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1. Seno latviešu dzimta

Lai mēs varētu saprast seno latviešu dzīvi, tad mums par

visām lietām ir jāpazīst arī viņu dzimta. Mes gan še neatradī-

sim nekā gluži jauna un negaidīta, bet tā kā par šo jautājumu

ir spriests pēc loti dažādām teorijām, tad šī lieta ir tomēr tikusi

sarežģīta. Pie seniem latviešiem ir meklēti viensievība un

daudzsievība, mazdzimta un lieldzimta, patriarchats un matriar-

chats. Visi šie pretējie uzskati tiek pabalstīti gan ar tautas

dziesmu, gan arī ar valodas datiem. Jau vienkārši loģiski

domājot varam nākt pie slēdziena, ka par pēdējiem septiņiem

gadu simteņiem, kuri, kā liekas, mūsu tautas dziesmās ir vairāk

vai mazāk apdziedāti, nevarēja pie latviešiem notikt tik lieli-

skas pārmaiņas dzimtas dzīvē. Gluži tāpat ir jādomā, ka tādā

dziesmu daudzumā, kāds mums ir, nevar trūkt skaidru un

drošu liecību par to, kāda īsti ir dziesmās daudzinātā latviešu

dzimta. Bet pirms mēs pārejam uz seno latviešu dzīvi, apska-
tīsim papriekšu zinātnes teorijas par dzimtas izcelšanos vis

p ārīgi.

Priekš kādiem sešdesmit gadiem šaubu par dzimtas izcel-

šanos tikpat kā nemaz nebija, jo parasti tika pieņemts, ka vīrs

ar sievu jau no laika gala būšot dzīvojuši laulībā. Šādas domas

izlikās gluži dabīgas, jo nevien daudz putnu, bet arī daudz

zvēru, kā zināms, dzīvo pa pāriem. Pat pie dažiem lielajiem

pērtiķiem, vismaz pie gorillām, esot pierādīta tāda kā mono-

ģamija jeb vienlaulība. Tā tad ari pirmatnes cilvēki varētu būt

dzīvojuši tādā laulībā. Bet nu 1861. gadā J. J. Bachofens (1815.
līdz 1887.) naca klajā ar savu grāmatu „Das Mutterrecht", kurā
viņš luko noliegt nevien vienlaulību pie pirmatnīgiem cilvē-

kiem, bet arī vīra valdību senajā dzimtā. Bachofens un viņa
domu biedri prāto tālāku, ka senās familijas priekšā esot stāvē-

jusi māte, kuras_ tuvākie palīgi bijuši viņas brāļi, bet nevis tēvs

jeb tevi. No šādas nenoteiktas bara dzīves tad nu esot vis-

pirms attīstījusies grupu laulība, kas tālākā attīstības gaitā
izvērtusies par daudzsievību un retumis arī par daudzvīrību.

Vienlaulība esot radusies tikai vēlākā kultūras stadijā.
Šiem jaunajiem uzskatiem par dzimtas dzīvi bija daudz

draugu, bet ari ne mazums pretinieku, tā kā šī matriarchata
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teorija nav tomēr nekad bijusi vispārīgi atzīta. Kā politikā, tā

arī dzimtas dzīvē, cilvēkiem arvien ir piemitusi tieksme pēc

ekstrēmiem, kādēļ stingri ir jāizšķir pirmatnīgās dzīves liecī-

bas no šādiem ekstrēmiem. Savādi mums izklausās, ka pie

visiem pirmatnes cilvēkiem sievietes, kas pieder pie vājākā

dzimuma, bijušas arvien valdnieces, kamēr stiprākie vīrieši

bijuši viņu apakšnieki. Tikpat ērmoti ir galīgi noliegt pie

pirmatnes cilvēkiem tēva mīlestību, lai gan pie lielākās daļas
no vairāk attīstītiem dzīvniekiem tēviņi līdz ar mātītēm aizstāv

savus bērnus.

V. Vunts (Wilhelm Wundt) nu apskata visas šīs pretrunas

un, atsaukdamies sevišķi uz P. V. Šmita pētījumiem, nāk pie

gala sprieduma, ka mātes filiācija neesot pirmatnīga. Mātes

dzimta pie dažām mežoņu tautām esot saistīta ar loti sarežģī-

tām totemisma un eksogamijas likumiem, kuri savkārt rodoties

vīriešu biedrībās. Šādas parādības esot primitīvas attīstības

ekstrēmi, bet nevis atlikums no pašas pirmatnes. Primitīvi

cilvēki neesot vis lielākās organizācijās vienotie austrālieši un

nēģeri, bet gan tās senu-seno tautu atliekas, kas šur tur vēl

uzglabājušās siltu zemju mežos un dzīvojot pilnīgi izolēti un

neatkarīgi no jaunāku laiku kultūras. Šādas pirmatnes tautas

esot Filipinu negriti, Malakas semangi, Ceilonas vedas, un

vidus Āfrikas pigmeji. Visas šīs tautas turoties vispārīgi pie

monogamijas un dzīvojot viendzimtās, tā tad monogamija gan

būšot pirmatnīgākais laulības veids.

G. Bušāns (Dr. Georg Buschan, Illustrierte Volkerkunde,
2. izdevums 1922.) arī aizrāda, ka matriarchata prioritāti etno-

grāfijā varot uzskatīt jau par atmestu, bet nevarot tomēr zināt,
vai pirmatnējā laulība bijusi poligama vai monogama.

Ja nu arī jautājumu par dzimtas izcelšanos atstājam neiz-

šķirtu, tomēr nevaram noliegt to faktu, ka mūsu laikos pie
cilvēkiem pilnīgi valda monogamija. Pat pie tādām tautām,
kur ir atļauta daudzsievība, pie pēdējās turas gandrīz tikai

bagātnieki un arī šie vēl ne visi. Mātes filiācija, kur dzimtas

priekšgalā stāv māte, ir sastopama loti reti, bet arī šāda filiācija
pati par sevi vel nenozīmē matriarchatu, jo par sieviešu val-

dību mums vispārīgi vēl trūkst plašu un drošu ziņu. Tā kā nu

vel pie zinātniekiem nav vienprātības jautājumā par dzimtas

izcelšanos, tad_ir_ pilnīgi dibinātas šaubas, vai tādu retu un maz

pazīstamu savādību var uzskatīt par dzimtas pamatu pie visas

cilvēces.

Dibinādamies uz valodas liecībām, 0. Šrāders doma, ka

jau seno indo-eiropiešu dzimta bijusi patriarchāla un agnatiska,
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kur tikai tēva radi turēti par īstiem radiem. Pret šādiem uz-

skatiem var aizrādīt tikai uz to faktu, ka senie indieši un arī

senie skandināvieši saukuši vecākus par „māti un tēvu", nostā-

dot māti pirmā vietā, kas atgādina mātes filiāciju. Bet nu jau-
nāko laiku zinātnieki pieved arvien vairāk pierādījumu, ka

senie indieši un skandināvieši stāvējuši zem stipra svešu tautu

iespaida, kadel visas viņu parašas nevar būt mantotas no indo-

eiropiešu pirmtautas. Tāpat arī pazīstamais matronu jeb
sieviešu kārtas dievību kults pie senajiem galiešiem un ģer-
māņiem tiek izskaidrots par mantojumu no senajiem rietuma

Eiropas aborigēniem, pie kuriem esot pastāvējusi mātes filiācija.
Pec visiem šādiem aizrādījumiem pie indo-eiropiešu tautām

vismaz vēstures laikos ir jāmeklē agnatiska dzimta, kamēr par

matēs filiāciju varētu še but runa tikai tālākā senatnē.

Atgriežoties atkal pie senajiem latviešiem, ari šeit mēs

varam_ verot patriarchatu un agnatisku dzimtu, kādēļ liecības

par matēs filiāciju ir stingri pārbaudāmas. Tik nedrošā jautā-
juma nekāda ziņa nevaram apmierināties tikai ar teorētiskiem
slēdzieniem un vienkāršiem klusēšanas argumentiem.

Par vienu no svarīgākām liecībām mātes filiācijai par labu

medz aizrādīt uz to faktu, ka mūsu tautas dziesmas daudzinot
mati daudz vairāk, neka tevu. Viss tas neko sevišķu nenozīmē,
jo mate ir gluži dabigi dzimtas dvēsele un stāv saviem bērniem
tuvāki neka tevs, kadel arī liriskas dziesmas pie visām tautām
apdzied mati biežāki un ar lielāku mīlestību nekā tēvu. Kādas
trīs ceturtdaļas no mūsu tautas dziesmām ir sieviešu dziesmas
un meita jau allaž turas _vairāk pie mātes, jo ne par velti saim-

nieka_ meitu sauc par matēs meitu. Itin skaisti to pierāda šādi

piemēri:

Tēvam dēli, tēvam dēli,
Tēvam beņķa gulētāji;
Mātei meitas, mātei meitas,

Mātei māla malējiņas. 1969.

Klausi teva, baleniņ,
Es klausīšu māmuliņas:
Tev pieder teva zeme,
Man māmiņas vilnainītes. 3747.

_

Bez tam nevien piemums, bet arī pie tautām ar patriar-
chalu dzimtas iekārtu,jnāte rūpējas vairāk par bērnu precībām,
kadeļ precibu_ dziesmas viņai atkal pieder pirmā vieta. Ļoti
pareizi ir noverojis un aprakstījis (Latvju dainas, 1., 488. 1. p.)
Barona tevs, kada nozīme pieder tēvam musu tautas dziesmu
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dzimtā: „Dzimtas galva un vispārējs gādnieks un soģis par

nešķirtiem dzimtas locekļiem ir tēvs. Viņš valda zemi, no-

vadiņu, un citu dzimtas īpašumu, un .vada saimniecību, kamēr

dēls nenāk viņa vietā. Viņš atbild arī uz ārieni kungam par

zināmiem klaušiem un nodokļiem.
...

Dzīves nopietnība un

rūpes viņu it kā attālina no dzimtas sirsnīgi jūsmīgas sadzīves

un no sīkākiem atgadījumiem dzimtas locēklu starpā. Tēvs

nemīl lieku tērzēšanu, ir īss un nopietns vārdos, un šķietas
bērniem auksts. Tādēļ arī tautas dziesmas tēvu samērā maz

piemin, un salīdzinot ar māti, izsakās:

Smilga rasa ta nestāv.

Ka stāvēja ābola;
Tēvam bērni ta nemīl,

Ka mīlēja māmiņai." 3248.

Lai arī māti tautas dziesmas apdzied biežāki nekā tēvu,

bet ar to vēl nebūt nav sacīts, ka tēvs tiktu reti daudzināts un

ka viņa vara būtu stipri aprobežota. Saimnieka dēls taču tikai

ar lepnumu saucas par „t ē v a dēlu", kas manto
„

t ē v a zemi"

un kā nākošais saimnieks sēstas „tēva krēslā". Pavisam tautas

dziesmas nepazīst ne „mātes" zemes, ne arī „mātes" dēlu. Tas

vien jau dod skaidru liecību par tautas dziesmu latviešu patri-
archālo dzimtas iekārtu, kur mājas saimnieks ir tikai tēvs, kurš
to atkal nodod savam dēlam. Tā kā tūkstošiem dziesmu aiz-

rāda uz patriarchatu, tad citādas kārtības še arī nemaz nevarē-

jām gaidīt.

Mātes dzimtas aizstāvji aizrāda vēl uz to faktu, ka mūsu

tautas dziesmas daudzina visvairāk māti par bērnu izprecinā-

tāju. Bet, kā jau minēts, tas ir visā pasaulē valdošais para-

dums, ka mātes visvairāk gādā par bērnu precībām. Pie lat-

viešiem bija vēl viens cits apstāklis, kas šo ieradumu pabalstīja.
Vēl tagad saimnieki, paši vēl būdami spēka gados, mēdz vilci-

nāties ar dēlu apprecināšanu, un to parašu varam vērot arī

tautas dziesmās. Turpretī meitas tika izprecētas jau ļoti

jaunas. Tā tad saimnieks, kura bērni varēja precēties, bija
parasti 50—60 gadu vecs, kamēr saimniecei bija varbūt tikai
40—50 gadu un neretis pat mazāk. Tikai veco saimnieku
nāves jeb nespēka gadījumā dēli mēdza agri precēties. Tā tad

vecajam un ar grūtiem darbiem nomāktajam arājam bija parasti

maz intereses par bērnu precībām, kādēļ māte, būdama gados
daudz jaunāka, spēlēja gluži dabīgi pirmo lomu. Tāpat nav

jābrīnās par to, ka vecie vīri mira agrāki par savām jaunākām
sievām, kuras tad palika par pilntiesīgām mājas saimniecēm.
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Tādos apstākļos gan nu nemaz nevaram_ gaidīt, ka šie vecie

tēvi būtu vienīgie jaunu ļaužu izprecinātāji un kāzu rīkotāji,
kamēr jaunākās mātes būtu savās dabīgās tiesībās ierobežotas.

Nav jāaizmirst arī tas apstāklis, ka visvairāk māti daudzina

par «vēlētāju", kad tautietis „zadina" jeb „bildina", kas atgādina
vēlāku laiku precības, kad senā patriarchata vairs nevaram

vērot.

Šads vecs tevs liekas but tēlots sekošas dziesmiņas:

Kaņepēs klausījos,
Ko runāja tēvs, māmiņa.

Tēvs vēlēja, māte liedza,

Tautiets lūdza raudādams. 14996.

Sakās tautas šurpu jāti,
Sakas mani zadinat.

Zadin' manu tevu, mati,

Vecākaju bāleliņu. 15000

Tevs, māmiņa gan velēja

Bāleliņi nevelēja,
Bāleliņi nevēlēja,
Zinaj' krogu ciemiņos. 15061

Tēvs še ir ar mieru dot meitu tautietim, bet tikai māte jeb

brāļi vēl šaubās un meklē pie tā kādas vainas. Bet viss tas

nebūt nenozīmē, ka tēvam nebūtu tiesības iemaisīties mātes

lietās, jo tēvs alaž ir nostādīts pirmā vietā, kā arī sekošos

piemēros:
Es bij' lepna matēs meita,

Tautiets lūdza raudādams,

Lūdz, tautieti, tēvu, māti,
Lūdzi mani vel mīļāki. 14895.

Laižat, tautas, ceļ' ar vaļu,
Bildin't tevu, māmuliņu. 15004.

Tautiets lūdza raudādamis,

Tēvam vaigus glaudīdams,
Mātei rokas bučodams. 15034.

Tautiets lūdza tēvu, māti,
Bet ar mani nerunāja. 15035.

Ko, sirsniņa, mīļi lūdzi,
Nelaiž mani tēvs, māmiņa. 15053.

Tautiets manu tevu lūdza

Visu cauru svētu nakti;
Vēl pieņēma svētu rītu,
Līdz pielūdza māmulīti. 15061.



Etnogrāfisku rakstu krājums

8

Tautiets manu tevu lūdza,

Cepurīti noņēmies;
Vēl ceļos nometās,

Līdz pielūdza māmulīti. 15062

Šādu piemēru ir mums ne mazums, un tur tiešām vajaga
bagātas fantāzijas, lai pie šādiem faktiem vēl varētu apgalvot,
ka tikai mātei bijušas tiesības izprecināt bērnus.

Ir mums ari kadi piemēri, kur teva vara ir tēlota vel

skaidrāki.

Teva, teva es meitiņa

Kamēr ziemu maizi deva;

Kad nāks jauna vasariņa,

Bušu teva, vai nebušu? 3103.

Tēva, tēva es meitiņa
No mazām dieniņām;
Kad uzaugu, tad iedeva

Tautietim niecināt. 3107.

Pati mate līksti cirta,

Pati kara šupohti;
Kad izaugu diža meita,
Tevs tautām velētājs. 3367.

Māte vien, māte vien

Mani mazu audzināja;
Kad atnāca tautu dēls,

Tevs pirmais devejiņis. 15339.

Māte tiek gan daudz vairāk daudzināta kā precību starp-

niece, bet, kā jau mēs redzējām, tas nebūt nenozīmē, ka mate

būtu allaž bijusi dzimtas galva un ka tēvs būtu ieņēmis gluži

beztiesisku stāvokli. Visi šādi piemēri tēlo mums tautieša

„bildināšanu" un tautietes vecāku «vēlēšanu" jeb «došanu", kas

nesaskan ar senā patriarchālā laikmeta precībām. Patriarchata

laikos bija modē līgavas zagšana, un kur pastāv šādas precību
ceremonijas, tur jaunā pāra vecāki spēlē parasti gluži mazu

lomu. Starp vedējiem un panāksniekiem tautas dziesmas dau-

dzina arvien asu cīņu, kur ņem dalību tikai tautieša un tautietes

brāli un citi jauni tuvinieki, nevis vecais tēvs un nekādā ziņā

ne māte. Gluži tāpat līgavas pirkšanas ceremonija ir saistīta

ar kaulēšanos un visādiem senlaiku jokiem, kur atkal pirmā

loma pieder jauniem vīriešiem.

Vienā no augšā minētām dziesmiņām (3747.) bija izteikts

padoms, lai brālis klausot tēvam, un māsa mātei, kur_ mēs

redzam gluži dabīgas attiecības dzimtas locēkļu starpā. Šī
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dziesmiņa nu atkal ir iztulkota tā, ka dēli klausījuši tikai

tēvam un meitas tikai mātei, nevis tēvam, lai gan šādi uz-

skati dziesmās ir gluži sveši.

Ka tad nu gan ar šadu teoriju varētu saskaņot sekošas

dziesmiņas?

Tēva, tēva es meitiņa,

Mātes daudz nebēdāju:
Tēvs man pirka pirktus svārkus,

Saujā naudu turēdams. 5753.

Tēva, tēva es meitiņa,

Vairāk tēva, ne māmiņas:

Vairāk tēva sudrabiņa,
Ne māmiņas villainīšu. 5754.

Vairāk raudu es par tēvu,

Neka savas māmuliņas:

Mate auda, ka nbeja,

Tevs nopirka, ka skanēja. 5758.

Arī nekur pie mežoņu tautām neesmu dzirdējis šādu

duālismu monogamiskas dzimtas dzīvē, kur dēli klausītu tikai

tēvam un meitas tikai mātei. Vīriešu atšķiršanos no sievietēm

varam meklēt tikai pie tādiem mežoņiem, kur pastāv sevišķas

vīriešu biedrības un kur īstas dzimtas dzīves vairs nav.

Par mātes dzimtas liecību tur vēl mātes radu cildināšanu,
lai gan citas dziesmas turpretī slavē vairāk tēva radus. Vis-

pārīgi ņemot tomēr Barona tēvam ir taisnība, kur viņš raksta:

„Pēc tautas dziesmām mātes radi izturas laipnāk pret savas

māsas bērniem, nekā tēva radi pret sava brāļa bērniem." Šāda
izturēšanās ir tomēr viegli saprotama, jo brāli bieži sanāca

naidā tēva zemi dalot.

Uz mātes priekšrocību dzimtā aizrādot arī t. dziesmās

daudzinātais meitas pūrs, kuru dodot tikai māte, bet nekad

tēvs. Bet nu senais pūrs pastāvēja no lielas krijas lādes jeb
tīņa, kas bija pildīts jeb «pielocīts" ar dažādām apģērba dalām,

un apģērbu jau no seniem laikiem ir taisījušas tikai sievietes.

«Darināt" jeb «pielocīt" savu pūru bija pašas meitas pienākums
un pirmais palīgs viņai gluži dabīgi bija māte, nevis tēvs. Tālā

senatnē pūram arī bija maza nozīme, jo tautietis maksāja meitas

tēvam kriena naudu, kādēļ kādu lielāku mantu meita no saviem

vecākiem gan laikam nedabūja. Ja tad nu vēl tēvs dod pūram
līdz zirgu un_ratus un māte pāra govis un aitas, tad tā gan

laikam būs kāda jaunāka paraša, kura vēl mūsu dienās nav
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izbeigusies. Tur nav redzamas ne patriarchata, ne matri-

archata liecības.

Daudz vairāk kā par mātes varu tomēr tiek spriests

un prātots par «bāliņiem". Senie latvieši esot dzīvojuši rados

jeb lieldzimtās, kur zeme un visa rada manta bijusi bāliņu kop-
īpašums. Augstākā vara piederējusi bāliņu „padomei", kuri
tad savās «sapulcēs" esot «balsojuši" un taisījuši spriedumus

par visām svarīgākām rada lietām. Daudz tautas ir gan dzīvo-

jušas un arī dzīvo vēl tagad rados jeb lieldzimtās un daži

zinātnieki domā, ka tikai senai radu iekārtai sabrūkot, esot

nodibinājušās mūsu laiku viendzimtas, bet, kā jau minēts, šīm

domām ir arī pretinieki. Pavisam jauna zinātnē liekas būt tāda

parādība, ka par radu nebūtu vis valdījuši tēvi un vispārīgi
vecākie rada locekļi, bet gan tikai jaunākā paaudze. Vispārīgi

šī bāliņu valdība ir dibināta tikai ar teorētiskiem slēdzieniem.

Kā gan mēs varam runāt par «bāliņu" «sapulcēm" un «pado-
mēm", ka šie abi termiņi ir jaunvārdi latviešu valodā un tautas

dziesmās nav tiem vārdiem nekādu ekvivalentu? Tāpat par

velti mēs meklētu tautas valodā un dziesmās kādu «balsošanu"
un sapulces «spriešanu" jeb «lemšanu". Varētu jau būt, ka

«pulks" senāk būtu nozīmējis kādu sapulci, bet tas ir tikai vēro-

jums, nevis pierādīts fakts.

Tautas dziesmas pazīst tikai «teva zemi", bet par kadu

«bāliņu zemi" nekur nav runas.

Dzīvojam, bāleliņi,

Rajām savas līgaviņas,
Lai palika mūs' laikam

Teva zeme nedalīta. 3777.

īetaliņ, ietaliņ,

Brāli dala tēva zemi;
Tekam abi šņoru grieztu,
Lai paliek nedalīta. 3778.

Visa teva saime raud

Kad es gāju tautiņas;

Neraudat, tēva saime,
Neb' es teva zemi ņemu

Te paliks teva zeme,

Teva kletes atslēdziņas. 17659.

Tēva zeme tautas dziesmās nav tikai tukšs termiņš, bet

parasti vienas dzimtas nelieli lauki, kuri neretis ir ietaisīti

mežā.

Etnogrāfisku rakstu krājums
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Ko pie teva es darīšu?

Tēvam mazis novadiņis:

Es aplaidu svētu ritu

Visapkārt ganīdama. 3702.

Apal' mana tēva zeme

Ka viens vaska rituliņis;

Apaļš teva novadiņis

Kā viens vaska rituliņis;
Kad dabūja bāleliņi,

Stūru stūrus izdalīja. 3769.

Mēs redzam, ka aramā zeme ir še neliela un apaļa, ta ka

dziedātāja var ganīdama pat lopus aplaist apkārt. Šo zemi

tad ari tēvs novēl parasti vecākajam dēlam, dažreiz arī jaunā-

kajam jeb vispārīgi „mākošam".
Kungam bija, kungam but,

Dēliņam arājam;

Kundziņš pili paturēja,

Dēliņš teva novadiņu. 3748.

Es teciņus vien tecēju,

Teva zemes gribēdama;

Baliņam teva zeme,

I lēnam staigājot. 3745.

Pie vecā bāleliņa

Ka pie teva turējos:
Vecajam baliņam

Teva dots padomiņš. 3414.

Es mātei pirmā meita,
Es pastara līgaviņa.
Pirmai meitai matēs purs,

Pastaram teva zeme. 3738.

Protošam, mākošam,
Tam turēt tēva zemi. 3815

Te nu redzam, ka mazo novadu tēvs parasti atdod vienam

dēlam par īpašumu. Ja ir lielāka zeme un tēvam vairāk dēlu,
tad tēva zeme tiek dalīta, kaut arī šāda dalīšana tiek sodīta.

Pieci seši teva deli

Zemi dala raudādami. 3788

Ko, baliņi, baraties?

Gana liela tēva zeme. 3782

Daliet, tautas, teva zemi,

Kamēr augu balinos. 3776.



Etnogrāfisku rakstu krājums

12

Ko, māsiņas, baraties,
Kādas zemes jums jādala?
Lai baras bāleliņi,
Tiem jādala teva zeme. 3783.

Sabārās div ietajās,

Izšķīrās bāleliņi.

Ko, ietalas, jus dalāt?

Brāļi dala teva zemi. 3789.

kautas dziesmu latvieši nav ieraduši pie kopējas saimnie-

cības un zemi dalot, nebaidās pat no asiņainām cīņām.

Uz ežam mani kava,
Teva zemi dalīdami.

Vaiju, manu resnu kaklu,

Nepārtika zobenīts. 3793.

Uz ežiņas galvu liku,

Sargāj' savu tēva zemi;

Labāk manu galvu ņēma,
Neka manu teva zemi. 3794.

Sirsniņ, mana paciešam,
Redz' brālīti nokaujam
Vidū lauka uz ežiņas,

Teva zemi dalīdams. 3790.

Dažreiz pat tēvam dzīvojot jau manta tiek dalīta, sevišķi

ja dēls precējās jeb varbūt aiziet uz citu vietu.

Atdod tevis dēlam daļu,
Grib dēliņš sievu ņemt. 3730.

Atdod, tēvs, manu dalu,
Es pie tevis nedzīvošu. 3731,1.

Atdod, tēv, manu tiesu,

Neba manim daudz vājaga!
Vienu sieku sīkas naudas,
Ābolainu kumeliņu. 3731.

Tikai māsai, kā jau vispārīgi pie patriarchālas iekārtas, nav

tiesības mantot tēva zemi, kas pie dzimtas kopīpašuma nebūtu

domājams.

let bij man gājējai

Es nevaru lielīties;

Lai lielās bāleliņi,
Kam pieder teva ciems. 3736.
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Balinos dzīvodama,
Daudz zemītes neturēju:

Zem pūriņa, zem krēsliņa,
Zem savām kājiņām. 3733.

Bite, bite, māsa, māsa,
Ta nerieba nevienam:

Bite druvas nesliedēja,

Masa zemes nedalīja. 3773.

Tēvs dēlam tiesu deva,

Kur, māmiņa, mana tiesa?

— Tā, meitiņa, tava tiesa,

Kas tava pūriņa. 3762.

Ja tadnu māsa nemantoja tēva zemes un precējoties parasti

aizgāja „tautās", t. i. uz kādu svešu māju, pie kam „vešana" no-

tika zagšis it kā ar varu, jeb arī it kā ar pirkšanu par „kriena"

naudu, tadnu gan nav ne mazāko šaubu par to, ka „vedēji" šādu

līgavu neveda vis sev un savējiem par valdnieci, bet gan savam

nākamam vīram par darbinieci. Daudz dziesmiņas liecina, ka

pie stingras vīra mātes «vedeklas" stāvoklis nav bijis nekāds

teicamais. Lai gan vedekla nebija nekāda verdzene, tomēr ne-

kādā ziņā viņa netika pie valdīšanas par savu vīru un viņa māju.
Ja saimnieks mira, atstādams tikai tad

muižas kungam bija tiesības piesavināties māju. Šis barbari-
skais likums laikam gan ne katreiz tika izpildīts, kādēļ arī kādu
tiešu liecību tautas dziesmās par to neatrodam. Mēs tur re-

dzam, ka tēvam mirstot parasti māte -valda par māju, kamēr

nepieaug un neapprecējās kāds dēls. Ja dzimtā dēla nav, tad

meita manto tēva zemi.

Tadu tiesu kungi sprieda,

Tadu mani bāleliņi:
Tai masai tevu zeme,

Kam neviena bāleliņa. 3755.

Viena biju, viena pati

Es savai māmiņai.

Vienai man matēs purs,

Vienai tēva novadiņš. 3766.

Lai varētu zemi apkopt, meitai ka mājas mantniecei bija jā-
ņem iegātnis par saimnieku.

Es nedevu cielavām

Tevu zemes purināt
Ņemu pati iegatmti,
Purināju tēva zemi. 3834.
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Es neņemtu iegatnīša

Sava teva zemīte,

Kad redzētu bāleliņu
Šūpolēje līgojam. 3835.

legātnis, zināms, gribēja būt par pilnīgu saimnieku un ska-

tījās uz mantinieci tikai kā uz savu sievu, kuras tiesības senāk

bija stipri aprobežotas. Mantiniece, kā jau allaž vienīgais bērns

dzimtā, bija izlutināta un turējās par īsto mājas valdinieci, kādēļ
drīz vien viņai iznāca sadursme ar jauno saimnieku. Tā arī

varam saprast, ka iegātnim dziesmās nav sevišķas cienības.

Labāk butu māmuliņa

Grūt' akmeni ievēlusi,

Ne savai meitiņai

legatniti ieņēmusi. 3836.

Lai es iešu, kur es iešu,

legātņos es neiešu;

legātnim tāda tiesa,

Ka elksnim purvmala. 3837.

Eita, puiši, iegātņos,

legātnim laba dzīve:

Kalna vārti ieejot,

Leja vārti izejot. 3831.

Purvs pieder iegātnim,
Tam nav tēva tīrumiņa. 3827.

Sevišķi šāds iegātnis varēja nākt neslavā, ja jauna atraitne

pati precējās un ņēma iegātni mājā. Tādā gadījumā „tēva zeme"

nāca pavisam svešu ļaužu rokā, kas tēva radiem nevarēja būt

pa prātam. Bet ja tautas dziesmas tomēr daudzina iegātņus,
tad tādi arī bez šaubām ir bijuši un tēva brāļiem nebija nekādas

tiesības padzīt viņus ar varu. No tā nu atkal redzam, ka „tēva
zeme" patiešām piederēja tēvam un pēc viņa nāves tā likumī-

giem pēcnācējiem, bet nevis visam lielajam radam kopā. Lai

mēs ņemam kādas dziesmas ņemdami, visur mēs redzam, ka

mājā ir viens noteikts saimnieks: tēvs, dēls jeb iegātnis, pagai-
dām arī māte vai meita. Tāpat arī senlaiku rakstos mēs sasto-

pamkatrā mājā parasti vienu, un ja saimniecība ir dalīta, tad ari

vairāk saimniekus. Turpretī lielākas rada mājas bez saimnieka

nav konstatētas ne dokumentos, ne arī tautas dziesmās. To

pašu pierāda arī mūsu māju nosaukumi, kuras pa lielum-lielai

daļai ir dabūjušas savus vārdus no pirmajiem saimniekiem. Pat

tadi maju nosaukumi kā: Indrāni, Andrēni, Rencēni, Mačēni ne-
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būt neliecina, ka tajās būtu no sākuma valdījuši vairāk brāli, ne-

dalot ne zemi ne citu mantu. Tā tik ir valodas īpašība, ka māju

vārdus lieto daudzskaitlī. Tiem pretī stāv citu apgabalu

mājas vārdi vienskaitlī, p. p.: Ennēns, Elļēns, Tevainens, Ba-

bēns v. t. pr.

Neskatoties uz visu to, mēs tomēr sastopam mūsu rakstos

apgalvojumu, ka māja mūsu tautas dziesmās esot „bāliņu" kop-

īpašums. Daudz dziesmās bāliņi rīkojoties pēc sava prāta un

neievērojot ne tēva ne mātes gribas.

Tevs man deva beru zirgu,

Brāļi liedza, nevelēja;
Speru kaju staļļa durvis,
Ņēmu tēva vēlējumu. 16480.

Tēvam devu ļaunus vārdus

Par to sliktu novadiņu

Kungi prasa lielu tiesu

Niedres auga laukmala. 3821.

Ai, baltie bāleliņi,
Matēs vaļas neveļat,

Māmiņai lētprātiņš,

Drīz tautām atvēlēs.. 14839.

Šādas dziemas var sameklēt arī vairāk, bet es viņās tomēr

neatrodu ne brāļu varas, ne arī tēva ierobežotas tiesības. Es

neredzu tur arī kādas liecības par tālāko senlaiku dzīvi. Pē-

dējā dziesmiņā tautietis bildina tautietes tuviniekus un pirmajā
tautiete paģēr zirgu no mājas pūram līdz. Māsa stingri turas

pie tēva vēlējuma un nemaz neievēro brāļu lieguma. Pēdējā

dziesmā nav īsti zināms, vai mātes vēlēšana tiks atcelta un vai

šāda atcelšana arī patiešām būtu māsai pa prātam. Otrā dzie-

smā tautietis žēlojas, ka „kungi prasa lielu tiesu" un ka tēvs tam

atstajis_ „sliktu novadu". Ari šādas lietas nav meklējamas tālā

senatnē, un arī viņas nerunā patriarchatam pretī. Dziesmas
allaž nostāda pirmā vietā tēvu, otrā māti, trešā dēlus, sevišķi

vecāko brāli, un tur mēs skaidri redzam kādas pakāpes pastā-

vējušas dzimtas locekļu starpā.

Runa tevs, runa mate,

Runa pieci bāleliņi;
Manis vienas nevarēja

Tautiņām pierunāt. 14997.

Tevs, māmiņa gan velēja,
Bāleliņi nevēlēja. 15061.
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Ne dos manis tevs, māmiņa,

Ne vecāki bāleliņi. 15120.

Šādi piemēri vien jau apgāž hipotēzi par tādu nedzirdētu

un nedabīgu dzimtas iekārtu, kur dēli būtu valdījuši par saviem

vecākiem. Drīzāk turpretī var pārprast kādu citu tautas dzie-

smu savādību, ka brāli it kā vairāk gādātu par savām māsām

nekā tēvs. Šī savādība dibinās uz diviem svarīgiem pamatiem.

Senos laikos, kad vēl nebija ne kārtīgu tiesu ne baznīcas laulī-

bas, brāļu pienākums bija aizstāvēt dzimtas tiesības ar savu spē-
ku un veiklumu. Tādēļ arī brāli aizstāv māsu nevien precībās,
bet arī vēl tautās dzīvojot, jo tēvs tam nolūkam bija par vecu

un nespēcīgu. Arī vecai dzīves iekārtai beidzoties, brālis vēl

paliek kā māsas goda aizstāvis un gādā par neprecētās māsas

rotas lietām. Tā kā tēvs bija piespiests gādāt par visu dzimtu,
tad būdams vēl nomākts ar muižas nodevām, viņš nevarēja tē-

rēt naudu par meitas rotas lietām. Brālis turpretī pelnījās gan

ar kādu bandu tīrumu, gan ar zirgu audzēšanu un pārdošanu,

gan arī ar medību, sevišķi zvēru ādām, kādēļ viņam drīzāk at-

lika brīva nauda. Tādēļ māsa tik labprāt daudzina savu brāli,
kas nebūt nenozīmē kadu cienības trūkumu pret tēvu,

Ribet rīb, neskanēja, —

Tēva vaina, ne māmiņas:
Mate kurpes šūdināja,
Tevs nepirka sudrabiņu. 5722. 16606.

Bagātie braleliņi,
Ko jus man iedevāt?

Teva kaltu timt' vēžu,
Mātes austas vilnainītes. 16578.

Gādājiet, bāleliņi,
Nav man tēva gādātāja,
Gādājiet brūnus svārkus,
Pie baltas vilnainītes. 5634.

Ja tad nu brālis patiešam gada par masas rotu, tad viņš
dabū arī pelnīto atzinību.

Galviņ' mana nepanesa

Dzeltano vizuhšu:

Rīga pirka div braliņi,
Viens otram spītēdami. 5636.

Man bij' viena villainīte

Ozoliņa smaguma;
Vēl dzīrās bāleliņi
Stūros kalt' sudrabiņu. 5675.
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Smilga auga atmata,
Es savos brālīšos;

Smilga rasu nepanesa,

Es brālīšu sudrabiņu. 5745.

Biežāki tomēr tautiete soda sīksto brāli, kas nepirk cerēto

rotu.

Es vidu, es vidu

Ar vītola vaiņadziņu.
Protat kaunu, bāleliņi,
Liedinat sudrabiņa. 5882.

Kam deviņi bāleliņi,
Valkāj' vara vaiņadziņu;

Man tas viens bāleliņš,
Es valkāju sudrabiņa. 5934.

Pieci brāļi, viena masa

Auzu salmu vainadziņš;
Piecas māsas, viens bāliņš,
Visām saru vaiņadziņi. 6044.

Ko tie man laba dara,
Tik bagāti bāleliņi?
Raudādami naudu skaita

Vienam zīļu vaiņagam. 5951.

Nekur mēs neatrodam izteiktas tādas domas, ka brāļi būtu

pārāki par tēvu un māti un ka viņi būtu kādas kopējas zemes

īstie saimnieki. Līdz pēdējam laikam nebija arī šaubu par to,

ka „bāliņš" ir tikai „brāļa" pamazināmais vārds. Jau fī. Ādolfi

raksta savā latviešu gramatikā no 1685. gada: „Brahlis, ein

Bruder, Brahlulis, ein Bruderchen, Brahlulitis, ein klein Brūder-

chen, oder auch Bahliņsch, Bahluliņsch, ein gar klein Brūder-

chen." (28. 1. p.). To pašu vēl apliecina J. Lange savā latviešu

vārdnīcā, G. F. Stenders savā gramatikā un tādu pašu bāliņa
nozīmi J. Liepiņa konstatē arī jau pie G. Manceļa (I. M. Mēneš-

raksts, 1921. g. 543. 1. p.). Tālāku paskaidrotas šīs domas atro-

dam A. Veliga (Arnold Wellig, 1828.) publicētās agrāk mirušā

Ch. Hardera piezīmēs pie Stendera latviešu vārdnīcas: „ln
bahliņsch, bahluliņsch, bahlulitis, ist das r nur der kleinen

Kinder wegen ausgelassen. Es vvāre daherkaum m die Būcher-

sprache aufzunehmen." Tā tad visi ievērojamākie 17. un 18.

gadu simteņa latviešu valodas pratēji atzīst, ka „bāliņš" ir pa-

mazināmā forma no „brāļa", un Harders vēl pieliek izskaidro-

jumu, ka „bāliņš" radies kā mīlināms vārds bērnu valodā. Šīs

ziņas minētie valodas pratēji gan būs smēlušies no pašas tautas,
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kura 17. un 18. gadu simtenī būs vēl loti labi pazinuši seno

valodu un vecās dziesmas. J. Endzelīna un K. Mūlenbacha

Latviešu gramatikā (1907. g. 46. §) ir izskaidrots, ka „bāliņš"
esot cēlies

„vieglākas izrunas dēļ" no „brāliņa", tāpat kā „otaļa"

„otralas'\ Bet tā kā mums vairāk šādu piemēru nav, tad vēlākos

rakstos J. Endzelīns, kā liekas, pieslienas augšā minētajam flar-

dera izskaidrojumam.

Atceros, ka jau ģimnāzijā mācīdamies tiku kur lasījis, ka

„bāliņš" esot radniecīgs ar kādu sanskrita vārdu un tādēļ esot

šķirams no brāļa. Plašāki šo ideju attīsta prof. J. Plāķis savā

rakstā: „Bāleliņi un tautas" (Burtnieka pūrs 1., 83.—122. 1. p.).

„Bāliņš" esot rada ar sanskrita vārdu bālas, bērns, un

krievu balo v c ņ, luteklis, un nozīmējot „visus tuvākos

radus" (106. 1. p.). Turpat sastopam arī sekošo gluži pareizo

piezīmi: „Dzīvā tautas valodā vārds „bāliņš", „bāleliņš" vairs

nav sastopams; vienīgi viņu atrodam tautas dziesmās, pamīšu

lietotu ar vārdu „brālis", „brālītis", „brāliņš" (88. 1. p.). Pie

rakstniekiem šie uzskati ir palikuši ļoti populāri, bet man nav

zināms, vai tiem piebalso arī kāds cits valodnieks.

Vecais Barona tēvs, kas visas mūsu tautas dziesmas ir

kārtojis pēc dzimtas dzīves, un tā tad vislabāki pazīst tautas

dziesmās tēloto latviešu dzimtu, runā tikai par patriarchālu
iekārtu, kur tēvs stāv dzimtas priekšgalā. Arī es no savas

puses varu šiem uzskatiem tikai piebalsot. Ja nu šādas lietas

gribēja noliegt un pierādīt, ka zeme senāk bijusi nevis „tēva

zeme", bet „bāliņu" kopmanta, tad vajadzēja arī atsaukties uz

skaidriem un gaišiem faktiem. Bet ja nu „bāliņš" dzīvā tautas

runā nav sastopams un tautas dziesmās tiek lietots tāpat kā

„brālītis", tad šo vārdu šķiršana iznāk tikai mākslīga. Te nu

tiek iebilsts, ka daudz dziesmas nepārprotami liecinot, kd

bāliņš neesot māsas miesīgais brālis: Šo gluži dabīgo brāļa

nozīmes attīstību neviens arī nav gribējis noliegt. Ikkatrā man

tuvāk pazīstamā valodā par brāli var saukt nevien miesīgu
brāli, bet ari tuvu radinieku, labu draugu un kopējas biedrības

locēkli. Visas šādas nozīmes ir latīņu vārdam „frater", kamēr

seno grieķu „phratēr" jau ir zaudējis brāļa nozīmi un apzīmē
tikai vairs fratrijas locekli. Tādu pašu brāļa vārda semaziolo-

ģiju atrodu arī ķīniešu un altajiešu valodās. No otras puses

nevaru atcerēties neviena gadījuma, ka kādā valodā būtu vecs,

vienkāršs un kopējs nosaukums visiem tēva jeb mātes radiem.

Ja nu tautas dziesmas sauc par bāliņiem jeb brālīšiem visus

tuvus radiniekus, tad tā ir gluži kārtīga parādība katras tautas

dzejiskā un draudzīgā valodā; bet ja „bāliņš" būtu šķirams
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no «brālīša" un nozīmētu tikai rada gabalu, tad tas būtu izņē-

muma gadījums, ko nu vajadzētu sevišķi motivēt. Mātes dzimtā

šādu „bāliņu" priekšgalā stāvētu vai nu īstie brāļi, vai arī mātes

brāļi, ja pēdējie vēl nebūtu atšķīrušies, pāriedami uz citām

dzimtām. Tautas dziesmās turpretī šķiro brāļus jeb bāliņus
tikai jpēc pātriarchālas dzimtas kārtības.

Rīga dimd, Rīga dimd,
Kas to Rīgu dimdināja?

Tai masai puru kala,
Kurai treju brāleliņu:
Teva brāļi, matēs brāļi,
Viņas pašas īstais brālis. 16626.

Man trejādi bāleliņi,

Trejad' puru kaldināja.
Tēva brāļi dzelzim kala,

Matēs brāļi sidrabiņu;
Manas pašas bāleliņi

Zelta vaku liedinaja. 16624.

Es neiešu tautiņas

Bez trejādu bāleliņu:

Teva brāļa, matēs brāļa,
Man' īstā bāleliņa. 18037.

Es neietu tautiņas
Bez trejādu baleniņu:
Tēva radi, mātes radi,

Mani paši īstenieki. 18038

Kā patriarchālās dzimtas locekļus uzskaitot, pirmā vietā

arvien nostāda tēvu, tāpat ari daudzinot brāļus plašākā vārda

nozīmē, tēva brāļus vienādi sauc pirmos, kamēr īstie brāļi, kā

jau jaunākās paaudzes piederīgie, allaž seko pēc mātes un viņas

brāļiem. Šāda patriarchāla dzimta pilnīgi saskan ar radu tautu

dzimtas iekārtu pie latviešu kaimiņiem.

Ja nu „bāliņš" būtu cits vārds kā „brāliņš" un „brālītis",
tad vajadzētu uzrādīt šo vārdu arī nemazināmā formā „bāls".
J. Liepiņa pieved tikai vienu dziesmu ar šādu vārdu:

Šūpojam, auklējam

Tos mazos balehn's!

Kad tu ba 1 i uzaudzis,
Būs tie tautu rājējiņi. 1886. v.

Pie šas dziesmas viņš pieliek šadu gluži pareizu izskaidro-

jumu: „Bet visi varianti bāli vietā dod lieli, un iekams

192*
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neesmu atradis vārda bāls „bāliņš" vēl kur citur, man šķiet,
ka b ā 1 i te Taikam cēlušies caur pārteikšanos vai caur pārrak-
stīšanos, kā drukas kļūda, vai arī kā acumirkļa jaundarinājums."
Es no savas puses neturētu šādu tikai vienreiz sastopamu vārdu

par pierādītu arī tad, ja „bāli" še gluži nešaubīgi nozīmētu

bāliņus. Arī rituma dēļ tautas dziedātāji neretis saīsina. garus

vārdus, p. p.: žaga (žagata, 2693., 3.), brūkle (brūklene,

9659.), t_a v t'š a (tautieša, 10036.), miests (miestiņš, 19784.;

šis piemērs gan liekas tīši sagrozīts) v. t. pr.

