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1. Par mūsu tautas dziesmu vecumu

Par latviešu tautas dziesmu celšanos un vecumu pedeja

laikā ir izteikti loti dažādi spriedumi. Daži rakstnieki ir

pārliecināti, ka mūsu tagadējās dziesmas nevarot but vecākas

par simtu līdz divi simti gadiem. Citi, turpretī, nebūt ne-

šaubās, ka latviešu tautas dziesmas esot tikpat vecas ka pati

latviešu tauta, jo nevienas tautas taču neesot bez savam

dziesmām. -Vēl citi rakstnieki apliecina, ka daudz dziesmas

esot cēlušās jau tad, kad vēl latvieši ar leišiem runājuši vienu

valodu. Esot uzrādītas kādas 37 dziesmas, kas esot latviešiem

ar leišiem līdzīgas. Daži meklē šo dziesmu sākumu vēl senā-

kos baltu tautu vienības laikos, kad arī prūšu tauta vēl nebija

atdalījusies, lai gan vēsture nav mums uzglabājusi nekādas

liecībs par seno prūšu tautas dziesmām. Bet arī tāds dziesmu

vecums vēl neapmierina dažu senatnes cienītāju, kas tur grib

atrast liecības no daudz gadu tūkstošiem, jo liela dala tautas

tradīciju esot mantota no indoeiropiešu pirmtautas.

Vai tad tiešām šis jautājums ir vēl tik maz izpētīts, ka

var pastāvēt tik liela domu starpība? Vai tad pavisam mums

ir kāda cerība kādreiz noteikt mūsu tautas dziesmu vecumu?

To gan varam it droši sacīt, ka ar gadu skaitļiem mūsu tautas

dziesmu vecumu mēs nekad nevarēsim apzīmēt. Turpretī,
pilna tiesība mums ir spriest par dziesmās apdziedātiem laik-

metiem un viņu saskaņām ar vēstures faktiem.

Apskatīsim vispirms, cik daudz mums ir tiesības attiecināt

musu tautas dziesmu ziņas uz priekšvēstures laikiem. Etno-

grāfi ir pierādījuši, ka pirmatnējās tautas dziesmas ir pastāvē-
jušas tikai no reliģioza kulta, bēru, kāzu, apdziedamām jeb
apsmiekla, burvju un darba dziesmām (H. Hirt, Die Indo-

germanen, 474—481*. 1. p.). Par dabas skaistumiem un aug-
stāku morāli pirmatnes cilvēkeim nav bijis intereses. Se-
natnes reālisms nav vēl atradis nekādas attiecības uz puķēm,
šam dzejnieku un sieviešu mīlulēm" (0. Schrader, Reallexikon,
97. lap. p.). ir tas apstāklis, ka taisni abiem sla-

venākiem dziedātajiem, lakstīgalai un cīrulim, nav nekādas
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vārdu līdzības dažādās indoeiropiešu valodās. Bez šaubām,

indoeiropiešu auss nav vēl bijusi tik jūtīga, lai šo putnu dzie-

dāšana varētu to laiku klausītāju pamudināt dot tiem sevišķus
vārdus" (ibid. 769. lap. p.). „Lai gan mēs jau sen sastopam
dažādas dziesmu šķiras, tomēr īsta mīlestības lirika trūkst

pirmatnējām tautām tikpat kā pavisam. Arī mūsu kultūras

apvidū viņa parādās diezgan vēlu zem tālāki attīstītiem kul-

tūras apstākļiem" (H. Hirt, Die Indogermanen, 481. lap. p.).

~Mīlestības dziesmas ir jātur par samērā loti jaunu dzejas

šķiru" (J. W. Bruinier, Das deutsche Volkslied, 55. lap. p,).

Pirmatnējās dziesmas tālāki attīstoties sāk dalīties episkās un

liriskās. Līdz ar to tiek arī jau apdziedāti dabas jaukumi, kā

ūdeņi, kalni, meži, puķes un dziedātāju putni. Pēc tam tautas

dzejā nāk modē naiva mīlestība un dažādi dzīves grūtumi.
Vēlāki atkal dziesmās bija sākts plašāki daudzināt ļaunās

pamātes, vīra mātes un nelaimīgos bārus. Tikai vēl ap vidus

laiku beigām Vidus jūras piekrastē, t. i. Itālijā, Spānijā un

Grieķijā, izcēlās romances ar romantisko mīlestību un citām

jūtelīgām lietām. Šādu attīstības gaitu nav gājusi neviena

Eiropas tauta pilnīgi patstāvīgi, bet gan tikai sakarā ar vis-

pārīgo kultūru. Par Eiropas tautu svarīgo kultūras centru jau

gadu tūkstošiem ir bijusi Vidus jūras piekraste un no šejienes
ir izplatījušās visādas kultūras mantas, to starpā arī jaunās
strāvas tautas dziesmas un pasakas (sal. 0. Bockel, Psycho-
logie der Volksdichtung, 11. Aufl. 164—177. lap. p.). Tā tad

tas nebūt nav mans atradums, ja es apgalvoju, ka latvieši šai

ziņā nav nekāds izņēmums Eiropas tautu vēsturē. No sevis

es še varu tikai vēl piebilst, ka nodarbodamies ar ķīniešu,
mongoļu, mandžuru un goldu tautas dziesmām, esmu tur at-

radis atkal tādu pašu attīstības gaitu kā Eiropā. Šīs etnogrāfu

domas pabalsta ari vēl valodniecība. Indoeiropiešu valodās

nav atrasts neviens pirmatnes vārds, kas nozīmētu dziedāšanu,

dziesmu jeb dzejnieku. Dziedāšanas jēdzieni ir parasti attī-

stījušies no runāšanas un kliegšanas jēdzieniem (0. Schrader,
Reallexikon 129. lap. p.). Tā tad pirmatnējā dziedāšana būs

bijusi vienkārša klaigāšana bez noteiktas melodijas, kā vēl

tagad medz dziedāt dažas necivilizētas Āzijas tautas. Tāpat
ari pirmatnējās dziesmas pastāvējušas no izsaucieniem bez

stingri noteikta satura un pantmēra (0. Bockel, Psychologie
der Volksdichtung, I—l4. lap. p.). To ievērojot, mums gan

nav nekāda iemesla mūsu tagadējās tautas dziesmās ar no-

teiktu pantmēru un melodiju, ar modernu valodu un saturu
vel meklēt atliekas no tiem senajiem tumšajiem laikiem, kad

Etnogrāfisku rakstu krājums
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iridoeiropieši vēl runājuši vienu valodu. Zinātne piņem gan

daudz simtiem, bet nevis daudz tūkstošiem gadu vecas tautas

dziesmas, kas vēl tagad būtu uzglabājušās tautas mute. Musu

dienās etnogrāfi vairs nedomā, ka līdzīgas dziesmas pie da-

žādām tautām būtu cēlušās senos laikos, kad šīs tautas butu

runājušas vienu valodu. Par kādām indoeiropiešu pirmtautas

dziesmām, kas vēl būtu uzglabājušās līdz musu dienam, zināt-

nieki vairs ne sapņot nesapņo. Valodnieki ir vēl uzrādījuši

liecības arī tālākai dziesmu attīstības vēsturei. Puķu un

dziedātāju putnu nosaukumi izceļas un pāriet no tautas uz

tautu tikai vēl tad, kad jau indoeiropieši bija dalījušies vairāk

tautās. Tā arī vācu valodā roze (0. Schrader, 695. lap. p
L
),

rūta (ibid. 654. lap. p.), vaiņags (R. L. B. Z. K. Rakstu krā-

jums, 15—12. lap. p. un Schrader, 98. lap. p.), un daudz citi

līdzīgii vārdi ir aizņemti no citām valodām un ir samērā jauni

vārdi. Pie baltiem parādās šie vārdi, kad jau prūši bija at-

dalījušies.
Pēc tā nu mēs redzam, ka pirmatnējas tautas senatnē gan

būs dziedājušas, bet ne kādas noteiktas dziesmas. Vismaz

šādas pirmātnīgas dziesmas ne pēc satura, ne arī pēc rituma

un meldijas nevaram pielīdzināt mūsu laiku dziesmām. Lie-

lākā dala no tām mūsu tautas dziesmām, kuras ir līdzīgas
leišu daiņām, pieder pie jaunāku laiku ceļojošām romancēm.

Patiešām veca un pēc leišu un latviešu mitoloģijas sacerēta

liekās būt tikai dziesmiņa par Dieva dēlu precībām ar Saules

meitām. Bet arī tā nevar zīmēties uz ļoti seniem priekš-
vēstures laikiem, jo precēšanās, kā jau minēts, nav iemīlēts

temats pirmatnēju tautu dziesmās. Vēl mazāk tur varēsim

meklēt_„kāzas" (svodba), uz kurām jāj viesi ~panāksnos" un

„vedibās". Tāpat leišu un latviešu variantā minētais „rožu
dārzs" baltu tautām nebūs bijis pazīstams jau priekšvēstures
laikos.

_

Sevišķi latviešu variants stāv ļoti tuvu jaunlaiku
romancēm. „Mīļā Māra" savā ..baznīcā" pastāsta, ka „brūnus
svārkus" jeb ~zižu nēzdodziņu" var mazgāt upē un „sarullēt
kambarī" ar „zelta rulli". Šādas lietas izlaižot, dziesmiņa
zaudētu savu sakaru. Veca varētu būt dziesmiņa par dzē-

rāju, kas „kumeļā sēdēdams" nodzer „simtu mārku" (simtu
šeštoku), ja dzeršana uz zirga muguras būtu pierādīta par

vecu ierašu. Bet dzērājs še gluži vienkārši palielās par savu

dzeršanu krogā. Priekšvēstures laikos Baltijā nebija nekādu
krogu, ne citu dzērienu pārdotavu un mārkas jeb šeštokus
neviens nepazina. Ta tad arī šī ir jāpieskaita pie jaunāku
laiku ceļotajam dziesmām.
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Vismaz trīs ceturtdaļas no mūsu tautas dziesmām zīmējas

uz mīlestību starp jauniem ļaudim. Pastāvīgi tiek daudzināti

dziedātāji putni, puķes un visādi salīdzinājumi no dabas. Ne-

retis dziesmas piemin ļaunās pamātes, bargas vīra matēs un

nelaimīgos bārus. Šur un tur sastopam arī moderno roman-

tisko mīlestību. Tautietis jeb tautiete var no mīlestības ciest,

raudāt un pat nomirt. Visas šādas lietas nevar zīmēties uz

loti veciem laikiem.

Turpretī ir skaidri redzams, ka dažas rekrutu dziesmas ir

sacerētas arī 19. gadu simtenī. Ja tad nu vēl mūsu dienās ir

cēlušās īstas tautas dziesmas, kā tad nu mēs gan varam iedo-

māties, ka pēdējo septiņu simtu gadu laikā tauta būtu maz

dzejojusi, un viss dziesmu vairums attiektos uz senajiem

priekšvēstures laikiem? Kādēļ gan tik vienīgi latvieši būtu

uzglabājusi^tik vecas dziesmas un vairs neviena cita tauta

pasaulē? Šo dziesmu lielumlielā daļa ir tik cieši saistīta ar

kristīgas ticības idejām, vācu vārdiem un pēdējo septiņu gadu

simteņu kultūru, ka bez šādām lietām šīs dziesmas nemaz nav

domājamas. Neviens pētnieks tur vēl nav uzrādījis kādas

drošākas ziņas par pašu latviešu varoņiem, valdniekiem jeb
kungiem un pagānu laiku zīlniekiem jeb burtniekiem. Nav tur

: ari gandrīz nekādu liecību par seno latviešu dažādām ciltim

un novadiem. Par velti mēs tur meklējam pēc aizrādījumiem,
kā ierīkoti milzīgie pilskalni un kā celtas pilis. Pat mūsu vecā

mitoloģija ir stipri pārgrozījusies zem kristīgas ticības iespai-
diem. Tautas dziesmu dievs ir jau gandrīz kristīgs jēdziens

un pat daži dziesmu viltotāji baidās lietot dievu kā sugas

vārdu. Kā gan mēs varētu izmest vācu vārdus no šādiem

stereotipiem izteikumiem dziesmās: „mātes meita", „vara

bungas", „slēžu mice", ~zīžu riēzdaudzinš", „lustīgs, vēlīgs"

v. t. pr.?

Vai tad mums nu nav jāpiebalso tiem rakstniekiem, kas

doma, ka mūsu tautas dziesmas būšot cēlušās tikai pēdējos
para gadu simteņos? Lielāku dziesmu vecumu mēs tomēr

varam vērot pēc vairāk apstākļiem. Vispirms jādomā, ka

tautas dziesmas pie mums ir tāpat cēlušās, kā pie citām

tautām.
_

Viņasjr sacerējuši tautas dziesminieki, kas parasti
bijuši ari dziedātāji un pie reizes vēl meldiju sastādītāji. Ne-
macenieku dziesmas ar neinteresantu saturu un melodiju ne-

kur nepaliek par tautas dziesmām. Lai nu tautas dziesmi-

nieki varētu pjlmgaki attīstīt savas gara dāvanas dziesmu un

meldiju sacerēšana, tad viņiem vajaga būt daudz vaļas un

viņi nevar būt nospiesti ar darbiem. Jaunu dziesmu tālai

Etnogrāfisku rakstu krājums
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izplatīšanai pie dziedātājiem vajaga but ari zināmu ceļo-

šanas un sapulču brīvības. Vispārīgi dzejnieku nevienai tautai

nav pārāk daudz. Ja nu kādai tautai ir daudz tūkstošu tautas

dziesmu, kas izplatījušās pa visām malām, tad ir jādomā, ka

viņas ir cēlušās no daudz dziesminiekiem un daudz gadu

simteņu laikā. Etnogrāfi ir ar faktiem pierādījuši, ka daža

dziesma ir uzglabājusies laužu mutē pat tūkstoš un vairāk

gadu. Šādas dziesmas, zināms, ir ievērojami pārgrozījušās, jo

tūkstoš gadu laikā pārgrozās arī katra valoda.

No Eiropas tautām mēs zinām, ka sevišķi vidus laikos

bija vispārīgs tautas dziesmu ziedu laikmets, kas beidzās jau-

niem laikiem sākoties, tā ap 16. gadusimteni, citur agrāki,

citur vēlāk. No šā laika turīgākās kārtas sāka lepnāki uz-

dzīvot, uzlikt saviem apakšniekiem grūtākus darbus un inte-

resēties vairāk par mākslas poēziju. Zemnieki, kā jau teikts,

tikai vairāk apkrauti ar darbiem un aprobežoti savā brīvībā.

Jaunu dziesmu un meldiju sacerēšanai un izplatīšanai pēdējiem
vairs nebija ne tik daudz vaļas, nedz arī tādu noderīgu ap-

stākļu kā senāk. Turklāt vecajām tautas dziesmām vēl pie-

teica karu garīdznieki, visādi kungi un priekšnieki. Tai pašā
laikā sāka arī vispārīgi nākt modē jaunas romances, roman-

tiskās stāstu dziesmas, kuras pa daļai bija arī mākslas dzie-

smas. Tādā ceļā pamazām izbeidzās veco tautas dziesmu

ražošana un šīs vecās dziesmas arvien vairāk izgāja no modes

un tika aizmirstas. Vecais dziesmu gars uzturējās tikai vēl

dažos kalnājos un lielos mežos, kur ļaudim bija vairāk pat-

stāvības un brīvības. Sevišķi interesanti ir mums minētā

0. Bokeļa aizrādījumi par tautas dziesmu uzplaukšanu un

beigšanos. Pēc viņa domām, dziesmu uzplaukšanas pirmais

noteikums ir visas tautas vienība. Tautas dziesmu ziedu laikā

pie vāciešiem -dziedot nav ievērota nekāda kārtu starpība,
valdnieks un tauta, augsts un zems, mācīts un nemācīts, visi

piekopuši tās pašas dziesmas (391. 1. p.). Ir pat izteiktas

domas, ka ar darbiem apkrauti strādnieki nevarot būt dziesmu

sacerētāji, kaut arī viņi nereti esot lieli dziedātāji un dziesmu

izplatītāji. Visvairāk tautas dziesmas uzplaukušas Vācijā
15. gadu simtenī (392. 1. p.). Pie šā laimīgā laikmeta varot

vel pieskaitīt arī 14. un 13. gadu simteni (165. 1. p.). Bokelis

pieved_daudz pļemērus un no vairāk Eiropas tautām, kur vēl

līdz musu dienam uzglabājušās balādēm un romancēm pielī-
dzināmas tautas dziesmas, kas cēlušās 15., 14., ja, pat vēl

13. gadu simtenī (146—164. 1. p.). „Vispārīgi apliecina no-

vērojumi, ka īsākas dziesmas, sevišķi četru rindu dziesmiņas,
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uzturas ilgāki par garajām dziesmām." Par to nemaz neesot

jābrīnoties, tā kā jo īsāka dziesma, jo, tuvāki viņa stāvot lirikas

pamatam, vienkāršam izsaucienam (158. 1. p.). Vācu tautas

dziesmu ziedu laiks esot beidzies ar reformāciju. Jau ar

16. gadu simteņa sākumu dziesmu sacerēšana sākusi pamazām
iet uz leju (392. 1. p.). Pirmais un svarīgākais iemesls šai

parādībai esot, kā jau teikts, kārtu starpības palielināšanās.
Līdz ar brīvību tautas dziesmu uzplaukšana prasot arī mieru

un labklājību. Tā tad dziedāšanu gluži dabīgi traucē arī kari.
sērgas un bads. Bokelis novērojis pie vairāk tautām, ka veco

tautas dziesmu aizmiršanu lielā mērā veicinājušas ari kla-

vieres, vijoles, harmonikas un citi moderni mūzikas instru-

menti. Ar dejošanu pēc jaunās mūzikas aizmirstas vecās

dejas dziesmas. Līdz ar senajām koklēm izgājusi no modes

arī dziedāšana kokļu pavadībā (401—403. 1. p.). Beidzot, vi-

sām tautas tradicijām bijušas kaitīgas grāmatas. Bokelis

izsaucas: „Lasīšana ir dziedāšanas ienaidniece" (394. 1. p.).
Tā tad ari grāmatas palīdzējušas izskaust vecās tautas

dziesmas.

To pašu kārtību, kas novērota tautas dzejas vēsturē Vā-

cijā un viņas apkārtnē, apstiprina arī fakti no citām zemēm.

Tā arī Krievijā visos kultūras centros ir jau sen aizmirstas

vecās episkās dziesmas, biļinas(6biJiHHt>i),kuras atstājušas savu

vietu jaunāku laiku romancēm un modernajām īsajām liriskām

dziesmiņām (nacTV uikh). Vecās biļinas ir uzglabājušās līdz

vēlākiem laikiem tikai vairs Krievijas auksto ziemeļu un

Sibirijas mežos, kas šai vecajai tautas dzejai noderējuši par

aizsargu pret jaunās kultūras iespaidu. Pēc satura šīs episkās
dziesmas parasti apdzied Kijevu no 10. un 11. gadu simteņa

un Novgorodu no 12. gadu simteņa sākuma. Minēto dziesmu

sākumi gan būs meklējami tanīs laikos, kad Kijevas un Nov-

gorodas notikumi vēl stāvēja tautas atmiņā, un kad tautas

fantāzija tos jau bija paspējusi ietērpt mītiskā apsegā. Kaut

ari teicēji ar katru paaudzi ir grozījuši šīs vecās biļinas, to-

mēr viņu galvenais saturs un dzejiskākie izteikumi ir uzglabā-

jušies par daudz gadu simteņiem. Tā, par piemēru, šo dziesmu

variantos, kas uzrakstīti pēdējā laikā Ņižņij-Novgorodas gu-

berņa, atkārtojas gluži vārdu pa vārdam veseli pantiņi no

tiem variantiem, kas uzrakstīti priekš simtu gadiem Sibirijā

un priekš divi simti gadiem Maskavā.

Ugru cilts ostjaku episko dziesmu pētītājs S. K. Patka-

novs aizrāda, ka šās dziesmas esot cēlušās vēl ostjaku ne-

atkarības laikos, un attiecina tās uz laikmetu no 13. līdz
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16. gadu simtenim (C. K. liaTKaHOß'b, Oapo/iabHflH >KH3Hb

OCTHKOB-b H HX-b 6oraTblpH nO 6bIJIHHaM-b H CKa3aHiHM-b. >KHBan

CrapHHa 1921). Arī vēsturnieki atrod, ka ostjaku episkās
dziesmās esot loti reāli tēlota viņu senākā dzīve brīvības

laikos (B. H. OropozumKOß, aciopin CnCnpu. I. Hp-

KyTCK 1920. 191.—193. ļ. p.).

Man izdevās iepazīties ar mandžuru radinieku olču dzie-

smām (pie Amūras grīvas), kuras arī, bez šaubām, ir vecas

un bus cēlušas jau tanī laikā, kad ne mandžuri, ne krievi vi-

ņiem vēl nebija uzmetušies par valdniekiem, t. i., priekš
16. gadu simteņa. Olču varoņi ir tur vēl neatkarīgi tautas

vadoņi, kuri nepazīst vēl ne mandžuru, ne krievu.

Visi šie piemēri apstiprina 0. Bokela aizrādījumu, ka tau-

tas dziesmu ziedu laiki ir saistīti ar tautas brīvību, kamēr

brīvības apspiešana un jaunu laiku kultūra galīgi pārtrauc

agrāko tautas dziesmu ražošanu. Sevišķi mums vēl duras

acīs tas fakts, ka šo ļoti dažādo tautu dziesmas tomēr liekas

būt aprobežotas ar vienādu laikmetu, apmērā no 13. līdz

16. gadu simtenim. Pie ķīniešiem, turpretī, tautas dziesmu

sacerēšana ir laikam turpinājusies līdz mūsu dienām, bet jau-

nāko laiku tautas dziesmas arī pie viņiem ir ļoti retas. No

visa tā mēs varam redzēt, ka labu dzejnieku nevienai tautai

nav visai daudz, un ka iemīļotas dziesmas tauta dzied un

daudzina par ilgiem gadu simteņiem.

Baltija ir vienādi stāvējusi tuvā sakarā ar Vāciju, kādēļ

arī zemnieku un viņu dziesmu liktenis abās zemēs būs cik

necik līdzīgs. Arī Baltijā ap 16. gadu simteni pie muižniekiem

iesākās lepnāka dzīve. Beidzās jautrās dzīres, kur muižnieki

kopā ar zemniekiem mēdza dzert un dziedāt. Pēdējiem tika

stingri noliegtas patstāvīgas dzīves vietu maiņas un pat. ceļo-
šanas. Tas bija pirmais un svarīgākais trieciens jaunu dzie-

smu un meldiju sacerēšanai pie latviešiem. Bet pirms mēs

pārejam uz dažādu senatnes rakstu liecībām, apskatīsim pa

priekšu, ko pašas tautas dziesmas zina pastāstīt par savu iz-

celšanos. Vispirms šās dziesmas, kā zināms, daudzina ne-

retis savu vecumu.

Dziesmu dēļ, sveši ļaudis,

lenaidiņa neturiet!

Dziesma mana padziedāta,
Neba mana darināta;

Vecu ļaužu darināta,

Manis jauna padziedāta. 957, 1



Etnogr a f i šk v rakstu krājums

10

Džiesmiņ' mana, ka dziedama.

Ne ta mana pamanīta;

Vecā māte pamācīja,

Aizkrāsne tupēdama. 15.

Teic, māmiņa, tu dziesmiņas,
Tu dziesmiņu daudz zināji

No sālītes, no maizītes,

No gudrajā padomiņa. 14.

Dziedātāji paši vairs nezina dziesmu sakuma un piešķir
to pat dievībām: Laimai, Mārai un Meža mātei.

To (dziesmu) rakstīja māmuliņa.

Kad gulēju šūpulī;
Ar' mamma nezinātu,

Kaut Laim.iņa neteikusi. 957, 2

Mīļa Laima, Dieva meit',
Nāc dziesmiņas darināt:

Teic dziesmiņas, dziedi pati
Par jauniem, par veciem. 22, b

Ka es koši nedziedašu,

Māra dziesmu teicējiņa. 22.

Teic dziesmiņu, Meža māte

Tu dziesmiņu daudz zināji:.

Tev stāstīja lakstīgala,

Krūmiņa sēdēdama. 24,2.

No šiem piemēriem mēs redzam, ka viņi ir piedzejoti klāt

vecajiem dziesmu krājumiem. Daži piemēri arī taisni uzsver

dziesmu ~darināšanu".

Smejat, ļaudis, dziesmiņai,
Nesmejat, valodai;

Džiesmiņ' mana izdomāta.

Valodiņa Dieva dota. 906.

Māku diet, māku lēkt,
Maku dziesmas darināt. 942, 2.

Palīdz', puisi, man dziedat,
Paiīdz' dziesmu darināt. 294.

Jaunas dziesmas ienes ari no ~tālas" jeb ~svešas" zemes.

Saki dziesmas, bāleliņ.
Jaunākām māsiņām,
Tu staigāji tālu zemi,
Tu dziesmiņu daudz dzirdēji. 19.



Par musu tautas dziesmu vecumu

11

Dziedat, meitas, ar manim,
Man bij daudz skaistu dziesmu:

Pa vienai salasīju,
Svešu zemi staigādams. 20.

Visas manas labas dziesmas

Ceļa vidu aizgājušas;

Gan es citas salasīšu

Svešu zemi staigādams. 25.

Ka tālās un svešās zemes ir še nevien pašas Latvijas
apgabali, bet arī tālāka latviešu dzimtenes apkārtne, to var

redzēt no vairāk tautas dziesmām, kur daudzina ceļošanu se-

višķi pa leišu un prūšu zemi, bet arī pa krieviem, poļiem un

igauņiem. Pēc dziesmu vārdiem, ar visām minētām tautām

senie latvieši slēguši arī precības. Šādos apstākļos dziesmu

aizņemšanās izklausās gluži dabīga. Chronikas vēl stāsta, ka

pēc laimīgiem kariem latvieši arvien veduši līdza sagūstītās

kaimiņu tautu sievietes un bērnus, kas arī varēja pārnest

jaunas dziesmas un citas tradīcijas. Teorētiskos vērojumus

un veco rakstu ziņas pastiprina arī pašas tautas dziesmas.

Pec lcitīša es dziedāju,
Pec leitiša gavilēju,
Pēc leitīša es nēsāju
Savu zīļu vainadziņu. 353.

Dzirdu leiti gavilot
Savā tēva zemītē. 128. 2.

Igauniski Strazdiņš dzied -

Rīgas torņa galiņā;

Es ar' gribu mācīties

Igauniski gavilēt. 2537, 1.

Ko tu saki, vecais brāl',
Es grib' ņemt igaunieti:

Igauniete skaisti dzied

Ar vēršiem ecēdama. 626.

Es varēju sadziedat

Ar Vaczemes meitiņām. 379.

Tā dziedāja onenieši

Kā vācieši baznīcā. 895, 1. b.

Divas vien man dziesmiņas,
Kā tam vācu nabagam. 913, Ļ
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Vis' istaba klusu stāv.

Manas dziesmas klausīdama:

Mana dziesma zviedru dziesma,

Gan es pati atdziedāšu. 796.

Uz svešam dziesmām, kaut arī ne burtiska nozīme, zīmē-

jas vēl sekošie piemēri:

Pa spranciski es dziedāju.
Pa spranciski gavilēju.
Vai tādēļ gadījās

Spranču zemes arājiņš? 347. 1. b.

Šai dziesmai ir vel pielīdzināmi 600. dziesmas varianti:

Dzied paruski, tatariski.

Dzied poliski, tatariski.

Dzied poliski, dzied vāciski.

Arī pēc chroniku ziņām, mēs varam vērot pie seniem lat-

viešiem lielisku dziedāšanu, kur varēja gan jaunas dziesmas

izcelties, gan arī ieviesties kādas svešas dziesmas. Pazīsta-

mais B. Rusovs stāsta pēc vecu ļaužu atmiņām, ka senā

Baltijā bijis ieradums nevien pie „landfrye" jeb leimaņiem, bet

arī pie zemniekiem rudeņos sarīkot dzīres, uz kurām uzlūguši
arī savus kungus ar junkuriem. Chroniķis pārmet katoļu mā-

cītājiem, ka šie tik vien rūpējušies, kā braukāt apkārt vieso-

dāmies gan pie junkuriem un leimaņiem, gan arī pie dažiem

zemniekiem. Tāpat arī kungu dzīrēs līdz ar pēdējiem līg-

smojušies tāpat viņu apakšnieki, tikai šiem bijis jāsēd pie cita

galda. Visās šādās viesībās ticis ļoti daudz dzerts, sevišķi

alus, jo vīns (Wyn), kā liekas, pie to laiku dzērājiem vēl ne-

bija iekarojis pilnīgas pilsoņa tiesības. Arī tautas dziesmas,
ka zināms, daudzina alu nesamērojami vairāk, nekā ~brandav-
īnu". Kādu lomu šādos svētkos spēlējusi dziedāšana, lai

stāsta pats chroniķis: „Pēc maltītes (Maltydt) tikai vēl īsti

saka rīt, dziedāt, un dancot (dantzen). Kurš no jauniem cil-

vēkiem prata uzdziedāt un trallināt (quinckeleren) vislabākās

nekaunīgās dziesmas (Bolenleder), tas tika visvairāk mīlēts

un cienīts. Še piekopa visas pasaules nekaunīgās dziesmas,

kuras dziedāja un turēja lielā godā tāpat jauni kā veci" (41. un

42. 1. p.). Tādu pašu līgsmošanu un dziedāšanu Rusovs vēl

piemin pie Jāņa ugunim (St. Johannes Vūer). Šis apraksts
attiecas uz 15. gadu simteņa beigām un 16. gadu simteņa sā-

kumu, kad vel pastāvēja īstais tautas dziesmu ziedu laiks ne-

vien pie mums Baltijā, bet arī Vācijā. Rusova nosodītās

Etnogrāfisku rakstu krājums
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„Bolenleder" bija gluži vienkārši jaunu laužu mīlestības un

dzīru dziesmas, kuras pēc vēlāku laiku priderijas tika uzska-

tītas par rupjām un bezkaunīgām, lai gan patiešām nepieklā-

jīgu dziesmu bija samērā diezgan maz.

Jau Rusova laikos bija apklusušas jautrās dzīres un līdz

ar tām zināmā mērā arī dziedāšana. lemesli še bija atkal tādi

paši, kā jau augšā minētie. Kā Vācijā, tā ari Baltijā līdz ar

jauno kultūras virzienu padziļinājās šķiru un kārtu starpība.

Tad izcēlās briesmīgie krievu un poļu kari, kuriem sekoja bada

laiki ar lipīgām sērgām. Kā poļu laiki 16. gadu simtenī, tā ari

zviedru laiki 17. gadu simtenī ir pazīstāmi ar kariem, ne-

mieriem, badu un mēri. Dažā ziņā gan zemnieku stāvoklis

tika atvieglināts, dažā atkal tikai vēl apgrūtināts, jo likumi pa

lielai daļai palika uz papīra, tā kā likumu izvedēji dzīvē bija
atkal tie paši muižnieki. Šādos laikos nevarēja gaidīt vecā

dziesmu gara atjaunošanos. Visgrūtākais latviešu dzīvē ir

18. gadu simtenis, kad arī latvieši vismazāk būs dziedājuši un

gluži saprotamā kārtā arī vismazāk sacerējuši jaunas dzie-

smas. 19. gadu simtenis ar savu brīvību un kultūru nesa arī

līdza mākslas poēziju. Vēl agrāki, kā liecina Lange un Sten-

deris, nāca modē jaunas vācu stāstu dziesmas jeb ~ziņģes".
Kāda nozīme bijusi šīm ziņģēm, ir redzams no tam, ka dažos

apgabalos par ziņģēm sāka saukt visas laicīga satura dzie-

smas, kamēr vārds „dziesma" nozīmēja tikai vairs garīgu
dziesmu. Lielākie veco dziesmu dziedātāji pēdējos laikos lai-

kam būs bijuši gani, kādēļ viņas nereti sauc arī par ganu

dziesmām jeb ziņģēm. Vecāki cilvēki pat kaunējās no šām

nonicinātām „blēņu dziesmām", kuras tika vajātas baznīcās

un dziedamos kambaros. No sevišķa svara mums še ir vecā

Hūpeļa liecība par dziedāšanu nie latviešiem un igauņiem.

~Viņu mīļākais prieks ir dziedāšana un muziķa. Dziedāšana

īsti piederas sievietēm: kāzās dziedāšanai ir sevišķas sie-

vas; tomēr piebalso arī vīrieši, kā tikai ar dzērieniem līk-
smība paliek vispārīga. Lauku darbos, viņu rotaļās un citur

dzird tikai meitas ar savu skaļo dziedāšanu izplatām vispā-

rīgu apmierināšanu. Dažām ir laba balss un gara dāvanas

uz dziedāšanu, tomēr igauņiem vairāk kā latviešiem. Visi

igauņi dzied tikai vienbalsīgi, bet parasti divos koros, tā kā

katru rindiņu, ko viens pulks dzied priekšā, atkārto atkal otrs

pulks. Viņiem ir dažādas dziesmas un meldijas
...

Latvieši

velk garumā pēdējo zilbi un dzied parasti divbalsīgi, jo daži

ruc klāt tādu kā basi" (Topographische Nachrichten von Lief-
und Ehstland, 11, Riga, 1777, 133. 1. p.). Vecāki raksti liecina
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tikai par tādu pašu dziedāšanu pie latviešiem un igauņiem;

bet ja nu Hūpelis taisni aizrāda, ka viņa laikos latvieši jau

dziedājuši mazāk, tad nav nekādu šaubu, ka senā dziedāšana

pie latviešiem jau sākusi iziet no modes, kas saskan arī ar

augšā minētām Langes un Stendera liecībām. Šo pašu faktu

apstiprina vēl vispārīgā vēstures gaita. Vēl tagad igauņi, vis-

pārīgi ņemot, ir palikuši mazliet latviešiem pakaļ un tāda

starpība ir jau pierādīta no paša vēstures sākuma (skat.
J. Krodznieks, Iz Baltijas vēstures, 11, 45. 1. p.). Tā tad arī

18. gadu simtenis nevarēja būt nekāds izņēmums. Latvieši

jau sāka dziedāt jaunās dziesmas jeb ~ziņģes", pamazām at-

stājot vecās, kamēr igauņi bija labāk uzglabājuši veco dziesmu

garu. Pēc tā nu atkal varam vērot, ka 18. gadu simteņa

vecās 'latviešu tautas dziesmas būs mazāk grozītas un arī

mazāk sacerētas no jauna klāt.

Kāmēr 16. gadu simteņa sākumā katoļu priesteri pie rei-

zes vēl paši dziedāja un dzēra kopā ar zemniekiem, tikmēr

17. gadu simtenī, pēc Manceļa un Einhorna liecībām, vecās

tautas dziesmas tika jau bargi apkarotas. Visvairāk pret pa-
saules blēņu dziesmām" uzstājās brāļu draudze jau no 18. gadu
simteņa vidus sākot. Visu to ievērojot jādomā, ka arī 19. gadu
simtenis nebija noderīgs veco dziesmu atdzimšanai tautā. Tā

tad apskatot mūsu lielā tautas dziesmu krājuma biezos sē-

jumus un daudz dziesmu variantus, mums gribot negribot ir

janak pie sprieduma, ka mūsu tautas dziesmu lielākā dala ir

cēlusies mestru jeb katoļu laikos. Pa gadu simteņiem šīs

dziesmas, zināms, nevarēja palikt bez pārgrozījumiem, bet

pēdējie tomēr parasti attiecas vairāk uz valodu nekā uz pašu
saturu.

Diezgan pareizi, kaut arī ne visai noteikti, ir izsacījušies

par tautas dziesmu vecumu arī mūsu pazīstamie zinātnieki

Kr. Barons un A. Bīlenšteins. Pirmais raksta: „Mūsu tau-

tas dziesmas ir pa lielākai daļai mantojums no sirmās ne-

minamās senatnes. Muti no mutes, no auguma uz augumu

pāriedamas, tās uzglabājušās tautas atmiņā līdz mūsu die-

nām
...

Ir iemesls domāt, ka grūtajos vēsturiskos apstākļos,
un tautas dzīvei pašai pārgrozoties, kristīgai ticībai vecās

paganu ticibas vietā iesakņojoties, daudz vecās dzejas mantu

nogrimis aizmirstības jūrā... Tautas dziesmu ārišķie pa-

matu tautas dzīve un senākais kultūras stāvoklis ar laiku pa-
mazam pārgrozījās • • • Jaunākiem dzīves apstākļiem laba daļa

no viņam rādījās novecojušās... Vēlākos laikos redzam
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tautas dziesmas it ka novārtā, nicība. Tauta pati, it ka kau-

nēdamās, sāka tās dēvēt par blēņu dziesmām."
,

A. Bīlenšteins sava pazīstamajā raksta par latviešu koka

būvēm un koku rīkiem raksta par musu tautas dziesmām ša:

„Otrs avots man bija tautas dziesmas. Manam darbam bija

loti noderīgi, ka pēdējos gadu desmitos ir sakrāts un publi-

cēts neskaitāms daudzums latviešu tautas dziesmu.
._.

Sis

īsās tautas dvēseles liecības aizņem, skatoties pec apstākļiem,

itin visu, kas attiecas uz tautas dzīvi un ierašām, viņas prie-

kus un bēdas, viņas tieksmes un darbus. Svarīgākais še nu

ir tas, ka šīs dziesmas tikai pa daļai ir cēlušas jaunākos laikos,

bet viņu lielākā daļa nāk no agrākiem gadu simteņiem un no

senākiem pagānu laikiem. Šī savādā tautas dzeja sniedz bez-

galīgi bagātu (unendlich reichen) materiālu pētniekam, kas grib

iedziļināties latviešu tautas kultūras vēsture."

Šajos spriedumos lielākā tautas dziesmu daļa tiek attieci-

nāta uz „sirmo neminamo senatni"
t ,_,agrāķiem gadu simteņiem"

un „senākiem pagānu laikiem". Šās domas pilnīgi saskan ar

etnogrāfu uzskatiem priekš kādiem pāra desmit gadiem, bet

mūsu dienās zinātnieki runā jau ar lielāku noteiktību par tau-

tas dziesmu vecuma jautājumu. Tā arī latviešu dziesmas

varēsim ierobežot ar kādu noteiktu laikmetu, jo arī viņi bus

taču apdziedājuši sava laika dzīvi, piemērodamies turklāt sava

laika garšai.
lesāksim šo apspriedumu ar visdrošākām liecībām, vecu

rakstu ziņām. Vecāko aprakstu par mūsu tautas dziesmām

mēs sastopam 17. gadu simteņa pašā sākumā, kad Vilandes

priesteris Dionizijs Fabricijs raksta savu Livonijas vēsturi, kur

latviešu dziesmas viņš apraksta šādiem vārdiem: „Viņu
dziesmas pastāv gandrīz tik no distichiem, kas tiek sastādīti

pēc zilbju līdzības: pa lielākai daļai viņas ir asprātīgas un

izteic domas divos pantiņos" (Cantilenae corum ferme disti-

chis includuntur, quae paritāte svllabarum conveniunt: sunt

pleraeque argutae et sensum m duobus absolvent versibus).
Šis īsais apraksts ir tomēr tik pareizs, ka mums vairs ne-

paliek nekādu šaubu par to, ka še ir runa par tādām pašām
tautas dziesmām, kādas ir uzglabājušās līdz mūsu dienām.

Tomēr visdrošākā un vecākā rakstu liecība par tautas

dziesmu vecumu ir tā dziesmiņa par kaķi un pelēm, kuru jau
1632. gadā iespiedis savā grāmatā „Syntagma dc Origine

Livonarum" Tērbatas universitātes' vēstures profesors „Fri-
dericus Menius". Šī dziesmiņa ir uzrakstīta ar notēm un ar

izskaidrojumu par dziedāšanu pie latviešiem. Vispirms uz šo
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pirmo iespiesto tautas dziesmu tiku aizrādījis 1904. gadā,

„Mājas Viesa Mēnešrakstā", apspriezdams „Latvju dainu" otru

sējumu. To ziņojumu atkārtoju vēl reiz R. L. B. Z. K. 14.

Rakstu krājumā 107. 1. p. To pašu vēl pieved Plūdons savā

„Latvju literatūras vēsturē" (pirmā izdevumā I, 138. 1. p.).
1913. gadā „Druvas" pirmā numurā (121. 1. p.) šī pati dziesmiņa
ir atkal iespiesta kā jauns atradums. „Latvju daiņu" 34388.

numurs ir bez šaubām vecāks nekā Mēnija uzrakstītais va-

riants. Kaut arī šī dziesma ar savu rupjo saturu atgādina
vecus laikus, tomēr ne pēc liecībām no senlaiku dzīves, ne

pēc variantu daudzuma, ne arī pēc plašas pazīstamības viņas

nevaram pieskaitīt pie visvecākām dziesmām. Ar šo piemēru
vien jau ir galīgi apgāsta hipotēze, ka visas mūsu tautas

dziesmas esot cēlušās pāra gadu simteņos.

Ne daudz vēlāku arī P. Einhorns raksta par latviešu tau-

tas dziesmām, nosaukdams tās par „dievu himnēm", pie kam

viņa pieminētie dievi visi ir sastopami ari mūsu tagadējās
dziesmās. Einhorna laika biedrs G. Mancelis raksta savā

sprediķu grāmatā, ka latvieši dziedot par māmuliņu un kume-

liņu. Arī šie vārdi ir jāatzīst par ļoti karakteristiskiem mūsu

tautas dziesmās. 17. gadu simteņa beigās kādas dziesmiņas

pieved vēl Višmanis un vienu piemēru sastopam arī Mirbacha

vēstulēs no Kurzemes.

Tā nu arī rakstu liecības pierāda, ka 17. gadu simtenī lat-

viešiem bijušas tādas pašas tautas dziesmas, kā tagad izdotās.

Tā kā nu minētie autori neraksta, ka šīs dziesmas būtu taisni

viņu laikā cēlušās, tad jādomā, ka viņi tur tās par vecām.

18. gadu simtenī dažas dziesmiņas ir publicējis vācu va-

lodā pazīstamais Herders, kamēr Lange un sevišķi vecais

Stenders ir uzrakstījuši dažus oriģinālus. Pašā 19. gadu sim-

teņa sākumā ir iespiesti trīs nelieli dziesmu krājumi ar kādām

800 dziesmiņām kopā, kuras ir izdevuši G. Bergmanis un

F. D. Vārs. Gandrīz visas šīs dziesmas ir sastopamas arī

vēlākos krājumos. Tā tad no 17. gadu simteņa sākuma līdz

mūsu dienām, par vairāk kā 300 gadiem, latvieši ir dziedā-

juši tās pašas dziesmas, kuras vēl tagad tauta nav galīgi aiz-

mirsusi.

Par kādu ievērojamu dziesmu sacerēšanu vēlākos laikos

mums nav itin nekādu drošu liecību. No bērnu dienām esmu

noklausījies ļaužu dziesmās, bet jaunu sacerējumu neesmu

ievērojis. Kādi sagrozījumi zināmām vārdu dienām bija acu-

mirkli radīti un tikpat ātri atkal aizmirsti. Pēc pazīstamā
Būtnera vārdiem, šādas dziesmas netikušas vairs sacerētas ari
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jau 19. gadu simteņa pirmā pusē. Paklausīsimies, ko_ viņš

raksta sava izdotā dziesmu krājuma priekšvārdos, ārkār-

tīgas dziesmu bagātības dēļ dziedātājs var stundām un dienām

turpināt savu poētisko sarunu. Gandrīz par katru priekšmetu
latvieša apkārtnē ir kāds poētisks apcerējums, kādēļ ir izcē-

lušās domas, ka šās dziesmas vēl tagad tiekot improvizētas.

Man visādā ziņā ir iāoretojas šādām domām. Pirmkārt, es

esmu novērojis, ka tās pašas dziesmas .ir tikpat labi pazī-
stamas Kurzemes jūrmalā, kā arī vistālākās Vidzemes malās.

Otrkārt, pie mūsu tagadējiem latviešiem es neesmu varējis

atrast neviena produktiva talenta, lai gan viņi ar lielu mīlē-

stību turas pie savām dziesmām. Bet ja par improvizāciju
mēs saucam talentu dziesmas veikli piemērot apstākļiem, tad,

zināms, varam runāt arī par improvizāciju, jo tikai tā šīs

dziesmas top dziedātas." Līdzīgas domas par latviešu tautas

dziesmām izsaka arī Stenders savā gramatikā. Vairākkārt

viņš nosauc šīs dziesmiņas par loti vecām un nebilst ne vārda

par viņu sacerēšanu arī jaunākos laikos. Turpretī viņš vēl

aizrāda, ka viņa laikos šīs dziesmas sākot jau iziet no modes.

