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PAR AKAdēMISKo RAKSTu KRāJuMu 
“LATVIešI uN LATVIJA”
PRIeKšVāRdS

Tuvojoties Latvijas valsts dibināšanas simtgadei un neatkarības atjaunošanas ceturt
daļgadsimta jubilejai, arvien aktuālāks kļūst akadēmisks izdevums, kurā būtu apkopoti 
Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi par latviešiem kā nāciju (etnosu) un Latviju kā 
valsti. Vispirms jau mums pašiem ir jāapzinās savas nacionālās un valstiskās identitātes 
saknes, pamati, sarežģītās vēstures peripetijas un jādod izsvērta un pārbaudīta informā
cija par latviešiem un Latviju akadēmiskajai pasaulei, kur diemžēl mūsu problēmas vēl 
nebūt nav pietiekami labi zināmas un izprotamas.

šāda mērķa sasniegšanai iecerēts šis vairāksējumu krājums, kurš tapis valsts no
zīmes pētījumu programmas “Letonika: pētījumi par valodu, vēsturi un kultūru” 
(2005–2009) un tās nākamā posma “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, 
kul tūra un cilvēkdrošība” (2010–2013) ietvaros un kura galvenie autori ir šīs pētījumu 
pro grammas dalībnieki – atzītākie savu nozaru lietpratēji.

Gribas atgādināt sākotnējo definīciju Letonikas (letonistikas) starpdisciplināro 
pētījumu programmai, kad 1995. gadā sāka izvērsties koordinēts darbs šajā jomā:

““Letoniku” lielās līnijās varētu dēvēt kā starpnozaru kompleksu pētījumu par Lat
vijas iedzīvotāju etniskā sastāva un latviešu antropoloģiskā tipa veidošanos, senlatviešu 
cilšu apvienību, latviešu tautības un nācijas tapšanu, par latviešu un Latvijā mītošo cit
tautiešu etnisko, etnodemogrāfisko un sociālo situāciju Latvijā pagātnē un mūsdienās, 
par latviešu valodas, folkloras un mitoloģijas veidošanos un situāciju mūsdienās, par 
latviešu tradicionālo saimniecisko darbību un dzīves veidu, materiālo un garīgo kul
tūru, tradīcijām, izglītību, tautas un profesionālo mākslu, to savstarpējām saiknēm, par 
latviešu un citu tautu kultūrvēsturiskajiem kontaktiem, par latviešu sabiedriskās domas, 
literatūras, zinātnes, grāmatniecības attīstību, par svarīgākajām vēstures norisēm, kas 
veidoja un ietekmēja latviešu likteņus, un citiem jautājumiem.”1

Pētījumi šajās jomās izvērsās (šo valsts pētījumu programmu ir aprūpējusi un 
aprūpē Latvijas Zinātņu akadēmija), pamazām nonācām gan pie Letonikas pirmā  

1 Stradiņš J., Cimermanis S. Par “Letonikas” jēdzienu un saturu. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 5/6, 1995, 4.–5. lpp.; par letonikas konceptuālajiem jautājumiem sk. arī I. Jansones un J. Stradiņa rakstos 
grāmatā: Letonikas pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga, 2005. gada 24.–25. oktobris. Rīga: LZA, 2006. 
šo rindu autors pievienojas ievērojamā baltologa akadēmiķa V. Toporova un prof. P. u. dini viedoklim, ka 
kompleksā interdisciplinārā zinātne būtu jāsauc par letonistiku, savukārt termins Letonika būtu lietojams 
avotu bāzes, ziņu kopuma apzīmēšanai (sk. minētajā grāmatā rakstu: Stradiņš J. Letonistika Latvijas, Baltijas 
un eiropas kontekstā, 35.–46. lpp.).
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kongresa (2005),2 gan pie t.s. Letonikas gada (2008), gan pie daudziem ievērības cienī
giem un latviešu identitātes izpratnei un izkopšanai nozīmīgiem rezultātiem (monogrā
fijas, rakstu krājumi, letonikas tematikai veltīti žurnāli u.tml.), gan pie darbīgas un savas 
ieceres saskaņojošas dažādu paaudžu pētnieku – letonistu saimes. Letonikas kongresi 
tiek rīkoti regulāri, katru otro gadu,3 Letonikas piektais kongress iecerēts 2013. gadā.

2009. gada februārī, veidojot valsts pētījumu programmas metu nākamajam darba 
posmam, dzima ideja izdot kopēju koncentrētu lieldarbu, kurā būtu atspoguļots le
tonistikas pašreizējais stāvoklis, svarīgākie zinātniskie secinājumi par latviešu etnosu 
un Latvijas valsti. 2010. gada jūnijā pēc ilgstošām diskusijām un potenciālo autoru 
apzināšanas Valsts pētījumu programmas padomei tika rosināts veidot šo akadēmisko 
rakstu krājumu trijos sējumos, no kuriem pirmais būtu veltīts latviešiem kā etnosam, 
otrais – Latvijai kā valstij (iekļaujot valstiskuma jēdzienā arī agrīnākos valstiskos vai 
pusvalstiskos veidojumus Latvijas teritorijā pirms 1918. gada), trešais – kultūrai (litera
tūrai, mākslai, teātrim, kino, arhitektūrai), izglītībai, zinātnei, reliģijai. Valsts pētījumu 
programmas padome ierosinājumu akceptēja. Sākās ilgstošs akadēmiskā krājuma vei
došanas darbs – autoru un rakstu atlase, recenzēšana u.tml. Trīs iecerēto sējumu vietā 
bija jāveido četri sējumi.

Izdevuma veidošanā iesaistīti vairāk nekā astoņi desmiti autoru, un tas ir struktu
rēts šādi: 

I sējums “Latvieši” (atbildīgie redaktori – Ilga Jansone un Andrejs Vasks) aptver 
pētnieku rakstus par Latvijas un latviešu nosaukumu, latviešu valodu un tās attīstību, 
latviešu senvēsturi, latviešu tradicionālo uzturu un apģērbu, folkloru un mitoloģiju, 
etnisko simboliku, Latvijas novadiem, latviešu vietu starp baltu tautām un ciltīm, kā arī 
citām problēmām, kas saistītas ar latviešiem kā etnosu.

II sējums “Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā” (atbildīgie 
redaktori – Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis) ietver pētījumus par valstiskuma veidošanos 
Latvijā (jaunā skatījumā), viduslaiku Livoniju un Rīgas pilsētu, Kurzemes hercogisti, 
lielvalstu cīņu par dominēšanu Latvijas teritorijā 17.–18. gs., neatkarīgas Latvijas izvei
došanos, Latvijas Republiku (1918–1940), Latviju divu okupāciju varā un nacionālās 
pretestības kustību.

III sējums “Atjaunotā Latvijas valsts” (atbildīgie redaktori – Tālavs Jundzis, Guntis 
Zemītis) aptver vēsturiska un juridiska rakstura pētījumus par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, valsts nepārtrauktības koncepciju un latviešu trimdas lomu tās uzturē
šanā, mūsdienu Latvijas problēmām (konstitucionālie pamati, ekonomika, demogrāfija, 
valodas situācija, ārpolitika un situācija eS u.tml.).

IV sējums “Latvijas kultūra, izglītība, zinātne” (atbildīgie redaktori – Viktors Haus
manis, Maija Kūle) aptver pētījumus par ideju un reliģiju vēsturi, literatūru, mūziku, 

2 Letonikas pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga, 2005. gada 24.–25. oktobris. Rīga: LZA, 2006. 112 lpp. 
(izdoti arī daudzu sekciju rakstu krājumi).

3 Letonikas otrais kongress. Rīga, 2007. gada 30.–31. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: LZA, 2008. 224 lpp.; 
Letonikas trešā kongresa zinātniskie raksti. Rīga: LZA, 2009. 366 lpp.; Letonikas pētījumi. 2005–2009. Rīga: 
LZA, 2009. 67 lpp.; Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress “Zinātne, 
sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga, 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: LZA, 2012. 
496 lpp. (ar kongresa rezolūciju).
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mākslu, teātri, kinomākslu, arhitektūru, zinātni un augstāko izglītību, pedagoģiju, 
sportu, mazākumtautību kultūrām, eiropas vērtībām un modernitātes veidošanos 
Latvijā u.tml.

Autori galvenokārt ir valsts pētījumu programmā iesaistītie cilvēki, tādēļ dažas 
nozīmīgas jomas šajā krājumā nav pietiekami pārstāvētas vai arī nav izdevies atrast  
eks pertu. diemžēl ne visi temati pašreiz Latvijā tiek izkopti, dažiem pietrūkst aktīvu, 
ieinteresētu autoru. Tā Latvijas vēsturē nepietiekami izcelta jaunlatviešu un jaun
strāvnieku loma, 1905. gada un otrās atmodas norises, Latvijas vide un mazās pilsētas, 
zemkopība, mežsaimniecība, rūpniecība, jūrniecība kā Latvijas kultūras faktors. Bez 
programmā strādājošiem pētniekiem krājumā piesaistīts arī ievērojamais, starptautiski 
pazīstamais tiesību eksperts dr. egils Levits un kultūras darbinieki, LZA goda locekļi 
Zigmunds Skujiņš un Jānis Streičs. Mūsuprāt, krājums ļauj gūt priekšstatu par situāciju 
Latvijā – vēsturē un mūsdienās – pašreizējās Latvijas akadēmiskās vides skatījumā. 
Akcents likts uz nacionālās identitātes problēmu.

Nākamajam Letonikas valsts pētījumu funkcionēšanas posmam (2014–2017) iece
rēts izveidot kopdarbu angļu valodā, vairāk akcentējot Latvijas reģionālos un starptau
tiskos aspektus, nacionālās un eiropeiskās identitātes mijiedarbību, letonistikas saistību 
ar baltistiku (arī lituānistiku) un somugristiku u.tml., arī izteiktāk iezīmējot Latvijas 
vietu Baltijas jūras reģionā, eiropā un pasaulē tagad, pagātnē un nākotnē, multikultu
rālismu Rīgā un Latvijā.

Raksturojot lasītāju uzmanībai piedāvāto krājumu, piebildīsim, ka historiogrāfiskā 
aspektā pirmo ierosmi veidot šādu krājumu deva 1930.–1932. gadā iznākušais div
sējumu krājums “Latvieši”, kas izdots pazīstamo zinātnieku profesoru Franča Baloža 
un Pētera šmita redakcijā (otrā sējuma redaktoru skaitā figurē arī profesors Augusts 
Tentelis, un 1936. gadā viņš kā LR izglītības ministrs iekļauts arī šā rakstu krājuma 
2., revidētā izdevuma redaktoru skaitā).4 Taču jāatzīmē, ka jau 19. gs. beigās latviešu 
studenti Tērbatā sāka izdot (kopš 1892) 13 grāmatās paredzētu enciklopēdisku rakstu 
virkni “Latvju tauta”, no kuras diemžēl iznāca tikai četras burtnīcas (protams, tas bija 
populārzinātnisks izdevums), bet Krišjānis Valdemārs īsi pirms savas aiziešanas mū
žībā izsludināja godalgu autoram, kas uzrakstītu latviešu tautas vēsturi 19. gadsimtā 
(1800–1891).5 Izcila bija Marģera Skujenieka grāmata par Latvijas zemi un iedzīvo
tājiem (1920, 1926, 1927),6 un ne mazāk nozīmīgs par F. Baloža un P. šmita izdoto 
krājumu “Latvieši” bija 1937. gadā profesora Nikolaja Maltas un Paula Galenieka re
dakcijā iznākušais krājums “Latvijas zeme, daba un tauta”, īpaši tā trešais sējums, kas 
veltīts Latvijas tautai (ar M. Skujenieka, J. Prīmaņa, P. šmita, J. Bokaldera, P. Starca,  
A. Ceihnera, V. Salnā u.c. rakstiem par iedzīvotāju struktūru, antropoloģiju, etnoloģiju, 

4 Latvieši: rakstu krājums. F. Baloža un P. šmita redakcijā. Rīga: Valters un Rapa, 1930. 357 lpp.; Latvieši II: rakstu 
krājums. F. Baloža, P. šmita un A. Tenteļa redakcijā. Rīga: Valters un Rapa, 1932. 511 lpp.; Latvieši: rakstu krā
jums. F. Baloža, P. šmita un A. Tenteļa redakcijā. 2. revidēts iespiedums. Rīga: Valters un Rapa, 1936. 369 lpp.

5 [švābe A.] Latvju zinātne. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: A. Gulbis, 1935 [separātnovilkums no 
11. sēj.]; Stradiņš J., Cēbere dz. Pirmās latviešu iedibinātās prēmijas zinātnes veicināšanai un eduarda Vei
denbauma godalgošana (līdz ar e. Veidenbauma raksta “Apcerējums iz mekanikas” fragmenta publicējumu 
un komentāriem). Enerģija un Pasaule, Nr. 3, 2008, 84.–87. lpp.

6 Skujenieks M. Latvija: Zeme un iedzīvotāji. 3. pārstr. izd. Rīga: A. Gulbis, 1927. 752 lpp.
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tautsaimniecību u. tml.).7 Saprotams, ļoti plaša informā
cija par latviešiem un Latviju rodama dažādos laikmetos 
un ar atšķirīgām ideoloģiskām nostādnēm izdotajās lat
viešu enciklopēdijās, kā arī pirmajos mēģinājumos veidot 
enciklopēdiskus krājumus par Latviju un latviešiem, ko 
“trešās atmodas” gados un atjaunotās Latvijas Republikas 
pastāvēšanas pirmajos gados (līdz 1995) mēģināja īstenot 
toreizējais Latvijas Kultūras fonds un Galvenā enci
klopēdiju redakcija, taču finansiālu apsvērumu dēļ cieta 
neveiksmi. diemžēl neatkarības gados Latvijā atšķirībā no 
kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā neesam izdevuši univer
sālu latviešu enciklopēdiju (klajā nākusi vienīgi Valērija 
Belokoņa izdevniecībā tapusī “Latvijas enciklopēdija” 
5 sējumos (2001–2009), kuras veidošanā aktīvi bija iesais
tījušies arī Letonikas programmas dalībnieki).

Tādēļ mūsu iecerētais izdevums zināmā mērā aicināts 
aizpildīt arī šo robu, bet izvēlēto autoru – humanitāro 
zinātņu lietpratēju – un valsts pētījumu programmas “Na
cionālā identitāte” specifikas dēļ bijām spiesti lielā mērā 
kā piemēru izvēlēties minēto divsējumu rakstu krājumu 
“Latvieši”. šajā sakarā atzīmēsim, ka šis krājums (resp., tā 

pirmais sējums) iznāca 1930. gadā, organizējot otro Baltijas aizvēstures kongresu Rīgā 
(tas bija pirmais starptautiska rakstura kongress, ko rīkoja neatkarīgā Latvija, Latvijas 
universitāte, Rīgā 1930. gada 19.–23. augustā; iepriekšējais – pirmais Baltijas aizvēs
tures kongress bija noticis 1912. gadā Stokholmā).8 Krājuma 1. sējumā bija Lu profe
soru Pētera šmita, Jura Plāķa, Jāņa endzelīna, ernesta Bleses, Franča Baloža, Augusta 
Tenteļa, Roberta Vipera, Ludviga Adamoviča, Arnolda Spekkes, Luda Bērziņa, Kārļa 
Strauberga, vecākā lektora Teodora Zeiferta u.c. autoru kompetenti raksti par Latvijas 
aizvēsturi un vēsturi līdz 18. gs., par baltu tautām un ciltīm, latviešu valodu, latviešu 
tradīcijām (folkloru, mitoloģiju, tērpiem), nacionālās literatūras sākumiem, reliģiju 
vēsturi u.tml. – ar akcentu uz seniem laikiem. Ne velti šis rakstu krājums vācu valodā 
saucās “Latvieši. Apcerējumi par seno latviešu vēsturi, valodu un kultūru”9 (ievadā 
atzīmēts, ka grāmatu tulkojusi Zenta Mauriņa – “die deutsche Übersetzung hat zum 
grössten Teil Fräulein cand. phil. Z. Mauriņa besorgt”). Krājuma 2. sējums bija veltīts 
modernākiem laikiem, “tajā sakopoti materiāli par faktoriem, kas noveda līdz latviešu 
atsvabināšanai un Latvijas valsts tapšanai un raksturota – cik tālu tas jau iespējams – arī 
tagadne, valsts tiesiskā apziņa, saimnieciskā dzīve un mūsu jaunā kultūra”.10 Līdztekus 

7 Latvijas zeme, daba un tauta: rakstu krājums 3 sējumos. N. Maltas un P. Galenieka red., 3. sēj. Latvijas tauta. 
Rīga: Valters un Rapa, 1937. 680 lpp.

 8 Balodis F. Baltijas aizvēstures konferencei sākoties. Universitas, Vasaras numurs, 1930, aug., 3.–5. lpp.; Gros
valds o. Pirmais baltiešu arheologu kongress Stokholmā. Universitas, Vasaras numurs, 1930, aug., 1930. 
5.–11. lpp.

 9 Die Letten: Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. Vorwort von Prof. P. Schmidt. Riga: 
Valters un Rapa, 1930. 473 S.

10 Latvieši II: rakstu krājums, 5. lpp.

Rakstu krājuma “Die Letten” (1930) vāks
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iepriekš minētajiem autoriem 2. sējumā piedalījušies arī Arveds Švābe, Kārlis Dišlers, 
Alberts Zalts, Jānis Bokalders, Pēteris Starcs, Pauls Jurevičs, Alfreds Bīlmanis, Arturs 
Bērziņš, Jāzeps Vītols, Pauls Kundziņš, prof. Helge Čellins (no Zviedrijas) u.c. Atzīmē-
sim, ka vienlaikus ar šīs grāmatas iznākšanu 1932. gada 23. maijā tika dibināta pirmā 
pusprivātā latviešu zinātņu akadēmija Latvijā – Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komi-
teja (Academia Scientiarum Latviensis SRL, Lettische Akademie der Wissenschaften),11 
kuras locekļi (P. Šmits – prezidents, J. Endzelīns, A. Tentelis, L. Adamovičs, J. Plāķis, 
L. Bērziņš, A. Spekke, F. Balodis, A. Švābe, Jāzeps Vītols u.c.) tie paši “Latviešu” autori 
galvenokārt vien bija. Tā ka zinātņu akadēmijas veidošana Latvijā saistīta ar Latvijas 
būtisko problēmu izpēti un apcerēšanu.

Mūsu krājums vēlas turpināt P. Šmita, J. Endzelīna, F. Baloža, A. Švābes, P. Kundziņa 
un citu Latvijas zinātnes klasiķu aizsāktās tradīcijas, sniegt akadēmisku informāciju par 
latviešiem un Latviju, tikai 80 gadus vēlāk. Ceram, ka iecere kaut cik būs izdevusies 
un, kā rakstīja “Latviešu” redakcijas kolēģija pirms 80 gadiem, “sabiedrība un kritika 
nebūs noraidoši uzjēmuši šo mūsu pasākumu”. Ceram, ka krājums veicinās Latvijas un 
latviešu identitātes dziļāku izpratni un izkopšanu tās daudzveidīgās izpausmēs. Cerams, 
ka krājums veicinās arī letonistikas kā stabilas nozares turpmāku pastāvēšanu Latvijā 
un tās iziešanu pasaules zinātnē, ka nākotnē varēsim veidot, kā jau sacīts, krājuma 
starptautisko versiju angļu valodā.

Šā krājuma priekšvārda nobeigumā būtu vietā citēt mūsu bijušās Valsts prezidentes, 
ievērojamās dainu pētnieces un, iedrīkstos sacīt, arī letonistes profesores Vairas Vīķes-
Freibergas viedokli par Letonikas programmu:

“Tā ir mūsu tautas eksistencei un pašapziņai nepieciešama programma, kā arī tāda, 
kas nepieciešama Eiropas apziņai un pašapziņai un visas pasaules kultūrvēsturei un 
kultūrai. Mēs esam daļa no pasaules civilizācijas, it īpaši Rietumu civilizācijas. Eiropas 
kontinentā mums ir sava leģitīma, unikāla, neatvietojama vieta. Nevienam vairāk kā 
mums pašiem nav šis svētais pienākums tieši par šiem tematiem, kas saistās ar letoniku, 
rūpēties, gādāt un nodrošināt, ka tā nepaliek novārtā visu citu pārējo dzīves izaicinā-
jumu, prasību un pat nepieciešamību priekšā. Letonika un viss, kas ar to saistās, ir mūsu 
tautas un nācijas dvēseles veselības un izdzīvošanas lieta. Nekad, nekādos apstākļos, ar 
nekādiem attaisnojumiem nedrīkst pieļaut, ka Latvijā, kas ir vienīgā zeme pasaulē, kur 
latviešu valoda ir oficiālā valoda, zeme, kurai ir sava unikāla vēsture, kuru neviens cits 
tā nevar izprast kā tie, kuri ir dalījušies likteņos un bēdās, kaut kas tāds kā letonika tiktu 
nobīdīts malā un uzskatīts par sekundāru.”12

Jānis Stradiņš, 
Akadēmisko rakstu krājuma 
“Latvieši un Latvija” 
galvenais redaktors

11 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998. 711 lpp. (par Acade-
mia Scientiarum Latviensis sk. 4. nodaļu, 76.–94. lpp.).

12 Vīķe-Freiberga V. Latvijas zinātnes politika. Apvienotais Pasaules latviešu 3. kongress un Letonikas 4. kongress 
“Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga, 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli, 36. lpp.
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MeKLēJoT SAKNeS
I SēJuMA PRIeKšVāRdS

Par I sējuma vadmotīvu izvēlēts “Meklējot saknes”, meklējot saknes senvēsturē, 
valodā, folklorā, mitoloģijā, etnogrāfijā, arheoloģijā. Meklējot saknes, lai noskaidrotu, 
kas mēs esam un no kurienes nākam, jo atmiņai par vēsturi ir bijusi un būs nozīmīga 
vieta jebkuras etniskās kopības pastāvēšanas nodrošināšanā. Arī etnosam latvieši, kas 
veidojies gadu tūkstošu laikā, ir izteiktas etnosa pazīmes – kopīgs nosaukums, kopī
gas ar vēsturi saistītas atmiņas, savdabīgi kultūras elementi, rituāli, simboli, saistība ar 
noteiktu teritoriju, valodu, vienotības apziņa. Izsekojot latviešu tautas materiālai un 
garīgai izaugsmei, analizējot to, ir iespējams izprast mūsdienās notiekošos procesus un 
izteikt nākotnes prognozes. 

Mūsu tautas sakņu meklējumus iesākam, noskaidrojot vārdu “Latvija” un “latvietis”. 
Vai latvieši ir bijuši ļaudis, kas dzīvojuši pie Mālupes? Atbildes uz šo jautājumu meklē 
Dr. habil. philol. ojārs Bušs. Viņa rakstā sniegts arī pārskats par etnonīma latvieši, latvji un 
to analogu citās valodās senākajiem datējumiem kartēs, hronikās, zemju aprakstos u. tml.

Senākās liecības par latvieša resp. latgaļa vārdu nesniedzas tālāk par 11. gs., bet 
daudz senākas ir ziņas par to priekštecēm – citām baltu tautām. Dr. habil. hist. ēvalds 
Mugurēvičs vedina meklēt mūsu senčus starp Tacita minētajām aistu ciltīm un Ptole
maja galindiem un sūduviem. 

Pat fragmentāras rakstiskās ziņas atrodamas tikai par pēdējiem 2000 gadiem, 
tāpēc jābalstās uz tiem faktiem, kas paslēpti dziļi zemē. Arheologi Dr. Valdis Bērziņš 
un Dr. habil. hist. Andrejs Vasks aicina ielūkoties gan izzinātajās mūsu senču akmens 
laikmeta apmetnēs upju un ezeru baseinos, kur ūdens bija ceļš un medību vieta (arī 
ziemeļbrieži mēdza uzturēties ūdens tuvumā, kur tos bija visvieglāk nomedīt), gan  
arī arheoloģiskajos atradumos no dzelzs laikmeta pilskalniem, lauku apmetnēm un 
kapulaukiem. 

Mūsu senču pēdas 9.–12. gs. arheoloģiskajā materiālā apraksta arī Dr. hist. Antonija 
Vilcāne, aicinot ielūkoties gan saimniecisko, ekonomisko un kultūras sakaru vēsturē, 
gan arī rekonstruējot latgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu un lībiešu apdzīvotās teritorijas.

Tuvojoties t. s. Livonijas laikmetam, par tagadējo Latvijas teritoriju apdzīvojušām 
baltu ciltīm un tautām rodamas jaunas liecības arī rakstītajos avotos, tiesa gan, lielāko
ties tikai svešvalodās. Pamatojoties uz šiem avotiem, Dr. hist. Muntis Auns iepazīstina 
ar 13.–14. gs. latviešu dzīvi brīvu ļaužu statusā, kad bija gan sava pašpārvalde, gan arī 
tradicionālā dzīvesveida brīvība. Vēlākie rakstu avoti jau vēsta par muižu rašanos un 
to duālo ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīvi, kas nozīmēja vienlaikus gan saimniecības 
uzplaukumu, gan arī brīvības zaudēšanu uz vairākiem gadsimtiem. 
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Savu sakņu un savu senču meklējumos ne vienu reizi vien tiek uzdots jautājums 
par dzīves ilgumu, slimībām, nāves cēloņiem u. tml. Cik ilgi tad dzīvoja mūsu priekšteči 
akmens laikmetā, dzelzs laikmetā un pavisam nesenā pagātnē? Atbildes uz šiem jautā
jumiem rodamas Dr. hist. Gunitas Zariņas rakstā, kur, balstoties uz paleodemogrāfijas 
datiem un rakstiskajām liecībām (lielākoties baznīcu grāmatām), sniegts ieskats par 
bērnu skaitu, bērnu augsto mirstību līdz 4 gadu vecumam, kā arī sieviešu un vīriešu 
dzīves ilgumu dažādos laika posmos.

Sveštautiešu rakstiskās liecības par mūsu senčiem parasti sniedz visai skopu infor
māciju, bet ko par mums saka pati valoda, cik ilgi mēs runājam latviešu valodā? un 
kā mūsu senči sazinājās pirms tam? Par to savs viedoklis ir Dr. habil. philol. ojāram 
Bušam, kurš aicina ielūkoties kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu valodā, lai atrastu tās 
valodas pēdas, kas ir pamatā tagad Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē runātajai 
valodai, ko mēs saucam par izloksnēm, un mūsu literārajai valodai. 

Savukārt Dr. habil. philol. Pēteris Vanags skaidro literārās valodas jēdzienu un  
aicina vēsturiskā ekskursā, ļaujot ieraudzīt, kā radās literārā valoda un kā tā tālāk at
tīstījās gan apspiestības un okupācijas laikmetā, gan atmodu un brīvas valsts posmos. 
Gribas katrai tautai un valodai vēlēt ilgu mūžu, taču autora prognozes ir visai neieprie
cinošas un neskaidras.

Latviešu valoda kā viena no baltu valodām vienmēr piesaista pētnieku uzmanību; 
bet cik ilgs ir drošas informācijas laiks, par kuru ir vispusīgas valodas liecības, resp., cik 
ilgi pastāv rakstība latviešu valodā? Rakstības veidošanos, pāreju uz mūsdienās lietoto 
ortogrāfiju un vēlāk – uz stingri normētu rakstību, kā arī lejzemnieku un augšzem
nieku tradīcijas veidošanos analizē Dr. habil. philol. Ilga Jansone un Dr. philol. Anna 
Stafecka.

Dr. philol. Anna Stafecka sasaista arī seno baltu un somugru cilšu – kuršu, zemgaļu, 
latgaļu, sēļu un lībiešu – valodas ar mūsdienu izloksnēm un dialektiem, ļaujot izprast to 
valodisko pārmantojamību, kreativitāti, kontaktvalodu, masu mediju un globalizācijas 
laikmeta ietekmes.

Pārmaiņas valodā ir cieši saistītas ar administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas bieži 
pakļauts dažādu varu iegribām. Bet kas bija pirmie administratīvi teritoriālie veido
jumi? Apmetnes, pilis, varbūt tikai draudzes un pagasti? Dr. h. c. hist. Lilita Vanaga 
izseko novadu attīstībai no vissenākiem laikiem līdz pēdējai 21. gs. veiktajai reformai, 
analizējot izveidojušās neatbilstības starp teritoriālo un kultūrvēsturisko apgabalu.

Katrai tautai, katram reģionam, katrai reliģiskajai kopienai, katrai ģimenei bija savs 
simbols. Kas ir latviskie simboli, un kad tie radušies? Dr. hist. Guntis Zemītis ir pārlie
cināts, ka jau ilgi pirms mūsu ēras sākuma (9000.–5400. g. pr. Kr.) radās pirmie dzimtu 
simboli, vēlā neolīta periodā (2900.–1800. g. pr. Kr.) radās solārie un lunārie simboli, 
kas dominēja baltu, tai skaitā to maztautu, kuras izveidoja vēlākos latviešus, simbolikā 
līdz pat jaunākiem laikiem, bet savu renesansi tie piedzīvoja tautas atmodas laikā. Kā 
etniski simboli bieži tiek uztvertas gan zīmes, gan apģērbs, gan rotas, kam to lietošanas 
laikā bija cita – galvenokārt reliģiska vai sociāla simbola nozīme.

dažādie simboli bija viens no apģērba rotājuma veidiem. Bet kad latviešu senči 
pārgāja no zvērādām uz apģērbu, kas bija darināts no augu šķiedrām un vilnas? Vai 
mums ir iespējams iegūt ziņas par tik trauslu materiālās kultūras izpausmi kā apģērbs? 

MeKLēJoT SAKNeS   I sējuma priekšvārds
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Izrādās, ka ir, un pateicoties tieši bronzas rotājumiem, pie kuriem saglabājās arī auduma 
šķiedras. Vairāk par apģērba attīstību var uzzināt Iritas Žeieres rakstā, kur izsekots arī 
tautastērpa priekšmetiem un kultūrvēsturisko novadu atšķirībām. 

Neatņemama jebkura indivīda eksistences sastāvdaļa ir ēdiens. Dr. habil. hist. Linda 
dumpe atzīst, ka uztura tradīcijas ataino tautas likteņgaitas, dzīvesveidu, vērtību kritē
rijus, ticējumu un ieražu pasauli. Viņa aicina ielūkoties būtiskāko pārtikas produktu 
izvēlē un attīstības vēsturē, sākot ar graudaugiem, dārza un savvaļas augiem, gaļu, pienu 
un piena produktiem un beidzot ar dzērieniem. Norādītas arī būtiskās ēdiena izvēles 
un pagatavošanas atšķirības dažādos novados.