„Balis" esot sastopams šādas tautas dziesmas:

Lej, balī, tīru zeltu,
Projām iešu, nedzīvošu. 9407., 3. v.

Kur, bali, acis liki,
Kad tu gāji lūkoties? 21256.

Vai, bah, ta tev bija

Teicama matēs meita? 21381

Bet „bah" taču ir dialekta vokatīvs, kas atbilst rakstu valo-

das formai „bāliņ".

„Latvju Daiņu" pirmā sējumā Barona tēvs nav vēl apzīmē-

jis šādu vokatīvu ar garuma zīmi, kādēļ tur sastopam arī šādus

piemērus:

Nac, bali, radi man,

Kura tava līgaviņa! 281., 7.

Bāli, bāli, netec kājām!
Kumeļš stallī baltām kājām! 3422.

Bet tas jau ir vecās ortogrāfijas trūkums, nevis kāda valo-

das savādība, kā jau ari gluži pareizi ir aizrādījis J. Liepiņa.!
Sekošā dziesmiņā „bāliņš" nozīmējot dēlu:

Es to savu bāleliņu

Trīs gadiņi klēpi nesu;

Šodien dzima kumeliņš,

Tūliņ tek kājiņām. 3020.

_J. Liepiņa par to izsakās tā: „Te_esot runa par seno parašu

zīdīt bērnus līdz otram un trešam dzīvības gadam. Bet ka ari

māsas auklējušas savus mazos brāļus, par to taču skaidri

liecina dziesmas 1878—1889." Vēl jau mūsu dienās vecākā

meitene ir parasti mazāko bērnu auklētāja, kamēr māte ir aiz-

ņemta savā saimniecībā. Un „klēpī nešana" jau nozīmē auklē-

šanu, nevis zīdīšanu.

Ka „baliņš" ir jnasai brālis un mātei dels, to vislabaki pie-
rada sekošie piemēri:
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Tec teciņus, māmuliņa,
No druviņas setiņaje,

Tavs dēliņš, mans baliņš
Gauži raud šupulaje. 2094. v.

Pieci brāļi, viena masa,

Pirk vaiņagu raudādami;
Ka, baliņi, es neraudu,

Piecus kreklus velēdama. 6046., 2.

Līdz šo dienu mātei dēls,
īj masām bāleliņš;

Nij nu vaira mātei dela,

Nij masām bāleliņa. 27727.

Pēc visiem šādiem faktiem gan vairs laikam nevarēs šķirt

„bāliņu" no brāļa. J. Liepiņa ir arī ļoti pareizi un plaši aizrādījis

uz tiem valodas vēstures šķēršļiem, kas kavē bāliņu tuvināt

sanskrita vārdam „bālas" un kfievu vārdam „6ajioßenb."

Valodnieki, kā augšā minēts, jau sen ir pierādījušu ka uz

indo-eiropiešu pirmvalodu var attiecināt ļoti daudz
_

tēva radu

nosaukumu, kamēr mātes radiem tādu trūkst. Jau šī pirmtauta
devusi savus vārdus vīra tēvam un vīra mātei, bet sievas tēva

un sievas mātes nosaukums nav tur konstatēts. Šo vārdu

starpā nav arī pie mātes filiācijas tik svarīgā mātes brāļa, bet tā

vietā ir tēva brālis, kas šādās dzimtas iekārtās bija gluži lieks.

Pie tādiem pašiem veciem vārdiem.vēl pieder dieveri, jeb vīra

brāļi, māsīcas jeb vīra māsas un ietaļas jeb brāļu sievas. Tur-

pretī tikai vēlākos laikos ir radušies savi nosaukumi sievasbrā-
lim, sievas māsai un māsu vīriem jeb ķeluvaiņiem. Pēdējo
vārdu latvieši ir laikam no igauņiem aizņēmušies (igauniski

kāli, lībiski, kāļu, somiski kā 1 y). No tā nu varam vērot,
ka tēva radi būs dzīvojuši turpat tuvākā apkaimē, kamēr mātes

un sievas radi, kā arī meitas vīrs ar saviem radiem, būs atra-

dušies tālāku projām.

Valodniecība nerunā par labu arī lieldzimtām, jo trūkst

starp visvecākā slāņa saknēm sevišķu nosaukumu vecāku

vecākiem, bērnu bērniem un brāļu bērniem: Nav arī pēc
vecām rakstu liecībām pierādīts, ka senie grieķi, romieši, ķelti
un ģermāņi būtu gluži parasti dzīvojuši tikai lieldzimtās. Ķelti,
kā vēro, esot parasti dzīvojuši mazdzimtās. Par citām indo-

eiropiešu tautām mums vai nu pavisam nav senlaiku rakstu

ziņu, vai arī tur trūkst tuvāku aizrādījumu par dzimtas iekārtu.

Tuvāku neapskatīts nu vēl n palicis jautājums, vai senie

ktviešļ dzīvojuši lieldzimtās, jeb mazdzimtās. Jau raksta

sakumā tiku aizrādījis, ka mūsu laiku zinātne vairs neuzskata
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lieldzimtu par vienīgo un vecāko dzimtas pamatu. Ari pie

Sibīrijas mežoņu tautām, kuras es pats tiku novērojis, neatradu

kādu stingri noteiktu lieldzimtās kārtību. Goldi pie Amūras

gan parasti dzīvo lieldzimtās, bet nav viņiem kāda patriarchāla
tēva jeb vecākā priekšgalā un atsevišķo dzimtu savstarpīgie

sakari ir diezgan vāji. Dažas dzimtas arī atšķiras no ciema un

dzīvo savrup. Tāpat ari par senlaiku tautām mēs zinām, ka

starp lieldzimtām allaž dzīvojušas arī kādas mazdzimtās, kamēr

citām tautām taisni patikusi mazdzimtu iekārta.

Latvieši, kā zināms, dzīvo parasti viensētās, un kur arī vēl

ir uzglabājušies ciemi, tur tomēr zeme ir izdalīta. Jau no 13.

gadu simteņa vecie raksti liecina, ka latvieši gribējuši dzīvot

katra dzimta par sevi, nevis kopā lielos ciemos, kā kaimiņu
tautas. Arī augšā minētajās tautas dziesmās mēs jau dzirdējām
cildinām apaļo „tēva zemi", kuru atkal manto dēls. Ja zeme

ir pietiekoši liela un dēlu ir vairāk, tad „tēva zeme" tiek „stūru

stūros" sadalīta. Šādi fakti vien jau liecina par viensētām, kur

dzīvoja mazdzimtās, kamēr par lieldzimtām pie seniem latvie-

šiem trūkst mums pat teorētisku pamatu.

Neskatoties uz visu to tiek tomēr apgalvots, ka senie lat-

vieši esot dzīvojuši lieldzimtās, kuras esot sauktas par saimēm.

Gluži pareizi ir sapratis saimes nozīmi J. Plāķis, rakstīdams:

„Šāds patriarchālās ģimenes raksturs mēdza būt latīņu „familia"
un liekas ari latviešu saimei" (117. 1. p.). Tikpat pareizs ir

viņa spriedums par lieldzimtu pie seniem latviešiem: „Latviešu
chronikās atrodamas vietas, kas aizrāda, ka šādas parādības

nebijušas svešas arī seniem latviešiem, tikai no tautas dzie-

smām mēs tādu ainu nedabūjam" (117. 1. p.). Ari Barona tēvs,
labākais dzimtas dzīves pazinējs tautas dziesmās, nepiemin

nekādas lieldzimtās tautas dzejā. Latviešu saime pēc nozīmes

bijusi tāda pati kā latīņu „familia" un krievu „semja" un nozī-

mējusi dzimtu kopā ar kalpiem. Tā tad arī saimnieks iznāk

gluži dabīgi par saimes galvu un saimniece par viņa tuvāko

palīgu.

Kādas tad nu bijušas tās saimes, kas dzīvojušas senajā
latviešu sētā? Zviedru revizijas rakstos no 1630. gada par

Raunu, Smilteni un Ēveli es atrodu katrā mājā tikai it kā vienu

saimnieka dzimtu pieminētu. 18. gadu simteņa rakstos mājā
skaita parasti 7—lo dvēseles, tikai retumis vairāk jeb mazāk. Ja

dažās mājās ir desmitim dvēseļu, tad tur arvien ir vairāk saim-

nieku, kas skaidri liecina par zemes dalīšanu. Tā tad senās

maju saimes kopā ar vecīšiem, bērniem, puišiem un meitām

pastāvējušas parasti no 7—lo dvēselēm. Te nu vis nav jā-
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meklē vairāk dzimtas kopā, bet gan ir jābrīnās, ka saimnieku

dzimtas bijušas tik mazas. Jādomā, ka lielākas saimnieku

dzimtas bērni nav laikam visi palikuši mājā, bet gājuši pelņā

vispirms par ganiem un vēlāku arī citos darbos.

Šādu pašu saimes skaitu varam vērot arī pēc tautas dzie-

smām. Tā, par piemēru, pie kulšanas ņēma dalību visi saimes

strādnieki, tāpat vīrieši, kā sievietes. Pilnā saimē dziesmas

daudzina parasti piecus, sešus kūlējus.

Ai, rijiņu, man' rijiņu,

Pieci, seši kūlājiņi. 28792.

Pieci, seši riju kūla,
Viens mālīti ritināja. 28766.

Rijiņai, platsparnei,

Pieci, seši kulejiņi;
Maltuvei, gludgalvei,
Divi jaunas malējiņas. 28781.

Jau augšā ir minēts, ka par saimnieku parasti min tēvu, bet

ja tāda nav, tad tomēr saimnieks ir tikai viens, vai nu dziedātā-

jas brālis, vai arī kāds tautietis.

Kam tie tadi klaji lauki,
Kam kuplie ozoliņi?
Tie bāliņa klaji lauki,

Kunga kupli ozoliņi. 3689.

Ai, tu mana brāļa seta,

Tik cēlā vietiņā! 3677.

Kam tie lieli rudzu lauki,

Ka ūdeņi līgojas?
Tie manam baliņam,

Kas launagu negulēja. 28012.

Kam tie lieli rudzu lauki,

Ka ūdeņi līgojas?
Ta puisīša rudzu lauki,
Kas ņems sievu šoruden. 28013

Kam tie mieži līdumā,
Kam tās rozes maliņā?
Brāļam mieži līdumā,
Masai rozes maliņa. 28226.

Daudz dziesmās ir tomēr runa, ka māsa dzīvo „bāliņos",
kuriar savu zemi un neretis gādā ari par māsas rotu, kaut gan

biežāki luko tikai to izstrādināt; bet arī šādās dziesmās nav

mums nekādu liecību, ka šie bāliņi būtu kādas kopējas zemes
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gluži vienādi un pilntiesīgi līdzdalībnieki. Tēvs šādos gadī-
jumos var varbūt stāvēt brāļu pusē pret māsas lepnību, jeb arī

būt jau vecs un mājas vadīšanai nespējīgs cilvēks. Ja tēvam

mirstot zeme, ēkas, lopi un darba lietas nebija izdalītas, tad

brāļiem gribot negribot vēl dažu labu gadu bija jādzīvo kopā.
Beidzot, ja māsa nebija aizgājusi „tautās", tad tautas dzejas
valodā viņa gluži vienkārši dzīvoja „bāliņos", ar ko vēl nebūt

nav teikts, ka visi brāļi būtu dzīvojuši vienā pašā mājā.

Tāpat kā sētā daudzina tikai vienu saimnieku, tā arī mājas

darbus vada tikai viena saimniece: sieva, māte vai māsa. Pēc

šādas saimnieces vēl drīzāk varam vērot šķirtu zemi un saimi

nekā pēc saimnieka. Vislabāki šo vienu saimes ēdinātāju var

redzēt dziesmiņās par malšanu rokas dzirnavās.

Stājies pati, māmuliņa,

Pie lielo dzirnaviņu,
Kam atdevi tautiņām
Lielāko malejiņu. 8221.

Kā tu redzi, tā tu dari,
Mana balta māmuliņa;
Ja tu vari viena malti,

Raidi mani tautiņas. 14917

Maltin malu sveši mati,

Kas mals mani māmuliņi? 26664

'Ai, bāliņu, man' bāliņu,
Luko citu malejiņu:
Es tavēja malējiņa,
Man' vedīs tautiņas. 7925.

Viena malu bāliņos,
Atkal viena tautiņas;
Maz' atstāju sav' .māsiņu,
Maz' atradu masīciņu. 8262.

Kaut ari dziesmas nereti ir runa par vairāk malējam, tad

tomēr parasti viņas strādā vienā pašā nelielā saimniecība.

Es neiešu viena maltu,

Es neesmu ieradusi;

Ja nenāks māsīciņa,

Vesšu pašu delu mati. 22501.

Želabiņu nevarēju,
Viena mana līgaviņa;

Ni iet māte pati maltu

Ni sūt' meitu palīgā. 22541. cf. 8191.
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Sudrabota man' māsiņa,

Pazeltīta līgaviņa,

Negrib viena, ne otarā

Dzirnaviņu ritināt. 8223.

Man upīte sētmālī,
Man gosniņas nedzērušas:

Veca mana māmuliņa,

Slinka mana līgaviņa. 26884.

Nedomā, dēlu māte,

Ka es viena maltu iešu. 23225.

Ko tu raudi, kas tev kait,

Mana jauna līgaviņa?

Vai saimīte tevi rāja,

Vai raj mana māmuliņa?
Ja saimīte tevi rāja,
Es saimīti pašu rāšu;
Ja rāj mana māmuliņa,
Es nevaru ko darīt. 26865

Tadeļ ari jauna tautiete prasa savam tautietim, lai tas ņem

kalponi mājā, kas viņai palīdzētu malt.

Kad, tautieti, mani ņēmi,

Ņem papriekšu kalponīti:
Viena maltu es neiešu,
Tev būs kauns palīdzēt. 10004.

Par malējām še top daudzinātas tikai mate, meita un dela

sieva jeb vedekla. Pēdējā kā jaunā saimniece ir pirmā malēja,

kuras pirmā palīdzētāja ir māsīca jeb vīra masa. Spiest pie

malšanas vīra māti jeb „bāliņos" savu māti, nav pieklājīgi.
Lielum-lielā dziesmu daļa apdzied taisni šādu mājas kārtību.

Kā lai nu gan šādu saimi varam iztulkot par lieldzimtu, kas

pastāvējusi no daudz mātēm, meitām un vedeklām vienā pašā
saimniecībā?

Jaunajam saimniekam, zināms, varēja būt nevien vairāk

māsu, bet arī brāļu, kuri ilgāku jeb īsāku laiku varēja palikt

pie vecākā brāļa tēva sētā. Tādā ziņā vienā mājā varēja būt

ari vairāk ieteres jeb ietaļas, kuras dēlu māte sauca par vede-

klām jeb jaunuvēm. •

Droši gāju, nebēdāju,

Lielajos dieveros,
Zinu savu lenu pratu

leterēm saderēt. 21839.
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Vecākas ietaliņas,
.Cita kult, cita malt;

Es jaunāka, es vieglāka,
Es ar guni namiņā. 23902.

Ir manos bālinos
Daudzi jaunu ietalinu. 23650.

Ik dieniņas dēlu māte

Rāja savas jaunuvītes. 23289.

Dēlu māte cēlusies

Dod ar duri stendere,
Lai trūkās vedekliņas,
Kur kurā gulējusi. 23232.

Visbiežaki tautas dzejnieki dzied par divām ietajam viena

mājā.
lesim abas ietentes

Pie grūto dzirnaviņu,
Nedosim kalponēm
Matēs austas villaimtes. 7985.

Māte veda vedekliņu,
lesaveda ietalinu:
Dienu katra maltu gāja,
Dienu katra namiņa. 22521.

Retumis daudzina arī trīs ietaļas.

Mes bijām trīs ietalas,

Bet mēs mīļi dzīvojām:

Viena kult, otra malt,

Treš' ar guni namiņa. 23817.

Piederēt piederēja

Trīs ietaļas tautiņas.
Divas gāja druviņā,

Treša nesa launadziņu. 23835.

Šada saderība liekas tomēr but liels retums, jo parasti ieta-

ļas drīz vien sastrīdas un gādā par mājas dalīšanu.

Vedeklām nederēja

Trīs ratiņi istabā. 23692.

Sasabāra div' ietaļas.

Rīta ganus vadīdamas. 23854.

Div ietaļas dalījās
Ap udeņa vācelīti. 23865.

Div māsiņas nesader

Vienā tautu istabā. 23855. 23857.
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Tautu meita, lielsirdite,

Izšķir manus bāleliņus. 23850.

Sasabara ietaliņas,

Izšķīrās bāleliņi. 23679.

Bargajām ietajām

Katrai sava istabiņa. 23678.

Domājas māmulīte

Jaunuviti pārveduši;

Pārveduši pušenieci,
Vecu kaktu dalītāju. 23242.

Ai, māršiņas, ietaliņas,

Kādus darbus jus dariet?

Jus cepiet divas maizes,
Šķiriet manus bāleliņus. 23664.

Piecas ietaļas kopa tiek jau tikai vairs pa jokam minētas.

Mātei piecas vedekliņas,
Pati dzirnas ritināja. 23303.

Bēdas, bēdas tai māmiņai

Kam bij .piecas jaunuvites:

Visas piecas jaunuvītes
Ved māmiņu slīcināt. 23198.

Tēva zemi varēja vēl uzturēt nedalītu, kamēr vecāki, vis-

maz māte, bija dzīvi. Arī paši brāļi nevarēja tik drīz izmērīt

zemi, sacelt ēkas, ienākties lopus un mājas lietas. Tādos ga-

dījumos visiem strīdiem par spīti ietaļām bija vēl jādzīvo kopā

vienā sētā. Bet nav mums nekāda pierādījuma, ka šāda kop-

dzīve būtu turpinājusies uz visu mūžu un ka visa tauta būtu

dzīvojusi lieldzimtās, lai ari dažreiz diezgan daudz dzimtas pie-

derīgo turas kopā.

Ej papriekšu, māmuliņa,

Pļaviņa sienu grābt,
Tad ies deli, tad vedeklas,
Tad ies znoti kaudzi mest. 28616.

Nav nekāds brīnums, ka mātei dzīvojot, dēli ar vedeklām

vēl dzīvo pie mātes tēva sētā. Talkās un pie siena pļaušanas
varēja ierasties arī citi tuvinieki. Pļavas, kas neretis pastāv

no dažādāmaparām un tīrīkļiem tālos purvos, ir grūti šķiramas,
kādēļ arī vēl mūsu dienās sastopam tādas kopu pļavas, kuras

par vairāk paaudzēm ir uzglabājušās nedalītas. Senāk šādas

nedalītas pļavas gan piederēja pie dienas kārtības. Pļavu ari

ir vieglāki nopļaut kopējiem spēkiem un vēlāk izdalīt gatavo
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sienu. Pēdējais piemērs tomēr neliekas būt reālas dzīves tēlo-

jums, bet gan apdziedamā dziesma, kur izzobo māti, kurai pašai

jāiet lauku darbā, lai gan viņai ir daudz dēlu un meitu. Laikam

gan tikai šāda joka dēļ bija še znoti vajadzīgi, jo pēdējie taču ne-

pārgāja uz sievas tēva māju, ja tam bija pat vēl vairāk dēlu

mantinieku.

Visvairāk tēva zemes dalīšanu nosoda māsa, kurai uz to

bija arī savi svarīgi iemesli. Pirmkārt pati viņa dalīšanā ne-

varēja ņemt dalības, un otrkārt ari brāļi parasti turējās kopā,
kamēr nebija precējušies. Tā tad īstās zemes dalītājas bija
ietaļas jeb brāļu sievas, kurām ari citādi izcēlās strīdi ar māsī-

cām jeb vīra māsām. Pēdējām tādēļ patīk cildināt dieveru sati-

cību un lepoties, ka viņas varētu labi satikt ar daudz vīra

brāļiem. Tautas dzejas valodā daudzuma vietā sastopam

„deviņus", kādēļ arī dzied par „deviņiem dieveriem" un „devi-
ņām ietaļām".

Tīšam gāju, nebēdāju,
Deviņos dieveros. 23800., 3.

Edz kur labi, edz kur labi

Deviņas ietaļas:
Devītā ntiņa

lelīgoju maltuvē. 23729. 10877-8. 9563.

Arī šīs „deviņas ietaļas" ir iztulkotas visā nopietnībā, it kā

patiešām deviņas dzimtas būtu dzīvojušas vienā sētā un turē-

jušās vienā kopējā saimniecībā. Tā nu būtu jāpieņem, ka div

jeb trīs brāļi nav varējuši sadzīvot tēva sētā kopā, bet deviņi

brāļi turpretī dzīvojuši apbrīnojamā saticībā. Deviņi brāļi
vienā dzimtā jau paši par sevi ir liels retums (sal. 23541.), bet

grūti ir mums iedomāties, ka visi deviņi brāļi apprecējās, paliek
tēva sētā un atrod arī tādas sievas, kas labi satiek. Ja arī to pie-

laižam, tad vecākajam brālim jau varētu būt meitas malējas,
kad precējās jaunākais brālis. Pavisam nav ticams, ka viena

malēja „devītā rītiņā" būtu varējusi samalt miltus veselām

deviņām dzimtām ar bērniem, jo ļoti grūts uzdevums jau bija
malšana vienas dzimtas vajadzībām. Par dzīves īstenību taču

nevaram pieņemt dzejiskas hiperboles, brīnišķīgus salīdzināju-
mus, apsmiekla dziesmas un citas līdzīgas lietas.

Runājot par seno latviešu dzimtu, nevaram paiet garām ari

tam tautas dziesmām (13234.—41.), kurās it kā brālis precētu
savu masu. Šī savādā „ieraša" ir iztulkota gan par ļoti vecu,

gan ari pārnesta uz debesim dabas spēku zimbolu nozīmē.

J. Plaķis ir pirmais nācis uz gluži pareizām domām, ka brāļi
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un māsas še ir ņemami šo vārdu plašākā nozīmē (109—112. 1.

p.). Arī māsas vārds visās valodās nozīmē ne tikai miesīgu jeb
īstu māsu vien, bet arī vispārīgi tuvu radinieci un draudzeni.

To var pierādīt katras tautas dzejiskā un familiārā runā un to

pašu nozīmju dažādību mēs sastopam mūsu tautas dziesmās.

Mes bijām ciema meitas,

Mēs māsiņas saucāmies. 6515., 4.

Ai, māsiņa, brāļa sieva,
Līdz pūriņu darināt. 1833., 4.

Vecos laikos, kad senās radu attiecības vēl nebija aizmir-

stas, tuvinieki vēl daudz biežāki saucās viens otru par brāļiem
un māsām. Kad zemes vēl nebija trūkums, tad ari radi parasti

dzīvoja tuvākā apkaimē un pastāvīgi satikās savā starpā.
Jaunākos laikos ļaudis sāk vairāk izklīst pa pasauli, radi satie-

kas retāki un senās patriarchālās ierašas tiek arvien vairāk

aizmirstas. Tādēļ arī brāļu un māsu nosaukumi tautas dzejā
mums jau ir palikuši svešādi.

Tās pašas domas par seno latviešu dzimtu jau ir izteicis

Barona tēvs „Latvju dainās" (L, 488.—493.), bet tikai ar īsiem

vārdiem un nedaudz piemēriem. „Bāliņus" viņš uzskata par

„kopvārdu, ar kuru apzīmēja tuvākos radiniekus", kamēr par

„tautām" dēvējuši „svešus ļaudis". Bet tā kā Barona tēvs to-

mēr nekur īsti nešķir „bāliņus" no brāļiem, tad nevar vi-

ņam arī pārmest kādu nepareizību. Pievedot dziesmas par

precēšanos dzimtas locēkļu „brāļu un māsu starpā" (111., 1., 105.

1. p.), viņš gan laikam par daudz ir uzticējies rakstiem par sen-

laiku precībām starp tuviniekiem, bet pašās dziesmās viņš atkal

nebūt nešķir brāļus no bāliņiem. Pēc manas pārliecības, tas

dara dziesmu krājumam tikai godu.
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2. Seno latviešu māja

Nevien vecā Rīmju chronika (2993.-6.), bet arī B. Rusovs,
D. Fabricijs un citi vecie vēstures rakstnieki liecina par lieliem

mežiem senajā Baltijā. Daudz tagadējo māju un muižu vietā

senāk bijuši meži, un arī toreizējām laužu nometnēm bijis daudz

mazāk tīrumu, noru, kailu ganību un pļavu nekā mūsu dienās.

Ļaudis senos laikos pārdevuši daudz mazāk zemkopības un lop-
kopības produktu, maksājuši mazāk nodokļu un arī paši pirkuši
mazāk preču. Turpretī daļu no pārtikas, apģērba, apava un

pārdodamām precēm viņi dabūjuši arī no dravniecības un

medības mežos un no zvejas ūdeņos. Tā tad mežu Latvijā bija
senos laikos nevien divreiz, bet pat trīs-četrreiz vairāk nekā

tagad.

Tautas dziesmas daudzina lielu koku dažādību šajos senat-

nes mežos.

Caur ošiem saule leca,
Caur bērziem norietēja. 12472.

Apkārt man oši, kļāvi,
Apkārt zaļi ozoliņi. 12695.

Oši vien, kļāvi vien,

Kur tie ara ozoliņi? 18911.

Pirkstainīšus vien adīju,
Pa liepienu ganīdama. 24160.

Liepas vien tai mežā,
Kur cirtīšu vezumiņu? 11262.

Caur ābeļu birzi jāju,
Uz kumeļa ziedi bira. 10980.

Tur nak puiši klaigādami
Par ābeļu līdumiņu. 260.

Es izcirtu līdumiņu
Ošu, kļavu, ozoliņu. 28216.

Jāņa māte izpušķoja
Ar apsēm istabiņu.

Vai tev trūka berzu, kļavu,
Vai kuplāju ozoliņu? 32331.
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Kārtīgu ceļu toreiz vel nebija, kadeļ satiksme pa šiem me-

žiem nebija nekāda vieglā.

Vai priedite, vai eglīte
Jums celiņu aizkritusi? 26705.

Kad nomira tēvs, māmiņa,

Lai krīt egle celiņa. 26661.

Līdzi jāšu māmiņai
Priedēm zarus darināt. 15993

Brāļam braucu vedējos
Cirvi liku kamanas.

Cirtu zarus, līdzināju,

Lai neplēsa villaimšu. 16128.

Visiem ceļa grūtumiem par spīti senie latvieši tomēr ļoti
mīlējuši savus mežus.

Kas kait man nedzīvot

Liela meža apakša:

Visapkārt oši, kļāvi,
Vidu saule ritināja. 3692.

Meža, meža es meitiņa,

Atkal meža taujājos. 1019. 10300.

Mežā dod, māmulīte,
Mežā laba dzīvošana. 10299.

Silā iemu, silā teku,
Sila man lieli prieki:
Sila manim zelta josta,
Silā vasku ritenīts. 30390.

Ja ari kādreiz tiek izteikta nepatikšana par skuju mežu, tad

tikai lapu koku trūkuma dēļ.

Dod, māmiņa, kur dodama,
Nedod manis caur šiliņu:
Smiltis manas kājas grauza,

Skujas bira vaiņagā, 9561.

Priedes vien, egles vien,
Līdz maniem brālīšiem;
Nav nevienas berzu birzes

Sudrabiņa lapiņām. 26519.

Priedes, egles tautiņas,

Raudas naca veroties;

Bāliņam bērzu birzis,

Mīlībiņu nevarēju! 25933.
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Kamēr latvieši tikai ar ilgošanos daudzina savu mežu, tik-
mēr krievi savās tautas tradicijās piemin to ar šausmām. Uz-

rakstīsim šeit tikai sekošus krievu sakāmus vārdus par mežu.

let mežā — redzēt nāvi priekš deguna. Piedzimsti tīrā laukā,
bet nomirsti tumšā mežā. Ja tik būs mežs, tad atradīsies arī

meža velns (jrfeuiig). Profesors V. Kļučevskis karakterizē

krievu attiecības pret mežu šādā kārtā: „Neskatoties uz visiem

šādiem labumiem, mežs krievu cilvēkam bija arvien nepatī-
kams. Senos laikos, kad meža vēl bija par daudz, viņš ar sa-

viem biezokņiem pārtrauca satiksmes ceļus, ar savām uzmācī-

gām atvasēm bojāja pūlēm notīrīto tīrumu un pļavu, ar lāci un

vilku draudēja pašam un mājas lopiem
...

Tādā ziņā var iz-

skaidrot krievu nedraudzīgo un vieglprātīgo izturēšanos pret

mežu: nekad viņš sava meža nemīlēja. Viņu pārņēma nesa-

protamas bailes, kad viņš iegāja viņa tumšajā pakrēslī. Miega
klusums mežā viņu baidīja; augsto koku klusajā šalkšanā viņam

izlikās kaut kas ļauns (Kvpct pyccKofi ncTupiii, i. daļa, 3. iz-

devums, 71. un 72. 1. p.).
Jau agrāki tiku aizrādījis, cik smalki tautas dziesmās ir tē-

loti lielie meži ar saviem zvēriem un putniem. Tauri, sūbri,
meža cūkas un lūši, kuri arī senāk mituši Latvijā, liecina bez

šaubām par lielu meža bagātību. Mūsu dienās gan laikam tikai

vēl retis kur Latvijā nometas kāds gulbju, dzērvju un meža

zosu pāris. Tautas dziesmās turpretī šiem putniem pieder daudz

lielāka loma.

Nometoties lielos mežos uz dzīvi, ļaudis mēdz turēties pie

upēm, kuras nereti ir viņu vienīgie satiksmes ceļi: ziemu ar

kamanām un vasaru ,ar laivām. Tādēļ arī no upēm mēdz izcel-

ties māju, ciemu, pilsētu, novadu, cilšu un pat veselu tautu no-

saukumi. Tā arī Latvijā daudz vietu nosaukumi ir nākuši no

upēm, p. p.: Abava, lecava, Venta, Līgatne, Salaca, Rauna v. t.

pr. Tirzas draudzes piederīgos vēl tagad sauc par tirzmalie-

šiem. Ar upēm stāv sakarā ezeri, kuriem tad arī mēdz būt lī-

dzīga loma. Ņemsim par piemēru Burtniekus, Lubānu un Usmu.

Upju cienīšanā latvieši pilnīgi līdzinās krieviem. Augšā minē-

tais V. Kļučevskis raksta par upes nozīmi krievu vēsturē: „Ka-
mēr mežs, sevišķi vēl stepe, krievam bija neuzticami, tikmēr

nekādas pārprašanas viņam nebija ar upi. Uz upes viņš atspir-

ga un dzīvoja ar to tuvā draudzībā. Viņš mīlēja savu upi, ne-

kāda cita savas zemes elementa viņš nedaudzina ar tādiem mī-

ļiem vārdiem, un tam bija arī savs pamats. Pārejot uz citu dzī-

ves vietu, upe viņam rādīja ceļu un palika par jaunās nometnes

kaimiņieni: viņš stingri turējās pie tās, uz viņas krastiem viņš
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cēla savu nometni, ciemu jeb sādžu... Senā Krievijā koloni-

zācija gāja pa upēm un sevišķi daudz māju bija uz kuģojamu
upju krastiem, kamēr upju starpā palika tukši meži un purvi"
(Kypc-B pyccKofi ncTopin, I. daļa, 3. izdevums, 74. un 75. 1. p.).

Ta arī seno latviešu dziedātāji daudzina upi ar mīlestību

un pielīdzina to pat līgavai.

Upe, upe, meita, meita,

Abas vienu daiļumiņu:
Tek upīte riņķodama,
let meitiņa dziedādama. 100.

Tautietis dzied, ka viņš dzīvojot upes mala un ejot par upi

apmeklēt savu līgavu.

Es paližu līdumiņu
Visgarām upes malu. 28220.

Visi upes līkumiņi,
Man vienam piederēja. 3729.

Līčos auga mieži, rudzi,
Stalli beri kumeliņi. 5271.

Līgojam divi vien,

Kur mēs trešu dabūsim?
Bridīsim par upīti,
Tur mes trešu dabūsim. 258,4.

Kas upīte, ka netek?

Kas meitiņa, ka nedzied?

Gružiem upe netecēja,
Serdienite nedziedāja. 143.

Div upītes blakām tek,
Viena otru laistījās;
Div māsiņas kopa auga,
Viena otru pušķojās. 3625.

Raudaj' mana līgaviņa,
Dzil' upīti piejādama. 29635.

■ Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur aug mana līgaviņa
Aiz upītes kalniņa,

Bagāta sētiņa. 11453.

Upe vien starpiņa,
Kur aug mana līgaviņa. 11464.

Strauja, strauja upe tek,
Nedrīkstēju pāri jāt. 14815.
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Ka bij man meitu deļ
Peldu laist kumeliņu? 11043.

Aiz upītes, aiz upītes

Mana jauna līgaviņa;
Ik rītiņu, ik vakaru

Peldu laidu kumeliņu. 15759.

Ventinieku meitu deļ
Slīka manis kumeliņš. 30023.

Tāpat ari tautiete apdzied savu dzīvi upes mala un pastāsta

ka viņa tiks aizvesta „pār upīti".

Vai, upīte, tevis dēļ
Nenāk mana māmuliņa?
Pāri brist, dziļš ūdens,

Apkārt lieli līkumiņi. 26737.

Skalojos, velējos

Straujas upes maliņa. 13595.

Gudra, gudra tautu meita

Aiz upītes kājas āva;

Gudri mani bāleliņi,
Peldu laida kumeliņu. 13414.

Stāvu lecu upīte,

Redz' atraitni atjājam. 14303.

Aiz upītes es izaugu,
Par upīti man' aizveda;
Paliek mani bāleliņi
Aiz upītes raudādami. 13585.

Uz upītes es uzaugu,
Uz Daugavu nolīgoju. 22380.

Es uzaugu ar tautieti,

Upe vien starpiņā. 22397.—9.

Pāri, pāri par upīti
Mani zelta gredzeniņi. 6345.

Aiz upītes kaitināju

Savu jaunu arajiņu. 10505.

Pari iešu par upīti,

Nepalikšu šai puse. 10496.

Puiši, puiši, bāleliņi,

Ceļat mani par upīti. 26520.

Gaujas meitas gauži raud

No Gaujmalas novedot. 22354.
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Noved mani rauduļam

Duņupites maliņa- 22376.

Sen slavēja tautiešam

Ziedupīti lejiņa. 16539.

Tur, māmiņa, mani dod,
Kur upīte garām tek. 10784.

Dažas dziesmas upe izliekas it ka nešķirama no mājas un

tiek minēta pēdējās vietā.

Es dzīros tai upe

Kaju autu nemazgāt;
Dos Dieviņš, liks Laimīte,
Mazgāš' baltu villainīti,
Mazgaš' baltu villainīti,
Visu mūžu dzīvodama. 9644.

Es neiešu, man netika

Tās upītes maliņā. 15117.

Citur iešu, citur iešu

Cif upīti bridinat;
Lai palika ši upīte

Šautr', akmeņu piemetama. 17711.

Šaura, šaura taut' upīte,

Platas manas villainītes. 25895.

Tāpat ka pie upēm, senie latvieši dzīvojuši ari pie
ezeriem.

Visi mani tirumiņi
Ezeriņa maliņā. 25882.

Masiņ, tavu jauku dzīvi

Ezeriņa maliņā! 25888.

Uz upītes es uzaugu
Uz ezeru nolīgoju. 22381.—3

Brāļi, brāļi, masa nak,
Laidiet laivu ezerā. 2653.

Es uzaugu sarkanbalta

Ezeriņa maliņā. 30964., 22376.

Daiļa meita laivu īra

Par ezeru dziedādama. 3475.

_

Dievs dod man tur aiziet,
Ta ezera maliņā. 10741.

Kadeļ latvieši gribējuši dzīvot pie ūdens, to izskaidro arī
pašas tautas dziesmas.

353*
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Kas kait man nedzīvot

Ezeriņa maliņa:
Bite līda ozolā,

Līdeciņa veten. 3690.

Kas kaitēja puisēnam

Upmala nedzīvot:

Līčos auga rudzi, mieži,

Gar malām apenīši. 19686. Sal. 25923.

Kas kait manim nedzīvot

Gaujas līča maliņa:
Ziemu braucu kamanām,
Pavasari laiviņā. 3691.

Pie upēm dzīvojot svarīgākais satiksmes līdzeklis par va-

saru bija laiva, jo pa lielajiem mežiem un purviem nebija vēl

nekādu ceļu, par jaunāku laiku lielceļiem nemaz ne-

runājot.

Līču loču straujupīte

Man laiviņu vizināja. 9233.

Neveiklam skaista laiva,

Puķu, ziedu piebirusi. 10840.

Ar puķīti laivu īru

Pretim meitu māmuliņu. 11051.

Divi laivas māršu nāca,

Trešu baltu bāleliņu. 25128.

Man nāks pāri aizupieši,
Divi laivas bāleliņu. 10330.

Stāvu lēcu laiviņā,

Redz' tautieti atjājam. 13544.

Sveši ļaudis laivas prasa,
Aiz upītes stāvēdimi. 14307.

Laivu, laivu, bāleliņ,
Māsa sauca aiz upītes. 26533.

Ar laiviņu, ar laiviņu
Uz māmiņu ciemoties. 26495.

No ta nu varam saprast, kadeļ laivu tautas dziesmas pie-
līdzina zirgam.

Baro laivu priedes sveķi,
Auzas bēru kumeliņu. 29623.

Pie niedrītes laivu seju,
Pie auziņas kumeliņu. 30993—7.

Tu sedeji laiviņa,
Es labā kumeļā. 29916.
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Laivinieks laiva brauca

Es labā kumeļā. 29664, 1

Labāk pirku o.ša laivu

Neka beru kumeliņu:

Kamēr bēris auzas eda,
Tikmēr laiva simtu jūdžu. 30801.

Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņa?
Ziemu brauci kamanās,
Vasara ar laiviņu. 26864.

Prātiņ' manu, kā tu tiksi?

Aiz udeņa līgaviņa.
Pirku zirgu, daru laivu,
Ikām tika rociņā. 13814.

Tā kā pa mežiem bija maz ceļu, tad nevarēja

daudz tiltu, kādēļ par upēm tika mestas daudz laipas,
bērza un priedes koka. Tautiete neretis baidās, ka

laipa" ved par „platu" jeb „dziļu" upi.

arī būt

sevišķi
„§aura

Līgojošu laipu liku

Tekošaje upīte. 13445. 23804.

Upīte laipas metu,
Māmuliņas gaidīdama. 26735.

Pa laipiņu ieteceju
Tautu dēla sētiņā. 18779.

Skaņi irbe nokliedzas

Aiz upītes kalniņa;
Cirtu priedi, metu laipu,
Tā būs mana līgaviņa. 550. 11464.

No laipiņas es nokāpu
Sausā koka laiviņā. 10478i

Es nelēktu no laipiņas
Rakstīta laiviņa. 5105.

Līcin līka bērza laipa,
Bēdīgam staigājot. 9234.

Man pārlūza bērza, laipa,
Sērst ejoti bāliņos. . 26499.

Met, brālīti, oša laipu,
Nelauz savu zobentiņu. 18755.

Met, brālīti, liepas laipu,
Nemet savu zobentiņu. 18754.
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Man priekša plata upe

Ar šaurām laipiņām. 17535.

Plata upe, šaura laipa,
Kā būs man pāri iet? 15310. 15444. 16605.

Plata upe, šaura laipa,
Pāri teku drebēdama. 15445—7. cf. 24466.

Dziļa upe, šaura laipa,
Pāri bridu raudādama. 18767

Šad tad dziesmas daudzina ari tiltus, kurus pie reizes

taisa no niedrēm.

Pārplūdusi taut' upīte
Baltajam putiņam;

Tais', baliņ', dēļu tiltu,

Lai nak masa ciemoties. 26516.

Grīdiet tiltu kumeļam,
Man tiltiņa nevajaga. 18768.

Nav baliņa šai zeme,

Kas taisīja dēļu tiltu. 18767.

Tautas taisa niedru tiltu,
Gaida mani pārejam. 10763. 18790.

Dieviņš brauca niedru tiltu. 33654.

Tiltus būs taisījusi jau baltu pirmtauta jo tilts, (leit. tiltas)

pieder pie ļoti veciem somu aizņēmumiem (somiski silta,

igauniski sil d, lībiski sīl d a) no baltu valodām. Tomēr

jāšana jeb braukšana par tiltu tiek dziesmās tikai retis pie-

minēta.

Ka, brālīti, pari tiki

Par to dziļu udentiņu,

Vai ar plostu, vai ar laivu,
Vai ar savu kumeliņu? 30970. cf. 22457. 26543.

Ka tautietis neretis „peldu laiž kumeliņu", tas jau -augša
vairāk reiz minēts.

Tautas dziesmās daudzinātā māja ir celta parasti uz upes

krasta jeb kalniņa, nevis uz stabiem ūdenī kā senās stabu
ēkas.

Lejiņa upe tek,
Kalnā zieda ābelītes. 23973.

Rozes zied kalniņa,
Upe tek lejiņā. 11035, 1
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Kalna manas mājas bija,

Leja lopu laidariņš. 25865.

Kalnā muiža, lejā upe,

Purvā govu laidarīts. 25884.

Kalnā bija man muižiņa,

Lejā lopu laidariņš. 25918.

Istabiņa kalniņa,
Avots čurkst lejiņa. 25883.

Aiz upītes kalniņa,
Tai mazā sētiņā. 10682.

Apkārt kalnu tautas jāja,
Gaida mani uzaugam. 9355.

Daiļa seta arājam
Paša kalna galiņa:

Visapkarti liepu koki,
Vidu ziede ābelītes. 3682.

Tai kalna slaikas priedes,
Te būt' laba mājas vieta. 11491.

Pirms mēs pārejam uz nometņu tuvāku aprakstu, mums

vēl ir jāizšķir jautājums, vai viņas bijušas viena saimnieka

mājas, jeb lielāki ciemi, kādu jautājumu jau zinātnieki daudz-

kārt ir cilājuši. Agrāk tika pieņemts, ka senatnē visas tau-

tas dalījušās tikai lieldzimtās, kuras, zināms, varēja dzīvot tikai

ciemos. Tagad turpretī ir pierādīts, ka arī vienas saimes mā-

jas ir sastopamas tāpat pie mūsu laiku tautām ar pirmatnīgu

kultūru, kā ari pie dažām senu laiku ciltim. Tā tad nevien

senie latvieši, bet arī jau baltu pirmtauta varēja dzīvot vai nu

ciemos, vai sevišķās mājās, vai arī abu veidu nometnēs.

Vecās chronikas mums še nedod pietiekošas atbildes.

Indriķa chronika gan tā kā izšķir ciemus (villa) un ciemiņus

(villula), bet pēdējie tiek pieminēti tikai pāra reizes, un A. Bī-

lenšteins gluži pareizi aizrāda, ka mājas būšot sauktas ar

abiem nosaukumiem. Rīmju chronika stāsta, ka latvieši dzī-

vojot atsevišķi mežos, nevis bieži kopā (v. 341—5), bet attie-

cības starp ciemiem un mājām še tomēr nav izšķirtas.

Vissīkāki, kā man šķiet, šo jautājumu ir iztirzājis A. Bī-

lenšteins, kurš raksta šā: „Ir zināms, ka latvieša radnieks lei-

tis vispārīgi dzīvo labprāt ciemos, vismaz jau ļoti ilgu laiku.

Arī pie somu cilts igauņiem un lībiešiem ir vairāk ciemu, lai

gan arī bieži ir sastopamas mājas ... Pie augšgaliešiem Lat-

galē ciemu ir vairāk nekā māju. 1863. gada ceļojumā pa dien-
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vidus austruma Vidzemi es atradu daudz lielāku un mazāku

ciemu, p. p. Ļaudona, Gulbenē, Alūksnē un arī Vidzemes vidū

Piebalga; turklāt šajos apgabalos un ari Lubānā ir daudz atmi-

ņas par ciemiem, kuri bija izdalīti un pārvērsti par mājām.
Tāpat ir atrodami ciemi pie Ogres, starp Rīgu un (Jelgavu pie
Olaines, tad vel dziļāki zeme iekšā dienvidus rietuma un zie-

meļa Kurzeme. levērojami ir starp Kuldīgu un Aizputi tā
saukto Kurzemes ķoniņu astoņi ciemi, no kuriem lielākais ar 13

mājam; pavisam tur ir 42 mājas" (Die fiolzbauten der Letten
I, 141. un 142. 1. p.).

