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Priekšvārds.

1931. g. laidu klajā „L a t v i c š v lauksaimniecības

kultūras vēsturi" pirmo daļu. 6 gadu laikā turpināju

šajā darbā krāt jaunus materiālus, kurus tagad laižu klajā.

Savāktie materiāli noder kā papildinājumi agrāk publicētai

lauksaimniecības kultūras vēsturei",

pie kam jāsaka, ka viņi nerunā pjetīm agrāk izteiktajiem

uzskatiem, bet tos tikai apstiprina. Tas nostiprina manī pār-

liecību, ka neesmu gājis maldu ceļus mūsu lauksaimniecības

kultūras vēstures uzbūvē un tēlojumos. Pie tam varu pie-

zīmēt, ka mani oponenti, kuri apstrīdēja, piemēram, manus

aprādījumus par āboliņa kultūras šūpuli — Senlatvijā, tagad

savus uzskatus mainījuši. Patīkami ir pie tam aprādīt, ka

mani uzskati ārzemju zinātniekos ir sastapuši pilnīgu piekri-

šanu, ko panācu ar savas brošūras „Der Kleebau m

Alt-Lettland" — vācisko izlaidumu, kuru izplatīju starp

visām zinātnieku aprindām ārzemēs.

L 1. k. vēstures II daļa piesliesies I daļai. Pie tam

atsaukšos uz I daļas noteiktu lapas pusi, kurai kā papildi-

nājums nāks klāt minētā jautājuma noskaidrojums. Tā tad

II daļas lasītājam jātur pie rokas, I daļa, lai būtu saprotams

jautājuma attēlojums.

Tā kā 6 gadu -laikā uzpeldējis vairāk jautājumu par

Senlatvijas lauksaimniecības kultūras sākumu, kas stāv sa-

karā ar mūsu pēdējo gadu čaklajiem archailoģiskiem pētī-

jumiem, tad ronas vajadzība pie tā atsevišķi pakavēties.

Skaidrs, ka mums sevišķi svarīgs jautājums par lauksaim-

niecības kultūras pirmlaikiem Senlatvijā. Pēdējo gadu izra-

kumi ir gan devuši dažu labu aprādījumu par latvju seno

kultūru vispār, bet par tīro lauksaimniecisko kultūru senajos

laikos nekā liela mums no jauna nesniedz.
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Sakarā ar lauksaimniecības kultūras pirmlaikiem, mums

jāaplūko mūsu archailogu jaunākie atzinumi šinī jautājumā.

Tomēr spilgtāku apgaismojumu par vissenākiem lauksaim-

niecības kultūras apstākļiem mums sniedz stūdija par rāceņu,

kultūru Senlatvijā. Rāceņu kultūras jautājums skar daudz

agrākus laikus nekā archailoģiskie izrakumi spēj mums dot.

Tas pats sakāms arī par zirgu, it īpaši jājamo zirgu kultūru.

Ar lauksaimniecības kultūras jautājumu Senlatvijā stāv

sakarībā pēdējos pāris gados uzpeldējušie: mūžu mežu un

līdumnieku jautājumi, kurus arī atsevišķi aplūkoju.

Izsaku mīļu paldies savai agrākai līdzgaitniecei skolas

druvā, tagadējai Valsts Mežotnes lauksaimniecības vidus-

skolas skolotājai L, Putniņ jaunkundzei, kura tāpat ka

Latv. lauksaimniecības kultūras vēstures I daļā, arī šajā<
darbā daudz enerģijas tēiēja valodas nogludināšanā.

Dr.
agr. h. c. J. Mazversītis.

Jelgava 1938. g. vasara.
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I.

Kad sākusēs Senlatvijas lauksaim-

niecības kultūra?

Pamatojoties uz aichsiloģiskie n izrakumiem, lauksaim-

niecības kultūras sākums meklējams neolītā vai vēlā akmins

laikmetā, tas ir, apmēram 2500 gadus pirms Kristus dzim-

šanas. To laiku lauksaimniecības kultūras liecinieki gan vēl

nenorāda uz attīstītu lauksaimniecību. Turpmāka attīstības

— bronsa — laikmetā kultūras pierādījumi kļūst skaidrāki,

kultūras attīstība iet uz priekšu.

Noteiktākas zinas par lauksaimniecības kultūras pirm-

laiku pakāpi dabūnam, ja pieejam šiem laikiem no lauk-

saimniecības kultūras augu vēstures.

Pazīstamais franču zinātnieks Alfons dc ( andolle*)

aprāda, ka vecajā pasaulē pirms 4000 gadiem bijuši pazī-
stami šādi lauksaimniecības kultūras augi: kvieši, mieži,

kāposti, gurķi, sīpoli, cūku pupas un rāceņi

Savišķa interese par rāceņa kultūras attīstības gaitu ir

mūsu lauksaimniecības kultūras vēsturei, jo mēs še dabūnam

daudz noteiktu aprādījumu par Senlatvijas lauksaimniecības

attīstību visā visumā.

Rācenis — botāniskais apzīmējums: Brassica Rapa**)

rapifera Metzger, Brassica Rapa esculenta Koch. Angliski:

Turnip; franciski : Ravē, Chou-Turneps, Chou dc Laponie ;

vāciski: veisse Rūbe, Wasse,rube, Saatrube, Brtchrūbe, Stop-

pelriibe; norvēģiski: Naepe ; zviedriski: Rofra ; dāniski:

Roc, Turnips.

*J A. dc Candollc „Kultūras augu attīstības vietas";

pārskats sastādīts uz seno vēsturnieku aprādījumiem, senās Ēģiptes pie-

minekļu atradumiem, Ķinas vēsturi, ģeoloģiskām atliekām pāļu būvēs,

Pompejas izrakumiem.

**) Lateiņu vārds „Rapa" varēja būt ņemts no latviešu vārda «rācenis".
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Prof. Dr. Hugo VVerners „Handbuch des Fut-

terbaues" 407. lap. pusē šo augu pirmdzimteni (~ursprungl-

iches Vaterland") apzīmē starp Baltijas jūru un Kaukāzu.

Ja būtu apzīmēta līnija no Baltijas jūras, piemēram uz Vidus-

jūru, tad varētu rāceņa pirmdzimteni uzskatīt arī Vāciju un

citas valstis uz dienvidiem no viņas. Bet Wernera aprādī-

jums šādu varbūtību izslēdz.

Aprādītā līnija iet no Latvijas caur Krieviju. Kādi kul-

tūras apstākļi pirms 4000 gadiem valdīja Krievijas territorijā,

nav mums zināms, kā arī nav zināms, vai tur vispār bija

kāda lauksaimniecības kultūra. Bet šajā jautājumā mums

pēdējais apstāklis nav nemaz no svara. Rācenis, pēc savas

uzbūves, ir augs, kurš Krievijas sausajā klimatā nemaz ne-

varēja attīstīties. Rācenis savu īso sakņu labad varēja attī-

stīties tikai mitrā klimatā. Krievijā labi varēja attīstīties

cukurbietes savu garo sakņu labad. Tā tad rāceņu pirm-

dzimtene meklējama vienīgi senajā Latvijā.

Brassica augu kārtas savvaļas veidi sastopami vēl ta-

gad Anglijas, ziemeļu-rietūmu Francijas v. c. piekrastēs. Bez

šaubām, rāceņu savvaļas veids atradās arī Latvijas territorijā;

no šī savvaļas veida senais latvietis, sensenos laikos, sāka

kultivēt rāceni kā lauksaimniecības kultūras augu.

Tā kā rācenis jau pirms 4000 gadiem pieskaitīts lauk-

saimniecības kultūras augiem, tad viņa kultivēšana no sav-

vaļas augu veida ir sākusēs daudz agrāk. Skaidrs ir, ka

vajadzēja daudz gadu sistemātiska audzēšanas darba, lai no

sīciņā savvaļas sakņu bumbulīša izaudzētu tik prāvu sakņu

bumbuli, kā to redzam pie rāceņa. Saprotams ir arī, ka šādu

kultivēšanas darbu varēja izdarīt tikai tāda tauta, kuras gal-
venais darbs un tieksmes ir bijusi lauksaimniecības kultūra-

Pie tam jāpatur vērā arī tas apstāklis, ka rāceņa, kā sakņu

auga, kultūra prasīja daudz rūpīgāku, pamatīgāku zemes sa-

gatavošanu nekā citi (stiebru) lauku augi. Tā tad tajos

laikos, kad sākās rāceņu kultivēšanas darbs, nevar vairs runāt

par primitīvu lauksaimniecības kultūras stāvokli pie sena-

jiem latviešiem.



7

Tautas, kuras galvenokārt bija nodarbinātas ar kariem

un sportiem, neatrada tikdaudz laika — izaudzēt atsevišķus
lauksaimniecības kultūras augus, jo šis darbs prasīja ilgus

gadus plānveidīga, neatlaidīga darba, kāds bija vajadzīgs

pie rāceņu kultivēšanas. To varēja ar sekmēm izdarīt tauta,

kura apkārt neklejoja, bet bija saistīta pie savām saimniecī-

bām uz vietas, kā tas bijis ar Senlatvijas iedzīvotājiem.

Kad pie citām Eiropas tautām sākusēs rāceņu kultūra?

Senie romieši ir pazinuši rāceņu kultūru. Colu-

mella raksta, ka Itālijā rāceņus lietojuši cilvēku uzturam un

lopu barībai. Lopu barībai to sevišķi plaši audzējuši Gallijā.

Viņš raksta, ka rāceņus sālījuši, lai tos uzglabātu ilgāku
laiku. Palladins aprāda, ka rāceņi ieskābēti līdzīgi skā-

biem kāpostiem.

Skandināvijā 12. un 13. gadu simteņos rāceņi bija
plaši izplatīts sakņu augs, tā kā viņu kultūras sākums meklē-

jam vairāk gadusimteņus agrāk. Interesanti ir aizrādīt, ka

18. gad. s. no Norvēģijas ir eksportēti rāceņi uz Kopenhā-

genu veselām mucām — tā tad gatavas saknes.

Vidus laikos rāceņi bija pazīstami visā Vidus-Eiropā.

Anglijā 16. g. s. vidū (1542. g.) aprāda rāceņus kā

dārza augus. Pēc kāda cita autora ziņām rāceņu kultūra

ievesta 1550 g. no Hollandes. Tāļāk aprādīts, ka ap 1730. g.

sākusēs Norfolkas 4 lauku augu maiņas seka (rāceņi, mieži

— āboliņš — kvieši).

Angļi no rāceņa — pirmā sakņu auga Anglijā — izau-

dzēja savu slaveno turnipsi, kuru vēlāk arī pie mums ieveda

un tāļāk audzēja.

Rāceņu sēklu eksports.

Kā dzirdējām, rāceņu kultūras pirmdzimtene ir Latvija.
No tā izriet doma, ka visās citās zemēs, kurās attīstījusēs

rāceņu kultūra, rāceņu sēklas ir ievestas no Latvijas. Par

rāceņu sēklu eksportu no Latvijas mums no senajiem laikiem

nav nekādu dokumentu, bet mums ir noteiktas ziņas šajā

jautājumā no 17. g. s. beigām.
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Mēs dabūnam skaidrību par Latvijas rāceņu sēklu

eksportu no šāda visai svarīga vēsturiska dokumenta:

Gundlinga B
Discours ūber den jetzigen Zustand

der Eiropāischen Staaten." Šī plašā grāmata, 2

sējumos, laista klajā no Gundlinga audzēkņiem 1733 g.

Leipcigā un Frankfurtā pēc viņa nāves.

Gundlings savā II grāmatā 376. un 377. 1. p. saka, ka

1695. g izvests no Latvijas (Rīgas) — oriģinālā sacīts : „aus

Letten um Riga herum", tā tad skaidri pasacīts, ka nav

tranzīta preces, bet Latvijā ražotas — 29655 lastes labības,

linu un rāceņu*) sēklas (Riibesaat).

Gundlings ir minējis precizētu skaitli, kas izskaidrojams

ar to, ka viņš šo skaitli ņēmis no Rīgas eksporta grāmatām.

Varēja jau minēt noapaļotu skaitli: 30000 lastes, ja Gund-

lings būtu minējis apmēra skaitli, neturoties pie grāmatām.

Ja minēti kopēji 3 eksporta priekšmeti: labība, linu

un rāceņu sēklas, tad droši varam pieņemt, ka rāceņu sēklu

bijis vismaz 100 lastes**), (kas būtu tikai ap V 3 °/° n0 y i sa

eksportēto mantu kopdaudzuma). Lai iegūtu pāri par 14000

pudu rāceņu sēklu, tad vajadzēja lielas platības aizņemt ar

rāceņu sēkleniekiem Tanī laikā Kurzeme un Zemgale bija

patstāvīga valsts. Tā tad rāceņu sēklas uz Rīgu varēja nākt

tikai no Vidzemes un Latgales. Kurzemē un Zemgalē arī

audzēja rāceņus, tā tad arī viņu sēklas eksportēja, tikai ne

caur Rīgu, bet Ventspili un Liepāju Rāceņu sēklu eksports

no visas Latvijas tamdēļ bijis daudz lielāks nekā Gundlings
to ziņo.

Paturot vērā rāceņu sēklu ražošanu Latvijā lielos dau-

dzumos, ir skaidrs, ka pārējās Eiropas valstīs ir bijis liels

pieprasījums pēc min. sēklām, citiem vārdiem sakot, re-

dzams, ka citās valstīs nav bijis iespējams tik labas sēklas

iegūt. Tas tāpat bijis ar linu un kaņepju sēklām kā arī ar

*) Jāaizrāda, ka L. I, k. vēstures I daļā 113. 1. p ir nepareizi

sacits .labības, linu un biešu sēklas" ; .biešu sēklu" vietā jāsaka

.rāceņu sēklas".

**) 1 laste tajos laikos bijuse 144 pudi, kā tas aprādīts citās vietās
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dažādām labībām. Šo sēklu augstā kvalitāte ir izskaidro-

jama ar mūsu senās (dūmu) rijas, kādas citās valstīs nepa-

zina, iespaidu.

Kad īstenībā rāceņu sēklu eksports no Latvijas sācies,
nav skaidri nosakāms. Anglijā rāceņu sēklas ievestas ap

1550. gadu. Pēc angļu avotiem iznāk, it kā viņas ievestas

no Hollandes, — bet tas nav tā tulkojams, ka Hollandē viņas
būtu izaudzētas. Hollandieši viņas ir uzpirkuši Latvijā un

tad tālāk pārdevuši Anglijai.

Tā kā Skandināvijā jau 12. g. simtenī rāceņu kultūra

bij stipri izplatīta, tad jāpieņem, ka tur 9. g simtenī būs

sākusēs rāceņu kultivēšana, lai nokļūtu līdz plašai izplatībai.
Tā tad pieņemams, ka 9. g. s. būs notikuse rāceņu sēklu

ievešana. Apmēram šajā laikmetā atzīmējami arī citi lauk-

saimniecības ietekmējumi (piem. 8. g. s. izkapte), kurus senie

vikingi ievedūši no Latvijas.

Bet daudz agrāk rāceņu kultūra bija sākusēs Dienvidus

Eiropā — Itālijā un Grieķijā. Kādā ceļā rāceņu sēklas aiz-

kļuvušas uz Dienvidus-Eiropas zemēm, trūkst mums ap-

rādījumu.

Ka Dienvidus-Eiropas valstīs rāceņu kultūra būtu pat-

stāvīgi attīstījusēs, nav pieņemams, jo viņu savvaļas veida

— no kura izaudzēts kultūras augs — pirmdzimtene bijusi

Latvijas territorija. Kad rāceņu kultivēšanas darbs Latvijā

bija jau redzamas sekmes sasniedzis (pirms 4000 gadiem),

Dienvidus-Eiropā tādas kultūras vēl nebija.

Rāceņu sēklu audzēšana senatnē, acīmredzot, bijusi ļoti

plaša, jo rācenis bijis vienīgais sakņaugs Eiropas valstīs,

kamdēļ arī viņu sēklas bijušas daudz pieprasītas. Rāceņu

sēklu eksporta beigu posms uzskatāms 17. p. s. beigās, jo

pēc tam Latvijā iestājās lauksaimniecības kultūras sabrukums.

Arī daiņās sastopam aprādījumus par rāceņu sēklenieku

audzēšanu plašos apmēros, lai gan še neatrodam konstatē-

jumu par laikmetu, kurā tas noticis.

Jāņu dziesmās kad, pēc senās parašas, tauta Jāņu va-

karā apdziedāja druvas augus, mums D. 32553 aprāda, ka
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apdziedāti rudzu, miežu, linu, zirņu un rāceņu lauki pēc

viņu ziedu krāsas. Pie rudzu laukiem nodziedāja :

Labvakaru, rudzu lauki,

Ka Dieviņis tev līdzēja?

Ka Dievinis tev līdzēja

Pelēks ziedus noziedēt?

Pienākot pie rāceņu lauka, dziedāja:

Labvakaru, rāciņ lauki*),

Kā Dieviņis tev līdzēja ?

Kā Dievinis tev līdzēja

Baltus ziedus noziedēt?

Šī daiņa, pēc sava satura, mums rāda, kā ar rāceņu

sēkliniekiem aizņemti saimniecībās veseli lauki augu sekā,

tāpat kā ar rudziem v. c. lauku augiem. Ja mēs sastopam

daiņās norādījumus, ka saimniecībās plaši rudzu lauki, tad

tas pats sakāms arī par rāceņu sēkliniekiem.

Tā tad daiņas mums noteikti apstiprina, ka rāceņu sēklu

audzēšana Senlatvijā bijusi sastopama plašos apmēros.

Daiņās mēs sastopam aprādījumus par gatavu rā-

ceņu sakņu eksportu.

D. 2974 : Tupenīši, rācenīši

levēlās Daugavā;

Mazi bērni noraudāja,

Vēderiņus kasīdami.

Šāda satura daiņas (variantus līdzskaitot) iesūtītas no

Cēsu, Rīgas, Valkas, Daugavpils, Jelgavas, Aizputes, Kuldī-

gas un Talsu apriņķiem.

D. 2974,1: Rācenītis dupurītis
lesavēla Daugavā,

Mazi bērni noraudāja,

Vēderiņus kasīdami.

Šīs daiņas varianti iesūtīti no Cēsu apr. 8, Jaunjelgavas

apr 3 un Daugavpils apr. 1.

*) Šajā vietā jāaizrāda, ka L. 1. k. vēstures I da ļ ā jāatsauc

154. lap. p. izteiktā doma, itkā šajā daiņā būtu domāti kartupeļi; tas

nepareizi, bet jāsaprot, ka te apdziedāti rāceņu sēklinieki.
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D. 2974,2 no Aizputes apr.:

Ķeburainis rācenītis

leritēja ezerāi;

Mazi bērni klāt stāvēja.

Vēderiņus kasīdami.

Minētās daiņas saņemot kopā, redzam no 9 Latvijas
novadiem — tā tad no Latvijas territorijas lielās puses —

ir aprādīts par rāceņu „ievelšanos" Daugavā, dažās daiņās

sacīts «satecēja" Daugavā ; 1 daiņā (no Cēsu apr.) sacīts

satecēja «ezerā"; 2 daiņās (no Kuldīgas un Jelgavas apr.)

sacīts: novēlās lejiņā". Šie divi piemēri, par satecēšanu

ezerā un novelšanos lejiņā, irtā saprotami, ka tautas dziesmu

teicējām — vēlākos laikos — aizmirsies šīs parādības agrāko
laiku īstās nozīmes aprādījums.

Ko tad daiņas par rāceņu „ievelšanos" vai «satecē-

šanu" Daugavā mums īstenībā aprāda?
Nevar divu domu par to būt, ka še runā par rāceņu

eksportu. Rāceņu ražotāji veda tos uz Daugavu, lai tad

tos aizvestu uz citām Eiropas valstīm. To darījuši nevien

tie rāceņu audzētāji, kuri dzīvojuši pie Daugavas krastiem,

bet arī tādi, kuriem Daugava tāļu. Aizrādīšu uz daiņām,

kuras nākušas no Aizputes, Kuldīgas, Talsu un Jelgavas

apriņķiem. Ja še būtu runa par rāceņu pārvadāšanu vietē-

jām vajadzībām, tad Jelgavas apvidus rāceņu audzētāji būtu

sacījuši, ka tie vesti uz Lielupi un viņas pietekām.

Bez šaubām, rāceņu eksports pa Daugavu ir senos

laikos noticis. Vēlākos laikos Kuldīgas un Jelgavas apvidos,

kuros daiņu teicējas pašu Daugavu neredzēja, varēja rāceņu

Jevelšanās Daugavā" īsteno daiņu vairs neatminēt, viņām

palikusi atmiņā rāceņu velšanās parādība,tamdēļ viņas dziedāja:

Tupenītis, rācenītis

Novēlāsi lejiņā.

Radniecīgā kārtā būs arī radusēs Cēsu apr. 1 daiņa,

kura aprāda, ka rācenīši «satecēja ezerā".

Sakarībā ar «ezerā satecēšanu" jāaizrāda uz citēto daiņu :

Ķeburainis rācenītis

leritēja ezerā,
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ka te nevar būt runa par ieritēšanu — vienkāršu novelšanos

no krasta lejā, bet te īstenā doma ir par rāceņu aizvešanu

uz to vietu, no kurienes sākās viņu eksports.

Ka senos laikos rāceņu eksports piekopts plašos apmē-

ros, uz to norāda apstāklis, ka daiņās minēta Daugava tajos

apvidos, kuriem viņa cauri netek. Burtiski to aprāda daiņa :

„tupenīši, rācenīši, tie sabrauca Daugavā "

Varētu jautāt: kāda vajadzība bij eksportēt rāceņu sak-

nes uz citām valstīm, ja viņas no Latvijas ieveda rāceņu sēklas?

Pirmais sakņu augs Eiropā bija rācenis. Sakņu augu

kultivēšana stipri atšķiras no labību audzēšanaspaņēmieniem.

Tamdēļ nekāds brīnums, ka rāceņu kultūra savos pirmsāku-

mos nedeva bagātīgas ražas, kuras būtu apmierinājušas pa-

tēriņu. Kā jau aprādīju, Anglijā rāceni sākumā audzēja kā

dārza augu un tikai vēlāk to kultivēja arī druvā.

Bez tam jāaizrāda, ka mums analogi piemēri ir ar

citiem lauku augiem, kā: liniem un kaņepēm Pēc Gund-

linga ziņām izvestas no Rīgas pirmklasīgas linu un kaņepju

sēklas („visā pasaulē nav tik labu linu un kaņepju sēklu

kā Vidzemē"), bet tāpat arī ievērojamos daudzumos ir eks-

portēti gatavi lini un kaņepes.

Par rāceņu sakņu eksportu mums nav tādu doku-

mentārisku aprādījumu kā par viņu sēklu eksportu. Bet

mums ir daiņu norādījumu tikdaudz, ka arī rāceņu sakņu

eksports ir neapšaubāms.

Lai varētu rāceņu saknes eksportēt, tad vajadzēja rā-

ceņus plašos apmēros arī audzēt druvās. Par \o atrodam

daiņās pietiekošā daudzumā aprādījumus.

D. 28572: Aidu, aidu, vasariņa,

Daudz apsēju rācentiņu ;

Nav sieviņas, ravētājas,

Nav bērniņu, ēdējiņu,

Ņemšu sievu, ravētāju,

Būs bērniņi, ēdējiņi.

Pamatdaiņa iesūtīta no Kuldīgas apr. Viņai varianti,

ar nenozīmīgām teksta maiņām, iesūtīti no Rīgas, Talsu un

Jaunjelgavas apriņķiem. *
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D. 28572, 1 no Cēsu apr. :

Ak tu raitu, vasariņ,

Daudz piesēju rācenis.

Nāks rudenis, ņemšu sievu,

Bū; rāceņu ēdējiņ'.

D. 28572, 3 no Valmieras apr.:

Ko bij man nu darīt,

Daudz apsēju rācenīš';

Nav sieviņas, ravētājas,

Nav bērniņu, ēdājiņ'.

D. 28573 no Grobiņas apr.:

Ak tu zelta vasariņa,
Daudz pasēju rācentiņu.

No citētām daiņām redzams, ka plaši rāceņu sējumi

bijuši 7 Latvijas novados, kas aptver apmēram pusi no Lat-

vijas territorijas. Tā tad apmēram tādi pat aprādījumi, kā

par rāceņu transportēšanu uz Daugavu — eksportam.

Par to, kādā laikā — gadusimtenī — rāceņu eksports

bijis visdzīvāks, noteiktu datu mums nav. Visdzīvāks viņš

varēja būt Senlatvijas laikos, iepriekš vāciešu iebrukuma

mūsu zemē. Pielaižama doma, ka ap 16. g. s. rāceņu audzē-

šana gāja strauji uz leju, jo, iestājoties latvju tautā krasajam

sabrukumam fiziskā un morāliskā ziņā, nepietika vairs darba

spēka rāceņu audzēšanai. Ar stipri sašaurināto darba roku

daudzumu varēja kautcik noturēt vēl agrāko laiku labības

kultūru apmierinošos apmēros. Latviešu kakla kungiem

tajos laikos citi lauku ražojumi bij piemērotāki nekā rāceņi.

Muižas no zemniekiem nodevu veidā prasīja dažādu

labību un citu, bet nekas nav sacīts par rāceņu nodevām.

Tā kā zemnieku saimnieciskie apstākļi 15. g. s. un vēlāk

bija bezgala smagi lauksaimniecisko ražojumu iegūšanas

ziņā, tad zemnieki nevarēja arī vairs kautcik plašākos ap-

mēros domāt par rāceņu audzēšanu. Tā kā tajos laikos

darba spēks un it īpaši zirgu daudzums bija nošļucis uz

neiespējami zemu pakāpi, tad nebij vairs ko domāt ne par

rāceņu plašāku audzēšanu, ne arī par eksportēšanu.



14

Tā tad rāceņu eksporta iespējamības samazinājās ar

vācu virskundzības nostiprināšanās sākumu, latvju zemnieku

dzīvajam spēkam — darba roku un inventāra ziņā — sabrūkot.

Rāceņu eksporta ziedu laiki, bez šaubām, varēja būt

vienīgi Senlatvijas laikos, tad, kad latvju zemē lauksaimnie-

cības kultūra, visā visumā, varēja netraucēti attīstīties un

sasniegt apbrīnojami augsto pakāpi.

Kas attiecas uz rāceņu izmantošanu Senlatvijā, tad

citādu aizrādījumu neatrodam, ka viņi lietoti tikai cilvēku

barībai, kas redzams no minētām rāceņu eksporta daiņām,

ka arī no tām, kuras aprāda par viņu plašo izsēšanu. To

pašu aprāda arī citas daiņas, no kurām minēšu D. 27208

{no Aizputes un Kuldīgas apr.).

Pupas, zirņi, rācentiņi

Tīk manai līgavai,

Ne grūžami, ne maļami,

Katlā vien ieberami.

Kā no agrāk citētām daiņām redzams, dažādos no-

vados tauta rācenim devusi dažādus nosaukumus. Šie no-

saukumi ir šadi: tupenītis, dukurīts, dupurīts, tupulīts, bum-

bulīts, apalīts, pampalīts, čībarīts, ķeburainis un kartupelis.
Visvairāk minēts ir tupenīts, pavisam 10 daiņās, sekojošos

apvidos: Cēsu, Kuldīgas, Jelgavas, Jaunjelgavas un Dau-

gavpils apriņķos; dupurītis 3 apvidos: Valkas, Talsu un

Jaunjelgavas apr ; tupulītis Cēsu un Jaunjelgavas apr.; vienā

novadā: dukurīts — Cēsu apr., bumbulītis — Cēsu apr.,

apalīts — Jaunjelgavas apr., pampalītis — Talsu apr., čiba-

rītis — Aizputes apr., ķeburainis — Aizputes apr. un kar-

tupelis — Rīgas apr. — Visvairāk daiņu par rāceni ir iesū"

tītas no Cēsu apriņķa.

Daiņās minētie atsevišķie rāceņu apzīmējumi tagad
tautā nav vairs sastopami. Dažos Latvijas novados, kā:

Talsu, Kuldīgas un Ventspils apriņķos senais rāceņa vārds

dots jaunākos laikos kartupelim, pie kam rāceņu kultūra sa-

mazinājusēs. Seno rāceņn vietā nācis turnepsis vai aiī pir-

majiem dots nosaukums: laupāmie rāceņi, lopu rāceņi, mizu

vai lopu rāceņi. Auces apkaimē, Bauskas, Madonas, Vai-
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mieras, Cēsu, Ilūkstes apriņķos rācenis paturējis savu seno

vai arī turnepša nosaukumu, bet kartupeļi netiek par rāce-

ņiem apzīmēti.

Kartupeļi sāka plašāk izplatīties Vācijā 18. g. s. pir-

majā pusē. Sakarā ar to, Latvijā viņu kultūru vācu muiž-

nieki vairāk izplatīt varēja 18. g. s. beigās vai pat vēlāki.

Tamdēļ nav nekāda pamata domāt, ka daiņas, kuras aprāda

par rāceņu vešanu uz Daugavu, rācenis būtu domāts kartu-

pelis. Pēdējam augam nevar nekāda sakara būt ar daiņām,
kuras mums attēlo rāceņu eksportu. Tās 2 daiņas no Rīgas

apriņķa, kurās sacīts: «kartupeļi rācentiņi" lietu nevar grozīt;

viņām piekrīt gadījuma raksturs, atkarīgs no daiņu teicējas
uzskatiem vai arī īpatnēja gadījuma.

Nobeidzot apskatu par rāceņu kultūru pēc daiņām, ap-

lūkosim, īsumā, mūsu archailoģiskos izrakumus ko tie mums

varētu aizrādīt rāceņu kultūras jautājumā.

Kā zināms, rāceņu kultūra uzstāda citādas prasības ne-

vien zemes sagatavošanas ziņā, nekā labības, bet arī viņu

apkopšana. Še vairs neapmierina arkls un ecēša zemes pil-

nīgas irdināšanas darbā, bet jāņem palīgā arī kaplis Kapli

gan uzskata par to zemes apstrādāšanas rīku, kurš lauksaim-

niecības kultūras pirmsākumos (neolitā) bij vienīgais darba

rīks, ar kuru iestrādāja labības nelielos laukumos. Kad

lauksaimniecības kultūras attīstība bij aizkļuvusi līdz sakņu

augu — rāceņu — audzēšanai, tad bij jāņem palīgā kaplis,

bet te viņam bij citāds uzdevums, kā tas varēja būt kultūras

pirmsākumos. Reizā ar to pārveidojās arī kapļa būve, lai

varētu savu uzdevumu sekmīgi veikt.

Tāds kaplis ir izrakts Madonas apr. Vecgulbenes pag.

Pērļu kalnā un pieder senajam (agrajam) dzelzlaikmetam

(no Kristus dzimšanas — 400 g pēc Kr.). Viņa uzbūve ir

tāda, ka apašējā plāksne ir ar vienu malu uz leju (ne hori-

contāli), lai pie viņa iedarbināšanas tā līstu zemē; abējās
malu daļas ir tievākas, — tās bijušas koka rokturu iestipri-

nāšanai. Kaplis ir ar roku darbināts.

Ar šī kapļa palīdzību bijusi iespējama rāceņu audzē-

šana rindās. Visa kapļa uzbūve uzlūkojama kā ļoti labi pār-



16

domāta un, pie nezaļu apkarošanas, ir pielīdzināma musu

tagadējo laiku pilnīgākām zemes kultivātoru ierīcēm.

Minētais seno laiku kaplis norāda arī uz rāceņu kul-

tūras senumu Latvijā, kā arī uz zemes sagatavošanas un it

īpaši rāceņu apkopšanas intensitāti.

Paturot vērā tāda kapļa izgatavošanu un lietošanu pie

toreizējo laiku vienīgā sakņu auga kultivēšanas, mēs dabūnam

skaidru ainu par senlatviešu augsto izpratni laukkopibas augu

pareizā izkopšanā. Cik man zināms, ne pie vienas citas lauk-

saimniecības kultūras tautas, tajos laikos, nekā tamlīdzīga

nesastopam. Tagadējos laikos, apmēram pēc divi tūkstoš gadu,

mēs šajā speciālajā nozarē neredzam nekā pilnīgāka, meklējot

pēc izdevīgāka zemes kaplēšanas ieroča, kā aprādītais kaplis,

kas nostādāms kā paraugs.

Še ievietotā zīmējumā ir redzāma kapļa izbūve; kapļa

zīmējumā redzāma puse no viņa dabīgā lieluma. Šajā ga-

dījumā izsaku mīļu paldies archailoģei Šņores kundzei, kura

man laipni izsniedza kapļa fotogrāfiju.
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II.

Vai Senlatvijā bijuši mūža meži?

Kas piegriež vērību vācu vēsturniekiem Tranulu-

Rozauka, Scrajima v. tml. tēlojumiem par Latvijas ap-

stākļiem 12. g. simtenī, tas teiks, ka Senlatviju ir pārklājuši
mūža meži un purvi, kurus apdzīvojuši barbari-mežoņi. Citādi

tas jau nevar būt, jo mežoņi taču apdzīvo mūža mežus,

kuros kultūra vēl nav iespiedusēs.

Zem šo vēsturnieku melu ziņu iespaida, kā liekas, ir

arī J Grins bijis, sarakstot «Latvijas vēsturi."

Šās grāmatas 25. 1. p. lasām: «Priekš septiņiem gad-

simteņiem un vēl agrāk bija citādi. Mežu tad bija daudz

vairāk. Viņi pletās pāri visu triju senlatviešu cilšu zemēm,

no Kurzemes jūrmalas līdz Zilupei, līdz igauņu un leišu ro-

bežām, austrumos, ziemeļos un dienvidos saplūzdami kopā

ar tādiem pašiem mūža mežiem. Senlatvijā bija kā tumši

zaļa koku jura, un senlatviešu līdumi kā salas, kuras no

visām pusēm noslēdza un iežogoja meža loks.

