VI 2x25; stūris: 10 ZxlO Z (5 celi) ar 1 rozešu rindu, no-

2x20 u. c. beigumā rinkīšu grupu pušķis
(22. att.: 4)'

Vampenieši I, mala: 17x22; 2/2 — 1 gredzentiņu rinda, celaine
45. kaps; ZA VI 23x30 u. c. 12ZX12Z

Vampenieši I, stūris: 8x8; 2/2 1 rinkīšu rinda, ce- 1 gredzentiņu rinda, nobeigumā
88. kaps; ZA VI 8x25 u. c. 10 ZxlO Z laine (5 celi) 4 gredzentiņu pušķis
Vampenieši I, mala: 2,5x25,0 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- 2 gredzentiņu rindas, celaine

88. kaps; ZA VI u. c. 12 ZxlO Z laine (5 celi) (8 celi) ar 1 rozešu rindu, no-

beigumā vēdekļveida pušķis

Vampenieši I, sīki fragmenti 1 riņķīšu rinda, 2 gredzentiņu rindas, celaine ar

112. kaps; ZAVI celaine (5 celi) 2 rozešu rindām, nobeigumā
vēdekļveida pušķis

11.

11.

11.

11.—12.

12.

11.

11.

11.

11—12.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

11.

11.

11.

11.

11.

33 Puteļi; LVM, RDM gals: 3X4 u. c; — 1 riņķīšu rinda, ce- 1 gredzentiņu rinda, celaine ar

I 3386 mala: 2x4 laine (7 celi), au- 1 rozešu vai zīlīšu rindu

dumā 1 rozešu vai

zīlīšu rinda

12.

34

35

36

37

Krimulda; LVM, gals: 2x40; 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- 2 gredzentiņu rindas, celaine,
RLB 604, 605 stūris: 5x9 12 ZxlO Z laine (2 celi) nobeigumā 4 gredzentiņu pušķis

Cēsis, 1. kaps; stūris: 4X15; 2/2 1 riņķīšu rinda, 1 gredzentiņu rinda, celaine

ZA VI mala 3x8; celaine (12 celi) (5 celi) ar 1 rozešu un 2 zīlīšu

2x13 u. c. rindām, nobeigumā 4 gredzen-
tiņu pušķis (XIV tab.: 1)

Krimulda; gals: 2X12 1/2 1 rinkīšu rinda, ce- iziris, vismaz 1 rozešu rinda

LVM, RDM I 2908 10 ZX10Z laine'(5 celi)

Kābeles, 29. kaps; gals: 2/2 1 rinkīšu rinda, ce- iziris, vismaz 1 rozešu rinda

LVM, RDM I 2X22 u. c. 12 Zx 12 Z laine," audumā 1 ro-

zešu rinda

11.—12.

12.

11—12.

13.
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12. tabulas turpinājums

1 I

38

39

40

41

Kabeies, 35. kaps; gals: 2/2 1 rinkīšu rinda, ce- iziris, zīlīšu rindas pazīmes
LVM, RDM I 4X18 u. c. 10 ZX8 Z laine' (7 celi), au-

2228* dumā 1 zīlīšu

rinda

Kābeles, 44. kaps; gals: 2/2 1 rinkīšu rinda, ce- iziris, vismaz 1 rozešu rinda

LVM, RDM I 2237 4x20 u. c. 12—16 Zx laine (7 celi), au-

X12 S dumā 1 rozešu

rinda

Kābeles, 46. kaps- gals: 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- iziris, vismaz 1 rozešu rinda

LVM, RDM I 2x15 u. c. 12 ZxlO S laine, auduma ro-

2208c zešu paliekas
Turaidas Baznīc- sīki 1 riņķīšu rinda, ce- iziris, rozešu un zīlīšu rindas

kalns, 45. kaps; fragmenti laine (5 celi), au-

Siguldas novadpēt- dumā 1 rozešu un

niecības muzejs zīlīšu rinda

13.

13.

13.

12.

Ic apakšgrupa. Rotājums malas, galos un stūros

42

43

44

45

46

Laukskola, mala, gals, 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- vidusdaļā 1 gredzentiņu rinda,

191. kaps; ZAVI stūris 10 Zx8 Z laine (5 celi), au- celaine (10 celi) ar 3 rozešu

dumā 1 rozešu rindām; stūrī celaine ar bārk-

rinda stīm, 3 riņķīšu, 3 rozešu rin-

dām, audumā nelieli zīlīšu or-

namenti, nobeigumā 4 gredzen-
tiņu pušķis (XIV tab.: 2)

Laukskola, mala: 3x15; 2/2 1 riņķīšu rinda, vidusdaļā 2 gredzentiņu rindas,

480. kaps; ZA VI stūris: 4x6 u. c. 12 Zx 10 Z celaine celaine ar 3 rozešu rindām;
stūrī celaine ar bārkstīm, 2 riņ-
ķīšu, 3 rozešu rindām, nobei-

gumā vēdekļveida pušķis
(22. att.: 3; XVI tab.)

Laukskola, mala, stūris 2/2 1 riņķīšu rinda, vidusdaļā 2 gredzentiņu rindas,

590. kaps; ZA VI 10—12 Zx celaine (5 celi) celaine (6 celi) ar 3 rozešu

X8 Z rindām; stun celaine ar bārk-

stīm, 1 riņķīšu, 3 rozešu rin-

dām, nobeigumā vēdekļveida
pušķis

Rauši, 25. kaps; mala, sīki — — vidusdaļā 2 gredzentiņu rindas,

ZA VI fragmenti celaine (6 celi) ar 2 rozešu

rindām; stūrī celaine ar bārk-

stīm, 2 riņķīšu rindām, nobei-

gumā vēdekļveida pušķis

Sigulda; mala: 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- vidusdaļā 2 gredzentiņu rindas,

LVM, RDM I 3714 1—2x10; 12—14 Zx laine, audumā 1 ro- celaine (4 celi) ar 1 rozešu

I—2X18 u. с; Xl2 Z zešu rinda rindu; stūrī celaine ar bārkstīm

11.

11./12.

11.

11.

11—12.

47

48

49

50

gals:
1—2x30 u. c.

Krimulda; stūris: 2—6x16 2/2 1 riņķīšu rinda, vidusdaļā 2 gredzentiņu rindas,

LVM, VVM 2909 12 ZX10Z celaine (7 celi), celaine (8 celi) ar 1 rozešu

audumā 1 rozešu rindu, audumā rozešu rinda;
rinda stūrī celaine ar bārkstīm un

1 riņķīšu rindu, audumā rozešu

rinda, pušķis iziris

Krimulda mala: 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- vidusdaļā 2 gredzentiņu rindas,

(Ķizbele); LVM, ЗхЮи.с; 10 Zx8 Z laine (4 celi) celaine; stūrī celaine ar bark-

RDM I 1477b stūris: 4X9 stīm un 1 riņķīšu rindu, nobei-

guma gredzentiņu pušķis

Cēsis; stūris: 4X16; — 1 riņķīšu rinda, ce- vidusdaļā 1 gredzentiņu rinda,

LVM,' RDM I 184 6x5; mala: laine (6 celi) ar celaine (6 celi) ar 2 zīlīšu, 1 ro-

6x5; 6x4 и. c. 2 zīlīšu, 1 rozešu zešu rindu; stūrī celainear bark-

rindu, audumā stīm un 2 riņķīšu, 6 zīlīšu,
2 zīlīšu, 1 rozešu 3 rozešu rindām, nobeigumā

rinda spirāļu un gredzentiņu pušķis
(XI tab.: 2)

Kābeles, gals: 3x15; 2/2 1 riņķīšu rinda, ce- iziris, stūrī celaine ar bārkstīm

9. kaps; 2X3 и. c. 12—14 ZX laine,'audumā 2 zī- un 1 riņķīšu rindu

LVM, RDM I 2203 XlO—12 Z līšu rindas

11—12.

11—12.

12.

13.

II grupa. Villaines ar izveidota ornamenta rotājumu

51 Laukskola, mala: 5,5x20,0 2/2 2 riņķīšu rindas, 5,5 cm plata smalko spirālīšu

535. kaps; ZA VI и. c. 12—14 Zx celaine (frag- ornamenta josla ar vismaz

X10—12 Z ments) 2 raksta variantiem, daļēji iz-

iruši (23. att.; IV tab.: 1, 2)

12.
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12. tabulas nobeigums

13. t a b v 1 а

Villaiņu rotājumu veidi (pa gadsimtiem)

14. tabula

Galvassegas un galvas rotājumi

1 I

52

53

Vampenieši I,
143. kaps; ZA VI

Cēsis;

LVM, RDM I 185

gals: 4x5;
mala: 4X6;

4X4 u. c.

stūris: 3x3;
mala: 3X4;

7X17 u. c.

2/2
14—16 ZX

X12 Z

2/2
10 ZX8 Z

divkārša spirālīšu 1 spirālīšu rinda, celaine

rinda, aiz katras (8 celi), audumā spirālīšu or-

celaine (4 celi) namenti, nobeigumā pušķis

(22. att.: 2)
celaine (5 celi), I gredzentiņu rinda, celaine

audumā zīlīšu un (12 celi), audumā zīlīšu un ro-

rozešu ornamenti zešu ornamenti, nobeiguma puš-
ķis (XI tab.: 1)

12.

12.

s.

I grupa.
Rindu rotājums

; t - u, *-

с/ rotā -
а/ rota- b/ rota-

jums ma.
jums tikai jums galos jas gaļos

galos "n malas un'stūros

I grupa.
Rindu rotājums II grupa.

Izveidota

ornamenta

rotājums

Kopā

10.

11.

12.

13.

2

4

2

1

19

9

4

4

4

1

3

1

25

20

7

33 53

Nr.
р.к.

Atrašanas

vieta

Glabāša-

nas vieta
I zmeri,

cm

Auduma tehnika,

blīvums 1 cm2,

vērpuma virziens

Rotājums Apraksts
Datēj ums,

RS.

Matu lentes

1

2

3

4

Laukskola,
191. kaps

Cēsis, 7. kaps

Cēsis, 1. kaps

Laukskola,
483. kaps

ZA VI

LVM,

RDM I

184

ZA VI

ZA VI

2x13;

2X11;
2x8 u. c.

3X34;
3X28

1,7X3,0

2/2 riņķīši, gredzen- lente sākotnēji 4 cm

skujains tiņi plata, pārlocīta, malās pa
20—22 ZX pāriem apkniebti riņķīši,
Х18—20 S nobeigumā divas 4 gre-

dzentiņu grupiņas
(25. att.: 2)

2/2 riņķīši, gredzen-lente 3 cm plata, divās

skujains tiņi, spirālītes, kārtās, malās apkniebti
22—24 ZX18—20 S zīlītes, rozetes riņķīši, galā rozešu un

zīlīšu ornaments, nobei-

gumā pušķis (25. att.: 1)
2/2 — lente sākotnēji 3,4 cm

skujains plata, pārlocīta, sašuta

ap 18 ZX14—16 S

dziju spirālītes, saite no pāros savērtiem,
pavedieni gredzentiņi ar gredzentiņiem saistī-

tiem spirā|u posmiem, no-

slēgumā 9X10 cm liels

spirālīšu ornaments

(26. att.)

11.

11.

11/12.

11/12.

Galvasauti

5 Laukskola,
191. kaps

ZA VI Mki

fragmenti
2/2 gredzentiņi, rotājuma platums 1 cm,

14—16 Zxl2—14 S rozetes gredzentiņu rinda piešūta
maisveida eģei, rozetes

uzšūtas audumam

(18. att.: 1, 2; 27. att.: 1)

11.



14. tabulas nobeigums

15. tabula

Kājauti

81

1 I о 3

6

7

8

9

Laukskola,
232. kaps

Laukskola,
608. kaps

Rauši, 102. kaps

Reznes, 6. uz-

kalniņš, 5. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

LVM

3X3

sīki

fragmenti

2/2
10—12 ZX6 S

2/2

gredzentiņi, spi- rotājuma platums 3—

rālītes, riņķīši 4 cm, gredzentiņu rinda

piešūta sākuma eģei, spi-

rāļu josla audumam pie-
vienota ar gredzentiņiem

(18. att.: 4; 27. att.: 2,

5; IV tab.: 5)
spirālītes 2,0—2,5 cm plats pi-

numā vērtu spirālīšu div-

reiz krustots līklocis; ro-

tājums bijis pievienots
audumam

spirālītes 2,0—2,5 cm plats pinumā
vērtu spirālīšu trīskārt

krustots līklocis; rotā-

jums bijis pievienots au-

dumam

spirālītes 6 cm plats pavedienos
vērtu spirālīšu ornaments

11.

12.

12/13.

13.

Vainagi

10

11

12

13

14

15

16

Reznes,
6. uzkalniņš,
5. kaps
Laukskola,

175. kaps

Rauši,
23. kaps
Laukskola,
586. kaps
Rauši,
36. kaps
Lipši, 116. kaps

Rauši,
59. kaps

LVM

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

2,4x9,0

1,5 cm plats

audcne

vilnas dzijas
pavedieni

spirālītes 4 cm plats pavedienos
vērtu spirālīšu ornaments

spirālītes 1,5 cm plata ornamenta

josla (27. att.: 3, 4)

spirālītes 1,5 cm plata ornamenta

josla
spirālītes 2 cm plats ornaments

spirālītes, zīlītes vismaz 2 ornamenta

joslas
riņķīši, zīlītes, 2 —3 ornamenta joslas
rozetes

riņķīši 1,5 cm plats līklocis

13.

12/13.

12/13.

12/13.

13.

13.

12.

Nr.

р. k.

Atrašanas

vieta

Glabāšanas
vieta

Kājauta
fragmenta
izmēri, cm

« E

Tehnika, Celaines tips,
5?'cF auduma

ceļu 5ь ац$
=

5-5= blīvums 1 cm*. fragnienta'
S-g-šh" vērpuma garums, cm

*га
,я

.&
virziens

Apraksts
Datēj ums,

J 1 5 9

Sieviešu

1

2

Kabeies,
32. kaps

Laukskola,
191. kaps

LVM,
RDM I

2225"

ZA VI

1) sīki

fragmenti

2) sīki

fragmenti

1) 11 — 12X

Xl3,5
2 kārtās

2) sīki

fragmenti

12

adatas

pinums,
šķeterēts S

2/2

2/2

skujains
12—14 Zx

ХЮ—12 S

1/1
mala svītras

14—16 ZX

X6—S Z

svītraina, 4,

2X ap 150

zem apavu adas 12/13
(2. att.: 4)

zem apavu ādas 12 /13.

no potītes līdz puslielam 11.

14 kārtās kājautam ap-
tītas cclainē ieaustu riņ-
ķīšu rindas (V tab.: 4)

3

4

5

Rauši,
146. kaps

Vampenieši I,
71. kaps

Vampenieši I,
143. kaps

ZA VI

ZA VI

ZA VI

svītraina,

4, siks

fragments
svītraina,

3, sīks

fragments
svītraina,

4, sīks

fragments

celainē ieaustas riņķīšu 11./12.
rindas

celainē ieaustas riņķīšu 11.

rindas

celainē ieaustas riņķīšu 11./12.
rindas, vismaz 4 kārtas
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15. tabulas turpinājums

1 I 3 I 5 I

6

7

Vampenieši II,
86. kaps

Cēsis, 2. kaps

ZA VI

LVM,
RDM I

340—342

15—18x6,5;
4x11 sešas

kārtās u. c.

9,5 2/2 svītraina,
skujains 3, sīks

16—18 Zx fragments
X12—16 S

atrasti kājautu aptinuma 11.

siksniņas fragmenti ar

uzvērtu riņķīšu rindu

vismaz 9 kārtās kājau- 11./12.
tiem aptītas celainē ieaus-

tas riņķīšu rindas

8

9

Krimuldas
Jaunā

kapsēta,
1. kaps

Ozolmežs

Siguldas no-

vadpētniecī-
bas muzejs

LVM А

11384:1—2
1) 16—18X

X13

2 kārtas

2) -

8

— svītraina,

5, sīks

fragments

2/2 skujaina,
skujains 4, ap
14—16 ZX 2X80

X12 S

1/1 -

12—14 ZX

X7 Z

no potītes līdz puslielam 11./12.
15—18 cm platumā
10 kārtās virs kājauta
aptītas celainē ieaustas

riņķīšu rindas

no potītes līdz puslielam 11.

15—18 cm platumā 10

kārtās virs kājauta aptī-
tas celainē ieaustas riņ-

ķīšu rindas (V tab.: 5)
— 11.

10 Laukskola,
106. kaps

ZA VI virs potītes 3—4 cm platā 11.

joslā 4 kārtās kājautam
aptīti dziju pavedienos
vērti spirāļu posmi

11 Allaži,
18. uzkalniņš

LVM,

RDM I

3713

virs potītes 4—5 cm platā 11./12.

joslā vismaz 7 kārtās

kājautam aptīti dziju pa-
vedienos vērti spirāļu
posmi

12 Sigulda LVM,

RDM I

3714

15X18;

4X13;
4X12

u. c.

2/2 —

skujains
16—18 ZX

X 12—14 S

spirāļu posmu nospie- 11./12.
dumi kājauta audumā

13 Laukskola,
480. kaps

ZA VI 4X13

vismaz

2 kārtās

1/1 rakstaina, 7

8—10 Zx

6—8' Z

virs potītes 4 cm platā 11./12.
joslā 4 kārtās kājautam
aptīti lūku grīstē vērti

spirāļu posmi, pa pāriem
savienoti ar gredzentiņu;
spirāļu vērums savienots

ar celaini (28. att.: 4;
XVI tab.)

14 Vampenieši II,
111. kaps

ZA VI 1) 3,0x5;
1 X2 u. c.

2/2 rakstaina, 7
8 Zx6—8 Z

virs potītes 2—3 kārtās 11.

kājautam aptīti linu pa-
vedienā vērti 12—13 cm

garr spirāļu posmi, pa

pāriem savienoti ar gre-
dzentiņu (28. att.: 1)

2) sīki

fragmenti
nātns —

1/1

— 11.

15 Laukskola,
161. kaps

ZA VI 1) 17,0X7,5
2 kārtas;
2X14

u. c.

2) sīki

fragmenti

2/2 svītraina, 3

skujains
14—16 ZX

ХЮ—12 S

1/1 -

10 ZX8 Z

virs potītes 3—4 kārtās 11.

kājautam aptīti linu pa-
vedienā vērti spirāļu
posmi, pa pāriem savie-

noti ar gredzentiņiem, ti-

numa turpinājumā 4 ce-

lainē ieaustu rinkīšu kār-

tas (28. att.: 2, 3; V tab.:

3)
— 11.

16 Lielrutuļi,
11. kaps

LVM virs potītes 2,5 cm platā 11./12.
joslā kājautam aptīti linu

pavedienā vērti spirāļu
posmi, pa pāriem savie-

noti ar gredzentiņiem

17 Nariņi,
7. kaps

ZA VI kājauta audumamala pie- 11./12.
vienota gredzentiņu rinda

18 Laukskola,
141. kaps

ZA VI kājauta auduma malā 11.

2 gredzentiņu rindas,

starp tām rozešu rinda,

noslēgumā — zem ceļa —

2 gredzentiņu četrstūri

un 2 spirāļu pušķi

(29. att.; V tab.: 1, 2)
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15. tabulas nobeigums

16. tabula

Brokāta lentes

1 I Э I Б I

19 Vampenieši I, ZA VI

17. kaps
20 Laukumuiža, LVM

27. kaps
1) 12X91;

12x86;

12X80;
12X87

u. c.