Talaku A. Bīllenšteins aizrāda, ka ciemi jeb māju grupas
esot sastopami gar visu Latvijas jūrmalu, no Salacas līdz pašai
Palangai. Tadi ciemi varot tomēr but cēlušies vai nu no lī-

biešiem, vai arī gluži vienkā_rši no zvejnieku sabiedrībām.
Līdzīgas maju grupas_ viņš vēl esot novērojis Alūksnē, Gul-

bene, Piebalga un Džūkste Kurzemē. Bez tam mazāki vieno-
jumi no_trim,_četram_ mājam kopā esot arī pie Cēsim un Valmie-

ras, Dzērbene, Liezere un daudz apgabalos Kurzemē. Tā tad

senie latvieši būšot dzīvojuši arī ciemos, bet vācu muižnieki

Vestfales,_ kur arī zemnieki labprāt dzīvojot viensētās,
bušot_ saskaņa ar pašu latviešu vēlēšanos devuši priekšroku
viensētu sistēmai. Tādā ziņā vienas saimes mājas būšot ar

laiku izskaudušas vecos ciemus.

_

Beidzot A. Bīlenšteins nāk pie šāda slēdziena i „Visu
kopa saņemot, ir droši zināms, ka priekš 700 gadiem latvie-
šiem ir bijuši nelieli ciemi un pie dažiem pilskalniem biežāk;
apdzīvoti miestiņi (tiakehverke), bet vispārīgi latvietis, kā

dienvidos, ta arī ziemeļos no Daugavas, dzīvoja viensētās, no

kuram dažas varēja arī tuvu kopā stāvēt" (op. cit. 144. 1. p.).
Pie tada paša slēdziena ir beidzot nācis arī mūsu vēsturnieks
J. Krodznieks.

Plašākas un drošākas ziņas_par māju kārtību pie seniem
latviešiem katoļu laikos mes dabūjam tautas dziesmās. Tautu

meita tur, ka jau redzējām iepriekšējā rakstā, parasti priecājas,
ka teva zeme ir apaļa, un žēlojas, ka brāļi precēdamies to iz-
dala stūru stūros. Ja maja nav dalāma, tad to patur vecākais,
jeb jaunakais_bralis, jeb vispārīgi „protošais mākošais", kamēr
citi laikam pariet uz savam bandu zemēm. Robežas dalot ir
notikušas arī asiņainas kaujas. Vispārīgi katrā mājā mēdz
but tikai viens saimnieks, kuram tad arī pieder visa mājas
zeme. Tikaj meitas, pielīdzināmas bitēm, netura nekādas
zemes un mājas dalīšanā neņem nekādas dalības. Šad un tad
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tur tomēr sastopam arī ciemus, kuri neretis tiek saukti par

„lieliem" jeb „dižiem".

Cauri jāju lielu ciemu,

Roka nesu vainadziņu,
Lai tā manis nepazina,

Liela ciema delu mate. 23567,1.

Vedīs mani caur ciemiņu
Paša ciema galiņa;
Ciemiņa daudz meitiņu,

Nāks rakstiņu raudzīties. 5899.

Dižs ciemiņš, daudz meitiņu,

Piesmej manu kumeliņu. 29713.

Lustīgai man dzīvot

Liela ciema draudzītē. 83.

lejāj meitu pulciņa,
Lielajā ciemiņā. 11111, 7.

Es augu daiļš puisis dižajā ciemā. 11117.

No rīta ripošu lielā ciemā. 13898.

Tad uzgāju augstu kalnu,
leraudzīju lielu ciemu. 13250.

lešu uz to lielu ciemu

Līgaviņu raudzīties. 13866.

„Liels" jeb „dižs" ciems ar daudz meitām, kur var braukt

cauri līdz „pašam ciema galiņam", gan laikam nozīmē īstu

ciemu jeb sādžu, nevis parasto māju jeb viensētu, kaut arī par

dažu ciemu nozīmi varam varbūt vēl šaubīties.

Gudra teva meitu ņemu

Mazajā ciemiņa. 22835.

Nedomāju, necerēju
Tai ciema kājas aut. 23018.

Pupi mani ieveda

Bagāta ciema. 21468.

Ja tad nu arī tautas dziesmas liecina, ka latvieši dzīvo-

juši parasti viensētās un tikai retumis ciemos, tad chroniku

ziņas tiek ar tautas dziesmām tikai pastiprinātas un paplašinā-
tas. No senajiem ciemiem,_kā redzams, būs cēlušies ari daži

muižu nosaukumi, p. p.: Arciems, Inciems, Pociems, Svei-

ciems un Vijciems Vidzemē, un Dzirciems, Kalnciems, Ziemeļ-
cie'ms Kurzeme.
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Parasto latviešu nometni tautas dziesmas sauc visbie-

žāk! par „sētu", tikai retumis arī par „māju", kura senāk no-

zīmējusi piestātnes jeb naktsmājas vietu.

Labvakar, diža seta!

Dosi maju, vai nedosi? 19040.

Labvakar, diža sēta!

Vai dosiet naktes māju? 19041.

Sveši ļaudis, sveša zeme,

Kur bij man mājas mest? 19053.

Bez tautas dziesmām par tādu mājas nozīmi vel liecina

Indriķa chronika un tagadējie vārdi „naktsmāja" un „mājvieta".
Par setu pieminēsim vel šādus piemērus

Daiļa sēta arājam
Pašā kalna galiņā. 3682.

Ai, tu mana brāļa seta,
Tik cēlā vietiņā. 3677.

Tur būs mana brāļa sēta,
Kur deviņi vītoliņi. 26525.

Apaļš kalns, zaļa maura

Tautu dela sētiņa. 9347.

Viena pati ielīgoju
Tautu dēla sētiņā. 23891.

Jājam, brāļi, krustu šķērsu

Pa māsiņas setsvidiņu. 26178,6.

Taisies, māsiņa, iesim sētā,

Sen mus māmiņa seta gaida. 26290.

Es neiešu sētiņa,

Kamēr rīta zvaigzne leca. 26207.

Maja saukta par setu tadeļ, ka viņa arī patiešam bijusī
visapkārt ar "sētu iežogota.

Apkārt setu tautiets jāja,

Vakariņa gaidīdams. 15760.-

Tikām citi zirgus sēja,
Es par sētu sētsvidū. 16237.

Gribej' tautas vārtus vērti,
Es par žogu sētiņa. 19021.

Man tā sēta tā nemīl,
Ka tie sētas setmalīši. 26645.
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Kam, baliņi, audzināji
Berzu birzi sētmala. 13424—6.

Kādu labu upe dara,'
Garām sētu tecēdama? 17988.

Seta varēja tikt iekša tikai pa vārtiem, kādus tautas

dziesmas daudzina pavisam trijus.

Maza, maza tautu seta,
Treji vārti izdarīti. 25805.

Baliņam pieklājas

Treji vārti sētiņa. 13368.

Kalnā treji vara vārti

Veras paši neverami. 16888.

Tais' man jaunu sētas vidu

Ar trejiem vārtiņiem. 10315.

Ta tēviņa kalniņa

Treji vārti sudraboti. 1284.

Jānīšam treju vārtu,
Visi treji appušķoti. 32921—3.

Tā kā trīs vārti tiek minēti tikai ar lepnumu, tad trīs

laikam būs bijuši vienīgi bagātākām un greznākām sētām,

kamēr parasti mājai būs bijuši divi vārti. lebraucamie jeb
„goda" vārti stāvējuši kalnā, „mazie" jeb lopu lopu vārti lej~ī.

Gaidīju vedējus pa kalna vārtiem,

Saskrēja vedēji pa lejas vārtiem. 16238.

Gaidīju vedējus pa goda vārtiem,
Saskrēja vedēji pa cūku vārtiem. 16238,4.

Eita, puiši, iegātņos,
legatņam laba dzīve:

Kalna vārti ieejot,

Leja vārti izejot. 3831.

Tikai viena dziesmiņa vel esmu ievērojis noteiktus trešos

jeb „rijas vārtus", pa kuriem laikam vesta labība no tīruma.

Vedēji saskrēja pa rijas vārtiem. 16241.

Dziesmās daudzinātie „vara vārti" nebūs nekas cits, kā

koka vārti ar dzelzs eņģēm jeb cilpām, jo varš nozīmē arī me-

tālu vispārīgi. Ka tādi vārti būs senāk bijuši, to varam vērot

no šādas dziesmiņas:

Dzelzim kalti tautu vārti,

Nelaiž tautu māmuliņa. 17525.
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Vārti, zināms, bija piestiprināti pie „stabiem" jeb „sta-
dagiem".

Sudrabota zīle brēca

Vārtu staba galiņā. 26567.

Brālītim vara vārti

Sudrabiņa stadagiem. 14317.

Vārti bijuši pastāvīgi aiztaisīti, un tikuši atvērti tikai va-

jadzības gadījumā.

Novaidēja sētas vārti,
Aiz māsiņas aizverot. 18227.

Mēs vārtiņus aizcelsim,
Tautām māsu nedosim. 16212.

Lietus nāca, vētra krāca,
Aizceļ vārtus bāleliņš. 16213,1.

Stundu mans kumeliņš
Aiz vārtiem žvadzināja. 26913.

Aiz vārtiem dēlu māte,

Raušu kule mugurā. 23449.

Tautu dēlis lielījās,

Vara vārti sētiņai;

Kad aizgāju, tad atradu

Ar ecēšu aizslaistīti. 25834.

Vārtus „vērt" jeb „celt" tā pārnākošiem mājeniekiem kā

arī viesiem ir sieviešu pienākums.

Redz' tautieti dajajam,
Pat' tecēju vārtu vērt. 21997.

Tam man tika vārtus vert,

Tam nojūgt kumeliņu. 22875.

Goda dēļ, slavas dēļ
Tek' svainim vārtu celt. 22931.

Diža ceļa maliņa
Manu vārtu verejiņa. 21364.

Tek māmiņa vārtu vert,
Šķiet meitiņu pārvedot. 26381.

Nac, māmiņa, atcel vārtus,
Nu pārjāja tavs dēliņš. 16114.

Atver vārtus, sveša māte,

Kad es gāju sētiņa! 23192.

Nac, māmiņa, atcel vārtus,
Lai nāk tava darbiniece. 31689.
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Gaidi, gaidi,_māmulīte,
Nu nāk linu plucejiņasj
Atcel vārtus, atcel krēslu,
Visas nāca piekusušas. 28426.

Gluži tada pati kartība bijusi pie mazajiem jeb lopu vār-

tiem.

Atdzen gani, atlīgo,
Es tecēju vārtu vert. 28896.

Cel, māmiņa, zelta vārtus,

Lai iet govis sētiņa. 28881.

Dzenat, gani, pamazām,
Pa maziem vārtiņiem. 28898.

Visi gani mājā dzina,
Visiem vārtu verejiņi;

Es ar' būtu mājā dzinis,
Man nav vārtu verejiņa. 4332

Aizgājējus pavadīja līdz vārtiem, pec kam, saprotams

tos taisīja atkal cieti.

Braliņš, masu vadīdams

Atcel vārtus līdz galam. 17959

Atceļ vārtus līdz galam,
Rada ceļu uz tautām. 17963.

Redzēj' sētas saiminieku

Pa vārtiem izvedam. 27513.

Dažas dziesmas ir vel minēts, ka daži nebēdīgi vīrieši

nav gaidījuši „vārtu vērējas", bet paši vēruši vārtus ar zobenu.

Mani balti bāleliņi

Ar zobenu vārtus vera. 19030

Ar cimdiem roku sniedza,
Ar zobenu vārtus cēla. 3432.

Tilta groza kumeliņu,
Vārtos lauza zobentiņu. 3124.

Sētas iekšpusē atradušies mājas ēkas ar pagalmu, laidars

un dārzs. Tā kā nu sētas parasti ierīkotas uz kalniņiem pie

upju un ezeru krastiem, tad viņas līdzinājušās senajiem pils-

kalniem, kuri arī bijuši iežogoti ar sētām. Arī seno laiku pi I-

sēt a, kā jau pats vārds aizrāda, nav bijusi nekas cits kā lie-

lākas pils sēta. Tāda kārtība vēl tagad ir uzglabājusies

Ķīnā, kur tāpat pilsētas, kā arī ciemi un mājas ir apņemti ar

mūriem jeb vaļņiem. Starpība ir tikai tā, ka pilsētas ir lielas
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un ap viņām ir celti stipri mūri, kamēr ciemi un sevišķi mājas
ir mazas, iežogotas ar mālu sētām._ Šāda nometņu vienkār-

šība un vienādība liecina bez šaubām par lielu vecumu, un

sētas jeb vaļņi bija taisni vajadzīgi par aizsardzību pret sen-

laiku sirotāju uzbrukumiem.

Aizsarga seta bijusi nevien mājām un pilskalniem, bet

laikam gan arī ciemiem un muižām. Daudz tautas dziesmas

liecina, ka latvieši dzīvojuši arī muižās.

Tevs dēlam muižu vel,
Ko māmiņa man velēja? 3760.

Brāļi šķīra tēva muižu;

Kur, bāliņi, mana tiesa? 3762,1.

Kalna muižu būvēsim,
Lejā govju laidarīti. 3685.

Kam ta muiža kalniņa,
Saule vārtus virināja. 16035.

Maza, maza man muižiņa,
Visapkārti ievas zied. 3760.

Mate meitas man nedeva,
Muižas manas taujādama.
Sila, mate, muiža mana.

Pie kundziņa teva zeme. 15272.

Ozol' muižas mēs ļautiņi,
Liepas muižas meklējam. 16227.

Nav mums šaubu, ka te ir runa par latviešu muižām, bti

mēs tikai nezinām, kādas šīs muižas būs bijušas. Nav jāaiz-

mirst, ka starp tagadējām un mestru laiku muižām ir starpība,
un tāpat varam domāt, ka .senos laikos vācu kungu un latviešu
muižas nebūs bijušas gluži vienādas. Starp latviešiem toreiz

bijuši triju pakāpju bajāri, bagāti un nabagi saimnieki, kādēļ
nevaram vis apgalvot, ka visi viņi butu dzīvojuši tikai „sētās".
Beidzot varam pieņemt, ka arī_pēc vācu ienākšanas Baltijā
no iesākuma dažu labu muižu bus valdījuši latvieši.

Sena dzīvojama eka latviešu setā saukta par namu, kuru
pazīst arī leiši (namas). Šo seno namu daudzina arī dažas

tautas dziesmas:

Simtiņš auga ozoliņu
Priekš bāliņa nama durvu. 3719.

Sudrabota upe tek

Gar brālīša nama durvu. 3721.
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Tais', baliņ', augstu namu,

Taisi treju nama durvu. 3724.

Vaļa dara savu namu

Brāļa nama pakaļā. 3728.

Tev, dēliņ, mans namiņš,
Mani lieli tīrumiņi. 3764.

Namu, kā domājams, jau pazinuši leišu un latviešu senči,

kad viņi vēl runājuši vienu valodu. Vai šis nams bijis vispirms

kāda stabu ēka, kādas celtas nevien uz sausas zemes, bet arī

ūdeņos, par to mums vēl trūkst drošu liecību. Pec dažam tau-

tas tradīcijām tomēr var vērot, ka latvieši šādas stabu ēkas

būs pazinuši. Bīlenšteina krājumā (700) ir sekoša mīkla par

zosi: „Divi stabi jūrā, grīniča virsu", kamēr pie Brīvzemnieka

ir šāda mīkla (959) par putnu: „Uz_divi stabiem muiža". Pa-

sakas daudzina māju uz vistas kājām (Lereha-Puškaiša pasa-

kas, 11, 28.111, 44. IV, 54. v. 2). Tā kā nu stabu ēkas patie-

šām līdzinās putnam, tad minētas tradicijas gan laikam bus

uzglabājušās kādas atmiņas par senajām stabu ēkām. Goldi

un giljaki uz Amūras krastiem vēl tagad ceļ tādas stabu ēkas,

kuras viņi savās tradicijās arī pie reizes pielīdzina putniem.

Senlaiku stabu ēkām ir līdzīgs pēc savas ietaises „stāvu

koku namus", kādu piemin arī mūsu tautas dziesmas. (Etnogrā-
fisku rakstu krājums, I, 102. un 103. 1. p.). Šads nams pastā-

vēja no nedaudz zemē ieraktiem stabiem, kuru starpas bija

iepīti žagari, kā vēl mūsu laiku nīšu, zediņu jeb riķu sētas. Uz

to jau aizrāda pats vārds „siena" (leišu siena), kas laikam ir

cēlies no verba „siet", un nozīmēja vispirms sietu jeb pītu,

nevis cirstu jeb mūrētu sienu. Kaut arī vārdu akcenti nepa-

balsta šāda sienas atvasinājuma, tomēr šāda nozīmes maiņa

liekas būt gluži dabiska. Tā ari krievu vārdus „onjion>* ( siena,

mūris) un (remesis) atvasina no verba „n;ieeTH"
(pīt) un vācu „Wand" (siena) no „winden" (vīt). Latviešu sienu

varam attiecināt jau uz baltu pirmvalodu, kā liecina diftongs

„ci", kas uzglabājies somu valodu aizņemtās (som.

seinā, ig. sein, līb. salna). Pītas sienas ir pierādītas Šveices

senajās stabu ēkās un arī seno ģermāņu mājās (Dr. W. Schulz,
Das germanische Haus

2

. 1923. 25. 1. p.). Vēl tagad Amūras

baseina vietējās tautas ceļ savas ēkas ar pītām sienām. Tā

arī latviešu tautas dziesmas vēl pazīst ēkas ar žagaru pītām
sienām.

Kad tur butu skuju buda,
Žagariņu istabiņa. 10006.
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Tautu dela istabiņa
Žagariem saslaistīta. 25831,2.

Kas ta tada skuju buda

Ar vicēmi savicēta? 25803v.

Mans brālis balodis dzintara pilī;
Tautu meita pūcīte žagaru būdā. 21285.

Mes māsiņu atstāsim

Žagariņu būdiņā. 26242.

Dzīvot man gajušai
Tai žagaru būdiņā. 25794,2.

Nu tautiņas man' ieveda

Žagariņu būdiņā. 25794,2.

Nebij' tev ielīgot
Tai žagaru būdiņa. 25790.

„Žagaru būdas" šais dziesmās ir, zināms, tikai nabadzī-

bas zīme, bet nabaga ļaudis jau parasti visstingrāki uzglabā
senlaiku ierašas.

Vecos rakstos mums gan nav liecību, kā senie latvieši

darījuši savus namus, bet tai vietā ir mums uzglabājušies pāra

apraksti par žemaišu senajiem namiem, kuri nevarēja, daudz

izšķirties no latviešu stāvu koku ēkām ar pītām sienām. Rīmju

chronikā (9974—78) lasām šādu ziņu par žemaišu mājām:

„Šiem pagāniem nav nekādu telšu; bet viņi māk izlietot kokus

un žagarus, lai būtu silts vai auksts laiks; un tāpat ir ierīkoti

viņu nami", t. i. taisīti no kokiem un žagariem. Lazicijs raksta par

žemaišu būdām šā: „Savas būdas viņi taisa no baļķiem, klū-

gām, salmiem un mizām, uz augšu šaurākas un arī vaļējas, lai

izietu dūmi un smaka. Tajās dzīvo cilvēki ar visiem lopiem,

kuri stāv uz klona." Šā laikam gan atkal būs dzīvojušas tikai

visnabadzīgākās žemaišu dzimtas.

Ar žagaru pinumu vien nama siena, zināms, vēl neb;ja

gatava, jo tāda laida cauri nevien vēju, bet arī sniegu un lietu.

Pītā siena tika vēl no abām pusēm rūpīgi riesta ar māliem.

To apstiprina arī pati valoda, jo verbs „ziest" (leišu žiesti")
ir rada ar veckrievu „3bnaTH" (būvēt), „3bjiV' (māli), „3;iame"

(ēka) un daudz citiem piemēriem. No tās pašas saknes būs

cēlies senprūšu vārds „seydis" (siena). Kā pie citām tautām,
tā arī pie latviešiem ēkas koka stāvu būs cēluši vīrieši, kamēr

sienu ziešana ar māliem būs laikam bijis sieviešu uzdevums.

Bez jumta un durvim, kas bijuši jau indo-eiropiešu pirm-
tautas dzīvoiamai ēkai, leišu-latviešu senie nami taisīti vel
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ar logiem (leišu langas, prūšu lanxto) un krāsnim (leišu krosnis).
Nama ietaises sīkumi mums gan nav pazīstami, bet daudz kas

būs tomēr līdzinājies vēlākām istabām. Savus namus latvieši

būs „darījuši" pēc sava sentēvu ieraduma, bet „cirst istabas",
kā jau vairākkārt esmu aizrādījis, viņi mācījušies no krieviem.

No iesākuma, kā liekas, ļaudis vēl nebija pieraduši pie istabas

un dzīvoja laikam vairāk vecajā namā.

Lai istaba, ko istaba,
Dižans nams tautiņām. 25804

Arī velaku nams vel bus palicis ilgu laiku par vasaras

dzīvojamo ēku.

Tīru slauķu teva namu,

Tīru tēva istabiņu. 23875.

Svešs tēviņis namā sēd,

Sveša mate istaba. 4728.

Talu nams, tai' istaba,
Tāl' ūdens avotā. 25900,2.

Zieda grib tautu nams,

Zieda tautu istabiņa. 25633.

Šaurs tautu namiņš,
Šaura istabiņa. 24169.

Caurs tautu namiņš,
Caura istabiņa. 25839.

Nams, kā jau vecākā dzīvojamā ēka, tiek še arvienu mi-

nēts pirmā vietā. Vidzemē turpretī nams vēl ir uzglabājies
līdz mūsu dienām un izpilda vasaras-ķēķa vietu. Parasti na-

mu cel kopā ar pirti un neretis vēl ar dzirnavu kambari. Var

domāt, ka šādu kombināciju sākums jau būs meklējams priekš-
vēstures laikos. Tā arī no krieviem aizņemtā istaba neretis

celta kopā ar citām ēkām. Dažu Kurzemes apgabalu māju
tur par istabas un nama savienojumu. Ziemeļos pēc igauņu
ierašas latvieši cēluši istabu kopā ar riju, austrumos pēc krievu

priekšzīmes — ar kūti. Var jau būt, ka abas pēdējās kom-

binācijas ir grūto klaušu laiku sekas, bet pati ēku savieno-

šanas ideja gan laikam būs vecāka.

Par istabas ietaisi tautas dziesmas sniedz mums daudz

vairāk sīkāku ziņu nekā par namu, kurš dziesmu ziedu laikā

jau sak zaudēt savu nozīmi. Bet daudz kas no nama ietaises

bus pārgājis arī uz istabu.

Sakot no sejiajam Šveices stabu ekam līdz pat musu

dienam, dzīvojamās ēkas visā pasaulē ir parasti jumtas sal-
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miem, niedrēm un citiem līdzīgiem augiem. Nav iemesla šau-

bīties, ka šādus jumtus jau senās baltu ciltis varēja būt manto-

jušas no indo-eiropiešu pirmtautas. Līdzīgus jumtus daudzina

arī tautas dziesmas, un nav nekāda pamata tām domām, it kā

dēļu jumti būtu pie mums vecāki par salmu jumtiem.

Es, dēliņ, tev atstāju

Salmiem jumtu istabiņu. 3763 v.

Šo naksniņu pārgulēju

Apakš tēva salmu jumta. 27451 v.

Ja tautām salmu jumti,
Necel augstu uguntiņu. 17733.

Nevajaga salmu jumta,
Ne ozola pamatiņa. 27548.

Gribuļam kliba ķēve,
Salmu jumta istabiņa. 15127.

Nāks rudenis, paaugs rudzi,
Tad nojums staļļiem jumtus. 33167.

Istabas jumtas arī ar astriem jeb ašķiem.
Astriem jumta istabiņa

Augsta kalna galiņa. 3681.

Kam tā sēta kalniņā,
Astriem jumta istabiņa? 32572

Kam tā sēta pretim kalna,
Astra jumta istabiņa? 3687. cf. 3686.

Kad latvieši bija iemācījušies no vāciešiem ar zāģu
( vidusaugšvācu sage) palīdzību taisīt dēļus (Rīmju chronikā

dele), tad, kā liekas, kādu laiku bijuši modē dēļu jumti, kuri gari

nekādā ziņā nav uzskatāmi par pirmatnīgiem.

Tev, dēliņi, mans namiņis,
Dēlēm jumta istabiņa. 3763.

Riņķiem griezts pagalmiņš,
Dēļiem jumta istabiņa. 13959.

Kam ta māja uz ta kalna,

Dēļu jumtu iztaisīta? 7667.

Līdz šim esmu piezīmējis tikai vienu dziesmiņu par „lubu
jumtu", kuru A. Bīlenšteins tur par visvecāko latviešu jumta
veidu.

Šo naksniņu pārgulēju

Apakš teva lubu jumta. 27451.
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Zāģētu lubu jumts, kā jau esmu aizrādījis, ir aizņemts no

vāciešiem; bet lubas jau vispirms bijušas koku mizas un šāds

mizu jumts nav bijis svešs arī senatnē, tikai tautas dziesmas

viņu vairs nedaudzina.

Nabaga ļaudis apklājuši savas mājas arī ar skujam un

tāsim.

Kam ta tada skuju buda

Liela ceļa maliņā? 25800,3.
Viena puse skujām jumta,

Otra bērza tāsītēm. 13959.

Es cerēju bagāts tapti,
Tāšiem jumu istabiņu;
Salec taši taurīte,
Es paliku jo nabags. 31203.

Stāvu koku namam, kā liekas, pamats vēl nebija vajadzīgs,
bet gan cirstai istabai. Vispirms gan laikam bijuši tikai koka

pamati jeb pasekņi.

Izdega baļķi cirtu

To ieliku pamatā. 22020.

Vai tie vilka klētij baļķus,
Vai istabai pamatiņus. 34366.

_Uš jele lauka, ramaja cuka,
Mūs' brāļa pasiknes nerušini. 22859.

Es skatos, es raugos,
Kur tās tautu klēšu durvis.

Paseknī ieraudzīju
Kā tās žurku lamatiņas. 25852.

Trīs gadi gulēju paseknī. 33408.

Vislabāki laikam bija ozola pamati, kuri tik drīz nepadodas
pūšanai.

Veci vīri padomam,
Ozoliņi pamatam. 27277.

Nevajaga salmu jumta;
Ne ozola pamatiņa. 27548.

Ozola vietā lietotas arī priedes.

Neraud gauži, sila priede,
Ne es tevi skaliem cirtu;
Tev cirtīšu pamatam

Graznu dziesmu klausītāju. 708

Skalam ģeld ta priedīte,
Ne istabas pamatam. 3041.

514*
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Namā un istabā parasti tiek daudzināts mālu sists klons,
kuls jeb plāns, bet nav sveša arī grīda, kuru tautas dziesmas

sauc visvairāk par „dēļu grīdu". Mālu klons (leit. kluonas) jeb

plāns (prūs. plonis), mums atgādina seno ķeltu ēkas, kamēr

senie ģermāņi šādu kuļu neesot pazinuši. (Skat. augšā minēto

Šulca „Das germanische tiaus" 75. un 97. 1. p.). Grīdu (leit.

grindis) grīst (leit. grīsti) senie balti varbūt gan būs tikai vēlāku

mācījušies no kādas vairāk civilizētas kaimiņu tautas. Ja senie

balti, kā augšā ir aizrādīts, pratuši taisīt koka tiltus, tad viņi

gluži vienkārši varēja nākt uz domām ierīkot tiltam līdzīgu
grīdu arī savos namos, sevišķi, ja to bija redzējuši jeb dzirdējuši
pie kaimiņiem. Šādas pirmatnīgas grīdas no šķeltām un apaļām
kārtim vēl sastopam vecās klētīs, gubeņos un šķūņos. Šo koku

starpās mēdz ziest arī mālus un tādā ziņā šāda grīda līdzinās

atkal klonam jeb plānam. Tādēļ grīdu varēja saukt arī par

plānu, vismaz tautas dziesmu „vaska plāns" (22237) nozīmē

laikam gan vaskotu grīdu... „Dēļu grīdu" (21610., 23919.,_ 23934.,
25813.) tautas dziesmas daudzina ar lepnumu un tadu bus taisī-

juši laikam tikai turīgākie tautieši un, zināms, tikai pēc vācu

ienākšanas Baltijā.

Tiltam un senajai grīdai ļoti līdzīgi bija arī senajie griesti,

bet pēdējo vietu pirmatnīgās ēkās izpildīja jumts, kādēļ ir jā-

pieņem, ka baltu pirmtauta sevišķu griestu varbūt nebūs taisī-

jusi. Bet īsts latviešu vārds „griesti" tomēr liecina, ka latvieši

būs tos pazinuši jau priekš vācu ienākšanas. Vispirms griesti
laikam būs taisīti pirtīs un rijās, jo zem tiem pašiem jumtiem

stāvošie nams Un piedarbs tiek celti parasti bez griestiem.
Tikai no krieviem aizņemtās istabas būs cirstas laikam arvien

ar griestiem. Tautas dziesmu „dēļu griesti" (1478L, 25816.,

26329.) pēc nozīmes un vecuma līdzinās pilnīgi augšā minētai

„dēļu grīdai".

Senlaiku ēkas parasti taisīja ļoti mazas, kādēļ viņas arī ne-

varēja būt visai augstas. Kad tad nu vēl tika celtas istabas ar

griestiem, tad viņas bija vēl zemākas nekā senie bezgriestu
nami. Šādas zemas istabas daudzina arī mūsu tautas

dziesmas.

Zema bija istabiņa

Vēl zemāks kambarīts;

Gara bija mūs' māsiņa,

Nevarēs še dzīvot. 25815.
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Augsts bij manis vaiņadziņis,
Zema tautu istabiņa,
Es ar savu vaiņadziņu

Visus griestus noslaucīju. 24217.

Sen slavēja tautiņās

Augstas ēkas būvējot;
Griestu griestus izslaucīju
Ar vaiņaga cekulīti. 25822.

Līdu brāļa istaba

Līdz pašam dibinām. 16077.

Par mazajam un zemajam durvīm dziedātāji medz dažādi

zoboties.

Slaveni ļaudis, plakana seta,

Tupu līdu nama, rapu istaba. 25826.

Ja tu durvu neredzēji,
Lec pa logu istabā. 18805.

Ēkas slieksni (leit. slenkstis) latvieši būs pazinuši laikam

jau no tiem laikiem, kad viņi vēl dzīvojuši tuvos sakaros ar

leišiem, uz ko aizrāda līdzīgais nosaukums. Tautas dziesmās

neretis tiek apdziedāts „augsts slieksnis".

Smagas dzirnas, augsti sliekšņi,
Ūdens tālu lejiņā. 25844.

Daudz vārdiņu es dzirdēju,

Augstu slieksni pārkāpdama. 18828.

Augsts nama slieksnīts, īsas tavas kājas. 18830.

Es ielecu istaba

Ka bruklīte nosarkusi. 14537.

Par slieksnīti pārcelsim
Tautas dēla klētiņā. 22395,1

Vecās ēkās arī es pats esmu redzējis sliekšņus div trīs

baļķu augstumā. Tā kā sliekšņi bija augsti un griesti zemi, tad

istabā bija jālien kā ar līšanu, kādēļ arī tautas dziesmās ir ne-

reti runa par līšanu istabā, kā jau agrāki esmu aizrādījis. Tā

iemesla dēļ arī šķērskoks pār stenderēm tiek saukts par pa-

lodu, kas nozīmē koku, zem kura ļaudis lodā. Mūsu dienās mēs

vairs nevaram īsti priekšā stādīties, kādēļ senāk taisītas tādas

zemas durvis ar augstiem sliekšņiem. Jādomā, ka tāpat kā

visa_ seno laiku sēta arī agrākais nams un vēlākā istaba bija
savā ziņā mazi apcietinājumi pret pastāvīgajiem sirotāju uz-

brukumiem.
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Pašas senlaiku durvis bijušas bez eņģēm jeb cilpām, kādēļ
arī „eņģu durvis" (25806), kas «pašas virinājās" (25827) ir tau-

tas dziesmās turības zīme, kamēr nabaga tautiešam tiek minē-

tas «atgāžamas" un «aizgāžamas" (25806) durvis.

Nama logu (leit. langas, prūs. lanxto), kā valoda liecina,
būs pazinuši laikam jau senie balti, tikai nav jādomā, ka šāds

senlaiku logs būs līdzinājies mūsu dienu logiem ar stikla rūtēm.

Pēc daudz tautas dziesmām var redzēt, ka senais logs bijis
gluži vienkāršs neliels caurums sienā, bet citas dziesmas pie-
min arī lielāku logu, pa kuru var cilvēks izlēkt cauri.

Kad slaucīja istabiņu,
Pa lodziņu mēslus bēra. 14593.

Tautas līda istaba,
Es pa logu kaņepes. 13403.

Tikām citi vārtus vēra,

Es pa logu istaba. 16237.

Sviežati supatas pa logu laukā. 20729.

Ja tu durvu neredzēji,
Lec pa logu istabā. 18805.

No šādiem piemēriem redzam, ka logi stāvējuši vaļā, bet

tas vēl nenozīmē, ka viņi nebūtubijuši aiztaisāmi. Aukstā laikā

un laikam arī pa naktim logi bez šaubām tika kaut kā aiztai-

sīti. Vairāk dziesmas piemin „loga aizbāžņus" jeb «aizbāžķus"
(19132., 20268., 20455., 21288., 25989., 27080,1.). Pēc 1?. Ein-

horna ziņām latviešiem bijuši ieliekami un izņemami dēļu logi,
bet drīzāk gan tie būs bijuši aizbīdāmi, kā vēl tagad vecās

pirtīs.
Tā kā durvis vēlāku taisīja ar koka eņģēm, tad pēc durvu

priekšzīmes varēja ierīkot arī veramus logus, kādus vēl tagad
sastopam rijās. Uz tādu logu, kā liekas, zīmējas sekošā tautas

dziesma:

Kas godīga Jāņa mate,
Atver logu gaidīdama. 32587.

Dziesmās nav sveši arī „glāžu logi", bet jau pats nosau-

kums liecina, ka logi bijuši arī bez glāzēm, tāpat kā daudzinā-

tas «dēļu grīdas" aizrāda, ka bijušas grīdas arī bez dēliem.
Priekš vācu ienākšanas gan nebūs pie latviešiem meklējami
nekādi glāžu logi.

Nelūkoju glāžu logu,
Ne stērķētu istabiņu. 9920.

Neraugiet stikla logu,
Ne margotas istabiņas. 15357.
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Vai man kadi glāžu logi
Šai saulē žēlojami? 27386.

Bus glažota istabiņa,
Būs gaudājas asariņas. 17670.

Šādi piemēri dod skaidru liecību, ka tikai kādiem bagātnie-
kiem bijuši „glāžu logi", kādēļ arī tautietes parasti necere tikt

šādās mājās.

Glāžu logi, ka domājams, vispirms taisīti tikai muižas.

Dod, māmiņa, muiža mani,

Muiža laba dzīvošana:

Stikla logi, vara vārti,
Paši tek neverami. 9564.

Nevien vecu laiku istabā, bet arī jau senajā namā, kā augšā

ir aizrādīts, būs bijusi krāsns, turpretī skurstenis būs pie mums

sākts taisīt tikai no pašiem pēdējiem laikiem. Tautas dziesmas,

kā zināms, tikai loti reti piemin skursteni un parasti vēl tikai kā

žāvējamu ietaisi. Jādomā, ka tur visvairāk ir runa par žāvē-

jamiem skursteņiem pilsētās un varbūt arī dažās muižās. 17. g.

simtenī, kā zināms, vēl pat muižas bijušas bez skursteņiem, kuri
tikai ap 18. g. simteni būs ieviesušies arī zemnieku mājās. Vis-

pirms, kā liekas, būs taisīti vienīgi koka skursteņi, kādi arī ir

uzglabājušies vēl līdz mūsu dienām. Visu to ievērojot, varam

saprast, kādēļ dziesmās tiek apdziedāta „dūmainā istabiņa".

Tautu meita uzaugusi

Dūmainā istabā. 18830.

Es pievīlu meitu mati

Dūmainā istabā. 14594.

Kam, māsiņa, tu izbēgi
No dūmainas istabiņas? 17670.

Suri dumi istaba,
Vēl sūrāki namiņā. 23395,2. 24011

Šādā dūmainā istabā bez šaubām tika kurināta krāsns, kura
atkal nelīdzinājās mūsu laiku krāsnim ar rieriem, speltēm un

mūrīšiem. Šī seno laiku krāsns ir jāpielīdzina drīzāk nama,

pirts un rijas krāsnim. Krāsns mute ar pavardu laikam būs

stāvējusi ap istabas vidu, kamēr krāsns otrs gals būs sniedzies

līdz sienai, kā_ vēl tagad vidzemnieku namos jeb vasaras ķē-
ķos. Tādu krāsni varam vērot pēc vairāk tautas dziesmām.

Es redzēju melnu kaķi
Par krāsniņu aizkrāsnē. 23268.
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Ja tu esi aizdurve,
Lec pār krāsni aizkrāsnē. 23375.

Kur likšu pādīti izdīdījsi?
Sviedīšu pār krāsns aizkrāsnēje. 1571.

Pec šādam dziesmām ir jāpieņem, ka krasus nav bijusi vi-

sai augsta un atradusies ap istabas vidu.

Puiši kult, meitas malt,
Vecais tēvs uz krāsnes guļ. 2107,1.

Vai būs cimdus darījusi,
Vai uz krāsns gulējusi? 25228,1.

Tu no cepļa raudādams,
Es no druvas dziedādama. 26890.

lepriekšējās tautas dziesmas dod liecību, ka senās krāsnis

noderējušas gulēšanai. Kā pie senajiem leišiem, tā laikam arī

pie latviešiem uz krāsns parasti gulējis" vectēvs, kamēr pie ci-

tiem gulēšana uz krāsns ir tikai slinkuma zīme.

Siltākais un mierīgākais kakts mājā bija aizkrāsne, kuru
parasti ieņēmis saimnieku pāris; bet ari viņu meitas šeit mīlē-

jušas strādāt un gulēt dienas vidu.

Lien, miedziņ', aizkrāsne,
Apsedz manu māmuliņu. 6768,1.

Dela mate aizkrāsne

Dēliņam bikses lāpa. 23511.

Sveši ļaudis man' māsiņu
Aizkrāsne iebāzuši. 19104.

Jaunā mārša ienākdama

Acis met aizkrāsne,
Vai te būs tāda guļa,
Kada bija baliņos. 18856.

Lai man žel, ka man žel,
Žēl man tēva aizkrāsnītes:
Tur kājiņas es noāvu,
Tur svētīju svētdieniņu. 17671.

Citas meitas pūru dara,
Es gulēju aizkrāsnē. 7918.

Sāda aizkrāsne, zināms, varēja būt tikai aiz augšā ap-

rakstītās krāsns, nevis pie mūsu dienu cepļa, kas ir kurināms

no ķēķa puses.

Meitas tiek an dažreiz izsmietas, ka viņas guļot krāsni.

Dižena meitiņa, gludena galviņa,
Pati guļ krāsnī, galviņa ara. 14353.
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Trīs meitiņas māmiņai,
Visas trīs krāsni guļ;

Mana paša vedamā

Paša krāsns dibena. 17151.

Arī šis tautas dzejas joks ir pārprasts un_pieņemts par īstu

patiesību, ka meitas patiešām gulējušas krāsnī. Par visam

lietām krāsnis jau nebija tik lielas, ka tur iekša varētu gulēt
trīs cilvēki. Nevis sliņķe,' bet gan apbrīnojama strādniece butu

bijusi tā tautu meita, kas katru vakaru būtu tīrījusi krāsni gulē-

šanai, jo ar balto vilnainīti taču nevarēja gulēt oglēs un pelnos.

Senajās vācu, zviedru un krievu istabās, kā zināms, vis-

apkārt gar sienām bijuši piestiprināti soli. Arī mūsu tautas

dziesmās tiek apdziedāti tādi paši soli, kuru savienojumus

istabas kaktos sauc par „solu sadarām". Uz šiem soliem mūsu

tautieši un tautietes nevien sēdējuši, bet arī gulējuši. Gultas,
kā liekas, taisījuši tikai turīgāki no precētiem pāriem.

Gul' uz sola, bāleliņ',
Ikam mate sievu ņema. 11740.

Tautiets mani precēdams,
Solās gultu kaldināt. 24871.

Pirc, tautieti, Rīga gultu,
Ja nemāki pats taisīt. 24861.

Guli, mana līgaviņa,
Šovasar' lievenē;

Dreijaš' gultu, cirtīs' klēti,
Brauks' rudeni pakaļā. 11190.

Esi laba, jaunā mārša,
Sitīs gultu istaba;
Ja bus tadis dadža krumis,
Sitīs gultu piedarbā. 21743

Lavas laikam parasti gulējuši bērni, retāki citi ļaudis, pē-

dējā laikā sevišķi puiši.

Pilna klēts rudzu, miežu,
Strīķētana bērnu lāva. 32733.

Kalpi mani, kalponītes
Mīļi guļ lāviņā. 31077.

Biezas putras pieēduši
Atsagulu lāviņā. 34495.

No sola pāriesim tagad uz galdu, kurš stāvējis sola priekša.
Pie senajām dienvidus Eiropas tautām mēs sastopam mazus
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galdiņus, kuru nozīme saskan gan ar bļodu, gan arī ar ripu.

Seno zviedru un krievu istabās turpretī bijuši šauri un gari

galdi, kādus varam vērot arī pie senajiem latviešiem.

Kur, māsiņas, sagājām,

Kur sejiņas sanesām?

Pie laba bāleliņa

Gara galda galiņa. 26668.

Apkārt gāju garu galdu
Rokā balta biķerīte. 18844.

Tas (kumeļš) man deva garu galdu
Pilnu baltu biķerīti. 29732.

Ka šis „garais galds" bijis arī šaurs, to redzam no ta, ka par

galdu tautiete varējusi pārlekt.

Lec, māsiņa, par galdiņu,
Par asaju zobentiņu. 22994.

Pāri lēču par galdiņu,
Par bāliņa zobentiņu. 22135.

Es pārlēcu tautu galdu,
Ka kaziņa žagaros. 22057.

Uz tādu galda izskatu aizrāda arī pats galda nosaukums,
kas vispirms nozīmējis dēli. Senais galds laikam arī nebūs bijis
nekas cits, kā tikai garš dēlis, kas nostiprināts uz staklēm jeb
skrāģiem.

Izlīgoja zelta galdu
Ar sudraba skrāģīšiem. 32887

Kad latvieši vel nepazina zāģa, tad galdi tika plesti
(1422., 1596., 19207,!.) jeb šķelti (1421.).

Celājamus beņķus ar kājām latvieši ir aizņēmušies no vā-

ciešiem un tā tad paši senāk tādus nebūs taisījuši. Ja tad nu

senajos namos nebūtu bijis krēslu, tad šie nami būtu ļoti ne-

ērti sēdēšanai, jo sola priekšā, kā jau teikts, stāvējis garais

galds. Tādēļ ir jādomā, ka latviešu senči jau sen būs

pazinuši kādus krēslus (leit. krēslas, prūs. creslan), varbūt pat

jau no baltu pirmtautas laikiem. Vismaz valoda liecina, ka

krēsls jau tad bijis latviešiem pazīstams, kad viņu valodā vēl

bijis brīvs vārda akcents. Turklāt krēsls ir nodibinājies arī

latviešu mitoloģijā, jo tautas dziesmas bieži vien daudzina par

Laimu, ka tā sēd uz krēsla un arī tautietei „ceļ krēslu" jaunā
vietā.
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Kā jau daudz citas senatnes lietas, ta arī krēsla izskats un

nozīme ir pārprasta. Ir apgalvots, ka senais krēsls esot bijis

„apalš" un «zems", kādēļ sēdēšanai esot likts viens krēsls uz

otra. To pierādot šāda dziesmiņa.

Ceļu krēslu uz krēsliņa,
Lai sež mana māmuliņa. 3245.