Atsevišķo dzimtu novadus šķīra no kaimiņu novadiem

sili, purvi un vēri (drēgni lapu koku un egļu meži).

Šais Senlatvijas mūža mežos lapu koku bija tikpat daudz

kā skuju koku; tie auga tik vareniem stumbriem, kādu ta-

gad vairs neatrast."

Tāļāk 26. 1. p. sacīts: «Cilvēku tad bija maz, mežiem

nebija gala, un līdumiem izvēlējās tās vietas, kur auga

labākās lapu koku tīraudzes... Mežam palika sliktākā augsne,

un par izplatītāko koku kļuva pieticīgā priede: tā aug arī

smiltājā un pat sūnu purvos." —

Aplams ir apgalvojums, ka Senlatvijas dzimtas dzīvo-

jušas katra savā šaurā novadā, kuru ierobežojuši purvi, no-

slēgdami tiešus sakarus ar pārējo dzimtu novadiem. Taisnība

gan ir, ka Senlatvijā bijuši purvi, bet nav nekāda pamata
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apgalvot, ka purvu bijis toreiz vairāk nekā tagad. Mums

ir liels vairums daiņu, iesūtīts no daudziem Latvijas nova-

diem, kuras dod skaidru liecību par purvu nosausināšanu.

Mums ir vesela rinda daiņu, kuras apdzied purvu par

to vietu, kur aug labība. Aizrādīšu še uz D. 3829:

Dzeniet, gani, kur dzīdami,

Porā, gani, nedzeniet:

Tur kalpam rudzi, mieži,

Tur lielie tīrumi.

Tāpat arī uz Folkloras nodaļas (vēl nedrukāto) daiņu

417,231 (no Ventspils apr.):

Purvā mani mieži, rudzi

Silā mans bišu dārzs.

Ja purvā varēja sēt arī ziemājus (rudzus), tad tas nav

citādi iedomājams, ka purvs ir bijis jau kārtīgi nosausināts,

bijis ilgāku laiku sagatavots labības kultūrai. Tikai šādos

apstākļos ziemāji varēja labi pārciest pavasara naktsalnas,

kuras vairs nespēja rudzus izcilāt. Tas ir drošs aprādījums

par purvu ilgstošu kultivēšanu.

Par purva zemes izmantošanu lauksaimniecības augu

kultūrai daiņas iesūtītas no Valkas, Rīgas, Jaunjelgavas un

Ventspils apriņķiem.

Tālāk apstiprina purvu nosausināšanas parādību vesela

rinda daiņu par „govju laidariņu" purvā. Pavisam šādu

daiņu ir kopā 24 no 8 dažādiem Latvijas novadiem — tā

tad vairāk ka no pus Latvijas territorijas, — kas pierāda, ka

šī parādība bijusi stipri izplatīta Latvijā, bet nav darīšana

ar īpatnējiem gadījumiem. Skaidrs ir, ka tikai nosausinātā

purvā var iebūvēt govju laidaru.

Daiņu teksta pirmā pusē ir aprādīts, ka kalnā bijusi

dzīvojamā māja vai arī, ka silā bijuši bišu dārzi, bet visās

šajās daiņās teksta otrā pusē sacīts, ka purvā govju laidariņš.

Ka šīs daiņas apdzied tieši Senlatvijas apstākļus, re-

dzams no D. 25808 satura:
•
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Nāc, Dievini, pats apraugi,
Kāda mana dzīvošana :

Uz kalniņa mājas manas

Purvā govju laidariņš.

Šīz daiņas 4. variantā:

Nāc, Laimiņa, apraudzīt,
Kāda mana dzīvošana:

Silā man bišu dārzi,

Purvā govju laidarīts.

Senlatvijas zemnieks, savās gaitās, bij arvienu sakarā

-ar savu Dievu (daiņās allaž tēlots kā neliels vīriņš ar pelēku

mētelīti), kurš bija viņa līdzgaitnieks un palīgs. Laima

(Laimiņa) bija tā, kas rūpējas par zemnieka dzīves gaitu

nogludināšanu, rūpējās sevišķi par govslopiem. Senlatvietis

aicina Dieviņu un Laimiņu, lai nāk apraudzīt, kā viņa dzīve

risinājās, kā viņam izdodas lopkopība (viena no plašākām

labklājības pamata nozarēm) nosusinātā purvā iebūvētā lai-

dariņā (kūtī).

Uzstādīsim jautājumu: Kādi apstākļi piespieda Sen-

latvijas iedzīvotājus iet purvos — izmantot tos lauksaimnie-

cības vajadzībām?

Pats par sevi saprotams, ka viņiem nav pieticis mine-

ralzemes lauksaimniecības kultūras vajadzībām — pārtikas

līdzekļu iegūšanai. Tamdēļ ir arī pavisam aplami apgalvot,
ka Senlatvijā cilvēku bijis maz.

Katram, kas loģiski prot domāt, ir skaidrs arī tas, ka

Senlatvijas zemkopis ķērās pie purvu kultivēšanas tad, kad

tam sāka aptrūkt mineralzemes, kauču tā arī būtu ar mežu

pārklāta. Mežu nolīst un to pārvērst lauksaimniecības kul-

tūras zemē ir vieglāki veicams uzdevums, nekā nosausināt

prāvāku purva gabalu.

Tā tad arī no šī vērojuma izejot, ir skaidrs, ka iedo-

mātā mūža mežu teorija ir tikpat aplama pasaciņa, ka vācu

vēsturnieku tēlojums par Senlatvijas iedzīvotāju barbarismu.

Domas nepareizību, ka Senlatvijā būtu bijis maz cilvēku,

ir iespējams pierādīt arī ar jaunākās Latvijas vēstures datiem.
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Latvijas jaunāku laiku vēsture māca, ka zemgalieši cīnī-

jušies ar vācu iebrucējiem apm. 100 gadus par savu pat-

stāvību uz dzīvību un nāvi. Zemgaliešiem sava pēdējā ap-

cietinātā pils Sidrabene bij jāatstāj vāciešu rokās 1290. g.

Zemgalieši bij savas patstāvības cīņu zaudējuši, bet tie to-

mēr negribēja saviem uzvarētājiem padoties. Pēc toreizējā

Romas pāvesta ziņojuma ap 100.000 zemgaliešu atstājuši
savu zemi un evakuējušies uz Lietuvu. Ap 100 gadu pa-

stāvīgi karojot sr cīņās norūdītiem vācu bruņiniekiem-

speciālistiem kara darbos — gāja daudz zemgaliešu bojā.

Šīs cīņas sadeldēja Zemgales iedzīvotāju skaitu ļoti lielos

apmēros. Neskatoties uz visu to, varēja vēl 100 000 zem-

galiešu izceļot uz Lietuvu. Skaidrs, ka nebūt visi iedzīvotāji

neizceļoja ; izceļoja tikai tie spēcīgākie, jaunākie, —■ karam

noderīgie iedzīvotāji. Nekļūdīsimies pieņemot, ka lielākā

puse palika uz vietām.

Pie tam jāpatur vērā, ka Zemgales territorija Senlatvijā

nebij diezin cik plaša, salīdzinot ar visu valsti. Tamdēļ arī

jāatzīst, ka aprādījumam, itkā Senlatvijā, cilvēka būtu maz

bijis — nav ne mazākā pamata. Taisni otrādi: mēs redzam,

ka Zemgale bijusi bieži apdzīvota zeme. Tas pats, acīm-

redzot, attiecināms uz pārējiem senās Latvijas novadiem.

Mēs redzam, ka šāda apgalvojuma aplamība — itkā

Senlatvijā līdz vācu iebrukumam iedzīvotāji viņas mūža mežos

dzīvojuši līdumu .salās" (oāzēs) un tur mitinājušies — pa-

rādās visā kailumā.

Tā tad teorija par Senlatvijas mūža mežiem sabrūk,

paturot vērā visu aprādīto.

Lai galīgi izklaidētu šaubas šajā jautājumā, aplūkosim

sekojošus apstākļus mūsu vēsturē.

Senlatvijas iemītnieki bija bagāti ar dārgmetaļiem —

sevišķi sudrabu. Par to mums ir vairāki droši pierādījumi,
no vēstures kā arī no archailoģiskiem izrakumiem.

Zviedru karalis Olafs (pēc Sa.co „H isto ri ka

Danika") uzbrucis Kurzemei IX. g. s. beigās un uzvarējis-

Kurzemes valdnieku, saņemdams kā kontribūciju no katra.
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iedzīvotajā pa V 2 mārciņai sudraba; pavisam kopa 7500

mārc. sudraba.

Norvēģi, agrāk vēl, Kurzemē iebrūkot, nolaupījuši veselu

maisu sudraba, ko ar lielām pūlēm varējuši aiznest uz kuģi

Egila Skalagrimsona teikā („Egils sāga") apraksta kuršu

mājas izbūvi, kura bijusi sevišķi masīva, bieži no ozola

baļķiem. Kuršu mājās bijusi liela bagātība: daudz zelta,

sudraba un dažādu zvēru ādas.

Aizrādīšu vēl uz otru vēsturisku dokumentu no XI. g. s.

Kurzemi apceļojis 1043. g. Bremenas Ādams un atstājis

aprakstu par vietējiem iedzīvotājiem un apstākļiem. Viņš

tēlo iedzīvotājus kā ļoti pretīgus cilvēkus, bet saka pie tam,

ka viņiem zelta ļoti daudz un ļoti labi zirgi.

Archaioloģiskie izrakumi*) liecina, ka Senlatvijas iedzī-

votāju dzīves veids bijis ienesīgs: Kapenēs atrasts liels vai-

rums greznu un bagātīgi ornamentētu sudraba un bronsas

rotu v. c senlietu, ar bronsu rotāti tērpi un villaines (piem.
Stāmerienes un Ainavas vēlā dzelzlaikmeta villaines).

Tāļāk lieli senās naudas atradumi, kas Latvijā nogul-

dīti zemē jau kopš romiešu ķeizaru laikmeta. Latvijā reģi-
strētas 42 romiešu I—IV. gadu simteņu monētu atradumu

vietas, kopskaitā 474 monētas.

Sevišķi daudz sudraba monētu un daudz stienīšu depo-

zītu atrasti no vēlā dzelzslaikmeta, īpaši no XI. gadu sim-

teņa. Viņu kopskaits ir vairāk tūkstoši pāri par 100 atra-

dumu vietās.

Depozītos sevišķi daudz naudas stieņu, arābu un vācu

monētu, mazāk Bizantijas, angļu sakšu, dāņu, ungāru, Bohe-

mijas un poļu monētu. Nāves salā 160 arābu dirhenu,

Lēdurgas mācītāja muižā 326 Vakareiropas denāri, Lielvārdes

Ipšos 243 monētas kopā ar vairākām sudraba senlietām un

stienīšiem; Salgales Rijniekos 36 sudraba naudas stienīši un

1 sudraba kakla riņķis; šī depozīta sudraba svars apm. 6 kgr.

*) Pec archaiologa Snorcs referāta, kuj-u tas nolasīja 1937. g. zem-

kopības skolu skolotāju sanāksmē Rīgā.
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Dzīvi tirdzniecības sakari bijuši nevien ar tuvākām kai-

miņu tautām, bet arī ar aizjūru zemēm, kas vērojams no

dažādu monētu atradumiem.

No kurienes nākuši mūsu zemē dažādie dārgmetaļi
tik ievērojamos daudzumos?

Kā vispār zināms, Latvijas territorijā nav nekādu zelt-

raktuvju, un tādu arī Senlatvijā nav bijis. Tā tad nav ne-

kādas citas varbūtības, ka dārgmetaļi ir ievesti no citām

valstīm, kuru iedzīvotājiem viņi bija, un tos ieveda Sen-

latvijā. Saprotama lieta, ka ārvalstnieki neveda šos priekš-
metus kā dāvanas uz Senlatviju, bet tos apmainīja pret
citiem — vietējiem ražojumiem. Tā kā ievesto dārgmetaļu
daudzumi ir lieli un bijuši izplatīti visā Senlatvijā, tad ir

skaidrs, ka vietējo ražojumu, kurus varēja pārdot ārzem-

niekiem pret viņu sudrabu, arī vajadzēja būt lielam vairumam

visā zemē.

Saprotama lieta, ka senlatvieši varēja pārdot tikai daļu
no saviem ražojumiem, jo pašiem taču vajadzēja lielus dau-

dzumus atstāt savās mājās, citādi nebūtu palikusi dzīva

tautas ražošanas spēja. Tā tad Senlatvijas iemītnieki pār-
deva tikai savu ražojumu pārpalikumu.

Tikai pie tādiem apstākļiem varēja rasties Senlatvijas

tautas lielā bagātība, ko mums neapstrīdāmi pierāda mūsu

senkapu izrakumi.

Jāpatur vērā pie tam apstāklis, ka izraktie dārgmetaļi

sastopami daudzos Latvijas novados; no tā taisāms slēgums,
ka Senlatvijā visos novados bijusi intensīva lauksaimniecības

kultūra, par kuras ražojumiem tur nokļuvis ārzemju sudrabs.

Tā tad lauksaimniecības kultūra nav uzziedējusi nedaudzos

Latvijas novados, bet tā ir visas latvju zemes parādība.

Kad jautājam : kas tad bij tie priekšmeti, par kuriem

ka pretvērtība Senlatvijā ieplūda ārzemju sudrabs? — tad,

liekas, citādas atbildes nemaz nevarētu būt, ka tie bija lauk-

saimniecības ražojumi.

Lielāku aplamību gan grūti iedomāties, ka ja uz šo

jautājumu atbildētu: „Mežu dravās gūtie bišu vaski un
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mežā samedīto caunu un bebru ādas bij Senlatvijā galvenās

izvedpreces un pret tām ieplūda mūsu senču zemē sudrabs

un zelts." Tamlīdzīgas nepareizības tiek nereti sludinātas

dažā labā grāmatā, kur runā par Senlatviju.
Kādu attīstības pakāpi, visā visumā, iezīmē bišu vasku

un dažādu meža zvēru ādu iegūšana?

Atbilde ir noteikta : tādus ražojumus iegūst uz primi-

tīvas kultūras pakāpes atrodošās tautas: nomādi (klejotāji)

un mednieki, kuri apdzīvo plašus (mūža) mežus.

Kad senlatvji bijuši šādā attīstības pakāpē, nav mums

nemaz zināms, jo to neatrodam nekur aprādītu; tas varēja
būt drīzi pēc ledus laikmeta. Akmens laikmeta beigu posmā

senlatvji jau nodarbojušies ar zemkopību, kā to daži izra-

kumi aprāda, — tā tad nebij vairs klejotāji, un medīšanas

laikmets, visā visumā, bij jau pārdzīvots, un meža zvēru

ādu iegūšana lielākos daudzumos izbeigusēs.

Zemkopības stādijā zvēru medīšanas lielākās masās

vairs nebija un nevarēja būt, jo tautas spēkus un enerģiju

pilnos apmēros prasīja zemkopības kultūras darbs.

Tamdēļ ir aplami domāt, ka pēc Kristus laikos sen-

latvji būtu eksportējuši cauņu un bebru ādas.

Daiņās atrodam daudz aprādījumu, ka senlatviešu

jaunekļi greznojušies cauņu cepurītēm. Tas savā ziņā uzlū-

kojams kā vīriešu nacionālais tērps (tāpat kā jaunām meitām

vaiņags) Tāpat daudz minēti arī lūša kažociņi, tā ka lūšu

ādas liekamas tajā pašā kategorijā kā cauņu ādas.

lespējams ir, ka Senlatvijā ieveda no kaimiņu zemēm

(austrumiem) cauņu un citu meža zvēru ādas, kuras tad sen-

latvji varēja tāļāk eksportēt — kā tranzita priekšmetus.

Sakarā ar to, ka latvieši paši paturēja savām vajadzī-
bām daudz cauņu un citu meža zvēru ādiņu, nemaz nav iz-

protams, no kurienes būtu radies tas lielais meža zvēru ādu

daudzums, kuru eksportējot saplūda lielais sudraba krājums

Senlatvijā, padarot viņas iedzīvotājus par bagātu tautu.

Nav vēsturē tādu piemēru, kur būtu kāda mednieku

(klejotāju) tauta, kas, nodarbojoties galvenokārt ar mednie-

cību, būtu kļuvusi bagāta. Ņemsim tādas zemes, kurās daudz
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meža zvēru ar sevišķi dārgām ādām (kā piemēram Sibirijā),
— vai var maz runāt par viņas iedzīvotāju bagātību?

Senlatvijā tiek minēta medniecība ka blakus nodarbo-

šanās, un tomēr viņas galvenā eksportprece esot bijušas

zvēru ādiņas, — kas tā par loģiku ?

Nedrīkstam piemirst, ka bronsa un senā dzelzlaikmetā

Eiropas valstīs (vismaz mūsu tuvākos kaimiņos) viscaur meža

bagātība bij tik liela, ka arī meža zvēru trūkuma tur nebija.

Kur tad būtu radušies tie pircēji, kuri par Senlatvijā iegūtām

meža zvēru ādiņām būtu šufp veduši savu zeltu un sudrabu ?

Parasti labprāt pērk tos ražojumus, kuru pašu zemē nav

pietiekošā daudzumā. Senlatvijas kaimiņu zemēs lauksaim-

niecības ražojumu bij maz, kamdēļ šos tad labprāt pirka,
bet nevis meža zvēru ādiņas.

Attiecībā uz otru minēto Senlatvijas izvedpriekšmetu —

bišu vaskiem, aizrādīšu uz prot. A. Špekkes grāmatā: „Alt

Riga im Lichte eines humanistischen Lob-

gedichtes vom Jahre 1595" 124. lap. pusē Se b.

Mūnstera raksta sekošu aprādījumu: «lekams vācieši no-

nāca Vidžemē, tur dzīvojusi tik vientiesīga (einfāltig) tauta,
kura vaskus, kad no tiem izsūkuši medu, gar sētu un uz

ceļa metuši, nezinādami, kam tādi noder. Vācieši, ar saviem

kuģiem iebraukuši, atraduši šādus kaudzēm, ielādējuši kuģos
un no zemes izveduši. Kad iedzīvotāji to novēroja, tad pēc

tam tos (t. i. vaskus) savāca un pārdeva."

No šā aprādījuma vērojams, ka iepriekš vācu iebru-

kuma Vidzemē, vaska eksports nav pastāvējis.

Ja arī būtu tas agrāk, Senlatvijas vissenākos laikos,

bijis piekopts, tad tomēr runāt par lieliem vaska daudzu-

miem, kuri būtu eksportēti, nepienākas un nav iedomājams, ka

par vaskiem būtu daudz sudraba un zelta Senlatvijā ieplūdis.
Tā tad redzams, ka aprādījumam: Senlatvijas galvenās

izvedpreces bijušas meža zvēru ādas un bišu vaski — nav

nekādapamata. Vēstures sarakstītājiem šī nepareizā doma radu-

sēs sakarā ar nelaimīgo iedomu par Senlatvijas mūža mežiem.

Vēstures rakstītāji runā gan par seno latviešu augsto

kultūru, kuru tie sasnieguši jau tā dēvētā aizvēstures laik-
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metā — pirms Kristus dzimšanas, — bet pie tam nav at-

svabinājušies no nelaimīgās mūža mežu teorijas.

Kāda augsta kultūra tad varēja mūža mežos un purvos

attīstīties un kas tā bij par kultūru ?

Mums pasaules vēsturē nav piemēru, ka būtu kur

mūža mežos attīstījusēs augsta kultūra, un tur dzīvojošā

tauta būtu kļuvusi bagāta ar no ārienes ievestiem dārgme-

taļiem. Citādi tas būtu, ja mūža mežos būtu arī savas

vietējās zelta raktuves, kādas Senlatvijā nav bijušas.

Jau agrāk minētā Egila sāgā (pēc Historia Da-

nica) gan aprādīts, ka zviedru karaļa Olafa laikā, IX g.

simtenī pēc Kristus, kuršu mājās atradies daudz zelta, sud-

raba un dažādu zvēru ādu, no kā tad minētie vēstures sa-

rakstītāji atvasina domu par lielu zvērādu daudzumu iegū-

šanu. Ka zvērādu eksporta pierādījums, vēlākos laikos, tiek

ņemts kronista ziņojums: ka vācieši XIII. g. simtenī kādā

kuršu ciemā nolaupījuši, starp citu arī 5 pāri briežādu

pastalu. (!)

Savādi, ka minētie vēsturnieki nav nākuši uz citādām

domām no šī paša kronista aprādītām 5 mucām sviesta,

kuras bija tie paši vācieši nolaupījuši kuršu ciemā. Ja viņi

būtu kautcik dziļāki padomājuši par 5 mucām sviesta, tad

vajadzēja apķerties, ka te nav saredzama meža iedzīvotāju,

bet gan lauksaimniecības kultūra. Tad viņi nebūtu arī pū-

lējušies attīstīt domu par mūža mežiem Senlatvijā.

Beidzot aizrādīšu uz mežkopības darbinieku pētījumiem

meža augsnes jautājumā. Vairāk vietās — starp citu arī

Tērvetes sanatorijas apkaimē — izrādījies, ka tur sastopamo

lielo mežu augsnes apakškārtā nav vis mežu zemes, bet

aramas zemes kārta atrodama. Analogas parādības esot

daudzos Latvijas lielajos mežos sastopamas. No tā taisāms

slēgums, ka zem šiem plašajiem mežiem atrodami slāņi, kur

agrākos laikos bijusi laukkopības kultūra.

No visa aprādītā skaidri redzams, ka mūža mežu

Senlatvijā nav bijis, un tamdēļ visi tie prātojumi

par Senlatvijas mūža mežiem kategoriski

jānoraida.
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III.

Senie latvieši — bagāta tauta.

Senlatvijas bagātības pēc vēsturiskām ziņām un archai-

loģijas izrakumiem aplūkojām iepriekšējā nodaļā: „Vai Sen-

latvijā bijuši mūža meži."

Tagad aplūkosim aprādījumus par senlatviešu bagātī-
bām pēc folkloras ziņām — teikām un daiņām.

«Latviešu tautas teikās un pasakās", kuras

mums bagātīgos apmēros sakrājis A. Lerchis-Pitškaitis, at-

rodam daudz aprādījumu par lieliem zelta daudzumiem.

Viņa Krājuma VII daļā ir daudz teiku par velnu, kurš

ieradies ap pusnakti rijā un tur, lāču dīdītāju un rijkura

spīdzināts, bijis spiests izpirkties ar lieliem zelta naudas

daudzumiem. Tā, piem., 257. 1. p. stāstīts, ka velnam bijis

jāber caurā cepurē vairāk maisu zelta, ar kuru piebērta

pilna rijas krāsns bedre. Analogu teiku ir liels vairums.

Teikā 264. 1. p. stāstīts par pilnu podu zelta (dukātu) rijas

krāsnī.

Stāstīts tiek, ka velns aizskrējis uz mežu (purvu) un

atstiepis zelta maisus. Tā tad zelts turpat bijis, nav nekur

no tāļienes atvests.

Tas liecina par seno latvju zemes bagātību ar dārg-

metāliem, lai gan aprādījumi ietērpti pārdabīgos apstākļos

un nostāstos.

Dainās sastopam daudz aprādījumu par dārgmetāliem
— it īpaši par sudraba priekšmetiem. Daudz gan viņi mi-

nēti alegoriskā nozīmē, — tās še neminēšu, — bet gan tās

daiņas, kurās sudrabs v. c. ņemamas burtiski.

Daiņas par sudraba dzirnavām (dzirnām) ir

iesūtītas no Kuldīgas, Ventspils, Rīgas un Bauskas apriņ-

ķiem. Vienu še minēšu. D. 8230:
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Tautiets, mani precēdams,

Sak', sudraba dzirnatiņas;

Lai bij vara, lai sudraba

Netek pašas nevelkamas.

Par sudraba pakaviem ir starp citām, D. 29699

no Rīgas, Valkas, Kuldīgas, Grobiņas, Aizputes, Ventspils,

Talsu, Jaunjelgavas un Jelgavas apriņķiem ar šādu tekstu:

Es apkalu melnu zirgu

Sudrabiņa pakaviem,
Tas būs labs tumsā jāt,
Līdz uzlēca mēnestiņš.

Radniecīgas šīm ir daiņas par pakaviem no veciem

(baltiem) dālderiem; tās iesūtītas no Valkas, Cēsu,

Rīgas, Jelgavas, Bauskas, Talsu, Kuldīgas un Ventspils

apriņķiem.

lebilst varētu, ka nav pareizi bijis pakavus kalt no

neizturīga metāla. Aizrādīšu šajā gadījumā uz pazīstamo

parādību, ka Indijas maharadži saviem zirgiem kaļ zelta

pakavus. Ja bagātie maharadžas var atļauties sev tādu

greznumu, kamdēļ tad bagātie senlatvji nevarēja sev atļau-
ties zirgus kalt ar sudraba pakaviem?

D. 28184 minētas sudraba dakšiņas mēslu ārdī-

šanai. Mūsu senči uzlūkoja kūtsmēslus kā vērtīgu mantu

lauku ražas uzturēšanā, kamdēļ arī nežēloja sudrabu izlietot

mēslu dakšiņu kaldināšanai.

Mūsu senču bagātība redzāma ari no sekojošām tau-

tas dziesmām.

D 5702 Pieci brāļi viena māsa,

To mēs dārgi dārdzinam :

Trīs pirkami zelta jostu,

Div' sudraba gredzentiņu.

D. 5618 Es deviņu brāļu māsa

Sīkajā sudrabā,

Pate sēdu sudrabā,

Vaiņags zelta lapiņām.
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Ka daiņas par vaiņadziniem cēlušās senu senos laikos,

to aprāda mums mitoloģiskās daiņas. To apliecina D. 33775

— iesūtītas no visiem Latvijas novadiem.

Div' svecītes jūrā dega

Div' sudraba lukturos,

Saules meita klāt sēdēja,

Zelta kroni pušķodama.

Ka bagātība nebij pie bagātniekiem (bajāriem) vien

sastopama, bet arī pie nabagākiem ļaudīm, to apliecina,

starp citām, sekojošas daiņas:

D. 31258,1 : Tu bajārs, es nabags,

lesim naudu mēroties:

Tev bij sieks sīkas naudas,

Man puspūrs dālderīšu.

D. 31199: Es kauniņu padarīju

Dižajam bajāram :

Es tiltiņu sakravāju

No veciem dālderiem.
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IV.

Vai senlatvieši bijuši līdumnieki?

Doma, ka senlatvieši būtu bijuši līdumnieki, radusēs

sakarā ar to, ka Senlatvijā būtu bijuši mūžu meži. lepriek-

šējā nodaļā, šo jautājumu sīki iztirzājot, nācām pie slēguma,

ka mūža mežu nav Senlatvijā bijis, kamdēļ arī šī teorija

noraidāma.

A. Grīns, savā «Latvijas vēsturē" — mūža mežu

teoriju aizstāvēdams, arī senos latviešus tēlojis kā līdum-

niekus. Pēc būtības ņemot, no mūža mežu teorijas loģisk 1

arī izriet līdumnieku jautājums, jo meža zemi pārvēršot

kultūras zemē jau citādi nav iespējams.

Minētās grāmatas 33. 1. p. par Senlatvijas zemkopību,

starp citu stāstīts: «Senlatvieši bija līdumnieki. Viņi nocirta

līdumam izraudzīto meža gabalu, turpat sadedzināja zārdos

sakrautos zarus, krūmus un koku stumbrus un vairākus

gadus no vietas lietajā šo līdumu kā tīrumu. No dedzinā-

šanas palikušie pelni bija līduma mēslojums. Kad ražas

palika vājākas, līdumu atlaida atmatā, tam ļaujot aizaugt

krūmiem un kokiem un palikt vai nu par birzi, ko pēc
zināma gadu laika atkal nolīda, vai kļūt atkal par meža daļu.

Bez līdumiem mūsu senčiem bija arī «lielie tīrumi".

Tā sauca līdumus, kurus nelaida atmatā, bet pastāvīgi ap-

strādāja pēc trijlauku sistēmas un mēsloja. Lielie tīrumi

parasti atradās sētas tuvumā; līdumi patālāk, izmeklētās

auglīgākās meža vietās
"

Šī tēlojuma saturs ir tāds, ka senlatviešu zemkopība

bijusi uz zemas pakāpes, tā sakot bērna autiņos. Tēlojums
noliedz tā tad senlatviešu augsto kultūras pakāpi, par kādu

mēs pēdējā laikā visi runājam, par ko mēs skolās bērniem

mācām.
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Tomēr jāsaka paldies Dievam, ka aprādītais tēlojums

nav pareizs; patiesībā Senlatvijas zemkopības stāvoklis

ir gluži citāds

Ka senlatvieši nav bijuši līdumnieki, to mums iespē-

jams pierādīt uz daiņu tēlojumu pamata

Daiņās sastopam ievērojamu daudzumu dziesmu par

līdumiem, kuras, pēc viņu satura, jāšķiro divās kopās.
Vienas attiecināmas uz jaunākiem (vācu virskundzības) lai-

kiem, kurām nav nekāda sakara ar Senlatviju, kas redzams

no viņu satura.

Šo daiņu kopskaits, pieturoties pie Barona daiņu

sakopojuma par līdumu, ir pavisam 307, un tās iesūtītas no

visiem Latvijas novadiem.

Pie otras kopas līdumu daiņām pieskaitāmas tās, kuras

patiesi attiecināmas, pēc viņu satura, uz Senlatvijas apstāk-

ļiem. Šķirojums nav grūti izdarāms.

Senlatvietis gājis savās gaitās un darbā kopā ar savu

Dievu. Daiņās aprādīts, ka Dieviņš, Laima, Dēkla līduši

līdumiņu, tā tad gājuši talkā zemniekam, viņi bijuši zemnieka

līdzgaitnieki viņa darbos. Šāda satura daiņas nav attieci-

nāmas uz jaunākiem, bet gan uz Senlatvijas laikiem. Viņu

kopskaits — attiecībā uz līdumiem — ir pavisam 18, iesū-

tītas no 7 Latvijas novadiem.

Sīkāki šīs daiņas pēc viņu teksta šķirojot, ir pavisam
tikai 3 daiņas, kuras aprāda tieši līdumu līšanu.

D. 33657: Dieviņš līda līdumiņu,
Ne visiem līdzi līda,

Citiem līda šovasar,

Citiem citu vasariņu.

Šī daiņa iesūtīta no Cēsu apriņķa. Otra daiņa ar to

pašu saturu, latgaliešu izloksnē, iesūtīta no Rēzeknes apr.

D. 9215 ari no Cēsu apr. iesūtīta:

Laime līda līdumiņu,

Ne visiem līdzi līda,

Citam līda šovasar,

Citam citu vasariņu.
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Še minētas 3 daiņas ir vienīgas, kuras apradīts tieši

līduma līšanas fakts.

D. 33661 — 1. variantā:

Dieviņš sēja sudrabiņu

Celmaiņāi līdumā.

Sēj, Dieviņi, man' tiesiņu
Vienas birzes platumā.

Daiņa iesūtīta no Talsu apr.

D. 33956. 1. variantā:

Dieviņš sēja sudrabiņu
Celmotā līdumā.

Sēj, Dieviņi, manu tiesu

Uz tiem celmu galiņiem.

Daiņa iesūtīta no Aizputes apr., analogas daiņas iesū-

tītas no Cēsu un Talsu apriņķiem.

D. 33956, 2. variantā:

Kur ta iesi, mīļš Dieviņi,
Ar sudraba sētuviti?

— lešu sēt sudrabiņu

Celmotā līdumā.

— Sēj, Dieviņi, manu tiesu

Jele celmu galiņā.
Šī daiņa iesūtīta no Aizputes apr.

D. 33956, 3. variantā:

Laime sēja sudrabiņu

Celmaiņāi līdumā.

Sēj, Laimiņa, manu tiesu

Jel celmiņa galiņā.
Šī daiņa pavisam 10 variantos.

Tā tad pavisam 15 daiņās aprādīts, ka Dieviņš un

Laima sējuši sudrabiņu celmaiņā līdumā. Tas tulkojams
kā alegorija: tur izaugusi labība, kas zemniekiem ienesusi

„sudrabiņu".
No šiem aprādījumiem redzam, ka līdumu līšana Sen-

latvijā notikusi minimālos apmēros, tā ka nav nekāda pa-
mata apgalvot, ka senlatvieši bijuši līdumnieki.
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Jautājums kļūst vel skaidrāks, kad aplūkojam Senlat-

vijas apstākļus sakarībā ar viņu dievību līdzdalību laukkopībāv

D. 32532: Dieviņš brida rudzu lauku

Ar pelēku mētelīti ;

Brien, Dieviņi, pacelies,

Nenobrauki rudziem ziedus.

Še sakopotas pavisam 14 daiņas no 6 apvidiem.

D. 32533: Dieviņš brida rudzu lauku

Ar pelēku mētelīti;

Kad izbrida, tad apsedza
Pelēkāmi vārpiņām.

D. 32534: Dieviņš jāja rudzu lauku

Ar pelēku mētelīti,

Pretīm jāja mīļā Māra, —

Šeit būs laime pļāvējam.

D. 32535: Dieviņš jāja rudzu lauku

Ar pelēku mētelīti;

Redzēj' manu rudzu lauku

Zelta vilni vilnījot.

D. 32560, 1. variants:

Dieviņš brida rudzu lauku

Ar pelēku mētelīti,

Izbrien lāčus, izbrien smilgas
Lai aug mani tīri rudzi.

D. 32542, 1. variants:

Dieviņš jāja rudzu lauku,

Mētelī satinies;

Kur nolaida mētelīti,

Tur nolīka rudzu vārpa.