Par neatņemamu latviešu garīgās izpausmes veidu tiek uzlūkota dziedāšana, dēvē
jot latviešus par dziedātājtautu, kuras spilgtākā mūsdienu izpausme ir dziesmu svētki. 
Bet kad un kas pierakstīja pirmās tautasdziesmas, teikas, pasakas? Dr. habil. philol. 
Beatrise Reidzāne un Dr. h. c. philol. Māra Vīksna sniedz ieskatu latviešu folkloras dzīvē 
četru gadsimtu garumā, sākot ar pirmajiem sveštautiešu folkloras vienību pierakstiem, 
turpinot ar folkloras kustības ziedu laikiem un Krišjāņa Barona būtisko ieguldījumu un 
beidzot ar mūsdienu folkloru, kurā tautasdziesmas ir nomainījuši citi būtiskāki folk
loras žanri – anekdotes, atmiņu albumu ieraksti u. tml.

Folklora vistiešākajā veidā ir saistīta ar mitoloģija. Bet mūsu tautasdziesmām un 
pasakām ir vairāk paveicies, tās ir izdevies saglabāt mutvārdos līdz brīdim, kad radās 
tādi folkloras celmlauži kā pieminētais Krišjānis Barons, Ansis LerhisPuškaitis un 
Pēteris šmits, taču mitoloģijai vienmēr ir piemituši arī maģiskuma un tabu elementi, 
kas likuši to glabāt aiz “trejdeviņām atslēgām”, tādēļ, kā atzīst Dr. philol. Sandis Laime 
un Mg. philol. Aldis Pūtelis, ir visai pagrūti atrast kanoniskus mitoloģiskus tekstus. Lai 
gūtu ieskatu mūsu senču mitoloģiskajos priekšstatos, nākas izmantot nedaudzos arheo
loģiskos atradumus, fragmentāros rakstīto avotu tekstus un folkloras materiālus, kas arī 
palīdz tikai daļēji rekonstruēt mūsu senču galvenās dievības un to funkcijas. 

Mitoloģiskos priekšstatus un tēlus gadsimtu gaitā ir radījuši mūsu senči; bet kādi 
viņi šķituši tiem cittautiešiem, kas apmeklēja mūsu zemi gan pirms vairāk nekā 400 ga
diem, gan pavisam nesenā pagātnē? Atbildi uz šo jautājumu angļu valodā rakstītajos 
avotos meklē Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs, secinot, ka jaunāka laika aprakstos 
dominē latviešu muzikalitāte, sieviešu nozīme tautas kultūras dzīvē, apspiestība un 
starpnacionālās attiecības. 

šajā sējumā sniegtās zināšanas varētu šos priekšstatus objektivizēt un atklāt lat
viešus visā to materiālās un kultūras dzīves daudzšķautņainībā. Protams, apzinoties, 
ka nekad nav iespējams vienā sējumā ietvert visu informāciju, tomēr būtu gribējies 
palūkoties uz mūsu senču dzīvi vēl arī caur citām materiālās un garīgās dzīves izpaus
mēm, piemēram, atklājot tautas celtniecības un citu amatniecības nozaru savdabību, 
ielūkojoties senlatviešu ģimenes modelī, zināšanu ieguvē un pārmantojamībā u.tml.  

Pamatojoties uz arheologu, etnogrāfu, vēsturnieku, folkloristu un mitologu, kā arī 
valodnieku pētījumiem, esam centušies rast atbildi uz jautājumiem “Kas bija Latvijas 
pirmiemītnieki?”, “Kas vispirms apmetās uz dzīvi tagadējā Latvijas teritorijā – somugri 
vai balti?”, “Kas bija tagadējo latviešu priekšteči?” un “Kā radās un attīstījās latviešu 
valoda?”. 

I sējuma redaktori: Ilga Jansone un Andrejs Vasks



Ojārs Bušs

LAtVIJA uN LAtVIEšI: VāRdu CILMe

Rakstā izsekota vārdu latvieši, latvis, Latvija un tiem radniecīgā latgaļi ienākšana rakstītos vēstures 
avotos (dažādās valodās), sākot ar 12. gadsimta sākumā sakompilēto Nestora hroniku baznīcslāvu 
valodā. Aplūkotas minēto vārdu cilmes hipotēzes, par ticamāko atzīstot šo etnonīmu hidronīmisku 
cilmi, resp., etimoloģisku saikni ar kādu no šīs cilmes upju nosaukumiem (piemēram, Lata, Latava, 
Latuva); savukārt attiecīgie hidronīmi etimoloģiski saistīti ar indoeiropiešu pirmvalodas leksisko 
sakni *lat ‘tecēt’. Iespējama, bet mazāk ticama šķiet vārda latvieši darināšana no leksēmas lata ‘lauks, 
zemes strēmele’, kura mūsdienās saglabājusies kā apvidvārds nelielā areālā ap Alūksni. domājams, 
ka arī šī leksēma, kas sākotnēji varētu būt apzīmējusi mitru, mālainu zemi, etimoloģiski saistīta ar to 
pašu jau minēto indoeiropiešu pirmvalodas sakni *lat ‘tecēt’.

The paper deals with the first appearances of the words latvieši, latvis, Latvija, latgaļi in written 
sources in different languages the most ancient of sources being Nestor’s chronicle compiled about 
1113 in Kiev in old Church Slavonic. Hypotheses on the origin of the abovementioned ethnonyms 
are studied; a hydronymic origin of them, connected with the river names as Lata, Latava, Latuva 
seems to be the most credible one. The mentioned river names in turn are connected etymologically 
with the ProtoIndoeuropean root *lat – ‘to flow’. Less believable although still possible seems to be 
the origin of the word latvieši, connected with Latvian dialect word lata –‘a field, a landstrip’, known 
nowadays from a small region in the neighbourhood of Alūksne. Possibly the mentioned word  
had a meaning of ‘moist, clayey land’ and is connected etymologically with the same ProtoIndo
european root *lat.

Atslēgvārdi: latvieši, Latvija, latgaļi, etimoloģija, etnonīmi, hidronīmi, senākais pieminējums.

Keywords: Latvians, Latvia, Latgallians, etymology, ethnonyms, hydronyms, most ancient mention.

Latvija un latvieši rakstu avotos

Mums tik nozīmīgais vārds Latvija savā tagadējā formā ir, vēstures mērogos vēr
tējot, pavisam jauns, latviešu valodā iekļāvies 19. gadsimta otrajā pusē. Ja ieskatāmies 
pirms 150 gadiem latviešu valodā izdotā atlantā,1 redzam, ka tolaik Latvijas vārds 
kartogrāfijā vēl nav ticis lietots. Atrodam gan Vidzemi (kas administratīvi ir Vidzemes 
guberņa (vāciski Livländisches Gouvernement, krieviski Лифляндская губерния) un 
ietver sevī arī vairāk nekā pusi Igaunijas), Kurzemi un Vitebskas guberņu. Vidzemi, 
Kurzemi un Igauņu zemi (Ziemeļigauniju) redzam kartē ar apvienojošu nosaukumu 
“Gubernijas pie Austruma jeb Baltas jūras”. 

1 Atlass ar septiņpacmit lantkārtēm. Apgādāts no G. A. Reyhera, Jelgavā. Akminī iespiests no L. Höflingera, 
Tērpatā, 1861.
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1. att. Karte 1861. gadā publicētā atlantā (Atlass ar septiņpacmit lantkārtēm)
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Tiesa, tas gan nenozīmē, ka pats Latvijas jēdziens būtu tik vēsturiski jauns. Jau 
vismaz kopš 18. gadsimta labi zināms gan apzīmējums Latvju zeme, gan Latviešu 
zeme; abus savā vārdnīcā (katru savā sējumā) iekļāvis Gothards Frīdrihs Stenders.2 
Savukārt 17. gadsimta vārdnīcu autori devuši priekšroku vārdkopai Latviska zeme, 
Georgs Mancelis3 un Johans (Jānis) Langijs4 tai atraduši vietu savu leksikogrāfisko 
sacerējumu slejās. Jāpiebilst gan, ka par Latviskas zemes etniskajām robežām vienprātī
bas nav bijis un, piemēram, kurzemnieks J. Langijs šo apzīmējumu attiecinājis tikai uz  
Kurzemi.5 

Nedaudz paradoksālā kārtā mūsu valsts tagadējam nosaukumam precīzi atbilstošs 
vārdlietojums pirmoreiz acīmredzot konstatēts nevis latviešu, bet lietuviešu valodā, 
turklāt jau 17. gadsimtā, anonīmā vāculietuviešu vārdnīcas manuskriptā, kur Liefland 
tulkots ar Latwija (un Liefländer ar latwys; 59. lpp.);6 savukārt 19. gadsimtā par šo 
lietuviešu valodas vārdu rakstījis baltvācu nedēļas laikraksts “Das Inland” 1837. gada 
44. numurā: “.. lietuviski Lette sauc par Latwys un Lettland par Latwija [..] Lietuvietis 
no vārda Latwys darinājis zemes nosaukumu Latwija.”7 Lietuviešu valodā šis vārds 
tātad, kā uzskata arī Konstantīns Karulis, varētu būt veidots patstāvīgi, pēc lietuviešu 
valodas vārddarināšanas paraugiem.8 Savukārt iekļauties latviešu valodā vārdam Lat-
vija līdzējuši jaunlatvieši. Vispirms gan Juris Alunāns 1857. gadā darinājis jaunvārdu 
Latva9 (kas, tiesa, varētu būt nepavisam ne tik jauns, tas tiek minēts arī kā viens no 
iespējamiem senajiem latvju apdzīvotās zemes nosaukumiem,10 un par tā senumu liek 
domāt arī acīmredzami no šī vārda aizgūtais Latvijas nosaukums poļu valodā Łotwa). 
Tai pašā laikā ārvalstu nosaukumu veidošanai tika ieteikts izmantot izskaņu ija, un, 
piemēram, jau pieminētajā 1861. gada atlantā atrodam itin daudz šādi darinātu nosau
kumu (Zviedrija, Norvegija, Danija, Britanija, Francija, Italija, turcija u.c.). Acīmredzot 
šis paraugs rosinājis analoģiski darināt arī Latvju zemes mūsdienīgāku nosaukumu. 
Senākais K. Karuļa pamanītais vārda Latvija lietojums latviskā tekstā bijis 1862. gadā 
“Pēterburgas Avīzēs”11 (diemžēl mūsu rīcībā nav nedz 19. gadsimta latviešu rakstu pil
nīga korpusa, nedz nozīmīgāko vārdu lietojuma ticamas inventarizācijas, tāpēc varam 
atsaukties tikai uz valodnieku sporādiskiem vērojumiem). Vārdu Latvija lietojuši, 

 2 Stender G. F. Lettisches Lexicon.., T. I–II. Mitau: J. F. Steffenhagen, 1789. T. I, S. 134; T. II, S. 745.
 3 Mancelius G. Lettus, das ist Wortbuch.., T. I. Riga: G. Schroeder, 1638, S. 387.
 4 Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc 

manuskripta fotokōpijas izdevis un ar apcerējumu par Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis e. Blese. 
Rīga: Latvijas Ūniversitāte, 1936, 135. lpp.

 5 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj. Rīga: Avots, 1992, 506. lpp.
 6 Lexicon Lithuanicum: rankraštinis XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynas. Parengė V. drotvinas. Vilnius: 

Mokslas, 1987, p. 260–261; par norādi uz šo avotu esmu pateicību parādā raksta recenzentam Pēterim  
Vanagam. 

 7 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 86.
 8 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 507. lpp.
 9 Klaustiņš R., švābe A. Latvija. 1. Nosaukums. Latviešu konversācijas vārdnīca, 10. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1933–

1934, 20319. sl.
10 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė. Vilnius: Mokslas, 1984, p. 363 (Lietuvių kalbos istorija, I).
11 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 507. lpp.
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piemēram, Atis Kronvalds un ernests dinsbergs, bet vislielākie nopelni šī vārda po
pularizēšanā, šķiet, pieder Auseklim12 – un varbūt arī Jurjānu Andrejam, kurš Ausekļa 
dzejolim “Latvijā” līdzēja pārtapt dziesmā:

Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības gars;
Redzu tur vīrus kā ozolus zeļam,
Meitas kā liepas kuplojam..

Par Latvijas vārdu daudz senāks ir šī vārda pamatā liktais etnonīms jeb tautas no
saukums latvji jeb latvieši. Latviešu valodā rakstītos avotos abi šie sinonīmiskie apzīmē
jumi – latvji un latvieši – pirmoreiz parādās gandrīz vienlaikus – 17. gadsimta vidū un 
otrajā pusē. 1648. gadā par godu Polijas karaļa Vladislava IV Vāsas vizītei Viļņā Viļņas 
jezuītu akadēmijas poētikas, retorikas un teoloģijas profesors Jons Hadzinskis sarūpēja 
krājumu 18 valodās “Ver Lukiscanum” (“Lukišķu pavasaris”; Lukišķes – 17. gadsimtā 
apdzīvota vieta Viļņas piepilsētā, tagad Viļņas mikrorajons). Krājumā iekļauta arī lat
viska četrrinde, kas sākas ar Starpan to lele meže tas Latwis dzywoiams. (Četrrindes 
teksts no latviešu valodas viedokļa ir diezgan kļūdains, Jurģis ģerulis uzskata, ka tā 
autors bijis pēc tautības vācietis ar visai vidu vējām latviešu valodas zināšanām.13)

šis ir pagaidām senākais pamanītais vārda latvis lietojums publicētā tekstā. Tikai 
gads to šķir no šī vārda pieminēšanas Paula einhorna rakstos (1649).14 Savukārt Georgs 
elgers ir pirmais leksikogrāfs, kurš vārdu latvis iekļāvis savā vārdnīcā, proti, poļula
tīņulatviešu vārdnīcā, attiecinādams to uz vidzemnieku jeb livonieti (Inflanczyk. Livo. 
Latwis).15

G. elgeram nav bijis svešs arī vārds latvietis vai vismaz šī vārda daudzskaitļa forma, 
ko viņš lietojis savienojumā latviešu zeme, attiecinot to uz Vidzemi (Inflanty. Livonia. 
Wyddu zemme, latwaeszu zemme;16 taču viņa vārdnīcas nosaukumā jēdziens latviešu 
(valoda) latīniski apzīmēts nevis ar kādu no Livo vai Livonia atvasinātu formu, bet ar 
vārdu Lottavicum).

Līdzīgi G. elgeram, arī dažs labs cits to laiku autors par latvjiem jeb latviešiem dēvē 
tikai sev tuvākā un labāk pazīstamā Latvijas novada iedzīvotājus. Piemēram, kurzem
nieks J. Langijs, kā jau minēts, par Latvisku zemi uzskatījis Kurzemi un arī etnonīmam 
savā vārdnīcā pievienojis attiecīgu precizējumu (Latwissis (Kursnieks)17). 

Te nu redzam, kāpēc jau G. elgera sakarā bija īpaši jāatrunā daudzskaitļa formas 
prioritāte. Arī Kristofora Fīrekera latviešuvācu vārdnīcas rokrakstā (tā pabeigšanas 
gads nav zināms, tāpēc jāatgādina vismaz autora dzīves gadi: ap 1615–1684/5) iekļauta 

12 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 507. lpp.
13 Gerullis G. ein lettischpolnischer Vierzeiler von 1648. Filologu Biedrības Raksti, 7. sēj. Rīga, 1927, 

10.–11. lpp.
14 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 506. lpp.
15 elger G. Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum. Vilnae, 1683, p. 116; sk.: Karulis K. Latviešu etimoloģijas 

vārdnīca, 1. sēj., 506. lpp.
16 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 506. lpp.
17 Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku,  

135. lpp.
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etnonīma vienskaitļa forma Latveesis.18 Kaut arī K. Fīrekers tiek uzskatīts par vienu 
no labākajiem latviešu valodas zinātājiem starp 17. gadsimta autoriem, tomēr šķiet 
pilnīgi iespējams, ka gan viņš, gan J. Langijs kļūdījušies, veidodami vienskaitli no vi
ņiem acīmredzot daudz labāk zināmās daudzskaitļa formas latvieši (vai no daudzskaitļa 
ģenitīva latviešu). Ir diezgan ticami, ka individuālā identifikācija ar šo etnonīmu vēl nav 
bijusi tik pašsaprotama kā mūsdienās un vienskaitļa lietojums bijis samērā rets (turklāt  
tipiskam etnonīmam kā onomastiskās leksikas vienībai primārā ir daudzskaitļa forma). 
Vienskaitļa forma Latweetis – līdzās no J. Langija vārdnīcas pārņemtajai Latwisśis – 
gan atrodama 17. gadsimta beigu anonīmajā vārdnīcas rokrakstā “Manuale Lettico-
Germanicum”, turklāt ar atsauci uz minēto K. Fīrekera vārdnīcas rokrakstu (!).19 Starp 
citu, Latviešu valodas seno tekstu korpusā etnonīmam latvieši vienīgā no mūsdienu 
viedokļa korektā vienskaitļa forma – iesaistīta uzrunā Mīļais latvieti! – iekļauta no kāda 
1778. gadā publicēta katehisma ievadvārdiem;20 analoģiska uzruna gan izmantota jau 
1685. gadā publicētā Jaunās derības tulkojuma pirmizdevuma priekšvārdā (tas datēts 
ar 1685. gada 4. maiju).21

Patiesībā šiem vārdu latvis, latvietis pirmās publikācijas (vai rokraksta fiksācijas) 
gadskaitļiem nav piešķirama pārāk liela nozīme, jo skaidrs, ka latviešu valodas mut
vārdu formā minētie vārdi (vai kādi citi tiem etimoloģiski tuvi varianti, piemēram, 
latgalis) eksistējuši daudz senāk. Nedaudzajos latviešu rakstu valodas 16. gadsimta 
pieminekļos tie gan nav iekļuvuši, tāpēc atliek vien ņemt par labu tās liecības, ko mums 
sniedz senāki rakstu avoti svešās valodās.

Vissenākie fiksējumi – senkrievu hronikās – saglabājuši pastarpinātas liecības par 
tikko minēto salikteni latgalis, resp., latgaļi. Nestora hronikā (pirmā redakcija sarak
stīta 12. gadsimta sākumā, iekļaujot arī ar 11. gadsimtu datējamus teksta fragmentus) 
pieminēta seno latgaļu cilts Лѣтьгола,22 Novgorodas pirmajā hronikā vairākkārt, 
sākot ar 1200. gadu, dažādos locījumos minēta forma Лотыгола,23 savukārt relatīvi 
jaunākajā – 14. gadsimtā sarakstītajā Lavrentija hronikā (līdzīgi kā Nestora hronikā, kas 
ir bijis viens no Lavrentija hronikas avotiem) – Лѣтьгола.24 Lietuviešu valodniecības 
klasiķis Kazimiers Būga uzskatīja, ka Лотыгола pamatā bijusi senlatviešu pirmforma 
*Latvigala, un salīdzināja to ar Lietuvas ciema nosaukumu Latvìgala vai Latvýgala Rad

18 Fennell T. G. Fürecker’s dictionary: the first manuscript. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1997,  
124. lpp.

19 “Manuale Lettico-Germanicum.” The text of the original manuscript transcribed by Trevor G. Fennell. 1. d. 
Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2001, 251. lpp.

20 Sk.: http://www.korpuss.lv/senie/context.jsp?structure=LR&source=Lod1778_WTMd&page=3&row=1&wo
rdform=Latweeti.

21 tas Jauns testaments Mūsu Kunga Jesus Kristus, Jeb Dieva Svētais Vārds, kas Pēc tā Kunga Jesus Kristus Pie-
dzimšanas no tiem Svētiem Priecas-Mācītājiem un Apustuļiem uzrakstīts. Riga: Johann Georg Wilcken/Königl. 
Buchdr., 1685 (priekšvārds bez lappušu numerācijas).

22 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 505. lpp.; sk.: Повесть временных лет, ч. 1. Текст и пере
вод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. Москва, Ленинград: 
Издательство АН СССР, 1950.

23 Blese e. Latgaļi. 1. Latviešu konversācijas vārdnīca, 10. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1933–1934, 20272. sl.; Breidaks A. 
Ievads baltu valodniecībā, 1. d. daugavpils: Saule, 1998, 67. lpp.

24 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, p. 85.
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2. att. Jaunās derības latviskā tulkojuma pirmpublicējuma (1685) titullapa un priekšvārda pirmā lappuse

vilišķes draudzē netālu no Biržiem25 (šis ciems – Latvýgala – atrodas pavisam netālu no 
mūsdienu Latvijas robežas; šobrīd ietilpst Biržu rajona Papiles seņūnijā). Citā senkrievu 
rakstu valodas piemineklī, ar 1264. gadu datētajā Polockas un Rīgas līgumā, savukārt 
minēta Лотыгольская земля.26

Senkrievu avoti vēro notikumus baltu zemēs, tostarp etniskos procesus tagadējā Lat
vijā, it kā no malas. daudz tuvāk notikumu epicentram bijis latīņu valodā sarakstītās In
driķa Livonijas hronikas autors, kurš pirmoreiz latviešus piemin, attēlodams 1206. gada no
tikumus: “Lethos, qui proprie dicuntur Lethigalli” (X, 3) ‘leti, kas īstenībā saucas letgaļi’, un, 
pāris rindiņu tālāk – “Letthi vel Letthigalli” ‘leti jeb letgaļi’. šai pašā gadā minēts arī novada 
vārds Letthigallia (X, 15), bet 1208. gadā novada apzīmējums mainījies uz terra Letthorum 
‘letu zeme’ (XII, 6). Vēlāk “Letgale” vairs hronikas tekstā neparādās, paliek tikai Leththia, 
Lettia. Arī etnonīms “letgaļi” vairs netiek lietots, turpmāk tekstā minēti tikai Leththi, Lethti, 
Letti. Tuvāk hronikas beigām parādās formula Livonia et Lethia (piemēram, XIII, 4) resp. 
Lyvones et Letti, 1225. gadā jau tikai kā Livonijas province pieminēta Letthorum provincia.27

25 Būga K. [Rec. par:] Latvijas vietu vārdi, 1. daļa. Vidzemes vārdi. Piedaloties A. ābelei, J. Kauliņam un P. šmi
tam, savācis un rediģējis J. endzelīns. 1922. Izdevis A. Gulbis, Rīgā. 117 lpp. tauta ir žodis, I. Kaunas, 1923, 
p. 387. [Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, 
p. 629.]

26 Blese e. Latgaļi. 1, 20272. sl.
27 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, p. 85; sk. Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis ā. Feldhūns; ē. Mugu

rēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993.
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daudzas reizes mūsu zeme pieminēta pāvesta kancelejas dokumentos (latīņu va
lodā) – sākumā kā Livonija, bet 1210. gadā pirmoreiz kā Livonia seu Lettia. Savukārt 
vāciski rakstītajos avotos, piemēram, Livonijas atskaņu hronikā, izmantots etnonīms 
Letten; šajā hronikā paralēli minēti arī zemgaļi (Semegallen), sēļi (Sêlen) un kurši 
(Kûren).28 

Par “letiem” tātad, līdzīgi kā iepriekš pieminētajos senkrievu un latīniskajos vēstures 
do kumentos, saukta tā baltu cilts, uz kuru attiecināts arī apzīmējums “latgaļi” (resp., šī apzī
mējuma ekvivalents citās valodās).29 Hronikā, starp citu, dots pavisam īss “letu” raksturo
jums, ar kuru it labi varētu (un gribētu) savu identitāti saistīt arī 19.–21. gadsimta latvieši:

dâ nâch liet ein ander lant,
die sint Letten genant.
die heidenschaft hât spêhe site,
sie wonet nôte ein ander mite,
sie bûwen besunder in manchen walt.
ir wîb sint wunderlîch gestalt
und haben selzêne cleit.
sie rîten als ir vater reit.
der selben her hât grôße macht,
wenne sie zû samene werden brâcht.

Valda Bisenieka samērā brīvā atdzejojumā:

Aiz sēļu zemes robežas
letu zeme atrodas.
Savādi tie savā garā:
nedzīvo tie vienā barā,
bet savrup mežos mājas ceļ.
to sievas daiļas zied un zeļ,
tām krāšņi tērpi, stalta stāja,
tās zirgā jāj, kā tēvi jāja.
Ir letu pulki spēcīgi,
kad kopā tie ir pulcēti.30

Atgriežoties pie senajām citvalodu liecībām par latviešu un Latvijas vārdu, jāpiemin 
arī poļu avoti, kuros vēl 16. gadsimtā (Mateja Mehovieša Poļu hronikā) kā sinonīmiski 
minēti apzīmējumi Łothwa seu Łothigoła (‘Latvija jeb Latgale’).31 Starp citu, pirmais no 
tiem tikpat kā nemainīgs (minimāli koriģētā rakstībā: Łotwa) saglabājies poļu valodā 
kā Latvijas apzīmējums līdz pat mūsdienām.

28 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; ē. Mugurēviča priekšvārds; ē. Mugurē
viča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 342., 333., 337., 358. rinda.

29 Par etnonīmu latgaļi latviešu rakstu valodā sk.: Baldunčiks J. Senās Latvijas tautību nosaukumi latviešu 
rakstu valodā līdz 20. gadsimtam. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 16 (1). Liepāja: Liepājas universitāte, 2012, 
15.–27. lpp. (par latgaļi – 18.–19. lpp.).

30 Atskaņu hronika, 341.–350. rinda.
31 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, p. 86.
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Vārda latvieši cilme

Kā redzam, mūsu tautas apzīmējums vairākos variantos un ar diviem leksiskās 
saknes variantiem (lat- un let-) ir bijis labi zināms cittautiešiem varbūt jau 11. gadsimtā, 
bet vismaz 12. gadsimta sākumā, un tas ļauj domāt, ka attiecīgais pašnosaukums ticis 
lietots labu laiku pirms tam, pilnīgi iespējams un pat ļoti ticams, ka jau pirmajā gadu 
tūkstotī. Latviešu valodas liecības no tik seniem laikiem saglabājušās vienīgi viet vārdos, 
galvenokārt hidronīmos jeb ūdeņu (upju, ezeru u. tml.) nosaukumos, kas ir īpaši no
turīgi; dažs labs hidronīms pieder pie vissenākajiem valodas pieminekļiem. Tāpēc ar 
hidro nīmu palīdzību var veiksmīgāk atrisināt vienu otru vēsturisku valodas mīklu, pre
cīzāk izsekot daža laba vārda cilmes jeb etimoloģijas līkločiem.

un arī mūsu paša galvenā vārda – latvieši – cilmi vairums valodnieku, kas par to 
nopietni domājuši, sākot jau ar baltu valodniecības klasiķiem Kazimieru Būgu un Jāni 
endzelīnu, saista ar hidronīmiem, proti, ar upju nosaukumiem. Turklāt jau pirms salī
dzināmi vēsturiskās valodniecības un zinātniskās etimoloģijas izveidošanās – 18. gad
simtā Jēkabs (Jakobs) Lange, leksikogrāfs un mūža nogalē Vidzemes superintendents, 
vārdu latvieši saistījis ar Austrumvidzemes upes nosaukumu Late (Langes vāculatviešu 
un latviešuvācu vārdnīcas rokrakstā Lata, Latava);32 Lange pats kā šīs upes jeb strauta 
atrašanās vietas orientieri gan norāda Lietuvas robežu (“litauische Grenze”), taču  
J. endzelīns skaidro, ka ar to laikam domāta robeža starp Vidzemi un Latgali, jo Latgale 
savulaik piederējusi Polijai, un salīdzinājumam piemin Latupi (kā arī mājvārdu Latupes)  
Lejasciema pagastā.33 šī pati Latupe, Gaujas pieteka, ir vienīgais hidronīms, kas iekļauts 
J. endzelīna vārdnīcas “Latvijas PSR vietvārdi” šķirklī lat-ciemieši34 (tātad starp vietvār
diem ar sakni lat-). Latupe atrodama arī mūsdienu hidronīmu apkopojumā, definēta 
kā Gaujas kreisā pieteka Gulbenes rajonā,35 taču nav norādīts šīs ūdensteces garums; 
norādes trūkums saskaņā ar šī izdevuma priekšvārdu liecina, ka sastādītājām tas nav 
bijis zināms, bet netieši ļauj secināt, ka tā ir visai neliela upīte.

Minētais apstāklis liek samērā skeptiski vērtēt iespēju, ka tieši šis hidronīms, ne 
pārāk gara strauta nosaukums, bijis vārda latvieši (vai latgaļi) izveidošanās pamatā 
(kaut gan pilnīgi izslēgt šādu iespēju tomēr nevar). Taču nav arī nekādas nepiecieša
mības izmisīgi turēties pie šīs – ar Lejasciema Latupi saistītās – hipotēzes, jo sevišķi 
ņemot vērā, ka pirmā gadu tūkstoša beigās šis reģions atradās baltu cilšu apdzīvoto 
teritoriju pašā perifērijā.36 Savukārt vairāki upju nosaukumi ar sakni lat sastopami 

32 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 505. lpp.
33 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. endzelīns, 2. sēj. Rīga: Kultūras 

fonds, 1925–1927, 425. lpp.
34 endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi, 1. d. 2. sēj. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961, 

266. lpp.
35 Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi: īsa izziņa. Sast. R. Avotiņa, Z. Goba, 2. burtn. Rīga: P. Stučkas Latvijas 

Valsts universitāte, 1986, 35. lpp.
36 Sk., piem., karti “etniskais sastāvs Latvijas teritorijā 9.–10. gs. sākumā” (Latvijas PSR vēsture no vissenākajiem 

laikiem līdz mūsu dienām, 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1986, ielīme); sal. arī nedaudz vēlāku vēstures periodu atai
nojošu karti “12. gs. Senlatvijā dzīvojušās tautas” (Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas 
teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 1999, 54. lpp.).
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mūsdienu Lietuvas teritorijā: Latavà jeb Latuvà, arī Lãtupis Anīkšču rajonā, Latuvà 
Pasvales rajonā, Lãtupis Kauņas rajonā un divas upes ar vienādu nosaukumu Latupis 
Ķēdaiņu rajonā.37 No šiem Lietuvas hidronīmiem saistībā ar etnonīmu latvieši valod
nieku uzmanību visvairāk piesaistījis pirmais – šventojas pietekas nosaukums.38 Arī 
šī upe (nosaukuma standartizētais mūsdienu variants – Latava), tāpat kā Lejasciema 
Latupe, nav gara – 9,7 km (Latupe gan acīmredzot ir vēl īsāka, jo 7–10 km garām 
upēm garums minētajā izdevumā ir norādīts, piemēram, Lukstupe Jēkabpils rajonā un 
Lūkāč upe Saldus rajonā – abas ir 7 km garas39). Tomēr vēsturiskos dokumentos Latava 
minēta jau 13. gadsimtā, jo tā, tāpat kā Lejasciema Latupe, ir bijusi robežupe. Latava 
veidojusi senās sēļu zemes robežu ar lietuvju zemēm un šai sakarā – ar nosaukumu 

37  Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius: Mokslas, 1981, p. 182.
38  Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 505. lpp.
39  Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi, 2. burtn., 48. lpp.