Šeit meita no mīlestības sniedz mātei vienu krēslu uz

(=pēc) otra. Arī kādā pasakā mēs sastopam izteikumu: «Sti-

prinieks dzēra vīnu glāzi uz (=pēc) glāzes" (Krēsliņu Jāņa

Latviešu teikas, 111., 32. lapp.). Nav taču jadoma, ka stiprinieks

būtu licis vienu glāzi otrai virsū un tad tikai dzēris. Tāpat ne-

kur neesmu dzirdējis, ka kādā pasaules malā liktu vienu krēslu

jeb beņķi uz otra un tad tur virsū sēdētu. Ja Laime, mūžu velē-

dama, sēd „divus" jeb «trijus krēslus", tad tas nozīmē, ka meita

tiks divas jeb trīs reizes apprecēta, ko meita nebūt neveļās

dziedādama:

Sed', Laimiņa, vienu krēslu,
Vēl man vienu labu mūžu. 1216.

Arī šeit nav mums iemesla domāt, ka divi jeb trīs krēsli

likti viens uz otra, un ka tāda sēdēšana aizrādītu taisni uz Lai-

mas augsto stāvokli.

Kā no «darītā" nama latvieši pārgājuši uz «cirsto" istabu,

tāpat no pēdējās viņi vēlāki pārgājuši uz «būvēto" ērbēģi, kas

arī_tautas dziesmās nav svešs (3436,2., 25819., 29823.). Šis

erbeģis, kā liekas, izšķīries no senākās istabas tai ziņā, ka tam

bijis savs ķēķis, ar vēlāku laiku krāsni, kurai bijuši savi mūrīši

un speltes.

lepazinušies ar seno namu un istabu, pāriesim tagad uz

citām ēkām, kas atradušās veco latviešu sētās. Pirmā vietā še

jāmin klēts., kādu pazinuši nevien "leiši (klētis) un prūši (clenan),
bet ari citas indo-eiropiešu tautas (krievu K.īisTb, gotu hleithra,
senīru cliath, grieķu klisia). Daži domā, ka klēts būšot aiz-

ņemta senos laikos no ķeltiem, bet citi turpretī ir pārliecināti,
ka viņa esot attīstījusies no senās telts jeb būdas ar šauru

augšu un platu apakšu. Pie latviešiem, leišiem un krieviem

klēts noderējusi nevien par dažādu mantu glabājamu ēku,
bet vasarās arī par dzīvokli. Pēc visa tā var domāt, ka

priekšvēstures laikos pirms nama un pirts, klēts var būt bijusi
laužu dzīvoklis. Līdz pēdējam laikam leiši un latvieši neretis

taišījuši klētis ar augstām grīdām, kādēļ pa paklētēm dzīvojuši
suņi, kaķi un vistas.

Loti veca eka pie latviešu mājas bijusi arī pirts, kuru sa-

stopam nevien pie leišiem (pirtis), bet arī pie krieviem(nt>pTb).
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Šis leišu-latviešu vārds ir pārgājis ari dažos somu dialektos,

no kurienes atkal ir cēlies tagadējais krievu vārds nepr-b,

kas nozīmē kārēju zemnieku istabiņu. Ir jādomā, ka senākos

laikos pirts noderējusi par dzīvojamo ēku, vismaz par ziemu

aukstā laikā. Turklāt pirtīs ir dzīvojuši ļaudis vēl līdz mūsu

dienām. Pirtī, kā jau senlaiku dzīvoklī, ir notikusi dzemdēšana

tā pie latviešiem, kā arī pie krieviem. Tā arī pie goldiem un

oročiem Amūras apgabalā sievietes nedzemdē vis tagadējo
laiku ēkās, bet sevišķi taisītās senlaiku teltīs. Pirts, kā jau ir

aizrādīts, neretis ir celta kopā ar namu un maltuvi, kas atkal

liecina, ka pirts nebūs bijusi šķirama no veco laiku dzīvokļa.
Taī pašā seno latviešu sētā atradušās ari lopu kūtis (sal.

leit. kūtis un krievu kvt-b ), kuras, kā liekas, nav aizņemtas ne

no vāciešiem, ne arī no krieviem. Vai senlaiku kūts jau bijusi

kāda ēka, jeb arī tikai lievenis, par to mums trūkst noteiktu

ziņu. Tā kā zirgu stallis ir aizņemts no vāciešiem, tad būtu

jādomā, ka senā kūts vēl nebūs bijusi īstā ēka. Tāda pati
vienkārša ietaise būs laikam bijusi seno laiku pelūde (leit. pe-

lude), pūnis (krievu nyim) jeb gubenis, kur uzglabātas pe-

lavas un cita lopu barība. Siena šķūnis ir atkal aizņemts no

vāciešiem un laikam ticis būvēts vienīgi uz pļavām.
Viena no svarīgākām ēkām seno latviešu sētā ir bijusi

rija, kuru tautas dziesmas bieži vien daudzina. Riju tagad tur

valodnieki par īstu somu vārdu (W6rter v. Sachen, 11, 183.1p.),

kurš ir pārgājis latviešu, krievu un zviedru valodās; bet vai

rija ir arī somu tautu izdomājums, par to ir stipri vien jāšaubās.
Drīzāk gan paši balti kā vecu vecie zemkopji būs nākuši uz

domām, mākslīgi kaltēt labību. Tā kā nu vācieši vispirms no-

metās starp lībiešiem, tad nav nekāds brīnums, ka tādus vārdus

kā: muiža, rija un vagars Viņi pārnesa no lībiešiem arī uz

latviešiem. Vismaz ārdi un piedarbs ir īsti un veci latviešu

vārdi, kas nav no citurienes aizņemti. Turpretī pie tagadējās
rijas ietaises viens otrs pārlabojums un papildinājums varēja

nākt arī no igauņu, zviedru un vāciešu puses.

Tā tad nav mums nekādu šaubu, ka latvieši jau priekš
vācu ienākšanas Baltijā pazinuši namu, istabu, pirti, klēti, riju,
kūti un gubeni. Par vasaru viņi uzturējušies namos, klētīs un

arī gubeņos, par ziemu istabās, bet pēdējo trūkuma dēļ arī

pirtīs un rijās. Tā kā no 16. līdz 19. gadu simtenim latviešu

stāvoklis bija sevišķi grūts, tad tanī laikā gan tika maz istabas

taisītas un zemnieki visvairāk dzīvoja rijās un pirtīs; bet viss

tas vēl nebūt nenozīmē, ka rijas un pirtis būtu bijušas vienīgās

seno latviešu dzīvojamās ēkas.
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Kūts priekšā iekšpus sētas atradās arī laidars lopiem, bet

dažādi dārzi tur būs ieviesušies tikai pamazām. Tautas dzie-

smas visvairāk daudzina kāpostu, pētersīļu, apiņu, ābolu, rožu

un mēļu dārzus. Jādomā, ka visi šādi dārzi nevarēja būt kopā
vienā sētā. Starp ēkām un dārziem atradās mājas pagalms,
kur parasti auga dažādi koki, kādus laikam stādīja arī ap pašu
sētu. Visvairāk tautas dziesmas apdzied ozolus, kādēļ laikam

arī tos būs stādījuši savās sētās, kur tas bijis iespējams.

Kupli auga ozoliņi

Man' baliņa pagalma. 5961

Ozols auga sētiņa,

Es ozola eniņa. 17695.

ledēstīju ozoliņu
Pie vārtiem sētsvidu. 17700, L *

Ta bij manu brāļu seta,

Kur ozoli pie vārtiem. 26542,2.

Gan pazinu brāļa setu

I tumsa piegājusi:
Pie vārtiem ozoliņš

Brūnajam lapiņām. 26540

Ne šeit mani rudzi seti,
Ne stādīti ozoliņi. 26274.

Bet ne visur Latvijā var augt ozoli, sevišķi vēl ne uz kal-

niņiem, uz kādiem latvieši, kā jau minēts, taisījuši savas sētas.

Tadeļ vajadzēja meklēt vēl kāda cita mājas koka, kas varēja

augt arī smilts un grantēs zemē. Šāds mājas koks pēc dzie-

smu vārdiem ir vītols.

Es stādīju vītoliņu

Bāleliņa pagalmā. 23748.

Vītols auga pagalma,
Es vītola pakrēslī. 17696.

Es staigāju baliņos

Vītoliņa pakrēšļos. 5876.

Zem vītolu vien staigāju
Pie bāliņa dzīvodama. 6116.

Lugšus lūdzu brālītim,
Lai vītolu gaņģi taisa. 5984.

Vītoliņi pie vārtiem

Sudrabiņa lapiņām. 3710. 6208.
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Mana seta dzelžiem kalta,
Sudraboti vītoliņi. 3040i.

Vītolam senie latvieši, ka liekas, piešķīruši kadu pardabīgu
sargātāja spēku.

Kar, māmiņa, šūpulīti,
Kar vītola pazarē:

Lai es augu tik lokana

Kā vītola pazarīte. 1711.

Šaut, māmiņa, mani mazu

Ar vītola žagariņu,

Lai es augu tik lokana

Kā vītola žagariņš. 1711,2.

Es būt' sen gulējusi
Daugaviņas dibinā,

Kaut Laimiņa nemetusi

Vītoliņa žagariņu. 30735.

Visas manas" greznas dziesmas

Vītolā sakāpušas,
Sāk vītolis grozīties
Ar visam dziesmiņām. 1050.

Nedod mani, māmuliņa,
Vītoliņa sētiņa:
Vītolam lapas birst,
Man birst gaužas asariņas. 10413.

Tadeļ laikam arī vītola medz sedet Saule, Laima un Mara.

Sauht' pina vaiņadziņu,
Vītola sēdēdama. 33942.

Saules meita cimdus ada,
Vītola sēdēdama. 33986.

Laima pina vaiņadziņu,
Vītolā sēdēdama. 6100,2.

Mīla Mara govis skaita

Vītolā sēdēdama. 29163.

Aiz ko auga vītoliņš
Glumajām lapiņām?

Mīla Mara sviestu sita,
Vītolā rokas slauka. 29163.

Ta ka vītols mājas bija visparastākais koks, tad ari vītola

zaru vaiņags meitām bija visvienkāršākā galvas rota.
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Es vidu, es vidu

Ar vītola vaiņadziņu.
Protat kaunu, bāleliņi,
Liedinat sudrabiņa. 5882.

Es savam bāliņam
Lielu kaunu padarīju:
Es aizsēdu aiz galdiņa
Ar vītola vaiņadziņu. 21606.

Vaiju manu lielu kaunu

Pret maniem baliņiem:
Vidu tautu iesēdos

Ar vītola vaiņadziņu. 24288.

Kādu velnu es dabūju
Brālim kazas taisīdama:

Redzej' maršu ievedot

Ar vītola vaiņadziņu. 21537.

Kas bij man par lielu lusti

Brala sievas sagaidīt.
Atved brālis līgaviņu
Vītol' zaru vaiņadziņu. 24235.

Bez vītoliem latvieši stādījuši savas sētas arī citus kokus,

bet tautas dziesmās tādi tiek daudz mazāk daudzināti.

Stādu ošus, ozoliņus

Rijas taka maliņā. 28788.

Visapkārt oši, kļāvi,
Vidf balta ābelīte. 26556.

Visapkārt liepu koki,
Vidū zied ābelītes. 3682.

Sarkanbalta ābelīte,
Ta sētiņas pušķotajā. 14681.

Visapkārt oši auga,

Vidū kupls ozoliņš. 23636.

Visu to ievērojot mēs redzam, ka augšā minētajās tautas

dziesmās nav vis runa par mūsu dienu mājām, bet gan par
agrāko katoļu laiku sētām, par kurām mēs tur atrodam daudz

vairāk ziņu nekā vecajās chronikās.
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3. Mūsu tautas dziesmu sievietes.

Jo tālāku mēs skatāmies atpakaļ uz senatni, jo vairāk viņa

izšķiras no tagadnes, bet līdz ar to mazinās starpība starp da-

žādu tautu kultūras savādībām. Kaut ari tautu attīstības gaita

izšķiras daudz sīkumos, tomēr vispārīgi ņemot viņa ir ļoti

līdzīga. Tā tad salīdzinot vēstures un etnogrāfijas ziņas par

sieviešu stāvokli pie dažādām tautām, mēs arī varēsim sa-

prast sieviešu dzīvi, kāda tā ir apdziedāta mūsu tautas

dziesmās.

Senajos mežonības laikos starp vīrieša un sievietes pienā-
kumiem un tiesībām gan laikam nebūs meklējama kāda liela

starpība: tāpat vienam kā otram bija jāgādā par savu pārtiku

un drošību. Bet zināmu darba dalīšanu starp vīrieti un sie-

vieti mēs sastopam jau pie ļoti pirmatnīgām tautām. Kamēr

vīrietis nodarbojas ar medību, zveju jeb lopu ganīšanu, tikmēr

sieviete gādā vairāk par augu barību, lasīdama dažādas saknes,
graudus un augļus. Vīrietis uzbrūk neretis savam kaimiņam

laupīšanas, nolūkā, jeb arī iet citam laupītājam pretī uz cīņu,

bet sieviete taisa savu būdu un lūko aizstāvēties no tās. Tā-

dēļ arī sieviete bija vairāk saistīta pie savas mājas un viņas
apkārtnes, un, lasīdama dažādus augus, sāka arī pati tos dēstīt

un audzināt. Tādā ziņā etnogrāfi tur vīrieti par lopkopības un

sievieti par zemkopības atradēju. Ļaudim vairojoties, apstākļi
sāka mainīties zemkopībai par labu un sievietei par sliktu. Kad
sāka trūkt zemes medībām un ganībām, tad bija jāgādā vairāk

par augu barību, kādēļ arī sieviešu darbi sāka vairoties un vī-

riešu darbi iet mazumā. No iesākuma ļaudis ēda jēlu gaļu, bet

vēlāku sāka to cept uz uguns. Tādā ziņā gaļas sagatavošana
ēšanai atkal pārgāja sieviešu zināšanā mājā pie ugunskura.
Tā nu arī mēs varam viegli iedomāties, ka vīrietis pamazām
izvērtās par kungu un sieviete par kalpu.

Šāda pirmatnīga darba dalīšana nevarēja palikt uz laiku

laikiem, jo paši apstākļi piespieda ļaudis pārdalīt darbus pēc

jaunām prasībām. Ar primitīvo kapli un lāpstu sieviete varēja
apstrādāt tikai nelielu zemes gabalu, bet daudz vairāk varēja

kad tika atrasts arkls, kura vilkšanai sāka izlietot

vēršus._ Šāda aršana bija vairāk piemērota vīriešu spēkam,
kuru pārzināšanā, kā jau teikts, arī atradās lopi. Līdz ar arša-

nu vīrieši gluži dabīgi uzņēmās arī sēšanu un beidzot sāka ņemt
dalību arī pie citiem lauku darbiem. Sievietēm turpretī, lauku



Musu tautas dziesmu sievietes

655

darbiem mazinoties, sāka vairoties mājas darbi. Kad lopus
sāka par ziemu turēt laidaros un apgādāt ar barību, tad visa

lopu kopšana pārgāja pie sievietēm. Arī augu barības sagata-

vošana gāja arvien uz priekšu un paģērēja vairāk darba, kas

viss gulās uz sieviešu pleciem. Sieviete grūda piestā iepriekš

grauzdētus jeb vārītus graudus, mala miltus, cepa maizi un vā-

rīja putru. Jau no seniem laikiem viņa prata taisīt saldu me-

dus dzērienu, raudzēt pienu un darīt alu. Daudz pūlu no vi-

ņas paģērēja arī apģērba pagatavošana, kādam nolūkam bija

jāvērpj, jāauž, jāada un jāšuv. Arī pirmos mālu traukus esot

taisījušas tikai sievietes.

Sievietei, kā jau kalponei, bija jāizturās pret vīrieti ar cie-

nīšanu un jāizpilda tam visādi pakalpojumi. Vispirms sievie-

tēm nebija brīvu kopā ar vīriešiem ēst pie viena galda. Vīrie-

šu klātbūtnē sievietes kaunējās un nedrīkstēja sēdēt. Sievas

un māsas pienākumus bija noaut vīram jeb brālim kājas. Sie-

vas tika pirktas kā kāda prece un aizvestas it kā ar laupīšanu.
Tādos apstākļos vecākiem bija maz prieka par jaunpiedzimu-
šām meitenēm, kuras grūtos laikos tika arī tīšām nogalinātas.

Sievietes stāvoklis sāk laboties pilsētās, kur pamazām at-

tīstās amatniecība, kura atsvabina sievieti no dažādiem mājas
darbiem. Pirmā vietā te ir pieminami dzirnavnieki, kuri ar

savām sudmalām un no vidus laikiem arī ar vējdzirnavām iz-

pilda grūto malšanas darbu. Miltu malšana uz senajām rokas

dzirnavām bija gan laikam visgrūtākais sieviešu darbs sena-

jās mājās. Vēl agrāki bija nākuši sievietēm talkā audēji jeb vē-

veri, bet uz laukiem viņu palīdzība bija mazāk sajūtama. Tur-

pretī podnieki drīz vien saņem savās rokās visu mālu trauku

pagatavošanu. Tāpat arī drēbnieki jeb skroderi atsvabina sie-

vietes no vīriešu uzvalku šūšanas. Liels atvieglinājums pilsēt-
niecēm vēl nāca no maizniekiem, miesniekiem un pavāriem,
bet pie zemniekiem uz laukiem šādi amatnieki vēl nav

ieviesušies.

Atsvabinoties no senajiem grūtajiem darbiem, sieviete sāk

iemantot arvien vairāk cienības un tiesības. Vispirms sieviete

dabu plašākas mantības tiesības un vēlāku sieva paliek vīram

jau par līdzīgu dzīves biedreni.

Arī mūsu tautas dziesmās netrūkst mums liecību par sie-

viešu neapskaužamo stāvokli senos laikos. Viena otra tautas

dziesma ir vēl uzglabājusi seno laiku uzskatus, ka sieviete nav

pilntiesīgs cilvēks, bet tikai vienkārša strādniece, kas kā zirgs

jūdzams pat vai arklā un ecēšās.
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Kas pielēca baliņam
Kara zirgu barojot?
Kas pielēca māmiņai,
Tautu vergu auklējot? 17289.

Ezernieki savas meitas

Arkla jūdza, ecēšas. 10348.

Kas kaziņu lopu sauca,

Kas meitiņu cilvēciņu?
Kas kazai žogu rauga,

Kas meitai novadiņu? 12781. 17790.

Kaut arī šajos piemēros sieviešu stāvoklis no- žēlošanās

jeb apdziedāšanas būs tīšām nolikts zemāku, tomēr citās dzie-

smiņās ir skaidri teikts, ka sieviete „nav vērts" vīrieša un ka

sievietei ir vīrietis jāgodina.

Ai, māsiņa ražana

Neniecini arajiņu;
But' tu bijsi jo ražena

Tu ne vērta arājiņa. 27900. 12035.

Vai, meitiņas, vai māsiņas

Godājiet arājiņu. 27902.

Ta ka vīrieti tautas dziesmas parasti sauc par arāju, tad

nav šaubu, ka zemes apstrādātāji bija vīrieši. Tomēr pie reizes

ari sievietes ar zemi.

Pati maku sienu pļaut,
Pati art druviņā. 10254.

Apars mana līgaviņa,
Kad gulēšu dienvidū. 27939.

Brālis maizes man nedeva,
Saka art neejot.
Gan redzēsi, bāleliņ',
Cik ars tava līgaviņa. 3581.

Tāpat sievietes palīdz ari zemi ecēt.

Ta dziedāja Straupes Kača,
Sila zemi ecēdama. 35538.

Sirmi_ zirgi baliņam,
Balta masa ecētāja. 10689.

Liniem zemi noecēju
Ar jaunāmi meitiņām. 28360.

_

Ari pie grūtas līduma līšanas nak sievietes vīriešiem pa-
līga.
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Palīdziet man, māsiņas

Rudziem līst līdumiņu,
Es jums būšu palīdzēt
Vizulīšus kaldināt. 28239.

Tomēr kokus līž parasti vīrieši un tikai kraušana ir sie-

viešu uzdevums.

Līda tautas līdumiņu
Līda mani bāleliņi;
Dievis zina, pavasari

Katram bušu kravejiņa. 28231.

Tautām būšu, ne brāļiem

Līdumiņa kravejiņa. 28232.

Tautu krauts līdumiņš
Man pašai piederēja. 28233.

Sieviņ' mana melnacīte

Līdumiņu kravejiņa. 28247.

Labību sēj, kā rādās, tikai vīrieši, bet sievietes tiem padod

pie reizes sētuvi.

Baliņš gāja linu set,
Es aiznesu sētuvīti. 28312.—3.

Tā kā jau no seniem laikiem līdz mūsu dienām pie pļau-
šanas un kulšanas ņēmuši dalību tāpat vīrieši ka ari sievietes,

tad dziesmu liecības te nebūs vajadzīgas. Turpretī ravēšanu

dziesmas daudzina tikai par sieviešu uzdevumu.

Ravējiet, ravētajās,
Asnu manu neminiet. 28200.

Usnes auga tīruma,
Meitām kaunu darīdamas. 28207.

Aija, manu bāleliņ',
Tavu lielu linu lauku!

Trīs dieniņas sarāvēju,
Otras malas neredzēju. "28192.

Nepazinu līgaviņas
Auziņās ravējot. 28197.

Tupu, tupu, rāpu, rāpu,

Brāļa pupas ravēdama. 28203.

Ravēšana ļoti līdzinās linu plūkšanai, kādēļ arī pēdējā pēc
tautas dziesmu liecības ir vēl ilgi palikusi par sieviešu darbu.

Turpat mēs lasām, kā jau agrāk esmu aizrādījis, ka sievietes

arī „darina", „paisa" un „kulsta" linus. Izstrādātos linus, kā

675*
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arī vilnu sievietes savērpa un izauda dažādos audeklos, ka

vēl līdz mūsu dienām.

Daudz grūtāka par linu apstrādāšanu ir tomēr malšana

smagajās dzirnavās, kuras pie mums izbeidzās tikai vēl ap

19. gadu simteņa vidu. Par šo malšanu mūsu tautietes žēlojas
daudz un dažādās dziesmās. Pēc kulšanas graudi ne katrreiz

tika izvētīti, bet bieži vien vēl atstāti ar pelavām. Malējām nu

bija priekš malšanas vēl jāsijā graudi tīri. Tāpat arī zirgus

viņas baroja neretis ar sijātām auzām.

Kā senatnē tā arī vēl tagad sievietes gādā pie mums par

govim, aitām un cūkām, turpretī zirgu kopšana jau sen ir pār-

gājusi vīriešu ziņā, kamēr tautas dziesmās tikai sievietes pa-

rasti ēdina zirgu.

Auzas devu, neaizliedzu

Bāleliņa kumeļam. 29612.

Es brālīša kumeliņu
Cimdiņāje ēdināju. 29705.

Tev, braliņ', labu braukt,
Es māsiņa barotāja. 29856.

Tāpat ka masa zirgu baro ari sieva jeb līgava.

Sieva, sieva, masa, masa,

Baro manu kumeliņu! 31826.

Līgaviņa mātes meita

Baro manu kumeliņu. 29829.

Ik rītiņu līgaviņa
Tek ar auzu oderīti. 29769. 29857.

Zirgus ēdina ne tikai sievas un masas, bet vispārīgi meitas

tā mājā kā ciemā.

Meitas šķelmes pievīlušas
Manu beru kumeliņu:
Sakas auzas pabērušas,
Paber auzu pelaviņas. 29842.

Mīlēt mii meitiņām

Mans melnais kumeliņš;
Sijādamas auzas .deva,
Lasīdamas ābuliņu. 29850.

Sijā auzas, tautu meita,
Dod maniem kumeļiem. 29939.

Pat vel mate tur par savu pienākumu barot dela zirgu.
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Baro, mate, auziņam

Sava dēla kumeliņu! 29619.

Prati mate nobaroja
Sava dēla kumeliņu. 30043,3.

Vel agrākos laikos meitas nevien maja kopušas zirgus, bet

arī jājušas pieguļā zirgus ganīt.

Ta māsiņa ganos dzina,
Tā izjāja pieguļā. 16473.

Tēvam biju pieguļniece,
Mātei govju ganītāja. 16479.

Ausim, meitas, baltas kājas
Jāsim zirgus pieguļā. 30102.

Brālīšam sirmi zirgi,

Div māsiņas ganītajās. 30103.

Es uzaugu liela meita,
Tēvam zirgus ganīdama. 30114.

Talaku mes dabūjam zināt, ka senos laikos sievietes ne-

vien vedušas zirgus stalli, bet ari seglojušas un jugušas.
Lauka laidu kumeliņu

Ka pelēku vanadziņu;

Daudz bij darba māsiņām,
Līdz dabūja sētiņā. 29825.

Laukā bēri kumeliņi,
Eit, māsiņas, ielaižat. 29965.

Vai, mana māsiņa, man' tevis žel!

Žēl tevis rītā, žēl vakarā.

Tu mani sagaidi, tu mani pavadi;
Tu manu kumeļu nosedelēji,
Tu manus iemauktus pakarināji. 17377.

Tev (brālim) krekliņa nevēlēšu,
Kumeliņa neseglošu. 3590.

Rigā autas man kājiņas,
Rīgā jūgts kumeliņš;

Nojudziet, jus, māsiņas,
Rīgas meitu jūgumiņu. 31801.

Novadniece, man' māsiņa,

Nojūdz manu kumeliņu. 28072.

Jā sievietes izpildīja visus šādus darbus, tad vīriešiem

palika maz pienākumu pāri, kādēļ viņi bija īsti kungi un vald-

nieki mājā. Tautas dziesmās ir ne mazums piemēru, kur vīri

izmantojuši savu varu ļoti rupjā kārtā.
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Sunīts rej, vārti čīkst

Vīriņš brauca sētiņa;
Jā sievai biezas ausis,
Tiks mugura oderēta. 26901,4.

Sitin sita, kautin kava,
Bāliņš savu līgaviņu. 26911.

Sauc māmiņa piecas reizas,

Ne galviņu nepagriezu;
Sauc tautietis vienu reižu,
Stāvu lecu drebēdama. 27214.

Kam, tautieti, matus pluci,
Neb tu matus audzināji. 21674.

Patadziņa izmācīs

Smalki vērpt, bieži aust. 22602,1.

Ja neklausi viena vārda,
Klausi saujas braukumiņa. 21683.

Kaut arī visi vīrieši nav bijuši varmākas, tomēr pēc vairāk

piemēriem mēs redzam, ka sieviešu sišana ir senatnē piede-
rējusi pie dienas kārtības.

Kungam vaļa vīru rat,
Vīram savu līgaviņu. 23792.

Mate raja, nenoraja,

Kā norāja tautu dēls. 23981.

Vecais brālis sievu kūla,
Es radīju uguntiņu,

Lai es ari ieņemos

Veca brāļa amatiņu. 27253.

Kas kuram kaites bija,
Ka es kūlu līgaviņu? 27149.

Tēvs ar māti abi kūla

Manu jaunu līgaviņu. 22087.

Sit man pliki, bāleliņi,
Ja vārdiņa neklausīju. 10695.

Pliķiem situ līgaviņu,
Kam vārdiņa neklausīja. 26^92

Gudrajam dēliņam

Ilgi jauna līgaviņa:

Ne tas drīz pliķi cirta,
Ne aplam rudinaja. 22068.

Ari tautiete dažreiz lepojas, ka viņa raj jeb ras savu vīru.
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Trim kārtam pīcku viju,
Liku pura dibena,

Ko pīckāt tautu delu.

Kad dzīvot nemācēja. 21829.

Audzē, Dievs, kaņepējus,
Vīšu pīcku trim staram,
Ar to savu vīra bungu

Ik rītiņu sutināšu. 21721.

Nebēdā, tautu dēls,

Ka es sīka, ka es maza;

Gan es tavus garus matus

Palēkdama plucināšu. 21779.

Pliķi sišu tautiešam

Pirmajā vakara. 21791.

Šāda lepošanās ar savu nebēdību, kādu esmu novērojis arī

patriarchālo ķīniešu tautas dziesmās, nebūt nenozīmē, ka sieva

būtu patiešām pērusi savu vīru. Tāda laulāta pāra gan laikam

pasaulē nav bijis, kur jau priekš laulāšanas sieva vītu pātagu

vīra pēršanai, solītos plūkt viņa matus un pirmajā vakarā

sistu tam pliķi. Šajās un citās līdzīgās dziesmiņās nav nekā

cita, kā tik seno laiku rupjie joki un ķircināšanās. Pieņemot
šādus jokus par patiesību, mums būtu jādomā, ka sievietes bi-

jušas stiprākas par vīriešiem.

Tikpat nebēdīgi dzied tautiete par vīra mati.

Ar smildziņu govi dzinu,

Vecaine ganīdama;
Ar pātagu dēla māti,
Par dēliņa auklējumu. 23187.

Es nebūšu ne vedekla,
Ka nekulšu dela matēs. 23193.

Lai varēju grožu vīt,
Dēla māti slīcināt. 23195.

Šādas dziesmiņas liecina drīzāk par dēlu mātes varu,

nekā par jaunuves nebēdību. Tā arī pērējs bez šaubām ir vīrs

nevis sieva, kādēļ arī bargajam tautietim ne bez iemesla dzie-

smās ir asaru dzērāja slava.
Sakas mani māmuliņa

Labajam iedevusi:

Niknajam, bargajam,
Asariņu dzērājam. 21696.

Sarkanacs tautas dēls
Mans asaru dzerajiņš. 21698.
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Kam, tautieti, aku raki,
Kam tev akas vajadzēja?
Ik rītiņus nosadzeri,
Manu gaužu asariņu. 21672.

Tautietim ūdens trūka,
Tas dzer manas asariņas. 21693

Tāda pati kārtība bijusi senāk pie visām tautām, kā jau

augšā ir aizrādīts, kādēļ būtu pavisam nepareizi taisni tikai

latviešus noturēt par šādiem varmākām. Ar to, zināms, nav

sacīts, ka visi vīri bijuši tirāni un visas sievas verdzenes. Pri-

mitīvi cilvēki gan drīz saskaistās un ir rupji, bet drīz atkal

paliek labi un sader mieru. Gudra sieva prot vadāt pie deguna
arī savu „patriarchu". Augšā minētās ierašas, kā vērojams,
attiecas uz tiem seniem laikiem, kad sieva vēl tika pirkta jeb
pat laupīta. Lai gan sievas laupīšana pēc etnogrāfu domām

bijusi tikai tukša ceremonija, tomēr nav jāaizmirst, ka pie sen-

laiku laudim nebija lielas starpības starp ceremoniju un dzīves

īstenību. Ja sieva tika kā vergs pirkta jeb laupīta, tad viņa arī

tika turēta it kā kalpu kārtā. Uz sieviešu zemo stāvokli aizrāda

nevien vīriešu plašās tiesības un sieviešu grūtie darbi, bet arī

sieviešu pazemīgie pakalpojumi pret vīriešiem. Jau vairāk

reizes esmu aizrādījis, ka, vīrietim mājās pārjājot, sievietes

pienākums bija steigties tam pretī, atvērt vārtus un saņemt

zirgu. Kad vīrietis „līda" istabā, tad vismaz jaunām sievietēm

bija jāpieceļas kājās.

Baliņš līda istaba,

Celies, krēslu sēdējusi. 3506.

Pec tam sievietes pienākums bija „pacelt krēslu" arājam.

Kas godīga matēs meita,

Paceļ krēslu arājam. 28014.

Paceļ krēslu, noaun kājas
Savam maizes arājam. 17730. 26767.

Paceļ krēslu, noaun kājas

Vecajam bāliņam. 3410.

Par padevības zīmi, kā jau redzējām, sievietes āvušas arī

vieriešiem kājas. Tas ir vecs ieradums, kas pastāvējis arī pie
vāciešiem un krieviem. Vācijā vēl Lutera laikos jaunas sie-

vas pirmā vakarā noāvušas saviem vīriem kājas. Pie krie-

viem tāds ieradums uzglabājies vēl līdz mūsu dienām. No vē-
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stūres mēs zinām, ka Rogņeda, Polockas kņaza Rogvoloda

meita, nav gribējusi Vladimiram aut kājas. Pie latviešiem

pastāvējis tāds ieradums pa visu tautas dziesmu ziedu laiku.

Lai ta (tautu meita) auga gana daiļa,
Bus man kaju avejiņa. 11077.

Liela rada mūs' māsiņa

Kalpam kāju āvējiņa. 22284,1.

Ak, tu tautu netiklīte

Tev bij mani apdienēt,
Tev bij man kājas aut,
Manas kurpes noslaucīt. 26820.

Ka sievas vīram, ta ari masa aun kājas savam brālim.

Es baliņa masa biju,
Es bāliņa kājas āvu. 22704.-5. 24925.

Celiņa man sažel,
Sav' māsiņu izdodot;
Kas kājiņas man noaus,

Kas nojūgs kumeliņu? 23131.

Ja jau sievietes ava kājas brālim un vīram, tad, zināms,

viņas pirmais pienākums bija aut kājas tēvam.

_

To (zirgu) es biju pelnījusi,
Tēvam kājas noaudama. 16418. 16480.

Šadi uzskati bijuši pie latviešiem ta iesakņojušies, ka pat

māte, kā liekas, dažreiz āvusi kājas savam dēlam.

Mate kājas gan apava,

Tēvs kumeļa nesegloja. 15780.

Kāju aušana ir veca un tālu pazīstama ieraša, kura gan šur

tur ar laiku izvērtās par tukšu kāzu ceremoniju, bet augšējās
tautas dziesmas liecina, ka pie seniem latviešiem tā nav bijusi
tikai tukša ceremonija. Matriarehata meklētāji pie tautas

dziesmu latviešiem domā, ka kāju aušana esot tikai vienkārša

laipnība un pakalpība no sievas puses, kad vīrs bijis piekusis
no grūtiem darbiem, bet retas pakalpības dēļ gan sieva netiktu

saukta taisni par „kāju āvējiņu."

No vīriešiem ka jau kungiem un valdniekiem sievietes, ar

dziesmu vārdiem runājot, „kaunējušās".

Lai māsiņa gana liela,
Kaunies maza bāleliņa. 3506.
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Sed, balini, tu pie galda,
Tev galdiņis piederēja;
Lai kaunas tautu meita,

Kas par lauku pārtecēja. 16083. 16085. 19598.

Visas šādas lietas dod skaidru liecību par sieviešu zemo

stāvokli, kādēļ vecāki maz žēlojuši jaunpiedzimušas meitenes

un grūtos laikos, kā jau esmu aizrādījis, viņas pat nogalinājuši.
Sekošās dziesmiņas liekas it kā aizrādām, ka arī vīram bijusi
tiesība nogalināt savu sievu.

Grib', tautieti, dzīvo mīli,
Grib', iemeti ūdenī;
Nu atstāja tavu vaļu,
Mani balti bāleliņi. 26343.

Ābels koka laivu taisu,
Slicin' savu līgaviņu,

Kam ta mani agri ceļa,
Veļu nesa launadziņu. 26803.

lepazinušies ar šādu sievietes stāvokli mūsu tautas dzie-

smās, mēs varam pāriet uz jautājumu, kad īsti mūsu tautietes

izpildījušas šādu kalpa lomu? B. Rusovs, P. Einhorns un G.

Manceiis apraksta diezgan sīki sava laika zemnieku dzīvi, bet

šādu ziņu mēs pie viņiem neatrodam. Nav arī domājams, ka

grūtajos klaušu laikos zemnieces vēl būtu izpildījušas visus

augšā minētos darbus, jo vergiem taču vairs nebija savu vergu

mājās. Turklāt kristīgai ticībai iesakņojoties un baznīcas lau-

lībai nodibinoties, visādā ziņā tika labots arī sievietes stāvoklis.

Tā tad nevaram pieņemt, ka augšā minētās dziesmas tēlotu

latviešu dzīvi no pēdējiem četriem gadu simteņiem. Bez šau-

bām te ir runa par senākiem laikiem, kad vāciešu vara Baltiļā
vēl nebija sasniegusi augstāko pakāpi un kad latvieši vēl turē-

jās pie savu senču vecajām ierašām. Šādus apstākļus mēs

varam meklēt ap 13. un 14. gadu simteni. Gadu tūkstošiem

vecas ierašas arī nevarēja tikt atmestas īsā laikā, bet šādām

pārmaiņām bija vajadzīgs ilgāks laikmets, vismaz no trim

četrām paaudzēm. Šis pārejas laiks mums būs jāmeklē ap 15.

gadu simteni, lai gan dažu ierašu atmešana būs turpinājusies

par vairāk gadu simteņiem.

Vispirms laikam būs atmesta sievu patvarīga sodīšana ar

nāvi no vīru puses, par ko tikai pāra dziesmiņās atrodām tādu

kā tumšu atmiņu. Mazliet ilgāk būs palikusi spēkā mazu mei-

teņu nogalināšana, par ko, kā jau esmu aizrādījis, ir mums uz-

glabājušās vairāk liecības tautas dziesmās.
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Lai gan zirgus, kā liekas, sievietes ēdina par visu tautas

dziesmu ziedu laiku, tomēr pieguļā viņas būs jājušas labi ja vēl

par 13. un 14. gadu simteni. Visvairāk dziesmas daudzina

puišus par pieguļniekiem. Pāreju no vecās kārtības uz jauno

tēlo tādas dzesmas, kur tāpat puiši kā meitas jāj pieguļā.

Dod, Dieviņi, lietum līt,

Nejās puiši pieguļa;
Jāsim pašas mes, māsiņas,
Tēva bērus kumeliņus. 30107.

Es ar savu līgaviņu
Kopā dzinu pieguļā. 30111.

Aun, māsiņa, baltas kājas,
Jāj man līdza pieguļā. 30098.

Ik naksniņas es aizgāju
Par brālīti pieguļā. 30118.

Līdz ar zirgu ganīšanu pieguļā vīriešu zināšanā būs pār-

gājusi ari jūgšana, seglošana un varbūt vēl alus darīšana un

kādi lauku darbi. Daudz ilgāki turpretī uzturējusies tā ieraša,
kur sievietes gaidījušas vīriešus mājā pārnākam un steigušās
tiem pretī vārtus vērt. Dziesmas liecina, ka šāds ieradums

tikai par ilgāku laiku sācis izzust.

Līgaviņa, miega cūka,

Negaid' mani pārnākam;
Pats es sev kājas āvu,
Pats sev jūdzu kumeliņu. 26881

Guli mana līgaviņa,
Ja tu biji apgūlusi;
Pats kājiņas es noaušu,
Nosedlošu kumeliņu. 26765.

Klusu braucu sētiņā,
,

Netraucēju līgaviņu;
Gan zināju tēva stalli,
Kur ielaist kumeliņu. 26770.

Ja tu guli līgaviņa,
Manis dēļ necelies,
Zināms man tēva stallis,
Kur ielaist kumeliņu. 26786.

Tautas dziesmas sastopam arī protestu pret augša minēto

kaju aušanu.
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Gaidi, gaidi, tautu dels,
Ka es tavas kājas aušu;

Es noaušu baliņam,
Kas mazai maizes deva. 22924.

Tautu dēls, dūmu vēzis,

Gaida kaju noaunot.

Es tēvam nenoāvu,

Kas mazai maizi deva. 21813.

Ak, tu tautu netiklīti,
Vai es tavas kājas aušu?

Es neāvu tēvam kājas,
Kas mazai maizi deva. 23984. 26819.

Sieviešu stāvokli var arī vērot pēc tām precību ierašām,
kādas ir apdziedātas mūsu tautas dziesmās. Kā pie visām tau-

tām, tā ari pie latviešiem senos laikos būs pastāvējusi daudz-

sievība, lai gan par pēdējo nav. mums dziesmās uzglabājušās
nekādas ziņas. Vairāk sievas var uzturēt tikai bagāti ļaudis
un vāciem ienākot Baltijā latviešu bagātnieki drīz vien iznīka.

Latviešu kungi un bagātie „labieši" jeb „dižie bajāri" pieņēma
drīz kristīgu ticību, pieslējās vāciešiem un gāja savai tautai

bojā. Citi labieši un turīgie saimnieki tika aplikti ar nodokļiem,
kādēļ arī tikai retumis kāds būs varējis turēt divas jeb vairāk

sievas. Turpretī ir mums uzglabājušās vairāk dziesmas par

seno ierašu, kur notiek precēšanās tuvu radinieku starpā
(13234—13241). Labi daudz dziesmas apdzied seno sievu

zagšanu jeb laupīšanu un pirkšanu, kas nešaubīgi liecina par

sieviešu zemo stāvokli. Tā kā nu pēc vēstures liecībām ap 16.

gadu simteni Baltijā jau bija nodibinājusies baznīcas laulība,
tad senās tautas dziesmu precības ir meklējamas ap 13. un 14.

gadu simteni, kamēr 15. gadu simtenis ir jāatstāj pārejas laik-

metam. Tādā ziņā pilnīgi sakrīt mūsu vērojumi par sieviešu

grūto darbu un seno precību laikiem. Ap piecpadsmito gadu
simteni, kā jau teikts, sieviete tiek atsvabināta no dažiem grū-

tiem darbiem un dabū blakus „pašam" jeb saimniekam dažas

mājas mātes tiesības. Šī mājas māte paliek arī par bāreņu
īsto saimnieci, kura dažās tautas tradicijās tiek saukta par „pa-

māti" jeb „svešu māti", kas ar savu ļaunumu tiek pielīdzināta
„raganai". Mūsu tautas dziesmas par bāriem, kā jau esmu

mēģinājis pierādīt, būs laikam cēlušās apmērā no 15. gadu
simteņa sākot, kādēļ ari dziesmās nav mums liecību, ka bāre-

nītes būtu zagtas jeb pirktas par naudu.

Še, zināms, nevar būt runa par kādiem zināmiem gadu
skaitļiem, bet tikai laikmetiem, kuru noteikšanai mums sakrājas
arvien vairāk materiālu.
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4. Par miltu malšanu.

Jau sen priekšvēstures laikos ļaudis ir pratuši pārvērst

graudus par miltiem un no šiem taisīt kādu putru jeb raušus.

Indo-eiropiešu valodās šai miltu taisīšanai ir divi veci darbības

vārdi, kuri vislabāki ir uzglabājušies latīņu valodā: pinso,

grūst, un mol o, malt. Pirmais no tiem nozīme graudu sagrū-

šanu piestā ar stampu jeb piestalu un ir pazīstams arī Āzijā,
kamēr otrs ir aprobežots Eiropas valodās un nozīmē graudu
saberšanu starp diviem akmeņiem. Var būt, ka graudu grū-

šana jeb sadauzīšana ir vecāka par bēršanu jeb malšanu, bet

abi miltu taisāmie veidi ir uzglabājušies pie mums līdz vēstures

laikiem. Kā ēdienu taisīšana vispārīgi tā arī miltu grūšana jeb
malšana sevišķi bijusi pie visām' pirmatnīgām tautām seviešu

uzdevums.

Piestalām jeb grūžamiem ieročiem pieder ļoti svarīga
loma indo-eiropiešu kultūras vēsturē. Ar *viņu palīdzību tika

nevien lauka augļi apstrādāti un akmeņi dauzīti, bet arī eļļa
spiesta, vadmala velta un dzelzs kalta. Latviešu piestala, kā

zināms, ir uzglabājusi loti pirmatnīgu veidu un atgādina seno

ēģiptiešu un grieķu piestalas. Ar piestu palīdzību līdz pēdējam
laikam tika taisīti kami jeb pīceņi, vidzemnieku staks (melnās

kaņepes) un kaņepju piens. Dažās tautas dziesmās turpretī mēs

vēl atrodam liecības, ka piestās grūsti pat milti.

Velnam bija še dzīvot,
Ne labam cilvēkam:

Piesta grūstu pelav' maizi,
Ar nodaļu nodalīja. 23895.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņas:

Tautiņas grūsta maize,
l tas pašas pietrucin. 26400

Nu es biju, nu redzēju,
Ka dzīvoja bagātie:
Ar piestiņu badu kula,
Ar ielāpu caurumiņu. 20980. 31238.

Nav mums zināms, kā īsti piestās varēja sagrūst graudus;

jadoma,_ka graudi tika iepriekš apvārīti. Krievijā pēc M. Za-

biļina. vārdiem līdz 14. gadu simtenim vairāk grūduši miltus

piestas nekā maluši roku dzirnavās.
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Latvieši pazinuši roku dzirnavas jau no priekšvēstures

laikiem, tikai mēs nezinām, kādas šīs dzirnavas izskatījušās,
īstas roku dzirnavas mēs sastopam jau piektā gadu simtenī

priekš Kristus nevien pie senajiem grieķiem un romiešiem, bet

arī pie jūdiem un ķīniešiem; bet kura tauta īsti šās dzirnavas ir

atradusi, tas mums nav vēl zināms.