D. 32561 (3 daiņas):

Tev, Dieviņ, labs zirdziņš,

Apjāj manu rudzu lauku;

Tev, Laimiņa, plata sagša,

Apsedz manu govu dārzu.
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D. 29897: Pupu ziedu mans zirdziņš

Baltu putu iemaviņi;

Tas bij labs Dieviņam,

Apjāt manu rudzu lauku.

Abas pēdējās daiņas liecina par rudzu lauku plašumu,

jo ņem zirgu palīgā pie lauku apskates.

Par kultivētās zemes plašumu liecina arīsekojošas daiņas :

D. 32558: Jem, Dīveņ, sermu zirgu,

Apjāj manu teirumeņ;

Cik sūļeiš', cik pēdeņ',
Tik gubeņ' teirumā.

D. 33682, 4. un 5. variants:

Lēni, lēni Dieviņš jāja

Pa lielo tīrumiņu,
Lai vējiņis nenopūta

Zaļa zīda mētelīša.

Kopā 7 daiņas. Vienā variantā sacīts:

Par lielo rudzu lauku.

D. 33682, 8. variants:

Rāmi, rāmi Dieviņš gāja

Par tiem lauku tīrumiem,

Lai vējiņis nevēcina

Dievam zīda mētelīti.

D. 33683: Lēni, lēni Dieviņš brauca

Pa lielaju tīrumiņu,

Netraucēja ievas ziedu,

Ne arāja kumeliņ.

D. 33691 : Sasatvka Dīvs ar vallnu

Lelojūs teirumūs.

Šķēle Dīvs sāra guni

Soka vallns bizināt.

Daiņa uzrakstīta latgaliešu izloksnē. Šajā vietā būtu

jāatzīmē, ka šī daiņa attiecināma uz seniem laikiem, jo tās

daiņas, ka arī pasakas, kurās kopā figurē Dievs ar velnu,

aizrāda uz sirmo senatni, kultūras sākumiem.
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Minēšu vēl vienu daiņu, kura aprāda prāvu kultivētās

zemes gabalu (lauku) Senlatvijā, sakarā ar Dieva līdzdalību

laukkopībā. D. 28016, 1. variantā (kopā 4 daiņas):

Kas tur spīd, kas tur zib

Viņā lauka galiņā?

Mīļš Dieviņš miežus sēja

Sudrabiņa sētuvīti.

Divās daiņās minēta miežu, bet divās daiņās rudzu

sēšana (
B Dieviņš savus rudzus sēja").

Visas aprādītās daiņas par Senlatvijas laukkopību kopā

saņemot redzams, ka tikai 5 daiņās minēta miežu sēšana,

bet citās — 26 daiņās aprādīti rudzu lauki un rudzu sēšana.

Tamdēļ ir aplami apgalvot, ka senlatviešu parastākais labī-

bas augs bijis mieži, bet rudzi bijuši otrā vietā.

Šajā gadījumā jāaizrāda, ka daiņās vispār daudz tiek

aprādīts par miežu sēšanu parasti līdumos. Tā ka Senlat-

vijas laukkopības daiņu lielum lielais vairums nerunā par

miežu, bet par rudzu audzēšanu, tad no tā slēgums ir tāds,

ka līdumu tanīs laikos bijis visai maz. —

Stāstījums, ka senlatvietis, kad līdumu dažus gadus

izmantojis labības kultūrai un ražas palikušas vājākas, līdumu

atlaidis „atmatā", ir pavisam nepareizs.

Senlatvijas zemkopim nebij vajadzības atstāt savu kul-

tivēto zemi atmatā tamdēļ, ka „ražas palika vājākas". Viņu
saimniecībās bij liels daudzums lopu, no kuriem ieguva

daudz kūtsmēslu savas druvas mēslošanai. Mums ir daudz

daiņu, kuras apdzied druvu bagātīgās ražas (par labību veldrē

sakrišanu.) Tā tad gluži aplama ir doma par zemes nopli-

cināšanu, kas prasītu viņas atstāšanu atmatā.

Mums ir gan daiņās aprādījumi par zemes atstāšanu

atmatā, bet še gluži citāds motivs minēts, t. i. tad, kad zem-

nieks nespēj šo zemi pienācīgi apstrādāt.

Ļoti izplatīta, pa plašu Latvijas territoriju, ir šāda daiņa:

Lai stāv zeme atmatā(i),

Ka nav laba arājiņa.
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Doma še gluži skaidra: Ja nevari kārtīgi savu zemi

sagatavot — ja nav saprātīga zemes apstrādātāja „arājiņa"

— tad labāk nemaz neķeries tai klāt.

Daiņas neatzīst zemes atstāšanu atmatā par pareizu

-rīcību, kas redzams no D. 28136:

Zeme raud uz arāju,

Atmatā (vecainē) gulēdama;

Arājs raud uz Dieviņu,
Nava laba kumeliņa.

Kā Senlatvijā atmatas rašanās daiņās attēlota, tas

redzams no D. 27866 :

Lēni, lēni Dieviņš gāja

Pār atraitnes tīrumiņu,

Redz atraitnes tīrumiņu

Atmatā paliekot.

Še redzams, ka pietrūcis arājiņa. Nekādā ziņā še

nevar atmatas izcelšanos izskaidrot ar druvas noplicināšanu.

Šī daiņa attiecināma uz Senlatvijas apstākļiem.

Nepareizs ir aprādījums, ka „lielos tīrumus" nelaida

atmatā, bet pastāvīgi apstrādāja pēc trijlauku sistēmas.

Senlatvijā trijlauku sistēmas nepazina. Trijlauku sistēma

•cēlusēs Vācijā Kārļa Lielā laikā (VIII. g. s ) un ilgu laiku

bij valdošā Eiropas laukkoplbā. Viņa gan iekļuva arī Lat-

vijā — pēc Senlatvijas kultūras sagraušanas, caur vācu

virskungu iespaidu —un ir arī daiņās aprādīta. Jaunākos

laikos viņa kļuva par valdošo visā latvju zemē un nav pat

vēl tagad galīgi izskausta.

Senlatvijā trijlauku sistēmas nebija un nevarēja būt,

tamdēļ ka viņu druvu augu sekā audzēja arī āboliņu, kuru

tajos laikos ne Vācijā, ne arī citās Eiropas valstīs nepazina.

Tamdēļ par trijlauku sistēmu Senlatvijā var runāt tikai tāds,
kam nav pazīstama Senlatvijas lauksaimniecības kultūras

vēsture. —

Kā šī apcerējuma sākumā minēju, līduma daiņas ir

•dalāmas divās kopās: vienas attiecināmas uz Senlatvijas
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laikiem, bet otra kopā uz jaunākiem Latvijas laikiem, kuriem>

nav vairs sakara ar Senlatviju.

Pirmo līdumu daiņu kopu jau aplūkojām un novērtē-

jām viņu raksturu un. nozīmi Senlatvijas līdumu jautājumā.

Kas attiecas uz jaunlaiku līdumu daiņām, kuru mums ir

pēc Barona daiņu sakopojuma, pavisam 307 un iesūtītas

no visiem Latvijas novadiem, tad par viņu izcelšanos varam

dabūt skaidrību, kad paturam vērā mūsu jaunākā — vācu.

virskundzības — laikmeta apstākļus, kādi valdīja Latvijā.

Vācu virskundzības laiki ar to raksturīgi, ka Senlat-

vijas kultūrai bij jāpārcieš smagi sagraušanas laiki, kuros

augstie kultūras ieguvumi pakāpeniski gāja pazušanā. Vā-

cieši, apkarojot latviešus, iznīcināja plašos apmēros viņu

īpašumus, apkāva pašus latviešus, apspieda tos, iznīcinot

viņu fiziskos un garīgos spēkus. Reizā ar to pār Latviju

gāja dažādu svešu (poļu, zviedru, krievu) tautu kara pulki,
kuri izdarīja daudz postījumu latvju zemes īpašumos. Tiem

sekoja lipīgas slimības (mēris) un bads.

Labi illustrē Smiltenes novada zemnieku apstākļus

1601. un 1630. g. A. Svābe «Latvijas vēstures

pirmavotos."

Palsmanes pagastā 1629. g. dzīvoja 9 saimnieki ar

27
2

arkliem zemes; veseli pieci ciemati bija izmiruši. Četriem

saimniekiem nebij zirgu un pieciem — nevienas govs. Jēkabs

Zīle izsēja tikai sieku rudzu un miežu, kurus ierušināja ar

kapli. Pēteris Kaģis iejūdza arklā sievu un meitu, lai ieartu

puspūra rudzu.

Visā Palsmanes pagastā bijis tikai viens arkls jeb 60

pūrvietas zemes, no kuras muiža saņēmusi pilnas klaušas

un nodevas.

Bērzu pagastā 1630. g. bijuši 16 saimnieku ar 6 arkliem,

zemes. Piecas mājas bijušas bez saimniekiem ; sešiem saim-

niekiem nebijis zirgu un septiņiem nevienas govs.

Dzimtbūšanai sākoties, kungi izmantoja zemniekus,

ārkārtīgos apmēros savu — muižu — zemju apstrādāšanaL
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Tādos nosacījumos zemniekiem neatlika pietiekoši laika

savu zemi kārtīgi apstrādāt.

Aprādītos apstākļos radās atmatas, apauga ar krūmiem

un mežu, kuru tad vēlāk vajadzēja nolīst. Tagad radās lī-

dumi saimniecībās, un cēlās arī daudz daiņu par līdumiem

Šaīs laikos varam runāt par latviešiem kā lidumniekiem,
bet to nevaram sacīt par senlatviešiem. Šajos laikos līdumu

saimniecības radās dabīga kārtā, jo latviešu bij palicies maz

•un tie paši gandrīz bez dzīvā inventāra (zirgiem).

Senlatvijā bija pavisam citādi apstākļi: zēme bija bieži

apdzīvota, zemniekiem bij daudz zirgu zemes apstrādāšanai

un daudz govslopu, kuri ražoja daudz kūtsmēslu, un zem-

nieki varēja bagātīgi mēslot savas iekoptās druvas; par ze-

mes noplicināšanu nebij ko runāt.

Niecīgais daudzums līdumu daiņu, kuras attiecas uz

-Senlatvijas laikiem, jāsaprot tā, ka tās iezīmē vissenākos

Latvijas laikus, zemkopības kultūras pirmlaikus. Tad vēl

neliela daļa zemes nebij galīgi kultivēta, un tanī bij jātur

līdumu saimniekošanas kārtība; kad zemkopības kultūra

sasniedza pienācīgu attīstības pakāpi, tad izzuda arī līdumu

saimniecības.

Slēgums ir noteikti tāds, ka Senlatvijā līdumu nebija,

un senlatvietis nebija līdumnieks, bet gan kultivētas zemes

apsaimniekotājs.
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V.

Daiņas kā dokumentāriski aprādījumi

par Senlatvijas lauksaimniecības kultūru..

Ka radās doma par Latviešu lauksaim niecības

kultūras vēsturi?

Divdesmit gadus atpakaļ vēl vevienam latvietim ne-

bija ienākusi prātā doma par latviešu lauksaimniecības kul-

tūras vēsturi, kura skārtu senākus laikus. Tanīs laikos gan.

varēja runāt par latviešu lauksaimniecības kultūras mošo
r

straujo attīstību, pieturoties pie Eiropas lauksaimniecības

kultūras jaunākiem paņēmieniem, kuri dibinājās uz zinātnis-

kiem pētījumiem lauksaimniecības dažādās nozarēs. Bet kas

bijis agrākos laikos, kā tad izskatījies latviešu lauksaimnieku

sētās, vigu darbībā — par to mums nebija tikpat kā nekādu

ziņu. Vismaz mēs paši par to nekā nezinājām, lai gan bija

viens otrs (vācu) zinātnieks dažus gadu simteņus agrāk rak-

stījis par latviešu lauksaimnieciskās kultūras jautājumiem.

Par tiem lauksaimniecības augstskolās, vācu dzimuma

mācības spēki, galīgi klusēja. Negribu sacīt, ka tas notika

ar nolūku, nē, viņi varbūt par senākiem apstākļiem latviešu

lauksaimniecībā nezināja, viņi droši vien, bij zem vācu

vēsturnieku Trauzehcs, Serafima v. tml iespaida, kuri

vēstīja, ka XIII. g. s. gar Daugavas un Lielupes krastiem,

dzīvojuši barbari-mežoņi.

Neatsveramus aprādījumus par latviešu senās lauksaim-

niecības kultūras jautājumiem — visās nozarēs — atronarn

daiņās. Šiem aprādījumiem ir vēstures dokumentāriska vēr-

tība. Bez daiņām mums nebūtu iespējams uzbūvēt latviešu

lauksaimniecības kultūras vēsturi visā viņas plašumā.

Savdabīgs ir gadījums, kas mani ierosināja meklēt dai-

ņās pierādījumus par mūsu senču lauksaimniecības kultūru-
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1919. gada aprīļa mēnesī, otrā dienā pēc vācu landes-

vēra puča Liepājā, Jelgavā cirkulēja neskaidras baumas par

Latvijas pagaidu valdības gāšanu Liepājā. Viegli saprotams,
kāds nejēdzīgs gara stāvoklis bij jāpārdzīvo. Meklēju izklai-

dējumu, ņemot rokā daiņu sējumu. Jāsaka, ka līdz tam

par daiņām visai maz interesējos.

Skatot cauri daiņu iesūtītāju sarakstu, uzdūros arī uz

savu vārdu, biju piemirsis, ka skolnieka gados biju sakrājis

daiņas un aizsūtījis Vissendorfam. Gribējās sameklēt daiņu

krājumā kādu paša iesūtītu daiņu. Meklējot uzdūros uz daiņu,
kurā minēts āboliņš; apraksts liecināja par kultūras āboliņu.

Pieturoties pie agrākās āboliņa kultūras vēstures ziņām,

redzēju, ka daiņās aprādītais kultūras āboliņš nav saskaņo-

jams ar līdzšinējām kultūras vēstures ziņām. Bij redzams,

ka Latvijā kultūras āboliņam ir citāda vēsture. Skaidrs bij,
ka no vienas daiņas šajā jautājumā būtu nepareizi taisīt

veselu, jāsaka tāļu ejošu, slēgumu, kas ienes veselu apvēr-

sumu āboliņa kultūras vēsturē.

Tamdēļ bij jāķeras pie visu daiņu sējumu pētīšanas

un izrakstīt visas daiņas, kurās āboliņš minēts. Šādas dai-

ņas izkaisītas pa visiem sējumiem, pie kam bij jāpiegriež
vērība nevien pamatdaiņām, bet arī variantiem, jo viņām

visām vienāda vērtība. Dažreiz ir pat tā, ka variantā izteik-

tam aprādījumam lielāka vērtība nekā pamatdaiņā. Piemē-

ram, āboliņa jautājumā sēšanas akts aprādīts variantos, kas

pie āboliņa kultūras pierādīšanas bij ļoti vērtīgs.

Šajā vietā gribu aizrādīt, ka Barona daiņu izdevums

pētniecības nolūkos parocīgāks, nekā Enzclina un Klau-

stiņa izdevumi; pēdējā izdevumā ir stipri neparocīgs vari-

antu sakopojums, atsevišķi no pamatdaiņām, caur ko apgrū-

tināta pārskatāmība par attiecīgo daiņu daudzumu.

Tā kā bij jāķeras pie āboliņu daiņu izlases no visiem

daiņu sējumiem, tad reizē arī izrakstīju daiņas, kuras attie-

cās uz citiem lauksaimniecības jautājumiem, visās viņas
sīkākās nozarēs. Ar to bij iegūta daiņu izlase par visiem
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lauksaimniecības jautājumiem, no kuras tad varēju izlobīt

atsevišķu kultūru aprādījumu uzbūvi.

Latviešu lauksaimniecības kultūras vē-

stures uzbūve, visos laukkopības un lopkopibas jautāju-

mos, pamatojas uz daiņām; bez šiem dokumentāriskiem

materiāliem šī vēsture būtu sausa un nenozīmīga. Daiņas

šajā ziņā esmu izmantojis visā plašumā, jo viņās tīrākā,

patiesīgākā veidā atspoguļojas seno latviešu lauksaimnie-

ciskās kultūras dzīve, daiņas ir šās dzīves fotogrāfiskais
attēls.

Daiņas radušās dažādos laikmetos, kuros dzīve un ap-

stākļi tad arī dabūjuši savu formulējumu. Daudz ir daiņu

par jaunākiem laikiem ; bet tāpat nav viņu trūkums — lai

gan daudz mazākos daudzumos nekā attiecībā uz jaunākiem

laikiem, — arī par senajiem laikiem.

Ka daiņu tēlojums piemērojas dažādu laikmetu ap-

stākļiem, par vienu un to pašu ierīci, to spilgti redzam no

daiņām par mūsu seno — dūmu — riju, kura tikai jaunā-

kos laikos izzuduse.

Rija ir senlatviešu izgudrota ierīce. Par seno riju

grieķis Pitejs, tirgonis no Masilijas, kurš ap 320. g. pirms

Kristus apceļojis ziemeļu zemes, ir rakstījis, ka senlatvieši

„labību kuļot lielās ēkās, kur to savedot, lai tā lietū ne-

izmirktu." *)

Tā tad jau ceturtā gadu simtā pirms Kristus dzimšanas

Senlatvijā funkcionējusi rija, kas liecina par labi attīstītu

laukkopības kultūru. Kad rija sākta lietot, par to trūkst

mums ziņu. Katrā ziņā, rija nav tikai četri gadusimti pirms

Kristus uzbūvēta, bet gan daudz simtu, varbūt gadu tūk-

stošus agrāk.

Rija ir vismaz trīs, varbūt arī četri gadu tūkstoši

latvju zemē pastāvējusi un lielu iespaidu darījusi uz lauk-

saimniecības kultūras attīstību.

*) Sk. nDr. agr. h. c. J. Mazverslts — Latvju senā rija

un viņas nozīme Rietumu-Eiiopas lauksaimniecības

kultūras attīstībā;" referāts Latvijas agronomu b-bas VIII zin.

kongresā 4. aprillī 1932. g.
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Dainas mes atrodam dažādos laikmetos rijas novērtē-

jumu un viņas nozīmes attēlojumu.

D. 28780 — kopā pavisam 18 daiņas, iesūtītas no

Talsu, Grobiņas, Aizputes, Kuldīgas un Ventspils apriņķiem:

Rijiņa, tā mana

Vecā māte,
Tur teku rītā,

Tur vakarā.

Vakarā tecēju

Pagales bikstīt,

No rīta tecēju

Kūlējus celt.

Šādu novērtējumu par riju sniedz daiņas tikai senos

laikos, kad latvju tauta vēl bij brīva un brīvi varēja savā

dzīvē rīkoties, kad tai vēl bij dzīves un darba prieks.

Senais latvietis riju ir ļoti augsti vērtējis, kas izteikts

alegoriskā kārtā, D. 28742, L variantā:

Apjūmu rijiņu

Dālderu jumtu

Tā to dālderu

Pelnītāja.

Noplīsa tēva

Vecs kažociņš,

Miezīšus, rudzīšus

Klētī nesot.

Gluži pretēju novērtējumu par riju sniedz mums vē-

lāku (jaunāku) laiku daiņas, kad latvietis nebija vairs brīvs

pilsonis, bet vācu kungu vergs; tad to pašu riju, kuru

senais latvietis apzīmēja par savu veco māti, raksturoja kā ell i.

Elle, elle kungu rija,
Elle kungu piedarbiņš,
Tur es savus sārtus vaigus

Ik rudeņu balināju.

Kā šajos laikos riju un visu savu dzīvi latvietis tāļāk

raksturojis, redzams no sekošas daiņas:
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Naktī kūlu kungu rijas,

Tumsā gāju sētiņā.

Tumsā vērpu, tumsā audu,

Tumsā gauži noraudāju.

Kāds liktenis tanīs laikos sagaidījis latvi-rijkuri nelai-

mes gadījumos, to attēlo sekoša daiņa:

Miķelitis, mans vīriņš,
Liela kunga rijkurītis,

Liela kunga rija dega

Miķel's egles galiņā.

Tā tad lielā kunga tiesa ir īsa: ja nodeg rija, tad

pakar egles galiņā rijkuri. —

Daiņu, kuras attiecināmas uz senseniem laikiem par

riju nav daudz.

Minēšu še D. 28755: Kas piesēja melnu zirgu

Pie to manu rijas doru ?

Dieva dēli piesējuši,

Rudzus vest klētiņā.

Šī daiņa, bez šaubām, attiecas uz latviešu lauksaim-

niecības kultūras pirmlaikiem.

Ka daiņu saturs piemērojas dažādos laikmetos vienam

un tam pašam priekšmetam, redzējām arī iepriekšējā apce-

rējumā „vai senlatvieši bijuši līdumnieki?" —

Daiņu aprādījumu saskaņa ar archaioloģisku izrakumu

priekšmetiem arī ir redzama.

Par to aplūkosim pāris piemērus.

Jaunākā Romas ķeizaru laikmeta (250.—400. g.)
izrakumos Saukā, Jēkabpils apr., atrasti zirgu iemaukti

un jātnieku pieši. Daiņās šos priekšmetus, sevišķi

zirgu iemauktus, apdzied ievērojamā daudzumā.

Ka iemauktiņu daiņas cēlušās sensenos laikos, to ap-

rāda vairākas daiņas, no kurām minēšu

D. 5005: Kas iemauktus šķindināja

Avotiņa lejiņā?

Dieviņš cēla sērdienīti

Bajariņa kumeļā.
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un D. 5014, I. var. Kur tu iesi mīļš Dieviņi,
Pilnas rokas iemauktiņu?

— Tam dēlam zirgu došu,

Kam nav tēva devējiņa.

Daiņas apdzied arī iemauktu kalšanu.

D. 29792: Ko tā dara, sīka nauda,

Rūsēdama, pelēdama?

Sakaļam iemauktos,

Lai žvadzina kumeliņš.

Še sakopotas pavisam 26 daiņas, kuras iesūtītas no 7

dažādiem Latvijas novadiem, tā tad stipri izplatīta parādība.

lemauktu jautājumā ievērību pelna D. 29686:

leraudzījse (jis) vien pazinu
Jauna puiša kumeliņu :

Pilna mute sīku (smalku, baltu) dzelžu,

Tek galviņu grozīdams.

Še pavisam sakopotas 116 daiņas ar līdzīgiem tekstiem

no Valkas, Valmieras, Cēsu, Rigas, Jaunjelgavas, Illukstes,

Krustpils, Daugavpils, Rēzeknes, Jelgavas, Bauskas, Tukuma,

Talsu, Kuldīgas, Ventspils un Aizputes apriņķiem.
Lai gandrīz tas pats teksts varētu izplatīties no Dau-

gavpils līdz Valkai-Rigai-Ventspilij toreizējos satiksmes ap-

stākļos, tad vajadzēja paiet daudz gadusimteņiem, varam

pieņemt, ka vajadzēja vismaz piecus gadu simteņus šajā

gadījumā.

Kad šo daiņu sacerēja?

Ja pieturamies pie Saukas senkapu izrakumiem, tad

varam pieņemt, ka daiņa radusēs 3. g. s. pēc Kristus. Bet

tāpat var sacīt, ka viņa radusēs arī vēlākos laikos, jo zirgu
iemaukti bij arī vēlākos laikos sastopami. Kamēr seno latvju

zirgkopība nebij sabrukusi, neizzuda arī zirgu iemaukti.

Ka zirgkopība Latvijā vēl 11. g. s. bijusi ziedošā stā-

voklī, to liecina Kurzemes apceļotājs Bremenas Ādams (no

1043. g ), kurš saka īsi un noteikti, ka še «zirgi ļoti labi."

Bet tas bijis jau seno latvju attīstītās zirgkopības beigu
cēliens. Pāvesta Klemensa V ziņojumā no 1310. g minēts,
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ka Latvijā ordeņa brāļi ieved zirgus un pārdod „pagā-

tiiem". Ar to ir pateikts, ka latvju agrākā zirgkopība ir jau

sabrukusi. Sabrukums noticis reizā ar vācu iebrukumu, t. i.

jau 12. g. simtenī. Skaidrs, ka tad vairs nebija domājama

iemauktu daiņu rašanās. Reizā ar zirgkopības sabrukumu

iet arī greznības t. i. iemauktu izzušana, jo tauta kļūst na-

bagāka caur vācu ordeņa iespaidu.
Tā tad, paturot vērā nupat aprādīto, varam sacīt, ka

min. D. 29686 pirmsākums varēja būt ne vēlāk kā ap 800. g.

(ap to laiku, kad Kurzemi apceļoja Bremenas Ādams) Varam

rēķināt, ka šīs daiņas rašanās laikmets varēja būt starp

IIL un VIII. g. s.

Tālākais loģiskais secinājums no aprādītā rēķina

izriet, ka raksturīgākās kumeļu daiņas cēlušās šajā pašā
laikmetā.

Kā, atkarībā no laikmeta un apstākļiem, daiņās sasto-

pam kara viru apbruņojumā aprādītos zobenus, kaldinātus

no dažādiem metāliem, to redzam starp citām plaši izplatītā
D. 32138: Pate māte savu dēlu

Kara vīru sataisīja:

Apvilkusi brūnus svārkus*),

Piejož zaļu zobeniņu.
Šādu daiņu par zaļo zobeniņu še sakopots pavisam

13, vienā daiņā (no Rīgas apr.) sacīts „zelta" zobeniņš, kas

ir jāsaprot tāpat kā „zaļais" zobeniņš — bronsas zobens,

šīs daiņas 1. variants skan šādi:

Kāda sirds tai mātei,

Pate dēlu karā raida,

Pate vek brūnus svārkus,

Jož tērauda zobeniņ',

Jož tērauda zobeniņu,
Sedlo bēru kumeliņ',
Sak', dēliņ', tev jājāj

lenaidnieku pulciņā !

*) Kā zināms, jaunākos laikos Vācijas kafa vītiem ir raksturīgi viņu

melnie krekli; kā redzāms melnie krekli ir senlatviešu kafa tērps — kufš

pārņemts no mūsu ciltsbrāļiem — senprūšiem.
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Šādu daiņu ir pavisam 6. Varianta 7, kopa 5 daiņas,.
arī par tērauda zobenu.

Citētās daiņas mums aprāda divus dažādus laikmetus:

pirmās — bronsa un otrās — dzelzlaikmetu Pirmās attiecas

uz senākiem laikiem, kad kā metālu lietoja zobenu kaldi-

nāšanai bronsu, bet otrās attiecas uz tam sekojošo dzelz-

laikmetu.

Abās daiņu grupās apdziedāta kara vīru apbruņojuma
— zobena kaldināšana. Zobenuskaldināja no attiecīgā laik-

metā sastopamā, valdošā metāla.

No aprādītiem piemēriem skaidri redzams, ka daiņās

atspoguļojas dažādo laikmetu apstākļi un parādības Senlat-

vijas dzīvē. Tamdēļ varam ar dziļu pārliecību sacīt, ka

daiņas ir dokumentarisks aprādījums par Senlatvijas lauk-

saimniecisko kultūru.

Bez šī dokumenta mums nebūtu iespē-

jams uzbūvēt plašos un gaišos tēlojumos

Senlatvijas lauksaimniecības kultūras vēsturi.

Līdz šim aplūkoju sīkāki vairākus jautājumus par

Senlatvijas lauksaimniecības kultūru atsevišķi, kas nebija

«Latviešu lauksaimniecības kultūras vēstures"

I daļā darīts. Šie apcerējumi pamatoti uz pēdējo 6 gadu

novērojumiem un pētījumiem, kuri „Latv. lauks a i m n.

kultūras vēstures" I daļu sarakstot, vēl nebija zināmi.

Tagad pāriešu uz tāļāku lauksaimniecības kultūras

jautājumu apskatu, pieturoties pie „L. 1. k. vēstures"

I daļas iekārtas, atticigos jautājumos ienesot papildināju-
mus vai izlabojumus.
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VI.

Āboliņš*).

Papildinot ārzemju zinātnieku atsauksmes par B
Der

Kleebau m Alt-Lettland", aizrādīšu, ka no Vācijas saņēmu

lauksaimniecības žurnālu „D i c Ernāhrung der

Pflanze", kuru izdod vācu kālija sindikāta zinātniskā no-

daļa, N° 12. no 15. jūnija 1928. g. sekojošu rakstu:

Āboliņa kultūra Latvijā.

Āboliņa kultūras ievērojamās īpašības iaikam ir pamu-

dinājušas Latvijas lauksaimniecībā labi pazīstamo vecmei-

staru dipi. agronomu J Mazversīti no pāri par 36.000 lat-

viešu tautas dziesmām, kuras latviešu tautas draugi pusgadu

simteni čakli krājuši un 7 biezos sējumos sakopojuši, izlasīt

tās, kuru saturs liecina par seno laiku lauksaimniecību.

Deduktīvi, no šo dziesmu dažādā satura, kā arī no viņu uz-

rakstīšanas vietām, pētnieks viņu senumu nosaka priekš

XIII g. s. un no viņu noteiktā, ļoti poētiskā teksta taisa

slēgumu, ka jau tajos laikos, tā tad iepriekš ordeņa bruņi-

nieku iebrukuma, senajā Latvijā plašos apmēros piekopa

āboliņa audzēšanu.

No šī fakta autors taisa slēgumu, ka senā Latvija ir

piederējusi pie āboliņa kultūras šūpuļiem, no kurienes viņas

sēklas varēja izplatīties pa Eiropas rietumu valstīm caur

vikingiem-normaņiem. Ka toreizējais, tautas dziesmās ap-

dziedātais āboliņš ir bijis īsts sēklas āboliņš, kurš druvās

audzēts blakus savvaļas pļāvu āboliņam, to autors uzlūko kā

skaidri pierādītu no daudzu šo dziesmu teksta.

No āboliņa kultūras fakta vispārīgi, kā arī no lauk-

saimnieciskā un saimnieciskā iespaida, kuru nes āboliņš,
autors atzīst pie senajiem latviešiem samērīgi ievērojamu

*) Sk. ,Latv. lauks, kultūras vēsture*, no 61.—71. 1. p.
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kultūru, kas stāvot gan pretrunā ar vācu avotiem, kuri ap-

rāda par tiem laikiem, kad notika senās Latvijas iekarošana.

Caur cīņām un verdzību, kura tam sekoja, kultūra gāja uz

leju, un āboliņa audzēšanu iznīcināja. —

Dāņu laikrakstā „Dansk Froaol" (Dāņu sēklkopība),

kurš iznāk 2 reizas mēnesī, atrodams N° 23 no 1928. g.

šāds raksts:

Āboliņa audzēšana Latvijā pēc jaunākiem

pētījumiem piekopta jau pirms 13. g. s. plašos apmēros un

no turienes izplatījusēs uz Vakareiropu. Vēlāk āboliņa au-

dzēšana Latvijā atkal izbeigusēs, iznīkusi un tika atkal

iesākta 19. g. s. otrā pusē, un tad to pasākuši lielo muižu

īpašnieki — vācieši.

Lietuvas lauks. Kameras divmēuešrakstā, „Zem c s

Uķis" No 6 1928. g. raksta:

Āboliņš Latvijas senatnē.

Diplom. agr. J. Mazversitis latviski uzrakstītā un vācu

valodā tulkotā grāmatā
B
Der Kleebau m Alt-Lettland" (A/S

Valters un Rapas — Rīgā, izdevums) noskaidro, ka āboliņš

bija izplatījies Latvijas senatnē. Materiālu minētam jautā-

jumam tas ņem no senatnes tautas dziesmām un teikām,

kuru diezgan daudz pievest minētā grāmatā. Tā kā latvji
ir mūsu tuvākie kaimiņi un tā kā tie senatnē dzīvoja vien-

līdzīgos apstākļos ar iietuvjiem, tad agr. Mazversīša savāk-

tais materiāls var būt interesants arī mūsu agronomiem un

pārējiem lauksaimniecības nozarēs strādājošiem speciā-
listiem. —

Z. A. Savienoto Valstu Zemkopības departa-
menta Vašingtonā 1. decembrī 1932. g. agronomiskais

vadītājs raksta:

Ar lielāko interesi izlasīju Jūsu „Der Kleebau m Alt-

Lettland". Vācu lauks, vēsturnieki parasti apgalvo, ka sar-

kanais āboliņš ievests Flandrijā un Niderlandē caur Spāniju.
Ir vēsturiskas ziņas, ka sarkanais āboliņš ticis audzēts zem-

nieku saimnidcībās Nīderlandē 1566. g. Apgalvo, ka to

audzējuši arī dažos Itālijas novados 1560. g. No tā tika
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taisīts slēdziens, ka sarkanais āboliņš vispirms ticis audzēts

Itālijā, no kurienes tas pārgājis uz Spāniju un no pēdējās uz

Nīderlandi. Šī argumentācija man tomēr liekas pilnīgi ne-

pareiza. 16. g. s. vidū satiksme visā Ziemeļeiropā bija

ārkārtīgi gausa, un tamdēļ katrai kultūrai, kas 1566. g. bija

plaši izplatīta, bija vajadzējis vismaz vienas, divu vai trīs

paaudžu, iekams tā varēja sasniegt tādu nozīmi.

Pēc Jūsu darba izlasīšanas un zinot šo to no vikingu
tirdzniecības vēstures, man būtu brīnums, ja sarkanais un

baltais āboliņš nebūtu varējuši izplatīties no senās latvju

kultūras, kā centra, pa Ziemeļeiropas zemēm. —

Par āboliņa sēšanu druvā, tā tad āboliņš nzskatāms kā

druvas augs, — L. 1. k. v. I daļā esmu atsaucies uz 3 dai-

ņām. Lai šo jautājumu papildinātu, minēšu no L. F. no-

daļas daiņu 428,34 no Ventspils apr.