Vispārīgi ņemot, Stenderam un Būtneram gan būs pilnīga tai-

snība, tomēr kādi izņēmumi nebūs noliedzami. Kamēr tautas

dziesmas tika dziedātas, tikmēr viņas tika arī pārgrozītas,

sabojātas, paDildinātas, saīsinātas un pie reizes arī sacei'ētas

no jauna. Tikai nav jādomā, ka visas sacerētās un pārgro-
zītās dziesmas ir tūliņ nalikušas par īstām tautas dziesmām.

Itin kā izņēmums ir jāuzskata jaunās rekrutu dziesmas, kuras
bez šaubām ir cēlušās tikai vēl 19. gadu simtenī. Barona tēvs

par viņām izsakās šā: „Tās bija pa lielākai daļai no vecajām

kara un citām tautas dziesmām neizveicīgi, aplami kopā sa-

vērtas, un ko rekrūti mēģināja no jauna darināt, tām trūka

senējā dzejas daiļuma." Šo rekrutu dziesmu izcelšanos un

izplatīšanos veicināja vēl sevišķi apstākli. Pirmkārt, vispā-

rīga kara klausība bija latviešu dzīvē jauns ievedums, kas

dziesmās vēl nebija andziedāts. Turklāt rekrutu šķiršanās no

savējiem un aiziešana tālumā prasīja zināmu apmierinājumu

dziesmās. Otrkārt, rekrūti un viņu pavadītāji sabrauca lielos

pulkos kopā, kur varēja atgadīties arī kāds tautas dzejnieks,
kura dziesmas lielais bars varēja iegaumēt un izplatīt tālāku.

Tā tad 19. gadu simtenī daudz dziesmas nevar būt cēlušās un

nav arī domājams, ka 18. gadu simtenis šai ziņā būtu bijis
auglīgāks.

Pāriesim tagad uz otru svarīgo materiālu tautas dziesmu

vecuma noteikšanā, uz valodu. Vai dziesmās ir uzglabājušās
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kādas vecākas lietas, nekā mūsu vecajās grāmatās? Te ne-

var noliegt, ka dziesmas nav palikušas pilnīgi bez pārgrozī-

jumiem, bet nereti ir vairākkārt piemērotas jaunāku laiku jē-
dzieniem. Vecāku vārdu: Jauna meita", „tautu meita",
«meitenīte", „zeltcnīte" vietā ieviešas jauns modes vārds

jumprava", šo izskauž „mamzele", mamzeli atkal „preīlene"
(sal. L. D. Nr. Nr. 26, 2227, 3003, 3022, 12209, 13375, 14130,
7 var., 14132). Veco „marku" izspiež „dalderis", dālderi

„rubulis" (988, 1597, 1787, 1795). „Dziesmu vācelītes" vietā

sastopam reiz „dziesmu grāmatiņu" (854) un otrreiz ~ziņģu

grāmatiņu" (31). „(.iēģera" vietā bez šaubām būs vecāki

vārdi „strēlnieks" un „mednieks" (2555). Nav arī jāšaubās,

ka „Māra" parasti nāk „Laimas" vietā. Vecs latviešu dze-

rams trauks bijis kauss, kuru izskauž vācu kanna: bet arī

kannas vietā nāk pie reizes krūze, ja pat glāze. Ir jau sen

ievērots, ka šur tur sūbra vietā ir ieviesies briedis. No šā-

diem piemēriem redzam, vienkārt, ka vecas dziesmas šad un

tad tiek pārgrozītas ar jauniem modes vārdiem, un, otrkārt,

ka daudz šādu dziesmiņu celšanās ir meklējama tanīs laikos,

kad šie modes vārdi vēl bija sveši, t. i. vairāk simtu gadu

atpakaļ. Bet dziesmas ir uzglabājušas arī ne mazumu no-

vecojušu vārdu. Dažus no šiem mēs vēl sastopam kā se-

natnes atliekas vecajos rakstos, kā: sumināt (sveicināt, 1408).

pult ( = krist. 2469, 1), secen (= garām, 1890), saudzēt

(= taupīt, 13598), šaust (= sist, 3045), tilpt (7152). Citi

vārdi izskaidroias pec leišu valodas; par piemēru: nieks

(= nekas, 1408, 1), dzire (— mežs 4214, 11979), puiks

(skaists, 4653, 8), pelēda ( = pūce, 2546, sal. 2508), marga

( = meita, 951). Tautas dziesmās ir ne mazums tādu vārdu.,

kuriem tagad ir cita nozīme, jeb kas no jauna pieņemti mūsu

rakstu valodā, jeb arī ir galīgi izmiruši; par piemēru: mīlēt

(= patikt), nevarēt ( = nevarēt pārvārēt, panest), katrs

(= kurš no diviem), cāli (— dzijas), mēļš ( = zils), cabli

( = trepes? 2420), ražans ( = glīts, grezns), dižans ( = augsts,

liels), rakstīt (izraibot, izšūt), kumeļš ( =_ zirgs), līgava

(brūte), dieveris ( = vīra brālis), ietaļa ( = vīra brāļa sieva),

mārša ( = brāļa sieva), tautas (sveši ļaudis), tautietis ( = sveš-

nieks, brūtgāns), liecinieks ( = lieks cilvēks), stīga ( = drate),

dibins (== zole), līdzināt ( = rēķināt), atspaids ( = stute,

11324), velki ( = šķēri), zeltnesis (= muižnieks, valdnieks)

v. t. pr. Nereti šādi veci, varbūt sagrozīti, vārdi tagad ne-

maz vairs nav īsti saprotami: p. piemēru: bula bārda (2201).

brakalāiņi (3856, 5599), rēmene (22754, 26818), smirdis
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jzelts, 8202) v. t. pr. Tāpat vārdu piedēkļi un galotnes pie

reizes ir dziesmās citi, nekā tagadējā valodā un rakstos;

p. p.: pulka ( = pulks, 280, 356), prieka (= prieks 3376, 6),
alvs ( == alva, 370,_ 398), ārisks (1672), kazuļi ( = kazlēni,

2388), jēruļi ( = jēreni, jeri, 2388) v. t. pr. Visas tādas lietas

ved mūsu dziesmas atkal atpakaļ uz vecākiem laikiem nekā

mūsu pirmie raksti.

Trešais svarīgais pamats mūsu dziesmu vecuma pierādī-
šanai ir tautas dziesmu pantmērs. Pēdējais saskan tik labi

-ar veco valodu, ka viņš laikam gan jau tad būs nodibinājies

mūsu dziesmās, kad latvieši vēl būs lietojuši vecās, tagad
atmestās īsās (Endzeliņa un Mūlenbacha Latviešu

gramatika, 9. § a). Šādu galotņu vietā mēs gandrīz gluži

kārtīgi sastopam lāpāmās zilbes, kā jau ir aizrādījis profe-
sors Zubatijs. Pa vecam paradumam varēja, zināms, lāpāmās
zilbes piekārt arī vēlākos laikos, tomēr šo zilbju kārtīgā

lietošana runā vismaz pantmēra vecumam par labu.

Pāriešu beidzot uz ceturto punktu, uz tautas dziesmās

apdziedātiem kultūras apstākļiem. Te mēs atrodam ļoti
daudz bieži daudzinātu faktu, kas attiecas uz veciem katoļu

laikiem Baltijā, kāmēr tādas lietas, kas zīmējas uz 16. gadu

simteņa beigām un 17. gadu simteņa sākumu, ir gan minētas,

bet ne visai bieži. Turpretī dažādas lietas no jaunākiem lai-

kiem vai nu nemaz netiek apdziedātas, vai arī tiek daudzi-

nātas loti reti un turklāt vēl parasti tik variantos. Jaunās

dziesmās par seniem laikiem mums nevarētu būt tik drošu

vēsturisku ziņu. Cik grūti ir tēlot vecus laikus, to redzam

vislabāki pie viltotām dziesmām, kur uz katra soļa sastopam
vārdus un lietas, kādu īstās tautas dziesmās nemaz nav un

kādu senatnē nav bijis, p, p.: dievi, ziedi dieviem, upuris,
liktenis v. t. pr. Līdzīgi jēdzieni senāk izteikti citiem vār-

diem. Tāpat nevaru iedomāties, ka divos verdzības gadu

simteņos varētu celties, izplatīties, iesakņoties pie visas tau-

tas un izvērsties tik daudz variantos tāds milzīgs dziesmu

skaits. Pieņemot šādu iespējamību, es atkal nevarētu saprast,
kā gan zemnieku dziesminieki mācētu tik smalki tēlot senos

laikus, kurus jau sen tauta ir aizmirsusi. Visgrūtāk! man

būtu izskaidrot, kādēļ gan šie tautas dzejnieki savās liriskās

jūtu dziesmās ar tādu konsekvenci būtu izvairījušies apdzie-
dat sava laika dzīves apstākļus.

Pec visiem šādiem aizrādījumiem mes nu varam verot, ka

lielākā daļa mūsu tautas dziesmās apdziedāto ziņu ir attic-

192*
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cināma apkārtmērā uz laikmetu starp 13. un 16. gadu sim-

teni. Par pēdējiem trim gadu simteņiem, kā jau teikts, mēs

tur atrodam gauži maz liecību un arī pēc etnogrāfijas un vē-

stures faktiem latvieši šai laikā nevarēja daudz nodarboties

ar šādu dziesmu ražošanu. No otras puses, nav domājams,

ka daudz vecas dziesmas, kas cēlušās tumšajos laupītāju lai-

kos priekš 13. gadu simteņa, tauta būtu dziedājusi ar interesi

vēl līdz mūsu dienām. Turpretī dziesmas, kas visvairāk zī-

mējas uz mīlestību un precēšanos, gan nebūs bez drošiem

faktiem meklējamas senajos sirotāju laikos, kur par mīlestību

pat neklājās runāt un kur bērnu liktenis atradās pilnīgi ne-

aprobežotajā tēva varā.

Līdz šim mēs esam vairāk aprobežojušies ar vērojumiem

pēc etnogrāfijas, vēstures un valodniecības liecībām. Pār-

iesim tagad uz faktiem no pašu dziesmu satura. Gandrīz visas

mūsu tautas dziesmas pieder pie lirikas, kur dziesminieks

apdzied savas jūtas. Liriskās dziesmās netiek tīšām apdzie-

dāti vecie laiki, kā, par piemēru, episkās dziesmās. Aprakstot
tautas dziesmu veco valodu, mēs vēl redzējām, ka dziedātāji

pat nemīl novecojušus vārdus un to vietā ieliek jaunus. Zi-

nāms, ka uz dziesmas vecumu nevar zīmēties katrs stereo-

tipisks izteikums, kā, par piemēru: „Zaļš zobentiņš", „Griezts

gredzens", „caunes cepurīte" v. t. pr. Bet ja dziesmiņa lie-

cina, ka caunes medītas cepuru taisīšanai, tad mums tur ir

patiess senlaiku dzīves tēlojums un šādu faktu nav mums

mazums.

No dziesmām mēs dabūjam dzirdēt, ka latvieši veduši

niknus karus ar saviem kaimiņiem, sevišķi ar leišiem. Māte

apbruņo savu dēlu un māsa „raksta" brālim karogu un gaida,
ka viņš pārnesis ~leišu meitas vaiņadziņu". Mājās strādā ne-

brīvie kalpi, kuri liekas būt cittautieši. Vismaz šie kalpi nav

„tēva dēli" un „mātes meitas". Daži brāļi grib izpirkt māsu,

kura vergo leišu zemē. Šādas lietas mēs varam vērot ap

13. gadu simteni. Ir grūti iedomāties, ka vēl 15. un 16. gadu
simtenī būtu tīšām izdomāti šādi fakti un gluži no jauna sa-

cerētas šādas dziesmas. Tāpat ap 13. gadu simteni, vēl va-

rēja būt ziedos sievu laupīšana un zagšana. Šinīs briesmīgajos

sirotāju laikos arī varēja notikt, ka vecāki zināmos nelaimes

gadījumos paši nogalināja savus jaunpiedzimušos bērnus.

Mājas toreiz bija iežogotas kā cietokšņi, kur tikai pa vārtiem

varēja tikt iekšā. Ne katrs toreiz ..cirta istabu", pēc krievu

priekšzīmes, bet dažs labs vēl „darīja namu" pēc sentēvu

parašas, pat seno „stāvu koku namu". Nama durvis bija
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„ieceļamas", logs aizbāžams jeb aizbīdāms. Namā pie sienām

bija piestiprināti „soli", un nama vidū atradās krāsns, kura

līdzinājās tagadējo namiņu un riju krāsnim. „Aizkrāsnē" gu-

lēja saimnieks „lāvā" jeb arī „gultā". Jauni ļaudis mēdza

gulēt turpat uz soliem. Ēšanai priekš sola stāvēja šaurs garš

galds. Ēdiena glabāšanai noderēja „krija vāceles", tāss cibas,

arī primitīvas mālu bļodas un podi. Dzeršanai lietoja ~ragus"

un „kausus". Sievietēm toreiz bija daudz vairāk darbu gan

mājā, gan laukos, nekā vēlākos gadu simteņos. Sievieši kopa

nevien govis, kazas, aitas un cūkas, bet arī zirgus. Meitas

jāja ar zirgiem pieguļā. Tīrumos sievieši ecēja, ravēja usnes,

pļāva labību un plūca linus. Bez tam sievietes nevien mala

miltus rokas dzirnavās, bet ari darīja alu. Kad vīrs pārjāja

no medībām jeb sirošanas, tad sieva gāja pretī ~vārtu vērt"

un noseglot zirgu. Kad vīrietis „līda" pa nelielām durvim,

starp zemo ~palodu" un augsto slieksni, namā, tad sievieši

piecēlās kājās un „cēla" tam „krēslu". Sievas jeb māsas pie-
nākums bija noaut saimniekam kājas. Jūrā latvieši zvejo ne-

vien reņģes, bet arī siļķes. Latvijas mežos dzīvo liels dau-

dzums cauņu, lūšu un arī lāču. Tautas dziesmās latvietis medī

pat sābrus un viņu ragus izlieto par dzeramiem traukiem.

Ūdeņos un purvos dziesmas daudzina arī gulbjus, dzērves un

meža zosis.

13. gadu simtenī latvieši bija nevien vācu pavalstnieki,
bet arī kara biedri un uzticami strādnieki. Ap 14. gadu sim-

teni starpība starp vāciešiem un latviešiem pieņemas lieluma.

Pirmie izvēršas par īstiem kungiem un pavēlniekiem, pēdējie

par strādniekiem un kalpiem. Tādēļ arī pie latviešiem sāk

izlīdzināties ļaužu kārtas. Labiešu jeb bajāru priekšrocības
sašaurinās, kalpu tiesības paplašinās, abi tuvojas saimnieku

šķirai. Kalpiem arvien vairāk atvieglina precēšanos, jo nav

vairs kara gūstēkņu, kas paliktu par kalpiem. Bet saimnieka

meita tomēr vēl kannās no kalpa, kas nav „tēva dēls". Var

būt, ka arī sievas zagšanas vietā sāk nākt vairāk modē sievas

pirkšanas ceremonija. Tautietis sola brālim par māsu „simtu
marku". Saimniecībā sāk ieviesties koka ķipji, spaiņi un

kannas pēc vācu paraugiem. Vīrieši vairs nesiro apkārt
laupīdami, dzīvo vairāk mājā un nododas vairāk zemkopībai.
Kungi tomēr maz vēl interesējās par latviešu dzimtas dzīvi

mājās, kādēļ arī vēl uzturas visas senlaiku ierašas. No baz-

nīcas ceremonijām tikai bērnu kristīšana tiek stingrāki ievē-

rota, kā laikam gan arī jau 13. gadu simtenī.

Svarīgas pārejas laikmets latviešu dzīve ir ap 15. gadu
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simteni, sevišķi no bruņenieka mestra Voldemāra Brūgeneja
(1394. —1402.) līdz bruņenieku mestra liermaņa Brūgeneja

valdīšanas laikiem (1535.—1549.). 13. un 14. gadu simtenī

latvieši paliek par vāciešu strādniekiem, bet ap 15. gadu

simteni viņi izvēršas pamazām par dzimtlaudim jeb vergiem.
Voldemārs Brūgenejs nodod latviešus neaprobežotai muiž-

nieku tiesai un Hermanis Brūgenejs atņem zemniekiem glāb-

šanās tiesības pilsētās. Tādā ziņā tad arī bajāri, saimnieki

un kalpi tika vēl vairāk tuvināti vieni otriem. Daži bagāti

bajāri laikam palika par leimaņiem, kāmēr citus muižnieki

vairs nešķīra no saimniekiem. Šai laikā latviešiem laikam

arī tika aizliegts nēsāt zobenu. Senākais tautietis nekur ne-

izjāja bez zobena, bet tagad viņš „zobeniņa vien nejoza, kun-

gam kauna nedarīja", kaut arī viņš jāj uz zirga tāpat kā

kungs. Dzimtļaudis ir jau paši kā vergi, 'kādēļ viņu dienastā

vairs nevar būt citi vergi. Tādā ziņā senie nebrīvie kalpi
paliek par brīviem strādniekiem un beidzot par iecienītiem

„bandeniekiem". Šo pāreju tēlo tautas dziesmas labāki nekā

vecās chronikas. Vispirms ir vēl liels retums, ka kalps precē
saimnieka meitu, bet pamazām aizmirstās starpība starp se-

najiem tēva dēliem un kalpiem un kāda dziesma arī apsti-

prina: „I kalpiņš tēva dēls, tikai nav tēva zemes". Algas

vietā kalpi dabū savus bandu tīrumus un arvien vairāk at-

svabinās no saimniekiem, pāriedami muižnieku zināšanā, kuri

tos izmanto jaunu māju dibināšanai, kas jau attiecas uz

16. gadu simteni. Jo vairāk paplašinājās muižnieku vara par

zemniekiem, jo vairāk arī tika pārgrozīta zemnieku mājas
dzīve un vecās ierašas. Vispirms tiek vajātas senās precības

un to vietā ievesta baznīcas laulība. Šī pārmaiņa tika sa-

gatavota jau 15. un galīgi nodibināta 16. gadu simtenī. Tai

pašā laikā zem klaušu darbu sloga gluži dabīgi izbeidzās ari

mājas saimnieka patriarchalā vara. Līdz ar to paplašinās,
zināms, saimnieces tiesības. Tādēļ arī tautas dziesmas sāk

sodīt ļauno pamāti un vīra māti un daudzināt nelaimīgās bā-

renītes un vedeklas.

Citādi laiki iestājas latviešu dzīvē no 16. gadu simteņa,

sevišķi no tā beigām. Vispirms jau palielinās baznīcas no-

zīme. Baznīcas kristībām un laulībām vēl pievienojas ļīķu
aprakšana kapsētā. Senāk apraka miroņus turpat pie mājas
~baltā smilšu kalniņā". Galīgi izbeidzās šķiru starpība pie

latviešiem. Kaut arī vēl kādu laiku pastāv leimaņi, bet to

ir gauži maz un arī viņi laikam pāriet ar laiku zemnieku kārtā

jeb aiziet uz pilsētām. Agrāko „tēva dēlu" vietā tautas dzie-
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smās sak daudzināt „bandeniekus". Šadi bandenieku laiki

turpinās no 16. līdz pat 19. gadu simtenim.

Nav mums nekādu sevišķu dziesmu, kas karakterizētu

laikmetu ap 18. gadu simteni. Kādas liecības par Lutera ticību

ir tur tikai kā izņēmums. Par ļaužu pirkšanu un pārdošanu,
kas notikusi klaušu laikos, nav tur ne vēsts. Arī pēc augšā
aizrādītiem teorētiskiem vērojumiem nav mums iemesla gaidīt

no dzimtļaudim jaunu dziesmu ražošanu. Ar to, zināms, nav

sacīts, ka klaušu laiku lielie dziedātāji nebūtu gluži nekā nedz

sacerējuši no jauna, nedz arī grozījuši. Bet nevajaga aiz-

mirst, ka dziesmu un meldiju sacerēšana nemaz nav tik vien-

kārša un dzimtļaudim nebija laika vairāk iedziļināties dziesmu

un meldiju ražošanas mākslā. Tādēļ arī vecās dziesmas pa-

lika pievilcīgākas, kamēr jaunās tika retāki dziedātas un drīz

aizmirstas. Tikai 19. gadu simtenī līdz ar lielāko brīvību, kā

jau augšā minēts, sāk atkal rasties tā saucamās rekrūšu

dziesmas.

Tā nu mēs redzējām, ka dziesmas nevaram vis šķirot pēc
zināmiem gadiem, bet gan tikai pēc laikmetiem un kultūras

periodiem. Tā, par piemēru, dziesmas par sievas zagšanu jeb
laupīšanu varam attiecināt uz vairāk gadu simteņiem. Bet

tik tālu mēs tomēr varam vērot, ka tautas dzejnieki būs sa-

cerējuši šīs dziesmas tikai tādos laikos, kad šādas ierašas vēl

pastāvēja jeb vismaz vēl uzturējās ļaužu atmiņā. Turpretī
tādas dziesmas, kas vēlāku tika saliktas no vecu dziesmu sa-

stāvdaļām, nevaram saukt par jaunām. - Tālāku mēs redzē-

jām, ka kalpi paceļas par gadu Simteņiem no vergu kārtas

līdz iecienītiem bandeniekiem. Arī šeit daža asāka dziesma

par kalpiem var būt jaunāka par vienu otru labvēlīgo, jo šā-

das lielas pārmaiņas nevarēja notikt ne visās vietās vienādi,

nedz arī īsā laikā. Bet šādi izņēmumi tomēr nevar traucēt

ne vēsturnieka, ne etnogrāfa pētīt pārmaiņas procesu ļaužu
kārtās. Te tik ir vēl jāpaskaidro, kādēļ es šo dziesmu laik-

metu gribu aprobežot ar 13. gadu simteni, lai gan daža laba

dziesmiņa var būt arī vecāka. Tā par piemēru, augšā minētie

aizrādījumi uz 13. gadu simteni var tāpat zīmēties arī 12. un

11. gadu simteni. Bet šādu dziesmu mums nav daudz, varbūt

tik viens procents, un tās pašas nedaudzās varēja celties arī

vēl 13. gadu simtenī. Turpretī vecākās dziesmas būs tik tāļu

sagrozītas pēc valodas, ka tās vairs nevaram saukt pal-

īstiem senlaiku ražojumiem. 13. gadu simtenī latviešu valodā

ieviesās ar simtiem vācu un krievu vārdu, kas nevarēja pa-

likt bez .iespaida arī uz gramatiku. Kaut gan krievu vārdi
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jau būs pārnākuši arī agrāki, bet viņu izplatīšanās pie visām

latviešu ciltim būs notikusi taisni ap 13. gadu 'simteņa sā-

kumu. To ievērojot gan nevarēsim runāt par cik necik ievē-

rojamu dziesmu skaitu no senākiem gadu simteņiem priekš
vācu ienākšanas Baltijā. Turpretī uz loti veciem laikiem var

attiekties daži iemīļoti epiteti un izteikumi.

Bieži mēs sastopam apgalvojumu, ka mitoloģiskās dzie-

smas esot mūsu visvecākās tautas dziesmas un pagānu dievu

daudzināšana.skaidri pierādot, ka šādas dziesmas esot cēlušās

pagānu laikos. Pavirši ņemot, tas tiešām var tā izlikties, bet

iepazīstoties tuvāku ar mītisko dziesmu saturu un reliģijas
vēsturi, mēs tūliņ redzam, ka šādas lietas nevar pierādīt, un

ka mītiskās dziesmas pēc vispārīgās domu gaitas nav šķi-

ramas no citām tautas dziesmām. Dziesmas, kur ir minēti

senie dievi, tomēr nepazīst ne īstu pagānu svētku, ne ziedo-

jamo altāru, ne arī seno burtnieku jeb priesteru. Visā lielā

dziesmu krājumā mēs tomēr nevaram atrast nevienas pagānu
kulta dziesmas. Pat miroņu aizvadāmās raudu dziesmas,

kuras rakstnieki piemin vēl 17. gadu simtenī, mēs vairs ne-

varam konstatēt mūsu tagadējās bēru dziesmās. Mēs nevaram

noliegt, ka tautas dziesmu latvieši nav kristīgi cilvēki. Dzie-

smu tautietis liek kristīties ar kristīgu kūmu palīdzību, viņš

iet baznīcā kaut arī varbūt reti, bet totiesu jo vairāk viņš ir

paradis krustu mest. Tālāku viņš bīstās no elles un bieži

vien piesauc Dievu un Māru. Pat pagānu Debess-tēvs un

Laima ir jau pilnīgi pielīdzinājušies kristīgam Dievam un

jumpravai Mārijai. Par visām lietām tautas dziesmu latvieši

svētī svētdienu un pēc vecām katoļu ierašām ievēro arī piektu
vakaru (t. i. ceturtdienas vakaru) un piektdienu. Bet viss

tas vēl nebūt nenozīmē, ka viņi jau būtu audzināti kristīga

mācībā un galīgi atsacījušies no pagānu uzskatiem. Mēs jau

redzējām, ka vēl P. Einhorns pielīdzina latviešus pagāniem,

kas dziedājuši savas „dievu himnes". Vecs Raunas mācītājs

G. T. Dīcs (1666.—1700.) bieži vien piezīmē savā baznīcas

grāmatā, ka tādas un tādas mājas iedzīvotājs slepeni aprakts
(elam sepultus), t. i. kādā smilšu kalpiņā un laikam gan bez

kristīgām ceremonijām. Tāpat daudzreiz pie pieaugušiem cil-

vēkiem trūkst piezīmes, ka tas bijis pie dievgalda (fuit ad s.

synaxin). Jādomā, ka toreiz vēl ne visi latvieši gājuši pie

dievgalda. H. fon Hagemeisters savās ziņās par Drustu drau-

dzes baznīcu (1838.) raksta, ka pēc zviedru-krievu kariem
Drustos diviem saimniekiem bijuši pat vēl elku dievi. Tādēļ

kāda zināma robeža, kad pagānu laiki būtu Baltijā beigušies.
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pavisam nav noteicama. To ievērojot, mīti vien paši par sevi

nav nekiiUs drošs materiāls, kas liecinātu par tiem laikiem,

kad latvieši vēl nebija kristīti un turējās pie pagānu ticības.

Beidzot varam vēl izteikt kādus vērojumus par veco un

jaunāko dziesmu skaitu mūsu dziesmu krājumā. Vispārīgi

ņemot, no simts dziesmiņām mēs atradīsim tikai div- trīs ar

jaunāku laiku valodu, vārdiem un tēlotiem dzīves apstākļiem.
Tādu dziesmu starpā ir arī daudz sagrozījumu no vecākām

dziesmām. Visas citas turpretī ir sacerētas seno laiku garšā,

ar vecu valodu un gludu ritumu. Kādas desmit dziesmiņas

no simta vēl satura kādas liecības no vecajiem katoļu laikiem

Baltijā. Ja nu pie šādām vēl pieskaitām dziesmiņas ar vairāk

variantiem, novecojušām valodas savādībām un rupju saturu,

tad iznāks 20 līdz 30 drošākas vecas dziesmas uz simta. Tā

tad uz desmit dziesmām ar drošām liecībām par seniem lai-

kiem būs stādama pretī tikai viena jaunāku laiku dziesma.

Pieņemsim vēl, ka daža laba no dziesmiņām ar vecu un

tekošu valodu būs sacerēta pēc citiem piemēriem arī jaunākos
laikos un palielināsim šādu jaunāku dziesmu skaitu no diviem

— trim līdz desmit procentiem. Šādā ziņā mums atkal šiem

desmit procentiem stāvēs pretī 90 procenti veco dziesmu.

Ja tad nu minētās ziņas no tautas dziesmām labi saskan

ar vispārīgo kultūras vēsturi, sevišķi vēl ar rakstu liecībām

par mūsu Baltijas senatni, tad turu savu hipotēzi mūsu dziesmu

vecuma jautājumā par vienīgo, kas līdz šim ir uzstādīta uz

plašākiem zinātnes pamatiem. Citas hipotēzes, kas par šo

lietu ir parādījušās mūsu rakstos, ir pamatotas tikai uz prāto-

jumiem un apgalvojumiem, bez tuvākiem pierādījumiem. Tai

ziņā es tomēr nešaubos, ka etnogrāfijai nebūtu nekas līdzēts,

ja mēs turpinātu tikai vispārīgos prātojumus, jeb arī mierīgi

paliktu pie vecajām šaubām, ka par mūsu tautas dziesmu

vecumu mēs nekā nezinām un arī nevaram nekā zināt. Ja

jau etnogrāfi ir izteikuši savus spriedumus par tautas dziesmu

vecumu pie citām tautām, tad varam sekot viņu priekšzīmei,

ari spriežot par latviešu tautas dziesmu vecumu.
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2. Zaļi zobentiņi

Tautas dziesmās daudzinātie „zaļi zobentiņi", kā jau

agrāki esmu aizrādījis, šo nosaukumu gan laikam būs dabū-

juši no senajiem bronzas zobeniem. Te tomēr var celties

šaubas, kā gan atliekas no bronzas laikiem varētu uzglabāties
tautas dziesmās, kuras vēl mūsu dienās tikušas dziedātas.

Bronzas laikmetā, kā zināms, latviešu tautas vēl nevarēja

būt, jo jau baltu pirmtauta, no kuras vēlāku cēlušies latvieši,

pazinuši piecus metālus: varu, dzelzi, zeltu, sudrabu un alvu.

Šā jautājuma izskaidrošanai mums ir vispirms jāiepazīstās ar

bronzas, dzelzs un zobena vēsturi.

Ko gan īsti nozīmē mūsu vārds „varš"? Langes vārdnīcā

mēs lasām izskaidrojumu: „Erz, Metāli", un Stenders šām

divām nozīmēm ir pielicis klāt vēl trešo: „Kupfer". Mums

nav nekāda iemesla šaubīties par šādu tulkojumu, jo arī vācu

„Erz", krievu „M"BaV', latiņu „acs" un grieķu „chalkos" no-

zīmē kaparu, bronzu un citus līdzīgus kapara maisījumus. Tā

kā nu varš latviešu valodā apzīmēja gan metālu vispārīgi, gan

arī kaparu un viņa maisījumus sevišķi, tad kapars tika aiz-

ņemts no vācu valodas vienā un noteiktā nozīmē.

Ar dzelzi indo-eiropiešu tautas iepazinušās daudz vēlāku

nekā ar bronzu. Dzelzs, kā zināms, ir vedusi ilgu cīņu ar

bronzu, jo pēdējā ir elastīgāka un izturīgāka pret rūsu, nekā

vienkārša dzelzs. Ģermāņi aizņēmušies dzelzi no ķeltiem, kā

liecina vēsture un valodniecība. Pēc tam dzelzs pārgājusi

pie somiem no kādas mums vēl nezināmas ģermāņu cilts.

Slāvu un baltu valodas dzelzs nosaukumu tur par vecu aiz-

ņēmumu no grieķu vārda „chalkos", kas, kā jau minēts, sa-

skan pēc nozīmes ar mūsu varu. Kad ģermāņi sāka satikties

ar baltiem un somiem, tad baltiem jau dzelzs bija pazīstama,
bet somiem, kā liekas, vēl pavisam nē, jeb vismaz niecīgā
daudzuma. To apstiprina arī vēsture un archeoloģija. Priekš

Kristus dzimšanas laikiem arī britiem un ģermāņiem, kā zi-

nāms, dzelzs vēl bija diezgan maz. Tacits raksta par

aistiešiem, kuri vispārīgi tiek turēti par baltiem, ka viņi „vāles
lieto vairāk ka dzelzi". Tēlodams somu (fenni) zemo kultūru
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un nabadzību, viņš saka: „Viņu vienīgā aizsardzība ir bulta,

kurai dzelzs trūkuma dēļ liek asu kaulu galā." Tādēļ arī

tādos apgabalos, kur senāk dzīvojuši somi, archeologi atrod

akmeņu laikmeta liecības vēl līdz pašiem Kristus dzimšanas

laikiem. Tā kā nu Somijā dzelzs lietas ir atrastas lielākā

skaitā nekā Baltijā, tad daži rakstnieki domā, ka dzelzi lat-

vieši būšot aizņēmušies no somu tautām. Te nu nav jā-

aizmirst, ka pēc jaunāko archeologu domām dzelzs kultūra

taisni no Baltijas esot pārnākusi uz Somiju, kamēr vispārīgi

jau liekas būt pieņemts tas fakts, ka tādā pašā virzienā ir

ceļojusi arī somu tauta.

Kas zīmējas uz zobeniem, tad nebūs man vairs jāpa-

skaidro, ka akmeņu laikos nevarēja būt nekādu zobenu, jo

pēdējie varēja celties tikai metaļu laikmetā. Dzelzs zobeni

nav tomēr samērā visai veci. . Homērs pazīst tikai bronzas

zobenus, izņemot varbūt tikai vienu nedrošu vietu. Vācijā

archeologi uzrāda dzelzs zobenus lielākā skaitā tikai kādus

gadu simteņus priekš Kristus. Baltu tautas varēja vēl pāra

gadu simteņus ģermāņiem pakaļ palikt. Tā kā nu rietuma

Eiropā un Skandināvijā ir izrakti tūkstoši bronzas zobenu, tad

gan nebūs nekādu šaubu, ka arī baltu pirmtauta būs viņus
kādreiz lietojusi. To apstiprina arī izrakumi Prūsijā un Prū-

sijas Lietavā. Baltija un sevišķi Krievijas Lietava archeolo-

ģiskā ziņā ir vēl gauži maz izpētītas. Ja vecajiem archeolo-

giem ir taisnība, ka Baltijā, sevišķi Igaunijā un Vidzemē,
bronzas laika nav bijis, un ka ap Kristus laikiem ļaudis tur

pārgājuši: no akmeņu laikmeta taisni uz dzelzs laikmetu, tad

ar to tik būs pierādīts, ka Vidzemē latviešu senči nav meklē-

jami.

Latviešu tautas dziesmās bieži vien top daudzināts „zaļš

varš", kas pilnīgi saskan ar leišu dainu izteikumu „žalias
varias". Tāds pats izteikums varētu būt ari seno prūšu va-

lodā (saligan wargien). Tā tad, šāds nosaukums varēja celties

jau baltu pirmvalodā un zīmēties uz bronzu, jo" tikai viņa no-

skapstot pieņem skaistu spīdošu zaļu krāsu. Dzelzi, tēraudu,

alvu, sudrabu un zeltu mēs nevaram saukt par zaļiem. No-

skapstejis kapars gan pieņem neglīti zaļganu krāsu, bet tādu

taču dziesmas nedaudzinātu ar lepnumu, kā sekošos pie-
mēros:

Zaļa vara loku lieču,
Sudrab' dēļu kamaniņas. 15953.

Sirdi manu, dušu manu,

Zaļa vara kaldinātu. 24486.
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Es iejūgšu kumeliņu
Zaļa vara kamanās. 26470.

Dziesmas slavēta ~zaļa vara pavada" laikam zīmējas uz

bronzas ķēdi.

Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu .. .

Daugava peldināju
Zaļa vara pavadā. 30004, 29634.

Man pārtrūka kumeļam

Zaļa vara pavadiņa. 29923 v.

Dziediet, meitas, manu dziesmu,

Ņemiet mani palīgā,
Sieniet manu kumeliņu
Zaļa vara pavadā. 578, 3.

Ta ari turīga tautiete lepojas ar savu zaļa vara vaina-

dziņu.

Tik vien bija zaļa vara,

Kā pie mana vaiņadziņa. 6224, 1.

Nabaga barenite šada vaiņaga, zināms, nevar ienākties.

Pieder man kārklu josta,

Berzu lapu vainadziņš;
Kas jel man sērdienei

Zaļa vara darināja. 4580, 8.

Dziesmas apliecina ari, ka ~zalš" patiešam nozīme zaļu

krāsu.

Cūka beda zaļu pļavu

Zaļa vara gribēdama. 29150.

Tadeļ ari zaļas berza lapas tiek pielīdzinātas ~zaļa vara

pakariem".

Kas, bērziņi, tev pakāra

Zaļa vara pakariņus? 17000, 2. 1910—11.

Sekoša piemēra tiek šķirts vienkāršs varš no „zala
vara".

Pūšat, brāļi, vara taures,

Zaļa vara trimateles. 271.

Ja nu arī zobenus sauc par zaļiem, tad kādreiz viņi gan

bus taisīti no slavenā zaļā vara.

Ko jus, meitas, duzojiet,

Ka jus skaļi nedziediet?

Ne jūs kungi karā sūta,
Ne kar zaļus zobentiņus. 780.
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Dod pelēku mētelīti,
ledod zaļu zobenu;'. 31483.

Velciet lūšu kažociņus,
Joziet zaļus zobeniņus. 13646.

Vienu roku masu devu,
Otru zaļu zobeniņu. 13702.

Sarūsējušu, neasu un ar netīrumiem nozaļojušu dzelzs jeb

tērauda zobenu gan dziesmās nedaudzinātu ar tādu lepnumu.
Kas šie ir par zobeniem, to izskaidro sekošā tautas dziesma.

Kad jas mani bāleliņi,
Skanes_zaļi zobentiņi. 18993, 2.

Var.: Žvadzēs vara zobentiņi.

Te nu redzam, ka „zaļie zobentiņi" būs patiešām dabūjuši

šo nosaukumu no „zaļā vara". Tā kā varš nozīmē arī me-

tālu vispārīgi, tad, zināms, nav jādomā, ka še ir runa par

pašiem bronzas zobeniem. Tā arī „vam šķēres" (5313. 8515,

3. 30662), „vara slieces" (15960 v.) un „vara stīpas" (20545)

nozīmēs tikai metāla lietas. ~Vara vārti" (15918. 17958.

18600. 18609. 18610. 18610. 19019. 19020) būs bijuši laikam

tikai ar dzelzs eņģēm, „vai;a kamanas" (15933. 15962. 26529.

26470) ar dzelzs sliecēm un „vara grīda" (15967. 15973) ar

dzelzs naglām. Dzelzs nozīme dzejas valodā tika pārspīlēta
tādēļ, ka viņa vēl bija samērā reta un dārga. Pēc augšējā

piemēra mēs tikai varam vērot, ka „zaļie zobentiņi" dabūjuši

savu nosaukumu no „zaļā vai;a", kurš gan skaidri zīmējas uz

bronzu. Tikai bronzas zobenu skaistās krāsas dēļ, atmiņas

par viņiem varēja uzglabāties mūsu tautas dziesmās par ilgiem
gadu simteņiem, varbūt līdz divi tūkstošiem gadiem pēc tam.

kad viņi jau bija sākuši izbeigties.
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3. Par bērnu nogalināšanu

Pie visām tautām bijis ieradums zināmos gadījumos no-

galināt jaunpiedzimušus bērnus. Visvairāk tas noticis no

nabadzības, pie kam mazāk taupīti gaudeņi un meitenes.

Vēsture gan šādas ierašas pie latviešiem nepiemin, bet nav

tomēr domājams, ka senie latvieši bus bijuši kāds izņēmums

vispārīgā kultūras gaitā. Lieta izskaidrojas gluži vienkārši:

Līdz sešpadsmitajam gadu simtenim ziņas par latviešiem ir

par daudz trūcīgas, kamēr ap minēto laikmetu šī ieraša, kā

jādomā, jau bijusi sen aizmirsta. Turpretī par senajiem prū-

šiem, par kuriem mums ir uzglabājušās vecākas un pilnīgākas
ziņas, šī ieraša ir pierādīta arī pēc vēstures liecībām.

Arī mūsu tautas dziesmas pazīst šo tālās senatnes ierašu.

Bet pirms mēs pārejam uz īstiem piemēriem, apskatīsim vēl

tos apstākļus, kas spieduši nabadzīgos latviešus uz šādiem

mežoņu darbiem. Senajos sirotāju laikos meitas vecākiem

bijušas nereti par slogu. Viņas varēja nolaupīt nevien ienaid-

nieki, bet arī pašu tautieši. Vēlākosj miera laikos nabaga

vecākiem bija atkal ne mazums raižu pie „pūra locīšanas*

meitām. Šādus apstākļus mums atgādina sekošās tautas

dziesmas:

Labāk dēli arājiņi,

Ne kā meitas malējiņas:
Dēli ara, dēli sēja,
Būs vedeklas malējiņas. 1949,

Ko kokiem lapas dara?

Zemi vien t:lidināja.

Ko mātei meitas dara?

Sirdi vien ēdināja. 1951.

Dēliņ' manu i mīļais,
Manas dzīves kopējiņš;

Meitiņ', mana i meitiņ',
Manas dzīves postītāja. 1950.

Raudādama māmulīte

Meitai kāra šūpulīti:
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Dēlam kara dziedādama,

Zināj' maizes devējiņu. 1953.

Dziedādama māmulīte

Dēlam kāra sūpulīti;

Meitiņai raudādama,

Zina tautu malējiņu. 1954.

Tautas dziesmas neaizmirst arī savus ļaunumus no dēlu

puses.

No meitiņas mīļi vārdi,
No dēliņa kara vīrs. 1955, 1.

No meitiņas vieglas dienas,
No dēliņa asariņas. 1957.

Aug dēliņis, būs sirdsēsti,

Būs tev gaužas asariņas. 1958.

Drīzāk meita maltu gāja,

Ne dēliņa līgaviņa. 1956.

Šādas apdziedamās dziesmas nav, zināms, ņemamas vār-

du pa vārdam, bet zināmu patiesību izteic arī viņas. Bērnu

audzināšana senāk nebija nekāda vieglā; bet vecuma atbalsts

bija drīzāk cerams no dēliem nekā no meitām. Tādēļ arī nav

jābrīnās, ka zināmos gadījumos jaunpiedzimuši bērni tikuši

nogalināti. Uz tādu ierašu aizrāda sekošās dziesmas:

Šūpo, māte, auklē māte?,
Nemet mani ūdenī;
Ja pašai nevajaga,
Dod otram ganiņos. 1909.

Kam, māmiņa, man' auklēji,
Kad es lieti nederēju?
Būt' metusi jūriņā,
Es būt' jūras gaigaliņa. 3278.

Visbiežāki, kā redzams, būs nogalinātas meitenes.

Būt' māmiņa mani mazu

Upītē iemetusi,

Ne kā lielu audzējusi,

Nelietīša līgaviņu. 26860.

Labāk būtu, labāk būtu,

Kaut māmiņa nokāvusi;

Nedzirdētu ļauna vārda,

Ne darbiņa niecinot. 8574.

Labāk mani māmuliņa
Ūdenī iemetusi.
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Neka mani iedevusi

Tik sliktā vietiņā. 25975.

Līdzīgas domas ir vēl izteiktas sados piemēros: 8576,

17285, 23696, 27006. Ja nu meitenes būs slīcinātas, tad pie

gadījuma nebūs taupīti arī puisēni. Uz šādu iespējamību, kā

liekas, aizrāda sekošās tautas dziesmas:

Audzin', māte, meitas vien,

Met dēliņus ūdenī:

Meitas tavas malējiņas,
Dēli kara gājējiņi. 1955.

Šūpo, māte, meitas tavas,

Met dēliņus ūdenī:

• No meitām znoti radi,
No dēliem pušenieki. 3371 4.

Viena dziesmiņa dziedātājs pat liekas sūdzamies par sa-

viem vecākiem, ka viņš nav nogalināts, bet uzaudzināts liels:

Sodi, Dievs, tevu, mati,

Kas man' lielu audzināja,

Kas man' lielu audzināja,
Šinī vārgu zemītē. 34315.

Šāda mazu bērnu nonāvēšana tiek daudzināta tik bieži un

tik dabīgi, ka še nevar būt runa tikai par tautas dzejnieku
fantāziju, bet gan par atmiņu no īstas senlaiku ierašas. Se-

višķi reālu tēlojumu vēl atrodam divās rupjās dziesmās (34837,

34852). Bet šādu ziņu mums tomēr nevajaga pārspīlēt. Nav

jādomā, ka bērnu nogalināšana būtu bijusi gluži ikdienišķa

ieraša pie seniem latviešiem un ka visas minētās dziesmas

būtu arī patiešām tik vecos laikos cēlušās. Vēsture un etno-

grāfija māca, ka bērni nonāvēti tikai retos gadījumos un tā

tas būs bijis arī pie seniem latviešiem. Minētās tautas dzie-

smas ir mums uzglabājušas tikai atmiņu no tādiem laikiem.
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4. Par izmirušiem Baltijas zvēriem

Tautas dziesmas neretis daudzina dažus izmirušus Balti-

jas zvērus, kuriem pieder ievērojama loma Baltijas senatnes

pētīšanā. Pēc šo zvēru nozīmes dziesmās varam spriest arī

par pašu dziesmu vecumu.

