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Senlatviešu reliģija

1. Ievadam
1

.

Senlatviešu reliģija ir arī viena no tām mūsu latviešu tautas se-

natnes kulturālajām vērtībām, ko celt gaismā ir latviešu vēsturnieka

uzdevums. Šai gadījumā domāju tikai vienu daļu no latviešu tautas

reliģijas vēstures, proti: to latviešu reliģijas attīstības posmu un

reliģiskās dzīves parādību kompleksu, kas valdīja senlatviešu ga-

rīgajā dzīvē kristiānisma ienākšanas laikā, t. i. ap 1200. g. jeb 13.

gs. sākumā. To var saukt par senlatviešu reliģiju vārda šaurākā

nozīmē.

Senlatviešu reliģija, tāpat kā citas pagātnes kultūras nozares, nav

tieši novērojama un aprakstāma, bet tverama rekonstrukcijas ceļā.

Vajadzīgo vielu dod senrakstu ziņas un folkloras materiāli.

2. Senlatviešu reliģijas vēstures avoti.

Senrakstu un dažādu vēsturisku dokumentu ziņas par senlatviešu

reliģiju ir stipri trūcīgas. No 12. un 13. gadsimta dokumentiem un

chronikām iegūstamas sīkas sporādiskas ziņas, kas aprobežojas gan-
drīz tikai ar konstatējumu, ka senlatvieši toreiz ticējuši un kalpojuši
dažādiem dabas spēkiem un parādībām, uzskatījuši savu dzīvi par

atkarīgu no dievību varas un rūpējušies par mirušo apbedīšanu.

Pilnīgākas un noteiktākas ziņas atrodamas 15. un 16. gs. sen-

rakstos, bet tās tikai pa daļai tieši attiecināmas uz senlatviešiem. To-

reizējās literārās autoritātes lielāko tiesu nenorobežoja stingri latviešus,

leišus, prūšus un pat viņu tuvākos austrumu kaimiņus citu no cita,

un tā jau 16. gs. sākās kļūmīga reliģijas mistrošanas prakse — pār-
nest uz senlatviešiem arī tādas reliģiskās dzīves parādības, kas viņos

pašos nebij nemaz novērotas, bet tikai kaimiņos zināmas
2

.
Visvēr-

tīgākie liecinieki ir jezuītu gadskārtējie ziņojumi par Rīgas kollē-

ģijas darbību, īpaši pātera J. Stribinga (Stribingius) ziņojums par

misijas ceļojumu Rēzeknes un Ludzas apriņķī 1606. g., un tad Kur-

zemes superintendenta P. Einhorna „Wiederlegung der Abgotterev
etc.", 1627., un „Historia Lettica, das ist Beschreibung der Lettischen

Nation etc", 1649. g. Interesantas liecības ir atrodamas arī 17. un 18.

gs. baznīcas vīzitāciju protokolos un baznīcu chronikās
3.

Ļoti plašs senrakstu ziņu sakopojums atrodams V. Mannharta

(W. Mannhardt) grāmatā „Letto-Preussische Gotterlehre" (Latv. lite-

rāriskās biedrības magazīna, XXI), 1936., 674 lapaspuses. Daļu no

tām, proti 16. gs. un 17. gs. sākuma senrakstu tulkojumus, sniedz

A. Spekke savā grāmatā „Latvieši un Livonija 16. gs.", 1935. g., no-

daļā „Dažas liecības par latviešu ticējumiem un kultiem," pa daļai
jau izmantodams Mannhartu. Mannharta dati izmantoti arī K. Strau-

berga rakstā par „Latvju mitoloģiju" (Latv. konv. vārdn. XI sējumā).
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Viss senrakstu materiāls rūpīgi jāsijā un jāpārbauda, iekams to

var iestrādāt senlatviešu reliģijas celtnē. Jāpatur arī acīs, ka laikā

no 13. gs. līdz 16. un vēl 18. gs. daudz kas var būt tālāk attīstījies
un pieņēmis citu veidu, nekā tas bij 13. gs. Pret kaimiņu tautu mi-

toloģiju un kultu aprakstiem jābūt ļoti uzmanīgam un atturīgam; tos

var izlietot radniecīgu senlatviešu reliģijas parādību izskaidrošanai,
bet nedrīkst pārnest neko uz latviešu pagātni, ja nav nemaz tiešu

empīrisku pieturas punktu.
Otrs, plašāks un pilnīgāks senlatviešu reliģijas vēstures avots ir

latviešu folklora, īpaši tautas dziesmas un ticējumi. Bet šo ziņu iz-

mantošana un apstrādāšana nav viegla. Trūkst jebkādu tiešu chro-

noloģisku pieturas punktu4

.
Viss vielas vairums, ar pavisam niecī-

giem izņēmumiem, uzrakstīts 19. un 20. gs., tā tad atradies gadu
simtus kristiānisma ietekmē. Ar lielu drošību var teikt, ka latviešu

folklorā neizpaužas vairs senlatviešu reliģija tīrā veidā, bet sajau-
kumā un mistrojumā ar vulgāriem kristiānisma elementiem, g. k.

aizguvumiem no Romas katolisma. Šo veidojumu var raksturot

īsumā kā Dieviņa un Mīļās Māras reliģiju ar pagāniskas kristīgas
maģijas praksi

5

. Arī pašu latviešu ticējumi par sevi pagājušos gadsimtos

attīstījušies un mainījušies.
Lai rastu vielu senlatviešu reliģijai šā raksta nospraustajā šaurā-

kajā nozīmē, rūpīgi jāatšķir jeb jānoloba kristīgo gadsimtu pārveido-

jumi un papildinājumi. Pāri palikušais materiāls nevien jākārto lie-

tišķās grupās, bet arī jāsadala pa laikmetiskiem slāņiem, nošķirojot
pirmatnīgo no vēlākajiem attīstības posmiem. Šis darbs ir tikko labi

iesākts. Trūkst pat sistēmatizēta ticējumu (māņu) sakopojuma un

izdevuma, un pagaidām jāpietiek ar Dienas Lapas etnogrāfiskajiem
pielikumiem, dažiem gadījuma publicējumiem un vēl neiespiestajiem
Folkloras krātuves un prof. P. Smita krājumiem.

Pēdējā laikā pastiprinātie archaioloģiskie pētījumi (izrakumi) sāk

dot arī no savas puses vielu reliģijas vēsturei. Pašlaik gan var atzī-

mēt tikai kapeņu izrakumus un celtņu ziedojumus Talsu pilskalnā.

3. Senlatviešu reliģijas vēstures un mītoloģijas pētniecība.

Mēģinājumi attēlot senlatviešu reliģiju ir jau diezgan seni. P. Ein-

horna Reformatio Gentis Letticae m Ducatu Curlandiae (1636.) ap-

skata 7 nodaļās latviešu elku kalpību, īpatnējos ziedojumus, pagā-
niskos svētkus, pūķu māņus, apbedīšanu un dvēseļu mielastus. Viņa
Historia Lettica etc. (1649.) pastāsta 3. un 4. nodaļā par senlatviešu

elku kultiem un svētkiem, 13. nodaļā par mirušo kultu un vēl citās

vietās arī šo to par senlatviešu reliģiju 6

.

Tad 18. gs. pastiprinājās interese par senlatviešu reliģiju, un ar

to nodarbojās, piemēram, daži nezināma autora (K. Hardera?) raksti

laikrakstā Gelehrte Beitrāge zu dem Rigischen Anzeiger 1761. un

1764. g.; tad J. Lange savā vārdnīcā (1777.) un G. F. Stenders savas

latviešu gramatikas otra izdevuma pielikumā (1783.). Arī A. V. Hū-

pelis (Hupel) ir sakopojis savā Topographische Nachrichten von Lief-

und Ehstland (2 sēj., 1774. un 1777. g.) dažas ziņas par senlatviešu re-

liģiju, proti I sējumā 149. ss. lpp. Vēl 19. gs. Baltijas laikraksti mēdz

šad un tad atgriezties pie senlatviešu reliģijas jautājumiem, bet no-
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zīme visiem šiem rakstiem ir tikai likdaudz, ciktāl tie atstāsta tiešus

novērojumus un ievāktas ziņas.
Lielāka vērtība ir jau tiem darbiem, kas sāka lietpratīgāk izman-

tot jaunsavāktos folkloras materiālus. V. Mannharta (W. Mannhardt)
Die lettischen Sonnenmvthen (Zeitschrift fūr Ethnologie, 1875) pa-

rādījās arī latviski K. Kalniņa atreferējumā Rīgas Latv. biedrības Zi-

nību komisijas krājumā 1876. g. H. Visendorfs savā Notēs sur la

Mvthologie des Lataviennes (latv. Austrumā 1893. un arī atsevišķā no-

vilkumā ~Ziņas par Lataviešu ticību", 16. lpp.) interesējās tikai par

mitoloģiju, bet J. Lautenbachs pēc zināmiem priekšdarbiem par atse-

višķiem mitoloģijas jautājumiem, kas iespiesti RLB Zinību komi-

sijas krājumos (IV, VIII, IX un XII), beidzot publicēja arī plašāku
darbu par senlatviešu reliģiju: Ueber die Religion der Letten (Magaz.
XX, 2). 1901. g. /?. Auniņš (Auning) publicējis visumā diezgan rūpī-

gus pētījumus mitoloģijā: Ueber den lettischen Drachenmvthus (Ma-

gazin XIX, 1, 1891) un Beitrāge z. Uhsiņ-Mythus (turp. XX, 3, 1905).
Vislielākā pozitīvā nozīme priekš Kr. Barona Latvju dainu izdošanas

bij tomēr K. Kasparsona rakstiem ~Mūsu senču dvēseles" un ~Mežs

un lauks" (krājumā Pūrs I un II), 1891. un 1892. (nepieņemams
autora vienpusīgais animisma viedoklis) un par visām lietām L. Bēr-

ziņa rakstam ~Dievs latviešu mitoloģijā" (Austrumā 1900.). Zināmā

mērā noslēdz šo posmu latviešu mitoloģijas skice Konversācijas vārdnī-

cas 111 sēj. (1908.), 2345.—2350. lpp., ko pēc E. Voltefa uzmetuma ga-

līgi izstrādājis M. Arons. Tai blakus nostājās drīz vien arī R. Klaustiņš
ar saviem uzskatiem par senlatviešu reliģijas attīstības gaitu, kas iepīti

viņa populārzinātniskajā skicējumā „Latvju ģimene tautas dziesmās"

(grāmatā „Bārenīte un mātes meita", RLB Der. grām. nod. izd., 1910.).
Bet šiem uzskatiem mazāka paliekama vērtība. Senlatviešu reliģijas
attīstība ir lielā mērā patvarīgi konstruēta, liekot pamatos divi apšau
bāmus principus: vienpusīgo animismu (~Senču kults ir visas reliģijas
iesākums", 85. lpp.) un bāreņu (!) nodibināto ~vispārcilvēcīgo ticību"

(104. s. lpp.). *

Pilna mera objektīvas zinātnes hmenī nostājas P. Šmits ar savu

Latviešu mitoloģiju (1918.. 1926.-2). Šis darbs ir ieturēts folkloras pēt-
niecības, bet nevis reliģijas vēstures plāksnē. Autors rūpīgi savācis un

sistēmatizējis plašu vielu, kam tuvāks jeb tālāks sakars ar latviešu

mitoloģiju, bet atturējies no sakārtošanas vēsturiskā ģenētiskā gaitā;

pa starpām gan šķirotas arī vecākās un jaunākās parādības un raksiu

roti kristīgie katoliskie elementi. Senlatviešu reliģijas vēsturi Šmits

nav gribējis rakstīt. Otra izdevuma priekšvārdos viņš paskaidro, ka

tīšām esot izlaidis ceremoniju sīkumus, par ko materiāli atrodami

māņu krājumos (3. lpp.).

Rosīgs ir bijis M. Bruņenieks, kas nācis klajā ar veselu rakstu

virkni: „Māra — Laimiņa" (Izgl. Min. Mēnešr. 1926. II), „Jāņi —

auglības svētki — skats senlatviešu panteismā" (turp. 1928. I), Zie-
massvētki — dvēseļu jeb gariņu svētki" (turp. 1931. I). Noslēdz pagai-
dām viņa pētījumus raksts „Senlatviešu reliģiskais pasaules uzskats"

(Daugavā 1930. I). Šā čaklā pētnieka darba nozīmi samazina gandrīz
līd*-4«inimam viņa vienpusīgā turēšanās pie t. s. animisma. Sekojot Dž.

Teiloram un H. Spenseram, viņš visu reliģiju un mitoloģiju atvasina

no kulta. Noteikti viņš noliedz senlatviešos dabas kultu. At-

sevišķās mītiskās būtnes viņš steidzas identificēt savā starpā un beidzot
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nonāk pie viena vīriešu kārtas dieviņa — Vecā tēva, mirušā mājas
teva un pie vienas sieviešu kārtas dievības — Laimas jeb Māras

resp
mirušas mājas mates-saimnieces.

'

Savos aprakstos Bruņenieks no vienas puses netiek nemaz lāgā ārā
no pirmatnīgiem uzskatiem, bet no otras puses iedzejo visās parādībās
senlatviešiem svešo panteismu, kas vispār nemaz neiederas topošas un

;kūsājošas ražīgas kultūras dzīves atmosfairā, bet ir jau kultūras pārsāti-
najuma produkts un deģenerācijas parādība (sk. tālāk 52 lpp ) Visus
svētkus viņš pārvērš par veļu svētkiem: viņš atrod „veju godināšanu kā

jpamatu Miķeļos, Mārtiņos, Ziemsvētku laikā, Vastlāvjos un arī Jāņos
Bruņenieks ar pilnu krūti aizstāv arī uzskatu, ka Māra bijusi

„sena latviešu būtne". Viņš apgalvo: ..Pierādījumu tagad tikdaud/
un tie tik noteikti, ka tikai ietiepība vēl var pastāvēt pie agrākiem
uzskatiem proti, ka Māra ir katoļu baznīcas „jaunava Marija" īpat-
nēja latviskā veidojumā7

.
No seno indiešu (aunā gara Māra viņš

redz taisnu attīstības līniju līdz mūsu Mārai - senlatviešu labajai
mājas sardzei. Mazknevu un krievu Mara (mājas gars, ļauns gars, ra-
gana) un vācu Mahr, Mahrf (lietuvēns) un citi līdzīgi vārdi esot šie
pierādījumi, ka arī pie latviešiem Māra bijusi sākumā ļauns gars, bet

-2VZ
lf S Par mi,U mājas sarSu

-
Dažas dziesmās vēl pa-

spīdot „Maras pazemes ļaunais raksturs". Bet šī hipotēze var turēties
tikai kopa ar visu Bruņenieka veļu monopolu. Māras „mājas mātes"
raksturs ir Bruņeniekam tikpat grūti pierādāms, kā E. Melngailim
MaF as saistīšana ar ūdeni un E. Brastiņam viņas identificēšana arZemes mati jeb Pasaules māti. Vispār kā attiecīgo parādību faino
menologija, ta arī nosaukumu etimoloģija neatbalsta Māras piesavi-
nāšanu senlatviešu mitoloģijai priekš katolisma ietekmes8

.
Ļauno

Māras raksturu atsevišķās tautas dziesmās var ticamāk
par Bruņe-

nieka teorijām izskaidrot ar luterisko mācītāju polemiku pret folklo-
ras Maru kura viņi redzēja, tāpat kā citās senlatviešu mātēs, „rechte
Teufel und bose Geister" (P. Einhorn).

Ļoti patvarīgi rīkojas senlatviešu mitoloģijas rekonstrukcijā diev-
tup ar E. Brastiņu priekšgalā. Tas sakāms tiklab par trijotnes —

Dieva, Maras un Laimas — izvirzīšanu mitoloģiskās sistēmas virsotnē
ka ari par daudziem citiem atsevišķiem apgalvojumiem, ko viņi mē-
ģina pamatot te līdzīgi skanošos vārdos dažādās valodās, te aiz matiem
pievilktas analoģijas no salīdzināmās reliģiju vēstures9. It īpaši kļū-
mīga ir Māras un Laimas izolēšana un principiāla daudzdievības no-
liegšana Bet (fcevtupi mitoloģiskajām iedomām nav zinātnes sank-
cijas Vienu otru vērtīgu aizrādījumu nomāc patvarīgi, nepamatoti
apgalvojumi un dogmatiskas deklarācijas. — Līdz ar dievtmu mitolo-
ģisko sistēmu krīt arī viņu teorijas par Dieva, MāF as un Laimas svēt-
zīmem Zināms, neviens nedomā apstrīdēt E. Brastiņa un J. Bīnes
uzradītos un aprakstītos senlatviešu rakstu elementus un nevarēs no-
liegt ari mazākais pa daļai, šādu rakstu simbolisko un maģisko no-
zīmi, bet nav nekāda pamata runāt par Dieva debess zīmēm, Māras

līkločiem, Laimas skujiņām un Pērkona krustiem, iekams nav nepār-
protami un neapšaubāmi pierādīts šo mitoloģisko būtņu bijums un

rakstuzīmlm" U noskaidroti vinu sakari ar attiecīgajām

No jaunākā laika darbiem senlatviešu mitoloģijā vēl pelna atzi-
nību raksts „Dievs latviešu tautas dziesmās" (Latv. literāt.
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vest., I), kas sniedz pārdomātus vērtīgus atzinumus par tautas dziesmu

Dievu, gan bez jebkāda reliģijvēsturiska aspekta. Atzīmēsim tikai di-
vus: 1) Debesu Dievu sauc par Dieviņu, bet dieviņi (veļi) nekad nav

saukti par dieviem, 2) izteiciens „Dievu Dievs" visdabiskāk izskaid-

rojams ka jēdziena pastiprinājums, darināts pēc parauga krūšu krū-

tīm, malu malām (172. un 174. lpp.). V. Maldoņa raksts „Dievs, der
Gott der lettischen Volkstraditionen" (Studia theologica I, 1935) ir

plaši iecerēts un uz čaklām studijām pamatots, bet pieviļ reliģijvēstur-
nieku ar dažu labu patvarīgu tautas dziesmu tulkojumu un nepama-
totu secinājumu, bet it īpaši ar dīvainu tendenci nomākt senlatviešu

politeismu un konstruēt kaut kādu īpatnēju monoteisma veidu, kas
visas atsevišķās dievības nostāda par vienīgā augstākā Dieva gribas
paudējiem. Bet tas ir mākslīgi konstruētas sistēmatizācijas ražojums,
tads pats pārpratums, kādu rada lasītājos pirmais autora teikums:

„Die lettische Folklore kennt keine Gotter, sie hat nur einen einzigen
Gott mit der Bezeichnung dievs". Noklusēts fakts, ka senlatviešiem
Dievs bijis ne sugas vārds, bet īpašvārds, ko kristīgie misionāri
sava laika pārņēmuši kristīgās baznīcas valodā kristīgā Dieva apzīmē-
šanai (līdzīga kārtā izmantots somu un igauņu Jumala un arī vēl

tagad dažu pirmatnējo tautu augstāko dievību apzīmējumi). Bet tas
taču nedod iemesla runāt par senlatviešu viendievību, jo šai vārdā
dievs ir jau sugas vārds un tā lietošana rada nepareizu uzskatu, it kā
senie latvieši nebūtu pazinuši blakus vienam Dievam nekādas citas
dievības. Arī L. Bērziņš (o. c. 174. lpp.) izteicas „par labu viendievī-

bai", bet paradoksa nozīmē, gribēdams uzsvērt, ka latvieši tikai vienu
būtni saukuši par Dievu. — Kad un kā tad latvju viendievība radās?

Lai varētu pārredzēt senlatviešu reliģijas vēsturi vārda plašākajā
nozīme, proti, visas senlatviešu reliģijas attīstības gaitu, jāveic vēl
daudz nepieciešamu priekšdarbu. Monogrāfiskos pētījumos jālūko
dabūt pārskatu par atsevišķām reliģijas nozarēm un uzskatu attīs-
tības gaitu šais nozarēs. Un blakus P. Šmita Latviešu mitoloģijas at-

tiecīgajam nodaļām tadu pētījumu vēl samērā maz. Tāpēc arī vēl
trūkst drošas vispusīgas empīriskas bāzes tamlīdzīgiem kopskatiem,
kādus mēģinājuši dot Bruņenieks un Maldonis. Bet zināma rosība, it

īpaši pēdējos gados, jau paspējusi arī daudz ko noskaidrot.
Gandrīz pavisam atstāta novārtā senlatviešu dabas it

īpaši_ svarīgie auglības kulti. Esmu iesācis jau
plašāku darbu par senlatviešu druvas kultu un ar to sakarā esošiem
svētības (gausas) ticējumiem un ceru to drīzumā nobeigt11

. Līdz šim
jau gūti paliekami pētījumu rezultāti dažos jautājumos par debesu
dievībām. Bez jau minētajiem diviem L. Bērziņa rakstiem un attie-

cīgajam nodaļām P. Šmita Latviešu mitoloģijā vēl debesu un gaismas
dievībām veltīti E. Zicāna pētījumi: Die Hochzeit der Sonne und des
Mondes m der lettischen Mythologie (Studia theologica I, 1935.) un
Latviešu tradicija par garo pupu un ar to saistītie mitoloģiskie priekš-
stati (IMM. 1936., II sēj., 224.-232. un 352.-357. lpp.). Šai sakarā
minami arī V. Sinaisķa poētiskie dabas vērojumi" (Latvju
tautas dainas I, 1928., 449.-464. lpp.), kur līdzās dažādiem asprātīgiem
un vērtīgiem norādījumiem ir arī diezgan daudz skaidras fantāzijas,
pat seno astroloģiju garā darināti zīmējumi. Bet vispār šis darbs no-

der pārbaudījumam, vai un ciktāl drīkst meklēt un var arī atrast
latviešu tautas dziesmās astrālus motīvus.
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E. Rumbas licenciāta disertācija par senlatviešu māšu kultu un

viņa habilitācijas raksts par Māru palikuši neiespiesti; par „Māru"

viņam iespiests tikai īsāks raksts Latv. konversācijas vārdnīcā XIII,
25756.—58. slējā. Bet ar visu šo ciklu stāv zināmā sakarā arī viņa
nule iespiestais darbs „Latviešu dievība Laima" (IMM. 1936., II sēj.,
1.—22., 232.-245. un 367.-377. lpp.), kas pārskatāmi sistēmatizē visu

vielu un interesanti apgaismo to no reliģiju vēstures viedokļa. Salī-

dzinot šo darbu ar 1894. g. publicēto J. Lautenbacha rakstu „Par lik-

teņa dievībām jeb trim Laimiņām" (RLB Zin. kom. rakstu krāj. IX,
1.—22. lpp.), varam vērot, ciktāl esam tikuši uz priekšu latviešu mito-

loģijā — pāri arī M. Bruņenieka „Mārai — Laimiņai" (1926. g.).
Diezgan plaši noskaidrots senlatviešu dvēseļu kults, par ko arī

uzglabājies visvairāk senu liecību, īpaši par dvēseļu mielošanu. Sk.

ziņas V. Mannharta „Latviešu-Prūšu mitoloģijā" un A. Švābes rakstu

„Dvēseļu mielasts" Latv. konvers. vārdnīcā 111 sēj., 6117.—6119. lpp.;
citi raksti minēti 7. nodaļā.

No senlatviešu gadskārtējiem svētkiem agrāk visvairāk vērības

parādīja Jāņiem un Dievainēm. P. Šmits, rakstīdams par „seno laiku

svētkiem" (Latv. mītol. 1926.-
2

,
88.—92. lpp.), arī kavējas gandrīz tikai

pie Jāņiem vien. Citi svētki viņam ietelp nodaļā „Tagadējie svētki"

(92.—99. lpp. turp.) un Dievaines — veļu viņas saules dzīves aprakstā
(turp., 60. lpp.). Jaunākā laikā visu svētku ciklu mēģinājis rak-

sturot J. Lautenbachs savā „Gada mvthus jeb senlatviešu svētki un

svinamās dienas" (viņa Latv. literāt. vēst. 2., 1928., 108.—259. lpp.); bet

plašais darbs noder tikai par vielas sakopojumu. M. Bruņenieks (sk.
augšā 47. lpp.) aprakstījis Jāņus un Ziemsvētkus. Atsevišķi var minēt

vēl J. A. Jansona „Uz kā pamatojas mūsu traģēdijas sākumi Jāņos un

Dievainēs?" (Fil. b-bas rakstos VI, 1926.) un L. Bērziņa „Gada mīti

un Dievu kults — Dievaines" (Latv. liter. vēst. I, 1935, 222.—225.

lpp.), „Ziemassvētki senāk un tagad" un „Senās lieldienas" („Ceļos"
VII, 1936., 84.-89. un 164.—171. lpp.).

Pēdējā laikā radušies pētījumi arī par senlatviešu dzimtas svēt-

kiem jeb godiem. J. Lautenbachs savā literātūras vēsturē ir apstrā-
dājis tikai „radības, krustības un kas ar tām sakarā" (345.—449.

lpp.). L. Bērziņš, gan ar īpašu (drāmatisku momentu meklēšanas)
aspektu apskata kāzas (Latv. liter. vēst. I, 1935., 226.—233. lpp.).
P. Šmits aprakstījis visus dzimtas godus „Latvju tautas dainās": Kris-

tības — I sēj., 1928. g., lpp.; Precības un derības — VI,
1930. g., 343.-353. lpp.; Seno latviešu vedības — VII, 1931. g.,
163.—173. lpp.; Seno latviešu kāzas — VIII, 1931. g., 5.—16. lpp. un

Miršanu un bēres — X, 1932. g., 769.—788. lpp. Izņemot rakstu par

kristībām, P. Šmits visos citos rāda arī godu vēsturisko attīstību.

Godus zināmā laikmetā, proti, 18. gs. pirmajā pusē, ar dokumentu

datiem apgaismo L. Adamovičs savā jau minētajā darbā
12

.

Senlatviešu reliģiskajiem kultiem vēl nav vispārīgas monogrāfijas.
Edite Kurce sastādījusi kulta vietu sarakstu (Edith Kurtz — Verzeich-

nis alter Kultstātten m Lettland — kopojumā Mitteilungen aus der

livl. Geschichte XXII Bd., 1924, 47.—119. lpp.). Ed. Sturms piegriezies
„Elka kalniem un pilskalniem Kursā" (Pagātne un tagadne I, 1936. g.,
82.—102. lpp.). Kulta vietu kartes pēc E. Kurces sastādījis K. Ander-

manis, un tās iespiestas Latv. konversāc. vārdnīcā XI sēj. kā pielikumi
pie K. Strauberga raksta „Latvju mitoloģija" (21708.—21752. slejā),



51

kas vēl pelna ievērību arī ar to, ka tur pa daļai iestrādāti Folkloras

krātuves nepublicētie materiāli. Atsevišķus rakstus par mitoloģijas jau-
tājumiem Latv. konversāc. vārdnīcā rakstījuši A. Švābe, K. Straubergs,

Edg. Rumba un L. Adamovičs.

Tomēr ar visu šo diezgan bagātīgo ražu nepieciešamie priekšdarbi
vēl nav veikti pilnos apmēros. Mēģinājumu attēlot senlatviešu reliģiju
drīkst pagaidām uzsākt tikai ar daudziem iebildumiem. Esmu to darī-

jis kopš 1923. g. rudens jau vairākkārt savās lekcijās universitātē Lat-

vijas baznīcas vēstures ievadā un atsevišķus atzinumus izmantojis arī

savā vidusskolām sarakstītajā „levadā vispārīgā reliģiju vēsturē"

(grāmatā „Ceļā uz pilnību", 1929., 1934.-2). Sarakstot Latv. konvers.

vārdnīcai rakstu par ~Latvju baznīcas vēsturi", liku ievadā arī mēģi-
nājumu rekonstruēt ~senlatvju reliģisko dzīvi 13. gs. sākumā" (XI sēj.,
21522.—28. slejā). Tagad dodu plašāku tēlojumu. Bet kā agrāk, tā

arī tagad labi apzinos darba nepilnības. Nedomāju arī ķerties klāt

pie vispārīgas senlatviešu reliģijas vēstures, bet tikai pie viena laik-

meta, proti, senlatviešu reliģiskās dzīves un uzskatu pasaules 13. gs.

sākumā. Neapskatīšu arī visas šā posma parādības vienādā plašumā
un pilnībā, bet centīšos tikai neizlaist neko svarīgu. Vēsturiskas iz-

pratnes dēļ gan nāksies vienā otrā gadījumā aizķert arī agrākās un

vēlākās parādības.
Stingras vēsturiskas chronoloģijas vietā reliģiju vēsturei bieži

jāapmierinās ar agrāku un vēlāku slāņu nošķiršanu un mitoloģijas
struktūras psīcholoģiju. Tāpēc arī zināmu reliģisku uzskatu kom-

pleksu piedēvēšana senlatviešu dzīvei 13. gs. sākumā ir dažā ziņā
diezgan problēmatiska. Visu to, kas uzrakstītajā folklorā paliek pāri,
kad izslēdzam tiešos aizguvumus no kristietības, nevar taču attiecināt

uz laiku priekš latviešu iepazīšanās ar kristīgo ticību. Droša ir lieta,
ka latviešu reliģiskajās atziņās un kulta praksē laikā no 13. gs. līdz

19. gs. notikusi zināma iekšēja attīstība. Tās virziens un gaita arī

prasa atsevišķus pētījumus, kas līdz šim nav vēl pienācīgi veikti.

Senlatviešu reliģijas elementi savā lielajā visumā un būtībā ir rad-

niecīgi citu tautu, īpaši zemkopības kultūras tautu reliģiskās dzīves

parādībām. Vispār pēdējā laikā mēdz pārspīlētā kārtā uzsvērt nācio-

nālās īpatnības, arī reliģijās. Zināms, latviešu zemes un tautas īpat-
nējais raksturs ir izpaudies arī latviešu reliģijā, bet ne tādā veidā un

mērā, ka varētu runāt par to kā par kaut ko pavisam ārkārtēju.

4. Latviešu dvēseles reliģiskās kustības.

Reliģija pētnieka acij parādās kā sarežģīta un daudzpusīga
cilvēka gara dzīves parādība. Tā aizķer visas cilvēka dvēseles spējas:
jūtas, domas un gribu. Tā aptvēra savā laikā visu cilvēka kultūras

dzīvi, un tikai pēdējos gadsimtos notikusi dažādu, pēc būtības īpatnēju
materiālās kultūras un gara dzīves nozaru atraisīšanās no reliģijas
aizbildnības un virskundzības.

Nepilnīgi un pārprotami ir norādījumi, ka reliģijā svarīgie ele-

menti ir kults, dogma un mīts (tā arī K. Straubergs Latv. konv. vārd-

nīcā XI rakstā par Latvju mitoloģiju). Te trūkst vēl paša reliģijas
kodola — reliģiskā pārdzīvojuma jeb reliģisko jūtu kustības. Tur-

pretim nostādīti blakus divi elementi: dogma un mīts, kas nebūt nav

visās reliģijās vienmēr sastopami. Mīts un dogma ir īpaši reliģijas mā-

4«
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čības veidi, tā tad cilvēka atziņas darbības ražojumi reliģijas plāksnē,
īsi sakot, mīts ir reliģijas mācība simbolos, tēlos un ainās, bet dogma
— jēdzieniskajā uztverē. Mīts ir dzejiskas fantāzijas secinājums no

reliģiskās pieredzes, bet dogma jau abstrahējošās domāšanas auglis.
Pie tam ne mīts, ne dogma nav pirmatnīgi reliģijas izpausmes veidi.

Ir nevien priekšdogmatisks, bet arī priekšmītisks laikmets reliģiju
vēsturē. Mīti vārda īstajā nozīmē ir nostāsti par dieviem un viņu dar-

bību un var attīstīties tikai tad, kad ir jau radušies priekšstati par

dieviem kā cilvēkveidīgām personiskām būtnēm. Dogmas rodas tikai

līdz ar filosofiskās domāšanas attīstību un tāpēc zemākajās reliģijas
formās nav sastopamas. Augstākās reliģijas turpretim, veidojot dog-

mas, tiecas pacelties pāri mitoloģiskajai uztverei (sk. manu rakstu

„Mīts" Latv. konvers. vārdn. XIV. sēj., 27465.—67. sl.). — Jāatzīmē,

ka pie reliģijas pieder arī zināmi sabiedriski organizātoriski elementi

un reliģiskas tikumiskas paražas.
Reliģiskā pārdzīvojuma būti modernā reliģijas psīcholoģija sa-

skata svētuma izjūtā, kas rodas cilvēkā, viņam nākot sakarā ar nūmi-

nozo, kas te baiguma un noslēpumainības, te varenības un majestā-
tiskuma, te enerģijas un dzīvības spēka pilns nostājas viņa priekšā

13

.

V. Maldonis domājas atradis latviešu folklorā svētuma jēdzienam
7 dažādas pazīmes: svinīgums, sakāpināts sasprindzinājums, ražīgums,

briedīgums, daiļums, darba tikums un gaišums; pie tam viņš apgalvo,
ka briedīguma jēdzienu reliģijas psīchologi līdz šim neesot novēro-

juši 14

.
Iznāk, it kā tas būtu kaut kas tipiski latvisks. Neielaižoties

plašākā un dziļākā šā norādījuma analizē, man tomēr jāaizrāda, ka

visu šo elementu apvienošana iekļauj reliģijas aplokā arī aistētiku

(daiļumu) un ētiku (darba tikumu), kas liecina par reliģijas dominē-

jošo lomu senlatviešu gara dzīvē. Briedīguma izcelšanai neredzu gan

īsta pamata, jo briedīguma jēdziens stāv visciešākā sakarā ar ražī-

gumu un abi kopā tie ir viena un tā paša auglības un gausas (svētī-

bas) spēka izpaudumi; tikai viens kvantitātivā un otrs kvalitātīvā ziņā.
Latviešu dvēseles kustības reliģiskā dzīvē vēl nav visā pilnībā un

noteikti izpētītas. Tāpēc man jāuzskata savi tālākie apgalvojumi vai-

rāk par intuitīviem minējumiem nekā par pierādītiem atzinumiem.

Līdzīgi spriež A. Vītols „Latviešu reliģiskā īpatnība v. t. t." (Ceļā 1937,

13. ss. lpp.)
Latvietis tuvojas svētumam, nūminozajam (noslēpumainiem pār-

dabiskiem spēkiem un dievībai), šķiet, prātīgi cilvēciski, varētu arī

teikt — racionāli. Latviešu reliģiskajā dzīvē nav vietas metafiziskiem

prātojumiem un dogmām, nav tur arī mistikas — nodziļināšanās dvē-

seles jūtu dziļumos un tieksmes intuitīvi ekstatiski (ārpus parastās
dzīves attieksmēm) apvienoties ar visumu un dievību. Latvieša attie-

cībās pret dabu izpaužas organiskas sakarības un tuvuma apziņa, kas

izaugusi dzīves un darbu attiecībās. Šī tuvuma apziņa ir vientiesīga,
radusies pirmatnīgā cilvēka mentālitātē, ko mēdz raksturot ar vārdu

preloģisks. Tā apdzīvina, apveltī ar dzīvu apzinīgu gribu visus priekš-
metus, ar ko cilvēks nāk sakarā. Latvietis uztver lietas aistētiskā

skatījumā un pieiet tām ar bagātu fantāziju. Bet tāds uztvērums stāv

tālu filosofiskam panteismam, kas redz vienu un to pašu bezperso-
nisku dievišķu spēku visā dabā un katrā atsevišķajā tās parādībā.
Panteisms ir kultūras paguruma parādība un iet roku rokā ar atsacī-

šanos no īstenības jēgas; bet filosofiska refleksija un dzīves apni-
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kums stāv senlatviešu darba kultūras rosībai un dzīves gribai un

priekam tikpat tālu kā vakara krēsla rīta ausmai. Dažkārt dzirdē-

tajam apgalvojumam, ka panteisms būtu raksturīgs āriešu pasaules

uzskatam pretstatā pret orientāliski semītisko teismu, ir īstenība pa-

visam apšaubāmi pamati. Tāpēc, ka modernam, vienpusīgi dabzinat-

niski izglītotam cilvēkam panteisms ir parocīgāks neka teisms, tapec

vien nedrīkst uzspiest to arī mūsu senčiem un senariešiem. Līdz ar

to jānoraida arī Bruņenieka animistiskais panteisms, kas redz visas

radības vienības un visas dabas harmonijas pamatos mirušo dvēseļu

darbību: „Katrā zālītē, katrā puķītē, katra labības stādiņa ieplūst, dvē-

seles radošais spēks, tāpat kā to redz Ēģiptes velaku laiku ticība . . ."

(Daugava 1930., I, 185. lpp.). Senais latvietis dziedāja par zālīti, kas

„gauži raud, kājiņām saminama", par zaru, kas „norava cepurīti", un

tieši uzrunāja dzīvniekus, stādus v. c. ka sev līdzīgas būtnes; bet pa-

visam nedabiski būtu iedomāties, ka viņam tad bij prata minētajos

priekšmetos iemītošās mirušo dvēseles.
v

Cilvēka dzīvi un vajadzības latvietis apsver
dabiski un vienkārši.

Dabas skarbums un kultūras darbu spriegums un rosība nav ļāvusi

senlatviešiem izlutināties un samaitāties. Savu radu vidu viņš jutas

stiprs un drošs un tāpēc tur svētus dzimtas patriarchalos sakarus pat

pāri nāves robežām.

Latviešu dvēsele savus reliģiskos pārdzīvojumus novada ne racio-

nāli dogmatiskajā virzienā, ne mistikas jūsmu un atsacīšanas ceļa, bet

daiļuma brīnumdārzā un centīga un ražena darba spara. Āriešu reli-

ģijām raksturīgā doma par dievības immanenci (iemišanu pasaule)

un cilvēku tuvumu un radniecību ar viņu nav senajos latviešos apvie-

nojusies ar jūtu mistiku, kā tas noticis Indija un arī romāņu un pa

daļai ģermāņu zemēs, bet iet roku rokā ar aktīvu darba tikumu. Lat-

vietis neaizver acis pret pasauli un negremdejas savu iekšējo jūsmu

dziļumos (kā tas notiek mistikā), viņš nenoslēdzas no savas apkārtnes

spītībā un drūmumā, bet jūtas ar to organiski saaudzis un ir pārlie-

cināts, ka viņa darbs atrod dabā un tas speķos atbalstu, lai varētu

vainagoties sekmēm. Latvietis nekalpo jutu, bet gribas mistikai. Sai

ziņā aplams ir uzskats, ka latviskais gars butu „tīrakais un spilgtā-

kais āriešu tautu gara izpaudums", ka to apgalvo H. Kreicers sava

rakstā par „Latviskā gara pamatiem" (IMM. 1936., I, 558. lpp.). Lat-

viešu aistētiskā, ētiskā reliģija atšķiras no tipa, ko mēdz devet par tin

ārisko.

5. Senlatviešu reliģijas ģeografiski klimatiskie un kultūrvēsturiskie

pamati.

Latvijas dabā nav lielu un asu kontrastu. Latvija nepazīst

kamus ar sniegainām galotnēm, mežonīgām aizām un drūmam

ielejām, te nedabū just saules postošās svelmes varu un graujošu ne-

gaisu šausmas, izņemot krusas negaisus, kas arī ierobežoti zināmos

apgabalos. Tāpēc senlatviešu reliģijai, kas izveidojas gadsimtus sados

apstākļos, trūkst stipru spriegumu un spilgtu pretstatu, bet arī jutu

pārmērīgā uzbudinājuma un pārdzīvojumu aizrautīga speķa; tai nav

kārtnēju ekstatisku elementu. Gan Latvijas daba agrāk bijusi skar-

bāka nekā tagad (lielie meži, vairāk ūdeņu, salnu posts, gan trūkst

ziņu par krusas lielāku vai mazāku biežumu), bet čaklam darbinie-

kam viņa neliedza iztiku. Vispār ļaunu dabas spēku traucējumus



musu senči piedzīvoja mazāk nekā viņu ziemeļu kaimiņi — igauņi
un somi, un tāpēc dabas garu ļaunā darbība viņiem likās mazāk drau-
dīga. So dažādību var spilgti novērot, salīdzinot senlatviešu druvas
rītus ar somu, ka tos attēlo A. V. Rantasalo savā darbā Der Acker-
bau im Volksaberglauben der Finnen v. Esten mit entsprechenden
Ciebrauchen der Germanen verglichen I—V, Helsinki, 1919—1925
(Sis autors gan atvasina ticību dabas gariem no mirušo' kulta.)