2) sīki

fragmenti

12 2/2
rombveida

18—20 ZX

XII —12 S

raksta vie-

nība 16/14

1/1
12 ZX6 Z

rakstaina,
8

līdzīgs iepriekšējam 11.

(30. att.)
kājauta auduma raksta 13./14.
ielocīti bronzas riņķīši,
greznākā — noslēguma
josla —

virs potītes
(28. att.: 5, 6; V tab.: 6)

— 13/14.

Vīriešu

21 Laukskola, ZA VI

192. kaps

22 Laukskola, ZA VI

568. kaps

23 Lipši, ZA VI

112. kaps

24 Vējstūri, ZA VI

29. kaps

25 Vējstūri, ZA VI

3. kaps

26 Vējstūri, ZA VI

54. kaps

27 Cēsu dzelzceļa LVM

stacija, 8. kaps

3X8

vairākas

kārtās

sīki

fragmenti

sīki

fragmenti

4X8

3—4 kārtās

6—10x11;
3—8x16

vairākas

kārtās

5x8 u. c.

3—4X14—15

vis-

maz

14

2/2
14—16 ZX

X10— 12 S

1/1
14—16 ZX

X8 S

2/2
10 šķeterēts

SX10—12 Z

2/2
skujains
14—16 ZX

X14—16 S

2/2

skujains .'
12—14

šķeterēts Sx
X12— 14 Z

2/2
8—10 ZX

X8—10 Z

rakstaina,
5—6

neskaidra,
3—4

neskaidra

kājauta fragmenti sagla- 11./12.
bājušies piesī, pie tiem

celaine

kājautu fragmenti zem 12.

apavu ādas

kājautu fragmenti pie pē- 12.

dām zem apavu ādas

kājautu fragmenti sagla- 11.

bājušies piesī pie kreisās

pēdas

postītā kapā; 5 cm plata 11.

ornamenta josla no pi-
numā vērtām spirālītēm,
šaurākas josliņas arī no-

beiguma malās (35. att.;

VI tab.: 2, 6)

postītā kapa; 3 cm plata 11.

ornamenta josla no pi-
numā vērtām spirālītēm
postītā kapā; 3—5 cm 11./12.

plata ornamenta josla no

pinumā vērtām spirālītēm
(VI tab.: 4)

ir.

>. к.
AtraSanas

vieta

Glabāša-

nas vieta
Izmēri,

cm
Tehnika

Auduma blīvums

1 cm
2, materiāls Piezīmes

Datējums,

gs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rauši,
166. kaps

Pūteļi,
25. uzkalniņš

Pūteļi,
26. uzkalniņš

Laukskola,
2. kaps
Laukskola,
2. kaps
Laukskola,
400. kaps

Laukskola,
400. kaps

Vampenieši I,
127. kaps

Vampenieši I,
127. kaps

ZA VI

LVM,
DM I

470 p
LVM,

DM I

3719

LVM

LVM

ZA VI

ZA VI

ZA VI

ZA VI

5,5X2,0;

19,5X2.0;
24,5x2,0;

10X2

43,0X1,3;

42,0X1,3;
42,0X1,3

13,0X0,9

12X2;
7X2 u. c.

15X1;
5x 1 u. c.

2,0X0,8;

4,0x0,8;

7,0X0,8
5,0X0,5;

2,0X0,5

u. c.

2X1;

2,5x1,0;

6,4X 1,0

2,0X0,5;
2,5X0,5

1/2 vai 1/3
audums

celaine

vai 1/1
audums

1/2 vai 1/3
audums

pinums

pinums

pinums

pinums

pinums

pinums

50—60 šķeterētsX raksta pavediens — nopla- 11.

X50—60 zlda+ cinata sudraba stieple; sku- 1. puse

+ 50—60 sudraba jains audu raksts (I tab.: 9)

43 šķeterēts SX rakstā ar zelta sloksnīti ap- 11.—12.

29—30 zīda+29—tīts zīda pavediens (34. att.:

30 zeltīti 3, 4; I tab.: 10)
50—60x50—60 raksta pavediens — nopla- 11.-12.

šķeterēts zīda + cināta sudraba stieple; sku-

sudraba jains audu raksts (1 tab.: 6)
40—50 ap zīda pavedienu aptīta 10./11.

sudraba stieplīte
24—26 ap zīda pavedienu aptīta 10l/11.

sudraba stieplīte
20 ap zīda pavedienu aptīta 11.

sudraba stieplīte (34. att.:

1; I tab.: 5)
12 ap zīda pavedienu aptīta 11.

sudraba stieplīte (34. att.:

2; I tab.: 5)
24 ap zīda pavedienu aptīta 11.

sudraba stieplīte

12 ap zīda pavedienu aptīta 11.

sudraba stieplīte
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17. tabula

Bernu svārku rotājumi

Jr. Atrašanas vieta;

. k. glabāšanas vieta

Fragmenta

apraksts,
izmēri, cm

Ro

kakla iegriezums

Rotājumsitajumis

dūrgali apakšmala

Piezīmes
Datējums

gs.

1

I. grupa. Rindu rotājums

1

2

3

4

5

Laukskola,
371. kaps;
ZA VI

Laukskola,
70. kaps;
ZA VI

Laukskola,
432. kaps;
ZA VI

Laukskola,
268. kaps;
ZA VI

Vampenieši I,
88. kaps;
ZA VI

rotājums riņķīši viena rinda, gru- —

pās pa 3

rotājums stieples spirāle, priekšā gredzentiņu
6 spirā|u pušķis rinda

rotājums ar au- gredzentiņu rinda, riņķīšu
duma fragmentu priekšā un aizmugurē rinda, 4 gre-
1X3; 3X2 u. c. 4 gredzentiņu un 2 zvār- dzentiņu

guļu pušķis pušķis
rotājums gredzentiņu rinda gredzentiņu

rinda

kakla iegriezuma gredzentiņu rinda, gredzentiņu
daļa, durgalu frag- priekšā un aizmugurē rinda, gre-

ments ar rotājumu 4 spirāļu pušķis dzentiņu

pušķi

zena kapa

zēna kapā

apakšējie svārki

meitenes kapā

(41. att.: I;
XII tab.: 2)

11.

11/12.

11.

10/11.

11.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Laukskola,
146. kaps;
ZA VI

Laukskola,
221. kaps;
ZA VI

Laukskola,
223. kaps;
ZA VI

Laukskola,
285. kaps;
ZA VI

Vampenieši I,
191. kaps;
ZA VI

Laukskola,
81. kaps;
ZA VI

Laukskola,
289. kaps;
ZA VI

Vampenieši I,
31. kaps;
ZA VI

Laukskola,
381. kaps;
ZA VI

Laukskola,
385. kaps;
ZA VI

rotājums un sīki gredzentiņu un rozešu —

auduma fragmenti rinda, priekšā un aizmu-

gurē 4 gredzentiņu puš-

ķis

rotājums, sīki au- 2 spirāļu rindas, nobei-
—

duma fragmenti gurnā zvārgulis

rotājums 2 gredzentiņu, vietām —

riņķīšu rindas, priekšā un

aizmugurē 4 spirāļu puš-
ķis

rotājums un sīki 1 gredzentiņu, 1 riņķīšu gredzentiņu
auduma fragmenti rinda, priekšā un aizmu- rinda

gurē 4 spirāļu pušķis
rotājums 2 gredzentiņu rindas, gredzentiņu

4 spirāļu pušķis rinda

rotājums 2 zīlīšu rindas, nobei-
—

gurnā 2 zvārguļi

rotājums 2 gredzentiņu, 1 rozešu gredzentiņu
rinda, priekšā un aizmu- rinda

gurē 4 gredzentiņu puš-
ķis ar lāča zobu un

2 zvārguļiem
kakla iegriezuma 2 gredzentiņu, 1 rozešu riņķīšu un

un dūrgalu daļas rinda, priekšā un aizmu- 2 rozešu

ar rotājumu gurē 4 spirāļu pušķis rindas

rotājums 2 gredzentiņu, 2 rozešu gredzentiņu

rindas, priekšā un aizmu- rinda un 4

gurē 4 spirāļu pušķis gredzentiņu

pušķi

rotājums 2 gredzentiņu, 2 rozešu gredzentiņu

rindas, priekšā un aiz- rinda

mugurē 6 spirāļu pušķis,
zvārgulis

gredzen-
tiņu
rinda

gredzen-

tiņu
rinda

zena kapa

(42. att.: 4)

zēna kapā

zēna kapā
(38. att.: I, 2)

zēna kapā

meitenes kapā

meitenes kapā
(38. att.: 3, 4)

meitenes kapā

zēna kapā
(39. att.: 1—3)

meitenes kapā

11.

11.

11.

10/11.

11.

12.

11.

11.

11.

11.

16

17

18

19

Vampenieši I,
36. kaps;
ZA VI

Vampenieši I,
93. kaps;
ZA VI

Laukskola,
477. kaps;
ZA VI

Laukskola,
303. kaps;
ZA VI

kakla iegriezuma 2 gredzentiņu, 2 rozešu

daļa ar rotājumu rindas, priekšā 4 spirāļu
5X7; 3x8 u. c. pušķis
kakla iegriezuma 2 gredzentiņu, 2 rozešu gredzentiņu
daļa ar rotājumu rindas, priekšā un aizmu- rinda

5x26; 10X12 u. c. gurē 4 spirāļu pušķis
kakla iegriezuma 2 gredzentiņu, 2 zīlīšu —

daļa ar rotājumu rindas, priekšā un aizmu-

1X4; 3x2 u. e. gurē 4 spirāļu pušķis

rotājums 2 gredzentiņu, 3 rozešu —

rindas, priekšā un aizmu-

gurē 4 spirāļu pušķis

gredzen-

tiņu
rinda

meitenes kapa
(III tab.: 6)

zēna kapā

(42. att.: 2, 3)

zēna kapā
(39. att.: 4, 5)

11—12.

11.

11/12.

11.



85

17. tabulas nobeigums

1 I

20 Laukskola,
6. kaps;
ZA VI

21 Laukskola,

227. kaps;
ZA VI

22 Laukskola,
460. kaps;
ZA VI

23 Rauši,
161. kaps;
ZA VI

24 Laukskola,
382. kaps;
ZA VI

25 Vampenieši I,
88. kaps;
ZA VI

26 Laukskola,
2. kaps;
LVM

27 Laukskola,
331. kaps;
ZA VI

28 Vampenieši I,
7. kaps;
ZA VI

29 Vampenieši I,
. 9. kaps;

ZA VI

rotājums 3 gredzentiņu, 2 rozešu gredzentiņu grcdzen-
rindas, priekšā un aiz- rinda tiņu

mugurā 4 spirāļu pušķis rinda

ar lāča zobu

rotājums 3 gredzentiņu, 2 rozešu gredzentiņu gredzen-

rindas, priekša un aizmu- rinda, 4 gre- tiņu

gurē 4 spirāļu pušķis ar dzentiņu rinda

lāča zobu pušķi
rotājums un au- 3 gredzentiņu, 2 rozešu

— —

duma fragmenti rindas, priekšā un aizmu-

gurē 4 spira|u pušķis
rotājums 2 gredzentiņu, 3 rozešu — —

rindas, priekšā ažūrs

bronzas piekars, aizmu-

gurē 4 spirāļu pušķis
rotājums 3 gredzentiņu, 7 rozešu gredzentiņu —

rindas, priekšā un aizmu- rinda

gurē 4 spirāļu pušķis
kakla iegriezuma 3 gredzentiņu, 4 rozešu 2 gredzen-
daļa, dūrgali ar rindas, priekšā un aiz- tiņu, 1 ro-

rotājumu mugurē 6 spirāļu pušķis zešu rinda

rotājums rindā un puslokos savērti — —

gredzentiņi, priekšā un

aizmugurē 4 spirāļu puš-

ķis

rotājums 2 gredzentiņu, 3 rozešu 2 gredzen- —

rindas, puslokos savērti tiņu, 2 ro-

gredzentiņi, priekšā un zešu rindas

aizmugurē 6 spirāļu puš-

ķis ar krāsainiem stikli-

ņiem
kakla iegriezuma 3 gredzentiņu rindas, vi- gredzentiņu —

daļa, dūrgali ar dējā izlocīta līklocī, rinda

rotājumu 3X5; priekšā un aizmugurē
2x8 u. c. 4 spirāļu pušķis
kakla iegriezuma 2 gredzentiņu, 2 rozešu gredzentiņu —

daļa un dūrgali rindas, gredzentiņu pus- rinda

ar rotājumu loki, priekšā un aizmu-

1x5; 3x2; 1x6 gurē 6 spirāļu pušķis

meitenes kapā

zēna kapā

zēna kapā
(42. att.: 1)

zēna kapā
(41. att.: 3, 4)

virsējie svārki

meitenes kapā

(4L att.: 2;
III tab.: 5;
XII tab.: 2)

zena kapa

zēna kapā
(40. att.: 1;
III tab.: 4;
XIII tab.: 2)

zēna kapā
(40. att.: 2—4)

zēna kapā

11.

11.

11.

11.

11.

11.

10/11.

11.

11.

11.

II grupa. Izveidotu ornamentu rotājums

30 Laukskola,
546. kaps;
ZA VI

31 Vampenieši I,
14. kaps;
ZA VI

rotājums smalko bronzas spirālīšu — —

ornamentu fragmenti

rotājums ap 3 cm diametrā lieli —
—

ar auduma frag- smalko bronzas spirālīšu
mentiem 3,0x2,5; ornamenti

2,5X2,5

virs iegurņa

postītā kapā

(16. att.: 10)

12.

12.



86

Nobeigums

Analizētais 10.—13. gs. lībiešu apģērba ma-

teriāls dod vispusīgu ieskatu šī laika posma

kultūras vēsturē. Raksturota viena no nozīmī-

gākajām mājamatniecības nozarēm — apģērba
darināšana, analizēti apģērba izgatavošanas un

rotāšanas paņēmieni.

Konstatēts, ka šinī laikā apģērba materiālu

pamatā veidojuši vietējie ražojumi, tikai ne-

liela daļa augstas kvalitātes audumu ievesta

no Rietumeiropas. Lībiešiem bijuši pazīstami
tie auduma darināšanas paņēmieni, kas domi-

nēja plašā Ziemeļeiropas teritorijā. Daži no pi-
numiem (mežģītā pinuma jostas) un jostveida
audumiem (rakstainās celaines) izveidojušies

ar lokālām iezīmēm. No aužamos stāvos darinā-

tajiem audumiem galvenokārt sastopami pa-

rastie vienkārtņa un četrnīšu trinīša audumi

un daži to paveidi. Aušanai lietoti arī Rietumei-

ropā dominējošie velku atsvaru aužamie stāvi.

Spriežot pēc atrastajām detaļām un trīsnīšu tri-

nīša audumu fragmentiem, no 11. gs. lībieši

lietojuši arī progresīvākos horizontālos auža-

mos stāvus. Mājamatniecības darba ļoti notu-

rīgās tradīcijas raksturo vienkāršie, bet racio-

nālie piegriešanas, vīļu veidošanas un šūšanas

paņēmieni, kādus lieto arī mūsdienās.

Pēc apģērba daļu sastāva un izveidojuma lī-

biešu apģērbu var iekļaut reģionā, kur pārstā-
vētas Rietumeiropā un Skandināvijā izplatītās
apģērba formas. Galvenās apģērba daļas sie-

vietēm ir krekls, plecos saspraužamie brunči,
jaka, villaine; vīriešiem — krekls, bikses,

svārki, apmetnis. Etniskās īpatnības galveno-
kārt izpaužas apģērba rotājumā, kas vīriešiem

gan sastopams tikai atsevišķos gadījumos, bet

sievietēm, un bērniem atrastas grezni rotātas

apģērba daļas. Villainēm un bērnu svārkiem

10.—11. gs. raksturīgs vienkāršs gredzentiņu,
riņķīšu vai rozešu rindu rotājums. īpaši kupls
tas izveidojas 11. gs. beigās un 12. gs. pirmajā
pusē vienlaicīgi ar saimnieciskās dzīves uz-

plaukumu, vēlāk, izzūdot bronzas rotājuma ele-

mentiem, kļūst atkal vienkāršāks.

Raksturīgs lībiešu apģērba rotājums 10.—

12. gs. ir kuplie, no spirālēm veidotie pušķi ro-

tājuma joslu nobeigumos (villainēm, svārkiem,
kājautiem, matu lentēm), domājams, ar rituālu

nozīmi.

Apģērba rotājuma elementu analīze liecina

par sakariem ar citu zemju iedzīvotājiem, kur

šie elementi bija senāki un varēja ietekmēt arī

lībiešu apģērbu. Izdalās divi galvenie ietekmju
virzieni. Kā nozīmīgākā vērtējama baltu

ietekme 10.—11. gs., galvenokārt no dienvidiem,
no kurienes aizgūti bronzas gredzentiņi, riņ-
ķīši, spirālītes, arī vairāki rotu tipi. Šie aizgu-
vumi īpaši raksturīgi Kurzemes lībiešiem, kuri

savukārt tos ienesa Vidzemes teritorijā.
11. gadsimta beigās un 12. gs. vērojama zie-

meļos un ziemeļaustrumos dzīvojošo somu cilšu

ietekme, kas īpaši izpaužas smalko bronzas spi-
rālīšu rotājumos ml parādās lielākoties pie
Gaujas lībiešiem. Sīs ietekmes vērtējamas kā

tirdzniecības un kultūras sakaru rezultāts, un

aizgūtie apģērba rotājuma elementi pieskaņoti
lībiešu tradīcijām, rotājot ar tiem citu apģērba
daļu atšķirīgā paņēmienā un veidojot tikai lī-
biešiem raksturīgu rotājumu. Tomēr daļa rotā-

juma elementu, kas atbilstoši prototipam lī-

dzīga veidā lietoti tajā pašā apģērba daļā, uz-

skatami par etniskās saskarsmes rezultātu —

par citu etnisko grupu klātbūtni. Piemē-
ram, villaiņu un matu lenšu rotājumi, kā

arī rakstaino celaiņu darināšana 10.—11. gs.
liecina par saskarsmi ar baltu ciltīm; priekš-
autu, vīriešu kājautu rotājumi 11. gs. bei-

gas un 12. gs. — ar radniecīgajām somu

ciltīm.

Lībiešu tirdznieciskā rosība veicinājusi arī

tālāk esošo zemju kultūras ietekmju izplatīša-
nos. Tā lībiešu kultūrā daudz skandināviskā,
kas 10.—11. gs. izpaužas ievestajās rotās, ku-

ras īpaši pārstāv bruņurupuča saktas. Par sa-

kariem ar Krievzemi un caur to ar Tuvo Aus-

trumu zemēm liecina lībiešu svētku tērpā sa-

stopamās kauri gliemežnīcu un krāsaino kreļļu



rotas, dzeltenās stikla zīlītes, jostu apkalumi

v. c. Tālo tirdzniecības un kultūras sakaru re-

zultātā lībiešu apģērbā vērojamas arī dažas šī

laika Rietumeiropas apģērba modes tenden-

ces — augumam pieguļošas jakas, brokāta len-

tes, svārki ar pogām v. c.

