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Vecākās archeologijas liecibas par cilveku.

Pēc dagām akmeņa lietam archeologi vēruo,ka cil-

vēks jau butu dzīvuojis terciārā periodē.Buenos Ai-
rēs muzejas direktors raksta.ka viņp
esuot atradis ari terciāras periodos cilvēku skele-

tus,un pruoti Chapalmslalā un Miramsra Argentīnas
Andu kainuos.Bet jautājums nav galīgi izsķirtSiDruo-

cilvēku ir tikai nuc dilavija,kur jau
īz^ķi r trīs svarīgākas rasas:Homo-Reidelbergensis
(vecakao),H.Neandertalensis(vidējuo) un

censis(jaunākuo).Pēdējais jau liozina*smusa dienu

cilvēkiem.
Pirmā cilvēka dzimtene vēl nav izzinātaoLeipci-

gas profs KiWeule meklē tuo Austrālijā.Jāduoma tao-

mgr,ka pī dzimtene bijusi siltas zemesiNav tiesa,ka
pirmais cilvēks pārgājis nuo medniecības a% luopkcLO-
pību un nuc pēdējas uz nav ne ti-

pisks arī augu ēdējs sensķ
biiis vācis topat augu,ka
ari gaļas_yielas savai pārtikai.Nuo salasītāj? cil-

spiests.viena vietā izvērties par iuop-

kuopi.uotra par zemkuopi par mednieka,skgtuc-

ties pēc zemes apstākļiem.
Dilavija periodi mēs vislabāk pazīstam nuo izra-

kumiem dienvidus Eiropā seviaķi Francijā Archeologi
sauc pao periodi par paleclita jeb vecac akmeņa laik-

metu, iedala petruosgalvenaos laikmetaos.Pirmao
laikmetu dala Ģelas un Apelēs laikaos pec Francijas
ciemiem "Chelles" an Acheal",kar atrasts lielāks

daudzums pao laikmetu laiku karakteri-

ze izmirupie senlaiku primigenias),'
degunradzi un upes zirgi Cilvēks taoreiz taisījis
vienīgi akmeņi aurēs vad%as
cas uz pirmao dilaviiB etkusama laiku-Nakaopa ApeJas
laika klimats paliek atkal dzītnieka

vieta sastuopam
briedi,mega zirga an ala lsci<,Cilvē)risāk jaa'dzī-
vaot alē'a. Ž^*^
. Uotra spuc laika



pēc atradāmiem pie Francijas ciema *Moastier".Sai
laika gaiss paliek atkal siltāks.Dzivao ta saak-

tais Homo Neandertalensis,karĢ līdz ar dares vad-

žiem taisa vel krama skrapjas an citas akmeņa asi-
paleolita laikmeta pieskaita vecao

akmeņa laika aotrai pasei an iedala tao Orinjakas
(Aarignac)an Solutrē (Solatrē) laikaos.Laiks taop
etkBl vēsāks.Parādās jaani karakteristīgi zvēri:

ala laava an ala hij_enB.PārvaldB Homo AarignBcensis,
kars ilga laika cīnBs ar kādas citBs rasss pārstāv-
jiem,laikam Homo Neandertalensis pēcnācējiem.lr ve-

raojams liels kaltaras prpgressnSak taisīt ari kaa-
la ieraoĢas:ilenas an sviežamas s_ķepasar kaala

galiem.Sevišķi smalki izstrādā daca an gķepa asme-

nas nao akmeņa,kamēr dares vadzi pamazam izzad.So-
iutrē akmeņa izstrādājami līdzinās j'3aneolitB la-

bākiem akmeņa ieraopiem,Cilvēks sāk ari cienit visā-
das .izgreznaojamas:izarbtas zvēra zaobas,naotritas

akmeņas an citas

lietas.lr atrastss pat krasas,ar karam cilvēks lai-

kam_bag krB*saoļis sava miesa.Orinjakas laikmeta pa-
rādās arī oirmas liecības par māksla.Neretis sa-

staop visāaas nao msmāta zaobiem
an ziemeļa brieža ragiem.Ļaoti daadz zīmēdami ir

atrssti az iela sienam,kar dzfvaojagi dilavija cil-

vēki.
Pie ta pasa paleolita var vel pieskaitīt

tao tž saaktao Madlēnss periodi(LB
ir meklējama dilavijam beidzaoties.Tao laika vidas

Eiropa ar saviem ziemeļa brieža bariem līdzinās ma-

Wā diena Sibirijas lācis,hijena an laa-

va ir iaa pazadasi,kamēr mamats an spalvainais Sibī-

rijas 3eganradzis ir reti.Karakteristiskie

zverī ir:ziemeļa lap-
sas,vilki an ir gāiasi az priekša,
akmeņa izstrādājami tarpreti atpakaļ.Parādās zivja
ķeramie žebērkļi nao kaala.Cilvēki nesa krelles
nao zvēra ZEobiem an gliemēza vākiem.Pēdējaos ieved

nao jĒrmsla,:-liela tāla ļaa-
dim patTk zi akmeņi an džitars,Miesa tičasi ne-

vien kr?scota,D3t laikam ari tetovēta,pie k&m vis-

nißnita narkenB krasa.Patna kaali ar izarb-

tiej&'cāaTatHißiemlaikam naoderejasi par svilpītēm..

2.
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Neolits jeb jaunākais akmeņa laikmets.

$is laikmets iesākas ar Azilas periodi (pec
klinpu d'Azil" Francija):Tundru zvēri iz-

zūd un pēdējuo vietu ieņem hirsi,briegi ūn stirnas.
Var veruot lielu kultūras kripanu.pie kam mākslas

darbi galīgi izzud.Arī akmeņi un kauli tiek daudz
sliktāki lietas ir mazi

krama asumi.Ziemeļa Vācija ir apklāta ar

mer Baltija stāv zem ledus un ūdeņiem §is
laikmets ir ļuoti ilgs un tiek dalīts_trijās perio-
dēs pec Baltijas ju?Bs stāvuakļs,Pirmā periode Bal-

ir Ledus juyas_daļa,kur dzivuo arktiskie

gliemezi Yoldia arī puo periodi sauc

par joldijas laikmeta,sim laikmetam sekuo uotra jeb
ancilas periode,kar klimats ir palicis siltāks un

Baltijas juya ir pārvērtusies par ezeru ar saldu

ūdeni.§ada ūdenī dzīvuo ezeru un upju gliemeni"An-
cylus",pec kapiem arī nuoseuc puo periodikai laikā

cilvēks ir jau Btradis akmeņa cirvi un paujamu stuo-

pu,un ir ari piejaucējis pirmuo mājar luopu suni,,
Isikam nuo vietējiem uagad izmirusien

pā jeb litdrinBs periode laiks naliek vēl siltāks

an Baltijas savienuojas atkal ar VFca iu?u.
Ūdens ir sāļāks ka lagad.juo tur var dzīvuot aaste?*-

yi an litorincs sugis(Litorina) pa-
ģēr stipri saļa ūdeni.Ļaudis eo liela mēra glieme-
žus,ke redzams nuo pakaļ palikušam ēdama lietu_at-
liekām (dāņa laika parādās
pirmie malu trauki.kas ir taisīti nuo māliem un pie-
jauktām smiltim jeo Hr

sastaopami gladi nuotrīti akmeņa cirvji.īstie
nā ĪBikmeta_priekĢVēstnepi.Sai peņa laika meklē ari

musa Baltija vecākās arcneologijas liecības par cil-

vēka*

Jaunākā akmeņa laikmeta uotrs periode.

Ģai laikmeta psradas trīti akmens cirvji ar caa-

rāmiem, kar ielikti kuoka kati.Māla niek la&s-

-ki izstrādāti un dagadāki isveiduoti neka iepriekšē-

ja laikmeta.bz pica tr??akiemir ari dagodi
raojumi.Cilveki mājas ar pitgm un ma-

hht
'

-
- ceļ līdzīgas

Yj, t-i tKaza,-7-^...
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an eakapUa laukiem cilvēks aadze:sara(Hirse,npoce),
miezas^kvie^as,linus un tālāka uz dienvidiem ari

zirņas,lēcas,barkanas an magaones.Var izšķirt divas

ābaola augas.Labību sagraz uz leznB ekmeņa un nac

miltiem cep karasas„Linas un vilnu vērpj ar vārpstem
un auz BustuveSaLīķus senāk rakumi dziļi zeme un

bezdaobes uz kapa.Līķim laikam sasējusi laocekļas*
Vēlāka nāk maodā dolma kagi.Uz kapiem dedzināti upu-
ri un beidzuot arī pasi liķi..saolaiku veruo pie
Baltijas juras nuo s„līdz tukstuotim
Kristus.

Pirmais metāls,kuo cilvēks izmantuojis,ir_bijis
varg jebjkapars.ķas laikam uziets vairāk vietas

ri Peru atraod jau s.gadu
tAstaotī un as Cipras salas prieks
Kristus.Nuo dienvidiem §ds metāls nāk az

Līdzīgus vara cirvjus atruod nevien Egipte un Pāle-
arī Vācija.Vienāda veida vara duĢas sa-

stacņ apgsbalacs un Ģveice.
Oipra,Ungārija un Vācija ir uzietas ļuoti līdzīgas

ar Ģom kapara jeb vara lietam iz-

platās Ēģiptes veida mala vāzeš<,GarAtlantijas ju-
krastu pārnāk nao Āfrikas kapi.īsta metā-

la kultūra iesakās ar bronzas atresanamas pastāv
nuo 9 daļām vaga un vienas dsļas alvas.Kur atrasta

bronza,nav zināms,bet archeologi tcomer pieņem vig-
pa atrašanas vieta.Eiropa bronza ieviešas tāpat ka

var§.Pirmās svarīgākas aronzas lietas ir dagas jeb
duĢi (Dolche).kaji atkal vienāda veida ir

m 3Egipte.ltālija an Vācijā.Ka arī Vācija un Skan-

dināvija tikušas lietas bronzas liecina

zeme atrastas malu fermas dagu laikW

Vidus juras piekraste nak maodeTvisādas greznuma
lietas nuo dzītara,kuru ieved nuo BaltiJas_Jarmalas*
Līdz ar bronzas kultūru ziemeļaos naodioinas līķu
dedzināšanas i^era^a,kārisjājibijaiesākusies akmeņa
laikmeta beigas.Skandināvija bronzas laikmets ap-
tver visu 2.un pusi nuo l.gada priekg
Kristas.kamēr vidus Eiropa viņa skaita tikai līdz

2.gada beigām,Baltija ir atrastas tik

maz bronzas laika lietas,ka par kada bronzas laik-

meta kaltara $c ir grati spriest.
,

pirmtaata laikum bus dzivaoiusi

-p akmena laika beigām an metāla laika šalcama.Par

'Irānasieru.opiemliecina radniecigi vardi

an -nazi? an senprūša nagis krams
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vecaagpvaca sehs "zuobens",un latiņa
akmens",-vāca HBmmer,"a*mars" un krieva KaMena,"ak-
mens"*Pet arī viens metāls bas bijis pazīstams se-

niem indo-eiropiesiem,kß liecina senindiepa
lstīņa acs.ĶOta visi naozīme vaya jeb bron

zu.Ģis metāls laikam bas aizņemts nao senas Babilo-
krieva "rada",latiņa rßadas"vaya ga-

bals .vecziemelnieka raadhi,"sarkana dzels ra*daa.