3. att. Karte no 16. gadsimtā veidotā Gerarda Merkatora atlanta; kartē ierakstīts  
vāciskais etnonīms Letten
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Lettowia (“in ripam Lettowiae”; dokumenta citā redakcijā Lettawia/Littowie40) – minēta 
kādā 1259. gada dokumentā, ar kuru Lietuvas karalis Mindaugs nosaka Vācu ordenim 
atdāvinātās sēļu zemes robežas (“die Grenzen des dem Deutschen Orden geschenkten 
Landes Selen”); šis dokuments (Nr. 363) pārpublicēts Augusta Bīlenšteina monogrā
fijā.41 uz to, ka Mindauga dokumentā minētā Lettowia ir identiska ar mūsdienu La
tavu, norādījis jau K. Būga42 (tiesa, daži vēsturnieki, kā informē ēvalds Mugurēvičs, 
šo dokumentu uzskatot par vēlāku laiku viltojumu). Starp citu, Latavas apkaimes 
nozīmīgums baltu tautu vēsturē iegūtu papildu dimensiju, ja pamatota izrādītos lie
tuviešu vēsturnieka Toma Baranauska hipotēze, saskaņā ar kuru Lietuvas pirmā ka
raļa Mindauga kronēšana 1253. gadā notikusi nevis Viļņā, bet gan Latavas (Lettow) 
pilskalnā (kurš atklāts tikai 20. gadsimta 90. gados) netālu no Latavas upītes ietekas  
šventojā.43

Tomēr K. Būga vārdu latvis un Лотыгола (un variantu ar let: Lette, letigalli) iz
celsmes areālu lokalizē vēl tālāk uz dienvidiem, viņa vārdiem sakot, nevis Tālavā un 
Latgalē, bet Viļņas zemē. šiem etnonīmiem pamatā esot (rekonstruēti) upju vārdi *Leta 
un *Lata; pirmajam no tiem varētu atbilst vēlākā Letanka, Vilijas (Neres) labā krasta 
pieteka, otrajam – Lota (poliskā pierakstā Łota) ošmjanu (Ašmenas) pagastā tagadējā 
Baltkrievijas teritorijā.44

Vairākkārt par vārda latvieši cilmi rakstījis J. endzelīns. Nelielā rakstiņā 1914. gadā 
viņš atstāsta kādu K. Būgas publikāciju,45 kurā uzskaitīti Lietuvas upju un ezeru vārdi, 
kas sākas ar Lat. šī atstāstījuma galveno daļu būtu vērts citēt pilnībā, jo lielā mērā 
uz to, resp., uz K. Būgas doto uzskaitījumu, pamatojas arī J. endzelīna vēlākie iztei
kumi par šo pašu jautājumu, kā arī daudzu citu baltu valodnieku viedoklis par vārda 
latvieši etimoloģiju. “K. Būgas minētie vārdi ir šādi: 1) Lat-ažeris (ezers, no kura 
iztek Nemunas kreisā pieteka Ratnīča); 2) Lat-upis a) upīte Anīkšču draudzē Vilko
miras apriņķī; b) Strunas pieteka (Kauņas apriņķī); 3) Lata (upīte Ašmenas apriņķī); 
4) Latuvà (Sventas labā pieteka Anīkšču draudzē; kādā 1259. g. dokumentā nosaukta 
Lettowia); 5) Лотва a) upīte Minskas guberņā; b) ezers Viļņas guberņā, no senkrievu 
Лотъва = leišu Latuvà; 6) (poliski) Letόwka (upīte Viļņas apriņķī), leitiski laikam 
būs saukta Letuva); 7) Letukai (ciems Telšu apriņķī) u.c. Var tātad domāt, ka pirmie  
“l a t ( u ) v i e š i” ir bijuši kādas Lat(u)vas upes apdzīvotāji. Minēto vārdu sākumu 

40 Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regestern, Bd. 1. Hg. von F. G. v. Bunge. Reval: Kluge und 
Ströhm, 1853, Nr. 342, 363.

41 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892, S. 434.

42 Būga K. Kalba ir senovė, 1 dalis. Kaunas: švietimo ministerija, 1922, p. 87–88. [Būga K. Rinktiniai raštai, t. 2. 
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959, p. 110.]

43 Baranauskas T., Zabiela G. Mindaugo dvaras Latava. Lietuvos istorijos metraštis. 1997 metai. Vilnius: Lietuvos 
istorijos institutas, 1998, p. 21–40.

44 Būga K. [Rec. par:] Latvijas vietu vārdi, 1. daļa. Vidzemes vārdi. tauta ir žodis, I. Kaunas, 1923, p. 388. 
[Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961,  
p. 629.]

45 [Būga K]. Славянобалтийские этимологии. Русский филологический вестник, LXXI, 1914, с. 464–471. 
[Būga K. Rinktiniai raštai, t. 1. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958, p. 454–
459.]
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Lat- jeb Let- K. Būga ved sakarā ar latīņu latex “šķidrums, slapjums”, īru lathach “dubļi”, 
korniešu lad “šķidrums” u.c. (te var pievienot arī kādas senās Gallijas cilts vārdu  
Latovici).”46

Lietuviešu valodas etimoloģiskās vārdnīcas autors ernsts Frenkelis, rakstīdams par 
attiecīgo lietuviešu valodas vārdu lãtvis un latviešu latvis, pilnībā pievienojas iepriek
šējiem autoriem (K. Būgam, J. endzelīnam), īpaši uzsvērdams K. Būgas viedokli, ka 
latvieši savu vārdu dabūjuši vēl pirms ienākšanas Latgalē, aizvēsturiskos laikos, dzīvo
dami tolaik Viļņas novadā, kur vēl tagad esot saglabājušies upju nosaukumi Letà, Latà, 
Letanka, Łota utt.47 Savukārt cits slavens etimologs Makss Fasmers, rakstīdams par 
vārdu латыш krievu valodas etimoloģiskajā vārdnīcā, no visiem šai sakarā aktuāla
jiem hidronīmiem piemin tikai latviešu Late, pievienodams J. Langes norādi (neminot 
norādes autoru), ka tā ir upe, resp., strautiņš netālu no Lietuvas robežas,48 taču acīm
redzot nebūdams lietas kursā par J. endzelīna doto šīs norādes interpretāciju. Zigms 
Zinkevičs savā lietuviešu valodas vēsturei veltītajā daudzsējumu monogrāfijā atzīmē, ka 
etnonīmam latvis pamatā ir senākais zemes nosaukums Latva, Latuva, kuram savukārt, 
visticamāk, ir hidronīmiska izcelsme, un nosauc dažus no iepriekš minētajiem upju 
nosaukumiem.49

Visbeidzot, arī Konstantīns Karulis nešaubās par vārda latvis (no kura atvasināts 
vārds latvietis) cilmes hidronīmiskumu un mazliet plašāk nekā vairums citu autoru 
aplūko dziļākos etimoloģiskos sakarus, resp., pieminamo hidronīmu etimoloģisko 
semantiku. Kā senāko atbilstošo indoeiropiešu pirmvalodas sakni K. Karulis (sekojot 
K. Būgam) min *lat (<*let/*lot) ‘tecēt’, kas ar laiku ieguvusi arī nozīmes ‘mitrs; purvs, 
peļķe’ (Jūliuss Pokornijs). un no šīs saknes veidojušies vārdi dažādās indoeiropiešu va
lodās: grieķu látax ‘piliens’, vidusīru laith (< *lati) ‘šķidrums; purvs’, lathach (< *latàkā) 
‘dūņas, dubļi’, kimriešu llaid (< *latio) ‘dūņas, dubļi’, sanskrita leþja (< *laþjōn-) ‘māls, 
duļķes’, senaugšvācu letto ‘māls’.50 Savukārt dažas vārda latvieši paralēles Rietumeiropas 
etnonīmijā un toponīmijā nosauc Jūrate Laučūte; papildus jau J. endzelīna minētajam 
ķeltu dzimtas vārdam Latovici (Laučūtes publikācijā: Lat-ōv-ici) viņa norāda uz gallu 
vietvārdu Let-av-ija, īru Letha ‘Gallijas rietumdaļa’, ģermāņu vai ķeltu ciltīm Letos, 
Laetus.51

K. Karulis apkopojis arī agrāk izteiktos dažādos nezinātniskos uzskatus par vārda 
latvietis cilmi. Bijuši mēģinājumi saistīt šo etnonīmu gan ar latīņu latus ‘plašs’ un Itālijas 
novada nosaukumu Lacio (itāļu Lazio, latīņu Latium), gan ar latviešu valodas darbības 
vārdu līst (mežu). Juris Alunāns domājis, ka vārds latvietis atvasināts no lāt ‘saderīgi dzī
vot’ (“Lātava jeb Latva ir tā vieta jeb zeme, kur saderīgi dzīvo”, Mājas Viesis, 1857, 40),  

46 endzelīns J. Par latviešu vārdu. Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 88, 1914, 3. lpp. 5. sleja. [endzelīns J. Darbu izlase, 
2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 542. lpp.]

47 Fraenkel e. Litauisches etymologisches Wörterbuch, Lieferung 5. Heidelberg: Carl Winter universitätsverlag, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1955, S. 343.

48 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Труба
чева, т. 2. Москва: Прогресс, 1967, с. 466.

49 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė, p. 363.
50 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 505. lpp.
51 Laučiūtė J. Senieji baltų etnonimai indoeuropietiškosios onomastikos fone. Baltistica, XXIV (1), Vilnius: 

Mokslas, 1988, p. 58.
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J. Tērauds saistījis vārdu latvietis ar poļu łatwy ‘viegls’,52 kas senāk esot nozīmējis ‘laipns, 
labsirdīgs’.53

Vairums valodnieku mūsdienās tātad uzskata, ka vārds latvieši (vai, precīzāk sakot, 
senākajā periodā – latvji) sākotnēji nozīmējis ‘ļaudis, kas dzīvo pie Latas (vai Latavas, 
Latupes)’ un, starp citu, līdz ar to vispirms apzīmējis samērā mazskaitlīgu cilvēku ko
pumu. etimoloģizējuši attiecīgo upes nosaukumu, varam teikt, ka tā sākotnējā semantika 
aptuveni atbilst tādiem upju nosaukumiem kā Dubļupe vai Mālupe (mūsdienās Latvijā 
ir – vai nesen ir bijušas – vismaz piecas Mālupes un tikpat daudz Mālvalku;54 pamatojot 
etimoloģijas skaidrojumu, hidronīmu Latupe ar Mālupe salīdzinājis arī J. endzelīns55). 
Tātad, precizējot tikko doto vārda latvji sākotnējās nozīmes skaidrojumu, varētu arī 
teikt, ka tie ir bijuši ‘ļaudis, kas dzīvo pie Mālupes, mālupieši’. Varbūt šāds skaidrojums 
var likties pārāk vienkāršs un prozaisks, taču tikpat prozaiska ir daudzu citu etnonīmu 
sākotne. Turklāt šādu vārda latvji cilmes skaidrojumu balsta arī analoģija, jo vēl citu 
baltu tautu nosaukumus (tostarp lietuvieši, resp., lietuviai) etimoloģizētāju vairākums 
saista ar hidronīmiem.

Tomēr, lai cik tikko izklāstītais vārda latvieši/latvji cilmes skaidrojums būtu ticams, 
tas nebūt nenozīmē, ka pilnīgi noteikti ir bijis tā un tikai tā. Līdz šim populārākās baltu 
etnonīmu cilmes hipotēzes pēdējo divu gadu desmitu laikā enerģiski un gana nopietni 
argumentēti apšauba lietuviešu valodnieks Sims Karaļūns. Arī par latviešu etnonīmu 
S. Karaļūns apgalvo, ka tas nav tieši veidojies no upju nosaukumiem Latava, Latuva vai 
Late.56 šajā formulējumā būtisks ir vārds “tieši” (“direkt”), jo pastarpinātu etimoloģisku 
saistījumu starp šiem hidronīmiem un etnonīmu latvieši nenoliedz arī S. Karaļūns. 
Taču nozīmīgāki – vārda latvieši etimoloģijas sakarā – viņam šķiet tie šīs vēsturiskās 
leksiskās saknes vārdi, kas ģermāņu un ķeltu valodās nosauc zemi vai tās paveidus (ar 
tiem Latvijas vārds zinātniskajā literatūrā jau sen tiekot saistīts); papildus jau K. Būgas, 
J. endzelīna un K. Karuļa minētajiem vārdiem S. Karaļūns vēl nosauc, piemēram, īs
landiešu leðja ‘māls; netīrumi’, senīslandiešu láð ‘zemes īpašums, zeme’. etimoloģiskā 
saistījuma pareizību apstiprinot tas, ka šīs saknes apelatīvi ar līdzīgām nozīmēm pār
stāvēti arī baltu valodās, sal. lietuviešu latãkas ‘purvs; zemes strēmele (“Bodenschnur, 
Landstreifen”)’, kā arī latviešu lata ‘zemes strēmele (“ein Schnurlandstück”); lauks’, late 
‘lauks, tīruma gabals’ (kaut gan šos latviešu valodas vārdus mēdzot uzskatīt par ģermā
nismiem). Savukārt šīs saknes baltu hidronīmi ir jau daudzu autoru minēti.

S. Karaļūns rekonstruē pirmbaltu kopuma lietvārdus *latavā/*latuvā, *latavē/ 
*latuvē, *latā/*latē un varbūtēji arī *lēti un uzskata, ka seno latviešu etnokulturālajā 
reģionā šie vārdi varētu būt tikuši lietoti kā apzīmējums cilts apdzīvotajai zemei un kā 
cilts pašnosaukums; etnonīma motivējošā jeb etimoloģiskā semantika tad būtu ‘pie

52 Teraudu Janis. Par Latviešu tautas vārdu. Balss, Nr. 18, 1897, 30. apr.
53 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj., 507. lpp.
54 endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi, 1. d. 2. sēj., 391.–392. lpp.
55 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. endzelīns, 2. sēj., 425. lpp. pie 

vārda Late.
56 Karaļūns S. die Herkunft des Namens Lettland und die soziale organisation der alten Balten. VII Starptautis-

kais baltistu kongress 1995. g. 13.–15. jūn.: referātu tēzes. Rīga: Latviešu valodas institūts, [1995], 49. lpp.
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4. att. Ar vārda latvietis cilmi varbūtēji saistīto hidronīmu un apvidvārdu lokalizācija.  
Karti zīmējusi Liene MarkusNarvila 

derīgs šai zemei, cilts zemei’.57 Kā tipoloģiska paralēle minēts kāda Somijas novada un 
senākas cilts nosaukums Häme < pirmsomu *šäme < baltu *žem(j)ē.58 Savas hipotēzes 

57 Turpat, 48.–49. lpp.
58 Turpat; sk. arī: Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja, I. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden 

seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992, s. 207, kur gan vārda Häme baltiskās cilmes hipotēze atzīta 
par visai nedrošu.
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pamatošanai S. Karaļūns min arī dažus valodas lietojuma piemērus, kas liecina par 
latviešu senāko zemniecisko identitāti, piemēram, Stendē pierakstīto vārdkopu latviešu 
darbi ‘zemnieku, zemkopju darbi’,59 kā arī to, ka latviešu tautasdziesmās lietuviešiem un 
lībiešiem tiekot pretstatīts arājs.60

Viens no apsvērumiem, kas S. Karaļūna hipotēzi padara nedrošāku, ir jau viņa paša 
pieminētās šaubas par latviešu valodas vārda lata/late ‘lauks’ cilmes latviskumu, kā arī 
šī vārda visai ierobežotā izplatība. K. Mīlenbaha un J. endzelīna vārdnīcā šķirklī lata kā 
pirmā nozīme minēta neapšaubāmi aizgūtā ‘die Latte, dachlatte (jumta lata)’, savukārt 
ar zemi saistītās nozīmes dotas šajā pašā šķirklī kā otrā nozīme (‘ein Schurlandstück 
(zemes strēmele, “šņore”)’) un trešā nozīme (‘das Feld (lauks)’), nevis kā homonīmi.61 
Vienā šķirklī šos vārdus apvienojis un par aizguvumu kvalificējis jau Kārlis Mīlenbahs, 
J. endzelīns šķirkli papildinājis tikai ar norādi, ka analoģisks aizguvums ir igauņu lat’t’62 
(mūsdienu rakstībā – latt). Savukārt minētās vārdnīcas papildinājumu sējumā trešajai 
nozīmei dots morfoloģiskais variants late, pievienojot skaidrojumu “tīruma gabals” 
no Alūksnes un piemēru “visa zeme ir sadalīta sešās, septiņās latēs; katru lati apsēj ar 
savu labību” no (Alūksnes kaimiņpagasta) Mālupes.63 Arī Lu Latviešu valodas insti
tūta vietvārdu kartotēkā ar ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdu lata/late atrodams tikai  
pāris vietvārdu no jau pieminētās Alūksnes (piemēram, 1969. gadā pierakstītais Minnas 
late, lauks, kas savulaik piederējis kādai saimniecei vārdā Minna). Latvijas vietvārdu 
vārdnīcā šķirklī lata gan iekļauti deviņi vietvārdi no dažādiem Latvijas novadiem, 
taču to cilmi J. endzelīns – tiesa, nedaudz šaubīdamies – saista ar vācu personvārdu  
Charlotte.64

šaura, gara lauka apzīmēšanai, šķiet, patiešām varētu ar nozīmes pārnesumu iz
mantot vārdu lata ‘zāģmateriāls, kas iegūts, garenvirzienā sazāģējot apaļkoku neliela 
profila sloksnēs’65 analoģiski ar to, kā līdzīgs nozīmes pārnesums ir jau nostabilizē
jies vārdam šņore (tiesa, citu valodu ietekmē). Tomēr nevar noliegt arī otru varbū
tību (uz kuru balstās S. Karaļūna hipotēze), proti, ka lata ‘lauks’ varētu būt arī sens 
vārds, kaut arī saglabājies ļoti šaurā areālā. šādā gadījumā par šī vārda etimoloģis
kajiem sakariem būtu sakāms tas pats, kas jau tika minēts par hidronīmiem ar sakni 
Lat (un ciešāks etimoloģisks sakars būtu iespējams starp minētajiem apvidvārdiem 
ar lat ‘lauks, zeme’ un samērā netālo Lejasciema hidronīmu Latupe). un tātad, vai 
nu latvieši savu etnonīmu ieguvuši tāpēc, ka savulaik dzīvojuši kādas Latupes, Latas 
vai Latavas krastos, vai arī tāpēc, ka bijuši garīgi un fiziski cieši saistīti ar savu ap
strādājamo zemi, abos gadījumos mūsu tautas un valsts nosaukumā saglabājusies 
leksiskā sakne, kuras senākā nozīme (precīzāk sakot, gan tikai viena no senajām 

59 endzelīns J., Hauzenberga e. Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai, 1. sēj. 
Rīga: Kultūras fonds, 1934–1938, 722. lpp.

60 Karaļūns S. die Herkunft des Namens Lettland und die soziale organisation der alten Balten, S. 49.
61 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. endzelīns, 2. sēj., 424. lpp.
62 Turpat.
63 endzelīns J., Hauzenberga e. Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai, 1. sēj., 

722. lpp.
64 endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi, 1. d. 2. sēj., 266. lpp.
65 Latviešu literārās valodas vārdnīca, 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga: Zinātne, 1980, 608. lpp.
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nozīmēm) bijusi ‘mitra, mālaina zeme’. un šādā zemē, tās upju krastos latvieši dzīvo  
joprojām.

Kā redzējām, mūsu senču latgaļu jeb letgaļu cilts nosaukums – viens no senākajiem 
etnonīma variantiem ar sakni lat/let – ticis lietots acīmredzot jau pirmajā gadu tūk
stotī, rakstītos citzemju avotos pirmoreiz fiksēts ap 1100. gadu. Senākais zināmais vārda 
latvis lietojums latviskā tekstā datējams ar 1648. gadu, tikai nedaudz vēlāk – 17. gad
simta otrajā pusē – tekstos (galvenokārt vārdnīcās) parādās etnonīma mūsdienu forma 
latvieši. Tikai kopš 19. gadsimta vidus Latvju zemi sāk dēvēt par Latviju. 

Vārda latvieši resp. šī etnonīma leksiskās saknes lat lingvistiskā cilme jeb etimo
loģija acīmredzot vispirms saistīta ar kādu upes nosaukumu, sal. Lata, Latava, Latuva, 
Latupe, Latupis u.tml. upju nosaukumus Lietuvā un Latvijā (gan ne visi no tiem atro
dami mūsdienu standartizēto vietvārdu sarakstos). Tātad kāda no latviešu senču ciltīm 
pirmajā gadu tūkstotī dzīvojusi pie vienas no minētajām upēm un no tās guvusi savu 
vārdu. Savukārt šī upes nosaukuma cilmes dziļāka analīze noved pie indoeiropiešu 
pirmvalodas vārda saknes *lat ‘tecēt’, no kā arī *lat ‘mitrs; purvs, peļķe’. Kā gandrīz 
jebkurš senas etimoloģijas skaidrojums, arī šis nevar pretendēt uz simtprocentīgu neap
šaubāmību, un viena no zinātniski korektākajām valodnieku piedāvātajām citām vārda 
latvieši cilmes hipotēzēm saista šo vārdu ar Alūksnes apkaimes apvidvārdu lata, late 
‘lauks, zemes strēmele’; savukārt šī apvidvārda pamatā varētu būt tā pati jau pieminētā 
indoeiropiešu pirmvalodas sakne *lat ‘tecēt’, pieņemot, ka viens no starpposmiem šīs 
saknes vārdu nozīmes attīstībā bijis ‘mitra zeme, mālaina zeme’. Tātad, nedaudz vien
kāršojot, varētu teikt, ka latvieši – no sava pašnosaukuma cilmes viedokļa – ir tauta, 
kuras senči dzīvojuši pie mālainā gultnē tekošas upes vai apstrādājuši mālainus laukus.

Par autoru 

Ojārs Bušs (dz. 1944) – Dr. habil. philol., Lu Latviešu valodas institūta direktora 
vietnieks, vadošais pētnieks. Vairāk nekā 500 zinātnisku un populārzinātnisku 
publikāciju autors, rakstījis galvenokārt par onomastikas jeb īpašvārdu pētnie
cības teorētiskajiem jautājumiem, latviešu onomastiku, leksikoloģiju, latviešu 
valodas kultūras jautājumiem.
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RAKSTīTo VēSTuReS AVoTu SeNāKāS ZIņAS  
PAR BALTu TAuTāM
(ģeoGRāFISKā uN ģeoPoLITISKā SKATīJuMā)

Izmantojot senākās rakstītās ziņas, valodniecības datus un arheoloģiskajos izrakumos iegūtā mate
riāla liecības, skaidrota baltu tautu izcelsme, parādīti atšķirīgi viedokļi par šo jautājumu. Analizētas 
dažādas ticamības pakāpes rakstīto vēstures avotu ziņas par kuršiem, zemgaļiem, sēļiem un lat
gaļiem, kuru konsolidācijas procesā viduslaikos izveidojās latvieši.

The origins of the Baltic peoples are traced on the basis of the earliest written evidence, linguis
tic data and material recovered in the course of archaeological excavation, presenting the range 
of views that have been expressed regarding this issue. An analysis is given of the evidence of 
varying credibility in written historical sources regarding the Couronians, Semigallians, Selo
nians and Latgallians, the groups that merged to form the Latvian people during the Middle  
Ages.

Atslēgvārdi: indoeiropieši, balti, hidronīmija, senās hronikas un sāgas, senprūši, latvieši, lietu 
vieši. 

Keywords: Indoeuropeans, Balts, hydronymy, ancient chronicles and sagas, Ancient Prussians, 
Latvians, Lithuanians.

Zinātnieku aprindās par baltu tautām lielāku interesi vispirms izrādīja valodnieki, 
kuri to valodās saskatīja daudz senu formu no indoeiropiešu laika.1 Vēsturnieki pievēr
sās baltu pētniecībai vēlāk, rakstot par lietuvju-latviešu tautu, ko lietoja kā apvienojošo 
nosaukumu romiešu vēsturnieka Tacita darbā minētajām aistu ciltīm. eiropas arheo
loģisko kultūru izplatības kartes liecina, ka akmens laikmetā par šo kultūru pārstāvju 
etnisko piederību ir neskaidrība. Indoeiropiešu izcelsmes jautājumā ir izteikts vairāk 
nekā desmit nozīmīgu hipotēžu, kas jāņem vērā, risinot baltu tautu, t.sk. latviešu etno
ģenēzi. Arheoloģiskajā materiālā indoeiropiešus var izdalīt, tikai sākot ar neolītu, kad 
eiropā ir izplatīta auklas keramikas un kaujas cirvju kultūra, kuras piederība baltiem 
Austrumeiropā ir pierādīta.2 Tomēr par šīs arheoloģiskās kultūras nesējiem nav rakstīto 
avotu datu. Kartēs, kas atspoguļo apdzīvotību 2. g.t. pr. Kr., Mazāzijā atrodama hetu/

1 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 14.–15. lpp.
2 Моора Х. А. О древней территории рacселения балтских племен. Советская археология, № 2, 1958, 

c. 9–33; Gimbutas M. The Balts. New York: Frederick A. Praeger Publisher, 1963, p. 44.
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hetītu valsts (ap 1400–1200 pr. Kr.), kuras iedzīvotāji, pēc ziņām ķīļu rakstos, bijuši 
indoeiropieši.3

Ar antīkās civilizācijas parādīšanos eiropas dienvidu daļā 1. g. t. pr. Kr. grieķu un  
romiešu autori sāka sniegt ziņas par barbariem, ar šo vārdu saprotot iedzīvotājus ārpus 
savas valsts robežām. Hērodots bija pirmais vēsturnieks, kurš aprakstīja tautas uz 
ziemeļiem no donavas un Melnās jūras.4 Viņš attēloja notikumus, kad daudzo iekaro
jumu rezultātā Persija 6.–5. gs. pr. Kr. bija kļuvusi par lielu valsti. Tā aptvēra zemes no 
Indijas līdz Grieķijai, kur mitinājās indoeiropiešu austrumu nozarojuma irāņu valodās 
runājošie iedzīvotāji (1. att.). Hērodots apraksta persiešu valdnieka dārija karadarbību 
512. gadā pr. Kr. Skitijā. Cīņā pret iebrucēju pie irāņu valodām piederīgie skiti palīgā 
aicināja apkārtējās tautas, kuru etniskā izcelsme bija cita. Vēsturnieki jau 19. gs. pirmajā 
pusē centās šīs tautas lokalizēt pēc ģeogrāfiskā apraksta un identificēt pēc etnogrāfis
kām iezīmēm ar baltu, ģermāņu, slāvu un somugru tautu senčiem.5 

Baltu vēsturei svarīgas ziņas sniedz to tautu etnogrāfiskais apraksts, kas atrodas 
baltu hidronīmijas areālā un ietver Nemunas, Narevas, dņepras augšteces un tās 
pieteku – Berezinas, desnas, Sožas baseinus, Pripetes purva ziemeļu pusi un teritoriju 
starp Volgu un oku.6 No Hērodota minētām šī areāla tautām7 jāaplūko neuri (Nευροί), 
kuri dzīvoja uz rietumiem no dņepras/Boristenas (IV, 17), bet no skitiem – arājiem 
dienvidos tos šķīra liels ezers – pašreizējais Pripetes purvs. Lai iesaistītu cīņā pret 
persiešiem citas tautas (IV, 102), skiti saaicināja uz apspriedi viņu valdniekus – kara
vadoņus (βαδίλέες). Skitu vēstneši brīdināja tos par draudošām briesmām, jo persieši 
varot uzkundzēties un pārvērst viņus par vergiem, ko esot izdarījuši ar pakļautajām  
tautām.

šajā sakarībā Hērodots par neuriem raksta: “Neuriem ir tādas pat parašas  
kā skitiem. Vienu paaudzi priekš dārija karagājiena viņi čūsku dēļ bija spiesti atstāt 

3 Kultury i ludy dawnej Europy. Pod red. S. K. Kozłowskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1981, mapy Nr. 25–27. Attēlojot indoeiropiešu izplatību auklas keramikas kultūras areālā, kas sniedzas no 
Reinas rietumos līdz Volgai austrumos, zinātnieki centrā novieto baltus, savukārt ģermāņi, ķelti, slāvi ir šīs 
teritorijas malās (Kallio P. Languages in the Prehistoric Baltic Sea Region. Languages in Prehistoric Europe. 
Heidelberg: Winter, 2003, p. 240, Map 3). 

4 Hērodots dzimis Grieķijai piederošās Mazāzijas piekrastes pilsētā Halikarnasā un savas dzīves laikā apceļojis 
ēģipti, Mezopotāmiju un Melnās jūras piekrastes zemes – Trāķiju, Skitiju u.c. Balstoties uz aculiecinieku un 
mutvārdu tradīcijām, viņš uzrakstīja grieķupersiešu karu vēsturi (ΙΣΤΟPIΩN). Hērodota tulkojums krieviski 
ar izsmeļošiem komentāriem dots: Доватур А. И. и др. Народы нашей страны в “Истории” Герoдота. 
Тексты, перевод, комментарии. Москва: Наука, 1982; Hērodots angliski: Herodotus Histories. Translated 
with notes by G. Rawlinson; with introduction by T. Griffith. Kent: Wordsworth editions Limited, 1996; Hē
rodota darba fragmenti latviešu valodā ievietoti: šmits P. Hērodota ziņas par senajiem baltiem. RLB Zinātņu 
komitejas Rakstu krājums, 21. Rīga, 1933, 3.–17. lpp.

5 Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volksstammes. Moskau: Friedrich Severins Verlagshandlung, 1846, 
S. 234–321.

6 Baltu hidronīmu izzināšanas gaita atspoguļota darbā: dini P. u. Baltu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2000, 
39.–48. lpp.