Ap 1200 g. senlatviešu zemkopības kultūra bij sasniegusi jau sa-
mēra augstu attīstību. Archaioloģijas apliecinātā straujā un spēcīgā
attīstība vidējā dzelzs laikmetā (5.-8. gs.) ir domājama tikai kopā ar
zemkopības racionālizāciju, kuras pamats ir pāreja uz triju lauku
sistēmu, kur vien atļāva to augsnas apstākļi. Rūpes par druvas aug-
lību, lopu ražību un visas ražas gausu bij toreiz latviešu dzīvības inte-
rešu smagums. Senlatviešu reliģija bij zemkopju un lopkopju reliģija

Atstājot pie malas jautājumu, vai visas latviešu ciltis ir bijušas
kādreiz apvienotas vienā politiskā vadībā, jākonstatē, ka 13 gs poli-
tiskajā sabiedriskajā dzīvē senlatviešiem nebij apvienotas centrālizētas
visas latviešu ciltis aptverošas valsts varas. Līdz ar to trūka attiecīgās
materiālas un sociālas bāzes nacionālās reliģijas augstākajiem veido-
jumiem: nebij vispārēju nācionālu svētnīcu, nebij īpašas centrālizētas
svētnieku (priesteru) hierarchijas, nebij vienotas noteiktas mitoloģijas
sistēmas. Vel ļoti stipras bij asinsradnieciskās dzimtas saites un tra-
dīcijas, gan iekļautas jau plašākas sabiedrības — draudzes un cilts
arī valsts attieksmēs.

Vai bijusi kāda atsevišķa reliģiska satversme plašākajās valstīs
(Zemgale, Kursa jeb atsevišķas tās daļās), par to ziņu nav. Ed. Sturma
konstatējums, ka Kursā Elka kalni atradušies bieži pilskalnu tuvumā
(Pagātne un tagadne I, 83. lpp.), norāda tikai uz reliģisku kopsatversmi
un kulta apvienošanu katrā atsevišķā novadā.

Diezgan droši var lēzēt un pa daļai pat empīriski saskatīt dažā-
das atšķirības un īpatnības atsevišķu cilšu un apgabalu (valšķu?) reli-
ģija Jau P. Smits aizrāda, ka Ūsiņš bijis pazīstams tikai augšgaliešos
un ķekatas vienīgajā Kurzemē (Lm.- 2

,
13. lpp.). Esmu konstatējis pēc

tautas dziesmu uzrakstīšanas vietas, ka Jumiķis pazīstams Jumja vietā
tikai Zemgale un, liekas, pieder tikai linu kultūrai. Sava atšķirība ticē-
jumos pavadīja arī kuršu pakāpenisko pāriešanu uz mirušo sadedzinā-
šanu, sakot ar vidēja dzelzs laikmeta beigām, kamēr citas ciltis palika
uzticīgas mirušo apbedīšanai zemē. Archaiologi izskaidro kuršu re-
tormu ar skandināviešu ietekmi. Kuršu īpatnība liekas arī Elka kalni
pilskalnu tuvuma.

Beidzot vēl jāaizrāda, ka senlatviešu reliģijā līdzās tālākās attīs-
tības elementiem ļoti sīksti turējās vēl pirmatnīgāki slāņi. Pa daļai
tas varbūt stay sakara ar to, ka ne visās vietās attīstība gāja uz
priekšu vienāda gaita un ātrumā. Piem., blakus triju lauku saimnie-
cībai pastāvēja līdumu saimniecība līdz pat 18. gs., un arī tautas
dziesmas pazīst tiklab triju lauku sistēmu (mijas pēc kārtas rudzi,
miezi, papuve), ka arī rupjo lauku zāļāju saimniecību („divi gadi pa-
puvite, trešo gadu rugainīte", LD 17769, var. 1.). Bet lielā mērā tam
mjusi par iemeslu reliģijas konservātīvā daba vispār, kas uztur līdz-
tekus jaunākam atziņām un jaundibinātām reliģiskām paražām arī
senākas tradīcijas un pat pavisam pirmātnīgus ticējumus. Daža laba
parādība no vissirmākās pagātnes saglabāta līdz pašām mūsu dienām
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zaudēdama tikai pilnīgi jeb pa daļai seno nozīmi un izpratni. Pie-

mēram, meijas nesot un spraužot, nemaz neapzināmies vairs seko-

jam senču auglības kulta rituālam. Rumulešanos neuzskatam vairs

par ūdens burvību.

6. Ticība dzīvam nepersoniskam spēkam.

Ticība dzīvam nepersoniskam spēkam, lai gan pieder vispir-

matnīgākā jieļirT-etiģijas slāņiem, tomēr atrodama vel daudzos 19. gs.

uzrakstītos latviešu folkloras materiālos un pa daļai novērojama arī

vēl mūsu dienās. Tāpēc tai ierādāma sava vieta arī senlatviešu reli-

ģijas rekonstrukcijā 13. gs.

Šādu spēku iedomājās dažādos ārkārtējos neparastos cilvēkos,

dzīvniekos, kokos un priekšmetos, kā arī izcilas dabas un cilvēku dzī-

ves parādībās. Ar svētu bijību vēroja tā darbību un centas izmantot to

savā labā, ciktāl tas bij derīgs, jeb atvairīt un ierobežot, ja atzina to

par kaitīgu. Ar neredzamo spēku apbalvoto priekšmetu uzskatīja par

kaut ko līdzīgu pielādētai elektriskai baterijai jeb magnētiskam lau-

kam kas varēja pārnest savu darbību uz visu, kas tam pieskaras jeb

ienāca tā ietekmes sfairā (sk. rakstu „Mana" Latv. konvers. vardn.

XIII sēj.).
_ _ ..

Dzimšana un miršana bij divi izcili ārkārtēji momenti cilvēka

dzīvē, kur viņš šķita atrodamies īpašu varenu spēku vara. Dzimšana

iedomājās darbojamies īpašu dzīvības spēku, kas likās saistīts ar dzi-

muma orgāniem, sevišķi sieviešu. Tapec dzemdētajai un jaunpiedzi-

mušajam veltīja īpašu rūpību, lai dzīvības spēka darbība noristu kar-

tēji un pareizi. Dzimuma orgāni, kā šada spēka centri, noderēja bur-

vību atgaiņāšanai, piem., pūķi varēja apturēt un lāstus atvairīt, paradot

„pliku pakaļu", t. i. dzimuma orgānus. No tiem izplūstošos dzīvības

spēkus izlietoja arī dabas auglības veicināšanai, piem., Jāņu mate

(saimniece) brien pa lauku „zīda svārkus sacēlusi" (eufemisms). Lie-

kas, ka senlatvieši pazinuši arī t. s. rītualo kopošanos (hierds gamos),

dzimuma aktu druvā, lai nodrošinātu druvai briedumu. Kada tautas

dziesma nostāda rudzu vārpas lielumu samēra ar dzimuma orgānu

(35127), cita salīdzina labības apaugļošanos ar dzimuma aktu (3534b)

un cita nostāda šīs norises vienu ar otru cēloniska sakara (35371).

Miršanā redzēja turpretim iznīcības spēku, kas tiecas pariet uz

visu, kas atradās miroņa tiešā tuvuma jeb vēlāk pieskaras tam. Tā-

pēc iznesa no istabas, kur gulēja slimnieks sava nāves gulta, visus

stādus un sēklas, lai tās neapmirtu un nezaudētu dīgšanas spēju. Kas

pie miroņa liek rokas (mazgā, apģērbj, liek zārka, aprok to), tas ne-

drīkst tai gadā sēt ar savu roku (LD 111. 3, 875. lpp.). Netikvien

sieva, kas ir uz grūtām kājām, nedrīkst pieiet mironim, ne skatīties,

nedz pielikt roku, bet arī viņas vīrs ne (turp. 862. lpp.). Zārkam ne-

drīkst iet cieti pakaļ, tad vaina lecoties (Lerch.-Pušk. VII 1, 56. lpp.).

Kas mazgājas vietā, kur mironis mazgāts, tas z^f^a^u^v

vainu — top dzeltens, izdilis, stīviem locekļiem (LD 111. 3, 861). Vai-

rās arī ieiet kapsētā, lai nedabūtu kādu kaiti jeb nezaudētu dzīvību

(Einhorns, Scr. rer. liv., 11, 636. s.). Pat veļu laikā nedrīkst kult, lai

labības graudi nezaudētu dīgšanas spēju.

Šādu bīstamu iznīcības spēku vajaga piesiet, lai tas nevarētu uz

citiem pāriet. Miroņu mazgājamo ūdeni izlēja vietas, kur nestaigā ne

lopi ne cilvēki. Miršanas un mazgāšanas vieta iedzen kula jeb grīda
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naglu (EDL 1892., 138. lpp.), miroņa mazgāšanas un gulēšanas vietu
«noziedo-, lai tai varētu droši iet pari un «neapmirtos". Sakur pat tur
zeme uguni un dūmos kvēpina bērnus. Jāgādā arī, lai miršanas
bridi cilvēki un lopi mājas neatrastos bezaizsardzības stāvoklī —

miega; tos uzmodina, lai mirējs tos «neapmirstot" (LD 111. 1, 865.—
867.). «Apmirtie" cilvēki dabūjot «miroņa miegu" un esot grūti pa-
modināmi. Arī paraža turēt ēdienu un ēst citā istabā, ne tur, kur mi-
ronis guļ, un ņemt beru ēdienu līdz no mājām, liekas, stāv sakarā
ar bailēm no iznīcības spēka (turp. 862., 865. un 870. lpp.). Kas ēd
«apmirtu" ēdienu, tam pašam jāmirst. lešana ap mironi istabā (turp
862. lpp.) bīstama laikam tāpēc, ka aizturētu tur kaitīgo spēku Lai šā
speķa iedarbības iespēju galīgi iznīcinātu, mēdza sadedzināt cisas, uz
kuram mirējs bij gulējis, kā arī mirstamo kreklu («mešļu dedzinā-
šana ). Izvedot mironi no mājam, izlēja tam pakaļ spaini ūdens Un
pārnākot no kapiem pārnesa līdz salauztus egļu, paegļu un priežu
retumis arī ozola zarus (LD 27646, —57, —59, —66) un pēra ar tiem
mājiniekus, lai ar zaļo zaru dzīvības un auglības spēku paralizētu iz-
nīcības varu. «Nemirstiet, nemirstiet, nava vietas kapsētā!" (LD
27660).— Bet iznīcības spēku var izlietot arī lietderīgi, laižot to darbā
pret kadu slimību. Miroņa krekls un tā drēbju lupatas noder šādā
ziņa par dziedējamu līdzekli (turp. 866. un 872. lpp.). Arī mazgājamo
udem un lupatu izlieto dažādu vainu dziedēšanai15

.
Mirstošam jeb mi-

rušam cilvēkam klat bijušie gredzeni un saktas iegūst amulētu un dzie-
dekļu nozīmi (LD 111. 3, 873.).

Maitā iemītošo iznīcības spēku plaši izlietojuši latviešu burvji
sagatavodami ta sauktos mešļus, mešļavas jeb nešļavas (arī nocilas'
pesteļus, pmčas v. t. t.), lai kaitētu lopiem un labībai. Līdz ar maitām
un to daļām (kauliem, spalvu, vilnu) izlietoja arī vanskarus jeb olas
apsietas ar sarkanu dzīparu (saistītas jeb nonāvētas dzīvības simbolu),'
ievīstīja visu lupatas un sasēja ar auklu, lai tūlīt nepazītu par nešļavui
un iemeta, paslēpa jeb ierušināja kūtī jeb druvā. Lai pats būrējs jeb
pretburējs nenaktu ar nešļavu tiešā sakarā, tad mēdza ielikt to arī
vīze un vilkšus aizvilkt

uz nodomāto vietu vai arī vilkt to šai vietai
apkārt, dziedot jeb murminot attiecīgos burvju vārdus. Interesants
pirmatnējas iznīcības, bet reizē arī labdarības maģijas akts ir istabas
krasņu un sienu apslacīšana ar miroņa mazgājamo ūdeni, lai iznīci-
nātu tarakānus, blaktis un circeņus (Ltd. X, 771. lpp.).

Labdarīga burvju līdzekļa nozīme bijusi miroņu un maitu kau-
liem ari ciņa pret visādam cilvēku kaitēm un lopu sērgām. P. Ein-
horns liecina, ka lopu sērgu laikā uzsprauduši uz mietiem

ap kūtīm
sprāgušu zirgu un govju galvas, lai tās atvairītu un aizdzītu sērgas
(Scnpt. rer. liv. 11, 644. lpp.).

Lielu uzmanību un cienību senlatvieši veltīja auglības spēkam.
Brīvajā daba ša spēka iemiesojumi bij svēti koki un svētas birzis,
Kam ļāva brīvi augt, «ne zariņa nenolaužot". Latviešu vārds «elks"
sava pirmatnēja nozīmē apzīmēja svētbirzi (tā leišu «elkas"). īpašu
vērību bij izpelnījušies ozols un liepa, Latvijas lielākie, spēcīgākie,
derīgākie un jaukākie lapu koki. Ziņu par svētiem ozoliem un liepām
ir daudz (Lerch.-Pušk. V, 117. lpp., tad Stribinga ziņojums 1606.
gada), vecākie ziņojumi runa tikai vispār par koku kultu. Nenoskaid-
rots ir jautājums, vai Elka kalnos bijušas viscaur svētbirzis šā vārda
šaurākajā nozīmē (sk. 19. nod. 101. lpp.).
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Auglības spēka iemiesojumu redzēja arī zaļos zaros — meijās
16

,

ko pārnesa no meža mājās un iesprauda istabā, kūtī, dārzā un druvā,

lai ienestu brīvās dabas auglības svētību arī māju dzīvē un saimniecībā.

Arī t. s. Jāņu zālēm, „ko plūc Jāņu vakarā", t. i. naktī, kad atzīmēja

pāreju no ziediem uz augļu briedumu, ir uzdevums būt par auglības

svētības nesējām. Jāņu zāļu bārstīšana pār saimnieku un saimnieci, to

uzglabāšana ziemai, lai dotu lopiem pēc atnešanās, Jāņu vainagi

galvā (govīm vainagi ragos jeb ap kaklu) — viss tas ietelp nodaļa

par auglības maģiju
17

. Tāpat arī pēršana ar zaļiem (zināmos gadī-

jumos, piem., uz Lieldienām, mākslīgi izplaucētiem) zariem un pū-

poliem.

īpaša nozīme bij atkal savukārt kultivētas dabas auglības un

gausas (svētības) spēkam, kas lika sēklai dīgt, labībai un liniem zelt

un ziedēt un ražai briest. Tas darbojās druvā, bet likās īpaši iemie-

sojies jumī — labības dujvārpā jeb linu šķiedras fasciācijas veido-

jumā (platākā lentveidīgā stiebrā). Jumis tapa par ražīguma un brie-

duma jeb auglības un gausas simbolu. Jumja spēka nodrošināšana

apsētai druvai bija labas ražas garantija, jumja spēka pārnešana uz

jaunu sējumu bij svarīgs uzdevums druvas kultā. Tāpēc lietoja diez-

gan sarežģītus rituālus, lai šis spēks neaizklīstu prom no druvas, tā-

pēc, novācot ražu, centās rūpīgi saņemt jumi, lai varētu ta speķu iz-

mantot atkal jaunajam sējumam. Un ja nevarēja atrast raža da-

bisko jumi — dujvārpu, tad iztika tā vietā ar jumja kulīti jeb pušķi

un mākslīgi darinātu jumja pīni, jostu, vainagu; noteikts vārpu

skaits (3, 5, 7, 9) un šo vārpu izvēle pļaujas beigas pastiprināja dari-

nājuma izcilo nozīmi.

Jumja ņemšanas paražas uzglabājušās divējāda veida, kas lie-

kas katrs atbilstam savai īpašai lauksaimniecības technikai. Pirmat-

nējākais veids ir pēdējā kūlīša, t. s. jumja kūlīša, svētības spēka ieva-

dīšana turpat un tūlīt druvas augsnā, noliecot kūlīša vārpas pie zemes

vai tieši iekaisot izberztos graudus ar kociņiem jeb rokām uzrakņa-

tajā augsnā. Šis rituāls liekas atbilstam rupjai lauku zāļāju saimnie-

cībai. Triju lauku sistēmai ar kārtēju augu maiņu piemērots otrs

rituāls, kas liek pļaujas laikā jumi (jumja pušķi, pīni, jostu, vainagu)

pārnest no druvas mājā un tad atkal sējas laikā izkaisīt jumja grau-

dus jaunajā sējumā.
Druvas auglības spēku skauģi centās iedzīt atpakaļ zeme, ielau-

žot vārpas brieduma laikā un piekļaujot tās zemei, vai atkal pārnest

uz savu druvu līdz ar slepeni nogrieztām vārpām
18

.

Jumi uzskatīja par svētības un laimes nesēju arī cilvēku dzīvē

un lopkopībā. Tā atradējam solīja drīzas izredzes uz precībām un

bagātību. Aitām cerēja ar jumi iedot spēju atnesties ar diviem jēriem.

Gausas jeb sāta spēku uzmanīja un sargāja arī, izstrādājot un

izlietojot ražas produktus. Graudu kulšanā un malšanā, maizes cep-

šanā un patērēšanā arī bij jāievēro zināmi aizsardzības noteikumi un

rituāla prasības. Zīmīga ir viscaur cenšanās nodrošināt gausu, pa-

turot kaut ko vielisku par tās turpināšanās ķīlu un nesēju. Apcirknī

atstāj vienmēr kādu nieku labības, dzirnavas nekad neizmaļ tukšas,

abrā atstāj drusku mīklas nākošajai iejavai v. t. t.

Laimi sākumā arī iedomājās nepersoniska spēka veida, kas saistīts

ar zināmām lietām. Piem., aizvedot mironi no mājām, no miroņa ra-

tiem izrāva sauju siena, lai neaizvestu līdz laimi (LD 111. 3, 867. lpp ).



58

Nepersonisku spēku cienīja un arī kultiski godināja vēl ugunī
īpaši mājas pavarda. Ugunskulta pamatos bij atziņa par uguns izcilo
lomu kultūras veicināšana, sevišķi mājas saimniecībā, un nepiecieša-
mība sargāt uguni un nodrošināt tas dabūšanu. Pavarda iedobums jeb
rušiņa, kur pelnos ierušināja aizkura uguni, laikam bij uguns mītne.
Ir ziņas, ka velaka laika kāsītim, kurā uzkāra vārāmo podu jeb katlu,
bij uguns svētības nesēja un uzturētāja loma19

. Uguni ierobežoja un

savaldīja ar īpašam zintēm un „uguns vārdiem". Tas bij vajadzīgs
ari rija un pieguļa. — Arī lieliem jeb īpaša veida akmeņiem ir senlat-
vieši tuvojušies ar svētbijību. Ir diezgan daudz datu par svētiem ak-

meņiem un akmens lomu dažādos ticējumos un rituālos (Lerch.-Pušk.
VII 1, 353. ss. lpp.).

Brīvajā dabā, liekas, vēl burbuļojoši avoti ir uzskatīti par ārkār-
tēja spēka centriem. Kamēr tie bij cilvēkam derīgi, tamēr dažos plē-
sīgos zvēros, ka vilka un lacī, šķita iemājojam bīstamus kaitīgus spē-
kus, no ka vajadzēja vairīties. Ta, piem., vilku nedrīkstēja pat saukt
vārda un viņam pielika dažādus īpašus nosaukumus: ujāks, mežons,
meža suns, meža zvērs, meža vecis, meža vīrs uti. Folkloras ziņas
par šiem ticējumiem nedod iemeslu domām, ka šo zvēru kaitīgums
butu atvasināts no viņospiemītošiem ļauniem gariem jeb dvēselēm.

Vispār attiecīgie rituāli nepersonisko spēku valdīšanai jeb atvai-
rīšanai stāv pavisam talu nojautām, ka tie attiektos uz kādiem per-
soniskiem gariem un dvēselēm, kā to iztulko animisti, piem., M. Bru-
ņenieks.

7. Viņa saule. Dvēseļu kults20.

Senlatviešu ticējumos sastopams pirmatnējs uzskats par dzīvo
mironi, kas aizgājis viņa saulē, bet var arī parādīties vēl šai
dzīve pilnīgi tads pats, kads bijis, būdams dzīvs. Bet blakus tam

bij jau izveidojusies atziņa par dvēseli, kas nāvē šķiras no

miesām, iziedama pa muti kā dvaša, vēsmiņa, zili dūmiņi, ēna, jeb
arī tauriņa, putniņa, kodes, līdaciņas, peles veidā (Lerch.-Pušk. VII).
Pārsvara liekas bijis tomēr pirmais uzskats, kas stāvēja tuvāk vien-
tiesīgai dabas bērna izjūtai un ko atbalstīja miroņu rādīšanās sapņos
un hallucinacijas. Atsevišķas dvēseles atzīšana bij jau dziļāku pār-
domu auglis.

Abus uzskatus apvienojot, mēdza izšķirt: 1) dzīvības spēku jeb
«dzīvības dvēseli", kas izbeidzas līdz ar cilvēka miršanu jeb arī pāriet
pec viņa nāves kada dzīvniekā un augā, un 2) attēla jeb «veidola
dvēseli", kas var eksistēt talak, šķirta no miesas, t. s. miroņa gara
veida — lielāko tiesu tada pašā izskatā, kāds bijis cilvēks dzīvē. Tau-
tas valoda neizšķiļ- pareizi abus jēdzienus, lieto arī vārdus «gars"
(ar miesu nesaistāma un nesakarīga garīga būtne) un «dvēsele" (no
miesas šķirama, bet tai iemītoša un ar nāvi aizejoša garīga būtne)
vienotra vieta. Tamlīdzīga neskaidrība valda arī latviešu folklorā. Sen-
latviešu tautas tradicijas par dvēseli runā pat tad, kad domā t. s. dzīvo
mironi; piem., vardu «dvēseļu mielasts" lieto arī tais gadījumos, kad
nemaz neiedomājas dvēseles šķiršanos no miesas. Tāpēc arī, runājot
par mirušajiem, lieto dažādās vietās un arī vienā un tai pašā vietā
dažādus nosaukumus: gari, gariņi, iļģi (aizgūts no vācu valodas), ne-
laiķi, pauri (pauriņi, paurīši), urguči, vecīši, veļi, velēnieši. Viszīmī-
gākais no šiem vārdiem ir velis, velēnietis (līdzīgs leišu vārds „vēlēs")
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jo ar to apzīmē visu garīgo būtņu sugu, kas it kā apvienoti sava

īpašā valstī, bet nav tikai mirušo dvēseles vien (Lm.-
2

,
58. lpp ). Sen-

latviešu veļu ticība liekas viņu dvēseļu ticības pēdējais vārds, zināmas

attīstības gala iznākums. Tāpēc būtu svarīgi izprast šā vārda etimo-

loģiju, bet šai ziņā vienprātība nav panākta (sk. ME IV, 529. lpp.

„velēniesi" un 530. s. lpp. „velis" un Lm.-
2

,
56. lpp.). Zināms tikai,

ka Velns ir pēc etimoloģijas atvasināts no veļa (ME IV, 532. lpp.).
Ja arī baidījās un vairījās miršanā darbīgā iznīcības spēka, tad

pašu miršanu tomēr nemēdza uzskatīt par nelaimi, it īpaši, ja tā no-

tika vecumā un neraženos dzīves apstākļos (LD 27386: Ņem Dieviņi,

kad ņemdams, tūliņ gribu līdzi iet). Miršanu nebūt nepūlējās aiz-

turēt, bet gan otrādi, it kā centās veicināt un atvieglināt, piem., trīsreiz

sauca no ēkas jumta mirēja vārdu, it kā aicinot viņu prom no šīs

pasaules (LD 111. 3, 862. lpp.). Tikai ļauni cilvēki un burvji nevar

viegli mirt (Lerch.-Pušk. VII, 133. lpp.). Tādiem un tāpat arī ne-

laikā un varmācīgā nāvē aizgājušiem bij arī pēc nāves citāds liktenis.

Dzimtas saišu nostiprināšanās neļāva senlatvietim skatīties uz

viņā saulē aizgājušajiem tuviniekiem ar baigu jūtām un vēlēšanos tikt

no viņiem pēc iespējas drīz vaļā. Zināms, savs baigums un neomu-

lība pret mironi ir dabiska parādība, jo viņā ir bīstamais iznīcības

spēks un viņš arī atrodas jau citā dzīves sfairā un it ka cita liku-

mībā. Viņš var parādīties, kad grib — sapņos jeb citos īpašos laikos

(pusdienā, pusnaktī), bet citādi pēc apbedīšanas saredzēt viņu var

tikai ar īpašām mākām: pa jumtgales gala lodziņu, caur zirga loku

jeb sakām, caur zara caurumu griestos jeb ar vēl vairāk sarežģītiem

paņēmieniem (LP VII). Un viņu darbība nav arī vairs tiešā un pil-

nīgā atkarībā no dzīvo gribas un rīcības.

Viņā saulē aizgājušo tuvinieku uzturas vietu iedomājas smilšu

kalniņā, „velēniešu kalniņā" (27632) — mājas tuvumā, kur katra

dzimta glabāja savējos iežogotā kapenē jeb kapsētā. Mironi nomaz-

gāja, apģērba baltās svētku drēbēs (labākajās, kādas bij), apava kājas

kurpēs jeb pastalās, lika attiecīgu galvas segu galvā. Neaizmirsa arī

rotas. Guldīja mirušos muldā, izdobtā no resnas priedes jeb cita koka

(LD 111. 1, 874. lpp., „viena koka namā", 27420), izklātā paparžu la-

pām (EDL 1891, 26. lpp.). Archaioloģijas dati gan liecina, ka miroņi

guldīti kapā arī vienkārši uz dēļiem, koka mizām jeb papardēm un

apklāti ar bērza tāsīm, bet reizēm arī ar villaini jeb zvēra ādu. Muldas

vietā varēja arī būt šķirsts. — Folklorā noteiktā adītā cepure ar sar-

kanu dzīparu svītru pierē jeb sarkanu malu (LD 111. 3, 867. un 873.

lpp.) atgādina burvībās lietoto olu ar sarkanu dzīparu (sk. augša

56. lpp.). Klāt pielika katram viņa darba rīkus un ieročus,

īstos jeb pamazinātā veidā, arī susekli, adatu ar diegu, pirts slotu

un naudu, kapā ielika arī pārtiku (maizi, alu). Kapu kalniņa mirušo

saņēma tur agrāk apglabātie, agrāk aizgājušie savējie, jādami pretim

„katrs uz tā lopa, kas viņu bērēs ticis kauts" (Jelg. Rakstu krāj. IV,

31. s. lpp.). Ar dzīrēm dzīvie dzimtas locekļi izvadīja aizgājušo 21

,
ar

dzīrēm saņēma viņu viņas saules radi, bet šo mielasts ir jau ēnu valsts

mielasts. Kapā gan vēl deva līdz arī īstu pārtiku (labības graudus,

maizi un alu, arī dzīvnieku gaļu). Jaunapbedītais paliek par viņas

saules robežas sargu, kamēr nākošais nenāk atkal viņa vieta.

Pati dzīve viņā saulē ir šīs pasaules dzīves turpinājums, bet jau

ēnu valsts dzīve. „Gana laba viņa saule, nemīlīga dzīvošana: nedzie-



daja sīki putni, nekūkoja dzeguzīte" (LD 27693). Lopus kaujot un

traukus sadauzot bērēs, nosūta tos miroņiem līdz viņā saulē. Tāpat
arī drebēs un cisas, sadedzinot tās pie kapa. Drēbes tur valkā šūtas
īpaša kārta ar „priekšdurieniem", gluži bez mezgliem. Dzīru plāceņus
tur cep no kapu kalna smiltīm. Vārīt tur vāra „zemju biezputru"
(Lerch.-Pušk. VII, 53. lpp.)

:
„Kapa māte bāleliņu baltu smilkšu ēdi-

nāja" (Ltd. X, 4207). Auglīgas druvas vietā tur „jārušina smilšu kalns"
(turp., 4129). Par „dižu, labu dzīvošanu" (turp., 4702) to var saukt
tikai apmierināšanas vārdos. —ležogotā kapsēta ir pilnīgi tur apbedīto
rīcība. Ziedus un ogas, kas tur izaug, nedrīkst plūkt. P. Einhorns ap-
galvo, ka neviens nedrīkstējis droši ieiet kapsētā bez attiecīgā ziedo-
juma, tāpat ka svētbirzis (S. r. liv. 11, 636. s.). Bet akmens jeb cita
materiāla iežogs ap kapsētu laikam gan ierobežoja arī miroņu kustības
(sk. tālāk 89. lpp.).

Aizgājušo dzīve nav apskaužama, bet viņi tomēr ir svarīgs at-
balsts dzīvajiem. Viņi gan paši vairs neatrastu ceļu atpakaļ uz dzimto
setu, — to iezīme viņiem, iecērtot krustus īpašās izmeklētās priedēs
(LD 111 3, 867. un 869. lpp.). Bet viņi jūt līdzi dzīvo radu dzīvei, inte-
resējas par to, ierodas pie viņiem zināmos laikos jeb dod ziņu un sa-

ņem tadu22

. Viņi arī tieši palīdz zemkopībā un lopkopībā un izpelnās
pateicību, ko tad dzīvie parāda viņiem, sagatavodami viņiem īstus
mielastus.

Mirušais ierodas arī pēc apbedīšanas savā bēru mielastā savās

bijušajās mājas. Atsevišķas noteiktas dienas vēlākiem piemiņas mie-
lastiem kopa ar mirušo min Vulfstans, proti, trešo, sesto, devīto un

četrdesmito, bet šadi plašāki mielasti, liekas, bij iespējami tikai ba-
gātniekiem. Kurzemes baznīcas likumi 1570. g. norāda, ka mielasts
pie aizgājušo kapiem noticis katru pirmdienu. Katrā ziņā mirušo
mielošana pie viņu kapiem ir notikusi, ja arī nav īstas skaidrības par
mielastu laiku.

Ļoti noteiktas ir ziņas par dvēseļu mielošanu rudenī pēc ražas
novākšanas. Tas ir t. s. vecļaužu dienas jeb veļu laiks, vēlāk sauktas
arī par dievainem23

.
Tad aiznes ēdienu un dzērienu uz dzimtas ka-

penēm. Tad saimnieks aicina mirušos piederīgos no kapiem mājās jeb
rija pie bagāta dzīru galda, saukdams tos vārdā, godam saņemdams
un radinādams pie ēšanas24

. Ir arī uzglabājušās ziņas par dvēseļu
mielošanu Ziemsvētkos un Jāņos.

Blakus šiem klasiskajiem senlatviešu uzskatiem par dzimtas dzīvo
locekļu sakaru ar viņā saulē aizgājušajiem ir pastāvējusi arī vēl
kada pirmatnīgāka ideoloģija, kas mirušo dvēseles uzskatīja par bai-
giem un neomulīgiem gariem, ko dēvēja laikam par baigiem, ēniem,
maziem, māņiem, murgiem, ķēmiem (vēlāks nosaukums? pazīst to
J. Langijs 17. gs. vidu). Šo garu izskats jau vairs nelikās tik līdzīgs
cilvēkiem, no kuriem viņi bij izgājuši.

Ja no „dzīvā miroņa" viedokļa kapu sauc par mūža namu
25

,
tad

uzskats par dvēseles šķiršanos no miesas padara kapu par „guļu
vietu", kur Zemesmāte glabā mirušā augumiņu (LD 27505, —21).
Agra dzelzs laikmeta (1.—4. gs. pr. Kr.) uzkalniņa kapi visvieglāk
izskaidrojami par namu atdarinājumiem un tāpēc laikam atbilst pir-
majam uzskatam. Velak ieviesusies ierakšana zemē jau noteiktāk no-
robežo zeme guldīto miesu no brīvā kustīgā gara.

Kapu izrakumi ļoti zīmīgi. Letgaļi agrajā dzelzs laikmetā noliek
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miroņus uz zemes un apklāj ar uzbērtu zemes slāni; kurši it ka repre-

zentē vairāk attīstītus uzskatus par dvēseli un viņu sauli un jau rok

pa daļai kapa bedres, bet turas vēl vienmēr pie uzkalniņiem virs ka-

piem. Kā vienas, tā otras cilts uzkalniņa kapi ir tipiski dzimtas kapi.

Apaļa akmens iežoga vidū novieto pirmo dzimtas mironi — dzimtas

nodibinātāju, bieži arī divus — viņu un viņa dzīves biedri; viņiem

vienmēr līdz daudz senlietu. Pār viņiem uzber pirmo uzkalniņu. Ap

to un uz tā guldina nākamos miroņus un atkal uzber par tiem zemi.

Tā turpina, līdz piepildās viss iežogs, tad apklāja to ar zemes apbe-

rumu, kas apsedza arī pašu iežogu, un tā radās kapu pauguri apmē-

ram 1 m augstumā un 5—12 m caurmērā. Pirmos miroņus novietoja

ar galvu uz rietumiem; nākamo novietošanā bij lielāka brīvība, tikai

nemēdz apbedīt tos tuvāk kā 1 m no paugura jeb iežoga malas. Lielā-

kajām dzimtām gan nācās vēl dažādi paplašināt sakuma izraudzītas

kapenes, piem., apbedījot miroņus arī ārpus iežoga jaunos papildiežo-

gos. Katra miroņa guļas vietai ir visos četros stūros pa akmenim, lai-

kam ar veltēm un līdzdevām, ko apber līdz ar viņu pašu. Laba roka

pieskaras zodam. — Ar laiku akmens iežogi izzuda un kapu pauguri

arī; turējās pie līdzenajiem ģindeņu kapiem, bet letgaļi ap 1000. g. ir

atkal atgriezušies pie uzkalniņa kapiem. Zemgaļi ir pakāpeniski pār-

gājuši uz miroņu ierakšanu zemē jau vidēja dzelzs laikmeta (400. līdz

800. g. pr. Kr.), letgaļi rok kapa bedres tikai vēlākajā dzelzs laikmeta.

Ogļu un pelnu atliekas no sadedzinātajām līdzdodamam drebem un

cisām zemgaļu uzkalniņa kapos 5. un 6. gs. atrodas neliela bedrīte zem

miroņa galvas, tā tad sadedzinātas, liekas, priekš apbedīšanas, bet vēlā-

kajās kapu bedrēs tās atrodamas aizbērumā, tā tad sadedzinātas priekš

kapu galīgās aizbēršanas.

Paplašinoties redzes aplokam pari dzimtas dzīves vietas un kapeņu

robežām, sāka izveidoties uzskats par vienu vispārēju īpašu dvēseļu

mītni pazemē. Tā bij veļu valsts, kas atradās Zemesmates jeb viņas

otrnieces Vēļumātes ziņā. Veļu valsts dzīve ir šīs saules dzīves ateno-

jums, bet pati šī valsts ir jau palikusi par kaut ko patstāvīgu un nav

vienīgi miroņu dvēseļu mītne. Tautas dziesmas runa par veļu ka-

zām un veļu bērniem, arī par veļu govīm un suņiem (27526, —27,

_31?
_34 v

.
c.). Zemesmāte jeb Veļumāte (arī Kapumate) glabā

kapa atslēgas (27519, —22). Blakus Veļumatei arī Smilšumati un

Rūšumāti min sakarā ar nāvi un apbedīšanu (27536, 3 un 27528).

Veļumāte laipni gaida un uzņem aizgājušos, bet viņa arī viļ tos ar

viltu un paņem ar varu („nokauj") un priecājas par savu pavalst-

nieku skaita pieaugumu. Tautietim viņa dod savu meitu par sievu

(LD 27699). Dvēsele nokļūst tur, iedama Saules ceļu
26

— par juru uz

rietumiem līdz pasaules malai.

Šim folkloras slānim miroņu sadedzināšana piekļaujas labāk neka

aprakšana zemē, un kuršos tā jau arī ieviesās velaja dzelzs laikmeta

arvien vairāk un ap 1000. g. dabūja pārsvaru. Tad visu, ko gribēja

dot mironim līdz uz viņu sauli, lika līdz ar viņu sārta, senlietas vēl

iepriekš salaužot un saliecot. Izrakumi rāda, ka sārts sakrauts jau

iepriekš izraktajā plašajā kapa bedrē, kas pec sārta izdegšanas aiz-

bērta. Senlietas reizēm gan pievienotas klat īpaša lizda, vienīgi salau-

žot un saliecot tās; varbūt tās piederīgo veltes. G. Delanuā stāsta, ka

15. gs. sākumā kurši ņēmuši sārtiem ozola malku, bet tas varbūt at-

tiecas tikai uz vīriešu kārtas miroņiem, kamēr sievietēm ņema liepas
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malku; jeb varbūt tas atkarājas no meža koku sugām. Ugunskapus
novietoja, zināms, atkal dzimtas kapenēs, tuvākajā birzī jeb mežā. Joh
Dlugoss 15. gs. otra pusē zina stāstīt par leišu pagāniem, ka katram
ciemam, mājai, dzimtai bijušas īpašas sārtu vietas (habebant spe-
ciālos ločus). Mironim pielikuši klāt visādas labākas lietas- zirgu
vērsi, govi, krēslu, ieročus, tērpu, jostu, kakla rotas, gredzenus un sa-

dedzinājusi hdz ar viņu (Mannhardt, Gotterlehre, 142. un 175 lpp)
Velns sava pirmatnīgajā nozīmē, laikam, bijis Veļutēvs, Veļumā-

tes partneris. P. Šmita apgalvojums, ka viņš iesākumā apzīmējis lai-
kam tikai neapmierinātu ļaunu veli (Ltd. X, 304. lpp.), nepārliecina, jo
ļauno veļu jau bij vairāk neka viens, un ļaunums Velna raksturā nav

pirmatnīgi būtiska īpašība (sk. tālāk 67. lpp.). Valenti relāeija 1604 g
kristīga velna jēdzienu saista ar senlatviešu zemes dievu. Velna pirmat-
nība dažādas lauksaimniecības kultūras pasākumos sacensībā ar Dievu
par ko bus runa vēl 9. nodaļas beigās (sk. 67. lpp.), labi saskan ar veļu
valsts valdinieka pretstatījumu debesu Dievam. Govis, zirgi izkapts
nak vispirms no viņa rokas. — J. Langija vārdnīcas (1685. g.) vecais
velna vārds Nikšis arī iekļaujas šai ideju lokā, tikai uzsver sakarus ar
iznīcības speķu.

Latviešu folklorā sastopams arī uzskats, ka dvēsele uziet pie Die-
viņa debesīs, Dieva dārziņā (27591, —614). Šā uzskata analizē (kris-
tīgo elementu nošķiršana no nekristīgajiem) un ierindošana latviešu
reliģijas vēsture ir jautājumi, kas nav vēl noskaidroti. Dažādi it
īpaši pasakas sastopamie uzskati par viņas saules topogrāfiju (paze-
mes pasaules, ieeja rietumos) neietelp, liekas, vairs senlatviešu reli-
ģija, nav, mazākais, ietekmējuši apbedīšanas rītus un mirušo kultu.

8. Garu ticība.

Ticība nepersoniskajiem spēkiem (sk. 6. nodaļu) savā tālākajā at-
tīstība, varbūt krustojoties ar dvēseļu ticību, ir izvirzījusi uzskatus, ka
dažādi personiski spēki jeb gari ir pārdabisko noslēpumaino varu
valdnieki. Viena daļa no tiem bija dabas gari, citi — mājas gari,
vel grupa par sevi ir t. s. „nelaimīgās dvēseles" un nemiera gari.