Vecākā rakstu liecība par Baltijas zvēru bagātību, ir lai-

kam kāds aizrādījums Rusova chronikā (1584. g.), kur lasām:

~Baltija ir līdzena zeme, kur atrodas daudz purvu, mežu,

krūmu un tuksnešu ... Tur arī ir liela medības bagātība no

briežiem, zaķiem, stirnām un visādiem meža putniem, kurus

arī visi zemnieki var kert un pārdot, bez kāda aizlieguma jeb
kavēkļa."

Vairāk ziņas par šiem zvēriem sniedz Dionizijs Fabricijs

26 gadi vēlāku. Viņš raksta: „Biežāki ir brieži, bet maz ir

stirnu lielā pulka vilku dēļ, kuri tās iznīcina. Dažās vietās

ir liels daudzums meža cūku un lāču, tā kā daudz reiz redz

viņu barus. Bebri, ūdri un lūši nav reti, tāpat kā caunes un

lapsas. Ir liels vairums zaķu, kuri ir divējādi: vieni par

ziemu paliek balti kā sniegs, otri ir vienādi pelēki; balto ir

vairāk. Putnu medības Baltijā ir atļautas arī apakšniekiem
savos apgabalos, bet zvejot un zvērus medīt ir brīv tikai liel-

kungiem. Dzīt zvērus un ķert tos ar cilpām, bedrēm, šķē-

piem un slazdiem ir atļauts arī zemniekiem."

Uz Baltijas zvēriem laikam arī zīmējas tās ziņas, kuras

mums sniedz J. G. Rehehūzens savā latviešu valodas mācība

no 1644. gada, kur viņš runā par medību un zveju. Pieve-

dīsim tos vārdus pārlabotā valodā un rakstībā: ~Medinieks
ar suņiems, laid tie ir kurti eder kvekšķi, iet mežā, dzen vi-

sādus zvērus, briežus, sirnas (t. i., stirnas), meža cūkas, lā-

čus, vilkus, lūšus, sabeļus, caunes, lapsas, zaiķus, vāveres,

ūdrus, bebrus. Putninieks šaun eder dabū medņus, rubeņus,
irbes

1
strazdus ar auklāms, spostiems, valgiems. Zvejnieks .. .

dažkārt iekš viena vilciena dabū līdekas, plaužus, asems, ķī-

šus, līņus, raudes, kugurus (? kugres, t. i., karūsas), vēdzeles,

zušus, zutiņus, lašus, daimus (Deimen), lasēnus etc." Te tikai

butu jāšaubās, vai arī sabeļi būtu attiecināmi uz Baltiju.
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Pēc Fabricija ziņām, kā liekas, raksta arī Jerns (Hiārn):

„Mežos ir sevišķi daudz lāču, vilku, briežu, lūšu, lapsu un

dažās vietās meža cūkas, caunes, bebri un sermuli... Zaķu
ir neticami daudz. Viņi tur ir trijādi: vieni ir ziemu balti,

otri zilgani, trešie pelēki."

Paviršākas izklausās C. Kelcha ziņas no 1695. gada: „Pēc
tādas mežu nodedzināšanas ir arī lieli medību zvēri, kā brieži,

hirši un citi, kuri ir ieraduši dzīvot lielos mežos, gandrīz jau
izzuduši un uzmeklējuši citas vietas. Daži veci saimnieki pat
domā, ka arī putni un parastie medību zvēri esot gājuši ma-

zumā. Tomēr ar šādiem zeme ir vēl tik bagāta, ka par vienu

dālderi dažās vietās pārdod sešpadsmit zaķus (kuri ziemā ir

visi balti) un zināmos laikos arī tikpat daudz medņu un vēl

vairāk teteru un meža irbju."

Autori, kā redzams, nav nedz dabas pētītāji, nedz med-

nieki, kādēļ pēc viņu ziņām ir grūti spriest par zvēru patiešo
daudzumu. Droši varam vērot tikai to, ka ap 17. gadu sim-

teni Baltijā bijis daudz zaķu un vilku. Meža cūkas, bebrus,

caunes un lāčus jau piemin tikai dažās vietās. Tā kā meža

cūkas dzīvo tikai pulkos, tad arī Baltijā varam viņas pie-
ņemt tikai pulciņos, jeb gluži nemaz. Gluži dabīgi nav vēro-

jami visai lielā skaitā brieži, lūši, lapsas un ūdri.

Drošākas ziņas par Baltijas zvēriem pasniedz mums tik

vel A. V. Hūpelis no 18. gadu simteņa otras puses. Mate-

riālus viņam esot devis kāds J. B. Fišers, kas bijis pazīstama
Linē skolnieks. Hūpelis stāsta, ka visvairāk tiekot medīti

brieži, lāči un zaķi. bet vilki netiekot pienācīgi vajāti. Par

lūšiem viņš raksta, ka tie esot puslīdz bieži (ziemlich haeufig)
atrodami. Caune, pēc viņa vārdiem, uzturoties egļu mežos

un to medījot zemnieki, kuri pārdodot viņas ādu par vienu

rubli. No lāčiem Hūpelis piemin divas sugas, vienu lielāku,
otru mazāku. Lielie esot daudz bailīgāki un mierīgāki par

mazajiem. Arī zaķus viņš pazīst baltos un pelēkos. Baltie

esot īstie vietējie zaķi, drusku mazāki pēc auguma, nekā pe-

lēkie. Pēdējo, kui;i tiekot par leišiem (Litauer) saukti, esot

gandrīz tikpat daudz kā balto. Liekoties, ka viņi nākot no

Lietavas, vismaz Igaunijā viņi esot retāki nekā Vidzemē.

Bebrus atrodot šur un tur pie upēm. Stirnu daudzi turot par

vietēju zvēru uz ko jau aizrādot Rusovs; bet tas laikam vēl

neesot pieradīts. Varot arī būt, ka viņas ienākot no Krie-
vijas un Lietavas. 1752. gadā lielajā lopu sērgā esot nobei-

gušies arī daudz brieži, bet pēdējā laikā redzot viņus atkal

biežāki, lai gan vilki kavējot viņu vairošanos.
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Interesantas ir fiūpeļa ziņas par medībām. Tikai reti liel-

kungi turot mācītus vācu medniekus un tos pašus vairāk lep-

nībai nekā medībām. Lielākā daļa turot zemnieku mednie-

kus, kuri medījot bez suņiem un klaušu darbu vietā dodot

muižai savu medījumu. Tikai daži muižu īpašnieki noliedzot

zemniekiem pavisam šaut, bet zvēru tiem tomēr neesot vai-

rāk, jo zemnieki izņemot putnu olas no atriebības un ķerot
zvērus ar cilpām. Sava medījuma zemnieks nekad neēdot,

vai nu no dabīga riebuma, vai arī tādēļ, ka kādas kapeikas
naudas viņiem esot mīļākas, jo medījuma pircējus zemnieks

atrodot vienādi. No visa tā varam skaidri redzēt, ka med-

nieku starp zemniekiem bijis maz un tie paši medījuši zvērus

vienīgi muižas nodokļiem un pārdošanai. Šāda kārtība jau

sen bijusi nodibinājusies, varbūt jau no Rusova laikiem.

Arī zoologam vēstures ziņas par zvēriem nav bez inte-

reses. Fabricijs vēl skaidri aizrāda, ka balto zaķu esot Bal-

tijā vairāk nekā pelēko. Bet jau pēc Hūpeļa vārdiem pēdējo
esot gandrīz tikpat daudz kā pirmo. Tagad turpretī pelēko
zaķu ir daudz vairāk. Hūpeļa laikos pēdējie bijuši Igaunijā

retāki nekā Vidzemē. Tā kā nu pelēkos zaķus saukuši par

leišiem (Litauer), kurš nosaukums (litauris) pārgājis arī lat-

viešu valodā, tad Hūpelis domā, ka šie būšot ienākuši'Baltijā
no Lietavas. Šī hipotēze saskan arī ar jaunāko zoologu pētī-

jumiem. Baltais zaķis-esot īsts meža zvērs un ieņēmis senāk

visus Eiropas ziemeļu daļas mežus. Pelēkais turpretī mīlot

laukus un būšot cēlies no stepēm tālāku uz dienvidiem. Esot

novērots, ka pēc mežu izciršanas pelēkais daudz vietās ienā-

kot baltā vietā.

Fabricijs un Jerns vēl piemin „dažās vietās" Baltijā arī

meža cūkas, bet Hūpelis savā laikā par tām vairs nav nekā

dzirdējis. Uz kādu apgabalu tad nu var zīmēties minētās

„dažas vietas"? Vai tik še nebūs runa par Kurzemes me-

žiem, kur meža cūkas varēja ieklīst no Lietavas? Turpretī
par sūbriem un tauriem Baltijā vairs neziņo ne Rusovs, ne

Fabricijs.
Apskatīsim, kādas ziņas mums dod tautas dziesmas par

izmirušiem Baltijas zvēriem. Bieži vien mūsu tautas dzie-

smas daudzina cauni, lai gan viņa jau sen ir skaitāma pie

retiem Baltijas zvēriem. Visvairāk cauni piemin eglē (2404,

2407, 2409, 2410), dažreiz arī priedē (2403, 2408) jeb vispā-
rīgi sila (2402, 2412—2415). Pievedīsim še tikai populāro
dziesmiņu: „Tumša, tumša tā eglīte, kur caunīte nakti guļ".
Tas ir gluži pareizs novērojums, jo šādos kokos uzturas arī

353*
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vāveres, no kurām caunes mēdz baroties. Tautas dziesmās

tiek minēts ari šis „ienaids" starp caunēm un vāverēm (2412,

2337). Daudzreiz dziesmās ir runa par audeklu, kuru caune

„met" (2407—2411), „velk" (2414—2415) jeb „auž" (2403,

2404). Biitners doma (Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes,

249. un 1889. 1 p.), ka šis caunes audekls nozīmējot zirnekļa

tīklus, kādi rudeņos esot' redzami koku galos. Kas zīmējas uz

cauņu skaitu, tad to bijis tik daudz, ka katrs pārticis latvietis

varējis nēsāt cauņu cepurītes. Uz kādiem laikiem tad nu at-

tiecas šī lielā cauņu bagātība? Laikam gan tikai uz vecajiem

mestru laikiem. Caunes, kā zināms, var dzīvot tikai lielos

mežos, kur piemīt daudz putnu un vāveru. Turklāt caunes

tiek ātri iznīcinātas ar plintēm. Cauņu cepures varēja būt

vispārējā lietošanā, kad latvieši vēl bija cik necik pārtikuši
un kad cauņu ādas bija vēl samērā lētas. Var jau būt, ka ap
zviedru laikiem un pat vēlāku viens otrs turīgs latvietis vēl

būs nēsājis cauņu cepures, bet gan jau tad būs caunes parasti
šautas un ķertas pārdošanai.

Cauņu lomai tautas dziesmās var pielīdzināt lūšu lomu,
lai gan lūšu Baltijā nekad nebūs bijis tik daudz kā cauņu.

~Lūšu kažociņš" bijis tikai bagātiem tautiešiem, kāmēr ar

„cauņu cepurīti" greznojās katrs pārticis latvietis. Kažoka
šūšanai vajadzēja arī salasīt daudz lūšu ādu. Dzimtbūšanas

laikos gan latvieši nevarēja šādu kažoku nēsāt, jo tik daudz

lūšu viņi nevarēja nopirkt, nedz arī paši samedīt. Tā tad šie

kažoki gan atkal zīmēsies uz mestru laikiem. Kaut arī retu-

mis kāds lūsis ir nošauts vēl pēdējā laikā, tomēr par pēdējiem
trim .gadu simteņiem, kad arī dažiem zemniekiem bijušas

plintes, visai daudz lūšu vairs nebūs bijis.

Bebram seno latviešu saimniecībā nav piederējusi liela

loma, kādēļ arī tautas dziesmas to tikai retumis piemin un

arī tad tik kopā ar ūdri.

Ūdrs bebru nolamāja

Kleinajām kājiņām.
Abiem bija kleinas kājas,
Abiem kupri mugurā. 30587,

ci 30588—30591, 30592.

Ūdrs, bebrs cīkstējās
Liela kalna maliņā;
Atnāk viena lūša māte,
Novelk ūdram kažociņu. 30591.

Ūdri, bebri upītē
Smiltīs nagus balināja. 30585.
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Sūtiet ūdru, sūtiet bebru

Daugava ledu lauzt. 16178.

Ūdri, bebri Daugavā
Ledu vien brukšināja. 3445.

_

(Upe nes) oša koku, kļava koku

Ūdra, bebra cirtumiņu. 26042.

_

Sen slavēja tautiņās

Ūdrus, bebrus dīrājam. 24693.

Pazīstamais Baltijas zoologs Oskars fon Lovis raksta,

ka no 1818. gada bebri bijuši sastopami tikai vēl Gaujā, bet

12 gadu laikā arī tur viņi galīgi izšauti. Bebru ādas tomēr

Baltijā netikušas sevišķi cienītas, bet iznīcināti viņi tikuši vis-

vairāk zināmo dziedzeru dēļ, par kuriem aptiekas maksājušas

lielu naudu. Tautas dziesmas tomēr nekur nepiemin šo dzie-

dzeru pārdošanu, kādēļ arī dziesmas par bebriem pēdējā laikā

nebūs sacerētas.

Bebri, kā zināms, ēd koku mizas, atvases un lapas, bet

zivju neaiztiek. Ļaudis tomēr domā, ka viņš pārtiekot no

zivim un pielīdzina viņu parasti ūdram. Pēc dziesmas vār-

diem, latvieši ticējuši, ka arī ūdrs grauž kokus tāpat kā bebrs.

Tāpat latvieši domājuši, ka bebrs aizstādinot upes, lai lielākā

ūdenī varētu labāki zivis ķert. No sava tēva-tēva es vēl

esmu dzirdējis sekošu ērmotu nostāstu par bebriem. Kad

bebri gādājot kokus savas mājas celšanai, tad mātīte nogul-
stoties augšpēdu zemē un saceļot kājas gaisā. Tēviņš sa-

liekot kokus stam mātītes kājām un velkot to pie astes uz

mājas vietu. No tādas braukšanas mātītes mugura nodilstot

gluži plika no spalvām. Šis nostāsts ir pārnests uz bebriem

no Alpu marmotiem. Brēms (Tierleben, IV. izdevums, 11. sē-

jums, 471. 1. p.) stāsta, ka pēc vecu laužu teikām Alpu kalnos

inarmoti šādā kārtā velkot zāli savās alās. Teika esot iz-

cēlusies no tā apstākļa, ka marmoti, ložņādami pa savām šau-

ram aliņām, noberžot nereti savas muguras spalvas.
Biežāki par bebru tautas dziesmas daudzina ūdru.

Udriņam dziļa ala.

Man bij' tāli brāleiiņi. 26529.

Udrīts savu līgaviņu
Straumīte vizināja. 30595.

Udriņš brauca niedru tiltu.
Ūdram beri kumeliņi. 30586.

Caur sētiņu upe tek,

Cdi;i kāpa istabā. 30584.
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Udrīts gul (upes) dibinā,

Santa svārki mugurā. 26048.

Ūdrs guļ (Daugavas) dibinā,
Zelta pieši kājiņā. 30582. 30583.

Udrīts upes dibinā

Zelta kurpes kājiņā. 30580. cf. 30593.

Udrīts guļ ūdenī,
Zelta cimdi rociņā. 30594.

Kā ūdrīts nespīdēs,
Zelts tam spalvas galiņā. 30581.

_

Ūdrs savu smuku spalvu
Ūdenī slapināja. 3445.

_

Sen daudzina naburgos
Ūdru zvēru dīrājam. 24693.

Tautiešam melnačam

Melna ūdra cepurīte. 21593, 1 v.

Lai pārdeva vaiņadziņu,
Lai pirk ūdra cepurīti. 24330

Pirms nēsāju ūdra kurpes.
Pēc vāveru kažociņu. 22353.

Jau' man bija ūdra svārki,

Bus man lāča kažoziņš. 22353, 1.

Ūdra āda, kā redzam, tikusi vairāk cienīta un lietota nekā

bebra āda. Arī pašu ūdru bijis Baltijā bez šaubām vairāk kā

bebru. Kaut arī ūdri ir uzturējušies vēl līdz mūsu dienām, to-

mēr nav mums iemesla domāt, ka senāk viņu būtu bijis se-

višķi daudz. Izņemot cilvēkus, ūdrus vēl būs ķēruši lūši un

vilki.

Vai tautas dziesmās ir apdziedāti baltie zaķi, jeb pelēkie,
tas ir grūti noteicams. Pēdējie būs ieviesušies Baltijā jau sen

priekš Fabricija laikiem un dziesmās viņi gan laikam nebūs

šķirti no baltajiem. Tikai divas dziesmiņas piemin taisni li-

tauri jeb pelēko zaķi.

Tauri, lauri, litaurīti,

Kam gulēji saulītē?

Saule lēca, rasa bira.

Suņi pedu nepazina. 2318

Auru, kriku, letaurīti,
Kam gulēji siliena? 30493 v.

Pēdējās ziņas par meža cūkām, kā jau teikts, mums ir

tikai no 17. gadu simteņa, bet arī tur ir minēts, ka tās sasto-

pamas tikai dažās vietās. Tā kā meža cūkas mīl sevišķi
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tikai ozolu un lazdu mežus, tad arī nav domājams, ka tās

būtu kādreiz dzīvojušas visos Baltijas apgabalos. Smiltājos,

sausos silos un klajos laukos gan nekad nebūs varējuši, pār-

ziemot veseli meža cūku bari. Tādēļ arī tautas dziesmas

tikai retis daudzina meža cūkas.

Meža cūka ragus taisa,
Meža kungu vizināt. 30550, 4

Es būt' tādu meža cūku

Uz ecēkšu atvilkusi. 21225 v.

Brieža ragi nosaluši,
Meža cūkas sivēnini. 30575.

Pavasari sulu mucas,'

Meža cūkas sivēnini. 15624.

Lai saauga brieži, lāči,
Meža cūkas sivēniņi. 11827.

Pēc šīm dziesmiņām redzam, ka latvieši būs ķēruši se-

višķi meža cūku sivēnus, no kā lielā mērā būs kavēta vinu

vairošanās. Tāpat meža cūkas ne mazumu būs cietušas no

lāčiem, lūšiem un vilkiem.

Tikai vienā dziesmiņā (30493), kā jau agrāki esmu aiz-

rādījis, ir runa, ka no sūbra ragiem tiek alus dzerts. Bet arī

šeit variantos piemien briedi. Arī vēl citā dziesmiņā (19796)
bajārs dzer alu no brieža raga. Tā kā nu brieža ragi neder

par dzeramiem traukiem, tad briedis šeit gan būs ielikts senā

sūbra vietā. Tāpat varam vērot sūbru brieža vietā sekošos

piemēros:

Kas no brieža liela raga,

Ka nedzird taurējot. 3330.

Nolauzusi briežam ragus,

Skrien pa silu taurēdama. 23424, 3.

Ja nu brieža rags neder par dzeramu trauku, tad gan par

pūšamo tauri viņš ir vēl jo mazāk derīgs. Tā nu ir jādomā,
ka arī šajos piemēros briedis kā vairāk pazīstams meža zvērs

ir ieviesies jau sen aizmirstā sūbra vietā. Bet ja četrās

dziesmās varam it droši vērot sūbra vietā ieliktu briedi, tad

bez šaubām būs arī tādas dziesmas par sūbriem, kur šīs pār-

maiņas vairs nav manāmas. Kad īsti ir izbeigušies sūbri Bal-

tijā, nav mums vairs zināms. Še viņi gan laikam būs dzī-

vojuši ne vēlāku par mestru laiku pirmo pusi.
Bez šiem sūbriem Baltijā būs dzīvojusi arī vēl kāda cita

meža vēršu suga: tauri. Uz to jau aizrāda pats nosaukums:

taurs (leišu tauras, prūšu tauris, grieķu tauros, latiņu taurus,
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veckrievu Tvp-b v. t. pr.), no kura ir cēlies ari mūsu taga-

dējais „taurinš". Ragainais meža vērsis varēja viegli vien

atgādināt tauriņu ar ragiem, tāpat kā ķīniešu šui - niu (ūdens

vērsis) nozīmē bifeli un ragaino gliemezi. No šā paša vērša

ir dabūjuši savus nosaukumus Taurkalns Kurzemē un Taur-

ragi Lietavā. Ari Kelchs spriež gluži pareizi, ka taure no-

zīmējot vispirms taura ragu. Tagadējā valodā taure nozīmē

pie leišiem dzeramu trauku un pie latviešiem pūšamu ragu.

Tauru lielos ragus būs senāk bez šaubām lietojuši gan dzer-

šanai, gan arī pūšanai.

Plašāko aprakstu par šo tauru atrodam pie Cezara (Dc

Bello Gallico, VI, 28): ~Tauri ir pēc lieluma drusku mazāki

par elefantiem, pēc izskata, krāsas un stāva kā vērši. Viņiem
ir liels spēks un arī liels ātrums; viņi netaupa nekā, ko

ierauga, ne cilvēka, ne zvēra. Viņi (t. i. ģermāņi) cītīgi ķel-

tos bedrēs un nokauj; šādā darbā -norūdinās jaunēkli; kas

visvairāk, no tiem ir nokāvuši un par pierādījumu atklāti uz-

rādījuši viņu ragus, tie dabū lielu uzslavu. Pierast pie cil-

vēka un palikt rāmi, viņi nevar, lai būtu ari jauni saķerti.

Viņa ragi ir daudz lielāki un citāda izskata, nekā mūsu vēr-

šam. Tos viņi rūpīgi sakrāj, apliek malas ar sudrabu un lie-

lās dzīrēs lieto par dzeramiem traukiem."

Nībelungu dziesma vēl piemin sūbru un tauru, bet jau

11. gadu simtenī raksta Brēmenes Ādams, ka taurs esot Vācijā

izbeidzies, un esot atrodams tikai vēl Zviedrijā. Polijā viņš
vēl esot dzīvojis 1556. gadā, bet jau sen viņš vairs neesot

nekur sastopams.
Sūbru un tauru liktenis, kā vērojams, ir bijis līdzīgš gan-

drīz pa visu Eiropu. Visur tikuši cienīti lielie tauru ragi un

visur arī tauri iznīcināti ātrāki nekā sūbri. Tā tas būs bijis

laikam arī Baltijā. Ja jau 16. gadu simtenī Baltijā vairs nav

ne vēsts no sūbriem, tad taurus še gan laikam vairs neva-

rēsim meklēt vēstures laikos. Tā arī tautas dziesmās mēs

neatrodam nekādu ziņu par sen izmirušajiem tauriem.

Saņemot visas tautas dziesmu ziņas par pārrunātiem zvē-

riem kopā, mēs redzam, ka jaunāku laiku liecību tur ir gauži

maz. Pavisam tur nevaram atrast aizrādījumu uz 12. gadu

simteni (sal. tauru). Visvairāk šīs ziņas zīmējas uz mestru

laikiem, kad Baltijā vēl bija milzīgi meži, kad zvēri vēl ne-

bija izšauti ar plintēm un kad latviešu zemnieki vēl varēja
medīt zvērus arī savām vajadzībām.
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5. Koku mizas seno latviešu

saimniecībā

A. Bīlenšteins savā rakstā par koka laikmetu pie sena-

jiem latviešiem nāk pie gala sprieduma, ka latvieši esot aiz-

ņēmušies no vāciešiem nevien koka darba amatnieku un viņu

instrumentu nosaukumus, bet arī koka trauku un citu koka

lietu vārdus. Kaut arī nosaukuma aizņemšanās vien vēl ne-

liecina, ka aizņemts arī pats priekšmets, tomēr nav nekādu

šaubu, ka daudz koka traukus latvieši mācījušies taisīt tikai

vēl no vāciešiem. Pēc tā nu varētu domāt, ka priekšvēstures
laikos latvieši nebūtu pazinuši gandrīz nekādu trauku, nedz

arī mājas lietu. "Te nu nav jāaizmirst, ka daudz senlaiku

lietas ir izgājušas no modes un ir jau sen aizmirstas līdz ar

viņu nosaukumiem. Pie tādām aizmirstām un iznīkušām lie-

tām ir jāpieskaita nevien dažādi koka trauki, bet vēl sevišķi
visādi priekšmeti, kas taisīti no koka mizām. Runādams pa:

areheoloģijas nozīmi senvēsturē, S. Feists raksta (Kultur,

Ausbreitung und flerkunft der īndogermanen, Berlin, 1913.

92. 1. p.): „Nav vajadzīgs sevišķi uzsvērt, ka blakus ak-

meņam un kaulam trauku un ieroču pagatavošanai tika lietots

arī cits materiāls, sevišķi koks. Bet no tā varēja uzglabāties
kādas atliekas tikai retos izdevīgos gadījumos, jo zemē koks

sapūst. Vēl mazāk varēja uzglabāties citas neizturīgākas

vielas, kā miza, lūks, niedres v. t. pr. Mūsu ziņas par sen-

laiku ļaužu mājas lietām ir tādēļ trūcīgas; viņas aprobe-
žojas visvairāk ar akmeņa ieročiem." Tādēļ arī par koka

mizu traukiem senatnē ir mums vēl gauži maz liecību.

Dažādu koku mizas latviešu valodā tiek nosauktas ar

pieciem speciāliem vārdiem: luba (leit. luba, prūs. lubbo,
kriev. Jiy6*b, iekšējā liepu un citu koku miza, senziem, laufr,
grozs, latiņu liber jeb luber, lūks), lūks (leit. lunkas, prūs.
lunkan, kriev. JibiKo), tāss (leit. tošis, sal. vēl. igauņu toni,
Altaja tatāru tos, mongoļu toos un krievu Tvacb), krijš jeb

krija (leit. krija) un kamiens (leit. kamienas), kuri visi ir sa-

stopami arī leišu valodā, kaut gan pēdējie divi savādā no-

zīme. Luba, lūks un tāss ir turpretī vēl daudz tālāku pazī-
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stami. No tā vien jau varam vērot, ka koka mizām seno

latviešu saimniecībā būs piederējusi daudz lielāka loma, nekā

līdz šim to ir ievērojuši mūsu senatnes pētītāji. Pie krievu

zemniekiem vēl mūsu dienās sastopam lūku vīzes, kriju ka-

stes un liepu mašus. Dažas Sibirijas tautas taisa dažādus

mājas traukus no bērza tāss. Amūras apgabalā senajie iedzī-

votāji vēl tagad lieto lūku virves un dažos apgabalos arī tāss

cepures. Līdzīgas lietas būs bijušas senāk arī Eiropas tautām.

Ne par velti saka krievu paruna: „Ja nebūtu lūka un tāss,
tad zemnieciņš izirtu" (Ka6bi He jimko, Aa He čepecra, TaK-b 6u

MVJKHHOK'b pa3Cbina;iCH).
Koku mizu nozīmi pie seniem latviešiem apliecina arī ve-

cas vēstures ziņas. Jau priekš vācu ienākšanas Baltijā lat-

vieši maksājuši krieviem nodokļus pa daļai ar lūkiem. Pašā

13. gadu simteņa sākumā Rīgas pilsētas robežās zemniekiem

bija aizliegts plēst kokiem mizas. Kādam nolūkam šās koku

mizas bija vajadzīgas, to varam pa daļai vēl redzēt Hūpeļa
topogrāfiskās ziņās par Baltiju. „Cik daudz koku iznīkst no

zemnieku vieglprātības, kuri tos bez žēlastības nomizo, lai

no mizām taisītu grožus, traukus un citādas lietas" (11, Nach-

trag, 60. 1. p.). No liepu un kārklu lūkiem zemnieki darījuši
vīzes un vijuši valgus (11, 504. un 517. 1. p.). „No liepu krijas
zemnieki taisa kamanas" (11, 504. 1. p.). „Tāss tiek bieži

plēsta un likta apakš dēļiem, lubām un velēnām, ar kurām
mēs apjūmām jumtus" (11, 491. 1. p.). ~Ar egļu karnienu ap-

jum dažas vienkāršas ēkas" (11, 491. 1. p.). S. Henings (1594.)

pieved kādu dziesmiņu par Baltiju, kas 1564. gadā bijusi Bal-

tijā vispārīgi pazīstama:

Der Evfflendisch Pawr steigt auff ein Bawm,
Darauff hawt er jhm Sattel vnd Zaum,
Vnnd machet dauon Stiffel vnd Sporen,
Fūllet seim Herrn den Kasten mit Korn.

Tulkojumā šī dziesma skan: „Baltijas zemnieks kāpj uz

koka, tur viņš cērt sev seglus un iemauktus, un taisa no tā

zabākus (t. i. vīzes) un piešus, pilda savam kungam apcirkni
ar graudiem."

Izskaidrojumus un paplašinājumus šām īsajām ziņām mēs

atrodam tikai tautas dziesmās. Tikai pēdējās zina mums stā-

stīt, kādas lietas mūsu sentēvi taisījuši no krijas, lūka un tāss.

Viena no svarīgākām latviešu mājas lietām senatnē bi-

jusFligavas pūrs. Katra meita krājusi apģērbu un veļu savā

pūra, kas, tautās aizejot, noderējis tur atkal visai dzimtai par
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apģērba glabātavu. No 19. gadu simteņa vidus līgavas purs

ir parasti skapis, kurs ieņēmis senāka šķirsta vietu. Bet

skapis un šķirsts ir tikai retumis sastopami tautas_ tradicijās.

To vietā tautas dziesmas daudzina biežāki pūra lādi un mu-

ciņai pielīdzināmo tīni. Tomēr arī_ koka lāde un tīnis ir aiz-

ņemti no vāciešiem un nav piederējuši pie seno latviešu mā-

jas lietām. Visbiežāki tautas dziesmas daudzinātais purs ticis

šūts no liepas krijas.
Domas bija tam tēvam,

Kam aug meitas, kam aug deli:

Kapli kalt, dzeini vīt,

Kriju plest, puru šut. 1985.

Kur bij man kriju ņemt,

Māsiņai puru šut? 7922.

1 tie (brāļi) manu pūru šuva

No tiem kriju gabaliem. 16612.

Veca, veca tā meitiņa.

Vecu kriju pūru šuva. 16822.

Nule auga tā liepiņa,

Kur māsiņa puru.šuva. 15193, 2.

No liepiņas pūru šuvu,
No zariņa pura vaku. 7709.

Tu cirtīsi arklam balstu,

Es liepiņas pūra vāku. 11605, 1.

Vaļa man pūru šūt

Un to pilnu piedarīt. 7900.

Māt' ar meitu pūru dara

Nodarinās dedzināja. 7596.

Rakst' māmiņa pūra vāku,

Raksta pura dibeniņu. 7809.

Ileniņus vien zodziet,

Māsiņai pūru šūt. 33453.

Tā tad nav mums nekādu šaubu, ka senais pūrs šūts no

krijas. Daudzreiz tiek daudzināts pūra vāks un dibens, kuri
nereti tikuši izšūti jeb izrakstīti ar visādām puķēm _( 16627—

—166639). Trīs dziesmiņas piemin, ka pūrs arī „vāpēts" ar

„zaļu vāpi" (7192, 7614, 7904). Pēc izskata pūrs laikam bijis

apaļš, jo pie reizes tiek pielīdzināts ķērnei un slaucenei. Ne-

retis pūram daudzina arī stīpas, kuras gan nezīmēsies uz vēlā-

kajiem tīņiem vien, bet gan arī uz anālajiem krijas pūriem.
Par pūra apaļumu vēl liecina viņa tecēšana no kalna zemē.

Ripu, ripu, mātes purs

No kalniņa lejiņa. 7820.
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Ripu tek mātes pūrs
No kalniņa lejiņā. 16732.

Kalniņā stāvēdama,

Lejā laidu pūra vāku. 16511

Pie gadījuma neliels purs laikam taisīts ari no tāss.

No tasim puru šuva,

Ašķiem vija vainadziņu. 7701.

Lādēm un tīņiem ieviešoties, krijas purs laikam izgājis

no modes.

Ne tādam pūriņam
Tur bij verte ielīgot
Tur bij vērtē ielīgot

Kādai kriju vācelei. 16800, 1.

Tā kā tautas dziesmas visvairāk daudzina no krijām šūto

pūru, tad arī varam redzēt, ka viņas visbiežāk apdzied seno

laiku dzīvi. Tomēr cīņa starp krijas un koka pūriem būs vil-

kušies par ilgiem gadu simteņiem un dažs labs krijas grozs

jeb vācele būs uzglabājies vēl 19. gadu simtenī, kaut arī ne

vairs ar pūra nosaukumu. Tā arī es atminos redzējis savai

tēva mātei lielu krijas vāceli ar teļādas dibenu, apmēram pus-

pūra lielumā.

Senie latvieši, ka jau augša minēts, šuvuši no krijām arī

kamanas. To pašu apliecina arī tautas dziesmas.

Klusu mani tautiets ceļa

Savās kriju kamanās. 17877.

Viegli mani brāli cēla

Baltās kriju kamanās. 17030.

Priekšā tek sirmi zirgi.

Diegiem šūtas kamaniņas. 16201.

Blakām tek sirmi zirgi

Diegiem šūtas kamaniņas. 18483.

Šūn, bitīte, ko šūdama,
Šūn man vasku kamaniņas. 30383

Sunīts šuva kamaniņas

Meža sargu braucinat. V, 30550, 1

Raunā un Smiltenē vēl ap 19. gadu simteņa beigām va-

rēja redzēt kamanas ar krijas priekšu, bet šādas kamanas gan

netika_ šūtas, nedz arī varēja tikt sauktas par kriju kamanām.

Minētās kriju šūtās kamanas zīmējas bez šaubām uz seniem

laikiem.
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Seno laiku šūpuļi, ka liekas, taisīti vienīgi no liepu krijam.

Man' māmiņa izšūpoja

Kriju šūtu šūpulīti. 1871.

Šūpo mani, māmuliņ',

Treju kriju šūpulī. 1922.

Es savam krustdēlam

Baltu klaju paladziņu:
Lai tas ilgi negulēja
Kriju šūtā šūpulī. 1722.

Mes bijām liela pulka,
Mums palīgu nevajaga:
Divi auklu vijejiņi,
Div' šūpuļa šuvejiņi. 1651.

Nekad neiešu kūmiņos,

Bez sava nazīša, īlēniņa:
Pirkams nazīts, īleniņš,
Pirkams šūpuļa šuvējiņš. 1652.

Ka šūpuļa šūšanai ņemta taisni liepu krija, tas ir redzams

no mīklām, kur šūpulis parasti tiek saukts par „liepiņu" (Bī-

lenšteins, 92, 652, 653; Brīvzemnieks, 1248, 1249). *

Jau S. fienings (1564.), kā jau augšā ir minēts, liecina,

ka latvieši plēsuši savus seglus no koka. Krijas seglus dau-

dzina arī tautas dziesmas:

Nebij' lāga zirgu lietas:

Kriju segli, lūk' iemaukti. 18559.

Kriju segli, lūku kāpšļi, •
Vecu striķu iemauktiņi. 20793.

Čīkstēt čīkst liepas segli

Kumeliņu seglojot. 15290 —2.

Tautu dēla kumeliņis
Liepu mizu apseglots. 17204.

Tautu dēla kumeliņis

Liepu mizu apseglots. 17204.

Bērzā man pītes auga,

Liepā segli, iemauktiņi. 30046.

Vācu kubliņu un spanmšu vieta senie latvieši taisījuši
krijas vāceles.

Nedzer, manis kumeliņis
Neziedotu udentiņ'!

Dzer manos brālīšos

Baltā kriju vācelē. 29800, 1
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Gan te bija ielīgot

Kādai krija vācelei. 16800, 3.

Es izslaucu baltu kazu

Melna kriju vācele. 9667.

Šūt nošuva, pīt nopina
Divi teļu slaucemtes. 32421.

Tēva kalti tuteniņi...
Matēs sutas vācelītes. 35583.

Aiz ko sīka, aiz ko maza,

Aiz ko liela neizaugu?
To man dara brāļa dzirnas,

Māršas šūtās vācelītes. 31642, 3 v.

Pat vainagus, ka redzams, latvietes neretis taisījušas no

krijas:

Paldies, tautieti, par tavu mici.

Visa mana galviņa sāpēt sāpēja

To krijas gabalu valkājot. 24685.

No liepu krijas latvieši pratuši taisīt arī mašu.

Vērpiet linus, jaunas meitas,
Audiet baltus paladziņus;
Vakar vienu tautās veda,
Mašu klaja kamanas. 7077.

Ta ka latviešiem ir pašiem savs maša nosaukums, tad par

krievu mašu še gan nebūs runa.

Lūku senie latvieši izlietojuši vēl dažādāki nekā kriju.
Pēdējo viņi plēsuši no liepām un vīksnām, bet pirmo bez tām

vel no kārkliem un paegļiem. Visvairāk lūka gan patērēja
vižu darīšanai. Tā kā vīzes drīz vien noplīsa, tad var iedo-

māties, cik daudz koku bija vajadzīgs vīžu lūkiem.

Pēc vīzēm otru vietu ieņem dažādi valgi, kuri arī tika

vīti no lūkiem. Visvairāk tautas dziesmas daudzina lūku pa-

vadu jeb iemauktus.

Citi puiši pites pina,
Es baroju kumeliņu;
Berza man pites auga,

Liepa segli, iemauktiņi. 30046

Birze man nieši auga,

Liepienāi iemauktiņi. 29674.

Liepas mani iemauktiņi,
Bērza mana pātadziņa. 29674, 3.

Auzu, auzu, luku, luku!

Man deviņi kumeliņi. 29613.
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Visas luku nodarinās

Vij' kumeļa pavada;

Visu ļaužu peļamo
Ved' savami balinām. 22033.

Te nu redzam, ka arī bagātam saimniekam ar vairāk zir-

giem („deviņi kumeliņi") ir vajadzīgi lūki pavadu vīšanai.

Tautietis pat lepojas, "ka viņam liepā aug iemauktiņi, jeb ka

pavadu viņš taisa pat no lūku nodarām. Citās dziesmās lūku

pavadu tomēr daudzina par nabadzības zīmi:

Jauni puiši zirgus jāja
Aiz ausim turēdami;

Lūgtin lūdza meitiņām,

Lai dod luku pavadiņu. 29151

Padodiet, jaunas meitas,
Jele lūku nodariņu. 12769.

Siksnītēm, sprādzītēm
Jauna puiša kumeliņš;

Kad paņēma līgaviņu,
Nav ne lūka pavadiņas. 29940, 5.

Teci, manu kumeliņu,
I ar luka pavadiņu;
Kad paņemšu līgaviņu,
Tad es ķēdes kaldināšu. 29990

Teci, manu kumēliņu,
Ar lūciņa pavadiņu;
Slikti gadi, bargi kungi,
Nedrīkst ķēdes kaldināt. 29989.

Paradāt, sveši ļaudis,

Kurš brūtgāna kumeliņš?
Tas brūtgāna kumeliņš
Ar to lūku pavadiņu. 16264.

Līka ķēve, lūk' iemaukti.

Trīs kažoki mugura. 15608.

No sliktākiem lūkiem vīti zirgiem pinekli

Nosaviju pinekliņu
No tām lūku nodarām. 22033, 1.

Dravnieki no lūkiem vij savus dzeiņus.

Zinu, zinu, bet nesaku,
Kur nogāja div' bāliņi:
Luku plestu, dzeiņu vītu,

Ozoliņa dēdinātu. 30394.
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Palīdzat jūs, māsiņas,
Līīku plēst, dzeiņu vīt. 30369.

Ozoliņš dzeiņa raud,

Dzeinīts raud vijējiņa:

Dzeinīts liepas zariņā,

Vijējiņš šūpulī. 1905.

Tāpat zvejnieki vij no lūkiem savas virves jeb kailes.

Kad laivai virves trūka,
Tek' pie liepas lūku plēst. 30795.

Jūrmala skaista liepa
Deviņiem žuburiem;

Kam pietrūka zveju virves,

Tas tur kailes darināja. 30915.

Cik pietrūka vadus virves

Tik tecēju luku plēst. 30918, 1.

Lūkā jeb lūka valgā vadātas arī govis.

Man māmiņa govi deva

Lūciņa piesējusi. 16452—55.

Man Mārīte govi deva.

Valga vien neiedeva.

Tec, meitiņ', atpakaļ,

Valdziņš liepas zariņā. 29175.

Tā sacīja, nedodama:

Valdziņš liepu krūmiņā. 16457.

Uz tadu pašu luku jeb valgu zīmējas ari sekoša dziesmiņa:

Tns gadiņi savadaju
Puisi lūka galiņā. 10856, 20039, 2.

Lūka virves pazīst arī mūsu pasakas (Lercha-Puškaiša
Latviešu tautas pasakas, 111, Nr. 44, — VI, Nr. 115, 31 un 34)
un bieži vien daudzina krievu parunas (Hx-b caM-b qopT-b jihh-

komtd CBH3aji-b. Viņus pats velns ar lūku sasējis. Flo>Kajitemb

jībmKa, He yßH>Keiiib v peMeniKOM-b. Ja žēlosi lūka, nesasiesi

ar siksnu.). Vecos krievu rakstos vēl sastopam „y>Ke jiuh-

uoe" (lūku valgu).
No lūkiem, ka redzam no sekoša piemēra, pīti venteri

zivju ķeršanai.

Guli, guli tu, puisīti,

Kas pīs lūku venterīti?

Divi zaļas līdaciņas
Pa upīti plikšķināja. 30757.

Tautiete pie gadījuma lieto luka jostu un matpīnu.
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Ar lūciņu es sasēju
Savas baltas vilnānītes;
Tā bij mana zīda bante

Par bāliņa klausījumu. 17026.

Piecu brāju māsa biju,
Ar lūciņu apjožos. 17010, 4.

Piecu brāļu māsa biju,
Lūku pinu matpīnā. 16921, sal. 16920.

Nabaga ļaudim, ka redzams, noderējuši luki ari bērnu jo-

stiņu vietā.

Nu manu pādīti lūkiem tina;

Kur manas bantes, kur prievītiņi? 1503.

Nu manu pādīti lūkiemi saista;

Ņem, mīļa māmiņa, rīdzainu jostu. 1504.

Nu manu pādīti lūciņu saista!

Skrējām Rīgā, pirkām jostu. 1505.

Vajaga pādei sudraba jostas;

Vai es savu pādi lūkiem saistīšu? 1754, 1.

Ja nu tik daudz luku tika patērēts, tad ari varam saprast

sekošo dziesmiņas izteikumu par liepu.

Audz, liepiņa, žuburaina,

Lai necirta lucenieki. 11631—2.

Pie šādas saimniecības liela mera tika iznicināti liepu
meži, kādēļ ar laiku bija jāierobežo arī dravniecība.

Pēc krijas un lūkiem trešā vieta mājas lietu taisīšanā pie-

derējusi bērza tāsinr Jau augšā mēs redzējām, ka no tāsim

latvietes pie gadījuma šuvušas arī savus pūrus (7701). Par

to mums nemaz nav jābrīnās, jo goldi ap Amūras upi taisa

no tāss nevien kastītes, bet pat laivas. No tāss bus taisīti ari

piena trauki, kaut gan krijas vāceles būs bijušas lielākas un

vairāk iecienītas. To var vērot no sekošas dziesmiņas.

Līdz iegāju, ta pazinu,

Vīra matēs dzīvošanu;

Tasītē govis slauca,

Tupele pienu kasa. 23520.

Tāda veca latviešu tāss vācele tiek glabāta Pēterburgas

Zinātņu Akadēmijas etnogrāfiskā muzejā. Šur un tur tāss

vācelēs tiek zemē uzieta arī veca nauda. Tā arī „Dzimtenes
Vēstnesis" (1914. Nr. 227) raksta no Maz-Salacas; „Šā gada
22. sept. Valtenberģu Lejas-Kundziņu mājas puisis Z., arot

laukus, nejauši uzdūries uz kāda neliela bērza tāss cilindra-
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veidīga trauciņa ar dreijātiem vāciņiem ... No arkla trie-

ciena trauciņš sagruvis un viņā atrodošais noslēpums, spožie
naudas gabali, izjukuši uz visām pusēm." Uz pāra naudas

gabaliem atradušies gada skaitli 1567. un 1586. Mūsu lauce-

nieki vēl diemžēl nezina, ka šādu trauku atliekas būtu mūsu

muzejam svarīgākas nekā tajos atrodamā nauda. Šādas tāss

cibas vēl tagad lieto krievi ziemeļu guberņās un dažas Sibi-

rijas tautas līdz pašai. Aizbaikalijai. Līdz ar šo priekšmetu

ir izplatījies arī līdzīgs tāss nosaukums.

Uz veco mizu laikmetu laikam zīmējas arī sekoša

dziesma.

Ganiņš biju, ganos gāju,

Gana drēbes mugurā:

Skuju svārki, ērkšķu bikses.

Gara tāšu cepurīte. 29229.