7 Komentāri lielākoties izmantoti no Aristīda dovatora izdevuma, kur blakus tulkojumam atrodas teksts 
oriģinālvalodā. Iekavās norādīts uz Hērodotu, kura grāmatas apzīmētas ar romiešu, bet paragrāfi – ar 
arābu cipariem. dažu vārdu skaidrojumā izmantota sengrieķu valodas vārdnīca (Древнегреческо-русский 
словарь. Сост. И. Х. Дворецкий, т. 1–2. Москва: Гос. изд. иностранных и национальных словарей,  
1958). 
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1. att. eiropa grieķu autoru – Hērodota un Piteja laikā. Iespējamais Piteja maršruts (Griechische und 
lateinische Quellen, I Teil. Berlin: Akademie Verlag, 1988, Karte 1)

savu zemi. Ļoti daudz čūsku radās pašu zemē, bet lielākā daļa ienāca no neapdzīvo
tiem ziemeļiem, tāpēc viņi bija spiesti izceļot un dzīvot pie budīniem. Iespējams, ka šie 
ļaudis ir burvji. Skiti un grieķi, kas dzīvo skitu zemē, stāsta, ka reizi gadā katrs neurs 
pārvēršoties par vilku, pēc tam atkal atgūstot savu izskatu. šādiem stāstiem es neticu, 
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bet viņi to apliecina ar zvērestu” (IV, 105). Pēc Pētera šmita domām, vilkaču piemi
nēšana liecinot, ka autors šīs zemes nav apmeklējis, bet čūsku daudzums esot radies  
purvainā vidē.8 

Svarīgi atzīmēt, ka neuru apdzīvotā teritorija, tāpat kā Skitija, ir saukta par zemi, 
ar savu vārdu Neurida (Nεuρίδα) (IV, 51, 125). Tas varētu liecināt par neuru zemes 

8 šmits P. Hērodota ziņas par senajiem baltiem, 6. lpp. Vēsturnieku pētījumos atzīmēts, ka teikas par 
cilvēka pārvēršanos par vilku cirkulēja ne tikai viduslaiku Baltijā, bet arī citu eiropas tautu folklorā 
(Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volksstammes, S. 261; Доватур А. И. и др. Народы нашей 
страны в “Истории” Герoдота, с. 349; Sieberer W. Das Bild Europas in den Historien: Studien zu Hero-
dots Geographie und Ethnographie Europas und seiner Schilderung der persischen Feldzüge. Innsbruck:  
Verlag des Instituts für Sprachwissenschaft der universität Innsbruck, 1995, S. 291; Herodotus Histories,  
p. 384). 

2. att. Hērodota minētās tautas, kas dzīvoja uz ziemeļiem no Melnās jūras (Sieberer W.  
Das Bild Europas in den Historien: Studien zu Herodots Geographie und Ethnographie Europas  
und seiner Schilderung der persischen Feldzüge. Innsbruck: Verlag des Instituts für Sprachwissen
schaft der universität Innsbruck, 1995, S. 331)

Ēvalds Mugurēvičs    RAKSTīTo VēSTuReS AVoTu SeNāKāS ZIņAS PAR BALTu TAuTāM



34 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

lielumu un neatkarību no skitiem, jo apspriedēs neurus pārstāvēja valdnieks, kurš va
rēja atļauties nepiekrist skitiem.9 Rakstot par citiem skitu kaimiņiem ziemeļos, minēts 
tikai iedzīvotāju nosaukums bez viņu zemes vārda. Neuru dzīvesvieta starp dņepru 
un Pripetes purvu apliecināta 20. gs. zinātnieku10 Hērodotam veltītajās publikācijās un 
rekonstruētajās kartēs (2. att.). 

Neuru etniskā piederība nav viennozīmīga, jo tie uzskatīti gan par slāviem, bal
tiem, baltuslāvu koptautu, somiem vai pat ķeltiem.11 šī jautājuma precizēšanai svarīgi 
ir arheologu, antropologu un lingvistu pētījumi. Baltu hidronīmijas areālā (3. att.) 
arheologi ir atklājuši agrā dzelzs laikmeta Milogradas kultūru.12 šīs kultūras pārstāv
jiem, ko zinātnieki saista ar neuriem, dienvidu pusē mājoja skiti, ziemeļos – švīkātās 
keramikas baltu ciltis, austrumos – baltiem piederīgās Juhnovas kultūras nesēji.13 
Konstatēts, ka Milogradas kultūras zemkopība attīstījās stiprā Skitijas mežastepju 
kultūras iespaidā, kas atspoguļojas darbarīkos, ieročos un iedzīves priekšmetos. 
Milogradas kultūras keramika formas ziņā līdzinās rietumbaltu attiecīgajiem māla 
traukiem. daudzi arheoloģijas, vēstures un valodniecības pētnieki no valstīm, kur ie
dzīvotāji ir slāviskas cilmes, uzskata, ka neuri bijuši viņu priekšteči – slāvi. Kā svarīgs 
arguments minēti vārdi ar nur-, nar-, ner- saknē, jo tie esot sastopami hidronīmos, 
kas raksturīgi slāvu valodām.14 Taču baltu valodnieku rīcībā ar vietvārdiem Neris, 
Nereta, Naurēni, Nurnieki ir lingvistiski argumenti par labu neuru etniskai piederībai  
pie baltiem.15

ņemot vērā tālaika arheoloģisko kultūru izplatību, neuri nevarēja būt slāvi, kas šai 
reģionā agrajā dzelzs laikmetā vispār nedzīvoja, jo viņu klātbūtne 1. g.t. pr. Kr. otrajā 
pusē pierādīta tikai starp Vislu un oderu.16 Izrakumi dņepras augšteces rajonā liecina, 
ka ar neuriem varētu saprast visu austrumbaltu cilšu apvienību.17 Liecība tam, ka neuri 

 9 Рыбаков Б. А. Герoдотова Скифия: ист.-геогр. aнализ. Москва: Наука, 1979, c. 145.
10 Sieberer W. Das Bild Europas in den Historien, S. 320–333.
11 šo uzskatu atreferējums dots: Доватур А. И. и др. Народы нашей страны в “Истории” Герoдота,  

с. 231–232.
12 Мельниковская О. Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. Москва: Наука, 1967.
13 Sedovs V. Balti senatnē. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 5. att., 33. lpp.
14 Plašu pārskatu par neuriem, cenšoties pierādīt, ka neuri bijuši slāvi, var izlasīt darbā: Łowmiański H. Początki 

Polski, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s. 115–122. Ka neuri esot slāviskas izcelsmes 
purvu iedzīvotāji – nirēji (no krievu ныряльщик, нырять – iegremdēt, ienirt), ir pausts, iztirzājot vārda 
iespējamo nozīmi: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. 3. Москва: Прогресс, 1987, 
с. 89. Neuru vārdu ar etnonīma nozīmi par grieķu valodā pārveidotu baltu izcelsmes vārdu no lietuviešu 
niurneti – purpināt zem deguna, neskaidri runājošie skaidro daži ārzemju valodnieki (dini P. u. Baltu valodas, 
52. lpp.).

15 šmits P. Hērodota ziņas par senajiem baltiem, 8.–9. lpp.; Blese e. Neuri. Latviešu konversācijas vārdnīca, 
15. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1937, 28851.–28854. sl. V. Toporova pētījums par neuriem pārliecinoši pierāda viņu 
etnisko piederību baltiem un to dzīvesvietu Narevas baseinā un tā apkārtējā teritorijā (Топоров В. Н. Еще раз 
о неврах и селах в общебалтийском этноязыковом контексте (народ, земля, язык, имя). Из истории  
и.евр. *neur: *nour и *sel. Onomastica Lettica, 2. laid. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2004, 153.–185. lpp.).

16 Седов В. В. Балты и славяне в древности. Из древнейшей истории балтских народов (по данным архео-
логии и антропологии). Рига: Зинатне, 1980, с. 18, рис. 2.

17 Gimbutas M. The Balts, fig. 24, p. 83; Седов В. В. Славяне верхнего Поднепровья и Подвинья. Москва: 
Наука, 1970, с. 36–38. 
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3. att. Agrā dzelzs laikmeta arheoloģiskās kultūras baltu hidronīmijas areālā: a – švīkātās keramikas kultūras 
areāls; b – švīkātās keramikas kultūras ziemeļrietumu variants; c – dņepras–daugavas kultūra; d – Juhnovas 
kultūra; e – Augšokas kultūra; f – rietumbaltu uzkalniņkapu kultūra; g – Milogradas kultūra; h – Piemares kultūra 
(Veļkovejskas posms); i – kupolkapu kultūra (slāvi); k – Piemares kultūras un kupolkapu kultūras cilšu areāls; 
l – baltu hidronīmu pamatareāls (Sedovs V. Balti senatnē. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2004, 5. att.)
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varēja aizsniegt Baltiju, ir atrastie skitu tipa šaurasmens dzelzs cirvji.18 Neurus piemin 
citi vēstures avoti līdz pat slāvu kolonizācijai 5. gadsimtā.19

Austrumbaltiem, kas dzīvoja daugavas–dņepras augštecē, bijuši tādi paši galvas
kausa un sejas izmēri, kādi konstatēti tiem baltu ieceļotājiem, kas parādījās Latvijas 
un Lietuvas austrumdaļā 6.–7. gadsimtā.20 Jau 19. gs. bija izteikta doma, ka neuru 
zeme – Neurida saistāma ar senkrievu hronikās sastopamo latgaļu etnonīmu Neroma, 
kas atrodams kādā senkrievu hronikas norakstā.21

Mazāk pierādījumu ir par minēto (IV, 108) budīnu (Βouδĩυoι) piederību pie bal
tiem. Viņi ir Juhnovas kultūras pārstāvji un atrodas baltu hidronīmijas areālā dņepras 
labajā krastā netālu no neuriem.22 Raksta ierobežotā apjoma dēļ tuvāk nav raksturoti 
Hērodota pieminētie geloni, androfāgi un melanhlaini, par kuru etnisko piederību iz
teikti pretrunīgi uzskati,23 tāpēc ir šaubas, vai viņu pēcteči kā baltu izcelsmes iedzīvotāji 
ir pārceļojuši un bijuši dalībnieki latviešu etnoģenēzē. dažās kartēs melanhlaini novie
toti Baltijā, kur tos Frīdrihs Krūze uzskatīja par igauņu priekštečiem. Starp melanhlai
niem un neuriem novietoti androfāgi.24 Tā kā Hērodotam nebija priekšstata par Baltijas 
jūru (III, 115), kas saukta par Ziemeļu okeānu (Oceanus Borealis), jāšaubās, vai minētās 
tautas var novietot jūras tuvumā un saistīt ar Baltijas senajiem iedzīvotājiem. Hērodots 
uzņēma ar neticību ziņu, ka pie minētā okeāna esot eridanas upe, no kurienes atvedot 
dzintaru. 

Jaunākajā literatūrā tiek atbalstīta agrāk izteiktā hipotēze, ka grieķu ģeogrāfs Pitejs 
no Marseļas, ceļojot gar Baltijas jūras krastiem, devies tālāk pa ziemeļu ceļu. Viņš iz
braucis pa daugavas–dņepras ūdensceļu, lai, šķērsojot Melno jūru, atgrieztos Vidusjūrā 
ap 325. gadu pr. Kr. Tā kā viņa apraksti par jūras paisumu, bēgumu un aizsalšanu sagla
bājušies daļēji, informāciju par viņa aprakstītajām dabas parādībām var iegūt arī no cita 
grieķu ģeogrāfa – Strabona. Viņš gan nebija ceļojis tālāk par Romas impērijas robežām, 
tāpēc Piteja novērojumi par Baltijas jūras piekrastes zemēm viņam likās neticami un 
apstrīdami.25 Piteja ziņas ir svarīgas tai ziņā, ka viņš kā pirmais no antīkajiem autoriem 
ir konkrēti apmeklējis Baltijas dzintara ieguves vietas. Tās gan aprakstītas romiešu 

18 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 90. lpp. 
19 Grieķu ģeogrāfs Hekatajs, kas apceļoja Melnās jūras piekrastes zemes 6.–5. gs. mijā pr. Kr., blakus budīniem/

geloniem piemin neurus (Доватур А. И. и др. Народы нашей страны в “Истории” Герoдота, с. 348). 
dažas ziņas par neuriem var atrast romiešu autoru Propercija Seksta, Plīnija Vecākā, Pomponija Mela, Am
miāna Marcelīna, Apollināra Sidonija un grieķu ģeogrāfa dionīsija Periēgēta darbos (Kruse F. Urgeschichte 
des Estnischen Volksstammes, S. 337, 343; šmits P. Hērodota ziņas par senajiem baltiem, 8. lpp.; dunsdorfs e. 
Latvijas vēsture. Lincoln: Amerikas Latviešu apvienība, 1980, 43.–44. lpp.). 

20 deņisova R. Austrumbaltu ciltis agrajā dzelzs laikmetā. Latvijas Vēsture, Nr. 1, 1991, 7.–11. lpp.
21 Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volksstammes, S. 295; Schrirren C. Nachrichten der Griechen und Rőmer 

über die őstlichen Küstenländer des baltischen Meeres. Riga: N. Kymmel, 1852, S. 15.
22 Седов В. В. Балты и славяне в древности, рис. 2; dini P. u. Baltu valodas, 53. lpp. 
23 Доватур А. И. и др. Народы нашей страны в “Истории” Герoдота, с. 238, 351.
24 Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volkstammes, Karte: Scythien und angränzende Länder nach Herodot; 

Griechische und lateinische Quellen. Hg. von J. Herrmann, I Teil. Berlin: Akademie Verlag, 1988, Karte 1  
(Schriften und Quellen der Alten Welt, Bd. 37).

25 Griechische und lateinische Quellen, I Teil, S. 10–12; Страбон. География: в 17 книгах. Перевод, статья и 
комментарии Г. А. Стратановского. Москва: Ладомир, 1994, с. 69–71, 78, 81 и др.
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zinātnieka Plīnija Vecākā atstāstījumā.26 Plīnijam Baltijas jūra ir Ziemeļu okeāns (Sep-
tentrionalis oceanus), kurā esot vairākas salas, taču to nosaukumi viņa darba norakstos 
atveidoti atšķirīgi.27 Pie salas, kas nosaukta par Glaisariju (Glaesariam), jūra izskalojot 
dzintaru, ko ģermāņi saucot par glaesum. Kādu dižciltīgo romieti esot sūtījuši turp, lai 
iepirktu dzintaru ķeizara Nerona vajadzībām.28

Antīkā laika ievērojamākā zinātnieka Klaudija Ptolemaja kartes, kas saglabājušās 
kā 12.–13. gs. kopijas, ir svarīgs vēstures avots, lai noteiktu eiropas tautu izvietojumu 
(4. att.). Austrumeiropas teritoriju līdz 4. gs. ieņēma klejotāju lopkopju tauta – sarmati, 
kuri bija izspieduši tiem radniecīgos skitus. No sarmatiem Baltijas jūras austrumu daļa 
bija ieguvusi jaunu nosaukumu – Sarmatu okeāns. Merkatora 1605. gada pārzīmētās 
kartes variantā uz austrumiem no Lielās ģermānijas Baltijas jūras tuvumā sastopam 
drošu baltu tautu – galindu (Galindę) un sūduvu (Sudeni) vārdus. Tālāk uz austru
miem no tiem pie reljefu kalnu attēla lasāms uzraksts – budīnu kalns (Budinus mons). 
Veltus (veltę) attiecina uz lietuviešiem vai kādu baltu cilti, kas dzīvoja starp viņiem un 
senprūšiem (borusci).29 Ir izteikti minējumi, ka Ptolemaja kartē kurši bijuši Carbones 
vai Careotę, aisti – hossii/osii, sēļi – sali.30 Sūduvi jeb jātvingi dzīvoja uz austrumiem no 
lielajiem Mazuru ezeriem. Viņi, tāpat kā galindi, pārstāv poļu zinātnieku plaši pētītās 
agrā dzelzs laikmeta šī apgabala arheoloģiskās kultūras.31 

Kornēliju Tacitu uzskata par lielāko Romas vēsturnieku. Viņa darba par ģermā
ņiem32 45. nodaļā atrodamas svarīgas ziņas par aistu ciltīm (Aestiorum gentes), kuras 
mājojot Svēbu jūras labajā krastā (dextro Suebici maris litore). šis Baltijas jūras nosau
kums cēlies no svēbiem, kuri kā vairāku ģermāņu tautu grupa mita elbas baseinā. Pēc 
paražām un apģērba (habitus) aisti neatšķiroties no svēbiem. Viņi pielūdzot dievu māti 
(matrem deum) un savā māņticībā nēsājot meža cūkas figūras (insigne superstitiones 
formas aprorum gestant), kas kā ieroči arī ienaidnieku vidū nodrošinot dieves godā
tāju pret visu. Jādomā, ka minētās figūras bija zoomorfie piekariņi, ko uzskatīja par 
aizsarglīdzekli (tutela securum). Aisti reti izmantojot dzelzs, biežāk koka priekšmetus 

26 Spekke A. Senie dzintara ceļi un Austrum-Baltijas ģeogrāfiskā atklāšana. Stokholma: Zelta ābele, 1956, 
31.–32. lpp.

27 C. Plinius Secundus. Griechische und lateinische Quellen, I Teil. Berlin: Akademie Verlag, 1988, S. 323–352. 
esot kāda zeme Ainingija (Aeningia), kas minētās publikācijas kartē 2b (S. 17) lokalizēta senprūšu teritorijā. 
Citi Ainingiju atšifrē kā Somijas (Feningija) nosaukumu (Svennung J. Skandinavien bei Plinius und Ptole
maios. Acta Societatis Litterarum Humaniorum Regiae Upsaliensis, 45. uppsala: Almqvist & Wiksell, 1974, 
S. 154–157).

28 C. Plinius Secundus, S. 354; Spekke A. Senie dzintara ceļi un Austrum-Baltijas ģeogrāfiskā atklāšana, 34. lpp.
29 Griechische und lateinische Quellen, III Teil. Berlin: Akademie Verlag, 1991, S. 234; Spekke A. The Baltic Sea in 

Ancient Maps. Stockholm: Zelta ābele, 1961, pp. 5–7.
30 okulicz J. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e. Wrocław: Zaklad Narodowy im. os

solińskich, 1973, s. 348; dini P. u. Baltu valodas, 54. lpp. Par maldiem uzskatāma dažu zinātnieku cenšanās 
Romas impērijas laika ceļu kartē (tabula Peutingeriana) uzmeklēt Sēļu upi (Selliani), taču tāds etnonīms ne 
kartē, ne reģistrā nav minēts (Bosio L. La tabula Peutingeriana, una descrizione pittorica del mondo antico. 
Rimini: Maggioli editore, 1983).

31 Antoniewicz J. The Sudovians. Białystok: Wydawnictwo artystyczne, 1962; Nalepa J. Jaćwięgowie. Białystok: 
Białostockie towarzystwo naukowe, 1964; okulicz J. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. 
n.e., s. 345. 

32 Publius Cornelius Tacitus. Germania. Lateinisch und deutsch. Aus dem lateinischen Űbersetzung und der 
Anmerkungen von G. Härtel. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1976. 
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(rarus ferri, frequens fustium usus). Tas saprotams, jo vietējā metalurģija baltiem agrajā 
dzelzs laikmetā bija tikko apgūta. Tacits aistus paslavē par pacietību labības audzēšanā, 
kur viņi esot čaklāki par ģermāņiem. Starp citām piekrastes tautām aisti izceļoties kā 
dzintara (sucinum, glesum) vācēji, paši to nelietojot, bet neapstrādātu lēti pārdodot. 

Par aistu piederību pie baltiem zinātnieki ir vienprātīgi, taču domas dalās jautājumā 
par to, uz kuru no baltu tautām šis nosaukums attiecas. Tā kā Ptolemaja iespējamo baltu 
tautu uzskaitījumā katrai no tām ir savs vārds, ar aistiem ģeogrāfiskā nozīmē varēja tikt 
apzīmēts Baltijas tautu kopums, kā tas darīts attiecībā uz svēbiem starp ģermāņiem. 
Aistu vārds agrajos viduslaikos transformējās par Baltijas somu – igauņu nosaukumu 
Eesti.33 Tacita dotais aistu raksturojums gan attiecināms uz senprūšu dienvidu daļas 

33 Saks e. V. Aestii: an Analysis of an Ancient European Civilization. Studies in the ur-European History. Montreal; 
Heidelberg: Võitleja, 1960, p. 34; dini P. u. Baltu valodas, 55.–56. lpp.

4. att. Klaudija Ptolemaja karte, 1605. gada pārzīmētais variants (Spekke A. The Baltic Sea in Ancient Maps. 
Stockholm: Zelta ābele, 1961, p. 7) 
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iedzīvotājiem. Tirdznieciskie kontakti ar Romas impērijas provincēm, spriežot pēc 
atrastā 2.–4. gs. importa, īpaši monētām, ir aptvēruši visu Baltijas reģionu, taču kādreiz 
paustais uzskats par grieķu un romiešu kolonijām Latvijas teritorijā34 ir noraidāms.

Pēc lielās tautu staigāšanas 3.–5. gs., kas saistās ar huņņu iebrukumu no āzijas, 
ģermāņu (t.sk. gotu), slāvu u.c. pārvietošanos, aistu vārds no jauna parādījās Itālijā 
dzīvojošo autoru – Kasiodora un Jordana darbos. 

Kasiodors Senators, kurš bija augstā amatā pie ostgotu karaļa Teodoriha Ravennā, 
karaļa uzdevumā sacerēja rīkojumus un vēstules, kas tika sakopotas krājumā “Varia”. 
Nozīmīga ir tur publicētā35 karaļa Teodoriha vēstule aistiem (Hestis Theodericus rex). 
Teodorihs bija tālaika ievērojamākais valdnieks eiropā, ar kuru citas zemes centās 
nodibināt labas attiecības. Aistu sūtņi (legati) nosūtīja dzintaru (sucina), ko viņam 
ap 523.–526. gadu nogādāja kā dāvanu ar saviem nesējiem (per harum portitores). 
Savā atbildē Teodorihs pateicās aistiem, kuri vēlējušies garīgi saistīties ar viņu, kaut 
paši dzīvojot pie okeāna krastiem (in Oceani litoribus constituti cum nostra mente 
iungamini). Teodorihs ieteica aistiem turpināt uzturēt nodibinātos sakarus, izsakot 
vēlēšanos, lai tie viņu apmeklētu biežāk, jo par labu nākot ar viņu kā bagātu karali  
iegūtā saskaņa (prodest divitum regum adquisita concordia). Aistu sūtņu ierašanās pie 
ostgotu karaļa, pēc Viļa Biļķina domām, vērtējama kā aistu valdnieka svarīga politiskā 
akcija un viņa pārstāvju pirmais zināmais brauciens uz svešām zemēm, jo ceļš caur 
daudzu cilšu teritorijām (inter tot gentes viam) prasīja samērā stiprus aizsardzības  
spēkus. 

Kasiodora gotu vēsturei veltītais darbs saglabājies gotu vēsturnieka Jordana 
550.–552. gadā sarakstītajā kompilācijā “Getu izcelšanās un darbi”,36 kur pirmavota  
nozīme ir ziņām par aistu apdzīvotās teritorijas aptuvenām robežām un viņu attiecībām 
ar gotu valsti. Jordans bija kāda gotu augstmaņa notārs, pēc kristīšanās – garīdznieks. 
Jordana darbs uzrakstīts laikā, kad pirms tam ostgotu pārvaldītā teritorija eiropas aus
trumdaļā bija sairusi. Minot gotu pakļautās tautas, autors raksta, ka aiz vidivārijiem 
uz austrumiem ģermāņu okeāna garāko krastu apdzīvo aisti (Aestorum .. nationem, 
qui longissimam ripam oceani Germanici insident). Viņi raksturoti kā vispār miermī
līgi ļaudis (pacatum hominum genus omnino). Nav īsti skaidrs, vai miermīlība attiecas 
uz šo cilvēku mentalitāti vai politiski atkarīgiem ļaudīm, kuri samierinājušies ar savu 
likteni. Par miermīlīgiem, pareizi domājošiem ļaudīm (iusti homines placididateque 
cogniti) – aremfejiem (aremphaei), kuri dzīvojot pie Rifeju kalniem starp Nemunu 
(Chronos) un Vislu (Bisula), ir rakstījis Tacita darba turpinātājs romiešu vēsturnieks  

34 Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volksstammes, Charte vom alten und neuen Livland, estland, Curland 
und Semgallen.

35 Cassiodori Senatoris. Variae. Rec. Th. Mommsen. Monumenta Germaniae Historica, t. XII. Berolini: Apud 
Weidmannos, 1894; Spekke A. Aistu sūtņi pie Teodorika Ravennā. Latviešu vēsturnieku veltījums prof. Dr. hist. 
Robertam Viperam. Rīga: A. Gulbis, 1939, 294.–326. lpp.; Biļķins V. Kasiodora, Jordana un einharda ziņas par 
aistiem. Ceļa Zīmes, Nr. 38, 1959, 42.–47. lpp.; Mugurēvičs ē. die Balten im frühen Mittelalter nach schriftli
chen Quellen. Archeologia Baltica, 4. Vilnius, 2000, S. 71–80.

36 Jordanis. De origine actibusque Getarum. A cura di F. Giunta, A. Grillone. Roma: Istituto Palazzo Borromini, 
1991, V, 36; XXIII, 120; Biļķins V. Kasiodora, Jordana un einharda ziņas par aistiem, 45.–47. lpp. 
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5. att. eiropa no 5. gs.  
vidus līdz 6. gs. vidum 
(Atlas zur Geschichte, 
Bd. 1. Gotha; Leipzig: 
Geo gra phisch
Kartographische Anstalt, 
1973, S. 18–19). AISTeN 
kartē ir šī raksta autora 
iezīmēts, lai parādītu 
baltu cilšu izvietojumu 
5.–6. gadsimtā 
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Ammiāns Marcelīns37 savā hronikā “Res gestae” 
(353–378). Pēc Jordana, aisti bijuši pakļauti gotu kara
lim ermenriham, kurš to paveicis ar prātu un iespaida 
spēku (ipse prudentia et virtitute subegit), tāpat kā tas 
noticis ar skitu un ģermāņu tautām. šī tautu pakļauša
nas politika, pēc pētnieku domām, jāsaprot nevis tieši, 
bet kā minēto tautu ar gotiem noslēgtie līgumi. Aistu 
miermīlība skaidrojama ar viņu kā zemkopju nodar
bošanos, tautu staigāšanas laikā viņi savu dzīvesvietu 
nemainīja un centās bez kara sadzīvot ar citām tautām.

Gotu pakļautās teritorijas lielumu, tiem pakāpe
niski pārvietojoties no Vislas lejteces līdz Melnajai 
jūrai (5. att.), apliecina agrā dzelzs laikmeta arheo
loģiskās kultūras Austrumeiropā.38 Bez nopietnas 
avotu kritikas Gutasāgu agrāk uzskatīja par 5.–6. gs. 
notikumu atspoguļotāju, kad gotzemieši no Gotlandes 
pārceļojuši uz dienvidiem pa daugavu.39 Gotu iespaids 
Baltijas materiālajā kultūrā ir neliels, jo ievestās gotu 

37 Ammianus Marcellinus. Griechische und lateinische Quellen, IV Teil. 
Berlin: Akademie Verlag, 1992, S. 88, 458. Iespējams, ka šīs ziņas 
autors ieguvis no Plīnija (VI, 35), kurš raksta par kādu cilti – arife
jiem, kuri dzīvojot pie Rifeju kalniem, mitekļi tiem mežā, barība – 
ogas, mati kā vīriešiem, tā sievietēm skaitās negods, paradumi 
mīlīgi. Viņiem esot svētnīcas, ko nedrīkst apgānīt (Spekke A. Senie 
dzintara ceļi un Austrum-Baltijas ģeogrāfiskā atklāšana, 102. lpp.).

38  ostgoten. Lexikon des Mittelalters, Bd. VI. München: deutscher 
Taschenbuch Verlag, 2002, S. 1530–1535.

39  Nerman B. Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem 
Ost baltikum in der jüngeren Eisenzeit. Stockholm: På Akademiens 
För lag, 1929, S. 32; Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture. 
Lat viešu vēsture, 1. sēj. 1.d. Rīga: Valters un Rapa, 1938, 115. lpp. 
Jau nā kie pētījumi rāda, ka Gutasāgā attēlotie notikumi attiecas uz 
10.–11. gs., nevis uz agrāku laiku (Gutasagan. Översatt av e. Wes
sén. Stockholm: Statens historiska museum, 1983, s. 470–480). Pie 
tam Gutasāgā minētā ap 100 ha lielā nocietinājuma – Torsburgas 
izrakumi liecina nevis par tā pamešanu izceļošanas rezultātā, bet 
par apmēram 300.–1100. gadā pastāvējušu dzīvesvietu (engström J. 
torsburgen. uppsala, 1984 (AuN 6)). Literatūra par Gutasāgu 
aplūkota pētījumā: Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju 
un latviešiem. 2. labotais un papild. izd. Stokholma: ARAR, 1997, 
15.–18. lpp. 

6. att. Karolingu impērija ap 800. gadu (Atlas historyczny 
świata. Warszawa: Państwowe przedsiębiorstwo wydawnictw 
kartograficznych, 1974, s. 34–35) 
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emaljētās rotas izrādījās vietējie darinājumi. Ar gotu kultūru saistāmas dažas Latvijā 
atrastās 6. gs. loka saktas. Gotu izcelsmes vārdi latviešu valodā varētu būt – elks (alhs), 
bērns (barn), maizes klaips (klaips) u.c.40 

Nākamās ziņas par aistiem īsi sniedzis Kārļa Lielā historiogrāfs Einhards. Kārlis 
Lielais, kurš kļuva par franku karali (771) un Romas ķeizaru (800), iekarojumu rezultātā 
Franku valsti pārvērta par jauno kultūras centru un galveno politisko spēku Rietum
eiropā (6. att.). einharda darbā “Kārļa Lielā dzīve” (Vita Caroli Magni), kas uzrakstīts 
pēc 830. gada, minētas tautas, kas dzīvo gar Baltijas jūru (occidentali oceano). dienvidu 
krastu apdzīvojot slāvi un aisti un dažādas citas tautas (At litus australe Sclavi et Aisti 
et aliae diversae incolunt nationes).41 Tātad 9. gs. aistu tuvākie kaimiņi ir Baltijas slāvi, 
kas atradās uz rietumiem no aistiem, jo einhards uzskaita tautas secībā no rietumiem 
uz austrumiem. 