Jāatzīmē, ka 10.—13. gs. kapulaukos atras-

tais, īpaši rotātā apģērba, materiāls pieskaitāms
svētku apģērbam, kas iegūts galvenokārt bagā-

tāko, sabiedrības virsslānim piederīgo apbedīju-
mos. Vairumā apbedījumu apģērba atliekas nav

saglabājušās — tas acīmredzot bijis nerotāts.

Tomēr domājams, ka tas bijis līdzīga materiāla

un piegriezuma. Sabiedrības sociālā virsslaņa

pārstāvjiem varēja piederēt smalkie ievestie

audumi un grezni izstrādātie vietējo speciā-

listu darinājumi. Vērtējot pēc Laukskolas ka-

pulauka materiāla, tādi atrasti apmēram 10%

apbedījumu, parasti kopā ar rotātu apģērbu un

citiem virsslānim raksturīgiem priekšmetiem —

tirgotāju piederumiem, zobeniem, dzeramajiem

ragiem, greznām rotām v. c. Sieviešu un bērnu

kapos rotāts apģērbs, kā arī apkaltās jostas
vīriešu kapos tomēr tika atrastas biežāk —

25—30% apbedījumu, kas savukārt norāda ne

vien uz apbedītā sabiedrisko un mantisko stā-

vokli, bet arī uz apģērba rotāšanas tradīciju
rituālo dabu.

Vācu krustnešu iebrukums 13. gs. lībiešu kul-

tūrai nodarīja ļoti smagus zaudējumus. Turp-
mākajos gadsimtos, veidojoties latviešu tautī-

bai, lībieši ieplūda tās sastāvā, nesot līdzi sa-

vas savdabīgās kultūras īpatnības, kas latviešu

tradicionālajā tautastērpā vietām saglabājušās
līdz pat 20. gadsimtam.
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Одежда ливов X—XIII вв.

Резюме

Ливы как этническая общность являются

потомками прибалтийских финнов на западе

территории Латвии (рис. 1). Кроме финских
черт в их материальной культуре X—XIII вв.

заметно также влияние культур соседних

племен, что в совокупности и дало своеоб-

разную ливскую культуру. Кроме характер-

ных украшений ливы выделяются и одеждой.
По ливскому погребальному обряду того вре-

мени покойников в большинстве случаев хо-

ронили несожженными, в праздничной
одежде с бронзовыми украшениями. Консер-

вирующее действие бронзы обеспечило в

ряде случаев сохранность фрагментов ткани.

В результате исследования могильников в

Институте истории АН ЛатвССР, Музее исто-

рии ЛатвССР, Сигулдском краеведческом

музее, Институте истории АН ЭССР накоп-

лен значительный материал по ливской

одежде. Однако до настоящего времени по

этой проблеме было опубликовано лишь

несколько статей, посвященных частным воп-

росам.

Настоящая монография содержит общий

обзор ливского костюма, систематизирован-
ный по предметам одежды. Особое внимание

при этом уделено технике изготовления ткани

и приемам украшения. Работа состоит из

введения, 4 глав и заключения.

Во введении даны обзор и критика источ-

ников и литературы, а также краткая харак-

теристика социально-экономического уклада

ливов в X—XIII вв. Основными отраслями

хозяйства ливов в тот период являлись зем-

леделие и скотоводство при значительной

роли ремесел и оживленных торговых связях,

развитие которых стимулировалось удобным

географическим положением ливских земель

на важных водных путях — Балтике, Дау-
гаве и Гауе, выводивших ливов на ближние

и дальние маршруты международной тор-

говли: в восточном направлении — с Русью
и далее с ближневосточными землями; в за-

падном — со. Готланд и Скандинавией.

Судя по погребальному инвентарю, в этот

период существовала отчетливая имущест-

венная и социальная дифференциация обще-

ства, отразившаяся в одежде погребенных,
особенно в ее украшении. Однако не следует

упускать из виду, что доступный изучению

материал представлен праздничной одеждой,

связанной с погребальными обычаями.

I. ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНИ

Сохранившиеся фрагменты тканей, в ос-

новном шерстяных, в настоящее время имеют

неопределенный цвет (некоторые с синеватым

оттенком, в отдельных случаях различимы

желтоватые и красновато-коричневые тона).

Встречаются ткани из некрашеной темной

или светлой шерсти. Редко встречающиеся

фрагменты льняной ткани не окрашены,

иногда отбелены. Как льняные, так и шер-

стяные нити спрядены в основном в Z-об-

разном, редко в S-образном направлении

(рис. 2: 1); иногда использовалась S-об-

разно крученая пряжа.
К древнейшим техническим приемам отно-

сятся многие виды плетения. Самые про-

стые — плетение из пучков нитей основы

виллайне (покрывал) или поясов, а также

пришитые по швам (вшитые в шов) одежды

плетенки из 2—B нитей (рис. 2: 2, 3). Иголь-

чатое плетение (рис. 2: 4) применялось при

изготовлении рукавиц и чулок. Пояса выде-

лывались в технике сетчатого плетения

(табл. 1). В одноцветном поясе изменением

направления скрещивания нитей добивались

светотеневых эффектов и создавали мелкий

геометрический узор (рис. 3—6). Для поясов

и закрепления краев ткани виллайне исполь-

зовалась тесьма целайне. Наиболее простые

целайне — одноцветные, полосатые, в елочку

(табл. 2, рис. 8: /—3) — изготовлены на до-
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щечках с продетыми во все четыре отверстия

нитями основы при повороте утка на *Д

(рис. 7: 2). У нарядных узорчатых целайне

разноцветные нити узора продевались диа-

гонально в противостоящие отверстия

(табл. 3, рис. 7: 1). Наиболее простой узор

(обычно — целайне на концах виллайне,

рис. 21, 22) выполнялся без набора, у более

нарядных целайне узор набирался по моти-

вам орнамента. Изготовлялись целайне либо

только из шерстяных нитей (табл. IX: /—3),
либо с применением льняной основы

(табл. I: 3, 7; IX: 4—ll, X), наиболее наряд-

ные из них дополнялись узором из уточных

нитей, в ряде случаев даже двухцветным.

Еще более сложны в техническом отношении

одноцветные целайне с рельефным узором,

где порядок поворота дощечек для выполне-

ния краев, узора и основы (фона) в каждом

случае индивидуален (рис. 8: 5; табл. 3: 25,

26; табл. I: 4).

Среди изготовленных на ткацком стане

тканей полотняного (Vi), саржевого в четыре

(
2/2) и в три ремизки (2А) переплетений

(рис. 9: /, 2, 5) преобладает техника сарже-

вого переплетения в четыре ремизки. Встре-

чаются также виды тканей, изготовленные в

технике, производной от вышеперечисленных

(рис. 12).
В технике полотняного переплетения изго-

товлялись холщовые ткани (рубахи)

(табл. 4—6), а также некоторые шерстяные

ткани (табл. 7: 1—13; 8: 2, 3; 9: I—s; 10: 1;

15: 2, 9, 13, 15, 16, 20, 22) из Z-образно спря-

денных нитей и использовались главным об-

разом для погребальных покровов. Шерстя-

ные одежные ткани изготовлялись в основном

в технике саржевого переплетения в четыре

ремизки из Z-образно (в ряде случаев —

уток из S-образно спряденных нитей),

иногда с применением крученой основы.

Встречаются также двухцветные полосатые

в направлении основы и утка ткани (табл. 9:

11, 39, рис. 13: 4, 5) и ткани, изготовленные

в технике саржевого переплетения в елочку

или ромбического, в технике, производной

от саржевого переплетения в четыре ремизки

(рис. 9: 3, 4). У тканей в елочку

(табл. 7: 58—82; 8: 3, 4: 9: 57—62; 10: 31, 32;

14: I—3; 15: 2, 7, 9, 12, 15, 24, 25) основа

Z-образного, а уток S-, иногда Z-образного

прядения, рисунок несимметричный (табл.
I: 4; II: 9). У ромбического саржевого пере-

плетения (табл. 7: 83—88; 15: 20;
табл. II: 2, 6) рисунок несимметричен и в

утке и в основе, число нитей в единице ри-

сунка различно (16 —26/14—20), направление

прядения Z-образное.
В тканях техники саржевого переплетения

в три ремизки (2/i или
lļ2) нити основы

обычно Z-образного прядения, утка

S-образного. Эти ткани использовались для

изготовления верхней одежды (табл. 7: 89—

99; 8: /; 9: 63—70; рис. 13: 6, 7). Ткани, изго-

товленные в производной от саржевого пере-

плетения в три ремизки технике рубчатого

саржевого переплетения ( 2/i Н- V 2) (табл.
7: 100— 104; рис. 9: 6; табл. 11:3) выполнены

из особенно тонких и туго Z-образно спря-

денных нитей основы и утка. Такая ткань

шла на юбки.

Характерных признаков, которые бы по-

могли определить вид ткацкого стана, весьма

мало. О применении вертикального стана

могут свидетельствовать начальные кромки

одного фрагмента ткани саржевого перепле-

тения в четыре ремизки (рис. 13: 3), двух

фрагментов ткани в елочку (рис. 13: 2) и

одного фрагмента ткани рубчатого саржевого

переплетения (рис. 13: /; табл. II: 3). В рав-

ной степени для вертикального и горизон-

тального станов характерны мешковидные

кромки на тканях саржевого переплетения в

четыре ремизки (рис. 13: 5). О внедрении

более совершенного горизонтального стана

на территории Латвии говорят находки в

городских слоях Риги и Кокнесе XII—XIII вв.

деталей таких станов, а также появление

у ливов уже в XI в. тканей саржевого пере-

плетения в три ремизки.

Среди рассмотренных ливских текстильных

изделий X—XIII вв. можно выделить мест-

ные и привозные. Местные — плетения, це-

лайне и большинство употреблявшихся для

шитья одежды шерстяных и льняных тканей

полотняного и саржевого в четыре и три ре-

мизки переплетений характеризуются как

местными традициями изготовления, так и

неравномерностью качества (в основном 111

и IV группы качества по А. Нахлику). Часть

из них — наиболее нарядные и технически

сложные (узорчатые пояса сетчатого плете-

ния, целайне с браным узором, а также сар-

жевого переплетения в три ремизки), видимо,

изготовлены местными ремесленниками. Вы-

сокое качество (I и II группы), стандартизи-

рованный исходный материал и совершенная

техника изготовления отличают привозные

ткани, выполненные в технике саржевого

переплетения в елочку и ромбом, рубчатого

саржевого переплетения и одноцветные це-

лайне с рельефным узором. Их удельный вес

в общем количестве тканей невелик (рис. 12).
Эти ткани происходят из давно сформировав-
шихся текстильных центров Западной Европы

и к ливам попадали, вероятно, при посред-

ничестве готландских купцов.

Для украшения одежды применялись

бронзовые колечки, кружочки и спиральки,

оловянные розетки и стеклянный бисер.
Колечки изготовлялись из профилиро-

ванной бронзовой полоски 5—6 мм шириной
сгибанием ее в кружок 5—6 мм в диаметре.

Кружочки делались из проволоки толщи-

ной около 1 мм, их диаметр ■— 5—6 мм.

В украшении одежды колечки на территории

Латвии известны у латгалов, селов и земга-

лов начиная с VII в. н.э., кружочки — у

земгалов и селов с VI в. н.э., а в позднем

железном веке —также у куршей. По мнению
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3. Блумберг, эти украшения являются «сло-

жившимся в Прибалтике локальным вариан-

том приема украшения ткани продетыми в

нее бронзовыми пуговками, распространен-

ного в Западной Европе начиная с эпохи

бронзы». Древнейшим и наиболее широко

распространенным элементом украшения

являются спиральки, на территории Лат-

вии обнаруженные в погребении начала

эпохи бронзы (Кивуткалнс). В этот же пе-

риод они известны в культурах как Восточ-

ной, так и Центральной Европы. В III —

IV вв. н.э. у селов и земгалов спиральки

использовались в нашейных украшениях, а в

середине I тысячелетия и. э. спиральные

венки уже являлись характерным украше-

нием у балтских племен. Применение спира-

лек для украшения одежды отмечено у лат-

галов и селов с VII в. н.э., но еще раньше —

в IV веке н.э. на территории Литвы они

применялись для украшения передника.

V ливов для украшения одежды спиральки

навивались из проволоки толщиной около

1 мм до необходимой в каждом случае

длины. В XII—XIII вв. встречаются мелкие

спиральки диаметром до 3 мм, длиной 2—

3 мм, навитые из проволоки толщиной

0,5 мм.

Литые оловянные розетки с рельеф-

ными выступами и петелькой сзади могли

достигать в диаметре 3—7 мм. Начиная со

второй половины XI в. в украшении одежды

начал применяться привозимый с Руси жел-

тый стеклянный бисер, особенно широко

использовавшийся в XII—XIII вв.

11. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Расположение сохранившихся фрагментов

одежды и украшений в ливских женских пог-

ребениях позволяет судить о наличии в них

рубахи, закреплявшейся на плечах юбки,

кофты и покрывала — виллайне. Материал

дает представление о головных покрывалах

(платках), поясах, онучах и обуви.

Ткань рубах, представленная только мел-

кими фрагментами, найденными под фибу-

лами, шейными гривнами, браслетами, с вну-

тренней стороны сборок шерстяных юбок

и т. п., в основном льняная (табл. 4: 2, 4, 7,

12, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 32, 37; рис. 16: /),

реже — шерстяная (табл. 7: 2, 4, 8, 9) полот-

няного переплетения (Vi)- Судя по этим

фрагментам, рубахи были без ворота, с вер-

тикальным разрезом горловины, длинными

рукавами. Крой, вероятно, был близок к

крою туникообразных рубах, встречавшихся

в латышской одежде еще в XIX—XX вв.

Основной тип юбки характеризуется най-

денными булавками или фибулами, скреп-

лявшими на плечах переднее и заднее полот-

нища. Несмотря на то что от юбок сохрани-

лись лишь небольшие фрагменты, не вызы-

вает сомнения, что они изготовлялись из

прямоугольного куска ткани с боков либо

открытыми, либо со швом. Возможно, суще-

ствовали и запашные юбки, надевавшиеся

поверх вышеописанных или на рубаху. Юбки

изготовлялись в основном из шерстяных

тканей, обычно саржевого переплетения в

четыре ремизки (табл. 7: 16, 22, 23, 26, 30—

32, 35—38, 40, 46) и производных от этой

техники — чаще всего саржевого переплете-

ния в елочку (табл. 7: 58, 60—63, 66, 67, 69,

71—76, 82). В немногих случаях ткани были

саржевого переплетения с ромбическим узо-

ром (табл. 7: 83—88), а также в три ремизки

(табл. 7: 89—91, 95) и рубчатого саржевого

переплетения. Реже использовалась ткань

полотняного переплетения (табл. 7: 3, 7).

Встречаются также юбки, сшитые из двух

тканей (табл. 8; табл. II: 9—//), сохранились

несколько фрагментов льняных юбок

(табл. 4: 9, 17, 18, 32, 33). Установлено, что

юбки шились общей шириной 140—150 см

из двух полотнищ ткани, с вертикальным

расположением нитей основы. Длина юбки

косвенно устанавливается по онучам, укра-

шенным от щиколотки до середины икры.

Надо полагать, что юбка не закрывала укра-

шений на онучах (рис. 18: 2; табл. XII: /).

Скреплявшая юбку на плечах булавка вты-

калась либо прямо в ткань, оставляя свобод-

ным отогнутый край полотнища шириной до

30 см (рис. 18: 3), как в финских погребе-

ниях XI—XII вв., либо в край ткани за швом

(Лаукскола, погр. 83, 495 и др.). Однако;

наиболее распространенным способом было

скалывание на плечах специально пришитых

для этого петель длиной около 1,5 см, как в

Скандинавии (табл. 11). Петли изготовляли,

обшивая пучок нитей (рис. 19: 2), из сло-

женной полоски льяной ткани Срис. 19: /),

плетеные (рис. 2: 2, 3; табл. IV: 6, 7). По-

видимому, в XIII в., когда фибулы и булавки

для скрепления юбки выходят из употребле-

ния, их стали на плечах сшивать.

Виллайне — наплечное покрывало —

наиболее богато украшенная часть женского

костюма размерами 70—90X150 —160 см.

В погребениях оно обычно покрывает умер-

шую (рис. 15: /, 3). Шерстяная ткань для

виллайне изготовлялась в технике саржевого

переплетения в четыре ремизки, преимущест-

венно темно-синего цвета с притканными на

концах мелкоузорчатыми целайне (тесьма)

и пришитыми по бокам полосатыми целайне.

Обычно виллайне были украшены, сохрани-

лись лишь немногочисленные фрагменты

неукрашенных простых виллайне (табл. 7: 15,

28). Большинство виллайне украшено

элементарным орнаментом в виде рядов

(I группа), отдельные экземпляры — фигур-

ным орнаментом (II группа). Концы вил-

лайне I группы обычно украшены рядом

кружочков. Украшение боков более разнооб-

разно. Выделяются виллайне: 1 а
— без укра-
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шений по бокам (табл. 12: /—8); 1 ь
— с

одним или несколькими рядами узорр

(табл. 12: 9—41; рис. 21: 1, 3, 4; 22: 1, 4;
табл. XIV: 1); I е

— с углами, акцентирован-
ными богатым узором (табл. 12: 42—50;

рис. 22: 3; табл. XI: 2; XIV: 2). Виллайне

II группы (табл. 12: 51—53) украшены
косичкой с нанизанными на нее тонкими

бронзовыми спиральками (рис. 22: 2, 23;
табл. IV: I—2),1 —2), орнаментом из бисера и

оловянных розеток (табл. XI: 1). По углам
виллайне из концов основы ткани и целайне
и звеньев спиралек сформированы нарядные
веерообразные кисти. Отделка продетыми в

ткань колечками (рис. 21: 3) в X—XI вв.

заимствована у латгалов. Позднее на основе

этого приема оформился характерный для

ливов прием пришивания к ткани нанизан-

ных на нить колечек. В XII в. появляется

орнамент из нанизанных на косичку тонких

бронзовых спиралек.

Большинство украшенных виллайне най-

дено в богатых погребениях социальной вер-

хушки общества и, возможно, было изготов-

лено мастерами-специалистами.

Находок фрагментов кофты (закрытая
верхняя одежда), одевавшейся поверх юбки,

весьма мало. Возможно, что кофта как пов-

седневная одежда не украшалась и не имела

особого значения в погребальных традициях.
Остатками кофт, вероятно, являются некото-

рые фрагменты шерстяной ткани саржевого

переплетения в четыре и три ремизки со

швами и вставками (табл. 7: 33, 34, 49, 51, 70,
82, 86, 91, 95; 8: 3). В некоторых погребениях
обнаружены и украшенные кофты
(табл. 7: 19). В погребении № 191 могиль-

ника Саласпилс-Лаукскола у кофты укра-
шены подол и края разреза на груди. По

длине кофта доходила до уровня 10 см выше

колена, объем в подоле — 140 см, перед
до пояса без застежки. Судя по мешковид-
ной кромке ткани вдоль нижнего края, верх-
няя и нижняя части кофты кроились по

отдельности. Кофта носилась с поясом, по

бокам образовывались складки (рис. 15: 1;
18: 2; 20; табл. III: 1, 2). Встречаются также

кофты прилегающего покроя с клиновидными

вставками (табл. 7: 43; рис. 16: 12, 13;
табл. II: 7). Очевидно, принцип кроя верхней
одежды (как женских кофт, так и мужских
и детских кафтанов) был общим.