t.prsliekas bat aizņemti nao sameriepu arad"va?s".
Nao vārda pilakka (samsbalag)"cirvis",lai-
kam bas arī celies grieķa pelekvs an sanskrita pa-

ir attiecināmi az indo-eiropieya pirmva-
jaa bas bijapi piejaaceti visi Sva-

rīgākie majes laopi
an suņa naosaukama sastaopam līdz

pašai Ķīnaifķīniski khaan,khun,-tarciski kaĢūk.-
--vctjßkiski kutya,igauniski kuts),

ir laikam piejaucētas Babilonē* an

izplatijapas nao Ēģiptes an Eiropas lTdz Ķīnai,Lie-
Tā apgabalā mēs sastaopam arī aitas an kazas,bet

taomer nav pazinapi ne senie saomi-

agri ne arī indo-ķmiesi.Turpretī Altaju taatas jaa
sen ir kaopapas aitas.Aitas mdo-eiropiepi tareja-
pi vilnas an ada nao Kosa an

asbno nao āzis).Mājas zirgi ir bijāsi indo**eiropie-
an Altaja tautām,bet laikam ne inao-

ķiniepiem,Cakas sadzējapi indo-eiropiepi an laikam

arī mdo-ķīniepi,bet ne semīti, sacma-agri an

labības sugām indo-eiropiepi pazināsi sa-

ra(Hirse,npoco),miegas,kviepas an linas,bet vel ne

eagas an kaņepes.Sara ir lai-

kam visvecākā labība Eiropa an varbūt arī Ķīna,ka-
mēr pie seniem semitiem an egiptiesiem_viņa laikam

nao iesakāma nav bijāsi pazīstama.Vairāk izplatīti
ir taomer miegi,kuyus pazīst nevien indo-eiropiepi
an ķiniepi,bet arī semīti an senie egiptiepi.Miegu
dzimtend meklē az dienviediem nao

jeb pāra kultūra laikam ar? esaot izgājusi ? .1 ,1-

bilones, tāpat kā miega kultūra,un sasniegusi Tr?

pēdējas rucbegas.Nuo Ēģiptes jeb Babilores esaot

Brī nākusi linkuopiba,kuye jau Bkmeņß sa-

sniegusi vidus Eiropu,kßmēr tālajuos austrumuos

vēl musa dienß*snav ieviesusies lini,Pec zemkucpij_
bas pie'senajiem indo-eiropiepiem varam veruot

nuometnība zmamā mera,uz kuo aizrado $rī pati va-

luoda.Valuodniocība liecina,ka senie i;,< -ciropie-



pi cēiupi savus pītam tiku-

šas ziest3s ar māliem.Namam bijis arī'salmu jeb
'

niedru jumts an durvis,turpretī krāsnis un luogi bi-

jupi vēl sveši„
Baltu cilts=-Kā par indo-eiropiepu pirmtautu,ta

ari par senajiem baltiem,visvecākās ziņas varam smel-

ties vienīgi nuo valuodas.Nuo liela svara mums butu,
ja valuodnieciba varētu konstatēt savu slsvu un sa-

vu baltu cilts pirmkulturu,bet valuodu līdzības dēļ
nav vēl iespēdams izpķirt,kas butu abu_cilpu kuopman-
ta nuo senlaikiem,un Kuo viena cilts butu nuo uctras

arī senuo slavu un senuo baltu kul-

tūru ne katreiz varam pķirt.
Kamēr senie indoeiropiepi laikam pazinupi tikßi

.ēl vienu metālu,tikmēr balti un slāvi jau pratupi
izpķirt piecus met9lus-,Latviepu "vayp" saskan ar lei-

pu varias un prupu wargien,bet slaviski puo metālu

"M^Rb"'Latviešu "alva jeb "alvs",leipu alvas,
irrupu alwis nav nuo slavu "ojiOßo".Leipu auk-

sas un prupu ausis,zelts,ir laikam sastuopams lat-

viepu majss vārda **Auskalējs",Bet arī

ir vecs vārds,kas ir rada ar slavu"3jraTo*un gotu
''galth".Latviesa".sidrabs"ir tsuat salīdzināms ar lei-

pu sidabros un prupu siraplis.ka arī ar slavu"cbpeČpo"
un gotu "silubr *Labi saskan

gelegis prupu gelso un slavu")Kejtt3o" Ta tad sidraba

un zelta nuosaukumi saskan balta, 3lavu un ģermāņu

valuodas,dzelzs un alva ir kuopeji slāviem un bal-

tiem,kadeļ metālam varam tikai nuo ga-
di juma bus attīstījupies savādi vardi,

_

Ir arī dapi veci vārdiskas liecina,ka musu senņi

pratupi metālu apstrādāt.Prupu"wutris",kalējs,saskan
ar slavu "BMpb"ui ir rada ar citu prusa vardu

tre",smēde,un leipu "jutrvna",atslēga,Latviepu kalt

ir tas pats,kas leisu"kalti",kamēr ar slavu"KOßaTH"

ver salīdzināt "kaut,kaustīt,", ļ
Jau nuo senaiiem indoeiropiesiem balti bija mantuo

iapi padus kultūras augus*mie%us(leitiski mieņiai,

prusiski moasis) kviepus leit.kvieĢicļ) jeb pūrus

un linusLleit,lmai,pr,linno).Sūras mo-

SBukumu(leipu sora laikam nuo psora,pārstatīta
ļlava"npoco'*)ir laikam tikai leiši uzglabajupi.ju:

latvieši tuc ir aizņēmupies nuo leipiem un prupi

(prassan) laikam nuo puoļiem.Ziemeļacs sūras Kuoppa-

nai ar" liela luoma nevarēja piederēt,Nuo jauna ir

Dienākapi kiā*t rudzi(leipu ragiai,prupu rugis,slava
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paKS.vecskandinaviepu rugr ),auzas(leipu avvza ,prupu
wyse,slavu oßbCb) un kaņepes(leipu kanāpes,prusu
knapios,slavu KOHonM).Rudzi laikam ir īenakupi caur

Bslkana pussalu nuc MBzazijas ,auzas VBrbut nuo Al-
taja un kaņepes laikam nuo Ķīnas.

Jau senie indoeiropiepi taisijupi
un sirpes,un pratupi arī sēt,pļaut,vētīt un malt mil-
tus.Pēc valaodas vien paī ziņa kāds ieveruojsma pro-

vēruot

Tāpat nuo saviem priekpgajejiem senie jau
bija mantuoiupi visas sepus vecuos mājas luopus:su-
ni,guovi,aitu,kBzu,zirgu un cuku.Pēc padiem luopu
nuosaukumiem vien mēs nu

luopkuopības nuozīme bija pieņēmusies,jeb mazināju-
sies.

Vairāk vaiuodas fakti tuomēr liecina,ka senie
balti.vismaz pa lielajai daļai,nav vairs staigājupi
apkārt,bet ir uz_vietas un diezgan pīapā
merā audzējupi arī labību,Mājas cūkas var ti-

ksi zemkuopji,nevis staiguļi.Citas laopas senie bal-

ti- ēdinajapi er sienu(leipa pienes.krieva un

sekafleiša prupu schokis),bet nobadi,ka zi-

nāms,nepļauj seka un netaisa siena.Tikai aznuopļBu-
tas pļavBs jeb lauka varēsim runāt arī par atāla_

Btoļas<prapa pie nav bij:api, kadi

gadijama vardi balta var redzēt nao ta,
ka saoma taatas ir nao viņas aizņemapas siena(suomu
heinā,igauņu hein.bain,lībju ains) un atalu(suomu
ātelā,igauņu aadol)^

Senie balti pazinusi arī bites(leipu bite.prupu
bitte.senkrievu ČLiieza),nuo kuyēm ievalcupi meau(lei-

pu mecus,prupu meddo,slavu un vBsķus(leisu vap-

kas, slavu BOCKL).Vecs baltu vārds ir arī kāre(leisa

koris,grieķu keros.lstlņa cera).Bites tuoreiz,kBjLie-
kas,ir mitupas ne tikai caurujos kuoķuos jeb dravā*s —

(leipu drevis,prupa arī struopuos jeb
euļuos(leipu avilvs,krievu

Pie seniem indoeiropiepiem mēs pazīstam dzīvus

jamu ēku ar jumtu un durvim.Senuo baltu

nBmas)nāk klst jau luogs(leipa
kas laikam bijis gaismas caarams duma

izeja jamta.ĢakamB attīstās pēc sen

telpu parauga,kamēr būvētas ēkas parasti atstāj
gaismas caurumu jeb "vēja aci".Vismaz visas^ trijās
balta valaodas pīs vecais nuosaukums ir pagājis

musu laiku luogu,nevis uz kadu caurumu yU^jmā^
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Nao citām ēkām senie balti vēl varbūt

klētifleipa klētis,prupu pir-
tis,senkrievu nbpTs ) un kūtis,krievu
KyTb?)Nuor3ktu un apcietinātu kalnu viņi saakapi
par pili(leipa pilis),kēda nuosaukumu viņi mantaoja-
pi jau nao indoeiropiepa pirmtaatas^

Izņemaot valuodnieku(latv„kungs,leit
,

pr konaĶis)un priesteri(latv.burtnieks^leitsburti-

ninkas,lidzigi laikam ari prupiem),senie balti pazi-
nusi ari leit.kalvis,pacļa kowal,
ckat.aagpa watris) un ādmini(leit.
Pēdējais laikam bus taisijis ari karpes(leit.*karpe,
pr.carpe,serbiski krplje)an
ma aizņemtais citiem strādnieka naossaka-
miem uz seniem baltiem ir attiecināmi a?āji(leit*
artojis pr,artcys).gahi(leit.ganytojis un piemuo.
kas saskan ar grieķu
ninkas .pr.laukmikis )an alga*dzi(leit„Blgininkss,pr*
aigeniks) par darba dabajapl sava algadeit.al-

,,Blgas)
Ja"bija kādi laacinieki tad.zināmsatradas ari

Dlasaki iaukideit.laukas.pr laucks) bija jB-
-aala ar $adi fakti lieci-

na psr diezgan labi attīstītu saimniecību,
ram ieduomstiec pie nomadiem bez pastāvīgas dzīves

vietas:
_

lepazinusies īsuma or senuo baltu kultūras pama-
tiem varēsim teikt kādu vardu arī par vinu senuo

dzimteni/par kuo ir izteiktas daudz glāzi pretējas
populārā literatūrā vel tagad veida

dņomas ka latvieti bapaot ienākumi nao Azijas.var-
bat_pat nao Indiies Nsv arī vēl aizmirsta aotra hi-

potēze,ka leipa un latviepu senpi bapuot izcpļuoja-
Itālijas Leipu rakstnieki stipri turas pie