Vienā kalnā rudzus sēju,

Otrā stādīj' āboliņu,

Skrej bitīte, rudzi zied,

Pats staigāju dziedādams.

Še redzams, ka bitīte «skrējusi" pār āboliņa kalnu iajā

laikā, kad otrā kalnā ziedējuši rudzi; šajā laikā zied arī

āboliņš, kuru aplidojušas bites medu lasīdamas. Te varam

vērot, ka tas ir bijis bastarda āboliņš, jo aplidotāja bijusi

taču māju bite, kura — kā zināms sarkano āboliņu neaplido

Daiņās daudz apdzied āboliņa kalniņus; notām

var rasties pārpratums, ka te būtu domāti nelieli ar āboliņu

apauguši laukumi — paaugstinājumi vai pauguri, un to

varētu iztulkot kā savvaļas āboliņu. Dažos gadījumos tas

arī patiešām tā ir. Minēšu še D. 3472, kura gandrīz no

visiem Latvijas novadiem iesūtītu:

Brālīts man klēti dara

Baltābola kalniņā

Bet daudzās citās daiņās šīs jautājums nav vairs šitā

tulkojams.

D. 11028 un 1 1029, iesūtītas no 8 Latvijas novadiem,

apdzied kumeļiņu seglošanu āboliņa (vai baltābola) kalniņā.
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D. 14553 saka:

Liku kārklu žogu pinu

Baltābola kalniņā;

Tur ielaidu, kad atjāja,

Tautu dēlu kumeliņu.

Analogu šai daiņai ir D. 26727: .

. Sudrabiņa žogu pinu

Baltābola kalniņā; r;
Svētu rītu ielaidīšu

Jaunā brāļa kumeliņu.

Citētā L. F. nodaļas daiņa neaprāda «kalniņu", bet

druvā atronamu paaugstinājumu, apzīmētu par kalniem, kuri

apsēti ar rudziem vai āboliņu. —

Daiņās vairākkārt minētas āboliņa pļavas, it īpaši

baltābola pļavas. Tādas daiņas iesūtītas no visiem

Latvijas novadiem.

Šīs nav uzlūkojamas kā dabīgas pļavas, kā tas

aiz pārpratuma, daudzkārt darīts, — kurās būtu stipri izau-

dzis savvaļas āboliņš. To apstiprina tas, ka bieži vien, kur

runā par āboliņa pļavām, nav vis sacīts par siena, bet

gan āboliņa pļāvēju.

D. 5791, kura iesūtīta no 11 dažādiem Latvijas novadiem:

Baltābola pļavu bridu,

' Rokā nesu vaiņadziņu,
Lai tie mani neierauga
Baltābola pļāvējiņi.

Gandrīz tas pats teksts atrodams daiņās 28596—99.

Radniecīga šīm daiņām ir D. 28613:

Drīzi, drīzi, naski naski

Dāboliņa pļavu bridu,

Lai jel mani nenoķēra

Dāboliņa pļāvējiņi.

No citētām un arī no vēl daudz citām daiņām redzams,

ka senajā Latvijā nojēgums par āboliņa (resp. baltābola)

pļavām plaši izplatīts; bet turpat redzam, ka konzekventi
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še runa par āboliņa (baltābola) pļāvējiem, bet nekas

nav sacīts par siena pļāvējiem.

Vai senie latvieši nebūtu vispār izšķīruši ābola un

siena nojēgumus, tos uzlūkojuši par līdzvērtīgiem? Tāda

doma nav [pieņemama. Tam kā pierādījums var noderēt

sekojošas daiņas:

D. 296, 3 (I pielikumā):

Palīdz', puisi, man dziedāt,

Palīdz' dziesmu darināt,

Es ar tev palīdzēšu
Sienu pļaut, āboliņu.

D. 28702,1: Pļavu sienu, āboliņu,
Kaudzītē darināju
Zinu savu līgaviņu
Bez telīšu nenākam.

D. 27641 (kapsētu dziesma):

Te guļ siena pļāvējiņi
Te ābola grābējiņas.

No šīm daiņām redzams, ka izšķir atsevišķi sienu i

āboliņu, — abu šo nojēgumu sajaukšanas nav.

Bet kā nu izskaidrot pirmāk minētās daiņas, kuras

aprāda par āboliņa pļavām un nerunā par siena

pļaušanu, bet gan par āboliņa pļāvējiem?

īstenībā vajadzētu būt «āboliņa pļavas" vietā —

āboliņa laukam.

Ja mūsu daiņas būtu daudz gadu simteņos atpakaļ

uzrakstītas (iepriekš vācu iespaida mūsu tautas dzīvē), tad

mēs būtu atraduši «āboliņa pļavu" vietā «āboliņa

laukus."

Āboliņa, kā āri visa cita lauksaimnieciskā kultūra, kas

bija senajā Latvijā, gāja bojā caur vācu iespaidu, īpaši

iestājoties verdzības laikiem. No āboliņa atlika vienīgi sav-

vaļas āboliņš — pļavās. Jaunāko laiku tautas dziesmu tei-

cējām āboliņa lauki vairs nebija pazīstami, jo tādu

vairs nebija. Tamdēļ arī viegli saprotams, ka tautas dziesmu
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teicējas vairs neminēja āboliņa laukus, bet gan āboliņa
pļavas.

Tā radās «baltābola pļavas", bet pārējais teksts

palika agrākais:

Rokā nesu vaiņadziņu,
Lai tie mani neierauga —

Baltābola pļāvējiņi.

Šo domu apstiprina D. 28680:

Pataisīja man bāliņš
Balta koka grābeklīti,

Lai es eimu pļaviņā

Dāboliņu rušināt

Bet šīs daiņas 1. variantā sacīts:

Taisāt, mīļi bāleliņi,

Sausa koka grābeklīti,
Rītu iešu d r v v i ņ ā

Baltābolu ritināt.

Pamatdaiņā, acīmredzot, jaunākā laikā iezadzies vārds

«pļaviņā*, bet variantā palicis negrozīts senais teksts.

Šajā jautājumā varētu minēt arī šādu vērojumu. Vārds

«pļava" tagadējā nozīmē — tas ir zemes gabals, uz kura audzē

savvaļas lopbarības augus — cēlies jaunākos laikos. Senos

laikos apzīmēja par „pļavu" vispār tādu zemes gabalu, uz

kura pļāva tur augušos augus, kuri varēja būt vai nu sav-

vaļas, vai arī sēti augi; šo zemes gabalu apzīmējumu sai-

stīja kopā ar pļaušanas aktu.

Tamdēļ «āboliņa pļavas" varēja tikpat labi būt arī

zemes gabali, kuros auga sētais āboliņš, tā tad pēc mūsu

tagadējās terminoloģijas «āboliņa lauki". Še tomēr jāpie-

zīmē, ka tas attiecas tikai uz tām pļavām, kuras apzīmētas

«āboliņa pļavas", bet neattiecas uz «ābolaiņām pļavām,

kurās starp stiebru augiem aug vairāk vai mazāk— atkarībā

no vietējiem apstākļiem — arī savvaļas āboliņa augi.

Paturot vērā visu aprādīto, mums jāuāk pie slēguma,

ka liela daļa daiņās minēto āboliņa pļavu nav vis jāsaprot
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kā pļavas, bet gan kā lauki, — un āboliņš še nav tamdēj

jāsaprot kā savvaļas, bet gan kā kultūras āboliņš. Caur to

arī šādu daiņu daudzums, kuras varētu uzlūkot par savvaļas

āboliņa aprādītājām, stipri vien samazinās. —

Jāpiegriež vērība sekojošām D. 28610:

Div' pļaviņas i papļāvu
Sarkanā āboliņa;
Dod, Dieviņ, siltu sauli,

Labu vēju kaltētāju,

un D. 28611 vienam variantam (no Jaunjelgavas apr.)

Dod, Dieviņ, šodien sauli,

Šodien saule vajadzīga :

Trīs pļaviņas man nopļautas
Sarkanā āboliņa.

Še nav jāsaprot, ka domātas būtu dabīgās pļavas, bet

gan druva, kura nebija visa apsēta ar āboliņu, bet atsevišķi
norobežoti divi vai trīs gabali, kuri bijuši izdevīgi āboliņa
kultūrai. —

Āboliņa sēklu audzēšana.

Par āboliņa, i sarkanā, i baltā, sēšanas faktu ir tieši

norādījumi atrodami „L. 1. k. vēstures" I d. 68. 1. p. Tai-

snība, ka mums visai maz ir daiņu, kuras āboliņa sēšanas

aktu aprāda. Bet tas viegli saprotams. Vērā jāņem

apstāklis, ka āboliņš, kā kultūras augs, Latvijā ar vācu kun-

dzības nostiprināšanos un verdzības laikmeta sākšanos sāka

izzust. Varam pieņemt, ka ap v. 4 gadu simteņus āboliņa
kultūras vairs nebiji, tā tad *rī viņa sēšanas vairs nevarēja

būt, tampretī citu lauku augu audzēšana arī vergu laikos

turpinājās. Šo augu sēšanas gadījumi tautai visu laiku bij

priekš acīm, kamdēļ arī tautis dziesmu teicējam tas nebij
nekas neparasts. Savādāki bij ar āboliņa sēšanu. Četri

gadu simteņi āboliņa sēšanas nebija, tautas dziesmu teicē-

jām tā nebija redzama, palika tamdēļ sveša. Tīri dabīgi,
ka pamazām vecās atmiņas par šo darbību izzuda, un senās

tautas dziesmas par šo jautājumu gandrīz galīgi aizmirsās,

palika atmiņā tikai pāris tautas dziesmas, — uz kurām aizrādīju.
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Bet palikušas atmiņā tautai bij vēl vairākas dziesmas,
kurām sakars ar āboliņu kultūru, — ar āboliņa sēklu

audzēšanu.

Vairākās daiņās ir aprādīta āboliņa noziedē-

šana — kalniņos i ābola pļaviņās.

D. 24378, 1. variants:

Div' kalniņi noziedēja

Sarkanā āboliņa.

D. 24378, 3. un 4. variants:

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā āboliņa.

Tas pats sacīts arī D. 2777b:

Trīs kalniņi noziedēja

Sarkanā ābolā.

Še sakopotas pavisam 13 daiņas, kuras iesūtītas no 8

novadiem. Tā tad še nav apdziedāta īpatnēja, bet plaši

sastopama parādība.

Kad apskatām tagadējos laikos pie praktiskajiem lauk-

saimniekiem āboliņa laukus, kuros dažus gabalus atstāj

sēklai, tad redzam, ka nav viss lauks atstats, bet izlasīti

gabaliņi, pa lielākai daļai iekalnītes, kur āboliņš retāks

palicis, nav sakritis veldrē. Zemākās vietās tas bieži sakrīt

veldrē, tur sēklu nav. Tā ir arī izskaidrojami tie „divi"

vai „trīs a āboliņa kalniņi, kuri noziedējuši, par kuriem runā

citētās tautas dziesmas.

Bez tam atronam daiņās aprādījumus, ka nevien kal-

niņos audzētas āboliņa sēklas, bet arī līdzenumos un jau

plašākos apmēros.

Aizrādīšu uz D. 24378, 4. variantu

Div' pļaviņas noziedēja

Sarkanā āboliņa.

Ka senie latvieši būtu bijuši tādi nemākuļi, kas būtu

ļāvuši āboliņam noziedēt un tikai tad pļāvuši lopu barībai, —

'varbūt domājot, ka tad iegūtu vairāk vērtīgākas barības, —
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par to nepienākas domāt. Kā viņi pļāvuši āboliņu parasti

ziedu laikā, to aprāda D. 28625 no 2 apriņķiem :

Es sariebu bitītei

Pašā ziedu laiciņā:
Pušām ciertu, lažai gāzu

To baltāju āboliņu.

Ka senie latvieši izpratuši augu uztura vērtības atka-

rību no ziedēšanas, to starp citām aprāda D. 29044, iesūtīta

no 4 apvidiem:
Ruden ganu virsienā

Pavasar' ābolā:

Ruden zied virsieniņš
Pavasar' āboliņš.

Vairākās daiņās, no dažādiem apvidiem, atrodami aprā-

dījumi par āboliņa lasīšanu.

D. 17124: Es savam kumeļam

Izsijātas auzas devu,

Izsijātas auzas devu,

Lasīto āboliņu,
Lai tek viegli, lai tek čakli,

Netricina līgaviņu.

Tas pats D. 29738:

Es savam kumeļam

Sijādams auzas devu,

Sijādams auzas devu,

Lasīdams āboliņu.

Āboliņa lasīšana daiņās atzīmēta kā īpaša rūpība par

kumeliņu, kuram tāds āboliņš pasniegts. Tas redzams art

no D. 11331 :

Mīļi mani meitas tura,

Baro manu kumeliņu,

Met ābolu lasīdamas,

Ber auziņas sijādamas.

Āboliņa izlasīšana tā izskaidrojama: novērojumi būs

zirgu ēdinātāju mācījuši, ka tādos gadījumos, kad zirgam»

izēdināja tīru āboliņu, viņš bij spēcīgāks, labāks miesās.
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Kad nebija tīra āboliņa, bet maisījuma ar stiebru augiem

no pēdējiem izlasīja āboliņu un tad to izēdināja zirgiem.

Aprādītā rīcība aplinkus norāda uz to, ka āboliņš vis-

pār nebūs audzēts tīrā veidā, bet gan maisījumā ar

citiem zāļu (stiebru) augiem. Mums tas labi saprotams, jo

mēs arī tagad, kad āboliņu nodomāts turēt 2—3 gadus, to

nesējam tīrā veidā, jo pazīstam āboliņa neizturību uz vairāk

gadiem. Mūsu senči arī būs novērojusi āboliņa nedrošību

ziemās, bet īpaši pavasara nelabvēlīgajos apstākļos, tamdēļ
tam piemaisīja klāt zāļājus — stiebru augus. Āboliņa
~lasīšana" būs piekopta tajos gadījumos, kad āboliņš palicis

rets vai nu neizdevīga gada dēļ, vai arī, ja āboliņš bij jau

vairāk gadus laukā turēts.

Savā ziņā var noderēt par aprādījumu āboliņa maisī-

jumam ar stiebru augiem daiņa 15453:

Sader miezis ar apini

Kā zālīte ar ābolu.

Daiņas par āboliņa vecaini, dzedziedi mums

norāda, ka āboliņš nav tur tīrā veidā sēts, bet maisījumā

ar stiebru augiem.

D. 3148: Ai, vecā vecainīte,

Vēl tev auga dāboliņš.

Aprādītais āboliņa stāvoklis skaidri saprotams: āboliņa
lauks vēl ir labā stāvoklī, āboliņš vēl nav iznīcis caur laika

iespaidiem.

Bet citādu stāvokli aprāda D. 2768:

Ai, vecā vecainīte,

Kur nu tavis āboliņš?

Šādu pat stāvokli aprāda D. 3865:

Dāboliņa vecainīte

Smildziņām saaugusi.

To pašu izsaka arī D. 3865 variants 4.:

Sarkanais āboliņš

Smildziņā iztecēja.

Radniecīga ir arī D. 4323 (kopā 9 daiņas):
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Vairāk smilgu vecaine (dzedziede)

Ne zaļā (baltā, sarkanā) āboliņa.

Šos aprādījumus kopā saņemot, redzams, ka par pirmo

gadu āboliņa laukiem sacīts „Aug tev dailis āboliņš", tā

tad še normāls, pļaušanai noderīgs āboliņa lauks. Vēlāk,

kad āboliņš palika rets (caur laika iespaidiem āboliņš iznīka),

radies štāvoklis, kurš raksturots: «Dāboliņa vecainīte smil-

dziņām saaugusi".

Senie latvieši novērojuši, ka āboliņš nav vien-, bet

vairākgadīgs augs, kamdēļ viņu savās druvās neturēja vienu

gadu, bet atstāja vairāk gadus, — tik ilgi, kamēr tas deva

ražu (pļaušanai) un pēc tam atstāja ganībām. Cik gadu

āboliņš noderēja pļaušanai un cik gadu, pēc tam, ganībām,

par to daiņās aprādījumu neatrodam. —

Bastarda āboliņš (Trifolium hvbridum).

Bastarda āboliņš tieši nekur daiņās nav minēts. Tas

arī saprotams, jo šī nosaukuma senātnē, kad radās āboliņa

daiņas, vēl nemaz nebija.

Bastarda āboliņa nosaukums radās XVIII g. simtenī

no slavenā botānika Linnē (1707.— i 778. g.). Linnē uz-

skatīja, ka bastarda āboliņš cēlies no sarkanā un baltā ābo-

liņu krustojuma — tamdēļ to arī apzīmēja par bastarda

āboliņu.
Bet šī doma izrādījās nepareiza. Bastarda āboliņa

šķirne, tāpat kā sarkanais un baltais āboliņi, ir sastopama
kā savvaļas augs, tā tad ir patstāvīga šķirne — dabas dota.

Attiecībā uz bastarda āboliņu Hugo Verners (Hand-

buch des Futterbaues 208.1. p.) saka, ka tas visā Ziemeļu un

Viduseiropā sastopams kā savvaļas augs. Nepareizas domas

izsaka doc. A. Zāmelis*) „kā bastarda āboliņš nav mūsu

savvaļas augs, bet kultūras augs, kas pārgājis savvaļā".

Bastarda āboliņa kultūru ieteica minētais botāniķis
Linnē. Viņa kultūra sākās vispirms Zviedrijā, no kurienes

*).Latvju tautas daiņas', izdevusi «Literatūra* 1928. g-

Rīgā, I sējumā 77. 1 p.
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ta pariet uz Vakareiropas valstīm ; Francija viņu audzēšana

sākās 1805 g, Anglijā 1834. g. un Vācijā 1844. g.

Tā kā mūsu vācieši — lielgruntnieki visas lauksaim-

niecības kultūras pārņēma no Vācijas, tad arī bastarda

audzēšanu. Latviešu — mazgruntnieku saimniecībās atjau-

notā bastarda, kā arī pārējo āboliņu šķirņu kultūras ieviesās

XIX g. simteņa pēdējā ceturksni.

Kad latviešu zemnieki ar bastarda atjaunoto kultūru

iepazinās un sāka to jau plašākos apmēros audzēt, viņi to

darija zem „bastarda" vai „bastara" nosaukuma. Viņa kul-

tūra sevišķi plaši sāka izplatīties tagadējā gadu simteņa

sākumā, un tas kļuva drīz par plaši piekoptu druvas augu

sēklu iegūšanas nolūkos Sevišķi plaši ar bastard a sēklu

audzēšanu nodarbojās Zemgales zemnieki, un tās lielos

daudzumos eksportēja uz Vāciju v. c. valstīm, pie kam

ieguva lielas summas naudas*) —

Kas attiecas uz daiņām, tad tur tikpat kā nekādu

aprādījumu par bastarda āboliņu neatrodam. Kad salīdzinām

sarkano un bastarda āboliņus, tad redzam viņu galviņu ziedu

krāsā spilgtu starpību, tā ka vienu ar otru samainīt neva-

ram. Bet kad salīdzinām bastarda un baltā āboliņa galvi-

ņas, tad tik spilgtas krāsu starpības nav; mēs varam, pavir-
šāki aplūkojot, še atrast zināmu vienmērību. Nav grūti

pieņemt, ka senie latvieši uzlūkojuši šīs abas āboliņu sugas

par vienvērtīgām un apzīmējuši abas par „balto" āboliņu.

Uz šādu domu mudina apstāklis, ka daiņās dažādu

gramineju sugu augi apzīmēti ar vārdu «smilga", nešķirojot

viņus pēc botāniskām iezīmēm un uzbūves.

Tā kā pie mums Latvijā ir bijuši, tāpat kā tagad, sar-

kanā, baltā un bastarda āboliņu šķirņu savvaļas augi, un

senie latvieši sarkanā un baltā āboliņu šķirnes kultivējuši,

tad pavisam būtu nesaprotami, kamdēļ bastarda šķirne,
kurai ir sava īpatnēja vērtība lauksaimniecības kultūrā, būtu

*) Pēc agr. J. Bissenieka tzteiciena, viņa vadītā L. L. eko-

nomiskā sabiedrība pārdeva dažus gadus, priekš lielā kāja, bastarda

sēklu par 1 miljonu zelta rubļu gadā.
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atstāta neievērota. Tamdēļ, no šā viedokļa skatoties, mums

nav nekāda pamata iedomāties, ka senlatvieši būtu atstājuši
bastarda āboliņu viņa pirmatnējā — savvaļas veidā, kad viņi

sarkano un balto āboliņus bija jau izkultivējuši.
Tomēr viena daiņa ir atlikusēs, kura mums aprāda

bastarda āboliņu pēc viņa galviņas uzbūves.

Daiņu I pielikumā (pirmajā sējumā 819. 1. p.) D. 282

7. variantā lasām:

Trīs meitiņas sasēdušas

Baltābeļu dārziņā,

Visas gudri saplūkušas

Trīs puķītes rociņā.

Ņem, brālīt, tu sev vienu,

Kurai rozes sārtas zied,

Ir es ņemšu sevim otru,

Baltsarkano āboliņu,

Trešajā, kam baltas rozes,

Lai vēl savas mātes klausa,

Pilnu pūru dariņa,
Jaunos brāļus sagaida.

Raksturīgs ir daiņā apzīmējums «baltsarkanais"

āboliņš, kas tuvāki aprāda bastarda āboliņa ārējo izskatu

nekā ja būtu sacīts «sarkanbaltais" āboliņš.
Tā kā daiņā minēts „baltābeļu dārziņā", tad tas, acīm-

redzot, domāts meža ābēļu dārziņš, ~ tā tad attiecas uz se-

najiem laikiem. Tamdēļ še minētais baltsarkanais āboliņš

nav vedams sakarā ar jaunāko laiku bastarda āboliņu.
Baltsarkanais āboliņš, minētā daiņā, uzlūkojams vie-

nīgi kā kultūras augs, kultivētais āboliņš, jo puķu dārzā,

kas bijis līdzās baltābeļu dārziņam, savvaļas augu, kurus

izravēja, nevarēja būt. Še bijis iesēts starp baltajām un sār-

tajām rozēm arī min. āboliņš, tā tad kultivēts augs. Būtu

nepareizi baltsarkano āboliņu uzlūkot kā puķu dārzos kulti-

vētu puķi. Mūsu senči baltsarkano āboliņu sējuši kā kul-

tūras augu druvā. Viņa nosaukums «baltsarkanais" āboliņš

tomēr nav vairs mums uzglabājies citās daiņās, bet saplūdis

kopā ar baltā āboliņa nosaukumu.
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Kad sakuses āboliņa kultūra Senlatvijā?

Par šo jautājumu jāizlabo B
Latv. lauks, kultūras

vēsturē" I daļā 70. I. p. sacītais.

Nav pareizi pieņemt, ka āboliņa kultūra būtu sākusēs

ap V. vai VI g. s. pēc Kristus, bet gan daudz agrāk, sakarā

ar to, ka vispār lauksaimniecības kultūra Senlatvijā jau

neolītiskajā laikmetā, t. i. ap 1500 gadu pirms Kristus — bij

sasniegusi redzamu attīstības pakāpi tikpat laukkopības kā

arī lopkopības nozarēs. Abas šīs nozares līdztekus attīstījās,

viena otru atbalstot un papildinot.

Latvijas no dabas dotais augsnes sastāvs un uzbūve ir

tāds, ka te varēja teicama laukkopība attīstīties vienīgi tad,

kad zemes kopējs varēja savu zemi bagātīgi mēslot ar kūts-

mēsliem. Kūtsmēslus dod labi attīstīta, plaša lopkopība,

pirmajā vietā te stāv liellopu daudzums un viņu uzturēšana.

Šajā jautājumā bij sevišķa nozīme āboliņa kultūrai.

No tā slēgums tāds, kā āboliņa kultūra bijusi jau sā-

kot ar neolīta laikmetu.

Senajās, mitoloģiskajās daiņās atrodam aprādījumus

par āboliņu. Aizrādīšu uz sekojošām :

D. 30063: Pār kalniņu Ūsiņš*) jāja

Ar akmiņa kumeliņu ;

Tas atnesa kokiem lapas,

Zemei zaļu āboliņu.

Šās pašas daiņas 3. variantā sacīts:

Kas tas bija, kas atnāca

Ar pelēku mētelīti*)?

Tas atnesa kokiem lapas,

Zemei zaļu āboliņu.

D. 33773 — kopā 4 daiņas no 3 apvidiem :

Divi sirmi kumeliņi

No Daugavas izpeldēja;
Vienam bija saules segli,
Otram zelta iemauktiņi.

*) Ūsiņš Senlatvju Dievs — zirgu patrons; Senlatvju Dievs

daiņās allaž tēlots neliela vīra augumā, tērpies pelēkā mētelī.
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Tiem vajaga zelta šiks,

Sidrabiņa redelites,

Tīru auzu silītē,

Amoliņa redelēs.

Variantos 1. (no Jelgavas apr.) un 7. (no Tukuma un

Talsu apr.) sacīts: baltābola redelēs.

Variantos 3. (no Rīgas un Valkas apr.) 5. (no Jaun-

jelgavas apr.) un 6. (no Rīgas apr.) sacīts: saulē pļauta āboliņa.

Variantā 8. no Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas apr. —

kopā 4 daiņas sacīts: tīm vajaga dobuleņa.

D. 33921 (3 daiņas no 3 apvidiem)

Saule gula dienas vidu

Ezeriņa maliņā,

Āboliņa vietu taisa,

Rožu klāja paladziņu.

D, 33982: Saules meita vietu taisa

Āboliņa kalniņā,

Āboliņa cisas klāja,

Rožu klāja paladziņu.

Minēšu beidzot daiņu 13646, kura norāda uz seniem

laikiem, kur aprakstīta līgaviņas zagšana. Māte, izcēlusēs

rītā agri, neatrod meitu — malejiņu. Viņa iet celt savus

deviņus dēlus un liek tiem dzīties pakaļ meitas nozadzējam,

pie kam sīkāki aprakstīta bāliņu pakaļdzīšanās gaita un pie-

dzīvojumi. Māte saka saviem dēliem:

Ceļaties, bāleliņi,

Aunatiez zābakus,

Velciet lūša kažociņus,
Joziet zaļus zobentiņus.

Kad viņi nonākuši beidzot māsas zadzēju sētā, daiņa
tad aprāda:

Saņem mūsu kumeliņu,
leved staļļa dibenā,

Met ābolu redelēs,

Ber auziņas silītē.
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Aprādījums «joziet zaļus zobentiņus" attiecināms uz

senu senajiem laikiem, jo zaļie zobeni ir no bronsa kaltie

zobeni, kuri norāda uz bronsa laikmetu.

Daiņas par āboliņa mešanu redelēs ir plaši izplatītas

un sastopamas visos Latvijas novados. Tas apstāklis, ka

arī citas parādības, kuras redzam citētās daiņās, neapšau-

bāmi pierāda, ka āboliņa kultūra sensenos laikos bijusi

izplatīta visā latviešu zemē. —

Kad izbeidzās senā āboliņa kultūra Latvijā?

Senlatvijas lauksaimniecības kultūras attīstība tiek pār-
traukta ar XIII. g. s. un reizā ar to sākas arī viņas slīdēšana

uz leju, kas sīkāki attēlota L. 1. k. vēstures I daļā
266. 1. p. V uodaļā «latviešu lauksaimniecības kultūras

sagraušanas laikmets". Dokumentēts tas ir pāvesta Kle-

mensa V rakstā no 1310. g.

Protams, ka visa lauksaimniecības kultūra tūliņ, tā

sakot uz reizi, nesabruka. Āboliņa kultūras apstāšanās, bez

šaubām, bij noiikusi, kad «Jēkabs Zīle izsēja tikai sieku

rudzu un miežu, ierušinājot tos zemē ar kapli; un Pēteris

Kaģis bijis spiests jūgt arklā sievu un meitu, lai ieartu pus-

pūra rudzu... Kad Bērzu pagastā sešiem saimniekiem nebij

zirgu un septiņiem nevienas govs"*).

Tad bija Latvijā laiki, kad āboliņa vairs nevajadzēja;

tad arī āboliņa kultūra bij jāpārtrauc.

G. Fr. Stcnders jeb Vecais Stenders (1714. —1796.g )

sarakstījis «Augstas gudrības grāmatu no pasaules un dabas";

pirmais izdevums nācis klajā 1774. g. Šajā grāmatā ir

kāds gabals: «No latviešiem", kura beigās lasāms: «Ak,

kas ta par jauku lietu būtu, kad latvieši vairāk uz āboļu

dārziem, kartupeļu un citu labu sakņu kopšanu, visvairāk uz

dābolu sēšanu dotos, caur ko tiem vairāk un labākas

lopu barības un ta turplikām vairāk sūdi un jo taukāki

lauki atlēktu".

*) .Sk L. 1. k. vēsture" 1 d 269. 1. p
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No šā dokumenta redzams, ka āboliņa kultūra Latvija

tanī laikā bij jau galīgi izzudusi.

Stendera laikā āboliņa kultūra Vācijā sāka uzplaukt,

ko Stenders novērojis un tad arī gribējis to latviešiem ieteikt

kā labu līdzekli lopkopības pacelšanai. —

Āboliņa kultūras izbeigšanai sekoja arī visas lauksaim-

niecības kultūras sabrukums. Nebija vairs tā labvēlīgā,

spēcīgā iespaida, kas uzlaboja augsni ķimiski (slāpekli iekrā-

jot) un fizikāli (struktūru padarot pilnīgāku), nezāles apspie-

žot, pavairojot vērtīgu kūtsmēslu daudzumu. Senāk āboliņš
deva iespēju latviešu zemniekam savā darbā aiziet citām tau-

tām un valstīm priekšā, bet āboliņam izbeidzoties, citu tautu

zemnieki aizgāja tatviešu zemniekam priekšā

Kā aizkļuva āboliņa sēklas no Latvijas uz citām

Eiropas zemēm?

Pēc Mullera*) ziņojuma 1584. g. eksportētas no Lat-

vijas sēklas (labība) uz Spāniju un Indiju. Tai pašā laikā

kultūrvēsturnieki aprāda par āboliņa kultivēšanu Dienvid-

eiropā. Tā kā āboliņa sēklas lielos vairumos, salīdzinot ar

labību, neeksportēja, tad arī viņas eksportējamo sēklu sa-

rakstos nav minētas. No Spānijas tad izplatījās āboliņa
kultūra uz citām Eiropas valstīm.

*) Sk. L. 1. k. v. I d. 144. I. p.
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VII.

Laukkopība.

A. Zemes apstrādāšana

Kultūras zemes izmantošanā pirmais uzdevums ir rūpē-
ties par pareizu zemes apstrādāšanu, lai viņa būtu sagata-
vota augstu ražu iegūšanai. Zemkopībā, viņas burtiskā

nozīmē, vajadzīga rūpiga augsnes apstrādāšana ar attiecīgiem
rīkiem, starp kuriem galvenā nozīme piekrīt arklam un

ecēšai. To pareizi sapratuši mūsu senči, tas gaiši atspogu-

ļojas attiecīgās daiņās.

Kā tas bijis jau sensenos laikos, liecina sekojošā

mitoloģiskā daiņa 33904:

Sanākuši Dieva dēli,

Aparuši, apsējuši;

Sanesuši zelta arklus,

Sudrabiņa sētuvītes.

No šī teksta redzams, ka arkls bijis metāla. Daiņās

sastopamie aprādījumi par zelta priekšmetiem ir jāsaprot kā

bronsa priekšmeti (savas radniecīgās krāsas labād). Analogu

aprādījumu mitoloģiskās daiņās ir vairāk, kā piem
,

zelta

segli, zobeniņš, pieši v. c, kas tāpat jāsaprot kā bronsa

priekšmeti.

Arklu, jeb tuvāk apzīmējot: arklu lemešu jautājumā

jāaizrāda, ka archaioloģiskās ziņas mums ir stipri trūcīgas.

Arkla lemeši atrasti Pērļu kalna kapenēs, kuras pieder
jaunākā dzelzlaikmeta I. periodam (800.—1000. g.). To

varētu, varbūt, izskaidrot ar gadījumu, ar mūsu pētījumu

nepilnīgumu šajā jautājumā. Dabīgi ir pieņemt, ka arkla

dzelzs lemešiem vajadzēja būt darbā pie zemes apstrādāšanas
jau agrāk nekā dzelzs izkaptij. Izkapts vajadzību prasīja

bagātīgas lauku augu ražas, kuras bija iegūstamas pie pa-
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matīgas zemes apstrādāšanas, kas savukārt nebij iespējama
bez laba, izturīga arkla.

Archaioloģiskie izrakumi mūs māca, ka pirmo izkapšu
laikmets ir V. g. simtenī vai pat vēl agrāk.

Ka metāla arkla lemeši bijuši Senlatvijā daudz agrāk

lietošanā, to aprāda citētā mitoloģiskā daiņa.

Šajā vietā aizrādīšu uz seno romiešu zemes apstrādā-

šanu, jo no viņas varam saskatīt aplinkus norādījumus arī

uz senlatviešu zemes apstrādāšanu: šajā jautājumā pastāv

zināma radniecība. Pie tam nedrīkstam piemirst, ka sen-

latviešu lauksaimnieciskā kultūra sākusi attīstīties ievērojami

agrāki nekā pie senromiešiem.

Senromiešu zemes apstrādāšanas galvenais rīks ir arkls.

Viņiem bijuši 3 tipu arkli: 1) arkls ar dzelzi apkaltu lemesi,

kuru lietojuši līdumu līšanai, pļavu uzaršanai un smagās

zemes sastrādāšanai; 2) kampaniskais koka arkls vieglās
zemes aršanai un beidzot 3) spīļu arkls sēklas iestrādāšanai.