Dabas garu starpa īpaša vieta bij senlatviešu māšu saimei. Mat-
ronu jeb mašu kultu pie senajiem gaiļiem un ģermāņiem mēdz iz-
skaidrot par mantojumu no senajiem Rietumeiropas pirmiedzīvotā-
jiem. Līdzīgas domas izteiktas arī par senlatviešiem27

.
Bet, man

šķiet, nevar uzskatīt par izslēgtu, ka senā latviešu un indoeiropiešu
Zemesmate bijusi sakne, no kuras izaudzis, sazarodamies pēc vaja-
dzības arvien vairāk un vairāk, galvenais senlatviešu māšu cilts
koks — vesela rinda dabas mašu. Sazarošanās jeb diferenciācija ir ti-
piska parādība senlatviešu mitoloģijā28

. Zemesmāte pati ir šai attīs-
tības gaita zaudējusi liela mērā savu pirmatnējo darba lauku — vi-
sas zemes dažādos novadus un īpaši zemes auglību vispār un palikusi
galvena kārta par veļu valsts valdnieci un visa zudušā pievācēju. Hū-
pehs gan ziņo par viņas kultu pie svētiem kokiem Valmieras apriņķī
vel 18. gs. otra pusē, bet tautas dziesmās trūkst šai ziņā jebkādu
norādījumu. Atsevišķus dabas novadus reprezentē Naktsmāte, Udens-
mate, Vejamate (laba laika lēmēja), Mežamāte un Laukumāte, arī
Ugunsmate (ciktāl tā nav radusies ugunskura un pavarda kultā).
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Ūdensmāte tālāk sašķeļas Jūras- un Upesmatē; no Jurasmates var at-

dalīt īpašu Bangumāti, Upesmāte var īpašos apstākļos izveidoties par

Gaujas jeb kādas citas upes māti. Jūrasmati P. Einhorns pazīst par

zvejniecības patroni. Tautas dziesmas apstiprina to, bet pazīst Juras-

māti un Gaujasmāti arī par ūdensbagātību glabātājam un zvejnieku

sardzēm un labvēlēm
29

.
Udensmātes (arī Jūras- un Upesmates) atzaro-

jums ir arī Miglasmāte. Brīvas dabas auglības nozarei ir izveidojusies

Mežamāte, ko P. Einhorns apzīmē par medinieku dievību; bet tautas

dziesmas tēlo viņu par medinieku, koku cirtēju un ganu palīdzi, ta tad

liek viņas gādībā meža auglības valsti vispār. Viņa pārzina ari visus

zvērus un putnus, un kādu lielu koku meža uzskata par viņas iemie-

sojumu jeb mītni30

. Ap viņu grupējas Krumumāte, Lapumāte, Ziedu-

(Puķu ) māte un Ogumāte, arī Ganu-, Bišu- un Briežumate; visas tas

kopā reprezentē pirmatnējo Mežamātes darbības aploku. Laukumati

(pēc Einhorna) piesauca, ejot lauka darbos, viņai arī pateicas par labu

labību Viņa ir tā tad bijusi kultivētas dabas auglības dievība, kas

savukārt tālāk sazarojusies Cerumātē, Miežumatē, Rudzumate un Meslu-

mātē Druvas ražojumu svētības lokam pieskaras arī Raugamate, Gau-

sas- jeb Sātamāte (arī Ļekatumāte). Dārzamati esot sievietes piesau-

kušas sakņu dārza darbos. Lopkopības nozarē svētību deva Lopumate,

Ganumāte un Pienamāte, arī jau minēta Gausas- un Sata-jeb Ļekatu-

māte. Pieguļasmāte laikam bij zirgu patrone. Bagātību vispār cerēja

iegūt ar Naudasmātes palīdzību.

Zemesmātei, kā jau minēts, blakus nostājusies jeb no tas atzaro-

jusies arī īpaša Veļumāte, tad Kapumāte, Smilšumate un Rušumate.

Visas šīs mātes maz mītoloģizētas un antropomorfētas, un viņu

raksturojums svārstās starp dabas gariem un dzejas teļiem. Tāpēc

varbūt ne visas tās var datēt atpakaļ 13. gs. Bet novilkt laika robežas

māšu kulta attīstības posmiem nav iespējams.

Druvas auglībai bij vēl savs atsevišķs labības gars Jumis jeb

Jumiķis, ko nevien iedomājās katrai labībai (un liniem) savu, bet

arī apveltīja vēl ar dzīves biedri — Jumjamati, Jumalu jeb Jumīti

un bērniem —
Jumalēniem jeb Jumaleņiem. Jumja personifikācija

jau cēla viņu pāri dabas garu kollektīvam, bet viņa kulta vēl uzgla-

bājās rīti, kas īstenībā attiecas uz nepersonisko jumi, un ari tautas

dziesmu izteiksme par jumi nenoteikta un pielaiž tulkojumus uz

vienu un otru pusi. Latvieši pazinuši vēl arī citus labības garus:

Miežvilku, Rudzu vilku, Rudzu ruņģīti jeb luņģīti; P. Simts uzskata

šīs būtnes par aizgūtām no kaimiņu tautām
31

,
bet nemēģina noteikt

laiku, kad tas būtu noticis.

Dabas gariem jāpieskaita arī dzīvnieku patroni: govīm — Marsa,

Māršava jeb Maršala (arī Māršaviņa, Māršaliņa), tad Govju-laima un

Lopu- jeb Govju- (?) māte; zirgiem — Ūsiņš, ko Smits tur ari par jau-

nāku mitoloģisku būtni. Arī daži putni vērojami lopu patronu loma:

sloka, strazds un dzeltānā cielaviņa zirgiem, bet zilgana cielaviņa

un lakstīgala govīm
32

.
_ _

P Šmits ir izteicis domas, ka Jumis, Usiņs un varbūt vel kādas

citas šai nodaļā minētas mitoloģiskas būtnes esot jaunāku laiku vei-

dojumi Tāds uzskats nav pierādāms. Varbūt var ar lielākam vai

mazākām tiesībām nostādīt par jaunveidojumiem kādus no šo būtņu

vārdiem, bet pati parādība (atsevišķu būtņu individualizācija garu

kollektīvā un to apzīmēšana ar īpašvārdu) nav no senlatviešu reh-
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ģijas izslēdzama. Vārdus ar tik caurredzamu etimoloģiju kā Jumis
nav gan iemesla uzskatīt par vēlākiem veidojumiem. Un ja Ūsiņa
vārds ir aizguvums no krievu valodas yCeHb, tad tas vēl nepierāda
ka senajiem latviešiem nebūtu bijis zirgu patrons ar īpašu nosau-kumu Govju Marsaviņa uzskatāma par latvieti ir pēc dabas, ir nosau-
kuma (sk. Marsa, Latv. konvers. vārdnīcā XIII, 25905 s sl)
M-^Ūia

-

l'_Piemīt dzīvojamās telpās (krāsnsaugšā, aizkrāsnē), bet
talak rija, kuti, pirtī, arī svētos kokos pie mājas jeb sētmalā un

3

t

meņU k
,

aUdZēS (akmei?krūtīs). īpaši viņus saista ar
ugunskulta svētumiem, kā: pavardu, krāsni (58. lpp.) Pie viņiem
griezās kad iesāk jaunus saimniecības darbus: pirmo reizi iekur
riju ceļ jeb remontē ēkas, cep maizi, pirmo reizi dzen zirgus pieguļā
un lopus ganos*

3

. Viņiem ziedo, sākot un beidzot katru dlrbu liekot
bļodu galda, cepot maizi un raušus, svinot svētkus un dzīres Dod
abako kumosu un malku - jaunkultu maizi, alu, arī gaļu un asinis,

īpaši melna gaiļa galvu un asinis. Mājas gariem bij domātas arī līga-
vas veltes un „ziedojumi malām" (Kr. Barons) — visām kūtīm klētii
rijai, pirtij, akai jeb avotam, upei, velētavai, maltuvei, ugunskuram
maizes abrai un lizei Dievaina, dievaina, tautiņu sēta, kur kāju speru'
tur zieda vajag" (LD 25560). Mājas garu ziņā bij visi mājas iemīt'
"f1 •1» 7

Ck
i Un lopi un viņu māJas darbi

> bet viņu iespaida
sfairai bij tendence paplašināties. īsi sakot, mājas gars bij mājas
dzimtas jeb saimes patrons.

Mājas gari parādās baltu cilvēku veidā, īpaši krupju un čūsku
(pareizāk: zalkšu) veidā. Šie norādījumi liecina, ka mājas garu ti-
cība ir ciešos sakaros ar mirušo dzimtas locekļu kultu, varbūt pat iz-
veidojusies no tā. Tai virzienā iet norādījumi, ka mājas gars būtu
mājas celeja gars. Krupji un zalkši ir dzīvnieki, kuros iedomājās
dvēseles iemiesojamies. Bet varbūt pareizāk izteikties P. Šmita vār-
diem, ka mājas gars ir cēlies no pavarda kulta, kas stipri vien samai-
sijies ar dvēseļu kultu (Ltd. X, 304. lpp.). Viņš arī lēzē, ka mājas garanosaukums mainījies līdz ar pašu nometņu pārveidošanos, bet itin labi
var iedomāties citu iespēju. īpaša nosaukuma šiem gariem varbūt ne-
maz nebij, ja par tādiem negrib uzskatīt apzīmējumus Vecais, Vecainis
Liemiņs 18. gs min vārdu Mājaskungs (Hūpelis, Lange, Stenders)!
Luļķis (Stenders), bet tie laikam jaunāki darinājumi. Varbūt katrai
mājai bij savs mājas gara nosaukums, kā, piem., 18 gs. pirmajā pusēDrustu Viļumu saimnieks vienu

no saviem 13 akmens elkiem saucis
par Asgalvi un Vijciema Lielskripsts vēl 19. gs. otrā pusē savu liepā
iemīlošo mājas; garu saucis par Cēli. Aumeisteros un Strenčos pazīs-
tams vārds Belis. Minēts arī vārds „cepļa dievs"34

.

% Mājas jeb svētības gara cienīšana ir arī pamats zalkšu kultam
par ko stāsta 16. un 17. gs. rakstnieki. Zalkši bijuši tik rāmi un pie-
radusi pie mājam, ka bērni rotaļājušies ar tiem un ļaudis gulējuši
ar tiem gultas un guļas vietās kopā. Tie rāpušies pat uz galdu un
baudījusi tur noliktos ēdienus35

.

Mājas garu interešu sfairas sakrišana ar zemkopības un lopkopības
„ausas (svētības) patronu darbību ir radījusi jauktas mitoloģiskas būt-
nes, ka Govju maršavas iemiesojumu melnā vabolē pasilē (291731
jeb melna odzē laidārā (32446) un Gausasmāti jeb Ļekatumāti
krupja veidā (Lerch.-Pušk. VII 1, 321. s. lpp.). Melnā krāsa pie tam
norada uz sakariem ar pazemes valsti.
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īpašs mājas svētības gars bij pūķis. Izšķīra 1) labības pūķi
(maizes roķi, rudzu viļķi, rudzu ruņģīti jeb runduli), kas pienesa
labību klētī apcirkņos jeb dzirnavu acī, 2) piena un sviesta pūķi,
kas piegādāja pienu un sviestu, 3) naudas un mantas pūķi, 4) lopu
un zirgu pūķi, kas gādā par zirgiem un lopiem, un 5) sāta (svētības)
pūķi, kas nepienes pašu mantu, bet nodrošina tās sātu un svētību.

Pūķis skrien pa gaisu ugunīgā izskatā un dažādā bet var pa-
rādīties arī kā sesks, putns, pūce, ķirzaka, odze, ūpis, irbe, kaķis,
melns gailis, vista, suns, vārna, īsi sakot, „var tūkstoškārt pārvērsties",
arī par ogli, slotu, pinekļu, pat par cilvēku. Pūķis ir labi turams un

mielojams. Nesdams savam saimniekam mantu un svētību, viņš

laupa to kaimiņiem; un tāpēc pret pūķiem lieto arī dažādus aizsardzī-

bas līdzekļus, cenšas apturēt to gaisā un iznīcināt. Saimnieks jeb
saimniece savu krupi saudzē, bet svešu cenšas nomaitāt.

Pūķa darbībā ir apvienotas auglības gara (Jumja, Gausasmātes,

Ļekatumātes) un mājas gara funkcijas. P. Šmits uzskata pūķi par

aizguvumu no vāciešiem, pamatojoties uz nosaukuma (vāciski Puck,
igauniski puuk, lībiski pūik jeb pūk) un ticējumu radniecību. Arī

motīvu, ka pūķis pērkams Rīgā, var tulkot aizguvumam par labu.

Bet pūķa darbības būtībā ir tomēr lietas, kas ļaujas atvasināties arī

no pašu latviešu ticējumu iekšējās attīstības, un tāpēc viņam līdzīga

mitoloģiska būtne nav izslēdzama no senlatviešu reliģijas, kaut arī

mēs nezinātu droši tās latvisko vārdu.

Tiešas dvēseļu ticības atvases ir tā sauktās nelaimīgās dvēseles

jeb ceļotāji gari
36

.
Tās ir dvēseles, kas mirušas nelaikā jeb varmācīgā

nāvē. Tos sauc par vadātājiem, maldinātājiem, musinātājiem, mār-

ķiem, nelabajiem, baidekļiem, māņiem, murgiem v. t. t. Tie parādās
cilvēka, dzīvnieku, arī malduguntiņas, viesuļa, balta muskuļa jeb
siena kaudzes veidā un vadā apkārt jeb maldina neceļos vēlus vien-

tuļus ceļiniekus un cenšas tos iemānīt purvā, ūdenī un nomaitāt.

Šiem gariem pieskaitāms arī lietuvēns jeb lietonis (Stenders) —

nozūmēta bērniņa dvēsele, kas moka („jāj") naktī dzīvniekus un

cilvēkus.

Visi šie ļaunprātīgie gari ir atvairāmi ar īpašiem burvības paņē-
mieniem. Vadātājs jeb maldinātājs zaudē savu varu, tiklīdz ko pazīst
viņu.

Kritušo karavīru dvēseles sauca par kāviem, jogiem, jodiem.

Viņiem kaujoties, rodas ziemeļblāzma.
Garu rindā ieskaitāmi arī dažādu slimību un sērgu gari, kā dru-

dzis, kašķis, mēris (Lm.-2

,
49. lpp.; Lerch.-Pušk. VII, 1231. ss lpp.).

9. Dievs.

Latviešu mitoloģijas priekšgalā ir laikā, ir cienā stāv Dievs, Debesu

tēvs. Dievs (leitiski: Dicvas, senprūsiski: Deivas) nozīmē pirmatnēji

„spīdošais, debesīgais", debesis. Viņš ir īpaša mitoloģiska būtne, viņa
vārds ir īpašvārds, ne sugas vārds.

Dievs pieskaitāms reliģiju vēsturē labi pazīstamajiem pirmtēviem

jeb sentēviem, kuru nopelns ir pasaules radīšana un pastāvošās kār-

tības nodibināšana. Uz šo senlatviešu Dieva darbību norāda it īpaši

viņa otrs vārds Vecais tēvs. Leopolds f. Šroders37

domā, ka jau sen-

āriešu reliģijā šis pirmtēvs bijis saistīts ar debesu parādībām, un to
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pierada arī visām baltu ciltīm kopējais Dieva nosaukums un vēl īpaši
latviešu tautas dziesmās bieži sastopamais Debestēvs (kas līdzīgs
sanskrita Djāus pitā, grieķu Zeus patēr un latīņu Jupitcr jeb Dies-

piter). Katra ziņa ticība Dievam uzskatāma par ļoti senu parādību
senlatviešu reliģijā; nav, liekas, iemesla noliegt iespēju, ka tā pastā-
vējusi jau līdzas pirmatnējai ticībai nepersoniskiem spēkiem, niiīušo

un garu kultam
38

.
Dieva izcilais stāvoklis senlatviešu panteonā ne-

padarīja viņu tomēr par citu dievu valdnieku un priekšnieku.
Senlatviešu reliģijā 13. gs. Dievs apvienoja sevī jau minētā pirm-

teva un debesteva raksturu un tāpēc labi noderēja kristīgiem misionā-
riem par pieturu kristīgā Dieva priekšstata noskaidrošanai. Viņi
redzēja te droši vien pietiekamu līdzību un tāpēc nebaidījās pārņemt
šo vardu arī kristīgā Dieva apzīmēšanai, vērsdami savu cīņu pret
citam senlatviešu dievībām. Zināms, latviešu apziņā mācība par
kristīgo Dievu piekļāvās cieši viņiem pazīstamajiem uzskatiem par
senlatviešu Dievu un veidojās pēc viņiem parastajām atziņām; ar to

kristīgais Dievs tika ievilkts cilvēku tiešā tuvumā, bet arī veidots pēc
senlatviešu cilvēciskas dzīves ideāla parauga (humānizēts). Tādā veidā
Dievs iegāja augšā minētajā senlatviešu reliģijas un katolisma mistro-

juma un tapa par mīļo Dieviņu. Arī katoļu baznīca vēlāk nevarēja sa-

mierināties ar šādu Dieva priekšstatu. Viņas pārstāvji atzīst, ka latvieši

tic kādam visaugstākajam Dievam, debesu Dievam, bet noteikti at-
tiecina šo ticību uz latviešu pagānismu39

. Tā kā latviešu tautas

dziesmu vairums attēlo šo Dieva priekšstatu, tad reliģijvēsturnieka
uzdevums raksturot senlatviešu Dievu nav viegls. No vienas puses
viņam jāprot nošķirt tendence, ko ienesa kristīgā ticība, proti: izcelt
Dievu pari visām citām dievībām un varām un pakļaut viņam arī
visu šo darbības sfairas. Šai virzienā, šķiet, rāda arī dažās dziesmās

sastopamais izteiciens „Dievu Dievs", ko L. Bērziņš zīmīgi tulko par
Dieva jēdziena pastiprinājumu. No otras puses jāmēģina nošķirt no

mitoloģiskā raksturojuma tīri poētiskas gleznas. Treškārt gan jātiek
vaļā arī no iedomām par kādu īpašu pilnvērtīgi ārisku Dieva priekš-
statu, kas gandrīz vai vienīgi latviešos būtu uzglabājies un stāvot

pretstatā orienta dievības jēdzienam. Šādu iedomu daudzinātāji pa-
liek pierādījumus parādā

40

.

Senlatviešu Dieva divpusība izpaužas arī tautas dziesmās. Viņu
tēlo lielāko tiesu kā debesu valdnieku. Viņam plats jeb kupls mētelis,
visvairāk pelēks, bet arī sudrabots un „zaļa zīda"; tās ir Latvijas de-
besis. Viņš mēdz jāt zirgā, kam savukārt atkal „zvaigžņu sega mugurā"
(nakts debesis). Uz debesu Dievu norāda arī tautas dziesma: Es Die-

viņu pieminēju ir rītā, vakarā: še ceļos, še guļos, zem Dieviņa kāji-
ņām (33666). Bet arī Dieva pasaules radītāja loma atbalsojas tautas

dziesmās. Tikai latviešu īpatnējā pieeja mitoloģijai neļauj daudzināt

viņu kā transcendentu visu lietu radītāju un kārtotāju, bet ieliek viņu
iekšā pašā ļaužu dzīvē, — stiprā mērā humānizē viņu. Viņu tēlo

ideālā saimnieka, it kā parauga zemnieka lomā. Viņam ir sava lauku

saimniecība un sēta priekšzīmīgā kārtībā. Viņš arī palīdz cilvēkiem

visās lietās un visos darbos, it īpaši vīriešiem. Un ja arī skaidri iz-

teikta doma, ka viņam pieder „visa zeme", tad viņa radītāja darbības

raksturojums ir atkal tīri cilvēcisks (antropomorfs): viņš „audzina"
kalnus, liek zvēriem izrakt Daugavu, laiž ezerus v. t. I Turklāt Dieva

valdībai pār zemi bijušas savas robežas (sk. tālāk 72. lpp.).
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Vēl vairāk par Dievu radītāju un dažādu kultūras pasākumu

nodibinātāju stāsta teikas. īpaši tā sauktās teikas par Dievu un Velnu.

Viena daļa no tām nostāda viņus abus kaimiņu un sacenšu lomā, pie

kam Velns nav nebūt ļauns; viņš prot darināt sev vēl labākus darba

rīkus, lietas un kustoņus nekā Dievs, bet neizprot savu darbu vērtību

un vientiesīgi atdod (izmaina) tos Dievam. Šo teiku grupa ieņem

īpatu stāvokli kosmogonisko teiku vidū, un tais nav saskatāms nekāds

principiāls duālisms, kas dažiem pētniekiem un līdz ar viņiem arī

P. Šmitam liek kosmogoniskās teikas par Velnu kā Dieva līdzdarbi-

nieku atvasināt no attālas parsisma ietekmes, kas caur Balkāniem no-

kļuvusi arī Baltijā. Tāpēc, liekas, nav bez pamata mēģinājums izprast

Velnu šādās teikās par Dieva Pirmtēva diferenciācijas veidojumu
41

.

Pasakas tēlo Dievu par sirmgalvi, kas visu zina un saprot, aiz-

stāv grūtdieņus un palīdz nelaimīgiem, soda netikumu un atalgo

tikumu. Lai gan to izcelšanās laiks nav cieši nosakāms un tās liekas

samērā, jaunas, tomēr ar savu idejisko saturu tās labi iekļaujas sen-

latviešu Dieva ticībā.

10. Senlatviešu mītoloģija.

Gentrālizētās priesteru jeb svētnieku kārtas un viņu hierarchijas

trūkums bij laikam galvenais iemesls tam, ka senlatviešu mīti netika

sistēmatiski izstrādāti, ka neradās stingra dievu ģeneāloģija (radnie-

cības attiecības, radu raksti), un varbūt arī tam, ka atsevišķu mitolo-

ģisku būtņu personifikācija neattīstījās līdz uzskatāmam vienveidīgam

antropomorfismam. Bet šai ziņā liela nozīme arī senlatviešu reliģi-

jas aktuālitātei un tiešībai, kas neļāva mitoloģiskiem izteicieniem attā-

lināties no īstenības. Netikvien daudzu mitoloģisku būtņu vārdi ir eti-

moloģiski caurredzami, bet arī viņu izskata un apģērba apraksti zīmīgi

norāda uz raksturīgām attiecīgā dabas pamata pazīmēm, piem., Dieva

un Jumja tēlos. — Mūsu galvenais materiāls, tautas dziesmas, nav arī

mīti vārda īstajā nozīmē (nostāsti par dievu un citu mitoloģisku būtņu

dzīvi un darbību), bet vai nu kulta dziesmas ar mitoloģiskiem frag-

mentiem, vai atkal subjektīvas dzejnieka fantāzijas ražojumi, kas

brīvi izmanto atsevišķus mitoloģiskus motīvus un elementus.

Tautas dziesmu simboliskos tēlus un dzejiskās gleznas nevar tā-

pēc vienkārši uztvert par mitoloģisku tēlojumu un stāstījumu. Bieži

vien kaut kas konkrēts izteikts par mitoloģiskajām būtnēm tikai aiste-

tiskos, dzejiskas tēlošanas nolūkos, piem.: izteicieni par veltēm, ar ko

noejoša saule apveltī atsevišķus kokus. Daudzreiz pat grūti novilkt

robežas starp mitoloģiskiem elementiem un dzejas gleznām. Dažkārt

mitoloģiski fragmenti iekļuvuši un saistīti dzejā, kurai pašai savs uz-

devums, kam ar mitoloģiju nav būtiska sakara. Tā viena daļa dziesmu

par sauli un mēnesi liekas dziedātas precību rotaļās, un to gleznas

jau nevar būt attiecināmas uz mitoloģisko Sauli un Mēnesi. (Piem.

LD 33866, —96). Arī dievību humānizācija (nostādīšana cilvēku

lomā ikdienas dzīves apstākļos) mēdz aiziet tik tālu, ka zaudē savus

pamatus mitoloģijas plāksnē, piem., dižās debess sētas tēlojumos. Vai

tā ir pirmatnīga tipiski latviska parādība, vai izveidojusies latviešu

atkarības laikos, viņu dzīves un gara apvāršņiem sašaurinoties (tā

J. A. Jansons), tas ir grūti atrisināms jautājums. Ar šādu tautas

dziesmu raksturu stāv sakarā arī dažādas svārstības apgalvojumos,

piemēram, attiecoties uz debesu precību dalībniekiem un darbiniekiem.

8*
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E. Zicana darbs par garo pupu (sk. augšā 49. lpp.) ir mēģinājums
rekonstruēt no tautas dziesmu elementiem senlatviešu saules mītu,
bet iznākums jau minēto apstākļu dēļ diezgan apšaubāms.

Bet arī tīrajā mitoloģijā vērojamas dažādas zīmīgas parādības
īpaši minama mitoloģisko figūru plūstošā diferenciācija un integrā-
cija. Reliģijas aktualitāte liek cilvēkam cieši dzīvot līdzi visai dabas
un kultūras dzīvei; bet jo tuvāk viņš stāv attiecīgajām parādībām jo
vairāk tas sadaļas atsevišķos elementos, un līdz ar to arī visam parā-
dību kompleksam atbilstoša viena mitoloģiskā figūra saskaldās vairākās
atsevišķas. Vērotajam attālinoties

no parādībām un vispārinot tās

atsevišķas figūras atkal izgaist, dodot vietu vienai, kas tādā kārtā
atkal apvieno atsevišķos elementus vienkop42.

Beidzot jāievēro arī latviešu mitoloģijas immanentās attīstības
lūzums un pārtraukums kristietības ienākšanas dēļ. Atsevišķie ticē-
jumu kompleksi, kas reliģiskajā dzīvē sadūrās un krustojās, palika
paši sava starpa neizlīdzinati un nesaskaņoti. Izlīdzinātāja un reizēm
it ka katalizatora loma bij kristīgajai ticības mācībai. Tāpēc arī siste-
matizēšana senlatviešu mitoloģijā ir nevien grūta, bet, pārsteidzīgi iz-
darīta, var tapt pat kaitīga, jo ta aizsedz mūsu acīm raibo dažādību
dzīvību un rosību, īsi sakot: faktisko stāvokli.

11. Debesu un gaismas dievības.

Debesu un gaismas dievības senlatviešu reliģijā ir radniecis-
kas citu indoeiropiešu tautu dievībām un uzglabājušas fragmentus no

senariešu mitoloģijas: debess precību mītu, Dieva dēlu priekšstatu,
dažādus norādījumus uz Dieva un Pērkona attieksmi un Saules un
Mēness sakariem un dažus viņu īpašību un darbību mitoloģiskos rak-

sturojumus.
Debesu tēvs jau senāriešu reliģijā bij diferencējies. Blakus spo-

žajam gaismas debesīm vēroja arī tumšo negaisa debesi, un Dievs
tapa par pirmās valdnieku, Pērkons par otras. Senlatviešu mitoloģijā
pāreja viņu starpa tomēr ir plūstoša, un netikvien Vecais tēvs, bet
arī Dievs tiek līdz ar Pērkonu daudzināti par ducinātājiem un slaci-
nātajiem (LD 33700, — 669?, —718—20, —654, —83, —89). Tau-
tas dziesmu daudzinātie Dieva melnie suņi, kraukļi un vērši bal-
tiem ragiem (LD 33647, —90, —62) attēlo negaisa padebešus. Pēr-
konu par Baltijas iedzīvotāju dievību tieši apzīmē Rīgas provinciāl-
koncila noteikumi 1428

L
g., bet senlatviešiem viņš nevar būt stāvējis

tik redzama vieta ka citam baltu tautām, piem.: jau Atskaņu chronika
atvasina leišu izdevīgo pāreju pa ledu uz Sāmzemi 1218./19. g. no

viņu dieva „Perkuna" īpašas palīdzības. Piegriežoties tuvāk negaisa
parādībām, senlatvieši radījuši blakus Pērkonam jeb Pērkona tēvam
vel veselu ģimeni: Pērkona māti jeb sievu ar 4, 5, 6, 9 dēliem, meitām
un pat vedeklu, kuru starpā tad sadalītas atsevišķas negaisa parādī-
bas, ka rūkšana, speršana, zibināšana, lietus. Par Perkūna kultu ziņo
Vilandes prāvests Dionizijs Fabricijs ap 1611.—1620. g., ka lietus
trūkuma un sausuma laikā sanākot ļaudis pakalnos biezos mežos,
nokaujot melnu teli, melnu āzi un melnu gaili un ziedojot tos Perkū-
nam, piesaucot viņa vārdu, izlejot uguns sārtā pirmo no visiem alus
kausiem un lūdzot, lai viņš slacītu zemi ar lieliem un maziem lietiem.
Melnu krasu varētu šai gadījumā izskaidrot ar analoģijas burvību
(ziedotāji liek cerību uz melniem lietus padebešiem). P. Einhorns min
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atsevišķi negaisa (des Gevvitters) dievību, tad pērkona (des Donners)
dievību un beidzot zibeņu (der Blitzen) dievību

43

.

Šie vēsturiskie dati

noteikti pastiprina tautas dziesmu ziņas un norāda uz vairākām ne-

gaisa dievībām.

Diferenciācijas prasības radījušas Pērkonam vēl kādu blakus

figūru Debeskalēju, kas „kala debesīs" tā ka „ogles bira Daugavā"
(33724), jeb pēc variantiem: dzirkstas sprāga Daugavā (33722), plēnes
bira Daugavā (33724, 4. var.), gaisā lēca dzirkstelītes (33730). Plaši

izplatītais indoeiropiešu uzskats par Pērkonu ļauno garu dīdītāju,

neatbalsojas nevienā latviešu tautas dziesmā, un tāpēc liekas, ka sen-

latviešu reliģijā Pērkona darbība palikusi ierobežota tikai dabas sfairā.

Nav zināmi arī nekādi dati, kas apstiprinātu Pērkonu lauku auglī-
bai kaitīgo ļauno garu vajātāja lomā, ko viņam piešķir P. Šmits (Ltd X,

302. lpp.). Velns, kas no viņa bēg, ir jau kristīgo laiku ļaunais gars,

kas baidās kristīgā debesu valdinieka varenības izpauduma pērkonā.
(Ltd. X, 1749). Pērkona vajāto Jodu (LP VII, 465. ss. lpp.) nevar iden-

tificēt ar Velnu (LXV VIII, 14466. sL).

Saule, Mēness, Auseklis, Austra, Saules meitas un Dieva dēli ir pa

daļai atklāti saskatāmu, pa daļai grūtāk uzminamu gaismas parā-

dību mītoloģizējumi. Saules redzamo dienas gaitu pie debesīm un

neredzamo nakts gaitu latviešu tautas dziesmas attēlo visādu simbo-

lisku un allēgorisku gleznu veidā (saule tek, brien, danco, brauc ka-

manās, ratos, laivā, lec sarkanā kociņā, mētā zeltābolu v. t. t.), viņas
uzvalku daudzina lielā krāšņumā un košumā, visvairs zelta un sid-

raba. Dažādās līdzībās tēlo viņas veidu, īpaši mīklas
44

.
Bet saule arī

redz un zina visu, kas notiek pasaulē (33744, — 991).

Diferenciācijas ceļā no Saules atskaldījušās Saules meitas, kalpo-
nīte, kalpi (sulainis), stūrmanis, dēls un vedekla, kas reprezentē dažā-

das ar sauli sakarīgas gaismas parādības, kā: dažādus saules gaismas
efektus, saules starus v. t. 1. No šīm būtnēm visvecākās ir Saules meitas,

radniecīgas indiešu Sūra duhitu un grieķu Hēliadēm. Viņas gūst

īpašu nozīmi ar savām attiecībām pret Dieva dēliem, kas atgādina leišu

~Dievo sunelei", grieķu Dioskūrus un indiešu Ašvinus. Arī šie ir

pirmatnēji bijuši kādas debesu gaismas parādības reprezentanti, bet

savā tālākā veidojumā, it īpaši satiksmē ar Saules meitām, ir lielā

mērā humānizēti. Sava loma debess mītos bij arī Auseklim (rīta

zvaigznei) un Austrai (rīta blāzmai), bet pēc tautas dziesmām nevar

identificēt ne pirmo ar kādu Dieva dēlu, ne otro ar Saules meitu.

Auseklim pat piedēvēti pašam savi dēli. Senāriešu mitoloģiskos frag-
mentus pārveidojusi un sadrupinājusi senlatviešu mitoloģijas diferen-

ciācijas dziņa.
Debess precības senlatviešu mitoloģijā ir vecs mīts, ko indoeiro-

piešu tautas laikam mantojušas no senās kopējās pirmtautas. Precē-

jamā ir Saule jeb Saules meita, bet precinieku rindas ir ļoti raibas:

Dieviņš, Mēness, Auseklis, Dieva dēli, Ausekļa dēli, Mēness dēli, Vējš

un Vēja dēls, arī Pērkons un Pērkona dēls tīko pēc debesu līgavas4
.

Pamatmīts droši vien stāstīja par Saules precībām ar Mēnesi. Dilstošā

Mēness steigšanās klāt Saulei un pazušana tajā uz ~3 dienām" bij šā

mīta dabas pamats (bāze). Dzimumu mīlestības rotaļas motīvi ieska-

nas tiklab Dieva dēlu un Saules meitu, kā arī Mēness un Saules attie-

cību raksturojumos. Saule un Mēness, liekas, bij tapuši pat par pre-

cību ideālfigūrām, un viņu vārdos sauca jauno pāri precību rotaļās.
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Mēness kustības, aptumšošanās un grieži ir devuši vielu un

ierosmi dažādiem tēlojumiem, kur mitoloģiski elementi jaucas ar dze-

jiskam gleznam. Mēness bij iecienīts palīgs un sargs senlatviešu ka-

reivjiem, kas labprāt izlietoja naktis kara gaitām un cīņām, bet arī

grūtdieņu un sērdieņu palīgs un labvēlis. Dzimtbūšanas un klaušu
laikos par „bara bērnu sildītāju" daudzināja Sauli.

Mēness kults liekas senlatviešos vecāks par Saules kultu. Mēness
kulta pēdas varbūt saskatāmas senā latviešu paražā svinēt precības
jauna un pilnā mēnesī, ko apliecina Chr. Kelchs 1695. g. Par saules
kulta parasto uzlecošās Saules apsveikšanu latviešu folklorā nekādi
tieši dati nav zināmi, bet saules noiešanu latvieši svētījuši, atturēda-
mies no dažādiem darbiem (LD 6843, —46, 25535, 27593). Sk. 17. nod.

12. Laima un citas likteņa dievības.

Laime senlatviešiem laikam vispirms nozīmēja neperspnisku spē-
ku, no kā atkarājās cilvēka, viņa lopu un mantas labvēlīgs liktenis.
Sadi uztvertas laimes miteklis ir istabas un kūts slieksnis. Ļaudis
cenšas netraucēt to un neizkustināt no labvēlīgā līdzsvara stāvokļa.
Atsevišķa cilvēka dzīvē laimei blakus izvirzīja īpašu nelaimes spēku
un katru no tiem novietoja savā pusē: laimi iedomājās pa labi, nelaimi

pa kreisi 46

.
Līdz ar Laimas personificēšanu sāka viņai paslieksni likt

ziedojumus.
Laime bij katram cilvēkam, katrai dzimtai sava. Arī atsevišķām

saimniecības nozarēm bij katrai sava laime (piem.: Govju laime,
Zirgu laime). Šāda diferenciācija pārgāja pa daļai arī uz personificēto
Laimu. Taču līdz ar personifikāciju ievadītā antropomorfizācija iero-

bežoja to: Laima palika galvenā kārtā sieviešu un viņu interešu patrone.
Tālākajā attīstībā jau nostājās personificētai Laimai blakus Dēkla

un Kārta, kas dabūja katra savu īpašu uzdevumu no Laimas funkci-

jām, līdzīgi grieķu moirām un romiešu parcēm. Pašreizējie folkloras
dati gan nedod iespēju droši sadalīt šīs funkcijas viņu starpā. P. Šmita
aizrādījums, ka Laimas nozīmi pacēlis katoļu Māras kults, izskaidro
arī līdztekus notikušo Dēklas un Kārtas nozīmes samazināšanos vēlā-

kajā laikā un viņu daudzināšanas apsikšanu. Arī šo vārdu etimoloģija
rada grūtības.

Laimas blakus figūras ir vēl arī Nelaime un Ļaunā diena.
Laima ir likteņa lēmēja, viņa „liek mūžu", un neviens nevar gro-

zīt viņas lēmumu, arī viņa pati nē. Sevišķi tuvu Laima stāv sievie-
tēm: viņa sarga meitu godu un tikumu, viņai ir pirmā roka jaunavu
izprecināšana. Bet visvairāk viņas palīdzību meklē dzemdētājas, do-
damas uz „Laimas pirti". Laimas atribūti — atslēgas, peramā slota
un vecmātes nazis arī norāda uz šo Laimas darbību.

P. Einhorns norāda, ka Laima paklājusi dzemdētājām palagu un

padarījusi ar to radības par laimīgām, bet Dēkla iešūpojusi jaun-
piedzimušos un apkopusi tos. Tautas dziesmas, liekas, apstiprina šos

uzskatus. P. Šmits sakopo savus atzinumus par visām trim laimes die-
vībām vārdos: „Laima it kā stāvētu tuvāk mātei, Dēkla bērnam", „Ko
Laima nolemj, to varbūt Dēkla palīdz izpildīt un Kārta nokārtot

47
".

E. Rumba spriež, ka Laima ir radību (ģenerācijas) dievība un likteņa
lemeja, tipiska jaunavu un sievu patrone, bet arī daži vīriešu arodi,
it īpaši tie, kas savienoti ar dzīvības briesmām (kara vīru, jūrnieku,
zvejnieku un plostnieku gaitas) atrodas viņas aizgādībā.
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Latviešu ticība Laimas noliktajam mūžam attiecas tikai uz au-

gumu, dzimšanu, dzīves biedra izvēli un miršanu47a
.

Laimu sauc arī par Laimas māti. Ar to viņa tiek ievilkta mašu

kulta sistēmā, kur ap viņu grupējas arī vēl citas mātes, kas noteic cil-

vēka likteni, proti: Ceļa māte, ko lūdz palīgā dodoties ceļa, lai ceļo-

jums labi izdotos (Einhorns), Kara māte, kas ceļ karus un nemierus

(13604, 26117, —18, —27), Mēra māte jeb Guļas matē, kas atnes

sērgas un nāvi (4124, 31363, 34119, —41) un Miega māte, kuras ziņa

ir cilvēki noslēpumainajā miega laikā. Interesantas ziņas par

māšu kultu ir atrodamas 1699. g. baznīcas vizitacijas protokola par

Lizuma un Vecgulbenes draudzēm. Kada sieviete, dziedinādama sērga

saslimušos mājas ļaudis, liek kazu gaļas virumu izliet uz krustceļa ar

pavēli: „Lai Ceļa māte aizved Guļas māti uz Krievzemi" (Senatne un

māksla, 1936. g., 2. burtn., 124. lpp.).

13. Lauksaimniecības dievības.

Lauksaimniekus (zemkopjus un lopkopjus) interesē ka brī-

vās dabas dievības, tā arī zemkopības un lopkopības patroni. Z. Hen-

nings 16. gs. pazīst Piena māti krupja veida, no kura izplūst piens.

Vissenākais senlatviešu dievu saraksts ir jezuīta Stribinga ziņojuma

1606. g. par Rēzeknes un Ludzas apriņķi. Blakus debesu dievam un

zemes dievam tur minēts dievs, kas dod zivis, dievs, kas dod meža

zvērus, labības dievs, lauku dievs, dārzu dievs, lopu — proti zirgu,

govju un citu (māju) lopu dievs. Zirgu dievs nosaukts vārda par Die-

viņu Ūsiņu (Dewing Vschinge), govju dievs — par Maršalu (Moschel),

lauku' un labības dievs par Ceroklīti jeb Cerokliņu („Dewing Cerek-

licing jeb Cerekling"). Cēsu jezuītu nometnes ziņojums 1618. g. nosauc

vienīgo Cerokli, kam ziedojot pirmo kumosu no visam ēdamam lietam

un pirmo malku no dzērieniem. Kāds uz šā ziņojuma balstīts stāstī-

jums apzīmē Cerokli par hospitalitatis ille cx orco deus, t. i. viesmīlī-

bas dievu no pazemes. Valenti relācija 1604. g. min pretstata debesu

dievam zemes dievu Cerokli (Corakle)
L

identificējot to ar velnu.