Daukanta duomam ka leipu dzimtene esaot Ir3ķija=,
Prcf.A Becenbergeris an

balti jaa nao ļaoti seniem laikiem dzīvuojupi pie
Baltijas ju?as un ka tikai vēlāku suomu ciltis at-

spiedušas latviepus nuo ja?mslas,Lei gan
geris jau ir mainījis savas agrākaos uzskatus,tuo-
mēr ziiiatniskuosrakstuos vēl pastāv hipotēze
baltu prioritāti pie Baltijas piekrastes arī

Vidzeme un Kurzemē',Pilnības deļ te jāpieved.arī
v--epa*rrkstnieka Lsndera latvieši ka-

"tauta staigapūnu^lsikmeta,apmēra nao /.līdz 9e
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gada simtenim pec Kristas.bapaot ienekapi Baltija
nao ziemeļiem.Esaot picrādits.ka viņi dzīvaojapi
Ksrelija an pie Oņegas ezera,an nao pejienes par-
ceļaojapi az Baltiļa^

Nao sēm pretējam hipotēzēm varam taomer taisīt

tao pozitivao slēdziena,ka kada draopa liecība pe
senie balti par ilgiem gada takstaopiem

bata dzīvaojapi pie Baltijas viņi neva-

rēta bat nākapi nao Āzijas,an jš*viņi bata izceļao-
jagi nao viņa dzimtene nebata jāme-
klē ziemeļaos.Bet tik nedrnoga ta lieta taomer vel

valaodas ir izglsbajapss kaopejas floras

an faanas nacsaakamas (sk.Etnogrāfiska raksta krB-

-jams 1.17),kas ir attiecināms az kaopeja dzimteni,

Starp tiem na neatraodam dzīvnieka an aaga ne nao

dienvidiem,ne ari nao tar trakst

liecība nao stepēm,jao tikai pa Krievijai
sgnie balti varēta oat pBrceļaojasi nao

ka navēl ne labi azglsoajapes balta

ari kadi vestares fakti neliecina,ka balti bata kar

taļa klejaojasi,tad nepaliek mams vairs nekāda

iemesla daomāt,ka viņi bata ieceļaojapi nao kedas

svepes_zemes,lai gan nevaram liegt,&a par vairāk

gsda__takstaopsem viņa rapbegas var bat ieveraojami
mainījapas.

Balta tavākie radinieki ir slāvi, gan lai-
kam jaa nao laikB gala bas bijapi viņa kaimiņi,an
ka veraojams,nao dienvidas pases.Slsvi ir agrāki
iepazinapies ar paksta aagiem,kēdLS senāk aadzēja
tikai dienvidaos.an labāki azglabajapi dienvidnie-

ka balti.Tarklat slāvi :r sizņēmapies
dagas vardas nao Briesiem,kamēr baltiem pada tiepa
aizņemama trakst.Pec ta ir jadaoma,ks slāvi bas

baltas nao skatiem ieb_sciiiem,kayi klejao-
ja pa dienvidas Krievijas stepēm^

Nao ziemgļa an varbat arī nao aastrama pases

jaa vairek ka par div takstaopiem gadiem balta kai-

ir bijapi_rietama saomi an laikam erī_mordvl-
an kar gajapas pīs raobe?as,nav vēl īsti iz-

zināts a

Trepie vēraojamie balta kaimiņi varēta bat go-

ti,an leipa zinātnieks K.Baga daomsLka leipa an

latviepa varde "gadi" varēta bat cēlies nao siem

tarpretī nepaabas.ka gadi bi-

japi kada krieva cilts.
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Minētais aizrāda,ka Baltkrievija esaot

daudz veca,apļa verda,kas esaot ceļamies nao bal-

ta valaodam.Jadaomā.ka tar senāk bas

kādas balta gandrīz pa visa Vidzemi

an pa daļai arī pa Kurzemi ssstaopam saoma vieta
nuosaukumus.Ja tad na vēl archeologiem ir

ka $ajaoB Bpgabalaos prieks Kristas laikiem valdī-

jis vel akmeņu laikmets.tad tur mēs nevaram meklēt
kādas indoeiropiešu tautas dzīves vietu.Te tad glu-
ži vienkārši ir jāatzīst suomu cilsu prioritāte.
Vispērīgi pie sanšjiem baltiem var vēruot virzīsa-
nuos nuo dienvidus rietumiem uz ziemeļa austamiem.

Rakstu ziņas par seniem baltiem.

Vecākas rakstu liecības par baltiem mums butu

jāmeklē pie tž ssukta "vēstures tēva" Herodota

(500?-424ag.priekĢ viņa raksti par austru-

ma Eiropas tautām ir vēl tik maz izpētīti,ka pat
hipotēzes ir vēl jāuzskata par pērdruogām.Herodota
skutuos jeb scituos zinātnieki senēk meklēja gan

ģermāņus,gan slāvus,gan Brī baltus,kamēr beidzuot

skūti izrādījās par ariesiem.Tagad ir kārta pienā*-
kusi pie neuriem (nearoē),kuyas atkal pielīdzina
slāviem,suomiem un baltiem, bet atkal bez nuopiet-
niem panākumiem. ziņas mēs varētu gaidīt
nuo kada grieķa tirgaotaja an rakstnieka

(Pytheas),kas dzivuoiis veca grieķu kolonija Mssi-
liia (Massilia tagad ceļuojuma ap

Kristus bija nuonācis līdz Ri-

bas upes grīvai un vēlāku izdevisaprakstu par ta-

gadējas Vācijas ziemeļiem,kur varēja but pieminēti
arī oalti.Bet nuo $8 Pīteia raksta ir uzglabajasas
līdzjnusu dienam tikai kādas atliekas.Tßa vēl kā-

du vardu par Baltijas piekrasti var meklēt pie
Strabona tl.g.Sspnekg Kr.) un vecākā Plīnija(23.-
79,g$pēc Krc,",

"

Pirmās druosakas un plapēkas ziņas par baltiem

mēs sastuopam tiksi vēl nuo l.gadu simtesß beigām
pēc Kristus,t-.i*9B.jeb pārēdas Tacita

Kr.Jraksts mēs at-

ruodam seSuosas psr Baltijas un viņas apkārt-
nes tautam:"iig suioniēm(skßndinaviegiem) ir kada

cita ju?a(Ziemeļa Ledus ju^a),neauglīga un gandrīz
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nekustīga,Tādēļ ir ta ticība,ka viņa apjao? an ie-
slēdz visu zemes virsa,jao saules gaisma
Ģe turpinās līdz uzlēkšanai,tā &a zvaigz-

ir pārliecība.ka saulei īecuot.varuoi
dzirdēt gņak^aiiu,redzēt zirgu tēlus un (saules die-

va) galvas līdz tejienei,un teikai ir

taisnība,sniedzas daba,Nuo turienes pa labsi ruokai

Suēba(§vabu apskaluo estiepcL
(Aestu) krastus.lerssas un apģērbs ir suēbn,
bet valaoda ir (ķelta ciltsj valaodai

tavaka.Viņi guodma dievu mati<Ka maņticībss zīmi

viņi nesa kuiļu, teļus, nuode? it ka par vairuo-

gu un ieruosiem,kas sargš dievietes cienītāju pßt
ienaidnieku lietuo dzelzi,bet pie?i
rungas.Lgbibu un.citus augļus kuopj ar lielāku pacie-
tību neka germapi sava slinkuma <.Viņi izmeklē ari ju-

un ir vienīgie lasa dzītaru,kuo
pagi sauc "glßesum",juyas_sēKļuos un uz pasa krasta.

Viņa īpašības un izcelšanas $ie barbari nav nekad

izmeklējumi un izpratusi.llgi viys tur gulēja starp
citiem jayas izmetumiem,kamēr beiasuot ruemiepu luk-

sus deva viņsm,vārdu*Viņicm paliem tas ir nevaja-
viņs tiek salasīts,neapstrādāts izvests

an maksu vi.p^'4š#ņeM'''brīnēdēmies^r?':r"
Kas par tautu nu ir biļugi sie estiesi jeb ai-*

stiepi ? Palaizdamies uz $a vārda līdzību ar igauņu
nuosaukumu "Esten", agrākie pētnieki nesaubījāsska
$ie bijasi igauņi,Bet nu igauņu
nesniedzas talaku pgr ziemeļa Vidzemi un arī vinu

radinieki lībieti,&B vēruojams,nekad nav dzīvuojusļi
dabu nav ari bi-

jumi dsgi duoma,juoTacits
skaidri nuo ģermāņu pēc archeologi-

jas un veciem vietu nuosaukumiem nav pieņemams,ka se-

na Baltija bata bijusi ģermāņu m3zak

dibināta"ir hipotēze,ka estieguos butu'.

meklējami ķelti.Ja 3rī Tacits va-

luoda stāvējusi "britaniesa valuodai tuvaka\teg tbs

vēl nenuoa!siē,ka bijumi ķelti.,Tß ka ger-

mēņu valaoda ap Taciņa laika jau bija nuotikusi

pirmā skaņu maiga,tad gla%i dabīgi baltu valuodas

iiczinaiss vairsk ķeltu skaņu

mßiņa biia sv^^*T3 trūkuma dēļ vi-

sas minējs hi 1-Il:a ļāetmet.^
Ja pielaistais ' ijapi igauņi,ger-
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maņi jeb ķelti,tBd mams bata jāpieņem pavisam nedi-
bināta hipotēze,it ka balti bata ieceļaojasi taga-
dējās raotegas nao kādas tēlakas zemes an ka $i ie-

Tacita laikaos vēl nebata

rana mams estiesas izskaidraojam par .

baltiem,Vecs dzītara naosaakams(leit,gintarBs,pr.
gentars,nao tarienes aizņemts krieva HHTapb)bslta
valaodas liecina,ka senie balti labi pazināji dzīta-
ra anta tad gan nebas $ķiyami nao prasa piekrastes.
Vai patiesam saaKagi dzītara "glaesam".par
tao vēl varam Ģaabīties,jao tao izteikama Tecits

var bat ņēmis nao vecākā Plīnija,kays_raksta,kB ģer-

māņi ta saacaot svess tāds naos§akams
laikam nebas bijis arī baltiem-jao latvieti,ka lie-

kas,saakasi dzītara arī par "glesi".Glagi dabīgi iz-

balti,ka jsa indoeirop.iesi,basdzīvaoja-
si an ģērbāmies līdzīgi saviem radiem an kaimiņiem
nao saeba cilts.Jaa patļ valaoda liecina,kB senie

balti bijapi zināma mera zemkaopja,kādēļ nav arī

jābrīnās,ka viņi "ar lielāka pacietība" arapi zemi

neka ssva siltāka an aagligāka zemē

varēja bat gaī ziņa "slinkāki".
Pie pazīstamā grieķa ģeogrāfa Ptolemeja ( nao

vieta mēs sastaopam sadinas

(Sadinoē) an galindas viegli pa-
zīstam krieva kronika "rozH^L^ē lakas ziņas par
Baltija mēs sastaopam kaopa ar esaot

estieņas asvārēja§ļ an azlikasi viņiem naodaokļas.
Vecāka-"*jotavēstuli laikam esact sarakstijis kāds

raksti taomēr nsv uzglabājamies,
čblabija esaot izmantaojis pazīstamais Rasiodors
(Cassiodcras 480-575), kas kalpaojis ostgota vald-

niekam Teodcricham kamēr vins tēvs bijiisOdovākara
dienasta,Kasiodcrs starp ciLam grāmatām sarakstī-

jis arī gota vēstari,kas pati gan ir pazadasijbet
taomer pa daļai azglabājasies Jordāna**atstāsti
Pēc Kasiodora ziņām "Aesti" jeb "Haesti" sata Teo-
doricham dzītara par dāvana. Jcrdānes (pēc Grima

nepareizi "Jornandes") bijis ostgots pec dzimama
an kalpaojis par notāra pie kada alāņa valdnieka,
Ras pievēmis aastrama raomie§a
531,gada vir.Ģizdeviesssva cnronika ar naosBakama:

"Dc origine actibasgae Getaram"pZīmejaoties az ēstie

ņiem mēs tar sastaopam gādās īsas ziņas:"Gar jayas
krasta,kar pa trim grīvām tiek azņemti Vislas(Vi-
stala,Weichsel) apes adeņi,dzīvao vidivariesi(Vi-
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ir savienuojaņies nao dažādām tantēm;
pēc 9iem piekrasti ieņem e3tiesi(Aesti
visam mierīga suga" (paostam hominum gēnus
omnino).Tālaka lasām:"?apat arī estiesa
ras ieņem ļaoti gayu (longissimam) Ģermāņa
(Oceani Germanici) piekrasti.viņĢ (nermanaricas.go-
ta valdnieks) ar gudrību an arucgsirdība ir uzvarē-

jis an naolicis zem savas valdības*"Pec Jordana pie-
min estiesus (Aisti) un slavns(Sclavi) Einbarts

(770? - 840) savā raksta:"Vita Caroli Magni".Bei-
dzaot par estiegiem vēl raksta Bremenes Ādams (11s

an nuosaac viņas par ļaoti hamaniem ļaudīm
{nominēs hamanissimi).

Lai gan nuc Tacita līdz Bremenes Ādama laikiem

ziņas par estiesiem ir ļaoti trūcīgas bet balta vē-

sturē viņom taomer ir svarīga nuosime.Vispirms mes

redzam,ka te ir rans par viena naoterktn^taata,ka-
ras mierigac dabu Bremenes

Sdams Kasicdors apstiprina Tacits aizrādījuma,ka
ievakaņi interesanta ir Jor-

dana estie§i esaot apdzīvaojagi
nuo Vislas upes grīvas Jā*

te bata rana par senāļiem prūšiem vien,kas dzīvuo-

ja§i nao Vislas līdz &arsa jucmai tad gan tuo ne-

sauktu par ļaoti ga?u krastu,Tc ous runa arī

par kursu dzimteni,kuyi līdz lībiešu
Kurzemes ziemeļuo#r

Baltu apkārtne.

Jaa Bagsā baltu senie kaimiņi ir bi-

jumi slāvi, bet tš ka pie pēdējiem ir daudzkārt mai-

nījusies naosaakumitsd nevaram arī konstatēt

pie baltiem veca slava vārda.Latvieša vārda "krie-
vi" i!r cēlies nuc krivica cilts naosaakamß an prac-

ti jBU nao tiem seniem laikiem, sa vārda sakne

vēl bijāsi "kreiv".Uz vēl vecākiem laikiem ir attie-

cināmi gadi,lai na tie bata piederēja§i pie slāviem,
jeb arī gotiem.

Uotn neapsaabßmi balta kaimiņi nao seniem lai-

kiem ir bijagi suomi.kari gan laikam ir identificē-

jami ar Tacita "fenm",Par pēdējiem Tacits raksta

$ā:"Pie fauniem ir brīnišķīga mepaonība an brīesmī

ga nabadzība.Viņiem nav no ierucņn ne mo-

ju.Vinu pārtika ir mczj adas un ga*}as
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vietp zeme.Viņi rūpējas tikai par jaujamām baltam,
kuyas dzelzs trEkuma dēļ asina ar kauliem.Medības

vīriešus un sievietes,juo pēdējās iet
visur līdzi un pager savu laupījuma daļu,Mßziem
bērniem nav citas pajumtes pret zvēriem un lietu,ka
pinumi nuo zariem,kur paslēpjas arī viri un sirm-

galvji.§a dzīvuot viņiem patīk labāki,neka vaidēt

tīrumuosļpulēties maias,cerības un bailes gadat par
savu un laimi*Bez raizēm pret cilvēkiem.bez
raizēm pret dieviem viņi ir sasniegumi
kur viņiem pat nekāda velēšanās, vairs nav vajadzīga";

Lai arī senuo suomu zema te ir teluota

ar mazliet spilgtākam asām,neka viņa ir bijusi pa-
tiesībā,tuomer par tām līdzīgiem dzīves apstākļiem
pie seniem suomiem liecina arī archeologija un va-

luodniecība.Musu nuolukam nu ir nuo svara tas fakts
3

EŪsuoma senĢi ir jāmeklē fenņuos,nevis estieguos,
kamēr igauņu (Esten) ka patstāvīgas tautas Tscita
laikuos gan vēl_nevßrēje but.

Kur īsti dzīvuojuĢi gie fenni,nav mums vēl īsti

zināms,bet tuo gan jau veruo speciālisti,ka tagadē-
juo Suomiju līdz Kristus laikiem esuot apdzīvuojusi

senie suomi mitusi uz dienvidiem nuo Suo-

mu juyas līca un Ladogas ieņēmumi lai-
kam arī gandrīz visuVidzemi un daļu nuo Kurzemes,

suomu ciltis gājušas caur tagādējuo Ingerman-
landi uz citas,sevišķi tas dzimtas,
kßg uz Baltijas salam.

arī par ju?u uz ziemeļiem.Samu sala,ka liekas.

tagad ir uzglabājusi senuo suomu vārdu, līdzīgu
nuosaukumu sastuopam arī pie lapiem(sabme,daudzskait-
li samek).

Pie Vislas upes balti jau prieks? Tacita laikiem

varējß but ģermāņu kaimiņi.Ja baltu valuodas tuomer

nßv tik vecu aizņēmumu nuo vecam ģermāņu izluoksnēm,
tad tur vsrēja but divi svarīgi* iemesli, Pirmkārt au-

struma germāgu ciltis tuoreiz pēc kultūras gan lai-

kam maz izšķīrās nuo ruobepās ar

ģermāņiem laikam tikai nedaudz rietuma baltu

nākamas cīņās driz varēja iet buojS*.
Par satiksmi atarp baltiem an gotiem gan iievßr but

nuopietna $aubu,juo Jordāns skaidri go-
ti īeņēmagi estiega zemi un visas trijās baitu valuo-
das ir ari uzglabājamies vārdi,

GalTgi ;rAl.iek

Raitiem un v '
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rērs nuo simteņa varuot konstatēt tievus aiz-

ņemamas nao vāca valuooss.Latviešu valucda hav pie-
rādīti vāca aizņēmumi vācie§u ienākšanas Bal-

tija,t^i.nao 12^g.simteņa beigām.Vecaaggvacu vārdus
etruod vienīgi valuoda.Turpretī iatvie§u"vB-
-cietis" an leisa "vokietis" ir veci vārdi, Bbi

zīmējas az tao pasa vāca tauta.K.Buga daomā,ka $is
celies nao kāda zviedra vārda an

vispirms ta zviedri saukti.Gyuti ir pielaist,
ka abas tautas, an latvieti,zviedra naosaakama

butu pārnesumi uz vāciešiem, Citi salīdzina"vacieti"
ar seniem vācu uzvardiem_"WBcca" un "Waccis",bet šā-

diem izskaidruojumiem trūkst fonētiska un semaziolo-

giskB psmata.Taa vel aizrāda uz Vilijas upes krei-
suo pieteku Vāki(leit.Vcke,pruSnNakel,nuo kuyas va-

rēta but cēlies vāciepB nuosaukums,bet nav ticams,ka

senuos laikuoa vācieti jau varētu but dzīvuojugi
līdz Vilijas upei.Es tuomer gribētu drizak turēties

pie savas chBuki bipotezes.Ģermāņa ciltis nao Vislas

līdz Elbai drīz izzada,an kāds nao viņa naosBakamiem

nevarētu pie baitiem tik ilgi uzglabāties.Paliek pā-

ri tikai liela un stiprā chaukK cilts aiz Elbas.Ja
nu suomu tautBs nuosauc par "sakšiem".ku?i
bijB chauka pēcaacgji(vismaz ģeogrāfiski
senyi,kuļi tāpat ka cnaaki bija labi jātnieki,varē-
ja SBksa priekšgājējiem un paturēt vi-

ņa vārdu.Ta kā "chaaci" rakstuos nav viņa vienīgais
naosaukamsļbet ir ari vēl varianti ;"Haci"TliBci,Au-
ci","Uci* un citi,tad arī pč"cfonētikas nav nuopiet-
na kavēkļu $uc nuosaukuma salīdzināšanai ar vāraa_
"vācietis"(vokietis).Uz sadu salīdzinājumu esmu nā-

cis ne tik daudz pec vardu līdzības,ka pēc vēstures

an etnogrāfijas faktiem,

"Zviedru" nuosBukums z-skaņss d&ļ nevar but vi-

sai vecs,un bus aizņemts nuo vBciesiem("Svedia" jau.
pie Brēmenes Ādama),kamēr galuotne rs bus radusies

pēc latviešu vārdu parauga:biedrs,zviedrs(rupjB
smilts npē).Tarpreti Baltija(Baltiaj ir vecs Skandi-

nāvijas naosaakams,ka?a pazīst jaa Plīniis.Nao tarie-

nes ir nācis arī vidnsaaģĢvaca"Beltemer"(Baltijas
juya),kayu Tacits sauc par Soeča juķa(Suebicum merey

un Jords*nspar Ģermāņa tceanu(Ocesnus Gerr^anicus).

Balta dalīšanās.