Anglosakšu jūrasbraucējs Vulfstans, kuģojot pa Baltijas jūru ap 890. gadu, ir ap
meklējis vienu no baltu etnosa tautām – aistus (to Estum). Bavārijas ģeogrāfs 9. gs. 
iedzīvotājus šajā apgabalā sauca par prūšiem (bruzi). Vulfstana ceļojuma apraksts radās 
Anglijas karaļa (848–899) Alfreda Lielā ierosmē un publicēts karaļa izdotajā pasaules 
hronikā. Savās piezīmēs pie orozija vēstures tulkojuma Alfreds Lielais Baltijas jūru 
sauc par Ostsæ, bet tautu uz austrumiem no dāņiem – par ostiem (Osti ða leode). ostu 
etniskā piederība neskaidra (R. ekblūms), tomēr Arnolda Kurša pētījumā apgalvots, ka 
osti esot tie paši Tacita aisti, tātad senprūši.42 

Aprakstītā aistu zeme (Estland) atradusies uz austrumiem no Vislas, kuras līcis – 
Frišjoma dēvēta par Aistu jūru (Estmere). No šejienes sākās dzintara ceļš uz dienvidiem. 
Aistu zeme raksturota kā ļoti liela, ar daudzām pilīm (burh). Katrā no tām esot vald
nieks – kungs (cyning). Zemē esot liels daudzums medus un zivju. Kungi un dižciltīgie 
(ricostan men) dzerot ķēves pienu (myran meolk), trūcīgie un vergi – medalu (medo). 
Alu (ealo) viņi nebrūvējot, jo esot pietiekamā daudzumā medalus. Aistu prasme radīt 
aukstumu gan vasarā, gan ziemā varētu liecināt par ierīkotiem ledus pagrabiem. Māk
slīgais aukstums sasaldējot šķidrumu traukos, kā arī pasargājot no trūdēšanas mirušos, 
lai tos vēlāk apbedītu. Vulfstans piemin mirušā sadedzināšanu (forbærneð) ar apģērbu 
un ieročiem. Mirušā mantas tiekot sadalītas atkarībā no dalībnieku panākumiem zirgu 
skriešanas sacensībās. šīs ziņas par aistu dzīvesveidu attiecas uz zemēm (14. gs. Pa

40 Moora H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., II Teil. Tartu: Õpetatud eesti Selts, 1938, S. 113; 
urtāns V. Latvijas iedzīvotāju sakari ar slāviem I g.t. otrajā pusē. Arheoloģija un etnogrāfija, 8. laid., 1968, 
75. lpp.; Braune W., Helm K. Gotische Grammatik. Halle/Saale: Max Niemeyer Verlag, 1952, S. 169, 171, 178; 
Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. sēj. Rīga: Avots, 1992, 121. u.c. lpp.

41 einhardi. Vita Karoli Magni. Fontes ad historiam regni Francorum aevi Karolini illustrandam. editionum .. 
curavit R. Rau, Bd. V. darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1955, p. 180. 

42 two Voyagers at the Court of King Alfred: The Ventures of Ohthere and Wulfstan together with the Description 
of Northern Europe from the Old English Orosius. ed. by N. Lund, translated by C. e. Fell. York, england: 
William Session Limited, 1984, pp. 23–25. Kādā no Vulfstana darba norakstiem Estlande vietā ir Eastlande, 
t.i., Austrumu zeme (Labuda G. Żródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów słowiańszczyzny. Warszawa: 
Państwowe Wydaw nictwo Naukowe, 1961, s. 69; ekblom R. der Volksname osti in Alfreds des Grossen 
orosiusŰbersetzung. Studia Neophilologica, vol. XIII. uppsala, 1940, S. 161–173; Schmid W. P. Baltische 
Sprachen und Völker. Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. II. Berlin; New York: W. de Gruyter, 
1976, S. 16; Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem, 26. lpp.). Sk. arī: Prussen. Lexikon des 
Mittelalters, Bd. VII. München: deutscher Taschenbuch Verlag, 2002, S. 292.
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mede, Pagude, Vārme), kas robežojās ar Vislas līci. Te atradās prūšu centrs Truso (tag. 
elblonga Polijā), kas bija ceļojuma galapunkts Vulfstana braucienā no vikingu tirdznie
cības artērijas Hedebijas. 

Ir virkne Skandināvijas vēstures avotu, kas min Latvijas teritorijas vikingu laika 
iedzīvotājus un toponīmus. Daugavas nosaukums Dyna droši konstatējams tikai 
vikingu laikā. Pirms tam daugavai antīko autoru darbos bijis cits vārds – Rubona/
Rudona, Turunti u.c., tas atkarīgs no autoru izvirzītajām hipotēzēm. daugavas grīvas 
(tuna:asu) vārds iecirsts 11. gs. Benestādes rūnakmenī Sēdermanlandē.43 daži pētnieki 
uzskata, ka daugava un tās piekrastē esošā pilsēta (apud Dunam urbs) minēta Sakša 
Gramatiķa sarakstītajā sāgu apkopojumā “dāņu diždarbi” (Saxonis Gesta Danorum), 
ko autors iestrādājis sava darba leģendām caurvītajā sākuma daļā.44 Jau tas vien, ka  
Hellesponta karalis dzīvojot šai pilsētā, izsauc šaubas, ka tā nevarēja atrasties pie dau
gavas. Sāgā minētā Duna, pēc omeljana Pricaka domām, identificējama ar donu, bet 
Hellesponts – ar jūras šaurumu pie Azovas jūras. 

daugavai (Duna) bija svarīga loma vikingu braucienos uz Austrumu zemēm, jo tā 
minēta starp eiropas lielākajām upēm skandināvu viduslaiku ģeogrāfiskajos darbos, kas 
pierakstīti 14. gadsimtā.45 Nosaukums Līvzeme (Liflandi, If:landi), kas varētu attiekties 
kā uz Vidzemi (daugavas un Gaujas lejteces apgabali), tā uz Kurzemes ziemeļdaļu, kur 
dzīvoja lībieši, sastopams Sēdermanlandes odas klints ierakstā (11. gs.) un uplandes 
Vekholmas baznīcas 11. gs. 30. gadu rūnakmenī.46 daugavas lejteces kreisajā krastā 
dzīvojošo zemgaļu teritorijas – Zemgales (Simkala) vārds ap 1040. gadu iegravēts Mēr
vallas rūnakmenī Sēdermanlandē (9. att.). Vēstīts par kādu Svenu, kurš bieži laivā ar 
bagātu kravu burājis ap Kolkasragu (tumisnis) uz Zemgali.47 Ar zemgaļu vai Sembas 

43 Vairums pētnieku vārdu tuna identificē ar daugavu (Södermanlands runinskrifter. Gr. och tolk. av e. Brate 
och e. Wessén. I Text. Stockholm, 1924, s. 90–91 (Sveriges runinskrifter, utg. av Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien, 3); Kursis A. Latvijas vietvārdi Zviedrijas rūnakmeņos. Archīvs, VIII, 1968, 
86.–87. lpp; Mugurēvičs ē. Skandinavische Geschichtsquellen des 9. bis 12. Jh. und archäologische Befunde 
auf dem Territorium Lettlands. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter. 
Stockholm: Centre for Baltic Studies, 1992, S. 125).

44 Saxonis Gesta Danorum. Recogn. et edid. J. olrik, H. Ræder. T. I. Hauniae: Apud librarios Levin & Munks
gaard, 1931, Liber primus, VI, 10. Sekojot 19. gs. izteiktajam viedoklim, ka Sakša Gramatiķa attēlotie notikumi 
Hadinga sāgā varēja risināties Līvzemē pie daugavas (Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volksstammes, 
S. 426), vairāki latviešu vēsturnieki un arheologi vēl joprojām šo teiksmu pieņem par reāli notikušu faktu. šis 
kļūdainais uzskats publicēts gan rakstīto avotu izdevumā (A. švābe), gan daugmales pils izrakumu vērtējumā 
(F. Balodis u.c.). šo uzskatu kritika dota: Pritsak o. The Origin of Rus, vol. I. old Skandinavian Sources other 
then the Sagas. Cambridge, Mass.: Harvard university Press, 1981, p. 172; Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par 
seno Latviju un latviešiem, 55. lpp. 

45 Hauksbók, udg. det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. København: Thieles Bogtrykeri, 1892–1896, s. 150; 
Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. Москва: Наука, 1986, с. 151–156. 
Par daugavas ceļa nozīmi liecina tas, ka tās krastos ir vislielākā 9.–12. gs. importa priekšmetu koncentrācija 
(Latvijas PSR arheoloģija, 171. att.). 

46 Södermanlands runinskripter, s. 30; Upplands runinskripter. Gr. och tolk. av e. Wessén och S. Jansson, III delen. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1949–1951, s. 215–218 (Sveriges runinskrifter, 8); Kursis A. 
Latvijas vietvārdi Zviedrijas rūnakmeņos, 84.–89. lpp.

47 Södermanlands runinskrifter, s. 172–175. Rūnakmeņi no Gēgstenes un Grēnstas Sēdermanlandē ir proble
mātiski, tāpēc jāšaubās, vai to ierakstos minēta Zemgale (Södermanlands runinskripter, s. 82–83, 306–311; 
Kursis A. Latvijas vietvārdi Zviedrijas rūnakmeņos, 79.–87., 94.–95. lpp.).
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vīra (simskum mani) vārdu saista 11. gs. ierakstu Sigtūnas svaru kārbā, ko ieguvis kāds 
djervs.48 

Sākot ar 9. gs. vidu, ir ziņas par kuršiem, kuru valsts (regnum) un dažas pilis (Zē
burga/Grobiņa un Apūle) minētas Brēmenes arhibīskapa Rimberta darbā par Ansgara 
dzīvi.49 Kuršu valsts, apvienojusies piecos pilsnovados (civitates), spēja iznīcināt pusi 
uzbrūkošās dāņu karaflotes un karaspēka, iegūt arī materiālās vērtības (zeltu, sudrabu). 
Taču pēc neveiksmīgas cīņas pret zviedru karali olavu kurši bija spiesti maksāt zviedriem 
kontribūciju sudrabā un dot ķīlniekus. Pēc īslandiešu vēsturnieka Snorres Sturlusona  

48 Sigtunadosan. Vikingatidens ABC. Stockholm: Statens historiska museum, 1981, s. 232; Kursis A. Ziemeļnieku 
sāgas par seno Latviju un latviešiem, 22. lpp.

49 Rimbertus. Vita Anskarii. Rec. G. Waitz. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1884, cap. 30 (Scriptores 
rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis recusi).

7. att. Kristīgās ticības izplatība eiropas ziemeļu daļā 6.–12. gs.: 1 – teritorija, kur kristīgā ticība bija pazīstama 
līdz 11. gs.; 2 – teritorija, kur kristīgā ticība izplatījās no 9. gs. līdz 11. gs.; 3 – teritorija, kur bija izplatījusies  
pareizticība; 4 – aptuvenā robeža starp Romas katoļu un grieķu ortodoksālo (pareizticīgo) baznīcu;  
5, 6 – kristīgās ticības izplatīšanas virzieni (Mugurēvičs ē. Kristīgās ticības izplatība Latvijas teritorijā 11.–12. gs. 
un katoļu baznīcas ekspansijas sākums. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1987, l. att.) 
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8. att. Baltu tautas 9. gs.–13. gs. sākumā: 1 – baltu tautas 13. gs. sākumā; 2 – baltu cilšu maksimālā izplatība  
1. g.t. pr. Kr. (Mugurēvičs ē. etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gs. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1998, 22. lpp.)

9. att. Mērvallas rūn
akmens Sēdermanlandē, 
kur iekalts teksts: 
“Sigrīda šo akmeni 
lika celt par piemiņu 
savam vīram Svenam. 
Viņš bieži laivā ar 
bagātu kravu burāja ap 
Kolkasragu (tumisnis) 
uz Zemgali (Simakala)” 
(Södermanlands  
runinskripter, I.  
Stock holm, 1924–1936, 
Sö 198; Kursis A.  
Latvijas vietvārdi 
Zviedrijas rūnakmeņos. 
Archīvs, VIII, 1968, 
80.–82. lpp.)
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ziņām Sv. olava sāgā,50 kas pierakstīta 13. gs. sākumā, taču tajā aprakstītie notikumi 
hipotētiski varētu attiekties uz 9. gs. 60. gadiem, upsalas karalis ēriks esot sev pakļāvis 
Kursu, cēlis pilis un veicis citus diždarbus (jarðborgir ok ọnnur stórvirki), kas vēl re
dzami. Kāda vieta pie Ventas minēta ap 1000. gadu uzstādītajā šonhemas rūnakmenī 
Gotlandē,51 kur tas uzcelts par piemiņu Liknatam, kurš miris Ventavā (tauþr:a:uitau).

Par skandināvu nostiprināšanos kuršu teritorijā pie Grobiņas un durbes liecina 
7.–9. gs. skandināvu kolonija, kas beidza pastāvēt kuršu militārās akcijas rezultātā. Ar
heoloģiskos izrakumos atklāti un pētīti vairāki kapulauki un apmetne. Izteikti dažādi 
minējumi par šīs kolonijas raksturu un attiecībām ar kuršiem. Vai Grobiņā dzīvojošie 
zviedri un gotlandieši bija zemkopji vai tirgotāji, vēl nav izšķirts jautājums. Pastāvējusi 
arī vietējo iedzīvotāju apdzīvotība, jo atklāts kuršu 5.–13./14. gs. kapulauks.52

Egila sāga, kas stāsta par 10. gs. notikumiem Kursā, pierakstīta 13. gs. sākumā, 
sniedz bagātīgu informāciju par kuršu un zviedru attiecībām (miera slēgšanu, tirgoša
nos, sirojumiem, ieroču pielietojumu u.c.). Aprakstītas kādas ar mietu žogu (skίðgarð) 
aizsargātas kuršu sētas ēkas, kas aptuveni atbilst izrakumos Sabilē un Talsos pētītajiem 
objektiem.53 

Par kuršu un skandināvu attiecībām 11. gs. stāstīts Magnusa Labā un Haralda Si-
gurdarsona sāgās,54 kur izteiktas bažas par vendu, kuršu (Kúrum) uzbrukumiem dāņu 
zemē un aizsardzības organizēšanu pret vendiem, arī kuršiem (svá Kúrir) un citiem 
Austrumu ceļā. Iebrukumi bijuši bieži, jo dānijas aizstāvis Hakons ar kaujas kuģiem 
izbraucis kā ziemā, tā vasarā. Tas liecina, ka kurši 11. gs. otrajā pusē no aizsardzības 
cīņām pret skandināviem bija pārgājuši uz sirojumiem viņu zemē.

šajā laikā parādās pirmās ziņas par mēģinājumiem izplatīt kristīgo ticību Kurzemē. 
Par to raksta Brēmenes Ādams savā Hamburgas baznīcas vēsturē.55 Ziņas par kuršiem 

50 Heimskringla. Nóregs konunga sọgur af Snorri Sturluson. ed. F. Jónsson. København: S. L. Møllers Bogtryk
keri, 1893–1900, cap. 80. Literatūrā ir apšaubīti tik lieli ērika panākumi, t.sk. Kursas pakļaušana (Biļķins V. 
Kursa un kuršu cīņas. Lincoln: Pilskalns, 1967, 13.–14. lpp.). Pārbaudes izrakumos un savrupatradumos 
Zlēkās – Priednieku apmetnē un Ventas krastā – iegūtas vikingu laika senlietas liecina par īslaicīgu skandi
nāvu koloniju. Pabērzkalns ticis pārveidots par nocietinājumu (Mugurēvičs ē. Kurlands Siedlungsplätze in 
frühgeschichtlicher Zeit. Archaeologia Baltica, 2. Vilnius, 1997, S. 88, Abb. 4). 

51 Gotlands runinskrifter. Gr. och tolk. av S. Jansson och e. Wessén. Stockholm: Almqvist & Wiksell Internatio
nal, 1962, s. 268–271 (Sveriges runinskrifter, 11); Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи. 
Москва: Наука, 1977, с. 66.

52 Nerman B. Grobin-Seeburg: Ausgrabungen und Funde. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1958; Petrenko V., 
urtāns J. the Archaeological Monuments of Grobiņa. Riga; Stockholm: Statens historiska museum,  
1995.

53 egils saga. ĺslendinga sögur. Fyrsta bindi. Ritstjórar B. Halldórsson, J. Torfason, S. Tómasson, Ö. Thorsson. 
Reykjavίk: Svart á hvίtu, 1987, s. 422–435; Mugurēvičs ē. Kurlands Siedlungsplätze in frühgeschichtlicher 
Zeit, S. 89–91.

54 Heimskringla, k. 23, 48; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина ХI–
середина ХIII в.). Москва: Ладомир, 2000, с. 85–87, 113–116; Pāvulāns V. Latvijas tautību kuģniecība agrā 
feodālisma laikmetā. Feodālisms Baltijas reģionā. Rīga: LVu, 1985, 30. lpp. 

55 Magistri Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificium. editio tertia, rec. B. Schmeidler. 
Hannoverae et Lipsiae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1917, cap. XVI–XVIII (Scriptores rerum Germani
carum); Spekke A. Brēmenes ādamu lasot ar latviešu tautas vēsturnieka acīm. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, Nr. 1, 1937, 48.–54. lpp. 
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ādams ieguvis no Rimberta hronikas un dānijas karaļa Svena estridsena pirms viņa 
nāves 1076. gadā. Kurzemi (Churland) hronists uztver kā salu Baltijas jūrā (Mare Balti-
cum), kur dzīvojot elkdievībai (ydolatriae cultum) nodevusies visnežēlīgākā cilts (gens 
crudelissima). Tur esot daudz zelta, vislabākie zirgi. Visas to mājas pilnas ar pareģiem 
un burvjiem (auguribus atque nigromanticis), kuri ietērpti mūka apģērbā. No visas pa
saules viņiem (kā gaišreģiem?) prasot atbildes, īpaši grieķi un spāņi. Līdzību ar mūku 
apģērbu varēja izsaukt kuršu garās virsdrēbes. Atceroties iepriekš minētās ziņas par 
kuršu aktivitātēm pret dāņiem, var saprast viņu negatīvo raksturojumu. Tālāk hronists 
raksta: “Tur tagad ierīkota viena baznīca (facta est ecclesia) ar kāda tirgotāja centību, ko 
ar dāvanām pamudinājis dānijas karalis.”56

Nesdams jaunas garīgās strāvas, kristiānisms baltu tautām tuvojās no divām 
pusēm: no rietumiem ar skandināvu starpniecību, no austrumiem – ar Krievzemes 
līdzdalību (7. att.). Zviedri un dāņi ar kristīgo ticību bija pazīstami kopš misionāra 
Ansgara darbības 9. gs., taču kristiānisms pie viņiem īsti nostiprinājās 11. gs.–12. gs. 
sākumā, kad jau bija notikusi šķelšanās starp rietumu (Romas katoļu) un austrumu 
(Bizantijas pareizticīgo) baznīcu. Skandināvija skaitījās pie Hamburgas–Brēmenes ar
hibīskapijas līdz 1104. gadam, kad par dānijas karaļvalsts reliģisko centru kļuva Lundas 
arhibīskapija, kurai bija galvenā loma arī attiecībā uz Zviedriju. 

Pēc lielās tautu staigāšanas baltu cilšu teritorija bija sašķelta. Slāvu spiediena re
zultātā daļa austrumbaltu pārvietojās uz pašreizējo Latvijas teritorijas austrumu daļu, 
kas atspoguļojas arheoloģisko pieminekļu straujā pieaugumā. Austrumslāvi – kriviči, 
vjatiči, radimiči, dregoviči kolonizēja tās baltu zemes, kas atradās uz austrumiem no 
pašreizējās Latvijas un Lietuvas. Veidojās etniski jaukta teritorija ar atsevišķām austrum
baltu apdzīvotām vietām, starp kurām 11.–12. gs. bija goļādu (Голяди) zeme uz dien
vidrietumiem no Maskavas (8. att.). Prūšiem radniecīgie jātvingi 10.–11. gs. pieminēti 
sakarā ar to cīņām pret krievu un poļu kņaziem, kuri viņu zemi pakāpeniski pakļāva. 
Prūšus (brusi) kā Polijas valsts kaimiņus atzīmē kāds ebreju izcelsmes ceļotājs Ibrāhīms 
ibn Jakubs, kurš apmeklēja rietumslāvus 966. vai 972. gadā. Mazliet vēlāk Kvēdlin
burgas annālēs (1009) pirmoreiz minēta Lietuva (Lituae) kā Krievijai kaimiņos esoša  
zeme.57 

56 Pagaidām nav izdevies noskaidrot to vietu Kurzemē, kur bijusi šī dāņu celtā baznīca, zināms tikai, ka Ziemeļ
kurzemē dzīvojošie Baltijas somi sāka atmest mirušo sadedzināšanu un pārgāja uz skeletkapiem. Sastop 
apbedījumus ar mirušo sakrustotām rokām, iegūti vairāki krustiņveida piekariņi. Tomēr apbedījumu orien
tācija un mirušajiem līdzi dotās piedevas neatbilst kristīgās ticības dogmām (Mugurēvičs ē. Kristīgās ticības 
izplatība Latvijas teritorijā 11.–12. gs. un katoļu baznīcas ekspansijas sākums. Latvijas PSR Zinātņu Akadē-
mijas Vēstis, Nr. 5, 1987, 10.–27. lpp.). Tā kā baznīca nav minēta tālaika dokumentos, tiek izteiktas šaubas, 
vai šāda baznīca Kurzemē vispār tikusi uzcelta (Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem,  
33.–35. lpp.).

57 Seipel A. Rerum Normannicarum. Fontes arabici. osloae: A. W. Brøgger, 1928, p. 20; Nalepa J. Jaćwięgowie, 
s. 11–18; Mugurēvičs ē. etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gs. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1998, 19. lpp.; Sedovs V. Balti senatnē, 133. lpp.; Annales Qued
linburgenses. Monumenta Germaniae Historica, T. III. Hannover, 1839, p. 80; Ivinskis Z. Lietuvos istorijos 
šaltiniai. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, III. Klaipėda: [Klaipėdos universiteto leidykla], 1995,  
p. 105.
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Par arābu tirgotāju ierašanos baltu zemēs nav tiešu rakstīto avotu ziņu, tāpēc jā
domā, ka arābu nauda – dirhēmi pie mums nonākuši ar citu tautu starpniecību. Par 
dzintara ieguvi Baltijas jūrā stāsta Horezmā dzimušais enciklopēdists Birunī. Arābu 
ģeogrāfa Idrīsī sarakstītajā grāmatā “ģeogrāfija” un sastādītajās kartēs atrodami 
vietvārdi, kuri tiek saistīti ar noteiktām vietām Baltijā. Zviedru valodnieks Rihards ek
blūms identificēja vairākus Idrīsī minētos vietvārdus: Medsūnu (mdswna) ar Mežotni, 
Sūnū ar Alsungu u.c.58 

Ar senkrievu Lavrentija hronikas starpniecību līdz mums ir nonākušas t.s. Pa
gājušo gadu vēsturē apkopotās 11. gs. otrās puses un 12. gs. sākuma ziņas par Baltijas 
tautām – prūšiem, lietuvjiem, zemgaļiem, kuršiem, lībiešiem un latgaļiem, ar norādi, 
ka katrai no tām ir sava valoda. Taču to tautu secīgajā uzskaitījumā, kuras Krievzemei 
maksā meslus, tajā vietā, kur iepriekš bija minēti latgaļi (лђтьгола), ierakstīts нерома. 
Hronists ar vārdu neroma varēja apzīmēt gan latgaļus, gan uz austrumiem no tiem vēl 
slāvu neasimilētos Hērodota Neuridā minētos austrumbaltus, kas pēc apbedīšanas tra
dīcijām uzrāda līdzību ar latgaļiem.59

Turpmāko notikumu savstarpējās sakarības izpratnei jāņem vērā, ka līdz ar krievu 
meslu atkarību Latvijas teritorijas austrumu daļā sāka izplatīties no Bizantijas pārņemtā 
pareizticība. 12.–13. gs. Baltijā sadūrās krievu un vācu intereses, kuras plaši aprakstītas 
13.–14. gs. hronikās un attiecas uz Livonijas periodu.

58 ekblom R. Idrisī und die ortsnamen der ostseeländer. Namn och bygd. utg. av J. Sahlgren. Nittonde årgången, 
1931, s. 17; Spekke A. The Baltic Sea in Ancient Maps, pp. 15–22; Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures 
avoti (līdz 1800. gadam). Rīga: Zvaigzne, 1992, 19. lpp.

59 Лаврентьевская летопись. Полное собрание русских летописей, т. 1. Москва: Изд. Восточной 
литературы, 1962, с. 3, 11; Сергеева З. М. Культурно-экономические связи западно-русских земель с 
Прибалтикой в 10–13 вв. Автореф. диcc. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Москва, 1980, с. 6–14; 
Mugurēvičs ē. Rakstītie avoti un arheoloģijas materiāli par latgaļu senāko vēsturi. Baltu filoloģija, V. Rīga: Lu, 
1995, 7.–12. lpp.
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Akmens laikmets 
(10 500.–1800. g. pr. Kr.)1

Teorētiski iespējams, ka Latvijas teritorija bijusi apdzīvota arī siltajā periodā 
pirms pēdējā apledojuma, tomēr līdz šim nekādas liecības par to nav iegūtas. Senā
kās liecības par cilvēka klātbūtni attiecas uz pēdējā leduslaikmeta noslēguma posmu. 
Pēc arheoloģiskās periodizācijas tā ir senākā akmens laikmeta jeb paleolīta izskaņa 
(10 500.–9000. g. pr. Kr.). 

Latvijas teritorijā, tāpat kā pārējā Ziemeļeiropas līdzenumā, kuru pēc ledāja atkāp
šanās klāja tundras veģetācija, pirmie iedzīvotāji ieklejoja, sekojot savam galvenajam 
medību objektam – ziemeļbriežu bariem. Senākās apmetnes ierīkotas pie lielajām 

1 šajā rakstā dotā akmens laikmeta periodu hronoloģija izstrādāta pēc kalibrētajiem radioaktīvā oglekļa (14C) 
datējumiem. Norādītie gadskaitļi par vairākiem gadsimtiem atšķiras no agrākās publikācijās dotajiem, jo  
iepriekš tika izmantota uz nekalibrētajiem datējumiem balstīta hronoloģiskā shēma (tabulu ar abu hronolo
ģiju salīdzinājumu sk.: Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 10. lpp.).
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upju ielejām: Salaspils Laukskolas apmetne daugavas lejtecē, Ziedoņskolas apmetne  
Lielupes krastā (1. att.). Medībām visizdevīgākās vietas bija brasli, kur ziemeļbrieži 
šķērsoja upes, un tuvu šādām vietām ieceļotāji uzcēla savus slieteņiem līdzīgos  
mājokļus.2

Mūsdienu Latvijas teritorija ir paleolīta laika apdzīvotības tālākā ziemeļu robeža 
Baltijas jūras austrumu krastā. (Igaunijā līdz šim nav atrastas liecības par paleolīta 
iedzī votājiem.)

Senākais ar radioaktīvā oglekļa (14C) metodi datētais priekšmets ir t.s. Lingbi tipa 
raga cirvis, kas atrasts Zaņā Kurzemes dienvidrietumos. Tā vecums: 10 500.–10 047. g. 
pr. Kr.3 No ziemeļbrieža raga, domājams, darinātas arī šim laikam raksturīgās harpūnas 
ar retiem zobiem.4 uz vēlo paleolītu attiecināmi arī krama priekšmeti, kas analogi citur 
Ziemeļeiropā atrastajiem vēlā paleolīta priekšmetiem: asimetriski bultu gali ar kājiņu5 
un citi darbarīki, kurus izgatavoja no garām krama šķilām. Rīki darināti no labas kva
litātes, viegli apstrādājama krama, ko atveda no mūsdienu Lietuvas dienviddaļas un 
citām attālākām teritorijām.6 

Ziemeļbriežu mednieku dzīvesveids Latvijas teritorijā varēja turpināties tikai 
tik ilgi, kamēr reģionā valdīja subarktiski klimatiskie apstākļi. Klimatam mainoties, 
ziemeļbrieži izmira vai aizceļoja tālāk uz ziemeļiem, bet cilvēki pielāgojās jaunajiem 
apstākļiem. 

Pēc leduslaikmeta iestājoties siltākam klimatam, Ziemeļeiropas tundras klajumi  
aizauga ar mežu. Pilnībā izmainījās augu un dzīvnieku valsts, un arī šī reģiona iedzīvo
tāju dzīvesveidam bija radikāli jāmainās atbilstoši jaunajiem apstākļiem. šīs visaptve
rošās pārmaiņas iezīmē vidējā akmens laikmeta jeb mezolīta (9000.–5400. g. pr. Kr.) 
sākumu. 

Mezolīts aptver salīdzinoši garu Latvijas aizvēstures posmu – apmēram 3,5 gadu 
tūkstošus. daudzviet eiropā par kultūras attīstību šajā periodā arheologi var spriest 
galvenokārt pēc krama apstrādes tehnikas un izgatavoto rīku formām, toties Aus
trumbaltijā, pateicoties labvēlīgiem materiāla saglabāšanās apstākļiem, iegūts arī plašs 
kaula un raga priekšmetu klāsts, bez tam arī atsevišķi koka rīki. Turklāt pie Burtnieku 
ezera atklāta un izpētīta Ziemeļeiropā plašākā mezolīta apbedījumu vieta – Zvejnieku  
kapulauks. 

Agrajā mezolītā (9000.–8300. g. pr. Kr.), kas atbilst preboreālajam klimatiskajam 
periodam, Latvijas teritoriju klāja bērzu un priežu meži.7 šajā laikā pirmoreiz iezīmējas 
tendence, kas saglabājās līdz pat akmens laikmeta beigām, ka dzīvesvietas koncentrējas 
pie ezeriem, it īpaši lielajos ezeru baseinos, kur pieejamas ļoti bagātīgas pārtikas resursu 

2 Zagorska I. Vēlā paleolīta beigas. 8500.–7600. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr.–1200. g. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 23.–32., 35. lpp.

3 Zagorska I. Jauna liecība par ziemeļbriežu medniekiem Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2010, 
110. lpp.

4 Zagorska I. Vēlā paleolīta beigas, 35. lpp., 10. att.
5 Zagorska I. Vēlā paleolīta krama kātveida bultu gali Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 181.–

190. lpp.
6 Zagorska I. Vēlā paleolīta beigas, 32., 34, 37. lpp., 9., 11. att.
7 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija. Rīga: Latvijas universitāte, 

2001, 55. lpp.
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koncentrācijas (Zvejnieku II apmetne Burtnieku ezera krastā,8 Sūļagala apmetne pie 
Lubāna ezera9). 