D. Fabricijs tēlo Pērkona kultu (sk. augšā 68. lpp.).

Tad vēl 17. gs. pirmajā pusē P. Einhorns min vienu „puķu, labības

un citu zemes augļu dievu, kam kalpo ar īpašu tad

kādā citā vietā jūras, vēju, uguns, lauku jeb druvas, dārzu, lopu, tārpu,

ceļa un krūmāju jeb mežu (der Būsche oder Holtzungen) dievus un

dievietes; dievietes vārdu viņš lieto identiski matēs vārdam. Dažus no-

saukumus viņš uzdod un pat vairākkārt piemin arī latviski, ka: Dārza

māte, Lauka māte, Lopu māte, Meža māte un Vēja mate. Meža mātei

blakus pieminēti arī meža dievi, vēl raksturota arī Ceļa mate jeb Ceļi-

nieku māte. Lange un Stenders savos darbos jau plaši izmantojuši

dažādus literārus avotus un uzņēmuši veselu rindu leišu dievību
:

bet

viņiem ir visas Einhorna Mātes un vēl Meža dievs un turklāt arī šādas,

laikam no folkloras ņemtas Mātes: Ugunsmāte, Udensmate, Mēslu-

bāba jeb māte, Karamāte (tikai Lange) un Puķumate un Zemes-

māte (tikai Stenders). Zemesmātes (Erdgottin) kultu vēl tēlo ari Hu-

pelis: Valmieras apriņķī viņai ziedojuši pie iežogotiem veciem kokiem

jeb tāpat iežogotās vietās no pirmā piena, sviesta, vilnas un naudas,

arī melnu gaili 23. aprīlī uz īpaša ziedokļa; iežogojumu turot it ka

par mājas sargu un aizliedzot tur ieiet un kaut ko paņemt. Hupelis
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uzskata šo kultu par ļoti vecu. Šai sakarā jāpiemin vēl arī no

lltTT^ baZnICaS VlzitāciJ"as Protokls 679 u„
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arī citi spēki. Labvēlīga laika ziņā zemkopis jutas atkarīgs no Vēja

mātes un Pērkona. Vēja māti mielo ar jaunrudzu, agrāk droši vien

miežu, biezputru staba galā, lai izlūgtos no viņas labu laiku, piem.,

lai vējš neizbirdinātu graudus no vārpām (F 230, 1612). Pērkonu ludz

slacīt druvas ar lietu un lietutiņu (D. Fabricijs), ziedojot viņam dzīv-

niekus un alu. Viss pārējais atrodas zemes, bet īpaši druvas auglī-

bas dievību ziņā, kuru vārdu caurredzamā nozīme noteic arī tuvāk

viņu tiešo darbību. Dažādo māšu loma un zemāko dabas un auglības

garu funkcijas raksturotas jau augšā 8. nodaļā (sk. 62. s. lpp.). Atliek

vēl Ceroklis un Jumis — abi ar savam blakus butnem.

Ceroklim P. Šmits piedēvē kuplu labības ceru veicināšanu un

Jumim lielu vārpu audzināšanu (Ltd X, 303. lpp.). Šie paskaidrojumi

pamatojas uz dievību vārdu nozīmes iztulkošanas, ko senlatviešu reli-

ģijā vispār var izmantot ar labiem panākumiem. Tikai jāpatur prata,

ka populāras dievības iegūst nozīmi arī pāri par savu sākotnējo šau-

rāko darbības loku. Jumis-vārpu audzinātājs nav vairs lietojams, kad

runā par Linu-jumi. Un viņam blakus stāv arī visa viņa dzimta.

Jumis ir druvas kulta visredzamākā figūra folklora. P. Smits

apzīmē viņu par „svarīgāko zemkopja dievību vēlākos (Lm.-
2

,

38. lpp.), vērojot laikam vēsturisko liecību trūkumu. Bet grūti iedo-

māties, ka Jumja kults, kas ir izaudzis no sena pirmatnīga uzskata

par dujvārpas un citu jumju nepersonisko spēku, varētu but tikai

jaunāku laiku veidojums. Drīzāk pieņemams izskaidrojums, ka Jumja

kults palika oficiālajiem baznīcas darbiniekiem neredzams, tapec

ka jumja vārds vispirms taču bija dujvārpas nosaukums un šada

nozīmē nevarēja nevienam likties piedauzīgs. Līdzīga kārta taču P.

Einhornam Jāņi palikuši ārpus viņa senlatviešu pagānisko svētku

apraksta, kaut gan viņam Jāņu svinēšana nevarēja but nezināma un

Jāņu dziesmas noteikti liecina par Jāņu svinību pagānisko raksturu
50

.

Jumja saskaldīšanās veselā saimē ir raksturīga augša aprakstī-

tajai diferenciācijai, bet arī pretvirzienisko integrāciju apliecina Jumja

kults. Katrai labībai ir savs Jumis, katrai sētai ir savs, bet aiz visiem

šiem atsevišķajiem Jumjiem stāv tomēr viens vispārīgs Jumis. Jumim

ir tautas dziesmās starp plūrālismu un totalismu plūstošs veids.

Jumja saskaldīšanās (diferenciācija) par veselu saimi, padarot viņu

par vīru un tēvu, iet roku rokā arī ar attiecīgo integrāciju. Bet sai

attieksmē vēl skaidri saredzama arī mītoloģizacijas dabiska baze.

Jumim blakus stāv Jumīte jeb Jumaliņa, vispirms ka līgava, tad ka

sieva (Jumja māte). Labības ziedēšanas laiks ir vedību . Par

vecākiem Jumju pāris top ar graudu briešanu un ražas novākšanu.

Jumja vārpas, vainags jeb josta un, liekas, arī visas_ citas nopļautas

vārpas un to graudu birums, eventuāli arī vel jaunas ražas maizes

kukuļi ir personificēti par viņu bērniem Jumaleņiem, kas, atrauti no

saviem vecākiem, uzsāk savas patstāvīgās gaitas caur riju un klonu

uz klēti v t. t. „Jumīts kliedze, Jumīts brece tīrumiņa galiņa, atsau-

cēsi Jumaleņi arodiņa dibenā" (LD 28532)
52

.
Bet šos pašus Juma-

leņus var uzskatīt arī par Jumi. Tas ir pats Rudzu jumis, kas no-

kļuvis pašā kula dibinā", kamēr Miežu jumis vel atrodas „tīrumiņa

galiņā""(LD 28556, sal. F. 144, 170.). Nule raksturotais vairums ir

kļuvis citā aspektā atkal par vienību.

Arī Jumja izskatu un apģērbu attēlojot, tautas dziesmu gleznas

palikušas ļoti tuvu dabiskajam pamatam. Viņam ir zaļi svārki (sejas
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krasa) un dzelteni zābaki (nobriedušas labības krāsā). Uz viņu lai-
kam attiecas arī tēlojums (26063- 1

pielik.): Es nezinu, kas par vīru
iet pa ceļu dancodams: miežu svārki, rudzu kreklis, apenīšu cepurīte.

Jumja darbības sfaira ir druvas auglības un gausas (svētības)
uzturēšana vispār, un šai lietā viņu atbalsta visa viņa dzimta, pēc vaja-
dzības atdaloties no viņa jeb atkal saplūstot ar viņu kopā.

Ceroklim Stribinga ziņojums no Latgales arī piešķir vispārīgāku
nozīmi: viņu nosauc par lauku un labības dievu (deus agrorum fru-

mentorumque), no kura gaida lielāku jeb mazāku palīdzību atkarībā
no ziedojuma lieluma (vērša, sivēna, vistas v. t. 1.). Spriežot pēc kop-
teksta, viņš ir viens no tiem, kam ziedo pie divi kokiem, vīrieši pie
ozola, sievietes pie liepas. Viņam kā auglības dievam arī labi piederas
pirmais kumoss un pirmais malks, ko piemin Cēsu jezuītu ziņojums
ari no Latgales. Arī viņa saistīšana ar zemi un pazemi pārējos radnie-

cīgajos ziņojumos liecina, ka 17. gs. sākumā Cerokļa nozīme jau vis-

pārināta.

Līdzīgā virzienā iet arī teika par Cerumāti, kas dzīvojusi Cīravā
saudzējama, ta tad svētā, mežā, un labprāt palīdzējusi lūdzējiem, bet
sodījusi ceru, krūmu, koku postītājus; viņas mītne (teika saka: kapa
vieta) bijusi ar zaļu mauriņu apaugusi augsta smilšu kopa starp divi
kokiem (LP VII, 335. lpp.). Nav gan ziņu par šīs Cerumātes sakariem
ar labības cerošanu, bet 17. gs. varbūt nāca arī pie viņas abiem kokiem
ar ziedojumiem, lai izlūgtos svētību laukiem un labībai tāpat kā Lat-

gale pie Cerokļa. — Kad Ceroklis un varbūt arī Ceru māte ieguvuši
jau vispārīgāku lomu auglības kultā, — par to nav iespējams spriest.
Drīzāk tas varētu but noticis priekš kristietības ienākšanas nekā

pec tam.

Bruņenieks, pieturēdamies pie augšā minētā sekundārā izteiciena

par Cerokli ka „viesmīlības dievu no pazemes" identificē viņu ar

ugunskura bluķi, kas kvēlo pavarda dobē (IMM 1931 I, 54. lpp.) un

tada kārtā saista viņu ar pavarda kultu resp. savu pirmsenci Vecotēvu

(sk. augša 48. lpp.). Bet druvas kulta sakari ar pavarda kultu nav

pirmatnēji. Tie, šķiet, datējami jau kristietības virskundzības laikos, kad

baznīcas un valdības vajāšanas spieda ierobežot un apvienot senos

kultus.

Lopkopības dievību rindā pirmo vietu, liekas, ieguva
jeb Govju mārša. Viņas tālāko karjēru veicināja viņas vārdajāzibal
ar Maj-u, kas katoļu laikos sekmīgi sacentās ar senlatviešu Laimu sie-
viešu dzīves un darbības patronātā.

Dažādus ļaunumus lauksaimniecībā latviešu folklora atvasina no

cilvēku — burvju, raganu, skauģu maģiskās rīcības. Pat dabas spēku
izdarīto postu liek uz viņu birkas. Tāds uzskats jau varētu būt vēlāku
laiku attīstības auglis, bet latviešu zemes un dabas īpatnējie apstākļi
(sk. augša 5. nodaļu) ļauj datēt to atpakaļ sirmajā senatnē un līdz ar

to uzskatīt cīņu pret skauģiem par svarīgu jautājumu mūsu senču
lauksaimniecības kultūras maģiskajā pamatojumā un veicināšanā.

14. Senlatviešu dzimtas kults. Pirmais gods.

«Pirmatnīgais cilvēks doma un darbojas kollektīvi (G. v. d.

Lovs). Kopība ir cilvēkam dota no sāktā gala. Tā ir dzimtas un cilts



75

kopība, kurai tiklab vienai kā otrai ir pamatā faktiska jeb arī tikai

fiktīva asinsradniecība. Šāda individa kopsakarība ar kollektīvu ir

svēta, tai ir iekšā sava noslēpumaina vara, kas jacienī un kas jāno-

drošina katram kollektīva loceklim, kas grib šīs varas svētību bau-

dīt. Kopība sarga un apgādā atsevišķos locekļus, bet katram no tiem

ir jākalpo kopībai. Personiskās attiecības ir reizē tiesiska kartība

un reliģiska sakarība.

Dzimtas organizācijā ir svarīga locekļu pienākšana ar dzim-

šanu un precībām un aiziešana viņā saulē. Tāpēc trīs momenti

cilvēka mūžā izceļas pāri par ikdienu ar īpašiem dzimtas kulta

aktiem un trīs dienas — „dzimstamā, mirstamā, tautiņās ejama" —

dabū katra savu attiecīgu „godu". Reliģijvēsturnieki apzīmē šos go-

dus par „pārejas rītiem" (rites dc passage, sk. A. van Gennep —

Les rites dc passage, 1909.). Vara sastopas šais gadījumos ar dzīvi,

un „varas aizkārtā dzīve piegriežas varai" (G. van der Lovs)
3

. Kri-

tiskie brīži prasa ārkārtēju atbalstu un palīdzību.

Notikušā jeb notiekošā fakta sabiedriskā jūridiskā sankcija un

kultiskā sakrālā svinēšana ar īpašu „godu" padarīja to par piln-

vērtīgu, atzina to publiski. Tā bij tā sauktā „daudzinašana". ~Kadu

godu dzerame, tādu daudzināme". Goda nozīmi pacēla radu piedalī-

šanās, un tā norisi padarīja krāšņāku un daudzpusīgāku sakrālais

mielasts — dzīres („dzeršana", bet zināms arī ēšana) un dažādu

ticējumu elementu piesaistīšana. Liela loma bij ļaunu spēku un garu

atvairīšanas rītiem, bet daudz svarīgāka vēl bij pozitīvo speķu kon-

centrācija un kāpināšana ar vārdiem un darbiem, ar kulta un ma-

ģijas aktiem.

Pret dzimtas godu svinēšanu kristīgajai baznīcai ir bijis samēra

maz iebildumu. Nav zināmi pat nekādi pārmetumi par rītiem un

ticējumiem, kas notika mājās sakarā ar kristību; P. Einhornam lai-

kam nepatika tikai latviešu mazcienība pret kristīgajiem kristīja-

miem vārdiem (S. r. L H, 588. lpp.), bet ir vēl līdz pat 18. gs. apka-

roti mēģinājumi izvairīties no baznīcas kristības vai mazākais novil-

cināt to ~dažas nedēļas un vairāk" (KKO). Attiecoties uz precībām,

zināma tikai līgavu zagšanas nosodīšana un cīņa pret izvairīšanos

no baznīcas laulības un tās stingrajiem noteikumiem 15. un 16. gs.

un pret rupjajām (apdziedāšanas un guldināšanas) dziesmām un pār-

mērīgu ēšanu un dzeršanu kāzās 17. un 18. gs. Vairāk nosodīja pēc

būtības senās bēru paražas: apbedīšanu senču kapenēs un dvēseļu

mielošanu bērēs un pēc apbedīšanas.
Senlatvieši no savas puses, liekas, samērā viegli padevās pra-

sībai likt kristīt bērnus un likties laulāties baznīcā. Baznīcas svētību

varbūt uzskatīja vēl par vēlamu aizsardzības un svētības pastipri-

nājumu jaunpiedzimušajiem un jaunajam pārim. Tā kā mirušajiem

tādas vairs nevajadzēja, tad arī izvairīšanās no baznīcas piedalīšanās

apbedīšanā ir turpinājusies daudz ilgāk nekā atraušanās no kristī-

bas un laulības. Var jau gan būt, ka praktiskas neērtības nogādāt

mirušos baznīcas iesvētītā kapsētā bij arī savu tiesu minētās ilgsto-

šās opozicijas cēlonis. — Katrā ziņā zīmīga parādība ir tā, ka baz-

nīcas ceremoniju kristībās un sevišķi precībās noteikti norobežoja

no tā goda, ko svinēja paši mājās. Par kristībām to apliecina vēl

19. gs. uzrakstītās ziņas, ka kristību dzīres ar savām vecajām iera-

žām nošķiramas no baznīcas kristībām (LD I, 199. lpp). Par kāzām
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zināms, ka Vidzeme vel 18. gs. sakuma pati baznīca negribēja atjaut
sakt tas tai pašā diena, kad notika laulāšana54

.

Rekonstruējot trīs lielos dzimtas godus, jānorobežojas no kris-

tīgas baznīcas ceremonijām un jāizslēdz ar tām saistītās darbības
un elementi (piem.: kristības baznīcā, kūmi, krusts), bet jāievēro arī

tas apstāklis, ka dzimtas dzīve senlatviešos ap 1200. g. stāvēja jau
samērā augstā sabiedriskās kultūras līmenī, — kas gan neizslēdza
zināmu pirmatnīgu rituālu elementu paturēšanu praksē, dodot tiem

vajadzības gadījumā jaunus izskaidrojumus.
Pirmais no senču godiem — vārda došana jaunpiedzimušajam

un viņa oficiālā uzņemšana dzimtā — ir zaudējis savu pirmatnējo
vardu, kads jādomā tam ir bijis, un patvēries zem kristīgo kristību
nosaukuma. Sauksim to par pirmo godu — neutrālā vārdā.

P. Šmits izsakās ļoti skeptiski par iespēju attēlot šā goda rituālu
priekškristīgos laikos55

: „Mums nav vairs uzglabājušās nekādas pa-
ganu ticības kulta dziesmas

... Ja arī šis tas mantots no aizvēstures

vārda došanas ceremonijām, tad viss jau piemērots jaunāko kristību
ierašām". Taču šo un to mēs tomēr varam par šīm ceremonijām
izteikt.

Pirmo godu dažas dienas šķīra no radībām. P. Einhorns nav

vairs varējis izzināt, vai šo dienu skaits senlatviešiem bijis noteikts
un visur vienāds, bet uzsver, ka vārds dots drīz pēc radībām vēl
kuslam bērniņam. P. Šmita apgalvojumu, ka kristības notikušas

devītajā diena pec radībām, cik man zināms, atbalsta tikai ziņas
no Gatartiešiem Dzērbenes draudzē (LD I, 178. lpp.). Šis atstatums
liekas kristīgo laiku noteikts, jo tuvu stāv Vidzemē zviedru laikos
ievesto Zviedrijas 1686. g. baznīcas likumu noteikumam, ka bērni

jākristī ne vēlāk kā astoņu dienu, t. i. nedēļas laikā (innerhalb des
achten tages). To pašu apmēram prasīja arī Kurzemes baznīcas likumi

(KKO) 1570. g., ka jākristī bērni, drīzi pēc radībām (balde nach der

geburt). 18. gs. pirmās puses prakse Vidzemē arī neatbalsta šo norā-

dījumu: bērnus mēdz kristīt trešajā, ceturtajā dienā. — Drīzāk tā
tad varētu pieņemt, ka starp radībām un pirmo godu lika 3 dienas.

Grūtniecībā un radībās redzēja noslēpumainā dzīvības spēka
darbību, pret ko izturējās ar lielu bijību un saudzību. Māte un

bērns bij šā spēka piesātināti, un tāpēc laikam arī radības iekārtoja
pirtī, vieta, kur citi ļaudis neiegriezās, un dzemdētāju novietoja uz

zemes, kas laikam atgādināja Zemesmātes klēpi. Bijība pret dzīvības

spēku un cenšanās nosargāt jaunpiedzimušo no ļaunajām varām pie-
pildīja visas pirmās dienas ar dažādām aizsardzības ceremonijām,
kuru vidu īpaši jāmin pirtīžas; šis vārds varbūt aptvēra visas bur-

vības, kas bij jāpiedzīvo jaunpiedzimušajam pirtī pirmajās dienās.
Ūdenim un ugunij kā šķīstīšanas līdzekļiem bij sava loma (mazgā-
šana, saru pēršana). Netrūkst arī zieda Laimai. Raugos iešana,
ciemkukuļa nešana un mielošanās notika vēlākos laikos priekš kris-
tībām, bet vai tas tā bijis arī no sākta gala? vai agrāk šīs gaitas
nepiek Javas pašam galvenajam aktam? Šūpuļa līksts ciršana katrā
ziņa noteikti saistīta jau ar šīm svinībām.

Vārda došana jau pati par sevi nozīmēja jaunpiedzimušā indi-
viduālas personas atzīšanu, un ar to dabiski saistīja oficiālo uzņem-
šanu dzimta, svinīgi paziņojot vārdu (LD I, 487. lpp.) un laikam

augsti paceļot gaisā bērnu (sal. 484.). Galvenā loma šai paziņošanā,
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kā ari visā godā būs bijusi dzimtas galvām. Vēlāka laika daudzināja

īpašu dižvedēju jeb dižo kūmu (LD I, 171 s. s. lpp. passim), sauksim

viņu par dižo radu. — Un pašu paziņojumu izdarīja goda vieta —

pie stulpiņa.
P. Einhorns norāda, ka meitenēm esot devusi putnu vārdus, bet

vīriešu vārdus viņš neesot izzinājis (S. r. 1. 588. s.). Senraksti nav

diemžēl uzglabājuši nevienu latviešu sieviešu vardu no 13. gs. Mums

zināmie tā laika vīriešu vārdi nav dzīvnieku vardi, bet satur dažādus

zīmīgus vienkāršus un saliktus jēdzienus, ka tas arī vispār mēdz

būt. Vērtīga ir Vecgulbenē uzrakstīta ziņa, ka bērniem doti vectēva

jeb vecmātes vārdi.

Attēlot pilnīgi pirmā goda norisi nav iespējams, bet uzrakstītas

ziņas dod dažus vērtīgus, šķietami pirmatnīgus elementus rekonstruk-

cijai. Darbību pavada atbilstošam dziesmām, ko dzied sievietes, stā-

vēdamas gar malu", vai iedamas kustībām ~nopakaļ" (489. s. lpp.).

Priekšā stādīšanai sekoja bērna apsveicināšana un apdāvināšana.

Dižais rads pirmais „dīda" jeb „dancina" bērnu, t. i. nes apkārt

pa istabu dejas soļos un dzied, tad nodod to nākošajam radam, pie-

saukdams šo vārdā; un tā uzstājas pēc kārtas visi radi. Puiku dīda

papriekš vīrieši, meiteni — sievietes ļLD I, 489): „Lec Dievis pa

priekšu ar mīļu Laimu (tagad dziesma: Maru), es lekšu pakaļa, ar

savu . .
.", „Slīdi, bērniņ, no roku rokas" jeb „Līgo, bērniņ (tag.

dziesmā „pādīte"), uz manu roku, no manu roku uz otra (NN) ro-

kām" (LD 2340—43). Dīdīšana notika laikam nevien istaba, bet

visā sētā. Puiku nesuši trīsreiz ap zirgiem, meiteni ap govīm (Kok-

nesē). Varbūt pirmajā godā iekļāvās bērna pārnešana no pirts uz

šim gadījumam izpušķoto („zīlēm un sienu izkaisīto", Ltd. I, 527.

lpp.) istabu. Tad arī lekšana pār istabas slieksni ierindojama citu

darījumu rindā, „Namā neteikšu NN vārdu, teikšu teikšu istaba šū-

puļa vietā!".

Apdāvināšanu izdara ar novēlējumiem dziesmas vārdos, ar sim-

patētiskās maģijas paņēmieniem — zīmīgās kustības — un nauda jeb

graudā ar priekšmetiem, ko saņem mate. Šīs dāvanas laikam dod

iemeslu runāt par „pādes pirkšanu" (LD I, 488. lpp.). Ar to uzņem-

šana rados ir notikusi. .

Arī mājas garam stādīja priekša jauno dzimtas locekli. Pec

dīdīšanas grasījās sviest bērnu aizkrāsne jeb pakrāsne (LD 1570—

1571), mājas gara mītnē. Šai sakarībā laikam ierindojami ari norā-

dījumi, kas vēlāk attiecināti uz pārnešanu no baznīcas, proti: bērna

nolikšana uz akmens, kas iemūrēts kulā krāsns priekša (Ltd. I, 485.

lpp Ērgļos), liekas, arī citādi mīklainais norādījums, ka ienes

bērnu pie vecmātes aizceplī (turp. 490. lpp.). Ugunskuru piemin ari

citas ziņas: Bērna nesēja paņem uz baznīcu līdz no ugunskura oglīti

un iemin labo kāju pelnos (turp. I, 483. lpp.). Varbūt kādreiz mājas

gars dabūja aizkrāsnē pirmdzimto (?) bērnu par ziedojumu, bet

\ēlāk tā vietā deva „lupatu bērnu" (kadu piemin vēl tagad dīdīša-

nas aprakstā, turp. 489. lpp.). 13. gs. gan vairs bērnu ziedošana nav

domājama, un tai vietā būs bijis ieviesies jau minētais maņu ziedo-

jums ko atbalstīja arī ēdiena un dzēriena zieds, piem.: paleja alu

zem 'galdauta stūra (Ltd. I, 488. lpp.). Pietika ar grasīšanos sviest

aizkrāsnē, kam sekoja bērna novietošana matēs gultas „kajgalu

cisās" (LD 1572,-74,-75, sal. Ltd. I, 486. lpp.).
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Maģiski paņēmieni pavadīja arī bērna tīstīšanu un šūpla kār-
šanu, bet tie jau attiecas uz jaunās dzīvības uzturēšanu, veicināšanu
un pasargāšanu no ļaunām ietekmēm. Bērnu slēpj vecāku pagultēBerna autiņos pietin klāt maizi, sāli, naudu, šūpu a līksti cērtpui-'
kam ozola jeb berza, meitām liepas, bērza jeb egles. Šūpulī arī liek

rTdt 1 Th' f (Ud 1 494
- Bet arl šais darbībās paradās vel dzimtas kopības gars. Vienas mātes bērnus tina svinīgajā

reize ar vienu jostu un ģērba vienā un tai pašā kreklā (turp 482 s )
Liepu kriju šūpuli gādāja radi pirmajam bērnam, un tas palika arī
nākošajiem (turp. 490. lpp.). Līksti cirta visi, katrs pa skaidai Di-
žais rads ari pakāra šūpuli un iešūpoja bērnu.

Bagātīgs mielasts un krietna iedzeršana piederēja pie pirmā
goda rituāla. Galvenais ēdiens vēl samērā vēlā laikā bij latviešu
senais grūdenis jeb zīdenis: grūstu miežu putra ar cūkas galu (gal-
vas pusi), kam piedzēra klāt alu (Ltd. I, 488. lpp.). Kopmielasts ir
kopības pastiprinājums; viesi liek vēl galdā arī savu ciema kukuli.
Pilnīga baudīšana nozīmē dzīvības spēka kāpinājumu. Kristības dzer
trīs dienas Ltd. I, 490. un 495. lpp.: div-trīs dienas). Mielasta pir
matnigums izceļ tā sakrālo raksturu.

P

15. Dzimtas kults. Vedības.
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mēru un virzienu un gādāt par kopdzīves auglības nodrošināšanu.

Vispār bij arī jābūt nomodā pret ļauno varu iejaukšanos un jāprot

atvairīt tās. Viss tas uzlika lielu atbildību vedību vadītajiem. Folk-

loras dati norāda uz vedību vecākiem abas puses, bet galveno no-

teikšanu liek līgavaiņa puses vecākā rokas (LD 111. 1, 95. lpp. no

Dzērves un Dignājas); viņu sauc visvairs par dižvedeju, bet ari par

lielmani (turp. 48. lpp., zelgaviešos). Tas ir līgavaiņa dižais rads,

pavecīgs gados, bet arī ievērojams ciena un noteikšana.

Dzimtas maiņai jau pašai par sevi bij nepieciešama sakrāla

svētība, bet vēl īpašs reliģisks moments bij atraisīšanas no veca

mājas jeb pavarda dieva un pāriešana jaunas mājas dieva ziņa un

gādībā. Svētību izlūdzās visos gadījumos galvena kārtaino Laimas,

savukārt arī no Dieva, bet mājas dievs jau bij katrā gadījuma savs,

kaut arī viscaur ar vienādu raksturu. Uz pāreju no vienas mājas

otrā laikam zīmējas arī „laipu mešanas" simbolika, bet attiecīgas

tautas dziesmas (18752—18803) ir pārak lakoniskas, lai no tam va-

rētu izlobīt kaut kādu noteiktu saturu.

Kādā kārtā samierināja līgavas vecāku mājas garu ar viņas

aiziešanu, par to nav uzglabājušās nekādas ziņas. Zagšanas gadī-

jumā jau nevarēja arī par izlīdzināšanos ar viņu miera ceļa laga

runāt. Viņš jau vispār bij panācnieku (panāksnieku) pusē, bet viņa

vara bij ierobežota ar dzimtas īpašuma robežām. Runa varētu but

par kādām veltēm mājas garam jeb par aizvedamas līgavas paslēp-

šanu viņa vērībai un kāpinātu vedēju steigu
58 (braukšanas no vietas

lēkšus, LD 111. 1, 31. lpp.). Veltes ceļā — pie aizkārtnēm jeb visur,

kur redz uguni, — laikam domātas par ziedu tiem maju gariem,

caur kuru robežām nācās cauri jāt. Veltes pie ūdeņiem un krust-

ceļiem, jādomā, bij ziedi Udensmātei un Ceļamatei (Ltd. VIII, 10.

lpp.). Neaizmirsīsim, ka līgavas zagšanas gadījuma varēja ceļa no-

tikt arī īsta zobenu cīņa starp vedējiem un panacniekiem jeb tau-

tieti un bāleliņu
59

.
Laima pavada līgavu tautas (17838 un 18615).

Daudz svarīgāka lieta bij tomēr jaunas mājas gara labvēlības

nodrošināšana. Dažas paražas it kā norada uz mēģinājumu apmā-

nīt viņu — iedabūt līgavu slepus viņa darbības iecirknī. Līgavai

uzsedz līgavaiņa svārkus un viņa mātes villaini (LD 17950,-51 un

53). Ceļā uz jaunajām mājām līgavai aizsedz acis
:

Renda pat visu

galvu ietinuši baltā palagā, ka pat degunu nevarējuši redzēt (LD

111. 1, 79. lpp.). No dažām vietām ir ziņas, ka līgavai aizsien acis

tikai tad, kad tuvojas mājām (turp. 58. s. lpp.), pat ieved viņu istaba

vēl aizsietām acīm un tā ved trīsreiz ap galdu (turp. 54. lpp.); pir-

majā vakarā pat vispār neļauj viņai atklāt seju (turp. 97. lpp.), ma-

zākais mielasta laikā ne (35. un 49. lpp.). Dzirdam arī par uguni,

kas sakurta mājas tuvumā, lai līgava varētu sasildīties (12., 47. un

62. lpp.), t. i., liekas, ne tikai šķīstīšanās un ļaunu garu atvairīšanas

rītus, bet arī pievienošana jaunās mājas kultūrai (līgavu pie uguns-

kura mīzina un pacienā ar alu). No jaunajām mājam sveicina viņu

ar alus kausu un ielej alu pat vedēju zirgiem acīs (turp. 9.. 79. un

84. lpp.). Vietām neveda līgavu sētā pa vārtiem, bet pa īpašu seta

izplēstu caurumu. Nocelta no zirga, līgava uzkāpj uz vīra matēs

paklātas villaines; celšus viņu pārceļ arī par slieksni, un viņpus ta

viņa sper atkal pirmos soļus uz baltas villaines
60

. Ar zobenu, duci,

pātagu jeb veseri uzcirsts krusts uz mājas durvīm jeb sliekšņa ir

79
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atvairīšanas žests pret ļauniem gariem un skauģiem: cērt pušu
.ļauno dienu un cērt iekšā laimi (LD 18824,-26). Visas darbības
pavada ar dziesmām.

Bet ir arī runa par līgavas veltēm pie sliekšņa, tā tad ziedoju-
miem mājas gara labvēlības iegūšanai. Un tamlīdzīgas veltes atkār-
tojas istabas iekšpusē.

Tā sauktā Sudaviešu grāmatiņa (1530. g.) tēlo zīmīgu suda-
viešu paražu Austrumprūsijā. Līgavu pie jauno māju robežām

sa-
gaida kads no nākošajiem radiem ar degošu pagali vienā un pilnu
alus kausu otrā rokā, aptek trīs reizes ap viņu un pasniedz viņai
dzērienu, atgādinādams sargāt uguni savās pašas jaunajās mājāska viņa darījusi to tēva mājās. Pie mājas durvīm līgavu apsēdina
uz krēsla un pienes viņai apsveikuma malku. Pēc uzdzeršanas ved
līgavu ap pavardu, tad viņu atkal apsēdina krēslā un mazgā viņai
kājas; ar mazgājamo ūdeni apslaka viesus, līgavas gultu, lopus
maju un istabas lietas (hausgerethe). Tad līgavai aizsien acis, ap-triepj lupas ar medu un ved pēc kārtas pie visām mājas durvīm
Ar vienu kaju labo) viņa sper pa katrām .durvīm, un kāds, iedams
viņai nopakaļ, kaisa par viņu visādas sēklas: kviešus, rudzus mie-
žus auzas linsēklas — ar vārdiem: „Mūsu dievi dos tev visi pa pilnam
ja tu paliksi pie musu tēvu tēvu ticības". Guldot gultā, līgavu sit
un viņai ar līgavaini pasniedz uzkodām ceptus āža, vērša jeb lāča
pautus. Dzīrēm nekauj rūnītus lopus

61.
Šais rītos no vienas

puses izpaužas sensenie paņēmieni tuvināt
līgavu mājas gara pavardam un visai mājas dzīvei. No otras puses
jau seklu kaisīšanā redzami auglības kulta elementi, un no , auglī-
gas barības gaida pāra auglību. Stāstījums par sudaviešu paražām
noskaidro, ka latviešu folklorā minētā līgavas sagaidīšana ar uguni
un alu (sk. iepriekšējā lpp.) ir sens ar mājas kultu sakarīgs rituāls! un
rada mums virzienu, kādā jāiedomājas tālākās senlatviešu vedību

° /elcha Lieflāndische Historia etc, kas sarak-
stīta ap 1690. g., dzirdam vēl, ka latvieši svinējuši kāzas augošā un
pilna mēnesi, ka pie galda līgavai liekot klēpī mazu bērnu un sievas
dziedot visādas dziesmas, ka līgavai jāejot pie pavarda un citām vie-
tām, jametot tur nauda un jānolejot alus (20. lpp.). A V Hūpelis
sava Topographische Nachrichten 11, 1777, 192. s. lpp., aprakstī-dams sava laika kāzas, starp citu piemin arī bērna likšanu līgavasklēpi; ari ūdens spaini, kur līgava ar līgavaini kopā mazgājas pēc
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mata (1/64. g.) raksta 252. lpp. „Pie ievešanas iekš jaunu māju būs
tai brūtei vai maizi vai cimdus, vai naudu visās kūtīs, ķēķes plaukti
vai seiri akas malā, pirtī un citos kaktos izvadātai aizmest". Šīs
ziņas apstiprina un papildina J. G. Kola un citu ziņas no 19. gs. un
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No tām dabūjam
iespēju iztēloties līgavas priekšāstādīšanu līgavaiņa mājas garam.

™- .\
amatl8s ir M. Arona apraksts no bērzoniešiem: „Istabā krāsns

priekša kuras uz mūrīša skalu uguns, blakām stāv galdiņš ar pienacibu un pan plāceņu, „raušu grozu" .. .
Istabā ienākusi, brūte iet

vispirms pie uguns krāsns priekšā, apsilda uz tās rokas, pārlauž vēl
kādu skalu un uzmet virsū. Tad apsēžas uz beņķīša. Te viņai ne-
jausi ieliek klēpī bērnu, lai to paauklē . .

.
Brūte apdāvina viņu vai
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nu ar maizes kukulīti, kam apsieta apkārt prievīte . . . jeb ko citu
. . .

Brūte pārlauž vienu plāceni, ko tāpat atkal noliek. Projām iedama,

viņa atstāj uz galdiņa ziedu" (LD 111. 1, 21. lpp.). Citas ziņas tēlo,
ka līgavu ved namiņā, trīsreiz ap katlu, kas karājas virs uguns (LD
pie 18843), ka vispār lielais vedējs ar līgavu, līgavaini un citiem ve-

dējiem apiet visi rindā trīs reizes apkārt istabas vidū (LD 111. I,
32. lpp.), ka viņu ved pie ugunskura sasildīties (LD 111. 1, 47. lpp.),
ka viņa met ziedus uz krāsns (teksts saka — circeņiem, Mājas viesī

1862, Nr. 44), jeb aiz rijas krāsns (LD turp., 53. lpp.), arī istabā iet

trīsreiz ap skalu plēšamo akmeni un ziedo dobes kaktā, t. i. cepļa
priekšā, pāri cimdu (97. lpp.). Visas šīs ziņas, izņemot pēdējo, gan
attiecas uz Vidzemi, bet visas kopā tās tomēr noteikti apstiprina
seno latviešu vedību paražu — pievest līgavu jaunās mājas garam
ceremoniālā procesijā, ejot trīs reizes ap viņa mītni: „Vedīsim ve-

dekliņ' namiņā sildīties; vecais tēvs jau guni kūra, vedekliņas gaidī-
dams" (18843). Vedeklas zieds pie pavarda jeb krāsns naudā jeb
graudā (plācenis, bet arī audums vai adīklis) nodrošina viņai mājas
gara labvēlību jaunās kopdzīves iesākšanai. Vēlāk līgava apstaigāja
pēc kārtas un noziedoja jeb „mētāja" malas, t. i. visas svarīgākās
vietas jaunajās mājās, bet it īpaši tās, kur nāksies pašai darboties,
kā: kūtis, klēti, riju, pirti, dārzu, aku jeb avotu, upi, velētavu, mal-

tuvi, maizes abru, katla kāsi v. t. t. Par ziedu noder galvenā kārtā

adīkļi un pinumi (prievītes). Tā viņa stājas tiešā sakarā ar visām

malām un to īpašiem spēkiem un sarggariem. Šai gaitā līgavu pa-
vada visi radi (dažās vietās saka, ka tikai sievietes ar vīra māti

priekšgalā). Katru ziedojumu ievada un pavada īpašas dziesmas

pēc noteiktas formas: „Ziedo (veltī), mārša, ko ziedo, ziedo labi (jeb:
savu) ... (to un to) 62a." Notiek arī jauno radu (vispirms vīra mātes)
apveltīšana, kas it kā nostiprina uzņemšanu viņu vidū. Plānenieši

tagad zina stāstīt: „Dzīyiem radījumiem brūte dod veltis, nedzīviem

ziedu" (Ltd. VIII, 13. lpp.). Toreiz arī malas nebij nedzīvas. „Die-
vaina, dievaina tautiņu sēta, kur kāju spēru, tur zieda vajag" (LD
25560). Un ja tagadējo paražu atstāstījumos gandrīz visur radu veltī-
šanu min priekš malu ziedošanas, tad senāk tas laikam bij otrādi (sk.
arī Bērzones paražu aprakstu LD 111. 1, 24. lpp.).

Līdzās veltīšanai laikam drīkst Jēzēt senajos laikos arī līgavas
mazgājamā ūdens uzslacīšanu visām jaunās mājas lietām. Ēšanai

kopā pie viena galda un ciema kukuļu izmaiņai jau arī ir apvienoša-
nas nozīme, un kamēr šāda apvienošana nav notikusi, citas dzimtas

piederīgajiem ir „sveša smaka istabā" (16295,—6). Ar jaunās saim-

nieces smaku mājas garu iepazīstina, apsvilinot tai matus pie pavarda
(LP VII, 329. lpp.).