Юбки и кофты подпоясывались поясом,

изготовленным в технике сетчатого плетения

(табл. 1: 1—12; табл. I: 2; рис. 3—6) или

узорным, тканым на дощечках (табл. 3: 13,

14, 17; 20, 22, 24; табл. I: 3, 7; IX: 10; X: 2, 3).
В могильнике Саласпилс-Лаукскола пояса

найдены примерно в 8% женских погребений.

Украшенный передник — весьма важ-

ная принадлежность праздничного наряда

финских женщин — у ливов обнаружен пока

лишь в одном случае (в погребении XII в.

по обряду трупосожжения как погребальное

пожертвование). По низу передника распо-
ложена широкая полоса орнамента, по

бокам — более узкие. Ширина передника —

55 см. В орнаменте использован мотив вет-

вящейся свастики, выполненный из тонких

спиралек, нанизанных на плетенку (рис. 24;
табл. IV: 8). И прием выполнения и сам

орнамент близки отделке карельских перед-
ников XIII в.

По остаткам украшенных головных уборов
можно выделить головные повязки (ленты),
покрывала (плат) и венки.

Повязки (табл. 14: /—3) шириной 3—

4 см вытканы в технике саржевого перепле-

тения в елочку. Две узкие полосы ткани

складывали вместе либо более широкая по-

лоска перегибалась пополам, края скрепля-

лись и одновременно украшались колечками.

Украшались также и концы повязки

(рис. 25).
Головной плат изготовлялся из шер-

стяной ткани саржевого переплетения в че-

тыре ремизки (табл. 14: 5—9; рис. 18: /, 2;
27: 1) размером около 60—100x60 см с

украшенным краем. (В погребении № 232

могильника Лаукскола украшена начальная

кромка полотнища. Украшенным краем,

находившимся надо лбом, обвивали голову
и соединяли его на затылке (табл. IV: 5;

рис. 13: 3; 18: 4; 27: 2, 5).

Бронзовые венки не характерны для

убора ливских женщин в X—XI вв. Отдель-

ные экземпляры, найденные в погребениях
XII—XIII вв., появились под влиянием спи-

ральных венков латгалов (табл. 14: 10— 13;

рис. 27: 3, 4). В ливских могильниках этого

периода встречаются и погребения латгалок

с характерными украшениями и матерчатыми
венками (табл. 14: 14— 16).

В большинстве случаев от онучей сохра-
нились фрагменты шерстяной ткани сарже-
вого переплетения в елочку шириной в основ-

ном B—lo8 —10 см. В единственном случае (пог-
ребение № 27 могильника Лаукумуйжа) уста-
новлена длина онучи (330 см). Онучи зама-

тывались от щиколотки до колена внахлест

с 2—3-сантиметровыми отступами. Просле-
жено, что стопа обматывалась отдельно.

Обнаружен также фрагмент чулка — в тех-

нике игольчатого плетения (табл. 15: /). Наи-

более распространенным видом украшения

онучей была обмотка ног в несколько слоев

над щиколоткой (иногда почти до середины

икры) рядами нанизанных на нити спиралек
или тесьмой с вотканными бронзовыми
колечками (табл. 15: 2— 16; рис. 18: 2;
28: I—4; табл. V: 3—5; XII: /). Встречается
также украшение колечками и кружочками,

прикрепленными к краю онучи, после нама-

тывания охватывавшее всю голень

(табл. 15: 17—20). В погребении № 27 мо-

гильника Лаукумуйжа XIII—XIV вв. наибо-

лее нарядная часть узора находилась на

конце намотки у щиколотки, располагаясь
во всю ширину онучи (рис. 28: 5—6;
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табл. V: 6). В отличие от остальных женских

онучей онучи из погребения № 141 могиль-

ника Саласпилс-Лаукскола и из погребения
№ 17 могильника Вампениеши I наиболее

богато украшены под коленом, как мужские

(рис. 15: 2; табл. V: 1, 2\ рис. 29, 30). Воз-

можно, что таким образом украшался ко-

стюм всадницы.

Важной частью праздничного убора явля-

лись украшения. Для ливов X—XII вв.

их комплект весьма определен: нашейные и

нагрудные украшения, браслеты и перстни,

встречающиеся в каждом женском погребе-

нии, но особенно роскошные и в большом

количестве — в немногочисленных погребе-

ниях, принадлежавших социальной верхушке.

Встречаются типы украшений, что и у

латгалов, земгалов и куршей. Менее распро-

странены, чем у женщин соседних балтеких

племен, были шейные гривны. Наиболее

часто встречаются витые из 3 проволок

гривны с петлеобразными концами (табл. XV).
В ряде случаев на гривну нанизаны звенья

спиралей. Наиболее предпочитаемым укра-

шением было ожерелье из бус цветного

стекла с различными подвесками (рис. 31).

Нагрудные украшения имели функциональное
назначение — соединенной цепочкой парой

булавок (рис. 26; 30: 2) или фибул (рис. 31,

32) скреплялась на плечах юбка. Особое

распространение у ливов получили черепахо-

видные фибулы, прототипы которых в X—

XI вв. были ввезены из Скандинавии. Позд-

нее, в виде подражаний, выполненных мест-

ными мастерами, эти фибулы стали распро-

страненными украшениями у ливов. К фибуле

присоединялся ажурный цепедержатель с не-

сколькими (до 9) рядами цепочек, ножны с

ножом и различные подвески-амулеты. Брон-
зовые или серебряные браслеты были чаще

всего полыми, орнаментированными, с сужи-

вающимися концами (рис. 32). Наибольшее

распространение получили спиральные пер-

стни, нередко одевавшиеся на все десять

пальцев.

Наибольшим богатством и разнообразием

отличается комплект украшений в погребе-

ниях второй половины XI — начала XII в.

(рис. 31; табл. XII: /; XV). Позднее укра-

шения становятся проще Срис. 32), количе-

ство их уменьшается. В XIII в. массивные

металлические украшения гривны, бра-

слеты, нагрудные украшения — выходят из

употребления.

Ш. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Мужскую одежду украшали меньше и со-

хранилась она хуже (рис. 33: 1, 4). В работе

подробно рассмотрены сохранившиеся мел-

кие фрагменты рубах, кафтанов, плащей,

головных уборов, поясов, онучей и обуви.

Мужчины носили холщовые рубахи из ткани

полотняного переплетения, на что указывают

фрагменты ткани под фибулами, скрепляв-

шими вырез под подбородком, а также под

металлическими оковками пояса и в склад-

ках шерстяного кафтана (табл. 5: 1, 2, 4, 6,

8, 9, 11, 14, 15). Возможно, что рубахи были

и шерстяными. Большинство фрагментов

шерстяной ткани, на наш взгляд, относятся

к верхней одежде — кафтану или плащу.

Большая их часть выткана в технике сарже-

вого переплетения в четыре ремизки

(табл. 9: 6, 8, 12, 15—19, 21, 26, 32, 37, 40,

41, 46, 50—52, 54), в некоторые из них вко-

лоты фибулы. Встречаются саржевые ткани

в елочку (табл. 9: 57—62), а также ткань

саржевого переплетения в три ремизки с на-

чесом (табл. 9: 63—70). Эти фрагменты
найдены под поясами, что подтверждает их

принадлежность к кафтанам. Судя по наход-

кам, иногда подпоясывалась льняная рубаха,
но обычно пояс носился поверх шерстяного

кафтана. Кафтан имел туникообразный пок-

рой и изготовлялся из прямого куска ткани

с длинными косо срезанными у запястий

рукавами, иногда с "тесьмой, вшитой в боко-

вой шов (рис. 16: 7, 11; табл. II: 8). Украше-
ние кафтана констатировано только в по-

гребении № 54 могильника Вейстури
(рис. 17: 4). Вырез кафтана скалывался

фибулой или застегивался на пуговицы.
Остатками плащей можно считать фраг-

менты шерстяной ткани саржевого перепле-
тения в четыре ремизки с мешковидной кром-
кой и крученой основой (табл. 9: //, 13, 42;

рис. 13: 5), а также с тесьмой (целайне) по

краям (табл. I: 4). Плащи, которые не

украшены, вероятно, также застегивались

фибулой (рис. 17: 6). В погребениях обнару-
жены также остатки меха от плащей или

тулупов.

О внешнем виде головных уборов дают

представление найденные в Риге фигурки
XII в., пзображаlощие людей в прилегающих

к голове круглых шапках или шапках-ушан-

ках. Как украшение головного убора или

как самостоятельное головное украшение

мужчин и мальчиков, видимо, следует рас-

сматривать обнаруженные в ряде погребений
тканые или плетеные парчовые ленты. В тка-

ных лентах (табл. 16: /—3) нити основы

шелковые, а уточные — шелковые и серебря-
ные или крученые золотые (табл. I: 6, 9, 10;

рис. 34: 3, 4). Плетеные ленты изготовлены

из серебряной нити (табл. 16: 4—s;

табл. I: 5; рис. 34: /—2). Найденные в пог-

ребениях конца X — начала XI вв. парчовые

ленты в основном завезены из Византии.

Онучи (табл. 15: 21—27), изготовляв-

шиеся в технике полотняного переплетения,

саржевого переплетения в четыре и три ре-

мизки, иногда с кручеными нитями основы,

в большинстве случаев — темно-синего цвета.

Их ширина — около 14 см, длина — до 3 м.

На некоторых онучах имелось украшение из

набранных по узору на плетенку мелких

спиралек, прикрепленных к концу онучи под
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коленом (рис. 35; табл. VI: 2, 4, 6\

рис. 17: 4). Этот вид украшения близок по-

добным онучам XI в. из могильника финского

происхождения Залахтовье на берегу Чуд-

ского озера.

Самой нарядной деталью мужского ко-

стюма ливов в X—XIII вв. был, без сомнения,

кожаный пояс, украшенный бронзовыми

оковками. В могильнике Саласпилс-Лаук-

скола подобные пояса найдены в 30% муж-

ских погребений — о наличии кожаных рем-

ней свидетельствуют отдельные части пояс-

ного набора (металлические пряжки). В

остальных случаях, по-видимому, использо-

вались тканевые пояса. К наиболее часто

встречающимся деталям поясного набора

относятся удлиненные четырехугольные пла-

стинки (рис. 36; табл. VIII), выпуклые пусто-

телые пуговки, крестовидные оковки и т. п.

Чаще, чем у населения остальной территории

Латвии, у ливов встречаются детали поясного

набора скандинавского и восточного проис-

хождения. К поясу прикреплялись постоянно

необходимые бытовые предметы — нож в

ножнах, питейный рог, футляр с весами и

разновесами, спиральные подвески и т. п.

(рис. 17: /, 4, 6; 33: /, 4; 36).
В мужских погребениях обнаружено мало

украшений. В ряде случаев это шейные

гривны, иногда браслеты, спиральные пер-

стни. Чаще встречаются подковообразные

фибулы: маленькие с утолщенными булаво-

образными или отогнутыми концами (рис. 36,

37) для скалывания рубахи, крупные

с, маковидными или многогранными кон-

цами — для скрепления кафтана или плаща.

IV. ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Детская верхняя одежда довольно часто

украшалась бронзой, и благодаря ее консер-

вирующему действию сохранились некоторые

фрагменты ткани рядом с украшениями

(рис. 33: 2—3). Основой костюма у детей

также была рубаха — шерстяная или чаще

льняная из ткани полотняного переплетения

с длинными рукавами. Фрагменты рубах

сохранились у фибул с внутренней стороны

шерстяного кафтана и т. п. (рис. 16: 2;

табл. 6: 3—7; табл. II: 4—5). Поверх рубахи

носили кафтан (табл. 10) из шерстяной
ткани саржевого переплетения в четыре ре-

мизки, туникообразного покроя со вшивными

длинными рукавами. Разрез горловины имел

глубину 10—15 см, а у некоторых кафтанов

достигал уровня пояса (рис. 38,40; табл. XIII:

2); такой же разрез глубиной 2—3 см делался

на спине. Края разреза подгибались и к ним

пришивалась плетенка (рис. 16: 8— 10). Боко-

вые швы декоративно оформлялись

(рис. 16: 3—4). Косо срезанные края ткани

стачаны плоским швом (рис. 16: //). Длина

кафтана примерно на 10 см выше колена.

В ряде случаев обнаружено два кафтана —

один поверх другого (табл. 10: 22, 23;

табл. III: 5; XII: 2). У кафтанов украшены

края разреза горловины, у некоторых из

них — концы рукавов и подол (табл. 17).

Приемы украшения сходны с виллайне —

в основном рядами колечек, кружков, розе-

ток или бисера (I группа) (табл. 17: 1—29)
в различных сочетаниях (до 10 рядов).

Между рядами иногда пропущена волна

или ряд дуг (табл. III: 4). Ряды узора по

переду и спине кафтана соединялись кистью

из спиралек (рис. 38—42; табл. III: 4, 5;

XIII: 2). С XII в., по мере исчезновения опи-

санного приема украшения, кисть заменяется

группой подвесок (рис. 43). Украшения
II группы — орнамент из спиралек — со-

хранились лишь в небольших фрагментах

(табл. 17: 30, 31; рис. 16: 10).
Никаких данных о штанах у мальчиков

и юбках у девочек в погребениях не сохра-

нилось. хЧожно предположить, что по крайней

мере более старшие, как и принадлежавшие

к социальной верхушке, мальчики были

одеты в штаны, а младшие и девочки под

кофтой носили только шерстяную или хол-

щовую рубаху.

Детские кафтаны также были подпоясаны

кожаным или матерчатым поясом. У маль-

чиков в основном были кожаные пояса (в

могильнике Саласпилс-Лаукскола — 35%)

в большинстве случаев с бронзовым поясным

набором. К поясу привешивались бытовые

предметыи подвески (рис. 39—41; табл.VIII).
В качестве матерчатых поясов использова-

лись полосатые целайне (табл. 2: /— 11), в

ряде случаев богато украшенные на концах:

на сплетенные концы основы нанизан узор

из колечек или спиралек (рис. 8; табл. 1: 8).

Украшения обнаружены только на одном

конце пояса, второй конец оставался неукра-

шенным. Иногда дети, особенно девочки,

подпоясаны целайне с браным узором

(табл. 3: 3, 12, 15, 18, 19; табл. IX: 3, 6;

X: 1). Во многих детских погребениях обна-

ружено по два и даже по три пояса.

Кроме подвесок-амулетов, обычно прикреп-

лявшихся к кафтану, у детей встречаются и

другие украшения: фибулы, шейные гривны

и нитки бус, браслеты и перстни (рис. 43;

табл. VII, VIII, XIII: 2). Обычно они соот-

ветствуют росту ребенка, но в ряде случаев

в могилу положены украшения взрослых

(табл. XII: 2). В одном погребении весь пере-

численный комплект украшений встречается

редко.

Судя по фрагментам обуви и ее украше-

нию, существенных различий между женской,

мужской и детской обувью не наблюдается.

Фрагменты обуви со швами и продетым в

прорези ремешком (табл. VI: /), найденные

в датируемых XII—XIII вв. 13 мужских,

8 женских и детских погребениях, дают

представление о глубокой, стянутой выше

щиколотки обуви типа ботинка. В ряде слу-
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чаев на ремешок надета спираль, охватываю-

щая пяту (табл. VI: 3), причем нередко

только на один башмак. В мужском погре-

бении обнаружены фрагменты обуви с об-

моткой из серебряной полоски над щиколот-

кой (табл. VI: 7), а в некоторых погребениях

мужчин и мальчиков — шпоры. Имеются

данные и об обуви типа постол. Обувь (или
ее завязки) иногда украшена бубенчиками

или колечками. Надо полагать что, носили

и лыковую обувь.

Анализ ливской одежды X—XIII вв. пока-

зал, что ливскому населению этого периода

были известны те же приемы в изготовлении

одежды, что и населению на всей территории

Северной Европы. У ливов сформировались
локальные варианты ряда плетений и поясо-

образных тканей. В основе изготовления

одежды использованы местные домашнего

изготовления ткани, соответствующие 111 и

IV группам качества, характерным для

домашнего производства этого периода. О

домашнем производстве и его весьма устой-
чивых традициях свидетельствуют и дошед-

шие до наших дней простые, но ра-

циональные приемы кройки и шитья.

Начиная с XI в. можно выделить работы
также местных ремесленников-профессиона-
лов. Незначительная часть высококачествен-

ных тканей привезена из Западной Европы.
Эти ткани, а также изделия местных профес-
сионалов, по-видимому, принадлежали пред-

ставителям социальной верхушки раннефео-
дального общества этого периода. В могиль-

нике Саласпилс-Лаукскола такие ткани

обнаружены в 7—14% погребений, обычно в

сочетании с украшенной одеждой и другими

характерными для социальных верхов пред-
метами. Однако украшенная одежда в жен-

ских и детских погребениях, так же как и

мужские пояса с оковками, все же встреча-
лись чаще — в 25—30% погребений,

'

что,

вероятно, свидетельствует не только об обще-

ственном и имущественном положении погре-
бенного, но и о ритуальной природе традиции

украшения одежды.

Одежда ливов по составу и принципам

формирования входит в регион распростране-

ния западноевропейских типов костюма. Ее

этническое своеобразие проявляется в бога-

том украшении — в основном женской и дет-

ской и лишь в отдельных случаях мужской.
Для виллайне и детских кафтанов в X—

XI вв. характерно украшение в виде простых

рядов из колечек, кружков или розеток. Рас-

цвет этого приема падает на вторую поло-

вину XI — начало XII в., позднее он опять

упрощается. Другой характерной особенно-

стью украшения ливской одежды в X—XII вв.

являлись пышные завершающие углы кисти

из спиралей, вероятно, имевшие обрядовое
значение. В приемах их изготовления, а воз-

можно, и символике прослеживаются общие

черты с характерным для финских племен

украшением углов передников и виллайне.

Анализ элементов украшения одежды

указывает на связи с жителями других стран,

где эти элементы являлись исконными и

могли влиять и на ливскую одежду. Выделя-

ется два основных направления заимствова-

ний. Наиболее значительно влияние сосед-

ских балтеких племен. В X—XI вв., в основ-

ном с юга, заимствованы бронзовые колечки,

кружочки и спиральки, как и некоторые типы

украшений. С конца XI и в XII вв. заметно

влияние финских племен с севера и северо-

востока, откуда появляются мелкие бронзо-
вые спиральки, которые чаще встреча-

ются у гауйских ливов. В основном эти

заимствования следует оценивать как резуль-

тат культурных и торговых связей. Заимст-

вованные элементы были приспособлены клив-

ским традициям, к их техническим приемам.

Тем не менее часть элементов украшения,

которые выполнены аналогично прототипам,

следует считать результатом этнического

соприкосновения — присутствия других эт-

нических элементов.

В ливской культуре много скандинавского,

что для X—XI вв. подтверждается наличием

привозных украшений, особенно черепахо-

видных фибул. О связях с Русью и через нее

со странами Ближнего Востока свидетельст-

вуют встречающиеся в украшениях ливского

праздничного наряда раковины каури, цвет-

ные бусы, желтый стеклянный бисер, детали

поясного набора и др. Результатом дальних

торговых и культурных связей являются

наблюдаемые в ливской одежде тенденции

западноевропейской моды того времени —

прилегающие кофты, парчовые ленты, каф-
таны на пуговицах и т. п.

Агрессия немецких крестоносцев в XIII в.