Mūs visvairāk interesē pirmais tīps ar dzelzs lemesi,

kāds bez šaubām, bijis arī senlatviešiem. Ja romieši izlietoja

dzelzi izturīga arkla pagatavošanai, kamdēļ gan senlatvieši

to nebūtu darījuši, kad viņu rīcībā bij dzelzs tāpat kā ro-

miešiem. Mēs nevaram nemaz iedomāties, ka Senlatvijā
būtu varētas sasniegt lielas lauku augu ražas, ja zemes ap-

strādātāju rīcībā nebūtu bijis stipra arkla; visskaidrāki tas

saprotams, kad piedomājam pie Zemgales — lauksaimniecī-

bas kultūras centra — smagajām zemēm.

Mums šajā jautājumā jāpatur vērā arī Dr. J Sandera

ievērojamā grāmatā «Latviešu saimnieciskā sen-

kultūra" izteiktie norādījumi, ka zemes apstrādāšanas rīki:

arkls un ecēšas bijuši pazīstami Senlatvijā' jau ilgi pirms

Kristus dzimšanas. To apstiprina arī nosaukumi „ait" lat-

viski un „arare* latiniski.

Par arkla uzbūves materiāliem mums daiņās nav daudz

aprādījumu Par arkla lemesnicu daiņās sekojoši sacīts:
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D. 27937: Art es gāju druviņā,

Krūkļu daru lemesnīcu;

Tik dzeltenas miežu vārpas

Kā tā krūkļa lemesnīca.

Var. 1. Art es gāju līdumā: (var. 2.: Kad es gāju miežus sēt)

Krūkļa daru lemesnīci, (var. 2.: Krūkļa cirtu lemesnīcu)

Dzeltens manis miežu laukis,

Kā tā krūkļu lemesnīca.

Visiem ara arājiņi

Man arāja vien nevaid,
Mans arājs tautiņās
Lemesnīca bērzienā.

Mūsu puiši bēdājāsi,

Kur būs ņemti lemesnīcu:

leviņai plata piere,

Tur būs laba lemesnīca.

Lūdzu, māte, nodzerties,

Man nav vaļas kavēties,

Man jāiet laukā art

Ar sudraba lemesnīcu.

Labi nav saprotami, kā no krūkļa koka varēja darināt

lemesnīcu, jo tagad mums krūklis pazīstams kā tievs —

krūmu koks. Varbūt agrākos laikos krūklis bijis sastopams

arī resnāks augumā, tā ka no viņa varēja darināt lemesnīcu.

Ka ievai resnāks augums — „ieviņai plata piere" — tas ir

zināms un tamdēļ no viņas varēja darināt lemesnīcu, tāpat
kā no bērza, tas ir saprotams. Kas attiecas uz «sudraba

lemesnīcu", tad jādomā, ka tā bijusi no bērza, no balta

koka, darināta; ka pretstats te būtu krūkļa — dzeltena koka

lemesnīcai.

Arkla lemeši minēti šādā kārtā sekojošās daiņās:

Papuviņa noziedēja

Zilajiem ziediņiem ;

Saars tevi bāleliņi
Ar tērauda lemešiem.
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Pieminekļu valdes inspektors Jānis Jaunzemis

1937. g. vasarā apceļoja etnogrāfiskos nolūkos Vidzemes

Malieni, kur viņam 82 g. vecā Anna Aizkalniete, Cēsu apr.

Lizuma pag. Stapanu mājās teica šādu daiņu:

Akmeņotu zemi aru

Ar tērauda lemesīti,

Tur uzauga divas vārpas
Viena salma galiņā.

Māte meitu man nedeva,
Muižas manas prasīdama.

Mana muiža tīrumā

Zem baltiem lemešiem.

Puišam mantas Dievs un gan,

Zem baltiem lemešiem.

.Balti" lemeši jāsaprot kā spoži tērauda lemeši.

Miera, miera šī zemīte,

Nava vairs ienaidnieku!

Mūsu kungi savas bruņas
Lemešos kaldināja.

Bajāriņi žēlojās,
Kur liks vecus sudrabiņus.
Dodat man nabagam

Lemešos kaldināt.

Tādu daiņu nav, kur būtu minēti koka lemeši (piera.

ozola, kā tas sacīts par ecēšām). Tā tad skaidrs, ka arkla

lemeši arvienu bijuši metāla, jo citādi nebūtu bijusi iespē-

jama pamatīga laukkopība. —

Attiecībā uz ecēšu mums archaioloģiskie izrakumi ne-

kādu ziņu nesniedz, jo senkapos dzelzs ecēšu tapas nav

nekur atrastas. Daiņās arī visai maz atronam aizrādījumu

uz dzelzs ecēšām (resp. dzelzs tapām). Ka dzelzs ecēšas

tomēr bijušas arī senos laikos, to aprāda D 13474:*)

lejūgs manu kumeliņu

Tēraudiņa ecēšās.

*) Sal. ,L. 1. k. v." I d. 82. un 83. 1. p.
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Ka senatne bijušas dzelzs ecēšas, to mums pierada arī

Latv. tautas teikas.

Auss Lercha-Puškaiša «latviešu tautas teikās

un pasakās" VII daļā 262. 1. p. piezīmē (apakšā) sacīts:

„Ar dzelzs ecēšu zariem, kas — ilgi pa zemi vazāti — labi

nodiluši, varot velnu nāvīgi sabadīt."

Mitoloģiskās teikas cēlušās mūsu kultūras pirmsākumos.
Tas būtu ap (vai pirms) Kristus dzimšanas laiku. Tamdēļ

varētu domāt, ka dzelzs ecēšu tapas bijušas lietošanā dzelzs

laikmeta pirmajos sākumos.

Dzelzs ecēšas, tāpat kā dzelzs arkls Senlatvijā ir bijuši

vajadzīgi pamatīgai zemes sabradāšanai, bez kuras nebūtu

bijis iespējams iegūt labas lauku augu ražas.

Loģiski domājot, jāpieņem, ka tajos laikos, kad latvieši

pazina un lietoja izkapti, vajadzēja būt arī dzelzs ecēšu tapai

un dzelzs arklu lemesim.

Zemes apstrādāšanā bez visvairāk lietotiem rīkiem:

arkla un ecēšas, ir vēl nozīme bluķim.

Attiecībā uz bluķi jāatsauc „L. I. k. vēstures" I d.

83. 1. p. sacītais, izņemot to, ka par bluķa lietošanu daiņās

neatrodsm nekādu aprādījumu. Bet no tā taisītais secinā-

jums, „ka senie latvieši zemi nav bluķejuši" —nav pareizs.

Anss Lercha-Puškaiša «latviešu tautas teikas

un pasakas" VII d. 1189 1. p. ir nostāsts par smagu

bluķi, kuru velns nav varējis pret kalnu pavelt. Dievs velnu

pamāca, kā bluķi var viegli pavelt no kalna lejā.
No šī nostāsta redzams, ka bluķis ir atradies uz lauka

kurā bijusi iekalne, viņa velšana vienā gadījumā — kuru

velns gribējis izdarīt — ir bijusi no lejas pret kalnu, kas

velnam nav bijis pa spēkam. Dievs iemācījis velnu, ka

otrādi: no kalna uz leju — smago bluķi viegli var pavelt.

Skaidri te redzams, ka tas bijis uz lauka, kur bluķis

lietots zemes bluķēšanai. Tā tad bluķis bijis kā zemes ap-

strādāšanas rīks. No nostāsta redzams, ka bluķis bijis smags.

Teikas, kurās kopīgi figurē Dievs un velns, pieder vis-

senākiem laikiem, kultūras pirmsākuma laikiem.
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Tā tad slēgums ir noteikts: senlatvieši savas lauksaim-

nieciskās pirmkultūras laikos bluķi lietojuši kā zemes apstrā-

dāšanas rīku. Kā zināms, bluķi lieto sagatavotas, uzirdinā-

tas augsnes sablīvēšanai, tā tad pēc arkla un ecēšas darba.

Mēs redzam, ka senlatviešiem ir bijuši nevien arkls

un ecēša zemes sagatavošanai un sastrādāšanai, bet arī

bluķis. Vēlākos lauksaimnieciskās kultūras laikos, kad radās

vislielākais daudzums daiņu, bluķa lietošana ir samazinā-

jusēs, ar ko izskaidrojama viņa neiekļūšana daiņās. —

B. Zemes mēslošana.

Senlatvieši savu kultūras zemi bagātīgi mēslojuši, lai

lauku augus apgādātu ar galvenām uzturu vielām: slāpekli,

kāliju, fosforskābi. Augu prasības pēc uztura vielām pa

labai daļai apmierināja ar āboliņa kultūru. Ar šādu rīcību

senais latvietis ieguva laukkultūrā zināmas priekšrocības„<pret

citām senajām lauksaimniecības kultūras tautām, piem. ro-

miešiem, kufi āboliņa kultūras nepazina.

Bet kultūras zemes mēslošanas smaguma punkts me-

klējams kūtsmēslu lietošanā. Kūtsmēslu lielais daudzums

nāk no govslopiern- Tā kā senlatviešiem jau lauksaimnie-

cības kultūras pirmlaikos bijusi plaša lopkopība, tad skaidrs,

ka arī laukkopībā (lietctais kūtsmēslu daudzums ir bijis

bagātīgs, bagātīgāks kā citām seukultūras tautām.

Kūtsmēslu labvēlīgais iespaids uz ražas pacelšanu, starp

citu, atkarīgs no viņu lietošanas paņēmieniem uz lauka.

Visai svarīga rīcība kūtsmēslus, izvestus uz lauka, nekavē-

joši izklīdināt ua tūliņ iestrādāt (apart). Pie tādas kārtības

turējušies senlatvieši. Tas pats arī sakāms par romiešiem.

Varētu rasties jautājums: kā izskaidrot šo vienādo rīcību pie

senajiem latviešiem un romiešiem ?

Tā kā senlatviešiem bijuši sakari arī ar senromiešienv

tad nav grūti iedomāties, ka šo rīcību viena tauta no otras

patapinājusi, iemācījusēs.

Jautājums rodas: kura tauta šo rīcību pirmā izgudro-

jusi un otrai patapinijusi ?
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Agrākus laikus, kad senlatviešu lauksaimniecības kul-

tūra vēl nebija pazīstama, būtu atbildēts, bez iebildumiem :

latvieši ir mācījušies no romiešiem. Tagad mēs vairs ne-

varam turēties pie agrākiem aizspriedumiem.

Man šķiet, ir dibināti sacīt: ka senromieši šo rīcību

patapinājuši no senlatviešiem, paturot vērā sekojošu apstākli:
senie romieši piekopuši zemes mēslošanā zaļmēslošanu, ar

kur/v viņi papildināja kūtsmēslu nepietiekošo daudzumu

zemes pienācīgai nomēslosanai. Ja mēs gribētu pieņemt,

ka senlatvieši mācījušies no romiešiem aprādīto kūtsmēslu

iestrādāšanas rīcību, tad viņi būtu bez šaubām, arī zaļmēs-

lošanu iemācījušies. Zaļmēslošanai laukkopibā ir liela nozīme.

Tā kā tas nav noticis, — zaļmēslošana mūsu senčiem

nav pazīsama —,
tad loģiskais slēgnms ir: senie romieši

aprādīto rīcību kūtsmēslu iestrādāšanā mācījušies no mūsu

senčiem — senlatviešiem. —

Vairāk papildinājumu pie L. 1. k. v. I daļa s pa r

zemes mēslošanu man nav.

Pie tālāk sekojošiem jautājumiem: «papuve" un

„augu seka", man arī nav nekādu papildinājumu.

C. Purva zemju izmantošana.

Papildinot L. L k. v. I d 99.—101. 1. p. aprādījumus

par purva zemju izmantošanu, aizrādīšu uz sekojošām daiņām:

D. 29979 (kopā 6 daiņas) :

Tabaciņa pīpmaņam

Zili dūmi nokūpēja;
Purvmališu arājam

Dancotāja kumeliņš.

D. 28267 (kopā 14 daiņas) ar to pašu tekstu.

D. 27933: Aerit, muini bāleliņi,

Vysas purvu purmaelītas:
Purmaelīšu orājam

Donncūtāji kumeliņi.
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D. 3738 (kopā 15 daiņas no 7 novadiem):

Aram, brāļi, ecējam

Visas purvu purmalītes,

Tāpat kungi tiesas prasa

BūT ne vagas nedzinuši.

Šīs daiņas 3. variantā:

Arat, brāļi plēsiet, brāļi,
Visu purvu purvu — malas;

Kungi prasa lielas tiesas,

Vai aruši, nearuši.

D. 11892: Kalniņš ara melnu zemi,

Grib saimnieka meitu ņemt.

Ar, kalpiņ, pura malu,

Ņem kalpiņa līgaviņu.

No citētām daiņām redzams, ka šis kultūras darbs:

purva malu izmantošana — bijis stipri izplatīts Latvijā. Par

to liecina 32 daiņas, kuras iesūtītas no Cēsu, Valkas, Val-

mieras, Rīgas, Jaunjelgavas, Rēzeknes un Daugavpils apvi-

diem. No visiem apvidiem šajā ziņā visvairāk izceļas Cēsu

apvidus, jo no turienes visvairāk šādas daiņas iesūtītas.

Daiņas mums aprāda nevien par purva malu izmanto-

šanu (kultivēšanu), bet arī pašu purvu izmantošanu, kas bijis

iespējams, viņus iepriekš nosausinot. Šo jautājumu esmu

pārrunājis II nodalījumā „Vai Senlatvijā bijuši
mūža meži?"

Jautājumu par purvu kultivēšanu vēl iespējams papil-
dināt ar sekošām daiņām.

D. 223"0: Purā auga tautu meita,

Niedras skalus dedzināja;
Pateic manam bāliņam,

Kas izveda klajumā.

Še kakopotas 18 daiņas no 6 apvidiem.

D. 22371 : Purvā auga tautu meita,

Rāvienāi velējās;

Pateic manu bāleliņu,

Nu izveda kalniņā.
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D. 22372: Purā dzimu, purā augu,

Tik purā nenomiru;

Paldies tautu dēliņam,

Kas izvilka maliņā.

Daiņās 22370—72 pavisam sakopotas 27 daiņas no 8

Latvijas novadiem. Pavisam kopā, arī citas daiņas ieskaitot,

no 13 Latvijas novadiem iesūtītas daiņas, kuras aprāda
mums nosausinātus purvus.

No visa sacītā skaidri redzams, ka Senlatvijā piegriezta
liela vērība purvu zemju izmantošanai, kas aprādīts arī

L. 1. k. v. I. daļā no 99.—101. 1. p.
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VIII.

Augkopība.

A. Sēkla

Sēklas izkopšanas jautājumā senais latvietis bijis pio-
niers. Visspilgtākais darbs šajā nozarē ir bijis rāceņa auga

kultivēšana no savvaļas veida, kas sīkāki aprādīts I „Kad

Senlatvijā sākusēs lauksaimniecības kul-

tūra?" Ar šo senlatvietis padarījis Eiropu bagātāku ar

kultūras augu, kuram Eiropas lauksaimniecības kultūrā —

kā pirmajam sakņu augam — bijusi liela nozīme.

Sēklu izkopšanā radikāls iespaids bijis senajai (dūmu)

rijai. Par šo ierīci mums sniedz ziņas no pirms Kristus

laikiem, kā to jau aprādīju, Masilijas tirgonis Pitejs.

Pitejs apceļojis ziemeļu zemes un runā par ostiešiem

(ostioņiem), gūtoņiem, ģermāņiem un teitoņiem, kuri vēl

daudzus gadusimteņus vēlāk sastopami Baltijas jūras austrumu

piekrastē.
Par ostioņiem Pitejs sacijis, ka tie „labību kuļot lielās

ēkās, kur to savedot, lai tā lietū neizmirktu."

Te ir nepārprotami runāts par riju.

Vai sacītais attiecas uz latvju tautu ? Tagad vispār ir

nostiprinājusēs doma, ka seno grieķu un romiešu autoru

minētā ostiešu (aistiešu) tauta ir jāsaprot latvju tautas da-

žādās ciltis (senprūši, leiši, latvieši). Tā tad pieņemans, ka

Pitejs riju atradis pie latviešiem.

Varētu pielaist domu, ka Pitejs atradis riju („lieio ēku")

otrpus Baltijas jūras: pie skandināviešiem.

Skandināviešu lauksaimniecība senkultūras aprakstos,

kuri vispār ļoti rūpīgi sastādīti un sakrāti, nav nekas atro-

dams, kas aizrādītu uz riju.
No Abo akadēmijas prof A Rindella ir ienācis sekojošs

paziņojums: „Es zinu, ka ķēniņš Gustavs Vaza (kurš vai-
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dijis no 1520,-1563. g.) ir kādreiz izdevis pavēli, ka uz

ķēniņa domēnam jāierīko labības kaltes pēc Somijas un

Vidzemes parauga
"

No šī ziņojuma nav jāiaisa slēgums, ka Somijā būtu

labības kaltes (rijas) agrāk pazīstamas nekā Vidzemē. Somu

zinātnieki un pētnieki neapstrīd, ka Vidzemes kultūra ir se-

nāka nekā Somijas un pēdējā savu kultūru saņēmusi no

Vidzemes (Latvijas).

No tā slēgums ir skaidrs: Piteja ziņas par riju nav

attiecināmas uz Skandināvijas tautām, tā tad ne uz Baltijas

jūras ziemeļu, bet gan uz viņas dienvidus krasta zemēm —

t. i. uz latviešu tautas mitekli.

Ka latviešiem jau sensenos laikos rija Dijusi pazīstama,

to apliecina arī mūsu folklora. Sevišķi daudz nostāstu par

riju atrodam mūsu teikās un pasakās, kurās daudz stāstīts

par velnu. Vienu šādu teiku še citēšu:*)

«Dievs un velns reiz saderējuši, kuru no viņiem cilvēks

gan pirmo piesauks un kādā kārtā? Lai noklausītos, viņi

izraudzījušies riju, kur tad kādā agrā rīlā abi aizkrāsnē ielī-

duši. Gaidījuši kādu brīdi —te ienācis kāds darbinieks.

Tas pacēlis cepuri un, saņēmis rokas, iesaucies: „Dievs aug-

stais, nāc nu tu man par palīgu !" Velns iegrūdis Dievam

sānos un paklusi iečukstējis: «Klausies, ej nu tu par pa-

līgu!" Te ienācis otrs darbinieks, tas apskatījis rijā visus

kaktus un tad dusmīgs iesaucies: «Velns, kas tad manu

dakšu nozadzis?" «Klausies, tu esot zaglis!" Dievs iečuk-

stējis velnam. Velns aizlaidies, ka noputējis vien — bij

derību pazaudējis."

Kā jau zināms, teikas un pasakas, kurās kopīgi figurē

Dievs un velns, pieder vissenākiem laikiem, kultūras pirm-

sākumiem, t. i. pirms Kristus dzimšanas (skaitoties ar mūsu

tautas kultūras senlaikiem).

Tas varētu zīmēties uz tiem laikiem, par kuriem mums

liecina minētais grieķu ceļinieks Pitejs.

*) sk. Auss Lerchis-Puskaitis .Latviešu tautas teikas

un pasakas' VIL d. 1189. lap. p.
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Raksturīgākais aprādījums šajā teikā ir rijas krāsns,

aiz kuras Dievs un velns bijuši aizslēpušies. Tā ir rijas

galvenā sastāvdaļa, jo bez krāsns nav nekāda rija domājama.

Atmetot nost teikā visas frāzes, kuras iezagušās jaunāko
laiku apstākļos, — paliek rijas galvenā sastāvdaļa — rijas

krāsns.

Rijas krāsns figurē visās daudzajās teikās, kurās runā

par velna ierašanos rijā un kā viņš nāk dažādās attiecībās

ar tur atrodošos cilvēku, kurš tēlots vai nu kā saimnieks,

strādnieks (rijkuris), vai arī kāds ceļinieks, kas ienācis siltajā

rijā nakti pārgulēt.

Šajās teikās stāstīts par rij krāsns bedri, kvē-

lojošām oglēm rijas krāsnī, par sasērto

labību rijas ārdos. Rijā atrodamā cilvēka attiecības

pret velnu, kurš rijā ap pusnakti ieradās, ir tā tēlotas, ka

pirmējais velnu arvien piemāna, velnam jāizpērkas ar naudu

(zeltu), pie kam jāpieber dažreiz pilna rijas krāsns bedre

(piem prasot, lai pieber ar zeltu cepuri, kurai cilvēks pa-

taisījis cauru dibinu).

No -teikām dabūnam sīkākas ziņas par rijā kultām

labībām, kulšanas rīcību un dažādiem kuļamiem daiktiem

(riečiem), kā arī dažu ko par pašu iekšējo iekārtu. No da»

žām teikām dabūnam zināt, ka rijā piekoptas arī citas saim-

nieciskās dzīves darbības: ir vērpts, ēstvārīts, pat dejots.

Bieži arī aprādīts, ka rijās novietoti miroņi līdz viņu izva-

dīšanai uz kapsētu. —

Tā tad rijas attēlojumus teikās un pasakās atronam no

vissenākiem laikiem, pirms Kristus dzimšanas.

Daiņu aprādījumi par riju nesniedzas tiktāl atpakaļ

senajos laikos. Daiņas maz skar rijas iekārtu, bet gan tēlo

rijā dzīvo darba gaitu, kūlēju rīcību, kā arī viņu dvēseles

pārdzīvojumus.

Ka tomēr arī daiņās sastopami aprādījumi par riju sen-

senos laikos, to liecina sekojoša mitoloģiska satura daiņa:

D. 28755 : Kas piesēja mellu zirgu

Pie to manu rijas doru (duru)?
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Dieva deli piesējuši,

Rudzus (miežus) vest klētiņā.

Par senās rijas sīkāku iekārtu dabūnam ziņas no 1584. g.

sarakstītās L. Mūllera „Septentrionalische Histo-

rien", kur lasām: «Labības novākšanas laikam viņi pie

šķūņa piebūvējuši savādu kalti, kuru viņi apzīmē par riju

(no šejienes arī esot ņemts Rīgas pilsētas vārds) un tanī ir

liela akmeņa krāsns, kā maizes cepjamā krāsns būvēta, to

pašu viņi izkurina, lai viņa kvēlotu un pēc tam pāris dienu

turētu siltumu lekams viņi kuļ, šo pašu riju viņi uz garām

kārtīm piekar; pilnu ar labību, tāpat kā grāmatu sējējs savu

papīri sakārto (planirt), kaltē un pēc tam sit ar maziem,

viegliem kokiem. Graudi drīz un skaidri izlec ārā. Un šāda

viņu labība nav mazāk parocīga un teicama (tūchtig) sēklai

un iesalam. Un viņa arī caur to vislabāk uzglabājas: tam-

dēļ viņu labību izved uz Spāniju un līdz Indijai."

Drusku vairāk kā 100 gadus vēlāk Dr. N. H. Gundlings
arī piemin latviešu riju, starp citu rakstīdams: „Hollandieši

vismīļāki pērk Vidzemes labību, tamdēļ ka viņā nevar iekļūt

tārps. Labības kūļus saliek rindās un pie uguns žāvē un

kaltē, lai viņa neizaugtu."

Gundlings nesniedz tik sīku rijas iekšējo iekārtu, bet

aizrāda tikai par labības kūļu salikšanu rindās, pie kam

iespējams viņus labi izžāvēt un izkaltēt; tā tad aprāda to

pašu rijas iekšējo iekārtu, kuru Mūllers ir sniedzis.

Oriģinels ir Gundlinga aprādījums, ka hollandieši tam-

dēļ labprāt pērk Vidzemes labību, ka viņā nevar iekļūt „tārps".

Mums tas jāsaprot, ka labība ir izturīga pret bojāšanos.

Minētie divi autori ārzemes literātūrā ir vienīgie, kuri

sniedz sīkāku rijas iekšējās iekārtas aprakstu. Ne viens, ne

otrs nemin, ka viņi būtu tādu iekārtu, ne arī pašu riju, ci-

tur kur redzējuši. Tā tad šādas ierīces Rietumeiropā nekur

nav bijis.

Lai šo jautājumu vispusīgi noskaidrotu, griezos pie

mūsu sūtniecībām ārzemēs: Parīzē, Londonā, Briselē, Var-

šavā un Kauņā. Izradās, ka rijas nav bijušas sastopamas
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Rietumeiropas valstīs. Vienīgi Polijas ziemeļu-austrumu daļa

bijusi rija ; Polijas centrā un dienvidos rijas nepazīst.*)

Ko tad pozitīvu labas sēklas iegūšanā senā rija devusi?

To īsumā tūliņ aplūkosim.

No druvas nepārved sētā labību, kuras graudi būtu

sasnieguši vienādu gatavības pakāpi Graudu starpā nebūs

mazums tādu, kuri nav vēl sasnieguši dzeltēno gatavības

stāvokli, lai gan tie pēc ārējā apmēra prāvāki un pēc svara

pārāki par citiem, jau nogatavojušamies graudiem.

Ar šādu parādību bieži vien jāskaitās pie bagātāka

mēslojuma ar slāpekli. Tas parasti bij senajos laikos, kad

nepazina vēl mākslīgos fosforskābes mēslus un lietoja vie-

nīgi kūtsmēslus. Latviešu saimniecībās bij daudz labi saga-

tavotu (dziļajā kūtī) kūtsmēslu, ar kufiem mēslojot labības

nereti sakrita veldrē, darbīgā slāpekļa labad. Par veldrēm

mums liecina vairākas tautas dziesmas. Pie tām vienmērīga

graudu labāka nogatavošanās nebij sagaidāma.

Ja labību tūliņ kultu, iekams tā rijā kaltēta, tad neno-

gatavojušies graudi, pie viņu šķirošanas, iekļūtu, bez šau-

bām, pirmās šķiras sēklas graudos. Bet ja šāda labība no-

nāk rijas ārdos, tad rijas telpu paaugstinātā temperātūra

dara savu iespaidu: nenogatavojušies graudi iztvaiko savu

lieko mitrumu, pie kam viņi zaudē no sava svara, un sama

zinājās arī viņu apmērs Pēc izkulšanas, sēklas graudus

šķirojot, viņi vairs neiekļūs pirmajā šķirā.

Bet sakarā ar sēklas graudu liekā mitruma zaudēšanu

stāv arī viena cita visai svarīga parādība. Mēs zinām, ka

sēklas vērtība stādama tiešā atkarībā no viņas dīgšanas spara

(enerģijas). Dīgšanas spars ir atkarīgs no sēklas graudā

ieguldīto rezerves vielu sausnas daudzuma ; pie graudu kal-

tēšanas rijā šis sausnas daudzums ir procentuāli palielinājies.

Sēklu uzglabājot, liekais mitrums graudā pamazām novājina

dīgšanas enerģiju. Ja uzglabā graudu, kurā liekā mitruma

*) Sk. Dr. agr. h. c. /. Masvtrsltis ,L a t v.j v senā rija un

viņas nozīme Rietumeiropas lauksaimniecības kul-

tūras attīstībā" 6.—8. 1. p.
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— rijā izkaltējot — nav un tādu, kurā viņš ir, tad pirmējā

dīgšanas spars nemazināsies, bet otrā gan. Šajā apstāklī,

bez šaubām, slēpjas rijas kaltēšanas lielais pozitīvais iespaids
uz augstvērtīgas sēklas iegūšanu.

Rjas telpās paaugstinātajai temperātūrai ir arī vēl vienā

citā ziņā bijis labvēlīgs iespaids uz labību graudiem.

Ka zināms, uz labību graudiem, tiem druvā augot, var

uzmesties dažādi slimību dīgļi un sporas, kuras reizā ar

sēklas graudu iekļūstot zemē, var attīstīties nākošos augos

kā slimība un bojāt pašu augu. Bet kad šādi graudi nonāk

rijā, tad paaugstinātā temperātūra, kopā ar sākumā graudos

atrodamo prāvo mitruma daudzumu pamudina slimību spo-

ras az dīgšanu. Vēlāku, temperātūrai vēl ceļoties, uzdīgušās

sporas kopā ar uzmetušamies sēnītēm iet bojā. Tāpat arī

dūmiem, viņos atronamām gāzēm (kreozotam, koka spirtam

v. c.) ir desinficējošs iespaids, kas nonāvē sporu dīgļus.

Mēs redzam, ka rijas iekšējās telpās, caur paaugstinātu

temperātūru un dūmu desinficējošo iespaidu, slimību dīgļi
uz sēklas graudiem iet bojā. Protams, te vajadzīga zināma

uzmanība, lai temperātūra rijā nepārsniegtu noteiktu pakāpi,

lai pie tam graudu dīgšanas spēja un spars nesabojātos.

Piedzīvojis rijkuris prata temperātūras pakāpi noturēt zinā-

mās robežās.

Šādas priekšrocības nebij sēklām, kuras ieguva tajos

klimatiskaios apstākļos (dienvidos un austrumos), kur sēklas

graudi jau pilnīgi dabūja nogatavoties uz lauka. Ja še grau-

dos bija ieperinājušies slimības dīgļi, tie iekļuva ar sēklas

graudu tāļāk zemē, un nebija aizkavēta slimības attīstība

nākošā augā.

Mēs tikai jaunākā laikā esam ieguvuši tuvāku ieskatu

sēklu slimību jautājumā, un pētījumi pierādījuši, kas darāms

sēklu slimību apkapošanā. Senos laikos nepazina nekādus

sēklas kodināšanas paņēmienus un līdzekļus, bez kuriem

tagad mēs nemaz nevaram iztikt; viņi nebija vajadzīgi tur,

kur labību kūla rijās.
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Jāpiezīmē, ka mūsu tagadējās labību kalte?, kuras cen-

šas atvietot senās rijas, slimības dīgļu apkarošanas zinā,

nekādā ziņā nevar sacensties ar rijām.

Tā tad no rijas iekšējās telpas iznāk rijas piedarbā

(kūlā) sēklas graudi, kuri nenes līdzi vairs slimību dīgļus.

Tā ir otra lielā priekšrocība, kuru dod rija labas sēklas

iegūšanas jautājumā.

No rijas kalte? (īstās rijas) telpām labības kūļi nonāk

piedarbā, kur viņus izkuļ — atšķir graudus ar atsevišķiem

riecieni. Ar kādu rūpību izpildīja kulšanu, to labi raksturo

D. 28750: Es mācēju rijiņā

Spriguliti vēsināt:

Augsti cēlu, viegli laidu,

Lai graudiņus nemaitā.

Daiņā aprādītai rīcībai piešķirama liela nozīme labas

sēklas sagatavošanā. Senais latvietis sapratis, ka pie labas,

vērtīgas sēklas sagatavošanas ir no liela svara, lai sēklas

graudus kuļot neiebojātu. Ja sēklas graudu ārējo segu —

mizu saskrambātu, kas, bezrūpīgi ar spriguli rīkojoties, var

notikt — tad caur to mazinātu sēklas graudu izturību pret
dažādu kaitīgu sēnīšu bojājošo iespaidu. To senais latvietis

ir pareizi izpratis un izteicis šajā dziesmā.

Par to, ka sprigulis «augsti celts" un «viegli sists" ar

viņu, ir arī citās daiņās aprādīts, tautietis pie tam saka: «Lai-

diet mani riju kult, Es mācēju riju kult".

No šiem aprādījumiem redzam, ka senajiem latviešiem

bijusi augsti attīstīta kulšanas technika, kāda bijuse iespē-

jama toreizējos apstākļos. Kulšanas ierīce, kā arī pie viņas
lietotie rīki («rieci") nav bijuši nekādas sarežģītās konstruk-

cijas; bet no svara ir tas, ka viņu lietošana bijusi dziļi pār-

domāta un kūlēji, uz piedzīvojumu pamata, bijuši labi ievin-

grinājusies. Šajā apstāklī arī redzam tos dižos panākumus,
kuri sasniegti vērtīgu sēklu iegūšanā.

Pēc kulšanas atšķir salmus no graudiem. Graudus tad

attīra no sīkām salmu daļām (pelevām) ar vēja palīdzību —
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vētīšanu. Pec tam tīros graudus šķiro ar mešanu —uz

centrifugālā spēka pamata.

Te mēs redzam, ka sēklas graudu tīrīšana un šķirošana

bijusi ļoti pamatīga. Paturot vērā labvēlīgo iespaidu, kuru

labību graudi dabūja kaltes nodaļā, mēs ar pilnu tiesību

varam sacīt, ka no rijas iznāca pilnvērīga, pirmklasīga sēkla.

Tā kā Rietumeiropas valstis rijas nepazina, tad arī viņu lauk-

kopība nevarēja sasniegt to attīstības pakāpi, kāda bij pie

Senlatvijas iemītniekiem redzāma.

Šajā gadījumā jāaizrāda uz to, ka senās Latvijas lauk-

kopis vispārīgi lielu vērību piegriezis labas sēklas izkop-

šanas jautājumam. Vairākas daiņas aprāda par rudzu, miežu

un auzu kultūrām, kurās uzsvērta laba graudu („labs briedu-

miņš") attīstības nozīme. Pie tam atzīmēts, ka laukkopis
mazu vērību piegriezis garu salmu, pat lielu vārpu attīstībai,

ja nav „laba briedumiņa". Tā tad ievērota sevišķa rūpība

labas sēklas attīstībai visā visumā — druvā; nav apmieri-

nājušies ar rijas labvēlīgo iespaidu vien uz sēklas sagata-
vošanu. Lai iegūtu vērtīgākus sēklas graudus druvā, ir

bijuši paņēmieni, kuri liecina par sēklas izlasi — selekciju.

Gala rezultāts pie tādiem apstākļiem bij bagātīgas ražas,

kuras ieguva Latvijas laukkopis.