Pirmās malējas, kā jau teikts, visur bijušas sievietes, neiz-

ņemot pašas mājasmātes. Bagātnieki šiem darbiem izmanto-

juši savas verdzenes. Senie grieķi un romieši likuši pie mal-

šanas uz spaidu darbiem notiesātos noziedzniekus. Ķīnā jau

no ļoti seniem laikiem ēzeli un mūļi griezuši dzirnavas. Mūsu

tautas dziesmās īstās „malējas" ir tās pašas „tautu meitas",
kuras strādājušas savās „maltuvēs" jeb „kambaros".

Maltuves dažās mājās ir uzglabājušās līdz mūsu laikiem un

stāv kopā ar istabu, vidzemnieku namu jeb arī riju zem viena

jumta. Tā kā latvieši senāk dzīvojuši arī rijās un pirtīs, tad

varam redzēt, ka maltuves parasti taisītas pie dzīvojamām
ēkām. Tautas dziesmu ziedu laikos turpretī latvieši parasti

dzīvojuši istabās, kādēļ dziesmas daudzina maltuvi pie istabas.

Nava labi, nava labi,
Pie ustabas maltuvīte:

Vai dziedāja, vai runāja,
Visu dzird ustabā. 8140.

Padodiet man guntiņu
Pa lodziņu maltuve:

Maigi guļ sveša mate,

Nedrīkst durvu virināt. 8152.

Dzirnavas tiek minētas ari istaba un pirti.

Nava labi, nava labi

Ka tur' dzirnas istaba. 35158.

Sudrabotu māršu vedu,
Pirtī brāļa dzirnaviņas. 22547.

Var but, ka maltuve taisīta ari par sevi.

Bāliņ, tava maltuvīte

Liela ceļa maliņā. 659.

Svešu ļaužu maltuvīte

Augsta kalna galiņā. 22552.

Par maltuves vecumu pie latviešiem liecina malšanas ce-

remoniju sakars ar mitoloģiju. Kaut arī maltuve stāv Dieva un

Māras uzraudzībā, tomēr Māra še liekas būt ieviesusies Lai-
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mas vietā. Tāpat maltuvē vēl daudzina Gausu māti (8102.) un

pūķi (8103., 8169., 8271.). Dievs un Māra jeb Laima grib, lai

maļ tumsā no rīta agri (8249.), lai maltuvi slauka tīru (7936.,

8030.) un lai malēja mazgā muti (8087.). Maltuvē ieejot jādod
labrīts jeb dievpalīgs (7996.,_8037., 8147.—8., 8272.). Dzirnavu

akmeni, kā redzam no vairāk dziesmām, nedrīkst griezt pret
sauli.

Apskaitās mīļa Mara,
Maltuve iegājusi:
Atradusi dzirnaviņas
Pret saulīti ritinot. 7937.

Malejiņi, malejiņi,
Pret saulīti nemaliet;

Udentiņis gana straujis,

Pret saulīti netecēja. 8089.

Malt beidzot, tomēr bijis ieradums dzirnavas „atgriezt",

jeb „apgriezt".

Es samalu rīta māli,

Atgriež' savas dzirnaviņas;

Atgriez, Dieviņ, manu prātu

No dzērāja arajiņa. 8004.

Jau es biju samalusi,
Angriezusi dzirnaviņas,
Man atnesa sveša māte '

Zaļu rudzu pasijanu. 8024.

Samaluši, malejiņi,
Atgrieziet dzirnaviņas,
Lai rociņas atsapūta
Līdz citam ntiņam. 8188.

Viena dziesmiņa tomēr dod padomu neatgriezt dzirnavas.

Mal, māsiņa, cik maldama,
Neatgriez dzirnaviņu,
Lai tautiņas neatgrieza

Pie vārtiem kumeliņu. 8074.

Dzirnavas nav atstatas tukšas, par zirni, lai nepietrūktu
maļamas labības.

Mal, māsiņa, cik maldama,
Tukšu dzirnu neatstāj,
Lai Dieviņis neatstāja

Tukšu rudzu apcirknīti. 22530.
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Mal, māsiņa, cik maldama,
Tukšu aci neatstāj,
Lai tas tavs arājiņš
Bez maizītes nedzīvoja. 22529.

Dziesmas tura malšanu par loti grūtu darbu.

Ūdentiņš, akmentiņš
Manas varas vilcejiņš:
Ūdens tālu avotā,
Akmens brala maltuve. 6941.

Tīri rudzi, smagas dzirnas

Svide musu malejiņas. 7945.

Malējiņa Dievu lūdza

Lai saplīsa dzirnaviņas,
Lai rociņas atsaputa,
Kamēr jaunas kaldināja. 8085.

Saka grūti arājam,

Kumeliņis arklu vilka;
Malējai, tai bij grūti,
Pati vilka dzirnaviņas. 8185.

Neskatoties uz darba grūtumu, malušas ir tomēr vienīgi

sievietes. Tikai retumis un laikam zīmējoties uz jaunākiem

laikiem, tiek minēts, ka maluši ir arī vīrieši.

Mal, maldams, kalpa virs,

Ko tik ilgi kavējies?

— Paga, paga, saimeniece,
Milnu lieku kucītē. 8076.

Kur, māmiņa, tavas meitas?
Deli tavi malejiņi;

Vadži vien kambarī,

Kur cepures karināja. 22515.

Mari' māmiņa maltu cēla,

Līgaviņu solīdama. 8118.

Pieci brāļi maltu gāja,
Vienu masu audzināja. 24013.

Pats es savu kumeliņu

Malt' iedamis nebaroju. 22804.

Ja maja bijušas pieaugušas meitas, tad mate vairs nav

gājusi uz malšanu.
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Ai, kauniņ' man' lielo,

Māmuliņa maltu gāja;
Lai kauniņš, ko kauniņš,
Kur slavīte maliņā. 7929.

Aiz gaismiņas saule lēca,
Ne aiz rīta ausēkliņa;
Aiz māmiņas maltu gāju,

Ne aiz brāļa līgaviņas. 7935.

Gailis dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuve.

Vai kauniņa tev nevaid,
Mana jauna līgaviņa! 666.

Maltuve parasti atradušas vienas dzirnavas, bet dažiem

bagātniekiem bijušas arī div jeb trīs mājamās ietaises.

Tautas kala treju dzirnu,

Dzirdēj' mani saderot.

Kaliet, tautas, kaut deviņu,
Es pie vienu ritināšu. 8228.

Tiesa, tiesa, nemeloju,
Brāļam treju dzirnaviņu.
Kad atveda vedekliņu,
Visu treju ritināja. 8322.

Tev, bāliņi, trejas dzirnas,
Kuras manas maļamās?

Ņem, māsiņa, vidējas,
Tas tek viegli, tas ņem smalki. 8233.

Mal, māršiņa, tu pie durvu,
Lai es malu dibina;

Kuras tautas mani grib,
Lai iet tevi bildināt. 8070.

Maltin mala kambarī,

Vai tas meitas, vai māmiņas?
Viena para droši vilka,
Otra lēni ritināja. 8092.

Ar to tomēr nav sacīts, ka bagātu māju malējas bijušas
amatnieces, kas strādājušas arī saviem kaimiņiem. Katrai sai-

mei senāk bijušas savas dzirnavas, kur malti milti pašu vaja-

dzībām. Tikai dzirnavām sabojājoties, bijis jāiet ciemā malt.
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Ciema gāju'mala malt,
Tur i mani paturēja.

Bāleliņa vaina bija,
Ka nekala dzirnaviņu. 8276., 22564.

Visvairāk dziesmas daudzina, ka pie dzirnavām maļ viena

pati malēja.

Pieci, seši riju kula,
Viens mārīti ritināja. 7932., 28766.

Viena mala malējiņa,
Trīs balstiņas atskanēja. 8261.

Viena malu bāliņos,
Vien' atkal tautiņās. 8261.

Daudz dziesmas ir arī runa par divām malējam pie vienam

dzirnavām.

Es gan zinu, ka vajaga

Tīrajam rudzišam:

Vajag asu dzirnaviņu,
Para jaunu malejiņu. 7998.

Mārša mala ar ietaļu,
Abas vienu lielumiņu. 7998

Es varēju viena malt

Pret divām malējām. 8256.

Divām malējām kopā maļot, kā redzams, neretis izcēlās

strīdi, kura strādā vairāk un kura mazāk, kādēļ „otra malēja"
dziesmās bieži vien tiek izzobota.

Dzirnaviņas raudājās,
Nav vienādas malējiņas:
Viena mani drīzi rāva,

Otra lēni ritināja. 7978.

Labāk gāju viena malt,
Ne ar brāļa līgaviņu:
Man tek sviedri matu galu,
Viņai svārki mugurā. 8053.

Ar kaķīti maltu gāju,

Ne ar brāļa līgaviņu. 7941.

Ai, Dieviņ', grūt bij man

Ar laisko malejiņu!
Vai bij man dzirnas vilkt,
Vai laisko malējiņu? 7927.
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Snaudaliņa, miegaliņa,
Mana otra malejiņa,
Ne ta droši dzirnas vilka,
Ne dziedāt palīdzēja. 8217

Šādam ķildām ari netrūka pamata, jo mazākas un vājākas
meitas dotas allaž stiprākajām par palīgiem.

Ej, māmiņa, maltuve,
Līdzin' savas malējiņas,
Liec lielo pie mazas,

Lai tek viegli dzirnaviņas. 7990.

Labāk gāju viena malt,
Ne ar mazu malējiņu. 8055.

Gana man želi bija,
Ka māmiņa viena mala.

Pielikos pakapiti,

Palīdzēju māmiņai. 8010.

Malšana sākusies, ka augša minēts, jau tumsa no rīta.

Tumsa gāju mali malt,
Tumsā Dievs palīdzēja. 8249.

Visu ritu smalki malu,
Uz gaišumu puspušām. 8273.

Bijuši ari, ka jadoma, gadījumi, kur malējas malušas visu

cauru nakti.

Tautas manu augumiņu
Visu nakti maldināja. 8064."

Nāciet, žāvas, nenāciet,
Šonakt miegu negulēšu:

Kviešu malis man jāmaļ,
Astra sietu jāsijā. 8139.

Malt vel rīta gaisma, ka liekas, bijis pat par kaunu.

Man saulīte uzlēkusi

Bāleliņa maltuve;

Cel, Dieviņ', miglas ritu,
Lai neredz izejot. 8114.

Smalkākos miltus vajadzēja vel pārsijāt un rupjākos grau-

diņus pārmalt no jauna.

Es māsiņa jaunākā,
Mani sauca vecāko:
Man galviņa pienutēj'si,
Kviešu miltu sijājot. 8000.

836*
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Rupju mali samalusi

Šķitos pati izsijāt;
Sveša mate izsijāja,
Ciema nesa valodiņas. 8181.

Mājam smalki mēs, māsiņas,

Barga musu māmuliņa;
Ciemā teki astru sietu,

Sijā mūsu malumiņu. 8080.

Visgrūtāki bijis malt rudzus un kviešus.

Kviešu mālis, rudzu mālis,
Abi vienu grūtumiņu. 8052., 21274.

Turpretī par vieglāko mali tautas dziesmas daudzina

griķus.
Es tev (līgavai) došu griķus malt,

Māsiņai tīrus rudzus. 8279.

Meitām devu griķus malti,
Vedeklai tīrus rudzus. 22507.

Viegls malšanai bijis arī iesals.

Piekusušas, nosvīdušas

Tīru rudzu malējiņas;

lesaliņa malējiņas
Dziesmas vien darināja. 682

lesalam, aizbaram

Tautu meita malejiņa;
Mūs' māsiņa zeltenīte,
Tīrus rudzus ritināja. 22497.

Bus manam baliņam

lesaliņa malējiņa. 22499.

Ari auzu malšana un putraimu taišišana tiek dziesmas dau-

dzināta par lētu.

Ik ntiņu maltu gāju
Ar igauņu meitiņām;
Man ieeeja kviešu milti,

Viņām auzu sēnaliņas. 8022.

Zinu, zinu labu meitu,
Pasacīšu baliņam:
Auzu sieku samalusi,
Nevar vairs rociņām. 8205.

Smalku mālu malējiņa,
Nac ar mani kambari,
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Lai sedeja istaba

Putraimiņu braucejiņa. 8215.

Ņem, bāliņi, līgaviņu,
Tīru rudzu malejiņu,
Tev pašam div māsiņas,

Putraimiņu braucējiņas. 12149.

Senāk maltas ari magoņu seklas, kadu darbu malējas lai-

kam arī nav cienījušas.

Labāk malu rudzu sieku,

Ne magoņu pasijanu;
Pilnu sauju rudzu beru,

Magonītes pa graudiem. 8058.

Šie magoņu milti laikam izlietoti ta saukto „magoņu pīrāgu"
(23909.,26580,6) un „magoņu plāceņu" (26580) cepšanai.

Miltu malšana līdz ar citiem smagiem lauku darbiem lie-

cina par patiešām neapskaužamu sieviešu stāvokli senos laikos.

Tādēļ arī tautu meita dzied par saviem darbiem:

Kas kuram bēdas bija,

Kad es malu saulīte?

Nokūlusi maltu gāju,

Samalusi druviņa. 8045.

Visus šos darbus tautiete veica ar pacietīgu pratu, dzie-

dādama jautras dziesmas:

Ej malt, mana līgaviņa,
Mal dižani dziedādama,
Lai man luste klausīties

Ar māmiņu istabā. 663.

Grazni dzied, — dzirnas ruc,

Ceļmala dzeltaimte;
Es gribēju klausīties,

Nestāv mans kumeliņis. 668.

Mal, māsiņ', dziedādama,

Pie baliņa dzirnaviņu,
Lai tecēja dancodams

Tautu dela kumeliņis. 676.

Mal, māsiņa, cik maldama,
Mal diženi dziedādama;
Ja nemaisi dziedādama,
Sacīs tevi raudājušu. 22526.
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Ar dziesmiņu maltu gāju,
Ar valodu istaba,

Lai nesaka sveša mate,

Darba dcl noskumusi. 22482

Katram darbam, kā zināms, bija savas dziesmas, kādēļ arī

darbs bez dziedāšanas netika turēts par kārtīgu. Tā arī pie

malšanas meitām bija nevien ieradums, bet pat itin kā pienā-

kums dziedāt.

Es to savu rīta mali

Dziedat vien sadziedāju;
Tautu meita garvalode

Runāt vien sarunāja. 665.

Kaimiņos dzirnas ruca,

Malējiņa nedziedāja;

Vai tur mala veci puiši,

Vai vecās māmulītes? 670.

Tā bij' mana nemalšana,
Kad nemalu dziedādama;

Ta bij' mana neiešana,

Kad teciņus neteceju. 691.

Kadu ļaužu, kādas zemes,

Braht, tava līgaviņa?

Nedziedāja malt iedama,

Ne no druvas pamākdama. 22255

Ja rrreitas malušas iesalu bez dziedāšanas, tad ticējuši, ka

arī dzērāji dzeršot alu bez dziesmām.

Kalabad tie ļautiņi

Klusu dzēra alutiņu?

Malējiņu vaina bija,
Klusu mala iesaliņu. 773

Lai gan ūdens dzirnavas ieviesušās Baltijā līdz ar vāciešu

ienākšanu, tomēr uz latviešu zemnieku saimniecību viņas bija

atstājušas mazu iespaidu.* Pēc vecu laužu atmiņām latvieši

izturējušies pat naidīgi pret ūdens dzirnavām, turēdami tās

tikai par līdzekli, kā vācieši no latviešiem varētu tikai lielāku

peļņu dabūt. Tādēļ arī dzirnavas lamājuši par sudmalām, kas

esot rupjš vārds, jo „v", ja var ticēt tautas atmiņām,

te senāk esot izrunāts gari. Pēc kāda veca doku-

menta tiek pieņemts, ka jau 1226. gadā arī kādam tu-

rīgam latvietim piederējušas sudmalas, par ko arī nav ja-
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brīnās, jo turīgie latvieši drīz vien pieņēmuši vācu kultūru, un

laikam gan arī vācu valodu, kādēļ tie ari latviešiem gājuši bojā.
Šādas dzirnavas tomēr gan laikam būs taisījuši tikai bajāri un

citi reti bagātnieki.
Kas kaitēja bajāram

Aiz Ventiņas nedzīvot?

Vējiņš vēte rudzus, miežus,

Ūdens dzirnas ritināja. 3698.

Tādēļ ari dziesmas ar lepnumu daudzina tādas vietas, kur

ir ūdens dzirnavas.

Tur dosim sav' māsiņu,

Kur ūdeņa dzirnaviņas. 12219.

Sudmaļam, vēveram,
Tam es došu sav' māsiņu:

Ceps maizīti nemalusi,
Šūs krekliņu neaudusi. 12445., 17608,5

Tautu dels lielījās
Maizīt malti sudmalās.

Kad aizgāju, tad atradu —

Manas rokas sudmaliņas. 22560.

Para dziesmiņas ir izteikta tikai velēšanas, ka sudmalas

butu jātaisa.
Uz upītes dzirnav's taisu

Apakš zaļa ozoliņa,
Negrib' savu līgaviņu

.

Rociņām maldināt. 22573.

Tais', baliņi, sudmaliņas
Ezeriņa maliņā:
Visa tautu liela saime

Uz manam rociņām. 22555.

Vējdzirnavas esmu piezīmējis tikai viena tautas dziesma:

Nac pie manis, tautu meita,
Es tev' viegli maldināšu:

Ūdens dzirnas rudzus malti,

Vēja dzirnas iesaliņu. 14776.

Vel divos piemēros ir runa, ka tautietis maļ sudmalas.

Nule auzas iemērīju,
Nule braukšu sudmalās. 2100,1,8.

Es tev lūdzu, melderīf,
Samal smalku iesaliņu. 19653.

Citas dziesmās sudmalas nezīmējās uz pašu latviešu saim-
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niecību (1154., 2668., 8034,1., 8236., 22485., 34586., 34590.).
Esmu .pavisam piezīmējis tikai septiņpadsmit dziesmas par sud-

malām, no kā skaidri var redzēt, ka sudmalas izlietojuši tikai

retis kādi bagātnieki no seno latviešu zemkopjiem. No otras

puses atkal varam vērot, ka minētās maltuves dziesmas laikam

nezīmējas uz pēdējiem trim gadu simteņiem, jo pazīstamais

Hūpelis, rakstīdams 18. gadu simteņa otrā pusē, apgalvo, ka

latvieši pa lielai daļai maļot miltus ūdensdzirnavās un ka da-

žiem esot arī savas mazas sudmalas un vējavas. Tā tad minētās

dziesmās būs apdziedāti senāki laiki, kad Baltijā vēl būs bijis

maz ūdensdzirnavu un kad pat muižās vēl būs atradušās vecās

maltuves.

Bara bērni, tie dziedāja,

Bargu kungu maltuve. 138.

Vispārīgi mākslīgās dzirnavas, kā zināms, izplatās ļoti
gausi. Senajā Romas valstī jau ap Kristus laikam lietotas sud-

malas, kamēr vējavas ir apliecinātas rakstos no 9. gadu sim-

teņa sākot; turpretī pie latviešiem uzglabājušās roku dzirna-

vas pat vēl līdz mūsu dienām.
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5. Par vērpšanu un aušanu

Vērpjamo ratiņu un aužamās stelles, kā zināms, mēs va-

ram turēt par mašīnām, kuru sākums nav meklējams priekš-
vēstures laikos. Pie latviešiem, kā jau pati valoda liecina, ra-

tiņš un stelles ir vāciešu ievesti, bet nav mums ne ma-

zāko šaubu, ka latvieši senatnē ir vērpuši bez ratiņa un auduši

bez stellēm. Lai nu mēs varētu saprast, kā latvieši priekš-
vēstures laikā ir taisījuši sev drēbes, tad mums ir jāsalīdzina
ziņas no valodniecības, archeoloģijas un etnogrāfijas.

Pēc valodas vien ir grūti noteikt, kad īsti vērp-

šanas māksla, jo vērpšanas jēdziens Eiropas un Āzijas valodās

nav pilnīgi šķirams no pīšanas un vīšanas jēdzie-
niem. Indo-eiropiešu valodās 0. Šrāders aizrāda četrus šādus

darbības vārdus, kuru saknes viņš attiecina jau uz indo-eiro-

piešu pirmvalodu. Divas no šīm saknēm ir sastopamas arī lat-

viešu valodā, un tās ir: (s) nē (p. p.: nātns, nātre, snāt,
snātne) un (s) pe n (p. p.: senģermāņu spinnan, latv. pīt, pinu,

leišu pmti, pinu). īstais attiecīgais leišu-latviešu darbības vārds

ir tomēr „vērpt" (leišu vērpti), kas ir rada ar grieķu r ap t 6,

šuvu.

Senatnē ļaudis vērpuši ar vārpsti (leišu varpste), kura gan

vēl nav konstatēta indo-eiropiešu pirmvalodā, bet pēc valod-

niecības un archeoloģijas liecībām 0. Šrāders tomēr pieņem,
ka jau senie indo-eiropieši būšot vārpsti lietojuši. Šādu grie-

žamu jeb vērpjamu vārpsti vēl tagad ir uzglabājušas dažas

mazāk civilizētas tautas, un arī es esmu redzējis, kā goldi pie

Amūras vērpj ar vārpsti. Arī krievi laikam vēl nav galīgi at-

metuši senās vārpstes (BepeTeHo).

Lai gan latvieši veco laiku vārpsti jau sen ir aizmirsuši,

tomēr tautas dziesmas ir to vēl labi uzglabājušas.

_

Vārpsta skrēja pie gultiņas
Vērpējiņu modināt. 6807.

Tai ciemā slinkas meitas,
Vārpstē vērpa sēdēdamas. 14005.

Vai liniņi tai neauga,

Vai vārpstiņa netecēja? 2004. 20613.

Še_, maršiņa, varpstīt' mana,

Še vālīte velējama. 22649.
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Netek vārpstīte
Bez skriementiņa. 24610

Sava tiesa vērpējam

Sava rata griezējam:

Vērpējam zelta josta,

Griezējam sudrabiņa. 7023.

Nav šaubu, ka te ir runa par seno vārpsti, ar kuru tautietes

laikam ir vērpušas stāvot, un pie reizas griezējam palīdzot,
kamēr pie ratiņa vērpj ar paminu un tikai sēdu. Tāpat arī

skriemelis ir senās vārpstes svarīgākā daļa. Bet liriskas dzies-

mas tomēr necieš vecu nesaprotamu vārdu, kādēļ arī vārpstes
vietā neretis būs ieviesies ratiņš.

Gana šļūcu, gana vērpu,

Deviņiem skriemeļiem. 25436,2.

Gana šļūcu, gana vērpu

Deviņiem ratiņiem.- 25436.

Ka te vispirms bus domāts vārpstes skriemelis, to redzam

vēl no šāda varintu.

Gana šļūcu, gana vērpu

Piecas vārpstes vakarā. 25436,4.

Ņemsim vēl šādu piemēru par ratiņu vārpstes vietā:

Tec, vārpstīte, dziedādama,
Jauna tava verpejiņa.

Tu, vārpstīte, sen taisīta,
Vakar vesta vērpējiņa. 22662.

Teci, teci, ratemti,
Jauna tava spredejiņa,
Jau ratiņš sen taisīts,
Vakar vesta spredejiņa. 22662,2.

Vislabāki vārpsti varēja salīdzināt ar spoli.

Tec, vārpstīte, dziedādama,

Kamēr pilna pieteceji. 7057.

Tec, spolīte, tec, spolīte,
Kamēr pilna pietecēji. 7057v.

Par trīs gadi es savērpu
Vienu labu linu vārpstu. 10448 v.

Pa trīs gadu es savērpu

Vienu labu linu spoli. 10448.

Ari ērkuli sastopam vārpstes vieta.
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Varpste tek pa celiņu,
Vērpējiņas meklēdama. 6973,1.

Erkulītis ceļu tek,
Verpejiņu meklēdams. 6979.

Dažās dziesmiņās ir apdziedāts pārejas laiks,- kad vēl ir

lietoti ratiņš un vārpste, bet pirmais ir liecība par vērpējas
turību.

Pataisiet man varpstīti,

ledodiet ratenīti. 35253.

Smalki vērpu ratiņa,
Devu Rīgas vēverim. 7032

Vērp, māsiņa, ratiņā,

Tev brālīši vevenši. 7067.

No iesākuma ratiņu pirk Rīgā.

Aiz ko Rīgas dreimaniši

Dārgu tura kļava koku?

Vidzemnieku dzeltēnītes

Visas vērpa ratiņos. 6969.

Rīgā pirkts ratenīts,
Ciema pirkta līgaviņa. 7019.

Velaku ari lauku dreimaņi sak taisīt ratiņus, kurus pirk arī

pašas tautietes.

Es tev lūdzu, dreimamt,
Tais' man vienu ratenīt. 6975.

Mate tada trāka Kača,
Tā nopirka ratiņu. 7055.

Savas naudas tu, māsiņa,
Par ratiņu netere;

Ja nopirka tautu dels,

Vērp pie kruķa piesiedama. 22648.

Tautas dziesmas parasti daudzina tikai vērpšanu vispārīgi,

bet kur ir runa par vērpjamiem līdzekļiem, tur sastopam ra-

tiņu daudz biežāki nekā vārpsti.

Maci mani, māmuliņa,
Smalki vērpt ratiņā. 6669.

Kādēļ mans ratenīts,

Šķeterēt šķeterēja? 6980.

Ratenīti, ratenīti,
Tu man kaunu padarīji:
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Piln' istaba svešu laužu,

Tu šņorīti zeme meti. 7018.

Viegls mans ratenīts,

Es varēju zīdu sprēst. 7066

Vedeklām nesader,
Trīs ratiņi istabā. 23692.

Dziju vērpu ratiņā,

Spole tek atpakaļ. 23725.

Pēc vēstures ziņām ratiņu esot izdomājis 1530. gadā kāds

bilžu cirtējs Jūrgens Vatenbūtelē pie Braunšveigas Vācijā.
Nav šaubu, ka nedaudz gados jaunais atradums izplatījās pa

visu Vāciju un nonāca arī Baltijā. Ratiņa drīzu izplatīšanos
veicināja trīs apstākli: pirmkārt audēju darbnīcām vajadzēja
daudz dziju, otrkārt lauku muižniekiem bija no svara izmantot

plašākā mērā savu darbnieču darbu, treškārt arī vērpējām

ratiņš nesa lielu labumu, jo ar to viņas tāpat arī pašu vajadzī-
bām varēja vairāk pastrādāt.

Tā tad vērpjamais ratiņš nonāca pie latviešiem uz tautas

dziesmu ziedu laiku beigām, bet dziesmas viņu daudzina tomēr

daudz vairāk nekā veco vārpsti. Šī savādība, kā mēs jau pa

daļai redzējām, ir tomēr viegli izskaidrojama. Vārpsti ratiņa

vērpējas drīz vien aizmirsa, kādēļ arī viņas vietā sāka dziedāt

sevišķi par ratiņu un spoli. Vērpjamās istabas (skat. Spinn-
stube pie 0. Bokeļa), vakarēšanas un supragu (krievu cynpafl-

na) vietās jau bija īstie dziesmu kulta punkti, kur novecoju-
šās dziesmas tika pārstrādātas un neretis sacerētas arī jaunas.

To pašu apstiprina mūsu tautas dziesmu liecības.

Nāciet, meitas pie manim,

Vakariņu vakarot,
Vakariņu vakarot,
Jaunas dziesmas padziedat. 6956.

Vakarēt aiztecēja

Mana jauna līgaviņa,
Pajēmusi skalu sauju,

Baltas vilnas kodeļiņu. 6962.

Dziedat, meitas, ko dziedat,

Ratenīti apdziedat. 698.

Čīkstēt čīkst ratenīši,

Dziedāt dzied vērpējiņas. 700.
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Pataisāt man gultiņu

Verpejiņu istaba:

Koši dzied verpejiņas,

Nāk miedziņis līgodams. 705.

Šādos apstākļos vērpjamām dziesmām bija vislabākā iz-

devība piemēroties vērpšanai ar ratiņu. Šis process neno-

beidzās 16. gadu simtenī, bet vēl turpinājās 17., 18. un 19.,_ kad

vārpste jau bija galīgi aizmirsta. Turklāt dziesmu grozīšana

jau vispārīgi ir turpinājusies līdz mūsu dienām.

Blakus vērpšanai dziesmas daudzina neretis ari seno sna-

šanu, kas jau augšā ir minēta.

Verpat, meitas, snajat, meitas,
Pavasara negaidāt. 7084.

Vērpu, vērpu, snāju, snāju,
Precinieku gaidīdama. 7107.

Biežāki kā snašanu tomēr apdzied šlukšanu.

Nu šļūcu, nu vērpu,
Nu redzu, vajaga. 7008.

Šļūcu, vērpu ērkulīti.

Pieiedama, atstādama. 7025.

Sprēdiet, meitas, šļūciet, meitas,

Audiet baltus paladziņus., 7048.

Vērp, meitiņa, šļūc, meitiņa,

Neraugies māmiņa. 7068.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu

Deviņiemi ratiņiem. 7104.

Māsa auž, māte šļūc,
Vecā māte šķeterē. 7491.

Starp vērpšanu, snāšanu un šļūkšanu senāk laikam būs

bijusi kāda starpība, bet tagad šie vārdi izklausās dziesmās itin

ka sinonimi. Tāpat no vērpšanas nav vairs šķirams darbības

vārds „sprēst" jeb „prēst" (no krievu npacrb), kas līdz ar

„spreslīcu" jeb „prēslīcu" (no krievu ripncjinua) un „kodeļu"
(leišu kuodelis, no krievu Kynejib) ir aizņemts no krievu va-

lodas, un senāk laikam apzīmēja kādu jaunu vērpšanas veidu.

Lai sed jauni,
Lai vakarē:

Dzīpari nespresti,
Nešķeterēti. 6945.
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Kodeliņa, kodeliņa,
Kad es tevi nospredīšu? 6987.

Vilnu kārš, vilnu prēž,
Gana lētu darbu dara. 6957.

Vilniņu karsa,

Dzīparus preda. 7067.

Kodeliņa, sprēslīciņa,
Ak tu, velns, ak, tu velns! 6918 v.

Šādu vērpšanas sinonimu ir diezgan daudz, un nav jādomā,
kd katrs no viņiem nozīmētu savu vērpšanas metodi. Smalku

vērpianu sauc dažreiz par tecināšanu.

Plāni vērpu, tecināju,
Šķietu tapt bajāram. 7014.

Smalki vērpu, tecināju,

Rīgā devu vēveram. 7037.

Bij māmiņa ieradusi

Smalki linus tecināt. 7079.

Zīmējoties uz pakuļam dzied, ka viņas rubinot.

Pērnas pakulas
Nerubinatas. 7060.

Tu, masiņ, vilnu vērpi,
Es pakulas rubināju. 7062.

Citas meitas vilnu vērpj,

Es rubinu pakuliņas. 7120v.

Šļukšanas vieta, ka liekas, ir ieviesusies ari rūkšana vērp-

šanas nozīmē.

Jus sprediet, jus ruciet,

Es guntiņas dedzināju. 6943.

Spred, meita, ruc, meita,
Sev paladziņu. 7069,2 v.

Sprēdiet, meitas, rūciet, meitas,
Nesnaudiet vakarā. 7077.

Pie retākiem vērpšanas sinonīmiem pieder šadi: grubinat
(7095,1. 7120 v), bubināt (7120), bubulēt (7120 v.), tutenāt

(2120 v), makačāt (7101), grečēt (7001) un citi. Šādi vārdi ir

mums interesanti tai ziņa, ka senāk ikdienišķiem roku darbiem

ir doti ļoti daudzi nosaukumi, kādēļ arī indo-eiropiešu pirmva-

lodā nav mums iemesla meklēt vienu vienīgu vērpšanas ter-

miņu.



Par vērpšanu un aušanu

95

No vērpšanas pāriesim tagad uz aušanu, kas ir attīstījusies

no senākās pīšanas, kā liecina arī valodniecība. Starpība

starp abām mākslām ir vispirms tā, ka pirmatnes ļaudis pin

parasti tikai ar pirkstiem, kamēr aušanai visādā ziņā ir vaja-

dzīgi ieroči. Pīšana ir loti vecs cilvēces māklis ļoti dažādu

priekšmetu pagatavošanai. Vēl mūsu_ dienās ļaudis pin sē-

tas, pirmatnīgas sienas, mašus, vīzes, grozus, vāceles,

pat piena traukus un ūdens spaiņus. Pīšanai visvairāk

noder koku rīkstes, zari, saknes, lūki un tāsis, dažādi

augi, lopu, ādas un spalvas. Dažās zemēs šī māksla ir

sasniegusi patiešām apbrīnojamu augstumu. Ari senie latvieši,
kā jau esmu aizrādījis, ir pinuši nama sienas, krēslus, šūpuļus,
piena un ūdens traukus, visādus valgus, jostas un citas lietas.

Kaut gan aušana, kā jau teikts, ir cēlusies no pīšanas, to-

mēr arī viņas sākumi attiecas uz seno priekšvēsturi, jo jau no

akmeņu laikmeta ir atrastas dažādas audumu atliekas. Agrākie

kultūras vēsturnieki domāja, ka aužamā māksla būšot izplatī-
jusies no senās Ēģiptes, bet šādai hipotēzei vēl trūkst pierādī-

jumu. O. Šrāders un H. flirts domā, ka jau indo-eiropiešu

pirmtauta būšot pazinusi kādu aužamu ietaisi un audusi dažus

apģērba gabalus.
Aužamai vielai Eiropas ziemeļos noderēja visvairāk vilna,

dienvidos lini, bet tā kā no šiem abiem produktiem tikai ar

lielām pūlēm var iztaisīt aužamo dziju, tad senāk ļaudis varbūt

būs auduši ari ar vieglāk sasniedzamiem materiāliem, kā par

piemēru, lūkiem un krijas šķiedrām. Senos laikos Eiropā tai-

sīti diegi arī no nātrēm, ko pierāda pati valoda (nātre un nātns

no (s)nāt).
Senie ēģiptieši jau no ļoti seniem laikiem nodarbojušies ar

linkopību, jo ļaudis valkājuši gandrīz tikai linu drēbes. Vienīgi

priesteriem bijis atļauts uz linu uzvalka vēl nēsāt vilnas svār-

kus. Ēģiptiešu smalkie bisus audekli bija slaveni visā vecajā
pasaulē. Indijā turpretī apstrādā vairāk kokvilnu, kamēr linus

audzē tikai eļļas spiešanai, nevis drēbju taisīšanai. Ķīnieši jau
no ļoti seniem laikiem līdz mūsu dienām taisa apģērbu no kaņe-
pējiem, dažu nātru sugu šķiedras un zīda. Aitas viņi parasti
netur un linus neaudzē, kādēļ netaisa ne vilnas ne linu apģērba.

Jau senie balti būs pratuši aust drēbes no vilnas un liniem,

kas atkal liecina par viņu sakariem _ar Vidus jūras piekrastes
kultūru. Līdz ar Eiropas un dažām Āzijas tautām viņi būs tai-

sījuši dzijas ari no nātrēm (leitīski notere, prūsiski noatis), un

velak iepazinušies ar kaņepēm (leis'u kanapes, prūšu knapios),
kas ienākušas no Āzijas.
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Aušanas un vērpšanas terminoloģija prūšu valodā nav

mums uzglabājusies, bet attiecīgos latviešu un leišu vārdos

mēs jau sastopam lielu līdzību. Jau leišu-latviešu senči ir

pratuši aust (leišu austi) staklēs (leišu stākles) jeb stellēs (no
vidus lejasvācu stellē) savus audeklus (leišu audeklas). Se-

nās stakles nebūs līdzinājušās tagadējām stellēm, bet gan sen-

laiku aužamai ietaisei, kas stāvējusi stāvu pie sienas. Meti

(leišu apmetai un metmeniai) jeb velki, tagad saukti parasti

par šķēriem (no vācu Schergarn jeb Scherung), karājušies no

griestiem līdz zemei un turēt stingri ar mazu akmentiņu pa-

līdzību. Starp metiem likti audi (leišu ataudai) no apakšas uz

augšu un piesisti ar koka mustavu (leišu muštuvas) jeb sistavu.

Šādu aparātu latvieši un leiši būs mantojuši no saviem priekš-
tečiem baltiem, un šie varbūt atkal no indo-eiropiešu pirmtau-
tas. Bet jau pirmie vācu audēji jeb vēveri ienesa pie mums

tagadējās stelles, kuras drīz vien izskauda vecās stakles, kādēļ
atmiņa par pēdējām varētu būt izzudusi, arī no tautas dzies-

mām. Dziesmas tomēr, kā liekas, vēl līdz mūsu dienām ir uz-

glabājušas liecības par seno aušanu staklēs pie sienas, lai gan

pēc sienām skaitījuši arī šķērrējamos metus jeb velkus.

Vērpsim, meitas, vērpsim, meitas,

Savērpušas audīsim,

Savērpušas audīsim

Piecas sienas nedēļa. 7074
1

.

Trīs sieniņas vien savilku,
Trīs dzītiņas vien pietrūka. 7367

Varētu but, ka uz aušanu garam gar sienu aizrāda sekoša

dziesmiņa:

Garam mešu, garam aužu,
Šķērsām liku pūriņā. 7329.

Ja nu audekla gabalu pielīdzina sienai, kura, kā jau esmu

aizrādījis, pati nozīmē kādu sējumu jeb pinumu, tad arī vācu

valodā vārds „Leinwand" (audekls) ne bez iemesla satura

vārdu „Wand" (siena, arī no „winden" vīt), lai ari pēdējais
būtu sagrozījums no vecaugšvācu „wāt" (audums). Vispārīgi

mūsu vecā aušanas terminoloģija, kas vēl ir uzglabājusies tau-

tas dziesmās, met cik necik gaismu uz aušanas vēsturi.

Musu dienas šķērus jeb metus šķere jeb velk uz stellēm,

bet dziesmās tautietes dzied par mešanu.

Mate meta, mate auda,
Ko darīja vedekliņa? 7324.
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Es ar savu māmulīti

Kopā metu audekliņu. 7325.

Dadzi audu, skuju metu,

Dēlu mātes villānē. 25343,1.

Skuju metu, skuju audu

Vienu pašu villainīti. 25343.

Šāda mešana (ari leitiski mesti) ir viegli saprotama, ja

dziju gluži vienkārši apmeta ap stakļu šķērskoku pie griestiem.

Dažreiz dziesmās ir runa arī par apmešanu.

Apsametu audekliņu

Daugaviņas garumiņu. 7320.

Zīdu, zeltu apmetuši,
Sudrabiņu ieaudusi. 7474,1.

Apmešos audekliņu,
Nemācēju ienītēt. 7321.

Tadel ari ir gluži dabīgi, ka šķērus sauc par metiem, lei-

tiski „apmetai."

Zīda meti, .zelta audi,

Sudrabiņa strīpītēm. 7474

Tāpat arī vecaugšvācu nosaukums „warf" (meti) ir rada

ar darbības vārdu „werfen" (mest). Vēl plašāku saskaņu sa-

stopam vārdam „audi", leitiski „ataudai", kas atgādina nevien

vecaugšvācu „wefel" (no „weben" aust), bet arī krievu

»(yTOKT>" no ~TKaTi>'' aust). Ar leišu vārdu pilnīgi saskan
vecais darbības vārds „ataust".

Zīdu vien apmetuši,
Sudrabiņu ataudusi. 7474,2.

Šādu vārdu līdzība pēc nozīmes, bet ne pēc fonētikas, starp

baltu, ģermāņu un slavu valodām liecina par kultūras satiksmi

starp minētām tautām priekšvēstures laikos, kas varbūt zīmē-

sies uz kāda jauna aušanas pārlabojuma izplatīšanos. Pieņemot
šādu hipotēzi būtu jādomā, ka pie baltu tautām šis pārlabojums
būtu pārnācis tanīs laikos, kad leiši un latvieši vēl runājuši

vienu valodu, jo pēdējās valodās, kā jau redzējām, terminolo-

ģija saskan visos sīkumos.

Stelles meti tiek drīzāk vilkti neka mesti, kadel dziesmas

daudzina ari vilkšanu.

Meitu dcl māmuliņa

Garu vilka audekliņu. 7338.
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Linu vilka, linu auda

Tautu meitu paladziņu. 7484.

Caune vilka, lapsa auda,

Vavente spoles tina. 7780.

Vilktos metus gluži dabīgi nosauca par velkiem (sal. vācu

Aufzug), kamēr beidzot vācu šķēri izspiež abus vecos latviešu

nosaukumus.

Suņa vilna, velkos vilkta,
Kazas vilna audos austa. 25309.

Niedru velki, putu audi,
Vētra pati audējiņa. 31003,3.

Tautas dziesmas ir uzglabājušas arī citus vecus steļļu daļu

nosaukumus, kur tagad sastopam gandrīz tikai vairs jaunos

vācu vārdus. Tagadējā aužamā , ķemme saukta senāk par

šķietu (leišu skietas).

Jāņa sieva sagšas auda

Paša Jāņa vakara.

Zelta šķiets, vara nitis,

Sudrabiņa sistaviņas. * 32977.

Saule auda audekliņu

Daugaviņas maliņa;

Zelta šķiets, vara mtis

Sudrabiņa šaudeklīte. 33907

Niedres šķieti, putu nītis

Saules meita audējiņa. 33907,1.

Skatāties jūriņa,

Kadi balti audekliņi:

Niedru šķieti, putu audi,
Vēja māte audējiņa. 31003.

Vēlākai vācu kamlādei kādu laiku dots arī vecās mustavas

(32977,1) jeb sistavas (32977) vārds. Šķietu, mustavu un sistavu

esmu līdz šim ievērojis tikai mitoloģiskās dziesmās. Vecs

vārds ir arī nītis (leišu nvtis), kas stāv sakarā ar krievu vārdu

Atspoles vietā tautas dziesmas daudzina šaudikli

(32977,1. 34637
L
4, leišušaudvkle) jeb šautuvi (34637,3). Kaut

arī šie vecie vardi ir vel uzglabājušies dažos dialektos, tomēr

no rakstu valodas un vispārīgas sarunas viņi ir jau galīgi at-

mesti.

Aužamo spolīti, kuru taisa no niedrēm un aviesinajiem

sauc par saivu, ķauci jeb čauči.
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Jana mate sagšas auda,
Pats Jānītis saivas tina. 32976,?.

Vilciņš vilka, lapsa auda

Vāverīte ķauces tina. 7780 v.

Sloka vilka, irbe auda,
Vāverīte čaučes tina. 7807,3.

Saiva (leišu šeiva) ir bez šaubām vecs latviešu vārds, kas,

pieņemot skaņu sagrozījumu, varētu būt rada ar krievu ivfeßKa,

uoßKa,nisßua,KHßua,no kuras atkal būs nākusi mūsu ķauce jeb
čauče, lai gan še nav noliedzami fonētiski šķēršļi.

Vecās stakles ir izspiedušas vācu stelles, kas ir cēlušās no

vidus lejasvācu „stelle", bet tautas dziesmas pazīst arī

ventspiliešu kangas.

Nav liniņi druviņa,
Jau bij kangas istaba. 33388.

Kangas, kā redzams ir aizņemtas no lībiešu valodas, kur

stakles jeb stelles sauc „kang pūd" (igauņu kangas pu), tulko-

jumā: audekla koki.

997*
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6. „Ļaunu ļaužu valodiņas"

„Ļaunu ļaužu valodiņas" gan būs ievērojis katrs lasītājs,
kas tikai drusku būs interesējies par mūsu tautas dziesmām.

Jau agrāki, par bāriem rakstīdams, tiku aizrādījis uz to lielo

lomu, kas senāk piederējusi šām „ļaunajām valodām" (Etno-
grāfisku rakstu krājums 1., 133. 1. p.), bet šoreiz gribu tās ap-

skatīt plašāki, lai mēs jo tuvāki varētu iepazīties ar senāku laiku

morāli pie latviešiem. Par pirmatnīgu ļaužu tikumiskiem uz-

skatiem ir vēl diemžēl vispārīgi gaužām maz rakstīts.

Šim nolūkam ņemšu palīgā vairāk piemērus, jo uz nedaudz

piemēru pamata pie mums neretis ir iztulkotas pavisam nepa-

reizas lietas. „Latvju daiņās" minētām „valodām" ir piešķirts
kāds tūkstotis dziesmu, bet arī citās nodaļās mēs bieži vien

sastopamies ar viņām. Nebūs vairs jāpaskaidro, ka šīs valodas

zīmējās visvairāk uz. jaunu ļaužu savstarpīgo satiksmi.