Nav šaubu, ka te ir izzobots gana apģērbs, bet nevaram

vis droši apgalvot, ka te ir runa tikai par neiespējamām lie-

tām. Dziesma ir iesūtīta vairāk kā 50 variantos un gandrīz

visos ir runa par tāšu cepuri. Tādu pašu cepuri daudzina vēl

citas līdzīgas dziesmas.

Sen dzirdēju, nu redzēju,

Teicamo tēva dēlu:

Skuju bikses, skuju svārki,

Līka tāšu cepurīte. 15634.

Es iznācu no mežiņa,
Meitas mani nepazina:

Skuju bikses, ošu svārki,

Lika tašu cepurīte. 20414.

Meža vīri mežā brauca,

Meža drebēs mugura:

Kriju bikses, luku svārki,

Gai;a tāšu cepurīte. 30562.

Ka citas tautas lieto tašu cepures, kadeļ ari latvieši ne-

varētu tādas nēsājuši būt?

Dziesmas variantos ir vēl minēti salmu svārki, salmu

krekls un grīšļa bikses. Arī tam līdzīgs apģērbs nav neiespē-

jams. Ķīniešu un japāniešu zemnieki lietus laikā nēsā no zā-

lēm jeb salmiem sasietu uzmetamo uz pleciem.
Jau augšā mēs redzējām, ka jumtu jumšanai latvieši lie-

tojuši kamienu un tāsi. Tāšu jumts nav arī gluži svešs mūsu

tautas dziesmās.
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Dižis bija tautu dels.
Lai istaba kāda bija, -

Viena puse skujam jumta,
Otra bērza tāsītēm. 25804, 2.

Es cerēju bagāts tapti,
Tasim jumu istabiņu;
Salec tāsi taurītē,
Es paliku jo nabags. 31203

Jadoma, ka tašu jumts bijis pie latviešiem tomēr liels

retums, turpretī vairāk daudzinātais senlaiku lubu jumts būs
gan sakuma taisīts no kamiena lubām, nevis dēļu lubām.

Vispārīgi mizu laikmeta istaba būs tēlota sekošā dzie-

smiņa:
lesim iekša apskatīt

Ķada talkas istabiņa.
Šūtin šūta, pītin pīta,

Ka rakstīt izrakstīta. 28422.

Šads apraksts zīmējas uz senajām istabas lietām, kas bi-

jušas no krijām šūtas un no skaliem, rīkstēm, saknītēm un

meldriem pītas.

Apskatot visas šas ziņas par seno mizu laikmetu, dažs

varētu jautāt, vai es še nenovērtēju par daudz zemu seno

latviešu kultūras, rakstīdams, ka tik daudz mājas lietas senāk

taisītas no koku mizām? Bet šā šauboties, mēs vispārīgi

pārprastu kultūras vēsturi. Var itin droši teikt, ka priekš

modernā dzelzs laikmeta bijis pie seniem latviešiem tāds koka

laikmets, kā to ir tēlojis A. Bīlenšteins. Bet arī koka laik-

mets ir iestājies vēl senākā mizu laikmeta vietā. Gluži tādu

pašu attīstības gaitu ir gājušas arī citas Eiropas tautas. Ja

līdz šim tas vēl nav pienācīgi ievērots, tad tur ir vainīgs vis-

vairāk tikai pamatīgu aprakstu trūkums par senlaiku zem-

nieku dzīvi. Seno latviešu dzīvi mēs arī varam vērot tikai

Pēc tā milzīgā tautas dziesmu daudzuma, kas satur bagātus

etnogrāfijas un vēstures materiālus.

No otras puses mizu laiku kultūra nav arī par daudz

zemu jānoliek. Pirmātnīgās tautas, kas vēl nav pieņēmušas

Eiropas jaunākās kultūras, ir arvien skaistu rokas darbu un

izgreznojumu cienītājas. Sibirijas tautu tāss trauki ir daudz

glītāki nekā mūsu rupjie spaņņi un kubliņi. Daža laba tāss

cibiņa noderētu par greznumu uz bagātnieka galda. Viņu

kastītes, karotes un nažu spali ir nereti izgriezti un izkrā-

soti kā īsti mākslas darbi. Patiešām apbrīnojami smalki un

514*
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skaisti ir izšūti bagātām goldietēm aproči un zivju ādu svārki.

Ja nu mūsu tautas dziesmās bagātā tautiete lepojas ar savu

rakstīto vilnainīti un nabaga bārenīte tik sirsnīgi žēlojas par

savu vilnainīti bez rakstiem, tad šie izgreznojumi nekādā ziņā
nebūs stāvējuši apakš goldiešu izšuvumiem. Pēc grūto klaušu

laiku atliekām gan laikam nevarēsim spriest par seno brī-

vāko laiku mākslas darbiem. Ja nu vilnaines un krekli tika

grezni izšūti, tad bez greznumiem gan ari nepalika visādi

trauki un citas mājas lietas. Jau augšā ir minēts, ka uz pūra
vākiem un dibeniem parasti izšūtas visādas puķes, kamēr

paši pūri neretis tikuši vāpēti. Izpušķotas būs bijušas ari tāss

cibas, kādas Sibirijā vēl tagad sastopam. Pazīstamais P. Ein-

horns raksta, ka latvieši taisījuši visādus koka traukus tik

skaisti un mākslīgi, ka pat vāciešiem par to bijis jābrīnās,
lai gan vācu amatnieki mācījušies no meistariem. Viņš būs

gluži pareizi aprakstījis seno laiku izgriezumus. Tāpat ari

lūku valgi būs glīti savīti kā vēl tagad pie goldiem, tā kā

tikai labi ieskatoties var atšķirt lūku valgu no kaņēpēju vir-

ves. Jaunās kultūras mantas netiek vis pieņemtas skaistuma

dēļ, bet gan tādēļ, ka viņas mēdz būt praktiskākas, stiprākas
un pie reizes pat lētākas. Turklāt vecās lietas iziet arī no

modes.

Nekādā ziņā nav jādomā, ka mizu laikmetā visas mājas
lietas taisītas no mizas vien. Visādi cirvji, kalti, dūči un

naži jau toreiz būs kalti no dzelzs un tērauda. Galdi, soli,

krēsli, kausi, dažas cibas un citas lietas gan arvien būs tai-

sīti no koka, nevis no krijas jeb lūkiem. Tikai zāģu un ēveļu
vietā toreiz būs lietojuši cirvjus un dūčus. No krijas, lūka

un tāss, kā jau minēts, taisītas tik zināmas lietas.
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6. Par dravniecību

Jau A. Bīlenšteins, kā zināms, ir devis plašus un intere-

santus aprakstus par dravniecību pie latviešiem (Magazin der

Letisch - Litterārischen Gesellschaft, XIX, 4; 1.—34. 1. p.

Die Holzbauten und Holzgerāte der Letten, I; 184.—224. 1. p.).
Viņš tur sīki jo sīki izskaidro, kā viņi „dējuši dores", kā kā-

puši ar „dzeiņu" palīdzību kokos, kā „nolīdzinājuši" jeb no-

cirtuši „dējalu" galotnes un kā „rakstījuši vainu", kura sargā-

jusi bites no zvēru un putnu uzmācības. Tautas dziesmas par

dravniecību A. Bīlenšteins tur par ļoti vecām, jo bišu strops

tur pavisam netiekot pieminēts. Turpretī dažos piemēros

viņš vēro tādus ozolus ar bitēm, kuri paši izdubuši no vecuma

un nebijuši vis dravnieku dēti. Visas tās ir bez šaubām loti
interesantas ziņas, bet mūsu dienās mēs tās jau varam atkal

paplašināt.
Dravniecību latvieši būs mantojuši jau no baltu pirm-

tautas, kādēļ par biškopības vecumu pie latviešiem gan nav

jāšaubās. Par dravniecības lielo' nozīmi varam jau spriest

pēc tā lielā nemiera, kas izcēlās 1212. gadā starp Autīnas lat-

viešiem un Cēsu bruņeniekiem, kuri tiem bija ar varu atņē-
muši laukus un bišu kokus. Līdz ar latviešiem sacēlās ari

lībieši un gribēja vāciešus pavisam padzīt. No tā var redzēt,
kā šiem bišu kokiem jeb dējalam tika piešķirta liela nozīme.

Prūsijas bruņniecības ordenis uzturējis pat ievērojamu tirdz-

niecību ar medu un vaskiem.

Ari pec tautas dziesmām dravnieciba ieņem ļoti svarīgu

vietu latviešu saimniecībā.

Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie kupli ozoliņi?
Rudziem kalni, miežiem lejas,
Bitēm kupli ozoliņi. 28011.

Tikt man tīk tīrumā,
Tīk mežiņa maliņa:

Tīrumā rudzi, mieži,
Meža vaska ritemts. 10844.
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Tīrumā tīri rudzi,
Bitīt' meža maliņā. 28156.

Gudrajam dēliņam
Trīs naudiņas vasara:

Auga rudzi, auga mieži,
Lien bitītes ozolā. 28001.

Auge rudzi, sīce bite,
Pats jaukumu nevarēju. 27898.

Div' bajāri lielījās
Cietu ziemu izmituši:

Bitīt' koka serdīte,
Rūdzis sniega apakšā. 27957.

Laba man sila zeme

Dores det, rudzus set. 28029.

Sila eimu, silā teku,
Sila man lieli prieki:
Silā man mieži, rudzi.

Sila deti ozoliņi. 30679.

Rudzus seju, miež' izauga

Apimši noziedēja:
Alu daru, mcd's palika,
Bites vien nosanēja. 19790.

Domājam, gādājam,
Ar ko laukus pušķosim:
Sēsim rudzus, sēsim miežus

Dēstīsim ozoliņus. 27962.

Pēc šiem piemēriem skaidri redzams, ka ir bijuši reiz

laiki, kad latvieši visvairāk ieņēmuši naudu no miežiem, ru-

dziem un bitēm, lai gan bez tam latvieši vēl audzinājuši arī

citas labības sugas, linus, sakņaugus un turējuši dažādus

mājas lopus. Vispārīgi dravniecība bieži vien tiek stādīta

pretī zemkopībai.

Ai, arāja māmuliņa.
Kam vakar neatnaci!

Šodien māte pavēlēja
Dravenieka dēliņam. 15313

Arajiņa līgavai

Sidrabiņa sakta mirdz;
Dravenieka meitiņai
Zelts spīdēja vaiņagā. 28256.

Laba man sila zeme

Dores dēt, rudzus sēt. 28029.
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Citu dienu artu gāju,
Cit' ozolu dēdināt, 19609.

Man nokrita zelta grožas,
Ledus kalnus ecējot.

Vai, bitīte, neatradi,
Saldus ziedus lasīdama? 28047.

Līgot man ka bitīti,
Meklēt sava arājiņa. 27920, 28091.

Grib', es eju pie arāja,

Grib', pie doru dējējiņa. 10061.

Ka lācīši man zirdziņi,
Ka ozoli arajiņi;
Ka šūniņa man maizīte,

Kā bitīte cepējiņa. 28006.

Pēc zemkopības otrā vietā mēs gan drīzāk varētu gaidīt

zvejniecību; bet ja piebalsojam A. Bīlenšteinam, ka dziesmas

par dravniecību zīmējas uz loti veciem laikiem, tad jautājums

izskaidrojas gluži vienkārši. Katoļu laiku sākumā īsti latvieši

pie jūras laikam gan nemaz nebūs dzīvojuši. Gar Rīgas jūras

līci toreiz mita lībieši un tālāko Kurzemes piekrasti apdzīvo-
juši kurši. Turpretī Latvijas robežās nav tik lielu upju un

ezeru, lai ļaudis varētu pelnīt lielāku naudu ar zveju.

Apskatīsim tagad tuvāki, kadu peļņu dravniekiem atne-

sušas bites.

Skanēdama bite skrēja
Par atraitnes tīrumiņu;

Kā neskrēja skanēdama

Pati zelta nesejiņa. 30397.

Bitīte bajāra kalponīte.
Ta nesa zeltiņu, ta sudrabiņu. 30288.

No ta vasku riteniša

Naudiņā iekūlos. 30405.

Sila manim zelta josta,
Silā vasku ritenīts. 30390.

Muižas kungi, dravinieki

Tāda zirga neturēja,
Mani balti bāleliņi
Pupu ziedu zirgu tur. 3437.

Ņem, baliņi, adītāju
Lai palika rakstītajā,
Lai palika rakstītāja,
Dravenieka dēliņam. 7158.
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Mate savu delu teica

Lielu bišu dravenieku. 15603.

Tēvs man teica savu dēlu.

Teica lielu dravenieku. 15660, 21908.

Sauc manu svaimti

Diž' dravenieku. 19807.

Te mēs redzējām, ka dravenieku pielīdzina muižas kun-

gam un viņa vārdu daudzina ar lepnumu. Bites nes tam

zeltu, sudrabu un naudu. Tādēļ arī tautu meitai ..dravenieka

dēliņš" ieņem pēc bajāra pirmo vietu.

Ne pie viena es neiešu.

Ka pie bišu dravenieka:

Dravenieka līgaviņa
Siekiem krāja sudrabiņu. 10349.

Šādi tādi man' gribēja.

Es to tadu negribēju;
Es gribēju viena laba

Smuidr' ozola dejejiņa. 10611.

Ak, tu, Dievs, nu es būšu

Dravenieka līgaviņa. 5784

leraudzīj'si vien pazinu
Dravenieka līgaviņu:
Santa kurpes kājiņā,
Vasku cimdi rociņā. 30312, sal. 20405, 28256.

Laiku, laiku ceļu griezu.
Dravinieka sieva brauca,
Vasku kurpes kājiņā,
Bites spārnu villainīte. 30350.

Griežat ceļu, ruinējat,
Dravenieka meitu ved.

Krustim kalts pūra vāks,
Simts telīšu pakaļā. 18453, sal. 18473.

Bite sērstu aicināja
Dravenieka līgaviņu,
Solīdama vasku, medu.

Pilnas krūtis sudrabiņa. 30293

Dravenieka līgaviņa
Zelta naudu rēķināja. 30357.

Kaut ari bišu turēšana dejalas ir uzglabājusies pie lat-

viešiem vel līdz mūsu dienām, tomēr par tādu dravniecību.
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kāda tā ir apdziedāta tautas dziesmās, jau sen vairs nevar

būt runa. Ja arī vēl klaušu laikos draveniekiem bija lielāki

ieņēmumi nekā īstiem arājiem, tad viņiem bez šaubām bija
uzlikti ari daudz lielāki nodokļi. Turklāt nav nekāda iemesla

domāt, ka dravenieki būtu bijuši atsvabināti no klaušu
darbiem.

Tautas .dziesmu dravnieks taisa dores parasti tikai ozolos.

Kam der kalni, kam der lejas
Kam der zaļi ozoliņi?
Dievam kalni, Laimei lejas,
Bitei zaļi ozoliņi. 30336.

Bite sed ozola,

Sveces deg baznīcā. 30289.

(Bite) Ozolāje sēdēdama

Draveniekus kaitināja. 30285.

Pati bite laipas meta

Pie tā kupla ozoliņa. 30345.

Man bitītes ielīdušas

Greizajā ozolā. 30369.

Bāliņam vien pateikšu:
Bites dzied ozolā. 30366.

Šūn, bitīte, vaska krēslu

Zem zaļā ozoliņa. 30386.

Daudz bitīte daudzināja

Vērī dētu ozoliņu. 30298.

Citi puiši izdējuši
Pa simtiem ozoliņu. 30429.

Tur sadega bāliņam
Simts rakstītu ozoliņu. 30309.

Es savām bitītēm

Ķēdēm kalu ozoliņu. 30323.

Tā tad liels daudzums dziesmu liecina, ka dējalām ir

ņemti parasti tikai ozoli, kurus viens pats tautietis pie reizes

izdēj līdz simtam. Bet ozoli tomēr ne katrreiz ir dabūjami.

Deju priedi, deju egli,
Nelūkoju ozoliņa;

Ņemu labu matēs meitu,

Nelūkoju sudrabiņa. 11085, sal. 21322.

Tāpat ari sekoša dziesmiņa priedi un egli sauc par dravu

kokiem.

Vai priedīte, vai eglīte,
Ko es tev ļauna riebu?
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Vienu mizu vien norāvu

Drava koku dēvēdams. 30252.

Priedi tomēr dēj daudz biežāki, nekā egli.

Es izdūru sila priedi,
Rakstīt vien nemācēju;
Gan bitīte norakstīs

Medaiņam kājiņām. 30318

Augstu dēju sila priedi,

Salda medus gribēdams. 22050, 24908.

Priežu dēļ dravenieki

Garu dzeini vīdināja. 7338.

Pats priedīti nodzenāju,
Pats nocirtu galoknīti. 8790.

Gara diena bāliņam
Sila priedi dzenējot. 30327.

Šiliņā priedi dēju,
Uz otrās lūkojos. 30391.

Smalku skuju priedi dēju

Tīrumiņa galiņā. 30405, sal. 21351.

Uz priedīti caini vilku,
Uz meitām kājas āvu. 30419.

Bez minētam dziesmiņām par dorem priedes, esmu vel

piezīmējis sekošus piemērus (10633, 11479, 11526, 11603,

11696, 11705, 30363, 30384, 30422, 30425) par priežu dēšanu.

Turpretī par egļu dejalam, izņemot divas augšējas dziesmiņas,

esmu atradis tikai vēl šādas dziesmas:

Talu, talu noskanēja

Savs' eglīte dzenējot. 18221, 11485.

Man nolūza tēva cirvis

Sausu egli dzenējot. 34189.

Div' eglītes nodzenīju,
Trešo āra ozoliņu. 30320, 1

Gara diena bāliņam
Gar' eglīti dzenējot. 30327, 1.

No citiem dējamiem kokiem esmu ievērojis tikai vel osi

un to pašu tikai vienā dziesmiņā.

Es izdēju divi oši,

Trešo zaļu ozoliņu. 30320.

A. Bīlenšteins atsaucas uz mācītāja J. G. Būtnera rakstu,

kurš jau 1818. gadā aizrāda, ka dorēm Baltijā loti labi noderot

nevien priedes, bet arī „alkšņi, ozoli, apses, liepas, egles un



Par dravniecību

59

citi koki". Tagad dores ir sastopamas visvairāk priedēs, bet

šur tur ari ozolos, liepās un eglēs. Ja tad nu dziesmās tau-

tietis izdēj „simtu ozoliņu", tikai retumis ņem priekšā ari

priedi vai egli, bet nekad neaiztiek liepai, apsei un meln-

alksnim, tad tur bez šaubām ir apdziedāta ieraša, ko jau sen

tauta ir aizmirsusi. Kādēļ gan seno laiku dravenieks meklē

gandrīz tikai ozolus, bet nekad nedēj liepas? To savādību ir

ievērojis arī A. Bīlenšteins un domā, ka ozoli drīzāk paliekot
ar cauriem vidiem. Šādam izskaidrojumam es nevaru pie-
balsot. Gluži kārtīgi mēdz izpūt vidus lieliem melnalkšņiem,
vītoliem un apsēm, neretis arī eglēm. Vai ozols izdub ātrāki

par liepu, tas arī ir vēl jautājums. Turklāt mīkstā koka dēļ
liepas ir daudz vieglāki izdējamas nekā cietie ozoli, kamēr

ziedošā liepa ir arī pašām bitēm noderīgāka par ozolu. Tā-

pat nevar sacīt, ka bites meklētu tikai ozolus un liepās ne-

gribētu mesties Mārsnēnu Velliņa mājā es pats tiku redzējis,
kur bites bija iemetušās dabīgā liepas dobumā. Man liekas,

ka šada ozola cienīšana un liepas neievērošana ir dibināta-uz

ļoti vecas māņticības.

Biškopība, kā jau augšā minēts, ir ļoti veca un tādēļ arī

savienota ar visādiem māņiem. Pie daudz tautām ir sasto-

pama māņticība, ka bites par visām lietām mīlējot tīrību un

kartību. Tādēļ ari latviešu tautas dziesmas daudzina, ka bites

mīl „rakstītu" dori (30325, 30333, 30339, 30343, 30389) un

vaino skabargaino dējumu (30255, 30329, 30378, 30403). Jau

ejot dori det, tautietis auj „baltas kājas" (30347) jeb „platas
vīzes" (30372) un neguļ dienasvidu (30399), tāpat kā pati bite

(30299, 3). Vēl tagad veci ļaudis stāsta, ka bites dzeļot tikai

tad, kad jūtot nelabu smaku jeb kādu netīrību. Tādēļ arī

sievietēm menstruācijas laikā nevajagot rādīties bišu tuvumā.

Bites tad nevien dzeļot, bet arī pašas tiekot aizbaidītas. Tā-

dēļ dravnieki ir vienīgi vīrieši, kamēr sievieši tikai retumis

izpilda kādus palīga darbus. Ka dravniecība nav sieviešu

darbs, uz to aizrāda arī kāda tautas dziesma:

Es gribēju ar braliņu

Līdzi kapt ozola;
Aizsameta vilnanīte

Ozoliņa zariņā. 30317.

Pēc visa tā arī saprotam, ka dorei jeb bišu „namam" no-

der taisni ozols kā vīriešu zimbols, nevis sieviešu koks liepa
(skat. Latviešu mitoloģija).

Ja ozolu trūkuma deļ deja atkal tikai priedes un egles,
tad tas, zināms, arī nenotika bez sava svarīga iemesla. Priede
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un egle pēc tautas dziesmām ir ~bagātie" koki, kuriem „lai

bij ziema, lai vasara, zaļi svārki mugurā (skat. Etnogrāfisku

rakstu krājums, ī, 19. 1. p.). Šie abi koki, tāpat kā ozoli, ir

arī dzīvības zimboli, kas sargā dzīvos no mirušiem (27518,

27575, 27648, 27655, 2; 27659, 27661 v., 27666), kamēr uz

kapa uzaugušajā liepa var parādīties ari miruša cilvēka dvē-

sele. Tādēļ priede un egle varēja izpildīt ozola vietu, bet

liepa šim nolūkam atkal nederēja. Vispārīgi mums nevaja-
dzētu aizmirst, ka dažu labu ierašu senā ļaužu dzīvē var iz-

skaidrot tikai uz māņticības pamata.

Ja pēc tautas dziesmu ziņām bites dzīvo parasti ozolos

un tikai retumis arī priedēs un eglēs, tad ir skaidri redzams,
ka še ir runa par mākslīgu dravniecību, nevis par meža bitēm,
kas dzīvo vienīgi dabīgos koku dobumos. Šāda mākslīga

dravniecība būs arī vecāka par pašu latviešu tautu. Daudz

veci latviešu dravnieku māņi ir sastopami arī pie citām tau-

tām un jau no ļoti seniem laikiem. Vairāk tautas ir turē-

jušas biti par kādu svētku kustoni un līdzīgas domas ir at-

rodamas arī mūsu tautas dziesmās.

Bitīt', Dieva kalponīte,
Dievam dara gaišumiņu. 30289.

Skrej, bitīte, loki spārnus.

Aiznes vasku Vāczemē:

Tur piedzima Dieva dēls.

Tam vajaga gaišumiņa. 30404.

Tic', Dievam, līgaviņa,

Ej ozolu baznīca;
Visas tavas villamtes

Bitītēm nolipušas. 30412.

Dievs aizliedza bitītei

Sarkano abuliņu,

Kam bitīte nesvinēja
Svētas dienas launadziņu.

Šādas ziņas gan atgādina kristīgu ticību, bet viņu sākums

būs meklējams pagānu laikos. Dažas dziesmas cildina biti arī

bez attiecības uz kristīgu ticību.

Ej, bitīt', tu pie Dieva,

Atdod tavu saldumiņti. 30313.

Atēnieši vella bērni,
Bitīt' meta ūdenī. 30361.

Ei. sliņķīt', pie bitītes,

Mācies bites tikumiņu:
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Ne tai kunga, ne stārasta,
Saldu medu salasot. 30314.

Kas varēja gudrāks būt

Par bitītes gudrumiņu?
Saulīte ziedus nesa,

Migliņa darināja. 30341.

Nekas iet par bites godu:
Migla zeltu salasa,
Saulītē sēdēdama

Zelta kroni darina. 30364.

Skan mežiņis rītā agri,

Skanej' sebu vakara,
Dienas vidu neskanēja,

Tad bitīte ābulā. 30396.

Dažu tautu tradicijās ir atrasti sakari starp bitēm un

aršanu. Tā arī dažas latviešu tautas dziesmas piemin, ka ar

biti ar tīrumu (30258—62). Angļu-sakši jau no seniem laikiem

zinājuši, ka bišu māte ir patiešam sieviešu dzimuma, bet ne-

vis vīriešu, kā vēlāku parasti domāja. Varētu būt, ka tādā

pašā kārtā ir izskaidrojama arī latviešu tautas dziesmu Bišu-

mātes celšanās (30274, 30282, 30283), kamēr bišu-tēvs (30305)
butu ieviesies no vāciešu iespaida. Bišu-mate tomēr gan pie-

derēs pie mītiskām būtnēm, līdzīgi Vēja-mātei, Meža-mātei,

Ceļa-mātei un citām matronām.

Bez veciem dravnieku māniem tautas dziesmas par drav-

niecību ir vēl uzglabājušas vienu otru ziņu par seno laiku

dzīvi un saimniecību. Tā daža dziesmiņa atgādina senos pa-

triarchata laikus.

Visu dienu sasēdēju
Sila priedes galiņa;

Nedrīkstēju galu cirst

Bez vecāja bālēliņa. 30425.

Šāda atkarība no vecākā brāļa ir domājama tikai pie seno

laiku patriarchata. Uz tādu pašu kārtību zīmējas sieviešu

zemais stāvoklis.

Es savai līgavai

Dieva dēļ maizes devu:

Man bitīte svārkus auda

Sētmalī sēdēdama. 30322.

Patriarchata laikos, ka zināms, sieviete bija ka kalpone

mājās un izpildīja visādus grūtus darbus. Ja nu turīgajam
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dravniekam bija mazāk mājas darbu, tad viņš arī savai sievai

tā sakot tik „Dieva dēļ maizi deva".

A. Bīlenšteins, kā jau minēts, aizrāda, ka latviešu tautas

dziesmas pavisam nepieminot bišu stropu, kas liecinot par šo

dziesmu lielo vecumu. Vispārīgi ņemot, A. Bīlenšteinam ir

taisnība, bet nevaru viņam piebalsot pāra sīkumos. Pirm-

kārt, es neturu stropus un aulus jeb kūzulus par jauniem at-

radumiem un, otrkārt, nevar gluži sacīt, ka tautas dziesmas

to pavisam nepazīst. Man šķiet, ka senos laikos latvieši būs

tikai retumis lietojuši stropus. Tā kā nu stropos turētās bites

neliecināja ne par viņu saimnieka bagātību, ne arī par naba-

dzību, tad arī dziesmās stropi tiek ļoti retis daudzināti. Esmu

ievērojis tikai sekošas tautas dziesmas, kur ir runa par stro-

piem un kūzuiiem.

Bitīt' krāja saldu medu

Egļu koka stropiņā. 7577.

Bites māte man jautāja.
Ko dar' veci dravenieki?

Kapli pina, tropu raksta,

Saulītē sēdēdami. 30283 v.

Kāro dzilna bišu tropu,
Es to ciema zeltenīšu. 11101.

Ar ratiem medu grieze
No veciem kosuļiem. 30353, 2 v.

Ozols nāca pār Daugavu

Ar visām bitītēm;

Dievs dod mūsu Jānīšam

Simtu bišu kozulinu. 32857.

Netīšām es nocirtu

Sava tēva ozoliņu.
No celmiņa bungas daru,
No zariņa stabulīti.

No tā paša viducīša

Bitītēm namu daru. 30563, 30365.

Savādi tomēr izklausās, ka tautas dziesmas gan piemin
stropu un kūzuli, kas izliekas jaunāki vārdi, bet pavisam ne-

pazīst vecā aula. Jādomā, ka pēdējais jau no seniem laikiem

bus palicis par retu izloksnes vārdu.

Uz senāku laiku saimniecību attiecas no lūkiem pītie

dzeiņi, kurus esmu novērojis trijās tautas dziesmās (1905,
30369, 30394).

Dravniecība, ka jadoma, bus sākusi iet uz leju vel paša
tautas dziesmu ziedu laikā. Liekas, ka uz to aizrāda vairāk
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dziesmas, kur pārmet jauniem draveniekiem, ka tie vairs ne-

protot sava amata, tā kā vecie.

Teva, teva tu, dēliņ',
Ne tev tēva padomiņš.

Tēviņš gāja sila malu,
Dzeinīt' nesa mugurā. 3144, 3373 1.

Audz, dēliņi, dzen, dēliņi,

Nepanāksi teva pēdas,
Tēvs dzeinīti ritināja.
Pa šiliņu tecēdams. 3020/.

Gauži bites noraudāja
Vecāka dravenieka:

Vecākais dravenieks

Izrakstītu dori deja. 30328.

Bitīt' gauži noraudāja

Savu vecu dravenieku;

Jauni vīri dravenieki

Skarbalainu dravi dūra. 30329, 1

Pēc visām šādām ziņām mēs arī varēsim taisīt sprie-
dumu, kādu laikmetu mums tēlo dziesmas par dravniecību un

kad īsti pēdējā ir stāvējusi pie latviešiem uz augstākās pa-

kāpes. Jau augšā ir aizrādīts, ka par plašāku ienesīgu drav-

niecību pie latviešiem nevar būt runa bargajos klaušu laikos,

kad zemnieki tika izmantoti līdz beidzamai iespējamībai. Arī

pašas dziesmas daudzina dravniecības mazināšanos, slavē-

damas sevišķi vecos draveniekus. Turklāt dziesmās par

dravniecību nav uzrādītas nekādas drošas liecības no jaunā-
kiem laikiem. Šīs ziņas apstiprina arī vēsture. Jau polu lai-

kos raksta Dionizijs Fabricijs par Baltiju: „Kaut arī nav

nekāda bišu un medus trūkuma, tomēr senāk bija lielāka medus

bagātība." Ja tautas dziesmu dravenieki lielā mērā kopj bites,

pelnī labu naudu un dzīvo bagātāki oar citiem zemniekiem,
tad šāda dravniecība gan būs meklējama vecākos laikos.

Kaut arī polu valdības laikos, pēc Fabricija vārdiem, vēl ne-

bija „medus trūkuma", tad tomēr nauda par viņu gan ieritēja
muižnieku kabatās. Pašu latviešu turība ir mum jāvēro

sevišķos brīvākos laikos, ap 13. un 14. gadu simteni (skat.
Etnogrāfisku rakstu krājums, I, 138. 1. p.), kad laužu vēl bija

mazāk, mežu vairāk un kad vēl netrūka ozolu dravām un

liepu bišu ganībām. Arāji gan laikam visvairāk līda kuplos
lapu mežus ar ozoliem, gobām, ābelēm un liepām, kuri mēdz

augt tikai treknā zemē (skat. Etnogrāfisku rakstu krājums, I,
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18. 1. p.). Turklāt daudz ozoli gāja bojā no dravām un liepas
no kriju un lūku plēsējiem. Šo pārejas laikmetu latviešu

dravniecībā varam pieņemt ap 15. un 16. gadu simteni. Vē-

lāku, kā jau teikts, dravniecībā pamazinājās vēl vairāk un

pārgāja pilnīgi muižnieku varā. Šeit mums vēl nav jāaizmirst
tas svarīgais fakts, ka sukura rūpniecībai izplatoties, medus

sāka arvien vairāk zaudēt savu tirgus vērtību. Tādēļ ari

muižniekiem vairs nebija iemesla sevišķi pabalstīt dravnie-

cību, jo zemkopība viņiem sāka palikt ienesīgāka, it īpaši vēl

attīstoties linu rūpniecībai.
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7. Par linkopību

Ka latvieši no seniem laikiem bijuši zemkopji, tas ir jau

sen pierādīts; bet kāda īsti bijusi šī zemkopība, par to vēl ir

gauži maz kas rakstīts. Mēs gan zinām, ka vecos rakstos un

arī tautas dziesmās bieži vien tiek daudzināti mieži un rudzi,

no kā varam redzēt, ka šīm labības sugām piederējusi gal-

venā loma seno latviešu pārtikā. Bet ar to tomēr vēl nav

teikts, ka par miežiem un rudziem latvieši arī ieņēmuši visur

un vienādi vairāk naudas. Liekas, ka vismaz dažos apgaba-
los latvieši jau no seniem laikiem pārdevuši ari linus. Tau-

tas dziesmās par to ir mums daudz liecību.

Linus sēju, linus sēju,
Lai naudiņa makā tiek,
Lai varēju nopirkties
Līgavai gredzentiņu. 28369.

Ziedi, mana linu druva,

Zilajiem ziediņiem;
Tur bus man brūni svārki,
Tur naudiņa nodzerties. 28379.

Tur būs man brūni svārki,
Sievai santa cepurīte. 28344.

Tur būs manai līgaviņai

Pilna sauja sidrabiņa. 28345.

Pārdodamos linus latvieši, ka redzams, veduši uz Rīgu

Braukš' uz Rīgu, pārdos' linus,

Pirkšu zelta gredzentiņu. 2429.

Tevi gaida Rīgas kungi

Garajam cepurēm 28378.

Tevis dēļ Rīgas kungi
Zelta naudu liedinaja. 28271.

Lai nāk Rīgas namnieciņi

Siekiem naudu mērodami. 28283.

Aizvedīšu Rīdziņa (linus).
Dos sidraba rubulīšus. 28277.

Linu jumis Rīga brauca

Ar deviņi melni zirgi. 28548.
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Dažreiz naudas vieta latvietis bus laikam pārvedis maja

arī linu tirgotāja kažoku vai cepuri.

Augat, mani gari lini,

Mirkstat balti ezerā,
Es grib' Rīgas namniekam

Novilkt lūša kažociņu. 28287.

Es novilkšu namniekam

Raibo lūša kažociņu. 28340.

Novilksim namniekam

Melna santa kažociņu. 28287, 3.

Es būš' Rīgas namniekam

Noņemt cauņu cepurīti. 28287, 1.

Es izvīlu namniekam

Skaistu cauņu cepurīti. 28340 v.

Šī maiņas tirdzniecība ir tēlota tik reāli, ka nezin, vai

te varētu būt runa tikai par brīvu dzejnieka fantāziju. Tomēr

„pieviltais" še gan drīzāk būs bijis linu pārdevējs, nekā „Rīgas

namnieks". Ja tikai paaug labi lini, tad saimnieki var ģērb-
ties tāpat kā bajāri.

Augat, mani labi lini,
Manas baltas kaņepītes,
Lai es līdza pušķojos
Līdz bajāra meitiņām. 28296.

Es kauniņu padarīšu
Bajāriņa meitiņām. 28297.

Pēc šām liecībām mēs redzam, ka linkopība bijusi labi

uzplaukusi jau tanīs laikos, kad Rīgā vēl kalta sava nauda un

kad latviešu bajāri un citi bagātnieki nēsājuši cauņu cepures,
brūnus svārkus un lūšu kažokus.

Senāk, kā zināms, sievietes strādājušas daudz vairāk

lauku darbu nekā mūsu dienās. Tā arī pie linkopības tautas

dziesmas daudzina parasti tikai sievietes par. īstajām plūcē-
jām un ravētājām.

Linu, linu, bāleliņ',
Par plūkumu, ravējumu!
Ja liniņu man nedosi,

Ne es plūkšu, ne ravēšu. 28366.

Es redzēju liniņam
Zelta pogu galiņa;

Es rudeni atvedīšu

Ar kurpēm plucejiņu. 28341.
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Seju linus, aug man lini,
Aug man daiļa plūcējiņa. 28391.

Vai, dzeltena linu druva,

Sen tu mani kaitināji.
Kad atnācu, tad noplūcu
Ar savām māsiņām. 28269.

Neretis sievietes nodarbojas ari ar linu «mīstīšanu", „kul-

stīšanu", „paisīšanu" un

lemistiju linu riju,
Nav man spalu nesejiņa.

Nāc, brālīti, iznes spaļus

Došu smalku linu kreklu. 28346.

Es savām meitenēm

Pa siekam linus sēju.
Lai tās plūca, lai mīstīja,
Lai sēd ilgi vakarā. 28371, 2.

Pušu šķīru linu sauju,

Kulstīdama, mīstīdama. 21901.

Man liniņus izkulstīja
Tautu dēla māmulīte. 28351.

Zagu linus kulstīdama,

Zagu linus paisīdama. 28394—5.

Nac pie manis, tautu meita, ;

Ar savam mīstīklām. 28374.

Daiļa auga kaimiņos,

Kas liniņus darināja. 28291.

Meitu, meitu māmiņai,

Kas liniņus darināja. 28368.

Ir vel kādas dziesmiņas, kur sievietes krauj līdumu

(28231—3, 28239, 28247), ar (27930) un ecē (35538). Tāpat
arī linu lauku noecē sievietes.

Liniem zemi noecēju
Ar jaunāmi meitiņām. 28360.

Sēšanu gan jau no seniem laikiem izdarījuši vīrieši, bet

linu sētuvi pāra dziesmiņās tomēr atnes sieviete uz tīrumu.

Baliņš gāja linu set,

Es aiznesu sētuvīti. 28312—3, sal. 5600.

Šada darbu kartība mums vel atgādina vecos patriarchata
laikus.

Ta ka nu liniem seno latviešu saimniecība piederējusi tik

svarīga loma un viņu kopšana uzplaukusi jau ļoti vecos laikos.

675*
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tad ari viegli varam saprast, ka ar linu apstrādāšanu ir sa-

vienoti visādi māni. Pirmā sagatavošanās uz linu audzēšanu

jau notikusi ziemas svētku naktī, kad linu audzētāji negulē-

juši, lai „liniņi veldrē nekrīt" (33279). Vēl tuvāks sakars ar

linu kopšanu ir meteņa ceremonijām, kā redzams no sekošām

dziesmām:

Audziet, mani gari lini

Mirkstiet balti ezera

Es meitiņas vizināju

Metenīša vakarā. 28288, 32210.

Ap meteni slaiži laižu,

Lai liniņi gari aug. 32209.

Dietu, dietu, saimeniece,

Metenīša vakara,

Lai linīši gari auga,

Lai telītes barojas. 32211.

Viza viza kamaniņas

Metenīša vakara;

Tā vizēja liniņam
Zelta poga galiņa. 32232.

Čužu čužu, važu važu

Metenīša vakara;

Kas nečužu, kas nevažu,

Tam neauga gari lini. 32231.

Linājs, ka ari kviesajs, turēts par tadu svētītu zemi, kur

nav ciešama nekāda netīrība.

Es nem . zu lināja,
Ne otra kviesaja:

No liniem galdautiņš,
No kviešiem dievmaizīte. 28337.

Uz linu sēšanu ejot, ievērotas visādas zīmes, pēc kuram

varējuši spriest par linu augšanu.

Baliņš gāja linu set,

Sermuls ceļu pārtecēja.

Audzin', Dievs, man liniņus
Sermuliņa baltumiņu. 28314.

Audzin', Dievs, man liniņus

Sermuliņa baltuma;

Audzin', Dievs, man līgavu

Pašas rozes daiļumā. 28301.

An zirgiem vajadzējis but glīti noglaustiem un apkaltiem,
lai lini izaugtu gari un ar labu šķiedru.
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Arklā jūdzu kumeliņu
Ar rociņu glaudīdams,
Lai aug man smuidri lini,

Lai šķiedriņa mirdzēt mirdz. 28274.

Pavasari linus sēju
Ar apkaltu kumeliņu. 28375.

Linus sējot, ļaudis ievērojuši vairāk māņus, nekā citu la-

bību sējot. Atminu sava tēva-tēva stāstu, ko viņa tēvs savos

bērnības gados ievērojis Raunā un Smiltenē pie veciem cil-

vēkiem. Pie linu sēšanas sējējs piesējis sev pie ūzām garu

paegļu lūku, cik gari lai augtu lini. Tad viņš izvilcis labo

roku no krekla piedurknes un sējis ar gluži kailu roku.

Tautas dziesmas liecina talak, ka linu druvai ļaudis tuvo-

jušies ar kailām galvām un ar sveicināšanu.

Garam gāju linu druvu,

Cepur' nesu rociņā:

Tur bus mani brūni svārki,

Sievai santa cepurīte. 28344.

Linu lauku pāriedams

Nosaņemu cepurīti:
Te guļ mani balti krekli,

Te dzerama sīka nauda. 28365.

Devu Dieva palīdziņu
Linu druvu daiedama:

Tā bij mana tēva zeme,

To ieliku pūriņā. 28329, 632, 1.

Garām gāju linu druvu,

I vaiņagu nepacēlu,

Liniņš mani nolamāja:

Miegulīte, snaudulīte. 28343.

Tādu cienību senie latvieši varēja parādīt tikai tādai la-

bībai, kas viņiem patiešām bija ļoti svarīga. Šīs domas ap-

stiprina vēl viens cits apstāklis. Savu tautieti seno latviešu

zeltenīte parasti nosauc par „arāju" jeb „miežu arāju". Pē-

dējā vārda vietā sastopam arī bieži vien „maizes arāju", ka-

mēr „rudzu arāju" esmu ievērojis tikai divas reizes (10745 un

21548). Turpretī „linu arājiņš", pēc manām piezīmēm, tiek

daudzināts kādas piecpadsmit reizes. Savienojot maizes arāju

ar rudzu arāju, mēs redzam, ka pēc miežiem un rudziem lini

tiek nostādīti trešā vietā. Bet ar visu to šis jautājums tomēr

vel nav izšķirts. No tautas dziesmām var pievest ļoti daudz
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piemēru, kur latviešu saimniecībā trīs svarīgākās mantas ir

mieži, rudzi un zirgi. Arī pārdošanai visvairāk tiek daudzi-

nāti mieži un rudzi. Trešo vietu še biežāki ieņem bites, kā

jau ir minēts raksta par dravniecību. Ir tomēr ari kādi pie-

mēri, kur trešā vieta tiek piešķirta liniem.

Talka pļava rudzus, miežus,

Talkā linus plucināja. 28412, 1.

Liniņu talciņis brakšeti brakš,
Miežu, rudzu talciņis līgot līgo. 28450.

Kur jājiet, bandenieki,
Zīda pušķi ceļu slauka?

— Lielajā tīruma

Rudzu, miežu raudzīties,

Kā stāv rudzi, kā stāv mieži,

Kā stāv mēļa linu druva. 28026

Galīgi šīs dažādās ziņas varēs saskaņot tikai pēc vecu

rakstu liecībām. Šoreiz varam šo lietu izskaidrot tikai pec

vispārīgas kultūras gaitas. Priekšvēstures laikos latvieši bus

audzējuši labību gan tikai mājas vajadzībām. Linu kultūru vel

dažā ziņā būs ierobežojušas kaņepes un nātres, kā jau agrāki

esmu rakstījis.

Pārdošanai būs sākti audzēt lini, kad Rīgā un citās Bal-

tijas pilsētās nodibinājās audēji, un vispirms tas. ari būs noticis

tik Rīgas apkārtnē. Lielāku amatniecības uzplaukšanu Rīga

un citās pilsētās var vērot ap 15. gadu simteni. Ap šo laiku

būs arī, kā domājams, sākusi pie latviešiem mazināties biško-

pība un attīstīties linkopība. Liekas, ka_ biškopība stāvējusi

ziedos bajāru slavas laikos, kamēr tikai vel ap pārtikušo ban-

denieku laikiem, kā jau augšā minēts, lini ir nostādīti trešā

vietā pēc rudziem un miežiem. Tikai ta mes līdz šim varam

izskaidrot tās dažādās ziņas par linkopību musu tautas

dziesmās.

JLatvija", 1913. Nr. 135.
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8. Par latviešu alu un medu

Par alus dzimteni etnogrāfi senāk daudzināja veco Ēģipti

tādēļ, ka no šejienes mums ir vecākās ziņas par raudzētas

maizes cepšanu un mākslīgu dzērienu raudzēšanu. Tagad

turpretī jau tiek prātots, ka varbūt arī indo-eiropiešu pirm-

tauta būšot pazinusi kādu raudzētu dzērienu no labības, no

kura vēlāki izcēlies alus. Tādā gadījumā arī senie balti būtu

mantojuši šāda dzēriena pagatavošanu no saviem senčiem.