šī laika faunu raksturo nomedīto dzīvnieku kaulu atradumi apmetnēs. dominē 
ziemeļu skujkoku mežu raksturīgākā lielā zīdītāja – aļņa – kauli, samērā bieži pārstāvēts 
bebrs.10 Savācējsaimniecībā11 ļoti nozīmīga bija arī zveja ezeros un upēs, ko atspoguļo 
apmetņu kultūrslānī atrastais zivju kaulu materiāls.12 

Agrajā mezolītā pastāvēja tālie sakari starp kopienām, kas ļāva iegūt Latvijas teri
torijā trūkstošo materiālu – labas kvalitātes kramu, no kura izgatavoja šim laikposmam 
raksturīgos garos, simetriskos bultu galus.13 No dzīvnieku kauliem savukārt darināja 
lielākus medību ieročus (platzobainas harpūnas ar pretēji vērstu zobu pamatnē, adat
veida bultas) un zvejas inventāru (zivju šķēpus ar trīsstūrainu griezumu un robotām 
malām, salikto makšķerāķu detaļas).14 šķēpu un citu rīku izgatavošanai plaši izmantoja 

 8 Zagorska I. Mezolīts. 7600.–4500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas vēstu
res institūta apgāds, 2001, 43. lpp.

 9 Лозе И. А. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит. Рига: 
Зинатне, 1988, c. 13–17.

10 Zagorska I. Mezolīts, 45. lpp., 1. tab.
11 Saimniecība, kas balstās uz pārtikas ieguvi no savvaļas augiem un dzīvniekiem.
12 Zagorska I. Mezolīts, 48. lpp., 2. tab.
13 Turpat, 44. lpp., 17. att.
14 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia. Acta Archaeologica, vol. 63, 1992, pp. 106–107, figs. 8–9; Zagorska I. 

Mezolīts, 45.–46. lpp.

1. att. Rakstā pieminētie akmens laikmeta pieminekļi. Karti sastādījis Valdis Bērziņš
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aļņa stobrkaulus, no tiem vispirms atšķeļot garenas sloksnes, kuras tālāk apstrādāja, 
izveidojot vajadzīgo rīka formu.15 šajā laikā parādās arī rīki, kuros apvienota kaula 
un krama apstrādes tehnika: kaula šķēpi un bultas ar gropēm sānos, kurās iestiprināja 
krama asmenīšus.16

Vidējā mezolītā (8300.–6000. g. pr. Kr.) turpinājās apdzīvotība Zvejnieku II 
apmetnē, kas devusi plašu informāciju par materiālo kultūru un dzīvesveidu šajā pe
riodā. šī laikposma apmetnes pētītas arī Rietumlatvijā, užavas apkārtnē (Vendzavas,17 
Celmi18). Klimats šajā laikposmā kļuva arvien siltāks (boreālais klimatiskais periods, 
atlantiskā perioda sākums),19 un attiecīgi mainījās mežu sastāvs: perioda sākumā do
minēja priede, bet to pakāpeniski nomainīja platlapji.20 Savukārt starp vidējā mezolītā 
medītajiem zvēriem joprojām dominē alnis un bebrs, tomēr lielāks īpatsvars nekā  
iepriekš ir meža cūkas kauliem.21 droši zināms, ka šajā laikā izmantoja intensīvas zvejas 
metodes. Piemēram, Vendzavu apmetnē lielākā daudzumā savākti arī sīko zivju kauli, 
kas liecina, ka zvejā lietoti tīkli vai murdi.22 

Iespējams, ka tieši šajā laikā Latvijas teritorijas iedzīvotāji kļuva par izteiktiem 
vietsēžiem, ierīkojot pastāvīgas apmetnes un paļaujoties galvenokārt uz lokālajiem 
pārtikas un nepārtikas resursiem. Tādējādi varētu skaidrot to, ka apsīka tālie sakari 
un ievestā labas kvalitātes krama vietā tika izmantots galvenokārt vietējais krams, 
no kura grūtāk izgatavot noteiktas formas rīkus. šī laika iedzīvotāji tomēr prata ļoti 
racionāli apstrādāt tiem pieejamo krama izejmateriālu. Nevis skaldot, bet gan iz
mantojot daudz sarežģītāko t.s. atspiešanas tehniku, viņi no krama gabaliem ieguva 
sīkas, bet regulāras šķilas, kuras galvenokārt izmantoja kā kaula ieročos iestiprinātus 
asmenīšus.23 Starp kaula rīkiem vidējam mezolītam īpaši raksturīgi ir vienpusīgi zoboti 
šķēpi, kurus izmantoja zivju duršanai. Atrasti arī šķēpi ar platiem, knābjveida zobiem, 
adatveida bultu gali un bultu gali ar konisku smaili.24 Kokapstrādei lietoja trīsdaļīgus 
darbarīkus: koka kātā iestiprināja raga “starplocekli”, kurā savukārt ievietoja akmens  
asmeni.25

15 davida e., Zagorska I. Zvejnieku mezolīta apmetne un kapulauks eiropas kontekstā: kaula un raga industrijas 
tehniskās izpētes pirmie rezultāti. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2004, 19.–21. lpp.

16 Zagorska I. Mezolīts, 45. lpp.
17 Grasis N. A Mesolithic dwelling: evidence interpreting from the užavas Celmi site in Latvia. Archaeologia 

Baltica, vol. 13, 2010, pp. 58–68.
18 Bērziņš V. Mezolīta apmetne užavas Vendzavās. Ventspils muzeja raksti, 2. sēj. Rīga: Lu žurnāla “Latvijas 

Vēsture” fonds, 2002, 29.–43. lpp.
19 Heikkilä M., Seppä H. Holocene climate dynamics in Latvia, eastern Baltic region: a pollenbased summer 

temperature reconstruction and regional comparison. Boreas, vol. 10, 2010, p. 6, fig. 4. 
20 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija, 55. lpp.
21 Zagorska I. Mezolīts, 45. lpp., 1. tab.
22 Leuga L. Vendzavu apmetnes 2000. gada izrakumos iegūto dzīvnieku kaulu analīze. Ventspils muzeja raksti, 

2. sēj. Rīga: Lu žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2002, 44.–47. lpp.
23 Vankina L. The Collection of Stone Age Bone and Antler Artefacts from Lake Lubāna: catalogue. Rīga: N.I.M.S., 

1999, pp. 79–81, fig. XXVIII: 1, 2, 3, 5, 10.
24 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, p. 106, 108, figs. 8, 10.
25 Vankina L. Par dažiem akmens laikmeta raga rīkiem Latvijas teritorijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis, Nr. 4, 1984, 91., 95. lpp., 4. att.: 1–5, 5. att.: 8.
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Pamatojoties uz kopējām iezīmēm kaula un krama inventārā, Latvijas agrā un vi
dējā mezolīta materiālu pieskaita pie Kundas kultūras areāla, kas aptver visu Austrum
baltiju (kultūra nosaukta pēc apmetnes Ziemeļigaunijā).26

Vēlajā mezolītā (6000.–5400. g. pr. Kr.), spriežot pēc kaulu paliekām apmetnēs, vis
svarīgākais medību objekts vairs nebija alnis, bet gan platlapju mežu iemītnieks – meža 
cūka. Medīti arī staltbrieži, stirnas, tauri, savvaļas zirgi, bebri, lāči un tādi kažokzvēri 
kā caunas un āpši.27 

Vēlā mezolīta dzīvesvietās (osas, Zvidzes apmetnē Lubāna zemienē, Zvejnieku II 
apmetnē) krama rīku atrasts ļoti maz, toties plaši pārstāvēts kaula inventārs. Visbiežāk 

26  Zagorska I. Mezolīts, 57.–59. lpp., 30. att.
27  Turpat, 45. lpp., 1. tab.

2. att. Zvejnieku kapulauks. 57. kaps (vēlais 
mezolīts, 5750.–5640. g. pr. Kr.) un daļa no 
tajā atrastā inventāra: 1 – kaula zizlis aļņa 
galvas formā, 2 – kaula šķēps. Kapā atrasti 
arī dzīvnieku zobu piekariņi lielā skaitā 
(Zagorska I. Radiocarbon chronology of the 
Zvejnieki burials. Back to the Origin: New 
Research in the Mesolithic–Neolithic Zvejnieki 
Cemetery and Environment, Northern Latvia. 
ed. by L. Larsson, I. Zagorska. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International, 2006, 
p. 96, fig. 3)
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sastopamās rīku formas atšķiras no Kundas kultūrai raksturīgajām. Tā vēlajā mezolītā 
dominē šķēpu gali ar simetriskām atkarpēm, šķēpu gali ar vienu zobu smailē, lapasveida 
šķēpu gali un bultas.28 Vēlā mezolīta slāņos osas apmetnē Lubāna zemienē saglabāju
šies arī daži koka priekšmeti: ragavu sliece, riekstu dauzāmās vālītes un koka vāle.29 

Jāatzīmē, ka daļa mezolīta laika kaula medību ieroču un darbarīki ir ornamentēti. 
Visbiežāk uz šķēpu un bultu galiem un dunčiem izveidots ģeometrisks ornaments, kas 
sastāv no punktiem un līnijām. Atsevišķos gadījumos šādā tehnikā izveidoti cilvēku vai 
dzīvnieku attēli.30 

eiropas arheologu vidū ļoti plaši pazīstams ir Zvejnieku kapulauks Burtnieku ezera 
krastā, kur atklāts liels skaits vidējā un vēlā mezolīta apbedījumu (bez tam arī neolīta 
un atsevišķi vēlāku laiku kapi, kopskaitā izpētīti 329 apbedījumi). Raksturīga mezolīta 
tradīcija ir mirušā apkaisīšana ar okeru – sarkano dzelzs oksīdu (hematītu), kas varēja 
simbolizēt asinis kā dzīvības nesēju vai uguns siltumu.31 dažkārt kapā lika kaula, krama 
vai akmens ieročus un darbarīkus, bet visbiežāk sastopami dzīvnieku zobu piekariņi, ar 
kuriem atsevišķos gadījumos bagātīgi izrotāts mirušā tērps (2. att.).32

Pēdējos gados Zvejnieku kapulaukā iegūto cilvēku kaulu materiālu, kā arī apbedī
šanas veidu un kapa inventāru plaši analizējuši Latvijas un ārvalstu pētnieki. Rezultātā 
iegūts daudz jaunu datu par mezolīta iedzīvotājiem. Piemēram, pamatojoties uz cilvēku 
kaulu oglekļa (13C) un slāpekļa (15N) izotopu analīzi, secināts, ka mezolīta iedzīvotāji 
uzturā ļoti daudz lietojuši zivis.33 Savukārt, izpētot mirušo zobu stāvokli, konstatēts, ka 
jau mezolītā samērā izplatīts bija kariess. Tā ir medniekiem–vācējiem netipiska kaite un 
šajā gadījumā, iespējams, atspoguļo medus lietošanu uzturā.34 Kapos atrasto dzīvnieku 
zobu piekariņu detalizēta analīze devusi skaidrāku izpratni par to izgatavošanas meto
dēm un izmantojumu rotu sastāvā un apģērba rotāšanā.35

Rietumlatvijā Vendzavu apmetnes teritorijā atklātais vīrieša apbedījums, visti
camāk, attiecināms uz vidējo mezolītu. šajā gadījumā mirušais guldīts uz vēdera, ar 

28 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, p. 106, 109, figs. 8, 11; Zagorska I. Mezolīts, 63. lpp.
29 Zagorska I. Mezolīts, 61.–62. lpp., 34. att.
30 Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā. Rīga: Zinātne, 1983, 23., 24., 28., 30., 36., 38., 43., 46. lpp., 1., 

2., 4., 5., 10., 11., 15., 16. att. 
31 Zagorska I. Mezolīts, 67. lpp.
32 Zagorskis F. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. Rīga: Zinātne, 1987; Zagorska I. Radiocarbon chronology 

of the Zvejnieki burials. Back to the Origin: New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cemetery and 
Environment, Northern Latvia. ed. by L. Larsson, I. Zagorska. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
2006, pp. 91–113.

33 eriksson G., Lõugas L., Zagorska I. Stone Age hunterfishergatherers at Zvejnieki, northern Latvia: radio
carbon, stable isotope and archaeozoological data. Before Farming, vol. 1, 2003, p. 15. Pieejams: http://www.
waspress.co.uk/journals/beforefarming (skatīts 04.02.2012.).

34 Palubeckaitė Ž., Jankauskas R. dental status of the Zvejnieki sample as a reflection of early ontogenesis and 
activities in adulthood. Back to the Origin: New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cemetery and 
Environment, Northern Latvia. ed. by L. Larsson, I. Zagorska. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
2006, pp. 177–179.

35 david L. Technical behaviours in the Mesolithic (9th–8th millennium cal. BC). The contribution of the bone 
industry from domestic and funerary contexts. Back to the Origin: New Research in the Mesolithic-Neolithic 
Zvejnieki Cemetery and Environment, Northern Latvia. ed. by L. Larsson, I. Zagorska. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International, 2006, pp. 248–251; Larsson L. A tooth for a tooth. Tooth ornaments from the graves at 
the cemeteries of Zvejnieki. Back to the Origin, pp. 253–287. 
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3. att. osas apmetne. Agrā neolīta keramika: 
ovāla bļodiņa, smaildibena pods (Zagorskis F. 
Agrais neolīta laikmets Latvijas austrumdaļā. 
Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 4, 
1973, 58. lpp., 1. att.)

4. att. eksperiments ar produktu vārīšanu, izmantojot neolīta laika māla poda repliku (trauku 
darinājusi keramikas speciāliste Baiba dumpe). Valda Bērziņa foto
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nedabiskā stāvoklī saliektām kājām (pārgrieztas cīpslas?), apsegts ar mizām vai citu 
organisko materiālu, no kā palikuši tikai tumši laukumi.36

Lubāna zemienes apmetnēs osā un Zvidzē mezolīta arheoloģiskos slāņus pārsedz 
slāņi, kuros bez kaula, akmens un krama rīkiem atrodamas arī māla trauku lauskas. 
Pateicoties virknei radioaktīvā oglekļa datējumu, noskaidrots, ka šie senākie keramiku 
saturošie slāņi attiecināmi uz 6. g. t. pr. Kr. vidu.37 Tas ir neolīta (5400.–1800. g. 
pr. Kr.) jeb jaunākā akmens laikmeta sākums. Attiecībā uz Latvijas teritoriju ar terminu 
“neolīts” apzīmē akmens laikmeta beigu posmu, kad lietošanā bija keramika. 

Keramikas izgatavošanas prasme Latvijas teritoriju acīmredzot sasniedza no aus
trumiem – no mūsdienu Krievijas teritorijas, kur tā parādījās agrāk.38 Jaunieviestā 
keramikas tehnika senajiem medniekiem–zvejniekiem bija nozīmīga pirmām kārtām, 
lai izgatavotu vārāmos traukus (nevis, piemēram, produktu uzglabāšanai vai transpor
tēšanai). Līdzīgi kā kaimiņu reģionos, senākie māla trauki Latvijas teritorijā ir samērā 
liela izmēra podi ar smailu dibenu (3. att.).39 šiem podiem raksturīgs apkvēpums uz 
ārējās virsmas un piedegums uz iekšējās, tātad tie lietoti produktu vārīšanai uz uguns. 
Turklāt eksperimenti ar produktu vārīšanu ļauj secināt, ka smaildibena pods visefek
tīvāk izmantojams, nevis novietojot to uz akmeņiem un uguni kurot zem tā (kā tas 
dažkārt attēlots grāmatu ilustrācijās), bet gan trauka smailo dibenu nedaudz iedziļinot 
pavarda smiltīs vai oglēs un uguni kurot ap to (4. att.).40 

Austrumbaltijas senākajai keramikai raksturīga vēl otra trauku forma: ovālas bļodi
ņas, kas kalpoja kā tauku lampiņas (3. att.).41

Latvijas austrumdaļas senāko (agrā neolīta) keramiku pieņemts apzīmēt par “osas 
tipa keramiku” pēc pirmās apmetnes, kur pirmoreiz konstatēts nesajaukts agrā neolīta 
kultūrslānis.42 Jāatzīmē, ka ļoti līdzīga keramika šajā laikā parādās arī mūsdienu Igau
nijas un Lietuvas teritorijā, kā arī Krievijas Kaļiņingradas un Ļeņingradas apgabalā 
un Baltkrievijas ziemeļdaļā. šī lielā kultūras areāla apzīmēšanai lieto terminu “Narvas 
kultūra”.43 Laikā, kad ieviesās keramikas tehnoloģija, kaula un raga darbarīku klāsts 
tomēr saglabāja iepriekšējam periodam raksturīgās iezīmes, liecinot par kultūras kon
tinuitāti.44

Līdz šim nav iegūti nekādi dati par neolīta sākumposmu Rietumlatvijā. daļēji to 
var skaidrot ar jūras līmeņa izmaiņām: šajā laikposmā Latvijas piekrastē jūras līmenis 

36 Bērziņš V. Mezolīta apmetne užavas Vendzavās, 33.–34. lpp., 4. att.
37 Лозе И. А. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит, c. 101, 

табл. 16.
38 Piezonka H. Neue AMSdaten zur frühneolithischen Keramikentwicklung in der nordosteuropäischen Wal

dzone. Estonian Journal of Archaeology, vol. 12, no. 2, 2008, p. 106.
39 dumpe B. Agrā neolīta keramikas rekonstrukcijas. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 

2004.–2006. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2007, 31.–33., 40. lpp., 3.–4. att., 5. att.: 1–3, 10. att.: 
4–5.

40 Bērziņš V., dumpe B. ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2005, 5.–22. lpp.

41 dumpe B. Agrā neolīta keramikas rekonstrukcijas, 33., 40. lpp., 5. att.: 4–9, 10. att.: 1–3.
42 Zagorskis F. Agrais neolīta laikmets Latvijas austrumdaļā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 4, 1973, 

56.–69. lpp.
43 Sk., piem.: Girininkas A. Baltų kultūros ištakos. Vilnius: Savastis, 1994, attēls priekšējā vāka iekšpusē. 
44 Zagorska I. The Mesolithic in Latvia, pp. 114–115.
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bija zemāks nekā mūsdienās, tātad apmetnes toreizējā piejūras joslā mūsdienās jāmeklē 
jūras dibenā vai upju ieleju un piejūras purvu dziļākajos slāņos.

Neolīta sākums atbilst pēcleduslaikmeta vissiltākajam posmam, kad vasarās vi
dējā gaisa temperatūra bija pat 3o augstāka nekā mūsdienās.45 Tas ir platlapju mežu 
maksimālās izplatības laiks.46 Iztiku iedzīvotāji joprojām guva no medībām, zvejas un 
savvaļas augu vākšanas.

Ap 4100. g. pr. Kr. būtiski izmainījās iedzīvotāju materiālā kultūra. šajā laikā visā 
Latvijas teritorijā parādījās t.s. tipiskā ķemmes un bedrīšu keramika, kas iezīmē vidējā 
neolīta sākumu un ir spilgts pretstats agrā neolīta keramikai. šajā keramikas tradīcijā 
darinātie trauki ir ar apaļu dibenu, māla masai piejaukti zvirgzdi (nevis organiski mate
riāli, kā tas ir senākajā keramikā), turklāt trauku virsma blīvi nosegta ar ļoti standarti
zētu ornamentu, kur mijas horizontālas dziļu bedrīšu un ķemmes iespiedumu joslas.47 
Savukārt šim laikam atbilstošie kapi Zvejnieku kapulaukā liecina par savdabīgām ap
bedīšanas tradīcijām: mirušajam uz acīm likti dzintara riņķi un ripas, bet seja klāta ar 
māla “masku”.48 

Tipiskā ķemmes un bedrīšu keramika šajā laikā parādās arī mūsdienu Igaunijas te
ritorijā un Lietuvas ziemeļdaļā, bet, tā kā šīs keramikas agrākās attīstības stadijas fiksē
tas Somijas teritorijā (kur konstatētas arī analogas apbedīšanas tradīcijas), ir skaidrs, ka 
šī kultūras kompleksa izcelsme meklējama ziemeļos. Atšķirības salīdzinājumā ar agrā 
neolīta materiālu ir ļoti izteiktas, un šo parādību mēdz saistīt ar jaunas iedzīvotāju gru
pas ienākšanu Austrumbaltijā. Tradicionāli uzskatīts, ka jaunienācēji bijuši somugri.49 

Aptuveni vienlaikus ar ķemmes un bedrīšu keramikas kultūras parādīšanos Aus
trumbaltijā aizsākās “dzintara laikmets”. dzintars kā materiāls iedzīvotājiem kļuva 
pieejams, pateicoties tam, ka šajā laikā mūsdienu Kaļiņingradas apgabala teritorijā jūra 
sāka noskalot dzintaru saturošos māla slāņus.50 Jūras straume dzintaru nesa uz zie
meļaustrumiem un izskaloja mūsdienu Latvijas un Lietuvas pludmalēs, turklāt krietni 
lielākā koncentrācijā nekā mūsdienās. šis faktors ļoti būtiski ietekmēja toreizējo Aus
trumbaltijas iedzīvotāju kultūru un dzīvesveidu. Aizsākās dzintara rotu izgatavošana 
un maiņa lielos apjomos. Gan jūras piekrastē, piemēram, Sārnates apmetnē,51 gan iekš
zemes rajonos, kā Lubāna zemienē,52 veselām sērijām izgatavoja dzintara piekariņus un 
krelles. 

45 Heikkilä M., Seppä H. Holocene climate dynamics in Latvia, eastern Baltic region: a pollenbased summer 
temperature reconstruction and regional comparison, p. 6, fig. 4.

46 Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija, 55. lpp.
47 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne, 1997, 

27. lpp., 9. att.
48 Zagorska I. Par kādu retu akmens laikmeta apbedīšanas tradīciju. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 

42.–50. lpp.
49 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 41. lpp.
50 Bliujienė A. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 65, 73. 
51 Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига: Зинатне, 1970, c. 105–114, табл. XLII–LV; Bēr

ziņš V. dzintara apstrādes specializācija Sārnates neolīta apmetnē. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 
2002, 5.–22. lpp. 

52 Loze I. Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars un tā apstrādes darbnīcas. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2008, 19.–68. lpp. 
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Ar dzintara izstrādājumiem šī reģiona iedzīvotāji rotājās paši (kā redzams pēc atra
dumiem Zvejnieku kapulaukā, 5. att.),53 bet liela daļa rotu maiņas ceļā aizplūda uz citām 
teritorijām, pat līdz Baltās jūras krastiem ziemeļos un urālu kalniem austrumos.54 Pre
tējā virzienā – no atradnēm Krievijas vidienē uz Baltiju – veda labas kvalitātes kramu, 
kāds mūsu reģionā nebija sastopams,55 kā arī slānekļa darbarīkus.56 

Vēlā neolīta sākumu (ap 2900. g. pr. Kr.) iezīmē auklas keramikas kultūras parādīša
nās Baltijas reģionā. Tā ir spilgta parādība, kas sastopama plašā Ziemeļeiropas reģionā: 
ar auklas nospiedumiem rotāta keramika, īpašas formas akmens cirvji ar kātcaurumu 
(t. s. kaujas cirvji) un apbedījumi saliektā stāvoklī. Visi šie kultūras elementi sastopami 
arī Latvijas teritorijā,57 tomēr nekļūstot par masveida parādību. Kādreiz uzskatīja, ka 
auklas keramikas kultūra atspoguļo pirmbaltu zemkopju cilšu agresīvu ekspansiju, 
izspiežot somugrus,58 bet mūsdienās arheologi ir daudz piesardzīgāki savos vērtēju
mos. drīzāk tiek uzsvērtas jaunās kultūras ideoloģiskās izpausmes mākslā, reliģiskajos 
priekšstatos un apbedīšanas tradīcijās.59 

Arheoloģiskais materiāls norāda uz zināmu kultūras kontinuitāti cauri visam neo
līta laikam. šī kontinuitāte diezgan skaidri saskatāma keramikā. Rodas iespaids, ka 
ķemmes un bedrīšu keramikas un vēlāk arī auklas keramikas raksturīgākās pazīmes tiek 
iekļautas vietējā keramikas darināšanas tradīcijā. Tā vidējā neolītā papildus “klasiskai” 
ķemmes un bedrīšu keramikai sastopama arī tāda keramika (Austrumlatvijā “Piestiņas 
tipa”; Rietumlatvijā “agrā Sārnates tipa”), kurā gan izmantoti ķemmes nospiedumi vai 
tiem līdzīgi elementi, tomēr ornamenta raksts ir brīvāks un daudzveidīgāks, turklāt 
māla masai piejaukti nevis zvirgzdi, bet gan gliemežvāki un organiski materiāli atbil
stoši agrā neolīta tradīcijai.60 Vēlajā neolītā konstatējama līdzīga parādība: keramika, 
kas apvieno auklas keramikas un vietējās tradīcijas.61 šobrīd nav skaidrs, vai ķemmes 
un bedrīšu keramikas kultūras fenomens vidējā neolītā un auklas keramikas kultūras 
iezīmes vēlajā neolītā norāda uz būtisku jaunu iedzīvotāju kontingenta ieceļošanu (do
mājams, ka nākotnē šo jautājumu palīdzēs izgaismot seno iedzīvotāju kaulu dNS analī
zes). Arheoloģiskais materiāls tomēr atspoguļo nevis iedzīvotāju ģenētisko izcelsmi vai 

53 Zagorskis F. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks, 74.–75. lpp.
54 Loze I. Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars un tā apstrādes darbnīcas, 64. lpp., 32. att.
55 Turpat, 62.–63. lpp., 31. att.
56 Kriiska A., Tarasov A. Woodchopping tools of RussianKarelian type from Latvia. Arheoloģija un etnogrāfija, 

25. laid., 2011, 57.–72. lpp.
57 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr.–1200. g. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2001, 91.–95. lpp.
58 Latviešu vēsture, I sēj., 1. d. Rīga: Valters un Rapa, 1938, 45.–46. lpp.
59 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 68. lpp.; Loze I. Neolīts, 

114.–115. lpp.; Grasis N. Žucevas kultūras izcelšanās un attīstība apmetņu kontekstā. Latvijas arheoloģija. 
Pētījumi un problēmas. Rīga: N.I.M.S., 2002, 75. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8).

60 Zagorskis F. Jauni materiāli par neolītu Latvijas austrumu daļā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 
1965, 35.–50. lpp.; Loze I. Neolīts, 85.–86. lpp., 56. att.; Bērziņš V. Sārnates apmetnes keramikas klasifikācija 
un statistiska analīze. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 53.–74. lpp.

61 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 68. lpp.; Loze I. Auklas ke
ramikas kultūras pētniecības aspekti Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 84.–94. lpp.; dumpe B. 
Jauni atzinumi par neolīta klājošās auklas keramiku. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 110.– 
117. lpp.
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5. att. Zvejnieku kapulauks. 206.–209. kolektīvais kaps (vidējais neolīts, 4320.–4040. g. pr. Kr.) un daļa no 
atrastā kapu inventāra: 1–3 – krama bultu gali, 4 – krama kasīklis, 5, 6 – dzintara ripas, 7, 8 – dzintara piekariņi 
(Zagorska I. Radiocarbon chronology of the Zvejnieki burials, p. 101, fig. 5)
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valodu, bet gan materiālo kultūru, un šajā ziņā varam saskatīt tradīciju turpināšanos no 
mezolīta beigu posma cauri visam neolīta laikam.

Rietumu un Centrālajā eiropā par “neolītiskām” pieņemts uzskatīt kultūras, kuru 
saimniecība pamatā balstījās uz zemkopību un lopkopību. Attiecīgi no Rietumeiropas 
arheologu viedokļa mednieku–zvejnieku kultūras, pat ja tām raksturīga arī keramika, 
uzskatāmas par “mezolītiskām”. šīs atšķirības terminu lietojumā dažkārt rada pārpratu
mus. Taču svarīgāk ir censties rast atbildes uz jautājumu: kad un kāpēc Latvijas teritorijā 
cilvēki sāka iekopt laukus un turēt mājlopus?

Lai gan zemkopība un lopkopība iztikas saimniecībā galveno lomu ieņēma, tikai 
sākot ar vēlo bronzas laikmetu, tomēr pēdējos gados iegūtās liecības rāda, ka ražojošās 
saimniecības62 pirmsākumi Latvijas teritorijā meklējami vismaz divus gadu tūkstošus 
agrāk – jau vidējā neolītā. šī laikposma putekšņu paraugos no visiem Latvijas reģioniem 
identificējami arī kultivēto graudaugu – miežu, kviešu – putekšņi.63 Vidējā un vēlā 
neo līta apmetnēs savukārt atrasti ar zemkopību saistāmi darbarīki – koka kapļi.64 Bez 
tam stabilo izotopu sastāvs cilvēku kaulos no Zvejnieku kapulauka norāda uz lielāku 
sauszemes pārtikas īpatsvaru, sākot ar vidējo neolītu.65 Jāatzīst gan, ka neolīta graudu 
palieku Latvijas teritorijā praktiski nav: pagaidām vienīgā šāda veida liecība ir puse no 
mieža grauda, kas atrasta Kreiču vidējā–vēlā neolīta apmetnē.66

Par lopkopību vidējā un vēlajā neolītā savukārt liecina mājlopu – liellopu, mājas 
cūku un aitu/kazu – kaulu klātbūtne dzīvnieku kaulu paraugos no vidējā un vēlā neolīta 
apmetnēm, lai gan jāatzīst, ka to īpatsvars salīdzinājumā ar savvaļas zvēru kauliem ir 
ļoti zems.67

Pāreja uz ražojošo saimniecību savulaik tika uzskatīta par pašsaprotamu, loģisku 
attīstības soli cilvēces vēsturē, taču mūsdienās arheologi uzdod jautājumu: kas pamu

62 Saimniecība, kas balstās uz pārtikas ieguvi no kultivētiem augiem un mājlopiem.
63 Loze I. Zemkopības ieviešana Latvijas teritorijā (Lubāna ezera baseins). Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 

1997, 34. lpp.; Ritums R., Kalniņa L. Ieskats Abavas ielejas senāko apdzīvoto vietu izpētē. Latvijas arheoloģija. 
Pētījumi un problēmas. Rīga: N.I.M.S., 2002, 161.–163. lpp., 9. att.; Vasks A., Kalniņa L. Apdzīvotība un zem
kopība Rietumlatvijā agro metālu periodā. Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 2006, 290. lpp. 

64 Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате, табл. XIX; Loze I. Zemkopības ieviešana Latvijas teritorijā 
(Lubāna ezera baseins), 31. lpp., 5. att.

65 eriksson G., Lõugas L., Zagorska I. Stone Age hunterfishergatherers at Zvejnieki: radiocarbon, stable isotope 
and archaeozoological data. Before Farming, vol. 1, 2003, p. 15. Pieejams: http://www.waspress.co.uk/journals/
beforefarming (skatīts 04.02.2012.); eriksson G. Stable isotope analysis of human and faunal remains from 
Zvejnieki. Back to the Origin: New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cemetery and Environment, 
Northern Latvia. ed. by L. Larsson, I. Zagorska. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2006, pp. 183–
215. 