Tādiem apstākļiem valdot, Latvijas laukkopim radās

ražas pārpalikumi, kuri atrada ārzemēs noņēmējus. Ārzem-

nieki tuvāk iepazinās ar latviešu lauksaimniecības faktisko

stāvokli, iepazinās arī ar riju un no viņas iegūto labības

graudu lielo vērtību kā sēklas materiālu, kur/š bij pārāks
nekā viņu pašu saimniecībās iegūtais.

Pieņemams, ka labību, kuru izveda uz ārzemēm no

Latvijas, Rietumeiropas valstis izlietoja kā sēklas materiālu.

Ka pēdējās būtu ievedušas Latvijas rudzus, kviešus tiešam

patēriņam, nav ticams, jo graudu daudzums nebij tik ievē-

rojams, ka ar to būtu bijis iespējams prāvākas pārtikas

prasības Eiropā apmierināt. Citādi tas ir, ja ievesto labību

ārzemnieki izmantoja kā sēklu materiālu.
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Saņemot visu kopā, jānāk pie noteikta slēguma, ka

1 t ju senajai rijai bijis nenoliedzams iespaids uz Rietum-

eiropas laukkopības attīstību. —

B. Labību bagātība.

Par labību un citu druvu augu bagātību Latvijā mums

ir vēsturiski aprādījumi, lai gan ne no Senlatvijas, bet no

jaunākiem laikiem.

Augļu sūtnis savā ceļojuma aprakstā pa Latviju no

1698. g. starp citu saka: latvieši apsēj savas zemes ar rijā

cieti nožāvētiem graudiem un iegūst ļoti lielas ražas. Tāļāk
sacīts: „Tā no turienes ikgadus izdara ļoti lielus labības

izvedumus, gādīgie un darbīgie hollandieši, kuri lielu daļu

no tās sūta uz Rīt-Indiju, jo šos graudus žāvē un kaltē

salmos ar karsta siltuma palīdzību telpās, kuras viņi sauc

par „Riges", pirms tos kuļ vai izmīda ar lopiem, caur ko

izzūd mitrums un paliek vienīgi kodolīgā substance. Labība

ir izturīgāka nekā citu zemju un nebojājas, jo tā var stāvēt

20 vai vairāk gadus vesela, bez kā pārvērstos."*)

Gundlings savā grāmatā „Discours ūber den

jetzigen Zustand der Europāischen Staaten*,

starp citu raksta: Vidzeme ir senāk Zviedrijas maizes klēts

bijuse, jo viņa var daudz labības svešiem nodot. 1695. g.

aizveda no Latvijas (aus Letten um Riga herum) 29655

lastes labības, linu un rāceņu**) sēklas.

Šajā ziņojumā sacītais, kā min. 29655 lastes***) nā-

kušas no Latvijas (aus Letten um Riga herum) mums jāsa-

prot, ka te nav ierēķinātas tranzīta preces, bet pašu zemē

ražotas. Tāļāk jāpatur vērā, ka šie ražojumi nākuši tikai

no Vidzemes, jo Kurzemē un Zemgalē bij hercoga valdība,

kas nestāvēja sakarā ar Vidzemi. Caur to visas Latvijas

territorija bija ievērojami mazāka, no kuras tomēr min. gadā

*) sk. „An Acconut of Livonia, London 1701* 15. vēstulē 312 1. p.

**) L. Ik. v. I daļā 113. 1. p. nepareizi sacīts .biešu sēklas",

kas ir jāizlabo.

*'*) 1 laste = 144 pudiem.
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varēja eksportēt pāri par 4 milj. pudu lauku ražojumu. No

tā redzams, ka Vidzemes ražas bijušas ļoti lielas Mēs taču

zinām, ka Vidzemes ražas ir ievērojami zemākas nekā Zemgales

ražas, no kā slēgums tāds, ka no visas Latvijas varēja

eksportēt patiešām ļoti daudz labības un citu lauku ražojumu.

Kurzemes hercoga domēnu valde izdeva 1663 g. rīko-

jumu visām hercoga domēnām, ka visi eksportējamie ražo-

jumi (linsēklas un sinepes) jāsūta priekš Miķēliem uz Lie-

pājas vai Ventspils ostām. Šis rīkojums ir obligātorisks
nevien hercoga domēnu pārvaldes orgāniem, bet arī visiem

pārējiem šo apgabalu saimniekiem — muižnieku muižām

un no viņām atkarīgiem zemniekiem.

Par laukražojumu bagātību Zemgalē liecina A. Grīns

«Krustneša gaitās", kuras aprakstījis mūks Godfruā,

Tionviļas pils kapelāns 1298. g. Te aprakstītas ordeņa

cīņas ar zemgaliešiem pie Tērvetes un Dobeles pilīm, pie
kam sacīts: „Bet brāļi nespēja noturēties šinī, tik bagātīgi

no Dieva svētītā, zemē, kur katra vārpa izdod piecdesmit

un vairāk graudus; jo visa Zemgale vasarā ir kā viens viļ-

ņojošs labības lauks; uu ciemati un muižas tur iraid bez

skaita. Šī ir ļoti liela cilts, un tie varot uzstādīt karā līdz

15,000 vīrus, ja ticēsim kronistam Konrādam, kurš kalpojis
Mežotnē par soģi.

Šie vēsturiskie dokumenti mums neapstrīdami liecina

par Latvijas lielajām lauku ražām, ko apstiprina daudzas

daiņas no visiem Latvijas novadiem par labības bagātību

un lielajiem tīrumiem, par ko lasāms L. I. k. v. 110—1121.p.

Pie tam jāpasvītro, ka angļu sūtņa un Gundlinga ziņo-

jumi, kuri uzrakstīti XVII. g. s., nav tā tulkojami, itkā lielās

ražas attiektos tikai uz minēto laikmetu, kā tādas agrākos

laikos nebūtu bijušas. Latviešu tauta, tajā laikā bij jau

četrus gadusimteņus pārcietusi vācu iebrucēju iespaidu, kurš

stiprā mērā samazināja viņas lauksaimniecības kultūru un

ražošanas spējas. XVII. g. s. latviešu lauksaimniecības kul-

tūras stāvoklis bij tikai agrāko laiku ziedošās lauksaimnie-

cības beigu cēliens, atliekas. Nevar ne mazāko šaubu būt
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par to, ka agrākos laikos, neizslēdzot arī sirmo senātni Lat-

vijas lauku ražas bijušas ievērojami augstākas, un ar to

citu zemju ražas nevarēja sacensties.

Būtu vēl jāpiezīmē pie Gundlinga ziņojuma par 29655

lastēm labību, linu — un rāceņu sēklu eksporta, ka, droši

vien, šis skaitlis ņemts no Rīgas eksportēto ražojumu grā-

matām. Ja tas tā nebūtu, tad Gundlings būtu minējis no-

apaļotu skaitli: 30.000 lastes. —

C. Labības malšana.

Daiņās daudz un dažādās variācijās skaistā veidā ap-

dziedātas māju maltuves un roku dzirnavas, kuras bij atro-

damas katrās mājās. Māju dzirnavu plašā izplatība gan

būs attiecināma uz mūsu senču kultūras sagraušanas laik-

metu, kad latviešu tautas verdzinātāji mūsu tautas bagātību

bij paspējuši iznīdēt un bagā.os latviešus bij paguvuši

pārvērst übagos.

Bet mums ir laba daļa tautas dziesmu atlikusi no

senākiem, labākiem laikiem, un tanīs apdziedātas prāvāku

apmēru malšanas iestādes — sudmalas. Šajās dzinējs spēks

nenāca no cilvēka rokām, bet tika izmantoti vējš vai ūdens.

Samērā maz mūsu daiņās apdziedātas vēja dzirnavas, bet

labi dandz daiņu ir par ūdens dzirnavām.

Par ūdens dzirnavām daiņas iesūtītas no Bauskas,

Valkas, Cēsu, Rīgas, Rēzeknes, Ventspils un Kuldīgas ap-

riņķiem, tā tad pavisam no 7 apvidiem, kas pierāda šādu

dzirnavu plašo izplatību.

Ka šīs ierīces bijušas sastopamas nevis nabadzīgās,
bet gan bagātās saimniecībās, tas redzams no sekošas daiņas.

D. 3698: Kas kaitēja bajāram
Aiz Ventiņas nedzīvot:

Vējiņš vētē rudzus, miežus,

Ūdens dziernas ritmā.

No sudmalu daiņu teksta nav saskatāms, ka te būtu

domāta kāda plašāka — rūpniecības ietaise, viņas bij do-
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mātas pašu māju vajadzībām, pašu ērtībām. Plašākās saim-

niecībās tās arī bija nepieciešamas. Tas bija iespējams, ja

tauta bij pāttikuse, bagāta; kad bagātības vairs nebija, arī

plašākās saimniecības bij iznīcinātas, tad par tādām ierīcēm

nebij arī vairs ko domāt.

l oģiskais secinājums ir tāds, ka sudmalu daiņas at-

tiecināmas uz seniem laikiem, iekams mūsu tauta nebij

iepazinusēs ar «kultūras trēģeriem" — vācu virskungiem.

Ka vācu virskundzības laikos nevarēja latviešu saim-

niecībās rasties īpašas dzirnavas, uz to aizrāda mūsu jau-

nākie laiki, kad vācu kungi aizliedza zemniekiem savās

saimniecībās ierīkot sudmalas un šo noteikumu ieveda lī-

gumu kontraktos pie zemnieku māju pārdošanas.

īpatnējā augkopība

1. Rudzi.

Senlatvijā visplašāki koptais druvu augs bij rudzi.

Pie tāda slēguma jānāk, sekojot senlaiku daiņām. 5 mito-

loģiskās daiņās sastopam aprādītu miežu audzēšanu, bet 26

daiņās ir runa par rudzu sēšanu un rudzu laukiem. Tamdēļ

aplami sacīt, ka senlatviešu parastākais labības augs ir mieži,

patiesībā rudzi bijuši visvairāk kultivētais druvas augs. Par

rudzu lauku plašumu liecina sekojošas senās daiņas.
D. 29897: Pupu ziedu mans zirdziņš,

Baltu putu iemaviņi;

Tas būs labs Dieviņam

Apjāt manu rudzu lauku,

un D. 32561: Tev, Dieviņ, labs zirdziņš,

Apjāj manu rudzu lauku.

Tev, Laimiņa, plata sagša,

Apsedz manu govu dārzu.

Plaši izplatīta ir D. 27908:

Ai rudzīti, rogainīti,
Tavu dārgu akotiņu,

Tevis dēļ Vāczemē

Zelta naudu kaldināja.
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Daiņu valodā vārds „Vāczeme" jāsaprot, ka tas no-

zīmē «ārzemes". Tas ir jaunāko laiku iespaids, itkā visas

ārzemes būtu jāsaprot zem vārda „V3czeme"*. Senākos

laikos „Vāczemes" vietā, droši vien, būs bijis kāds cits

vārds, kurš vēlāk no daiņu teicēju atmiņas izzudis. Tā kā

ar Rīgas nodibināšanu stipri nāca tautas mutē vārds „Vāc-

zeme", — tad arī izskaidrojams, kamdēļ pēdējais vārds

daiņu teicējām kļuvis tik populārs.

Vispār jāpiebilst, ka Rīgas nodibināšana un nostipri-

nāšanās latvju tautas dzīvē daiņās izdarījusi veselu apvēr-

sumu un sajaukusi mums, savā ziņā, daiņu pareizo novērtē-

jumu senuma zir/ā. Bet nevajag ļaut maldināties no Rīgas

vārda daiņās. Jāskatās ar pareizu uztvērumu uz daiņu sa-

turu lauksaimnieciskā ziņā.

Daiņas par zelta naudas kaldināšanu mums noteikti

aprāda par labības eksportēšanu, apstiprina archaioloģiskos
izrakumos atrasto vērtslietu importu, kā pretvērtību par eks-

portētiem lauksaimniecības ražojumiem. Uz archaioloģisko
izrakumu pamata nevaram nekādu slēgumu taisīt, kas īstenībā

no Latvijas ražojumiem ticis eksportēts, bet, uz daiņu aprā-

dījumiem atsaucoties, varam noteikti sacīt, ka eksportēta

labība un lini (linsēklas) kā arī kaņepāji. Tas saskan arī

ar vēstures ziņām. Gundlings ziņo, ka no Vidzemes nāk

30C0 lastes rudzu; reizā ar to ir minēti no labībām kvieši un

no šķiedru augiem lini un kaņepes.

Dainās ir vairāk aprādījumu par rudzu vešanu uz Rigu
un Jelgavu. Tas nav jāsaprot, ka rudzi būtu bijuši vaja-

dzīgi tikai šo pilsētu iedzīvotāju pārtikai. Tanīs laikos iedzī-

votāju minētās pilsētās nebija daudz, kamdēļ arī viņu pār-
tikai nebija daudz rudzu vajadzīgs. Rudzu ievedums šeit

bij vajadzīgs pa galvenai tiesai eksportam.

Ka senlatvieši sevišķu vērību piegriezuši rudzu sēklas

graudu izlasei, to skaisti illustrē 2 daiņas.

D 11917: Kas no rudzu gar' auguma,

Ka nav laba briedumiņa ?



85

Kas no daiļa tēvu dēla,

Kad nav gudra padomiņa ?

un viņai radniecīgās

D 11918: Kas no rudzu garumiņa,
Kad nav laba briedumiņa ?

Kas no puiša daiļumiņa,
Kad nav laba tikumiņa ?

Šās pašas daiņas 2. variants papildina šo jautājumu:

Kas no lielas rudzu vārpas

Kad nav laba briedumiņa?

Ka šis uzskats bijis vispārīgs, sastopams visā Latvijā,

to apliecina tas fakts, ka abas daiņas — kopā 118— izpla-

tītas pa visiem Latvijas novadiem. Šis lielais daiņu dau-

dzums savukārt pierāda, ka viņās izteiktā doma ir senus

laikus atpakaļ radusēs.

Attiecībā uz rudzu 'kultivēšanas jautājumu, īpatnēja

nozīme rudzu vārpas attīstīšanas gaitā ir daiņai:

D. 28128: Ziedi, ziedi, rudzu vārpa,

Deviņām (i) ailiņām,

Mans bāliņš klēti cirta

Deviņiem (i) arodiem.

Še sakopotas pavisam 32 daiņas no Krustpils, Cēsu,

Valkas, Aizputes, Bauskas, Jaunjelgavas, Ilūkstes, Daugav-

pils, Rēzeknes un Ludzas apriņķiem.

Apzīmējums „ailiņārn" ir mainīgs.

Par .ailiņām" aprāda 7 daiņas no Daugavpils apr., 2

daiņas no Jaunjelgavas, un pa 1 daiņai no Ilūkstes, Rē-

zeknes un Ludzas apriņķiem; par .eiliņām" 2 daiņas no

Daugavpils apr. un 1 daiņa no Cēsu apr.; par „stariņām"

1 daiņa no Cēsu apr.; par „kantītēm" i daiņa no Valkas

apr.; par „kantiņām" 1 daiņa no Cēsu apr.; par «rindiņām"
4 daiņas no Aizputes apr.; par .škandurēm" 1 daiņa no

Bauskas apr., par „reizītēm" 2 daiņas no Jaunjelgavas apr.

un 1 daiņa no Ilūkstes apr.; par «kārtiņām" 1 daiņa no

Jaunjelgavas apr.
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Daiņas 1 variantā:

Audz, rudzīti rogainīti,

Deviņām ieliņām,

Es uzcirtu sav' klētiņu

Deviņiem apcirkņiem.

3. variantā: Ziedēj' viena rudzu vārpa

Deviņām rindiņām ;

Mans brālītis klēti taisa

Deviņiem apcirkņiem.

Šajās daiņās aprādīta mums tagad nepazīstama rudzu

šķirne ar 9 graudu rindām. Šo apzīmējumu iztulkot kā

vārdu rotāju, — mums tautas dziesmās bieži figurē deviņi —

tomēr nepienākas, jo pārāk plaši izplatīts aprādījums par

deviņām ailiņām — deviņām graudu rindām, dažādos ap-

vidos ar savu īpatnēju apzīmējumu. Jaunjelgavas apriņķī
tam pat ir 4 atsevišķi nosaukumi viņu dažādos pagastos.

Ja tāds apzīmējums būtu sastopams nedaudzās, sacīsim

2 vai 3 daiņās, tad varētu to uzskatīt kā nenozīmīgu vārdu

rotaļu, bet ja tas sastopams 32 daiņās, tik dažādos novados,

tad tas nav tukša vārdu rotaļa.

No svara ir tas apstāklis, ka šai parādībai nevien da-

žādos — plašākos novados, bet ta paša novada nelielos ap-

vidos, ka Jaunjelgavas dažādos pagastos, ir doti savi apzī-

mējumi, tad to varam uzlūkot kā drošu pierādījumu, ka tur

ir bijusi tāda īpatnēja rudzu šķirne.

Mums tamdēļ ir dibināts slēgums, ka Senlatvijā bijusi
tāda īpatnēja, citur nepazīta rudzu šķirne, kura senāk Lat-

vijā varēja attīstīties, jo no citurienes rudzus neieveda.

Vēlākos laikos, īpaši pēc vāciešu iebrukuma, ienāca Latvijā
citas Eiropas rudzu šķirnes, ar kurām senie Latvijas rudzi

saziedēja, izvirta un zaudēja savu īpatnību.

Rudzu plašā un izkoptā kultūra latviešu tautai node-

rēja kā bāze saimnieciskās dzīves attīstībai. Rudzi noderēja
nevien pašiem kā maizes labība, bet arī kā tirgus prece,

kuru veda uz pilsētām un sūiīja uz ārzemēm, lai iegūtu no

turienes zeltu un sudrabu
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2. Kvieši.

Ka kvieši pieder pie senatnē kultivētiem labības augiem,

par to liecina Saruma pilskalna (Cēsvainē) izrakumi. Tur

izrakti labi attīstīti kviešu graudi, pilnīgi pārogļojušies, kas

tur gulējuši 2000 gadus. Dažās grāmatās nepareizi šie

graudi apzīmēti par miežu graudiem. Izrakto kviešu graudu
veids un uzbūve ir pilnīgi saskatāmi, un neatliek vietas ne

mazākām šaubām, ka tie patiešām kviešu graudi. Attiecīgā
ekspedīcija, kura min. izrakumus izdarīja, bija kļūdījusēs,
izrakto graudu šķirni apzīmējot par miežiem. Viņu atzi-

numu bij uzķēruši pārs zinātnieku un literātūrā šie graudi

iekļuvuši kā mieži.

Tā kā kviešu graudi gulējuši pāri par 2000 gadiem
zemē un uzrāda pilnīgu graudu veidu, tas liecina, ka kviešu

kultūra jau bijuse sen sastopama Latvijā. Labi attīstīti

kviešu graudi varēja rasties, ja šī kultūra jau ilgus laikus

pastāvējusi. Pielaist domu, ka kvieši būtu Sāruma pils-
kalnā iekļuvuši no citurienes, būtu pavisam aplami, jo Lat-

vijā senos laikos nav nekādi labības ievedumi notikuši.

Tā tad šos kviešu graudus varēja vienīgi uz vietas izaudzēt.

Aizrādīšu šajā vietā uz Anss Lercha-Puškaiša «lat-

viešu tautas teikās un pasakās" VII. sējumā

1177. un 1178. 1. p nostāstu par Blīdenes pagasta saimnieku

Pampi un viņa sakaru ar velnu, ka tie kviešus sējuši Jāņu

kalnā. Velns uzaris agri pavasarī Jāņu kalnu, un Pampis

iesējis tur kviešus.

Tātad tie ir bijuši vasaras kvieši. No tā tai-

sāms slēgums, ka vasaras kvieši bijuši jau senātnē latvie-

šiem pazīstams un piekopts kultūras augs.

Par kviešu eksportu ziņo Gundlings, savā daudzkārt

minētā grāmatā (II sējumā 382. un 383. 1. p.). Viņš saka,

ka no Vidzemes nāk 3000 lastes rudzu un 2000 lastes kviešu ;

tā tad rudzu tikai 1000 lastes vairāk nekā kviešu.

Daiņās kvieši nav minēti kā «naudas labība" — tā

tad nav aprādīti kā eksporta prece. Nedaudz daiņās ir gan

minēta kviešu vešana uz Rīgu, kā tirdzniecības priekšmets.
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Tas varētu būt noticis samērā jaunākos laikos, ar ko stāv

sakarā Gundlinga aprādījums par kviešu eksportu.

Gundlinga ziņojums, ka rudzu vairāk eksportēts nekā

kviešu, zināmā mērā saskan arī ar daiņu aprādījumiem par

šo abu labību kultūru apmēriem. Par rudzu kultūras plašu-

miem mums daiņās daudz aprādīts, ko par kviešu kultūru

nesastopam. Par rudzu sēklas rūpīgu izkopšanu daiņas

mums sniedz aprādījumus, bet par kviešu sēklas izkopšanu
nekā nesaka.

Kviešu kultūra gan visas Latvijas novados pazīstama

un piekopta, bet ne plašos apmēros, — tā sakot, savām

vajadzībām; senais latvietis viņai piegriezis mazāk vērības,

kvieši viņam nav bijuši «naudas labībiņa".

3. Mieži.

Gundlings savā ziņojumā par Vidzemes eksportētām

labībām un citiem lauku (šķiedru) augiem nav nekā minējis

par miežiem. Vairāk nekā 100 gadus agrāk Mūllers, raks-

tīdams par rijas iekārtu, saka, ka no rijas iegūta «labība

nav mazāk parocīga un teicama (tūchtig) sēklai un iesalam.

Un tā kā viņa ir labāki izturīga, viņu graudus izved uz

Spāniju un Indiju."
Graudu šķirne nav minēta, bet iet runa par iesalu, tad

tas jāsaprot, ka te domāti mieži, kurus izmanto iesala

pagatavošanai.

No tā redzams, ka 1584. g. no Latvijas mieži ir eks-

portēti, vismaz no Kurzemes, kuras lauksaimniecību Mūllers

apraksta. Varētu arī būt, ka miežu eksports pēc tam ir

apstājies; vismaz 100 gadus vēlāk, mieži vairs neparādās

kā eksportējama labība no Rīgas ostas. Dažādo lauku augu
kultūras apmēri jau ar laikiem varēja grozīties, ārējiem —

politiskiem un zociāliem — apstākļiem mainoties.

Daiņas apdzied plašos apmēros miežu kultūru, zināmā

mērā tā tuvojas rudzu kultūrai; pie tam tautā viņai piešķirta
liela ievērība, to apliecina daiņa par «miežu arājiņu", kas

par rudzu arājiņu nav sacīts. Par miežu vešanu uz Rīgu

pārdošanai ir arvienu kopēji ar rudzu vešanu aprādīts.
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Bet mieži nav daiņās apzīmēti kā «naudas labībiņa",

tamdēļ arī nevaram no daiņu aprādījumiem izlobīt norādī-

jumus, ka mieži būtu eksportēti. Tā tad šajā ziņā nav

saskaņas ar vēsturiskām ziņām.

4. Auzas.

Auzu kultūra bijusi visā Latvijā sastopama un pie tam

plašos apmēros. Ka auzas būtu eksportētas, par to nav

nekādu ziņu vēstures aprādījumos. Arī daiņas neaizrāda uz

auzu eksportu, tāpat arī nekā nesaka par tirdzniecību —

auzu vešanu uz pilsētām (Rīgu), kā tas ir ar citām labību

šķirnēm

Tā tad auzas visos Latvijas novados audzētas vietējām

vajadzībām, — nospiedošā daudzumā zirgu barībai. Auzas

un āboliņš bijuši galvenā zirgu barība, kā tas aprādīts ļoti
daudzās kumeliņu daiņās.

Neskatoties uz auzu vienīgi vietējo patēriņu, mēs tomēr

Tedzam laukkopja lielo ievērību pie auzu graudu izkopšanas.

To mums apliecina

D 11909: Kas auziņas garumiņ',

Kad nav laba briedumiņa ?

Kas bajāra meitiņām(i),

Kad nav laba tikumiņa?

Varēja, varbūt, iedomāties, ka senais latvietis būtu

savu lauku augu kultivēšanas darbā piegriezis lielu vērību

tikai to labības sēklas graudu izkopšanai, kuras viņš eks-

portēja, lai iegūtu vairāk ārzemes valūtas. Bet no auzu

graudu kultivēšanas mēs redzam, ka šāds motīvs nav bijis

viņa pamudinātājs sēklas izkopšanas jautājumā, bet gan

vispārīgi tas, ka viņš pareizi izpratis augstās kvalitātes graudu
vērtību arī savā saimniecībā.

5. Griķi.

Pēc daiņām griķu kultūra Latvijā viscaur sastopama,

cik vērojams, diezgan prāvos apmēros, lai gan nesasniedz

tos apmērus, kā citi druvu augi; griķu nozīme Latvijas
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lauksaimniecībā nav diez cik liela. Ka griķi būtu eksportēti»

par to nav nekādu norādījumu. Nav arī aprādīts, ka griķu

izkopšanai būtu tāda vērība piegriezta kā citiem druvu augiem.

Pēc H. Vernera aprādījumiem griķi viduslaiku beigu

posmā ievesti Eiropā no Āzijas; tādēļ pieņemams, ka tajos

laikos griķi sākti kultivēt arī Latvijā. Ka griķi uzlūkoti par

veselīgu barību kopā ar kazu pienu, to mums aparāda 8

daiņas (visas no Vidzemes augstienes), sakopotas D 2957.

Vienai no tām šāds teksts:

Dziedi, dziedi, griķu putra,
Tai vajaga kazu piena,

Kurš puisītis (meita) nevesels,

Tam būs būt veselam.

Vēlākos laikos griķa kultūra sāka izzust, kad īsteni? —

tas nav nosakāms. Jaunākos laikos griķu audzēšana pie

mums Latvijā gandrīz galīgi izzudusi. XVII. g. s. Kurzemes

zemniekiem nodevu sarakstos hercoga domenās, vēl minēti griķi.

Jāpiezīmē, ka vācieši vēl XVII. g. s. griķus apzīmē ar

no latviešiem patapinātu vārdu „gricken".*) Tai pašā laikā

viņi sīpolus apzīmēja „cipolen", kas arī no latviešiem pata-

pināts vārds.

Par pākšu augiem: zirņiem, pupām man nav nekādu

papildinājumu pie tiem aprādījumiem, kas sniegti L. 1. k. v.

I daļā no 148.-153. 1. p.

6. Rāceņi.

Plašāki par rāceņu kultūru rakstīts I nodaļā: „Kad

sākusēs Senlatvijas lauksaimniecības kul-

tūra?" Tur redzam, ka rāceņi Senlatvijā audzēti jau lauk-

saimniecības kultūras pirmlaikos, un viņu kultūra darījusi
lielu iespaidu citās Eiropas valstīs ar to, ka rācenis bijis

pirmais sakņu augs Eiropā. Vispār zināms, ka lauksaim-

niecības kultūras attīstībā sakņu augiem ir dziļš iespaids.

*) Sal. Hahn „Die bāuerlichen Verhāltnisse

auf den herzogl. DomānenKurlandsim XVII un d XVIII

Jahrhundert."
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Rāceņu kultūra tajā ziņā sevišķi ievērojama Senlatvijā,
ka senlatvieši rāceņus izkopuši par ļoti svarīgu lauksaimnie-

cības kultūras augu, ņemot kā izejas materiālu sīko savvaļas

sakņu augu, kurš bij sastopams kā lauku nezāle. Ar rāceņu
izkultivēšanu senlatvieši Eiropā ir radījuši jaunu lauksaim-

niecības kultūras augu ar lielu vērtību.

Senlatvieši ir arī vēl otru kultūras augu Eiropai devuši

— āboliņu. Tomēr, šis kultivēšanas darbs ir daudz vien-

kāršāks, jo kultūras āboliņš daudz neatšķiras no sava sav-

vaļas veida. Bet rāceņu kultivēšanas darbs ir daudz sarež-

ģītāks, jo kultūras rācenim ir gluži citāds veids un īpašības
nekā viņa savvaļas priekštecim (izejas veidam). Šajā kulti-

vēšanas darbā senlatvietis pierādījis savas ģeniālās spējas.

No Gundlinga ziņojuma dabūnam skaidrību par rāceņu

sēklu eksportu un no daiņām aprādījumus par rāceņu plašo

kultivēšanu Latvijas druvās, kā arī par izaudzēto rāceņu sakņu

eksportu.

7. Sinepes.

Par sinepju kultūru Vakar-Eiropā //. Verners raksta,

ka sākot ar 1843 g. viņas Anglijā ir audzētas un no turie-

nes tās drīz vien iekļūst Vācijā. Ka Latvijā sinepju kultūra

pastāvējusi vairāk nekā 250 gadus agrāk, tas redzams do

AI Dovnar-Zapolska ziņojuma, ka 1590. g. Limbažu novada

zemnieki nodevuši no viena arkla — kungu tiesai — «riek-

šavu sinepju."

Pēc Hahna ziņām 1663. g. Kurzemes hercoga domē-

nām no Zemgales novada sinepes zemniekiem bij jānodod

hercoga pils vajadzībām, bet Kurzemes novada zemniekiem

sinepes jāaizved uz Ventspili, no kurienes viņas jānodod

kuģiem.
No šī ziņojuma redzam, ka sinepes Kurzeme ir ekspor-

tējusi. Kādos daudzumos? — tas nav nekur aprādīts.

Daiņās aprādīts, ka sinepes bijušas plaši izplatīts kul-

tūras augs Latvijas novados, lai gan par kultūras plašumu

— lauku augu starpā nav aprādījumu; tāpat arī nav nekādu

aprādījumu, kas liecinātu par sinepju eksportu.
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Kā zināms, sinepju kultūra Latvijā jaunākos laikos

nav vairs pazīstama. Kad viņa īsteni izzudusi — mums

nav noteiktu pieturas punktu. Tas pats sakāms aiī par

sinepju kultūras sākumu. Tikai tikdaudz zināms, ka viņu
kultūra pie mums sākusēs daudz agrāk nekā Vakar-Eiropā.

Sinepes nepieder pie tiem druvu augiem, kuriem Lat-

vijas lauksaimniecības kultūrā būtu liela nozīme bijusi.

Par magoņu kultūru man nav nekādu papildinājumu

pie L. 1. k. vēstures I daļas, kur tā aprādīta no 157.—162. lp.

8. Lini.

Ka lini ir Senlatvijā kultivēts druvu augs, jau sen-senos

laikos, to pierāda mūsu teikas. Še aizrādīšu uz šādu teiku.

«Mūsu tautas teikas un pasakas" 111, izdotas no

R. L. B. Derīgu Grāmatu nodaļas (Ne 198) Rīgā 1909. g.,

7. lap. p. N° 3 ir šāds nostāsts „Lins".

Rijā, satiekoties ceļiniekam ar velnu, ceļinieks uzdo-

das sevi par «linu" un stāsta velnam, kas viņam jāizcieš
sekojošā kārtā.

„Es augu ar tūkstošiem kopā; zeme — mūsu māte

— sniedza mums uzturu bez kādiem pūliņiem, un mēs

bijām līksmi un līgojāmies zem zilām debesīm spožā sau-

lītē. Te usbruka mums nespārnoti divkāji, atrāva mūs no

mūsu mātes, nocirta mums galvas, s'īcināja mūs dīķos, tad

veda mūs uz lauku un izklāja mūs uz rugājiem. Tur mums

bija jāsalst aukstā laikā zem plikām debesīm nedēļas sešas.

Pēc tam, kad bijām iztīlāti bijuši, mūs ielika rijās. Tad

mīstīs un lauzīs mūsu kaulus mīstīklās, liks mūs uz kulstavu,

sitīs ar braukli, sukās uz spicām, smailām adatām, vērps,

audīs, šūs mūs, novalkās un noplēsīs, ka lupatas vien atliks,

tās tad atkal salasīs, izmiekšķēs un putrā sasitīs."

Teikas sākumā attēlota rija, kurā lini bijuši iesērti;

ceļinieks ienācis rijā, uzlikās uz sēra un gulējis drīz saldā

miegā. Te, — kur gadījies, kur nē — neilgi ap pusnakti

;bij velns klāt un prasīja gulētājam : .Kas tu tāds esi?" Uz
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to gulētājs atbildējis „lins" un pēc tam sācies stāsts, kas

linam jācieš.
Kas attiecas uz pēdējo aprādījumu, ka lupatas „atkar

salasīs, izmiekšķēs un putrā sasitīs," tad tas zīmējas uz papīra

izgatavošanu no linu lupatām.
Varētu pieņemt, ka šis aprādījums par papīra izgata-

vošanu būtu pielikts klāt jaunākos laikos. Ka vecās māmiņas
— teiku stāstītājas — būtu pazinušas papīra fabrikāciju,
nav ticams. Ka mūsu tautas plašākos slāņos nav pazīstami

papīra pagatavošanas paņēmieni, ir saprotama lieta; tamdēļ

nevar pieņemt, ka minētais aprādījums būtu izskaidrojams
kā jaunāko laiku piemetinājums pašai teikai.

Tamdēļ jāpieņem, ka visa šī teika zīmējas uz sena-

jiem laikiem. No tā var secināt, ka Senlatvijā bijusi pazīs-

tama arī papīra fabrikācija. Citādu aprādījumu par seno

laiku papīra fabrikāciju gan mums līdz šim nav.

Ka liniem kā kultūras augam ar plašu saimniecīgu

vērtību, Latvijas lauksaimniecībā bijusi liela nozīme, tas

sīki apradīts L. 1. k. v-res I daļā no 162.— 179. I. p. Daiņās
linus apzīmē kā «naudas augu" — tā tad kā eksporta mantu,

bet pie tam domāti gatavi lini, t. i. linu šķiedra. Par linu

sēklām kā par tirdzniecības priekšmetu, daiņas nekā nesaka.