Mūsu alus nosaukums ir ļoti līdzīgs arī pie leišiem (alus) un

prūšiem (alu, medus dzēriens), un ir tuvu rada ar vecsakšu

vārdu ealu un slavu ojit». Balti un slāvi šo vārdu esot aizņē-

mušies no ģermāņiem, laikam gotiem. Bīlenšteins gan domā,

ka alus varētu būt arī īsts baltu vārds, bet speciālisti viņam

nepiebalso. Vai nu šis ģermāņu alus bija pavisam jauns dzē-

riens pie baltiem, jeb tikai kāda veca dzēriena pārlabots darī-

jums, to tagad vairs droši nevaram zināt. Tāpat nevaram

droši apgalvot, ka jau baltu pirmtauta būtu iepazinusies ar

ģermāņu alu. Tā kā visās trijās baltu valodās alus pieder pie

vecajiem v - celmiem un, pēc dažu valodnieku domām, šo

vardu jau ļoti sen laikam no baltiem būšot aizņēmušās somu

tautas (somiski olut, igauniski olut, lībiski oli), tad balti viņu
bus pazinuši jau ļoti senos aizvēstures laikos. Arī citi brūvē-

šanas vārdi liecina, ka baltu tautas jau sen pratušas darīt alu

(leit. alu darvti) no iesala (no salds, kā leišu salvkla no saldus)
un raudzēt (leit. rauginti) ar raugu (leit. raugās, prūš. raugus)
jeb mielēm (leit. mēles). Tā tad nu būtu jādomā, ka vismaz

leišu latviešu vienības laikā alus jau būs bijis baltu tautām

pazīstams.

Pirms nu mēs pārejam uz vēstures un tautas tradīciju
liecībām par veco latviešu alu, apskatīsim vēl tās ziņas, kādas

mums dod etnogrāfija par senlaiku alus darīšanu Eiropā. Alus

senāk pagatavots no dažādām labības sugām, visvairāk no

miežiem, kviešiem un sūras (hirzes). īstā iesala senlaikos

nav pazinuši. Šis alus darīts arī bez apiņiem, kaut gan jau
sen ir lietotas dažādas rūgtuma vielas. No pēdējām rakstos

tiek minētas sekošās: ozolu mizas, ošu lapas, egļu jaunie
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augumi, pelašķi (Achillea millefolium), vāverāji jeb vaivariņi
(Ledum palustre) un citas. Visvairāk lietoti vāverāji un Vā-

cijā viņi senāk tikuši pirkti un pārdoti, kā tagad apiņi. Arī

zviedri un igauņi (J. V, Boecler, Der einfāltigen Ehsten aber-

glāubische Gebrāuche v. t. pr.) izlietojuši tos pašus vāverājus.
Salduma dēļ jau no ļoti seniem laikiem likuši pie alus arī medu

klāt. Beidzot apiņi izskauž citas rūgtuma vielas un mieži ci-

tas labības sugas. Kur un kad vispirms sākti apiņi lietot, vēl

nav galīgi izšķirts jautājums. Pazīstamais 0. Šrāders domā,
ka apiņu lietošana būšot nākusi no austrumiem, varbūt no ta-

tāru jeb somu tautām. H. Fišers (fi. Fischer, Grundzūge der

Deutschen Altertumskunde) vēl piebilst, ka šī māksla būšot

pārnesta uz rietumiem varbūt jau lielās tautu klejošanas lai-

kos. Pēc jaunākajām E. Šrodera ziņām (J. Hoops, Reai-
lexikon der Germanischen Altertumskunde) seno franku valstī

jau 768. gadā bijuši apiņu dārzi. Uz Vācijas ziemeļiem apiņu

kultūra pārnākusi vēlākais 13. gadu simtenī, kamēr Anglijā un

Zviedrijā priekš 16. gadu simteņa apiņi tikuši vēl gauži maz

audzēti. Tikai vēl ap 9. gadu simteni sāk plašākā mērā darīt

alu ar apiņiem, kuri ap vidus laiku beigām izspiež citas rūg-
tuma vielas. Vispirms šīs rūgtuma vielas lieto pret alus skāb-

šanu, tad kā veselīgas zāles un beidzot jau garšas dēļ. Alu

senos laikos darījuši tikai pašu mājās un turklāt sievietes, ku-

rām vispārīgi bijis uzdevums pagatavot ēdienus un dzērienus.

Lazicijs raksta 16. gadu simtenī par alus darīšanu pie

žemaišiem: „Alu vāra mizu traukos ar dedzinātiem akme-

ņiem no ūdens, labības un apiņiem; tad pieliek raugu un jau

nākošā dienā dzer." Pašā 17. gadu simteņa sākumā D. Fabri-

cijs raksta par latviešu alu: „Viņi ir paraduši no miežu iesala

ar akmeņiem vārīt ļoti labu alu. Citi no miežu miltiem aukstā

ūdenī taisa mīklu, liek to krāsnī, apcep un tad pāriejot ar

vārošu ūdeni pagatavo gardu, saldu un nevisai reibinošu

alu". Par visu Latviju vēl līdz pēdējam laikam ir pazīsta-

mas abas minētās alus sugas. Šādas ziņas vēl papildina mūsu

pazīstamais Einhorns: „Viņu dzēriens ir bijis alus, kuru viņi

ir brūvējuši no kviešiem, miežiem, griķiem, auzām un arī ru-

dziem. Pavasarī, kad bērziem sulas tek, viņi ir ari sulas

ievākuši un par dzērienu lietojuši. Citādi viņi ir vēl dzērienu

taisījuši no meža āboliem" ... „Tā kā viņiem nav bijis ne

katlu, ne pannu, tad alu darot viņi vēl tagad ber iesala miltus

kublos, pārlej ar ūdeni, met iekšā nodedzinātus akmeņus un

vara alu. Visu, kā te rakstīts, esot jau vācieši pie viņiem še

atraduši."
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Visas šās īsās un trūcīgās vēstures ziņas dabū savu īsto

apgaismojumu tikai vēl no tautas dziesmām. Vienīgi no tau-

tas dziesmām mēs īsti varam saprast seno laiku alus sastāvu

un viņa nozīmi laužu dzīvē. Vispirms jau par alus sirmo ve-

cumu liecina šāda tālu izplatīta tautas dziesma:

Alutiņi, rudaciti,

Neb' es tavu vecumiņu;
Es piedzimu, tev' atradu,

Es nomiršu, tev' atstāšu. 19528.

Bīlenšteins pie šīs dziesmas taisa šādu piezīmi: „Tā lat-

vietis dzied tagad, tā viņš laikam ir dziedājis priekš gadu

simteņiem." ■

Vārds „alus", kā valodnieki domā, esot rada ar „alonu",
kā arī krievu dzēriens kvasus, KBacb, ar KBacņbi, alonu. _Pēc
tā jādomā, ka senlaiku alus būs bijis skābs. Mūsu tagadējam
alum karakteristīgā garša ir rūgtums, kamēr tautas dziesmas

daudzina tikai saldu alu.

Tavu lielu miežu graudu,

Vidū saldu alutiņu! 19472.

Ai, saldais alutiņ',
Kā tu mani viltin vīli! 19473.

Ik vakara puiši nāca

Salda alus nodzerties. 19742.

Sīki mieži, smalki maļu,

Saldu taisu alutiņu;
Sīkas, mazas man māsiņas,

Salda alus dzērājiņas. 19818.

Ciemiņš dara saldu alu,

Gribej' mani piedzirdīt;
Gudrs biju, nepiedzēru
Es ciemiņa salda alus. 19870.

Pec senu-senas ierašas latvieši bus likuši ari medu pie

sava alus, kā liecina vairāk tautas dziesmas.

lesaliņa malējam
Bite milna galiņa;

Alutiņa bruveram
Mcd's kubula dibinā. 19624.

Es jums lūdzu, brūverīši,

Brūvējiet saldu alu;

Salda alus bruveram

Medus kubla dibenā. 19645.
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Rudzus seju, miež' izauga,

Apinīši noziedēja;

Alu daru, mcd's palika,
Bites vien nosanēja. 19790.

Ludzu znotu, lūdzu draugu
Ar manim alus dzert;

Man bitīte medu nesa

Ar paegļu kanniņām. 19714.

Teciņiem ietecēja
Talkas māte kambarī

Iznes man samedotu

Pērno miežu alutiņu. 28504, 2.

Neskatoties uz alus saldo garšu, viņš tomēr tiek parasti
darīts ar apiņiem. Alus dziesmas sevišķi bieži daudzina mie-

žus ar apiņiem kopā.

Sader miezis ar apini
Vienas mucas dibina. 21032.

Miezis auga ar apini
Eža vien starpiņa;

Es pielūdzu rauga māti,
Lai savelk kopiņā. 19726.

Vakar pieci bāleliņi

Aiz kalniņa gavilēja:
Divi miežu līdumā,

Trīs apiņu dārziņā. 28252.

Es izvilku miežam taukus,

Apiņam sūrumiņu. 19800.

Aug miezītis augamo,

Tek apinis tekamo.

Ziemassvētku vakariņu
Liksim abus ķivem. 19673.

Dzīrās miezis ar apini

Garam solu mani stiept. 19643

Ļoti iemīlēts alus dziesmu temats ir tas, kur miezis ar

apini, kā puisis ar meitu, mīlinās, ķircinās, skaistas un

bučojas:

Sader puisis ar meitiņu,

Sader miezis ar apini. 19706.

Mieža māte savu meitu

Dod apiņa dēliņam;
Pati gauži noraudāja,

Oeķam meitu atdevusi. 19725.
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Aiz kalniņa miežus seju,

Lai apinis neredzēja;
Apinltis gudrs vīrs,
Koka kapa raudzīties. 19480.

Kur tu jāsi, apinīti,

Līku kārklu apseglojis?
— Jāšu miežu apraudzīt,
Kādi auga līdumā. 19702.

Miezis bija gudrs vīrs,

Sav' galviņu sānis grieza;

Apintiņis vel gudrāks,

Kokā kāpa lūkoties. 19727.

Sēju miežus līdumā,

Dest' apini maliņa;

Man bij' labi raudzīties,

Kā tie abi ķīvējās. 19814.

Seju miežus, stad' apiņus
Eža vien starpiņa;

Lai tie abi skūpstījās
Līdz citam rudenim. 19815.

Kas tie divi skūpstījās

Mūsu nama pakaļā?
Miežu jumis skūpstījās
Ar apiņa cekuliņu. 19689 un 28541.

Pēc tik daudz un dažādiem aprakstiem par miezi un apini

var vērot, ka apiņots alus būs bijis latviešiem pazīstams jau

par visu tautas dziesmu ziedu laiku. Mēs varam ari spert vēl

vienu soli tāļāki un meklēt alus apiņošanu pie latviešiem jau

priekšvēstures laikos. Ja ap devīto gadusimteni krievi un

vācieši brūvēja alu ar apiņiem, vai tad tā māksla nevarēja
būt pazīstama arī latviešiem? Ap astoto un devīto gadu sim-

teni vācieši, krievi un latvieši pēc kultūras nebūs daudz iz-

šķīrušies un ja kāda māksla nav cēlusies Eiropas dienvidos,
tad vāciešu priekšroka nav visur bez aizrunās pieņemama.
Daži zinātnieki, kā jau teikts, meklē alus apiņošanas sākumu

austrumos. Par visai drošu šo hipotēzi es tomēr neturu. Ķī-
niešu apiņu augs, cik man zināms, ir nezāle, kas netiek un

arī nevar tikt izlietota dzērienu aizsargāšanai no skābšanas.

Turku un tatāru dzimtenē, Mongolijā, neaug nekādas apiņu

sugas. Tā tad apiņu kultūra varēja varbūt celties tuvajos,
nevis tālajos austrumos. Ticēdams šai austrumu hipotēzei.
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Bīlenšteins domā, ka latvieši būšot iepazinušies ar apiņu lieto-

šanu ja ne agrāki, tad tomēr ne vēlāki par ģermāņiem, kādēļ
tikai vēl 13. gadu simtenī vācieši šās mākslas nebūšot ienesuši

Baltijā. Šaī ziņā ir mums no svara mūsu vārda „apinis" eti-

moloģija. Ulmanis pazīst divas formas: „apinis" un „apvīnis".
Daudz apgabalos vēl veci ļaudis runā: „apīnis". Visas šās

formas sakrīt ar leišu vārdiem: „apvynys" un „apynys".
Vārds var būt cēlies no ap un vīt (leišu vy t i), pie kam

v skaņa še izkritusi tāpat kā vārdā „apaļš", no leišu „apva-

lus" (Endzelīna un Mūlenbacha Latviešu gramatika, 38. §).
No apīņa varēja atkal izcelties apinis, kā dzīpars no dzijpāra
un laidars no laiddārza. Šīs domas, bez pāra piezīmēm no

manas puses, ir izteicis arī Bīlenšteins, bet ar aizrunu, ka

~apinis" būšot tomēr aizņemts no vācu „fiopfen" un tikai sa-

grozīts pēc tautas etimoloģijas. Vācu „Hopfen" ir jauns un

etimoloģiski neizskaidrots vārds, kas gotu valodā nav sasto-

pams. Tālāku nav vēl pierādīts, ka no gotu laikiem līdz

13. gadu simteņam latvieši būtu tieši no vāciešiem aizņēmu-
šies kādus vārdus. Ja nu vārds ir aizņemts tikai vēl no

13. gadusimteņa, tad atkal nevaram izskaidrot līdzīgās tautas

etimoloģijas leišu vārdā. Turklāt alus darīšanas termiņi lat-

viešu un leišu valodā, kā jau augšā minēts, gluži labi saskan

un viņu starpā noder arī apinis. Tā tad ne pēc valodniecības,

ne arī pēc etnogrāfijas mums vēl nav pietiekošu iemeslu turēt

mūsu „apini" par aizņemtu no vācu valodas. Tāpat mēs va-

rēju izteikt arī hipotēzi, ka vācu „Hopfen" ir aizņemts no

kādas baltu valodas.

Pec dažam dziesmiņām var spriest, ka latvieši pazinuši
alu arī bez apiņiem, jo sevišķi tiek uzsvērts ~apiņots alutiņš"

Kur tekat jus, puisīši,

Rindiņa sastājuši?

Kaimiņos sajutuši

Apiņotu alutiņu. 19698.

Kam tu dzēri krodziņa

Apiņotu alutiņu? 19876.

Nes māsiņa pilnu kausu

Apiņota alutiņa. 19749 1.

Aiz ko mūsu bāliņam

Apiņots alutiņš? 19482.

Visu dienu talka dzēra

Apiņainu alutiņu. 28484.

Uz udeņa laizdamies

Apiņotu alu dzēru. 30892.
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Viena dziesmiņa tiek nopelts alus bez apiņiem.

Bez aizbāra kapostiņi,
Bez apiņa alutiņš. 28493.

Apiņu vieta tautas dziesmas retumis piemin ari kādus ci-

nis augus.

Purva tadi zilgalvīši,
Tie nabaga apinīši. 19592.

Variantos zilgalvīšu vieta vel sastopam vārdus: vave-

rītes, pūkainīši, pugainīši.

Pura tadi burkanīši,

Te aug übag' apinīši. 19601.

Sveši ļaudis padanj'ši
Vaiverīšu alutiņu. 19831

Padori, broļeit,
Vaiverņu olu. 20990.

No vaveraju alus tautas fantāzija ir iztaisījusi vāveru

alu.

Zinu, zinu, nesacīšu

Kur vāvere alu dara:

Priedes, egles galiņā
Gar zariem tecināja. 19822

Vakar dzeru, šodien reiba

Vāverīšu alutiņš,
Vavenšu alutiņš,
Caur sakārni tecināts. 19854.

Tā tad apiņu vietā arī latvieši senāk lietojuši dažādus

augus, sevišķi vāverājus. Tomēr šāds alus tiek minēts gauži

reti un, kā jau teikts, tikai pie nabagiem. Turpretī kā zāles

pret kāsu un diloni latvieši vēl tagad dzer novārītu vāverāju
sulu.

Daudz biežāki par „apiņotu alutiņu" tautas dziesmas dau-

dzina „miežu alu". Dažas dziesmiņas arī patiešām apliecina,

ka_ iecienītā „miežu alus" vietā latvieši darījuši alu vēl no

citam labības sugām.

lebavieša meitiņami

Driķu daru alutiņu. 19623.

Driķu mistra alu daru,
Purens nesa udentiņu. 19658.

Kam tu man nedevi

Rudzu alutiņa? 19811
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Ai, svainiti, ai, svainiti

Rudzu alus, rudzu alus! 19666, 1.

Kā, brālīti, tu brūvēji?
Kas par saldu alutiņu!
— Pērnie rudzi, pērnie mieži

Aizpērnājis apentiņš. 19670.

Vecajam tēviņam
Daru auzu alutiņu. 19859.

Līgaviņa, melnacīte,
Nedzer auzu alutiņu. 27978.

Tā tad Einhornam ir taisnība, ka arī latvieši taisījuši
iesalu nevien no miežiem, bet no dažādas labības. Tikai ir

jāšaubās, vai arī kvieši šim nolūkam būs daudz lietoti. Pē-

dējie taču bija dārgākā labība, kamēr mieži bija vairāk iecie-

nīti iesalam, kā redzam no sekošās dziesmas:

Neder kvieši iesalam,
Ne māsiņas ietajam;
Mieži der iesalam,

Tautu meitas ietajam. 23824.

Kas zīmējas uz citam alus sastāva daļām, tad loti bieži

tiek daudzināts iesals (17406, 17792, 19508, 19599, 19624—34,

19648, 19653 v. c), retāki raugs (19611, 19658, 19726, 19860

v. c.) un misa (2206. 2399, 19481, 19611, 19615 v. c). Par

paegļu ogu alu, kādu vēl tagad dara Smiltene, tautas tradī-

cijās neesmu atradis nekādu ziņu. Pēdējais dzēriens atgādina

paegļu medu Meifb) pie senajiem krieviem.

Šis seno latviešu alus bijis ļoti stiprs, daudz stiprāks nekā

mūsu dienās darītais māju alus. Tomēr dažos Latvijas apga-

balos, kā, par piemēru, Turlavā (skat. Dadža korespondenci

„Latvijai", 1913. g. Nr. 209), arī vēl tagad brūvējot ļoti stipru

alu. Rusovs savā Livonijas vēsturē, nosodīdams lielisko dzer-

šanu, kuras dēļ Dievs Baltijai esot uzsūtījis karus ar krieviem,
runā visvairāk tikai par alus dzeršanu. Arī tautas dziesmas

daudzina parasti tikai alus dzeršanu, bet „brandavīnu" piemin

samērā retis. Degvīns ieviesies Baltijā ap 16. gadu simteni,

sācis izplatīties ap 17. un turējies ziedu laikos par visu

18. gadu simteni līdz mūsu tēvu tēvu laikiem. Tā lieliskā

degvīna dzeršana, par ko mūsu tēvu tēvi stāsta, vecos_
laikus

pieminēdami, tautas dziesmās nav apdziedāta. Bet arī musu

sentēvu alus nav bijis tik nevainīgs dzēriens, kā mums varbūt

tagad izliekas. Par šā alus reibinošo spēku liecina sekošās

dziesmas:
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Klips, kanniņa, klaps, kanniņa,

Tu pie manis, es pie tevis;

Tu pie manas galvas ķēri.
Es pie tavas turetavas. 19693.

Apimtis viru kula

Liela ceļa maliņa;
Miezits kliedza, miezīts brēca:

Nenosit arajiņa! 19551.

Vecais tēvs ar apini
Viens otram labu dara:

Tēvs dur mietu apiņam,

Apins tevu dancināja. 19857.

Alutiņi, rudaciti,
Neb' es tavu stiprumiņu:

Tu varēji viru gast,

Vērpelei spundu spert. 19527.

Alutiņi, bāleliņi,
Ko darīji vīriņam?
Ņemi kājas, ņemi rokas,

Sviedi viru pabeņķe. 19520.

Alutiņi, rudgalviti,
Kas par tadu pargalviti:

Pats iekāpi galviņa,
Viru sviedi pagalde. 19529.-

Alutiņi, bāleliņi,
Turi savu nama godu:

Kad izvadi svešus ļaudis

Tad pasviedi saimeiiieku. 19525

Apimtis lielījās,

Apkārt koku tīdamies:

Būs dažam greznajam

Dubļos bāzt deguniņu. 19548

Apimtis ta sacīja,
Gar skaistīti tecēdams

Meitām diet, meitām lekt,
Puišiem rāpus vazāties. 19549.

Alus darītaji šajās dziesmās ir parasti vīrieši, bet netrūkst

mums ari liecību no vecākiem laikiem, kad sievietes darījušas
alu.

Protu, protu, redzu, redzu,
Nu šķirs mani māmuliņa:
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Cepin' maizi, dara alu,
Aicin' viesus šķirībās. 2034.

Manis deļ māmulīte

Brūvē alu, cep maizīti;
Paši eda, paši dzēra,
Mani veda kalniņā. 1470, 4.

Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Dari saldu alutiņu,
Nu sanāca tavi bērni,

Rudzu jumi saņēmuši. 28559.

Veca mana māmulīte,

Bet raženi turējās:
Brūvē alu, cep maizīti,
Slauka manu istabiņu. 3262.

_Delu mate alu dara,
Zurāt žūrā;

Trīs dīķu udeņa,
Pušpura miltu. 23459.

Nac, masiņ, nac, masiņ',
Māte tevi sen gaidīja,
Ziediem namu pakaisīja,
Saldu dara alutiņu. 26555.

Māsiņ'. mana mīļākāja,
Mani mīļi gaidījusi:
Ziediem plānu kaisījusi,
Saldu alu darījusi. 26713, 1288.

Ik sestdienas vakariņa
Gaidu savu braleiiņu,
Šūniem cepu kviešu maizi,
Mediem daru alutiņu. 26699.

Apskatīsim vēl beidzot īsumā jautājumu, kādos traukos

senie latvieši darījuši un uzglabājuši savu alu, jo viņiem nav

bijis ne tagadējo mucu, ne arī kublu. Kublu vietā senāk bi-

jušas siles, kuras vēl tagad lieto misas nolaišanai. Augš-

galieši, pēc Bīlenšteina vārdiem, vārot arī misu sevišķās lielās

siles.
_

Mazāku daudzumu alus vārījuši arī lielās krija un tāss

vāceles, kā varam vērot pēc Lazicija ziņām. Mucas no līkiem

galdiņiem senie latvieši nav pazinuši, bet no viena koka iz-

grieztas nelielas muciņas, pēc Bīlenšteina domām, viņiem to-

mēr būšot bijušas. Šai ziņā Bīlenšteinam būs taisnība. Lielas

mucas latviešiem nevajadzēja, jo alu senāk darīja nelielos
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daudzumos, bet gan ļoti bieži.- Mucas latvieši izgrieza no

zaļa un dibenus ielika no izkaltēta koka. Zaļais koks savel-

koties cieši iespieda dibenus iegrieztos robos. Ap mucas ga-

liem vēl aplika lazdas stīpas. Šādas muciņas vēl šur tur Lat-

vijā ir uzglabājušās un visādā ziņā būtu iegādājamas arī

muzejam.
Otru vietu pie seniem latviešiem ieņēma medus dzēriens,

kurš būs vēl vecāks nekā alus. Arī šis medus ir darīts ļoti

stiprs un tiek bieži daudzināts mūsu tautas dziesmās.

Labāk dzeru purviņa

Kļikurainu ūdentinu,
Nekā dzeru al's ar medu

Par māsiņas aizvedumu. 19704.

Jēpis nesa Atmiņai
Saldu medu krūziņā. 19757.

Al's ar kannu, al's ar kannu,
Mcd's ar baltu biķerīti;

Al's kannā piederēja,
Mcd's baltā biķerē. 19500

Alutiņi, medutiņi,
Gudrajam tevi dzert,

Kas var tevi novaļat,
Kumeļā sēdēdams. 19526.

Sen slavēja tautiņas
Al' ar medu brūvējot;
Nu nogāju, nu atradu

Aizpērnajās pataciņas. 19816.

Sauc manu svainīti

Diž' dravenieku.

Ne viena kanniņa
Ar medutiņu! 19807.

Kuru krogu es piegāju,
Dzēru alus, dzēru medus;

Kas kaitēja man nedzert,
Dravenieka līgavai? 20009.

Dižens alus, dižens medus,
Es dižena dzērējiņa;
Tikai viena vaina bija:
Nav dižena pircejiņa. 19894.

Eisa, brālīti, kur cepurīte?
— Palika krogē, galdiņa galē
Par alu, par medu oar brandavmu. 19879, 1.
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Arī mūsu 17. un 18. gadu simteņa sprediķu grāmatas

daudz reiz piemin medus dzērienu. Ņemsim kādus piemērus,

jaunā ortogrāfijā pārrakstītus, no Manceļa sprediķu grāmatas

pirmā izdevuma: „Kas no vīna koka aug, ne jir alus, ūdens,

medus, bet tīrs vīns, katrs no vīna ogiem izspaidīts top" (I,
386. lap. p.). „Tāpēc nedrīkst neviens alu, medu, dedzenātu

ūdeni, nei citu tīru ūdeni... pieliet" (I, 387). „Viņš tapa

pilns ne no brandavīna, ne no medu, ne no alu" (11, 54.). „Viņš
vēl jo vairāk patakas, alus, medus malku atmaksās" (11, 293).

„Vīns (alus, medus, brandavīns) iekarsē" (111, 53). „Tam

kļūst dzert dots jeb vīns, jeb medus, jeb alus, ka tas varētu ...
drošu sirdi turēties" (111, 151). Arī Bankava sprediķu grā-

matā, 1797. gad izdevumā, mēs lasām: ~Plītnieks domā vien-

mēr uz alu un medu." „Tavs ūdens tavas slāpes tik lab dzesē,

kā to bagātu vīns un medus." Beidzot arī Elverss savā vācu-

latviešu vārdnīcā no 1748. gada dod vācu vārdam „Met"
(rneht) šādu izskaidrojumu: „medus, dzēriens no medus tai-

sīts, medus dzēriens".

Pēdējā laikā medus dzēriens vairs netiek daudzināts un

rakstu valodā viņa vietu liekas būt ieņēmis miestiņš. Vecā-

kās rakstu liecības par šo vārdu esmu atradis tikai vēl Langes

vārdnīcā, kurā vācu vārdi: „Met" un „Honigbier" no vienas

puses un latviešu vārdi: ~medus" un „miestiņš" no otras puses

ir sinonimi. Arī lībiešu valodā pārgājušais „miestiņ" Šogrēna
vārdnīcā tiek tulkots ar „Met". Tā tad miestiņš ir tā paša

vecā medus sinonims.

Ulmanis savā vārdnīcā tulko miestiņu: „susses Bier"

(salds alus), varbūt tikai pārlabodams veco ..Honigbier" (me-

dus alus). Tā kā nu mūsu tagadējais bavariešu alus, senāk

par bairišu saukts, ir rūgtāks par veco mājas alu, tad daži

rakstnieki ir pārpratuši Ulmaņa tulkojumu, noturēdami mie-

stiņu par mājas alu.

Vecās un pareizi uzrakstītās tautas tradicijās ir miestiņš

gluži svešs. Esmu ievērojis tikai trīs tautas dziesmas, kur ir

runa par miestiņu. •
Puisits meitu aicināja:

Nāc, meitiņa, miestu (? alus) dzert!

— Dzer, puisīti, tu papriekšu,
Tu pats miesta darītājs. 19784.

Rītu manim jāaiziet
Tauteniša (?) precībās.
Tur būs miestiņš (? miežu) alutiņš.

Sūrais, sīvais brandavi ņš. 15706.
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Kurnam iešu, neliegšos,
Kūmām dārgi mielastiņi:
Jeriņ' gaļa padenam,
Miestiņš (? medus), alus kūmiņām. 1293, 4.

Šajos piemēros trūkst parastās tautas dziesmu asprātības
un „tautenītis", „miests", „sūrais, sīvais brandaviņš" nemaz

nepieder pie tīras tautas valodas. „Rītu man ir jāaiziet" ir

kādas jaunos laikos no vācu valodas tulkotas dziesmas iesā-

kums. Divām pirmajām dziesmiņām nav nekādu variantu,

kamēr pēdējās variantos nav ne vēsts no miestiņa. Ja arī šīs

dziesmas būtu īstaj, tomēr ievērojot visu augšā minēto un vēl

neveiklo pantmēru, nevaru viņas turēt par vecām.

Ka miestiņš ir tīšām ielikts alus vietā, to vislabāki re-

dzam Lercha-Puškaiša pasaku krājumos, kur sastopam seko-

šus piemērus: „Saimnieks par jokiem noprasījis pieci mucas

ajus; bet puisis nejokojies; viņš teicis: „Kad miestiņu
bušu iztecinājis, tad dabūsi!" (111, 43. 1. p.). „Sirmais saka:

„Tev laikam alus darāmie taču būs? — darīsim mie-

stiņu!" (V, 318. 1. p.) Gluži tāpat arī augšā minētās dzie-

smas miestiņu varēja ielikt medus, alus jeb miežu vietā, ja
tas dziesmas patiešām būtu pareizas.

Tā tad mums nav nekāda iemesla domāt, ka miestiņš
būtu bijis kāda senlaiku dzēriena nosaukums, kuru kādreiz

būtu pazinuši visi latvieši. Tāpat nav tiesa, ka latvieši senāk

butu alu saukuši par miestiņu, jo alus, kā mēs jau redzējām,
ir vecs baltu vārds, kamēr miestiņš ir samērā jauns kurzem-

nieku vārds, kura vecākā rakstu liecība sniedzās tikai līdz

Langes vārdnīcai un turklāt vienīgi ar medus dzēriena no-

zīmi. Tā kā nu miestiņš_ir mums turklāt pazīstams tikai ar

pamazināmo galotni (sal. Ūsiņš, tēriņš, strīdiņš), tad nav mums

šaubu
:

ka viņš ir kāds patapinājums. Viņš būs aizņemts no

leišu īpašības vārda „mieštinis", ar medu saldināts. Tā kā

medus parasti nozīmē bišu taisīto medu, tad par miestiņu

varam saukt seno medu kā mākslīgi taisītu dzērienu. Turpretī
nav mums iemesla arī vecajam latviešu alum dot šo samērā

jauno leišu vārdu.

836*
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9. Labieši jeb bajāri

Kas īsti ir bijuši mūsu tautas dziesmās daudzinātie bajāri,

par to valda vēl liela domu starpība pie mūsu zinātniekiem un

rakstniekiem. Mūsu pirmie tautas dziesmu krājēji un tulko-

tāji ir pārliecināti, ka bajārs neesot nekas cits, kā bagātnieks,

bet tādām domām es nevarēju piebalsot, jo jau sen biju no-

vērojis dažās dziesmiņās arī nabaga bajārus, kuriem turklāt

pārmet tādu kā šķiras augstprātību. Tāpat dažās dziesmās

kalpi ir nostādīti zemākā stāvoklī, nekā to varētu iedomāties

mūsu laiku apstākļos. Tā nu es sāku pamazām krāt mate-

riālus par ļaužu šķirām pie seniem latviešiem. Par latviešu

etnogrāfiju interesējās arī mans studiju biedrs A. Pogodins,
vēlākais profesors, un es izstāstīju arī viņam savus uzskatus.

Pēdējais nu gan atzina, ka bajārs nebūšot vis tikai vienkāršs

bagātnieks, bet ievērojot Ulmaņa vārdnīcas tulkojumu: „der

Edelmann, der Gutsherr", viņš apgalvo savā rakstā par lat-

viešu tautasdziesmām, ka bajāri esot tie paši vācu muižnieki

jeb kungi. Šai A. Pogodina hipotēzei piebalsoja arī daži lat-

viešu rakstnieki.

Pēdējo spriedumu apkaro laba tautas dziesmu pazinēja
A. Vintera kundze (Draugu biedrības Rakstu krājumā XX, 3)
un aizrāda, ka viņa nepazīstot nevienas tautas dziesmas, kur

bajārs nozīmētu kungu jeb vācieti. Visur bajārs esot tikai

kāda cienīgāka persona savēju starpā, un zīmējoties uz saim-

niekiem, vagariem jeb mežasargiem. Šim slēdzienam dažā

ziņā pieslienas Bērziņu Jānis savā rakstā: „Par bajāriem

mūsu tautas dziesmās" (Izglītibas Ministrijas Mēnešraksts

Nr. 9, 1921. g.) apgalvodams: „Viņi (t. i., bajāri) varēja būt

vagari, raitinieki, bet bija tomēr tikai zemnieki, ne vairāk"

(910. 1. p.).
Daži latviešu rakstnieki ir turpretī pārliecināti, ka bajāri

bijuši seno latviešu kungi jeb valdnieki, kas Indriķa chronikā

tiek saukti seniores un principes Vāciešiem ienākot Baltijā,
šie latviešu bajāri esot palikuši oar vasaļiem jeb muižniekiem

un ar laiku pārvācojušies.
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Pēc mūsu pazīstamā vēsturnieka J. Krodznieka domām,

bajāru kārtu būšot ievedis Latvijā tikai vēl poļu karalis Si-

gismunds 11. Augusts, uzņemdams tajā visus turīgākos zem-

niekus. Kad viena otra tautas dziesma esot cēlusies, to nekā

nevarot noteikt, tādēļ arī tautas dziesmas maz noderot vē-

stures pētīšanai. Neesot nekāda pamatota iemesla attiecināt

tautas dziesmu bajārus uz seniem laikiem. Šīs domas attīsta

tālāk augšā minētais Bērziņu Jānis, aizrādīdams, ka latviešu

bajārs būšot aizņemts no leišiem ne visai vecos laikos. „Nav
arī iemesla domāt, ka dziesmām bajāriem būtu ļoti liels

vecums. Nekas par to nerunā
...

Šo dziesmu vecums ne-

sniedzas tālāk par 17. g. s., lielākais — par 16-tā g. s. otru

pusi" (1. M. M. Nr. 9. 910. 1. p.).
A. Švabe sava grāmata „Latvju kultūras vēsture", ka

liekas, domā, ka bajārs ir aizņemts no krievu valodas (202.
un 204. 1. p.) un laikam jau senos laikos. Pēc viņa pārlie-
cības „bajārs nebija kāda tiesiska nošķirta iedzīvotāju kārta

...

Nav ne mazākā iemesla domāt, ka seniem latviešiem pirms
vācu iebrukuma būtu jau bijusi kāda priviliģēta muižnieku

jeb lielkungu kārta... Bij arī „ļaužu" virsējais slānis jeb

labieši, bet viņi atšķīrās no sliktiem ļaudim jeb smirdiem tikai

ar savu bagātību un zemes platību, ne ar savām politiskām
privilēģijām. Tā tad arī 11—13. g. s. labieši nebij muižnieki,

Pie tik daudz gluži pretējām hipotēzēm varam nākt tikai

pie tāda slēdziena, ka mums vēl trūkst drošas atbildes, kas

tautas dziesmu bajāri īsti bijuši. Kaut arī nevaram liegt,
ka katra jauna hipotēze ir devusi šim jautājumam jaunu ap-

gaismojumu, kas palīdz virzīt pētīšanu uz priekšu, tomēr ne-

viens izskaidrojums vēl neliekas būt tik skaidrs, ka visus

citus mēs jau varētu nobīdīt pie malas.

Tā kā nu ziņas par bajāriem ir mums gandrīz tikai tautas

dziesmās, tad pēdējām ir mums arī jāpiegriež lielākā vērība.

Liecībām no tautas dziesmām varēsim meklēt pabalstu valod-

niecībā un chronikās, kamēr visas šādas ziņas būs vēl jāpār-
bauda pēc vispārīgās kultūras vēstures.

Pirms mēs pārejam uz tautas dziesmu iztirzāšanu, mums

vēl ir jātiek _skaidrībā par jautājumu, vai mēs pavisam varam

jau pie aizvēstures latviešiem meklēt kādas ļaužu šķiras jeb
kārtas? Vai mūsu senči jau tanīs laikos nelīdzinājās vēlākiem

dzimtļaudim, kuru starpā nebija ne savu priekšnieku, ne apakš-
nieku? Vai aizvēstures latvieši vēl nedzīvoja nelielās bāliņu
dzimtās, kuras nepazina ne vergu, ne kungu, ne valsts, ne

likumu? Tuvāku par šo jautājumu runāsim citā rakstā par
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seno latviešu clzimui, bet šoreiz pieminēsim tikai to, ka teo-

rijas par dzimtas izcelšanos ir dažādas un pie reizes arī vienas

otrām pretējas. Turklāt dzimtas izvēršas ļoti dažādos veidos,
tā kā vienas tautas iekārtu ne katrreiz varam attiecināt arī

uz otru.

Senvēstures pratēji domā, ka jau indoeiropiešu pirmtauta

vairs nedzīvojusi mazās dzimtās, bet jau pazinusi kādus

valdniekus. Senajiem indoeiropiešiem bijuši arī jau savi brīvi

„ļaudis" un tā tad laivām arī nebrīvi vergi. Pēc šās sen-

tautas pirmās dalīšanās attīstījusies vēl trešā cienīgāko jeb
labāko ļaužu kārta jeb šķira (p. p. aristoi pie Homēra). Tā

tad jau baltu pirmtauta varēja sastāvēt no brīviem Jaudim,
vergiem un kādas turīgāko labiešu kārtas. Rakstītu likumu

toreiz pie baltiem nevarēja būt, bet nav mums jāaizmirst, ka

ļoti vecas ir ieraduma tiesības, kuras nereti ir arī stingras un

noteiktas. Stingru šķiru starpību mēs p. p. sastopam pie in-

diešiem un ģermāņiem, bet lielāku brīvību varam vērot pie

senajiem slāviem.

Senie balti būs dzīvojuši lielākās jeb mazākās saimēs jeb

dzimtās, kuras savukārt sastādījušas tā saucamos radus. Pē-

dējie atkal varēja vienoties ciltīs, no kurām attīstījās vēlākās

tautas. Vai šīs ciltis jau pratušas turēties kopā un nodibināt

savu valsti, kā ziņo dažas nedrošas chronikas, nav zināms.

Drīzāk gan ir jādomā, ka šādas seno baltu valsts nav bijis.
Tomēr laikam jau ap gotu laikiem parādās pie baltiem pēc

gotu parauga kādi valdnieki jeb kuningi, kas pēc skaņu liku-

miem un nozīmes ir tie paši, kas vācu ķēniņi, krievu kņazi un

latviešu kungi. Aizņēmumu no gotu valodas fonētika_ tomēr

neapstiprina, bet ir mums citi apstākļi, pēc kuriem būtu jā-

meklē gotu iespaids. Pirmkārt šo vārdu jau ļoti sen ir aiz-

ņēmušies baltu kaimiņi, slāvi un senie somi, un balti laikam

nebūs bijuši kāds izņēmums. Otrkārt, ir_ grūti ticēt, ka katra

no trim baltu tautām būtu šo vārdu aizņēmusies no citas ģer-

māņu tautas. Treškārt, ir jau parasta lieta, ka aizņemti

vārdi tiek bieži vien grozīti.
Nav domājams, ka šādi seno baltu kungi būtu bijuši vien-

kārši saimes jeb dzimtas tēvi, bet drīzāk gan cilšu jeb lielāku

radu vecākie. Turīgākie un. stiprākie saimes tēvi jeb saim-

nieki bija bez šaubām seno kungu tuvākie palīgi un ieņēma

citu saimnieku jeb dzimtas tēvu starpā cienīgāku stāvokli.

Tā tadjau šādos starpniekos starp senajiem kungiem un ļau-
dīm mēs varētu meklēt vēlāko labiešu jeb bajāru kārtas sā-

kumu. Noliegt šo kārtu ir mēģināts visvairāk tikai aiz po-
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litiskierri nolūkiem. Vācu rakstnieki parasti nostāda lietu tā,

it kā seniem latviešiem nebūtu bijis nekādu valdnieku un

starpnieku starp šiem un tautu. Šādus uzskatus pabalstīja
gan ziņu trūkums, gan arī politika. Latviešu rakstnieki grib
atkal meklēt senos laikos kādu ideālu visas tautas brālību un

vienādību. Še atkal ir vilkusi savu lomu gan politika, gan ari

nepareiza ziņu izmantošana par senajiem krieviem. Senos

latviešus mēs nevaram pilnīgi pielīdzināt senajiem krieviem.

Tagadējā krievu tauta ir cēlusies gan no seniem slāviem, gan

arī no somu-ugru un turku-tataru ciltim. Pēdējās div tautu

grupas nevarēja palikt bez iespaida uz indoeiropiešu cilts slā-

viem. Latviešu senči, kā arī jau senie balti, ir piederējuši pie

tā kultūras cikla, kurš jau par gadu tūkstošiem ir vienojis

Baltijas jūras piekrastes tautas. Lai gan arī latviešos ir pār-

gājušas dažas somu ciltis, bet pēdējās ir tomēr piederējušas pie
tā paša kultūras cikla.

Mūsu laiku muižnieki ir, zināms, jaunāka parādība kultū-

ras vēsturē, bet viņi tomēr nerādījās vis piepēži. Muižnieku

šķira attīstījās par gadu tūkstošiem un arī pie seniem latvie-

šiem mēs varam meklēt tāpat muižu, kā ari muižnieku sāku-

mus. Var jau būt, ka līdz ar samērā jauno muižas.vārdu no-

dibinājās pie mums arī jauns jēdziens par pašu muižu, bet ar

to nav sacīts, ka latvieši senāk nepazina nekā muižai līdzīga,
un ka muižas ietaises pie latviešiem būtu pārnākušas no igau-

ņiem. JVlēs zinām, ka vācieši vispirms nometās lībiešu zemē

kā uzvārētāji, kamēr latvieši bija viņiem no sākuma tikai kara
biedri. Tā tad lībiešu valoda ikdienišķā dzīvē bija viņiem va-

jadzīgāka. Tādēļ arī latviešus jau senās chronikas sauc par

letiem, Gauju par Koivu, Straupi par Ropu v. t. pr. pēc lībiešu

izrunas. Nevis lībieši un igauņi ieveda pie mums savu «lau-
lāšanu" un „kāzas", bet gan kristīgie priesteri, lai gan paši

latvieši jau pazina „vedības", kuras svinēja vedēji ar pa-

nāksniekiem kopā. Tādā pašā ceļā varbūt, ieviešās latviešu

valodā lībiešu ķīla, maksāšana, v a g ā r s un laikam arī

muiža. Tie ir svarīgi muižu pārvaldības termiņi, kurus
mums nevarēja uzspiest ne igauņi, ne lībieši.

Ar visu to gan vēl nav pierādīts, ka seniem latviešiem
bijuši jau savi likumi, ļaužu kārtas un arī kādas muižas, bet

mes nevaram arī apgalvot, ka šādu lietu pie seniem latviešiem

nav bijis. Tāpat mēs redzējām, ka latviešu kultūras attīstību

mes varam iedomāties arī bez sevišķa lībiešu un igauņu
iespaida, kurš, kā man liekas, dažreiz tiek pārprasts un pār-
spīlēts.
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Vidus laikos, kā jau teikts, pie Eiropas tautām ir sasto-

pamas daudz un dažādas ļaužu kārtas, kuras arvien var sa-

dalīt trijās pamatšķirās: privileģētos, brīvajos un nebrīvajos

ļaudīs. Šādu ļaužu šķirošanos zinātnieki vēro, kā augšā mi-

nēts, jau pēc pirmās indoeiropiešu dalīšanās. Tā tad līdzīgas

ļaužu kārtas varam meklēt arī pie latviešiem, lai arī chronikās

mums vēl trūkst skaidru liecību. To ievērojot, mums nav jā-

brīnās, ja arī tautas dziesmās vēl sastopam vecas atmiņas par

trim ļaužu kārtām.

Ne es lielu ļaužu biju,
Ne es lielu rotu nesu;

Vidējo ļaužu biju,

Vidējo rotu nesu. 5693.

Es nebiju tik bagāta,
Kā tās citas mātes meitas;

Vidušķiju ļaužu bērns,
Vidušķiju rotu nesu. 5629

Es neiešu pie bajāra,

Ne pie visu nabadziņa:

Bajāram daudz darbiņa,

Nabagam maz maizītes,

leš' pie tāda viduvēja,

Bus darbiņš, bus maizīte. 9719.

Labam dodi, māmuliņa
Neiedodi nelabam!

Nava žel vainadziņa,
Labajam noņemot. 10136.

Labs mani neņēma, pie slikta negāju;

Pa tām starpām bez vīra paliku. 10140.

Kajam speru kalpa puisi

No tēviņa nama durvu:

Kauns manam tēviņam

Kalpa puisi znotu saukt. 10003.

Šādi tādi nejājat,
Man kauniņa nedarāt,
Man kauniņa nedarāt,
Saimenieka meitiņai. 10613.

Še mēs itin skaidri redzam, ka ~labie" un „bajāri" ieņem

cienīgu stāvokli, un ka viņiem pretī stāv „sliktie" un «kalpi",
no kuriem «kaunās" pat «saimenieka meitiņa", kas skaitās pie

«vidējiem ļaudim". Mēs nu gan nevaram pierādīt, kad šīs
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dziesmas ir sacerētas, bet tas mums arī nemaznav vajadzīgs.