особенно тяжело отразилась на ливской

культуре. В последующие столетия в про-

цессе формирования латышской народности

ливы влились в ее состав, привнеся в нее

своеобразные особенности своей культуры, в

ряде мест сохранившиеся в традиционном

народном костюме вплоть до XX в.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Территория, заселенная ливами (по: Мугу-
ревич 1973, рис. 2; Tonisson 1974, рис. 1). и могиль-

ники, в которых найдены рассматриваемые текстильные

изделия: /
— Лаукумуйжа, 2 — Озолмежс, 3 —

Рауши, 4
—

Вампениеши I, 5 — Вампениеши 11. 6 —

Вейстури, 7 — Лаукскола, 8 — Липши, 9 — Кабелес,

10
— Зарини, // — Лиелрутули, 12

— Тинужи,
13 — Нарини, 14 — Цесис, 15 — Сигулда (Саксу-
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калнс), 16 — Приедес, 17 — Чиекури, 18 — Путели,
19 — Лиепенес, 20 — у Кримулдской церкви, 21 —

Сакнитес, 22 — Леясжагари, 23 — Резнес, 24 —

Видрижи, 25 — Турайда (Базницкалнс).
/ — ареал распространения предметов, характерных

для курземских ливов и вендов в XI—XIII в.; // —

курганные могильники; /// — грунтовые могильники.

Рис. 2. Направления крутки и виды плетения: /
—

направления крутки Z и S, 2 — шнурок из четырех
нитей, 3 — плетенка из восьми нитей, 4 — игольчатое

плетение (Кабелес, погр. № 32).
Рис. 3. Изготовление поясов способом сетчатого пле-

тения: /—3 — ход плетения (по М. Халд), 4
— соз-

дание узора, 5 — средняя часть пояса из погр. № 497

могильника Лаукскола.
Рис. 4. Узоры поясов сетчатого плетения: / — Лаук-

скола, погр. № 94; 2 — Зарини, погр. № 8; 3
— Лаук-

скола, погр. № 497.

Рис. 5. Узоры поясов сетчатого плетения: / — Ка-

белес, погр. № 9, 2 — Лаукскола, погр. № 97, 3 —

Вампениеши 11, погр. № 63.

Рис. 6. Узор пояса сетчатого плетения из погр. № 37

могильника Лаукскола.
Рис. 7. Дощечки и направления нитей: /

— нити

продеты в два диагонально противоположные отвер-

стия, 2 — нити продеты в четыре отверстия, 3 — по-

ложение дощечек при работе.
Рис. 8. Узоры и украшения каём, тканных на дощеч-

ках: / — Лаукскола, погр. № 245; 2 — Вампениеши I,

погр. № 68; 3 — Вампениеши I, погр. № 85; 4 —

Лаукскола, погр. № 322; 5 — Кримулда, RDM I 2909.

Рис. 9. Технические рисунки различных видов тка-

ней: / — полотно, 2 — ткань саржевого переплетения
в четыре ремизки, 3 — то же в елочку, 4 — то же

ромбовидная, 5 — то же в три ремизки, 6 — то же

рифленая.
Рис. 10. Группы качества льняных тканей.

Рис. 11. Группы качества шерстяных тканей.

Рис. 12. Виды шерстяных тканей X
—

XIII вв.

Рис. 13. Кромки тканей, полосатые ткани: / — на-

чальная кромка (Зарини, погр. № 8); 2 — начальная

кромка (Кримулда, RDM I 2909); 3 — начальная

кромка (Лаукскола, погр. № 232); 4 — ткань, поло-

сатая по направлению утка (Вампениеши I, погр.
№ 177); 5 — ткань, полосатая по направлению основы

(Лаукскола, погр. № 192); 6 —
боковая кромка

(Лаукскола, погр. № 497); 7
— боковая кромка (Кри-

мулда, RDM I 2908).
Рис. 14. Распространение привозных тканей и эле-

ментов украшения онучей: / — ткань саржевого пере-

плетения в четыре ремизки в елочку, 2 — то же ром-

бовидная, 3 — рифленая ткань, 4 — кружочки, 5 —

колечки, 6 — мелкие спиральки, 7
— спирали.

Рис. 15. Планы погребений могильника Лаукскола:
/
_ погр. № 191, 2 — погр. № 141, 3 — погр. № 480.

Рис. 16. Швы: / — Вампениеши 11, погр. № 63;

2 — Вампениеши I, погр. № 81; 3 — Вампениеши I,

погр. № 88; 4 — Вампениеши I, погр. № 93; 5 —

Кримулда, RDM I 2907; 6 — Зарини, погр. № 8;
7

— Липши, погр. № 82; 8 — Вампениеши I, погр. 7;

9 — Вампениеши I, погр. № 9; 10 — Вампениеши I,

погр. № 14; // — Липши, погр. № 82; 12, 13 — За-

рини, погр. № 8, правая и левая стороны.
Рис. 17. Реконструкции одежды: / — Лаукскола,

погр. № 575; 2 — Лаукскола, погр. № 94; 3 — Мар-

тиньсала, погр. № 1212: 4 — Вейстури, погр. № 54;
5 — Вейстури, погр. № 27; 6 — Лаукскола, погр.

№ 105.

Рис. 18. Реконструкции одежды: 1,2 — Лаукскола,

погр. № 191; 3 — Рауши, погр. № 25; 4 — Лаукскола,

погр. № 232.

Рис. 19. Петли для юбок и виды их закалывания:

/ — Вампениеши I, погр. № 63; 2 — Лаукскола, погр.

№ 561.

Рис. 20. Украшения кофты из погр. № 191 могиль-

ника Лаукскола: /
— украшение края шейного вы-

реза, 2 — украшение нижнего края, 3 — схема по-

кроя.
Рис. 21. Реконструкции украшений виллайне: / —

Лаукскола, погр. № 37; 2
— Лаукскола, погр. № 80;

3, 4
— Лаукскола, погр. № 459.

Рис. 22. Реконструкции украшений виллайне: 1
—

Лаукскола, погр. № 475; 2 — Вампениеши I, погр.
№ 143; 3 — Лаукскола, погр. № 480; 4 — Вампе-

ниеши I, погр. № 31.

Рис. 23. Украшение виллайне (погр. № 535 могиль-

ника Лаукскола).
Рис. 24. Украшение передника (Чиекури, курган 3).
Рис. 25. Ленты для волос: / — Цесис, погр. № 7,

RDM I 184; 2 — Лаукскола, погр. № 191.

Рис. 26. Предметы из погр. № 483 могильника Лаук-

скола (KI/XII вв.).
Рис. 27. Украшения головных уборов: /

— Лаук-

скола, погр. № 191; 2, 5 — Лаукскола, погр. № 232;

3, 4 — Лаукскола, погр. № 175.

Рис. 28. Украшение онучей: / — тесьма онучи с пет-

лей (Вампениеши 11, погр. № 111); 2, 3 — украшение

онучи и правая и левая стороны тесьмы (Лаукскола,

погр. № 161); 4 — украшение онучи (Лаукскола,

погр. № 480); 5, 6 — Лаукумуйжа, погр. № 27, тесьма

и схема онучей.
Рис. 29. Украшения онучей (Лаукскола, погр.

№ 141); /—3 — четырехугольные украшения; 2 —

боковые украшения; 4,5 — кисть.

Рис. 30. Предметы из погр. № 17 могильника Вам-

пениеши I: /
— украшение онучи, 2 — прочие на-

ходки.

Рис. 31. Предметы из погр. № 94 могильника Лаук-

скола (XI в.).
Рис. 32. Предметы из погр. № 188 могильника Лаук-

скола (XII в.).
Рис. 33. Планы погребений могильника Лаукскола:

/ — погр. № 286; 2
— погр. № 381; 3 — погр. № 382;

4 — погр. № 575.

Рис. 34. Парчовые ленты: 1, 2 — Лаукскола, погр.

№ 400; 3, 4 — Путели, курган 25.

Рис. 35. Онучи из погр. № 3 могильника Вейстури:
/ — реконструкция украшений, 2 — схема онучей.

Рис. 36. Предметы из погр. № 304 могильника Лаук-

скола (K/KI вв.).
Рис. 37. Предметы из погр. № 473 могильника Лаук-

скола (XI в.).

Рис. 38. Украшения детских кафтанов: 1,2 — ук-

рашение края шейного выреза, реконструкция одежды

(Лаукскола, погр. № 285); 3, 4 — украшение края

шейного выреза, реконструкция одежды (Лаукскола,

погр. № 289).
Рис. 39. Украшения детских кафтанов и реконструк-

ции одежды: I—3 — Лаукскола, погр. )к 381; 4, 5 —

Лаукскола, погр. № 303.

Рис. 40. Украшения детских кафтанов и реконструк-

ции одежды: / — Лаукскола, погр. № 331; 2—4 —

Вампениеши I, погр. № 7.

Рис. 41. Украшения детских кафтанов и реконструк-

ции одежды: 1,2 — Вампениеши I, погр. № 88; 3,

4
— Лаукскола, погр. № 382.

Рис. 42. Украшения детских кафтанов и реконструк-

ции одежды: / — Рауши, погр. № 161; 2, 3
— Лаук-

скола, погр. № 477; 4 — Лаукскола. погр. № 221;
5 — Лаукскола, погр. № 47; 6

— Лаукскола, погр.

№ 81.

Рис. 43. Предметы из погр. № 578 могильника Лаук-

скола (XII/XIII вв.).

Табл. I. Пояса сетчатого плетения, каймы, тканные

на дощечках, парчовые ленты: / — Лаукскола, погр.

№ 94; 2 — Лаукскола, погр. № 37; 3 — Лаукскола,

погр. № 94; 4 — Кримулда, RDM I 2909; 5 — Лаук-

скола, погр. № 400; 6 — Путели, курган 26; 7 —

Лаукскола, погр. № 161: 8
— Лаукскола, погр. № 334;

д
_ Рауши, погр. № 166; 10 — Путели, курган 25.

Табл. 11. Швы и фрагменты тканей: / — Зарини,

погр. № 8; 2 — Лаукскола, погр. № 94; 3 — Зарини,

погр. № 8; 4, 5 — Вампениеши I, погр. № 81 (пра-

вая и левая стороны); 6 — Вампениеши I, погр.

Д[Ь 45; 7
_ Зарини, погр. № 8; 8

— Липши, погр.

№ 82; 9 — Кримулда, RDM I 2907; 10, И — Кабе-

лес, погр. № 23 (правая и левая стороны).

Табл. 111. Украшения кафтанов: 1,2— Лаукскола,

погр. № 191; 3 — Рауши, погр. № 44; 4 — Лаукскола,

погр. № 331; 5 — Вампениеши I, погр. № 88; 6 —

Вампениеши I, погр. № 93.



Табл. IV. Украшения одежды: 1, 2 — Лаукскола,

погр. № 535; 3 — Лаукскола, погр. № 94; 4
— Лаук-

скола, погр. № 325; 5 — Лаукскола, погр. № 232;

6 — Лаукскола, погр. № 561; 7 — Вампениеши I,

погр. № 89; 8 — Чиекури, курган 3.

Табл. V. Украшения онучей: 1,2 — Лаукскола, погр.

№ 141; 3 — Лаукскола, погр. № 161; 4 — Лаукскола,

погр. № 191; 5 — Озолмежс, случайная находка;

6 — Лаукумуйжа, погр. № 27 (Шпоре 1938, рис. 2).
Табл. VI. Украшения онучей, фрагменты обуви,

ножны: / — Кабелес, погр. № 42; 2 — Вейстури,

погр. № 3; 3 — Кабелес, погр. № 37; 4 — Цесис,

погр. № 8 (по: Kiwull 1911, табл. V); 5 — Кабелес,

погр. № 32; 6 — Вейстури, погр. № 3; 7 — Лаук-

скола, погр. № 282.

Табл. VII. Предметы из погр. № 371 могильника

Лаукскола (K/KI вн.).

Табл. VIII. Предметы из погр. № 334 могильника

Лаукскола (XI в.).
Табл. IX. Каймы, тканные на дощечках, с браным

узором: /
— Лаукскола, погр. № 497; 2 — Вейстури,

погр. № 27; 3
— Вампениеши I, погр. 31; 4 — Лаук-

скола, погр. № 83; 5 — Лаукскола, погр. № 94; 6 —

Вампениеши I, погр. № 88; 7 — Лаукскола, погр.
№ 161; 8 —- Лаукскола, погр. № 161; 9

— Лаукскола,
погр. № 94; 10 — Лаукскола, погр. № 590; // —

Лаукскола, погр. № 94.

Табл. X. Каймы, тканные на дощечках, с браным
узором: / — Лаукскола, погр. № 374; 2 — Кримулда,
RLB 606; 3 — Вампениеши I, погр. № 16; 4 — Лаук-
скола, погр. № 94.

Табл. XI. Реконструкции украшений виллайне: / —

Цесис, RDM 185; 2 — Цесис, RDM I 184.

Табл. XII. Реконструкции одежды: 1
— Лаукскола,

погр. № 480; 2 — Вампениеши I, погр. № 88.

Табл. XIII. Реконструкции одежды: /
— Лаукскола,

погр. № 315; 2 — Лаукскола, погр. № 331.

Табл. XIV. Реконструкции украшений виллайне: / —

Цесис, погр. № 1; 2 — Лаукскола, погр. № 191.

Табл. XV. Предметы из погр. № 480 могильника

Лаукскола (KI/XII вв.).

Табл. XVI. Фрагменты виллайне и онучей из погр.
№ 480 могильника Лаукскола.
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Livische Trachten im 10. bis 13. Jh.

Zusammenfassung

Die Liven als ethnische Gemeinschaft sind

Nachkommen der Ostseefinnen im westlichen

Teil des Territoriums Lettlands (Abb. 1). Ihre

materielle Kultur weist im 10. bis 13. Jh. neben

finnischen auch Merkmale der Nachbarvölker

auf, was der livischen Kultur ein eigenartiges
Gepräge verleiht. Charakteristisch sind neben

den Schmucksachen auch die Trachten der Li-

ven; sie sind eine wesentliche Quelle für das

Studium ihrer Sachkultur. Nach livischem

Brauch wurden die Verstorbenen teils in Brand-

gräbern, zu einem großen Teil aber auch in

Körperbestattungen beigesetzt. Dabei wurden

sie in ein festliches, mit Bronzeschmuck verzier-

tes Gewand gekleidet, und dank der konservie-

renden Wirkung der Bronze blieben Fragmente
des Gewebes erhalten.

Livisches Trachtenmaterial, das bei Ausgra-

bungen in Gräberfeldern gewonnen wurde, ist

in den Sammlungen des Historischen Instituts

der Akademie der Wissenschaften der Lettischen

SSR, des Historischen Museums der Lettischen

SSR, des Landeskundlichen Museums von Si-

gulda und des Historischen Instituts der Estni-

schen SSR enthalten. Über dieses Material sind

bisher nur Einzelfragen betreffende Artikel ver-

öffentlicht worden. Das vorliegende Werk will

eine zusammenfassende, nach den Kleidungs-
stücken geordnete Übersicht über die livischen

Trachten mit besonderer Berücksichtigung der

Herstellungs- und Verzierungsweisen geben.
Die Einführung enthält eine kritische Quellen-

und Literaturübersicht sowie eine kurzgefaßte
Darstellung der bei den Liven im 10. bis 13. Jh.

herrschenden sozialökonomischen Verhältnisse.

Die Hauptbeschäftigungszweige waren Acker-

bau und Viehzucht; daneben gab es auch Hand-

werk und rege Handelsbeziehungen, die durch

die günstige Lage an wichtigen Wasserstra-

ßen — der Ostsee, der Daugava und der

Gauja — gefördert wurden. Über diese Ver-

kehrswege unterhielten die Liven Handelsbe-

Ziehungen nach Osten mit Rußland und weiter

mit den Ländern des Nahen Ostens, nach We-

sten mit Gotland und Skandinavien. Dem Grä-

berinventar nach zu urteilen waren damals die

Eigentums- und Sozialverhältnisse der Liven

bereits stark differenziert; das ist an den

Trachten und besonders am Trachtenzierat

deutlich zu erkennen. Der Schmuck ist insofern

von Bedeutung, als in dem verfügbaren Mate-

rial entsprechend den Bestattungssitten der Li-

ven hauptsächlich festliche Trachten vertreten

sind.

I. DIE TEXTILHERSTELLUNGS-

METHODEN

Bei dem Fundmaterial handelt es sich vor-

wiegend um Fragmente wollener Textilien von

gegenwärtig unbestimmbarer Farbe, manchmal

mit einem Stich ins Blaue, Gelbliche oder Röt-

lichbraune; es gibt auch Fragmente von dunkler

oder heller ungefärbter Wolle. Die wenigen Lei-

nenstoffreste sind ungefärbt, manchmal ge-
bleicht. Sowohl Leinen- als auch Wollfäden ha-

ben meist eine Z-, selten eine S-Drehung
(Abb. 2: /). Mitunter wurden gezwirnte Fäden

mit S-Drehung verwendet.

Zu den ältesten Methoden, die bei der Trach-

tenherstellung angewandt wurden, gehören ei-

nige Arten der Flechttechnik. Am einfachsten

sind aus den Kettfädenfransen von Manteltü-

chern und Gürteln gebildete Fadengebinde so-

wie aus zwei bis acht Fäden bestehende Litzen,
die an die Saumnähte von Kleidungsstücken

angenäht wurden (Abb. 2: 2, 3). Handschuhe

und Socken wurden in Nadelflechttechnik

(Abb. 2: 4), Gürtel in Sprangtechnik (Tab. 1)
hergestellt. Bei einfarbigen Gürteln konnten da-

bei durch Veränderung der Kreuzungsrichtung
der Fäden unterschiedliche Helligkeits- und

Schatteneffekte erzielt und feine geometrische
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Muster gebildet werden (Abb. 3—6). Zur Festi-

gung der Webkanten von Manteltüchern und

Gürteln benutzte man Brettchenbänder. Die ein-

fachsten von ihnen — einfarbig, gestrichelt oder

mit einem Fischgrätenmuster versehen (Tab. 2:

/—//; Abb. 8: /—3) — wurden hergestellt, in-

dem man die Kettfäden durch alle vier Öffnun-

gen des Webbrettchens führte und beim Weben

die Brettchen um eine Vierteldrehung wendete

(Abb. 7: 2). Für prächtiger gemusterte Bänder

führte man verschieden gefärbte Fäden in zwei

einander gegenüberliegende Öffnungen ein

(Tab. 3; Abb. 7: /). Es gab einfache, meist

für Manteltuchenden bestimmte Brettchenbän-
der mit zickzackförmigem Muster (Abb. 21, 22),
aber auch solche mit reichgestalteten Mustern.

Im letzteren Fall benutzte man entweder nur

Wollfäden (Tab. IX: I—3) oder Wollfäden mit

Leinenfäden, die als Unterlage dienten (Tab. IX:

4—//, X). Bei prächtigeren Bändern wurde das

Muster auch durch den Schuß bereichert, der

einfarbig oder zweifarbig sein konnte. In tech-

nischer Hinsicht noch komplizierter sind ein-

farbige Bänder mit Reliefmuster, bei denen

die Reihenfolge der Brettchenwendungen für

die Kanten, das Muster und die Grundfläche

variiert (Tab. 3: 25, 26; Abb. 8: 5; Tab. I: 4).
Auf Webstühlen gefertigte Stoffe wurden

entweder in Tuchbindung (1/1) oder in vier-

bindigem (2/2) und dreibindigem (2/1) Köper
hergestellt (Abb. 9: /, 2, 5). Es sind auch sol-

che Stoffarten zu treffen, die in der von oben-

genannten abgeleiteten Technik gefertigt wor-

den sind (Abb. 12).
Die untersuchten leinenen Gewebe (Tab.