Ap Kristus laikiem itāli,ģermāni ar sl.avi gan,
vēl bus tik t&lu bijumi viP
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bus runājami 3*avu bijusi dalīju-
sies tikai vēl izluoksnēs.Jāduomā.ka ari senie balti
tuoreiz vēl nebija dalījusies vairāk tautas ar dažā-
dam valuodām

Vispirms ir atšķīrusies prusi nuo balta cilts,ka

redzams nuo daudz savādiem pr&sn vārdiem;kariem stāv

pretī līdzīgļ latviešu un vardi;p^p^.Bglo,lie-
tus (leit .ly tas ),snctan,sviests(ieit
piensjleitapienas),garois kalns(ieit.kalnas),kelan,
rats(leit.retas).Tuo pasa,kao valaodBs dati,pieradB

fakti nao balta mitoloģijas.Nao senajām dievībām
varam konstatēt pie visam trim balta tautām tikai

an Pērkaonn(leitsPerka-
nas,pr.PercanisLkam3r leišiem an latviešiem vēl sa-

skan Lačme(leit.Laime)^Aastra(leityAasra dē-
.

li(Dievo saneliei)an Saales meitas(SBalytes dakrvtes),
Prssa atdalīšanas bus nuotikusi pirmajuos gadu

simteņuos pēc Kristus,kad uz Skandināvija un arī se-

nuo balta zemi pārnākusi pakstu augi,kādus senāk kuo-

pa tiksi dienviouog.Tādēļ arī pā*kstu augus_pruĢi nuo -

savādi.neka lgisi ar latviešiem,Prusiski.
keckers,zirnis( leit .pimis);1 icutkeckersf burtiski
zais zirnis ).leca(ļeit^lenšishbabo,pupa(leit.pupa
Līdz ar pakstu augiem pie baltiem pam?kasas ari ma-

j3s vistas.PrusisKi :gerto,vist'a(leii: ?igertis,
gBilis(leit3gaidys)*

Latviešu un leiĢu šķir?3nuos varām veruot drīzsk

o?c Brcheologija3 faktiem.kadēļ pakavēsimies drusķu
pie pēdējiem.Visvecākā cilvēka nuometne Latvija,ka
ducma,esaot bijusi pie Burtnieku ezera,kar cilvēki

dzīvuojaši jau vjirak tukstuosu gadu priekš Kristus.

Ta ka suomi pārnākuši pie Baltijas juyas nuo austru-

ma puses,kamēr indoeiropieši tuvuoiusies Baltijai
Isikem vairāk nuo dienvidus puses,tao vairāk tukstaoš
gBdn priekš Kristus jgie Burtnieku ezera gan nevarē-

sim meklēt ne saoma-agru-,ne arī indoeiropiešu cilpa,
Pie kādas tauta grupas piederējuši šie pirmie Bslti--

jas iedzīvuotaji nav mims zināms.Pēc šiem Rīgas ja-
plBšāka Bpkārtnē bus gan laikam suomi nuo-

metašies un turējušies tur līdz 7.gadu simtenim pēc
Kristus.Līdz Kristus laikiem BaltijS atruoduot gaa%i
maz metāla lieta.ta ka tad vēl varuot runāt par ak-

laikmetu,Ari pirmā dzelzs laikmeta līdz 7,g.sim-
tenim Baltija bijusi reti apdzīvdota.metsla
maz retis un dienp*an
?:CH!A kulturB par viūi Ķaitiļi

.
;r
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laikam viena te bata ie-
daomāties cita viena taata,ka taos pašas senaos

saomas.

Lielas pārmaiņas Baltijas dzīvē archeologi aiz-
rāda ap Bt,gada_simteni.Latvija tiek biezāki apdzT-
vaota,naodibinas zemkaopība,parādās labi apstrādā-
tas metāla, lietas,seviņķi ieracĢi.Atraod ari

labas an kaņepeja audamas ar visādiem

izgresnuojumiem„Vai na ta pati senāka Baltijas tau-

ta ir sakasi az reiz ievēraojami
ties kultūrā an cita saimniecība ? §a*da
pārmaiņa bata saprast r,Daudz dabiskāki izklau-

sās,ka Latvija ap B.gaau_simteni_bus izplātījusies
kāda cita teata ar augstāku kultūru an citā*da saim-

niecību.Ģi taata bas biju§i latvieša tais-

ni ap tao laika bas '§ķirasies nao ļeišiem-,rus gada
takstaoti agrāki bija laikam atdalījušies pra§i an

pas*gada takstaoti vēlāka mēs jaa sastaopam Iģisus
an lBtvie§as ka pilnīgi šķirtas tautas.Galvena lat-

vieša valaodassavsdīoB,kBs viņa atšķiy
taisni saoma valuodu iespaids,kada vis-

vienkār§aki varam izskaidraot nao saomiem

zeme o

Pirmās rakstu liecības pēc baltu dalīšanās.

Visvecākās ziņas par karsi3!a sniedz mams Ham-

burgas an Bremenes

Anskara biegrefijā:"Vita A'nskBrii**,Rimberts stalta,
ka karsi(Cori)ap Šāgada simteņa vida atkratījāmies
nao zviedra virsvaldības.§ada stāvaokli grib izman-

taot dāņi an uzbrūk kuršiem,lsi viņas dabūtu zem

sevag vsldības,bet tiek gada
dra karalis Olafs pats naobraae ar karaspēka az kar-

pa zemi -ieņem an sadedzina viņa pilsetu^^eeburg',
kaya aizstBvējnsi kadi 7000 k8;-eivļu.Pēo tādas az-,
varas zviedri iet vel s.dienas zeme iekgā.eplenc ci-

tn kursa pilsēta Apaļi(Rpalie atruodaa 15,000
kareivja,Kad pēc 8 dienu clnag neka&

tad zviedri Rakari zilet-pie ksm izrādījies,ka dievi

viņiem negribaat palīdzēt Zviedra karaspēka bijagi
Anskara kristiti tirguotaji.kuri pēc savas,zī-

lēšanas MKijĶi6iasi,ka Kri-

stai.Zviedri v§l kurpi padao-
dM psr posn;aretDa 31-
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Vispārīgi Rimbertg ziņaojums liekas but ticams,
izņemaot dayus parspilējamas.Rimberts pats pie kau-

jas nav bijis klāt,bet ir dzirdējis tikai stāstam
iar pao kaya tāla aiz juyas,kur zviedru panākami ti-
ia iemesla ticet,ka kurpiem butu pil-
sētas ar tik daudz iedzīvuotājiem un ka viņi spētu
maksāt tik daudz sidraba. -

Tālāku Rimberts stāsta,ka kurgiem bijušas pie-
cas piļsetaa(civitetesj,kuyas gluži
pareizi ar nuovadiem ar senajiem pilskalniem.
iSigadu simteni kurdiem patiesām bijusi pieci nuova-

di.Kadi jau sen varējusi pastāvētel)"Vreuecuronia"
apņēmusi tagadejuos Tukuma,Kandavas,Sabiles un Tal-

su apgabalus,un itieppaies nuo Lielupes grīvas pāri
ragam līdz Nabuoloa pastāveiu-

jai ņuo Ventspils un Piltenes apgabala.3
nuo Vindas nuovada līdz Rīvas upes grīvai

un stiepusies zemē"caur Kaldinu un Skrundi līdz Lie-
tavas ruobezai.4)"Bibevelanc"Ķt*i.bei dem H ff

lang) nuovads pastāvējis nuo Gruobiņag.un Durbes ap-
gabaliem,stiepdamies nuo Rivas upes līdz

csera aiz

LļeMiaa^t
Rimberta"Seeburg"meklē pie Liepājas,kamēr Apaļi-

ja identificē ar Apules pilskalnu Lietavas Telpu ap-
riņķī.Uz puo Apuli vispirms bija griezis vērību lei-

ša vēsturnieks DaukButs,tad akadēmiķis Kuviks un bei-

dzLot tad arī publicē visus sa-

vāktuos materialas(Magazin der Lettisch-Litterari

Gesellschaft,XlA,3j^"
Arī skandināviešu runu uzraKsti sniedz mums kā-

daa par senuo Baltiju.Kāda Sirida ap
simteni ceļ pieminekli savam vīram Svenam, vai-

rāk reizes gar "Tumisnis"(Domesnces)braucis uz Zem-

gali pieminekļi nuo 10.nn 11.gada simteņa daur

Uzina uz Igaunija.Livoniiu un Novgoroda,
Ap 11.godu simteņa beigām jeb 12,sakuma kāds islan-

dietis Bgils Skaiegrimesona apraksta savus piedzīvao-
imas pie Skelagrimesons kuopā ar citiem

vikingiem ncobraakapi ar kagi kufpu zemēguuoderēju-
yi iz pusmēnesi mieru,tirguejapies an kad līfpgga
,aika pārjāj laupīt krastB apdzīvuoušyaa.

talu $ia stastiņp liekās but ticama un karakte-

tālākie sīkumi jau izklausās pēc pasa-

Kurpi Egila līdz ar biedriem,
:,r takpa ckS an piesējas! papa pie
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staba aEgils tuomēr izrāvies nao saitēm,atsvabinājis
Bri citus biedrus,tad kuopējiem siekiem uzlauzusi
ēkas grīdu,nuo kuyas apakpes izlaidumi trīs sagūstī-
tus dāņus,pēc kam visi aizbēgusi ar bagātu lau.Tijnma,
Egils tucmer vēl atgriezies atpakaļ uz kursu maja,
apkāvis tur gandrīz visus vīriepas,aizdedzinājis kā-
du divstāvu namu(!) un atgriezies uz kuģi sveiks un

vesela.

DBudz par kurpiem zina stāstit pazīstamais SBxo

Grammaticas,karp ap 1200.gada izdevis savu grāmatu:
"Gesta Danoram^.Cīņas starp zviedriem un kurpiem
viņp iesāk jau nuo AbraamB lBikiem,ķādēļ arī zināt-

nieki skatijās uz minētuo grāmata ka uz tipu izduomā-

nu gan SBksona chrcnologijB ir jāatzīst
par pļlnīgi nedibinātu,tuomēr viņa stāstiem ir bija-
ļ&ari kādi avuoti,kas vairs nav uzglabā
mušu dienām+Profesors J.Mikala atruod kādu ticama zi-

ņuojuma ari par senajiem baltiemaSaksons

kādi 3000 gadi pēc pasaales radīpanas zviedra kara-

lis firothovispirms"azvarējis karpas an tad vēl pār-
spējis karali Vesp&zijajjrex Veapasias)Paltiskā(Pal-

pilsēta pec Mikolas duomam ir Polocka

(veckrieva tas pats,kas leigu
fakts nu pilnīgi

piersdīta,ka senājē Polocka butu dzīvuojusi kade bal-

ta cilts,kuo var veruot arī pēc veciem vietu nuosau-

-Brī nekādu paubu,ka vikingi jau sen ce-

ļucjapī pa Daugavu uz augpu.juo ari senais Polockss

ķnazs Rogvolods(PorßOJīOA!&ySkandinaviepu
ir bijis vikings.Pie kurpiem Saksons vēl pazīst vaid

niekus "Lockern" un"Dcravn*,knyi gan mums vairs ne-

-BtgBdina baltu vaiuodu.
_

13.gada simtenī parādās jau vairāk savs

laika cbronikas,kuyas piemin ari baitu tautas,§ao
ir pirmā kārtā vēsturnieka uzde-

vuma,kādēļ ari viņiem VBirs neuzkavēsimies.

Galindi un jatvēgi.