Jaunā pāra auglību centās nodrošināt jau ar vedību laika izvēli
— augošā jeb pilnā mēnesī. Jaunajā dzīves vietā līgavai sēdina klēpī
bērnu, jo bērna auklēšana būšot tagad viņas darbs; to laikam arī

uzskatīja par analoģijas burvību. Labības graudu kaisīšanu ap jeb
pār līgavu paredz tautas dziesma „Sveši ļaudis miežus sēja pa ma-

nām kājiņām" (19084), un tas laikam arī bij netikvien druvas, bet

arī dzimtas auglības veicināšanai. Arī zaļā eglīte, ko eglītes nesējs
no līgavas tuviniekiem ar lielu skubu steidzas uzspraust jumta galā,
ir auglības simbols; eglītes nesējam vēlāk sarga loma pie jauniešu
gultas (LD 111. 1, 93., sal. ar 95.).
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īpaša nozīme vēl bij jaunavas vainaga noņemšanai un cepuro-
šanai (sievas auta apsiešanai jeb cepures uzlikšanai), ar ko līgavu
no meitas kārtas iecēla sievas un nākošās mātes kārtā63

.
Izdarīšana

gāja kopā ar dziesmām un apdziedāšanu; sekoja vainaga kukuļa jeb
karašas izdalīšana no jaunās sievas klēpja (24834; LD 111. 1, 58. lpp.).
Ir arī ziņas, ka sadala līgavai un līgavainim medus maizes riku un

liek abiem dzert no viena kausa (LD 111. 1, 62. un 68. lpp., bet 33.

lpp. un 53. lpp. — sviesta riku).
Vēl zīmīgāks rituāls bij jaunā pāra guldīšanai īpaši uztaisītā

gultā. Ar vārdiem un kūlieniem piekodina mīļi dzīvot; sadiedz abus

kopā. Jau gultas vietas izvēle klētī, graudu svētības glabātuvē, liekas

zīmīga. Pagalvī liek maizes kukuli un darba rīkus, ar kuru izvēli

cenšas ietekmēt bērnu dzimumu (vāle — meiteni, cirvis, lemesis jeb
lemesnīca ar lemesi — puiku). Dziesmas neskopojas arī ar tiešiem

norādījumiem uz dzimumu satiksmi un vēlamiem pēcnācējiem.
Priekšroku dod dēliem: novēl pat deviņus dēlus, desmito meitu!

(LD 111. 1, 97. lpp.). Guldinot jauno pāri, izdala guldāmo maizi jeb
kukuli (arī guldīto jeb gulēto maizi), arī guldīto sieru

64

.
Vai īpašos

nolūkos lietotajām vedību maizēm bijis arī kāds īpašs veids, par to

trūkst tiešu ziņu, izņemot norādījumu, ka zelgaviešos, kāzām bei-

dzoties, izdalījuši mazus apaļus maizes kukulīšus. Tos varētu uzskatīt

par brieduma un sieviešu krūšu simboliem, ievērojot to, ka latviešu

folklora vispār labprāt ved maizes izcilo apaļumu un maizes galiņu
un doniņu veidu sakarā ar sieviešu krūtīm, un krievos lieto vedībās

īpašu rituālu maizi seksuālu simbolu veidā, piem., izdala maizītes

čiekura, t. i. faila veidā
65

.
Atceroties sudaviešu jaunā pāra uzkodu

guldināšanas laikā (sk. augšā 80. lpp.), nebūtu ko brīnīties par to un

nedrīkst arī noliegt iespēju, ka senlatviešu vedībās cēluši priekšā ne-

vien ģenitāliju imitācijas un simbolus, bet arī āža pautus un steberi
66

.

Citādi rituāla ēdiena un dzēriena loma ir maizes kukulim līgavaiņa
padusē un kannai rokā (LD 111. 1, 32. un 35. lpp.) un augšā minētai

medus maizei. Vispār vedību dziesmās sauca visas dzimumdzīves

lietas īstajos vārdos, kāpēc tās varēja izlikties par „negoda dziesmām"

(LD 950). Bet vedību atmosfairā tādai taktikai bij auglības rituāla

nozīme.

Ļaunuma atvairīšanas nozīme ir slēpšanai un krusta ciršanai.

Slēpj līgavu viņas mājinieki no preciniekiem un vedējiem, slēpjas
savās mājās līgavainis, ir līgavai ierodoties, ir pirmajam mielastam

sākoties, slēpj viņus abus zem vienas sagšas pirmā mielasta laikā un

pēc cepurošanas. Krustu cērt mājas durvīs, bet arī līgavas un līga-
vaiņa sēdvietā pie mielasta galda. Atvairīšanas rītus ir vēl arī sveču

aizdegšana precībās un cepurošanas laikā. Ļaunumam mēģina iz-

bēgt ar joku mielastu (LD 111. 1, 40. lpp.) jeb māņu kāzām (turp.
59. lpp.).

Visur, zināms, vedību rituāls nebija vienāds. It īpaši sacensība

vedēju un panācnieku starpā varēja ienest arvien ko jaunu. Dziesmu

pavedieni varēja risināties tīri bez gala. Analoģijas burvības paņē-
mieni varēja brīvi attīstīties savā virzienā. Vispār „liela darī-

šana bija" (kāda Kazdangas teicēja vārdi, sk. Latv. lit. vēst. I, 1935,
229. lpp.) vedību svinēšana.

Lai vedību svinības paceltu dievotā plāksnē, šķiet, uzveda vedību

rotaļas, kur līgavu un līgavaini dēvēja debesu precību jeb vedību
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partneru — Saules un Mēness vārdā (sk. augšā 69. lpp.), piem. LD

33860,—66 un laikam arī viena daļa tautas dziesmu, ko E. Zicāns

apstrādājis savā darbā par garo pupu (sk. augšā 49. lpp.). L. Bērziņš
ir pareizi novērojis, ka dažas vedību dziesmas un mitoloģiskas dzies-

mas it kā saplūst kopā (Latv. lit. vēst. I, 245. s. lpp.).

16. Dzimtas kults. Pēdējais gods.

Aiziešana no šīs pasaules viņā saulē noslēdza redzamo parastajās
gaitās noritošo mūža gājienu un izrāva cilvēku no dzimtas un radu

vidus. Izvadīšana prasīja īpašu godu, kura tagadējais nosaukums

„bēres" ir aizgūts no vācu valodas. Seno latviešu nosaukumu nav

iespējams noteikt, tāpēc lietosim atkal neutrālu vārdu: pēdējais gods.
Šā goda atstatums no miršanas bij trīs dienas. Mazdaīsmā sa-

stopams uzskats, ka dvēsele līdz trešai dienai vēl sēž mirušā galv-
galī, cerēdama atgriezties miesās, bet trešajā dienā, trūdēšanai sā-

koties, dvēsele atstāj miesas. Sēru laiks Irānā arī ilgst trīs dienas.

Grieķi izvadīja miroņus no mājām trešās dienas rītā agri
87

.
Latviešu

tautas dziesmas piemin trīs dienas, kas vajadzīgas, lai varētu „uzkāpt
velīšu kalnā", t. i. nokļūt kapos (27532). Trīs dienas Veļumāte gaida

jaunu viesi (27533,—4). Arī Livonijas chronika zina stāstīt, ka kur-

šiem pēc kaujas pie Rīgas 1210. g. vajadzīgas bij trīs dienas atpūtas,
iekams viņi sadedzināja savus kritušos (Chron. XIV, 5. §).

Šīs kļūmīgās trīs dienas ir tā tad pārejas etape no dzīves uz

nāvi. Agrākais, miršanas jeb nāves spēka izkustinātais, līdzsvara

stāvoklis vēl nav devis vietu jaunam līdzsvara stāvoklim, un šis pār-
ejas posms ir bīstams tiklab dzīvajiem, kā mirušajam, kas atrodas

pašreiz „ārpus dzīves, bet ne nāvē". Kas nav apglabāts, tas nav vēl

nokļuvis pie miera. Apbedīšana atjauno atkal līdzsvaru. Pareiza

apbedīšana apstiprina nāves faktu, bet līdz ar to ievada mirušo viņā
saulē un nodrošina tur viņam tālāku dzīvi, gan citā esmes sfairā.

Turklāt apbedīšanai jānodrošina pāri palikušo sabiedrībai atkal jauns
dzīvības līdzsvars, atraisoties no mirušā locekļa un mironī draudīgā
nāves spēka

68

. Izpildot šādas dzīves nepieciešamības prasības, apbe-
dīšana deva turklāt dzīvajiem dzimtas locekļiem izdevību cienīgi un

pienācīgi atvadīties no aizgājušā -— it kā tiesiski legālizēt viņa nāvi

radu vidū.

Svinīgā radu sanāksme ap aizgājušo sākas apbedīšanas dienas

priekšvakarā: tie pavada kopā ar viņu, kas atrodas augšā aprakstī-

tajā pārejas stāvoklī, pēdējo nakti nomodā. Leiši ir uzglabājuši vēl

pirmatnējo nosaukumu budunē, budētuvēs (no verba budēti = būt

nomodā), ko nepareizi tulko latviski par miroņu sardzi. Neviens svi-

nību dalībnieks nedomāja par miroņa sargāšanu, bet par pienākumu
un gadījumu būt vēl ar viņu kopā. Latviešu valodā ir ieviesies vārds

vākas jeb vāķēšana (pazīstams īpaši Kursā) no vācu Wache. -— Nakti

izvēlas laikam tāpēc, ka tad visām pārjutekliskām varām brīvāka

kustība. No dažādiem vēsturiskiem aprakstiem 16. un 17. gs. un

tautas dziesmām un uzrakstītām paražām iespējams diezgan labi

iztēloties šīs atvadu svinības.

Jau minētā Sudaviešu grāmatiņa (1530.) tēlo šādu ainu. Mironis

nomazgāts pirtī un ieģērbts baltās drēbēs, nosēdināts krēslā. Sanā-

kušie tuvinieki pilda no alus mucas lielu kausu, nosēžas ap viņu un

katrs uzdzer mirušajam ar vārdiem: „Es uzdzeru tev, mūsu draugs!

r,*
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kādēļ tu esi miris? Tev ir taču mīļa sieva, lopi, govis v. t. t." Bei-

dzot uzdzer viņam labu nakti un lūdz viņu, lai viņš viņā saulē pa-
sveicinātu čakli viņu tēvus, brāļus, draugus un justos ar viņiem labi

(sich mit Inen auch wohlgehaben) 69

.
Sebastians Mūnsters savā kos-

mografijā (1550.) raksta par latviešiem, ka viņi, gribēdami „nodot
zemei kadu mironi, dzerdami apstājot viņu un uzaicinot līdzi dzert,
liedami viņa daļu viņam pašam virsū"

70

.
J. A. fon Brands savā ceļo-

jumu aprakstā 1673./74. g. attēlo leišu budinēs. Mironis ieģērbts
balta vilnas uzvalkā līdz ceļiem un audekla jeb tādas pašas vilnas

bikses, apautām kājām, ielikts šķirstā ar 4 dēļiem. Izvadot mironi,
noliek viņu mājas priekšā, tuvinieki nosēžas ap viņu un žēli kliedz
un kauc: „Ak, brāli! tēv! vai tev nebij maizes, kviešu v. t. t.? kādēļ
tu esi miris, kādēļ tu esi mani atstājis? Ak, kurp tu esi aizgājis? es

bušu gan pie tevis, bet tu nenāksi pie manis v. t. t." Sudaviešu grā-
matas attēlotā aina šķiet pirmatnīgāka.

No vēstures vēl zināms, ka kurši, apbedīdami savus mirušos, pa-
priekš atvadījušies no viņiem ar gaudām (fecerunt planētus super
eos, Chron. Liv. XIV, b)._ Ar archaioloģijas datiem, ko dod atraktie

kapi, iztēlojams tērps, kādā mirušie guldīti smilšu kalniņā jeb likti
uz sārta. Latviešu folklora uzglabājusi arī vēl diezgan daudz ziņu
par izvadīšanas svinībām. Latviešu tautas dziesmas ar gaudu rak-

sturu un leišu raudos, ko dzied īpašas raudu sievas (raudēs) dod
nevien tulkojumu, ka chronikas gaudas ir dziedātas, bet arī šādu
dziesmu paraugus. Rendenieki dziedājuši sēras tautas dziesmas

pec apbedīšanas ārpus kapiem, vēl 19. gs. (LD 111. 3, 871. lpp.); Ērgļos
gan tikai mājas atgriezušies pie galda (turp. 866. lpp.). Kuršu ķo-
niņu gaudu dziesmu parafrazi no 19. gs. vidus atrodam 1864. g.
izdotajā stāstiņa „Vecā Andreja miršana" (18. lpp.): „Ak tētīt, tu

mīļais, kāpēc tu nomiri? Vai tev nebij bagātu māju, mudru zirgu un

barotu lopu! Vai bērni un bērnu bērni tev nebij paklausīgi visās

lietas? Ak mīļais tētīt, kāpēc tu mūs jau tagad atstāji? Tavs melnais

zirgs ir apsedlots un stāv bēdīgs nodūris galvu, jo mīļā kunga nav,
kas viņu jāj. Zēli mauro govis un dūc bites, ko tu tik mīlīgi kopis.
Mājas stāv kā atstātas, staļļi bez apgādātāja. Ak tētīt, mīļais tētīt,
kapec tu nomiri?

. . Ap tevi stāv raudādami bērni, stipri vaimanā
dēli, klusu raud meitas par tēvu, kas viņas barojis un audzējis. Ak

tētīt, kāpēc tu tik agri jau nomiri? Ej gulēt, Vējamāte, nečabini pa
trīcošam apses lapām, nešņāc pa veca ozola zariem71

.
Tur apakšā

dus uzticīgs bērnu apgādātājs, netraucē viņu no viņa saldas dusas
.
.."

Acīs duras Vidzemes dziesmu trūkums Barona Latvju dainās
— nodalījumā „nakti priekš bērēm līķi vāķē" (111, 897.—900. lpp.).
Paris Vidzemē uzrakstītu dziesmu (27437 un —45) gan it labi iede-

ras sakarībā, bet varētu būt dziedamas arī kādā citā apbedīšanas
svinību momentā. Arī Vidzemē uzrakstītajās paražās, izņemot Doli

(LP VIĻ 51. lpp.), nav minētas vākas, kas tik labi bij pazīstamas
Kursa vel 19. gs. beigās. P. Šmits savā pārskatā par miršanas un ap-
bedīšanas paražām folklorā72

pat nemaz nepiemin pēdējā goda no-

moda nakti un citē ziņojumu no Rūjienas, ka tur pēdējā naktī sa-

likuši ap atvērto miroņa šķirstu visādus ēdienus un dzērienus, bet
atstājuši viņu vienu pašu, lai tas vēl beidzamo reizi varētu netrau-
cēti izmieloties un iedraudzēties jau ar citiem miroņiem, kas arī
nākuši ēdienus baudīt (Ltd. X, 772. lpp.). Bet vispār nav iemesla
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apšaubīt, ka seno kuršu paraža bijusi pazīstama arī Vidzemē. Citā

dainu nodalījumā atrodama tautas dziesma 27732, kas uzrakstīta

Vidzemē (Lodē, Cirstos, Gulbenē, Liezerē) un ir saturā, ir izteicienos

līdzinās Kursā (Gaviezē) uzrakstītajai 27441. Kursas dziesma skan:

Es nenācu šo naksniņu ar miedziņu apgulēt,
nācu ēst, nācu dzert, nācu koši padziedāt,
sav' māsiņu pavadīt baltā smilšu kalniņā.

Bet vidzemnieku dziesma:

Man māmiņa piesacīja šonakt miega negulēt;
lika ēst, lika dzert, lika viņu daudzināt.

Variantos māmiņas vietā „brālīts" un tētiņš; viena varianta

beigās: ~ēst un dzert, padancot un tētiņu pieminēt ''

gan neietelp
naktī priekš apbedīšanas. Bet arī Vidzemē vēl līdz jaunākiem lai-

kiem pazīstams ieradums ienest mironi svinību laikā istabā, lai „aiz-

gājējs pēdējo reizi vēl redz savu māju un dzīvi" (J. Ansberģis Ēvelē

uzrakst., EDL 1894, sk. Ltd. X, 774. lpp.). Paliek tikai jautājums

par iemesliem, kāpēc Vidzemē vāku paradums tik drīz izbeidzies,
atstādams daudzināšanu vakaram pēc apbedīšanas. Šāds iemesls

laikam bij zviedru 1686. g. baznīcas likumu aizliegums noturēt sa-

nāksmes apbedīšanas priekšvakarā (XVIII. 3: Die "VVachstuben sollen

ganz abgestellet werden). Nav gan nekādu tiešu datu īpaši par šīs

prasības uzsvēršanu Vidzemē, bet formāli tā jau bij spēkā visu

18. gadsimteni un vēl 19. gs. sākumāi.

Galu galā sanāk diezgan daudz noteiktu datu, lai varētu attēlot

senlatviešu pēdējo godu un tā nozīmi. Nevar, zināms, par visiem

savāktajiem elementiem teikt, ka tie katrā ziņā būtu atkārtojušies
itin visos šais godos un ka visi sīkumi būtu faktiski pierādāmi. Katrā

vietā varēja taču būt arī savi īpaši paradumi. Vispārējais svinību

raksturs un galvenais saturs tomēr liekas drošs
73

.
Salīdzināšanai no-

der divu holandiešu raksti par leišu mirušo gariem un apbedīšanas

paražām: Leidenes profesora R. fan der M diena (van der Meulen)
Über die litauischen vēlēs un Utrechtas profesora V. Kalanda (W.

Caland) Die vorchristlichen baltischen Totengebrāuche (Archiv f.

Religionswissenschaft XVII).

Kritiskajās 3 dienās starp miršanu un apbedīšanu mirušā mājas
cilvēka sevišķā vara (nāves__spēks) tiecas aizraut sev līdz visu, kas

mājās tiek ražots un gatavots. Pats viņš mirstot jau cenšas noteikt,

kas viņam dodams līdz: kuras drēbes velkamas mugurā, kādi lopi
kaujami dzīrēm. No visa tā nedrīkst neko aizturēt, un būtu arī veltīgi
mēģināt to, jo tas tik un tā iznīks, piem., novēlētais lops nosprāgs
(LD 111. 3, 861. s., 873.). Arī mielastam sagatavotais viss jāizlieto

(877. lpp.). Aicinātajiem viesiem pienākas dot no savas puses ciema

jo „mirušajam vajaga savas daļas". Ja kāda iemesla dēļ kas

atlicis neizlietots, tad tas jāiznīcina vai jāsadedzina (turp. 874. lpp.).
Šai laikā sadauzīti trauki un saplēstas lietas arī iet miroņa rīcībā.

Šis likums prasa zināmu uzmanību. Jāpārtrauc visa vērpšana,

aušana, adīšana un šūšana, jānovāc pie malas iesākts audekls

(turp. 874. lpp.), ja izgatavotos ražojumus negrib novēlēt miruša-

jam. Pat lopi īpaši jāuzmana (turp.), un zvejas loms ir apdraudēts

(Lerch.-Pušk. VII, 391. lpp.). Nedrīkst arī ne pirti kurināt un tur

mazgāties un pērties, ne muti mazgāt, ne velēties, ne istabu slaucīt,

ne galvu sukāt, lai atdalītie netīrumi un izsukātās utis nekristu miro-
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nim virsū (mironim aizšlakst acis' ar velēšanās sārņiem, „melnumi
iet virsu" v. t. t). Pat tuvie kaimiņi uzmanījās ar šādiem darbiem.
Tikai upe, kas tek pa māju zemi, jeb ceļš, kas iet tām cauri, novērš
velēšanas un pēršanas nevēlamās sekas.

Apbedīšanas dzīrēm gatavojas rūpīgi. Kauj kādu lopu (aitu,
liellopu), ja ne vairāk — kādu gaili jeb vistu; cūku ne. „Miroņam
vajagot jaunu asiņu; ja viņam tās nedodot, tad viņš pats savu

roku ņemot kadu lopu" (LD 111. 3, 865. lpp.), t. i. tie sāk vārgt un

iet boja (874. lpp.). Dažas ziņas īpaši uzsver asiņu vajadzību (862.,
865.), bet asins izliešana šķiet prasīta vienīgi ka parastais paņēmiens
lopu nonāvēšana, un asins uztriepšana plāceņiem (877. lpp.) ir tikai
to izmantošanas veids. Asinīm rituāla nozīme tikai kādā vēlākā
brīdī apbedīšanas gaitā (sk. nāk. lpp.). Līdzās parastajiem ēdieniem

(piens, karašas, gaļa, iekšas, medus) īpaši minēti pakšu augi — sausi
novārīti zirņi un pupas — parastais veļu ēdiens. Zīmīgi norādījumi
dažas vietas uz grūdeni (piestā nogrūstiem miežiem, Trikātā) un

miežu biezputru. Tas ir sens rituāls ēdiens.

Uz izvadīšanu aicina visus radus un īsteniekus (LD 27430,
—31), neviens nedrīkst atrauties (862. lpp.), nedrīkst mazākais aiz-
turēt ciema kukuli un ziedu (869. lpp.).

Tad trešajā vakarā skujām izpušķotā istabā (866. lpp.) sākās
nomoda nakts. Mironis saģērbts baltās goda drēbēs (871. lpp.) un

pilnas rotas (Ltd. X, 4118: diženā rotiņā), nosēdināts krēslā; kara-
vīram laikam pielika arī viņa ieročus. Kāda tautas dziesma (27449)
runa par gulēšanu sienmali, laikam taču jau šķirstā; šāds miroņa
stāvoklis bij ertaks un būtu labi iedomājams arī kā otra iespēja
v!.e

.

na laikmeta ar novietošanu krēslā. Priekšā nolika galdiņu. Aiz-

gājējs dabūja pedejo reizi paskatīties uz saviem radiem un īstenie-
kiem un uz savu māju dzīvi, pēdējo reizi pabūt un padzīrot dzimtas
vidu un radu pulka. Sanāksmei ir atvadību raksturs. Uz soliem gar
sienam sasēdušies piederīgie un viesi, arī viņiem priekšā laikam mie-
lasta galds, mazākais alus kausi. Aizgājēju liekas uzskatīja par
dzīru devēju (Ltd. X, 772. lpp.); tāpēc laikam arī nosaukums „mi-
roņa alus", t. i. alus, ar ko mironis pacienā (LD 111. 3, 877. lpp.;
Le

.

rc
.

h "Pušk- V
'

57, *PP-)- Zināms
>

šāds uzskats bij atkarīgs no aiz-

gājēja mantas un sabiedrības stāvokļa; atkarīgiem cilvēkiem bij arī

pēdējas dzīres jāpaliek atkarības stāvoklī, un dzīru vadītājs un devējs
bij dzīvais saimnieks un saimniece (turp.; EDL 1892, 138. s. lpp.).

Sanāksmes dalībnieki pēc kārtas uzrunā aizgājēju, uzdzer vi-

ņam, pārmet nomiršanu, pieiet arī pie viņa galdiņa un ceļ priekšā
kaut ko no līdz atnestā ciema kukuļa. Lietojuši īpašus koka podus
un skutulus (Lerch.-Pušk. VII, 395. lpp.). Aizgājējam pienes arī

vispār visus dzīru ēdienus un dzērienus, bet varbūt tie jau no sākta
galda nolikti uz viņa galdiņa; minēta miežu karaša ar asinīm (LD
111. 3, 874. lpp.). lespējama bij dažādība dažādās vietās

74

. Priekš
mielasta nomet pirmo kumosu maizes un nolej pirmo alus lāsi zemē,
laikam par ziedu viņas saules radiniekiem, kas ieradušies jaun-
miruša izvadības (LP VII, 51. lpp.). Dzīvie nedrīkst pirmie neko
baudīt, iekams nav mironim piesolījuši un ziedojuši. Dziesmās atva-
das no aizgājēja, liek arī viņam pašam mutē atvadīšanās vārdus.
Dziesmas piemin un daudzina viņa darbus, cik vien iespējams lab-

vēlīgā garā (LD 111. 3, 863. s. lpp.; 874. un 876. lpp.). Daudzina arī
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mironim sagatavoto „mūža namu" (27421 un —22). Laiku kavē arī

ar rotaļām; dziesmu rotaļām šais svinībās savādas meldijas
75

.

īsi

sakot, tās ir īstas dzimtas un radu dzīres, tikai ar attiecīgo seru

raksturu. „Raudinis, raudinis šis vakariņis" (27450).

Kad mironis novietots izdobtā vienkocī jeb dēļu šķirsta, viņam

pieliek klāt visu, kas liekas vajadzīgs viņas saules dzīvei, pat ar zi-

nāmām rezervēm: drēbes, adīkļus, rotas, naudu (sk. augša 59. lpp.)
;

Kurši iepriekš saliekuši un salauzuši rotas jeb arī devuši līdz īpaši

izgatavotas lietiņas ievērojami samazinātā veida, piem., mala podus

uzpirksteņa lielumā. Līdzās mājinieku pieliktiem priekšmetiem naca

radu ziedojumi (LD 111. 3, 862., 869. un 874. lpp.) 7S
.

Neaizmirsa arī

maizes kukuli un alu.

Mironi iznesa no mājām ar visām šīm mantām. Ja nebij saga-

tavots vienkocis jeb uztaisīts šķirsts, tad laikam nesa viņu krēsla jeb

kādās īpaši pagatavotās nestuvēs, ko līdz ar viņu apraka jeb lika

sārtā. Nesējiem rokā bijuši balti cimdi. Vispār sena sēru krasa ir bi-

jusi balta (turp. 865. s. lpp.).
Veda mironi senajos laikos ragavas, vēlāk arī ratos (turp. 875.

lpp.), kam priekšā balti jeb sirmi (ja tas nav iespējams, tad baltam

segām apklāti) zirgi, pat loks aptīts ar baltu dvieli (turp. 865. lpp.).
Kad viss sagatavots pēdējam braucienam, ietur ceļa mielastu („ceļa

maltīti"), nodzer „ceļa kāju" un dod ziedu uz pēdējo gaitu — laikam

mājas garam jeb Veļumātei (turp. 866. lpp.; Lerch.-Pušk. VII, 397. un

407. lpp.). Pēdējam mielastam miroņa līdzšinēja dzīves vieta ir no-

teikti rituāls raksturs.

Uzdotie pirmatnīgie piemēri min nule kautu un izvārītu gaili

jeb vistu, ko izdalījuši viesiem ar piciņu („pa naža galam") īpaši

vārītas miežu biezputras (LD 111. 3, 871. lpp.) jeb miežu karašu ar

asinīm un alu (turp. 874. lpp.). Par šā mielasta vietu folklora min

istabu, atzīmējot, ka miroņa rati palikuši pa to laiku seta, jeb pie-

braukti pie istabas durvīm (turp. 866. lpp.; LP VII, 397. lpp.), bet ir

arī ziņas (Vecā Andreja miršana, 26. lpp.), ka ēduši ceļos nometu-

šies ap pašu miroņa šķirstu, un ka arī pašam mironim uz īpaša gal-

diņa nolikuši ēdienus un dzērienus pēdējam mielastam. Miroņa

atstāšana ārpusē nekādi nav motivējama77

,
un drīzāk pieņemama

visu dalībnieku rituāla mielošanās pie miroņa ratiem seta jeb pie

sētas vārtiem (sal. EDL 1892, 139. lpp.). Tur noteikti apliecināts zie-

dojums: gailis, ko kāvuši zem ratu ilkss, tecinādami asinis; to no-

metuši tad zirgiem apakš kājām jeb braukuši pāri tā asinīm. Piemi-

nēta arī ar šā ziedojuma asinīm uzvilkta zīme uz miroņa šķirsta.

Ļoti paticams, ka gaiļa jeb vistas asins ziedojumu miroņa ratu ceļa

apvienoja ar viņu gaļas ēšanu; dzīvu putnu varēja izpirkt ar olu, ko

sasit pret ilksi (LP VII, 407. lpp.). Folkloras minēto ratu vieta jāie-

domājas ragavas.

Pēc miroņa aizvešanas iztīrīja māju. Miroņa šķirsta vieta istaba

sakur uguni ar sausiem skangaliem, pie zināma koka ceļa uz kapiem

dedzina mēšlus — miroņa cisas, kreklu, drēbes un gultas drēbes,

istabas mēslus (LD 111. 3, 868. un 875. lpp.); stāsta arī par ugunskuru

pie istabas sliekšņa. Ugunskura dūmos šķīstās, kvepinoties jeb lecot

ugunskuram pāri. Kvēpināja istabu arī ar paegļa zariem; miroņa ne-

sējiem nopakaļus izlēja spaini ūdens. Pēc miroņa aizvešanas noslau-

cīja arī celiņus un sētu, visas vietas, kur viņš bij stāvējis un nests
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(EDL 1892, 138. ss. lpp.). Uguns un ūdens bij šķīstīšanas līdzekļi.
Uzglabājusies pat ziņa (no Ērgļiem), ka kāds no mājeniekiem pa-
dzinās kapeniekiem pakaļ un ~uzleja miroņa zirgiem drusku alus"
(LD 111. 3, 865. lpp:). Šie paņēmieni izskaidrojami ar nāves spēka
ticējumiem (sk. augša 55. s. lpp.).

Apbedīšanu steidzās izdarīt laikus — „ar sauli" (LD 27505;
turp. 111. 3, 863. un 871. lpp.). Citādi bij jābaidās, ka mironis varētu

nenokļut veļu valstī vai paliktu bez pienācīgas saņemšanas, jo „pēc
pusdienas (?) veļu bērni veļu vārtus aizvēruši", „sarausuši ugun-
tiņu" un apguluši, arī pati „Veļumāte (jeb Kapumāte) aizmigusi", un

„izdzisusi uguntiņ'" (27527,—26,—23,—31). Un mironim, ko „tik
sebu izraidīja", ko „šī saulīte neizdeva, viņa labi nesaņēma", tam
nākas gulēt pirmo nakti „veļu pavārtē" (27531) jeb „kapsētiņas ma-

liņa" (27616) — negoda vietā78

. Dziesma 27523 ar saviem daudza-
jiem variantiem, kas telo dažādu personu (Anniņas, Līzītes, dēliņa,
meitiņas, māmiņas, „nelaiķa" tecēšanu un staigāšanu „ar uguns vā-
celīti" tāpēc, ka Veļumāte aizmigusi, uguntiņa izdzisusi", laikam no-
rada uz kadu uguns rītu, ar ko centās veļu valsti un tās valdi-
nieci atmodināt uz jauna pavalstnieka saņemšanu. Par viņu pacienā-
šanu ar ēdieniem un dzērieniem

un apveltīšanu ar skaistiem dzīpa-
riem ir jau gadats (LD 111. 3, 863. un 877. lpp.).

Ja apbedīšana bij pareizi iekārtota un nokārtota, tad kapu
iemītnieki veļi naca jaunajam mironim pretim un sasēdās viņa pa-
jūga. Fantāzija iztēlojas šo gājienu dažādā veidā (LP VII, 54.-59.
lpp. un V, 62. lpp.), visvairāk izcelts, ka katrs jājot uz lopa, kas viņa
godam kauts. Pati Veļumāte saņēma jauno pavalstnieku kapos („kapu
virsu dancodama", 27537—40), „dobes malā" (27525). Viņu sveicina
ar labvakaru, un no viņas (jeb Zemesmātes, arī Kapumātes) izlūdzas
kapa atslēdziņu, lai varētu ievest aizgājēju „raženo pulciņā" (27519—
22). — Laima, kas pavadījusi cilvēku dzīvē un darbos, var kapa
virsu tikai raudāt (27524), salīdz. 5071 un 27494.

Pie kapa notiek izvadību pēdējais cēliens. Mironi noliek dobes
mala, citur vel nesuši trīs reizes dobei apkārt (LD 111, 873. lpp.). Te
pēdējo reizi skata vēl aizgājušā seju un tad ielaiž viņu dobē ar visām
viņa mantām. Pie kapa dobes, laikam vēl neaizbērtas78a

, notikusi vēl
mielošanas un iedzeršana. Turpat nokāva kādu lopu, un gaļu izcepa
un izvārīja mielastam7815

, plāceņi un alus bij paņemti līdz no mā-
jam. Tāpat, zināms, varēja paņemt līdz arī gaļu, bet tas liekas jau
velaka laika paņēmiens, atkarīgs varbūt arī no dzimtas rocības.
Folkloras dati tēlo ka mielasta minimu pupas, zirņus un alu. Mie-
lasts ir aizgājēja pedeja cieņa dzīvajiem (LD 111. 3, 877. lpp.). Bet
produkti, ko viņam dod līdzi kapā, ir nevien viņam pašam, bet arī

veļiem
L

„Cep, māmiņa, kukulīti, veļos mani vadīdama, ko mielošu
veļu bērnus par vārtiņu vērumiņu" (27434). Kapā ieliek ēdamo un

dzeramo: graudus, maizi, alu, gaļu; ziemu sakrauj uz kapa arī
malku (Stribinga ziņojums 1606. g.). Senkapos izraktās dzeramu ragu
paliekas (apkalumi) ir laikam atliekas no raga, ko pildītu ar dzē-
rienu lika līdz kapa. — Pavadītāju skaits un mielasta bagātīgums
bij dažāds saskaņa ar radu mantas stāvokli. Bet mazākais skaistus
dzīparus varēja ikviens dot līdzi kapā un nolikt uz jau apbedīto
radu kapiem par velti no jaunapbedītā (LD 111. 3, 873. un 877. lpp )

Dobes dziļums nebij liels, zem 1 m un pat 0,5 m. Vīriešus mēdza
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likt kapu dobēs ar galvu pret austrumiem (gan ne pavisam pareizi,
bet pret ziemeļaustrumiem), sievietes turpretim tieši pretējā virzienā,

t. i. ar galvu pret rietumiem. (Senatne un māksla 1936. g. 11, 62. ss.

lpp). — Kapu izrakumi liecina, ka mielastus turējuši arī ārpus ka-

peņu iežoga.
Mirušo sadedzināšana kuršos pārveidoja šo pēdējā goda daļu.

Archaioloģijas izrakumi kuršu ugunskapos rāda, ka sārtu krāvuši

izraktā plašā kapa bedrē 60—125 cm dziļumā un sārta paliekas (sa-

degušie kauli un sakusušās senlietas) apraktas turpat. Bet bijuši

arī citi veidi: rotas un ieroči salauzīti un sadauzīti un savākti īpašā

lizdā blakus sārtam. Bagātīgie atradumi Vilkmuižas ezerā pie Tal-

siem liecina, ka ugunskapu paliekas dažkārt gremdējuši arī ūdenī
79

.
Kuršu ugunskapos atrasti arī mazi ieroču, darba rīku un rotas lietu

atdarinājumi parastajā jeb cita materiālā, kas doti līdz kārtējo
ieroču un rotu vietā, lai nebūtu jāzaudē derīgas lietas. — Apbedī-

šanas mielasta pēdējais posms sadedzināšanas gadījumos notika pie

sagatavotā jeb arī jau degošā sārta, un līdzdodamo ziedu varēja arī

mest tieši sārtā.

Dziesmas netrūka kā vienā, tā otrā gadījumā.
No kapsētas aizejot, nokrata pīšļus, trīsreiz piesitot kāju; nopu-

rina_arī drēbes. Nule apraktajam piekodina, lai viņš nenāktu sērst,

biedinot ar lāci un vilku ceļmalā (27515,—16, arī 27514,—18).

Pienācīgi sarīkotas un nosvinētas izvadības (pilns galds, liels pulks

pavadītāju) jau apmierina miroņa prasības no dzīvajiem (27517).

Braucot atpakaļ uz mājām, kapenieki steigšus steidzās un pārbrau-

kuši tūlit novāca pie malas visu, kas bijis ar mirušo kādā sakarā

(ratu cisas, palagus, dvieļus), pat ratus jeb ragavas atstāja ārpus

sētas un apgāza uz mutes un paši nomazgājās. Tā centās atbrīvoties

no nāves spēka. Bet tas vairāk attīstītiem latviešiem jau nenozīmēja

vairs galīgu sakaru pārtraukšanu ar mirušo. Viņa kapā blakus šķir-

stam ir nolikta maza koka lāpstiņa, lai viņš varētu tikt no kapa ārā

(LD 111. 3, 875. un 877. lpp.). Līdzās izteicieniem par miroņa ieslēg-

šanu un aizvažošanu kapā (27514) ir daudz norādījumu par viņa

apmeklējumiem dzīvo dzīves un darba vietā (LP VII, 116. ss. lpp ).

Bet ar to netiek atcelts ar apbedīšanu radītais stāvoklis. Ar īpašām

zīmēm iezīmēts koks stāvēja ceļā starp kapiem un māju it kā par

robežstabu starp dzīvo un mirušo valstībām (LD 111 3. 867. un 869.

lpp.; Ltd. X, 785. lpp.).
Līdz ar norobežošanos no miroņiem un veļu valsts, ar ko bij

nācies būt tik tuvos sakaros, notiek darbības, kas cenšas veicināt

dzīvības spēka pieplūdumu un kāpinājumu. Kapenieki ceļā salau-

zuši egļu, priežu, paegļu, arī ozolu zarus jeb galotnes (27666 un var.)

un per ar tiem mājeniekus, teicot: ~Nemirsti, nemirsti! nava vietas

kaspētā!" Zaļie zari ienes mājās un dzimtā dzīvības un auglības varu,

lai radītu līdzsvaru pēc notikušā satricinājuma. Visi viesi sēžas

atkal pie mielasta, ēzdami katrs savu līdzatvesto ēdienu un dzē-

rienu, kas nav piesātināts ar nāves spēku, jeb svaigas karašas, ko

mājenieki nule izcepuši (LD 111. 3, 870. un 875. lpp.). Šis mielasts jau

nav vairs miršanas, bet dzīvības vairošanas līnijā.

Vispār ēdienu un dzērienu bagātība uz galda un to cītīgā un

neatlaidīgā baudīšana bij spēcīgs pretlīdzeklis pret nāves varu. Gal-

dus nekad neatstāja tukšus, tos pildīja atkal un atkal ēdieniem un
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dzērieniem. Visiem viesiem papilnam jāēd un jādzer, lai slimības un

likstas neturpinātu savu postīšanas darbu. Ja maz noēd, tad var drīz

gaidīt otras miroņa izvadības80

.
Un tāpēc gan nevienā citā godā nav

senāk tik daudz ēsts un tik stipri dzerts (LD 111. 3, 863., 872. lpp.;
sal. EDL 1892, 138. lpp. un 1894... lpp.). Rotaļas, dejas, jautrība
un troksnis radīja un rādīja atkal kūsājošu dzīves prieku un dzīvības

uzvaru par nāvi. Seksuāla vaļība un nevaldāmība piederēja pie šo

dzīru programmas
81

un parādījās arī latviešos. Janševska romānā

„Dzimtene" aprakstītā „miroņu deja" ir šādu centienu izpaudums.
Jau P. Einhorns ir zinājis, ka seno latviešu apbedīšana „ar īpašu
prieku, svilpošanu un dziedāšanu" (S. r. liv. 11, 598. lpp.) ir analoga
citu tautu paražām.

Mirušais pats šais dzīrēs jau varēja piedalīties tikai neredzams:

klausās aiz loga (27791), staigā arī starp dzīru galdiem un ņem savu

tiesu. Kas kādam nokrīt zemē, to viņš pats neceļ augšā, bet vēl arī tīšām

nomet kādu kumosu jeb nolej kādu malku. Tas noderēs arī citiem

viņas saules iedzīvotājiem, ja viņi iedomātos ierasties dzīrēs. Viņi
taču visi atkarīgi no dzīvo žēlastības. Pats bagātākais saimnieks pēc
nāves pārtiek no tā, ko viņam dzīvie atmetuši un vēl atmet.

Pagājusi tikai viena diena pēc iepriekšējās nakts dzīrēm, bet

kāda liela pārgrozība ir notikusi. Kas „vakar bija", tā vairs „šodien
nav" (27669, sal. 27727); visi radi istabā, bet viņa viena nav, „nav
nevienā kaktiņā" (27779,—84 un —85), jo pār viņu „aizver zeme

savus vārtus, aizslēdz zemes atslēdziņu, gulēt nu zem zemītes, kamēr

saule debesīs" (EDL. 1892, 139. lpp., sal. LD 27554). Zemesmāte,
„muža māte" glabā cieši apbedīto augumu (27730), un tas vairs

~mūžam durvu neatvēra, saulei acu nerādīja" (27555). Robeža, kas

šķir viņu no šejienes, nav vairs dabiski pārkāpjama: par to nevar

tikt pāri tāpat, kā „sētas mieti nevar plaukt un akmentiņi zaļot"
(27794). Tikai tas pārdabiskais spēks, kas iemīt mironī, var viņu
vest atkal pie dzīvajiem, bet tikai kā viesi jeb savā ziņā vēlamu pa-
līgu no viņas saules, ne vairs kā pilntiesīgu līdzdarbinieku un līdz-

gaitnieku. Pagaidām apbedīšanas dzīru pēdējā cēlienā viņš ir tikai

viesis, ko pacienā ar zemē nomestiem ziedojumiem un iepriecina
ar labiem vārdiem par viņa darbiem un piemiņas dziesmām. Un

šīs dziesmas gan apraud viņu, kam „neierasta pirmā nakts smilktainē"

(LD 27700—07), bet arī atgādina viņam vārdiem un laikam arī rāda

attiecīgām kustībām, ka Viņa pēdas tiek aizmītas, apdejotas, aplek-
tas, lai vairs neredzētu tās un neraudātu par staigātāju. Liecība, ka

līdz pusnaktij dziedātas sēras dziesmas un pēc tam jautras dziesmas
82

,

laikam attiecas uz jaunākiem laikiem, kad vairs nesvinēja izvadības

iepriekšējā naktī, bet tās (mazākais pa daļai) bij jau pārceltas uz

nakti pēc apbedīšanas. Dažas dziesmas lika mutē pašam aizgājējam
(-ai), un ar to panāca lielāku drāmatismu.