Ka daiņās nerunā par linu sēklām, tas būs šādi iz-

skaidrojams. Daiņās dzīvi attēloti tie priekšmeti, kuri pra-

sīja no tautas daudz enerģijas. No liniem daudz darba

spēka prasīja viņu šķiedras sagatavošana uu pārstrādāšana

— tautas enerģijas patēriņa —, tamdēļ arī šo jautājumu

daiņas ļoti daudz apdzied. Linu sēklas prasīja attiecīgi maz

tautas daiba spēka tēriņa (otrādi nekā tas pie stiebru augiem

— labībām), kamdēļ arī visu uzmanību aizņēma linu šķiedas

sagatavošana. Tā ka pēdējai bij liela tirgus vērtība (otrādi
nekā pie labībām — stiebru augiem), tad arī nav brīnums,

ka taisni par to daiņās dziedāts, kamēr linu sēklas itkā pa-

visam piemirstas.

Ka Latvijas linsēklas ieguvušas lielu nozīmi Vakar-

Eiropā, par to mums dod liecību Gundlings. Ka Vidzemes

linsēklas ieguvušas Eiropas clavu, pa lielai tiesai izskaidro
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jams ar latvieša rijas iespaidu. Rijā kaltēja linsēklas, caur

ko viņas ieguva lielu izturību un dīgšanas enerģiju, ieguva

īpašības, kuras pārspēja visu citu zemju sēklu īpašības.

Par linu sēklu eksportu Gundlinga ziņojums L. 1. k.

v-res I daļā 178. I. p. minēts, skaitļus neuzdodot. Papil-

dinājumam še varētu aizrādīt uz vina II grāmatu 377. 1. p.,

kur sacīts, ka uz Franciju ikgadus aizsūta par 30000 dāl-

deriem (t. i. 15000 pūru) linu sēklu. Bet tās pašas grā-

matas 382. 1. p. sacīts, ko no Rīgas izved 210C0 birkavulinu.

Par linsēklu eksportu no Kurzemes hercoga domēnam

aprādīts agrāk minētā Maliņa grāmatā. Saskaņā ar 1663. g.

rīkojumu zemniekiem jānodod linsēklu no 1 arkla 1 pūrs ;

linsēklas jānodod priekš Miķeļiem Liepājā vai Ventspilī.

No minētiem aprādījumiem redzams, ka lini — šķiedra

un sēklas — Latvijā bijuši tas druvu augs, par kuru ieplūdis

daudz ārzemju valūtas. Tajos laikos, uz kuriem attiecas

minēto vēsturisko ziņu autoru aprādījumi, ārzemju valūta

gan ieplūda vācu virskungu kabatās, neskarot latviešu zem-

nieku labklājību. Bet tā ka minēto ražojumu eksports nav

sācies XVII. g. s, bet gan daudz agrāk, kad latvieši vēl

bij brīvi, — tad iegūtā ārzemes valūta nesa arī latviešu

lauksaimniecības kultūrai svētību.

Šajā vietā lieku reizi jāaizrāda, ka Senlatvijas lauk-

saimniecības kultūras sabrukums sākās drīz pēc Latvijas

okupēšanas, jo vācu virskungi nebija spējīgi, caur savu rīcību,

latviešu lauksaimniecības kultūru noturēt uz agrākās attīstī-

bas pakāpes. Tā tad XVII. g. s. eksports bij tikai agrāko
laiku atliekas. Agrākos laikos lauksaimniecības kultūras ra-

žojumu eksports, bez šaubām, bijis daudz reizes augstāks.

Beidzot vēl aizrādīšu uz L. 1. k. vēstures I d. 164 l.p.

citēto daiņu 28371,4

Ikkuram puisēnam
Pa siekam linu sēju,

Lai tie mista, lai pārdeva,
Lai pērk cauņu cepurītes.
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Šai dainai ar analogu saturu arī ir vēl citas, kurās

sastopam to ideju, kura likta zemkopju jaunatnes — maz-

pulku — nodibināšanas pamatā. Līdz šim uzskatīja, ka

mazpulku skaistā ideja būtu izgudrota nepilnus 40 gadus

atpakaļ Amerikā un no turienes atvesta Eiropā No daiņām

redzams, ka mazpulku pamaiideja jau daudzus gadu simte-

ņus agrāk bij Latvijas zemnieku galvās radusēs.

9. Kaņepes.

Kaņepes ir otrs Latvijā piekoptais šķiedru augs. Dai-

ņas kaņepes aprāda visos Latvijas novados, bet gan ne tik

plašos apmēros kā linus. Tomēr kaņepes minētas ari kā

tirdzniecības augs, analogi liniem, lai gan kaņepju kultūra

mazāk apdziedāta nekā pēdējā, tā kā kaņepju kultūrai ma-

zāka nozīme latviešu tautas saimnieciskā dzīvē, nekā liniem.

Ka kaņepju sēklas eksportētas, lasāms Gundlinga ziņo-

jumā: „Ir pazīstams, ka visā pasaulē nav tik labu linu un

kaņepju sēklu kā Vidzemē." Tomēr par eksportēto

kaņepju sēklu daudzumu, kā tas par linsēklām sacīts, nav

nekādu aprādījumu.

Citādi tas ir ar eksportēto kaņepju šķiedru. Gundlings
savā II grāmatā 382. 1. p. saka, ka no Rīgas izved 91000

birkavu kaņepju; reizā arto ir sacīts, ka linu eksports Rīgai
ir 21000 birkavu.

Te redzams, ka kaņepju eksports no Rīgas ir vairāk

nekā 4 reizes lielāks par linu eksportu. Mēs te saredzam

pretrunu daiņām, kuras mums aprāda plašāku linu nekā

kaņepju kultūru.

Izskaidrojama šī parādība tādā kārtā, ka senākos lai-

kos, kurus apdzied daiņas, kaņepju kultūrai latviešu lauk-

saimniecības kultūrā bijusi šaurāka nozīme nekā linu kul-

tūrai. Vēlākos, — vācu virskundzības iespaida laikos —

apstākļi ir mainījušies: kaņepju kultūra gājusi vairāk pla-

šumā, bet linu kultūra sašaurinājusēs.
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Zināma analoģija ir saskatāma arī ar rudzu un kviešu

kultūrām. No Gundlinga ziņojuma redzams, ka rudzu

eksports ir tikai par lOOOlastēm lielāks nekā kviešu eksports

(Sal. īpatnēja augkopība 2. «kvieši"), bet pēc daiņām iznāk

tā, itkā kvieši nemaz nebūtu eksportēti Tā tad daiņās

tēloti senāki laiki un viņu lauksaimniecības kultūru plašumi.
Vēlākos laikos, uznākot Latvijā dziļām iekārtas maiņām,

radās arī pārgrozības lauksaimniecības kultūras augu kop-
šanas apmēros. Tādā kārtā izskaidrojamas minētās nesa-

skaņas starp daiņu aprādījumiem un vēstures ziņām.
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IX.

Pļavkopība.

Pļavkopības attīstības vēsturē liela nozīme ir izkaptij.
Bez izkapts mēs nevaram iedomāties parastajās sausajās

pļavās zāles nopļaušanu. Tā tad īstās pļavkopības attīstība

vedama sakarā ar tiem laikiem, kad izkapts bija izgatavota.

Pēc archaioloģiskiem izrakumiem spriežot, pirmās izkaptis

konstruētas ap 4. vai 5. gadu simteni pēc Kristus.

Pēc teikām spriežot, izkapts bijusi jau iepriekš šiem

laikiem pazīstama. Aus Lercha-Puškaiša «Latviešu tau-

tas teikās un pasakās" 111 d. no 1169.—1173. 1. p.

lasāmi nostāsti par pļavu pļaušanu ar kaltu, cirpi un izkapti,

kurus lietojuši Dievs un velns pļavu pļaušanā. Teikas,

kuras aprāda, ka viņi lietojuši kaltu un izkapti ir iesūtītas

no Pērzes apgabala, Vīkstenes pagasta (Kurzemē), Druvienes,

Kokneses, Lubejas, Liezeres un Grīvas. Pie tam Dievs

lietojis kaltu, bet velns izkapti. No Jaun-Brenguļu Dzos-

niekiem — Dievs licis kalējam nokalt lielu dūci, bet dūča

gals dūries zemē, caur ko pļaušana nav veikusēs, — bet

velns no kaimiņu šķūņa nozadzis izkapti. No Rāmuļu

Jaun- Ķēšiem — Dievam cirpis, bet velnam izkapts.

Daiņas mums maz saka par siena pļaušanu, kas zīmē-

tos uz seniem laikiem. Aizrādīšu uz D. 28607, var. 2 (no

Daugavpils apr.):

BrOļeņ, tava zīdu pļava

Treju kungu rūbežūs;

Kod īdams sīna pļautu,
Jūzis zoļu zūbiņenu.

Šajā daiņā minētais zaļais zobentiņš norāda uz seniem

laikiem.

Daiņās par siena pļaušanu sastopam maz aprādījumu,

kuri zīmētos uz senajiem laikiem. Minēšu še mitoloģiska

satura daiņu, kura aprāda siena pļaušanu: D. 33893:
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Purva putni sienu pļāva,

Abej' pušu vāle krita,

Saules meita kasītāja
Ar sidraba grābeklīti.

Jau VI nodalījumā, par āboliņa kultūru runājot, dzir-

dējām, ka daiņās sastopami aprādījumi par „ābolaiņām"

pļavām un par «āboliņa" pļavām, no kurām pēdējās nav

jāsaprot kā āboliņa pļavas, bet gan āboliņa druvas, kurās

auga sētais (kultivētais) āboliņš.

Tagadējos apstākļos mēs gan nereti varam sastapt

īstās — dabīgās — pļavas ar bagātīgu āboliņu mauru, kas

izskaidrojams, ka pļavas mēslo ar fosforskābi un kāliju.

Senāk pļavas tāda mēslojuma nedabūja, vienīgais, ko pļavas

saņēma, bij appludinājums — tas gan arī bij mēslojums,

bet ne tāds, kas radītu āboliņa augu mauru, jo uzplūdušais

ūdens fosforskābi tikpat ka nemaz neatnesa: zemes fosfor-

skābe ūdenī nešķīst. Mūsu zeme nav arī bagāta ar fosforskābi.

Citās zemēs, kā, piemēram, dažos Krievijas apvidos, kur

atronas fosforitu krājumi zemē, tas ir citādi. Tur no bagā-

tīgā fosforskābes satura augsnē daļa fosforskābes arī atšķīst,

caur ko dabīgos (savvaļas) zāļājos attīstās labs āboliņa maurs.

Bet mums ir citādi apstākļi. Nepareizi ir uz Krievijas,

piem. Permas v. c. guberņām atsaukties un no tā piemēra

atvasināt, ka arī mūsu dabīgās pļavās tas pats būtu sa-

stopams.

Visas mūsu pļavas, kurās divi vai pat trīs reizes siens

pļauts, nevar būt parastās pļavas, kuras nebūtu saņēmušas

mēslojuma. Latvijas augsnes augu uztura vielu ziņā naba-

dzīgas, bez mēslojuma tās nevar vairāk ka vienu siena ražu

dot un pie tam ne bagātīgā apmērā.

Par atālu mums ir vairākas daiņas. Bijušas tādas

pļavas, kurās audzēts atāls ganīšanai, kā arī tādas, kurās

atāls pļauts. Par ganīšanu atālā minēšu D. 28580, kurā

sakopotas pavisam 12 daiņas no 6 apvidiem: Valkas, Val-

mieras, Cēsu, Rīgas, Jaunjelgavas un Kuldīgas apriņķiem:
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Agri pļāvu to pļaviņu,
Tur atauga atāliņš;
Tur palaidu svaiņa zirgu,
Tur bāliņa kumeliņu.

Šās pļavas nevar būt mazvērtīgas — purva pļavas, jo

zirgus parasti ganīja uz āboliņa. Ja uz atāla ganīts, tad

tām vajadzēja būt labām pļavām, ar vērtīgu zāli, kura tuvo-

jās āboliņam pēc vērtības.

Tāpat liecina par labu pļavu, kur atāls pļauts jaunām

telītēm — adienītēm.

D. 16412 Es piesaku tautiņām,

Pļauniet siena atāliņu:
Jaunas vien man telītes,

Atāliņa ēdējiņas.

Nupat citētās daiņās ir aprādītas, bez šaubām, apūde-

ņotas, bet ne parastās sausās pļavas, jo no šām noņemtas

divas siena ražas gadā. Tādas pļavas varēja apūdeņojumu

saņemt dabīgā gaitā pavasaros vai rudeņos pārplūstot. Bet

ja pļava ir trīs reizes pļauta, tad vairs ar dabīgo appludi-
nāšanu nevarēja pietikt, jo no vienreizēja apūdeņojuma

pļava nevarēja tikdaudz mitruma saņemt, kāds vajadzīgs

trijām siena ražām.

Ttīs reizīga pļaušana aprādīta D. 8979 no Kokneses

Trīs reiz pļāvu to pļaviņu,

Smalka siena gribēdama.

Daiņa iesūtīta no Kokneses, kuras tuvumā Daugava

augsti krasti, tā tad dabīgs apūdeņojums nevarēja notikt.

Lai varētu trīs reizes gadā siena ražu noņemt, nepieciešams

bagātīgs augu uztura vielu krājums zemē vai arī pļavas

mēslojums. Pie dabīga appludinājuma varētu uz pļavas
sakrāties prāvs sanašu krājums ar bagātīgu daudzumu augu

uztura vielu tikai tad, ja appludinājums ir liels, dziļš, ilgstošs
un gausi tecējis. Pie straujām upēm tas nav domājams.

Jāpatur arī vērā mūsu attiecīgi īsā vasara, kurā ātri

zālei jāataug; tas iespējams tikai tad, ja pļavu augu rīcībā

ir bagātīgs augu uztura vielu krājums, savienots ar lielu
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mitruma daudzumu. Jaunie zāļu augi prasa lielu daudzumu

mitruma iztvaikošanai un reizā ar to vajadzīgās uztura vielas :

kāliju, slāpekli un fosforskābi galvenokārt.

Trīsreizīgu siena pļaušanu Kokneses apkaimē nevar

izskaidrot ar to, ka pļava būtu atradusies lauka vidū, no

kurienes noskalotas augu uztura vielas bagātīgā mērā, jo

tajā gadījumā vasarā būtu aptrūcies mitruma divu atālu

ataugumam.

Cita izskaidrojuma trīsreizīga siena pļaušanai nav, ka

pļava ir dabūjusi mākslīgu apūdeņo jumu, kurš reizā

pļavu arī mēslojis.

Daiņās aprādīts par siena pļaušanu ezerā un ezera

maliņā, kas norāda mums uz apūdeņotām pļavām. Bet pie

tam nav jāsaprot ka tur iegūtais siens būtu grīslis, purva

siens. Daiņas saka, ka tur pļautais siens domāts jaunu
telišu ēdināšanai, tā tad vērtīgs siens

D. 28703: Pļauju sienu kalniņā,

Pļaun' eze.a maliņā.

Kurš ezera maliņā,

Tas manām telītēm.

Šis tēlojums šādi saprotams: Lejā — ezera maliņā

bijusi apūdeņota pļava ar smalku, labu sienu, kurš izēdināts

jaunajām telītēm («atāliņa ēdējām"). Augstāka pļavasvieta —

«kalniņš" — nebijis apūdeņots, tamdēļ arī tur parastais —

vienreizēja pļāvuma siens, bet «ezera maliņā" izaudzis atāls,
labs jaunlopu siens.

Radniecīgas ezera un ezera malas pļavu daiņām ir arī

tās, kuras runā par siena pļaušanu «jūrā".

D. 28626 : Es savami kumeļami

Krustiem jūras sienu pļāvu,

Krustiem grābu, krustiem vedu,

Krustiem bāzu redelēs.

Daiņa iesūtīta no Jelgavas apr. Liel-Platones. No ta

redzams, ka še nevar rtna būt par to, ka Caiņā minētai

«jūrai" būtu kas kopējs ar faktisko jūru.
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D 28627, 1. variants:

Es savam kumeļam

Krustām jūru sienu pļāvu ;

Kad es jāju māršas vest,

Krustām ceļu vien tecēja.

Še sakopotas pavisam 9 daiņas no Ventspils, Grobiņas,

Aizputes un Talsu apriņķiem.

D. 28628: Es savam kumeļam

Šķērsām jūru sienu pļāvu;
Man nebija kasītāja,

Lai sit vilnis maliņā.

Še sakopotas 8 daiņas no Rīgas, Cēsu apr. un Krustpils.

No visām šīm daiņām redzams, ka «jūras" pļavas ir

saprotamas dabīgā kārtā apūdeņotas pļavas. Viņās iegūtais

siens ir vērtīgs, izēdināts kumeļam, kura parastā rupjā ba-

rība bija āboliņš vai arī tam līdzvērtīgs siens.

Ka Senlatvijā pļavu apūdeņošana bij parasta parādība,

tas viegli saprotams, paturot vērā Latvijas upju bagātību.

Pļavas lietoja arī ganībām, bij ierīkoti sevišķi zāļu aploki

D. 578, 3. variants:

Dziediet, meitas, manu dziesmu,

Ņemiet mani palīgā,
Sieniet manu kumeliņu

Zaļa vara pavadā,

Zaļa vara pavadā

Lielā zāļu aplokā.

Še jāpiezīmē, ka „zaļa vara" t. i. bronsa pavada no-

rāda uz senu seniem laikiem.
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X.

Lopkopiba.

Senlatvijas lauksaimniecības kultūra attīstījusēs, balsto-

ties uz divām lauksaimniecības plašām nozarēm : laukkopību

un lopkopību; abas šīs kultūras gājušas līdztekus, viena

otru atbalstīdamas. Tās attīstijās atkarībā no vietējiem da-

biskajiem apstākļiem: no klimata un augsnes. Noteikti

aprādījumi par laukkopību sniedzās senākos laikos (Piteja

ziņas par riju), nekā par lopkopību. Par pēdējo mums lie-

cina archaioloģiskie izrakumi no 111. un IV. gadsimteņa pēc

Kr. Daiņas mums sniedz ziņas par abām nozarēm arī sen-

senos laikos, bet noteiktus gadusimteņus te nevaram apzīmēt.

A. Kazas.

Pie tiem aprādījumiem, kurus atrodam „L. 1. k. v-res"

L daļā no 200.—203. L p., būtu papildām jāaizrāda uz D 2948,
kas liecina par kazu lielo piendevibu:

Man bij viena zila kaza,

Tā man deva pulka piena,
Tā man deva pulka piena,

Ik vakaru pusslaucenes;

Dod, māmiņa, smalku miltu,

Lai es kazas putru vāru.

Ka kazas (āža) gaļa bijusi kārots, garšīgs kumoss, to

raksturo D 8099:

Malu, malu, gritelēju,

Āža gaļa padzirnē.

Kad to māli samalīšu,

Tad to gaļu apēdīšu.

To pašu apliecina

D 8100: Maļu, maļu, kliču, kliču,

Āža gaļa (al. pauti) padzirnē;
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Kuru sieku samalusi,

Uzkožos kumosiņu.

Jāpiezīmē, ka šī daiņa uzrakstīta Jelgavas, Bauskas,

Cēsu, Kuldīgas un Jaunjelgavas apriņķos (kopā 8 daiņas),
tā tad stipri izplatīta.

B. Aitas.

Ka „L. 1. k. v-res" I. daļā 206. 1. p. jau aprādīts,

dainas nenorāda uz aitkopības plašumu, salīdzinot ar gov-

kopību ; tas pats arī attiecināms uz cūkkopību, jo daiņas

aprāda arī, ka cūkas turētas lielākos vairumos nekā aitas.

Par aitām ir gan daiņas no visiem Latvijas novadiem iesū-

tītas, tā ka viņas pazīstamas visās latviešu saimniecībās,

bet ne tik plašos apmēros kā govis un cūkas. Ka aitas

bijušas senos laikos sastopamas kā latviešu saimniecību

mājas lopi, ar labi attīstītu vilnu, to pierāda archaioloģiskie
izjakumi no 111. un IV. gadu simteņiem.

Senlatvijas iemītniekiem vajadzēja arī daudz aitu vilnas

savu tērpu pagatavošanai. Pie tam gan jāpiezīmē, ka pirms

Kristus laikiem vilnas tērpu nepieciešamība bijusi samērā

mazāka nekā vēlākos laikos, jo tad — pēc botāniskiem pētī-

jumiem spriežot — klimats Latvijā bijis siltāks (apmēram par

2° gada caurmēra temperātūras).

Vēstures ziņas par aitkopības plašumu nesaskan ar

daiņām. Gundlings savas, jau agrāk minētās grāmatas I

sējuma 638.1. p. sāka, ka zviedri jau senos laikos (zeithero)
ieveduši vilnu no Pommeranijas, Skotijas un Vidzemes.

Te redzam, ka no Vidzemes vilna eksportēta, kā

Gundlings ziņo —no senu seniem laikiem. Tā tad, ja

vilnu varēja eksportēt, vajadzēja būt plašai aitkopībai, kura

deva vilnas pārpalikumu bez pašu mājās — apģērbam —

patērētas vilnas. Citādi tas ir aprādīts daiņās. Minēšu še

D. 28932, kura aprāda, ka ir starpība govju un aitu kūts

ražojumu izmantošanā saimniecībā:
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Es atvēru govu stalli,

Tur ir zelts, sudrabiņš;
Es atvēru aitu stalli,

Te ir baltas vilnaiuītes.

Tā tad govju kūts ražojumi gājuši tirgū un saimnie-

cībai devuši «zeltu, sudrabiņu", bet aitu kūts ražojumi pa-

likuši saimnieces vajadzībām, devuši «baltas vilnainites", —

vilna patērēta pašu saimniecību vajadzībām.

Salīdzinot govju un aitu ražojumus, pēc plašuma, un

pēc vēstures ziņām spriežot, aitu ražojumi ir eksportēti, ne-

skatoties uz to, ka pēdējie mazākos apmēros ražoti, — tad

secinājums tāds, ka govju ražojumus varēja daudz plašākos

apmēros eksportēt.

Cik lielas meisterienes bijušas senlatviešu māmuliņas

izgatavot smalkus vilnas audumus, liecina D. 7406:

Aitiņ mana sīksprodzīte,

Māte smalka vērpējiņa:

Piecas sagšas ielocīju
Vienā saujas ielejā.

C. Govslopi (liellopi)

Govslopu attīstības pirmsākumi meklējami vissirmākā

senātnē. Cik veca lauksaimniecības kultūras vēsture Sen-

latvijā, tik veca arī govslopu kultūra. Vispārējā lauksaim-

niecības kultūra varēja attīstīties, atbalstoties uz plašu lop-

kopību. Latvijas augsne no dabas nabaga trūdu vielām,

viņas struktūru ar grūtībām var noturēt labā stāvoklī; aiz

tā paša iemesla augsnē nav arī slāpekļa tik daudz, cik va-

jadzīgs labai stiebru augu (labību) ražai. Senlatvijā varēja

iegūt labas lauku augu ražas tikai ar bagātīgu kūtsmēslo-

jumu. Galvenie kūtsmēslu ražotāji bija govslopi.

No sacītā izriet noteikts secinājums, ka Senlatvijas

augstās laukkopības ražas varēja iegūt vienīgi ar plaši attī-

stītu lopkopību. Tas ir arī skaidrs pierādījums par gov-

lopu kultūras lielo senumu.
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Ja mēs varējām konstatēt, ka Senlatvijā lauksaimnie-

cības kultūra sākusēs apm. 2500 gadus pirms Kristus, tad

ar to jāpieņem, ka taī pašā laikā sākusēs govslopu turēšana.

Tā kā tajā laikā arī rāceņu kultūra attīstījās, tad saprotama

govslopu turēšana, jo rāceņu kultūra bez laba kūtsmēslojuma
nav domājama; ka zināms, sakņu augi prasa kūtsmēslu

mēslojuma.

Par Senlatvijas govslopu kultūras stāvokli mums citu

pierādījumu nav kā daiņas. Bet daiņu dokumentējums par

govslopu attīstības un izplatības stāvokli ir ļoti plašs un patiess.

Govslopu kultūrā vienīgi latvieši jau sensenos laikos

gājuši pareizo ceļu: izkopuši viņu ražību. Tampretīm visas

citas Eiropas tautas tikai nesen atpakaļ nāca pie atziņas, kā

jārīkojas pie govslopu turēšanas. Pirmie no Rietumeiropas

tautām bij angļi, kuri apmēram simts gadus atpakaļ sāka

piegriezi vērību piena govju izkopšanai — iegūstot no viņām

lielāku ražību.

Vismazāk sekmju šajā jautājumā bij vāciešiem. Vēl

pagājušā gadu simteņa otrā pusē vācieši raksturoja lopko-

pības ienesību ar savu populāro frāzi «lopkopība ir nepie-

ciešams ļaunums (Die Viehzucht ist ein notwendiges Uebel)."

Tas ir tā saprotams, ka lopus vajadzēja turēt kūtsmēslu

iegūšanai. Vācijas augsnes savā lielajā vairumā ir — tāpat

kā pie mums — trūda un slāpekļa nabagas, un viņu ražību

var uzturēt ar bagātīgu kūtsmēslojumu. Tamdēļ tad Vācijas

zemkopji pavairoja liellopu skaitu, lai varētu iegūt saim-

niecībā vairāk kūtsmēslu. Tā tad govis bij pa galvenai tiesai

mēslu ražotājas.

Analogi apstākļi augsnes sastāvā, reizā ar to slāpekļa

minimums augsnē, kā Vācijā bij arī citās valstīs Vakar- un

Ziemeļeiropā. Visur radās vajadzība pasniegt augsnei vairāk

kūtsmēslu lauku ražu nodrošināšanai. Lai tos vairāk iegūtu

vajadzēja pavairot liellopu skaitu saimniecībās Bet tāļāk

šie ārzemju lauksaimnieki netika, tie neprata liellopus iz-

mantot vērtīgu ražojumu iegūšanai, kas dotu saimnie-

cībai peļņu.
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Senie latvieši bij atraduši citu ceļu, nekā īpatnēja ;

bet pierādot, ka ar piemērotu piena lopu ēdināšanu un vai-

slas izlasi var pārveidot savus piena lopus par ražīgiem

lopiem, kuri deva, daiņas vārdiem sakot, «zeltu, sudrabiņu"

saimniecībām. Tā tad gluži citādāks stāvoklis nekā pie

vāciešiem, kurš nesa lauksaimniekam tiešus zaudējumus.

Tajā ziņā senās Latvijas lauksaimnieki gāja citām tau-

tām priekšgalā, bij īsti celmlauži sājā jautājumā.

Kad vācu zemkopji sāka pamatīgāki vest rēķinus savās

saimniecībās, izrādījās, ka lopu turēšana mēslu labad, neat-

māksājas, kamdēļ tad lopkopību raksturoja kā «nepieciešamu

ļaunumu".

Tad radās „bezlopu saimniecību" problēmas, kurās

iztika ar mākslīgiem mēsliem vien. Lielu piekrišanu sakarā

arto savā laikā ieguva Šulce-Lupicas zaļmēslo-

šanas paņēmieni, kuriem vācu slīkstošie laukkopji pieķērās
kā glābiņam, lai tiktu vaļā no dārgajām «mēslu mašīnām"

— liellopiem.

Daiņās attēloti divi liellopu tipi: darba un piena

lopi; par pirmajiem ir mazāks, bet par piena lopiem lielāks

daiņu daudzums, kas norāda arī uz šo lopu daudzumiem

latviešu saimniecībās.

Darba vēršus lietoja vezumu vilkšanai un arī lauku

darbiem. Ka vērsis lietots lauku aršanai, ir 3 daiņas (no

Cēsu un Valkas apr.), un ecēšanai arī 3 daiņas (no Talsu,

Krustpils un Cēsu apr.). Kā redzams, šis daiņas maz izpla-

tītas, tā tad īpatnēju gadījumu daiņas.

Vēršus lietoja vispār lauku darbiem plašākos apmēros,
vissenākos laikos, kad lauku kultūra nebija vēl sasniegusi

augstu attīstības līmeni. Tā ka mums tik maz daiņu par

vēršu lietošanu lauku darbos, tad to varam uzlūkot par no-

rādījumu, ka šis daiņas ir atlikušas tautas atmiņā no seno

laiku apstākļiem

Latvijas trūda nabagās augsnēs labas struktūras stā-

vokli nevarēja sasniegt, ar vērša gauso gaitu arot un ecējot.

Kad vērsi lauku darbos atvietoja zirgs, tad varēja arī struk-
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turas jautājumu labāki nokārtot, pie kam pacēlās lauku

ražas, pacēlās tautas labklājība, varēja taustāmākos apmēros

attīstīties senās Latvijas lauku ražojumu eksports.

Archaioloģiskie izrakumi mums liecina, ka vidējā dzelz-

laikmetā (no 400 —800. g.) latvju zemē atrastas daudzas

vērtīgas metālu rotas lietas. No tā ir skaidrs slēgums, ka

iepriekš tiem laikiem ir bijis rosīgs lauku ražojumu eksports,

par kuru ieplūda Latvijā no ārzemēm dārgmetaļi. Sakarā

ar to ir jāsecina, ka tanīs laikos vērša lauku darbs jau bij

izbeidzies, un viņa vietā stājies ražīgākais zirga darbs.

Visā visumā ņemot, par darba lopiem ir ievērojami
mazāk daiņu nekā par piena lopiem, no ka redzams, ka

piena lopiem Senlatvijas tautas saimniecībā bijusi daudz

levērojamāka nozīme nekā darba lopiem. Piena lopi lielā

mērā atbalstījuši mūsu senču labklājības uzplaukumu.

Senlatvieši, piena lopus izkopjot, centās iegūt no

viņiem daudz un trekna piena; sevišķi pēdējo apstākli uz-

lūkoja par saimnieciski svarīgu, jo tad varēja iegūt vairāk

sviesta, kufam bij liela tirgus vērtība, un sviests noderēja

kā eksporta priekšmets.

Šajā jautājumā ir ļoti vērtīgs kronista ziņojums, ka

XIII g. s. beigās kādā kuršu ciemā svešs karaspēks kā lau-

pījumu iegūst 5 mucas sviesta un 2 izmītas govju ādas.

1 muca sviesta svēra 260 mārciņas (Kurzemes hercogu

laikos), tā tad lielu sviesta daudzumu ieguvuši svešie kara

vīri kā laupījumu vienās kuršu zemnieku mājās.

Skaidrs ir tas, ka vienās mājās atrastās 5 mucas sviesta

nav bijušas pagatavotas pašu saimes vajadzībām, jo tik-

daudz sviesta neturēs saimnieks mājās savām vajadzībām.
Sviests tādos apmēros ir gatavots tirgum — eksportam.

Šis lakts attiecas uz XIII g. s. beigām, kad latviešu

lopkopības sagraušanas laikmets bij jau savas sekas parā-

dījis Tā tad agrākos laikos, kad bij vēl lopkopības ziedu

laiki, sviesta pagatavošana bij, bez šaubām, daudz plašāka.

Kronista ziņojums attiecināms uz senās lopkopības ziedu

laiku atliekām.
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Kā zināms, ar XIII. g s. sākumu apstājās latviešu lauk-

saimniecības kultūras attīstība. Vācu iebrucēji, iekarojot
latviešu zemi, uzsāka arī latviešu kultūras iznīcināšanas

darbu. Apmēram simtgadus latviešus apkarojot, cieta jū-

tamos apmēros viņu lauksaimniecības kultūra. Sevišķi tas

sakāms par lopkopību. Kara gaitās gāja bojā daudz govs-

lopu. lekarotājiem vajadzēja pārtikai daudz govslopu gaļas.

Viegli saprotams, ka straujā kārtā slīdēja uz leju arī govs-

lopu izkopšana, mazinājās viņu ražība, šinī gadījumā: sviesta

ražošana.

Neskatoties uz visiem šiem nelabvēlīgajiem apstākļiem,
redzam tomēr, ka sviesta ražošana vēl bijusi ievērojama, vis-

maz dažās atsevišķās saimniecībās. Te redzam atliekas no

senajiem laikiem. Kad dažus gadu simteņus agrāk, lopko-

pības kultūras ziedu laiki vēl nebija satricināti, sviesta ra-

žībai vajadzēja būt daudz lielākai, tāpat arī sviesta ekspor-

tara uz ārzemēm. Kādos apmēros senos laikos noticis

sviesta eksports — par to trūkst ziņu.

Bez šī vēsturiskā ziņojuma no XIII g. s., zināms arī

viens "cits vēsturisks aprādījums, apm. 400 gadu vēlāks, kas

arī dod liecību par latviešu sviesta ražošanu, tā tad aplinkus

pierāda piena treknumu.

XVII. g. s. otrā pusē (1673. g.) vācu prof. Joh.f. Brands

no Duisburgas apceļojis Prūsiju, Kurzemi un Vidzemi. Ce-

ļojuma novērojumus par Kurzemi viņš aprakstījis savā grā-

matā: „Sitten und Leben m Churland" no 62 —90

1. p., kur aprāda sviesta pagatavošanu atsevišķā rotējošā

kuļraucā (ķērnē), kādu Vācijā, ne arī Francijā napazīst*).

Atsevišķas sviesta kuļmucas (ķērnes) izgudrojums un

būve liecina, ka senie latvieši bijuši ieinteresēti sviesta pa-

gatavošanā, viņi izgudrojuši šim nolūkam pilnīgāku aparātu,

lai būtu iespējams pagatavot vērtīgāku mantu. Tas savu-

kārt var noderēt kā drošs pierādījums, ka piena govis de-

vušas treknu pienu, no kura var iegūt daudz sviesta. No

liesa piena, kas noder pa lielākai tiesai patēriņam nepārstrā-

*) Skat. .L. L k. v-res I. daļā* 216. 1. p



109

dātā veidā, nebūtu saprotama meklēšana pēc pilnīgākas
sviesta kuļmucas. Citām Eiropas tautām nav bijis piena

govju ar treknu pienu, viņas nav bijušas sevišķi ieintere-

sētas par sviesta pagatavošanu, tamdēļ arī viņas sviestu pa-

gatavojušas primitīvos aparātos.