Apskatīsim vispirms, kādos gadījumos šie „ļaunie ļaudis"
uzbrukuši saviem izvēlētiem upuriem:

Dzied, meitiņa, tu ar mani,
Bet ar mani neruna;

Tu ar mani runādama

Tapsi ļaužu valodās. 8382i. cf. 8743.

Ej projām, ej garām,

Es ar tevi nerunāšu;
Es ar tevi runādama,

Topu ļaužu valodas. 8391.

Es negāju ciemiņa,
Ciema mani aprunāja. 8407.

Es tautieti pavadīju

Magu lauka gabaliņu.
Maģa mana vadīšana

Pilni lauki valodiņas. 8440.

But ar svešu dancojusi,
Valodiņu nevarētu. 8552.

Ļaužu deļ nedrīkstēju

Ar puisīti parunāt,

Tūliņ Jaudis ta sacīja:

Tie vairs labi neruna. 8643.

Nerunāju ar tautieti,

Negribēju kaunu nest. 8744.
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Nosūt, Dievs, labvakaru

Manam maizes arājam;

Es but pati sūtījusi,

No ļaudim nedrīkstēju. 8761.

Šogad, tautas, nejājiet.
Neslavītes nedariet:

Jauna pati, mazs pūriņš,
Nedos manis māmulīte. 8883.

Cerē manis, tautu dēls,
Lai ļautiņi nenoprot;
Ne pie manis roku liec,
Ne ar labu vārdu saki. 9076.

Garām gāju tam ciemam,

Te aug mana līgaviņa,
Lai ļautiņi nezināja,
Lai neņēma valodas. 8452.

Te nu redzam, ka „ļaunas valodas" vārēja izcelties nevien

no viesošanās un dancošanas, bet arī no sveicināšanas un sa-

runāšanās. No sekošiem piemēriem redzēsim, ka aprunāšana
notikusi ne tikai aiz muguras, bet aplinkus, vēl pašam aprunā-

jamam klāt esot.

Speru kaju, veru durvis,
Dzird' par sevi runājot:
Es vel otra neticētu,

Būt es pati nedzirdēj'si. 8917.

.Projām gāju, nesaklausu,
Ko runāja pakaļa,
Zinu savu augumiņu,
To valodu nenesot. 8817.

Priekša man labi ļaudis,
Pakaļā aprunāja. 8815.

Man ļautiņi apsasmēja,

Tepat klāti stāvēdami.

Šķiet man' vis neprotot,

Ka nenieka nesacīju. 8683.

Runā ļaudis ap manim

Aplokainas valodiņas.
Šķita mani neprotot
Šas aploku valodiņas. 8840.

Dziesmas neatstāj mus arī neziņa, kadu iemeslu deļ ļaudis
ņem viens otru savās valodās.
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Mans ražens augumiņš
Dažam želi padarīja,

Dažs but'. sviedis, kad drīkstētu,
Ar akmeni mugurā. 8685.

Kura meita daiļa auga,

Tā ļautiņu valodās. 8571.

Saule ēde baltu sniegu,

Ļaudis skaistu augumiņu. 8563.

Smuka meita, daiļa rota,
Valodām nevarēja. 8558.

Riebt es riebu ļautiņiem,
Ka es riebu, ka neriebu?

Riebu labu valkādama

Ar godiņu dzīvodama. 8828.

Visi vergi nicināja,

Labas mātes auklējumu. 9052.

Šādi piemēri aizrāda, ka svarīgākais valodu iemesls bijis
skaudība. Runātāji visvairāk meklē vainas, skaistām,

turīgām un labi apģērbtām jaunavām. Bet kas gan īsti bijuši
šie aprunātāji jeb „ļauni ļaudis?"

Puišam mele nodilusi

Ap meitām runājot. 8285.

Ei, vecais, brutganiņš,
Kam tu mani aprunāji?
Kā no tropa, bites līda,
Ta no tevis ļauni vardi. 8313.

Dievs dod tautu dēliņam

Kumeļa nosēdēt,

Kam tas manu augumiņu

Neredzējis niecināja. 8367.

Ej ar Dievu tu, Jānīti,
Lai es tevi pavadīju;

Jau es tevi sen zināju

Valodiņas nēsātāju. 8392.

Es saviem ciempuišiem

Mūžam laba nevelēju,

Kam tie savas ciemmeitiņas

Tālu, tuvu niecināja. 8436.
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Gana agri precējās
Slavenais teva dels,
Ka varēja izpalat

Treju kungu zeltemtes. 8445. cf. 8737.

Kas meitiņu niecināja
Kā nelieša tēva dēls. 8513.

Labāk maizi suņam devu,

Neka ciema.puisēnam.

Sunīts man govis gana,

Puisits ceļa valodiņu. 8577.

Reti, reti tie puisīši,

Kas meitiņu nebrāķē. 8830.

Viens netikls tēva dēls

Gaužām mani nicināja. 9063.

Šajos piemēros tautiete uzliek vislielāko vainu mci tu

brāķētājiem tautu dēliem. Bet ka šie tomēr nav

vienīgie vainīgie, to mēs redzēsim vēl no sekošiem piemēriem.

Ai, baliņa līgaviņa,
Nenes mani kukulam. 8287.

Baliņ, tava līgaviņa

Valodiņu nesejiņa;

Ceļā tura kumeliņu,

Ciema nesa valodiņas. 8353.

Neviens mani tā nepēla,
Kā peļ brāļa līgaviņa. 8751.

Valodnese, valodnese,

Baliņ', tava līgaviņa:
Cik iedama ciemiņā,
Mani nesa kukulam. 9026.

Nu, maršiņa, sieta mele,
Staigāj' mani sijādama. 8653.

Tautas jāja, marša pela,
Pie vārtiem stāvēdama. 8943.

Tā tad pēc tautieša otru vietu pelšanā ieņem m ā r š a jeb
br aJ a sieva. Viņai seko dēlu; māte, kura tiesā pat ap-

precētu vedeklu, kā redzēsim sekošās dziesmiņās.

Delu mate ciema gāja,
Sietu nesa padusē,

Sijādama, niekodama

Manu mazu augumiņu. 8370.
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Kur tecēsi, dela mate

Ašķu sietis rociņā?
Vai sijāsi ceļa smiltis,
Vai dēlam līgaviņu?
Tai bij ari meitai būt,
Kas caur ašķi iztecēja. 8564.

Manai vīra māmiņaji'
Pulkstens mēles galiņāje,

Kuru setu pieiedama,
Tur jau mani šķindināja. 8608.

Viena dziesmiņa gan ir teikts, ka meitai meitas nevajagot

aprunāt.

Ka var sieksta siekstu velt,
Abas gul ūdenī?

Ka var meita meitu pelt,
Abas zīļu vaiņaga? 8491.

Šis padoms, ka talaku redzēsim, tomēr nav ticis ievērots.

Div upītes blakām tek,
Viena otru šļakadamas;
Div meitiņas ceļu gāja,

Viena otru vainodamas. 8373

Es nesaku māsiņām,

Kur aug mana līgaviņa:
Kad pasaku māsiņām,

Tad sak viņas niecināt. 8410.

Meita meitu paļājas,
Laime stāv pakaļa.
Saka Laime stāvēdama:

Paliec pati tai goda! 8690.

Pašas ciema zeltenītes

Cita citu paļājas:
Viena grib, otra grib
Nakt pie mana bāleliņa. 8783.

Pēdējie piemēri dod mums skaidru liecību, ka arī tautietes

nākušas pie aprunāšanas tautiešiem talkā. Palīdzot vēl_ augša

minētām māršām mājās, un dēla mātēm kaimiņos, varēja pie

reizes likt neslavā arī gluži nevainīgu meiteni. Pec dažiem pie-

mēriem ir jādomā, ka pat tautu meitu brāļi pie gadījuma nav

varējuši atturēties no līdzdalības pie šam valodām.
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Vai, Dieviņ', ko darīšu,

Ļaudis mani neieredz!

Es jau biju tā vaināta,

Ka vairs nieka nederēju ...

Ne īstiem brālīšiem. 8292.

Bija man labi ļaudis

Valodiņas sacēluši;
Cik man savi bāleliņi
Ūdenī neiegrūda. 8350.

Mana paša istenieki

Noliek mani novārtā. 8489.

Kas, māsiņa, tevi teica?
Paši brāļi niecināja. 8511.

Tautas pēla, neizpēla,
Kā izpēla bāleliņš. 8652.

Nicin' mani sveši ļaudis,
Nicin' savi bāleliņi.
Tas bij man vairāk žel,
Kad nicina bāleliņi. 8726.

Lai tie peltu, ciema puiši,

Kam bāliņi nepēluši. 8795.

Peļ man' māršas, peļ bāliņi,
Sev par vārgu gribēdami;
Ne mūžam tava vārga,
Ne bāliņa kalponīte. 8800.

Brāļiem, kā zināms, bijis no svara, ka māsa paliek maja

par darbinieci, tādēļ nav jābrīnās, ka dažs nežēlīgs brālis_ arī

pie reizes nav kaunējies izpelt savu māsu preciniekiem. Tāpat
arī māsas nav palikušas parādā un nav baidījušās tiesāt savus

brāļus.

Valod', māna valodiņa!

Kada mana valodiņa!
Ar tautāmi runādama,

Aprunāju bāleliņus. 9020. cf. 23115

Ari godīgāki tautieši netur par kaunu izplatīt ļaunas va-

lodas ar egoistisku nolūku

Draugam pelu to meitiņu,

Pats segloju kumeliņu 8378.

Paši tautas mani teica,
Paši mani niecināja. 8413.
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Izpelajis dasagrieza
Pie tas pašas peļamas. 8464.

Ļaudis pēla to meitiņu,
Es ar hdza palīdzēju.
Lai ļautiņi nezināja,

Ka ta mana līgaviņa. 8634.

Pats es tevi niecināju,

Zināj' savu līgaviņu. 8717.

Otram pēlu to meitiņu,
Pašam mīl prātiņam. 8769.

Pats tautietis mani smēja,

Pats atjāja bildināt. 8788.

Pats meitiņu izvainoju,

Pats noņēmu vaiņadziņu. 8790.

Vaino ļaudis to meitiņu
Man ausim dzirdējot.

Zinaj' savu līgaviņu,
Pats līdzēju niecināt. 9006.

Tautu meita tomēr ne katrreiz ir bijusi miera ar šadu pel-
šanu un vainošanu.

Sper, Pērkoni, tautu delu

Caur ūdeni, caur akmeni;
Kam tas manu augumiņu
Pirmak teica, pec vainoja. 8916.

Es tam tautu dēliņam
Mūžam laba nevēlēju,
Kam viņš manu augumiņu

Papriekš teice, pec vaine. 8438.

Pirmāk tautas vainēj' mani,

Pec sedlej' kumeliņ.

Jaj elle, jaj pore,

Ne pie manis vainejamas. 8814.

Pirmāk tautas izpaļāja,
Tad segloja kumeliņu;
Nedodati, bāleliņi,
Aiz pirmā pelumiņa. 8812.

Nelūdz velti, tautas dēls,
Nebuš' tava līgaviņa:
Ka neiešu, ta neiešu

Par pernaju pelumiņu. 8734.
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Ari tautieši žēlojas dziesmas par aprunāšanu un uzliek

vainu tautietēm.

Apkārt mani ļaudis reja,

Apkārt manu kumeliņu;
Vai es vien vīriņš biju,
Vai man vien kumeliņš? 8326.

Ļaudis pēle to vietiņu,
Tās vietiņas arajiņu.

Es grib iet un dzīvot,

Ņemt Pieviņu palīga. 8638.

Aiz kalniņa lejiņā
Nokaltusi griķu druva;
Tā sakalta meitu mēle,

Par puišiem runājot. 8314.

lemu puišus vainodama,
Kā auziņas braucīdams. 8477.

Vārna brēc sliktu laiku,
Meita puišus apmeloja. 8495.

Kaunies pati, tautu meita,
Savai nieka valodai.

Ka tu manu bāleliņu
Neredzej'si nicināji. 8528.

šitās meitas staigādamas

Pala manu augumiņu. 8880.

Ciemā mani aprunāja
Liela rada līgaviņu. 26838.

Kā puišu, tā ari rne'tu valodai ir pie reizes savs egoistisks
nolūks

Trīsreiz pļāvu to pļaviņu,
Smalka siena gribēdama;
Trīsreiz pēļu to puisīti,
Sevim vīru taupīdama. 8979.

Šāda pelšana, kā redzam, ir bjusi vecu-vecā ieraša pie
mūsu senčiem. Viņi jau tā-bijuši pieraduši pie savām valodām,
ka skatījušies uz viņām kā uz kādu gluži dabīgu un neizbē-

gamu parādību.

Es gribēju, nevarēju
Sīkakmeņ'u kroni nest.

Es gribēju, nevarēju
Izbēgt laužu valodām. 8398.
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Nevar Dievs, nevar velns

Izbrist laužu valodiņas. 8401.

Gulbis guļ ezera,

Es ļautiņu valodas;
Cik gulbjam ūdens lipa,
Tik man ļaužu valodiņas. 8457.

Kas zirnīti nenorāva,

Liela ceļa maliņa;

Kas meitiņu nenicina,

Kamēr zīļu vaiņaga. 8522.

Kura priede šiliņā.
Bez zariem izaugusi?
Kura meita tautiņās,
Bez paļām izgājusi? 8570,i.

Kuru dienu sveši ļaudis

Neņem manis valodās. 8572., cf. 8827

Māsa gauda brālīšam,
Ka ļautiņi niecināja
— Kuru koku vējš neloka,
Kuru ļaudis nevainoja? 8671

Nava, nava tās meitiņas,

Kam nav paļu maliņā. 8702.

Ļaudim mēle nepiekusa

Apkārt mani runājot. 8791.

Šīs neizbēgamās valodas sākušas tiesāt cilvēku jau sākot

no pašas bērnības, pie kam meitenēm, saprotams, visvairāk

bijis jācieš.

Lieciet, tautas, jele miera

Manam mazam augumam!
Vel nebiju pieaugusi,

Jau tautiņu valodas. 8655.

Maza, maza man' māsiņa,
Jau ļautiņu valodas. 8687.

Nav saulīte nogājusi,

Rasa zāles galiņa; •
Nav meitiņa uzaugusi,
Jau ļautiņu valodas. 8704.

Tikām biju tēva meita,

Kamēr linu krekliņa;
Jož' jostiņu, liek' raibiti,
Krīt ļautiņu valodās. 8971
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Aug meitiņa bez vaiņaga,

Bez ļautiņu valodām.

Uzliek mate vaiņadziņu,
Uzliek ļaudis valodiņas. 8341.

Bērziņam smidri zari,

Nenes manu vaiņadziņu
' Ka bus man tik jaunai

Panest ļaužu valodiņas! 8349..

Pa šām valodām jauni ļaudis peld, kamēr nav precējušies,

pielīdzināmi gulbjiem ezerā, kā minēts vienā no augšējām dzie-

smiņām. Grūtāka, zināms, šī peldēšana bija meitām, bet arī

puiši nebij no viņas gluži brīvi.

Tu puisīti, es meitiņa,
Abi ļaužu valodas,
Mani sauca puišu babu,
Tevi meitu braķerīti. 8984

Tu, puisīti, es meitiņa,
Abi ļaužu valodas:

Mitosim gredzeniņus,
Šķirsim ļaužu valodiņas. 8985.

Pats labais teva dēlis

Paliek ļaužu valodās. 8789.

Daža laba mātes meita

Paliek ļaužu valodās. 8361.

Nemirst', mana māmuliņa,
Kamēr mani izlieta:

Tu nomirsi, es palikšu
Mūžam ļaužu valodām. 8738.

Ar precēšanos jauni ļaudis tulin atsvabinās no valodu soda.

Dod, Dieviņi, man tautieti,

letin gribu lidza iet;
Vairs nevaru es panesti

No ļaudimi valodiņas. 8377.

Dar', tautieti, ko tu dari,
Dari galu šoruden:

Es jau vaira nevarēju
Aiz ļautiņu valodām. 8359.

Kamēr meita vaiņagā,

Tikmēr ļaužu valodas:

Kad noņēma vaiņadziņu,
Noņem ļaužu valodiņas. 8511.
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Šo rudeni, šo rudeni

Trūks ļaudimi valodiņas:
Šo rudeni tautu dēlis

Noņems manu vaiņadziņu. 8885.

Ūdens teka caur zemīti,
Es caur laužu valodām...

Noņem tautas vaiņadziņu
Trūkst ļaudimi valodiņu. 8989.

Ciema puiši, bāleliņi,
Nu man's vaira nepeliet.

Jau manaje galviņa

Saderetis vainadziņš. 9055.

Paldies saku Laimiņai,
Kas i mani sievu lika;
Nu es drīkstu ceļu iet,

Ar ļaudim parunāt. 23034.

Gulbis guļ ezera,

Es ļautiņu valodas;

Ceļas gulbis no ezera

Es no ļaužu valodām.- 8456.

Tā tad ar precēšanos tautiete paceļas no „valodu" purva,

kā gulbis no ezera. Aprecējoties jaunie ļaudis nodibina savu

dzīvi un nestāv vairs citiem preciniekiem ceļā, tā kā līdz-

censoņu un skauģu pelšana paliek bez mērķa. Kaut arī apru-

nāšana vēl neaprimst galīgi, tomēr vairs nav senākā asuma.

Var tomēr sacīt, ka arī pie jauniem ļaudim aizmuguras apru-

nātu nebija gluži vispārīgas nozīmes. „Ļaunas valodas" bija

gan neizbēgamas, bet nevis nepārvāramas. Prātīgais tautietis

netic šādām pasakām un dūšīgā tautiete lūko viņas neievērot.

Dziedādama, trikodama

Gāju brāļa druviņa.
Par galviņu mētādama

Visas ļaužu valodiņas. 8382.

Es jau daudz nebēdāju,
Kad man ļaudis niecināja;

Dziedādama vien staigāju
Ar rozišu vaiņadziņu. 8403.

Es to ļaužu valodiņu
Daudz vera neturēju;

Citu laižu pār galviņu,
Citu minu kājiņām. 8443.
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Jo tie ļaudis daudz runāja,

Jo es daudzi nebēdāju
Jo es savu vaiņadziņu
Vel kuplāku darināju. 8473.

Ļaudis manu augumiņu

Ka zvārguli skandināja;

Es par ļaužu valodām

It nenieka nebēdāju. 8621.

Ļaudis pēle augumiņu

Es staigāju dziedādama. 8633.

Nebēdāju es peļama,
Nebēdāju nicināma:

Man atnāca tie ļautiņi,
Kas paļiņas nebēdāja. 8718.

Ta ari tautietis nereti ņem tīšam peļamo matēs meitu.

Droši ņemu to meitiņu,

Ko ļautiņi niecināja. 8381.

Es meitiņu izprecēju

No tam ļaužu valodām. 8397i.

Ņem, bāliņ', ņem, bāliņ',
lj to pašu peļamo. 8735.

Novainata matēs meita,

Luste man tevis ņemt. 8868.

Kūtrs bija teiktais zirgs,
Laba pelta līgaviņa. 8954.

Ļaužu smieta tā meitiņa,
Tā būs mana līgaviņa. 9041.

Nopeltā mātes meita

Vislabā līgaviņa. 9069.

Tautas dziesmu latvieši bija tomēr novērojuši, ka arī

krietnu cilvēku var aprunāt un ka nopeltā meita vēl sevišķi

„tura godu".
Ko peldami nenopeļ,

Ko celdami neuzceļ!
Nopeļ labu ļaužu bērnu,

Uzteic kūtru kumeliņu. 8542.

Teic netiklu tēva dēlu,
Vaino labu mātes meitu. 8548.

Gana labi es dzīvoju,
Vēl ļautiņi niecināja. 8450.
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Ļaužu pelta ta meitiņa,
Nes ar godu vaiņadziņu. 8862.

Peļamā mātes meita

Visupirms godiņā. 8867. un 9068.

Ļaužu pelta tā meitiņa,

Labu godu sagaidīja. 9031.

Gana godu izturēja
Izvainota mātes meita. 8446

Pat turīgie tēva dēli tiek daudzināti aprunātam meitām

par preciniekiem

Jo to meitu mecmaja
Jo raženas tautas jāja. 8487.

Pelamai mātes meitai

Diženie viesi jāja. 9046.

Pirmis ļaužu valodas,
Pēc bajāra līgaviņa. 8406.

Par to mums arī nav jābrīnās, jo taisni skaistām un tu-

rīgām jaunavām, kā jau augšā minēts, visvairāk bija jācieš no

skauģu valodām. Tautas dziesmas turpretī izskaidro šo lietu

citādi, aizrādot, ka nopeltām meitām esot dzīvē „laime".

Kupla roze platījās
Liela ceļa maliņa;

Tai meitai laba laime,
Kas ļautiņu valodās. 8559.

Vēja lauzta tā priedīte,
Tai skaliņi gaiši deg;

Ļaužu pelta ta meitiņa,
Tai laimiņa dzīvojot. 9040.

Pēc visa tā ļaudim vajadzēja nākt pie atzīšanas, ka šāda

pelšana un apmelošana nav nekāda goda lieta un ari ne katr-

reiz sasniedz savu mērķi. Tādēļ arī mums netrūkst dziesmās

piemēru, kur ļauno aprunāšanu nosoda par kaunu.

Dziesma mana izdziedāta,
Tā man kaunu nedarīja;
Daža laba valodiņa
Lielu kaunu padarīja. 810,1.

Labāk gāju dziedādama,
Ne ap otru runādama:

Ne man kauna priekšā bija,

Ne valodu pakaļa. 801.
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Es savam pelajam
Meldu krēslu i paceļu;
Tai liela kaunina

Atsaseda soliņa. 8429.

Kaunies pati, tautu meita

Savai nieku valodai,
Ka tu manu bāleliņu
Neredzej'si nicināji. 8528.

Še ir mani pelejiņi,
Še es pati pelamā;

Vairāk kauna pēlējiem

Ne manam augumam. 8878.

Valod', mana valodiņa,

Ķo es biju runājusi!
Šodien kauna nevarēju

Vakarējas valodiņas. 9021.

Visai šai „valodu" sodīšanai par spīti, viņām tomēr bijusi

senāk ļoti liela nozīme un ļoti daudz dziesmas žēlojas par viņu

ļaunumu.

Vai, Dieviņi, es nevaru

Panest ļaužu valodiņas!
Laidīšos upīte,
Lai līdzēja vilnis nest. 8289.

Rokas darba nepanesa,

Augums ļaužu valodiņu. 8289,1

Ai, ļautiņi, nerunājat,
Augumiņš vairs nenes. 8303.

Asariņu palti bridu

Ka dziļo ezeriņu:
To man dara ļauni ļaudis
Ar savām valodām. 8530.

Labs ar labu sazatika,
Steidza mani aprunāt;

Būt' maizītes gabaliņš,
Butu mani apēduši. 8584.

Mes bijām div' māsiņas,

Abas ļaužu valodas;
Kur mes abas runājam,
Tur asaras straumēm tēk. 8689.

Izvainota tā meitiņa
Birst asaras runājot. 8760
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Ļaužu pelta ta meitiņa,
Vairāk raud ne runāja, 8863.

Šķir, Dieviņi, zaļu zāli,
Glabā manu augumiņu,

Es nevaru vairs panest

Ļaunu ļaužu valodiņas. 8881.

No pēdējiem piemēriem mēs skaidri redzam, ka cīņa pret

šīm valodām bijusi ļoti grūta, jo ļaudis toreiz bijuši pārāk pa-

devušies aprunāšanai. Viņi nevien paši labprāt runājuši, bet

ar prieku uzklausījuši arī citu pasakas. Pat paši tuvenieki, kā

jau augšā tiku minējis, pie reizes nav varējuši atturēties no

savējo aprunāšanas. Brālis aprunā māsu un māsa brāli, tau-

tietis aprunā savu līgavu un līgava tautieti. Tā tad šās ļaunās
kaislības nav varējusi noslāpēt ne vistuvākā radniecība, nedz

arī mīlestība. Ir gan tiesa, ka šādu aprunāšanu dziesmas sauc

par „ļ aun ā m valodām", bet ar to arī beidzās mēlnesības

tiesāšana. Aprunātājs paliek bez soda un sadzīvē netiek uz-

skatīts par negodīgu. Jaunie cilvēki uzsver vēl ar lepnumu, ka

viņi tīšām aprunājuši savus izredzētos vienīgi saviem nolūkiem

par labu.

Šādi uzskati par tikumību mums izliekas savādi, vismaz

viņi vairs lesaskan ar mūsu dienu ierašām. Jaunu ļaužu dzīve

priekš kāzām tiek sodīta par daudz, bet pēc kāzām varbūt par

maz. Neparasta mums arī izklausās dziedātāju atzīšanās, ka

viņi tīšām izplatījuši melu ziņas. Pa daļai še būs atliekas no

tālās senatnes ierašām, pa daļai pašu latviešu dabas savādības,

bet par tautas morālisku pagrimšanu še nevar būt runa. Ja

dzimumu satiksmei nebūtu bijušas nekādas stingras robežas,
tad nebūtu bijis pamata arī tai bargai tiesai par jauniem ļaudim,
kādu sludina simti un tūkstoši tautas dziesmu.

Lai nu mēs varētu saprast tos uzskatus par tiklību, kas ir

apdziedāti mūsu tautas dziesmās, tad mums ir jāiepazīstās arī

ar vēstures ziņām par indo-eiropiešu dzīvi tālā senatnē. Tur

nu mēs redzam, ka senāk laulības pārkāpšana no sievas puses
sodīta parasti ar nāvi, kamēr vīram šaī ziņā nav bijis gandrīz
nekādu aprobēžojumu. Tādas ierašas ir uzglabājušās pie

austruma tautām pat vēl līdz mūsu dienām, kādēļ arī tādi no-

ziegumi austrumos ir retāki nekā rietumos. Uz cik necik lī-

dzīgu dzimtas kārtību zīmējās laikam arī mūsu vecās tautas

dziesmas, kur precētas sievas liekas būt brīvas no ļaužu va-

lodām.
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Senlaiku uzskati par tiklību nav tomēr bijuši tādi paši kā

mūsu dienās. Kaut arī laulības pārkāpšanas dēļ vīram bija tie-

sība nokaut nevien savu sievu, bet arī vainīgo vīrieti, tomēr

savam viesām vīrs pats varēja piedāvāt savu sievu par guļas
biedreni. Tādas ierašas bijušas pie dažām indo-eiropiešu_ tau-

tām un ir uzglabājušās vēl tagad pie dažām ciltim vidus Āzijā.
Pie latviešiem šāda kārtība nav dzirdēta.

Neprecēti vīrieši senos laikos varēja parasti gluži brīvi sa-

tikties ar sievietēm, kamēr meitu stāvoklis nav bijis pie visām

tautām vienāds. Dažas tautas loti stingri skatījušās uz savu

meitu nevainību, bet citas nav uz to griezušas nekādas vērības.

Pie pirmajām vēl tagad varam pieskaitīt ķīniešus, un otrus

mums atgādina japanieši un mongoli.

Ka pie seniem latviešiem meitu tiklība stāvējusi lielā godā,
to jau augšā redzējām. Tās domas, kā man liekas, apstiprina arī

vēstures ziņas. Lazicijs gan raksta par žemaišiem, bet viņa

ziņas varēsim attiecināt arī uz latviešiem. „Vīrieši un sievietes

ir ļoti laipni un godīgi. Slepkavības, zādzības, maucības un

nešķīstības notiek pie vieņiem ļoti reti. Meita ar nazi rokā vajā
vīrieti kas to grib pavest uz netiklību. Viņa staigā ar diviem

zvaniem pie jostas, bet naktī ar lāpu, tā kā vecāki var zināt

kur viņa ir un ko viņa dara. Tēvs, meklēdams dēlam sievu,
neskatās ne uz skaistumu, ne uz bagātību, bet ir mierā, ja viņa

ir_ tikumīga, prātīga un pieaugusi." Vispārīgi ņemot, Lazicijam
bus taisnība, lai gan liekas, ka pirmatnīgo ļaužu dzīvi viņš būs

mazliet idealizējis. Līdzīgas liecības sastopam arī pie citiem

senāku laiku rakstniekiem. Rusovs gan soda seno laiku ne-

tiklību pie latviešiem, bet izrādās, ka šī netiklība pastāvējusi
tikai tai ziņa, ka latvieši ne labprāt laulājušies baznīcās un ka

tāda kartība patikusies arī kungiem, jo ārlaulības bērni parasti
izslēgti no mantošanas tiesībām. Pauls Einhorns, kas tik lie-

liski nosoda latviešu netikumus, uzslavē tomēr viņu laulības
dzīvi. „Lai gan viņi nekā nav zinājuši par īsto Dievu un viņa
vārdiem un baušļiem,_ tomēr pie viņiem ir pastāvējusi laulības

kārta, kuru tie ir ciena turējuši, jo vīrs ar sievu dzīvojuši kopā
nešķirama vienība, kādēļ viņi arī tikai tādus bērnus, kas dzimuši

laulība, turējuši par savu mantu īstajiem mantiniekiem. Poli-

gāmija, kur vfenam vīram ir daudz sievu, kā pie jūdiem un tur-
kiem, pie viņiem nav bijusi, ari ne konkubināts, bet pie viņiem
pastāvējusi īsta laulība." Talaki Einhorns raksta gan par ļoti
nekaunīgam kazu dziesmām, bet par netiklu dzīvi kāzās viņš
tomēr neruna. Tāpat arī A. V. Hūpelis uzslavē latviešu un

1158*
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igauņu kārtīgo laulības dzīvi. No simtu bērniem parasti tikai

divi jeb trīs dzimstot ārlaulībā. Latvietes esot vēl daudz kau-

nīgākas un tiklākas par igaunietēm. Visām šām liecībām par

spīti, fīūpelis tomēr tur tā saukto „meitās iešanu" par maucību

un brīnās, ka zemnieces loti baidoties no vāciešiem, lai gan pret

paštautiešiem nemaz neesot atturīgas. Kāda zemnieku meita

esot pat nodūrusi savu kungu, kurš viņai gribējis pirtī ar varu

uzmākties. No tā nu var redzēt, ka fīūpelis ir pārpratis un

pārspīlējis meitās iešanas ļaunumus.

Arī mūsu dienās tiek šī vecā paraša pārprasta un „meitās

iešana" un „pie puiša gulēšana" iztulkota par prostitūciju. Se-

košās un tam līdzīgas dziesmas itin skaidri rādot, ka pie seniem

latviešiem priekš kāzām valdījusi gluži brīva dzimumu kop-
dzīve.

Ed, gosniņa, sila zaļi,
Līdz uzauga baltābols;
Gul, puisīti, pie meitām,
Līdz pārvedi līgaviņu. 12509.

Dzert man rūgtu alutiņu,
Kamēr bite medu nes;

Gulēt man pie meitām,

Kamēr mate sievu ņem. 12661,2

Puisīts saka uz meitiņu:

Guli, mana līgaviņa!
Es pie daža gulējusi,
Vai tadel līgaviņa? 12634.

Vai tādēļ tava būšu,

Ka naksniņu pārgulēju?
Vai svārciņi tev noplīsa,
Vai rociņas nogulēju? 12635.

Agrākos laikos jauniem puišiem bija ieradums pa naktim

„iet meitās": vairāk puiši sametās kopā un apmeklēja par vienu

nakti div, trīs mājas. Meitas gulēja kopējā istabā, par vasaru

arī klētiņā, ar citiem mājas ļaudim. Savas istabas senāk ne-

vienai meitai nebija, un arī klētiņā tikai retumis gulēja viena

meita. Dažās mājās šādi puiši pavisam netikuši pielaisti. Kāda

negodīga dzīve nu gan bija iespējama tik daudz* mājenieku un

ciema puišu klātbūtnē, kur tik liela nozīme bija „ļaunu ļaužu
valodām"? Ja puisis ar meitu jau bija iedraudzējušies, tad tie

satikās arī par nakti slepeni, citiem nezinot, kas tomēr vēl ne-

nozīmē negodīgu dzīvi. Pēc tēvu-tēvu stāstiem daudz jauni
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pāri vēl pēc laulībām gulējuši kopā kā brālis ar māsu. Kādēļ

tad nu pie neprecētiem jauniešiem meklēt tūliņ tikai prostitū-

ciju? Senatni mums nevajaga ari par daudz idealizēt un domāt,
ka toreiz dzīvojuši tikai priekšzīmīgi cilvēki. Netrūka toreiz

arī palaidņu un neliešu, bet mēs jau dzirdējām diezgan piemēru,
kā tika sodīta vieglprātība dzimumu kopdzīvē, bez šaubām gan

vairāk kā pie mums pēdējā laikā! Ja šāda gulēšana nozīmētu

negodīgu dzīvi, tad gan arī prostituēta sieviete nesacītu, ka

viņa esot pie daža laba „gulējusi". Ja tad nu puisis šādu ne-

tiklu sievieti sauktu mīļi par „līgaviņu", tad viņš gan laikam ne-

dabūtu tādas asas atbildes kā augšā minētās dziesmiņās.

Puiši nevarēja arī tik vieglprātīgi izturēties pret meitām,

kuras atradās savu brāļu un citu tuvinieku aizsardzībā, ko

redzam no šādām dziesmām:

Dot es devu sav' māsiņu,

Bet nedevu nicināt;

Vienu roku masu devu,

Otru zaļu zobentiņu. 13702.

Ai, tautieti, dūņu vēzi,

Bīsties mana baliņa,
Kur satieci celiņa,
Griezies ceļa maliņa. 13691.

Aiz brālīša aizstājos,

Brahts tautu rajejiņš. 13691.

Sak' tautieti drošu vīru,
Bīstās mana bāleliņa. 13744.

Ja nu mēs pieņemam, ka latvieši tālā senatnē būtu patie-

šām dzīvojuši ļoti netikli, tad mēs atduramies uz daudz pretru-

nām. Kādēļ tad godīga dzimtas dzīve tiek dziesmās tā cildi-

nāta, kamēr netiklība tiek tik bargi nosodīta? Kādēļ visi rakst-
nieki uzslavē priekšzīmīgo dzimtas dzīvi pie latviešiem? Vai

tad gan tikai grūtajos dzimtbūšanas laikos latvieši būtu mācī-

jušies tikumību?

Tā tad nav nekādu šaubu, ka senie latvieši, vispārīgi

ņemot, dzīvojuši ļoti tikli, bet bijuši, zināms, arī izņēmumi. Kur
ir runa par negodīgu dzīvi, tur mēs dzirdam arī pavisam citādu

valodu nekā augšējos piemēros.

Kam, meitiņa, skaista augi,

Kad ar godu nedzīvoji? 6556.
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Ai, lielajā brāļu masa

Kam godiņa neturēji?
Kam tu kāri šūpulīti,

Vaiņadziņu valkādama? 6529.

Būt' māmiņa to zināj'si,
Ka izaugu netiklite,
But' māmiņa mani mazu

Ūdenī iemetusi. 6539.

Citas meitas godu gaida,
Kāda goda es gaidīšu?
Es godiņu noturēju

Pakaļ kroga kaņepes. 6612.

Ja jau nu noziegumi pret tiklību bija reti, tad prostitūcija

par naudu tika piekopta vēl daudz mazākā mērā. Dažas tautas

dziesmu ziņas, kur jaunavas dabū no puišiem dāvanas, zīmējas
atkal tikai uz seno laiku precībām un meitās iešanu. Tautu

meita lepojas:

Puišu pirkta man' saktiņa,
Puišu pirkti gredzentiņi,
Par naksniņas gulējumu,
Par mutītes devumiņu. 5716.

Šeit ir apdziedāta tikai seno laiku precēšanas, ka ari šada

dziesmiņā:
Ne tadeļ purva zale,

Ka bitiņa pari skrien,
Ne tadeļ negoda,

Ka pie puiša nakti guļ. 12610.

Tāpat sekošie piemēri bus dnzak kādas apdziedamas dzie-

smas, nekā lepošanās ar prostitūciju.

Projām iešu, nedzigošu

Jerceniešu tiesiņa:
Ne saimniece vietu taisa,
Ne do' puisi klā' gulēt. 12619

Es mātei viena meita,
Visa laba gribētajā:
Ik rītiņus sviesta maizi,
Ik vakarus jaunu puišu. 12733.

Šādas dziesmas turpretī gan bus apdziedāta negodīga
dzīve.
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Dienu puiši ede, dzere,
Nakti gāja lenderet,

Nakti gāja solīdami

Meitiņām piecu marku. 12498.

Divi nakti gul' pie puiša,
Trešo vai' nevarej',
Trešo nakti puisīšam,

Viltus nauda šaujiņā:
Do par vellu savu naudu,
Ne par manu augumiņu. 12500.

Šo netiklību, ka domājams, bus veicinājuši krogi, kurus pa-

rasti turējuši vācieši.

Kroga meita vietu taisa,

Aicin' mani klāt gulēt. 12560.

Kroga meita dižin daiļa,

Uz ripām stāvēdama;
Ta novilka dažam svārkus,
Dažam maku izkratīja. 12803.

Šada krogu slava tiek daudzināta daudz dziesmas (p. p.

13269. 33420._34457. 34705. 34847. 34889. 35677), bet tomēr nav

iemesla domāt, ka krogi butu apdraudējuši visas tautas tiklību.

Viesmīlības prostitūcija tiek meklēta šada tautas dziesma:

Put, vējiņi, atput laivu,

Aizput mani Jelgava.

Jelgavnieki brīnījās,

Mani smuku ieraudzījuši
Tie solīja, tie iedeva

Savas meitas klat gulēt. 13283

Es šai dziesmiņā gan nekā cita nevaru redzēt, kā tikai

puiša lielīšanos, kura turklāt ir izteikta nevisai tekošā un dze-

jiskā valodā. Pēdējās div rindiņas var būt pat vēl vēlāku pie-

kārtas. Bet lai nu dziesma būtu arī gluži veca un tulkojama
vārdu pa vārdam, tomēr es tur neatrodu nekādas prostitūcijas.

Lai nu mēs varētu dziesmu nozīmi izskaidrot ar tik brīvu fantā-

ziju, tad mums vajadzētu vismaz kādas rakstu liecības, kas pie

seniem latviešiem būtu pastāvējusi viesmīlības prostitūcija.

Kas zīmējas uz citiem noziegumiem, tad zādzības un slep-
kavības nepārmet latviešiem neviens senatnes rakstnieks. Šai

ziņā latviešus pat uzteic par sevišķi godīgiem. Raksta tikai,
ka muižas rijas un muižas degvīnu nav bijis iespējams no lat-
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viešiem nosargāt. Ari pēc tautas dziesmām nav vērojams, ka

starp latviešiem būtu bijis daudz blēžu, zagļu, laupītāju un

slepkavu.

Kaut ari vecie raksti uzlsavē latviešus, ka viņi neesot ne

zagļi, ne ļaundari, tomēr lieliski viņi nosoda latviešu nesaticīgo

garu. Pēc vientiesīgā P. Einhorna domām (Historia Lettica)

latviešiem jau no bērnu dienām prāts nesoties uz melošanu, vil-

šanu, lamāšanos, mēdīšanu, apsmiešanu un liekulību. „Sevišķi

pie viņiem valda tas ļaunums, ka viņi sarīda tādus ļaudis, kas

turas kopā, — aprunā, apmelo, aizkar otra godu, no niekiem

iztaisa lielas lietas, no kā izceļas nevienība, ķildas un ienaids."

Pat dažas pagānu tautas esot dzīvojušas godīgāki, un tādas ka

latvieši nevarēšot tagad atrast laikam vairs nevienas. Visu

šo savu iedzimto ļaunumu latvieši, zināms, izrādot visvairāk

pret saviem kungiem vāciešiem.

Daudz gaismas uz veco latviešu sabiedrisko dzīvi met ari

vecie tiesu protokoli. Žēl, ka viņi vēl tik pārāk maz ir izman-

toti. Pirmā vietā ir še minams E. Bleses interesantais raksts:

„Kāda Kurzemes pagasta dzīve 90 gadu atpakaļ" („Dzimtenes

Vēstnesī", 1912. g. Nr. Nr. 259.—270.). Plašākā vecu pagasta

tiesas protokolu aprakstā mēs tur lasām ari šādus aizrādījumus:
„Qarā rindā mums iet garām lamāšanās jeb „šimpēšanās", plē-
šanās savā starpā, savstarpīgā aprunšanās un citas tamlīdzīgas

ļaunas dzīves parādības ...
Būdami rupji, ļaudis nevarēja attu-

rēties no tam, lai neaizkārtu citus, bet katru apvainojumu, kas

tiem bija jāsajūt pašiem, tie kaut kā slimīgi pārspīlēja, jo tiem

ne ar ko nebija ko salīdzināt visu šādu apvainojumu niecību

un maziskumu
....

Saticība viņu starpa valdīja tikai tik ilgi,
kamēr viss gāja labi; līdz viens no viņiem iekrita, tad arī citiem

visiem bija jācieš līdz, jo šis viens bez žēlastības nodeva visus.

Uzupurēties par visiem, izciest vienam pašam uzbrukušo nelai-

mi — nevienam no vieņiem nenāca ne prātā." Turpat ir pie-

vesti vairāk piemēri, kādēļ ir izcēlušās dažādas lamāšanās,
kaušanās un sūdzēšanās. Viens puisis reiz sitis kalpa sievāi

divi pliķus par to, ka viņa brīnījusies, ko viņš vakar esot da-

rījis, ka neesot varējis noecēt savu riezu jeb birzi. Vaļeniece
pārmet puisim, ka viņš- svaidot durvis, un tiek par to piekauta.
Viens saimnieks sapēris vaļinieci, kad viņa šo nolamājusi par

zirgu dīrātāju. Saimniece un vaļiniece grib katra papriekšu
tikt stellēs pie aušanas, sāk ķildoties un plēsties. Rupja bijusi

ari savstarpīgā satiksme starp vīriešiem un sieviešiem.
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E. Bleses sniegtās ziņas papildina J. Vientuļa grāmatiņa:

„Pagātnes ainas", kurā atrodas veci protokoli no divām Paunas

pagasta tiesām (1829.—1844.). Še mums vispirms duras acīs

ļoti niecīgais civil-lietu skaits. Apmērā gandrīz tik par pāra

gadiem raunēnieši ceļ vienu sūdzību par algām, parādiem un

citām naudas lietām. Arī šajos nedaudzos piemēros var redzēt,

ka civil-lietās viņi viegli izlīgst. Ļoti daudz sūdzības turpretī

ceļas no biedruaizdošanas, apmelošanas un lamāšanās. Rau-

nēnietis drīzāk atlaiž vecu parādu nekā kādu lamu vārdu.

Daži protokoli dod skaidru liecību, kā šāda nesaticība pie lat-

viešiem ir mākslīgi uzturēta no muižas īpašnieku puses. Kāds

Bērtulis Bāris tiek vairākārt pērts, lai viņš atzītos sevi par vai-

nīgu, lai gan nav nekādu drošu liecību, ka viņš būtu bijis vai-

nīgs (19.—21. 1. p.). Turpretī kādam Pēterim Pēčiņam tiek

atlaists' viss sods tādēļ vien, ka viņš uzrādījis savus biedrus,

kuri turklāt vēl bijuši mazāk vainīgi nekā viņš pats (52. v. 53.

1. p.). Ja nu šāda kārtība pastāvēja pie latviešiem ilgus gadu

simteņus, tad viņa nevarēja palikt bez svarīga iespaida uz visu

tautas karakteri.

Lai arī latviešiem neviens vecs rakstnieks nepārmet ne

slepkavību, ne zādzību, ne netiklas dzīves, tomēr P. Einhorns

negrib pie latviešiem atzīt ne tikumības ne sirdsapziņas. Vācu,

latīņu un grieķu valodā viņš raksta, ka trim seno laiku ļauna-
jām tautām: kapadociešiem, ciliciešiem, un krētiešiem vēl

varot pievienot ceturtos latviešus. Kāds Hermans Bekers (Dc
Livonorum veterum natūra, republica atque ritibus) atrod lat-

viešu dabā tikai nejaukus ļaunumus, bet neviena tikuma. A. V.

fīūpelis tur šos latviešu soģu spriedumus par vienpusīgiem,

aizrādīdams, ka no nabaga zemniekiem nevarot paģērēt ne-

kādas augstas tikumības. „Ne igauņu, ne arī latviešu īsto tautas

karakteri es neuzdrošinos gluži pareizi aprakstīt: gandrīz va-

rētu sacīt, ka viņiem nav nekāda karaktera. Dažas ierašas

nav cēlušās pie viņiem pašiem, bet ir aizņemtas no citiem, ar

kuriem viņi satiekas." Ko viņiem mācīja kungu tiesas, to mēs

jau augšā redzējām.