Lūgsnas pēdējā godā adresēja Veļumātei jeb Zemesmātei, arī ci-

tam mātēm, kas bij izveidojušās diferenciācijas ceļā — Kapjimātei,
Smilšumātei, Rūšumātei, sk. 61. lpp. Kapos apraktie produkti (graudi,
maize, alus, lopu iekšas, asinis un gaļas gabali) bij, mazākais savu

tiesu, ziedojumi šīm mātēm un varbūt arī Velnam
83

.

Dzīru ilgums kārtēji bij laikam trīs dienas (LD 111. 3, 868. un

876. lpp.; 27813; sal. EDL 1891, 27. lpp.), bet, liekas, ieskaitot tur

iepriekšējo vakaru. Salmi, ko ienes nakti pēc apbedīšanas pārgulē-
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šanai, paliek visu laiku neizvākti (LD 111. 3, 871. lpp.). Dzīru bagā-
tība un varbūt arī garums, zināms, bij atkarīgs no rīkotāju pārticī-

bas. Dzīru beigās jeb otru dienu pēc apbedīšanas dalīja mirušā man-

tību. Ja viņš pats bij paspējis noteikt sadalīšanu, tad viņa gribu

ievēroja kā. mantas dalītājs, tā arī mantojuma saņēmēji, jo citādi

viņiem draudēja miroņa atriebība — uzsūtītas- lēkmes (LD. 111. 3,

864. un 876. lpp.). Mantas dalīšana tāpēc pieder arī pie pēdējā goda
rituāla (LD 27808—24).

Miroņa izvadīšanā un apbedīšanā vispār stingri ievēroja viņa

paša gribu un vecās paražas. Par katru atkāpšanos draudēja sods:

~lecas" jeb piemetas grūta slimība, atgadās likstas ļaudīm un lopiem

(turp. 864., 869. un 877.). Noteikumu neizpildīšana taču aizkavēja

nepieciešamā dzīves līdzsvara nodibināšanos; kārtīgi un laikā ne-

ierobežots un nenorēgulēts nāves spēks parādīja joprojām savu

postošo varu.

Sakari starp mirušo un dzīvajiem dzimtas locekļiem neizbeidzās

pēc senlatviešu ticējumiem nekad. Viņi sastapās joprojām dzīvē,

darbā un dzīrēs, bet tikai vairs ne redzamā veidā (sk. augšā 59. lpp.).

Veļu laikā aicināja aizgājušos tēvus, tēvu tēvus, brāļus, dēlus — īste-

niekus un radus (vīriešus un sievietes) uz mielastu dzimtas mājās

(istabā, rijā, pirtī), bet, liekas, tikai saimniekam vienam pašam bij

tiesības stāties ar viņas saules viesiem sakarā: viņš aicināja tos, viņš

arī sūtīja prom, viņš arī uzturējās veļu mielasta telpās un rādīja viņiem

uguni (LP VII, 282. lpp.; Einhorns — S. r. liv. 11, 598. lpp.).

Veļu laikā ieturēja to pašu uzmanību, kāda bij noteikta trim

dienām, kamēr mironis atradās vēl neapbedīts mājās: nevelējās, ne-

apgrieza matus, nevērpa, nevija (LP VII, 300., 406. lpp.).
Bet bij arī miroņi, ko baidījās viņu ļaunā rakstura dēļ un ne-

gribēja vairs izlaist no kapa jeb viņas saules. Tādiem šķirstus no-

klūgoja ozola zaru klūgām un sagrieza cieti sprūdzeņiem (LD 111. 3,

864. lpp.). Apgrieza arī mironi kapā uz mutes vai pat izdzina viņam
cauri caur sirdi jeb krūtīm sērmokšļa mietu (LP VII, 134. s. lpp.).

17. Kulta laiki. Mēness un saules svētki.

Pats vārds „svētki" ir aizguvums no krievu valodas cbhtkh un

nav īsti vietā, runājot par senlatviešu svinamiem laikiem un dienām

priekš iepazīšanās ar kristīgo ticību. Bet ar šo vārdu saistītais jē-
dziens ir mums tik parasts, ka izvairīties no tā lāgā nevaram. Tikai

paturēsim prātā, ka senie latvieši toreiz „nesvētīja svētkus", bet svi-

nēja zināmas dienas un laikus.

Noteikt noteica šīs dienas ne pēc kalendāra mums tagad paras-

tajā nozīmē, jo kalendārs ar noteiktiem mēnešu datumiem toreiz

latviešiem bij svešs. Skandināvijā jūliāniskais kalendārs laikam

ienācis tikai līdz ar kristīgo ticību, t. i. ap 1000 gadu, un tāpat tas

būs bijis arī Latvijā, tikai pāris gadsimtus vēlāk. Bet sava laika skai-

tīšana jeb kalendārs latviešiem bij bez šaubām arī agrāk, tikai trūkst

par to tiešu liecību83a
.

Tomēr, izmantojot dažus netiešus norādījumus
senrakstos un valodā, kā arī atbalstoties uz analoģijas citās indo-

eiropiešu tautās, īpaši tuvākos kaimiņos, drīkst arī par latviešu laika

skaitīšanu izteikties.



Indoeiropiešu tautās pirmajam gadalaikam — ziemai blakus jau
diezgan sen pazina arī vasaru, un Eiropas ziemeļos gada divdalījums
ir pastāvējis diezgan ilgi. Tad nāk pavasaris kā pārejas laiks, kam

īpaša nozīme rodas līdz ar zemkopības kultūras nostiprināšanos: tas

ir sējas laiks pretstatā vasarai kā pļaujas laikam. Tacita laika ģer-
māņi, t. i. 1. gadsimta beigās vēl nepazina rudeni, un rudens ievie-

šanos ģermāņu laika skaitīšanā mēdz darīt atkarīgu no augļu un

vīna dārzniecības iesakņošanās
84

.
Latviešu rudens ir atvasināts no

vārda ruds, un Langijs savā vārdnīcā 1685. g. izskaidro to par brūnu

jeb tumšbrūnu krāsu, kas rudenī viscaur redzama dārzos. A. Švābe

izloba no dažiem senrakstiem norādījumus, ka senlatviešos vēl 13.

gadsimtā atšķīra tikai 2 jeb 3 „laikus" (tā Langijs) jeb gadalaikus. Bet

toreizējā diezgan intensīvā latviešu lauksaimniecība, šķiet, dod iemeslu

izšķirties jau par triju gada laiku skaitīšanu, mazākais par pāreju uz

to. Rudens kā īpašs gadalaiks laikam gan radies vēlāk; attiecīgie iepļau-
jas svētki Rudenāji nemaz nesakrīt ar rudeni. Vēl ap 1900. gadu no

tautas mutes savākti dati liecina, ka „rudieni agrāk maz ievēroja .. .

divi laiki bija, vasaras un ziemas"
85

.
Bet tie gan attiecas uz Ziemeļ-

latviju.
Senlatviešiem vajadzēja toreiz pazīt arī mazākus laika un gada

iedalījumus — mēnešus, ko nosauca pēc zīmīgākajām parādībām
dabas dzīvē, kā ziemas mēnesis, sērsnu mēnesis, baložu mēnesis,
sulu mēnesis, lapu mēnesis, sējas mēnesis, ziedu mēnesis, papuves
mēnesis, siena mēnesis, liepu mēnesis, rudzu mēnesis, sila mēnesis,
salnas mēnesis, vilku mēnesis v. t. 1. Ja šie nosaukumi arī „nav mek-

lējami indoeiropiešu pirmvalodā" (Lm.-2

,
100. lpp.), tad diezgan plaša

saskaņa ar leišu mēnešu nosaukumiem un zināma pieskaņa slavu

un ģermāņu valodu nosaukumiem ļauj tomēr datēt latvisko mēnešu

vārdu sākumus jau ļoti senos laikos, liekas jau baltu pirmtautā.
Katrā ziņā tie bijuši pazīstami jau lauksaimniecības uzplaukuma
laikā. Un arī nosaukumi veļu mēnesis jeb zemlikas mēnesis rādās

veci latviešu vārdi. Jautājums paliek, vai P. Einhorns, kas savā

Historia lettica 1649. g. (S. r. L 11, 586. s. lpp.) ir senākais latviešu

mēnešu vārdu liecinieks, dod visus mēnešu nosaukumus tādā veidā,,

kā tos pazina senie latvieši ap 1200. g. un vai viņa minētie divi vārdi

vienam mēnesim (martam, maijam, septembrim, oktobrim) ir pirmat-

nēji. Liekas, daži jaunāki mēnešu vārdi (sveču m., suņu m.) ir sa-

jaukuši agrāko rindu. Atklāts jāatstāj arī mēnešu skaits un garums.
Einhorns saka, runādams par augustu: „Es sind aber etliche, die nur

zehen Monate, etliche nur acht zehlen, daher sie denn denAugustum
mit dem Julio confundiren." J. Krodznieks savā laikā ieteica (Latv.
vēst. I, 1920, 69. lpp.) meklēt patiesību vidū, tas ir pieturēties pie
9 mēnešiem, un šāds skaitīšanas veids nebūtu bez analoģijām kultū-

ras vēsturē. Bet pie senajiem latviešiem tāds stāvoklis būtu datē-

jams, šķiet, vēl senākos laikos. Latviešiem kā attīstītai zemkopju
tautai Saule stāvēja tuvāk nekā Mēness, un tāpēc mēnešu skaitam

kaut kā bij jāpakļaujas saules gada gaitai, kas ar 9 mēnešiem nav

iespējams. Interesants ir kāds V. Sinaiska vērojums (Latv. poēt. da-

bas vērojumi, Ltd. I, 456. lpp.), ka tautasdziesma (33803) par 100 Sau-

les kumeliņiem, kam diezin vai Mēness varēs sagādāt dēlus jājējiņus,
norādot uz starpību starp seno mēness gadu ar 9 lunārajiem mēne-

šiem un saules gadu. Ja šis vērojums būtu pareizs, tad jau tas
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noderētu par skaidru pierādījumu pārejai uz saules gadu un tā 12

mēnešiem viņos laikos.

No K. Šlaua savāktā materiāla par seno latviešu laika skaitī-

šanu
86

vērojami 10 laikmeti jeb laiku starpas, no kuriem 5 iekrīt va-

sarā un 5 ziemā. Bet to garums ir dažāds: 2—12 nedēļas. Tos šķir
citu no cita „laika grieži". Šlaus sakās dzirdējis arī vārdu laikgadi
laika griežiem līdzīgā nozīmē, bet ar to grūti ko iesākt. Vārds laika

grieži netikvien ir radniecīgs vārdam mēnessgrieži, bet liekas arī tam

identisks, — un no tam var secināt, ka mēnessgriežiem varēja būt

sava loma laikmetu noteikšanā.

Zināms, laikmeta sakrišana ar mēnesi paliek problēmatiska.
Mēneša garums pēc vienkāršiem vērojumiem varēja būt 29 dienas

(pareizāk gan 29*/2 diena, t. i. sinodiskais mēnesis), un šādu mēnešu

saules gadā bij 12 ar nelielu uzviju. Pēdējā ziemas laikmeta 12 ne-

dēļas (pēc kalendāra no Sveču dienas līdz Jurģiem) prasīt prasās vēl

uz tālāku sadalījumu, bet atstāsim šo jautājumu atklātu.

Latviešu izteiciens „jauns mēnesis" apstiprina mēneša sākumu

ar šo mēneša fazi (tā arī Einhorns 1. c), proti ar laiku, kad pie de-

besīm pēc tukšā mēness pirmo reizi saskatāms plāns mēness sirpis.

Laikmetā, kad latviešiem Mēness kultu vēl nebij atspiedis pie malas

Saules kults (L. v. Schroder, Arische Religion 11, 659. s. lpp.), liela

loma būs bijusi arī mēneša svētkiem jeb mēneškārtējām svinamām

dienām, proti pilnā mēness dienai, kas ir sena indoeiropiešu svinamā

diena (Lm.-2

,
100. lpp.), un varbūt arī tukšajā mēnesī, kad iekrita

Saules un Mēness vedībās jeb precības
87

. Bet šie svētki ir jau tā no-

bāluši, ka latviešu folklorā nav atstājuši nekādas pēdas. To kultiski

maģiskais raksturs atspoguļojas vienīgi ticējumos par īpašām priekš-
rocībām un neveiksmēm, kādas ir pilnam un tukšam, augošam un

dilstošam, jaunam un vecam mēnesim dažādos lauksaimniecības

darbos un dzīves gaitās.
Senlatviešu turēšanās pie saules gada nepamatojās atziņās par

gada kalendārisko aplēsumu. „Mūsu senčiem nebij zināšanu, kas

viņiem padarītu par iespējamu atzīt saulgriežus" (M. P. Nilsson).
Arī dienas un nakts vienāda garuma laiku pavasarī un rudenī neva-

rēja precīzi noteikt un aplēst. No toreiz iespējamiem vienkārša-

jiem praktiskajiem novērojumiem varēja tomēr rasties atziņa, ka

ir ziemas vidū savs laikmets, kur dienas atkal sāk pieaugt garumā,

un vasaras vidū atkal laikmets, kur dienas ir visgarākās, lai tad

sāktu sarukt. Spilgtāk iezīmējas vasaras vidus svētki, ko gribētos

saukt par Vasarassvētkiem, bet, šo vārdu lietojot, jāpatur prātā, ka

senlatvieši svētku vārda nepazina. Varbūt runāja vienkārši par

vasaras vidus svinēšanu. Un tai atbilda atkal Ziemassvētki jeb zie-

mas vidus svinības. Abos nosaukumos: Vasarassvētki un Ziemassvētki,

■— apzīmētājs nestāv nekādā sakarā ar kristietību, un tāpēc tais drīk-

stam saskatīt seno latviešu svētku apzīmējumus.

Latviešu folklora un vēstures dati diezgan noteikti norāda uz šo

svētku sakaru ar saules kultu. Visā Eiropā ir sastopama gada uguns,

kuras uzdevums ir maģiskā kārtā nodrošināt lauku saimniecības

darbiem saules gaismu un siltumu visu gadu un veicināt arī pašas
Saules pastāvēšanu. Šāda saules burvība un ar to saistītā auglības
burvība bij sevišķi vajadzīga zemēs, kas atradās vairāk ziemeļos.



Uguns šķīstītāja un ļaunuma atvairītāja loma arī atbalstīja uguns
lietošanu šai kultā88

.

Senlatvieši „gada uguni" dedzināja Vasarassvētkos, gan zemē sa-

kurtu sārtu, gan gaisā kārts galā izceltu uguns pundeļu veidā. Arī

Ziemassvētkos dedzināto bluķi varētu iztulkot par gada uguni. Ja

vasaras vidus ugunij bij uzdevums nodrošināt saules svētību tā gada
ražai druvā un lopos, tad ziemas vidus ugunij ir jau it kā vispārīgāka
nozīme saules uzturēšanā. Bluķa valstīšana apkārt (~kliedzot") un

sadedzināšana pavardā visīsāko dienu un vislielākās tumsas varas

laikā liekas svarīga saules burvība, kas pašķir saules tālākās gaitas 89

.

Bet primitīvais dedzināšanas veids — bez saskaldīšanas —atgādina
uguns kuršanas sākumus un ir arī mājas ugunskura gadskārtēja at-

jaunošana. Vēlāk daudzinātie nosaukumi Jāņu ugunis un bluķuva-
kars — nav latviešu pašu vārdi un tāpēc nav lietojami, runājot par
13. gs. — Gada uguns bij arī ugunskurs, ko kūra pavasarī pieguļas
pirmajā vakarā (Ugunssvētkos) un Ganusvētkos (EDL 1892, 52 un 178).

Vispār šie saules kulta svētki senlatviešos ir iekļauti lauksaim-

niecības darbu gaitā un savienojušies ar zemkopības un lopkopības
svētkiem, kas notika lauksaimniecības darbu izcilākajos brīžos.

Attiecoties uz dienas laiku, kad senlatvieši godināja Sauli, jāpie-
ņem par visizdevīgāko saules lēkts rītā, kad

~
saulīte rotājas" (pa-

rasts tautas dziesmu izteiciens). Šo lēzējumu atbalsta salīdzināmā

reliģiju vēsture un S. Grunava norādījums, ka senprūsi pielūguši sauli

lēktā („sie so balde im morgen die sonne sehen, sie beten sie an, wen

sie macht gut getreide und ist dem menschin sehr liplich und andir

dingk mc", Mannhardt — Lettopreussische Gotterlehre, 202. lpp.).
Kādā latviešu vedību aprakstā (Dunalkā) arī teikts, ka malu ziedošana

notikusi, saulei lēcot (LD 111. 1, 76. lpp.).

Jautājums par senlatviešu gada sākumu nav tik viegli izlemjams.
Trūkstot vispār sīkiem kalendāra aplēsumiem, nevarēja būt runa par
viena datuma noteikšanu gada sākumam. Vispār kalendāriskajam
gada sākumam nebij viduslaikos izcilas nozīmes, un latviešos priekš
kristīgā kalendāra ievešanas un vēl labu laiku pēc tam tas nebūs bijis
citādi. Gada sākumu dažādas tautas noteikušas dažādi, atkarībā no

saimniecības apstākļiem un reliģiskiem ticējumiem. A. Švābe vēro

senlatviešu gada sākumu ziemas sākumā (LXV VIII, 15040. sl.), pa-

matojoties uz tiesiski saimnieciskām paražām; tāpat sāka gadu arī

senie ģermāņi un ķelti, sakarā ar lopkopības laikmeta tradicijām
90

,

un arī krievi. Zemkopības iesakņošanās, liekas, ierosina gada sākuma

pārcelšanu uz pavasari, uz lauku darbu sākumu. Tāpēc jau P. Šmits

atzīst par gluži dabisku, ka latviešiem „jauns gads būtu bijis pava-

sarī" (Lm.-2

, 92. lpp.). Jautājuma izlemšanu varbūt var veicināt no-

vērojums, ka latvieši uzskatījuši ziemu vairāk par sagatavošanos uz

nākošas vasaras notikumiem un darbību nekā par iepriekšējās vasa-

ras noslēgumu. To it īpaši rāda ziemas vidus svinību auglības rīti,
kas tuvāk attēloti nākošās nodaļas beigās. Veļu laiku varbūt varētu

uzskatīt par iepriekšēja gada beidzamo laikmetu. Tam beidzoties un

zemei sasalstot un pārklājoties ar sniega segu, sākās jau apslēptā
veidā nākošās vasaras dzīvības dīgļu sagatavošana. Zīmīgs ir šāds

latviešu mīts. Miķelis jājot uz balta zirga pa visiem ciemiem un sē-

tām, prasīdams, vai viss jau zem jumta. Ja atrodot visu kārtībā, tad

vedot baltu kazu trīsreiz ap lielu akmeni, pēc kam otrā dienā jau sākot
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snigt (LXV XIV, 27176. sl.). Miķeļa vietā gan jāliek cita mitolo-

ģiska bute, laikam pats Dievs. Nevar, zināms, arī pieņemt, ka šis

mīts jau no sākta gala būtu saistīts ar Miķeļa dienu. Tas pieder

laikmetam, ko tas attēlo, — faktiskajam ziemas sākumam ar sniegu

un salu. Tad Dievs, nobeidzis veco gadu, it kā aiziet no zemkopja dzī-

ves apvārkšņa.

18. Kulta laiki. Gadskārtējie lauksaimniecības svētki.

Zemkopības svētku rindā īpaši minama Ūsiņa diena un Apsējī-
bas vasaras sākumā, tad Ziedu diena vasaras vidū, Rudenāji vasaras

beigās un Appļāvības un Apkūlības ziemas sākumā. Arī ziemas vidus

svinībām ir bijis auglības svētku rakstu/s. Vasaras sākums vēlāk pa-

lika par pavasari.

Ūsiņa dienā dzina pirmo vagu tīrumā un sāka laist lopus ganos

un zirgus pieguļā. Ar dažādiem burvības rītiem centās nodrošināt

un nosargāt druvas un lopu svētību un auglību. Pirmās vagas tīrumā

saimnieks dzen kails, atpakaļ neskatīdamies, Ūsiņa dienas rītā priekš
saules lēkta. Pašas pirmās vagas sākums — tīruma vidū. Šīm va-

gām ir rituāla nozīme un tāpat arī miežu sējai tai pašā dienā (laikam

ar jumja vārpu graudiem). Kārtējie pavasara darbi varēja sākties

tikai pēc tam. Pirmajām trim rituālajām vagām seko rituāla ēšana

turpat tīrumā. Miežu apsējībās vārīja cūkas gaļu ar asti un miežu

biezputru (grūdeni) un cēla priekšā īpaši pašam sējējam. Bet pazīst
vēlāk arī paražu celt tai dienā galdā visu mājas produktu bagātību.

Rituāls mielasts notiek arī pirmās pieguļas dienas vakarā pie pie-

guļas ugunskura. Tie ir īsti pieguļnieku svētki (varbūt arī Pieguļas

svētki), kur kopā ar puišiem piedalās arī saimnieki, bet tikai vīrieši

vien. Svinībās liela loma bij olām, mielastā alum un īpašam „panta-

gam" jeb putrai (EDL 1892, 102. lpp.; LXV VIII, 14721. ss. sl.). Lopu
izdzīšanu ganos un lauku darbu sākšanu pavada rumulēšanās — ūdens

burvība, lai druvām un ganībām netrūktu lietus svētības.

Ūsiņa dienā notikuši vēl ziedojumi, senlaikos laikam Zemesmātei

un Jumim, tad Ūsiņam un Pieguļasmātei, vēlākos gadsimtos (arī vēl

18. un 19. gs.) tikai mājas garam. Starp ziedojumiem sastopamais
melnais gailis un izģērbšanās un atpakaļneskatīšanās rituālās aršanas

laikā liecina, ka auglību iedomājās jau zināmā atkarībā no mirušo

gariem.
Visu šo darbību un rītu norise nav domājama vienā dienā., bet

attiecas uz veselu laikmetu, tejksim: lapu un sējas mēnesi, izceļot
varbūt īpaši tā sākuma dienu. Ūsiņa diena nevarēja būt kādā noteiktā

kalendāra datumā, kamēr nebij paša kalendāra, un varbūt ir arī vē-

lāk ieviesies vārds. Vēlāk to identificēja ar Jurģi.
Nākošie lielie svētki iezīmē pāreju no pavasara uz vasaras dar-

biem, no ziedu krāšņuma uz augļu briedumu. Seno svētku nosau-

kums īsti nav vairs zināms, tas atdevis savu vietu un vārdu kristīga-

jam kalendāra svētajam Jānim. Mēs varam saukt tos par Ziedu

dienu jeb Vasarsvētkiem. Ir taču bijis vesels ziedu mēnesis. Ziedu

dienas vārds piešķirts vēlāk 4. jūnijam (v. st.), ko sauca arī par Mai-

zes dienu (t. i. Dievmaizes dienu). Bet šis datums laikam ir cēlies

no pārprastās Dievmaizes dienas ierindošanas nedēļā, proti ceturt-

dienā.



96

Kāds 17. gs. sākuma senraksts stāsta, ka šais svētkos ziedojuši
Debesu Dievam jeb Tēvam („Debo Deves"), lai viņš padarītu tīru-

mus auglīgus
91

.
Jo lielu nozīmi piešķīra dažādiem rītiem, kaš sākās

jau rudzu ziedēšanas laikā un sasniedza īpašu spriegumu jau minē-

tajos svētkos. Druvās un dārzos iesprauda jņejjas, lai pārnestu uz

labību un dārza augiem nekultivētās dabas lielo auglības spēku. Zāļu
vakarā lasīja zāles un pina vainagus, lai ar tiem veicinātu auglību
cilvēkos un lopos (sk. augšā 57. lpp.). Arī cilvēku dzimumorgānu
spēku un dzimumsatiksmi izlietoja labības auglības pastiprināšanai
(sk. augšā 55. lpp.). Apjājot jeb apstaigājot mājas un druvas, centās

koncentrēt topošās ražas briedumu un norobežot to pret ļaunu garu
un varu iejaukšanos. Lietāja vēl arī citus atvairīšanas paņēmienus
un līdzekļus (sērmoksli, dadzijpret burvjiem un raganām). Arī ugunij
kārts galā, kas bij redzama pāri visām druvām, bij uzdevums pasar-
gāt visus laukus auglīgus un veicināt labības izdošanos (EDL 1894.,
67. lpp.). Attiecīgas dziesmas izteic novēlējumus, lai labība labi no-

ziedētu ar „Dieviņa līdzēšanu" (32553).
Rudenāji bij rudzu pļaujas, galvenās labības novākšanas sākuma

svinības. Pļauja sākās, kad rudzi palikuši rudi, un no tam cēlies

vārds „rudens" var apzīmēt arī pļauju (ME 111, 553. s. lpp.).
Uzglabājušās arī dažas ziņas par Rudenāju rituālu. letur launagu

pie 3 pirmajiem saslietajiem kūlīšiem. (F. 6, 319). — Latgalē vēl ap
1870. gadu turējās pie kādas paražas, kam ir savas parallēles maz-

krievu, serbu, bulgāru un grieķu, tā tad slavu tradicijās, un Saksona

Valodnieka (Grammaticus) ap 1200. g. uzrakstītajā ziņojumā par
Rūgenes salā dzīvojošiem slāviem92. Rudenāju svētku galds apkrauts
ēdieniem un dzērieniem. Saimnieks paslēpjas aiz un zem tā un prasa
trīsreiz saimei un viesiem: „Vai jūs redzat mani?" Kad tie katru reizi

atbild: „Mēs neredzam", viņš nosaka pirmo reizi: „Lai Dievs dotu,
ka jūs šogad nevarētu mani redzēt aiz mantu un labumu", otrreiz:

„. . .
.aiz gariem, rudziem, miežiem un auzām", un trešoreiz: ~Lai

Dievs dotu, ka es šogad neredzētu neko ļaunu!" Izlīdis no pagaldes,
saimnieks papriekš pats iebauda no galdā saliktajām mantām un tad

pacienā arī citus. Šais svinībās ir laikam notikušas arī kādas darbī-

bas ar īpašu biezu Jumja kukuli (28533). Alu dzēruši ar „rudenāju
ragiem jeb kausiem"
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,
un vispār „Rudenājus tur" jeb „dzer". Vēlāk

tos saistīja ar Jēkabiem. Pļaujas svinību smagums tomēr bij atlikts

uz ražas novākšanas beigām.
Lauku darbu rindu noslēdza Appļāvības jeb Apjumības, kuru

darbības viduspunktā stāv jumja saņemšana un pārnešana mājās.
Lai arī pēc triju lauku ievešanas varētu izdarīt to ar galveno labību

— rudziem, tad „ziemas rudzus pļaunot, atstājuši kādu mazu gaba-
liņu nenopļautu, ko pašā Mīkalī pļaut kā pēdējo labību" (EDL 1892,

117. lpp.). Talkas sarīkošana padarīja šos svētkus vēl svinīgākus:
radās vesels darbinieku koris, kas barvedes vadībā pavadīja ar dzies-

mām darbības un kustības kā tīrumā, saņemot jumi (to vajadzēja
izdarīt saimniecei jeb saimniekam), tā arī ceļā uz mājām un mājās,
novietojot to goda vietā. Zināms, ne visā Latvijā ceremonijas bij
pilnīgi vienādas. Mazākais, dažās vietās varbūt Appļāvībās bij para-
dums attēlot dziesmās un darbībās labību likteni no sēšanas līdz ra-

žas novākšanai jeb „linu mokas"
94

. Auglības veicinātājas dievības

dabūja savus ziedus, g. k. no ražas augļiem, bet arī asiņaini ziedo-
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jumi (gailis, vista) nav trūkuši. Ziedoja tiklab mājās kā svētbirzīs.

Bagātīgas dzīres un talkas mielasts vakarā noslēdza svinības, pie kam

auna steberei jeb tās imitācijai, „astei", bij sava loma auglības veici-

nāšanas rītos un dziesmās. Attiecīgās scēnas apraksts atrodams J.

Mazvērsīša orīģinālstāstā „Baiļu dienas" (Dienas Lapā 1886. g. 56.

numurā) un E. Virzas „Straumēnos". Visas Appļāvību paražas kris-

tīgos laikos piesaistīja Miķeļiem, un tāpēc tad arī Miķelīti jeb Mīka-

līti iztēloja par vīru, kas atnes „putojošu alus kannu" un „tauku

sivēniņu" un dzer istabā „glāzīti uz glāzītes", lai būtu „visi svētki

pilni" (LD 33236, 33238, 33241, — 40). Folklora daudzina Miķeļos
sala un sniega uznākšanu (LD 33235 un LXV 27175 s. sL).

Kad beidzot raža novietota apcirkņos, tad var svinēt Apkūlības

(apkūlās, apkūliņas), kur kopā ar saimi ielūdz arī radus, kaimiņus,

draugus. Izdara alu (ja vien iespējams, no pērnajiem miežiem);

svaiga maize jeb plāceņi un cūkas galva ir svētku mielasts; pats saim-

nieks dabū cūkas šņukuriņu. ~Rijiņ, mana veca māte, ko gribēji ap-
kūlām? Vai gribēji melni cūku, vai gailīti dziedātāju?" (28828). Ar

rudzu un miežu apkūlībām apvienotas „linu kāzas" un „cūku bēres"

(LD 28824). Rijas putekļus noskaloja ar alu (28841). Ir liecības arī

par īpašu sakrālu mielastu. „Pirmo riju kuļot, saimniekam jānoķer
gailis un rijas krāsns priekšā drusciņ jāapsvilina. Gaili tad palaiž;
bet beidzamo riju kuļot, šis pats gailis saimniekam klusu jānokauj,

jāizvāra un, nevienam neredzot, pašam jāapēd" (Lerch.-Pušk. V,
120. lpp.). Apkūlības kristīgos laikos sakrita ar Mārtiņiem, kas vis-

pār lielā Eiropas daļā ir lielā kaujamā diena.

Apkūlības iekrīt veļu jeb zemlikas mēnesī (oktobrī) un saplūst
kopā ar dvēseļu mielastu. Uzskatot mirušos dzimtas locekļus, kas mīt

viņā saulē, par palīgiem druvas darbos un druvas auglības atbalstī-

tājiem, saimnieks varēja labas ražas gados ar īpašu labvēlību un pa-

/ teicību rīkot viņiem mielastu. Un zemkopja sekmīgā gada darba no-

slēgumam bij ļoti zīmīga saskaršanās ar viņas saules spēkiem un

lielo senču pulku, kas jau savu mūža darbu bij ielikuši dzimtās dru-

vas kultūrā.

Ap to pašu laiku sākās arī vedību laikmets, jo lauka darbu iz-

beigšanās un rudens bagātība atļāva pienācīgi nosvinēt jaunās sievas

pāriešanu jaunajā dzimtā. Blakus saimnieciskajiem apstākļiem var-

būt arī reliģiski nolūki atbalstīja vedību ierindošanu šai laikmetā.

Auglības rītiem beidzot bij veltītas arī ziemas vidus svinības, kas

notika laikam gan pāri nedēļas vēlāk nekā tagadējie Ziemsvētki,
jo ziemeļgermāņi vēl tagad ziemas vidu noteic drusku priekš janvāra
vidus. Uzskati, ka ziema un tās notikumu un parādību secība stāv

sakarā ar vasaras dabas dzīvi un darbu gaitu, pamudināja it īpaši
šai liktenīgajā laikā, kas atbilda vasaras vidus svētkiem, izdarīt da-

žādus vērojumus un zīlējumus par nākamās vasaras lauku un lopu
ražu, kā arī izmēģināt ļaunuma atvairīšanas rītus. Tiem pieskaitāms
arī vilku mēnesī notiekošais kazas ziedojums vilkam krustceļos, ko

piemin P. Einhorns (S. r. L 11, 621. lpp.). Bet it īpaši atzīmējama ba-

gātīga ēšana un dzeršana un priecīga dejošana šais svētkos, ko Ein-

horns nosauc par „bezkaunīgi nejēdzīgiem svētkiem ar dejošanu,
lēkāšanu, dziedāšanu un negantu kliegšanu, arī rīšanu un plītēšanu,
ejot no mājas uz māju tādā negantā un izlaistā kārtā un tā vadot to

nakti" (S. r. 1. 11, 585. lpp.). Šis tēlojums atgādina pēdējā goda posmu
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pēc apbedīšanas (sk. augšā 89. s. lpp.), un patiesi šiem ziemas vidus

svētkiem būs arī bijis līdzīgs uzdevums, ar ko saskan zināmā mērā

arī seno ziemeļģermāņu Jul-svētku raksturs95

. īpaši duras acīs, ka lat-

viešu ziemas vidus dzīrēs mājas ļaudis mielojas un uzdzīvo ar pienā-
kušiem ciemiņiem „danča bērniem", kāpēc arī svētku vakaru saukuši

par danču vakaru. Piekrauto galdu bagātība, dzīru pārpilnība un kus-

tību rosība ir dzīvības un auglības spēka kāpinājums un tā svētīgas
darbības garantija. Dažādu ēdienu starpā vēl īpaši uzsvērta „dzīva

labībiņa" (LD 33299, —300), t. i. grūdenis ar pupām, zirņiem un cū-

kas šņukuriņu (33278). Ziemassvētkus vispār daudzina par bagātiem
(33247, — 48, — 53). Sava loma bijusi Ziemassvētku galdā īpašam
lielam svētku kukulim un alus kausam (Latv. Avīzes 1854, Nr. 11).

Tagadējās tautas dziesmas daudzina Dieva ierašanos Ziemsvēt-

kos (33254, — 55, — 71, — 75), bet viņš gan lāgā neiederas visā šai

burzmā un nemierā, tāpat kā klusums, ko tautas dziesmas prasa uz

viņa atnākšanu (33271). Dieva nostādīšana ķekatnieku rindas priekš-

galā
96

liekas jau vēlākas mitoloģijas attīstības, pat izvļriības pazīme.

Ģermāņi šai laikā mielo auglības mātes, angļi-sakši pat saukuši 25.

decembra nakti par Mātes nakti (Modraneht). Latviešu ticējumos
līdzās Ziemsvētku ķekatniekiem, budēļiem, danča bērniem v. t. t. mi-

nēti arī „miežvilki"97

. Tāpēc arī auglības garu pacienāšana būs

uzskatāma par vienu no senlatviešu ziemas vidus dzīru uzdevu-

miem. Maskotie ķekatnieki imitēja viņus. Ciktāl šos Zemesmātes

palīgspēkus identificēja ar veļu valsts iemītniekiem, ir jau cits jautā-

jums. Bruņenieks uzskata to par pierādītu un, dēvēdams Ziemas-

svētkus par dvēseļu jeb gariņu svētkiem, katēgoriski noliedz to pie-
derību saules kultam, — bet viņa apgalvojumi vienpusīgi pārspīlēti.
Ķekatniekus gan apzīmē par vecīšiem Vidzemes jūrmalā, senajos
lībiešu apgabalos; Palsmani attēlo arī veļus citu masku starpā.
Bet šis konstatējums neatļauj vēl visus ķekatniekus nostādīt par

veļu valsts spēkiem, kas šais laikmetos top darbīgi. Veļu divkosīgais
stāvoklis (sk. augšā 7. un 16. nodaļu) jau lika nevien būt uzmanīgiem
un laipniem pret viņiem, bet arī norobežoties no viņiem un gādāt pret-

spēku un pretsparu viņu reprezentācijai. Cik ir uzglabājies tiešu no-

rādījumu uz veļu mielošanu latviešu Ziemsvētkos, tad tie, tāpat kā

ziņas no zviedru ticējumiem, tēlo ēdienu un dzērienu nolikšanu

pa nakti pirtī, bet arī istabā uz galda, līdzīgi veļu laika dvē-

seļu mielasta paražām. Dievs, šķiet, iekļuva Ziemsvētku program-
mā tikai tad, kad viņam piešķīra noteikšanu arī par veļu valsti

(sk. augšā 62. lpp.), bet tas visvieglāk izskaidrojams jau ar kristie-

tības ietekmi. Reti sastopamās Dieva un Laimas (Nelaimes) maskas

ir izņēmumi. Lielākā ķekatnieku daļa tēlo priekšmetus (kūlīti, siena

kaudzi, sietu) un dzīvniekus (zirgu, āzi), kā arī personas (jauno pāri,

grūtu sievu), kam ir tiešs sakars ar auglības un gausas ticējumiem.

Viņu darbība — pēršana ar rīksti, dejošana, griešanās, lēkāšana,

laistīšanās ar ūdeni, lauku darbu attēlošana, bagātīga mielošanās un

seksuālā vaļība, arī nāves jeb miroņa iznešana ārā v. t. L, tad

viņu apveltīšana
98

—ir noteiktas, auglības un svētības (gausas) veici-

nāšanas funkcijas, un dziesmas izteic tos pašus nolūkus. Ziemsvētki

nāk „zālīti mīdami, asniņus celdami" (Ltd. X, 3085). Tie atnes kūtī

raibaliņas un stallī kumeliņus (LD 33252,-82,-32,-323). „...Ķe-
katas lēca linīnu labada, balt' avetīnu" (33428). Sal. vēl īpaši noda-
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lījumu „Budeļi atnes sekmes saimniecībā", 33455—69. Zīmīgas ir

dažas parallēles ar attiecīgo vasaras svinību dziesmām.

Vispār ziemas un vasaras svētki zināmā mērā atbilst vieni ot-

\. riem; sakrīt jau arī abu svētku dziļākais nolūks — pašķirt sekmes

zemkopja darbam Saules varas ietekmē, Dieva labvēlībā un Zemes-

mātes auglības svētībā. Bet kas vasaru jau redzams un taustāms

stāv acu priekšā, tas ziemu skatāms tikai ilgās un cerībās, jo slēpts
vēl Zemesmātes klēpī. Augšā citētā 1604. g. Valenti relācijas ziņa

par latviešu ziedojumiem Dievam vasarā ~ap Jāņiem" un ziedojumi

ģermāņu auglības mātēm ziemas vidū" atļauj varbūt secināt, ka die-

vība, kas senlatviešu vasaras vidus svinībās stāvēja pirmajā vietām bij

pirmatnīgi pats debesu Dievs un ziemas vidus svinībās atkal Zemes-

māte. Viens pārzin visu redzamo dabu — zem klajām debesīm, otra

— zemes un pazemes neredzamos noslēpumainos spēkus.
Lielo svinību laikmeti bij arī tautas sapulču laiki. Sanāksmju

vietas bij Elka kalni un svētbirzis, tā tad brīva daba; tāpēc atkrita

laikam sanākšana neizdevīgajā ziemas laikā. Visdrīzāk plašākās sa-

nāksmes iedomājamas vasaras vidus svinībās. Edītes Kurces kulta

vietu sarakstā ir kādi 55 numuri, kur vai nu minēts kāds Jāņu kalns,

vai kalns ar citu vārdu, kur svinējuši Jāņus vēl daudz vēlākos laikos,

vai kāds vietas vārds Jāņu kalns (arī Jāņa kalns); tiem laikam var

pieskaitīt arī 5 Dieva kalnus. Tā tad zināmi vēl tagad kādi 60 kalni,

kur notikušas vasaras vidus svinības, lielāka daļa no tiem (39) gan

Vidzemē, pārējie Kursā un Zemgalē, no kurām mazāk ziņu.