Galindi līdz ar sudiniem ir visagrāk daudzinātās

balta ciltis,karas mēs pazīstam jau nuo Ptolemeia

laikiem.pēc vēlāka raksiu zinām galindi liekas but

dalījusies divas .rievu ūhrcnika "roMRb"

&p an Protoša

rrts
. ļļotro da]r starp irtajiem pra-
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; iO3 an

Rastenburga,u:s austrumiem viņassniegusās līdz Spir-
dinga e&eram un az dienvidiem gājušas laba gabala
tagadējā Mazovijā ieksā*Rietuma gslindi ir iznicinā-
ti ciņa pret vāciešiem taatas tad

arī ir ļeņemapas viņa senākuo zemi,bet aastramß ga-
zināma.ir pārgājusi krievuos.

Līdzīgs liktenis ir ari vel citai balta

jatvegiem,kayas latiņa rakstaos sauc"jatvingi"
an krieva .Rakstaos

Mutauta nāk pazīstama nao 10.gada simteņa.Viņi ap-
ozīvaojapi Grodņas guberņas rietumus,Suvalka dienvi-

dus an daļā nuo Lomgas un Ļabļinas guberņas ap Bugas
savu laiku baidijupies tāpat

:uoļi,ka arī Galicijas mazkrievi,bet kaimiņu pārspēkš
taomer ņēmis par viņiem virsruoķu.Lielā mērs jatvegd
ti&a izjauti,kamēr pārējie pārgāja

un leipuosb
_

gadījuma nevaram arī aizmirst kādas piezl-
r.,3 vecā Stendeya Latviepu gramatikā.Viņš stāsta,ka
viņp dzirdējis nuo kāda krievu oficiera,ozimupa kur-

zemnieka ,k3 ķeizarienes Annas laikā §;is iepazinies
ar Belgorodas tatāriem,kas dzīvaojapi starp Dņepras
limana un Bugas api.Pec ierapām un valuodas sie ta-

tāri pavisam esaot: nuo citiem tatāriem

un varējusi saprasties ar vidzemniekiem un kurzemnie-
kiem.Stenceris vēl piebilstāka "viņs esaot pārlieci-
nāta par §ā oficiera mīlestību un patiesība .Ja tas

ir taisnība,tad par tatāriem pe butu nuosauktae kā-

das galinda,jatvega citas balta dzimtas+kas
aenajuos kaat ka buta az Dņēīpras
grīvai.

* ggn^
Pie fantāzijas tarpreti piede? ta pasaci-

ņa, it kž Indija atrasta kāda teata,kayas pieda-
ilgie varaot saprasties ar leišiem.Ne vēsturnieki,

arī valaoūļaiaki nevsr pielaist kādus.tuvākas sa-

karus etarp Baltijas un Indigeš tautām.

Kurši, zemgaļi un sēļi.

! gsļi un seļi,ka aana-

iā Eu: - pur tur viņdč kas tas

MiSĻ.; jet ciltim;par pie zinātnie-^

kjcm v.;. iids ņitn nav pUnigae vienprātības.Apskstī-
tādēļ t.uvčka senatnes li-e čības par
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Vatsons(K.#.Watson)bija izteicia duomas,ka kar-

pieauot bijapi latvieti.bet pret suo hipotēzi uz-

stājās Vīdemanis[F.J.Wiedemann),A un

J.Trasmanis,pievienaodami karpas lībiepiem,Profesors
J.Endzelīns turpretī meklē kurpuos keda patstāvīgu
bslta cilti,kas stāvējusi stsrp leišiem un

piem.Drusku līdzīga veruojama jaa bija izteicis arī

profA.Pogodins.
Senā"Caronie",ka vēsture liecina

vien nao tagadējās Kurzemes rietuma daļaa.bet arī

nao Kaunas guberņas ziemeļa-rietamiem un

tsgadējas austruma ši*

ir parasti apzīmējumi visus Karomjas iedzlvßOtajas,
lai tie nu butu libiepi,vai arī kādas citaf? tas

piederīgie.Kāds frsnpn ceļaotajs 6.de,LenDoy š

ka tBs ssva 1413,gada ceļaojuma nao Liepa
ga braucis caar un zemgaļu
Ēa katrai pai tsutai esuot sava valuodacTālēm pro-

fesors J.Endzelīnš piemin puoļa
(nap 1564.g.)vārdas:"§en:e prapi an leipi reiz runa-

ia vießa valaoda un tāpat arī zemaipi ar.

tagad tie cits cita maz sapraot"ļChronigte Basovs

(Balthasar kursa zemes tau-

tas ranajuot karpa an lībiepa valaodu(gebrak6R der

Charisscnen vnde Lvnisscben...sproke).Cits rakst -

nieks Mtßrandiss(lsoo.g.)Brī izpķiy kurya un lībie-

pa valaodn,izskaidraodams,ka karsa zemnieka valaoda

esaot drusku līdzīga latviepa valuodai.Nuo 17.gada
simteņs sākuot,rakstnieki vairs kursu an lat-

viepa valuodas,tikai Pretokas vēl

ka prasi esaot runajupi:"wirdas",leipi:"vardas" un

kurpi:Gerdas". \.
* Nab piem tik dārdiem senatnes avaotiem mes

dzam tao nenuoliedzamuo kurpi netiec,

pievienaoti lībiešiem,bet tikBi tuvināti ņeMīpiem

un Istvigsiem.Ap simteni kurpi jau liekas

bat pārgājusi latviepaos un leipuos.
irī citi fakti apliecina pao aenas)

naņveruojumus par Kurzemes tautāmtJeu

aizrādījis u2 kāda 1338ngada dokumentu^kur upī-
te karaiski(up
valks).ta tad nevis lībiski,ne 3ri i?tviesd

valaoda,bet ta,ka vēl tagad runā

rietama KurzemējKurpo kaimiņi pemaiai ir labi

pķīrapi latviepas un kurpus n'AOssn c:
*
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arī kāda māja
$& saacaot par īstā"latvie-
ša zeme mēs sastaopam "Karsisas" an"Karsaļas":

Karsa vieta vardaos ģan līdzīgi latviepa valao-

dBi leipa ķ an g vieta stāv skaņas c an dz,bet pēc
laipa fonētikas azglabājas skaņa kaopaojami an,en,
in.an (- ki-

aņ&e),Landze(sBlsleipn v.Langeliai)jĢīs skaņa savā-
dības atraodam vēl daadz citaos karzemnieka vardaos,
p.p.:dancis=dncis,dzintars=dzītars, jentere==ietere,
īeiaļe a^t.pr.

Visiem gadiem prātaojamiem par spīti karpa lī-

bietības hipotēze bez pamata.Nav mams

ne raksta liecības,ne arī valaodas aizrādījama,ka
kārpi bata lībiepa cilts-,Neviens Danda-

gas apkārtne nao seniem laikiem ir dzīvaoiasi lībie-

pļ,kayi senāk laikam ieņemapi arī Ventas lejas gala,
ka var veraot vārdiem.Jā ne visi

tāmnieki,tad vismaz nao viņiem bas cē-
lasies nao pārlatvjaotiem lībiepiem.Bet 8r

bat nBv sacīts,ka arī īstie kārpi bāta bijapi lībie-

ši.Pat Bīlenpteins talkao vieta vārdas neretis

lībietībai par laba,ver saskaitīt dapreit karpa ap-
gebalaos visBagstākais līdz 2 procentiem lībiepa var-

aa.Nao 13,geda simteņa vieta naosaakamiem Taisa,Aiz-
pnteSpDarbes an Gramzdes apgabalaos vigs nestracd

pat itin neviena lībiepa vieta vārda.§adi argamenti
gan pavisam neliecināja kārpi bata jāpieskaita pie
lībiepiem.

Uz aastramiem nac ķarpiem dzivao

chronikas"Semigalli".Rīmja chronikas"Semegallen" an

Nestora"3HMiroßa" laikaos Zemga
lija talkaojapi pēc latiņa valaodas par "Pas-Galija"

P.Einhorns nepaabās,ka pis naosaa-

kams esaot celies nao latviepa vārdiemfzemes gals",
Stenderis(Lettische 9; pe meklē*

"zemao gala".an zemgaliepi esaot glāzi vienkārpi_
aagpgalīepa,Sagāde jao padi
izskaidraojami nesaskan nē ar $estora chronikas Zi-

migola,:e ar jeb vecziemeļnieka"3eim-
gaīa".Nao piem vārdiem,ka aizrāda profesors J.Endze-

iīns,nev pķi?ami Lietavas miestiņp"%eime,sBd%a Zei-

miai an keds simteņa vielas naosBakams &e&-

tad pa vārda veca_sakne varēta bat biia-

si"zeitr",kaslatviepa valaoda ar laika bata pārver-
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tasies par "ziem".Sis aizrādījums ir mums tai ziņa
nuo svaraļka zemgaļi nenaozīme vis Latvijas zema

gaļa kāda vecu baltu

ka nu zemgaļi starp leišiem,
kurdiem*un soļiem, nuo īstiem latviešiem jeb
tigaļiem viņi bijumi šķirti ar Daugavu,tad gan bez

sevigķiem pierādījumiem zemgaliešus nevar pieskei*-
tit īstiem Zemgales vieta_an per-
sonu verdi 8r neizšķir sa jautājuma,saskanēdami pa
daļsi ar daļBi ar

simtu gadu ilga cīņā ar vāciešiem zemgaļi tika liela

mera apkauti,kamēr nuo pāri palikušiem daudzi aizbē-

ga uz Lietavu un citi tika nuometināti Vidzemē^Jā
daomā.ka pec cīņas Zemgale bas palikusi pustuk-

ša un tiķ<2& vēlāk sevišķi ar

arī pBr zemgaļu cilti un vBiaodu_nav mams vē-

!Lsku VBirs nekādu visiem ļaunajiem apstā-
kļiem par spīti ir tuomēr vēl uzglabājušas -Zemgales
isluoksnea savādības.

Kurzemes aagsgBlā uz austrumiem nuo

dslvacjasi sēļi,vāciski Selones,Pec

kāda Mindauga laiku dokumenta nuo 1267*gada sēļi
arī Lietavas ZarasapLaakesas.Aņtazeves,

Duseīu.Salgka un cituos naovadaoSaZarasa pilsētiņa
saukta senāki "Ezerasai",karg esuot sēļa vārds,kas
nevar b6t celies nao

diem gai apgabalā vel tur 3eknoĢas ezera nao-

saukumus:Zalvas(sal.Kurzemes muiža Zalva an Lieta-

vas api "Zalva",Sesavas ieteka).Žadnojas(sal.lBtv.
mājas ieteka"%adike

an Lietsvas ciema

vārda $irnajai").§isirys(sal,Ventas ieteka

kas ir celasies nao vecākās formas Kiekere).Nao
tā na redzamāka arī s3ļi ir bijāji balta cilts.kas

pārgājusi pa daļai daļai arī lei^aos.
Ta tad tagaagjao Karzemi senāk kar-

§i, zemgaļi an sāļi,kari visi pec valuodas stāvēju-
si starp latviešiem an

draosāka materiāla,karai_nao $am abām taatam viņi
piesiejaĢies tavāka.Vispārīgi taomer var

kargi,zemgaļi an sēļi bas laikam bijagi latviešiem
tavBka rada.Pirmkārt $īs ciltis ir samērā ļaoti
ātri pieņemamas latvieša valaoda,pataredamss diez-

gan maz cita balta valaoda elementUaUotrksrt viņa

kaimiņi az dienvidiem ir bijumi %emai*?i,kari jau
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19*ga_dasimteni bija pķīrapies nao aukptaipiem
an pec valaodas tnvaojapies latviešiem*

Latviešu tautas dziesmas kā vēstures avuoti.