Pie visām pirmatnīgām tautām bijis ieradums aplaupīt, ap-

zagt un mānīt savas kaimiņu ciltis. Par velti mēs arī meklē-

sim pie pirmatnīgiem ļaudim kādu augstāku tikumību jeb tālāki

attīstītu cilvēkmīlestību. Zināms, arī latvieši nevarēja būt

kāds brīnums vispārīgā kultūras vēstures gaitā; bet kā mēs jau

redzējām, latvieši tomēr nav bijuši nekāda cietsirdīga un ne-

tikla tauta. Viņu lielākais trūkums bijis tikai nesaticība un mēl-
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nesība. Šai latviešu tautas kļūdai bija nevien savas ļaunas,
bet arī kādas labas sekas. Nesaticības un ļaunu valodu dēļ

nevarēja pie latviešiem iesakņoties ne zagļu un laupītāju ban-

das, ne arī netiklība. Tā tad bargais sods par seno latviešu

netikumību paliek pilnīgi bez pamata.

Klaušu laiku apspiestos latviešus mēs nevaram arī pilnīgi

pielīdzināt brīvajiem vāciešiem un krieviem. Būdami par ilgiem

gadu simteņiem vācu klausībā, latvieši bija pavisam atsveši-

nāti no sabiedriskas dzīves, kādēļ arī viegli varam saprast to

saticības trūkumu pie viņiem. Viņi jau tik tālu bija nospiesti

ar grūtiem klaušu darbiem un iebaidīti ar bargiem un ne-

taisniem sodiem, ka neticēja vairs nevienam cilvēkam. Pat

labdarību no muižnieku puses viņi uzskatīja tikai par jaunu
viltību. Jau augšā mēs redzējām, ar kādu neuzticību viņi iz-

turējušies pret muižu ūdens dzirnavām. Cauru gadu viņi labāk

mocījušies pie roku dzirnavām, lai tik par malšanu sudmalās

nebūtu jādod mašs muižai par labu. Kad klaušu vietā ievesta

rente — kaut arī no iesākuma ļoti maza — tad gandrīz neviens

vairs negribējis palikt par saimnieku. Daudz saimnieki pārgā-

juši kalpos un citi tikai ar draudiem piespiesti palikt savās mā-

jās. Līdzīgi klājies arī pirmajiem māju pircējiem. J. Vientulis

vēl ziņo augšā minētā grāmatiņā, ka daži no vecajiem raunē-

niešiem saņēmuši labāk pērienu, nekā devuši savus dēlus skolā,
kuru, kā redzams, atkal turējuši par vācu viltības izdomājumu.

Beidzot nevarēsim gan liegt, ka latviešiem būs piemitis
cik necik iedzimts nesaticības gars. Saticības trūkums ir no-

vērots jau pie slavu tautām, kādēļ nebūs nekāds brīnums, ka

viņš būtu arī pie latviešiem sastopams. Turklāt šā netikuma

dīglis atrada auglīgu zemi nežēlīgajos vācu kundzības laikos.

Vecās nesaticības zīmes pie latviešiem mēs dabūjam redzēt arī

vēl mūsu dienās. Kad divi latvieši sastrīdās, tad citi lūko tik

viņus vēl vairāk sakūdīt. Nelaimē kritušu biedru latvieši gluži

parasti negrib aizstāvēt. Nav gan laikam pie latviešiem ne-

viena kopīga uzņēmuma, kas netiktu traucēts no iekšķīgas ne-

saticības. Sevišķi lielu lomu spēlē mēlnesība un aprunāšana,
kad vēlē pagastu vecākos, valsts--un pilsētas domniekus un da-

žādu naudas kašu direktorus. Tā nu izrādās, ka arī vēl mūsu

dienās nav pie mums galīgi izbeigušās šīs senu senās „ļaunu
laužu valodiņas". Sal. „Druva" 1913. Nr. 10.
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7. Par zirgu pie seniem latviešiem

Par senajiem krieviem mums ir zināms, ka viņi ir aruši

un braukuši nevien ar zirgiem, be arī ar vēršiem, kādēļ dažiem

zemniekiem neesot nemaz zirgu bijis. Kārtīgi turējusi zirgus

tikai bajāru kārta. Tādēļ mums ceļas jautājums, vai arī sena-

jiem latviešu zemkopjiem būs bijuši zirgi, un vai tie nebūs strā-

dājuši ar vēršiem? Zirgi gan ir izmantoti aršanai un brauk-

šanai jau no akmeņu laikmeta sākot, bet tikai dažās vietas un

dažādā mērā, kamēr vērši vispārīgi tiek atzīti par pirmajiem

zemes arājiem.

Vecais Hūpelis raksta, ka igauņi arot parasti ar vēršiem,

bet latvieši ar zirgiem; tikai retis kādās-vietās arī latvieši lie-

tojot vēršus. Tāpat "ar' tautas dziesmas pazīst aršanu ar

vēršiem.

Bauro vērši, tam arot,
Zviedz kumeļi ecējot. 1177. 3767.

Melni vērši, balti ragi,

Tie bij miežu arājiņi. 19731.

Tu, bāliņi, darbos gāji,
Luko man arajiņu:

Kas ar tevi vienu vēršu,
Līgst vienāje darbiņā. 10865.

Vērsi, vērsi, bulli, bulli,

Kam tu mani kaitināji?
Jūgš' es tevim kļava loku,
Dzīšu garu birzuminu. 28962.

Bizo, bizo, vērsenīti,

Jūgs tev ragus savaldīs. 12703.

Vienā piemērā tautietis arī ecē ar vērsi.

Es izlauzu vērsim kaju,
Sila zemi ecēdams. 27981.

Pec citu dziesmu_ vārdiem vērsi judz ari ratos, sevišķi
pura vešanai, lai gan īstais vezuma vilcējs ir zirgs.

Ar versīti Rīga braucu,
Ar vērsīti Pērnavā. 29215.

Man bij daudz kamolišu,
Piecu vēršu vezumiņš. 7335.
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Ar versiti maršu vedu,
Lai zemīte nerībēja. 18323.

Tikušam dēliņam
Vērsis vilka vezumiņu;
Kaut kādam netiklam

Nevelk bēris kumeliņis. 6898.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Versits puru ritināja;

Kaut gājusi druviņā,

Bāliņš jūgtu kumeliņu. 721. 29312.

Gani, gani, ganu meita,

Vērsīts pūru ritināja. 7624.

Telīt manim pienu deva,
Vērsīts pūru ritināja. 28958.

Šie ir visi piemēri, kādus esmu piezīmējis par aršanu un

braukšanu ar vēršiem mūsu tautas dziesmās. Pēc šiem ne-

daudziem piemēriem nu varam domāt, ka par tautas dziesmu

ziedu laiku latvieši vispārīgi nav aruši un braukuši ar vēršiem,
bet pēdējos būs laikam izmantojuši tikai dažos apgabalos. Par

īsto arāja palīgu mūsu tautas dziesmas daudzina parasti tikai

zirgu.

Pēc tautas dziesmu liecībām tā latvietis kā leitis jāj, brauc,

ar un ecē ar zirgu, kurš tiek apdziedāts par īstu jaunu laužu

draugu un mīluli. Par seniem prūšiem liecina vēstures ziņas,
ka tie dzēruši pat ķēves pienu, kādēļ gan zirgkopībai seno prūšu

saimniecībā būs piederējusi ievērojama loma. Pēc tādiem ap-

stākļiem varam vērot, ka jau baltu pirmtauta būs laikam turējusi

zirgus plašā mērā un izmantojusi tos dažādām vajadzībām.
Vismaz leiši un latvieši ar savu zirgu apdziedāšanu dziesmās

līdzinās īstām jātnieku tautām. Tā leišu daiņās kā mūsu dzie-

smās visvairāk tiek daudzināts „bērs kumeliņis" (bēras žirge-
lis), kuram laprāt dod ēst „tīras auzas" (grvnos avvžos) un

kuru pielīdzina pat līgavai. Šāda zirga apdziedāšana nevar būt

aizņemta jaunākos laikos, bet būs gan jau laikam sākusies

priekšvēstures laikmetā.

Līgavu un zirgu musu tautas dziesmas apdzied par tau-

tieša lielākiem dārgumiem.

Kaut no Dieva nosalugtu

Divu lietu, ka vajaga:

Ceļam laba kumeliņa,
Mūžam vienas līgaviņas. 29786.
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Seju auzas, tas man auga,

Aug man beri kumeliņi;

Sēju rozes, tās man auga,

Aug man skaista līgaviņa. 29931.

Prātiņš man uz meitām,

Uz labā kumeliņa. 29892.

Dažam tautietim zirgs ir pat dārgāks par līgavu.
Tēvs dēlam naudu deva:

Pirc, dēliņ, līgaviņu!
Dels nopirka kumeliņu,
Sukā tēva tīrumiņu. 12393.

Tēvs man deva pulka naudas,
Lai es ņemu līgaviņu,

Es neņēmu līgaviņas,
Es nopirku kumeliņu. 29981,1.

Meitas, manas meitenītes,
Ne manam pratiņam;

Kumeliņis, zobentiņis,
Tie manam pratiņam. 32119. cf. 11300.

Teica māte, savu meitu,
Es teic' savu kumeliņu. 29983.

Cits vīrs savu sievu teica,

Cits teic savu kumeliņu. 30051.

Šāda valoda gan laikam zīmējas uz senajiem patriarchala-
jiem laikiem, lai gan līdzīgas domas mēs sastopam arī citu

tautu dziesmās. Tā par piemēru bulgārs tur zirgu mīļāku par

savu sievu, igaunis mīļāku par māsu un rumānis mīļāku par

brāli.

Latvieši un leiši, kā jau augšā minēju, visvairāk apdzied
brūnus jeb „bērus" zirgus, un tā kā īpašības vārds „bērs" (leit.

bēras) abās valodās ir jau novecojis un zīmējas tikai uz zirgu,
tad ir jādomā, ka vismaz nosaukums „bēris kumeliņis" (bēras
žirģelis) būs cēlies jau priekšvēstures laikos. Sarkanas un pe-

lēkas spalvas mūsu tautietis pie zirgiem necienī.

Brunitim auzas devu,
Pelēcim pelaviņas. 13838.

Es bērīti apkaustīju,
Sarkanīša nekaustiju,
Lai tecēja sarkanītis

Pa benša pēdiņām. 29702.
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Sirmi zirgi man arot,
Pelēkie ecējot;

Lai stāv beri kumeliņi
Masai brauk panaksnos. 15557.

Sirmi zirgi, brūni zirgi,
Tie bij brūtes vedamie;
Tie melnie, pelēkie

Smiltiņas oretaji. 15955.

Sirmus zirgus tomēr daži dziedātāji cieni vairāk par bē-

riem.

Sirmišam auzas devu,
Bērīšam pelaviņas. 29629. 29620

Sirmam devu tīras auzas,

Bēram auzu pelaviņas. 29863.

Liela slava stāv arī ābolainie kumeliņi.

Ābolziedu mans zirdziņš,

Jūras putu iemaviņi. 29586.

Deviņš manim pats iedeva

Ābolainu kumeliņu. 29667.

Sirmiem un ābolainiem līdzīgi tiek vel slavēti melni zirgi.

Mellīts mans kumeliņš
Ka ūdens vagulīts.

Ne to devu kalpam jat,
Ne kalpam noseglot. 15950. 29847.

Mīlēt mii meitiņām

Mans melnais kumeliņš,

Sijādamas auzas deva,
Lasīdamas abuliņu. 29738.

Pelēks manis bāleliņis
Melnu jāja kumeliņu.

Redz, kur koši piederēja
Pelēks melna mugurā. 29887.

Kadu laiku bijuši laikam liela ciena balti zirgi, kādus, ka

liekas, varējuši turēt tik bagātnieki.

Patīk man balts zirdziņš,
Balta zirga jajejiņš;
Balta zirga jajejami

Šķind naudiņa kabatā. 15309.
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Tam dod mani, māmuliņa,

Kas ar baltu zirgu brauc;

Tu jau pati labi zini,

Slikts ar baltu nebraukā. 14313., 9565.

Sajāj stalti, ciema puiši,
Kozin mani māte dos.

Dod, māmiņa, nesaliedz,
Baltu jāja, nava slikts! 14290.

Jūdzu, jūdzu, steidzu, steidzu

Baltskarīšu kumeliņu. 29614.

Vel nav mana arajiņa,

Balta zirga jājējiņa. 33632.

Balti zirgi tikuši laikam ari mazgāti, lai balta spalva butu

tīra.

Balta ķeve, skaista sieva,

Ta bij vira nelaimite:

Balta ķēve mazgājama,

Skaista sieva glabājama. 21175.

Paretis tautas dziesmas vēl cildina dzeltānus, dukanus,

spangainus, raudus, dulumbērus un raibus zirgus; pie kam pē-

dējie allaž tiek pielīdzināti pupu ziediem.

Zalktis ir salasījis pat statistiskus materiālus par zirgu

spalvu latviešu tautas dziesmās (I. M. Mēnešraksts, 1922. _g.
Nr. 8, 834—851. 1. p.) un atradis, ka visvairāk tiek daudzināti

bēri zirgi, kuri ieņem gandrīz pusi no visām dziesmām, kur

ir runa par zirgu spalvu. Tālāku viņš piezīmē: „Bērā spalva
visvairāk ir apdziedāta Latvijas vakaros (it īpaši Grobiņas ap-

riņķī); jo vairāk no šejienes attālināmies uz austrumiem, jo
retāk viņa pieminēta." Tā tad šī zirgu spalva pārvalda dzie-

smās uz latviešu, leišu un prūšu robežām.

Sirmus zirgus apdzied uz pusi mazāk kā bērus un visvairāk

tos daudzina uz krievu robežām, Latgalē un pa daļai Vidzemes

ziemeļos. „Jo vairāk attālināmies no šejienes uz vakariem, jo
retāki arī sirmā spalva tiek pieminēta."

Melni, dzeltāni un dūkani zirgi kopā ņemot tiek atkal gan-

drīz uz pusi mazāk pieminēti kā sirmie, un ieņem vispārīgi
tādus pašus apgabalus kā bērie.

Pelēkas spalvas zirgus, kā jau minēts, latvietis necieni un

piemin tos dziesmās daudz mazāk kā augšā minētos, un proti,
visvairāk uz igauņu robežām. Igauņi turpretī daudzinot pelē-
kos zirgus vairāk par bēriem.
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Ja pēc dziesmās apdziedātās zirgu spalvas pavisam varam

spriest par seno latviešu zirgu izskatu, tad pelēkie zirgi varbūt

būtu-ieviesušies no igauņiem, sirmie no krieviem, kamēr bērie,

būdami līdzīgi ar leišu zirgiem, varētu būt mantoti no baltu

pirmtautas. Bet drošu liecību mums tomēr trūkst un var arī

Zalktim būt taisnība, kurš raksta: „Seno latvju zirgi nevarēja
būt vienas stingri noteiktas sugas... Pateicoties kariem no-

tika nemitīga zirgu apmaiņa starp Latviju un kaimiņiem. Tā-

pēc jautājums par to, kādi zirgi bijuši seniem latvjiem, pilnīgi
sedzās ar jautājumu, kādi zirgi bijuši viņu kaimiņiem."

Fr. Šiliņš raksta (L M. Mēnešraksts, 1922. g. Nr. 7, 730.—

733. 1. p.), ka Polijā vēl 16. gadu simteni esot dzīvojuši meža

zirgi, kuri laikam esot uzglabājušies Polijā un Prūsijā pat vēl

līdz 19. gadu simteņa sākumam. Šie zirgi esot bijuši pelēkā
spalvā ar tumšu svītru garāniski par muguru. Tas saskanētu

ar augšā minētā Zalkša aizrādījumu: „Pēc zinātnieku domām

pelēka spalva ar svītru uz muguras bijusi meža zirgiem. Do-

mestikācijas stāvoklī pelēka spalva izplatīta tur, kur kopšanai
ir mazs iespaids, kur zirgi dzīvo primitīvos apstākļos."

Tautieši kopuši un barojumi savus zirgus ar tīri māņticīgu
cienību.

Cik paveru staļļa durvis,
Tik paceļu cepurīti,
Mani bēri kumeliņi

Kājas vien darināja. 30044.

Nemiegoju, negulēju,

Kumeliņu barodams;
Ja miegoju, ja gulēju,

Kad aizjūdzu, netecēja. 29863.

Sijādams auzas devu,
Lasīdams āboliņu. 29738.

Kā leitis un bulgārs, tā arī latvietis grib dzirdināt savu

zirgu ar skaidru avota ūdeni; tautietis dzied ar lepnumu, ka

viņa kumeliņš nedzer purva ūdens.

Bents manis kumeliņš,

Neēd auzu nesijātu,
Neēd auzu nesijātu,

Nedzer purva udentiņa;
Tam vajaga tīru auzu,

Tir' avota udentiņa. 29632.
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Dzeltens manis kumeliņis
Ka dzeltena valodzite,

Ne tas eda purva zāles,

Ne dzer purva ūdentiņa. 29678.

Par zirga dzirdināmo ūdeni senais latvietis devis pat zieda

naudu.

Daugava marku metu

Lai dzer mans kumeliņš,
Lai dzer mans kumeliņš,
Naudas pirktu udentiņu. 29663.

Nedzer manis kumeliņis

Neziedotu udentiņu;
Metu mārku ūdenī,

Tad dzer manis kumeliņis. 29801.

Cauri jāju caur upīti,

Naudu metu udem,
Lai dzer manis kumeliņis
Naudas pirktu udentiņu. 30038.

Naudas ziedošana ūdenim nav vis tukša dzejnieka fantā-

zija, bet gan vecu-vecā ieraša, jo vēl līdz mūsu dienām latvieši

mēdza mest ūdenī kādu kapara naudas gabalu, kad smēla kur

ūdeni dziedēšanas vajadzībām.

Kādā spāniešu romancē bruņenieks solās kalt savu zirgu

ar zelta pakaviem, kamēr leišu dainās jau daudzina ar zeltu

pakavotu zirgu (aukso pakavotas). Tāpat arī latvietis lepojas

savās dziesmās, ka viņa kumeliņam ir zelta pakavi.
Trīs gadiņi audzināju

Stalli beru kumeliņu.
Nevienam nesacīšu,

Kad es viņu kaldināšu.

Priekšā likšu tīru zeltu,
Pakaļā sudraļpiņu. 30001

Tumša, tumša ta naksniņa,
Es par tumsu nebēdāju,
Es apkalu kumeliņu
Zeltītiem pakaviem. 30008.

Augsti bēris kājas cēla,
Pret kalniņu tecēdams.

Asi kalti pakaviņi
Vairāk zelta ne sudraba. 29610.

Spožie dzelzs pakavi tomēr vairāk līdzinās sudrabam, kā-

dēļ dziesmas daudzina vairāk sudraba pakavus.
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Apkaustīju kumeliņu

Sudrabiņa pakaviem,

Sudrabiņa pakaviem,

Teraudiņa nagliņām. 29602.

Es apkalu melnu zirgu

Sudrabiņa pakaviem,
Tas bij labs tumsā jāt,

Līdz uzlēca mēnestiņš. 29699.

Es apkalu kumeliņu
Ar veciem dālderiem. 29694.—5.

Ka pedeja dziesma nestāv talu no nopietnības, to redzam

no sekošā piemēra.

Es but' savu kumeliņu
Dālderiem apkaustījis,
Aiz kundziņa nedrīkstēju,
Aiz vecā bāleliņa. 29706.

Kareivis ir pat gatavs nobučot savam kumeļam kājas
Es savam kumeļam

I kājiņas pabučoju,

Tas iznesa augumiņu
No skaudra zobentiņa. 32013.

Zirgam galvā liek „stangu" (12768., 29713., 32167.), «su-

draba" (17201., 31934.) un „vizuļotus" (17333.) iemauktus, ka-

mēr roka tura „ķežu", „zaļa vara" jeb „zaļa zīda" pavadu.

Mugurā viņam liek seglus, kas tiek izpušķoti ar „zīlēm" (1750).

Kumeliņu apsedz visvairāk ar „zvaigžņu deķi" (29639., 29648.,

29672.), jeb arī „zaļu deķi" (31229.), vai „sagšu" (17911.). Ar

sevišķu lepnumu dziesmas daudzina, ka zirgam „zida pušķi
zemi slauka"_ (877., 13272., 18470., 28026., 31237.. 31242.), jeb
ka viņš ir „verzelets" (16031.) un ka „siksmtem reditem kume-

liņa neredzēja" (31192.). •

Bagātais senlaiku jātnieks velk „brūnus svārkus" mugurā,
liek „cauņu cepurīti" galvā, velk kājā zābakus ar piešiem un

jož zobenu pie sāniem.

Piešu, seglu man vajaga,
Dancotajā kumeliņa. 1997,6.

Piesit piesi pie zābaka,
Lec kumeļam mugurā. 5480.

Pieder pieši pie zābaka,
Pie labā kumeliņa. 9255., 12216.
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Pieder segli pie kumeļa,
Pieder pieši pie zābaka. 12216,3.

Pa prātam man zirdziņš,
Pa rokai zobentiņš. 11374., 22794

No tā visa mēs redzam, ka zirgs ir senajam latvietim ne-

pieciešams palīgs darbos, uz kuru viņš skatās kā uz savu

draugu. Tādēļ arī zirga mietniekam ir tautas dziesmās slikta

slava, un ja pats viņš vairs nežēlo sava zirga, tad vismaz viņa

sieva, kā jau senlaiku zirgu kopēja, apraud izmainītos zirgus.

No tālienes jau pazinu

Mietinieka līgaviņu:
Nēzdaudziņis rociņā,
Nak asaras slaucīdama. 30244.

Mietnieciņa laudaviņa
Ik vakara gauži raud:

Ik vakara nosegloja
Citu jaunu kumeliņu. 30239.

Ik vakara žēli raud

Mietinieka līgaviņa:
izjāj bērus dancojošus,

Pārjāj stulbus, klibojošus. 30234

Sava iemīļota kumeliņa navi tautietis ar dziesmas vār-

diem apraud trīs gadi.
Gauja slīka kumeliņš,

Kārklos kāru iemauktiņus;
Trīs gadiņi noraudāju
lemauktos lūkodams. 29744.

Tāpat ari zirgs pec tautas dzejnieka domam nožēlo sava

kunga nāvi.

Zirgs zirgam vaicājas:

Kur palika vedamais?

Vedamo pametam
Baltu smilšu kalniņa. 27664.

Gauži zviedza kumeliņš,
Smilšu kalnu tecēdams,
Redzej' auzu sejejiņu
Smiltiņam apberot. 27637.

Kumeliņis nozviedzās

Kapu kalna maliņa:
Te gul manis arajiņis,
Te auziņu devējiņis. 27638.

1319*
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Plaši pazīstama ir tautas romance, kur kumeliņš parnak

no kara mājā un stāsta, ka bāliņš ir palicis uz kara lauka.

Tur_ palika ļajejiņš,
Kur krīt viri ka ozoli,

Zobentiņus sārtiem krava,
Kaudzēm meta cepurītes.
Tur tek liela asins upe,

No kauliem tiltu taisa.

Mīļa Mara pari gāja

Drebēdama, trīsēdama. 31933., 31989.—90.

Ši romance pieder pie ceļojošam dziesmām un ir pazīstama
arī leišiem, krieviem, poliem, albāniešiem un grieķiem.

No visa iepriekšējā ir redzams, ka mūsu dziesmas par zirgu

nav attiecināmas uz vienu pašu zināmu laikmetu. Dažu iztei-

kumu, nevis veselu dziesmu, celšanās ir meklējama priekš-
vēstures laikos, varbūt jau tad, kad leiši un latvieši vēl dzīvoja

kopā kā viena tauta. Senos patriarchālos laikus tēlo tās dzie-

smas, kur zirgs tiek pielīdzināts līgavai un pats jātnieks nēsā

zobenu pie sāniem. Savu kumeliņu tautietis negrib dot ne

kalpam jāt, ne arī apseglot. Uz tautas dziesmu ziedu laika

beigām turpretī zīmējas dziesmiņas ar vairāk romantiskām do-

mām. Tā par piemēru par pakaviem no dālderiem varēja dzie-

dāt tikai vēl no 16. gadu simteņa vidus, kad Vidzemes doku-

mentos sāk daudzināt dālderi. Mīlestību uz zirgu pie latvie-

šiem varam atzīt tikai par teicamu īpašību un šī mīlestība nav

beigusies vēl līdz mūsu dienām.

Pie šā gadījuma var piespraust arī kādus vārdus par zirga

izplatīšanās vēsturi. Jau ledus laikmetā vidus Eiropā dzīvojusi
kāda meža zirgu suga, kas to laiku cilvēkiem noderējusi par

medību zvēriem. Rones upes lejā uz neliela zemes gabala ar-

cheologi ir saskaitījuši kaulus no ne mazāk kā 40,000 zirgiem,

kurus ledus laika cilvēki bijuši samedījuši savai pārtikai. Bet

jau jaunākajā akmeņa laikmetā meža zirgu skaits Eiropā ir

stipri mazinājies, kādēļ viņi arī vairs nespēlē svarīgas lomas

starp to laiku medījamiem zvēriem. Tomēr atliekas no meža

zirgiem ir še uzglabājušās līdz vēstures laikiem, šur tur pat

gandrīz līdz musu dienām. Pazīstamais Hērodots piemin daudz
meža zirgu uz ziemeļiem no Melnās jūras. Pirmā gadu simteņa
sākumā priekš Kristus romiešu rakstnieks Varons raksta, ka

daudz Spānijas apgabalos dzīvojot meža zirgi. Vecākais Plīnijs
ziņo, ka ziemeļos vēl mītot veseli pulki meža zirgu, kamēr
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Strabons aizrāda taisni uz Alpiem, ka tur līdz ar meža vēršiem

uzturoties arī meža zirgi. Romiešu dzejnieks Venancijs For-

tunāts (530.—609.) stāsta, ka Ardenu kalnos ļaudis medījot arī

meža zirgus, kurus vēl tur daudzina līdz 16. un 17. gadu simte-

nim. Pie senajiem vāciešiem meža zirgu gaļa bijusi delikatese,

no kuras tikai vēl kristīgie garīdznieki tos atradinājuši.

Ilgāki meža zirgs vēl uzturējies ziemeļa Vācijas, Polijas un

Krievijas mežos, par ko raksta Dr. L. Reinhards (Kulturge-
schichte der Nutztiere, 183. t. p.): „Pēc Erasmus Stellas vār-

diem Prūsijā vēl 16. gadu simteņa sākumā bija sastopami meža

zirgi. 12. gadu simteņa pirmā pusē, biskapa Oto fon Bamberga

laikos, daudzina pomerāņu zemi par bagātu ar visādiem meža

zvēriem, arī zirgiem un sābriem. 1132. gadā Bohemijas hercogs

Sobjeslavs pārvedis no kara gājiena Silēzijā dažus meža zirgus.
Pēc Topena vācu bruņinieku ordeņa laikā medījuši meža zir-

gus kā arī citus zvērus sevišķi viņu ādu dēļ. Vēl hercogs

Albrechts izdevis ap 1543. gadu Likās virsniekam pavēli, lai

gādātu par meža zirgu taupīšanu. Arī no Polijas un Lietavas

sniedzas pat vēl dziļi 17. gadu simtenī ziņas par zirgu kā me-

dību zvēru. Čerņigovas kņazs Vladimirs Monomachs (1053.—

1125.) stāsta savā, dēliem sarakstītā, dzīves aprakstā: „Bet
Čerņigovā es darīju tā: es saķēru un saistīju ar savām rokām

10—20 dzīvus meža zirgus, un kad es jāju gar Rosjas upi, tad

es atkal saķēru tādus pašus meža zirgus."

Jādomā, ka senāk arī Latvijā būs dzīvojuši meža zirgi, bet

nepareizi būtu visus Lietavas, Prūsijas un Polijas apstākļus
attiecināt arī uz Latviju. Polijā un Lietavā bija lielāki meži, kur
ari ilgāki patvērās sūbri un tauri, kādēļ tāpat ari meža zirgiem
tur bija drošāka dzīves vieta. Spriežot pēc 16. gadu simteņa
rakstiem, varam vērot, ka tanī laikā Baltijā vairs nebija ne at-

miņu par kādiem meža zirgiem. Nav mums nekādu drošu ziņu,
vai tie nu būtu izbeigušies no 13.—15. gadu simtenim, jeb var-

būt jau priekšvēstures laikos. To ievērojot, es nevaru piebalsot

augšā minētajam Fr. Šiliņa kungam, ka no tautas dziesmām

esot „skaidri_izprotams",_ka latvietis savus kumeliņus kulti-

vējis dzimtene no pirmatnējā meža zirga. Uz to aizrādot šādas

dziesmas:

Mežā eju, mežā teku,
Mežā visa mana prieka:
Mežā auga rudzi, mieži,
Sirmi, bēri kumeliņi. 30679,1.
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Trīs dieniņas meža braucu,
Nekā laba nedabūju;

Ceturta dieniņa
Dabuj' beru kumeliņu. 29999.

Ja tautietis bija nometies mežā un sēja meža tīrumos mie-

žus un rudzus, tad jau arī viņa zirgi auga un ganījās turpat
mežā. Neviens vārds tur neaizrāda, ka še būtu runa par meža

zirgiem. Abu dziesmiņu zirgiem ir arī mājas zirgu bērā

spalva, nevis meža zirgu pelēkā. Turklāt no 30679. dzie-

smiņas 18 variantiem tikai viens vienīgs piemin kumeliņu

parastā ozol i ņ a_ vietā. Laikam gan arī latviešu senči būs

mantojuši senākā Āzijas zirga pēcnācējus, kuri var būt kru-

stoti ar vietējiem meža zirgiem, tikai ir jāšaubās, vai tas vēl

būtu noticis vēsturiskos laikos.

Šis raksts ir piesūtīts ari leišu filologu žurnālam: „Tauta
ir žodis" un tur iespiests otrā numurā.
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8. Jaunatnes audzināšana pie seniem

latviešiem

Pie ļaudim mēs sastopam divus pavisam pretējus uzskatus

uz pagātni un nākotni: vieni meklē senatnē kādu laimīgu „zelta

laikmetu", atrazdami tagadnē vienīgi sabrukumu un postu,

otri gaida laimi tikai nākotnē, nosodīdami senatnes tumsību

un mežonību. Kamēr ķīnieši tur par saviem ideāliem senos

valdniekus Jao un Šun'u, kuri esot dzīvojuši priekš kādiem

2000 gadiem priekš Kristus, tikmēr rietuma kultūras ideālisti

sapņo par kādu brīnišķīgu kārtību 2000 gadu pēc Kristus. „Veci

laiki, labi laiki!" apgalvo vieni, bet daži sirmgalvji krata par

to galvas un atbild: „Jūs nepazīstat to grūtumu, kādi mums

jaunībā bija jāpanes." Jau vecajos svētajos rakstos mēs at-

rodam cerības uz kādiem „tūkstoš gadu miera laikiem" nā-

kotnē, un daži mūsu dienu politiķi cerē nodibināt debesu val-

stību jau šepat zemes virsū; bet slavenais Žans Žaks Ruso ap-

galvo itin droši, ka kultūra samaitājot cilvēci, un ka mums esot

jāgriežoties atpakaļ pie dabas pēc senlaiku ļaužu priekšzīmes.
Pēc tā nu varam spriest, ka pilnīgas taisnības gan nebūs

ne vieniem ne otriem uzskatiem, jo senatnē ne viss bija slikts,

un tagadnē arī ne viss ir labs. Kā mēs nevaram pieņemt pilnīgas
laimības vecos laikos, tāpat gan arī nevarēsim tādas sagaidīt nā-

kotnē. Sevišķi vēl mūsu dienās, kur tauta ir demoralizēta ilgajā

karā un briesmīgajā revolūcijā, mums nevajadzētu priecāties, ka

pie mums jau valdītu priekšzīmīga kārtība un ka viss, ko mēs

darām, būtu teicams.

To pašu varam sacīt arī par bērnu audzināšanu un mācī-

šanu; vismaz mūsu dienu pedagoģika vēl nestāv tik augstu, ka

no senatnes paraugiem viņa nekā vairs nevarētu mantot. Par

skolām un sistemātisku mājas mācību senlaikos gan nevaram

runāt, bet liecības par audzināšanu sastopam jau visvecākos

rakstos. Homēra epu labieši pieņem godīgus sirmgalvjus dēlu

audzināšanai. Tā arī Ftijas valdnieks Pēlējs aicina pie sevis

veco Foiniku, lai tas mācītu un vadītu viņa dēlu, pazīstamo va-

roni Achileju, no kura tad lai iznāktu „stāstu teicējs un darbu

darītājs". Bībelē pravietim Elijāsam bija māceklis Elīza. Veca

indiešu leģenda cildina par ievērojamu audzinātāju Būdas -tēvu,
kas gluži pareizi jau sapratis ļaunas apkārtnes iespaidu uz jaunu
cilvēku. Sava dēla audzinātājiem viņš uzdevis nosargāt to par
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visu jaunības laiku, lai viņš nedabūtu redzēt nekāda ļaunuma

pasaulē. Lielu pedagoģisku novērošanu vēsturē zina stāstīt

par ķīniešu filozofa Mencija (M6ng-dzy, 4. g. s. priekš Kristus)

māti, kura pēc agrās vīra nāves bijusi par vienīgo jaunā prāt-

nieka audzinātāju. Vispirms viņa dzīvojusi tikai pie kapsētas,
bet redzēdama, ka mazais dēlēns sāk rotaļāties tikai ar bēru
ceremonijām, viņa pārgājusi dzīvot pie tirgus laukuma. Tur

atkal jaunais filozofs drīz vien novērojis tirgotāju kaulēšanos

un mānīšanos, un sācis to arī izrādīt. Tas atkal nav paticis rū-

pīgai , mātei un viņa uzmeklējusi jaunu dzīvokli pie skolas, kur

tad ari palikusi.

Arī senie latvieši ir sapratuši ļaunu lietu iespaidu uz jau-
niem cilvēkiem, aizliegdami sevišķi pie darba un ēšanas runāt

par „velnu", pieminēt nelaimes gadījumus jeb „piesaukt nelaimi"

v. t. pr. Atmezdami šos senos māņus, mēs esam aizmirsuši arī

to dziļo patiesību, kas aiz tiem māņiem slēpjas. Tagad turpretī

pat skolas ieteic bērniem moderno dzejnieku rakstus, kur uz

katra soļa sastopam dzimuma kaislības, psichopatu neprātības,
visādus noziegumus, kara briesmas, revolūcijas nedarbus, šau-

smīgus sodus, šķiru cīņu, rupju lamāšanos un tām līdzīgas lie-

tas. Turklāt vēl tiek pamācīts, ka rakstniekam vajagot rādīt

„dzīves īstenību", kamēr klasicisms, ideālisms un patriotisms

piederot tikai pie dzejnieku fantāzijas. Bet nu katrs dzejas darbs

ir taču fantāzijas auglis, un kur trūkst fantāzijas, tur arī nav

dzejas. Un vai tā tad būs „dzīves īstenība", ja mēs pasaulē
meklēsim un atradīsim tikai dubļus un nešķīstību? Man liekas,

ka mūsu senču māņticība tad ir augstāku stādama nekā šādi

nepedagoģiski uzskati.

Visos senlaiku rakstos par tikumību mēs sastopam to ideju,

ka cilvēks ir kāda augstāka būtne, jeb ka viņš ir pat Dievam

pielīdzināms. Tikai pasaules ļaunums viņu var novest no īstā

ceļa un pataisīt par noziedznieku. Arvien ir cildināti tādi vīri,

kas augstākas idejas dēļ ir gājuši pat nāvē. Tagad turpretī ļoti

labprāt cilvēku pielīdzina lopam un gluži nevietā daudzina pār-

prasto Darvina mācību, it kā cilvēks būtu cēlies taisni no mēr-

kaķa. Ar lielu uzmanību, ja pat mīlestību, varoņu vietā tagad

tiek tēloti žūpas, blēži, zagļi, laupitāji, slepkavas un citi no-

ziedznieki, itin kā viņi būtu tādi paši nevainojami cilvēki kā go-

dīgi pilsoņi. Ar to es nebūt negribu izteikt kādu pārmetumu
rakstniekiem, bet tikai tiem pedagogiem, kuri ar šādiem rak-

stiem grib audzināt jau mūsu pamatskolu bērnus.
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Svarīgākais audzinātāju uzdevums senlaikos bija pieradi-

nāt bērnu pie stingras disciplinas, pie pilnīgas padevības saviem

vecākiem un pie cienības pret veciem cilvēkiem vispārīgi.
Neklausības gadījumos rāja bērnus ne tikai ar vārdiem, bet arī

ar rīkstēm un citādu miesas sodu.

Līdzīgu audzināšanas kārtību varam meklēt arī pie seniem

latviešiem. Skolu viņiem nebija, bet to vietu izpildīja tautas

dziesmas, sakāmi vārdi un pasakas. Ja bērni savā starpā strī-

dējās, tad vecāki zināja pastāstīt kādu pasaciņu par nesaticī-

giem brāļiem. Bērnam melojot atgādināja sakāmu vārdu:

„Meliem īsas kājas, drīz var panākt." Skopumu labi nosodīja

šāda dziesma:

Skopa, skopa, vavente,

Otras māsas nemieloja;
Pūriņa sapelēja

Kodaliņu placemts. 2342.

Kad bērniem nepatika kāds ēdiens, tad tam pasacīja: „Kad
pelīte pieēduši, tad miltiņi rūgti." Par uzdota darba neizpildī-
šanu zobojās, ka bērnam esot „salms pārdedzis". Vispārīgi iz-

smiešana bija viens no svarīgākiem līdzekļiem bērnu audzinā-

šanā. Tikpat parasta kā izsmiešana, bija arī rāšana gan ar

vārdiem, gan ari ar rīkšķu palīdzību, kā redzam no šādām dzie-

smiņām:

Puta, puta rīta vējš,

Nu padeva ziemēlam;

Raja, raja tevs māmiņa,
Nu padeva tautiņām. 3298.

Kam, māmiņa tad nerāji,

Kad es biju rašana?

Ko, māmiņa, tu darīsi,

Nu rīkstīti pušu lauzu. 3280.

Citādas audzināšanas veci ļaudis nevarēja pat ne iedomā-

ties, kā liecina sakāms vārds: „Asa rīkste dara rāmus bērnus".

Gluži līdzīgas domas izteic arī tautas dziesma:

Kur sīva bitīte, salds medutiņš;
Kur dzedra māmiņa, tikušas meitas. 3282.

Daži bērni paši atzīst sodu vajadzību un apdzied to ari

dziesmās.

Man' nerāja māmuliņa,
Vienu meitu dēvēdama;
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Raj', māmiņa, neraug' vienas,
Māc labam darbiņam. 3290.

Ļaužu, ļaužu es bērniņš,
Par māmiņas rajumiņu;

Būtu ļaužu, vai nebūtu,

But' māmiņa nerājusi? 3284.

Tādēļ arī mēs saprotam, ka mūsu īpašības vārds „rātns"
ir cēlies no darbības vārda „rāt", kamēr nerātais bērns izaug

par „nerātni", kā dzirdam no šādas dziesmas:

Nerāj mani, māmuliņa,
Lai es augu neratmte;
Lai es augu nerātnīte,
Neratmša dēliņam. 3301,3.

Paklausīt saviem vecākiem bija bērnu pirmais un augstā-

kais pienākums.

Ai, bērniņi, ai, bērniņi
Klausāt tēvu, māmuliņu!
Mūžam saule debesis,
Ne mūžam tevs, māmiņa. 3055

Ai, bērniņi, ai, bērniņi,

Glabājiet tevu savu!

I bitītes savu tevu

Vilciņ vilka ozola. 3053.

Kaunam bija kaunēties,

Māmuliņas bijāties:
Kaunam laista šī saulīte,

Bijašani māmuliņa. 3071.

Vecāki ir bērniem par priekšzīmi gan ar darbu, gan ar pa-

līdzību, gan arī ar padomu, tā tad cienība pret vecākiem nav

tikai kāds senlaiku pienākums, bet ir dibināta ari uz praktiskas
vajadzības.

Dod, Dieviņi, ta nomirt,

Ka nomira tevs, māmiņa.

Tēvs klonā kuldams mira,
Mate maizi mīcīdama. 3090.

Kas gulbīti baltu dara,

Ka ne juras udentiņš?
Kas bērniņu lietā lika,
Ka ne tevs, māmuliņa? 3358.

Teva, teva, tu dēliņ',
Nav tev teva padomiņa,
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Iztērēji teva naudu,
Pardev' teva kumeliņu. 3442.

Kura meita tēvu klausa,
Pilnas krūtis sudrabiņa;'

Kura klausa ciema puišus,
Pilnas acis asariņu. 3075.

Prātīgi bērni paši saprot, ka viņiem nav tada padoma ka

vecākiem.

Velku teva kažociņu,
Nav mana mēriņa;

Sēžu tēva krēsliņā
Nav man teva padomiņa. 3142.

Laikā man mātes svārki,
Laikā mātes villainītes;
Mātes darbu nemācēju
Nevienā vietiņā. 3198.

Sevišķi dziesmas nosoda tādus bērnus, kuri spiež savus

vecākus pie grūtiem darbiem.

Kultu, maltu es negāju,

Tevu, mati turēdams;
Sutīš' tēvu piedarbā,
Māmuliņu maltuve. 3332.

Ej, tētiņ, baro zirgus,
Deli veci, piekusuši;
Dēli veci, piekusuši,
Tevu mazu barodami. 3325.

Tautas dziesmas godina ne tikai vecākus, bet cildina arī

vispārīgi vecu ļaužu gudrību un padomu.

Diži meži, platas lapas,
Veci vīri, gudri vārdi;
Mežs ar savu dižumiņu,
Vecs ar savu gudrumiņu. 27270.

Kam tie veci vīri ģelde,
Kam tie veci ozoliņi?
Veci vīri padomam,
Ozoliņi pamatam. 27277.

Gudra bija, rama bija,
Vecu ļaužu valodiņa. 27286.
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Dievs dod man ta dzīvot,

Ka dzīvoja veci ļaudis:
Vecu rudzu maizi ēst,

Jaunai klāstu pataisīt. 3089.

Ta tad ari pie senajiem latviešiem bijusi tada pati bērnu

audzināšanas kārtība kā pie citām tautām.

Tēvs senajos sirotāju laikos bija ne tikai dzimtas apgād-
nieks, bet zināmā mērā arī« valdnieks, kara vadonis un prie-

steris, kurš pēc nāves palika pat par mājas jeb dzimtas dievību.

Tādam tēvam tad arī bija liela vara un cienība pie savas saimes

locēkļiem, kādēļ pretošanās viņa gribai bija gandrīz neiespē-

jama lieta. Viņš bija gan stingrs saimnieks savā mājā, bet bērni

tomēr bija viņa prieks un lepnums. Visas vecās ticības tur pēc-

nākamus par lielu svētību, bet bērnu trūkumu par lielu nelaimi

uh sodību no dievības puses. Familijas vairošanās nozīmēja

spēku, bagātību un godu, bet dzimtas nīkšana — nespēku, na-

badzību un kaunu.

Pēdējos laikos turpretī sāk ieviesties pavisam pretēji uz-

skati par familijas dzīvi. Viegla laulības šķiršana, civila lau-

lība un it īpaši tā sauktā brīvā mīlestība ievērojamā kārtā sa-

tricina līdzšinējos familijas pamatus. Vīrieši un sievietes sa-

dodas kopā
.

ērtības un izpriecas dēļ, nevis vairs bērnu dēļ,

kuri vecākiem izliekas par kavēkli. Dzejnieki apraksta jaunu

ļaužu mīlestību nereti kā lielāko cilvēku laimi pasaulē, kuras
vecāki parasti it kā nevar un negrib saprast, un -tādēļ bieži vien

izrādās kā par kavēkli šai bērnu laimei. Tādā ziņā pamazām
arvien vairāk palielinās plaisa tāpat starp vecākiem un bēr-

niem, kā arī starp vīru un sievu. Lai gan arī senajai laulības dzī-

vei bija daudz trūkumu, un viņas gan vairs nebūs iespējams

atdzīvināt, tomēr jaunā kārtība liekas būt vēl bīstamāka. Vi-

sas Eiropas tautas sāk tuvoties izmiršanai un līdz ar to gatavot

ceļu Āzijas tautu ieplūšanai, kuras stipri pieņemas skaitā un

turībā. Tā tad jaunās mācības, sludinātāji rok arī kapu visai

Eiropas kultūrai.