Līdzīgā kārtā tiklab reliģiskas svētdarbības, kā tautas sapulces
notika laikam arī t. s. Elka kalnos, laukos, pļavās, lejās jeb gravās,
ko apzinām Kursas 1253. g. robežās piecus desmitus

100

.

Lielās publiskās sanāksmes tādā kārtā bij saistītas ar reliģis-
kiem kultiem, ar ziedojumiem, lūgsnām, dziesmām. Un arī sen-

latviešu reliģijas vēsturē plašākajām novada un varbūt arī visas cilts

sanāksmēm bij liela nozīme. Tās paplašināja skatus pāri mājas un

dzimtas kultu uzdevumiem un tā rādīja ceļu reliģijas tālākai attīstī-

bai. Bet par šo plašāko kulta draudžu svētbrīžiem un svētdarbībām

uzglabājušās ļoti nepilnīgas ziņas. Varam iedomāties, ka attiecīgo
svētdarbību raksturu un saturu noteica sanāksmes laikmets un īpašie
uzdevumi (zīlēšana, līgumi, zvēresti). Par lūgsnām var teikt, ka

tās nebij adresētas ne „varenajam Pērkonam", ne arī ~dieviem" kol-

lektīvā, jo latvieši nepazina dievus, bet Dievu un Pērkona loma lat-

viešu sabiedriskajos kultos karājas pavisam gaisā. Vispār J)ievs un

Laima, bet kara gaitām gatavojoties, Ceļamāte, Karamāte un Mēness

bija tās no mums zināmajām dievībām, kas iederas publiskajos kultos.

19. Kulta vietas. Ziedojumi, svētdarbības.

Senlatviešu auglības kulta svētdarbības noritēja brīvā dabā zem

klajām debesīm. Elka kalni un Elka lejas jeb pļavas, svētbirzis, atse-

višķi svēti koki (ozols, liepa, bērzs, priede, paeglis, vītols v. c.), izcili

ūdeņi (avoti, ezeri, strauti), lieli akmeņi, bet arī mākslīgi akmens krā-

vumi (akmeņkrūtis) bij svētnīcas, kur ļaudis pulcējās uz ziedojumiem,
svētām rotaļām un dziesmām un lūgšanām 1003

.

Tā kā leišu vārds „bažnyčia" (baznīca) ir izrādījies par senu

7*
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vārdu, ar ko apzīmētas arī priekškristīgo laiku svētnīcas101
,

tad varbūt

arī senlatvieši saukuši savas svētnīcas par baznīcām. Aizrādījums, ka

par baznīcas kalniem sauc vēl tagad arī tādas vietas, kur „nekad nav

stāvējis nekāds kristīgas ticības dievnams", gan nedod vēl galīgu šā

jautājuma atrisinājumu, jo blakus draudžu baznīcām Latvijā katoļu
laikos bij nodibinātas daudzas kapellas, ko latvieši arī sauca par baz-

nīcām jeb baznīciņām
102

,
un šo iekārta bij bieži vien tik primitīva, ka

no tām nepalika gandrīz nekādas pēdas. Kapellu tīkls Latvijā, it īpaši
Kurzemē un Zemgalē vēl ļoti maz izpētīts. Dažas no tām apzinīgi
celtas latviešu pagānisko svētnīcu vietās. Tāpēc nevar par katru baznī-

cas kalnu, uz kura nav reģistrēta kristīga baznīca jeb kapella, droši teikt,

ka tas apzīmē vienīgi kādu pagānisku svētnīcu. — Bet ja baznīca arī ir I
senlatviešu svētnīcas apzīmējums, tad šis vārds vēl nenorāda, ka šīs

svētnīcas būtu bijušas īpašas celtnes, tempļi. P. Šmits raksta, ka lat- j
vieši, „tāpat kā citas tautas būs pratuši ierīkot kādas būdiņas savu

dievu tēliem" (Latvieši 12,I
2

,
178. lpp.), bet šādu, kaut arī „gluži vien-

kāršu būdiņu" (Lm.-
2

,
80. lpp.) iekārtošana ir iedomājama tikai tad,

ja to prasīja attiecīgā kulta raksturs un vajadzība uzglabāt dieva tēlu,

kas brīvā dabā būtu bojājies. Seno romiešu reliģija, kurā ir daža laba

analoģija senlatviešu reliģijai, nepazina nekādu svētnīcas ēku, izņemot
uguns dieves Vestas nelielās „būdiņas".

Auglības kulta pamats bij brīvajā dabā; tam svētnīcas celtņu ne-

vajadzēja. Mājas kulta pirmatnējais centrs bij mājas ugunskurs jeb

pavards un slieksnis, tad arī rija, pirts, kūts, vēlāk arj krāsnmata un

akmeņu kaudze sētā jeb dārzā. Veļu kultam arī nevajadzēja īpašu kulta

celtņu. Paliek debesu un likteņa dievības, kā vienas tā otras ar plašāku
nozīmi, — tām visdrīzāk varētu iedomāties uzceltas īpašas baznīcas;

tikai ne Stribinga, ne citu jezuītu, ne Valenti ziņojums, ne Dionīzija

Fabricija Livonijas vēsture, kas visi runā par ziedojumiem šiem die-

viem, neviens nepiemin svētnīcu ēkas, bet tikai Jkokus, birzis, mežus,

pakalnus un akmeņus kā ziedojumu vietas. Un tādā pašā virzienā iet

vecākie norādījumi — uz senprūšu un leišu svētnīcām. Ēkas min lei-

šos kāds senraksts 14. gs. beigās; citādi ziņas tikai par ugunskulta

tempļiem
103

.

Kokus un birzis padarīja par svētnīcām ticība, ka tur iemājo aug-

lības un dzīvības spēks jeb mīt dabas gari un auglības dievības (sk.

augšā 6. un 8. nodaļu). Hūpelis apraksta bijīgās trīsas (schaudernde
Ehrfurcht) pret svētajiem kokiem: neviens neuzdrošinās ne zariņu no-

cirst, nedz arī noplūkt zemeni, kas uzaugusi koka apkārtnē, ciktāl

sniedzas tā ēna
104

.
Noteikumu pārkāpējiem draudē ļaunums. Šādiem

kokiem vajaga, protams, atcelties no apkārtnes~ār savu izskatu — diže-

numu, resnumu, kuplumu, vecumu.
„. . . Svētajam kokam deviņi zari,

ik zara galā deviņi ziedi, ik zieda galā deviņas ogas" (LD 34076). Da-

biskā kārtā svēto koku rindā izvirzās pirmajā vietā ozoli (ozolu saucot

par vīrieti), tiem seko Jiepas Jsievietes), tad mazākā skaitā bērzi, prie-
des, paegļi, vītoli v. c. 7EKV XI, 21742. bL). ~Kokiem ziedo ēdienu un

dzērienu, arī veltes, liekot tās uz saknēm, dobumā jeb zaros" (LXV

IX, 17013. lpp.). Jezuītu ziņojumi min, ka ozolam vīrieši ziedojuši
gaili, bet liepai sievietes vistu, jeb ozolam divas olas un liepai sviestu,

pienu, sieru un taukus „savējo un bērnu veselības un drošības labā".

Dion. Fabricijs stāsta, ka latvieši no svētajiem kokiem dabūjuši agrāk
daimonu atbildes.
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Vecākais svētbirzs jeb svētmeža apraksts, gan attiecoties uz prū-

šiem, ir Jerošinas Nikolaja Prūsijas chronikas teksts 14. gs. sakuma:

„Viņiem bij arī lauki, ūdeņi un meži svēti pēc viņu prāta, ta ka viņi

tur nedrīkstēja art, zvejot un kokus cirst."
105 Apm. 100 gadus vēlāk

Prāgas mūks Hiēronims stāstīja par saviem piedzīvojumiem misijas

darbā leišos, kur kāda cilts (alii populi) godinājusi daimoniem veltītus

mežus, it īpaši vienu; meža vidū bijis ļoti vecs ozols, ko turējuši par

vissvētāko koku un mājokli (sedem); svētās birzis uzskatījuši par

Dieva mītni (domus Dci), un tur meklējuši Dieva palīdzību, no turie-

nes dabūjuši lietu un sauli (inde pluvias inde soles obtinuisse)
106

.
Lat-

viešu svētos mežus un birzis drīkst iztēloties līdzīgā veidā. Tieši tos

raksturo R. Lubenaua
107

stāsta (1586. g.) norādījums, ka_Jairšu ķoniņu

svētajā mežā nemedī parastajā kārtībā un necērt ne spieķi. Šo pašu

mežu tur par neaizkaramu vēl 18. gs. sākumā, bet Jāņos notur tur

miroņu svētkus108

.
Baltasara Rusova chronika (1578

L
g.) arī norāda

līz birzīm (Būske), ko turējuši par svētnīcām, no kurām nedrīkstējuši

nocirst ne koku, ne krūmu.

Svēto biržu un mežu sastāvs vispār laikam nebij viengabalīgs.

Dažās vietās minētas īpašas ozolu birzis, Hūpelis norāda, ka visvairāk

bijušas egles (bet viņa dati jau attiecas uz Latvijas ziemeļiem). Bir-

zis atradušās pakalnos, līdzenumos, ap avotiem (auf Quellen) 109

. Bieži

vien svētais koks jeb viss Elka kalns stāvēja pie ezera, upes, jeb

strauta. „Aiz kalniņa ezeriņš, aiz ezera ozoliņš, Dieva dēls jostu kāra,

Saules meita vainadziņu" jeb: „. .
.
tur Saulīte savas meitas sudrabāi

kaldināja" (LD 33742, —43, sal. —827 var.). Tuvumā varēja arī būt

avotiņš. Edites Kurces sarakstā Elka kalni kopā ar ūdeni minēti Zem-

galē 5 vietās, Kursā 13, Vidzemē 12. Tā tad labprāt izvēlējās vietas,

kur bij kopā viss, kas radīja un iemiesoja sevī dzīvību: kokiem ap-

augušu izcilu pakalnu ūdens tuvumā. Kur nav pakalnu, kā Lielupes

līdzenumā, tur iztiek ar Elka pļavu un lauku.

Svētvietās atstāj dabu neaizkārtu: neizmanto un arī neapstrādā

to. Tie ir jauki dabas stūrīši, bez kultūras, pilnīgi pašas dabas auglī-
bas varā. Cilvēks tur ierodas tikai kulta un celsmes nolūkos, ar zie-

dojumiem, ar veltēm. Un meža jeb birzs vidū galvenais svētums —

īpaša dižena veca koka veidā. Tur var dzirdēt dievības balsi.

Kuršu ķoniņu svētajā mežā svētī veļu svētkus Jāņos, tur medī

ziemas vidus svinībās stirnas, briežus un zaķus veļu mielastam. Tur

jau droši vien atradās arī senču kapenes, jo G. Delanua (dc Lannoy),

apmeklēdams Prūsiju 1413./14. g., zina stāstīt, ka kurši sadedzina savus

miroņus tuvākajā birzī jeb mežā uz ozola malkas sārta
110

. Miroņu ka-

penes kulta vietā jeb tās tuvumā pasvītroja, ka saites ar mirušajiem

nav pārtrūkušas.

Mēģināsim norādīt uz dažām senlatviešu dabas svētnīcām. Elkas

rags ar Elkas liepu atrodas Usmas ezerā pretim Morica salai. Baznīc-

kalns Matkules Buses pilskalna tuvumā atrodas Abavas pietekas Imu-

las krastā
111

.
Elka kalns Vērgalē atrodas pie Elku ezera un Elku

mājām. Elka kalns starp Zebrus ezeru un Svētezeru atradies tuvu

senai akmens laikmeta mītnei. Vidzemē pelna ievērību Elka kalns

jeb Kāpurkalns Jaunpiebalgā pie Kāpuru ezera jeb Svētezera ar svētu

ozolu un Laimas akmeni
112

.
Tad minams Austriņa kalns pie Austriņa

ezera mārsnēniešos (Raunas draudzē), kur vēl 17. gs. Bērtuļos un

Miķeļos, bet 18. gs. un 19. gs. sākumā Jurģos un Miķeļos sanes uz
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drēbes pārklātas akmeņu kaudzes sviestu, maizi, sieru, gaļu, vilnu,
vasku un naudu; tad Logo kalns jeb Lojas kalns pie igatiešu Pečeikām

un Rantīša („Rantihts") kalns kāģeriešos. Visvairāk daudzināts Zilais

kalns mujāniešos ar svētu avotu un bērzu; tur laikam bij kulta vieta

Dievam un Pērkonam113

.
Sīkāki pētījumi varētu dot šai jautājumā

pareizākas un plašākas ziņas.
Ziedojumus un ziedojumu mielastus svētbirzis apraksta vairāki

ziņojumi no 16. gs. sākuma, kam gan visiem vieni un tie paši avoti —

pretreformācijas laikmeta darbinieku novērojumi Vidzemē un Lat-

galē. Paters Stribings 1606. g. ziņo par ziedojumiem Latgales mežos

lauku un labību dievam Cereklītim, nokaujot melnu vērsi, melnu

vistu, melnu sivēnu v. c. un liekot steķos dažas mucas alus; daļu no

ziediem, proti speķi, metot ugunskuros, citus noliek pie kokiem; labi
dzēruši (un laikam arī ēduši) sāk iet deju virtenēs (choreas ducere) ap
kokiem un dziedāt.. . Ziedojumu laiks birzīs bijis ap Lieldienām un

ap Sv
:

Miķeļa dienu. No viņa ziņojuma, šķiet, izlobāms arī, ka dažiem

dieviem bijuši katram divi koki: ozols un liepa, un pie viena ziedojuši
vīrieši, pie otra sievietes: pirmie — divas olas, otras — sviestu, pienu,
taukus un sieru. Kultu vadījis svētnieks. Dažiem kokiem ziedotas

maizes — čūskas jeb suņa veidā, Ūsiņam — divi naudas gabali, divas

maizes un gabals speķa, ko iemet ugunī
114

.
Cēsu jezuīti novērojuši

Latgalē ziedojumus Ceroklim — pirmo kumosu no visiem ēdieniem

un pirmo malku no visiem dzērieniem. Dion. Fabricijs attēlo ziedo-

jumu Pērkonam (Percunus) sausā bezlietus laikā: Pakalnos biezu

mežu vidū ziedo Pērkonam melnu teli, melnu āzi un melnu gaili, no-

kaujot tos pēc rituāla. Dzīrēs piesaucot Pērkonu un izlejot viņam
ugunī pirmo alus kausu, pēc tam kad apnesuši to trīsreiz ap sārtu 114a

.

Valenti (1604. g.) ziņo, ka „visaugstākajam dievam, saucot to Debo

Deves vārdā . . . vasarā ap Jāņiem nes upurus, sniegdami tam āzi, lielu

gaili, vistu un vairākus traukus alus, lai tas padarītu auglīgus viņu
laukus. Katrai ģimenei ir savs koks, kam tie nes upurus divreiz ap
Lieldienām115

."

So uz latviešiem attiecīgo ziņojumu papildināšanai noder vēl daži
dati par kaimiņu baltu tautu kultiem. Sudaviešu grāmatiņa stāsta par
turienes kulta paražām 16. gs. sākumā. Pavasarī priekš aršanas sā-

kuma sudavieši svin svētkus auglības dieviem, sanākdami no visa

ciema vienā mājā, kur ar koprocību sagādātas I—21—2 mucas alus. Svēt-

nieks ("Wourschkaite") dzer alu no koka kausa, turēdams to zobos;
citi pēc viņa rindā apkārt. Pļaujas svētkos (nach dem August) svin

pateicības svētkus par ražu. Vīrieši saliek kopā miežus alum, sievietes

sanes maizi no pirmās ražas (vom ersten gewechs). Dzīro, kamēr pie-
tiek alus. Svētī arī plašākus svētkus, 4—6 ciemi kopā vienā mājā. At-
karība

no dalībnieku skaita nopērk vērsi jeb āzi. Kaujot to, neļauj
asinīm tecēt zemē, bet slaka tās (sprengen darmite). Gaļu vāra katlā.

Sievas sanes kviešu miltus un izgatavo no tiem plāceņus, bet vīri, sēdot

ap ugunskuru, apcepina tos, piesvieždami cits citam caur ugunslies-
mām. Ēšana un dzeršana no ragiem turpinās visu nakti. Kaulus,
drupatas un visas citas paliekas iznes zināmā vietā ārpus ciema, apber
ar zemi un uzmana, lai zvēri un suņi netiktu klāt

118

.

Strijkovskis attēlo baltu cilšu dzīres oktobra beigās mājas garam
Zemniekam (Žemininkas); uz tām arī apvienojoties 3—4 ciemu iedzī-

votāji. Uz galda stāv maizes un četros stūros pa lielai alus krūzei.
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Atved vērsi un govi, aunu un aitu, āzi un kazu, kuili un cūku, gaili un

vistu, zostēviņu un zosi un citus ēdamus lopus un mājputnus. Lopus

nosit, dauzīdami tos ar rungām, gaļu vāra, cep un sutina un tad ceļ

galdā. No katra ēdiena nosviež gabaliņu pret krāsni, zem

sola un mājas kaktā par ziedojumu Zemniekam. Ed un dzer pārpil-

nībā, pūšot garās taurēs un dziedot, „pie kam ikkatrs pleš muti vaļā

pret kaimiņu
117

." Šai ceremonijā jau saskatāma auglības un mājas

kulta apvienošana.
Daži citi 16. gs. teksti zina stāstīt, ka Prūsijā nelaimes novēršanai

un svētības nodrošināšanai rīko dzīres, kur nokauj treknu cūku (vienā
tekstā teikts: melnu) jeb vērsi (melnu), iekšas kaulus un citus atkri-

tumus sadedzina ugunī, bet gaļu cep jeb izvāra katlā ar sāli kopmie-

lastam. Nav trūcis arī alus. Pēc vienas ziņas mielastā piedalījušies

tikai vīrieši, pēc otras abi dzimumi. Svētības burvībām izlietoti īpaši
vēl cūkas pupi. Šādi ziedojumu mielasti notikuši 1520., 1531. un

1546. g.
118

Lūkass Dāvids 16. gs. beigas atstāsta sava „Preussische Chro-

nik" ziņas par jau attēlotajiem sudaviešu āža svētkiem (Bocksheili-

gung), bet papildina tās arī ar citiem datiem, pie tam norādīdams, ka

ziedojumus var sarīkot arī mazākos apmēros — ar sivēnu, zosu un

vistu pāri un ceturtdaļmucu alus; tā darot mazāk pārtikušie. Šais

datos ir dažas īpatnības. Svinību vieta esot labības žāvētava. Tur

sakurot lielu uguni, āzi saimnieks nostādot ar galvu, īpaši muti, pret

uguni, svētnieks norunājot īsu lūgsnu, norādot uz ziedojuma nolūku

(novērst nelaimi), nogriežot āzim galvu un noliekot pie uguns. Vārot

gaļu katlā, ieliek tur arī ar lūku kopā sasietas sirdi, plaušas un aknas.

Tās arī vispirms izvelk aiz lūka no katla, sadala ar roku (bez naža
119)

tik daudz daļās, cik piedalās vīru, un noliek uz uguns tuvumā izklātiem

tīriem rudzu salmiem. Katrs dabū savu daļu, noēd to un uzdzer virsū

no koka bļodas gaļas virumu. Deviņas karotes viruma iesmeļ no katla,

ar svētnieku sākot visi dzer trīs nelielus malkus, nosakot papriekš

un pēc tam „laba, laba". Kad gaļa izviruši, to sadala atkal tik daudz

daļās, cik klāt vīru, un noliek līdz ar maizi uz salmiem. Katrs ēd savu

nodalīto tiesu. Gaļas atlikumu liek atpakaļ katlā un vāra vēl. To

sadala klātesošo puiku starpā, bet ja arī tie nevar visu vienā reizē

veikt, tad atgriežas pie katla un turpina ēšanu vēl otru un trešu dienu.

Vecie ēd tikai reizi. Kad viņi savu tiesu noēduši, tad svētnieks saņem

rokās kvēlošu ogli no ugunskura, uzmet jeb uzliek to sev uz kailu

galvu, tad uztver to atkal rokās un iemet atpakaļ ugunskurā; noliek-

damies un tverdams pirkstiem zemi, viņš atkal nosaka: laba, laba.

Tāpat dara visi dalībnieki. Tad piepilda svētnieka dzeramo (vērša)

ragu ar alu, viņš norunā savu lūgsnu un izdzer alu vienā vilcienā,

bet pārējie dalībnieki dzer alu no liela poda, uzdzerdami viens otram.

Tādas dzeršanas reizes atkārtojas, kamēr viss alus izdzerts. Līdzīgā

kārtā notiekot arī āža svētki, mirušos izvadot, pie kam dalībnieki no-

zīmējot vienu ārpus klātesošajiem, kam turpmāk pirmajam jā-

mirstot
120

.

Ziedojumu dzīres leišos (zemaišos) apraksta Joh. Dlugošs (Dļu-

gosz) savā poļu chronikā 15. gs. otrā pusē. Pēc ražas savākšanas vīri

ar sievām, ķīlniekiem un saimi oktobra sākumā sanākuši svētajos
mežos un triju dienu svētkos ziedojuši dieviem vēršus, āžus un citus

dzīvniekus par sadedzināmiem ziedojumiem un ēdamiem ziedojumiem
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(m holocausta et victimas offerre) un, atturēdamies no darba (vacando),
dzīrojuši ar ēšanu, rotaļām un dejām (ludis et choreis), noliedami arī

lejamos ziedojumus
121

.

Šīs ziņas papildina jezuītu ziņojumi no Lietu-

vas 17. gs. sākumā. Šķūņos jeb klētīs (m horreis) ierakti zemē ne-

lieli akmeņi, ar līdzeno pusi uz augšu, pārklāti salmiem; tos saucot

Deyves un godinot reliģiski kā labību un lopu sargus, un tiem ne-

drīkstot pieskarties. Nokauj viscaur melnu sivēnu, kas vēl zīž; dzim-

tas tēvs un māte kopā ar veceni, kas pārzina ziedojumus (pater et mater

familias cum anu sacrifica), apēd to. Sivēna gaļas gabalus, kā arī citu

ēdienu daļu, ja tādi sagatavoti, kopā ar trijdeviņām maizes drupatām
vecene aiznes pie minētajiem akmeņiem un viena pati mielo tos (dic-
tum Devves sola remotis omnibus placat). Slimības gadījumā salīdzina

dievību jeb garu, solot tam ikgadus kausu alus un atturēšanos no

darba pa piektdienām. Stribings ziņo, ka latviešu bērnu vai lopu sli-

mības gadījumos nācies ziedot pēc lozes melnu vistu, āzi, olas, maizi,

mucu alus
122.

Izsekojot baltu cilšu kopmielastiem, nācās vērot tādus arī slēgtās
telpās, bet mielastu daba jau paliek lielā mērā vienāda. Jāatceras šai

sakarā arī dažādu latviešu svētku mielastu rituālais ēdiens: cūkas aste

jeb galva ar grūdeni, plāceņi jeb karašas un alus.

Pienācīgi šķirojot un pārbaudot visus šos datus un iegaumējot no-

derīgo, var diezgan skaidri iztēloties plašākas svinības svētbirzis un

Elka kalnos, Elka pļavās un laukos, bet savās reizēs arī mājās.

īpaši altāri viena liela akmens jeb akmeņu krāvuma veidā laikam

ne visur bij lietošanā brīvās dabas kultā; tieši norādījumi uz to nav

vispārēji. Ziedot varēja arī tāpat, noliekot ziedus attiecīgajās vietās

zem kokiem, to zaros jeb dobumā. Ugunskurs bij nepieciešams visur,

kur rīkoja ziedojuma mielastu
123

, jo sagatavoja to turpat svētajā vietā;

bet uguni kūra lielāko tiesu tāpat zemē. Tur uguns dabūja arī savu

ziedu — alu, maizi, asinis, kaulus, iekšas, speķi. Pilnīgos dedzināmos

ziedojumus (holokaustus) ar lielākiem dzīvniekiem (vērsi, āzi, cūku)
var iedomāties tikai retos gadījumos, bet pietika jau arī ar mazākiem

dzīvniekiem (gaili un vistu) un lielo dzīvnieku daļām (kauliem, iek-

šām). 13. gs. chronikas stāsta, ka, gatavojoties uz sūru aizstāvēšanās

cīņu, lībieši Sateselē kāvuši par ziedojumiem āžus un suņus un metuši

no pils zemē ienaidnieku priekšā (XVI, 4); min arī igauņu kautos zie-

dojumu vēršus un sīklopus, kuru nokrišana uz vienu jeb otru pusi
noder pareģošanai. Uz latviešiem attiecas tikai ziņa, ka kurši apstip-
rina līgumus ar asins izliešanu, t. i. ziedojumu (V, 3).

Latviešu teikas stāsta, ka dažās vietās, — piem. svētbirzī Bērz-

mentē, Meitu kalnā Ilzu muižā, Jumpravas kalnā Sēļpilī — jaunavas
sargājušas svētu uguni. Vēsturiskas liecības ir tikai par leišu neizdzē-

šamas uguns svētnīcām. Ja šādas ugunis sargātas arī Latvijā, tad tām

bij nepieciešamas slēgtas telpas.

Ziedojumam izraugāmo dzīvnieku noteica laikam samērā ar zie-

dotāju rocību un vajadzību — no vērša līdz gailim. Priekšroka, lie-

kas, dota tēviņiem, mātītes (piem. vistu) nosauc tieši tikai sieviešu zie-

dojumos. Melna krāsa norāda jau uz pazemes ticējumu piejaukšanos
auglības kultam un nebūs bijusi saistīga jau no sāktā gala. Par vīriešu

nošķiršanos par sevi latviešos datu nav, tāpat par izvairīšanos no nažu

(metalla?) lietošanas, bet nav ari norādījumu, kas runātu pret šādām

paražām. Mielasta sagatavošanā un baudīšanā bij jāievēro dažādi
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īpaši rituāli, kas atgādināja mielasta sakrālo nozīmi. Katras dievības

kultā bij arī savas atsevišķas prasības. Ziedojumi un dziesmas bij die-

vībām par godu; īpašas rotaļas un virtenes dejas ienesa svētkos vēl

lielāku dzīvību un dažādību. Auglības svētkos jau vispār vajadzēja
valdīt kūsājošam priekam un rosībai, kā arī baudīšanai papilnam.

Seksuālo vaļību un pa daļai laikam arī dzimumu rituālo kopoša-

nos pazina vasaras un ziemas vidus svinībās, varbūt arī zināmās reizēs

apbedīšanas godā (t. i. izvadot neprecētos). Vedībās turpretim notika,

šķiet, tikai vaļīgāka izrunāšanās par dzimumu satiksmi — auglības

maģijas nolūkā, un līdzīgs raksturs bij arī puišu un meitu dziesmu

karam un spēku cīņai ap steberi Apjumību dzīrēs jeb talkā, par ko

liecina daža laba tautas dziesma (LD 28423, —404; Ltd. XI,

1513)
124

. Apjumību dzīrēs steberes cilāšana un daudzināšana bij it kā

daļa no rituālā mielasta, jo steberes īstais īpašnieks (āzis, auns, vērsis,

bet arī sivēns) atradās sagatavots ēšanai vai pat bij jau noēsts mielastā

(28477, —81, —94, —96, —97, —510). Šīs dzīres atgādina sudaviešu

„āža svētkus".

Sudaviešu paradumam neēst vēlāk otrā dienā mielasta paliekas ir

zināma parallēle kuršu ķoniņu veļu mielasta tēlojumā, bet še neiz-

manto paliekas tikai paši mielasta dalībnieki. Citiem viņi atļauj ņemt
tās līdzi uz mājām jeb arī dod tās suņiem apēst. Vispār nostāstos par

veļu mielastiem tikai vienā gadījumā teikts, ka vecīšu mielastu ne-

drīkstot aiztikt (LP VII, 284. lpp.), citādi neatļauj baudīt no ēdieniem

un dzērieniem tikai priekš veļu pamielošanas vai, ja viņi nav mielastu

aiztikuši (turp. 282., 283., 287. lpp.). Vispār pēc veļu pamielošanas un

saimnieka pirmā kumosa dzimtas un saimes locekļi droši mielojušies

pie galda; nav zināmi noteikumi par pārpalikumu novākšanu pie
malas. Vienā norādījumā par Apjumībām gan teikts, ka līdz otram

rītam priekš saules lēkta visam aunam ar putraimiem vajaga būt ap-

ēstam (turp., 334. lpp.).
Lielākos nelaimes gadījumos senlatvieši sadevušies uz kopziedo-

jumiem. P. Einhorns sauc tos par sabariem (Sobar) un stāsta, ka mēra

laikā salikuši kopā naudu kāda ziedojama lopa pirkšanai un sabēruši

pa līdzīgām daļām labību, lai darītu alu un ceptu plāceņus. Mielasta

gaļu, maizi un alu pēc izdarītā ziedojuma visi kopā noēduši un izdzē-

ruši (S. r. I. 11, 620. lpp.). Vidzemes austrumos sabāri notikuši vēl

1749. g., lai novērstu sausumu: kaimiņi sanesuši kopā iesalu, izdarījuši
alu un dzēruši to svaigu un siltu no žeira; pa starpām dzērējiem uz-

liets ūdens ar vēlēšanos, kaut Dievs tā slacītu viņu laukus (IMM 1928.

11, 64. lpp.). Senajos laikos sabaros piedalījās laikam vesels ciems un

vēl plašākas kopības. Visa mielasta sagatavošana laikam notikusi

kopā noteiktajā vietā. —

Ūdeņiem bij sava atsevišķa loma dabas kultā. Arī tie dabūja
savus ziedus. Jezuītu ziņojumi no leišiem runā par ikgadēju

ziedojumu (vistu) upes krastā, vietā, kur kādreiz draudējušas
briesmas; pēc bērna dzimšanas metuši ezerā āža ķermeni, kam ezera

malā nocirsta galva un kājas
125

. Latviešos zināma tikai vainagu un

puškaiņu mešana upē un naudas un citu ziedu — avotā
126

,
bet viena

otra lieta var būt bijusi par izpirkuma maksu dzīvnieku vietā. Dieva

laistie ezeri jau mēdz paņemt dzīvnieku ziedu paši. Tā tad ziedojumi
Ūdens mātei un citām ūdens dievībām senlatviešos laikam būs noti-

kuši arī dzīvnieku veidā. īpaši jāmin svētie ūdeņi, kam piešķīra vese-
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Lības un dziedināšanas spēku, kā Kāpurezeram jeb Svētezeram, dažām

upēm un avotiem v. t. t. Mazgājoties svēto ezeru un upju ūdeņos vai

aplaistoties ar svēto avotu ūdeni, ieguva šā spēka labdarību un, zināms,

deva ūdeņiem par to atkal ziedus (LP VII, 361. s. lpp.). Dažas labas upes

vārds — kā: Svēte, Sventa (tā vairākās vietās kuršos) — satur laikam

norādījumus uz šādu kultu. Kāpurkalna ezerā vēl 19. gs. vidū mazgā-
jušies tūkstošiem ļaužu. Ap kādu svētavotu Vidzemē vēl 19. gs. sā-

kumā ap Jāņiem salasījās ļaudis kā tirgū. Māju lopus vadāja trīsreiz

ap avotu un aplaistīja tiem krustu ar ūdeni. Slimniekus aplaistīja pli-
kus turpat, bet ūdeni veda krūzēs arī uz mājām. Avotā meta par ziedu

naudu, dzīparus, olas un čaumalas, mazākais matu kušķi
127

.
Tauta

tic, ka svēto ūdeņu spēku var izniekot un iznīcināt, necienīgi izman-

tojot to, jeb arī apgānīt; bet par to draudē sods (LP V, 394. lpp.,
VI, 209. lpp.).

Līdzīgu veselības un dziedināšanas spēku piedēvē arī svētiem

akmeņiem. Ap tiem ved, piemēram, slimus lopus. Arī akmeņi, resp.

tais iemītošas dievības, saņēma par palīdzību ziedu. Dati par tiem nav

īpaši savākti un sakārtoti, bet mazākais pa daļai tie laikam sakrīt ar

t. s. ziedojumu (upuru) akmeņiem.
K. Straubergs saskaitījis E. Kurces sarakstā 70 ziedojumu akme-

ņus (LXV XI, 21742. sl.). Uz dažiem no tiem ir iedobumi ziedoju-
miem. Kādas dievības kultam tie noderējuši zem klajām debesīm, par
to ziņu trūkst. Tiem, liekas, bijusi loma druvas auglības kultā, jo

Jumja mītni iedomājās „zem pelēka akmentiņa". Bet varbūt drīkst

ieskaitīt šos akmeņus arī debesu parādību — Dieva, Saules, Mēness,

zvaigžņu —Tuiltā. Par to citādi nav nekādu konkrētu datu.

Diezgan bieži sastopams Dieva kalna vārds (Kurces sarakstā 5);
tādās vietās var iedomāties Dieva kultu, varbūt Jāņos. Šur un tur ir

arī Saules kalni; Saules kultam kalngalā īstā vieta, bet tiešu ziņu par
to nav. Jaunburtniekos ir bijis Saules ezers. — Laimes kults varbūt

saistāms ar kalniem, kas nesa vēlāk Māras, Jumpravas jeb meitu kalnu

vārdu. Uz Kāpurkalna ir atradies Māras jeb Laimas akmens. Samērā

liels skaits ir Velna kalnu (Kurces sarakstā 15).

Mājas kults bij savā ziņā mājas uguns kults un notika pie uguns-
kura Un pavarda. Ugunij ziedoja tur alu un maizi, iemetot tai pirmo
lāsīti un doniņu, iekams paši ēda. Alu slacīja arī uz istabas sienām,
lai uguns nedarītu neko ļaunu nedz istabā, nedz laukā (tas varbūt

uguns atvairīšanas rītus) 128

.
Pret uguns briesmām lietoja uguns vār-

dus, piem.: „Čuči, mana uguntiņa, kā pelīte midzenī! Neaun kājiņas,
necel spārniņus" (Brīvz., 597. s.). Uguni apvārdoja arī rijā un pie-
guļā. Pieguļnieki, baidīdamies par savām drēbēm, ziedoja ugunij

drēbju lupatiņas. Uguns loma dabā saistīta ar ~gada uguns" jēdzienu
(sk. 17. nodaļu). Uguni izmantoja arī kā šķīstīšanas un atvairīšanas

līdzekli. Caur uguni nosūtīja mantas uz veļu valsti (sk. augšā 61. lpp.).

Mājas kulta vietas bij arī zināmi akmeņi virtuvē, rijā un klētī,

ko laikam uzskatīja par mājas gara jeb garu mītni. Uz tiem ziedoja
visu nokauto dzīvnieku asinis un mazu daļiņu no katra ēdiena.

Ziedojumu vietas mājas garam jezuīti dzirdējuši saucam par At-

mešanas vietām (Atmeschenes Wete); šis vārds it kā norāda, ka pašu
ziedošanu saukuši par atmešanu. Zviedru vizitācijas protokolu ter-

minu semmeslehten jeb semmeslāhten (sk. augšā 72. lpp.) varbūt

drīkst iztulkot par vietu, kur izdara ziedojuma „zemē liešanu", un
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tad arī ieskaitīt mājas gara kultā. Mājas gara ziedojumu vietas ir bi-

jušas iežogotas un ar to padarītas ne visiem pieejamas; žogs biedināja

no nūminozās varas.

Mājas kultam ļoti cieši piekļāvies gausas kults, kas izpaužas

krupju jeb rupuču un zalšu mielošanā (sk. augšā 64. lpp.). Gausas

māte, Ļekatu māte, Augšlēcīte, Augšraudzīte ir dažādi nosaukumi

mājas gausas garam — visvairs rupuča jeb krupja, bet laikam arī

zalša veidā — ko saimniece aicina apgausināt cepamo maizi un pa-

mielo ar pirmajiem augļiem (piem. jaunrudzu maizi, jaundarītu alu)

un pienu (LP VII, 320. s. lpp.). Lidzīgā kārtā mielo arī Pienamāti. —

Svēto kalnu starpā ir atrodami arī Sviesta kalni (Kurces sarakstā 5).

Rodas jautājums, vai senlatvieši ziedojuši saviem dieviem arī cil-

vēkus. Tiešu datu nav, bet diezgan zīmīgi vērojumi norāda uz cilvēku

ziedojumu paticamību. Livonijas chronika stāsta, ka lībieši gribējuši

ziedot cirstercieti Teodorichu savam dievam, lai viņu sējums būtu

auglīgāks, bet izprasītā Dieva atbilde bijusi pret to (I, 10). Tālāk

chronika tēlo, ka sakalieši saķēruši Jervas soģi Hebu un „aizveda viņu

kopā ar citiem dāņiem uz savu pili un mocīja viņu un citus ar bries-

mīgu mocību, saplosīja viņu iekšas un izņēma sirdi vēl dzīvajam He-

bam no viņa miesas, cepa to uz uguns, sadalīja savā starpā un apēda,

lai būtu stipri pret kristīgajiem, un viņu miesas tie deva suņiem un

debess putniem par barību." (XXVI, 6). Latviešu tuvākajos kaimiņos,

redzams, toreiz nebija tik neparasta svešzemnieka ziedošana un ma-

ģiska cilvēka sirds ēšana. Joh. Dlugošs 15. gs. otrā pusē tēlo cilvēka

ziedojumu leišu uzvaras svētkos. Katrs no karavīriem liek savu pagali
sārtā, kurā iemet tad gūstekņu augstāko un cienījamāko vīru, lai ar

to izrādītu dievam vislielāko pateicību un samierinātu viņu (Mann-

hardt, 144. lpp ). Kara gūstekņu ziedošana, jādomā, notikusi savā laikā

arī Latvijā.
Pirmajā dzimtas godā nācās sastapties ar rītiem, kas pamudināja

uz domām, ka kādreiz notikusi arī bērna (pirmdzimtā?) ziedošana

mājas garam (sk. augšā 77. lpp.). Bet 13. gs. šis paradums jau piede-

rēja pagātnei. Vistas kaušana pirtī bērna dzimšanas vietā (LD I,

191. lpp.) ir bērna dzīvības izpirkuma ziedojums, bet kādreiz arī še

varēja būt bijušas nevien lielākas, bet arī nežēlīgākas prasības. Tāpat

arī ziedojumiem celtņu pamatos. Bet kurši 11. un 12. gadsimtā lika

celtņu pamatos jau dzīvnieku ziedojumus. Talsu pilskalna vārtu ap-

cietinājumu pamatos 12. gs. ierakti zirgu galvas kausi, bet torņa pa-

matnē cūkas galvas kauss; 11. gs. celtnei pamatos ir jau bagātīgāks

ziedojums, pat veseli zirgi
129

.
Tie bij laikam ziedojumi zemes dievībai,

lai nodrošinātu viņas labvēlību jaunajām celtnēm un to iemītniekiem.

Par lejamiem ziedojumiem senlatvieši lietoja alu, asinis un viru-

mu. Alu nolēja jeb uzslacīja zināmās ziedojumu vietās, bet lēja arī

ugunī. Līdzīgā kārtā ziedoja arī asinis, piem. tecināja rijas krāsns

bedrē. Virumu lej tikai mājas gariem.

Neasiņainie ziedojumi bij visi zemkopības un piena produkti, arī

vilna un lini, kā arī to izstrādājumi (lakati, prievītes).
Vēlākā laikā vērojama tendence samazināt ziedojumu vērtību jeb

izpirkt dārgākos ziedojumus. Par visparastākajiem ziedojumiem ir

kļuvuši gailis un vista, bet arī tos var izpirkt ar olu. Kurši prata zie-

dojamo priekšmetu vietā dot to samazinātās imitācijas jau vēlajā

dzelzs laikmetā, un tāpēc laikam arī lielāko dzīvnieku ziedojumu iz-
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pirkšanu ar mazākiem var datēt jau tai pašā laikmetā. Tāpat, šķiet,
ari maize veidotos dzīvniekus (čūskas jeb suņa veida maizes), par ko
runa Stribinga ziņojums.