66 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 
nezāļu sēklām. Arheoloģija un etnogrāfija, 14. laid., 1983, 171. lpp., 10. tab.

67 Пaaвер К. Л. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Прибалтики в голоцене. 
Таллин: Академия наук Эстонской ССР, 1965, c. 437–440, приложение 1, 2; Лозе И. А. Поздний неолит 
и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига: Зинатне, 1979, c. 125–126, табл. 12–14; Лозе И. А. Поселения 
каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит, c. 114, табл. 22; Loze I. The early 
Neolithic in Latvia. Acta Archaeologica, vol. 63, 1992, p. 134, table 2; Zagorska I. Sea mammal hunting strategy 
in the eastern Baltic. Lietuvos archeologija, vol. 19, 2000, p. 280, fig. 4; Bērziņš V. Sārnate: living by a coastal 
lake during the East Baltic Neolithic. oulu: oulun Yliopisto, 2008, p. 472, table 25. Pieejams: http://herkules.
oulu.fi/isbn9789514289415/isbn9789514289415.pdf (skatīts 04.02.2012.).
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dināja konkrētās teritorijas iedzīvotājus pielikt pūles lauku iekopšanā un lopu turēšanā, 
ja iepriekš viņi varēja iztikt ar savvaļas resursiem? Latvijas teritorijā lielākā daļa zināmo 
neolīta apmetņu izvietota pie lielajiem ezeriem, ar kuriem saistījās ļoti bagātīgas sav
vaļas resursu koncentrācijas, un pēc pārtikas paliekām apmetnēs redzams, ka šos resur
sus turpināja intensīvi izmantot līdz pat neolīta beigām. Par to, kāpēc cilvēks papildu 
savvaļas resursu izmantošanai šajā laikā pievērsās lopkopībai un zemkopībai, izvirzītas 
dažādas hipotēzes. Saskaņā ar vienu hipotēzi klimata un līdz ar to visu ekoloģisko 
apstākļu pasliktināšanās,68 kā arī jaunu cilšu masveida ienākšana Latvijas teritorijā 
radīja krīzes pazīmes mednieku un zvejnieku saimniecībā. Sabiedrības adaptācijas 
iespējas pastāvošās saimniecības sistēmas apstākļos izrādījās nepietiekamas, un izeja 
tika meklēta mājlopu un kultūraugu kultivācijas mēģinājumos.69 Attiecībā uz Igaunijas  
teritoriju arheologs Aivars Krīska izvirza pilnīgi pretēju hipotēzi: drošība, ko deva 
plaša spektra savvaļas resursu izmantošana, veidoja nepieciešamo pamatu, “garantiju” 
zemkopības aktivitāšu uzsākšanai nelielos apmēros.70 Lietuviešu arheoloģe Rimute  
Rimantiene lauksaimniecības pirmsākumus saista ar sociāliem faktoriem: apstākļos, 
kad kopienas bija labi nodrošinātas ar savvaļas iztikas resursiem, cilvēki tiecās pēc luk
susa un prestiža lietām, par tādām uzskatot lauksaimniecības produktus.71 šobrīd vēl 
grūti izvērtēt, kura no hipotēzēm labāk atspoguļo patiesos iemeslus, kāpēc cilvēki sāka 
nodarboties ar zemkopību un lopkopību. 

Katrā ziņā apmetņu izvietojums pie lielajiem ezeriem, resp., pie savvaļas pārtikas 
resursu koncentrācijām, norāda, ka līdz neolīta beigām (un arī bronzas laikmeta sā
kumposmā) šie resursi joprojām dominēja iedzīvotāju saimniecībā. Austrumbaltijā 
kopumā, t. sk. Latvijas teritorijā, norisinājās ilgstoša pāreja no iztikas saimniecības sis
tēmas, kas balstījās tikai uz savvaļas resursiem, uz saimniecības sistēmu, kur dominēja 
kultūraugu un mājlopu produkti.

Neolīta materiālā samērā bieži sastopami izstrādājumi, kas no mūsdienu skatījuma 
ir pieskaitāmi pie mākslas izpausmēm. Atrasti sadzīves priekšmeti un darbarīki (dunči, 
karotes), kuriem rokturis izveidots kā zvēra vai putna galva, arī piekariņi dzīvnieku 
formā. Neolītā turpinās arī ģeometriskā ornamenta tradīcija. No keramikas vai kaula 
darināja antropomorfas figūriņas, kuras izmantoja īpašos rituālos.72 

Akmens laikmeta kopienas bieži vien iedomājamies kā egalitāras, sociāli nedi
ferencētas (šo priekšstatu pastiprināja marksisma klasiķu rakstītais par “pirmatnējo 
kopienu iekārtu”). šādu modeli varētu attiecināt uz paleolīta kopienām,73 taču arheo
loģiskais materiāls drīzāk liecina, ka mezolīta un neolīta laikā indivīdiem bija atšķirīgs  

68 Vidējā un vēlajā neolītā klimats kļuva arvien vēsāks. Sk.: Heikkilä M., Seppä H. Holocene climate dynamics 
in Latvia, eastern Baltic region: a pollenbased summer temperature reconstruction and regional comparison, 
p. 6, fig. 4.

69 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 45. lpp.
70 Kriiska A. From hunterfishergatherer to farmer – changes in the Neolithic economy and settlement on 

estonian territory. Archaeologia Lituana, vol. 4, 2003, p. 22.
71 Rimantienė R. Traces of agricultural activity in the Stone Age settlements of Lithuania. PACt, vol. 57, 1999, 

pp. 286–287.
72 Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā; Loze I. Neolīta apmetnes Ziemeļkurzemes kāpās. Rīga: Latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2006, 150.–172. lpp.
73 Zagorska I. Vēlā paleolīta beigas, 39. lpp.
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sociālais statuss. Piemēram, Zvejnieku kapulaukā atsevišķiem apbedījumiem ir plašs 
kapa piedevu klāsts, šo cilvēku tērps bijis bagātīgi rotāts (mezolītā un agrajā neolītā – ar 
dzīvnieku zobu piekariņiem, bet vidējā neolītā – ar dzintara rotām), kamēr citi apbedī
jumi ir praktiski bez piedevām.74 Savukārt Sārnates neolīta apmetnē, kur izpētīts liels 
skaits mājokļu, tikai dažos iegūtas liecības par dzintara vai krama apstrādi plašākos 
apmēros. šķiet, ka šo vērtīgo materiālu apstrādāšana, kas prasīja lielas iemaņas, bija 
galvenokārt atsevišķu indivīdu vai dzimtu (amatnieku) rokās, ar to nenodarbojās visi 
kopienas locekļi.75 šie piemēri rāda, ka akmens laikmeta arheoloģiskais materiāls at
spoguļo ne tikai seno iedzīvotāju pielāgošanos dabas videi un iztikas gūšanas iespējām, 
bet arī sarežģītas sociālās attiecības.

Bronzas laikmets
(1800.–500. g. pr. Kr.) 

Par bronzas laikmeta sākumu pieņemts uzskatīt laiku, kad attiecīgajā teritorijā 
parādījās bronzas priekšmeti un to izgatavošanas prasmes. Latvijas teritorijā tas notika 
2. g. t. pr. Kr. pirmajā pusē. Pirmo bronzas priekšmetu parādīšanās tomēr neizraisīja 
kaut cik ievērojamas pārmaiņas ikdienas dzīvē – darbarīkus un iedzīves priekšmetus, 
tāpat kā agrāk, gatavoja no akmens, kaula, raga un māla. 

2. g. t. pr. Kr. subboreālo klimatu nomainīja subatlantiskais klimatiskais periods, 
kas turpinājās arī dzelzs laikmetā. Kļuva vēsāks un mitrāks, tāpēc ūdensbaseinos 
paaugstinājās ūdens līmenis – un daudzas iepriekšējā laika mednieku–zvejnieku ap
metnes ezeru piekrastēs vairs nebija izmantojamas. Klimata pasliktināšanās nelabvēlīgi 
ietekmēja arī meža dzīvnieku, putnu un zivju populāciju pieaugumu, līdz ar to sašau
rinot mednieku–zvejnieku sabiedrību iztikas līdzekļu bāzi. Tāpēc lielāku nozīmi sāka 
iegūt jau kopš vidējā neolīta iepazītā lopkopība un zemkopība. Taču šīm nozarēm bija 
nepieciešamas lielākas platības, kādu samērā blīvi apdzīvotajās ezeru piekrastēs trūka. 
Sekas tam bija apdzīvotības struktūras izmaiņas – krasi samazinājās vai pat izbeidzās 
akmens laikmetā intensīvi apdzīvoto ekoloģisko zonu izmantošana, un sākās jaunu, 
lopkopībai un zemkopībai piemērotāku teritoriju apgūšana. uzskatāmi šis process at
spoguļojas daugavas baseinā. Lubāna zemienē 2. g. t. pr. Kr. vidū – otrajā pusē liela daļa 
agrāko apmetņu tika pamesta, bet tanī pašā laikā apdzīvotība parādījās daugavas ielejā. 
Par iedzīvotāju apmešanos pie daugavas liecina jauni kapulauki – Kalnieši, Raganu
kalns, Ķivutkalns, Reznas, Vējstūri, kā arī ar bronzas laikmeta pirmo pusi datējamu 
bronzas priekšmetu savrupatradumi (6. att.: a). šo iedzīvotāju dzīvesvietas tikpat kā 
nav zināmas. Acīmredzot tās bija mazas apmetnes ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas nav 
atstājušas kaut cik ievērojamas pēdas.76 Minētie jaunie kapulauki un nedaudzie bronzas 
priekšmetu savrupatradumi tomēr norāda tikai atsevišķus punktus pie daugavas, bet 

74 Zagorskis F. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks.
75 Bērziņš V. dzintara apstrādes specializācija Sārnates neolīta apmetnē, 5.–22. lpp.
76 Vasks A. Brikuļu nocietinātā apmetne: Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā (1000. g. pr. Kr. – 

1000. g. pēc Kr.). Rīga: Preses nams, 1994, 66. lpp.
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neatspoguļo daugavas baseina apdzīvotības ainu kopumā. daudz labāk šo ainu rāda 
akmens kātcauruma jeb t.s. darba cirvju izplatība. šie akmens rīki bronzas laikmetā 
tika lietoti līdumu zemkopībā koku un krūmu izciršanai. daugavas baseinā pavisam 
zināms ap 600 šādu atradumu. Lai arī šie cirvji ir savrupatradumi, tie rāda, ka bronzas 
laikmetā apdzīvota bija ne vien daugavas ieleja, bet viss daugavas baseins.77 

2. g. t. pr. Kr. pirmajā pusē un vidū turpināja pastāvēt vēl atsevišķas agrākās, vē
lajā neolītā radušās apmetnes. Plašāk pētīta ir Lagažas apmetne Lubāna zemienē, kas 
apdzīvota laika periodā no 1700. līdz 1300. g. pr. Kr. Atradumu vidū jāizceļ bronzas 
kausējamo tīģeļu fragmenti, kas ir pagaidām senākie Latvijā.78 Tanī pašā laikā apmetnes 
iedzīvotāju saimniecībā turpināja dominēt vēlajam neolītam raksturīgās medības un 
zveja kā galvenās iztikas līdzekļu nozares. Mājlopu kauli bija tikai 1,9%.79 Acīmredzot 

77 Vasks A. Akmens darba cirvji daugavas baseinā: apdzīvotības raksturojums. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
Nr. 2, 2002, 39.–40. lpp.

78 Лозе И. Стоянка Лагажа (Лубанская низменность). Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1972, 63. lpp.
79 Лозе И. А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины, c. 125, табл. 13.

6. att. Bronzas laikmeta bronzas priekšmetu un bronzas apstrādes centru izplatība Latvijas teritorijā: a – agrā 
bronzas laikmeta bronzas priekšmets, b – vēlā bronzas laikmeta bronzas priekšmets, c – pilskalns, kur atrasti 
bronzas kausēšanas piederumi, d – atklātā apmetne, kur atrasti bronzas kausēšanas piederumi, e – akmens 
laivveida krāvuma kapi. 
dzīvesvietas, kurās atrasti bronzas apstrādes piederumi: 1 – Tērvete, 2 – Klosterkalns, 3 – Saulieši, 4 – Ķivutkalns,  
5 – Klaņģukalns, 6 – Vīnakalns, 7 – Ķenteskalns, 8 – dievukalns, 9 – Mūkukalns, 10 – Asote, 11 – dignāja, 
12 – Baltkāji, 13 – Madalāni, 14 – Brikuļi, 15 – Sārumkalns, 16 – Lagaža, 17 – Rušenīca, 18 – Krievu kalns. 
Karti sastādījis Andrejs Vasks
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pārejas periodā no savācējsaimniecības uz ražojošo saimniecību Latvijas teritorijā pa
ralēli pastāvēja divi – viens vecais, uz medībām, zveju un vākšanu balstītais un otrs 
ar lopkopību un zemkopību kā galvenajām nozarēm saistītais modelis. Pirmais no 
šiem modeļiem turpināja darboties “vecajos” ekoloģiskajos rajonos, bet otrs attīstījās 
lopkopībai un zemkopībai piemērotajās teritorijās.80 Pāreja uz ražojošo saimniecību 
noslēdzās 2. g. t. pr. Kr. otrajā pusē – beigās.

Bronzas laikmeta vidū, iezīmējot vēlā bronzas laikmeta sākumu (ap 1100. g. pr. 
Kr.), parādījās jauns dzīvesvietu tips – pilskalni. To ierīkošanai izvēlējās jau dabiski 
aizsargātas, grūtāk pieejamas vietas – zemesmēles pie lielo upju pietekām, augstieņu 
stūrus, kalnu kaupru galus, kā arī atsevišķi stāvošus kalnus. Izrokot aizsarggrāvjus, 
pastāvinot nogāzes, uzberot vaļņus un uzceļot koka nocietinājumus, šos pilskalnus daž
kārt pārvērta par īstiem cietokšņiem. Nocietinājumu izbūves darbu apjoms, protams, 
bija atkarīgs no konkrētās kopienas iespējām mobilizēt nepieciešamos cilvēku un mate
riālos resursus. Tāpēc līdzās pilskalniem, kuros veikti lieli zemes darbi un būvēti spēcīgi 
nocietinājumi, bija ne mazums tādu, kur vietas dabiskais reljefs netika pārveidots un 
tika celtas tikai koka aizsargsienas.

Bronzas laikmeta otrajā pusē un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā pa
stāvēja ap 100 pilskalnu. Plašākie pilskalnu izrakumi notikuši pie daugavas, kur pētīti 
16 pilskalni, no kuriem trīs – Ķivutkalns, Vīnakalns un Mūkukalns tika izpētīti pilnībā. 
Pilnībā izpētīts arī Brikuļu pilskalns pie Lubāna ezera. Taču bez pilskalniem turpināja 
pastāvēt arī atklātās lauku apmetnes, kurām nav ārēji redzamu nocietinājumu pazīmju. 
Tās atšķirībā no pilskalniem atradās līdzenās, atklātās reljefa vietās. daugavas baseinā, 
kas apzināts labāk nekā citi Latvijas apvidi, zināms ap 60 ar vēlo bronzas un senāko 
dzelzs laikmetu datējamu lauku apmetņu.81 Pilskalnu izrakumi deva bagātīgus materiā
lus par vēlā bronzas laikmeta saimniecību. Tie liecina, ka saimniecībai bija komplekss 
raksturs, kur galvenā nozīme bija lopkopībai un zemkopībai, bet medībām un zvejai 
bija palīgnozaru loma. No pilskalnu izrakumos atrastajiem dzīvnieku kauliem vidēji 
75% (Ķivutkalnā – 94%) piederēja mājlopiem – liellopiem, cūkām un aitām/kazām. 
Nozīmīgu vietu ieņēma zirgi, kuru kaulu atradumi veido 15–20%. Zirgi tika izmantoti 
gan kā gaļas, gan darba dzīvnieki un transporta līdzekļi. Pēdējo apstiprina no raga iz
gatavotu iemauktu laužņu detaļas Mūkukalnā un Brikuļos. Par to, ka zirgs izmantots 
iejūgā, liecina no iemauktu lietošanas radies specifisks zobu nodilums kāda šī dzīvnieka 
apakšžoklī Brikuļos.82 Zemkopība galvenokārt attīstījās kā līdumu zemkopība, taču 
arkla vagu paliekas zem dievukalna pilskalna vaļņa liecina arī par jau piekopto tīrumu 
zemkopību.83 Par ilgāku laiku izmantojamiem tīrumiem liecību sniedz sēklu paraugos 
atrastās nezāļu sēklas. Sevišķi attīstīta zemkopība bija daugavas lejteces rajonā, kur, 

80 Vasks A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu periodā 
Latvijas teritorijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 22. laid., 2005, 83. lpp.

81 Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1994, 58.–60. lpp.

82 Vasks A. Brikuļu nocietinātā apmetne: Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā (1000. g. pr. Kr. – 
1000. g. pēc Kr.), 58. lpp.

83 Zariņa A. Atradumi nocietinātā apmetnē Lielvārdes dievukalnā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 
Nr. 5, 1982, 68.–69. lpp., 10. att.
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piemēram, Ķivutkalnā, atrasti abroku graudberži. No kultūraugiem daugavas lejteces 
rajonā audzēti kvieši (triticum dicoccum), mieži (Hordeum sativum), prosa (Panicum 
miliaceum), zirņi (Pisum sativum) un pupas (Vicia faba).84 Medībām un zvejai vairs 
nebija galvenā nozīme pārtikas sagādē, tomēr savu daļu kopējā iztikas līdzekļu krājumā 
tās neapšaubāmi deva. No gaļas dzīvniekiem medīja aļņus, meža cūkas, stirnas, briežus, 
arī lāčus, zaķus un taurus. No kažokzvēriem īpaši medīja bebrus, kuru gaļu lietoja arī 
uzturā. Tā Ķivutkalnā no visiem medījumiem bebra kauli bija 40%, bet Vīnakalnā – pat 
68%.85 Pilskalnos augstāk pa daugavu bebru nomedīts mazāk – Mūkukalnā šo kaulu 
bija 13%, Brikuļos – 16%. Acīmredzot šo dzīvnieku kažokādas izmantoja maiņai, pie
mēram, pret bronzu; maiņa daugavas lejtecē notikusi sevišķi aktīvi. 

Nozīmīga vieta uzturā bija arī zivīm – pilskalnos pavardu tuvumā zivju paliekas 
dažkārt veidoja pat veselus slāņus. daugavā ķertas vismaz 14 sugu zivis. Ķivutkalnā, 
piemēram, visvairāk zvejoti zandarti (39%), stores (23%), plauži (17%), līdakas (10%) 
un asari (3%),86 bet Brikuļu pilskalnā īpaši zvejoti zandarti (80%). Tas liecina par zvej
nieku mērķtiecīgu darbību, izvēloties šim nolūkam kādu Lubāna ezerā ietekošu upīti. 
uzturā lietotas arī upju gliemenes (Unio pictorum), kuru vāki nereti tāpat bija sablīvē
jušies veselos slāņos. 

Pilskalnos plaši bija izvērsta dažādu akmens, kaula, raga un māla priekšmetu un 
apģērba gatavošana. daudzos pilskalnos norisusi bronzas apstrāde. Par to liecina māla 
tīģeļu un lejamveidņu atradumi, lai gan pašu bronzas priekšmetu uziets ļoti maz. Latvijā 
pavisam atrasts ap 220 bronzas laikmeta bronzas priekšmetu (6. att.: a, b). Tie galveno
kārt iegūti kā savrupatradumi vai arī dzīvesvietās. Apbedījumos metāla priekšmetus 

84  Graudonis J. Nocietinātās apmetnes Daugavas lejtecē. Rīga: Zinātne, 1989, 72.–73. lpp.
85  Turpat, 10. tab., 78.–79. lpp.
86  Turpat, 11. tab., 80. lpp.

7. att. Bronzas laikmeta bronzas ieroči – 
cirvji un šķēpu gali (Latvijas PSR arheolo-
ģija. Rīga: Zinātne, 1974, 22., 23. tab.)
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atrod reti. Latvijas teritorijā atrasti arī seši bronzas priekšmetu depozīti, kuru sastāvā 
bija ieroči un rotas. Tas rāda, ka bronza izmantota galvenokārt prestiža priekšmetu 
gatavošanai (7. att.).

Tomēr relatīvi niecīgais Latvijā atrasto bronzas priekšmetu skaits pats par sevi vēl 
neatklāj bronzas izplatības un apgrozības ainu kopumā. Tas tikai rāda, ka bronza bija 
ļoti vērtīgs un grūti iegūstams materiāls. No otras puses, pilskalnu izrakumos atrastās 
māla tīģeļu un lejamveidņu lauskas liecina, ka Latvijā bronzas apstrāde bija labi pazīs
tama un pietiekami plaši izplatīta. Piemēram, no daugavas baseina 21 pētītā pilskalna 
tīģeļi un lejamveidnes atrasti 13 pilskalnos (6. att.: c). Tātad ar bronzas apstrādi tomēr 
nenodarbojās visos pilskalnos. Arī šīs nozares nozīmība dažādos pilskalnos bija atšķi
rīga. Zīmīgi ir tas, ka bronzas apstrādes pēdas nav atklātas lauku apmetnēs, lai gan 
paši bronzas priekšmeti šo apmetņu iemītnieku rīcībā ir bijuši.87 Bronzas apstrāde bija 
sarežģīts tehnoloģisks process, kas prasīja specifiskas zināšanas un specializāciju, kā arī 
regulāru bronzas piegādi. 

Bronzas imports Latviju sasniedza no Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastes 
rajona starp Vislu un Nemunu, kā arī no rietumiem pāri Baltijas jūrai. Baltijas jūras 
dienvidaustrumu piekrastes rajonā bronzas pieplūdumu no Centrāleiropas īpaši agrajā 
bronzas laikmetā lielā mērā sekmēja Baltijas dzintars kā bronzas maiņas ekvivalents. 
Neolītā dzintara maiņa galvenokārt norisinājās ziemeļaustrumu virzienā, bet, sākoties 
bronzas laikmetam, dzintara izplatībā sāka dominēt dienvidu virziens. Tāpēc bronzas 
laikmetā dzintara rotas Latvijas teritorijā sastopamas ļoti maz. Latvijas teritoriju ar Bal
tijas dzintara ieguves rajonu sakaru ceļi savienoja jau kopš neolīta. Bronzas laikmetā, 
pateicoties t.s. dzintara ceļam, Latvijas iedzīvotāji iesaistījās daudz plašākā sakaru tīklā. 
Nozīmīgākā maģistrāle Latvijā, protams, bija daugava, kurai bija īpaša nozīme kā sva
rīgākajam ceļam sakaros ar bronzas piegādātājiem. Tieši pie daugavas vai daugavas 
baseinā atradās pilskalni, kuros konstatēta bronzas apstrāde. Izveidojās arī jūras sakari. 
Par tiem liecina Kurzemes pussalā esošie akmens laivveida kapi – t.s. velna laivas. Pavi
sam zināmas 12 šādas akmens laivas septiņās vietās Talsu novadā senās jūras piekrastes 
tuvumā. Mirušie tikuši sadedzināti, bet kremācijas paliekas ievietotas māla urnās un 
apbedītas laivu iekšpusē zem zemes izveidotās akmeņu kamerās. Līdzīgas laivveida 
kapenes sastopamas arī citur Baltijas jūras piekrastē, tomēr visvairāk to ir Baltijas jūras 
salās – Gotlandē, Bornholmā, ālandu salās. Lai arī Kurzemes laivās atrastās māla urnas 
pēc formas ir raksturīgas Skandināvijas, resp., Ziemeļu bronzas laikmeta keramikai, 
tomēr īpatnējais virsmas švīkājums uz dažām no tām liecina par vietējo keramikas 
tradīciju ietekmi. Acīmredzot laivveida kapos Baltijas jūras salās un piekrastē apbe
dītie nodarbojušies ar kuģošanu un uzturējuši sakarus starp Baltijas jūras piekrastes 
zemēm.88 Spilgtu liecību par sakariem pāri Baltijas jūrai sniedz pie Ventspils Staldzenes 
stāvkrastā atrastais bronzas priekšmetu depozīts. Tā kopējais svars ir 5,6 kg, un tas ir 
lielākais bronzas laikmeta senlietu noguldījums, kas līdz šim atrasts Austrumbaltijā. 
depozīta sastāvā ietilpa Ziemeļeiropai tipiskas bronzas rotas, kādas nav raksturīgas 

87 Vasks A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu pe 
 riodā Latvijas teritorijā, 89.–90. lpp.

88 Vasks A. Latvia as part of a sphere of contacts in the Bronze Age. Archaeologia Baltica, vol. 13, 2010,  
pp. 156–157.
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Austrumbaltijai, turklāt tās bija vai nu salūzušas, vai ļoti nodilušas. Acīmredzot bronzas 
priekšmeti savākti kaut kur Skandināvijā (iespējams, Gotlandē) un vesti pāri jūrai kā 
izejviela vietējiem bronzas apstrādātājiem.89

Bronzas laikmetā izmaiņas skāra arī sabiedrības sociālās attiecības, kā arī reliģis
kos un mitoloģiskos priekšstatus. Sociālo attiecību jomā tas pirmām kārtām izpaudās 
dzīvesvietu diferenciācijā, kad līdzās parastajām lauku apmetnēm parādījās pilskalni. 
daudzos no tiem konstatētā bronzas apstrāde, personas prestižu apliecinošo bronzas 
ieroču un rotu izgatavošana un tālo maiņas sakaru uzturēšana norāda uz šo pilskalnu 
apdzīvotāju augstāku sociālo stāvokli.90 Lielāku sociālo diferenciāciju salīdzinājumā 
ar mednieku–zvejnieku sabiedrībām apliecina arī izmaiņas apbedīšanas tradīcijās. 
Bronzas laikmetā parādījās īpaši celtas apbedīšanas vietas – kapu uzkalniņi. šie uz
kalniņu kapi atradās attālināti no dzīvesvietām, kas, iespējams, norāda uz priekšstatu 
par “komunālās” dzīvo pasaules telpas atšķirtību no mītiskās sakrālās pasaules, kur 
uzturējās senči. Būvējot uzkalniņus no zemes, akmeņiem un, iespējams, izmantojot arī 
koka konstrukcijas, tika izveidots simbolisks mājas vai pat apmetnes modelis, uz kuru 
nelaiķim pārcelties. uzkalniņa vietā uz zemes virsmas tika izveidots akmeņu riņķis, 
parasti 10–15 m diametrā, bet tā centrā no akmeņiem tika būvēts centrālais šķirsts. Tas 
bija lielāks un rūpīgāk veidots nekā pārējie, bet grīda dažkārt bija bruģēta ar mazākiem 
akmentiņiem. šķirstā apbedītais, kad bija iespējams noteikt mirušā dzimumu, vienmēr 
izrādījās vīrietis. Apkārt centrālajam šķirstam zināmā attālumā apbedīja citus saimes 
locekļus. dažiem no tiem tāpat bija izveidoti akmeņu šķirsti, citiem šķirstu simboli
zēja tikai daži akmeņi, bet bija arī apbedījumi pilnīgi bez šādiem šķirstiem. Visas šīs 
konstrukcijas tika pārklātas ar zemes un akmeņu uzbērumu. Mēģinot rekonstruēt tās 
sabiedrības modeli, kuras piederīgie tika apbedīti uzkalniņkapos, jākonstatē, ka tā bija 
sociālā ziņā jau pietiekami diferencēta. Tā kā kapu uzkalniņu būve prasīja ievērojami 
lielāku darba un materiālo resursu mobilizāciju salīdzinājumā ar apbedīšanu līdzena
jos kapulaukos, tad ir izteiktas domas, ka uzkalniņos apbedīja nevis visus sabiedrības 
locekļus, bet tikai ievērojamākos. Par šādu iespēju liecina arī Ziemeļeiropas uzkalniņu 
kapu demogrāfiskā analīze.91 Tā kā pie apbedītajiem reti atrod līdzi dotus priekšmetus, 
jādomā, ka mantiskā nevienlīdzība šajās sabiedrībās vēl nebija raksturīga – vismaz ne 
tādā mērā, lai rastu atspoguļojumu apbedīšanas tradīcijās.

Arheoloģiskajā materiālā grūti rast norādes, kas ļautu spriest par iedzīvotāju etnisko 
piederību.92 Izteiktas domas, ka Latvijas teritorijas ziemeļu daļu apdzīvoja somugru, bet 
dienviddaļu – baltu ciltis.93 

89 Vasks A., Vijups A. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts = Staldzene Bronze Age Hoard. Rīga: Tobo Prints, 
2004.

90 Vasks A. Bronzas apstrādes centri un bronzas priekšmeti sabiedrisko attiecību sistēmā agro metālu periodā 
Latvijas teritorijā, 92.–93. lpp.

91 Seger T. on the structure and emergence of Bronze Age society in costal Finland: a system approach. Suomen 
Museo, no. 88, 1981, pp. 35–36; Harding A. European Societies in the Bronze Age. Cambridge university Press, 
2000, p. 96.

92 Vasks A. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture – uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze? Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2000, 58.–61. lpp.

93 Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 182.–184. lpp.
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dzelzs laikmets
(500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr.)

Bronzas laikmetam sekojošajā dzelzs laikmetā izšķir vairākus posmus: senāko 
(500.–1. g. pr. Kr.), agro (1.–400. g.), vidējo (400.–800. g.) un vēlo (800.–1200. g.) dzelzs 
laikmetu. Rakstā aplūkoti pirmie trīs dzelzs laikmeta posmi; vēlajam dzelzs laikmetam 
šajā krājumā veltīts Antonijas Vilcānes raksts “Zemes un tautas Latvijā 9.–12. gadsimtā”. 
Senākajā dzelzs laikmetā parādījās pirmie, skaitā nedaudzie un, domājams, ievestie 
dzelzs priekšmeti. Tomēr plašāka dzelzs ieviešanās un ar to saistītās pārmaiņas notika 
vēlāk, kad ap Kristus dzimšanas laiku apguva šī metāla ražošanu uz vietas. Senākajā 
dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā apdzīvotības, dzīvesvietu izvietojumā un saimniecībā 
turpinājās bronzas laikmetā izveidojušās tradīcijas. Tā kā dzelzs vēl bija reta, tad darba
rīkus un iedzīves priekšmetus, tāpat kā agrāk, gatavoja no akmens, kaula un raga. Līdz 
ar to saglabājās agrākie darba paņēmieni, darba organizācija un kultūras raksturs ko
pumā. Lielākas pārmaiņas sākās tikai perioda beigās – pēdējos gadsimtos pirms Kristus. 
Lai gan arī par šo laiku nav liecību, ka dzelzs jau būtu iegūta uz vietas, tomēr metāla 
daudzums pamazām pieauga – līdzās rotadatām, īleniem un tamlīdzīgiem sīkākiem 
dzelzs priekšmetiem parādījās arī īpatnēji šaurasmens un ķīļveida cirvji. Latvijā atrasti 
11 šādi cirvji.94 uz šī laikposma ļoti trūcīgo atradumu fona minēto cirvju skaits vedina 
domāt par to jau samērā plašo izplatību. Tāpēc domājams, ka senākajā dzelzs laikmetā 
akmens cirvi nomainīja dzelzs cirvis.