Mūsu apzīmējums: sviestu „kult", jau norāda uz

rotējošo sviesta ķērni (kuļmucu). Vācieši saka «Butter

stossen" — tā tad gluži citāds darbības paņēmiens nekā

latviešiem. Tā kā latviešiem citāda apzīmējuma, ka sviestu

„kult" nav, tad jānāk pie slēguma, ka Branda aprakstītā
sviesta kuļmuca ir jau senu senos laikos bijusi sastopama

pie latviešu lauksaimnieka.

Kad aprādītā sviesta ķērne konstruēta?

Skaidrs ir tas, ka sviesta ķērne nav XVII. g. simteņa

izgudrojums, jo tanīs laikos latviešu tauta smaka smagās
verdzības važās, viņas garīgos un fiziskos spēkus vācu kakla

kungi bija nospieduši uz ļoti zema līmeņa. Tas varēja no-

tikt agrākos laikos, kad latviešu lopkopība bij vēl ziedošā

stāvoklī, — tā tad sirmajā senatnē, reizē ar to arī piena

govju trekna piena izkopšana.

Pielaist domu, ka XVII. g. simtenī Kurzemē redzētā

sviesta kuļmuca būtu caur vāciešu iespaidu radusēs, vai pat
vāciešu pašu konstruēta, nav ne mazākā pamata. Kā no

Branda un franču ceļotāju aprādījumiem redzams, šāds aparāts

Rietumeiropā vēl bija gluži nepazīstams, tā tad no turienes

nevarēja nākt. Bez tam nedrīkstam piemirst, ka vācieši

Kurzemē ar lauksaimniecības kultūras attīstību nemaz neno-

darbojās. Kungi savā starpā bieži vien ķildojās, ar ieročiem

apkarojās un bez tampiekopa vieglu izdzīvi savās pilīs,

pārtiku un līdzekļusņemot spaidu kārtā no latviešu zem-

niekiem.

Zviedrijā ap 1300.—1500. g. bīskapa Braska muižā

bijis gan īpašs piena kambaris, bet sviesta ķērne bijusi līdz

tiem laikiem parastā grūžamā ķērne (stots kārnan). Bet

1700. g. Zviedrijā bez parastajām stāvajām ķērnēm bijušas

arī gulošas ķērnes ar 4 iekšā piesistiem spārniņiem. No
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ta redzams, ka rotējoša sviesta kuļmuca jau pārgājusi uo

Latvijas uz Zviedriju.

Rotējošā sviesta ķērne Latvijā ir, bez šaubām, radusēs

sirmajā senātuē. Šo apstākli apliecina mitoloģiska satura

D. 34002: Sper, Pērkoni, avotā

Līdz pašam(i) dibenam :

Tur noslīka Saules meita,

Zelta ķērnes mazgādama.

Liellopu ēdināšanas jautājumā jāpapildina L. 1. k. v-res

I. d. (no 217.—221. 1. p.) ar sekojošām dainām par govju

ganīšanu.

D. 16513: Gosniņ' mana žēli raud,

Svešu zemi staigādama.
leradusi ābulā,

Neēd tautu rāvu zāli.

D. 10569, 52 daiņu sakopojums no šādiem 11 apr: Talsu,

Kuldīgas, Jelgavas, Krustpils, Aizputes, Ventspils, Grobiņas,

Bauskas, Jaunjelgavas, Cēsu un Rīgas ar šādu tekstu:

Puisi, puisi, pundurīti,

Zirgi rudzu rugājā,

Es meitiņa kā liepiņa,
Man gosniņas ābulā.

Šī daiņa sevišķi ievērojama ar savu plašo izplatību,
kas pierāda govju ganīšanu ābulā kā visai pazīstamu rīcību

visā Latvijā.

Ka govis dabūjušas ari ziemā —kūtī āboliņu kā barību,

to aprāda

D. 6528: Tu gul' zirgu stallitī,

Es gotiņu laidarā.

Rītā agri cēlušies,

Tad mēs abi tiksimies,

Tu zirgiem auzas devi,

Es govīm āboliņu.
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Attiecībā uz govslopu raibo spalvas krāsu, jāsaka, ka

nospiedošais daiņu vairums runā par raibiem lopiem. Daiņās

sīkāki analizējot govju spalvas krāsas jautājumu, atrodam

sekošu: par melliraibām govīm ir pavisam 7 daiņas no 4

apriņķiem, bet par ziliraibām ir tikai 1 daiņa. Tas ir gluži

niecīgs daiņu daudzums par melli-raibām un arī zili-raibām

govīm un gluži pazūd daiņu lielajā vairumā par raibiem

govslopiem vispār. Šie abi spalvas krāsu raibumi uzlūko-

jami kā izņēmums lielajā raibaļiņu skaitā visas Latvijas no-

vados. Tautu meitas, dziedādamas par savām raibaļiņām,

domājušas tikai par sarkanraibajām govīm. Ja vienā

otrā gadījumā sastopamas melli-raibas, tas bijis izņēmums,

kas tad arī nedaudzajās dziesmās apzīmēts.

Daiņās aprādīti raibi audumi, adījumi (raksti), kuros

arvienu ir sarkana krāsa klāt. Piemēram:

Nepieder raibi raksti

Bez sarkana dzīpariņa.

Senlatvieši piena govju izlasē spalvas krāsai nepie-

grieza lielas vērības ne dažādos apvidos, ne arī atsevišķās
saimniecībās. Viņiem bij citādi lozungi: piena daudzums

un piena treknums — ar vārdu sakot, piena govs

ienesība, lai no govju kūts nāktu «zelts, sudrabiņš".

Kad palūkojamies piena govs izkopšanā citās Eiropas

tautās, tad redzam, ka viņas sāka samērā jaunākos laikos

atzīt vajadzību izkopt šo lopu ražību, bet neatrod tikdrīz

pareizo ceļu. Viņas sāka ar spalvas krāsas izkopšanu pie

piena lopu šķirņu nodibināšanas, tad tam pievienoja piena

daudzuma noteikšanu (ta sauktiem «proves izslaukumiem")

un beidzot piegriezās arī piena labuma — tauku satura —

un barības izmantošanas — īpatnējās ēdināšanas jautā-

jumiem. Tā tad beidzot nokļuva līdz piena lopu ienesības

jautājuma atrisināšanai attiecīgi daudz jaunākos laikos nekā

mūsu senči.

Šādu stāvokli Senlatvijas lopkopis bij ieņēmis ap 3000

gadus agrāk.
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To ņemot vērā, mums senais latvietis jāapzīmē par

piena lopu izkopšanas klasiķi. Šāds novērtējums nav

uzskatāms kā tukšs jūsmojums, bet ir neapstrīdāma patiesība.

Šo lielo kulturālo darbu Senlatvijā izdarīja seno

latviešu sieviete.

D. Zirgi.

Senlatvijas lauksaimniecības kultūras attīstībā ļoti liela

loma piekrīt zirgkopībai. Senlatviešu «kumeliņš" visā viņu

plašajā lauksaimniecības kultūras izkopšanas darbā, bijis tas

mugurkauls ap kuru savirknējās dažādas kultūras nozares.

Zirgkopības izkopšanas darbs ir ļoti interesants, prasījis
daudz inteliģences no zirgu audzētājiem un ir bijis patstā-

vīgs, bez kādiem svešiem iespaidiem un paraugiem Otra

tāda piemērā nav Eiropas kultūras vēsturē, kur senu senajos
laikos kāda cita tauta būtu sasniegusi to augsto attīstības

pakāpi jājamā zirga izkopšanā kā senie latvieši.

„„L l. k. v-res* I. daļa no 231.—263. 1. p. plaši

aplūkota seno latviešu zirgkopības attīstības gaita. Še tagad

sniegšu dažus papildinājumus senās zirgkopības kultūras

vēsturē.

Senlatvijā bija sastcpami divi tipi zirgu: jājamais un

darba zirgs, no kuriem senāks ir jājamais zirgs. Pirmajos
lauksaimniecības kultūras laikos zemes apstrādāšanai senais

latvietis lietoja vērsi. Kad viņa darbs vairs neapmierināja

augsnes labas struktūras sagatavošanā, tad sāka lietot zemes

darbos zirgu — darba tipu, kuru izveidoja no jājamā tipa.

Kādā laikmetā Senlatvijā sastopams

jājamais zirgs?

Atbildi šajā jautājumā mums dod jājamā zirga un jāt-
nieka atribūii, kuri pie jājamā zirga lietošanas bij nepiecie-
šami. Archailoģiskie izrakumi mums liecina, ka jaunākā

Romas ķeizaru laikmetā (250 —400. g pēc Kristus) bijuši
lietošanā zirgu iemaukti un jātnieku pieši. Tā tad ap trešo

gadusimteni pēc Kristus, pēc šīm ziņām, senlatviešiem bijuši

jājamie zirgi.
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Bet mēs iegūstam citādu ainu, ja meklējam mūsu senu

seno laiku daiņās ziņas par kara, resp. jājamā zirga un

viņu jātnieku piederumiem. Šajā gadījumā izmantošu teiks-

maiņās, mītiskās daiņas, kuras, bez šaubām attiecās uz senu

senajiem laikiem.

Daiņas par bronsa priekšmetiem: zaļo zobentiņu
un zaļo vara pavadu norāda uz bronsa laikmetu.

1. Zaļā zobeniņa daiņas.

Senās Latvijas karotāji bij jātnieki — kavaleristi; viņu

apbruņojums bij zobens (daiņu valodā „zobentiņš), „zoben-

tiņa" dziesmas stāv sakarā ar kara zirgu. Tā kā zaļais

zobentiņš ir apzīmējums bronsam, tad šīs dziesmas pieder
bronsa laikmetam. No tā izriet doma, ka tajā laikā bijuši
arī kara — kavalērijas zirgi.

D. 32138, sakopotas 13 daiņas no Cēsu, Daugavpils un

Jaunjelgavas apriņķiem :

Pate māte savn dēlu

Kara vīru sataisīja:

Apvilkusi brūnus svārkus,

Piejož zaļu zobeniņu.

D. 31911, sakopotas 5 daiņas no Rīgas, Krustpils, Cēsu

un Valkas apriņķiem :

Ai, Dieviņ, nomet mieru,

Nojoz zaļu zobeniņu,

Jauni puiši veci kļuva,

Zem karoga stāvēdami.

D. 32052, 2. var. no Cēsu apr.:

Kara vīrs, kara vīrs

No jaunā bāleliņa:
Uzsavil'ca brūnus svārkus,

Piejož zaļu zobeniņu.

D. 32197 no Jaunjelgavas apr.:

Vienu vietu kundziņš jāja

Ar maniem brāliņiem ;
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Ne viena vietiņa

Sakar zaļus zobeniņus.

Par zaļo zobentiņu ir pavisam kopā 19 daiņas, iesū-

tītas no 7 dažādiem Latvijas novadiem. Šāds daudzums

«zaļā zobentiņa" dziesmu varēja rasties tajā laikā, kad zo-

benus darināja, kala no «zaļā vara", t. i. bronsa laikmetā.

Kad bronsa laikmets bij izbeidzies, bronsa vietā nāca dzelzs,

tad radās daiņas par «tērauda zobeniņiem". Tas redzams

no jau citētās D. 32138 pirmā varianta no Rīgas, Jaunjel-

gavas, Cēsu un Ventspils apriņķiem, kopā 6 daiņas, un arī

septītā variantā no Rīgas, Grobiņas un Kuldīgas apriņķiem,

kopā 5 daiņas, kurās apdziedāts tērauda zobeniņš.

Aprādītās kara daiņās teksts gluži tas pats, izņemot

zobenu, kaltu dažādos laikmetos no dažāda metāla, kurš

toreiz bij pieietams: bronsa laikmetā brons, dzelzlaikmetā

tērauds. Te nav citāda doma pielaižama, ka zaļie zobeniņi
kalti bronsa laikmetā un tērauda zobeniņi vēlākos laikos:

dzelzs laikmetā. Lielākais vairums šo daiņu radies bronsa

laikmetā, tā tad apdzied vissenākos laikus mūsu lauksaim-

niecības kultūras vēsturē un norāda arī uz toreizējo laiku

kara, resp. jājamo zirgu.

Šajā vietā varētu aizrādīt, ka zaļais zobeniņš daiņās

apdziedāts arī saimnieciskos gadījumos, ārpus kara vīru

dziesmām.

D. 13646 apdziedāts gadījums, kur naktī nozagta mātes

meīta — malējiņa. Māte modina savus deviņus bāleliņus,
tiem uzsaukdama:

Ceļaties, bāleliņi,

Aunaties zābakos,

Velciet lūša kažociņus,

Joziet zaļus zobeniņus,

Lieciet cauņu cepurītes,

Seglojiet kumeliņus.

Aizrādīšu ari uz vienu gadījumu par zaļā zobentiņa
lietošanu strīdus gadījumā par pļavām.
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D. 28607,2 var. no Daugavpils apr.

Broleņ, tava zīdu pļava

Treju kungu rūbežūs

Kad īdams sīnu pļautu,
Jūzis zaļu zūbeniņu.

2. Zaļā vara pavadas daiņas.

D. 29634 ; sakopotas 5 daiņas no Cēsu, Valkas, Aiz-

putes un Jelgavas apriņķiem:

Bērīts, manis kumeliņš,
Zeltītām lāsītēm,

Caur Daugavu peldināju

Zaļa vara pavadā.

D. 29628; sakopotas 5 daiņas no Rīgas un Bauskas

apriņķiem :

Bērīts, manis kumeliņš,

Augstajām (i) kājiņām,
Visas upes cauri brida,

Daugavā peldināju

Zaļa vara pavadā.

D. 30004 no Tukuma apr.:

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu,

Ceturtajā gadiņā
Vedu kājas kaldināt,

Daugavā peldināju

Zaļa vara pavadā.
D. 33873: 1. variants no Aizputes'apriņķa:

Div' dzelteni kumeliņi

No jūriņas izpeldēja.

Nu es pati nezināju,

Kuram kāpt mugurā.

— Kāp, māsiņa, mugurā,

Kam tie zelta iemauktiņi,

Kam tie zelta iemauktiņi

Zaļi vara pavadiņi.



116

D. 33944, sakopotas 98 daiņas no Rīgas, Cēsu, Valkas,

Tukuma, Jaunjelgavas, Grobiņas, Aizputes, Ventspils, Talsu,

Krustpils. Kuldīgas, Daugavpils un Bauskas apriņķiem:
Saule savus kumeliņus

Jūriņā peldināja;
Pate sēd kalniņā
Zelta groži rociņā.

Kā jau agrāk sacīju, tad „zelta" iemauktiņi, vai «zelta*

groži jāsaprot kā no spoža bronsa kalti.

Par teiksmaiņām daiņām, kurās apdziedāti no jūriņas

izpeldējuši kumeliņi jāsaka, ka tie bijuši dzeltenas, bēras

spalvas; variantos ir arī minēti sirmas, melnas spalvas krāsas

kumeliņi. Dažās daiņās aprādīts, ka ne no jūriņas, bet no

Daugavas izpeldējuši kumeliņi. Kā zināms, ap Daugavu

koncentrējās seno laiku kultūras dzīve.

Pēdējā še citētā daiņa 33944, kura pieder senās mito-

loģijas daiņām, tāpat kā agrākās, ir mums no liela svara

tajā ziņā, ka viņa ļoti izplatīta visos Latvijas novados, tā

tad nav īpatnēja, ar šauras nozīmes rsksturu. Te neizteicas

kāda spilgti dzejiska fantāzija, bet mūsu senču mitoloģijā
konkrēts ticējums, kurš bijis visas senās tautas slāņos iesak-

ņojies un attiecas uz senu senajiem laikiem.

Ka daiņas par .zaļu vara pavadu" un „zelta grožu**
nevien teiksmainās dziesmās sastopamas, bet arī parastās

dzīves attēlojumos, pierāda sekojošas daiņas:

D. 29923: Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte :

Man pārtrūka kumeļam

Zaļa vaj-a pavadiņa.

Radniecīga šai ir D. 29924:

Saulīt mazu gabaliņu
Man notika nelaimīte: ■

Man satrūka zelta groža

Kumeliņu dancinot,

Variantā sacīts: Man pārtrūka zelta grožs,

Kumeliņu peldinot.
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Tāpat jāaizrāda uz D. 578 (II pielikuma, 3. varianta):

Dziedat, meitas, manu dziesmu,

Ņemiet mani palīgā,
Sieniet manu kumeliņu

Zaļa vara pavadā.

Ja pavada pušu trūka,

Zelt' iemaukti klētiņā.

Daiņu I sējumā, D. 578, 3. variantā lasāms:

Dziediet, meitas, manu dziesmu,

Ņemiet mani paligā,

Seniet manu kumeliņu

Zaļa vara pavadā,

Zaļa vara pavadā

Lielā zāļu aplokā,

Pēdējās daiņas mums apliecina, ka bronsa laikmeta

liecenieki — zaļa vara pavada un zelta grožs — nav vie-

nīgi teiksmainās — mitoloģiskās daiņās sastopami, bet arī

saimnieciskajā dzīvē. Tā tad aptver visu seno latviešu dzīvi

kā garīgā, tā arī laicīgā ziņā.

Tagad aplūkosim tāš daiņas, kuras apdzied atsevišķus

jājamā zirga piederumus.

3. lemaukti (iemavi, iemauti).

D. 32929: Jānīts jāja melnu zirgu

Ar sudraba lāsītēm,

Ar sudraba lāsītēm,

Zeltotiem iemauktiem.

Še jāpiezīmē, ka daiņās sastopamas dziesmas ar to

pašu tekstu par kumeliņu, kuru jāj Dieviņš vai Jānītis.

D. 32931 : Jānīts jāja zvirgzdu tiltu

Ar spangainu kumeliņu;
Rīb tiltiņš, skan iemaukti,

Dreb Jāniša kumeliņš.
Še sakopotas 7 daiņas.
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1. variants: Dieviņš brauca niedres tiltu

Ābolaiņu kumeliņu ;

Trīc tiltiņš, šķind iemaukti

Dreb Dieviņa kumeliņš.

Še sakopotas 6 daiņas, pie kam vienā sacīts i

Dreb Dieviņam niedres tilts,

Šķindej zelta iemauKtiņi.

4. variants: Dieviņš brauca vara tiltu

Duj spangaini kumeliņi;
Rīb tiltiņis, skan iemaukti,

Dreb Dieviņa kumeliņi.

Še sakopotas 5 daiņas.

5. variants: Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu

Ar spangainu kumeliņu ;

Rīb tiltiņš, žvadz iemaukti,

Dreb Dieviņa kumeliņš.

Še sakopotas 5 daiņas.

7. variants: Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu

Spangulaiņu kumeliņu ;

Rīb tiltiņš, skan iemaukti,

Zvaigā Dieva kumeliņš.

Še sakopotas 3 daiņas.

D. 5005: Kas iemauktus šķindināja

Avotiņa lejiņā ?

Dieviņš cēla sērdienīti

Bajāriņa kumeļā.

Še sakopotas 32 daiņas. D. 5014,

1. variants: Kur tu iesi, mīļš Dieviņi,

Pilnas rokas iemauktiņu ?

— Tam dēlam zirgu došu„

Kam nav tēva devējiņa.

Še sakopotas 5 daiņas.
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4. Pakavi.

D. 5010: Kur, Dieviņ, tu tecēsi

Pilna sauja āmuriņu ?

— Tautas veda bārenīti

Nekaustītu kumeliņu.

Daiņās minētie «zeltītie pakaviņi", kā arī «spoži vara"

pakavi aprāda īstenībā bronsa pakavus, kas attiecināmi uz

bronsa laikmetu.

D. 30008: Tumša, tumša tā naksniņa,

Es par tumsu nebēdāju,
Es apkalu kumeliņu
Zeltītiem pakaviem.

D. 33773 var.: Divi sirmi kumeliņi

No Daugavas izpeldēja;
Vienam bija saules segli,

Otram zelta pakaviņi.

D. 33875: No jūriņas izpeldēja

Seši bēri kumeliņi ;

Trīs bij kalti, trīs nekalti,

Visi līdzi darināja.

D. 33660: Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmiņa dusināja,
Lai nerūsa pakaviņi
Aramā zemītē.

Maz ir to daiņu, kuras aprāda zirgu kalšanu bronsa

laikmetā; lielais vairums daiņu par zirgu kalšanu attiecināms

uz dzelzs laikmetu.

Minēšu še D. 32931, var. 3. :

Dieviņš brauca zvindas tiltu

Sirmsarīšu kumeliņu ;

Rībēj' tilts, zviedz kumeļš,
Skan tērauda pakaviņi.

Jāpiezīmē, ka senās Dienvideiropas kultūras tautas nav

pazinušas pakavus, kuri vietējo klimatisko apstākļu dēļ ne-

bija vajadzīgi. Latvijā aukstāka klimata dēļ nevarēja bez

zirgu kalšanas iztikt; ka pakavi Latvijā sen senos laikos

lietoti, to pierāda citētās daiņas.
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5. Segli

D. 30064: Pats Dieviņš man iedeva

Sav' jājamo kumeliņu
Caur segliem saule lēca,

Caur iemauktu mēnesniņis,

Pavadiņas galiņā —

Tur lec rīta auseklītis.

D. 34036. Daiņa par pupu, kura izaugusi līdz pašām
debesim:

Es uzkāpu debesīs

Pa pupiņas lapiņām.
Es redzēju Dieva dēlu,

Kumeliņu seglojot.

D. 34038. Sākums tas pats kā D. 34036, turpinājums:

Redzēj' divi Dieva dēli,

Kumeliņu sedlojam.

Par to pašu jautājumu aprāda arī D. 34039. Tā tad

še sakopotas 5 daiņas no Valkas, Valmieras, Cēsu un Vents-

pils apriņķiem.

D. 33865: Mēness ņēma Saules meitu,

Lūdza mani vedibās.

Ka es iešu vedībās,

Nav seglota kumeliņa.
Saule deva zelta seglus,
Mēness sudrab' iemauktiņus.
Nu varēju droši jāt

Dieva dēlu pulciņā.

D. 33664: Es atradu uz celiņa
Dieva jātu kumeliņu :

Zelta segli mugurā,

Sudrabiņa iemauktiņi

—,
2. variants: Es atradu aiz kalniņa,

Diev' kumeļu sedlojam :

Lūku kāpšļi, zelta sedli,

Dimantiņa iemauktiņi.
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—, 3. variants: Es atradu uz celiņa
Dieva jātu kumeliņu :

Caur segliem saule lēca,

Caur iemauktu mēnestiņš,

Pavadiņas galiņā

Aukelītis ritināja.

Šīs pašas daiņas 4. un 5. variantos arī aprādīts par
Dieva jātu kumeliņu ar zelta segliem. Visā sakopojumā
atrodamas 10 daiņas no Kuldīgas, Aizputes, Krustpils, Tu-

kuma, Jaunjelgavas un Valmieras apriņķiem.

D. 33771 : Divi sirmi kumeliņi
No jūriņas izpeldēja,
Vienam bija zelta (zīda) segli,
Otram zelta iemauktiņi.

Sakopotas 4 daiņas no Rīgas, Cēsu, Valkas un Talsu

apriņķiem.

D. 33772. teksts tas pats. lesūtītas 3 daiņas no Jelgavas,
Bauskas un Cēsu apriņķiem. Variantā 1. div' dzelteni ku-

meliņi no Jelgavas apr. Variantā 5. no Cēsu apr. div'

dzelteni kumeliņi. Variantā 6. no Talsu apr. 3 daiņas. Va-

riantā 7. no Ventspils, Grobiņas, Jelgavas un Bauskas ap-

riņķiem 4. daiņas : div' dzelteni kumeliņi.

D. 33773, var. 3. Divi sirmi kumeliņi
Pār Daugavu pārpeldēja.

5 daiņas no Rīgas, Cēsu un Valkas apriņķiem.

Variants 6. (2 d.) no Rīgas apr.:

Divi sirmi kumeliņi
No ezera izpeldēja.

Variants 7. (2 d.) no Tukuma un Bauskas apriņķiem:
No jūriņas izpeldēja
Div' dzelteni kumeliņi.

No citētām senu seno laiku daiņām redzam, ka liels

vairums runā par zelta segliem. Aplami būtu vārdu „zelts"

tulkot kā epitetu, kas daudz citās daiņās arī ir jādara, bet

te tas jāsaprot kā materiāls, no kura segli izgatavoti. Kā
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tīrs zelts tas nav jāsaprot, bet gan kā bronss. Tas apstāklis

apstiprina domu, ka mītiskās daiņas par šo priekšmetu cē-

lušās bronsa laikmetā.

Jāšana uz sedliem pie Dienvideiropas tautām, droši

pierādīta sākot ar IV. g. simteni pēc Kristus dzimšanas. Tā

tad segli senajā Latvijā bijuši ap 1500 gadu agrāki nekā

citās valstīs Eiropā pazīstami.

6. Kāpšļi.

D. 33664, 5. variantā:

Sen dzirdēju, nu redzēju
Dievam greznu kumeliņu :

Zīda sedli, zelta kāpšļi.
2. variantā: Es atradu aiz kalniņa

Diev' kumeļu sedlojam:

Lūku kāpšļi, zelta sedli.

D. 33656: Dieviņš kāpa kumeļā,

Es kāpsliņus paturēju ;

Man Dieviņš zemi deva

Par to kāpšļu turējum'.

Pēc vēstures ziņām Rietumeiropā kāpšļi lietoti Karo-

lingu laikos, VIII. g. s. pēc Kristus. Ungārijā kāpšļi bijuši

pazīstāmi tautu staigāšanas laikos VI. g. s. pēc Kristus. Senās

Grieķijas sacīkstēs jātnieki jājuši kaili uz zirgiem bez

sedliem un kāpšļiem. Senajā Latvijā kāpšļi bijuši taīs

laikos, kad lietoja sedlus.

7. Pieši.

D. 33725 no Rīgas, Valkas un Jaunjelgavas apriņķiem::

Kalējs kala debesīs,

Ogles bira Daugavā:
Dieva dēlam piešus kala,
Saules meitai gredzeniņ.

D. 33876: No jūpņas iztecēja

Divi bēri kumeliņi;

Vienam bija zelta segli,
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Otram zelta iemauktiņi,
Smuidri paši jājējiņi,

Zelta pieši kājiņā.

D. 32058: Tur jāj jauni kara viri

Sirmus, bērus kumeliņus ;

Zelta pieši, zvaigžņu deķi,
Sudraboti zobentiņi.

Grieķu rakstnieki piešus piemin ap 430. g. priekš
Kristus un romiešu rakstnieks Pļautus (dzīvojis no 254.—184.

g pr. Kr.) ap 200 gadu pr. Kristus.

No mūsu daiņām redzams, ka senlatviešu jātnieki lieto-

juši piešus jau bronsa laikmetā; zelta pieši jāsaprot ka

bronsa pieši. Tā tad Senlatvijas jātnieki lietojuši piešus

agrāk nekā grieķi un romieši.

No pēdējiem aprādījumiem par jājamā zirga un jāt-

nieka piederumiem: iemauktiem, segliem, kāpšļiem
un piešiem redzams ar lielu noteiktību, ka viņu attī-

stības sākumi meklējami bronsa laikmetā, apmēram 1500

gadus pirms Kristus dzimšanas, tad, kad Dienvideiropas
kultūras tautas tāļu vēl nebija sasniegušas tādu attīstības

pakāpi, ka senie latvieši. Ja mēs dziļāki piedomājam pie

jājamā zirga kultūras, tad nevaram pie citāda slēguma nākt,

ka jājamo zirgu no viņa savvaļas (mežu) veida nemaz ne-

varēja izveidot par kultūras jājamo zirgu, ja mi-

nētie atribūti nebija zirgu audzētāju rīcībā. Ta tad no-

teiktais slēgums ir: pirmais kultivētais jājamais zirgs Eiropā

bij Senlatvijā

Sakarā ar šo atzinumu jāatsauc „L. 1. k. v-res I d."

250. 1. p. sacītais, ka arābieši bijuši vēsturīgi senāki zirg-

kopji — kultivēta jājamā zirga izkopšanā nekā latvieši. Tā

ir kļūda, kura redzama no arābiešu slavenā jājamā zirga

kultūras vēstures.

Muhamedāņu vēsture māca, ka hedžas naktī (16. jūlijā
622. g. pēc Kristus), Muhamedam bēgot no Mekas ar 95-

--zirgiem uz Medinu, ceļā krituši 90, pienākušas ceļa galā tikai

5 ķēves, kuras tad noderējušas kā vaislas izejas materiāls
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arābiešu jājamā zirga izkopšanai. Pravietis Muhameds

(Mahomeds) ir pratis sakramentālā kārtībā arābieti pie sava

zirga saistīt; viņu ticības formulas sacīts arī, ka „tikdaudz

grēku tev būs piedoti, cik miežu graudu tu būsi savam

zirgam devis".

Ar islama izplatību un arābiešu iekarošanas kapēm

Āfrikā un Eiropā, viņu zirgs ātri un plaši izplatījās un ieguva

lielu nozīmi zirgkopības kultūras vēsturē.

Ka agrākos laikos arābiešu zirgs nav bijis izplatīts,

liecina Strabo aprādijums, ka Arābijā pr. Kr. dzimšanas

zirgu nav bijis, tur bijuši tikai kamieļi. Romiešu ķeizars

vēl IV g. s. pēc Kr. Arābijas firstam kā dāvanu nosūtījis

200 Kapadocijas zirgu.*)

Ja Arābijā tanīs laikos būtu bijuse plaši izkopta zirg-

kopība, tad tāda 2CO zirgu dāvana nebūtu bijusi ne vaja-

dzīga, ne ari domājama.

Arābijas jājamā zirga izkopšanas sākums, kultivējot

augstvērtīgas šķirnes zirgus, uzskatāms VII g. s. pēc Kristus.

Muhameds ir šis kultūras nodibinātājs, tā tad apmēram 2001)

gadus pēc Senlatvijas jājamā zirga audzēšanas. Muhameds

arī uzlūkojams kā liels jājamā zirga kultivēšanas speciālists.

Ka Senlatvijas jājamajam zirgam ir mazs iespaids bijis

uz Eiropas zirgkopības izkopšanu, izskaidrojams ar latviešu

tautas šauro iespaidu Eiropas tautu kustībās, kā ari ar to,

ka latviešiem zirgkopiba nebija plaša (daudzuma ziņā) un

nebija ari tautas eksistences pamats, kā, piem., arabjiem.

*) sk. Scha'arcneckers Pferdezucht, Berlin 1894. 82. 1 p
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Gala vārds.

God. lasītāji!

Esam nokļuvuši līdz Senlatvijas lauksaimniecības kul-

tūras apskata beigām. Metot īsu skatu atpakaļ uz sīkāki

aplūkotiem Latvijas senvēstures jautājumiem, mums ar dziļu

pārliecību jāatzist, ka Senlatvijas lauksaimniecības kultūras

vēsture ir ļoti skaista un interesanta.

Pirms 4000 gadiem citām Eiropas tautām lauksaim-

nieciskās kultūras stāvoklis bij ļoti primitīvs. Citādi tas bij

ar Senlatvijas tautu. Tais laikos Senlatvijas laukkopis bij

no sīciņā nezāles sakņu bumbulīša auga izaudzējis ievēro-

jamo sakņu augu — rāceni, kā pirmo sakņu augu Eiropā.
Tam sekoja otris ļoti svarigais lauku augs — āboliņš.

Augkopības nozarē senlatvietis bij ari pioniers sēklas izkop-

šanā, ar ko nesa daudz svētības citām Eiropas tautām.

Labvēlīgu iespaidu augu ražas novākšanā Eiropas zemkop-

jiem darīja arī senlatviešu cirpja pārveidošana izkaptī.

Lopkopības nozarē senlatvietis gāja īpatnējus ceļus,

izkopdams visos mājas lopos ražību daudz daudz agrāki

nekā citas Eiropas tautas, tas īpaši sakāms par piena lo-

piem. Zirgu izkopšanā, — jājamā zirga kultivēšanā —

senuma ziņā senlatvietis bij pirmais Eiropā. Tomēr lop-

kopības nozarē senlatvieša dižie panākumi uz Eiropas citām

tautām redzama tieša iespaida neatstāja. Lopkopības kul-

tūrai gan bija liels iespaids uz Senlatvijas zemkopību, kura

nebūtu pacēlusēs neparastajos augstumos, ja nebūtu bijuse

plašā, labi izkoptā lopkopība, ku[a zemkopību atbalstīja ļoti

jūtamos apmēros.

Tā tad Senlatvijas lopkopības kultūrai bijis savs, lai

gan aplinkus, labvēlīgs iespaids uz Eiropas lauksaimniecības

attīstības vēsturi.
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Saņemot kopā visas lauksaimniecības kultūras attīstības

vēsturi Eiropā, mēs ar noteiktību varam sacīt ka viņas šū-

pulis ir sirmajā senatnē bijis Senlatvijā. No šejienes lauk-

saimniecības attīstība pamazam pārgājusi uz Dienvidus- un

Rietumeiropas tautām.

Latviešu tautas misija Eiropā, sirmajā senatnē, bijusi

radit lauksaimniecības kultūras attīstību, kura pārgāja uz

citām Eiropas tautām.

Pavisam aplams ir dažu šovinistisko

vācu vēsturnieku aprādījums, kā vācieši

bijuši mūsu «kultūras trēģeri", patiesībā
vācieši ir lauksaimniecības kultūru saņē-

m u'š i no latviešiem.
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