Agrāko laiku valdība pastāvēja gandrīz tikai no veciem

vīriem, kuri parasti baidījās no radikālām pārmaiņām, kādēļ

viņi pie ideālistiem krita neslavā kā reakcionāri. Mūsu dienas

ar vispārīgām plašām vēlēšanu tiesībām valsts vara pāriet

jaunu cilvēku rokās, kuru gluži dabīgi ir vairāk nekā veco.

Statistika rāda, ka pēc ilgā kara taisni jaunās sievietes pie vē-

lēšanām ir valsts likteņa izšķīrējas. Bet nu jauni cilvēki un se-
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Višķi vēl sievietes nav sagatavoti svarīgam valsts uzbūves

darbam. Tādēļ arī nav jābrīnās, ka pa revolūcijas laiku valsts

varas izpildīšanu piesavinājās parasti gluži jauni cilvēki ap

20 gadiem. Kā senlaiku cilvēki skatījušies uz tādu kārtību, to

visspilgtāki izteic pravietis Ezājāss (3., 4. un 5.): „Un es viņiem

došu puikas par valdniekiem un nesaprašas par viņiem valdīs.

Un tie ļaudis māksies virsū cits citam, ikkatrs savam tuvākam,

puika trakos pret sirmgalvi un nelga pret cienīgo."

Var sacīt, ka pie šādas uzskatu dažādības arī mūsu tautas

dziesmu mācība ieņem cienīgu vietu, ka darbam ir vajadzīgi

spēka vīri, bet veci ļaudis padomam. Tālāku tautas dziesmas

māca, ka par vecu cilvēku neesot jāsmej, jo ikkatrs arī pats

var piedzīvot vecuma dienas.

Pasmejos bērniņam,
Ne vecam cilvēkam:

Par bērniņu nepaliku,
Ka par vecu cilvēciņu. 27283.

Es vecam nesmējos,
Priekšā man tās dieniņas:
Ņemu vecu pie rociņas,
Atsēdinu krēsliņā. 27276

Pietruciņ man speciņa
Atliciņ padomiņa;
Kam speciņš, kam vante,
Lai ņem manu padomiņu. 27284.

Par audzinātājiem, kā mēs jau redzējām, senatnē pieņēma

vecus sirmgalvjus
1

bet revolūcijas laikā skolas bijā pārgājušas

jaunu cilvēku rokās un turklāt bez pietiekošas izglītības. Tad

vēl kara un revolūcijas laikā bija kavēti arī skolas darbi, kādēļ
daži skolnieki bija vecāki par parastiem skolas bērnu gadiem.
Tā tad dažs labs skolotājs tāpat pēc vecuma, kā arī pēc izglī-
tības maz izšķīrās no viena otra skolnieka.

Šie jaunie pedagogi tad arī sludina pavisam citādu audzi-

nāšanas kārtību nekā agrākās skolās. Veci ļaudis, kā jau augšā

minēts, „rāja" bērnus ar „rīkstēm", bet mūsu dienu pedagogi,
grib tikai „mācīt" un vienīgi ar „vārdiem". Visa skolas mācī-

šanās tad arī pastāv vienīgi zinātņu iekalšanā nevis vispārīgā
audzināšanā. Apkaroti tiek nevien eksāmeni, bet pat vēl zinā-

šanu novērtēšana un liecības. Bērnu sodīšanu daži jaunā vir-

ziena aizstāvji grib pavisam atmest. Tādā ziņā bērni tiek pie-
radināti pie pilnīgas brīvības un nesodāmības, kādas nesasto-
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pam ne dabā ne sadzīvē. Sevišķi grūti ir mums attaisnot šādu

brīvību un nesodāmību mūsu dienās, kur bērni par nemieru

laikiem ir pieraduši pie visādām palaidnībām, slinkuma un nepa-

klausības. Arī ticības mācību, ar kuras palīdzību skolotāji tai-

sīja iespaidu uz bērnu jūtām, grib izmest no skolas mācību

priekšmetiem. Tā tad mūsu jaunie pedagogi grib labot pa-

laidņu bērnus vienīgi ar filosofisku argumentu palīdzību. Tāds

pedagogs mums atgādina pazīstamās Krilova pasaciņas pavāru,
kurš ar vārdiem grib izmācīt našķīgo runci, lai tas neēstu zivis.

Vai še mums gan atkal nebūtu jāmeklē kāds vidusceļš starp

vecu laiku rīkstēm un jaunlaiku pedagogu sausiem padomiem?

Pec „Zvaigžņu Strēlnieka" 6, I. 1921.
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9. Mūsu lasāmās grāmatas

Kāda nozīme ir lasāmām grāmatām bērnu audzināšanā,

tas man vairs nebūs jāizskaidro. Katram ir zināms, ka no šām

grāmatām smeļas pirmo izglītību visa tauta, sākot no arājiem

un beidzot ar mācītiem vīriem. To ievērojot, sastādīt krietnu

lasāmu grāmatu nemaz nav tik viegls uzdevums, kā dažs labs

domā.

Pēc satura mūsu lasāmas grāmatas un chrestomatijas cik

man zināms, pastāv pa lielākai daļai no beletristiskiem un po-

litiskiem rakstiem, it kā minēto grāmatu autori gribētu no lat-

viešiem izmācīt tikai politiķus, dzejniekus un rakstniekus. Lai

nu gan lielākā daļa no šām grāmatām nav politikas, tad tomēr

arī tādas pastāv gandrīz tikai no beletristikas rakstiem. Ja

tad nu mēs šādas chrestomatijas salīdzinām ar ķīniešu un ja-

pāņu lasāmām grāmatām, kur beletristikas gandrīz nemaz nav,

tad mēs dabūjam divus kontrastus. Abi šādi virzieni, kā re-

dzams, ir vienpusīgi, un kas ir vienpusīgs, tas ir arī zināmā

mērā kaitīgs. Vidus ceļu šai ziņā, cik man ir izdevies novērot,
ietur vislabāki angļi. Viņu lasāmās grāmatās varam atrast

ļoti dažāda satura rakstus. Blakus ievērojamu zinātnieku un

dzejnieku rakstiem, mēs tur sastopam arī dažādas mednieku

un ceļotāju piezīmes, ja tik pēdējās var būt bērniem interesan-

tas un noderīgas. Svarīga loma še pieder arī ievērojamu vīru

biogrāfijām. No beletristikas angļu pedagogi izvēlē skolu la-

sāmām grāmatām tikai tādus gabalus, kurus bērni var viegli
saprast un kur tiek cildināti varoņu darbi, dūša un tikumība.

Šai ziņā arī latviešiem vajadzētu ņemt angļus par priekšzīmi.

Salasīt lasāmai grāmatai derīgus gabalus no latviešu rak-

stiem tomēr ir ļoti grūts uzdevums. Kāda īsta jaunības rakst-

nieka mums gan laikam vēl neviena nav. No citiem ievēroja-
mākiem rakstniekiem veco ir mums pārāki maz, kamēr jauno
raksti parasti neder pedagoģiskām prasībām. Nav arī tik

viegla lieta sameklēt derīgus rakstus no dažādām zinātnes no-

zarēm. Daži pedagogi gandrīz vai katru tautas dziesmu un pa-

saku notur par dārgu mantu kādā lasāmā grāmatā, kamēr

kreisā virziena skolotāji nozākā visu, kas vecs, un slavē visu,
kas jauns un radikāls. Pie tam tiek pavisam aizmirsts,_ ka jau
no Ruso laikiem sakot, onvpratigie prātnieki mīl graizīt mūsu

kultūras trūkumus. Taisni viskreisākie publicisti ir iesākuši
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cīņu pret moderno rakstniecību ar viņas slimīgo erotismu un

pārspīlēto jūtelību. Tik pat greizs ir arī otrs spriedums, ka

katra veca tautas dziesma un pasaka derot arī vēl mūsu dienās

bērnu mācībai. Lasāmās grāmatas autoram nav tik daudz

jāprāto par materiālu vecumu un to nozīmi senatnes pētīšanā,
bet gan daudz vairāk par viņu derīgumu un nederīgumu peda-

goģikas nolūkiem. Nekādā ziņā es nevaru piebalsot arī tām

domām, ka no katra jaunāku laiku rakstnieka būtu arī skolas

chrestomatijās jāņem kāds gabaliņš. Ne visi ieslavētie modernie

rakstnieki spēs paturēt savu slavu, un ne katrs teicams raksts

der arī bērniem lasīt. Tādēļ būtu gluži dabīgi, ka dažu rakst-

nieku darbi nemaz netiktu uzņemti lasāmās grāmatās, kamēr

no citiem būtu ņemti vairāk gabali.

Tā tad mūsu lasāmās grāmatas ir nopietni pārskatāmas un

no labākiem gabaliem jāatstāj tikai vislabākie un noderīgākie.
Par visām lietām ir jāķeras pie tautas tradiciju izmantošanas

skolai un mājai. Tautas dziesmu popularizēšana ir ļoti grūts

un nopietns darbs, kas nebūt nav ikkatram pedagogam un

rakstniekam pa spēkam. Tam nolūkam ir rūpīgi jāizlasa visi

„Latvju Daiņu" sējumi, jāizmeklē interesantākās un noderīgā-

kās dziesmas, sabojātās jāizlabo pēc variantiem, un viss mate-

riāls ir jāsakārto pēc satura. Nesijātas, nekārtotas un neiz-

skaidrotas dziesmas paliks svešas nevien skolniekiem, bet ari

pieaugušiem, kas šai priekšmetā nav iestrādājušies. Seno

laiku tautas ražojumi mums ir vēl jāmācās saprast.

Vieglāki varbūt būs atrast derīgus rakstus Latvijas
faunu un floru, tāpat par mineraloģiju un ģeoloģiju. Še grāma-

tas autors var droši popularizēt zinātniskus rakstus, nemaz ne-

baidoties, ka viņam ir darīšana ar nepratēju darbiem.

Visas šādas lietas sarakstīt vienam autoram gan varbūt

būtu par grūtu, bet pie šāda svarīga darba nevajadzētu kautrē-

tes arī citus lūgt palīgā. levērojot grāmatas lielo nozīmi, ne-

viens rakstnieks gan laikam neatsacītos no līdzstrādāšanas.

Kas pats ar šādām lietām negribētu nodarboties, tas vismaz

koriģētu savus darbus, kas būtu populāri pārstrādāti.

Skolas lasāma grāmata var atstāt zināmu iespaidu arī uz

skolnieka nākamo dzīvi, un dažs labs no mūsu dienu darbinie-

kiem būs dabūjis pirmo pamudinājumu no mūsu vecās „Skolas
maizes". Daži no maniem studiju biedriem ir atsvešinājušies

no latviešu rakstniecības visādu nekritisku rakstu dēļ, sevišķi

par vēsturi un mitoloģiju
.

Tāpat ir jāšaubās, vai skolas grā-
matu prātojumi par visjaunākiem rakstniekiem un šķiru cīņām
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sasniegs to mērķi, ko mūsu kreisā virziena skolotāji ir sev

sprauduši. Vienpusīgi raksti modina šaubas arī pie pašiem
skolniekiem un pat ienaidu uz tādām lietām, kas ar varu tiek

uzmāktas. Kā cara laikā skolniekiem apnika mākslīgais pa-

triotisms, tāpat arī mūsu dienās ar visu varu neiepotēs sociā-

lismu. Bērniem, zināms, viegli var sagrozīt prātu, bet bērni

jau izaug lieli un sāk paši spriest par agrākām skolas mācībām.

Lai nu arī mūsu lasāmās grāmatas būtu sastādītas tikai no

priekšzīmīgiem gabaliem, tad tomēr viņas nedrīkst būt vienpu-

sīgas un mācīt no latviešiem tikai politiķus un dzejniekus. Bēr-

nu lasāmai grāmatai vajaga būt ne tikai viegli saprotāmai, bet

arī bezpartejiskai, pareizai un vispusīgai.
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10. Sakāmi vārdi

Sakāmi vārdi ir vienā teikumā asprātīgi izteiktas pamācī-

bas, kādas ir sastopamas pie visām tautām uz visām kultūras

pakāpēm. Ja nu mēs lasām vairāk Eiropas tautu sakāmus

vārdus, tad to starpā atrodam loti daudz tādu, kas liekas it kā

no valodas uz valodu tulkoti. Tajos nu atkal visvairāk var

vērot līdzības ar vācu un franču sakāmiem vārdiem. Šās lī-

dzības iemesls gan laikam būs tas, ka vācieši dzīvo Eiropas

vidū, kamēr franči savkārt ir pazīstami ar savu veco kultūru.

Turpretī gauži maz līdzīgu piemēru ar mūsu parunām mēs sa-

stopam ķīniešu un seno indiešu tautas prātniecībā, lai gan abas

pēdējās tautas ar savu sakāmu vārdu bagātību ieņem pasaulē
pirmo vietu.

Latvieši ar savu tautas prātniecību stāv vistuvāki leišiem,

ar_ kuriem viņiem ir ari visplašākās kopējās robežas, bet ne-

trūkst tur ari līdzību ar citu Eiropas tautu sakāmiem vārdiem.

Šeit atkal pēc leišiem otru vietu ieņem citas kaimiņu tautas:

vācieši, krievi un igauņi. To ievērojot mums ir jāpieņem, ka

sakāmi vārdi ceļo no mutes uz muti un no tautas uz tautu, un

tādā ziņā paliek par vairāk tautu kopēju mantu. Nevar tomēr

arī noliegt, ka dažs līdzīgs sakāms vārds varēja līdzīgos ap-

stākļos celties patsāvīgi pie vairāk tautām, kamēr citi piemēri
var būt mantojums no tiem seniem laikiem, kad dažas tuvas

radu tautas vēl runāja kopā vienu valodu. Pēdējās divas iespē-

jamības būtu tomēr visgrūtāki pierādāmas, jo nav vēl sakrāti

vajadzīgie materiāli, un arī pazīstamie krājumi nav vēl pietie-

koši salīdzināti un iztirzāti. Bet ir mums tomēr arī kādi droši

fakti, uz kuru pamata varam taisīt zināmus vērojumus.

Sekošiem pieciem latviešu sakāmiem vārdiem līdzīgus tau-

tas prātojumus mēs atrodam nevien gandrīz pie visām Eiropas

tautām, bet arī ārpus tās robežām. „Ko pats negribi, to otram

nedari!" māca tāpat kristīgas ticības sludinātāji (Tob. 4., 16.

Mat. 7., 12. Lūk. 6., 31.), kā ari Buda un Konfūcijs. Līdzīgi Zā-

lamānam (Sak. vārdi 16, 9) sludina arī ķīnieši un Homērs (11.

18., 328.): „Cilvēks domā, Dievs dara." Negri pazīstot ko lī-

dzīgu mūsu sakāmam vārdam: „Roka roku mazgā, abas baltas

tiek", kā runā arī citas tautas Eiropā (sal. J. Lautenbacha

OnepKH etc. 1915.). „No vilka bēg, uz lāci krīt", daudzina lat-

vieši, krievi, leiši un igauņi, bet ļoti līdzīgus izteikumus vēl pa-
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zīst nevien dažas Eiropas tautas, bet arī turki, arabieši un ķī-

nieši. Pēdējie mēdz sacīt: „Priekša jābaidās no vilka, pakaļa

no tīģera," jeb: „Izbēdzis no vilka, apēsts no tīģera". „Labak

zīle rokā, nekā mednis kokā", māca gan tikai latvieši un igauņi,

bet ļoti līdzīgus sakāmus vārdus vel sastopam visa Eiropa,

Arabijā un Ķīnā. Zīles vieta visbiežaki stāv zvirbulis, medņa

vietā parasti dzērve, retāki ērglis (pie seniem grieķiem, angļiem

un igauņiem). Vācieši, holandieši, igauņi un ķinieši medz sacīt:

„Labāk viens putns rokā nekā desmit gaisā."_ Šajos sakāmos

vārdos izteiktās domas pieder pie vi.sparcilvecigiem prātoju-

miem, kādi varēja celties vairāk vietās, kaut ari aizņemšanas
še būs spēlējusi zināmu lomu. Līdzīgus piemērus vel var atrast

augšā minētā J. Lautenbacha rakstā.

Ka sakāmi vārdi tomēr var ļoti tālu ceļot, to redzam no

sekošā piemēra: „Acs neredz, sirds nesāp." Tas izteikums

būs pie mums gan laikam pārnācis no vācu valodas (Was das

Auge nicht sieht, beschvvert das fierz nicht). Gluži tādi paši
sakāmi vārdi ir itāliešiem, frančiem un angļiem, bet visi tie ir

ievēroti tikai jaunākos laikos. No vidus laiku beigām šis iz-

teikums ir sastopams arī latīņu valodā (Quod non videt oculus,

cor npn dolet). Četras reizas šo sakāmu vārdu esmu ievērojis

„Tūkstoš un vienā naktī", tā tad pie arabiešiem tā ir bez šau-

bām veca un populāra paruna. Tie paši arābieši tad arī varēja

vrņu pārnest uz Eiropu. Arabiešiem, kā zināms, bija kolonijas
arī Ķīnā un arī pie ķīniešiem esmu atradis šo sakāmu vārdu

16. gadu simteņa noveļu krājumā Dzin gu ci guan. Pie ķīniešu
veciem sakāmiem vārdiem šī paruna nepieder, tā tad viņu atkal

var būt arābieši ienesuši. Bet ja nu viens sakāms vārds var

būt tā ceļojis, kādēļ tad citi nevarētu būt izplatījušies tādā pašā
kārtā?

Daudz kristīgu tautu sakāmi vārdi ir bez šaubām ieviesu-

šies līdz ar kristīgu ticību. Pieminēšu še tikai sekošus pie-

merusj „Akls aklam ceļu rāda, abi divi bedrē krīt" (Mat. 15.,

14., Luk. 6., 39.). „Kas otram bedri rok, tas pats iekrīt" (Dāv.
dz. 7., 16.; 9., 16.; 56., 7. Zāl. sak. v. 26., 27.). „Kas piķi aizkar,
tas apgānās" (Zīr. sak. v. 13., 1). „Labs koks nevar sliktus
augļus nest" (Mat. 7., 18.). Šie sakāmi vārdi gan būs aizņemti
no svētiem rakstiem,_ kaut gan vairāk jeb mazāk līdzīgus iz-
teikumus atrodam ari grieķu, latīņu un ķīniešu rakstos.

Ja nu kristīga ticība nesa līdz daudz jaunus sakāmus vār-

dus, tad līdz ar seno grieķu kultūru varēja izplatīties arī grieķu
tradīcijas. Tie paši kristīgas ticības mācītāji parasti prata arī

14710*
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grieķu valodu un varēja ari izlietot grieķu parunas.

Grieķu pasaciņu rakstnieks Ezops raksta par vieglprā-

tīgo jaunekli, kurš pavasarī ieraudzījis pirmo _bezdelīgu,
pārdevis savus ziemas svārkus un dabūjis vel krietni

salt. Pasaciņas pamācība: „Viena bezdelīga nepadara pava-

sari" ir palikusi par visas Eiropas sakāmu vārdu. Daži zināt-

nieki domā, ka Eiropas tautu sakāms vārds: „Vadzis vadzi

dzen", esot pirmā kārtā aizņemts no senājem greķiem, kur

viņš cēlies no kādas senlaiku rotaļas. No šādiem sengrieķu
sakāmiem vārdiem vēl minēsim sekošus trīs piemērus: „Vecas
akas nevajaga piespļaut, kamēr jauna nav izrakta. Akmens,
daudz cilāts, neiezeļ. Viss iesākums ir grūts."

Vēl vieglāki kā no grieķu valodas, varēja nonākt pie mums

sakāmi vārdi no latīņu valodas, jo katoļu baznīcās vēl tagad
tur dievvārdus latīņu valodā. Pie mums no latīņu rakstiem var

būt pārnākuši šādi sakāmi vārdi: „Daudz galvu, daudz padomu.
Viss nav zelts, kas spīd. Kluss ūdens ir dziļš. Kas daudz grib,
tam maz tiek. Sievām gari mati, īss padoms. Kā maizi ēd, tā

dziesmu dzied. Ābols nekrīt tālu no ābeles. Zirgam četras

kājas, tomēr klūp. Mežs ir ar ausim, lauks ar acim."

Par vispārīgiem tagadējo Eiropas tautu sakāmiem vārdiem

ir pazīstami sekošie: „Cauru maisu nevar piepildīt. Divi kaķi
venā maisā nesatiek. Lai kasās, kam āda niez. Kas ļauna ne-

cieš, tas laba neredz. Dod velnam pirkstu, viņš paņems visu

roku." Nevar še tomēr noteikt, kuras tautas būtu bijušas de-

vējas un kuras ņēmējas.

Leišiem un latviešiem saskan šādi sakāmi vārdi kopā:
„Kas cels sunim asti, ja pats necels? No tavas mutes Dieva

ausi! Mucā audzis, pa spundi barots. Acis kāro, sirds nepie-

ņem." Turpretī ar igauņiem ir mums līdzīgi sekoši piemēri:
„Vilks nav tik liels kā kliedziens. Nelaime nenāk kliegdama.
Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Deviņi amati, desmitais

bads." Par šiem sakāmiem vārdiem mēs atkal nevaram zināt,
kur viņi ir cēlušies un kā izplatījušies.

Katrai tautai ir tomēr_ lielākā daļa savu pašu sakāmu

vardu, kuriem neatrodam līdzību citās valodās. Tādēļ arī pēc
sakāmiem vārdiem varam pētīt ne tikai tautu savstarpējo sa-

tiksmi garīga dzīvē, bet pie reizas arī katras tautas īpašās
savādības.. Pēdējā laikā folkloristi, atrazdami lielu līdzību visu

tautu sakāmos vārdos, vairs nedomā, ka pēdējos atspoguļotos
visas tautas savādības. Nevar tomēr liegt, ka viena otra tautas

īpašības neparādītos arī tautas tratiicijās. īstu austruma fatā-
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lismu mēs redzam sekošos indiešu sakāmos vārdos: „Dzīvība
un nāve, slava un negods atrodās likteņa rokās. Pret likteni

nav nekāda līdzekļa." Citādi tomēr mums izklausās eiropiešu
sakāmi vārdi: „Katrs ir savas laimes kalējs. Sargies pats, tad

Dievs tevi sargās." Ķīniešu mantkārība, ienaids pret karu un

neuzticība ierēdņiem ir spilgti tēloti šādos viņu sakāmos vārdos:

«Aklais, manīdams naudu, atver acis; priesteris, redzot naudu,

pārdod svētos rakstus. No labas dzelzs nekaļ naglu, labs cil-

vēks nepaliek par zaldātu. Tiesas durvis gan stāv vaļā, bet ja

tev ir taisnība un nav naudas, tad iekšā neej!" Arī latvieši nav

cienījuši veco tiesu, kā liecina šādi sakāmi vārdi: „Neej ar stipru

lauzties, ne ar bagātu tiesā. Kam spēks, tam tiesa; kam nagi,

tam maize. Tiesa, kam tiesa, bet tiesas vīram brandvīns." Lat-

viešu nesabiedrīgo dabu tēlo šādi piemēri: „Ne mana cūka, ne

mana druva. Kas otram labu dara, tas dabū pērienu. Labais

draugs, kā caurais trauks. Priekšā draugs, pakaļā suns. Rads
rada velns."

Daži mūsu sakāmi vārdi satur arī liecības par ļoti seniem

laikiem. Plaši pazīstama pasaka stāsta, ka senos laikos vecus

nespējīgus cilvēkus veduši uz mežu, lai tie tur drīzāk nobeigtos.

Tā arī viens vīrs kopā ar savu dēlēnu aizvilcis ragaviņās uz

mežu savu veco tēvu. Vīrs gribējis atstāt ragaviņas mežā, bet

dēlēns tiepies, lai ņemot tās līdz uz māju. Vīrs nu prasījis,
kam viņam tādu nieka ragaviņu vajagot? Dēls atbildējis:

„Kad es būšu liels un tu būsi vecs, tad es arī tevi vedīšu uz

mežu." Šo pasaku mums atgādina sekoši sakāmi vārdi: „Ra-
gaviņas mežā nepaliks. Tās pašas ragutiņas ir tev priekšā. Ar

kādiem vāģiem tu savu tēvu vilksi, ar tādiem tavi bērni tevi

vilks."

Sakāmi vārdi: „lesmu jau drāž, kad putns vēl mežā", un:

Kur cep, tur pil", — aizrāda, ka senāk gaļa cepta uz iesma, kā

vēl tagad uz laukiem reņģes cep. Leišu variantā putna vietā

stāv vāvere, no kā redzam, ka ari vāveres senāk ēstas, kā lie-

cina arī mūsu tautas dziesmas (23359. 26575.).

Pēc visbiežāki daudzinātiem kultūras apstākļiem mēs va-

ram vērot arī to laikmetu, kad latviešu sakāmu vārdu lielākā

daļa ir sacerēta. Šie tautas prātnieku ražojumi piemin visus

mājas lopus, neizņemot jaunāko kaķi, un arī visas labības sugas,

neizņemot jaunākos griķus. No saknēm un citiem dārza au-

giem visbiežāk ir tur runa par kāpostiem, rutkiem, rāceņiem un

kartupeļiem. Gurķi esmu pezīmējis tikai šādā izteikumā: „Ko
līdz lieli gurķi, kad tukši vidi." Tāpat arī burkānu un bieti
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esmu ievērojis katru pa vienai reizai un turklāt vienīgi īsajās

parunās (sarkans kā burkāns, sarkans kā biete). Ļoti bieži sa-

stopam ābeli un ābolus, bet pilnīgi sveši ir tur bumbieri, plūmes,

ķirši, jāņogas un ērkšķogas jeb stiķenes. No tā nu varam

spriest, ka mūsu sakāmi vārdi pa lielākai daļai bus cēlušies

tādos laikos, kad latvieši vēl paši nedaudzināja to augu, kas

tikpat kā nemaz netiek pieminēti. Kartupeļi še tomēr nevar

būt par izņēmumu, jo viņi īsā laikā izvērtās par ļoti svarīgu

pārtikas vielu un, kā jau ir aizrādīts, varēja viegli vien ieviesties

arī rāceņu vietā. Ja nu arī pēdējos pāra gada simteņos sakāmi

vārdi ir mazāk sacerēti nekā senāk, tad tomēr nevar sacīt, ka ap

17. gadu simteni būtu beidzies tautas parunu ziedu laiks, kā to

jau redzējām pie tautas dziesmām. Brandavīns, tabaka (līdz
ar pīpi) un kartupeļi pieder sakāmos vārdos pie visbiežāki dau-

dzinātiem priekšmetiem, kādēļ nevaram apgalvot, ka tautas

prātniecība būtu par pēdējiem gadu simteņiem tikpat lielā mērā

gājusi atpakaļ kā dziesmu sacerēšana.

Ja tad nu sakāmi vārdi ir salikti, aizņemti un pārgrozīti
līdz pašam pēdējam laikam, tad gan mums paliek gauži maz

cerību, ka to starpā vēl varēsim atrast tādus piemērus, kas

butu priekš pāra tūkstoš gadiem pašas baltu pirmtautas sace-

rēti. Vismaz zinātniekiem nav izdevies atrast nekādu svarī-
gāku pamatu šādam vērojumam. Seno grieķu un romiešu sa-

kāmi vardi še neder par pierādījumu, Pirmkārt senie grieķi
un romieši stāvēja pēc kultūras daudz tuvāku mūsu laikiem

neka senie balti. Otrkārt Šo klasisko tautu sakāmi vārdi oriģi-
nāla, ir uzglabājušies rakstos, nevis tautas mutē. Treškrāt šo

sakāmo vardu tulkojumus bieži daudzināja baznīcās un skolās.

Daži sakāmi vardi stāv tuvā sakarā ar pasakām un tau-

tas dziesmām. No pasakas par velnu, kas gribējis cūku cirpt,
ir celies izteikums: „Liela_brēka, maza vilna." Pasaciņā par
vilku un lapsu sastopam pedejas_ vārdus: „Kults nekultu nes."
Citus līdzīgus piemērus jau redzējām augšā.

Nereti sakāmi vardi ir .iepīti arī tautas dziesmas, kuras
tāpat atkal savukārt var izvērsties par sakāmiem vārdiem.

Kas kaziņu lopu teica,
Kas meitiņu cilvēciņu?

Labāk manim daudzi draugu
Neka daudzi naidinieku.

Cirv'js bez kata, virs bez prata,
Guļ zem zaļa ozoliņa.
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Pie kauliņa garda gala,

Pie meitiņas silta gula.
Kā var sieksta siekstu velt

Abas guļ udem?

Ka var meita meitu pelt,

Abas zilu vaiņaga?
Pie sakāmiem vārdiem pieskaita tā sauktās parunas,

kuras nav noapaļoti aforismi, bet tikai vienkārši tautas mutē

nodibinājušies izteicieni. Parunas tomēr stāv tik tuvu sakā-

miem vārdiem, ka bieži vien vienas pāriet otros. Parunas ir,

par piemēru, šādi izteikumi: „Vilku (t. i. nelaimi) nevajaga pie-
minēt. Tad ta nu garu iesmu drāž! Roc nu otram bedri! Esi

priecīgs, ka zīle rokā!" Šīs parunas ir ņemtas no sekošiem sa-

kāmiem vārdiem: „Te vilku piemin, te vilks klāt. lesmu jau

drāž, kad putns vēl mežā. Kas otram bedri rok, pats iekrīt.

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā."

Parunas savukārt var iedalīt salīdzinājumos (p p.: raibs

kā dzenis, dūša kā miets, lien kā adata, trīc kā apšu lapa) un

metaforās (p. p.: ar vienu kāju kapā stāvēt, galvu krāsnī bāzt,

viņi zārdu slien (t. i. skaistas), tie jau ir lielā pienā (t. i. saskai-

tušies), tas vairs nedzirdēs dzeguzi kūkojam). Daži no salī-

dzinājumiem ir atkal līdzīgi mīklām, p. p.: tetera kāposti (bērza

žagari pēršanai), dzērves zābaki (no pavasara ūdens nosprē-

gājušas kājas), vienkāja gala (sēnes), koka sviests (medus),

plāno galdiņu urbējs (vieglu darbu darītājs): Parunas nav arī

stingri šķiramas no parastiem izteikumiem, kuri nereti pieder
pie starptautiskas frazeoloģijas, p. p.: dzīvot no rokas mutē

(von der Hand m den Mund leben, angliski: to live from hand

to mouth, 3KHTb H3-& pyKH Ra bi> poTt), tas der uz mata (das
trifft auf ein Haar,3To na bojioct, ne dots ne ņemts

(HH Ķ'dTh, HH B3HTb)u. t. pr.

Tāpat pie parunām var pieskaitīt sveicinājumus, laimes

vēlējumus, lūgumus, pateicības, lāstus, lamu vārdus un vēl da-

žādus brachilogismus. Piemēri: „Labrīt, no rīta, kā cēlos, ta

vēlos! Laimīgu ceļu! Dievs, dod sātu, gausu! Paldies, pal-

dies, puķīte, rozīte, ezera zālīte! Rauj viņu vilks! Ak tu jupis!

Tāds utubunga!" Pēc satura šādi izteicieni līdzinās buramiem

jeb pūšamiem vārdiem. Tā nu mēs redzam, ka sakāmi vārdi un

parunas nevien līdzinās citām tautas tradicijām, betari maz iz-

šķiras no vienkāršas frazeoloģijas.

Sakāmi vardi un parunas izteic tautas jutas un domas. Tau-

tai patīk pastāvīgi to atkārtot, ko visi zina un katrs saprot, un
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tā rodas gluži par sevi saprotami izteicieni: „Kur cērt, tur skai-

das krīt. Kur cep, tur pil. Jo kaķi glauž, jo kupru cel. Bēr-

nam bērna prāts." Neretis šādos izteikumos sakrīt pat sub-

jekts ar predikātu: „Bērni ir bērni. Sieviete paliek sieviete.

Drošs ir drošs. Kas pardaudz, Tas pardaudz. Kas pazudis —

pazudis." Līdzīgi ir sakāmi vārdi ar vienkāršiem noliegumiem:
„Uguns nav puķe. Parāds nav brālis. Azis nav dārznieks."

Nāves jeb nelaimes gadījumā cilvēks lūko apmierināties ar

vienkāršiem prātojumiem: „Pret nāvi nav nekādu zāļu. Vi-

siem cilvēkiem ir jāmirst.' Katram sava nelaime." Ari sekošie

izteikumi ir asprātīgi tikai tad, ja viņi tiek lietoti īstā vietā:

„
Jauna slota tīri slauka. Cauru maisu nevar piepildīt. Kādu

vīzi apvilcis, tāda jāvalkā. Ikdienas māte raušus necep." Ne

vispārīgus likumus, bet tikai iespējamus gadījumus tēlo šādi sa-

kāmi vārdi: „Mazs cinītis gāž lielu vezumu. Kas augstu kāpj,
tas zemu krīt. Gudram gudra nelaime." Tā tad daudz sakāmu

vārdu pieder pie gluži vienkāršiem tautas prātojumiem.
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11. Mīklas

Mīklas senos laikos nav bijušas vis tikai tukšs laika ka-

vēklis, bet ir cēlušās no reliģioza kulta un daudzreiz ir saistītas

ar zināmiem laikiem jeb svētkiem. Senie indieši, grieķi un ģer-
māņi minējuši mīklas, upurus nesot. Ķīnieši raksta mīklas uz

laktaniem tā sauktājos laktānu jeb laternu svētkos, kuri stāv

sakarā ar jauna gada svinībām. Senie latvieši minējuši mīklas

veļu laika jeb Dieva dienās.

Vairāk senlaiku raksti liecina, kādā cienā toreiz stāvējušas
miklas. Bībele stāsta, ka Zabas ķēniņiene dzirdējusi par Zāla-

mana slavu un nonākusi uz Jeruzālemi to „pārbaudīt ar mī-
klām" (I. Ķen. 10, 1. 11. Laik. gr. 9, 1). Kādas šīs mīklas_ bijušas,
tas gan bibele nav teikts, bet vēlākas judu tradīcijas ir lūkojušas
papildināt šīs ziņas. Pēc šām tradicijām viena no šām Zābas

ķēniņienes mīklām bijusi šāda: „Viena sieva sacīja uz savu

delu: tavs tevs ir mans tēvs un. tavs vectēvs ir mans vīrs, tu

esi. mans dels un es esmu tava māsa." Zālamāns atbildējis, ka
ta esot Lata meita, par ko atrodam izskaidrojumu I. Mozus gr.

19., 30. —38. (Antti Aarne, Vergleichende, Mārchenforschungen
I, 6.1. p.). Pazīstamajā grieķu teikā Sfinksa uzdod Oidipam šādu

miklu: „Kas ta ir par lietu, kas no iesākuma iet uz četrām kā-
jām, tad uz divām, un beidzot uz trim?" Oidips uzmin, ka tas

esot_ cilveks
: _Ši mīkla ir pazīstama nevien visā Eiropā, bet ir

nonākusi ari Azija pie ""burjatiem, Amerikā (Arģentinā un Lui-

ziana) un Austrālija (uz Fidži salām). Daudz vecu laiku pasa-

kas un teikas mums stāsta, ka laimīgais mīklas uzminētais ap-

prece karaļa meitu, kamēr nelaimīgo minētāju soda ar nāvi.

Vispārīgi miklas ir noderējušas prāta vingrināšanai, kurai bija
vel sevišķa nozīme bērnu audzināšanā.

Nevien pec satura, bet ari pec ārēja veida, mīklas līdzinās

visvairāk sakāmiem vārdiem un parunām.' Kamēr sakāms vārds

izteic kādas domas jeb tēlo kādu gadījumu viegli saprotamā
metafora, tikmēr mīkla apraksta kādu priekšmetu ar aplinkus
izteicienu, kura nozīme klausītājam ir jāuzmin. Kā sakāmi vārdi

un parunas, ta arī mīklas nereti ir saistītas ar pasakām un tautas

dziesmām. Eiropa ir plaši_ pazīstama kada pasaka, kur varonis

uzmin, ka domas esot ātrākas par vēju, jeb zibeni. No tautas
dziesmām ņemsim sekošus piemērus:
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Atminiet, sveši ļaudis

Ka nevar salocīt?

— Varavīksne debesīs,
Tas nevar salocīt.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas guļ kaula kažokā?

— Riekstiņš kaula kažokā
Sed zaļa krēsliņa.

Kas sēdēja bez krēsliņa,
Kas tecēja negrožots?
— Migla sēd bez krēsliņa,
Saule tek negrožota.

Kas bij balts, nevelēts,

Kas bij mīļš, nelolots?

— Gulbis balts, nevelēts,

Znotiņš mīļš, nelolots.

Kas zīmējās uz latviešu mīklu attiecībām pret citu tautu

mīklām, tad še atrodam atkal tādu pašu līdzību kā pie sakā-

miem vārdiem. Tikai mīklu mēdz būt māzāk nekā parunu un

sakāmu vārdu, un tās pašas ir vēl mazāk krātas un salīdzinātas.

No latviešu un leišu kopējām mīklām pieminēsim sekošus pie-

mērus: „Dzelzu ķēve, linu aste" (adata ar diegu). „Maza,
maza laktiņa, pilna balu vistiņu" (zobi mutē). „Maza, maza mu-

ciņa, divējāds alutiņš (ola). „Kas iet baznīcā papriekšu?"
(atslēga). „Tēvs vēl nav piedzimis, dēls jau jumtā" (uguns un

dūmi). Pie igauņiem sastopam šādas no mūsu mīklām: „Saime

ēd, galds runā" (sivēni pie cūkas). „Zemāks par zāli, garāks

par koku" (ceļš). „Pats pliks, krekls azotī (svece). „Lācis
tup, zarnas kust" (istaba ar ļaudim). „Sarkana gosniņa zīda

diedziņā piesieta" (dzērveņu oga).

Par līdzīgām leišu un latviešu mīklām tiek prātots, ka

viņas esot cēlušās tādā laikmetā, kad leiši un latvieši vēl esot

bijuši viena tauta un runājuši vienu valodu. Dažas mīklas at-

gādinot pat pusmežoņu kultūras apstākļus, kad tauta vēl pa-

stāvējusi no medniekiem un ganiem. Šādi spriedumi ir dibi-

nāti uz novecojušām teorijām, nevis uz kādiem nopietniem no-

vērojumiem. Ja jau mums nav pietiekoša iemesla, kā jau aiz-

rādīts, turēt senos baltus par mednieku jeb ganu tautu, tadarī

viņu tradicijās mēs nevaram tīšām meklēt liecības par kādu

senlaiku nomadu dzīvi. Un ja līdzīgas mīklas ar leišiem būtu

cēlušas leišu-latviešu pirmtautas laikos, tad līdzīgu igauņu
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mīklu dēļ būtu jāmeklē arī kāda latviešu-igauņu pirmtauta, ka

nepielaiž valodniecība. Bet ja igauņi un latvieši varēja vieni no

otriem mīklas aizņemties, kādēļ tad šāda aizņemšanās nevarēja

notikt starp latviešiem un leišiem?

Apskatot mīklās daudzinātos priekšmetus, mēs varam arī

priekšā stādīties, kādos apstākļos šo mīklu sacerētāji un izpla-
tītāji ir dzīvojuši. Latviešu mīklas pazīst nevien jau visus mā-

jas lopus, bet arī svarīgākos mājas putnus: vistas, pīles un zosis.

Cūkas, kaķus un mājas putnus nekur netur nomadu tautas, un

senie balti, kā domājams, turējuši no visiem tiem tikai cūkas.

Baltu pirmtauta jau zināmā mērā nodarbojusies ar zemkopību
un audzinājusi visas svarīgākās labības sugas. Visās mūsu

tradicijās bieži vien ir sastopama labība, bet mums nav nekāda

pamata attiecināt to uz priekšvēstures labības sugām. Turklāt

mīklas daudzina arī griķus, kuri'ir nonākuši Baltijā laikam tikai

ap vidus laiku beigām. No dārza augiem atrodam mūsu mī-

klās nevien kāpostus, rutkus un sīpolus, bet ari burkānus un

bietes. Nav pieņemams, ka senie balti jau būtu nodarbojušies
ar dārzkopību, turklāt divas pēdējās sakņu sugas ir ieviesušās

Baltijā tikai pēdējos gadu simteņos un, kā domājams, tikai ļoti

gausi. Bieži mīklas piemin ābeli ar āboliem, bet ķiršus esmu

ievērojis tikai divos neveiklos piemēros, kuri laikam būs sace-

rēti pēdējā laikā, ja mēs tos vispārīgi turam par īstām tautas

tradicijām. Pavisam mīklās neatrodam bumbieru, plūmju, jāņ-
ogu un ērkšķogu, gandrīz tāpat kā sakāmos vārdos un tautas

dziesmās.

No ēkām mīklas apraksta istabu, riju, klēti, kūti un pirti,

no kurām jibu pirmo baltu pirmtauta nekādā ziņā nevar būt

pazinusi. Eku celšanas sīkumi turpretī jau skaidri liecina par

vēstures laikiem. Eku cērt ar pakšiem no baļķiem, kuru starpā
liek sūnas. Ēkas jumts ir ar spārēm, kamēr pamatā stāv parasti

akmeņu paviļas. Pie durvim stāv kliņķis jeb atslēga un

istabas logos ir glāžu rūtes. No citām bieži daudzinātām vē-

stures laiku lietām vēl minēsim baznīcas zvanu, sienas pulk-
steni, plinti, pīpi un pijoles.

Salīdzinot visas šādas liecības, mēs redzam, ka nevien tau-

tas dziesmas un sakāmi vārdi, bet arī mīklas tēlo visvairāk

mestru laiku apstākļus, tomēr pēdējās līdz ar sakāmiem vār-

diem daudzina neretis arī jaunākas lietas no pēdējiem gadu sim-

teņiem. Turpretī kādi droši aizrādījumi uz pirmatnīgu kultūru

no priekšvēstures laikiem mūsu mīklās vēl nav atrasti. Varētu

jau but, ka viena otra mīkla arī patiešām būtu cēlusies tanīs lai-
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kos, kad leiši un latvieši vēl runāja vienu valodu, bet tie ne-

daudzie piemēri, kurus daži zinātnieki tur par visvecākiem,
nav tomēr pierādīti par leišu un latviešu kopmantu. No otras

puses atkal nevar apgalvot, ka latviešu un leišu kopējās mīklas

piederētu taisni pie mūsu mīklu vecākā slāņa. Šādu piemēru
lielākā daļa liekas piederam taisni pie ceļojošām tautas tradī-

cijām, kas daudzreiz atgādina samērā jaunāku laiku apstākļus.
Šīs leišu-latviešu mīklas daudzina baznīcu, nedēļu, grāmatu, rak-

mas spalvas, mūri, atslēgas, sveces un pijoles._ Dārzos aug

apiņi, kāposti, rutki un bietes. Mājā tiek audzinātas vistas un

zosis. Alu glabā mucās, kuras aiztaisa ar spundēm jeb tapām.
Šādas lietas gan nekādā ziņā nevaram attiecināt uz senlaiku

dzīves apstākļiem. Turklāt šādu mīklu liela daļa ir sastopama

ne tikai pie leišiem un latviešiem, bet arī pie citām kaimiņu tau-

tām. Tā par piemēru sekošās mīklas pazīst tiklab latvieši un

leiši, kā arī krievi un igauņi: „Dzelzu ķēve, linu aste" (adata

ar diegu). „Maza, maza muciņa, divējāds alutiņš" (ola). „lelāps

uz ielāpa, ne adatas dūriena" (kāpostu galviņa). Šādas līdzības

varam izskaidrot tikai ar tautas tradiciju ceļošanu.

Ir vēl, zināms, jāpielaiž trešā iespējamība, ka viena otra

līdzīga mīkla var būt cēlusies arī patstāvīgi pie divām, trim

tautām. Bet ja līdzīgas mīklas saskan visos sīkumos, ir sasto-

pamas tikai pie kaimiņu tautām un zīmējas uz jaunākiem lai-

kiem, tad gan nav mums iemesla meklēt tur kādu kopēju man-

tojumu no aizvēstures senatnes jeb kādu brīnišķīgu nejaušību.
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