4—6) sowie einige Wollstoffe (Tab. 7: 1—13;
8: 2, 3; 9: I—s, 10: /, 15: 2, 9, 13, 15, 16, 20, 22)
für Hemden, Leichentücher sind in Tuchbin-

dung meist aus Z-gedrehten Fäden gewebt.
Wollene Bekleidungsstoffe webte man haupt-

sächlich in vierbindigem Körper aus Z-gedreh-
ten, beim Schuß mitunter S-gedrehten Fäden;
die Kettfäden waren bei manchen Stoffen ge-
zwirnt. Auch zweifarbige, in Kett- oder Schuß-

richtung gestreifte Stoffe werden angetroffen
(Tab. 9: //, 39; Abb. 13: 4, 5). Vor allem für

Frauenröcke benutzte man die vom vierbindi-

gen Köper abgeleiteten Bindungen, nämlich

die Spitzen- und die Diamantköperbindung
(Abb. 9: 3, 4). Beim Spitzenköper (Tab 7:

58—82; 8: 3, 4; 9: 57—62; 10: 31, 32; 14: I—3;
15: 2, 7, 9, 12, 15, 24, 25) haben die Kettfäden
eine Z- und die Schußfäden eine S-Drehung;
manchmal sind auch die Schußfäden Z- gedreht.
Die Reihenfolge der Weblitzen wiederholt sich

nach je sechs Kettfäden, und das Muster ist un-

symmetrisch (Tab. I: 4; II: 9). Beim Diamant-

köper (Tab. 7: 83—88; 15: 20; Tab. II: 2, 6)
ist das Muster sowohl in der Kette als auch im

Schuß unsymmetrisch und die Fadenzahl in den

Mustereinheiten verschieden (16—26/14—20);
die Fäden sind Z-gedreht.

Beim dreibindigen Köper (2/1 oder 1/2) ha-

ben die Kettfäden meist eine Z- und die Schuß-

fäden eine S-Drehung. Auf diese Weise ge-

webte Stoffe wurden zur Herstellung von Ober-

kleidung verwendet (Tab. 7: 89—99; 8: /;
9: 63—70; Abb. 13: 6, 7). Die Stoffe, die in dem

vom dreibindigen Köper abgeleiteten Rippen-

köper (2/1 + 1/2) (Tab. 7: 100—104; Abb. 9: 6;

Tab.ll: 3) aus besonders feinen, straff Z-ge-
drehten Kett- und Schußfäden gewebt wurden,
fanden für Frauenröcke Verwendung.

Die untersuchten Stoffe weisen nur wenig
Merkmale auf, aus denen man schließen könnte,

auf welchen Webstühlen sie gewebt wurden. Auf

den Gebrauch eines Gewichtswebstuhls weisen

die Anfangskanten eines vierbindigen Köpers

(Abb. 13: 3), zweier Spitzenköper (Abb. 13: 2)
und eines Rippenköpers (Abb. 13:/; Tab. II: 3)
hin. Charakteristische schlauchförmige Web-

kanten beim vierbindigen Köper (Abb. 13: 5)
können sowohl auf Gewichts- als auch auf Tritt-

webstühlen gefertigt sein. Von der Einbürge-

rung der fortschrittlicheren Trittwebstühle auf

dem Territorium Lettlands zeugen in den Kul-

turschichten des 12. und 13. Jahrhunderts in

Riga und Koknese gefundene Webstuhlteile so-

wie das Auftreten von Stoffen, die in dreibindi-

gem Köper gewebt und bei den Liven schon im

11. Jh. festgestellt wurden.

Unter den untersuchten Textilien gibt es so-

wohl einheimische als auch importierte Erzeug-
nisse. Die einheimischen — Flechtwerk, Brett-

chenbänder und die meisten in Tuchbindung
oder in vier- und dreibindigem Köper geweb-
ten Bekleidungsstoffe aus Wolle und Leinen —

sind an der Herstellungsweise und an der un-

gleichmäßigen Qualität (meist Gruppe 111 und

IV nach A. Nachlik) zu erkennen. Einige

prächtigere unter diesen Erzeugnissen — in

Sprangtechnik gearbeitete gemusterte Gürtel,

gemusterte Brettchenbänder und in dreibindi-

gem Köper gewebte Stoffe — dürften von ein-

heimischen Fachwebern gefertigt sein. Eine

hohe Qualität (Gruppe I und II), standardge-
mäßes Material und fortschrittliche Herstel-

lungsmethoden sind für die importierten Texti-

lien kennzeichnend. Es sind dies in Spitzen-,
Diamant- und Rippenköperbindung gewebte
Stoffe sowie einfarbige, mit einem Reliefmu-

ster versehene Brettchenbänder. Die Einfuhr

erfolgte aus den westeuropäischen Herstel-

lungsländern vermutlich durch Vermittlung

gotländischer Kaufleute. Der Anteil solcher Er-

zeugnisse ist quantitativ gering (Abb. 12).

Zur Verzierung der Trachten benutzte man

bronzene Blech- und Drahtringe, Spiralröhrehen
sowie Rosetten aus Zinn und gelbe Glasperlen.
Die Blechringe wurden aus einem 5—6 mm

breiten profilierten Bronzestreifen gebogen.

Drahtringe fertigte man aus etwa 1 mm star-

kem Bronzedraht; ihr Durchmesser betrug 5—

6 mm. Die Blechringe als Trachtenverzierung

sind auf dem Territorium Lettlands bei den

Lettgallen, Selen und Semgallen seit dem 7. Jh.

u. Z., Drahtringe bei den Semgallen seit dem

6. Jh. und in der Späteisenzeit auch bei den
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Kuren bekannt. Nach Ansicht von Z. Blumberga lieh, daß die Röcke aus einem geraden Stück
sind diese Verzierungen eine lokale Variante

der in Westeuropa seit der Bronzezeit verbreite-

ten kleinen Bronzeknöpfe. Ein älteres und mehr

verbreitetes Verzierungselement sind die Spi-
ralröhrehen; sie wurden auf dem Territorium

Lettlands schon in einer Bestattung aus dem

Beginn der Bronzezeit (Kiwutkalns) festge-
stellt. Um die gleiche Zeit sind sie auch in an-

deren Teilen Osteuropas und in Mitteleuropa
verbreitet. Bei den Selen und Semgallen wurden

im 3.—4. Jh. u. Z. Spiralröhrehen als wichtiges
Element bei der Herstellung von Halsschmuck

verwendet, und um die Mitte des 1. Jährt, u. Z.

waren Stirnbänder aus Spiralröhrehen ein cha-

rakteristischer Kopfschmuck der baltischen

Volksstämme. Als Schmuck für die Trachten

galten Spiralröhrehen bei den Lettgallen und

Selen seit dem 7. Jh., aber schon früher, im

4. Jh. u. Z., auf dem Territorium Litauens, als

Verzierung an Schürzen. Die Liven fertigten

Spiralröhrehen aus etwa 1 mm starkem Bronze-

draht in der nötigen Länge. Im 12.—13. Jh. wer-

den sehr feine, 2 bis 3 mm lange Spiralröhrehen
aus 0,5 mm dünnem Draht mit einem Röhrchen-

durchmesser von etwa 3 mm angetroffen.
Gegossene Rosetten aus Zinn haben in der

Regel einen Durchmesser von 3 bis 7 mm; sie

sind mit kleinen Höckerchen und auf der Rück-

seite mit einer Öse versehen. Aus Rußland ein-

geführte gelbe Glasperlen treten seit der zwei-

ten Hälfte des 11. Jh. in Erscheinung und sind

im 12.—13. Jh. schon stark verbreitet.

11. DIE FRAUENTRACHT

Aus der Lage der in livischen Frauenbestat-

tungen gefundenen Trachtenreste und Schmuck-

sachen ist zu ersehen, daß zur üblichen Frauen-

kleidung ein Hemd, ein Trägerrock, eine Kaf-

tanjacke und ein wollenes Manteltuch gehörte.
Es wurden auch Reste von Kopfbedeckungen,
Gürteln, Beinwickeln und Schuhwerk gefunden.

Von den Hemdenkonnten nur kleine, in Tuch-

bindung (1/1) gewebte, größtenteils leinene

(Tab. 4: 2, 4, 7, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 32, 37;

Abb. 16: /), in einigen Fällen wollene (Tab. 7:

2, 4, 8, 9) Gewebefragmente festgestellt werden,
die sich unter der Fibel, den Halsringen, dem

Armring oder in den Falten des wollenen Trä-

gerrocks erhalten hatten. Die Hemden waren

ohne Kragen, mit einem vertikalen Halsaus-

schnitt und langen Ärmeln. Der Schnitt dürfte

demjenigen eines Tunikahemdes geglichen ha-

ben, wie es in Lettland noch im 19. und 20. Jh.

getragen wurde.

Der Grundtypus des Frauenrocks ist an den

gefundenen Ziernadeln bzw. Fibeln erkennbar,
die dazu dienten, den vorderen und den rück-

wärtigen Rockteil an den Schultern zusammen-

zuheften. Obwohl sich nur kleine Fragmente des

Rocktuchs erhalten haben, ist dennoch ersicht-

Stoff hergestellt und an der Seite offen oder

auch zugenäht waren. Möglicherweise gab es

auch Umlegeröcke, die über den genannten oder
unmittelbar über dem Hemd getragen wurden.

In der Regel waren die Röcke aus Wollstoff ge-

fertigt; meist war er in vierbindigem Köper
(Tab. 7: 16, 22, 23, 26, 30—32, 35—38, 40, 46)
oder dessen Ableitungen — am häufigsten in

Spitzenköperbindung (Tab. 7: 58, 60—63, 66,
67, 69, 71—76, 82), seltener in Diamantköper-
bindung (Tab. 7: 83—88), auch in dreibindi-

gem Köper (Tab. 7: 89—91, 95) oder in Rippen-
köperbindung gewebt. In seltenen Fällen be-

nutzte man für den Rock in Tuchbindung ge-
webten Stoff (Tab. 7: 3, 7). Auch aus zwei

verschiedenen Stoffarten gefertigte Röcke kom-

men vor (Tab. 8; Tab. II: 9—11); desgleichen
haben sich einige Fragmente von leinenen Rök-

ken erhalten (Tab. 4: 9, 17, 18, 32, 33). Man-

che Röcke waren aus zwei Stoffbreiten, zu-

sammen etwa 140—150 cm, genäht, wobei die

Kettfäden, senkrecht zu liegen kamen. Die Rock-

länge ist aus den Verzierungen am Beinwickel

zu ersehen, die von Knöchel bis zur Unterschen-

kelmitte reichten und vermutlich vom Rock nicht

überdeckt wurden (Abb. 18: 2; Tab. XII: /).
Beim Zusammenheften der Rockteile an den

Schultern steckte man die Heftnadel entwe-

der— wie in finnischen Bestattungen des 11.—

12. Jh. — mitten in den Stoff, so daß ein etwa

30 cm breiter Rand übrigblieb, der nach außen

umgeschlagen wurde (Abb. 18: 3), oder in die

Stoffkante an der Saumnaht (Laukskola, 83.,

495. u.a. Gräber). Am häufigsten jedoch wurden

zum Zusammenheften der Rockteile eigens zu

diesem Zweck angenähte, etwa 1,5 cm lange
Ösen benutzt (Tab. 11), wie das auch in Skan-

dinavien bekannt ist. Die Ösen machte man aus

einem benähten Fadengebinde (Abb. 19: 2),
einem zusammengerollten Stückchen Leinen-

stoff (Abb. 19:/) oder man flocht sie (Abb. 2:

2, 3; Tab. IV: 6, 7). Im 13. Jh., als die zum Zu-

sammenheften benutzten Bronzefibeln und Zier-

nadeln zu verschwinden begannen, ging man

vermutlich dazu über, die Rockteile an der

Schulter zusammen zu nähen.

Das wollene Mantel- oder Schultertuch, das

am reichsten verzierte Kleidungsstück der

Frauen, war 70 bis 90 mal 150 bis 160 cm

groß. Im Grab wurde es meist über die Verstor-

bene gebreitet (Abb. 15: /, 3). Zur Herstellung
der Manteltücher benutzte man in vierbindi-

gem Köper gewebten, meist dunkelblauen Woll-

stoff. An seine Enden wurden feingemusterte
Brettchenbänder angewebt und an die Seiten-

kanten gestreifte Bänder angenäht. Die Mantel-

tücher sind meist verziert; es wurden nur we-

nige Fragmente unverzierter Tücher gefunden

(Tab. 7: 15, 28). Bei den meisten Mantel-

tüchern bilden die Verzierungen ein Reihenor-

nament (Gruppe I), bei anderen (Gruppe II)
sind geometrische Figurenornamente vorhan-

den. Gruppe I ist am schmalseitigen Tuchrand

meist mit einer Reihe von Bronzedrahtringen
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besetzt, während die Längsseite verschieden-

artig verziert sein kann. Danach lassen sich

folgende Untergruppen unterscheiden: Ia —

Manteltücher ohne längsseitige Verzierung
(Tab. 12: 1—8); [b — (Tab. XIV: /) mit einer

oder mehreren längsseitigen Ornamentreihen

(Tab. 12: 9—41; Abb. 21: /, 3, 4; 22: /, 4);
I е

— mit reichgestalteter Eckverzierung (Tab.
12: 42—50; Abb. 22: 3; Tab. XI: 2; XIV: 2).
Manteltücher der Gruppe II (Tab. 12: 51—53;

Abb. 22: 2; 23; Tab. IV: /, 2) haben ein an-

genähtes Ornament aus einem Geflecht von klei-

nen Bronzespiralröhrchen oder Glasperlen und

Zinnrosetten (Tab. XI: /). An den Ecken be-

finden sich reichgestaltete fächerartige Quasten,

gebildet durch eine Verflechtung der Kettfa-

denenden des Grundtuchs und der Brettchen-

bänder mit Spiralröhrehen. Die Verzierung mit

kleinen Bronzeblechringen (Abb. 21: 3) über-

nahmen die Liven im 10.—11. Jh. von den Lett-

gallen. Die Ringe wurden gebildet, indem man

die Enden kleiner Blechstreifen durch das Tuch

drückte und die Streifen zusammenbog, so daß

sich die Enden auf der Rückseite des Stoffes

vereinigten. Später entwickelte sich eine den

Liven eigene Verzierungsweise, bei der die Zier-

elemente aufgefädelt und an den Stoff ange-

näht wurden. Im 12. Jh. wurde die Verzierung

mit Geflechten aus feinen Bronzespiralröhr-
chen üblich.

Die meisten prunkvollen Manteltücher wur-

den in den reich mit Beigaben versehenen Be-

stattungen von Angehörigen der sozialen Ober-

schicht gefunden und dürften Erzeugnisse von

Fachwebern sein.

Reste von Kaftanjacken, die die Frauen als

Obergewand über dem Rock trugen, sind nur

in geringer Anzahl gefunden worden, vielleicht

deshalb, weil sie als Alltagskleidung meist un-

verziert und daher für den Bestattungsritus
von geringerer Bedeutung waren. Als Frag-
mente von Kaftanjacken können manche in

vierbindigem und dreibindigem Köper gewebte
Wollstoffreste mit Nähten und Einsätzen be-

trachtet werden (Tab. 7:33, 34, 49, 51, 70, 82, 86,

91, 95, 8: 3). In einigen Bestattungen wurden

auch verzierte Kaftanjacken festgestellt
(Tab. 7: 19). Ein im 191. Grab von Laukskola

in Salaspils gefundenes Exemplar war am un-

teren Saum und am Brustausschnitt verziert.

Diese Kaftanjacke, die der Trägerin bis 10 cm

oberhalb der Knie reichte, hatte unten einen

Umfang von 140 cm und war vorne vom Hals

bis zum Gürtel offen. Nach den schlauchartigen
Webkanten am Halsausschnitt und unteren

Rand zu urteilen, war der Schnitt tunikaartig
mit senkrechter Naht am Rücken; der obere und

der untere Teil waren gesondert zugeschnitten.
Die Kaftanjacke hatte einen Gürtel und Falten

an den Seiten (Abb. 15:/; 18: 2; 20; Tab. III: 1,2).
Es werden auch anliegende Kaftanjacken mit

keilförmigen Einsätzen angetroffen (Tab. 7: 43;

Abb. 16: 12, 13; Tab. II: 7). Es ist anzuneh-

men, daß dieArt des Zuschnitts für die Kaftan-

jacken der Frauen, die Leibröcke der Männer

und die entsprechende Kinderoberkleidung iden-

tisch war.

Die Gürtel für Frauenröcke und Kaftanjak-
ken wurden in Sprangflechttechnik hergestellt
(Tab. I: 1—12; Abb. 3—6; Tab. I: 2) oder als

gemustertes Brettchenband gewebt (Tab. 3:

13, 14, 17,20,22, 24, Tab. I: 3,7; IX: 10; X: 2,3),
Im Gräberfeld Laukskola wurden Gürtel in etwa

8 Prozent aller Bestattungen gefunden.
Eine verzierte Schürze, wie sie von finni-

schen Frauen als wichtiger Bestandteil der Fest-

tracht getragen wurde, ist bisher nur in einer

livischen Bestattung aus dem 12. Jh. sowie als

Opfergabe in einer Brandbestattung gefunden
worden. Am unteren Rand der Schürze

sich ein breiter und an den Seitenrändern е'щ
schmälerer Zierstreifen. Die Schürze war 55 cnf
breit. Die Verzierung bestand aus einem Ge1'
flecht von Spiralröhrehen, die ein verzweigtes
Hakenkreuzornament bildeten (Abb. 24; Tab.

IV: 8). Sowohl die Herstellungsweise als auch

das Ornament erinnert an Verzierungen kareli-

scher Schürzen aus dem 13. Jh.

Es wurden verzierte Kopfbedeckungen —

Haarbänder, Kopf- und Stirnbinden — gefun-
den. Die in Spitzenköperbindung gewebten
Haarbänder (Tab. 14: /—3) waren 3—4 cm

breit, doppelt zusammengelegt und mit kleinen

Drahtringen besetzt, die als Randbefestigung
und Schmuck dienten. Die Enden der Bänder

waren ebenfalls verziert (Abb. 25).
Die in vierbindigem Köper gewebten Kopf-

binden (Tab. 14: 5—9; Abb. 18: /, 2; 27: /) wa-

ren schätzungsweise 60 bis 100 mal 60 cm groß.
Der verzierte Rand — im 232. Grab von Lauk-

skola war es die Webkante (Abb. 13: 3) —

wurde an die Stirn gelegt, das Band um den

Kopf gewickelt und im Nacken zugebunden

(Tab. IV: 5; Abb. 18: 4; 27: 2. 5).

Bronzene Stirnbinden gehörten nicht 7iir

Tracht der livischen Frauen im 10.—11. Jh. Aus

bronzenen Spiralröhrehen gefertigte Stirnhin-

den. die in einigen Bestattunp-en aus dem 12.—

13 Jh. gefunden wurden, sind ein Zeugnis lett-

Einflusses (Tab. 14: 10—13; Abb. 27:

3. 4). In livischen Gräberfeldern werden um

dieselbe Zeit auch Frauenbestattungen mit cha-

rakterischem lettgallischen Zierat und Gewebe-

stirnbinden angetroffen (Tab. 14: 14— 16).