Ziedojumos mēdza vienu otru reizi ieturēt arī zināmu skaitļu sim-
boliku. Visbiežāk sastopami norādījumi uz. 3 (trīs kumosi gaļas, karo-
tes jeb pilieni viras, trīsreizīgs gājiens ap sārtu) un 9 (gabali, olas,
vārpas). Kopziedojumi bij kritušo naidnieku ieroču dēpoziti, lai pa-
teiktos par gūto uzvaru.

Kustības un dziesmas, kas pavadīja kultu, iederējās dažādās svinī-
bas un godos un vērtējamas arī kā svētdarbības.

Atvairīšanas rītu nozīme bij gaismas (sveces) aizdegšanai daudzās
svinības un gaisa ciršanai ar zobenu.

Dažkārt sastopami norādījumi uz senlatviešu dievu tēliem. Kurces
saraksta minēti teli 10 gadījumos: 3 Kursā

— Dundagā, Bātē, Rud-
bāržos — un 7 Anneniešos, Galgauskā, Gulbenē, Jaunlaicenē,
Lazdona, Salaspilī. Lielāko tiesu tie akmens. Austrumvidzemē šie tēli

pa daļai tieši apzīmēti, pa daļai iedomājami par kokā (ozolā) jeb ak-
menī izcirstu Ūsiņu. Viena gadījumā norādīts, ka tas bijis liels ozola
bluķis izcirsts pec cilvēka, stāvējis Anneniešu Ķēvju mājas pagalmā
pie zedeņiem un saņēmis ziedojumus — medu, miestiņu, gaļu (LP VI,
205. lpp.). Otra vietā — Jaunlaicenes Sniķeros (diemžēl apšaubāmā
Tortusa uzrakstīta stāstījumā) akmens tēls bijis „smuki pulierēts .

. .

uz krūtīm un uz pieres bijušas iekaltas pa trim bitēm" un uzstādīts
bišu dārza (LP VII, 365). Jaunlaicenē kāds tēls apzīmēts par šā ap-
gabala dievu, kas stāvējis kalniņā un kam kāzinieki un kristībnieki,
garam braukdami, ziedojuši cimdus, zeķes, jostu, cāļu pāri (turp. 369.
lpp.). Lazdona par Bagu saukta vieta mežā, kur bijis kāds akmens
tels (J. Endzelīna — Latv. vietu vārdi I, 17. lpp.). Salaspilī atrasta
„akmens galva". Pārējie dati no Vidzemes nenozīmīgi. Par Bātes tēlu
tikai tikdaudz zināms, ka tas bijis iekalts (?) kāda akmens virspusē
neliela iedobuma. Rudbāržu dievakmens atrodas pakalnē, tā plaka-
najā lejas pusē (12X7 pēdas) bijis iekalts tēls, bet akmens virspusē esot
kūruši uguni (LP VI, 204). Dundangā akmens tēls esot stāvējis Puiš-
kalna (kada bijuša pilskalna!), kas no tam dabūjis savu vārdu. Bet

ziņas par akmeni pretrunīgas. Viens stāsta, tas bijis liels, cilvēkam
līdzīgs; otrs — neapstrādāts tikai 14 collas augsts, drīzāk līdzīgs sē-

nei, ne cilvēkam130

.

Vecsaules mācītājs (Zemgalē) Vilh. Boltens (Boltenius) 1578. g.
norada uz sava laika latviešu zemnieku dievu tēliem, kas izgatavoti
no koka, akmens un cita materiāla

131

. Svarīga ir ziņa, ka Kurzemes

superintendentam Hollenhāgenam 18. gs. sākumā bijusi latviešu dievu
teļu kollekcija.

Datu katrā ziņā ir diezgan daudz, lai nopietni atzītu, ka mūsu
senči darinājuši no koka un akmens dievu tēlus, kā pilntēlu, tā arī

ciļņu (iedrīksnajumu) veidā. Diemžēl atklāts paliek jautājums, kādas

dievības, izņemot Ūsiņu, vēl attēlotas. Senlatviešu mītu vispār trūcīgā
antropomorfizacija neļauj lolot diezcik lielas cerības. Daudzos gadī-
jumos, kur pieminēti elki, patiesībā nav norādījumu, ka tie bijuši cil-

vēkveidīgi teli. 18. gs. Vidzemē elkus veidoja, saliekot akmeņus vienu
uz otra

132

. Bet varbūt tā jau ir izvirtības parādība.
Senlatviešu lūgsnu teksts varētu būt meklējams vienā otrā tautas

dziesma; citādi paraugi nav uzglabājušies. Tautas dziesmas pavadīja
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arī sakrālās darbības un rotaļas. Noskaidrojuši senlatviešu reliģijas

būtību, atradīsim arī viedokli un mērauklu lūgsnu un rituālu dzie-

dājumu konstatēšanai. Zināmas ir lūgsnas Dievam un Laimai.

Ziedošana un ar to saistīto kopmielastu vadība atradās dzimtas,

saimes, cilts galvas jeb vecākā rokās. Pirmo godu un vedībās vadīja

dižvedēji jeb dižais rads. īpašas svētnieku kārtas senlatvieši nepa-

zina; nav mazākais nekādas liecības par to. 16. gs. kultos aplieci-
nātais vecais svētnieks Latgalē un viņa palīgi ir sirmgalvji un pa-

rādās vairāk tēvu tēvu tradiciju zinātāju un glabātāju nekā arod-

niecisku svētnieku lomā; dokumenti neliedz arī atzīt viņus par savas

apkārtnes vecākiem.

Speciālas zintes un spējas izcēla no sabiedrības dažas personas

par starpniekiem ar pārdabisko pasauli: burtniekiem, zīlniekiem, pa-

reģiem, raganām, spīganām, tad vārdotājiem, pūšļotājiem, laitītājiem

(braucītājiem), riebējiem, zāļotājiem v. t. t. (Lm.-
2

65. s. lpp.).

20. Izskaņas.

Archaiologu izrakti kristīgi simboli Latgalē un Daugmalē liecina,

ka ap 1200. g. senlatviešu reliģija nebij vairs kristiānisma neaizkārta.

Tie apstiprina, ka Piedaugavas latvieši toreiz jau bij iegājuši tai garīgās

revolūcijas laikmetā, kad kristietība sāk drupināt tēvu tēvu pagānismu.
Bet galīgi tas netika nomākts vēl nākošos gadsimtos.

Kristiānisma ienākšana un pakāpeniskā nostiprināšanās Latvijā

pārtrauca senlatviešu reliģijas dabisko pašattīstību. Kristīgā Dieva

nosaukšana latviešu Dieva vārdā paglāba šo vārdu no aizmirstības,

bet arī atvēra ceļu šā jēdziena paplašināšanai, padziļināšanai un pa-

augstināšanai kristīgas dievatziņas garā. Galvenā kārtā paplašinājās
Dieva darbības aploks, tas aptvēra nevien debesi, bet arī visu zemi un

pat pazemi. Dvēseles ceļš pie Dieva, tās uzturēšanās „Dieva dārziņā"

v. t. t., šķiet, ir jau kristīgas aizkāpa dzīves ticības ietekmējums. De-

besu un gaismas dievībām, kas bij attiecīgo priekšmetu nosaukumi

(Saule, Mēness, Auseklis), draudēja izredzes pārvērsties par skaidriem

dzejas tēliem. Velns no pazemes valdnieka pārvērtās par pekles kungu

un ļaunuma iemiesojumu. Dabas mātes un gari dabūja daimonu rak-

sturu, bet viņu kulti, ciktāl tie nesanāca tiešā sadursmē ar kristīgās
baznīcas tradicijām, patvērās kalendāra svētku pavēnī, kas paši sāka

personificēties un antropomorfizēties, izlietojot katoļu svēto kulta un

leģendu mājienus. Laima saradojās ar jaunavu Mariju, bet līdz ar

to pārveidoja katoļu dievmāti un sv. jaunavu latviešos par „mīļo

Māru". Katoļu baznīcas reālie priekšstati par aizkāpa dzīvi deva zi-

nāmu pavēni senlatviešu viņu saules ticībai, un pat veļu kults zināmā

mērā un veidā nebij pavisam nesaskaņojams ar tām paražām, kas pil-

dīja katoļu baznīcas Visu svēto dienas un Visu dvēseļu dienas praksi.

Daudz senlatviešu kulta vietu dabūja līdz ar tur uzceltājām baznīcām,

kapellām un krustiem arī sankciju eksistēt tālāk tautas cieņā un

piemiņā.
Tā laba tiesa no senlatviešu reliģijas pastāvēja joprojām kristī-

gos laikos. Daudz kas tika apkarots un pārveidots, daudz kas dabūja

jaunu raksturu. Bet baznīcas oficiālo iestāžu un darbinieku kūtrība

un intereses trūkums atļāva diezgan daudziem senlatviešu reliģijas ele-

mentiem pastāvēt joprojām, paslēpjoties neizskaužamajos māņos un
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tautas ticējumos attiecīgajā vairāk jeb mazāk pārgrozitājā veidā. Bīs-

tams tapa tiem tikai 18. gadsimtenis, un 19. gadsimta pirmajā pusē
baznīca un skola salauza galīgi to varu, atstājot šur un tur pa atlie-
kai, bet tad jau tikai pagātnes atmiņu, ne reālu tagadnes faktoru veidā.

Mums, veroties talaja pagātnē, senlatviešu reliģijas parādības nav

tikai interesants atmiņu krājums, bet arī nācionālas pašapziņas un

lepnuma pamats un saturs. Mēs redzam, ka arī savā reliģiskajā dzīvē
un atziņas mūsu senči ir stāvējuši sava laika kultūras augstumos. Par
senlatviešu Dieva un Laimas priekšstatu mēs varam tāpat priecāties
ka par izraktajām izkaptīm un raukņiem, par sirsnīgo un ciešo dzim-
tas kopības apziņu un tās sakrālo nostiprināšanu tāpat kā par sen-

latviešu daiļamatnieku darinātām rotas lietām. Bet mēs apzināmies
arī mušu laikmeta atstatumu no pagātnes kultūras posmiem.

Musu pļaujas svētku skatēs blakus sējmašīnām, pļāvējiem un paš-
braucejiem kūlējiem izvirzās arī sētuves, izkaptis un spriguļi, bet mēs

zinām, ka uz spriguļiem mēs mūsu laiku tautas lauksaimniecības kul-
tūru vairs nevaram uzcelt. Tā arī tagadnes reliģiskajā dzīvē vairs ne-

var celties augšā senlatviešu Dievs un Laima ar visu savu svītu un

tapt par reāliem dzīves faktoriem, kādi viņi bij mūsu senču acīs. Viņi
nepanes arī, ka tos izbāž ar dažādām modernām filosofiskām un teo-

sofiskam idejām. Viņi mums noder dzejā kā senču gara dzīves sim-
boli un vēsturē kā mūsu tautas slavenās kultūrālās pagātnes liecinieki.

L. Ādamovičs.

1
Uzrakstot 1936. g. vasara brīvi priekšā celtās lekcijas, man nācās tās pa-

pildināt ir ar plašāku tēlojumu, ir ar jaunāko literātūru, ir ar pāris nodaļām,
ko toreiz varēju pieminēt tikai visā īsumā. Jutu arī vajadzību vairāk norādīt uz

avotiem, neka tas lekcijas bij iespējams. Vairāk pazīstamas lietas esmu pie tam

attēlojis īsāk, bet vispārībai svešākus jautājumus apskatījis pamatīgāk.
Šai darba lietoti saīsinājumi: LD = Barona Latvju Dainas; Ltd. — Latvju

tautas daiņas J. Endzelīna redakcijā; Lm. — P. Šmita Latv. mitoloģija; ME =

Mūlenbacha-Endzelīnavārdnīca; IMM = Izglītības ministrijas mēnešraksts; EDL —

Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem, „Dienas lapas" pielikums; Lerch. Pušk. jeb LP
—

A. Lercha Puškaiša Latv. tautas teikas un pasakas; KKO
= Kurzemes baznīcas

likumi 1570. g.; LXV = Latv. Konversācijas Vārdnīca; S. r. 1. = Scriptores rerum

livonicarum, F = Folkloras krātuve.
2 L. Adamoviča — Latvji triju reliģiju krustcelēs (Latv. Konv. Vārdn. XI,

21548. sl.) un P. Šmita — Latv. mitoloģija, 2. izd. 71. ss. lpp.
JLL- Adamoviča — Vidzemes baznīca un latv. zemnieks 1710.—1740. (1933.

g.) — nodaļā: Senlatviešu reliģiskas tradicijas un māņi, 475.—495. lpp.
* Sk. J. Bičoļa — Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas problēma (Ceļos

VII, 1936.).
v *

5 Šā senlatviešu reliģijas attīstības posma aprakstu sk. L. Adamoviča —
Lat-

vieši un katoļu ticība (kopojuma Latvieši I, 19362
, 193.—196. lpp.) un L. Adamoviča

— Latvji triju reliģiju krustcelēs (rakstā „Latvju baznīcas vēsture", Latv. Konv.
Vārdn. XI sēj. 21548.—54. slējā).

6
Scriptores rerum livonicarum 11, 613.—632. lpp., 583. ss., 597 ss v c.

7 IMM 1926. 11, 523. ss. lpp., 1928. I, 29. lpp., 142. s., 144.

i / »-\ff k
' P^mits ~ Latviešu mitoloģija (kopojumā Latvieši I, 19362.), 173. lpp.

„Ja si Mara butu latviešu dieviete
...

tad viņai vajadzētu būt kādas noteiktas no-
zīmes.. . Mara līdzinās tikai Laimai... Ja Māras vārds būtu kāds mantojums

, no indoeiropiešu pirmvalodas, tad līdzīgs vārds būtu vispirms jāuzmeklē senprūšu
f un leišu valoda

... Šai latviešu Mārai ir ļoti līdzīga arī igauņu Mārija."
I 9

Salīdzini starp citu P. Šmita Latv. mitoloģiju (Latvieši I 2), 165. lpp. Vispār
dievturu mācības kritiku sk. L. Adamoviča rakstā Dievturi un viņu katķismi (Burt-
nieks 1932.) un Alb. Freija „Dievturības mācību kritisks apskats" (krājumā „Par
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svēto un labo"), 1936.; arī M. Bruņenieka kritiku par dievturiem Daugavā 1930. g. I,

190. ss. lpp.
10 J. Bīnes — „Latvju raksti" Sējēja 1936. g. 1. burtnīcā 36.—42. lpp. pama-

tojas pa daļai uz agrākiem Brastiņa apgalvojumiem. Bet tāpat viens ka otrs, ru-

nājot Sējēja redakcijas vārdiem, neko „nepierāda, bet deklarē", un pagātnes vēsturi

nevar rakstīt ar dogmatiskām deklarācijām.

11 Der Acker, sein Ertrag und Segen m der altlettischen Volkstradition.

12 Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710.—1740. g., 449.—463. un

481.—487. lpp.
13 Alb. Freijs — Reliģijas būtība (krājumā „Par svēto un labo"), 1936.

14 Studia theologica I, (Riga 1935.), 153. s. lpp.

15 Sk. arī P. Šmita „Miršanu un bēres" (Latvju tautas daiņas X, 769. ss. lpp.

passim).
18 Vārdu „meija" latvieši aizguvuši no vāciešiem, kas to sākuši lietot minētā

nozīmē pret viduslaiku beigām. Senlatviešu vārds ar attiecīgu nozīmi varbūt bij

„puškainis", ko vecākos garīgos rakstos lieto vainaga vietā.

17 Salīdzini: Metam zāles laidarā, lai telītes vairojas; cik zālīšu, tik telīšu

Jāņa mātes laidarā (LD).
18 Liecības par to atrodamas Dion. Fabricija Livonicae historiae compendiosa

series no 17. gs. sākuma (Script. rer. livon. 11, 441. lpp.) un Kurzemes draudžu

chronikās II (Valsts archīva rakstos IX sēj.) no 18. gs. otras puses Grobiņas un

Griezes draudzēs (sk. priekšmetu rādītājā „ļaunprātīga lauku maitāšana").
19 Sk. J. Krēsliņa — Latv. teikas iz Malienas II burtn. 1891.: Kofisits guns

divs (tas pats Lerch.-Pušk. VII 1, 327. s. lpp.).
20 Sal. K. Strauberga „Viņa saule" (IMM 1922., 604.—618. lpp.) un W. Ca-

ljaiu _ Die vorchristlichen baltischen Totengebrāuche (Arch. f. Religionswissen-

schaft, XVII 192..). P>. Rudzīša „Dvēsele senlatviešu pasaules uzskata" (Latv. lit.

vēst. I, 1935., 360.—369. lpp.) arī ņemas tēlot latviešu uzskatus par viņu sauli, bet

bez jebkāda reliģijvēsturiska aspekta. Rudzīša velis kā starpnieks starp ķermeni

un dvēseli ir fantāzijas tēls.

21 Kuršu kapos atrastie dzeramie ragi un trauku lauskas ir kapu dzīru lie-

cinieki. Vulfstona ceļojuma apraksts ap 890. g. p. Kristus arī sniedz ziņas par

aistu bēru mielastiem. Daudz manis izmantoto ziņu savācis P. Šmits, sk. Ltd. X,

769. ss. lpp.
22 Piem. kāzās aicina arī mirušo līgavas un līgavaiņa tēvu un māti (RLBZK

Rakstu krāj. XVI 99. lpp.). Sk. vēl Lercha-Puškaiša Latv. tautas teikas un pasakas
VII 1, 116.—122. lpp.

23 Dievaines (Einhorns saka: Dieva dienas) liekas vēlāks nosaukums, radies

tad, kad kristīgās baznīcas ietekmē vārds dieviņš bij tapis par sugas vārdu un

tika attiecināts arī uz veļiem.
24 Plašākas ziņas sk. (C. Ruswurm?) Vecā Andreja miršana, 1864. un Lerch.-

Pušk. VII 1, 122. s., 278.—301. lpp.; salīdzini arī L. Adamoviča Ceļā uz pilnību

1934., 28.—30. lpp.
25 Baltu smilšu namu daru, zaļu mauru jumtu jumu, LD 27566.

26 Sk. P. Šmita — Latv. mītol.2
,

58. s. lpp. A*. Straubergs — o. c. 614. lpp.

27 P. Šmita
—

levads baltu filoloģijā 1936., 11. lpp.; Latv. mītol., 87. lpp.

28 L. Adamovičs — Diferenciācija un integrācija latviešu mitoloģijā (priekš-

lasījums, iespiests Senatnē un mākslā 1936. g. IV, 210.—218. lpp.).
29 P. Šmits —

Latv. mītol., 25. s. lpp.
30 Turpat, 48. lpp. Lerch.-Pušk. VII 1, 336. lpp.: „Par meža māti sauc to

koku, kas pirmais tai mežā sācis augt." — ..Apaļa kalniņa galā. . . senāk auga

kupla liepa, kur vecu vecie iedzīvotāji Meža mātei nesa upurus. Meža māte dzī-

voja liepas dobumā... Vēlāk... liepu nocirta un tai vietā uztaisīja baznīciņu."

Iznāk, ka katram mežam bijusi sava Meža māte. Ziedojumus Meža mātei esot de-

vuši arī biksērieši (Cēsu apriņķī), .vedot mironi uz kapiem, proti: izlējuši krūmos

kādas lāses alus un nometuši kādus kumosus maizes, iekams baudījuši paši (LD

111. 3, 863. lpp.). Kāda teika par Ceru māti Cīravā (LP VII, 335. lpp.) ieskaita arī

viņu brīvās dabas dievībās (sk. 74. lpp.).

31 Lm, 38. lpp. —
Par Jumi sk. LXV VIII, 14569. ss. sl.
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32 P. Šmits — Latv. mītol. 40., 42. lpp.
33 Lerch.-Pusk. —V, 114. s. lpp., VI 1, 130.—134. lpp.; VII, 131. lpp.
34 P. Šmits

— Mājas kungs (IMM 1933. 11, 61.—67. lpp.); K. Strauberas —

Mājas gars (Latv. Konvers. Vārdn. XIII. sēj. 1936. g.); Lerch.-Pusk — VII 1
320. ss. lpp.

'

bu

35

i

Di
T, F

l

a!,ric!}ls °- c- stāsta Par Livonijas iedzīvotāju čūsku (serpentes)
kultu. /. Maļeckis stāsta to gan par leišiem un žemaišiem.

36 P. Šmits — Latv. mītol. 61. lpp.

den Ariern

W

'1904
/ir<sder ~~ °lauben 311 ein hochstes gutes Wesen bei

j.

S™erblom — Das VVerden des Gottesglaubens, Untersuchungen überdie Anfange der Rehgion, 1915, 19262; G. van der Leeuiv -Einfuhrung m die
Phanomenologie der Religion, 1925.

6

39 Kārdināja Valenti relācija 1604. g. stāsta par latviešu ticību kādam vis-
augstakam Dievam Debo Deves

= Debess Dievs? - sk. A. Spekke Livonija v t t300. lpp Strībmga ziņojums 1606. g.: Habemus deum, qui habet curam coeli ha-

w-
l ?GUm' q!T te7uam regit: hic cum sit supremus m terra... P. Einhorna

8U
k

8
h

*bS6tterev:
»

Der andrer ist gewesen ein Gott desz Himmels vnd der Erden..." gan ņemti no Maļecka un tieši uz senlatviešiem neattiecas.

Tmto

*°
Ta'_Piem-'#- Kreicers rakstā Latviskā gara pamati IMM 1936. 11, 554. lpp

an
.

a!l ?eslm K
reicera aPgalvojumus. No āriešu dieviem viņš pfcl

mirsis B£»i ITi m-T° STrķ" diCVUS ar Viņu humānitāti un laipnību, bet pie-

nn
ir- f- ? S gneķu mitos v Pazīsta™s ar mīlestības dēkām un kara gaitām

un ari citi dievi nav nemaz tik laipni un humāni ne viens pret otru, ne arī pre

d a'un
0

,? ITb ,

Gri
\ķU UZ

j
katU Par ViņU dieviem nevar raksturot tikJf pē" Fet

dja un citu mākslinieku radītajiem tēliem. Lielajiem Olimpa dieviem nebij tautasplašāko aprindu kultos nemaz tik liela nozīme. Un vispār grieķu d"evu rindāsnetrūkst ari drausmīgāku tēlu, kā Hekate. Par senā pārltāvjkm autors tur

dzīvot Tndf.š! JŪdUS' ai

?mr
damS' ka Vēl tālāk austrumos

P

(orientā? nekT ļodi
nav Tebūt Ūkai

pieder āri*šu vārds" Aust™«»

kiem semīt nW«i? "

v
f*\ hela JautāJums vai

var uzskatīt par tipis-
robS

-

™ Parstavjiem. Bet kā tad ir ar spēku un bardzību kā iūdu Dieva
raksturīgam pazīmēm (pēc H. Kreicera domām)? Viņš citē no skobSlm nl
D?ev^°likatkiSma Va

.

rd
r "

ES' taS KungS
'

tavs esmu^S
d

«' " v ' "lT tūkstošiem
'

ka* ™ani mīl un

netūkst -^- laba darīšana a» dusmu izpausme? Vecajā derībā
kf»TS?L« vUt noradlJumu uz jūdu Dieva Jahvē labdarību pret savējiem un

tavsnfe'vs kT?
Clt

.

ēta Jā dialogā viņa pilnīgajā veidā bībelē lasām: esmu

.. .tavs Dievs kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama." Tautas izglāb-
šana no verdzības liecina gan par stiprumu, bet ne bardzību.

8

Negribu nebūt noliegt starpību starp semītu reliģijām, kas vairāk uzsver die-vības transcendenci, un āriešu reliģijām, kas nenovelk tik stingras robežas starpredzamo un neredzamo pasauli, starp cilvēku un dievību. Bet ja par to grib

brošū v un

atk'artol an«semītiSo
orosuru un to latvisko atgremojumu „gudrības".

vl ,

Kapf. y!sPār tā Pūlēties pielikt latviskajām īpatnībām ārisku izkārtni? Lat-
"* PatS SGVi' kaUČ" tam "ebŪtU nekādu anal°ē>>

teika,? sripp" h 1158-1195- JPP- P
- *■* - atviešu pasakas un

natne

42

un

S

māks,fZZt (Se"

9Q«

Fa

D

brLCi}ī dtātU ļatriešu tulkojumā A. Spekkes Latvieši un Livonija 16.
gs., 2W. lpp. P. Emhorn

— Reformatio Gentis Letticae (Script. rer. liv. II), 614. lpp.
44

P. Šmits — Latv. mītol. 20. lpp.

MvthoLf; Z^S

ī~A^ie Ho
A

chzeit der Sonne und des Mondes m der lettischen

vi^^īv!^^^ ~ Mēnesskults senlatviešu reliģijā, Latv. Konvers.

48 P. Šmits — Lm2
,

31. lpp.

(IMMri936fm
il)

S ~ Lm8
'

21' Un 29- IPP Ed°- Rumbū ~ Latviešu dievība Laima
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47
a Sk. A. Vītola — Mūsu tautas dziesmu „Laimas lēmuma" psīcholoģija (IMM

1927. I.) un Latviešu reliģiskā īpatnība un kristiānisma latviskošanas iespējas (Ceļā

1937., 13. ss. lpp.).
48 Magazin d. lett. lit. Gesellsch. IV, 78. lpp.: Dievs palīdz! sējējam par ne-

laimi. Sal. arī Ramanu Aleksandra Vecie kaimiņi (Dienas Lapā, 1887., Nr. 271).

Līdzīgi dati Folkloras krātuves materiālos.

49 L. Adamovičs
—

Vidzemes baznīca un latv. zemn. v. t. t., 445—447. lpp.,

īpaši 490. lpp.
50 L. Bērziņi —

Ziemassvētki senāk un tagad (Ceļos VII, 84. lpp.).

51 LD 28535, — 36. Folkl. krāt. 314. 196; 223. 138; 190. 483.

52 Sk. vēl LD 28533, — 38, —
40.

53 G. van der Leeuw — Phānomenologie der Religion, 1933 § 22. Das hei-

lige Leben, 175. lpp.
54 L. Adamovičs

—
Vidzemes baznīca un latv. zemnieks v. t. t., 451. s. un

482. ss. lpp.
55 P. Šmits — Kristības (Ltd. I), 481. lpp.
58 Tā 1428. g. provinciālkoncilā izdotie Rīgas provinces baznīclikumi (Bunge

— Urkundenbuch VII n. 690).
57 Seb. Mūnstera kosmografija 1550, sk. A. Spekkes Latvieši un Livonija If>.

gs., 242. lpp. Arī citi 16. un 17. gs. autori jau skatās uz līgavu zagšanu kā izbijušu

paražu, sk. P. Šmita
— Seno latviešu vedībās (Ltd. VII, 170. ss. lpp.).

53 J. G. Kols (Kohl, Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen, 11, 1841) stāsta,

ka vedībās nedrīkst apturēt zirgus, jo katra kavēšanās nozīmētu nenovēršamu ļau-
numu nākamajā kopdzīvē (citēts pēc Ltd. VIII, 7. lpp.). Zīmīga ir tautas dziesma

par uguntiņas un atslēdziņas līdzvešanu tautiņās (LD 18183), un no tās varbūt

drīkst secināt, ka paņem līdz ogli no tēvu dzimtas pavarda.
59 L. Bērziņa — Kāzas (Latv. liter. vēsture I), 227. lpp.; P. Šmita — Seno

latv. vedībās (Ltd. VII), 170. lpp.
60 LD 111. 1, 11. s. lpp. Diezgan vispārējas ir ziņas, ka līgava, braucot uz

līgavaiņa māju, sēd viņa mātei jeb tās vietniecei klēpī, bet tas bij iespējams ti-

kai tad, kad vedībās vairs nejāja, bet brauca. Jāt varēja līgavaiņa klēpī, kā to

piemin arī taulas dziesma 17952.

81 V. Mannharta
— Latv.-prūšu mitoloģija, 255. s. lpp., sal. Majecka tekstu

turpat 2\)~. lpp.
M />. Smita

—
Seno latviešu kāzas Ltd. VIII, 1931., 5.—16. lpp.; ir šādu

datu sakopojums ar dažām piezīmēm.
82a Sk. LI) 111. 1, iespiestās ieražas un 111. 3, ziedojamās dziesmas 25555 —

605, passim.
83 Tautas dziesmas sauc šo ceremoniju par mičošanu, bet mice ir no vā-

ciešiem aizgūts vārds, latvieši sauca sievu galvas segu par autu (sk. 24657, — 8)

jeb cepuri. Vainaga kukuli sauca vēlāk par mičojamo karašu jeb mičoto maizi.

Vārdu „cepurošana" sk. LD 111. 1, 41. lpp.
84 Par minētajām ceremonijām daudz datu Kr. Barona Latvju dainās 111 da-

žādās vietās; par maizes lietošanu īpaši vēl 111. 1, 50., 62., 75., 97. v. c. lpp., par

lietām gultas pagalvī 33., 97. lpp. un LD 24848.

65 1). Zelenin
—

Russische Volkskundc, 1927, 8 128, Hituelles Hocbzeitsbrot,

311. ss. lpp.
88 Talkas rituālā ietilpa tamlīdzīgas lielas, sk. LI) 28477 un augšā 97. un

105. lpp.
87 Ar. Sāderblom — La vie future d'aprēs le Mazdeisme, 1901; E. Rohde —

Psyche 1, 223 f.

lis G. van der Lceuu) — Phānomenologie der Religion, 185 -188. un 195. s. lpp.
69 Mannhardt o. c, 257, sal. A. Spekke —

Latvieši un Livonija, 272. s. un

285. lpp.
70 A. Spekke — Alt-Riga 1927, 137. lpp.
71

Ej gulēt, Vēja māte, neklabini nama durvis: mana veca māmuliņa namā

guļ launadziņu (LD 27438). Situācijā iederas arī 27768
—

70 un 27783, tad 49433

_ 34, — 37, —
39.
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72 P. Šmita — Miršana un bēres (Ltd. X, 1932.), 769.-788. lpp.
73 Sk. arī Fr. Komēta

— „Senlatviešu bēru ierašas". Sēta, daba, pasaule V,
1889.

74 Gulbenē stāsta, ka prasījuši par pienestiem ēdieniem: „Vai esi ar tiem

mierā?" (Lerch.-Pušk. VII, 396. lpp.).
75 EDL 1892., 140. lpp. tas teikts par Nīcas vākām.
76 P. Einhorns

— VViderlegung der Abgotterev (S. r. I. 11, 646. lpp.) _

saka, ka miroņus apgādājuši ar labām drēbēm, naudu, sidrabu, zeltu, sidraba ro-

tām v. t. t. (sk. arī turpat 628. lpp., kur īpaši minēti gredzeni). Sākumā droši
vien visas piedevas un ziedojumus arī patiesi ielika kapā jeb lika uz sārta. Vēlāk

jau pārved atkal mājās atpakaļ (LD 111. 3, 874. lpp.). Sk. tautas dziesmu: Veļu
matēs kartiņa līcin līka, Līziņas rotiņas kaltējot. Tur bija sagšiņas, tur paladziņi,
tur bija zeķītes, tur cimdiņi (27782).

77 To varētu izskaidrot par vēlāka laika pārgrozījumu, lai izvairītos no baz-

nīcas pārmetumiem. *

78 Tautas dziesmas par dvēseles gulēšanu pirmo nakti „krusta galiņā"

| (27617 — 19) ir šā uzskata pārveidojums kristīgos laikos; sal. 27527 ar šīs dzies-

mas 1. variantu, kur veļu bērnu vietā Dieva bērni un veļu vārtu vietā debess vārti.

78a Folkloras dati min mielošanos g. k. pie aizbērta kapa jeb kapsētas vār-

tiem; tas nesaskan ar izvadību raksturu un laikam izskaidrojams par baznīcas cī-

nās panākumu. Arī ēdiena un dzēriena izdalīšana nal>agiem ir vēlāks paradums,
kas stājies pašu mielošanās vietā.

78b W. Caland
—

Die vorchristlichen baltischen Totengebrāuche (Archiv fur

Religionsvvissenschaft XVII, ), 488. lpp.
79 E. Šturma —

Kursas aizvēsture (Latv. konv. vārdn. 1934.), 19012. un

19015. lpp. un Vilku muižas ezera atradumi (Senatneun māksla 1936.11) 72.—85. lpp.
80

Paskaidrojums, ka tas notiek mirušajam un apbedītajam dzimtas locek-
lim par godu un patikšanu (LD 111, 3, 463. un 872. lpp.) ir jau sekundārs, vēlāk

izgudrots.
81

G. v. d. Leeuu)
— Phānomenologie, 187. lpp.

82 LD 111. 3, 871. lpp.; Ltd. X, 787. lpp.
83 LP VII, 392. lpp. ziņas no sēļpiliešiem un talsiniekiem, ka dobrači (kap-

rači), iedami kapa dobi rakt, ņem šādus produktus līdz un slepeni noglabā.
83

a .4. Šoābes — Latviešu kalendārs
—

Latv. konv. vārdn. VIII, 15040
43. sl.

94 J. Hoops —
Reallexikon der germanischen Altertumskunde IV, 1919 g

584. lpp. • '
m

85 C. Schlau
— Materialien zur Aufstellung einer alllettischen Zeitrechnung,

Magazin d. Leti. Litt. Gesellsch. XX, 3, 1905., 63. s. lpp.
86 Sk. iepriekšējo piezīmi.
87

Zicāna
—

Die Hochzeit der Sonne v. des Mondes, 197. lpp.
88

M. P. Nilsson — Die volkstiimlicben Feste des Jahres, 1914., 32 38 un

48. s. lpp.
89

Bērziņa — Ziemassvētki senāk un tagad (Ceļos VII, 87. lpp.). Sk. arī
Nilsona o. c. 48. lpp. Bluķavakara vārds (Bluckvvackar) līdz ar attiecīgās cere-

monijas aprakstu jau P. Einhorna
— Reformatio Gentis Letticae etc, 1636. (S. r.

I. 11, 623). Sal. arī LI) 33380. Bruņenieks atzīst bluķuvakaram pa daļai profilak-
tisku, pa daļai senču kulta (?) nozīmi. IMM 1931., I, 43. lpp.

90
Sk. rakstu Jahresanfang izdevumā Handworterbuch des deutschen Aber-

glaubens, IV, 1931., (i(>4.—007. lpp.
1,1 A. Spekke» — Latvieši v. t. t., 300. lpp.; kārdināja Valenli 1604. g. ielā

cijas izvilkums.

Sazonit Grammatici —
Gesta Danorum, herausgegeben v. A. Holder, 1886.,

506. lpp.; E. Voltera — nnn 3THorpacpiH aaTbiiuCKaro nvieMeHH BrneficKOtt
ry6., 1890, 75. s. lpp.

93 LD 28791 runā par „rudenāju biķerīšiem", bet biķeris ir aizgūts vārds.
1,4 Šādi stāstījumi jeb tēlojumi bijuši labi pazīstami leišos, „Linu mokas" at-

stāstītas arī kada pasakā (LP VII, 74. lpp).
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95 Sk. M. P. Nilsson
— Die volksliimlichen Feste us\v., 60. un 65. s. lpp.

98 Sk. K. Petersona
— Ķekatās iet (lēkt) _

Fil. b-bas raksti 11, 1922., 16.

s. lpp. - ■ ■■ •
" '

~—-

-97 Sk. K. Pētersona
—

Par miežvilkiem (RLBZK rakstu krājums XVII, 1914.

g. (Budēļi nav latviešu vārds.)
98 J. A. Jansona — Die lettischen Maskenumziige, 1933, dod bagātīgu ma-

teriāla sakopojumu un apdomīgu vērtējumu. Sk. arī A\ Strauberga — Ķekatas

(LXV X, 19395.
—

98. sl.). Ķekatām Ziemsvētkos un citos laikmetos varēja bīīt

katrreiz arī savas īpatnības.
99 A. Spekkes — Latvieši v. t. t., 300. lpp. un M. P. Nilsona

— Die volks-

tumlichen Feste, 60. s. lpp.
100 Ed. Šturma

—

Elka kalni un pilskalni Kursā (Pagātne un tagadne I),
82 102. lpp.

iooa Edith Kurtz
_

Verzeiebnis alter Kultstātten m Lettland, 1921.; K. Strau-

berga — Latvju mitoloģija (LXV, XI), īpaši kulta vietu kartes un 21742. sl.

101 K. K. Buga —
Lituanica I, 1912., 13. s. lpp. —

min dokumentus, kas ap-

liecina, ka pagāniskas leišu svētnīcas 14. gs. beigās un 15. gs. sākumā sauktas

bažngčia.
102 L. Adamoviča — Vidzemes baznīca v. t. t., 468. s. un 471. s. lpp. un

Edith Kurtz
—

Verzeichnis usvv., 48. lpp.
103 Mannhardt — Gotterlebre, 124. lpp.: Litbvvani stanl ante domos sacros.

Turp., 135. lpp.: Sacerdotes templi etc.

104 A. W. Hupel — Topograpbiselie N'achricbten von Lief- und Ehstland, 1,

1774., 152. lpp.
105 Mannhardt — Gotterlebre, 107. lpp.
108 Turp., 136. lpp.
107 Turp., 420. lpp.; Spekkes _ Latvieši, 286. s. lpp.
108 E. Kurtz

— Verzeiebnis, 78. lpp. B. Rusova zinas Mannhardt o c

418. lpp.
109 Hupel — Topograpb. Nachrichten, I, 152. lpp.
110 Mannhardt

—
Gotterlebre, 175. lpp.

111 A. Bīleņšteina apraksts Magazīnā, XIV, 2, rakstā Die altleltiscben Burg
berge Kurlands, 81.—84. lpp.

112 Rudītis
—

Senais Kāpurkalns (IMM, 1923., 11, 1257.—1261. lpp.).
1I! Vēlāk kulta vietu apmeklēja Jāņos un Labrenča (uguns patrona) dienā.
114 Spekkes — Latvieši, 289.—291. lpp.
ll4a Turpat, 295. un 298. lpp.
us Turpat, 300. lpp. Teksta beigās laikam kaut kas sajaukts, un tas re-

konstruējams šadi:
„...

divreiz gadā ap Lieldienām un ap Sv. Miķeļa dienu."
118 Mannhardt

_ Gotterlebre, 247.—251. lpp. Salīdzini attiecīgo Strijkovska
tekstu Spekkes tulk. viņa Latvieši, 283. s. lpp.

117 Spekkes — Latvieši, 282. s. lpp.
118 Mannhardt — o. c, 272.-276., 318.—322. lpp.
119 Nazi nelieto sudavieši mirušo piemiņas mielastā, kur vīrieši un sievietes

sēd par sevi un ēd klusēdami (Mannhardt, o. c, 258. lpp.).
120 Mannhardt

— o. c , ."517. ss. lpp.
'-' Turpat, 143. lpp.
122 Turpat, 433. un 444. lpp.
123 Hupel — Topograpb. Nachr. I, 153. lpp.
124 Sk. augšā ('). un 18. nodaļu 56. un 97. lpp.
125 Mannhardt — o. c, 433. lpp.
128 L. Adamovičs —

Vidzemes baznīca v. t. t., 488. lpp.
127

K. Šillinga — Par latviešu tautas māņu ticību
— Magazinā, IV, 1, 1832.,

55. lpp. Sk. arī norādījumu uz Ūdens svētkiem EDL 1892, 51. s. lpp.
m Mannhardt, 444. lpp., Spekke, 292. lpp.
129 Senatne un māksla, 1936., IV, 72. s. un 7(5. lpp.
130 E. BrastiņS — Latv. pilskalni, I, 24. lpp.
l« Th. Kallmeger - (i. Otto — Die cv. Kirchen v. Prediger Kurlands, 1910 2

.,

268. lpp.
132 L. Adamoviča

—
Vidzemes baznīca v. I. t., 487. un 489. lpp.
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