Nav mums šaubu par to, ka dziesmu sacerētāji ir tēlojuši

pazīstamus un pareizus dzīves apstākļus, un ka šādu kārtu

starpību mēs nevaram pie latviešiem meklēt par pēdējiem

trim četriem gadu simteņiem. Kādu turīgākuJabiešu jeb ba-

jāru kārtu un nebrīvos kalpus mēs varam vērot pec vecam

rakstu liecībām drīzāk ap 13. un 14. gadu simteni. Ja nu arī

kādas no minētām dziesmām pašā sākumā butu radušas jau

aizvēstures laikos, kamēr citas pēc veciem paraugiem būtu

sastādītas tikai pēdējos gadu simteņos, tad tādēļ vien dziesmu

izmantošana vēsturei vēl nebūt nav jāatmet. Pēc tautas dzie -
smām mums tikai ir jākonstatē fakts, vai kārtu starpība pie
latviešiem ir bijusi, bet kādos laikos tāda ir meklējama, par

to mēs varēsim pētīt pēc vēstures ziņām.

Pec vairāk dziesmu variantiem mes redzam, ka «labie"

ir tie paši, kas «labieši" (4099,_8585, 8767, 29819—22) un „labi

ļaudis" (4808, 14847). Gluži tāpat arī bajāri mainās variantos

ar «labajiem" (27907) un «labiem laudim" (5005, 28065). Ba-

jārus un labus ļaudis tautas dziesmas sauc par «lieliem" jeb

«dižiem radiem".

Kam precēju līgaviņu

Lielajos bajāros;
Naks bajāru lieli radi,
Maz manā rociņā. 22226.

Diži radi, bajāriņi,
Stūma mani lejiņā;
Dieviņš ņema pie rociņas,
Veda mani kalniņā. 3867.

Dižu radu, labu ļaužu,
lekūlās čurlakos. 22234.

Neniecini, sveša māte,
Es nebiju nieka bērns:

Labu ļaužu, liela rada,
No godīgas māmulītes. 23340.

Kādu kaunu tu, tautieti,

Varej' mani nicināt?

Lieli radi, labi ļaudis,

Godīgs tevs, māmuliņa. 22259.

Pēc šādiem faktiem gan vairs nevarēsim šķirt bajārus no

labiem ļaudim, labiešiem un labajiem. Ir jādomā, ka tie paši
labieši jeb bajāri ir arī «lieli ļaudis" (4814, 4816, 5245, 5693,
22313, 22319, 31223) «lielie" (5021, 31191, 31216, 34253), «dižie"
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(9472, 31190—1, 31211), „qižanie" (9468), „lielas tautas" (5150,

5172, 5184), „dižas tautas" (5243), „lielie dieveri" (5132, 5245)

un tiem līdzīgi.

Ka visu latviešu tautu musu dziesmas šķiro trijās kārtas,

tā arī baiāri laikam biia dalījušies trijās pakāpēs, jo „dižiem

bajāriem" (25203, 29838, 31164, 31199, 31250—1) jeb „lieliem
bajāriem" (794, 9674) stāv pretī „mereni bajāri". (3442, V. d.

490. 1. p.), tā tad ir laikam bijuši arī kādi mazi bajāri. Pēdējos

dziesmas laikam nepiemin tādēļ, ka viņi maz būs atšķīrušies

no citiem turīgākiem tautiešiem.

lepazinušies ar dažādiem bajāru nosaukumiem, pāriesim

tagad uz jautājumu, ko tautas dziesmas liecina par bajāru

bagātību.

Labāk mīļu Dievu lūdzu,
Ne bajāru daudz turošu. 31221.

Bajariņi žēlojas,

Kur liks vecus sudrabiņus. 31181

Nauda, nauda, manta, manta,

Nac pie manis nabadziņa,
Gan tu biji apnikusi

Bajariņa kabata. 31233.

Žēl bij' mirti bajāram,

Paliek mantas pakaļā. 27818.

Kad tu miri, bajāriņi,
Kur tu liki sudrabiņu? 31206.

Bajāram treji vārti,
Visi treji sudraboti. 31179.

Bajariņi savas meitas

Ar sudrabu baltinaja. 2857.

Ja gribat dižu pūru,

Tad ņemat bajareni. 4944.

Žurciņš asti kustināja

Pie bajāra klēts durvim;
Pilna klēts miežu, rudzu,
Ne graudiņa nedabūju. 31245.

Mus' ciemiņa bajarami
Sirmi zirgi, kalti rati. 15172.

Kas tam gan nekaitēja

Bajariņa dēliņam,
Daiļi jūgti, daiļi braukti

Līgaviņu vizināt. 20845.

No tālienes jau dzirdēju,
Kur bajāru gani gana:
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Mauj gotiņas, brec aitiņas,

Zvaigā bēri kumeliņi. 29383.

Te nu skaidri redzam, ka tautas dziesmu bajāri mēdz būt

bagāti. Bajāram ir nevien daudz sudraba un naudas, lopu un

zirgu, bet ari „kalti rati" un „pilna klēts miežu, rudzu". Ba-

jāra dēls var „dai[i jūgt" un „daiļi braukt", kamēr bajāra
meitai tiek daudzināts „dižs pūrs". Bet ar to vēl nebūt nav

sacīts, ka visi bajāri būtu bijuši bagāti, un ka tukšu jeb nabagu
viņu starpā nebūtu bijis.

Kādu reizi nabadziņis
Bajārami maizi deva. 31207.

Ko tie tēva suņi rēja,

Rindiņa satupuši?
leraudzīja bajāram

Noskrendušu kumeliņu. 19071.

Bajārs jāja sirmu zirgu,
Pie ausim turēdams. 4492.

Es nabaga serdienīte,
Man bajāris parādā. 4882.

Es redzēju bajāram
Krogā svārkus novelkam. 20021

Bajāriņi nogājuši
Uz Jelgavu übagos. 20038, 1.

Es pūriņu nemitotu

Ar bajāra meitiņām. 4883.

Bajariņa meitiņām
Gailis puru vizināja. 4872.

_Ja_ tad nu bajārs var būt ari tukšs, tad gan bagātība nav

vienīga un vispārīgā bajāra pazīme, un mantu zaudējot bajārs
vel tulīņ nezaudē sava nosaukuma. Vienā dziesmiņā bajārs
ir ari pušenieks.

_

Pušenieku bajāram
Četri logi istabā;

Viņš gribēja mus' māsiņu,
Mes brālīši nedevām. 13172, 1.

_

Ja bajārs _sekošā dziesmiņā „taisa arklu" un variantos

mainas ar „araju", tā, pēc manas pārliecības, nav kāda trū-
kuma zīme, ka laikam domā Bērziņu Jānis (900. 1. p.).

Bajariņis arklu taisa,
Nabadziņis kuli lāpa;

Kad Dievs dos bajāram,
Būs nabaga kulītē. 31165
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Še nabagam stāv pretī bajārs kā bagātnieks. Turklāt

arāju kārta tiek tautas dziesmās ļoti cienīta un līgava ar lep-

numu sauc savu tautieti par „arājiņu", sevišķi „miežu arā-

jiņu". Tā tad varam arī šaubīties, vai katrs tautas dziesmu

arājs ir arī gluži kārtīgi aris kā laukstrādnieks, jo pēc vienas

dziesmas (3807, 1) ar arī kungi un bajāri, lai gan kungs ir

nereti arāja pretstats (27953, 28259, 28261). Lai arī visi senie

saimnieki un pat bajāri butu paši aruši, tad tomēr nav jādomā,
ka ar tādu darbu viņi būtu kaut kā pazeminājušies. Zemnieka

(Bauer) nosaukums dabūja nicinošu nozīmi visvairāk tikai pie

Baltijas vācu muižniekiem un bagātniekiem, it īpaši vēl par

pēdējiem trim, četriem gadu simteņiem, bet tautas dziesmās

šādi uzskati vēl nav iesakņojušies. Pie visām zemkooju tau-

tām senākos laikos, kad pilsētās vēl nebija uzplaukusi rūp-

niecība un tirdzniecība, arāju kārta ieņem cienīgu stāvokli.

Kinā vēl mūsu dienās zemniekus cildina pārāki par amatnie-

kiem un tirgotājiem, un pats'ķeizars ar ministriem iesāka pa-

vasarī aršanu ar lielām svinībām.

Tikai viena dziesmiņa bajārus telo ari par īstiem strād-

niekiem.

Sen dzirdēju, nu redzēju,

Ka dzīvoja bajariņi:
Melnu kreklu līdz biksam,

Mantu vilka gubecī. 31247.

Nevaru piebalsot arī tiem uzskatiem, ka bajārs būtu bijis

kāds „lamu vārds", un ka to varētu saprast no šādām dzie-

smiņām:

Kundziņš manus bāleliņus
Bajariņus nolamāja (var. sauca).
Pats kundziņš bajariņš,

Bajariņa cepurīte. 31325.

Kungi sauca (ari variantos) bajariņa
Manu baltu bāleliņu;
Paši kungi bajariņi,
Valka brāļa sudrabiņu. 31331.

Ja nabagu zemnieku nosauca par bajāru jeb bagātnieku,

tad to varēja uzņemt par apsmieklu jeb lamāšanu, lai ari šiem

vārdiem nav ļaunas nozīmes. ~Lamāšanu" mēs sastopam ti-

kai vienā piemērā, kamēr variantos ir runa tikai par „sauk-
šanu". Tā tad var arī būt, ka «lamāšana" ir še ņemama mīk-

stākā nozīmē, nekā mūsu parastā sarunā. Vismaz „lama"
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nozīmē tikai nosaukumu un par „palamu" veci raunenieši

sauc pavārdu bez kādas rupjas nozīmes.

Pēc visiem šādiem aizrādījumiem mēs varam vērot, ka

bajāri bus bijuši zināma ļaužu kārta, kura būs ieņēmusi savu

stāvokii ari pret citām kārtām.

Bajārs alu neizdzēra,
Ka saimīti nevainoja. 31249, 1

Dzer, bajār, nenicini

Nabadziņa alutiņu! 31194.

Bajārs mani nabadziņu
Ar kājiņu sumināja. 31173, 3-

Bajārs mani kājām mina,

No Dieviņa nezināja. 31173, 2.

Bajārs mani kajam spēra,

Šķiet Dieviņa neredzam. 31185.

Paga, paga, bajariņ',

Zeme dursi deguntiņu;

Kam tu mani nabadziņu

Nevainīgu niecināji! 31289.

Nosodīdami bajāru augstprātību pret nabagiem, tautas

dzejnieki uzsver lielu starpību starp bajāriem un zemākām

ļaužu kārtām. Lai gan tautas dziesmas daudzina par bagā-
tiem arī senos dravniekus un vēlākos bandiniekus, tomēr

kārtas augstprātības nepārmet ne vieniem, ne otriem. Tādēļ

arī ir dibināts jautājums, vai šie bajāri nebūs tie paši, kas

kungi jeb muižnieki? Tautas dziesmas tomēr stingri izšķir
kungus un bajārus.

Kungi manus bāleliņus
Sauca lielus bajariņus.
Vai zemīti piedevāt,
Vai tiesiņu atlaidāt? 31326.

Mus' kaimiņis bajāriņis,

Sirmi zirgi, zaļi deķi,
Tas varēja mūs' kungam

Līdzi braukt Vāczemē. 31229.

Kunga lopus ganīdama,
Top' bajāra līgaviņa. 29535.

Tur dzer kungi, tur bajāri,
Zeme rīb dancojot. 2640, 19830, 1.

Vai ar kungi, vai bajāri,
Vai irbītes 3807, 1.
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Māte meitu man nedeva,

Taupīdama bajāram .. .
Lai sēdēja simtu gadu,

Kunga dēlu gaidīdama. 15273.

Bajarinis žēlojas

Mani ņēmis nabadziņu.
Kam neņēmi kunga meitu.

Ratiem vestu sudrabiņu. 22209.

Šie piemēri dod itin drošu liecību, ka bajārs nav vācu

kungs, jo kungs ir bagātāks un augstāks par bajāru, kamēr

pēdējais ir dziedātājiem kaimiņš, bāliņš un arī precinieks.

Šām domām nerunā pretī arī augšējie piemēri (31325. un

31331.), kur māsa nosauc kungu par bajāru, tādēļ ka kungs

bez pamata tā nosaucis viņas bāleliņu. Še ir runa tikai par

saukāšanos, kādēļ bajārs nav ņemams vārda īstā nozīmē. Tā-

pat arī sekošos piemēros bajārs nebūs vis identificēts ar

kungu, bet tikai viņam pielīdzināts.

Ai, kundzin, baiariņ,

Nešaut vira vakara,
Šaut rītā saulītē,
Lai saulīte gauži raud! 31269.

Ai, kundzin, bajāriņ,
Vai man vien bāleniņi?
Jau tie gāja stārastām,
Vēl vajaga kara viru. 31914.

Nevien kungs un bajārs, bet laikam gan arī saimnieks

varēja šaust nebrīvo kalpu jeb vergu. Tāpat arī bagātam ba-

jāram varēja būt kāds stārasts par palīgu. Līdzīgi vārdi tau-

tas dziesmās ļoti bieži tiek savienoti it kā vienā jēdzienā.

„Priede, egle, tā bagāta." «Nesnauž mana Dēkla, Laima."

,Alutiņi, medutiņi, gudrajam tevi dzert." «Bitītei, meitiņai,

nevajaga namu liegt; tai Dieviņis novēlējis gatavāji ielīgot."
Ja arī varam šaubīties, ka še būtu runa par kungu v n bajāru,

tad mums nav jāaizmirst, ka tautas dziesmas ļoti cienī epi-

tetus, sevišķi vēl uzrunās, p. p.: Jānīti, ziedainīti, Laimiņa
licējiņa, rudzīti rogainīti, zemīte trūdaliņa v. t. pr. Ja nu

kungu var pielīdzināt bajāram un pat vēl nosaukt par tādu,
kā redzējām iepriekšējos piemēros, tad ir jādomā, ka tautas

dziesmu latvieši ir tomēr atraduši kādu līdzību starp kungu un

bajāru, uz ko aizrāda arī tādas dziesmas, kur variantos bajārs
mainas ar kungu (19591, 31249). Bet bajārs tomēr nav kungs,
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jo tāpat viņš mainās ar saimnieku (4872,4873, 15172, 15444) un

tiek arī par saimnieku nosaukts.

Klusa, klusa istabiņa, —

Vai kalpam kāzas dzer?

Dzer saimnieka dēliņam,

Lielajam bajāram. 794, 3.

Bet ja nu tādu pašu argumentu dēļ mēs bajaru neidenti-

ficējam ar kungu, tad arī ar pēdējām liecībām vien vel ne-

varam taisīt slēdzienu, ka bajārs būtu tas pats, kas saimnieks.

Ar dzejiskiem salīdzinājumiem un vien bajāra no-

zīmes nevarēsim izzināt. Var jau tiešām būt,_ka bajāri kal-

pojuši karā par jātniekiem, kā aizrāda A. Švabe un Bērziņu

Jānis, bet ka viņi būtu saukti par raiteniekiem (27638, 6) un

ka šāds viņu dienests būtu minēts tautas dziesmās, to es gan

negribētu apgalvot.
Mus' kaimiņis bajariņis,

Sirmi zirgi, zaļi deķi,
Tas varēja mus' kungam

Līdzi braukt Vāczemē. 31219.

Kur palika baiariņi,

Nedzird vairs aurējam?
Klibas kājas, tizlas rokas,
Netiek vairs kumeļā. 31219.

Nebūtu nekāds brīnums, ka kara gaita būtu pielīdzināta
braukšanai uz Vāczemi, un ka klibās kājas un tizlas rokas

zīmētos uz kara invalidu, bet pierādījumu tomēr trūkst. Tā-

lākā senatnē visi latvieši bija lieli jājēji, un ja kādam jātniekam

dziedātājs it kā pārmet sabojātus locēkļus, tad par iemeslu

varbūt drīzāk būtu jāmeklē palaidnīga dzīve, nekā kara
dienasts.

Vēl grūtāki ir man sekot citai hipotēzei, ka bajāri būtu

bijuši arī vagāri, tādēļ ka viņi ēduši „pūru maizi" (31184). Nav

mums nekādu tautas dzejas jeb vecu rakstu liecību, ka vagāri
butu dabūjuši „pūrus" un pārtikuši no kādas „pūru maizes".

Bet tā kā nu Kurzemē ziemas kviešus sauc arī par pūriem

jeb pūriem, tad tautas dziesmās līdz ar ļoti bieži daudzināto

„kviešu maizi" mēs sastopam arī neretis „pūru maizi", kuras

variantos var arī mainīties (2533).
Lai mēs varētu spriest par seno bajāru stāvokli, mums

ir jāmeklē par viņiem sīkākas un drošākas liecības.

Es nebūtu to cerējis,

Ko Dieviņš man vēlēja:
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Papriekš gaužas asariņas,

Pēc bajāra līgaviņa. 22251.

Dieviņš cēla sērdienīti

Bajāriņa kumeļā. 5005.

Plāni vērpu, tecināju,
Šķietu tapt bajāram. 7014.

Lai es augu balta meita,

Bajāriņa līgaviņa. 1936, 2.

A, Dieviņu, a, Dieviņu,
Bajārs mani bildināja! 14840.

Tik es veca nepaliku,
Uz bajāra gaidīdama. 31245.

Ej, māsiņa, kas bildina,
Negaidīji bajāriņa. 14891.

Dravenieka meitu veda

Bajāriņa dēliņam. 18473, 1

Te mēs redzam, ka bajāri precējās ar tiem pašiem lat-

viešiem, kas sacerē un dzied šīs dziesmas. Lai arī dziesmas

nosoda bajāru augstprātību, tomēr tautietes ideāls ir un pa-

liek tikt «bajāriņa dēliņam" par līgavu, kaut gan šādas pre-

cības daudzina par nelaimīgām (3867. 22226. 31213. 31215).
Jau augšā redzējām, ka bajārus sauc nevien par dziedātāju

preciniekiem, bet arī par kaimiņiem, radiem un pat bāliņiem.
Visu to vērā ņemot par bajāru latvietību mums gan vairs ne-

būs jāšaubās, un pēc dažu dziesmiņu vārdiem mums pat vēl

izklausās, it kā bajāri būtu to pašu nabaga tautiešu brāļi, kuru

vienīgā priekšrocība būtu lielāka turība.

Brāļi, mani bajariņi,

Es māsiņa nabadzīte:

Brāļi manim kroni kala

No tērauda pakaviem. 3551.

Brāļi mani bajariņi,
Es māsiņa nabadzīte;

Garām gāju raudādama,
Nedrīkstēju bildināt. 3856.

Mani brāļi bajariņi

Neguļ auzu cisiņās. 25133.

Bij mana padīte bajāru rokas. 1594.

Neiedziļinoties šo dziesmu vārdos, mums var izlikties, ka

viens brālis var būt bajārs, otrs nebajārs. No tā nu var taisīt

tālāku slēdzienu, ka bajāri nav kāda šķira jeb kārta, kuru
dēli manto no tēviem. Pāriešana no saimniekiem bajāros būtu
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atkarājusies vienīgi no saimnieka lielākas turības. Tālāku var

atsaukties uz krievu bajāriem, kuri savas šķiras neesot man-

tojuši. Bajāru pēenākami arī bijuši vispirms
_

tikai „bajaru

bērni" (ztbth čoHpCKin), nevis tūliņ jau bajāri. Bet palai-

žoties uz tik viegliem salīdzinājumiem, mēs iebrūkam nebei-

dzamu pretrunu purvā.
Jau augšā mēs redzējām, ka latviešu bajārus mēs neva-

ram gluži bez aizrunās pielīdzināt krievu bajāriem, sevišķi vel

vēlāku nodibinātās Maskavas valsts bajāriem. Ir taisnība, ka

pie seniem krieviem nav bijis stingri noteiktu laužu šķiru, bet

arī viņi ir dalījušies nebrīvos vergos (xoJionbi), brīvos ļaudīs

(yno£ie) un kādos cienīgākos tautas pārstāvjos, kuri līdz ar

citiem vārdiem saukti ar par bajāriem (6oflpe). Šāda bajāra
manta un nosaukums pārgāja arī uz bērniem; tikai mantu

zaudējot bajārs maz vairs izšķīrās no vienkāršiem brīviem

ļaudim. Līdzību ar šiem senajiem krievu bajāriem mēs varam

meklēt arī pie mūsu tautas dziesmuu bajāriem. Turpretī Mas-

kavas valsts bajārus jau iecēla lielkņazi un cari, tādēļ arī šo

bajāru dēli nevarēja mantot tēvu titula un saucās tikai par ba-

jāru bērniem. Var itin droši apgalvot, ka latviešiem šādu

valdības ieceltu bajāru nav bijis.

Augšā minētās tautas dziesmās ir gan minēts, ka nabaga

māsai, kura laikam vairs neskaitās bajāru kārtā, brāļi ir ba-

jāri, bet no tā vēl nebūt nevar slēgt, ka katrs bagātnieks būtu

bajārs, un ka tukšs bajārs līdz ar izputējušo mantu tūliņ galīgi

zaudētu bajāra nosaukumu. Dažs tūkstotis tautas dziesmu

itin skaidri aizrāda, ka meita manto no vecākiem tikai pūru,

nevis „tēva zemi", un tā tad arī ne tēva sabiedrisko stāvokli.

Kā saimnieka meita ne katrreiz tika par saimnieci, tāpat lai-

kam arī bajāra meita ne arvien palika apr bajārieni. Precē-

joties meita gluži dabīgi pārgāja sava vīra kārtā. Turpretī
tāda dziesma vēl nav uzrādīta, kur viens brālis būtu bajārs,
otrs nebajārs. Ja arī pēc viena, otra piemēra to varētu vērot,

tad īrņims tomēr nav jāaizmirst, ka bajāri jau arī būs varējusi
zaudēt nevien mantu, bet arī savu godu un kārtu.

Pret šām domām nerunā arī tā dziesmiņa (22272), kur

kāds_ tautas dēls «iestājas bajāros
I
. Tā tad, lai tiktu bajāra

kārta, vajadzēja «iestāties", kas gan laikam zīmējas uz

iepirkšanos.

Mazāk ziņas mēs atrodam tautas dziesmās par bajāru
saimniecību, bet

*

daži piemēri apgaismo arī šo jautājumu.
Augša pievesta dziesmiņā (31326) kungi nosauc bāleliņu par
bajāru; bet māsa prasa, vai viņi esot „zemi piedevuši" un
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„tiesu atlaiduši"? Pēc tā nu varam domāt, ka bajāriem bijusi
lielāka zeme, nekā saimniekiem, un ka viņiem atlaista arī kāda

tiesa, laikam klauši. Šo zemi, kā redzam, apstrādājuši kalpi,

tāpat kā pie senajiem krievu bajāriem.

Bajāram daudz darbiņa,

Nabagam maz maizītes. 9715.

Kur bajāri saimi ņemtu,

Kad neaugtu serdieniši? 4730.

Nabadziņa bērniņš biju.

Bajāriņa kalponīte. 4606.

Dievs līdzēja (kalponei) izpelnīt
No bajāra sudrabiņu. 30288.

Tiktišame, mākušame

Pie bajāra lēt' dzīvot:

Celties agri, gulties sebu,

Liegi durvis virināt. 31255, 4.

Sievietes vecos laikos izpildīja visādus grūtus darbus ne-

vien mājās, bet arī tīrumos un pļavās. Ja nu bajāram bija

savas kalpones, tad bajāru meitas gan tika atsvabinātas no

daža laba grūta darba, kādēļ strādīgās tautietes bieži vien pār-

met slinkumu savām turīgajām līdzcensonēm.

Smukas, baltas, bajar' meitas,

Ko līdz baltas, netikušas. 5384. 18301—2.

' Diža slava, mazs tikumis

Bajāriņa meitiņām. 8372. 16749—50. 31189.

31200.

Turīgai tautietei vispārīgi padara grūtākos darbus kalpi

un kalpones.
Tiešam saku, nemeloju,

Leši augu baliņos:

Kalpi gāja rijas kult,
Kalponītes māla malt. 21953., sal. 22067.

Vispirms bajāia meitas gan nebūs spiestas pie smagajam

dzirnavām.

Kas kaitēja bajāram

Aiz Ventiņas nedzīvot

Vējiņš veta rudzus, miežus,
Ūdens dzirnus ritināja. 3698.

Bajārs savas slinkas meitas

Padzirne audzināja
Kad izlīda saulītē,
Sēnalaina villainīte. 7953.
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Aušanai, ka liekas, bajāri bus ņēmuši maja sevišķus

audējus jeb vēverus.

Seta ņemu veveriti,

Lai šķiet mani bajāriņu. 22663.

Pat bajāra meitas purs, kuru tautiete parasti pati „pie-

loka", tiek apgādāts par algu.

Kas pūriņu pielocīja

Bajāriņa meitiņām?

Zirņu, pupu vācelītes,

Tēva maizes gabaliņi. '7670.

Šādi piemēri dod mums konkrētākas liecības par seno ba-

jāru saimniecību, nekā vispārīgie aizrādījumi uz viņu bagātību.
Ar lielāku kalpu saimi, kas strādāja uz plašiem laukiem, ba-

jāri bez šaubām pārspēja parastos saimniekus. Tādēļ arī va-

ram saprast, ka tautiete kaunās no lepnā bajāra un baidās

viņam sniegt roku.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Maza vēja purināta;
Tā drebēja man sirsniņa,

Bajāriņš bildināja. 14887.

Nedrīkstēju roku sniegt

Bajāriņa dēliņam. 15444.

Purvu bridu, niedres lauzu,
No bajāra vairījos.

Nebij' purvu pusbridūši,
Satikos bajāriņu.

Bajārs mani bildināja,

Birst man žēlas asariņas.
— Neraud' žēli, sērdienīte,

Neb' es tavas mantas prasu etc. 5104.

Tāpat arī tautietis nedrīkst bildināt liela rada līgaviņu.

Droši jāju, droši braucu

Lielas naudas kumeliņu;

Nedrīkstēju bildināt

Liela rada līgaviņu. 14719.

Ja bajāram bija liela zeme un viņam tika arī atlaista kāda

~tiesa" jeb klausi, tad viņu bez šaubām atzina arī vācu kungi
un noteica viņa stāvokli likumos, lai gan bajāru kārtu pie lat-
viešiem nepazīst nekādi veci raksti. Vācu dokumenti piemin
tikai leimaņus kā vienīgo brīvo zemnieku kārtu pie latviešiem

pat jau no 14. gadu simteņa. Mancelis pieved leimani arī lat-

99
7*
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viešu valoda. Bet neskatoties uz visu to, leimani esmu atradis

tikai trijās tautas dziesmās.

Dodiet mani leimanim,

Es leimaņa meita biju;

Es nemāku darbinieku

Izvadīt, sagaidīt. 9568.

Novijos vainadziņu

No tām vēju kaņepēm;
Nolūkoju arājiņu
No leimaņa dēliņiem. 10486.

Šņorē mani, māmuliņa,
Ar sudraba šņorītēm,
Lai es augu tieva, gara,

Amatnieka līgaviņa. 534.

Pēdējā dziesmiņā amatnieka vietā sastopam arī leimanīti

un bajāriņu. Te nu mums krīt acīs, ka tautas dziesmas dau-

dzina leimani ļoti reti, bet vācu rakstiem pavisam svešo ba-

jāru turpretī ļoti bieži, lai gan abi ir pilnīgi līdzīgi, jo abiem

ir atlaista ~tiesa" un piešķirta liela zeme. Bet taisni šaī ne-

saskaņā mēs varam meklēt jautājuma izskaidrojumu. Vācu

kungi atzina pie latviešiem tikai vienu brīvu kārtu, leimaņus,

pie kuras tad gluži dabīgi pieskaitīja senākos labiešus jeb

bajārus, bet latvieši bija pieraduši pie saviem agrākiem no-

saukumiem un uzskatīja leimani par vācu vārdu. Tā arī vācu

drelli mēs tagad sastopam tikai kādā Kalnciema mājas no-

saukumā, bet latvieši saukuši nebrīvo strādnieku par kalpu.

Ja seno lsatviešu labieši jeb bajāri nebūtu uzņemti laimaņu
šķirā, tad mēs nevarētu saprast seno kārtu izlīdzināšanās pro-

cesa, jo visi fakti rāda, ka senie latvieši nav vis piepēži pār-

vērsti par vergiem, bet gan pakāpeniski arvien vairāk iero-

bežoti savās tiesībās.

Līdz šim mēs runājām par bajāru nodarbošanos, turību un

tiesībām, neminēdami nemaz tā laika, kad šie labieši jeb ba-

jāri varētu būt dzīvojuši. Arī šaī ziņā mūsu tautas dziesmas

nepaliek ar atbildi gluži parādā. Ir aizrādīts, ka arī žīdi un

čigāni mūsu tautas dziesmās tiekot apdziedāti, lai gan latvieši

ar viņiem iepazinušies tuvāku varbūt ne agrāki par 16. gadu
simteni. Kā tad nu gan varot pierādīt, ka dziesmas par ba-

jāriem esot vecākas, nekā par žīdiem un čigāniem? Ja nu

mes izmeklētu vienīgi bajāru, žīdu un čigānu dziesmas un gri-
bētu taisīt savu spriedumu tikai pēc tām, tad šis uzdevums,
zināms, nebūtu nekāds vieglais. Bet apskatot mūsu tautas
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dziesmas tēloto ļaužu dzīvi vispārīgi, mes varam spriest ari

par laikmetiem, uz kuriem tās zīmējas.

Čigānus esmu piezīmējis, skaitot arī variantus, pavisam

104 un žīdus 26 dziesmās. Tuvāku salīdzinot šīs dziesmas,

šāda liela starpība starp čigānu un žīdu lomu tomēr izlīdzinās.

Čigāni, kā zināms, ir ieviesušies budēļu un ķekatu vietā, kādēļ

lielumlielā daļa dziesmu par čigāniem pieder pie budēļu dzies-

mām. No pirmajiem sešiem sējumiem, kur budēļu dziesmu

nav, esmu izrakstījis tikai 28 dziesmas par čigāniem. Šāds
dziesmu skaits par čigāniem un žīdiem ir par mazu, lai viņu

celšanos varētu attiecināt uz visu tautas dziesmu ziedu laiku,

bet no otras puses par lielu, lai viņas visas varētu būt sa-

cerētas pēdējo triju gadu simteņu laikā, kurš, kā jau aizrādīts,

ir samērā gauži maz dziesmās apdziedāts. Par bajāriem esmu

izrakstījis kādas 130 dziesmas, bet tā kā esmu izlaidis mazāk

zīmīgus piemērus, tad skaitu viņas apmērā uz 200. Augšā

mēs redzējām, ka bajāru kārtu sauc arī par labiešiem, labiem

ļaudim, lieliem radiem, dižanajiem v. t. pr. Tā tad uz šo

Kārtu var attiecināt nevien minētās 200, bet droši vien kādas

400 dziesmas. Pēc tā vien jau var vērot, ka bajārus latvieši

pazinuši agrāki, nekā čigānus un žīdus, un ka dziesmas par

bajāriem būs sacerētas par visu tautas dziesmu ziedu laiku.

Šādas liecības par dziesmu skaitu saskan ari ar dziesmu

saturu. Bajārs nevienā dziesmiņā netiek apdziedāts jaunāku
laiku dzīves apstākļos, kamēr no otras puses neviena dziesma

par čigāniem un žīdiem neatgādina senu laiku. Tautas dzies-

mās nav ziņu, ka bajāri laulātos baznīcās, tiktu apbesti kap-
sētās, būvētu ērbēģus, dzertu brandvīnu, lietotu krūzes jeb

glāzes, smēķētu tabaku, koptu lielākā mērā linus jeb kviešus

tīrumos, audzētu burkānus un kartupeļus dārzos v. t. pr.

Čigāni top minēti kopā ar «brendavmu" (15531), «met
kārtis", „dzer šņabi" (33520) un ēd jēra «zupu" (33526). Žīdi
dzīvo „Leišmaļā" (12409, 2), «Žagaros" (34170), «Piltenē"
(22470) un laikam arī «Rīgā" (34416). Viņi braukā apkārt tir-

godamies un parasti top minēti kopā ar zirgiem (13105. 15287.

19180. 20333. 20540. 23634. 30095. 30185). Viņiem ir cimdi,

zeķes un «grezni nēzdaudzini" (34152). Visvairāk viņi laikam

ir izvadājušd «tabaku" (20333. 20540. 34169) un, kā vērojams
(21805), ievākuši vecu laiku sudraba greznuma lietas, šādas
lietas var zīmēties tikai uz jaunākiem laikiem, sākot gan jau
no 16. gadu simteņa. Uz to visskaidrāki aizrāda «brandavīns"

„tabaka". Šeit tomēr nav jāaizmirst, ka pirmie žīdi Bal-

tija būs nākuši no Lietavas, jo pašā Baltijā viņi uzturējušies
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ļoti reti. Vēl Hūpelis raksta par Rīgu: „Rīgā dzīvo arī 2o

personas vīriešu un 24 personas sieviešu dzimuma no jūdu
tautas. Citās pilsētās un uz laukiem viņi pavisam nedzīvo,

izņemot varbūt tādus, kas pārgājuši kristīgā ticībā" (IV.,
200. lapp.) Turpretī žīdi, kā ieceļojuši tirgotāji, bij pazīstami

Baltijā jau ap 16. gadu simteni.

Apskatīsim tagad, kādos apstākļos tautas dziesmas tēlo

bajārus.

Nosaucies tu, subnti,

Nu jaj tavi medinieki;
Nu būs tavi balti ragi

. Bajāram alus dzert. 30493.

Sak' briedītis, tecēdamis:

Kritīs mana liela vara ...

Nu būs mani balti ragi

Bajāram alus dzert. 19796.

Nav nekādu šaubu, ka briedis pēdējā dziesmā ir ienācis

sūbra vietā, kādu pārmaiņu var vērot vairāk piemēros (3330.
23424, 6. 30493, I—6). Nekādā ziņā gan nevarēsim pierādīt,
ka latvieši _par pēdējiem trim. četriem gadu simteņiem vēl būtu

medījuši sābrus un lietojuši viņu ragus par dzeramiem trau-

kiem. Šīs dziesmas drīzāk atgādina seno leišu kungu priekš-
rocību medīt sūbrus, kuru ragus viņi arī lietojuši par dzera-
miem traukiem. Šādas sūbru medības un bajāru parašas va-

rēsim gan drīzāk attiecināt uz mestru laiku pirmo pusi.
Latviešu lielākie ienākumi mestru laiku pirmā pusē nā-

kuši no miežiem, rudziem un bitēm. Bišu vietu pēc tam ieņem
lini, ar kuriem Kurzemē vēlāku sacenšas pūri jeb ziemas

kvieši. Tā arī bajāru klēti tautas dziesmas daudzina pilnu
„miežu, rudzu" (31245, 1. 31246. 31256). Pēc miežiem un

rudziem seko dravniecībā.

Bitīt' bajāra kalponite,
Tā nesa zeltiņu, tā sudrabiņu. 81062.

Tadel arī bajārs, ka jau minēts (18473, 1), prece dravinieka

meitu.

No bajāra bagātības dziesmas visbiežāki piemin sudrabu

un naudu; bet kāda šī nauda ir bijāsi, par to mums trūkst tu-

vāku ziņu. Tikai divos piemēros, cik esmu novērojis, bajārs
tiek minēts kopā ar dālderiem.

Tu bajārs, es bajārs,

lesim abi lielīties:
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Tev sieciņš sīkas naudas,
Man puspūrs dalderīšu. 31285.

Es kauninu padarīju

Dižajiem bajāriem:
Es tiltiņu sakravāju

No veciem dālderiem. 31199.

Šajās dziesmās tomēr ir runa par lielīšanos, kādēļ ne-

varam īsti zināt, vai bajārs ir ņemams īstā vārda nozīmē. Ne-

būtu arī nekāds brīnums, ka vēl 16. gadu simteņa otrā pusē,

kad dālderi nodibinājušies Baltijā, pie latviešiem būtu vēl bi-

juši kādi bajāri jeb viņu pēcnācēji, kurus tauta pēc vecām

atmiņām būtu tā saukusi. Latviešu leimaņi tanīs laikos gan

laikam būs bijuši, un leimaņus, kā jau minēts, nevaram šķirt

no bajāriem. Turklāt ne katra dziesma ir uzglabājusies ne-

sagrozītā veidā un ne katrreiz tautas dziesmu bajāram ir

meklējama pirmātnējā nozīmē. Bērziņu Jānis gluži pareizi
ir aizrādījis, ka bajārs dažās dziesmiņās nozīmē arī panāks-

nieku, pēc krievu valodas iespaida.

Bajāru parasti apdzied jājam, tikai re tis braucam

Ai, baitajis aboltiņis,

Neaudz ceļa maliņa!
Jās gai;āmi. bajāriņi,

Ar pātagu izkapās. 2843.

Redz, kur jāja duj bajāri,
Zīda pušķi zemi slauka. 31237.

No tālienes es pazinu,
Kur bajāri brūti veda:

Abolaiņi kumeliņi.
Zīda puškas zemi slauka. 31237.

Nu es jāju dīdīdama

Bajāriņa kumeliņu. 22245.

Par pēdējiem trim gadu simteņiem latvieši būs parasti
tikai braukuši. Bet ja bajāru laikos zirgi pušķoti ar zīda puš-
ķiem un jājušas arī sievietes, tad šie laiki gan būs meklējami
agrākos gadu simteņos. Tā arī varam saprast pārmetumu

vecajam bajāram, ka tas «netiek vairs kumeļā" (31219).
Uz vecākiem laikiem zīmējas ari sekošā liecība no tautas

dziesmām.

Bajariņa meitiņai

Rīgā puru kaldināja. 4874. 16750.

Pūru latvieši būs kaldinājuši Rīgā tikai tad, kad viņi vēl

bijuši turīgāki, un kad uz laukiem vēl nebija amatnieku. Šādi
apstākli mums atkal ir drīzāk jāmeklē mestru laikos.
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Senais bajāru apģērbs bus laikam apdziedāts šādās

dziesmiņās.
Dižie bajāri rinda sedeja.

Dižie sudrabi zvērot zvēroja. 20407.

Kur tecēji, bajārīti,

Pilnas krūtis sudrabiņa?

Uz Jelgavu, uz Jelgavu

Pie dimanta kalejiņa. 31220.

No tālienes es pazinu,

Xu
k

bajāra tēva dels:

Auzu skaru mantelītis,

Zirņu ziedu cepurīte. 31236.

Dieveriem bajāriem
Lupstagiem kreklus šuvu. 25427. 3.

Šādas lietas gan atkal zīmēsies uz seno laiku apģērbu ar

izšuvumiem un sudraba izgreznojumiem. Vēlākos laikos gan

nevarēsim meklēt pie latviešiem ne tādas turības, ne arī tādas

modes, kur vīrieši valkājuši raibus apģērbus ar sudraba grez-

numa lietām.

Uz bajāru laiku pēdējo pusi, kā liekas, līdz ar garajiem

pušķiem pie segliem un iemauktiem, bijuši laikam arī modē

gari svārki, sevišķi vēl brūnas krāsas.

Ko domāji, tautas dēls,

Bajāros iestādams?

Ne tev tādi brūni svārki,

Ne barota kumeliņa. 22272

Es mātei viena meita,
Es raženi turējos:
Līdz zemīti brūni svārki.

Sarkans rožu vaiņadziņš. 5621

Līdz zemīti brūni svārki,
Līdz jostai sudrabiņš. 5637.

Tāpat svārki plānu slauka,
Kā bajāru meitiņām. 5625.

Man svarciņi zemi slauka

Bez bajāra aitu staļļa. 10416.

Bruņa apģērba krasa naca mode Vācija 14. gadu simteņa
beigas, par ko ir runa citā rakstā par apģērba krāsu pie seniem
latviešiem.

Līdzīgas liecības mums ir arī par seno bajāru dzīvojamo
eku.
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A, Dieviņi, a, Dieviņi,

Bajārs mani bildināja!
Nu es mīšu vaska plānu,

Glaža durvis virināšu. 14840.

Grūtajos klaušu laikos gan nevarēja but ne runa par

šādām istabām.

Tā tad nav atrodama neviena tautas dziesma, kur droši

būtu aizrādīts uz pēdējiem 300 gadiem, bet kur mēs dziesmās

redzam cauri kādu kultūras savādību, tur tā zīmējas uz agrā-
kiem laikiem. Šādas ziņas vien jau var apmierināt etnogrāfu,

kura rīcībā parasti nestāv ne senos laikos uzrakstītās tautas

tradicijas, ne arī kādi noteikti gadu skaitļi. Turpretī vēstur-

nieks, kurš ir ieradis atsaukties uz drošiem senlaiku rakstiem,

paģērēs arī šeit sīkākas ziņas par bajāru laiku robežām. Kā

nespeciālists nevar saprast, kā archeologs var šķirot pa ilgiem

gadu tūkstošiem akmeņa cirvjus, kuri visi izskatās ļoti līdzīgi,
tā arī ne katrs tautas dziesmu lasītājs varēs sekot etnogrāfam,

kas runā par dažādiem dziesmās apdziedātiem laikmetiem. le-

sācējam visas dziesmas izskatās ļoti līdzīgas, un visai tautas

dziesmu slavēšanai par spīti tikai rets kāds viņas lasa. Tuvāku

apskatot mēs redzam, ka etnogrāfs seko tikai kultūras vēsturei

un meklē pakaļ, vai tāds un tāds laikmets atspoguļojas arī tau-

tas dzejā. Tā tad ne katrā jautājumā ir mums tūliņ arī jāizzina,

kas, kad un kā šīs dziesmas ir dzejojis.

Tālāk mēs redzēsim, ka arī valodniecības fakti saskan ar

tautas dziesmu ziņām par bajāriem. Par to mūsu rakstnieki,

kā liekas, vairs nešaubās, ka ~bajārs" ir aizņemts vārds, bet

domu starpība tomēr vēl pastāv tai ziņā, vai šis vārds ir aiz-

ņemts no krievu jeb leišu valodas, un vai viņš ir pārnācis pie

mums tikai vēl polu laikos, jeb varbūt jau priekš vāciešu

ienākšanas Baltijā.

Mūsu vēsturnieks J. Krodznieks ir pirmais tuvāki pierā-
dījis, ka chroniku ziņas par latviešu kristīšanu no krievu puses

apstiprina daudz kristīgas ticības termiņi latviešu valodā, kas

aizņemti no krievu valodas. Bet nu 12, g. simteņa beigās un

13. sākumā krievi ir arī valdījuši par latviešiem, ko atkal pa-

balstadaudz valodas fakti. Krievu valdnieki un soģi (cy£bn)
bus ņēmuši no latviešiem mvi tu (muto). iedalījuši zemi

muitas ievākšanai pagastos (noroer-b) un šķirojuši
karavīrus pēc karogiem (xopyrßb). Kārtības dēļ va

jadzeja šo to pierakstīt grāmatās (rpaMOTa) un šķirt
zemi ar robežā m un kupi čā m (Konnua).
Valdniekiem vajadzēja dažādu strādnieku (cTpa^HHK-b),
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kurus pārraudzīja stārasti (ciapocTa) un stražas

(cipara). Var būt, ka arī pirmās krievu istabas (hctt»-

6a) pie latviešiem būs cirtuši (pvonTb) krievu re-

meši (peMecHHK-b). Latviešu ~kungs" un krievu M
K-bHH3b",

kā liekas, jau senāk bija aizņemti no gotu valodas. Latviešu

saimnieks jeb „smirds" un krievu „CMep/rb" var būt ari

patstāvīgi cēlušies abās valodās. Kaut gan krievu kalps

(xoJiqn-b) būs varbūt mazliet izšķīries no latviešu_ verga,

tomēr abi būs piederējuši pie tās pašas nebrīvo strādnieku

kārtas. Ja nu minēto triju kārtu nosaukumi pilnīgi saskan

krievu un latviešu valodās, tad gluži dabīgi arī ceturto „labu

ļaužu" (jiy Limie kārtu būs saukuši par bajāriem
(6oHpHH-b), jo pēdējo vārdu ir aizņēmušās taisni vairāk

tautas, to starpā arī mūsu kaimiņi poļi un leiši. Vēlākos laikos

aizņemtie krievu vārdi paliek parasti vulgārā valodā, p. p.:

kazaks, dinga, celkavs, čarka v. t. pr.