Beinwickel wurden meist aus Wolle in Spitz-

köper gewebt. Bei einigen Fragmenten konnte

eine Breite vom 8 bis 10 cm festgestellt und im

27. Grab von Laukmuiža eine Länge von

330 cm gemessen werden. Man wickelte sie mit

2 bis 3 cm breiten Abstufungen vom Knöchel

bis zum Knie um das Bein. Für den Fuß hatte

man besondere Laopen. Es wurde auch das

Fragment einer in Nadelflechttechnik hergestell-

ten Socke (Tab. 15: /) gefunden. Als Verzie-

rung benutzte man am häufigsten auf Fäden

aufgereihte Spiralröhrehen, die auf den Bein-

wickel aufgewickelt wurden (Tab. 15: 2— 16),
oder ein Brettchenband mit eingewebten Bron-

zedrahtringen, das man ebenfalls oberhalb des

Knöchels, manchmal nur bis zur Unterschen-
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kelmitte aufwickelte (Abb. 28: I—4; Tab. V:

3—5; Abb. 18: 2; Tab. XII: /) Mitunter ist

die Kante des Beinwickels mit Draht- oder

Blechringen besetzt, dann ist beim Tragen der

ganze Unterschenkel verziert (Tab. 15: 17—

20; Abb. 28: 5, 6; Tab. V: 6). Im 141. Grab von

Laukskola und im 17. Grab von Vampenieši I

wurden Beinwickel gefunden, bei denen der

reich verzierte Teil sich wie bei den Männern

unterhalb des Knies befand (Abb. 15: 2; Tab. V:

/, 2; Abb. 29, 30). Möglicherweise gehörten
diese Beinwickel einer Reiterin.

Ein wesentlicher Bestandteil der Festtracht

ist der Zierat. Bei den livischen Frauen bestand

er im 10.—12. Jh. aus dem Hals-, dem Brust-

und dem Armschmuck sowie Fingerringen.
Diese Gegenstände findet man in allen Frauen-

gräbern. Besonders prächtig und zahlreich ist

der Zierat in den wenig zahlreichen Bestattun-

gen, in denen Angehörige der sozialen Ober-

schicht beigesetzt waren. Die Zierattypen sind

im allgemeinen die gleichen wie bei den Lett-

gallen, Semgallen un Kuren, nur sind Hals-

ringe bei den livischen Frauen seltener anzu-

treffen als bei den Frauen der umwohnenden

baltischen Stämme. Am verbreitetsten sind aus

drei Drähten gewundene Halsringe mit Ösen-

enden (Tab. XV). Manchmal sind auf die Hals-

ringe Spiralröhrehen aufgereiht. Besonders be-

liebt waren bunte Glasperlenketten mit verschie-

denartigen Anhängern (Abb. 31). Der Brust-

schmuck — ein Paar durch Kettchen mitein-

ander verbundene Ziernadeln (Abb. 26, 30)

oder Fibeln (Abb. 31, 32) — diente dazu, den

Rock an den Schultern zusammenzuheften. Be-

liebt waren Ovalspangen, die man ursprüng-

lich — im 10.-11. Jh. — aus Skandinavien ein-

führte. Später wurden sie, von einheimischen

Handwerkern hergestellt, zu einem gebräuchli-

chen Schmuck der livischen Frauen. An den Fi-

beln befestigte man durchbrochene Kettchen-

halter mit mehreren (bis zu neun) Kettchenrei-

hen, einem Messer mit Scheide undverschieden-

artigen Amulettanhängern. Unter den Armrin-

gen sind gehöhlte, mit Ornamenten verzierte

Armbänder aus Bronze oder Silber mit vereng-

ten Enden am häufigsten (Abb. 32). Stark ver-

breitet sind Spiralringe, die mitunter an allen

zehn Fingern getragen wurden. Am reichsten

ist der Zierat in den Bestattungen der zweiten

Hälfte des 11. Jhs und zu Beginn des 12. Jhs

(Abb. 31; Tab. XII: /; XV): später wird er ein-

facher und die Zahl der Schmucksachen ver-

ringert sich (Abb. 32). Im 13. Jh. ist Zierat au*

massivem Metall — Halsringe, Armbänder und

Brustschmuck —
kaum noch vorhanden.

111. DIE MÄNNERTRACHT

Die Männertracht hatte weniger Verzierungen
und hat sich in geringerem Umfang erhalten

(Abb. 33: /, 4). Das untersuchte Material be-

steht aus wenigen Überresten von Hemden,

Leibröcken, Umhängemänteln, Kopfbedeckun-

gen, Gürteln, Beinwickeln und Schuhwerk.

Fragmente von in Tuchbindung gewebten
leinenen Hemden haben sich an kleinen Fibeln

erhalten, mit denen das Hemd am Halse zusam-

mengeheftet wurde, auch an Gürtelbeschlägen
und zwischen den Gewebefalten wollener Leib-

röcke (Tab. 5: /, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15). An-

scheinend gab es auch wollene Hemden. Die

meisten Gewebereste aus Wolle dürften jedoch
zur Cbcrkleidung — Leibrock oder Unhängc-
mantel — gehören. Die Wollstoffe sind größten-

teils in vierbindingem Köper gewebt (Tab. 9: 6.

8, 12, 15—19, 21, 26, 32, 37, 40, 41, 46, 50—52,

54); an einigen von ihnen hafteten Fibeln. Es

werden auch in Spitzenköper (Tab. 9: 57—62)
sowie gewalzte, in dreibindigem Köper gewebte
Stoffe (Tab. 9: 63—70) angetroffen. Auf die Zu-

gehörigkeit zum Leibrock weist die Lage in-

nerhalb des Gürtels hin.

Es hat den Anschein, daß die livischen Män-

ner manchmal das Leinenhemd umgürtelten,
meistens aber doch den wollenen Leibrock. Es

wurde im Tunikaschnitt mit langen, schräg zu-

laufenden Armein genäht. Mitunter war in die

Seitennaht ein Brettchenband eingenäht (Abb.
16: 7, //; Tab. II: 8). Verzierungen wurden an

Leibrock aus dem 54. Grab von Vējsturi festge-
stellt (Abb. 17: 4). Der Halsausschnitt wurde

durch eine Fibel oder durch Knöpfe geschlossen.
Fragmente von in vierbindigem KÖDer ge-

webten Stoffen mit schlauchförmigen Webkan-

ten und gezwirnten Kettfäden (Tab. 9: /7, 13,
42; Abb. 13: 5) sowie mit Brettchenbändern

an den Kanten (Tab. I: 4) sind als Reste eines

Umhängemantels zu betrachten. Auch die Um-

hängemäntel wurden meist durch eine Fibel zu-

sammengehalten (Abb. 17: 6). Es wurden auch

Pelzreste gefunden, die zum Besatz eines

Unhängemantels gehören oder Teile eines

Pelzmantels sein mochten.

Eine Vorstellung von der Kopfbedeckung der

Liven geben in Rifa ausgegrabene Figürchen
aus dem 12. Jh. mit anliegenden runden oder

warmen, mit Ohrenklappen versehenen Müt-

zen. Als eine Verzierung derselben oder als ein

selbständiger, von Männern und Knaben ge-

tragener Kopfschmuck sind in einigen Gräbern

befundene gewebte und geflochtene Brokatbän-

der zu betrachten. Die gewebten Bänder (Tab.

16: /—?1 haben seidene Kettfäden und im

Schuß Fäden яич Seide und Silber oder aus

pesnonnenem Gold (Tab. I: 6. 9, 10; Abb. 34: 3,

4). Die geflochtenen Brokatbänder sind aus

Silberfäden gefertigt (Tab. 16: 4—9: Tab. I:

5; Abb. 34: /, 2). Man findet Brokatbänder in

Bestattungen des ausgehenden 10. Jhs und des

beginnenden 11. Jhs; die Bänder sind größten-
teils aus Bvzanz importiert.

Die Beinwickel (Tab. 15: 21—27) sind in

Tuchbindung, vierbindigem Köper oder Spitzen-

kÖDer gewebt, mitunter mit gezwirnten Kett-

fäden. In manchen Fällen ist eine dunkelblaue

Färbung festzustellen. Eine Breite von 14 cm

wurde gemessen; die Länge beträgt schätzungs-
weise 3 m. Manche Fußwickel sind mit einem

Geflecht von dünnen Spiralröhrehen ornamen-
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tiert. Diese Verzierung befindet sich am Ende

der Umwicklung, so daß sie beim Tragen un-

terhalb des Knies zu stehen kam (Abb. 35;
Tab. VI: 2, 4, 6; Abb. 17: 4). Ein ähnlich ver-

zierter Fußwickel aus dem 11. Jh. wurde im

Gräberfeld Salahtovje am Peipus-See gefunden.
Das prächtigste Zubehör der livischen Män-

nertracht im 10.—13. Jh. ist der mit Bronzebe-

schlägen verzierte lederne Gürtel. Solche Gürtel

wurden in 30 Prozent Gräberfeld Laukskola al-

ler Männerbestattungen gefunden. In weiteren

17 Prozent befanden sich metallene Schnallen,

die auf das Vorhandensein von Ledergürteln
hinwiesen. In den übrigen Gräbern dürften

Textilgürtel vorhanden gewesen sein. Die Me-

tallbeschläge haben meist die Form von längli-

chen viereckigen Plättchen (Abb. 36; Tab. VIII)

oder von gehöhlten kleinen Knöpfen. Es gibt
auch kreuzförmige Beschläge. Häufiger als bei

den anderen Bewohnern des Territoriums Lett-

lands werden bei den Liven Gürtelbeschläge ge-

funden, die aus Skandinavien oder dem Orient

importiert sind. An die Gürtel pflegte man ver-

schiedene Gegenstände des täglichen Gebrauchs

wie Messer in Scheiden, Trinkhörner, Spiralan-

hänger, nötigenfalls eine Waage mit Gewich-

ten in einem Behälter u. dgl. anzuhängen

(Abb. 17: 1,4, 6; 33: 1,4; 36).
Die Männer trugen wenig Zierat. In einigen

Bestattungen wurden Halsringe, Armringe

(Abb. 36) und Spiralringe gefunden. Öfter fin-

det man kleine Spangen mit umgekrempten
Enden sowie Kolbenenden (Abb. 36, 37), mit de-

nen man das Hemd zuheftete, auch größere

Spangen mit Mohnkopf- oder Vielflachenden,

die man zum Zusammenheften des Leibrocks

oder des Umhängemantels benutzte.

IV. DIE KINDERKLEIDUNG

Die Oberkleidung der Kinder war öfters mit
Bronze verziert, in deren Umgebung sich

Fragmente von Kleidungsstücken erhalten ha-

ben (Abb. 33: 2, 3). Die Kinder trugen ein wol-

lenes, öfter leinenes in Tuchbindung gewebtes
Hemd mit langen Ärmeln. Fragmente dessel-
ben haben sich an Fibeln, an der Innenseite wol-

lener Leibröcke u. dgl. erhalten (Abb. 16: 2;
Tab.6:s—7; Tab. II: 4, 5). Über dem Hemd trugen
Kinder einen in vierbindigem Köper gewebten, im
Tunikaschnitt gefertigten Leibrock (Tab. 10) mit

langen angenähten Ärmeln. Der Halsausschnitt

war 12 bis 15 cm lang, reichte aber auch manch-
mal vorn bis zum Gürtel (Abb. 38, 40; Tab. XIII:

2) und war auf der Rückseite 2 bis 3 cm tief.

Die Einschnittränder, die man umzuklappen
pflegte, waren mit einer aus Fäden geflochte-
nen Litze versehen (Abb. 16: 8—10); die Seiten-

nähte waren dekorativ gestaltet (Abb. 16: 3, 4)
und schräg zugeschnittene Gewebestücke durch

Glattnähte verbunden (Abb. 16: //). Der Leib-

rock reichte bis etwa 10 cm oberhalb der Knie.
Es wurden auch zwei übereinander getragene

Leibröcke gefunden (Tab. 10: 22, 23; Tab. XII:

2; III: 5). Bei den Leibröcken waren die Rän-

der des Halsausschnitts, manchmal auch die

Ärmelenden und der Rockschoß verziert

(Tab. 17). Die Verzierung bestand ähnlich wie

bei den Manteltüchern größtenteils aus Orna-

mentreihen, die aus Blech- und Drahtringen,

Rosetten oder Glasperlen gebildet wurden (Grup-

pe 1) (Tab. 17: /—29). Es gab bis zu zehn

solcher verschieden angeordneter Reihen, zwi-

schen denen sich manchmal eine Wellenlinie

oder halbkreisförmige Linien hinzogen (Tab.
III: 4). Die Ornamentreihen an der Vorder-

seite und der Rückseite des Leibrocks waren

durch Spiralröhrchenbüschel miteinander ver-

bunden (Abb. 38—42; Tab. III: 4—6; XIII: 2).

Im 12. Jh. verschwanden allmählich die aufge-

nähten Verzierungen und an die Stelle der Spi-

ralröhrchenbüschel trat gruppenweise ange-

ordneter Anhängerschmuck (Abb. 43). Von

Gruppe II — Verzierung durch Spiralröhrchen-
ornamente — haben sich nur geringe Reste er-

halten (Tab. 17: 30, 31; Abb. 16: 10).

Fragmente von Hosen in Knabengräbern und

von Röcken in Mädchenbestattungen sind nicht

festgestellt worden. Vermutlich trugen jedoch
der sozialen Oberschicht angehörige halbwüch-

sige Knaben Hosen, während jüngere Knaben

und die Mädchen unter dem Leibrock nur ein

wollenes oder leinenes Hemd anhatten.

Auch die Kinder trugen über dem Leibrock

einen Gürtel aus Leder odes Textilstoff. Bei den

Knaben war der Gürtel meist aus Leder (im
Gräberfeld Laukskola zu 35 Prozent) und größ-
tenteils mit Bronzebeschlägen verziert. An den

Gürtel hängte man verschiedene Gebrauchsge-

genstände und Anhänger (Abb. 39—41; Tab.

VIII). Textilgürtel wurden auf Brettchen ge-

webt; sie waren gestreift (Tab. 2: /—//) und

an einem Ende manchmal mit Blechringen oder

Spiralröhrehen verziert, die man auf die zusam-

mengeflochtenen / Kettfadenenden aufreihte

(Abb. 8; Tab, f: 8). Mitunter, besonders bei

Mädchen, hatten die Brettchenbandgürtel ein

reiches Muster (Tab. 3: 3, 12, 15, 18, 19; Tab.

IX: 3, 6; X: /). In mehreren Kinderbestattun-

gen wurden zwei und auch drei Gürtel ge-

funden.

Außer den am Leibrock befestigten Amulett-

anhängern trugen Kinder auch anderen

Schmuck — Fibeln, Halsringe, Glasperlenket-
ten, Armbänder und Fingerringe (Abb. 43; Tab.

VII, VIII, XIII: 2). Meistens entsprach die

Größe der Schmucksachen dem Wuchs des Kin-

des, doch wurde manchmal auch Erwachsenen-

zierat ins Grab gelegt (Tab. XII: 2). Alle ge-

nannten Schmucksachen waren in einem Grab

nur selten vereinigt.

Das Schuhwerk von Frauen, Männern und

Kindern wies, den gefundenen Fragmenten
und Verzierungen nach zu urteilen, keine we-

sentlichen Unterschiede auf. Lederschuhfrag-
mente mit Nähten und mit durch Einschnitte

gezogenen Schnürriemen (Tab. VI: /) wurden
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in 13 Männer-, 8 Frauen- und Kinderbe-

stattungen des 12.—13. Jhs gefunden. Es ist

dies eine tief zugeschnittene schuhähnliche

Fußbekleidung, die oberhalb des Knöchels zu-

geschnürt wurde. Mitunter war der Schnürrie-

men durch ein Spiralröhrehen gezogen, das die

Rückseite des Schuhs, nicht selten nur des

einen, umfaßte (Tab. VI: 3). In der Bestattung
eines Mannes wurden Schuhzeugfragmente mit

einer Silberbandumwicklung oberhalb des Knö-

chels (Tab. VI: 7) und in einigen Männer- und

Knabengräbern Sporen gefunden. Es gibt auch

Anzeichen dafür, daß pastelartiges Schuhwerk

getragen wurde (Pasteln sind ohne Absatz).
Die Schuhe bzw. die Schnürriemen waren

manchmal mit Schellen oder Blechringen ver-

ziert. Vermutlich wurden auch Bastschuhe be-

nutzt.

Wie aus der Untersuchung des Trachtenma-

terials des 10.—13. Jhs hervorgeht, waren bei

den Liven gleichen Herstellungsweisen üb-

lich, wie sie in dieser Periode in einem umfas-

senden Areal Nordeuropas verbreitet waren. Da-

bei weisen manche geflochtene Erzeugnisse so-

wie Gewebegürtel lokale Besonderheiten auf.

Die Trachtenstoffe wurden größtenteils in hand-

werklicher Hausarbeit hergestellt und entspra-

chen den in dieser Periode im Haushandwerk

vorherrschenden Qualitätsgruppen 111 und IV.

Von handwerklicher Hausarbeit zeugen auch die

noch heute bekannten einfachen, aber rationel-

len Methoden des Zuschnitts und der Nähar-

beit. Seit dem 11. Jh. ist auch die Tätigkeit ein-

heimischer Fachhandwerker festzustellen. In

geringer Zahl wurden hochwertige aus Westeu-

ropa importierte Stoffe gefunden, die ebenso

wie die Erzeugnisse des einheimischen Fach-

handwerks Angehörigen der sozialen frühfeoda-

len Oberschicht gehört haben mögen. Solche

Textilien wurden im Gräberfeld Laukskola zu-

sammen mit reichem Zierat and anderen für die

Oberschicht kennzeichnenden Beigaben in 7 bis

14 Prozent aller Bestattungen gefunden Otter,

und zwar in 25-30 Prozent der Bestattungen

fanden sich verzierte Frauen- und Kindertrach-

ten sowie beschlagene Männergürtel was wohl

nicht nur mit der Vermögenslage und sozialen

Stellung der Bestatteten, sondern auch mit der

rituellen Bedeutung solcher Beigaben zusam-

menhängt.
In Bezug auf die Zusammensetzung und den

Schnitt der Kleidungsstücke kann man die li-

vische Tracht als der Region zugehörig betrach-

ten, in der die in Westeuropa verbreiteten

Trachtenformen vertreten sind. Ethnische Be-

sonderheiten kommen in der Verzierung zum

Ausdruck. Allerdings sind Trachtenverzierun-

gen in Männerbestattungen dieser Periode nur

in Einzelfällen anzutreffen, während in Frauen-

und Kindergräbern reichverzierte Kleidungs-

stücke gefunden wurden. Bei Manteltüchern und

Kinderleibröcken ist im 10.—11. Jh. eine ein-

fache Verzierung mit Ornamentreihen aus

Blech- und Drahtringen und Rosetten üblich.

Am reichsten sind die Verzierungen in der

zweiten Hälfte des 11. und zu Beginn des

12. Jhs; später sind sie bescheidener. Eine cha-

rakteristische Besonderheit des livischen Trach-

tenschmucks im 10.—12. Jh. sind aus Spiral-
röhrehen gebildete Eckbüschel, die vermutlich

eine rituelle Bedeutung hatten und gemein-

same Züge mit den Eckverzierungen finnischer

Schürzen und Manteltücher aufweisen.