Rakstīdami par Baltijas tālakao senatni,vēstar-
nieki nsv pietiekaopi izmantaoiasi lingvistiskas
paleontoloģijas an senvēstares(Altertamskande)lie-
cības;tarpreiī rskstaos par vēlakao latviepa dzī-

vi mēs nesastaopsm taos vēstures materiālus,kādus
mums sniedz_taatas latviepu
tautas dziemās var atrast bagātas ziņas par senuo

latvieša kultūras apstākļiem.
Latviešu tautas dziesmas daudzina visvairāk leik-

meta nuo_l3*līdz 16.gadu simtenim.Lai gan pīs dzies-

mas ir pargruozitas un paretis arī sacerētas jauna-
kuos vispārīgi ņemuot,padi jaunināju-
mi maz__treucesenas dzīves dzejiskuo ainu.Ķa jaa
līriskas dziesmiņās mēs pe nessstaopam nekāda'ziņa
par zināmiem kapiem,tautas vsruogiem un valdnieka

darbiem,bet t;totiesu juo piinigaki ir tur apdzie-
dāti taatas prieki an bēdas.

Tautas dziesmas daudzina liela mepa bagātība
an piemin pat aczacla,liepu un uopu

me?a<>š*dzīvaonevien brie%i,lāsi un vilki,bet Brī

sabyi,me?a cūkas, lupi un sevišķi dsudz caanes.Eze-

ruos,apēs un purvaos ir mitupi arī grulbji.dzārves
un meza gadu simteņiem
pāda Latvija gBn necus duomājama^_

Nao kaimiņa tautām.izņemuot vāciepu^,dziesmas
apdzied leipus,krievus,prupas an igau-

ņa? leišiem an krieviem latviepi ved niknas

rus,turpretī igauņus nuosnoda tikai ar

$Ī8 ziņas lpbi saskan ar vēstures faktiem,juo cī-

ņas ar igauņiem izbeidzās jau simteņa sa-

kuma*un varēja tikt aizmirstas,kamēr kayi ar krie-

viem un leitpiemtarpināiās vēl vairāk simtu gada.
Leipi un krievi liecas but dažreiz latviepa kal-

pi un dupīgais tautie.tisdraua"leipa zemi zilu gu-
ni dedzināt" un masa priecājas,ka*b3liņp pārnesis
nuo ka?a "leipu meitu vaiņedziņu".Biezāki tuomēr

laikam latvietis dzird "leiti gavilaot savā teva

zemītē" un redz savu masu"leisa Isuka verguojam",
kādēļ bāliņi taisās izoirkt savu nelaimīgao masu
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3e gan bus runa per senajiem sīruotaju
gasL&kņus pārveda mšjā per kalpiem jeb vergiem,
jagas dziesmās piemin ari labu satiksmi ?r leipiem
un krieviem.Vislielākuo draudzība an cienība taa-

tas dziesma"dziedātāji taomērsajat pret bagātao
"dzintara zemi"un tālajiem prupiem."T?rupumeitas ir

"īepnas"un"daiļas";staigā "aī%a svārkuos" an"zied
ka ruozes dārziņa".Tādēļ arī tautietis ar lepnumu
dBadzina prupu meita par Sava līgava an tautiete

līgsmi izsaucas,ka prUpuos ir viņas
slava pie senao latviepa dziedātajiem varēja gan

izpelnīties tikai tālie ciltsbrāļi ka-

piem latviešiem nebija nekādu k^u.Tikai jaunākas
karavīru dziesmās mēs dzirdam atkal truoksni
"uz tam prupu var zīmēties vienīgi
uz Vāciju. ij"

Ģēdi fakti dziesmas apdzied agrāku
laika Latviju ar viņas senajiem kaimiņiem,nuo ku-

biem senprūsi Ir izmirupi gandrīz jau priekp 300

gadiem*Sis dziesmas ir uzglšbājupas atmiņu vēl

nuo daudz senākiem tautas

ma"zaļs un leišu daiņu "gailas saries" skan

līdzīgi ari prasu valuodē(saligan wargien) an

dēļ var but ļaoti vecs dzejisks bronzas naosaakams.

Tādēļ ari tantes dziesma"Kaļp zaobenjķiņs"bus lais-
kam paturējis sava savādao epiteta kc atmiņa nao

senajiem bronzas y'iYtBmSpnao-
skapst zaļā muša

zirgs"saskan ar aaiņu"bera3 siigas"pun ta ka abās

valuodās nuosaukums "bers" ačtiecas vienīgi*vairs
az zirgu,tad arī pis epitets bus laikam vecs.Tau-
tietis masu dziesmās tiek oarasti saukts par "mie-
ža arāju",retāki par "maizēs araja",kamēr tautiete
iiek allaž dēvēta par "rudzu malēja"dNao tā nu va-

ram duomē*Cykamiegi kādreiz pie latviepiem bus bi)Mr
pi galveni labība,lai gan ari jau sen

bus ieņēmusi pirmuo vietu.Beidsupt dziesmās daudzi-

nātie (gadrehtpjiev.isgriestigeschņitten)
gredzentiņi" var zīmēties tikai aa senajiem
liem jau agrāk ir aizrādits^

Ja nu tButas dziesmas apdzied vecu laiku lie-

luos latviepa kaininas un

senatnes spītētus,tad mums ir tiesība meklēt tor

ari ziņas par papu senuo latviepu dzīvi.Bez pen**
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bām pie seniem latviešiem pastāvēja ari degādag
ļaaga pķiras jeb nevarēja izlīdzinā-
ties isa laika anta tad tika daudzinātas ari

masiVispirms mēs sastaopam kādas "labas ļaadis" "jeb
biezas", kapiem vēlāka ir ieradies kads pretstats

"slikti ļaadis"."Labi ļaadis" ir tie paši,čas "bajā-
ri" "lieli redi" jeb gla%i vienkārši"di%anie",ka-
mēr "slikti ļaadis" zīmējas az kalpiem,ka3 piederē-
jaši pie nebrīvas kārtas an ja pavisam ir bijāsi
šķirami nao vārgiem,tad laikam gan glapi neievērao-

iama kārtā.Taatas dziesma sacerētāji bijapi pa lie-
lākai daļai brivie zemnieki.,ka*fi taras par vidas

šķira.Par lepnajiem labiepiem viņi labprāt mēdz zao-

baoties,bet pasi taomēr kaanas radaoties ar kalpiem,
Ta tad šķira starpība ir diezgan liela,lai gan vi-

ņa starpa neredzam nekādas naoteiktas ruobe%as,*Be-
jeri"ytarēdami tikßi sevi par labiem ļaadim,saaka-

brīvaos zemniekas laikam par "smirdiem".Tar-

preti saimnieki jeb brivie zemnieki līdz arlebie-

šienĻjeb bajāriem dēvējas par "tēva dēliem","mātes
mgitam" an brāļa ma9šm".Pec tā na bata jadaomš,it**
ka kalpiem nebata bijis ne vecāka ne ari brāļa an

māsaoMmētie termiņi taomēr nepieoerēs pie takpas
fantāzijas,lai arī slēdziens par kalpa pilnigi izo-

lēta stavaokii nebas pareizs.Senštnē vergiem pie da-

žām teņtām patiešām nav bijis brīva likamigi precē-
ties,kādēļ vergiem arī nebija ne likamīga bērna,ne

likamiga vecāka.Tada iemēsla dēļ laikam gan ari taa-

tas dziesma kalpas nepieskaita tēvs dēliem,an mātes

nav mams nekāda cita izskaidraojama
aagpā minētai terminoloģijai.

Blakaa parastiem latviepa vārdiem:"labietiš",
"saimniekš" an "vergs" mēs sastaopam ari atbilstao-
saos krieva naosaakamas:"bajars((3pßpHH'&),"smirds"
fcMepA*& )an "kalps"( xojion*&),nao kapiem smirds

var bat ari vecs latvieša vārds.Lai arī kalpi ir bi-

japi nebrīva ļaa%a šķira, taemēr mēs nevaram draopi
zināt,vai viņi bijnpi tie paši.kas vērgi,jao katra

šķira ja*i varēja pastāvēt vairāk pakāpes.
Deadz ir mams izskeidraot,kas īsti ir

bijapi masa taatas dziesma bajāri.Da?i rakstnieki

pamāca.ka pie bajāri tikai keda ļaaga
"šķira*'.Ta ka pie termiņi vēl nav nao-

dibinßiapies,taa var apliecināt Brī pretejao,kß ba-

jāri bijapi nevis "kārta".Glagi tepat ir mē-
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ginats nuoliegt citu izskaidruojumu.ke bajāri
esaot bijapi senuo lßtviepu maiznieki jeb lielkaa-

seniem latviepiem neesaoi bijis nekāda mai-

ga.Neviens rakstnieks gan laikam nebas gribējis Bp-

galvaotyka taatas dziesma bajāri bata bijapi masa

laika maiga dzimtīpašnieki,karņaprivilēģijas bEta„
stingri naoteiktas likamaos.an kaņa ge*oeaļogijßba-
ta naodraosinātaheroldikas grāmatās.Ta ka ?aatas

meklējsmi'tikai seiiaoslaikaos,
tad se'gan ari laikam bas bijaai pane par senātnes

latvieņa muignieklem jeb lielkungiem,kaya privilē-
ģijas vēl nebūt nav naoteiktas.§ads nenaoteikts

termiņp gan maz kuo izskaidraojiet arī nao viņa
naoliegpanas mēs nek§ nemantaojām^

Tādēļ pāriesim pie papa taatas dziesma lieci-
bām par bejariem;Pēc daadz piemēriem mēs redzamāka
bajāri bijapi ļatviepa taatibas an nav bijāsi vāca

maigas kangi,ke daži gribšjapi izskaidruotcTikpat
nepareizas ir tās aaomas,ka bßjārs bijis glagi vien

latvieša bagātnieks.jao taatas gziesmas
baojas neretis arī par taķpa tad bagātī-
ba nav vienīgā bajāra pazīme.Parasti bajāram tao-
mēr daadzina daadz mantas:laopa,labības an pat si-

draba.Viņß māja strādā daadz ļaaga,kādēļ ari

ra meita parasti nemaļraokßs dzirnavās an pati
nēaaģ sava aadekla.Bajāram daadzina "brūnus svār-

kus","zirņu zieda ceparīti,aaza skara mētelīti"
an jSjuot viņš zirgcm "zīda pasķi zemi slauka",

tāpat ari bajāra meitas gßyie "svārki zemi slauka"
an viņas pars tiek Pigā kaldināts.Tas ir gandrīz
viSß,kao mēs ziņām par bajāra mantas stāvaokli.
Nav paaba,ka taatas dziesma latviepiem ir bijapas
arī savas maigas,bet trūkst mums taomēr liecība,
kādas pīs maigas bijapas an vai arī bajāriem ir

bijapas maigas.Par senuo latviepa maigam liecina
ari*vecs mājas vārds"Muignieks".