Vāciešiem ienākot Baltijā, pie latviešiem gan vairs nebūs

cēlusies nekāda jauna priviliģēta ļaužu kārta, izņemot augšā

minētos leima ņ v s, pie kuriem laikam pieskaitīja ievēro-

jamākos labiešus. Ja arī šāda kārta būtu cēlusies, tad viņa

būtu nosaukta ar vācu vārdu, jo visu jauno darbinieku un

amatnieku nosaukumi tanīs laikos tiek aizņemti no vācu va-

lodas. Tā starp valdniekiem un kungiem mēs sastopam me-

strus, āverstes un junkurus, kuriem palīdz dažādi

skrīveri, lamb ā t i un šķil teri- Priesteri izvēlē

sev ķesterus un pērminderus. No amatniekiem

minēsim melderus, mūrniekus, dišļē r v s, vēve-

i; us, skroderus, spēlm a ņ v s un modere s. Krievu,

poļu, leišu, zviedru un citu tautu vārdu šādos piemēros ne-

sastopam.
Gluži pareizi ir Bērziņu Jāņa aizrādījumi par labiešu un

bajāru dziesmu ģeogrāfisko izplatīšanos. Viņš raksta (898.

lapp.), ka labieti „labi pazīst Vidzemē, Latgalē, tagadējā Zem-

galē, Latgales tuvumā, bet viņš ir svešs Kurzemē (tagadējā).
Kurzemē „labieša" vietā tautas dziesmas lieto vārdu „labais".
Bajāru „pazīst vispāri Latvijā, bet visvairāk šo vārdu sa-

stopam Kurzemē, apgabalā ap Ventas upi. ' Jo tālāk no šā

apvida, jo mazāk bajārus min, jo vairāk atrodam dziesmās,
kā variantu, kādu citu vārdu: kungs, saimnieks, bagāts

v. t. t." (910. lapp.). Bet šādi fakti tomēr vēl neapliecina Bēr-

ziņa Jāņa slēdzienu, ka „acim redzot še, Lejas Kurzemē, ir

jāmeklē ša vārda dzimtene". Par bajāra vārda ieviešanos

latviešu valodā „atbilde var būt tikai viena: latvieši viņu ir
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aizguvuši no leišiem, kuri, savukārt, šo vardu paņēmuši no

krieviem".

Fakti tomēr nerunā šādam slēdzienam par labu. Ģer-

māņu tautu mitoloģija, kā zināms, bija uzglabājusies vislabāk

Islandē, bet neviens zinātnieks gan nedoma, ka Islande butu

jātur par ģermāņu mitoloģijas dzimteni. Krievu biļinas vis-

vairāk daudzina seno Kijevu un viņas kņazu Vladimiru, bet

līdz mūsu dienām šīs dziesmas ir uzturējušās tikai ziemeļu

Krievijā un Sibīrijā, nevis vairs Mazkrievijā. Ja tad nu mušu

bajāru daudzina vairāk kurzemnieku nekā vidzemnieku dzie-

smas, tad arī ar to vēl nav pierādīts, ka mūsu bajāru sākumi

jāmeklē Kurzemē. Kā no vācu vārda „Major" ir mums cēlies

„majors", nevis „majārs", tā arī no leišu vārda „bajoras" mēs

drīzāk gaidītu „bajoru", nekā „bajāru". Tā ari leišu vārds

„žmogus", cilvēks, ir pārnācis pie latviešiem par „žmogu".

„Labietis" ir bez šaubām ļoti vecs un rets vārds, kādēļ
nav nekāds brīnums, ja Kurzemē, kur biežāki daudzina «ba-

jāru", pirmais ir aizmirsts. Var arī būt, ka „labietis" ir īsts

letgaļu vārds, kādu tad nelietoja kurši, zemgaļi un sēļi. Vid-

zemi vāci ieņēma daudz agrāki nekā Kurzemi, sevišķi vēl

seno kuršu zemi ap Ventas upi. Bez tam Vidzeme ir daudz

vairāk cietusi no kariem un arī no «bargiem kungiem", jo

Vidzemē zemnieki bija vairāk apspiesti nekā Kurzemē. Tur-

klāt rietuma Kurzeme savu dabisko robežu dēļ ir tikusi vairāk

sargāta no kara briesmām, ko pierāda arī pēdējais pasaules

karš. Tur ir uzglabājušies mūsu dienu ķoniņi un dziesmas,

tur arī visvairāk daudzina senos bajārus. Vidzemē labiešu

jeb bajāru kārta gan agrāki bija nomākta, kādēļ gluži dabīgi
arī tautas dziedātāji ir to vairāk aizmirsuši. Bērziņu Jānis

arī nebūt nenoliedz, ka vidzemnieki nemaz nedziedātu par

bajāriem. Viņš pieved vairāk par 20 bajāru dziesmām no

Vidzemes, no kurām daža laba ir uzrakstīta arī Valkas, Val-

mieras un Cēsu apriņķī. Tāpat_ Vidzemē Bajāri ir vecs māju
vārds, kuru atrodam Olainē, Aderkašu Taurupiešos, Mores

pagasta, Ropažos, Mārsnēnos, Ēvelē un Vijciemā. A. Švābe

piemin arī Nītaures Putnēnu pagastā kādu Bajāru no 1624. g.
Zviedru katastrā no 1630. gada ir jau sastopama tagadējā
Raunas Mārsnēnu pagasta Bajāru māja, uzrakstīta: „Boiar".
Vecs Raunas mācītājs G. T. Dīcs savā baznīcas grāmatā no

1666. gada raksta šo māju: „Bāyarin", bet vēlāku kungi šo

maju gribējuši pārsaukt par Balodi, kāds nosaukums tomēr
nav pārgājis tautas mutē. Bruņniecības archivā, 1690. g. re-

vīzija, ir minēts no 1687. gada Ropažos kāds: „Lauke Bojar
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Matsch". Tā tad bajārs nav .uzskatāms Vidzemē par svešu

kurzemnieku vārdu, jo nav mums piemēra, kur tādas mājas

būtu jaunākos laikos radušās, turpretī Nītaurē un Mārsnēnos

mēs gan redzējām, ka šie vecie vārdi varēja izzust.

Jau augšā ir aizrādīts, ka kāds igauņu, lībiešu un leišu

kultūras iespaids uz mestru, polu un zviedru laiku latviešiem

nav īsti sagaidāms. Polu laiki Baltijā arī nebūt nebija tādi,

kur latviešiem varētu rasties kāda privileģēta kārta. Ja ari

pieņemam tādu kārtu, tad nevaram saprast, kādēļ nosaukums

būtu ņemts no leišu jeb krievu valodas. Ir gan pierādīts, ka

daudz vācu aizņēmumi ir pārgājuši no latviešu valodas leišu

valodā, kādēļ pretēja virziena aizņēmums prasa sīkāku moti-

vējumu.

Profesors V. Sergejevičs aizrāda (JIpeBHOCTH PvccKaro

iTpatsa, trešais izdevums, I, 365. un 366. lapp.), ka krievu

bajāri senos rakstos saukti «JiVHuiie jnoan" un „6oJibuiie

juojw
v

. kas pilnīgi saskan ar mūsu tautas dziesmu ..labiem

ļaudim" un ~lieliem ļaudim". Tālāku viņš raksta, ka senie

bajāri šķiroti trijās pakāpēs, pie kam augstākie saukti »BtJia-

Kie 6onpe" un „6ojih\uie 6oape". Mēs redzējām, ka arī

mūsu tautas dziesmu bajāri ir dalīti trijās pakāpēs, un ka

pirmos sauc par «lieliem bajāriem" jeb «dižiem bajāriem".
Šādus nosaukumus V. Sergejevičs piemin no 10. līdz 15. gadu

simteņa sākumam. Viņš pazīst ari pie bajāriem „6oJibinie

ppztbi", kurus nevaram šķirt no mūsu tautas dziesmu «lieliem
radiem". Kā krievu biļinas pastāvīgi daudzina kņazus un ba-

jārus („KHH3bH m āoflpe"), tā arī mūsu tautas dziesmās

neretis ir runa par atbilstošiem «kungiem" un «bajāriem".

A. Švābe vēl domā, ka augšā minētais Lauku-Bajārs būtu

it kā tulkots no krievu „3eMCKin čoHpHH-b). Ja Lauku Bajārs

nebūtu stāvējis pretī kādam Meža Bajāram jeb citam līdzīgam

vārdam, tad šāds izskaidrojums ir peeņemams. Pēc visiem

šādiem faktiem es esmu pārliecināts,, ka latviešu «bajārs" ir

aizņemts no krievu valodas jau tanīs laikos, kad krievi pirmo
reiz valdīja par latviešiem, kamēr «labi ļaudis" un «lieli ļaudis"

var būt arī abās valodās paralēli attīstījušies nosaukumi. Tā

ka pie krieviem daži minētie bajāra epiteti jau beigušies ap
15. gadu simteņa sākumu, tad pie latviešiem viņi gan nevarēja

tikai vēl rasties 16. gadu simteņa beigās.
Ja labiešiem jeb bajāriem bija tik liela nozīme pie seniem

latviešiem, tad varam viņus meklēt arī vecajās Baltijas ermo-

ņikas. Šo labiešu kārtu chronikas arī patiešām daudzina pie
visam Baltijas tautām. Indriķa chronikā viņus sauc par „mc-



Labieši jeb bajāri

109

liores" un «meliores viri", Rīmju chronikā par „die besten"

un „die besten lūte" (1494, 9045). Vai tie nav skaidri tulko-

jumi no mūsu tautas dziesmu „labiešiem" un «labiem ļaudim"?
Vai pilnīga saskaņa četrās valodās (meliores viri, die besten

lūte, .ny
i«iiie jikdah, labi ļaudis) var būt tikai nejaušs gadī-

jums? Līdz ar šās kārtas nosaukumu mums ir no svara arī

viņas nozīme. Šie chroniku ~meliores" un «die besten" ir

turīgākie un cienīgākie ļaudis pie savas tautas. Viņi ir pirmie

karavīri, apspriež sapulcēs visa pagasta jeb novada lietas un

dod ķīlām savus dēlus vācu kungiem. Tāpat arī senie krievu

bajāri ir bagātākie ļaudis, pirmie kareivji un starpnieki starp

kņazu un tautu. Krievu bajāriem piederējusi zeme, kuru ap-

strādājuši nebrīvie kalpi (Sergejevičs, op. cit. 371. laņp.
A. H. <3>HJiHnnoß,b, yqe6HHK-b HCTOpiu pvccKaro npaEa, 5. izd.

204. lapp., B. M. rpHČOBCKifi, JlpeßHepvccKoe npaßO, 47.

lapp.). Līdzīgi apstākli būs gan arī jāmeklē pie senajiem lat-

viešu labiešiem jeb bajāriem priekš vācu ienākšanas Baltija.

Kāda labu ļaužu kārta būs cēlusies pie seniem latviešiem

jau priekš krievu un vācu ienākšanas Baltijā, bet no tiem lai-

kiem nav mums nekādu tuvāku ziņu par latviešu dzīvi. Tā

kā arī mūsu tautas dziesmas nedaudzina nekādu atmiņu par

seno tautas brīvību, tad nevaram tur meklēt arī kādu liecību

par seno latviešu aristokrātiju, kura viņiem bijusi priekš vācu

ienākšanas Baltijā. Nav tomēr jādomā, ka latviešu kungi un

labieši būtu uzreiz iznīcināti. No iesākuma vācieši atņēma

latviešiem tikai valdības lietas un uzspieda tiem zināmus no-

dokļus. Dzimtļaužu toreiz vēl nebija Vācijā, un arī latvieši

netika uzreiz nomākti ar klaušu darbiem. Tā tad kāriu stā-

voklis pie latviešiem gan netika daudz grozīts. Kārtu izlīdzi-

nāšanās vilkās par gadu simteņiem un beidzās laikam tikai

klaušu laikiem nodibinoties.

Latviešu valdnieki jeb kungi gan būs palikuši par vasa-

ļiem jeb muižniekiem un ar laiku pārgājuši vāciešos. Tā

iemesla dēļ ..kungs" laikam būs zaudējis savu pirmatnējo
valdnieka nozīmi un palicis pirmā vietā par muižnieka nosau-

kumu. Saimnieku stāvoklis būs no sākumā maz grozīts uu

kalpi jeb vergi atstāti pā vecam viņu ziņā. Labieši jeb bajāri

ieņēmuši starpnieka vietu staro kungiem un saimniekiem.

«Lielie" jeb «dižie bajāri" gan -būs vairāk līdzinājušies kun-

giem, kamēr zemākie labieši maz būs izšķīrušies no turīgiem

saimniekiem, tāpat kā pie senajiem krieviem (C. Ceprfee-
BHM-b, op. cit. ī, 364—366. lapo.). Tā laikam arī būs izskai-
drojams tas apstāklis, ka Indriķa chronikā neretis piemin
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vienā ciltī daudz vecāko (seniores). Vai nu chronikas autors

nebūs ievērojis stingras starpības starp kungiem jeb vecākiem

(seniores) un labiešiem (meliores), jeb arī pie pirmajiem bus

pieskaitījis „dižos bajārus"?

Var jau būt, ka viens otrs bajārs arī būs iekļuvis vasaļu

starpā, bet tādi gadījumi būs reti un attiecināmi tikai uz mestru

laiku sākumu. Parasti vācieši izšķīra tikai vasaļus, leimaņus
un zemniekus, kādēļ arī vecos rakstos par velti meklējam

ziņas par bajāriem. G. Mancelis un P. Einhorns abi ir dzi-

muši poļu laikos un diezgan sīki apraksta sava laika latviešu

dzīvi, bet bajāru viņi tomēr nepiemin, lai gan pirmais pazīst
leimani. Arī no tā var vērot, ka bajāru laiki toreiz pie lat-

viešiem būs beigušies, bet nevis sākušies.

Lai nu mēs par šiem bajāriem dabūtu vēl drošākas un

plašākas ziņas, tad mums šis jautājums ir jāapskata no dažā-

diem viedokļiem un par visām lietām bez vienpusīgām teo-

rijām un aizspriedumiem.
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10. Kalpi jeb bandinieki

Indoeiropiešu tautas, kā augšā minēts, jau no ļoti seniem

laikiem ir izšķīrušas brīvos „ļaudis" un nebrīvos vergus. Tā

arī pie senajiem krieviem kalpi (xoJionbi) bija vergi, kamēr

visu brīvo kārtu līdz ar bajāriem sauca par ļaudim (.niOAie

jeb jiioah), lai gan bajārus tāpat kā kņazus mēdza godināt

par spodrajiem (cB-bTJībie). Ļoti līdzīgu tautas šķirošanu mēs

sastopam arī mūsu tautas dziesmās, kur laudim jeb saimnie-

kiem blakus stāv „lieli" jeb „labi ļaudis", kā dēvēja senos

labiešus jeb bajārus. Pēdējos pielīdzina arī kungiem, un viņi,

t. i. bajāri, gan laikam no savas puses būs devuši saimniekiem

rupjo „smirdu" nosaukumu. Turpretī pret nebrīvajiem ver-

giem jeb kalpiem labiešu un saimnieku kārtas piederīgie tiek

saukti par „tēva dēliem" un mātes meitām".

Tautas dziesmas gan vergus vairs nedaudzina kā sevišķas

šķiras, bet dažos piemēros nešķir kalpus no vergiem.

Vai es kalpa verga dēļ
Sav' pūriņu pielocīju? 9622, 1; 14899, 14925,

15327.

Auzai liela senaliņa,
Kalpam verga dzīvošana. 9723, 2.

Kalpi vien, vergi vien,

Bildin' manu māmuliņu. 14923—5.

Mēs nu gan īsti nezinām, vai kalpi un vergi bija pilnīgi
vienādi, bet līdzīgi viņi bija bez šaubām. Tikai par zemāku

nebrīvu kārtu matēs meita varēja dziedāt ar šādiem vārdiem:

Kājām spēru kalpa puisi
No tētiņa nama durvu:

Kauns manam tētiņam
Kalpa puisi znotu saukt. 15140, 10008.

Ko, brālīši, domājat,

Kalpam mani vēlēdami?

Vai kauniņa jums nebija

Kalpa vīru svaini saukt? 15328.
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Kalpa dēļ lai sapūst
Mani krekli pūriņā,

Kamēr manus bāleliņus
Tēva dēli bildinās. 10014.

Kas kraukļam medu deva,

Kas kalpam mātes meitu?

Ed, krauklīti, purva šūnas,

Ņem, kalpiņi, kalponīti. 15144.

Kalpi un kalpones, ka jau teikts, nav ne „teva dēli", ne

„mates meitas

Kalpi vien Gulbene,
Nav neviena teva dela. 11623.

Grib kalpone tā staigāt,

Ka staigāja matēs meita. 4543

Kalpiņš ņēma kalponīti,
Audzēknītis audzēknīti;

Tēva dēli, mātes meitas —

I derēt piederēja. 11894.

Tik divas, ka redzams, jaunākas dziesmas esmu ievērojis,
ka arī kalps ir tēva dēls, tikai bez savas tēva zemes.

I kalpiņš teva dels,
Tikai nav tēva zemes. 11767

Visas meitas vīru grib,

Visas grib tēva dēlu;

Visi bija tevu deli,

Ne visiem tevu zeme. 12464.

Sērdienīte, kurai mirusi māte, zināms, arī nav „mātes
meita", pa daļai arī tādēļ, ka viņa izpilda kalpones vietu un

arī precoties tikai retis tiek par saiminieci. .

Visi ņēma mātes meitas,

Kas ņems mani, sērdienīti? 5252,

Tāpat veda bārenīti.

Kā bagātu mātes meitu. 5232.

Traucu ņemt sērdienīti,

Lai pagaida mātes meita. 5242.

Turpretī ~tevu deli" ir nevien saiminieki, bet arī bajāri.

Es neietu serdiemte

Pie bajāra tēva dēla. 5105.

Man jau sen saderēts

Dižanais tēva dēls. 10024.
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Man Laimiņa gādājusi

Dižano tēva dēlu. 21428, 21431.

Bāliņš sev sievu ņēma
Dižano mātes meitu. 21187.

Saiminieku un bajāru meitas tautas dziesmas daudzina arī

par „brāļu māsām".

Bagāta bralu masa

Ilgi sēd vaiņagā. 5080.

Brah masa, ne kalpone,
Ko ļautiņi niecināja. 9045.

Droši varu bildināt

Liela rada brāļu māsu. 14718.

Lielu radu bralu masa

Rīgā kroni kaldināja. 5977.

Ja tad nu brīvām tautas šķirām ar lepnumu daudzina tēvu,
māti un brāļus, kamēr kalpi tiek pielīdzināti bāriem, kuriem
šādu tuvinieku nav, tad mums ir jāmeklē šādai savādībai iz-

skaidrošana. Kāda dziesmiņa arī patiešām aizrāda, ka kal-

pam nav tēva un mātes.

Ai, Dieviņi, Dievam zel,

Kalpam skaista līgaviņa;
Man bij' tēvs, māmuliņa,
Vel man tādas neatveda. 21161.

Pēc šās dziesmiņas varianta mēs redzam, ka kalps še ir

krievs jeb leitis, kas pārvests no svešuma, un tādēļ viņam nav

teva un mātes.

Tam krievam, tam leišam,
Tam bij' skaista līgaviņa;
Man ir tēvis, māmuliņa,
Man tik skaistas neatveda. 21360

Uz leišu sagūstītu latvieti, ka liekas, zīmējas sekoša tau-

tas dziesma:

Es redzēju mūs' māsiņu

Leišu lauku vergojam.
Metam, brāli, sīku naudu,

Atpirkam sav' māsiņu. 13715, 26215.

_

A. Švabe grib iet, vēl tālāku un meklēt mūsu tautas dzie-

smas daudz „sirenieku" laupītu „kaja meitu" (Latvju kultūras

vēsture, I, 1, 218. 1. p.), bet pēdējo viņš pieved tikai vienā
piemēra:
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Ej kara, bāleliņi,
Ņem karā līgaviņu:
Kara meitas smalki mala,
Balti drēbes balināja. 31962.

Lai šādā dziesmiņā atrastu laupītu verdzeni, mums vaja-

dzētu tuvāku pierādījumu. Tāpat man liekas, ka sekošās

dziesmiņās nav runa par sirotājiem, kas laupījuši verdzenes:

Atbrauc mana māmuliņa

Kamaniņas gazidama,
Izsīrusi svešu zemi,
Atved jaunu malejiņu. 18624.

Edz, kur stalti kara vīri

Mani balti bāleliņi;-
Izsiruši svešu zemi,
Atved tautu zeltenīti. 18628.

Es sirot aizstellēju

Vakar divi bāleliņi;
Šovakar sagaidīju

Ar cauniti pārnākot. 18633.

Sirenieki, medinieki,

Saņemiet to bitīti,
Ta bitīte kalnu kape
Ziedainam kājiņām. 18768

Barona tēvs še atrod tikai kāzu jokus, kur «kāzinieki" sa-

ņem vedēju zirgus, daudzina vedējus un apdzied brūti" (Latvju

dainas, 111, 2, 398. 1. p.). Tādi kāzu joki ir pazīstami arī pie
citām tautām, kur vedējus pielīdzina karavīriem jeb medi-

niekiem, kuri pārveduši māiā kādu laupījumu. Ar varu pār-

vestu verdzeni gan laikam nesauktu par «zeltenīti", «caunīti"
un «malējiņu". Bet minētie pielīdzinājumi ir tomēr ņemti no

reālas dzīves, un atgādina mums arī tiešām sirotāju karus.
A. Švābem ir taisnība, ka daži rupji izteikumi par krie-

viem un leišiem mūsu tautas dziesmās ir izskaidrojami tai

ziņā, ka minēto tautu gūstekņi senatnē pie latviešiem bijuši
par vergiem. Bet nevaram tomēr zināt, vai sekošās dziesmās

leitiete un krieviete ir latvieša verdzene, brīva strādniece jeb
pat sieva.

Liepas plesta man vālīte,
Leišu meita velētāja. 7514, 22469.

Krieva kaltas dzirnaviņas.
Leišu meita malējiņa. 3843.
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Man krieviete maizi cepa,

Astru sietu sijādama. 8118.

Nav jāaizmirst, ka tautas dziesmas ļoti labprāt daudzina

precības ar leišiem (815, 1., 3841, 12138—9, 12457, 15416),

krieviem (3844, 3847, 10065, 17625) un igauņiem (626, 8022,

13370,' 33488). Šada draudzīga izturēšanas pret kaimiņiem

gan laikam zīmējas uz vēlākiem gadu simteņiem, kamēr viņu

nicināšana atgādina mums drīzāk seno laiku uzskatus (leiši

3803, 22466, 2., 30902; krievi 1371, 3596; igauņi 21017, 1.,

28161). Par ienaidnieku gūstīšanu sirotāju laikos gan nevaram

meklēt daudz ziņu mūsu tautas dziesmās, jo jau no 13. gadu
simteņa beigām sākot, latvieši vairs nevarēja domāt par šādu

sirošanu un laupīšanu.

Latviešu sirošana senajā Lietava gan ir domāta sekoša

dziesmiņā:
Smalki malu, bīdelēju

Bāliņam kara maizi,

Lai viņš man atstellē

Leišu meitu vainadziņu. 8209, 32168

Sirotājus vēl piemin Mancelis savos sprediķos, bet viņa

sirotāji ir krievi, kas laupījuši Latviju, nevis paši latvieši, kas

būtu meklējuši gūstekņus.

Visu to ievērojot, varam saprast arī tās hipotēzes izcel-

šanos, ka nebrīvie kalpi esot pašu brīvo latviešu bāri. Bet

jau agrākā rakstā par bāriem mēs redzējām, ka bāru dziesmās

ir parasti apdziedāti samērā vēlāku laiku dzīves apstākļi, ku-

rus vairs nevaram saskaņot ar īstajiem vergu laikiem. Daža

tautas dziesmu „bārenīte" ir pat tik lepna, ka viņa neveļās

~sliktu ļaužu bildināma" (5146) un negrib būt „kalpa sieva"

(5248).
Par to gan laikam vairs lietpratēji nešaubīsies, ka arī

senā Baltijā ir pastāvējusi verdzība, un ka šī verdzība ir

tāpat cēlusies kā pie kaimiņu tautām. Bet ja nu mēs pie lat-

viešiem šai ziņā gribētu meklēt kādu izņēmuma parādību, tad

to vajadzētu pierādīt ar neapšaubāmiem faktiem. Vērojumi
vien šādās lietās nevar apmierināt zinātnes prasības. Ja mēs

gribam bārus, audzēkņus un pat dažu „malēju" pieskaitīt ver-

giem, tad nav jāaizmirst, ka gluži ar matemātisku drošību mēs

nevaram pat arī vispārīgi pierādīt kādu nebrīvu strādnieku

kārtu mūsu tautas dziesmās.
Pec kādas dziesmiņas mes redzam, ka kalpi jeb „slikti

ļaudis" nav īsti „ļaudis".

1158*
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Ļaužu mans tevis bija,

Ļaužu mana māmuliņa;
Vai es viena neļautiņu (v.: sliktu laužu)
Man krēsliņa nepacēla? 18889.

Jau augšā mēs redzējām, ka krievu kalpi (xoJionbi) nav

„ļaudis" un arī kāda Vidzemes muižu urkunde no 1419. gada
runā par „dreļliem un ļaudim" (drellen und leute), tā tad

dreļļi nav ļaudis, ko aizrāda ari A. Švābe.
Vairāk dziesmiņas daudzina, ka kalpam nav ne „teva

zemes" (3827,_ 11767), ne ~istabas" (1697, 31081), ne „zirga"

(11803). Tadeļ ari dziedātāji zobojas, ka nederīgais „purvs"
esot kalpa „tēva zeme" (3827—9). Nevien lepnai saimnieka

meitai ir kauns no draudzības ar kalpu, kā jau augšā minēts,

bet arī citādi kalps nereti tiek nostādīts kā nepilntiesīgs
cilvēks.

Ne kaķam tur laipot
Kur laipoja sarmulitV,
Ne kalpam tur sēdēt,

Kur sedeja saimenieks. 31101.

Mellīt's mans. kumeliņš
Kā ūdens vagulīt's.
Ne to devu kalpam jāt,

Ne kalpam apseglot. 15950, 29847.

Vir, vir putriņa, izvir gardi!
Ne došu kalpam, ne kalpa bērnam. 2966.

Tadeļ ari saimnieka meita dzied, ka viņa „kajam sper

kalpa puisi" (10008, 15140), kamēr pats saimnieks var to pat
kult ar koku.

Kad gribēju sievu kult,
Nava koku līdumā;

Kūlu kalpu, kalponīti,
Koks kociņa galiņā. 3997, 1.

Tas nu ir skaidrs fakts, ka šādas attiecības starp saim-

niekiem un kalpiem nav pazinuši ne mūsu tēvi, ne tēvu-tēvi,

un vēl mazāk šāds kalpu stāvoklis būtu meklējams ap 16. un

17. gadu simteni. Tikai par nebrīviem cilvēkiem var tā dzie-

dat un runāt, kādēļ arī tie tautas dziesmu kalpi, kuriem, kā

jau minēts, nav ne vecāku ne brāļu, būs bijuši vergi jeb ver-

pielīdzināmi nebrīvi strādnieki. Turēt viņus visus par

sirotāju gūstekņiem, ' nav pietiekoša pamata, jo tādus var

meklēt tikai para dziesmiņās. Tāpat nav jādomā, ka visi kalpi
bijuši bari, jo dziesmas skaidri šķir vienus no otriem. Tur-
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klāt tautas dziesmas daudzina parasti tikai bārenes un ļoti

reti bārus, kamēr, no otras puses, kalpi tiek vairāk apdzie-
dāti nekā kalpones. Beidzot, kalpone nav_ ari «brāļu masa ',

ko par bāreni nevar apgalvot, lai gan ari ta nereti žēlojas, ka

viņai nav «bāleliņa". lemesls še ir tas, ka vergu laulības

senatnē netika atzītas par īstām, kādēļ arī vergu bērniem

nebija ne likumīgu vecāku, ne brāļu. Šādu kārtību vergu

īpašnieki ieturēja tādēļ, lai likumīgi dzimušais bērns netiktu

brīvs un nedabūtu arī kādas mantošanas tiesības. Saviem

dienastniekiem daži stingri kungi pat pavisam nolieguši pre-

cēties. Profesors Difenbachers (Dr. J. Dieffenbacher) raksta

par senajiem vāciešiem šā: «Baznīcai ir arī jāpateicas, ka

laulības starp nebrīvajiem tika atzītas par īstām, zināms gan

tikai vēl 12. gadu simteņa laikā" (Deutsches Leben im 12. und

13. Jahrhundert, 18. lapp.). Šādu laulību dēļ krievu vēsturē

garīdznieki ved pastāvīgu cīņu ar bajāriem un panāk virsroku

tikai vēl 16. gadu simtenī. Arī Baltijā pirmie vācu muižnieki

ne labprāt veicinājuši baznīcas laulības pie saviem saimnie-

kiem, lai viņu bērniem varētu atņemt mantības tiesības. Tās,

kā redzams, bija atskaņas no senākajiem vergu laikiem. i3.

gadu simtenī tad laikam ari latvieši, kas bijuši kalpu īpašnieki,
būs turējušies pie tādiem pašiem uzskatiem, jo citādi nekā

nevaram izskaidrot, kādēļ t. dziesmu kalps nav „tēva dēls"

un kalpone nav ne «mātes meita", ne «brāļu māsa". Senie

uzskati ar laiku tika aizmirsti; bet no dziesmām veci nosau-

kumi tik drīz neizzūd, kādēļ arī vēlāku dažs dziedātājs pa-

skaidro, ka arī kalps esot «tēva dēls".

Nebrīvi kalpi, kā jau esmu aizrādījis, pie tautas dziesmu

latviešiem būs meklējami ap 13. un 14. gadu simteni, lai gan
urkundēs mēs sastopam dreļlus līdz 16. gadu simteņa sāku-

mam. Bet jau ar 1424. gada landtāga lēmumu Valkā verdzība

tiek tik tālu ierobežota, ka dreļļus Varēsim meklēt tikai vairs

pie vācu kungiem. Arī tādēļ to laiku latviešiem nevarēja būt

vergu, ka viņi paši jau sāka tuvoties verdzībai.

Bet nu vēl mūsu tēvu tēvi atmin tos laikus, kad saimnie-

kiem neretis klājies sliktāki nekā kalpiem un pēc vecu rakstu

liecībām šādi aDstākļi turpinājušies par vairāk gadu simte-

ņiem. Tādēļ netrūkst mums arī tādu dziesmu, kur turīgais
kalps tiek uzlielīts, kamēr tukšais saimnieks tiek izzobots.

Šāda pārmaiņa nevarēja notikt piepēži un tautas dziesmās

mums ir jāmeklē arī ziņas par šo pārejas laikmetu. Vispirms
dažs kalps jau apprecē saimnieka meitu, kas tomēr ir vēl
liels retums. «Brīnumiem nevarēju, kalpiņam mātes meita."
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Saimnieka meita gan vēl lepojas: „Gāju kalpus brāķēdama,
tēva dēlu meklēdama." „Atstāj nost, kalpa puisi, ko gar mani

lakstojies?" ~Kalpa pirktu gredzentiņu laukā liku uz akmeņa."
Kaut arī še vēl redzam augstprātību pret kalpu, bet nav vairs

tādas nicināšanas kā iepriekšējos piemēros. Ar laiku noklus

arī šāda lepošanās un precības starp saimniekiem un kalpiem
vairs nav retums. „Ko gaidīja tēva dēls? Kalpiņš ņēma mā-

tes meitu." „Kalponīte tautiņās, mātes meita sētiņā." Vēl

gan „visi radi raud", ka mātes meita ir „kalpa līgaviņa", bet

pēdējā jau atbild: „Kam raudiete jūs, radiņi, kad es pati ne-

raudāju?" Šā pārejas laikmeta beigas, kā liekas, tēlo tādi

piemēri, kur brāļi jau paši „vēlē" savu māsu kalpam, kaut arī

māsa nav apmierināta ar šādu izvēli. Šādi apstākļi būs lai-

kam meklējami ap 15. gadu simteni. Ar to es tomēr negri-
bētu' teikt, ka tāpat laika ka arī apgabalu ziņā še būtu vel-

kamas stingras robežas, un ka visas minētās dziesmiņas būtu

cēlušās taisni 15. gadu simtenī. Mans nolūks bija tikai rādīt,

kā tautas dziesmās atspoguļojas šāda liela pārmaiņa saim-

nieku un kalpu attiecībās.

Pavisam citādu stāvokli ieņem vēlākais kalps, kas dabu

sava darba atlīdzinājumu no paša apstrādātiem bandu laukiem.

Vai tie vien teva dcli.

Kas jāj daiļus kumeliņus?

Kalpa puiši bandinieki

Vēl daiļākus dancināja. 30019.

Bandenieka dēliņam
Stalti bers kumeliņš;
Tas gan labi pieklātos

Saimenieka dēliņam. 31073, 1

Bandenieka līgaviņa

Saujā naudu žvadzināja;

Saimeniece nabadzīte

Kulīt' lapa raudādama. 31052, 2.

Kā jau jaunas saimniecības iesācējs, bandinieks_ audzina

labību un linus tikai sev pašam un nav ari spiests sūtīt kādu

darbinieku kungam uz muižu.

Bandenieka rudzi auga

Liela ceļa maliņa;
Tie ziedēja zelta ziedis,
Tie vērtēja naudiņā. 27945.

Stārastiņa meita biju,

Bandenieka līgaviņa,
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Ne mūžam nezināju,
Kā sūtīja darbiniekus. 31504.

No ta nu varam viegli saprast, ka bandinieks paliek par

tautu meitas ideālu.

Pati roze mērķi rada

Še māsiņa nedzīvos:

let par viju ziedēdama

Bandinieka līduma. 6427, 11.

Dod, Dieviņi, ka es būtu

Bandenieka līgaviņa,

Es mācētu stalti braukt

Bandenieka kumeliņu. 29673.

Es bij' laba, es dižana

Bandenieka līgaviņa:

Gari mati, balti vaigi,

Sarkans zīļu vainadziņš. 5402.

Ar visu to nav vēl sacīts, ka visi bandinieki būtu bijuši

turīgāki par saimniekiem, bet daudziem bija cerība uzcelt uz

sava bandu tīruma arī savu māju. Muižniekiem jaunu māju

celšana nāca tikai par labu, kādēļ šie atsvabināja jaunos

saimniekus gan no klaušiem gan arī no nodokļiem. Tautu

meitas uzmanību bandinieks pievilka pirmā kārtā kā nākamais

saimnieks un precību kandidāts. Turpretī saimnieki, kuri tiek

nospiesti ar pastāvīgi augošām klaušu un nodevu nastām, slīd

arvien uz leju. Arī A. V. Hūpelis pierāda, ka saimnieku stā-

voklis senāk nav bijis.nekāds teicamais. Viņš raksta: „Katrs
kalps, vaļinieks un pirtnieks, kuri pārtiek tik no savu roku

darba un nav dabūjuši no muižas nekādas zemes aršanai, lūko

tikai, kur izsēt drusku labības, vai nu ņemdami zemi no saim-

nieka par maksu, vai arī iemezdamies slepeni mežos un krū-

mos. Cik viņi īsti ražo, to nekad nedabū ziņāt (Topographi-
sche Nachrichten, I, 546. 1. p.). Visādi vaļinieki lūko nome-

sties mežos, kur viņi slepeni bez maksas ietaisa tīrumus un

pļavas. Labsirdīgi kungi, kas šādiem ļaudim neuzliek daudz

darba, var drīz vien just saimnieku trūkumu; ir piemēri, ka

saimnieks visu izputina, jā, pat aizdedzina savu māju, lai tikai

ka vaļinieks baudītu ērtību. Tad viņš strādā muižai visvairāk

tik hdz 2 dienām nedēļā, bet citu laiku izlieto savām vaja-
dzībām un mieram

...
Saimniekam ir jādod viņam par darbu

kads gabals meža zemes, pārtika un sēkla. Uzlikt vaļinie-
kam daudz darba,_ liekas, no otras puses, par bargu, jo no

muižas viņš nedabūj nekādas zemes, bet uztur sevi un savus
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bērnus ar savu roku darbu. Vaļinieki un viņu bērni tiek daž-

reiz pārdoti, jeb ari izmīti ar citām lietām, ar zirgiem,_suņiem,
pīpju galviņām v. t. pr. Cilvēki še nav tik dārgi kā nēģeri

Amerikas kolonijās. Neprecētu «ķerli" pirk par 30 līdz 50,

ja viņš māk kādu amatu, ir pavārs, audējs v. t. pr., arī par

100 rubļiem. Tikpat daudz dod par veselu saimi (vecākiem

un viņu bērniem). Par meitu maksā retis vairāk par 10 un

par bērnu ap 4 rubļiem" (11, 127.—8. 1. p.). «Piespiest saim-

nieku pret viņa paša gribu turpināt savu saimniecību, nav

katrreiz ieteicami; viņš paliks slinks jeb pat aizbēgs. Bet

ja katram atļaus atstāt savu māju, tad var notikt, ka katrs

gribēs tikt par vaļinieku" (11, 240. 1. p.). Pēc mūsu tēvu-tēvu

stāstiem vēl 19. gadu simteņa pirmā pusē saimnieki neretis

atstājuši savas mājas un palikuši par kalpiem un vaļiniekiem.
No visa tā mēs redzam, ka nav mums nekāda iemesla sodīt

saimniekus jau no seniem laikiem par kalpu apspiedējiem,

saukājot tos par «pelēkiem baroniem" jeb arī gluži nevietā

viņus dēvējot par «smirdiem". Daudz senie kalpi ir tikuši

par saimniekiem, kamēr saimnieki savkārt ir palikuši par

kalpiem.
Te nu atkal ir mums jājautā, uz kādu laiku īsti zīmējās

lielākā daļa no mūsu bandinieku dziesmām? Šim nolūkam

vispirms ir jāizzina bandinieku dziesmu skaits un tad jāsalī-
dzina tās ar dziesmiņām par citām ļaužu kārtām. Esmu uz-

rakstījis visas cik necik zīmīgās bandinieku dziesmas, pavisam
kādas 68. Tā tad bajāri tiek daudzināti trīsreiz Un

teva dēli pat nesamērojami vairāk par bandiniekiem. Šādi
bandinieki būs cēlušies bajāru laikiem beidzoties, kādēļ arī

tikai vienā dziesmiņā bandinieks apprecē «bajāra" jeb «gob-

zemja" meitu. Bandinieks iet arī neretis krodziņā «miežu kule

padusē" (20008, 20474), nosēstas_„kroga galda galiņā" (16807,

19977), kur tad «ar biķeri alu dzēra", kamēr «veci viri, saimi-

nieki" dzer vēl pa vecam «ar ozola kanniņām" (19668). Tautas

dziesmas nosoda nevien šādu kroga dzeršanu, bet nožēlo arī,
ka bandu nauda_ izput «sūrajā tabakā" (9753, 12761, 19976—7).
Viena dziesmiņā tautiete cerē tikt par «bandinieka līgaviņu",
kaut gan viņai neesot «sudrabiņa" pat vecā «vērdiņa dižu-

miņu" (5677). Nekad šis bandinieks nejož zobena pie sāniem,
neved līgavas zagšus, un mājā nākot viņam nenāk sieva pretī

vartu_ vert. Tāpat arī, no otras puses, nav dziesmās neviena

piemēra, kur kungs pārdotu kādu kalpu par naudu, jeb mai-

nītu to ar _zirgu, suni jeb pīpes galviņu. Visas tās ir svarīgas
liecības, pec kuram mēs varam vērot šo bandinieku laikmetu
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mūsu dziesmās. Mēs redzam, ka še nav apdziedātu 18. gadu

simteņa dzīves apstākļi, kurus tik sīki mums telo Hūpelis, bet

svešas te arī ir tās senās ierašas, kuras mēs vērojām ap 13.

un 14. gadu simteni. Turpretī gan pēc skaita, gan ari pēc

satura nevaram liegt zināmas līdzības starp dziesmām par

bandiniekiem no vienas puses un par žīdiem un čigāniem no

otras puses. Jau iepriekšējā rakstā ir aizrādīts, ka žīdi pēc

tautas dziesmu ziņām bijuši pirmie tabakas izplatītāji pie mums

uz laukiem, un šeit mēs redzējām, ka bandiniekiem pārmet
naudas izputināšanu „sūrajā tabakā". Tā tad laikam gan ne-

būs visai lielas laika starpības, kad pacēlusies pie mums kalpu-

bandinieku kārta un kad Baltijā ieviesušies žīdi un čigāni.
Visus šos faktus salīdzinot, nākam pie gala slēdziena, ka ba-

jāri un vairāk jeb mazāk brīvie saimnieki jeb tēva dēli bijuši

pie latviešiem gandrīz par visu tautas dziesmu ziedu laiku,

bet tikai ap minētā laikmeta beigām vēl ieviešas dziesmās arī

bandinieki, čigāni un žīdi. Šis laiks mums ir jāmeklē ap 16.

gadu simteni.

Ja nu es tautas dziesmu slavētos bandiniekus attiecinu uz

laikmetu ap 16. gadu simteni, tad tas vēl nenozīmē, ka šai

laikā bandinieki būtu cēlušies un arī izbeigušies. Jau pēc Hū-

peļa ziņām mēs redzējām, ka līdzīgi bandinieki pastāvēja arī

vēl 18. gadu simtenī, bet nu par 17. un 18. gadu simteni ir

mums tautas dziesmās vispārīgi ļoti maz ziņu. Tāpat dažs

kalps varēja dabūt bandu zemi jau varbūt arī 14. gadu sim-

tenī, kamēr dreļļus vēl piemin 16. gadu simteņa sākumā, bet

šādas parādības gan laikam bija izņēmumi. Beidzot manam

vērojumam nerunātu pretī arī tāds fakts, ka viena otra ban-

dinieka dziesma būtu cēlusies gan priekš, gan arī pēc 16. gadu

simteņa. Turpretī itin droši mums ir jāmeklē dažādu laikmetu

kalpi, kā arī dažādu laikmetu dziedātāji, ja pēc vienas dzie-

smiņas vārdiem kalps nav tēva dēls un nepieder pie ļaudim,
kamēr pēc otras viņš ir tēva dēls tāpat kā saimnieks.
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11. Rīga mūsu tautas dziesmās

Rīgas lomai mūsu tautas dziesmās ir liela nozīme nevien

etnogrāfijā, bet arī vēsturē. Tikai pēc tautas dziesmām mēs

varam vērot, vai arī senie latvieši turējuši Rīgu par savu

pilsētu. Tam nolūkam mums ir vajadzīgas ziņas, kādu Rīgu
un kādus rīdziniekus apdzied mūsu vecās tautas dziesmas.

Esmu piezīmējis vairāk par 200 dziesmiņām, kur tiek

daudzināta mūsu Rīga. Tas fakts jau pats par sevi dod mums

skaidru liecību, ka tautas dziesmu ziedu laikos latvieši labi

pazinuši Rīgu un ka šie laiki nav meklējami priekš Rīgas

dibināšanas, kā agrāki tika prātots. Bet kādas ziņas tautas

dziesmās mēs gan varētu gaidīt par tagadējo Rīgu? Mūsu

laucinieki gan laikam pirmā kārtā apdziedātu skaistos Rīgas
parkus, fabrikas ar augstiem skursteņiem, lielo dzelzsceļa
tiltu un citas līdzīgas lietas. Bet šādu ziņu mūsu tautas dzie-

smās pavisam nav. Tā tad nav mums arī nevienas drošas

liecības, ka kāda no mums pazīstamām tautas dziesmām par

Rīgu būtu sacerēta pēdējā laikā.

Apskatīsim vispirms, kada izskatās veca Rīga pec musu

tautas dziesmām.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīju:

Visapkārt smilšu kalni,
Pati Rīga ūdenī (var. Daugavā). 31829.

Palīdz, Dievs, palīdz, Laima,
Tam jaunam sturmaņam
Še pielaisti, tur pielaisti
Rīgas salas galiņa. 30823.

Šīs dziesmiņas aizrāda, ka Rīga atradusies it kā uz «sa-

las", «ūdenī" jeb „Daugavā" un ka ārpus šā ūdens bijuši tūliņ

«smilšu kalni". Tāda taisni ir bijusi vecā Rīgā starp Daugavu

un kanāli, kad vēl nav bijis nekādas ārpilsētas. lekšpus ka-

nāla bijuši vēl vaļņi jeb mūri, kā liecina sekošās dziesmiņas.

Lakstīgala tricināja
Rīgas mūra maliņā. 30614, 6 v.
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Kur es redzēju kreļlotu meitu?

Rīga uz ielas, uz augstas valles. 20472.

Šai Rīgā varēja tikt iekšā tikai pa vārtiem.

Apkārt jāju Rīgas pili,
Rīgas vārtus meklēdams. 31729, 35735.

Rīgas meita, jumpraviņa,

Atver man Rīgas vārtus. 31840

Skanējās Rīgas vārti,

Šurpu griežu kumeliņu. 31758.

Sper, Pērkoni, sausu koku,

Kīle zaļu ozoliņu,

Uzķīlēji Rīgas vārtus,

Izlaiž naudas kalējiņu. 33716

Aizķīlēju Rīgas vārtus

Ar ozola ķīlīšiem. 27673.

I man bija mieži sēti

Abu pušu Rīgas vārtu. 34260, 1.