Die Analyse der Trachtverzierungselemente

zeigt die Beziehungen mit Einwohnern anderer

Länder, wo diese Elemente früher verbreitet

waren. Hier kommen zwei Einflußrichtungen
in Frage.

In erster Linie kommt der Einfluß der Balten

im 10.—11. Jh. aus Süden, woher die Blech-

und Drahtringe und Spiralchen aus Bronze, so-

wie mehrere Schmucktypen übernommen wor-

den sind. Am Ende des 11. und im 12. Jh. ist

der Einfluß finnischer Stämme aus Nord- und

Nordostrichtung sichtbar, was besonders in

Verzierungen aus dünnen Spiralröhrehen bei

Gauja-Liven auftaucht.

Diese Einflüsse sind hauptsächlich als Re-

sultat der Handels- und Kulturverbindungen
auszuwerten, die übernommenen Elemente hat-

ten sich den livischen Traditionen angepaßt, in-

dem andere Kleidungsstücke mit anderen tech-

nischen Handgriffen geschmückt wurden.

Ein Teil der Elemente, der dem Vorbild ana-

logisch in demselben Kleidungsteil und in ähn-

licher Weise angewendet wurde, ist als Resultat

der ethnischen Berührung zu betrachten — der

Anwesenheit anderer ethnischen Elemente. So

sind die Manteltuch- und Haarbandverzierungen

sowie das Anfertigen von gemusterten Brett-

chenbändern im 10.—11. Jh. von den baltischen

Stämmen, die Verziehrung der Schürze und

männlicher Fußbinden im 12. Jh. von finnischen

Stämmen übernommen worden.

In der livischen Sachkultur des 10.—11. Jhs.

sind wesentliche skandinavische Einflüsse zu

verzeichnen, z. B. die bei den Liven anzutref-

fenden Ovalspangen skandinavischen Ur-

sprungs. Aus Rußland und im Transitverkehr

aus dem Nahen Osten wurden Kaurimuscheln,

Glasperlen, Gürtelbeschläge und anderer Trach-

t.enschmuck eingeführt. Als eine Folge der Kul-

tur- und Handelsbeziehungen mit westeuropäi-

schen Ländern sind gewisse Modeeinflüsse in

der Form von anliegenden Kaftanjacken. Bro-

katbändern, Leibbröcken mit Knöpfen u. dgl. zu

betrachten.

Die Kreuzritterinvasion im 13. Jh. war für die

livische Kultur besonders verheerend. In den

folgenden Jahrhunderten, in denen sich das let-

tische Volkstum herausbildete, vermischten

sich die Liven mit den Letten und leisteten ih-

ren Beitrag zur Bildung der lettischen Kultur.

Eigenartige livische Elemente haben sich in

der traditionellen lettischen Volkstracht stellen-

weise bis in das 20. Jh. erhalten.
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 1. Siedlungsgebiete der Liven (nach Мугуревич
1973, Abb. 2; Tönisson, 1974, Abb. 1) und Gräberfelder,

in denen die untersuchten Textilien gefunden wurden:

/ — Laukumuiža; 2 — Ozolmežs; 3 — Rauši; 4
— Vam-

penieši I; 5 — Vampenieši II; 6 — Vējstūr;i 7
— Lauk-

skola; 8 — Lipši; 9 — Kābeles; 10 — Zariņi; // — Liel-

rutuli; 12 — Tinuži; 13 — Nariņi; 14 — Cēsis; 15 —

Sigulda (Saksukalns); 16 — Priedes; 17 — Čiekuri;
18 — Pūtēji; 19 — Liepenes; 20 — Kirche von Krimulda;
21 — Saknītes; 22 — Lejasžagari; 23 — Reznes; 24 —

Vidriži; 25 — Turaida (Baznīckalns).
I — Verbreitungsgebiet charakteristischer Artefakte der

kurischen Liven und der Wenden im 11.—13. Jh.; II —

Hügelgräberfeld; 111 — Flachgräberfeld.
Abb. 2. Spinndrehrichtungen und Geflechtarten: / —

Z- und S-Drehung; 2 — Gebinde aus vier Fäden; 3 —

Geflecht aus acht Fäden; 4 — Nadelflechtarbeit aus dem

32. Grab von Kabeies.

Abb. 3. Herstellungsweisen eines Gürtels in Sprang-

technik; I—3 — Flechtvorgang (nach M. Haid); 4 —

Musterbildung; 5 — Mittelteil eines Gürtels aus dem

497. Grab von Laukskola.

Abb. 4. Muster von in Sprangtechnik gefertigten Gür-

teln: 1 — Laukskola, 94. Grab; 2 — Zariņi, 8. Grab;
3

— Laukskola, 497. Grab.

Abb. 5. Muster von in Sprangtechnik gefertigten Gür-

teln: / — Kābeles, 9. Grab; 2 — Laukskola, 97. Grab;
<5 — Vampenieši 11, 63. Grab.

Abb. 6. Muster von in Sprangtechnik gefertigten Gür-

teln. Laukskola, 37. Grab.

Abb. 7. Fadenführung beim Brettchenweben: 1
— durch

zwei einander gegenüberliegende Öffnungen; 2 — durch

vier Öffnungen; 3
— Anordnung der Brettchen beim

Gürtelw eben.

Abb. 8. Muster und Endverzierungen von Brettchen-

bändern: / — Laukskola, 245. Grab; 2 — Vampenieši I,
68. Grab; 3 — Vampenieši I, 85. Grab; 4 — Laukskola,

322. Grab; 5 — Krimulda, RDM I 2909.

Abb. 9. Technische Zeichnungen von Gewebearten: / —

Tuchbindung; 2 — vierbindiger Köper; 3
— Spitzenköper;

4 — Diamantköper; 5 — dreibindiger Köper; 6 — Rip-

penköper.
Abb. 10. Qualitätsgruppen von Leinenstoffen.

Abb. 11. Qualitätsgruppen von Wollstoffen.

Abb. 12. Wollstoffarten aus dem 10. bis 13. Jh.

Abb. 13. Webkanten und gestreifte Gewebe: / — An-

fangskante, Zariņi, 8. Grab; 2
— Anfangskante, Kri-

mulda, RDM I 2909; 3 — Anfangskante, Laukskola.

232. Grab; 4
—

in Schußrichtung gestreifter Stoff, Vam-

penieši I, 177. Grab; 5 — in Kettrichtung gestreiftes Ge-

webe, Laukskola, 192. Grab; 6 — längsseitige Kante,

Laukskola, 497. Grab; 7
— längsseitige Kante, Krimulda,

RDM I 2908.

Abb. 14. Verbreitung der Verzierungselemente von im-

portierten Stoffen und Fußwickeln: / — Spitzenköper;
2 — Diamantköper; 3 — Rippenköper; 4

— Drahtringe;

5 — Blechringe; 6 — dünne Spiralröhrehen; 7 — Spiral-
röhren.

Abb. 15. Grundrißzeichnungen einiger Gräber von Lauk-

skola: / — 191. Grab; 2 — 141. Grab; 3
—

480. Grab.

Abb. 16. Nähte: / — Vampenieši 11, 63. Grab; 2 —

Vampenieši 11, 81. Grab; 3 — Vampenieši I, 88. Grab;
4 — Vampenieši I, 93. Grab; 5 — Krimulda, RDM I

2907; 6 — Zariņi, 8. Grab; 7
— Lipši, 82. Grab; 8 —

Vampenieši 1, 7. Grab; 9
— Vampenieši 1, 9. Grab; 10 —

Vampenieši I, 14. Grab; // — Lipši, 82. Grab; 12, 13 —

Zariņi, 8. Grab, rechts- und linksseitig.

Abb. 17. Gewandrekonstruktionen: / — Laukskola,
575. Grab; 2 — Laukskola, 94. Grab; 3 — Mārtiņsala,

1212. Grab; 4 — Vējsturi, 54. Grab; 5
— Vējsturi,

27. Grab; 6 — Laukskola, 105. Grab.

Abb. 18. Gewandrekonstruktionen: 1.2 — Laukskola,

191. Grab; 3 — Rauši, 25. Grab; 4
— Laukskola,

232. Grab.

Abb. 19. Frauenrockösen und Arten der Zusammenhef-

tung: / — Vampenieši I, 63. Grab; 2
— Laukskola,

561. Grab.

Abb. 20. Verzierungen an Kaftanjacken, Laukskola

191. Grab; / Randverzierung am Halsausschnitt; 2 -

am unteren Jackenrand; 3 — Zuschnittschema.

Abb. 21. Manteltuchverzierungen (rekonstruiert): / —

Laukskola, 37. Grab; 2 — Laukskola, 80. Grab; 3, 4 —

Laukskola, 459. Grab.

Abb. 22. Manteltuchverzierungen (rekonstruiert): / —

Laukskola, 475. Grab; 2 — Vampenieši I, 143. Grab;
3 — Laukskola, 480. Grab; 4

— Vampenieši I, 31. Grab.

Abb. 23. Manteltuchverzierung, Laukskola, 535. Grab.

Abb. 24. Verzierung einer Schürze, Čiekuri, 3. Hügel.
Abb. 25. Haarbänder: / — Cēsis, 7. Grab, RDM I 184;

2 — Laukskola, 191. Grab.

Abb. 26. Funde aus dem 483. Grab von Laukskola

(11./12. Jh.).
Abb. 27. Ornamente an Kopfbindungen: / — Lauk-

skola, 191. Grab; 2, 5 — Laukskola, 232. Grab; 3, 4 —

Laukskola, 175. Grab.

Abb. 28. Verzierungen an Beinwickeln: / — Bein-

wickellitze mit Öse am Ende, Vampenieši 11, 111. Grab;

2, 3 — Beinwickelverzierung und Brettchenband (rechte
und linke Seite), Laukskola, 161. Grab; 4

— Beinwickel-

verzierung, Laukskola, 480. Grab; 5, 6 — Beinwickellitze

mit Öse und schematische Darstellung des Beinwickels,

Laukumuiža, 27. Grab.

Abb. 29. Beinwickelverzierung, Laukskola, 141. Grab:

1,3 — viereckige Musterelemente; 2 — Randverzierung;
4,5 — Büschel.

Abb. 30, Vampenieši I, 17. Grab: / — Beinwickelver-

zierung; 2 — Fundstücke.

Abb. 31. Fundstücke aus dem 94. Grab von Laukskola

(11. Jh.).
Abb. 32. Fundstücke aus dem 188. Grab von Laukskola

(12. Jh.).
Abb. 33. Grundrißzeichnungen einiger Gräber von Lauk-

skola: / — 286. Grab; 2 — 381. Grab; 3 — 382. Grab;
4 — 575. Grab.

Abb. 34. Brokatbänder: 1,2 — Laukskola, 400. Grab;

3, 4 — Pūtēji, 25. Hügel.
Abb. 35. Beinwickel aus dem 3. Grab von Vējsturi:

/ — Verzierung (rekonstruiert); 2 — schematische Dar-

stellung.
Abb. 36. Fundstücke aus dem 304. Grab von Lauk-

skola (10./1 1. Jh.).
Abb. 37. Fundstücke aus dem 473. Grab von Laukskola

(11. Jh.).
Abb. 38. Verzierungen an Leibröcken von Kindern:

1,2 — Laukskola, 285. Grab: Randverzierung am Hals-

ausschnitt, Gewandrekonstruktion; 3, 4
— dasselbe aus

289. Grab von Laukskola.

Abb. 39. Verzierungen an Leibröcken von Kindern samt

Gewandrekonstruktionen: /—
3

— Laukskola, 381. Grab;
4, 5 — Laukskola, 303. Grab.

Abb. 40. Verzierungen an Leibröcken von Kindern und

Gewandrekonstruktionen: / — Laukskola, 331. Grab;
2
—4 — Vampenieši I, 7. Grab.

Abb. 41. Verzierungen an Leibröcken von Kindern und

Gewandrekonstruktionen: 1,2 — Vampenieši I, 88. Grab;
3, 4

— Laukskola, 382. Grab.

Abb. 42. Verzierungen an Leibröcken von Kindern und
Gewandrekonstruktionen: 1

— Rauši, 161. Grab; 2, 3 —

Laukskola, 477. Grab; 4 — Laukskola, 221. Grab; 5 —

Laukskola, 47. Grab; 6 — Laukskola, 81. Grab.

Abb. 43. Fundstücke aus dem 578. Grab von Laukskola

(12./13. Jh.).

Tab. 1. In Sprangtechnik gefertigte Gürtel, Brettchen-

bänder und Brokatbänder: / — Laukskola, 94. Grab;
2

— Laukskola, 37. Grab; 3 — Laukskola, 94. Grab; 4 —

Krimulda. RDM I 2909; 5
— Laukskola, 400. Grab; 6 —

Pute]i, 26. Hügel; 7 — Laukskola, 161. Grab; 8 — Lauk-
skola, 334. Grab; 9 — Rauši, 166. Grab; 10 — Pute|i.
25. Hügel.

Tab. 11. Nähte und Gewebefragmente: 1 — Zarini,
8. Grab; 2 — Laukskola, 94. Grab; 3 — Zariņi, 8. Grab;
4, 5 — Vampenieši I, 81. Grab (rechts- und linkssei-

tig); 6
— Vampenieši I, 45. Grab; 7

— Zarini, 8. Grab;

8 — Lipši, 82. Grab; 9 — Krimulda, RDM 'i 2907; 10,
11

— Kābeles, 23. Grab (rechts- und linksseitig).



Tab. 111. Verzierungen an Kaftanjacken und Leib-

röcken: 1, 2 — Laukskola, 191. Grab; 3 — Rauši,

44. Grab; 4 — Laukskola, 331. Grab; 5 — Vampenieši I,
88. Grab; 6 — Vampenieši I, 93. Grab.

Tab. IV. Gewandverzierungen: 1,2 — Laukskola,

535. Grab; 3 — Laukskola, 94. Grab; 4
— Laukskola,

325. Grab; 5 — Laukskola, 232. Grab; 6 — Laukskola,

561. Grab; 7 — Vampenieši I, 89. Grab; 8
— Čiekuri,

3. Hügel.

Tab. V. Beinwickelverzierungen: 1,2 — Laukskola,

141. Grab; 3 — Laukskola, 161. Grab; 4 — Laukskola,

191. Grab; 5 — Ozolmežs (Einzelfund); 6 — Lauku-

muiža, 27. Grab (nach Snore 1938, Abb. 2).

Tab. VI. Beinwickelverzierungen, Schuhwerkfragmente,
Messerschneide: 1

— Kābeles, 42. Grab; 2 — Vējsturi,

3. Grab; 3 — Kābeles, 37. Grab; 4 — Cēsis, 8. Grab

(nach Kiwull 1911, Tab. V); 5 — Kābeles, 32. Grab; 6
—

Vējsturi, 3. Grab; 87 — Laukskola, 282. Grab.

Tab. VII. Fundstücke aus dem 371. Grab von Lauk-

skola (10./11. Jh.).
Tab. VIII. Fundstücke aus dem 334. Grab von Lauk-

skola (11. Jh.).

Tab. IX. Gemusterte Brettchenbänder, Gruppe II: / —

Laukskola, 497. Grab; 2 — Vējsturi, 27. Grab; 3 — Vam-

penieši I, 31. Grab; 4
— Laukskola, 83. Grab; 5 — Lauk-

skola, 94. Grab; 6 — Vampenieši I, 88. Grab; 7,8 —

Laukskola, 161. Grab; 9 — Laukskola, 94. Grab; 10 —

Laukskola, 590. Grab; // — Laukskola, 94. Grab.

Tab. X. Gemusterte Brettchenbänder, Gruppe II: / —

Laukskola, 374. Grab; 2 — Krimulda, RLB 606; 3 —

Vampenieši I, 16. Grab; 4
— Laukskola, 94. Grab.

Tab. XI. Manteltuchverzierungen (rekonstruiert): / —

Cēsis, RDM I 185; 2
— Cēsis, RDM. I 184. I

Tab. XII. Gewandrekonstruktionen: / — Laukskola,

480. Grab; 2 — Vampenieši I, 88. Grab.

Tab. XIII. Gew andrekonstruktionen: / — Laukskola,

315. Grab; 2 — Laukskola, 331. Grab.

Tab. XIV. Manteltuchverzierungen (rekonstruiert): / —

Cēsis, 1. Grab; 2 — Laukskola, 191. Grab.

Tab. XV. Fundstücke aus dem 480. Grab von Lauk-

skola (11./12. Jh.).
Tab. XVI. Manteltuch- und Beinwickelfragmente aus

dem 480. Grab von Laukskola.
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1989. GADĀ IZDEVNIECĪBĀ «ZINĀTNE» IZNĀKS

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureātes vēstures zinātņu kan-

didātes Elvīras Snores monogrāfija

AGRĀ DZELZS LAIKMETA UZKALNIŅI

LATVIJAS AUSTRUMU DAĻĀ

Monogrāfijā analizēts ļoti plašs arheoloģiskais materiāls, kas

iegūts laikposmā no 1933. līdz 1983. gadam autores vadītajos
izrakumos agrā dzelzs laikmeta uzkalniņos Latvijas austrumu

daļā. Autore sniedz gan atsevišķu uzkalniņu — kopskaitā 15 —

detalizētu raksturojumu, gan arī aplūko apbedīšanas veidu at-

šķirības, analizē arheoloģisko materiālu, norādot tā hronoloģiju
un izplatību. legūtais arheoloģiskais materiāls ļauj spriest par

vietējo iedzīvotāju — baltu cilšu piederīgo — materiālo kultūru,

apbedīšanas tradīcijām, sociālekonomisko attīstību, kā arī kon-

kretizē etnisko situāciju Austrumlatvijā 1. gadu tūkstoša 1. pusē
un vidū.

Arheologiem, vēsturniekiem un novadpētniekiem.

Izdevniecības «Zinātne» grāmatas var pasūtīt veikalā «Zinātniskā grā-
mata». Adrese: 226001 Riga, F. Engelsa ielā 15. Veikals izsūta grāmatas

arī pa pastu ar uzliktu pēcmaksu.



1989. GADĀ IZDEVNIECĪBĀ «ZINĀTNE» IZNĀKS

vēstures zinātņu kandidāta Jāņa Graudoņa monogrāfija

NOCIETINĀTĀS APMETNES .DAUGAVAS LEJTECĒ

Pazīstamā arheologa jaunā grāmata uzrakstīta pēc nepubli-
cētiem materiāliem, kas iegūti pilnīgi izpētītajās 1. g. t. p. m. ē.

nocietinātajās apmetnēs Doles Ķivutkalnā un Ikšķiles Vīna-

kalnā. Pirmo reizi veikta Latvijas (arī visas Austrumbaltijas)

senākajai vēsturei nozīmīgo akmens un kaula riku tipoloģiska

un hronoloģiskā analīze, aprādīta šo rīku praktiskā izmanto-

šana. Izsekota saimniecības pamatnozaru (lopkopība, zemko-

pība) un palīgnozaru (medniecība, zvejniecība) attīstība apmē-

ram pusotra tūkstoša gadu laikā, vietējā metālu un būvma-

teriālu apstrāde, celtniecības tradīcijas, maiņas sakaru attīstība.

Izdevums bagātīgi ilustrēts.

Arheologiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem.

Izdevniecības «Zinātne» grāmatas var pasūtīt veikalā «Zinātniskā grā-

mata». Adrese: 226001 Rīga, F. Engelsa ielā 15. Veikals izsūta grāmatas

arī pa pastu ar uzliktu pēcmaksu.
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