,

Kā krieva bajāri ir"j*ty^miej*DM",latīņuchro-
nikās "meliores arī pie latviepiem chro-

nikas pazīst "meliores" un "meliores viri" jeb
"dy besten" uh "dy besten lute".Nav mums nejāda

saubu.ka tie ir tie papi tautas dziesmu "labi ļaā-
dis""labiepi" jeb "bajāri"*,Vecikrieva pāksti pa-
zīst "BejHKie čOHpe"tapat ari

masa tautas dziesmas piemingan "lielus bajārus",
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"digns termiņi liecina pBr
dažādām bajāru pakāpēm pie sanajiem krieviem un

latviešiem.Lsi gan privileģēta labieĢH kārtB pie
latviesiem jaa bas attīstījusies priekšvēstures
leikaos.taomēr krievi,ka liekas,bas ļaaza
šķiras pēc'savas iekārtas,
mi tiem līdz ar kristtgao ticību arī*savu virsval-

dību.Tādēļ Ķen starp krievu bajāriem ap 12.gada
simteni un latviešu teutss dziesmu bajāriem jeb
lebiesiem nav meklējama kāda ievēraojama starpība.

Liels svars latviešu kūltaras vēsture irsre- '

nao latvieša naometņa jaatājamam.Vecās chronikas
se mamg ngdaod chro-

nika ta k-Bizšķir ciemus (villae) an ciemiņas(vil-
laļae)\bet pēdējuos Diemin tikai pāra reizes,kā-
dēļ AtŠllensteinsm bas taisnība,ka viensēta saim-r
niecības basaot sauktai ar abiem minētiem vārdiem.

Rīmju chronikg gan izasksg

si dzivaojuot atsevišķi megaos.nevis'biezi kaopā
[341-s),bet nao ta Vēl taomēr nevar

latvieši bata vienīgi viēnsētās.&.Bi-

senie latvieši pa lielākai da-

ļai busaot tarējUĢies pie viensēta saimniecības:

ĪBi gan viņiem jaa nao*seniem laikiem bijaĢi ari

nelieli čiemi.Rri $c ienākami
sevišķi nao Vastfēles,kar pastāvējusi līžlaukiem"

līdzīga kartība,turējāmies pie tādss pasassaimniē-
cibas,an tādēļ viensētas ņēmušas pilnīga
virsraoka par ciemiem.Ģai'jaaiājamS'ari JvKraodž-

nieks,cik esma naovēruojis,piebalsao A.Bilenstei-
nam.

..

Ari taatas dziesma latvieti dzivao parastivieņ-
sētās.Taata meita priecājas,ka viņas

apaļa,ap ganīdama viņa var apiaiat laopas'viis-
zēīa*ojas,ka brāļa sievas nesBtieksavš

startā,kādēļ tēva* "st&ra

sčaraos".Bet ne katreiz māje tiek dalīta,jao^nere-*
tis tēva zemi Datara vecākais jeb jaanakais brālis,

jeb vispārīgi *praotaopais,mākaosais",kamēr citi

brāļi laikam pāriet az savēmbßnda zemēm.Raobezas

velkaot.ka redzams,ir naotikasas art asiņainas cī-

ņas,kādēļ- ari dapīgais taatietis izsaacasrUz epl-

nas lika sargāt seva teva zemi".Tik3i mei-

tas, pielīdzināmas bitēm.netara nekādas zemes an

msias dslipan*J neņem nekādas dalības.Ra sēta
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dziesmas daudzina tikai vienu saimnieku,te ari mā-

jas darbus vada tikai viena saimniece:saimniekB
sieva,mate jeb saimniece ir daadzreiz vie-
nīga miltu malēja raokas dzirnavas.KBat gan dzies-
mas neretis ir raņa ari par vairāk malējam,taomēr
viņas strčda viena pas§ neliela saimniecība.Jā saim-
niecei vienai pašai malšana ir par grata,tad viņa
prasa vīram,lai_ņem kalpaoni tan-
tes dziesmn daļa spdziea $šda saimniecības iekārta,
knr mēs skaidri redzam viensēta sistēma.Sādi fakti
paplašina chronika tracīgās ziņas an apstiprina vē-
starnieka vēraojamaso

Retamis taatas dziesmas saštaopam arī"čiema"&
!mya dažreiz saac vel par "diza" jeb "liela"*Taa-
tiete tar tiek vesta "liela ciema draadzītē" jeb
*pase ciema galiņa",kar bez saabam ir rana par īsta
ciema ar vairSķ mžjam jeb saimniecībām,Taoat arī taa-

tletis j3j*až li3la ciema*"līgaviņā raudzīties" cie-

ma "meita palčiņa*3 varēja attīstīties:*
viena maja palika'kaop§*vairak*ieter*ēs jebieia-

ļas(braļa sievas dela māte ssac par vedeklām
ieb jaanavēm;Visbieyāki taatas dzejnieki daadzina
aivas ietaļas,retāki tris,bet sad an tad arī piecas.

vienē'tnāiā jaa bez sanbep pie-
deg -

vieng mējš taomēr vēl nenaozime,
ka viņas visa niapa bata pie vienas saim-

nieclDas,Latviešiem jaa sen ir piemitasi tieksme

pē*c savas gemes an savas sētas,kādēļ dzimtas para-
sti b&s nav tracis līdz

pesB& pēaejam laikam.Bet ta k8 zemes dalīšana an jaa-
na ē}ca celšana paģērēja vairšk gada laika,tad brēļi
glagi vienkārši bija piespiesti nao iesškama saim-

niekot arī dziesmām netrākst vielas par
ietaļa strīāiep.

Taatas dziestna apstiprina liecības nao ve-

ciem dokame!ļtiem,ka?ļ piemm vispārīga ciema iekār-

ta tikai senajās lībieša 2e%ēs,kamēr pie lartviesiem

ciema nav daaaz an tie pasi nav visai lieliSie lat-
vieša ciemi pastavējasi parasti nao 2 līdz 7 stse-

viĢķam saimniecībām.

Par dzimtas kārtība an īpasama tiesībām senatnē

pagtšv dažādas teorijas,kayas ir mākslīgi pernēstas
ari az senao latvieša dzīvi.Atstajaot teorijas pie
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malas,pāriesim taisni uz jsatajama.cik tāla pie se-

niem latviepiem radi kaopā an kādas tie-
sības viņiem bijušas az zemi.Vispirms musu dzies-
mās ir redzama pairiarchSla kārtība,kamēr dažas nie-
cīgas BtmiņBs nuo mātes filiscijas varēta bat man-

tuojums nuo suomu tautām.Dzimtas tēvs jeb saimnieks
ir visas saimes'ktmgs un darbu vadītājs;Vecākas dzies

piemin,ka vīriešiem parjājuot māja,sieviete stei-
dzas tam pretī vārta vērt,spņem zirga un istabā nuo-

-Bun jājējam kājas.Vispārīgi uz sievietes pleciem ir

uzķraaii daudz darbi,kamēr vīrietis ieņem cienīgāku
stāvnokli.Nepaklausīgai sievai neretis ir jāpanes arī
miesas saods nuo vīra puses.Ar tao tuomēr nav sacīts,
ka senlaika vīrs butu bijis varmāka un viņa sieva

vērdzene.bet nepareizas ir arī pretējās duomas.it ka
sieva butu bijusi vīram līdztiesīga dzīves biedrgne^.

Dziesmas gan dsudz biezāki daudzina &āti nekB

va,bet tas nebat renuozīmē.ka mātei dzimtā buta bi-

jusi lielāka nuozīme neka tēvam.Lielākuo dziesma da-

ļa ir taĢa sacerējapas "mātes meitss",nevis "tēva

dģli" an meitai jau ellaz māte ir stāvējusi
Tepat nav jābrīnās,ka māsa tik daudz piemin savus

brāļus jeb bāliņus,juo pčdējao pienSkams bija gādāt
par masas ruotām un par viņas aizstāvēpana precības
an arī vēl pēc tem.Ģadiem uzdevumiem tēvs jau bija
pBr veca un parasti laikam arī labprāt atsacījās pre-
cību lietas nao sevām priekpraocībam mātei un mei-

tai par labu.GyutĶo3 darbuos un sliktuos (ļzīvaokļaos
vecāki cilvēki ari drīzsk varēja mirt neka masa cie-

nās.kādēļ māsai erbaliņiem biezi vien vairs vecāka

pādiem faktiear es nekādā zinē nevara

slēgt,ka taatas dziesma latvieti bata.aaliļasies re-

daos jeb lieldzimtās.kur aagsteka vara nebūtu vis

piederējusi dzimtas tēvam jeb rada vecākam,bet gan
bāliņa sapalcei.Ģāda hipotēze ir per daudz mākslīga,
iao dziesmas pavisam nepazīst tāda verda ka:sapalce,
oalsaopana an jau redzēja*m,ka paretis
teatas dziesmas dsadzißa arī lieldzimta*?,bet
bagātāki ir materiāli paf viņa irpanāļ

Ja tad na brāļa dzisttae izpķīrās an

dibināja savas -aSias,i:a3 J!9&a nevarai ieduo

m!tles,kā 3a**n rakstnieki,ka iMki palikupļ
visa rads koopiptauMr l&biba bjSiu Ler
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varēja psstāvet vienīgi redā' un nedalī-

gan mezi;ganibas un pa daļci
ari pļavas bas piederējasss kacpā radiem un kai-

miņiem,cik tas^zinām3.nekaitēja kanga interesēm.

Tāpat arī nedaīītuos tēva laukus, ta saaktao "tē-
va zemi"(nevis brāļu zemi!),brāļi apstrādāja kao-

pējiem spēkiem,bet er tuo vēl nsv visa

senao lBtviesu ciema name baia bijusi ari visu cie-

ma ļaužu komūna.Teorētiski slēdzieni vien nevar

izsķiri tik irazglīga kultūrvēstures jautājamu.
Nuo $ā isā pārskata par tautBs dziesmām

tuomēr varam reazēt,cik daudz tar ir svarīga mate-

riāla vēstures peti3SßBi*ir fantāzijas palīdzība
Ģaos materiālas gan ļaoti viegli var piemēraot vi-

sādām teorijām un hipotēzēm,bet jā mēs stingri tura-

mies pie dziesma vārdiem an neazmācčm tiem blakas

duoma*tad mēs tai varBm naovēraot patiesa senao lat-

vieša dzīvi*-
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