Vieni no šādiem vārtiem saukti senāk par Raunas vār-

tiem (Raunespforte, skat. A. W. Hupel, Topographische Nach-

richten, 111, Riga 1782).
No ārpuses Rīgu vel laikam apsargājuši „kai;a viri".

Ta slavēja mus' māsiņu

Ka lielo Rīgas pili;
Apkārt jāja precinieki
Kā ap Rīgu kara vīri. 14308.

Ekur sēd meitu māte,

Ka liela Rīgas pils;

Apkārt stāv znoti, draugi,

Kā ap Rīgu kara vīri. 23620

Tādēļ arī tautas dziesmās Rīgu sauc tikai par pili, ne-

vis par pilsētu, jo pēc Mancel.a vārdiem pēdējā senāk nozīmē-

jusi atklātu rūpniecības un tirdzniecības pilsētu (eine offeiie

Stadt), kamēr pils nozīmējuši apcietinātu pilsētu jeb cietoksni

(eine feste Stadt). Kā izņēmumu no šā likuma esmu ievērojis
tikai vienu dziesmiņu.

Diži celi, mazi ceļi
Satek Rīgas pilsēta. 34532.

Bet ari šis piemērs liekas but tikai variants no citas pla-
šāki pazīstamas dziesmiņas.

Lieli ceļi, mazi ceļi,
Vis' uz Rīgu aiztecēja. 12008, 31399.
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Par Rīgas ekam un baznīcām uzrakstīšu šādas dziesmas.

Sen to Rīgu daudzināja,

Nu es biju, nu redzēju:
Stūr's pie stūra, mūr's pie mūra,
Caunes aste galiņā. 31828.

Krustu krustu, margu margu

Rīgas pils samūrēta. 31776.

Gana liela Rīgas pils
Salmu jumta neredzēja:

Kieģeliemi, dakstiņiemi,
Ozoliņa galdiņiem. 31761.

Ejam, brāļi, mes uz Rīgu,

Rīgā laba dzīvošana:

Stikla durvis, vara vārti,

Veras paši neverami. 31746.

Beidzamo klaipu sāku

Rīgas torņa maliņa.. 31742, 1.

Kas mirdzēja, kas spīdēja

Rīgas torņa galiņā? 31773

Skaisti dzied Rīgas gaiļi
Augsta torņa galiņā. 30615

Ai, Dieviņ, gauži skan

Visi Rīgas pulkstenīšu 30691.

Zvana Rīgas pulksteņiem
Par jaunām dvēselēm. 30897 v.

Kaut arī visu to pašu varētu sacīt arī par tagadējo Rīgu,
tomēr par šādām lietām mūsu laucenieki vairs nebrīnētos un

tā arī vairs nedziedātu. Citādi šīs dziesmiņas izklausījās, kad

uz laukiem vēl pazina gandrīz tikai salmu un lubu jumtus,

durvis un vārtus ar koka eņģēm un mazas koka baznīciņas.
Ja torni tautas dzejnieks pielīdzināja .caunes astei, tad caune

bija, zināms, vispār pazīstams kustonis.

Ka Rīga jau sen bijusi tirdzniecības centrs Latvijā, to

redzam vislabāki no augšā minētām dziesmām, pēc kurām

visi ceļi aiztekot uz Rīgu. Pēc dziesmu ziņām laucenieks ved

uz Rīgu pārdot savas preces un iepērk tur atkal visu, kas

viņam vajadzīgs. Pārdošanai viņš tur ved linus (2429, 28271,

28277, 28283, 28287, 31808), rudzus (27909, 31800, 31802), mie-

žus (31802, 31800, 34260, 1), kaņepējus (11203) un govis

(12295). Bet izņemot labību, linus un govis, viņš senāk ir

pārdevis arī medu, vaskus un zvēru ādas, kā redzam no šā-

diem piemēriem.
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Mucām medu Rīgā vedu,

Kuģiem vaskus Vāczemē. 30271.

Viegli tek man laiviņa

Cauņu adu pielādēta;
Pretim naca Rīgas kungi

Siekiem naudu mērīdami. 30899.

Uz Rīgu laucinieki brauc nevien ratos un kamanas, bet

arī ar laivu un plostu.

Tec, laiviņa, skaldi juru

Rīgā mastu lūkoties. 13996, 30878.

Palīdz plostu peldināt

Uz tiem Rīgas namniekiem. 30723 \

Rīgā latvietis iepērk sāli (2369, 2371), ziepes (2369, 4582, i,

10319, 13297, 4), dzīparus (4624, 7240, 2; 7448, 7753), vadmalu

(9849, 4; 11839) un svārkus (29778, 31092), sevišķi brūnus

(20391, 20460). No retākiem Rīgas iepirkumiem minēšu tabaku

(2369, 2371), siļķes (2139, 2369), ratiņus (7019, 6969), sukuru

(2871), melu villām* (3550), sležu mici (5820), zelta gredzenu

(2429), kreklus (7352), kurpes (11291), "kamzoļus (31092), pāvu
spalvas (13896) un zāles (12752, 2). Pēdējas lietas zemnieki

pa daļai paši pagatavojuši (villaines, mices, kreklus, zāles), pa

daļai pirkuši no lauku amatniekiem (ratiņus, kurpes), pa daļai

pirkuši arī mazākās pilsētās, miestiņos un vēlāki no apkārt-
braucējiem žīdiem (tabaku, sukuru, gredzenus). Visbiežāki

tautas dziesmas daudzina, ka Rīgā pirk vaiņagu jeb kroni

(4526, 5771, 5966, 6089, 5820 v. c), vai ari liek vinu uzkalt

pie Rīgas kalējiem (5941, 5977, 6078, 6163, 6164, 6177 v. c).
Turīgākie latvieši liek ari Rīga apkalt puru (4235, 1; 7815,

7816, 7892, 16624, 1; 16626) un pat gultu (7481, 24845, 24849,

24869, 24875, 24876). Sevišķi bajāru meitām_ tiek kalts Rīgā
dārgs purs (4874, 16750). Kaltas gultas vieta, ka radās, nak

vēlāki modē dreijātā gulta, kura ari pie reizes tiek pirkta
Rīgā (7481, 1; 24871, 1). Tāpat pirmās dzelzs atslēgas tiek

Rīga kaldinātas (23652, 26815),, jo pašiem latviešiem bijušas
senāk tikai koka atslēgas.

Kas_ zīmējas uz atslēgām, tad Zelma Berezovska (Burt -

nieka pūrs, 11. Rīgā, 1913. 255. 1. p.) gan būs pārskatījusies,
domādama, ka jau sievu laupīšanas laikos latviešiem bijušas
tērauda atslēgas. Tādu spriedumu viņa taisa pēc sekošās

dziesmiņas:

Slēdz, māmiņa, koka klēti

Ar tērauda atslēdziņu,
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Šorīt bija miglas ntis,

Daudz vanagu lidināja. 13538.

Dziesmiņā ir tikai dzejisks izteikums par jaunavas slēp-
šanu un sargāšanu. Par kādu īstu atslēgu še nav runa, tāpai
kā ari sekošos piemēros:

Slēdz, māmiņa, maltuvīti

Ar sudraba atslēdziņu (v. deviņām atsl.). 13539.

Panāks (māsu) tautu klētiņā
Aiz deviņu atslēdziņu. 13649.

Visi meži guni dega,
Visi ceļi atslēgām.

Ja man Dievs palīdzes

Es visiem cauri tikšu. 13642.

Pēc pāra piemēriem var domāt, ka senāk Rīgā notikusi

arī maiņu tirgošanās. Tā latviešu arājs pret liniem paņem

Rīgas namnieka „lūšu kažociņu" (28287, 28340) un „caunes

cepurīti" (28257, 1). Vismaz šāda tirgošanās zīmējas uz seniem

laikiem, jo par pēdējiem 300 gadiem latviešu arāji gan nebūs

pirkuši Rīgā nekādu kažoku.

Pašus rīdzeniekus tautas dziesmas daudzina parasti par

Rīgas kungiem", daudzreiz arī par „namniekiem", retāki par

„preceniekiem" jeb „kaupmaņiem". No amatniekiem visvai-

rāk top minēti vēveri (6967, 7032—34, 7036—38, 7074, 1; 7085,
7106) un naudas kalēji (1936, 4; 14179, 18188, 18248, 19518,

20585 v., 27909, 28271). Bez tiem tur vēl ir sastopami drei-

maņi (6969), kalēji (14179, 1) un stīgu kalēji (20489, 20585,

21554). No ta nu redzam, ka tautas dziesmu Rīga dažādus

darbus izpilda tikai amatnieki, kamēr fabrikas, kā jau teikts,

nekur nav vērojamas. Naudas kalēji, kuri gan laikam zīmējas

uz mestru laikiem, pieder tomēr pie visbiežāki daudzinātiem

Rīgas kalējiem. Kaut arī vēl 18. gadu simtenī Rīgā esot

spiesta sīka nauda, tomēr tas noticis mazā mērā un laikam

gan bez latviešu amatniekiem.

Svarīga nozīme mums ir vēl jāpiešķir rīdzenieku apģēr-
bam pēc tautas dziesmu zinām. Vai tur ir apdziedāts mūsu

dienu, jeb senu laiku apģērbs?

Rītā brauks Rīgas kungi

Šķērētām cepurēm,

Šķērētām cepurēm,
Štulpētiem zābakiem. 33350

Tevi gaida Rīgas kungi

Garajām cepurēm. 28378.
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Es buš' Rīgas namniekam

Noņemt cauņu cepurīti. 28287, 1.

Es novilkšu namniekam

Raibo lūša kažociņu. 28340.

Novilksim namniekam

Melna santa kažociņu. 28287, 3

Lai dancoja Rīgas kungi
Zilām santa biksītēm. 28378, 2.

Te nu skaidri redzam, ka šadu apģērbu nekāda ziņa ne-

varam attiecināt uz mūsu dienām.

Saņemot visas šās ziņas kopā, mums jānāk pie gala sprie-

duma, ka tautas dziesmas par Rīgu pa lielākai daļai zīmējas

uz vecajiem katoļu laikiem Baltijā.
Nav nekādu šaubu, ka tagadējā Rīga ir vāciešu dibi-

nāta un ka Rīgas iekšpilsēta ar savām šaurajām un līkajām
ielām vēl tagad atgādina vecu Hanzas pilsētu. Arī mūsu tau-

tas dziesmās, kā jau teikts, rīdzenieki visbiežāki tiek saukti

par kungiem, kuri tautas dziesmās nav šķirami no vāciešiem.

Tomēr taisni vācieši tiek še minēti tikai vienā dziesmiņā:

Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem. 31872—74.

Tas gan laikam būs tikai vienkāršs gadījums, bet var arī

but, ka šai savādībai ir sava nozīme. Mestru laikos pilsētās
starp vācieti un latvieti nebija vismaz tik liela starpība, kā

uz laukiem. Ja arī Rīgas kungu starpā nebija īstu lat-

viešu, tad tomēr pēdējie būs bijuši starp amatniekiem un tirgo-
tājiem. Paklausīsimies, ko tautas dziesmas stāsta par latvie-
šiem Rīgā:

Ai, radiņi, man' radiņi,
Pa pasauli izklīduši:

Cits Rīgā, Jelgavā,
Cits dižā Dobelē.

_

3840.

Vai tas manis baleliņis
Ar to gludu valodiņu?
Rīgā dzimis, Rīgā audzis,

Rīgas svārki mugurā. 3670.

Tās māsiņas bāleliņis
Rīgā stīgu kalējiņis. 21554.

Tai meitiņi bāleliņš
Rīgā zelta kalējiņš. 11263.

Rīgā man div' bāliņi
Baltu pērļu kalējiņi. 5938.
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Kad es augšu, tad es bušu

Rīgā' naudas kalējiņš. 1936, 4.

Rīgā man tēvs, māmiņa,

Vaczeme līgaviņa. 13300.

Rīgā mana līgaviņa

Dārgu naudu saderēta. 13651.

Šie naudas kalējiņi, stīgu (— drāšu) kalējiņi un dārgu

naudu saderētā Rīgas līgaviņa gan atkal zīmējas uz senajiem

katoļu laikiem Baltijā un nav mums arī iemesla citus piemē-

rus turēt par jaunu laiku ražojumiem. Tā kā nu šo latvieša

arāju radi Rīgā netiek vis saukti par kungiem, bet tikai gluži
vienkārši par amatniekiem, tad te nav vis tautas dziedātāju
tukša lielīšanās, bet tikai lepošanās ar iespējamām lietām. No

tā nu varam vērot, ka tautas dziesmu ziedu laikos starp Rīgas

amatniekiem bijuši arī latvieši.

Pēc pirmā uzskata šās ziņas itin kā nesaskan ar vecu

rakstu liecībām. Rīgā, kā zināms, nodibinājās amatnieku ģil-

des un cunftes, kiu;as jau pašus vāciešus uzņēma tikai ar iz-

vēli. Kā tad nu gan latvieši varēja tikt tādās slēgtās vācu

biedrībās? Bija arī jau agrāk publicēti kādi simti ģilžu biedru

vārdi, bet to starpā neatrodam neviena latviešu vārda.

Šī pretruna zūd, apstākļus tuvāki apskatot. Nav šaubu,

ka par Rīgu ir valdījuši vācieši no pašas dibināšanas līdz

mūsu dienām, bet nekad gan Rīga nebūs bijusi tikai vāciešu

apdzīvota. Sevišķi tas nebija iespējams 13. un 14. gadu sim-

tenī, kad pat visas Vācijas pilsētas žēlojās par ļaužu trūkumu.

Ja nu Rīga šajā laikā 'varēja nevien pastāvēt, bet arī uzplaukt,
tad viņā dzīvoja arī ne mazums latviešu. No latviešu konku-

rences nebija jābaidās, jo visa vara taču stāvēja vāciešu ro-

kās. Ka Rīga latviešus senāk ar prieku uzņēmusi, to re-

dzam vislabāki no tā apstākļa, ka vēl līdz 16. gadu simteņa
vidum rīdzenieki paturējuši un aizstāvējuši visus latviešu*bēg-
ļus no laukiem, lai gan tādēļ izcēlās daudz asu strīdu ar lauku

muižniekiem. Saprotams, ka tas nenotika vis no ~Rīgas

kungu" ideālas mīlestības uz latviešu tautu, bet gan gluži vien-

kārši darba ļaužu trūkuma dēļ.

Jaunu gaismu uz senajiem Rīgas iedzīvotājiem met profe-
sora L. Arbuzova pētījumi, kas publicēti Latvijas Augstskolas
Rakstos (I. un II.). Rīgu, kā zināms, dibināja bīskāps Alberts

1201. gadā lībiešu zemē. Bet nu ap Daugavas grīvu piemin

vecie raksti nevien lībiešus, bet arī sēļus un zemgaļus, kamēr

Vidzemes daļā laikam būs dzīvojuši arī letgaļi jeb īstie lat-
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vieši. Kā jau lībiešu zemē, lielais vairums iedzīvotaju_ piede-

rējis, protams, pie lībiešu tautības. Jaundibinata_ pilsēta no-

metušies visvairāk vācieši, bet pēc rakstu liecībām arī kadi

lībieši. Vēlāku var konstatēt arī krievus, leišus un latviešus.

Vecas urkundes no vietējiem iedzīvotajiem min tomēr tikai

lībiešus un sēļus, kamēr latviešus sak daudzināt tikai no

1359. gada. Bet jau ap 15. gadu simteņa vidu starp nevācu

iedzīvotājiem Rīgā latviešiem ir liels pārsvars. Šada pār-

maiņa iedzīvotāju sastāvā nevarēja but piepeža, bet bija gata-

vojusies jau par vairākām paaudzēm.

No iesākuma, sevišķi 13. gadu simtenī, arī nevaciem bijis

samērā viegli iemantot Rīgas pilsoņu tiesības, bet velaku šādi

un tādi ierobežojumi arvien pieņēmušies. Ta par piemēru,

tirgotāju ģilde, vēlāku par lielo ģildi saukta, jau 1354. gada

pieņēmusi noteikumu, ka nevāci nav uzņemami.
_

Turpretī

amatnieku cunftēs šādu ierobežojumu vēl nav. Tadeļ var-

būt, arī tautas dziesmas daudzina latviešus tikai starp Rīgas

amatniekiem, nevis starp ~kaupmaņiem"._ Tirgotāju priekš-
zīmei tad seko mucenieki (1375. gadā), mūrnieki (1390. g.)_un
drēbnieki līdz ar kurpniekiem (14. g. s. beigās). Vistalaku

gājuši maiznieki (1392. g.), aizliegdami saviem biedriem pat

ar nevācietēm precēties. Tautas dziesmas nepiemin arī šadu

latviešu amatnieku Rīgā.

Kā uz laukiem, tā arī pilsētās latviešu tiesības sāk iero-

bežot ap 14. gadu simteņa beigām un 15. sākumu. Ap to laiku

latviešu pilsoņi laikam arī zaudējuši zemes īpašuma tiesības

Rīgā. Ir zināms, ka 1384. gadā latvieši vēl tur varējuši zemi

pirkt, bet 1469. gadā vairs ne. Ar laiku arī citas Rīgas amat-

nieku cunftes norobežojušās no latviešu konkurences, bet, kā

redzams, ne gluži galīgi.

Tādas strādnieku biedrības, kas neprasa sevišķas mācī-

bas, ir no laika gala pastāvējušas no latviešiem, kā: zvej-

nieki, nesēji, alus iznēsātāji, lļģeri jeb preču krāvēji pie ku-

ģiem un kaņepēju kulstītāji. Ādmiņi (Kūrschner) gan ierobe-

žojuši latviešu uzņemšanu, bet nav tos pavisam izslēguši.
Turpretī linu audēju ģildē latvieši parasti ir bijuši pārsvarā

un ir tur arī paturējuši savas tiesības visu laiku. 1544. gadā
tur pat latvieši ar vāciešiem savienojās kopā, lai nepielaistu
leišus un igauņus par meistariem.

Pēc visa tā nu mēs redzam, ka latvieši senāk nav bijuši
galīgi izslēgti no amatniecības Rīgā un ka tautas dziesmu

..bāleliņi" var būt bijuši patiešām Rīgas amatnieki.

1299
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Šie «bāleliņi" gan ar laiku visi pārvācojās, bet mums ir

vēl no svara zināt, kā paši lauku arāji skatījās uz šo Rīgas

pili. Vai viņu acīs bija Rīga tikai vāciešu pils jeb cietoksnis,

vai īsta Latvijas pilsēta, kas palikusi bagāta no pašu latviešu

ražojumiem? Uz šo jautājumu dod atbildi daudz dziesmiņas,
bet mums jau pietiek ar sekošiem trim piemēriem:

Rīga dimd, Rīga dimd,
Kas to Rīgu dimdināja?

Vidzemnieku sūra vara,

Pakavoti kumeliņi. 31804.

Balti, balti Rīgas mūri,

Kas tos baltus balināja?
Vidzemnieku balti lini,
Tie tos baltus balināja. 31802, 3.

Rīga balta, Rīga balta,
Kas to baltu balināja?
Kurzemnieku rudzi, mieži,

Sirmi, bēri kumeliņi. 31802.

No ta nu redzam, ka veco Rīgu senie latvieši nav turē-

juši par kādu gluži svešu vācu pilsētu.

Pa daļai pec «Dzimtenes Vēstneša", 1914. Nr. 100.



12. Dažādas naudas mūsu tautas

dziesmās

Krievu Tautas apgaismošanas ministrijas žurnālā 1904. g.

profesors A. Pogodins raksta, ka visdrošākās liecības par lat-

viešu tautas dziesmu vecumu esot dažādās vecās naudas, kas

esot sastopamas daudzās vecās dziesmās. Uz to aizrādījumu

latviešu laikrakstos tika atbildēts, ka visādi vecu naudu no-

saukumi tautas dziesmās esot uzglabājušies tautas mute vel

līdz mūsu dienām, kādēļ tādi par dziesmu vecumu nevarot

liecināt. Ar plašākiem izskaidrojumiem un piemēriem nav to-

mēr pabalstītas ne vienas, nedz arī otras domas. Tā tad šis

jautājums ir palicis neizšķirts, lai gan viņam ir liela nozīme

tautas dziesmu pētīšanā.
Latvieši paši priekš vāciešu ienākšanas Baltijā gan ne-

būs kaluši nekādas naudas. Jau pats vārds ~nauda", kas se-

nāk nozīmēja lopu, liecina, ka bijis reiz laiks, kur lopi latvie-

šiem noderējuši par maiņas līdzekli. Tomēr nav nekādu šaubu,

ka jau priekšvēstures laikos latvieši pirkuši un pārdevuši

preces arī ar sudrabu pēc svara, ar metāla greznuma lietām

un ar citu tautu monētām. Varētu būt, ka priekš vācu ienāk-
šanas latvieši svēruši sudrabu pēc krievu grivnām (grivna).
Grivnai līdzīgs svars bija arī vecā vācu marka (pazīstama no

9. gadu simteņa), no kuras ir cēlušies latviešu vārdi „mārka"
un «mārciņa". Starpība starp šiem vārdiem ir cēlusies tikai

vēlāku, kad mārkas nosaukums pārgāja uz monētu, kuras
svars un vērtība krita arvien zemāku. Vecā vācu marka bija

līdzīga tagadējai pusmārciņai un svēra 16 lotes sudraba. Pēc

Indriķa chronikas ziņām, mārka Baltijā dalīta divos ~o se-

r i n g o s", kuriem piederējusi tāda pati loma, kā tā saukta-

jiem veckrievu „ycepH3b". Pēdējais vārds ir aizņemts no

kādas ģermāņu valodas un nozīmējis vispirms ausuriņķi. Pie

latviešiem un krieviem oserings bijis kāda greznuma lieta un

lietots vel ka nauda augšā minētā sudraba svara vērtībā. Kā
šis oserings saukts latviski un kāda greznuma lieta viņa bijusi
pie latviešiem, par to mums trūkst drošu ziņu. J. Krodznieks
nešaubās, ka ari latviešu oserings bijis auskars. Indriķa

1319*
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chronikas izdevēji turpretī stāsta, ka oseringi esot latviešu

krūšu izgreznojumi jeb lielas saktis ar osim. Vārda tulko-

jums gan runā drīzāk Krodznieka hipotēzei par labu, bet etno-

grāfijas liecības sveras vairāk uz pēdējā izskaidrojuma pusi.
Nav vēl pierādīts, ka latvietes butu nesušas ceturtdal mār-

ciņas smagus sudraba riņķus ausīs, kamēr tautas dziesmās
bieži vien tiek apdziedāts «lielais sudrabs" uz bagātās tau-

tietes krūtim.

Pēc vecās krievu likumu grāmatas «Russkaja pravda'"
grivna dalīta 20 nagatās (nogat), kuras pazīst arī Indriķa
chronikā (nagatae). Šās nagatas būs pazinuši arī latvieši,
tikai nav mums uzglabājušās nekādas tuvākas ziņas par tām.

Pēc Jerna vārdiem, «nevāci" senāk saukuši trīs šilingu un 2

šilingu monētas par ausim un nagatām. Auss laikam gan būs

burtisks tulkojums no «Ore" jeb «Oere".
Vairāk ziņu mums jau ir par vecajām mestru laiku nau-

dām Baltijā, kuras tika kaltas Rīgā līdz bruņenieku ordeņa

valsts sabrukumam (1561. g.). Jau 1211. g. bīskāps Alberts

noteicis vietējās naudas vērtību un labumu un 1225. g. pāvesta

legats Viļums apstiprinājis šo Alberta nolēmumu. Mārkas, ori

un artaugi toreiz vēl bijuši tikai zināmi sudraba svari. Vecākā

nauda, kas Rīgā kalta jau no bīskāpa Alberta laikiem sākot, ir

pfenigs jeb denars, kuru Mancelis tulko latviski par kausu. Tā

kā nu kauss nav aizņemts ne no vācu, ne no krievu, nedz arī

no latīņu valodas, tad viņš ir turams par īstu latviešu vārdu.

Šā vārda izskaidrošanai nav sevišķi jālauza galva ne valod-

niekam, ne etnogrāfam,- ne vēsturniekam. Koka kausi būs

seniem latviešiem noderējuši par mazāko maiņas līdzekli, ka-

mēr lielākas maksāšanas izdarītas parasti ar «naudu" jeb

lopiem. Tādēļ arī kauss būs laikam palicis par mazākās un

vecākās Rīgas naudiņas nosaukumu, kamēr lopi vispirms būs

nozīmējuši lielu naudu un beidzot naudu vispārīgi. Varētu būt,

ka uz pēdējo nozīmes maiņu arī aizrāda izteikums «liela

nauda", kas neretis tiek daudzināta mūsu tautas dziesmās.

Mongolijā šāds stāvoklis ir uzglabājies vēl līdz mūsu dienām.

Vēl tagad pie visiem mongoļiem lopi ir liela nauda, kamēr

mūsu kausu lomu izpilda Bargā drēbes gabali un Chalchā

presētas tējas gabali. Vēl vairāk šādus piemērus atradīsim

vēsture. Baltu tautu kausa nosaukums ir pārgājis nevien pie

krieviem, poļiem, igauņiem un somiem, bet arī pie vāciešiem,

zviedriem, dāņiem un norvēģiem (E. Berneker, Slavisches

Etvmologisches Worterbuch, 594. 1. p.). Tā tad bez šaubām

latvieši bus izgatavojuši daudz kausus, kurus būs iemainījušas
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arī kaimiņu tautas. Tads priekšmets tad arī gluži dabīgi va-

rēja palikt par maiņas līdzekli.

Mārka, kā jau teikts, svērusi vispirms 16 lotes, tad ilgāku

laiku Bun beidzot 7 lotes. Tikai vēl ercbīskapa Jaspara laikos

(1509—1524) sākuši Rīgā kalt markas monētās. Kaltas _naudas
ļaudis vairs nerēķināja pēc svara, kadeļ valdnieki varēja kalt

mazvērtīgākas monētas. Uz šādu naudas lieluma pamazina-

šanu valdniekus spieda ilgie kari un naudas trūkums. Ap
12. un 13. gadu simteni mārka pēc sudraba svara un vērtības

līdzinājusies 8 vēlākiem dālderiem, bet jau 1556. gada pec

Rusova vārdiem Rīgas mārka bijusi vienu ortu CU dāldera)

jeb Lībekas šilingu vērta, kamēr 16. gadu simteņa beigās dāl-

derī rēķināja 4U mārkas. Vēlākā laikā sastopam marku jau

6 grašu jeb 3 kapeiku vērtībā. Vēl 19. gadu simteņa septiņ-
desmitos gados 3 kapeikas neretis sauca par markām.

Mārka jau no seniem laikiem tika dalīta četros vērdiņos
(Ferding), kas arī pēc tulkojuma nozīmē ceturto daļu. Arī šos

vērdiņus sācis kalt par naudu tikai vēl augšā minētais erc-

bīskāps Jaspars. Līdz ar mārku kritusi, zināms, arī vērdiņu
vērtība un nonākusi beidzot līdz 3 grašiem jeb 1 k kapeikām.
19. gadu simteņa septiņdesmitos gados šādus vērdiņus (V!->
kap.) daudzināja tikai vairs veci cilvēki.

Tālāki Rīgas mārka dalīta. 48 un vērdiņš 12 oros (Ore,
Oere). Šis ors varēja pāriet vēlākā ortā, bet kā viņš saukts

latviski, nav mums vairs zināms.

Ļoti dažāda vērtība ir tā sauktajam šķiliņam jeb šķiliņģam
(latīniski solidus). Vācijā senāk mārka dalīta 16 šilingos, Rīgā

no iesākuma 24, tad vēlāki līdz 16. gadu simteņa beigām 36.

Beidzot šķiliņš noslīd par gluži mazvērtīgu kapara naudiņu.

Vācijā šilings vēlāki kalts pfeniga vērtībā, bet arī tādā cenā

drīz novecojis. Baltijā šķiliņš, kā liekas, jau sen ir izzudis

no tautas atmiņas. Vecais Stenders savā vācu-latviešu vārd-

nīcā (507. 1. p.) pieved šādu vācu sakāmu vārdu: „Schilling,
steh auf, lass Pfenning sitzen", šķiliņ', piecelies, lai pfenigs
sed. Stenders to tulko šā: „kam gods pienākas, priekš tā

jāceļas". No tā nu redzam, ka jau Stendera laikos šķiliņš
Kurzeme bija novecojis.

Ori no 1400. līdz 1450. gadam vēl dalīti četros un pēc tam

trijos artavos jeb artaugos (Artige). Tā tad uz mārkas iznāca

senāk 192 un pēc tam 144 artavi. Artavs novecojis vēl agrāki
neka šķiliņš.



Etnogrāfisku r ia,k s,tu krājums

134

Beidzot arī artavi savukārt dalīti 3 pfenigos, kuri, kā jau

minēts, saukti latviski par kausiem. Šis kauss atkal izzudis

no tautas valodas vēl ātrāki par artavu.

Ja jau mārkas, vērdiņi un šķiliņi noslīdēja līdz niecīgām

kapara monētām, tad mazie artavi un kausi vēl drīzāk krita

cenā. Jo mazāka naudas vērtība, jo drīzāk viņa izzūd no

laužu atmiņas. Mancelis vēl daudzina artaugu un kausu, bet

viņa pēcnācēji jau pazīst tikai vairs artavu un to pašu ne-

noteiktā vērtībā. Ap Stendera laikiem noveco šķiliņš, ap

19. gadu simteņa vidu sāk atmest vērdiņu, kuram atkal seko

mārka. Vēl ap 18. gadu simteņa beigām Hūpelis redzējis Bal-

tijā cirkulējam dažas mestru laiku naudiņas, bet jau ar mār-

kas un vērdiņa nosaukumu. Tāpat arī polu un zviedru laikos

šās monētas būs pielīdzinātas poļu un zviedru naudai.

Tā kā jau veci raksti nav mums uzglabājuši pietiekošu
ziņu par tik sarežģītiem un nepastāvīgiem naudas rēķiniem

vecajā Livonijā, tad no tautas dziesmām gan nevarēsim prasīt
daudz liecību par šām naudām. Nav jāaizmirst, ka līdz pār-

ejai uz krievu naudu latviešiem bija jālieto vispirms poļu un

tad vēl zviedru nauda, kuras rēķini arī bija grozīgi un sarež-

ģīti. Tomēr visiem šiem nelabvēlīgiem apstākļiem par spīti
mūsu tautas dziesmās ir vēl uzglabājušās liecības par senās

bruņinieku valsts naudu. Pirmā vieta še pieder vecajai

mārkai.

Es savai paditei
Mārku metu ziepju naudas. 1769.

Tautu dēls lielījās

Mārku devis cepurē. 21642, 1 v.

Šajos piemēros mārka gan nebūs trīs kapeiku_ gabals, bet

vecā bruņenieku nauda. Uz tādu pašu rēķinu zīmējas sekošās

dziesmiņas:

Baliņs savu skaistu masu

Liepāja audzināja;

Tautiets sola simtu marku

Vienas reizes redzējumu. 13655.

Pārdevu māsiņu

Par simtu marku;

Pūriņu nedošu

Bez divi simti. 16658, 2.

Slēdz, māmiņa, klētī meitu

Deviņām atslēgām,
Lai met tautas simtu mārku

Ik uz kletes atslēdziņu. 16849.
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Pēdējās dziesmās ir runa par seno kriena naudu, kadeļ

arī še būs domātas vecās Rīgas markas, nevis triju kapeiku

gabali. Nav arī domājams, ka kapara naudas gabali butu

skaitīti pa simtiem.

Neretis dziesmu marka ir arī maza naudiņa un nav at-

tiecināma uz seniem mestru laikiem.

Pa durvim, pa durvim,

Piecu mārku metējiņ'!
Daldenša metejiņ',
Sēsties galda galiņa! 1796.

Dzerat, meitas, pa stopam,
Pa markai maksājat,

Lai tās mūsu krodzenieces

Drīz bagātas nepaliek. 19877, 2.

Ja jau mārkas vērtību pēc .tautas dziesmām nav viegli

noteikt, tad, zināms, vēl grūtāki ir spriest par vērdiņa vērtību

un vecumu. Vērdiņš, kā jau augšā minēts, nav senāk bijis
skaitāms ne par visai lielu, nedz ari par visai mazu naudu.

Tomēr kādos piemēros, kā liekas, ir uzglabājusies mestru laiku

vērdiņa nozīme.

Tai nebija sudrabiņa
Ne vērdiņa lielumiņa. 21575, sal. 4890, 11;

5226, 2 v.

Solij' man tautu dels

Sieku sīka sudrabiņa;
Kad pievīla, neiedeva

Ne vērdiņa lielumiņa. 15520.

Par VI2 kap. nebūs bijusi dabūjama pat apsudrabota sākts,
kamēr sudraba sākts kapara vērdiņa lielumā nebūs bijusi ne-

kāda lētā. Bet ja minēto dziesmu vērdiņu skaitām par senās

sudraba mārkas ceturto daļu, tad viņas mums tūliņ ir sa-

protamas.

Tāpat ari šķiliņš sekoša piemēra bus veca Rīgas nauda:

Dzeru kunga krodziņā

Villainītes atmetusi;
Lai maksāja tautu dēls

Baltajām šķiliņām. 26956.

Šie baltie šķiliņi gan droši vien būs vecā mestru laiku

sudraba nauda, nevis vēlākā mazvērtīgā kapara naudiņa.

Tautas dziesmas daudzina šķiliņu samērā diezgan bieži. Da-

žos piemēros tomēr redzam, ka šķiliņš un vērdiņš ir gluži maz-

vērtīgas monētas.
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Šķiliņģi, vērdiņi nabagu nauda;

Šķēpaini dālderi pādītes nauda. 1795.

Minētie šķiliņi un vērdiņi, kas tiek saukti par nabagu

naudu un pretī stādīti šķēpainiem dālderiem (pie Stendera:

Albertsthaler), ir atkal bez šaubām vēlāko laiku kaparnieki.

Par poļu un zviedru laikiem lielākā naudas vienība Bal-

tijā ir dālderis, kā krievu laikos saukuši arī rubli. Sudraba

rublis paturējis dāldera nosaukumu vēl līdz 19. gadu simteņa

vidum. Visu to ievērojot, nav nekāds brīnums, ka dālderis ir

visbiežāki daudzinātā nauda mūsu tautas dziesmās. Daudz

variantos mainās dālderis ar mārku. Šādos gadījumos gan

pirmais būs parasti ieviesies pēdējā vietā. Varam viegli sa-

prast pāreju no vecās mārkas uz jaunāko dālderi un no pēdēļā
atkal uz mūsu laiku rubli un dukātu. Turpretī gan tikai izņē-

muma gadījumā sudraba dāldera vietā var būt ielikti vērdiņi,

šķiliņi, mārkas un citas mazas kapara naudiņas. Ja tad nu

dažos gadījumos dālderis bez šaubām ir izspiedis veco marku,

tad tas gluži dabīgi varēja notikt ari daudz citās dziesmās,

kur šī pārmaiņa vairs nav pierādāma. Tā tad nevaram vis

apgalvot, ka visas dziesmas par dālderi ir cēlušās tikai dāl-

dera laikos. Bet ir mums arī droši piemēri, kur ir apdziedāts
pats dālderis un nav vis ielikts citas naudas vietā.

Uz šķiliņa riņķi griezu,
Uz dālderi dancināju. 29657.

Šai dziesmiņai ir daudz variantu, pie kuriem vēl varam

pieskaitīt 24092. un 29591. dziesmiņu, kur visur ir runa pār

dālderi.

Sekoša piemēra dālderis ir šķirts no rubļa.

Jā tu liksi dalderīti,

Mes liksim rubulīti;

Jā tu liksi rubulīti,

Mes liksim pusrubuli. 1597, 1.

Attiecības starp dālderi un rubli atkarājušās no katrrei-

zējā rubļa Heluma un kursa. Pētera Lielā rubļi skaitīti dār-

gāki par ta sauktajiem Alberta dālderiem. Ap 1724. gadu
rublis un dālderis bijuši pilnīgi līdzīgi. Pēc tam pirmais ar-

vien bijis letāks
par_ pēdējo. Ap 18. gadu simteņa beigām,

pec A. V. Hūpeļa vārdiem, dāldera cena svārstījusies starp
115 un 130 kapeikām.

Dālderis dalīts četros ortos, kuri, kā jau teikts, 1556. gada
līdzinājušies vienai Rīgas mārkai. Vēlāki ortā rēķinātas 10
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markas jeb 30 kapeikas. No tautas dziesmām esmu piezī-

mējis tikai līdz divdesmit piemērus par ortu.

Par rozīti ortu ņēmu,

Par magoni pusdaldera. 6447.

Seš' ort' zīde, trīs orf mice,
Div' ort' linte pakaļā. 5615.

Metu ortu Daugavā,
Mazgaj' kājas kumeļam. 29797.

Ortu devu kalējam. 35069.

'Kurzemē pēc poļu rēķina orta vietā nodibinās ģuldis

(Gulden), kurš 18. gadu simtenī līdzinājies trešai dāldera daļai
jeb 30 Alberta grašiem. Bet jau 19. gadu simteņa pašā sā-

kumā ģuldis vairs nav šķirams no orta un tiek rēķināts par

4 pimberiem, jeb 5 zeseriem, jeb 10 mārkām, 20 vērdiņiem,
vai 30 kapeikām. Par guldi esmu ievērojis tikai vienu tautas

dziesmu un arī tur, kā liekas, ģuldis ir ienācis orta vietā.

Sprīdi metu, ģuldi (v. ortu) devu,

Pusdalrera alektī. 1827.

17. un 18. gadu simtenī Polijā, Prūsijā un Kurzemē vēl

cirkulēja tā sauktā timpa. No iesākuma viņa bija piektā dāl-

dera daļa, bet jau Stendera laikos bija noslīdējusi līdz trim

zeseriem jeb 18 kapeikām. Savu nosaukumu timpa dabūjusi

no kāda naudas kalšanas arendatora Andreja Timpfa, kas

dzīvojis 17. gadu simtenī un pirmais laidis šādas naudas klajā.
Timpu esmu ievērojis tikai vienā dziesmas variantā.

Jekaups man timpu sola
...

Ņemšu timpu, iešu līdz. 35110, 1.

Pimberi jeb piecu vērdiņu gabali 19. gadu simteņa sā-

kumā rēķināti par 15 grašiem jeb 7
x

/a kapeikām. Rēķini ar

pimberiem tāpat kā ar vērdiņiem izzūd no ļaužu mutes ap

19. gadu simteņa vidu. Pimberus tautas dziesmas daudzina

gandrīz tāpat kā vērdiņus un šķiliņus, drusku vairāk nekā

ortus.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kam pimbera kažociņš? 26044.

tek uz krodziņu,
lukumiņus locīdams. 27043.

Ziepīšu mārciņa pimberi maksāja. 25665.

19. gadu simteņa sākumā orti jeb ģulži, timpas un pimberi
bijuši sudraba, bet mazākās monētas, kā: zeseri, mārkas, vēr-

diņi, kapeikas un graši — kapara.
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Pimberi, kā jau augšā teikts, dalīti piecos vērdiņos (i1/*

kap.), kui;us tāmnieki saukuši par eidukiem (sai. leišu eidžiu-

kas). Eiduks ir retumis sastopams arī tautas dziesmās.

Krāj, puisīti, sīku naudu

Pa vienam eidukam. 29759.

Divu vērdiņu vērtībā, kā jau minēts, bijušas māršas (6

graši jeb 3 kapeikas), kuru vietā ap Liepāju daudzina arī

diķus. Pēc Folkeļa pie Prūsijas latviešiem diķis (no vācu

Dūttchen, Dūttke) tiekot lietots vēl līdz mūsu dienām. Diķis

ir ieviesies arī kādās retās dziesmās.

Blintenieki, nabadziņi

Malku veda Liepāja.
Dabon diķi vezumā.

Brauc maja kaudamies. 12852

Vērdiņš beidzot vēl dalīts trijos grašos, kuri dziesmās jau
atkal biežāki tiek daudzināti. Zviedru laikos turpretī grasis

bijis 90. dala no dāldera un tādā ziņā dārgāks par vēlāko

kapeiku.

Ap 18. gadu simteni un 19. pirmajā pusē Kurzemē vēl lje-
tots zeseris (6 kapeikas), kas bijis trešā dala no timpas. Šis
zeseris, cik esmu novērojis, ir ieviesies tikai piecos dziesmu

variantos (1486, 1597, 1787, 28409, 33365).
No krievu naudas dziesmas visbiežāki piemin rubļus, ka-

peikas, dukātus un petakus. Ļoti retis vēl top daudzinātas

šādas naudas: dinga, deneška jeb denežiņa, poluška, grive-

niņš, kvarts un papīra nauda. Vispārīgi krievu nauda ir sa-

mērā maz apdziedāta un visvairāk tikai variantos minēta.

Apskatot visas šīs ziņas tuvāk, varēsim arī atbildēt, kāda

loma mūsu tautas dziesmās pieder naudām vispārīgi, un kādu

gaismu pēdējās met uz dziesmu vecumu. Vispirms mums krīt

acīs, ka visvairāk tiek daudzinātas lielas un mazas naudas, bet

daudz retāki tiek minētas vidējas vērtības monētas. No krievu

naudas pirmā vieta pieder rubļiem, kapeikām un petakiem.
Līdz ar zviedru un polu laiku dālderi tiek vēl bieži daudzināti

vērdiņi un šķiliņi. No vecās Rīgas naudas visbiežāki

mārku, kura vispārīgi pēc dāldera ieņem otru vietu. Šī savā-

dība izskaidrojas gluži vienkārši ār mūsu tautas dziesmu liri-

sko dabu. Bagātība tur tiek parasti pretī stādīta nabadzībai,
devība — sīkstumam. Naudas ar vidēju vērtību šim nolūkam

ir retāki vajadzīgas. Šo pretstatu aprakstam nenoder ari no-

vecojuši naudas nosaukumi, kuru vērtību tauta jau ir aizmir-

susi. Tādēļ veco Rīgas naudu izskauž poļu un zviedru nauda,
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kamēr šo vietā sāk ieviesties krievu nauda. Liela pulka mazu

naudiņu no jaunākiem laikiem beidzot galīgi. iznīd_ aizmirstos

Rīgas orus, artavus un kausus. Kausu ir vel uzņēmuši Man-

celis un Elģers savos rakstos, jo garīdznieki vispārīgi turas

pie veciem vārdiem. Bet uz vēlākiem garīgiem rakstiem ir

pārgāj
5, tikai vairs artavs, pie Mancela, kā jau teikts, artaugs.

No garīgiem rakstiem šis vārds ir atkal ieviesies tautas va-

lodā nenoteiktas naudas nozīmē. Mūsu liriskajās tautas dzie-

smās turpretī nenoteikta nauda būtu gluži lieka. Vispārīgi
liriska dzeja jau pēc savas dabas necieš ne nenoteiktības, ne

svešu vārdu.

Daži fakti tomēr liekas nesaskanam ar šādu vispārīgu
kārtību. Vidējās Rīgas naudas, vērdiņš un šķiliņš, ir dziesmās

labi uzglabājušās, bet timpa un ģuldis tiek minēti tikai katrs

pa vienai reizai. Zeseris ir mazāks par pimberi, bet ir sasto-

pams tikai piecos variantos, kamēr pēdējais tiek diezgan bieži

daudzināts. Dālderis ir visbiežāki apdziedātā nauda, bet ģul-
dis ir pazīstams tikai vienā variantā. Šīs savādības atkarājas
no laika apstākļiem. Ar dālderi latvieši iepazinās ap 16. gadu

simteņa otru pusi, kad tautas dziesmu ziedu laiks vēl nebija

beidzies. Tādēļ arī dālderis vēl dabūja nevien, ieviesties

mārkas vietā, bet arī nodibināties vairāk jaunās dziesmās.

Līdz ar dālderi nodibinās arī orts, bet kā jau vidēja nauda

netiek bieži daudzināts. Vērdiņš ar šķiliņu paliek populāri
pēc cenas krišanas un pēc nozīmes un frekvences tuvojas

pimberim._ Oulži, timpas un zeseri izplatās ap 17. gadu sim-

teņa beigām, kad jau lielā dziesmu ražošana bija apklususi.
Tādēļ tad arī nav uzglabājusies līdz mūsu dienām neviena

tautas dziesma, par kuru varētu droši teikt, ka tā taisni sa-

cerēta par kādu no minētām trim naudām, t. i. par ģuldi, timpu

un zeseri.

Tā tad nevaram vis sacīt, ka dažādie naudas nosaukumi

musu tautas dziesmās būtu svarīgākie liecinieki par dziesmu

lielu vecumu. Ļoti svarīgi viņi tomēr paliek dziesmu ziedu
laika beigu noteikšanā.

Pa daļai pēc „Latvijas", 1914, Nr. 100.
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