Agrajā dzelzs laikmetā, kā to rāda pilskalnu, lauku apmetņu, kapulauku, kā arī sav
rupatradumu vietas, vājāk apdzīvota bija Latvijas rietumu daļa, īpaši Ziemeļkurzeme. 
Lielupes baseinā – Zemgalē vairāk apdzīvota bija rietumu daļa, kur īpaši izceļas deviņu 
līdzeno un uzkalniņu kapulauku grupa mūsdienu Lielauces, īles un Naudītes pagastā. 
Latvijas austrumu daļā apdzīvotība galvenokārt aptvēra daugavas un Gaujas baseinu, lai 
gan arī šeit bija vāji apdzīvoti vai pat vispār vēl neapgūti apvidi. Vidzemes Centrālajā aug
stienē, kur agrāk cilvēku apmetnes bija reta parādība, agrajā dzelzs laikmetā apdzīvotība 
ievērojami pieauga. Nedaudz mazākā mērā tas vērojams arī ogres un Juglas upes baseinā.  
Tanī pašā laikā daugavas lejtecē no ogres ietekas līdz doles salas lejasgalam, kas iepriek
šējā periodā bija viens no attīstītākajiem un visblīvāk apdzīvotajiem Latvijas mikro
rajoniem, agrajā dzelzs laikmetā apdzīvotība bija krietni sarukusi. Tomēr kopumā, kā to 
liecina pieaugušais arheoloģisko pieminekļu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, 
iedzīvotāju daudzums gan Latvijas rietumu, gan it īpaši austrumu daļā bija palielinājies.

Pilskalnu apdzīvotībā vērojams zināms atslābums, bet pavisam citādi tas bija ar 
lauku apmetnēm. To skaita pieaugumu un izplatību agrāk neapgūtos vai vāji apdzīvotos 
Latvijas rajonos netieši atspoguļo kapulauku izvietojums. šo apmetņu vietas vēl maz 
pazīstamas, taču, kā liecina virkne piemēru, nav šaubu, ka tās atradušās kapulauku tiešā 
tuvumā. Plašāki pētījumi līdz šim notikuši Sēlpils Spietiņu,95 Salienas Kerkūzu96 un 

94 Циглис Я. Железные клиновидные топоры в Латвии. Archaeologia Lituana, vol. 4, 2003, pp. 112–121.
95 Atgāzis M. Sēlpils Spietiņu apmetne un tās laiks. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacio

nālais vēstures muzejs, 2006, 11.–27. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr. 11). 
96 Vasks A. Agrā dzelzs laikmeta apmetne Kerkūzos. Arheoloģija un etnogrāfija, 16. laid., 1994, 46.–64. lpp.
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Zvirgzdenes Kivtu97 apmetnē. šajās dzīvesvietās atklātās celtniecības paliekas liecina, 
ka agrajā dzelzs laikmetā celtas divu tipu ēkas: taisnstūra virszemes guļbūves un zemē 
iedziļinātas slieteņa tipa celtnes. Virszemes guļkoku celtnes izmantoja dzīvošanai, bet 
slieteņa tipa celtnes ar zemē ieraktu pamatdaļu, šķiet, kalpoja dažādiem saimnieciskiem 
nolūkiem. Slieteņa celtnēm bija plānā apaļa vai ovāla forma. Kerkūzu apmetni ietvēra 
palisādes tipa žogs, žoga pazīmes konstatētas arī Kivtu apmetnē. Tāpēc var domāt, ka 
līdzīgi aizsargžogi bija raksturīga lauku apmetņu sastāvdaļa.

Lai gan agrajā dzelzs laikmetā pilskalnu apdzīvotībā vērojams zināms apsīkums, 
tas tomēr nebija vispārējs. Latvijas rietumu daļā agrajā dzelzs laikmetā bija apdzīvots 
Matkules pilskalns,98 bet daugavas piekrastē – daugmales pilskalns,99 Kokneses 
Mūkukalns,100 dignājas pilskalns101 un daži citi. šķiet, ka vismazāk pilskalnu apdzīvo
tības aina mainījās Latvijas austrumu daļā – Latgales augstienes rajonā un Augšzemē. 
šīs pilskalnu grupas vēl maz pētītas, un daudzos gadījumos pilskalnu apdzīvotības laiks 
noteikts pēc savrupatradumiem, galvenokārt keramikas. Spriežot pēc šiem atradumiem, 
lielākā daļa vēlā bronzas un senākā dzelzs laikmeta pilskalnu Latgalē un Augšzemē tur
pināja pastāvēt arī agrajā dzelzs laikmetā. 

Pētīto dzīvesvietu materiāli liecina, ka agrajā dzelzs laikmetā galvenā nozīme bija 
zemkopībai, ko īpaši sekmēja dzelzs darbarīku ieviešanās. šajā sakarā atzīmējama 
Spietiņu apmetne, kurā atklāja ar 2.–4. gs. datējamas dzelzs ieguves krāsnis. dzelzs 
ieguves sārņi atrasti arī citās lauku apmetnēs, kas liecina, ka vietējās dzelzs ieguves 
prasme agrajā dzelzs laikmetā jau bija plaši izplatīta. šajā laikā līdzās līdumu zemko
pībai arvien lielāku nozīmi ieguva pastāvīgu, ilgāk izmantojamu tīrumu zemkopība. 
Ar to saistītā un kopš bronzas laikmeta pazīstamā kāšarkla izmantošana zemes ap
strādē agrajā dzelzs laikmetā guva turpmāku pielietojumu. šādu arklu atstāto vagu 
režģojumu konstatēja zem apmetņu kultūrslāņa Indricā un Slobodā daugavas labajā 
krastā ap 15 km uz austrumiem no Krāslavas.102 Par vairāk vai mazāk pastāvīgu  
tīrumu esamību netiešu liecību dod arī dažu divgadīgu un daudzgadīgu nezāļu sēklu  
atradumi. 

No graudaugu kultūrām pirmajā vietā, tāpat kā agrāk, bija mieži (Hordeum vul-
gare). Nākamā nozīmīgā kultūra bija kvieši (triticum). No agrā dzelzs laikmeta graud
augiem vēl atzīmējama prosa (Panicum miliaceum), kas ir pieticīga kultūra, labāk par 
citiem kultūraugiem pacieš sausumu un ir piemērota nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 
Audzētas arī vējauzas (Avena fatua), kas bija raksturīgas divgraudu kviešu (triticum 
dicoccon) pavadones. No tehniskajām kultūrām audzēts jau agrāk pazītais eļļas augs – 

  97 šnore e. Celtniecības liecības Kivtu apmetnē. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 1978, 52.–75. lpp.
  98 Мугуревич Э. Укрепленное поселение начала нашей эры в западной Латвии (Курземе). От эпохи 

бронзы до раннего феодализма. Таллин: Ээсти раамат, 1966, с. 139–149.
  99 Zemītis G. Senā daugmale (2. g. t. p. m. ē. – m. ē. 12. gs.). Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: 

Zinātne, 1991, 130.–136. lpp.
100 Graudonis J. Apdzīvotība un celtniecība Mūkukalnā. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 1978, 24.–51. lpp.
101 šnore e. dignājas pilskalns (īss pārskats par 1939. g. izrakumiem). Senatne un Māksla, Nr. 4, 1939, 

46.–64. lpp.
102 Zariņa A. Indricas un Slobodas agrā dzelzs laikmeta apmetnes ar apdzīvotību arī viduslaikos. Arheoloģija un 

etnogrāfija, 18. laid., 1996, 191.–211. lpp.
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idra (Camelina sativa).103 Par linu izmantošanu liecina arī kādā Boķu kapulauka 4. gs. 
apbedījumā saglabājušies linu pavedieni.

Graudaugu novākšanai Latvijas austrumu daļā lietoja dzelzs sirpjus. Latvijas rie
tumu daļā un Lielupes baseinā sirpju vietā graudaugu novākšanai, kā arī lopbarības sa
gādei lietoja izkaptis. Tās bija tikai 25–30 cm garas un, domājams, ar īsu kātu. Spriežot 
pēc šo rīku atradumiem apbedījumos, sirpji bija sieviešu, bet izkaptis – vīriešu darba
rīki. Graudu sasmalcināšanai līdzās vienrokas graudberžiem plašāk ieviesās abroku 
graudberži.

Līdumu zemkopība strauji palielināja no meža brīvās platības, tāpēc lopkopībā 
pieauga pļavu ganību iespējas. No Kivtu apmetnē atrastajiem dzīvnieku kauliem 97,5% 
piederēja mājlopiem, turpretim Kokneses Mūkukalnā tādu bija tikai 58%. Visvairāk 
bija liellopu (Kivtos 51%, Mūkukalnā 35%). Mūkukalnā 26% mājlopu kaulu piederēja 
cūkām, bet Kivtu apmetnē cūku kaulu bija tikai 8%, un tas šīs apmetnes lopkopību 
tuvina Ziemeļbaltkrievijas un daugavas augšteces dzīvesvietās konstatētajai. Audzēja 
arī sīk lopus (aitas/kazas), kuru kauli Mūkukalnā veidoja 17%. Vilnas audumu paliekas 
atrastas 3.–4. gs. apbedījumos īlē, Mazkatužos, Ritē u.c. (kādā sievietes kapā īlē atrada 
arī aitu cērpjamās dzirkles). šo audumu analīze rādīja, ka vilna iegūta no vēl neizkoptas 
šķirnes aitām. Nozīmīga vieta starp mājlopiem bija zirgam. Zirgus izmantoja gan kā 
darba, gan gaļas dzīvniekus. Tā Mūkukalnā zirgu kaulu daudzums bija 22%, bet Kiv
tos – 21%.104 Par medībām un zveju agrajā dzelzs laikmetā vēl maz datu. Medīti gan 
gaļas dzīvnieki (meža cūkas, aļņi, brieži), gan kažokzvēri (lapsas, caunas, bebri u.c.). 
Par zvejniecību datu ir vēl mazāk – atrasti daži makšķerāķi, kas, protams, pilnībā neat
spoguļo piekoptos zvejas paņēmienus.

Agrajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu jau 
pietiekami skaidri var izšķirt baltu un Baltijas somu apdzīvotās zemes. šajā laikā izvei
dojās kultūretniskās grupas, kuras turpmākajos gadsimtos ieguva iezīmes, pēc kurām 
tās var identificēt ar dažām 9.–13. gs. rakstītajos avotos minētajām agrīnajām tautī
bām – kuršiem, zemgaļiem un sēļiem (8. att.).

Tā Latvijas dienvidrietumos iezīmējās apgabals, kura iedzīvotāji savus mirušos pār
svarā apbedīja līdzenajos kapulaukos. Apgabala lielākā daļa atradās Lietuvas piejūras 
rajonā, kur zināms ap 30 līdzīgu kapulauku, kuros nesadedzinātus mirušos apbedīja 
zemē izraktās kapu bedrēs, apkārt izveidojot diametrā 4–6 m lielu akmeņu riņķi. Tā kā 
Latvijas dienvidrietumi bija šīs grupas perifērija, tad tradīcija ap kapu bedrēm veidot 
akmeņu riņķi šeit izpaudās vāji. No plašāk pētītajiem minams kapulauks Rucavas Maz
katužos, kur izpētīti 62 apbedījumi. Skeletapbedījumi Mazkatužos atklājās līdz 0,7 m 
dziļās bedrēs, daļa no tiem bijusi koka šķirstos. Mirušajiem līdzi doti dzelzs darbarīki 
(uzmavas cirvji, izkaptis) un ieroči (šķēpu gali), kā arī bronzas rotas (kaklariņķi, saktas, 
aproces u.c.). Par reminiscenci no iepriekšējā laikmeta jāuzskata virs apbedījumiem 
sabērtie lēzenie uzkalniņi. Tā kā vēlāka laika rakstītie avoti šajā apgabalā piemin kuršus, 
tad ir pamats uzskatīt, ka agrā dzelzs laikmeta kapulaukos apbedītie bija viņu priekšteči.

103 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 
nezāļu sēklām, 152.–176. lpp.

104 Latvijas PSR arheoloģija, 123. lpp.
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Cits atšķirīgs novads iezīmējās Latvijas centrālajā daļā – Zemgalē, Vidzemes dien
viddaļā un Augšzemē, kā arī Lietuvas vidus un ziemeļu daļā. šim apgabalam bija rak
stu rīgi uzkalniņu kapulauki, kuros nesadedzinātus mirušos kopā ar rotām un ieročiem 
(9. att.) apbedīja uz zemes virsmas izveidota akmeņu riņķa iekšpusē, virsū uzberot 
diametrā 4–20 m lielu smilšu uzkalniņu. Kapu uzkalniņi bija kolektīvas apbedīšanas 
vieta – tajos apbedīti līdz 20 un pat vairāk indivīdu. Atšķirīgi bija kapulauki Zantē un 
īles mežniecībā Zemgalē, kur uzkalniņos apbedīts pa vienam mirušajam. Bez tam Zem
galē dažās vietās mirušie apbedīti arī līdzenajos kapulaukos. Zemgalē jaunu uzkalniņu 
būve aktīvi notika 2.–3. gs., Augšzemē arī vēl 4.–5. gadsimtā. Pēc tam mirušie apbedīti, 
tos iero kot jau esošajos uzkalniņos, vai arī tie apglabāti uzkalniņiem blakus līdzenajos 
kapos. Latvijas teritorijā uzkalniņu kapulauki veido divas – rietumu un austrumu teri
toriālās grupas. Rietumu grupai pieskaitāmi uzkalniņi Zemgalē Lielupes baseinā, kā arī 
dienvidrietumu Vidzemē. šādi uzkalniņi pētīti Gailīšos, Rūsīšos–debešos, Ūsiņos u. c.105 

Austrumu grupas uzkalniņi izplatīti Augšzemē un dienvidaustrumu Vidzemē, 
pārsvarā Aiviekstes baseinā. Atšķirības starp abām grupām izpaužas kapu inventārā. 
Plašāk pētīti ir kapulauki Slatē un Boķos.106 Iedzīvotājus, kas savus mirušos apbedīja 

105  Latvijas PSR arheoloģija, 103.–105. lpp.
106  Turpat, 105.–106. lpp.

8. att. Kultūretniskās grupas 1.–4. gs.:
1 – dienvidrietumu Latvijas līdzenie kapulauki (kuršu priekšteči), 2 – uzkalniņu kapulauki  
ar akmeņu riņķi (zemgaļu–sēļu–žemaišu priekšteči), 3 – aptuvenā robeža starp uzkalniņu 
kapulauku rietumu un austrumu grupām, 4 – švīkātās keramikas austrumbaltu kultūra,  
5 – dņepras–daugavas kultūra, 6 – akmeņu krāvumu kapulauki (Baltijas somi)
(Vasks A. Latvian archaeology: research and conclusions. Inside Latvian Archaeology. ed. by 
o. W. Jensen, H. Karlson, A. Vijups. GÖteborg, 1999, fig. 2)

Valdis Bērziņš, Andrejs Vasks    LATVIJAS AIZVēSTuRe



74 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

uzkalniņu kapulaukos, mēdz saistīt ar vēl vāji diferencētu žemaišu–zemgaļu–sēļu ko
pību, turklāt austrumu grupas uzkalniņus Aiviekstes baseinā un Augšzemē – teritorijā, 
kur izplatītas latviešu valodas sēliskās izloksnes, uzskata par sēļu priekšteču apbedījumu  
vietām.107

uz austrumiem no uzkalniņu kapulauku areāla – mūsdienu Latgales dienvidu daļā 
un Augšzemes austrumu daļā agrajam dzelzs laikmetam atbilstoši senkapi nav zināmi, 
un šī apgabala savdabība izpaužas atšķirīgā keramikā, kuru atrod lauku apmetnēs un 
pilskalnos. Tā ir švīkātā keramika, kas iepriekšējā periodā bija izplatīta visā Latvijas 
teritorijā, bet agrajā dzelzs laikmetā turpināja pastāvēt tikai šajā Latvijas daļā. No švī
kātās keramikas pieminekļiem plašāk pētīti pilskalni dignājā, Stupeļos un Madalānos 
un lauku apmetnes Kerkūzos, Vilmaņos, Indricā un Slobodā.108 dzīvesvietas ar švīkāto 
keramiku bija izplatītas arī Lietuvas austrumu daļā un Baltkrievijas rietumos. švīkātās 
keramikas apmetņu iedzīvotājus saista ar tām austrumbaltu grupām, kas agrajā dzelzs 
laikmetā apdzīvoja Augšdņepras baseina baltisko hidronīmu areālu.

No visām iepriekšējām atšķirīga iedzīvotāju grupa lokalizējās Vidzemes, Latgales 
un Kurzemes ziemeļu daļā, kā arī Igaunijā un dienvidsomijā. Tās raksturīgākā pa
zīme bija akmeņu krāvuma kapulauki. Krāvuma pamatā bija no lielākiem akmeņiem 
izveidots četrstūris, kas ar garāko asi bija orientēts ziemeļu–dienvidu virzienā. Vienā 
vai abās pusēs šim četrstūrim būvēja citus līdzīgus akmeņu iežogus. šo iežogu skaits 
sasniedza pat 15 (kā Kalnaslavēku kapulaukā) un konstrukcijas kopgarums varēja sa
sniegt vairākus desmitus metru (Kalnaslavēku kapulaukā – 43 m). Lielo akmeņu iežogu 
kamerās mirušos apbedīja vai nu sadedzinātus (pārsvarā Ziemeļvidzemē un Latgalē), 
vai arī nesadedzinātus (pārsvarā Ziemeļkurzemē), līdzi dodot atbilstošu kapa inventāru 
(bronzas rotas, retāk dzelzs ieročus un darbarīkus) un pārklājot ar 0,4–0,6 m biezu vai 
biezāku zemes un sīkāku akmeņu uzbērumu. Kapulaukos parasti ir viens–divi krāvumi, 
retāk to ir trīs un vairāk. Latvijā pavisam zināms ap 80 šādu kapulauku. Kapa vietu 
ierīkošana, piebūvējot jaunus iežogus agrākajiem, turpinājās līdz 5. gadsimtam. Sākot 
ar šo laiku, jaunas piebūves vairs neveidoja, bet mirušos ieraka vecajos krāvumos.109 
Akmeņu krāvuma kapos apbedītos uzskata par Baltijas somiem – vēlāko igauņu un 
vendu priekštečiem.

Agrajā dzelzs laikmetā veidojās jauna sabiedrība, kuras raksturu noteica pieaugošās 
izmaiņas zemes īpašuma attiecībās, jauna ideoloģija un sociālās attiecības. Nostiprino
ties pastāvīgo tīrumu sistēmai, palielinājās arī atsevišķo saimju saistība ar noteiktām 
aramzemes platībām. Pastāvīgas rūpes prasīja arī zemes auglības uzturēšana. Pamazām 
šī aramzeme kļuva par attiecīgās saimes īpašumu. Meži, ganības un ūdeņi, jādomā, 
joprojām palika dzimtas kopējā lietošanā. Atsevišķo saimju tiesību nostiprināšanās 
uz aramzemi bija ilgstošs process, kas, iespējams, aizsākās jau iepriekšējā periodā. 
Sadalīšanās atsevišķās vienas vai dažu saimju saimniecībās, jaunu novadu apgūšana 
izraisīja agrāko teritoriālo struktūru decentralizāciju un līdztiesīgu partnerattiecību  

107  Vasks A. Kultūretniskā situācija agrajā un vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.–8. gs.). Latvijas Vēstu-
res Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1998, 9.–11. lpp.

108  Bacкc A. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига: Зинатне, 1991, с. 130–174.
109  Vasks A. Kultūretniskā situācija agrajā un vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.–8. gs.), 13.–15. lpp.
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9. att. Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapos atrastās rotas, ieroči un darbarīki: 1, 2 – bronzas kaklariņķi, 
3–5 – bronzas aproces, 6, 7 – bronzas piekariņi, 8 – dzelzs šķēpa gals, 9–13 – bronzas rotadatas, 14 – dzelzs 
šaurasmens cirvis, 15, 16 – dzelzs sirpji (Latvijas PSR arheoloģija, 31., 32. tab.)
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nostiprināšanos. No otras puses, šāda situācija bija starta pozīcija pieaugošas konkuren
ces sākumam starp saimēm un saimju vecākajiem par līdera stāvokli savā novadā.110

Sabiedrības virsotnē acīmredzot bija lielāku vai mazāku novadu vadoņi, kuru re
zidences atradās pilskalnos. Sabiedrības hierarhijas piramīdā augstu stāvokli ieņēma 
karavīri – jātnieki, kas agrajā dzelzs laikmetā dienvidrietumu Latvijā sāka iezīmēties 
kā atšķirīgs slānis. Tomēr arī šie, jādomā, privileģētie sabiedrības pārstāvji vēl nebija 
zaudējuši saikni ar darbu savā saimniecībā. Tuvu šai sociālajai grupai, šķiet, atradās 
amatnieki – kalēji un rotkaļi, tāpat kā atsevišķā sociālā slānī būtu ietverami saimju ve
cākie. Sabiedrības pamatmasu veidoja lauku apmetņu iedzīvotāji – zemkopji. Zināmu 
ieskatu par sabiedrību dod apbedījumi uzkalniņu kapos. uzkalniņa centrā parasti bija 
novietots “galvenais” apbedījums – acīmredzot saimes vecākais vai attiecīgās dzimtas 
dibinātājs. Tam apkārt zināmā attālumā – citi apbedījumi. Centrālā kapa inventārā 
tomēr bija tādi paši priekšmeti kā citos, vienīgi to skaits parasti bija lielāks. Tātad 
centrālajā apbedījumā guldītā sabiedrisko stāvokli raksturoja ne tik daudz līdzi dotie 
priekšmeti, cik viņa novietojums uzkalniņa centrā.111 Tomēr uzkalniņos apbedīto 
skaita un uzkalniņa izmantošanas ilguma salīdzinājums (piemēram, Plāteru uzkalniņā 
300–400 gadu laikā apbedīti ap 20, bet īles Gailīšu III uzkalniņā 400 gadu laikā apbedīti 
28 mirušie) liek domāt, ka uzkalniņos neapbedīja visus saimes locekļus. Iespējams, ka 
uzkalniņos apbedīja tikai saimes galvenās personas, bet “ierindas” locekļus apbedīja 
citur vienkāršākā veidā – varbūt līdzīgi tam, kā to darīja dienvidaustrumu Latvijā, kur 
apbedīšanas veids nav arheoloģiski fiksēts.112

Vidējā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijas apdzīvotībā tālāk attīstījās iepriekšējā 
posma tradīcijas. Turpināja pastāvēt daudzas vecās apmetnes, taču radās arī jaunas. 
šajā laikā aktivizējās pilskalnu izbūve. daļā veco pilskalnu cēla jaunus nocietinājumus 
(Ķentes, Kokneses, dignājas u.c. pilskalni), bet radās arī jauni (obzerkalns dzelzavā, 
Mežmalu pilskalns pie Pļaviņām u.c.). Pilskalnu pakājē veidojās apmetnes. uz apska
tāmo laikposmu attiecas pilnībā izpētītais Ķentes pilskalns pie ogres. Tas bija ierīkots 
šauras, bet ap 1,5 km garas morēnu kaupres augstākajā vietā. Pilskalns te izveidojās jau 
1. gadu tūkstotī pr. Kr., bet agrajā dzelzs laikmetā tas bija vāji apdzīvots. Sākot ar ap
mēram 500. gadu, atkal tika būvēti nocietinājumi un turpmākajos gadsimtos tie arvien 
pastiprināti. Pastāvēšanas beigu posmā 9. gs. sākumā pilskalna galveno plakumu no 
vienas puses sargāja divi, bet no otras – pat trīs vaļņi. Pie pilskalna bija arī ap 2 ha liela 
apmetne. Atradumi pilskalnā un apmetnē liecina, ka iedzīvotāji nodarbojušies gan ar 
zemkopību un lopkopību (sirpji, izkaptis, uzmavas un kātcauruma cirvji, kapļi), gan ar 
kara lietām (jātnieku pieši, iemauktu laužņi, šķēpu gali) un amatniecību (dzelzs ieguves 
krāsns paliekas, dažādi amatnieku darbarīki u.c.). Amatniecības, īpaši metālapstrādes 
pēdas raksturo Ķentes pilskalnu kopā ar apmetni kā ievērojamu sava laika centru. Tā 
iedzīvotāju skaits 8. gs. varēja būt ap 300 cilvēku.113 

110 Vasks A. An overwiev of Latvian prehistory. Inside Latvian Archaeology. ed. by o. W. Jensen, H. Karlsson, 
A. Vijups. Göteborg, 1999, pp. 54–55 (Gotarc Series A, vol. 2).

111 Turpat, 55. lpp.
112 Vasks A. daži agrā un vidējā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku sociālās interpretācijas jautājumi. Cauri 

gadsimtiem. Rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 45.–51. lpp. 
(Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 7).

113 Stubavs A. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 1976.
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Pilskalnu izvirzīšanās par saimnieciskajiem un, iespējams, arī administratīvajiem 
centriem notika arī Lielupes baseinā un Rietumlatvijā. Lielupes baseinā tāds bija Tērve
tes un Kamārdes pilskalns, iespējams, arī Mežotnes Vīnakalns. Kurzemes pilskalni vēl 
ir maz pētīti, taču nav šaubu, ka daļu no tiem sāka nocietināt jau vidējā dzelzs laikmetā. 
Tāds, piemēram, bija Beltu pilskalns pie Ventas un, domājams, arī Vārtājas pilskalns, 
jo apmetnē pie pilskalna atrasta kāda 5.–6. gs. celtnes vieta.114 Bez pilskalniem un 
pilskalnu apmetnēm pastāvēja arī parastās lauku apmetnes. Tās gan pētītas mazāk, bet 
jau iegūtie dati liecina, ka dzīve turpinājusies daļā veco apmetņu (piemēram, Spietiņu 
apmetnē) un radušās arī jaunas – īpaši daugavas krastos. daudzas no šīm lauku ap
metnēm turpināja pastāvēt arī vēlajā dzelzs laikmetā, ar laiku izaugot par ciemiem ar 
lielāku iedzīvotāju skaitu. Taču līdzās ciemiem pastāvēja arī atsevišķas mazākas vienas 
saimes saimniecības. Tāda atklāta daugmales Vedmeros daugavas kreisajā krastā. Tur 
bija tikai viena ap 20 m² liela, zemē nedaudz iedziļināta celtne ar pavardu.115 

Jaunums zemes apstrādē bija dzelzs lemeša parādīšanās Rietumlatvijā.  šāds lemesis 
ar airveida paplašinājumu atrasts Vērgales ošenieku kapulauka 6. gs. apbedījumā. Pie
augušais nezāļu, it īpaši daudzgadīgo nezāļu sēklu skaits analizētajos paraugos liecina, 
ka zemkopībā līdzās līdumiem arvien vairāk pieauga pastāvīgo tīrumu nozīme.

No graudaugu kultūrām pirmajā vietā joprojām bija mieži. Plašāk ieviesās mīks
tie kvieši (triticum aestivum). Audzēja arī zirņus un pupas, bet jaunums bija rāceņi  

114  Latvijas PSR arheoloģija, 133.–141. lpp.
115  Turpat, 142.–143. lpp.

10. att. Kultūretniskās grupas 5.–8. gs.: 1 – kurši, 2 – zemgaļi, 3 – sēļi, 4 – latgaļi, 5 – Baltijas somi, 
6 – Tušemļas–Bancerovas kultūras balti (Vasks A. Latvian arhaeology: research and conclusions, 
fig. 3)
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(Brassica campestris).116 Lopkopībā galvenā nozīme bija liellopiem, otrajā vietā bija 
cūkas. Spriežot pēc relatīvi lielā zirgu kaulu skaita (Ķentes pilskalnā 11%, Koknesē 
12%, bet dignājas pilskalna apmetnē – pat 25%), šos dzīvniekus izmantoja ne vien kā 
darba lopus, bet arī uzturā.117 Vidējā dzelzs laikmetā Ķentes pilskalnā pirmoreiz kon
statēts kaķis un mājas vistas. Nomedīto meža zvēru kaulu daudzums dažādās vietās 
bija atšķirīgs, taču visur tas norādīja uz medībām kā saimniecības palīgnozari. Galve
nais medību dzīvnieks bija alnis, otrajā vietā bija bebrs, kuru medīja vērtīgās kažok 
ādas dēļ.

Amatniecībā straujāk progresēja kalēja un rotkaļa amati. Rodoties jaunai elitei, 
pieauga pieprasījums pēc ieročiem un dažādām rotām. Jāpiebilst, ka kopš 5. gs. līdzās 
bronzas rotām Latvijā parādījās arī sudraba rotas, kas dažkārt bija apzeltītas. Amatnie
cības specializācija bija saistīta ar pilskalnu nostiprināšanos, kas kļuva par amatnieku 
darbības galvenajiem centriem.

Vidējā dzelzs laikmetā no 5. līdz 8. gs. kultūretniskā situācija mainījās, un tas īpaši 
izpaudās Latvijas austrumu daļā (10. att.). šajā laikā veidojās tās etniskās grupas jeb, 
lietojot Indriķa šterna apzīmējumu, maztautas,118 kuras pieminētas 9.–13. gs. rakstīta
jos avotos. Latvijas dienvidrietumos iepriekšējā laika kultūras tradīcijas turpinājās līdz 
9. gs., kad rakstītajos avotos (Rimberta hronika) šeit pirmoreiz pieminēti kurši. Kā atse
višķa epizode laikā no 650. līdz 850. gadam atzīmējama skandināvu klātbūtne Grobiņā 
un tās apkārtnē. šeit pētīta virkne līdzeno un uzkalniņu kapulauku, kuros saskaņā ar 
Gotlandei un Viduszviedrijai raksturīgajām bēru tradīcijām apbedīti kremēti mirušie 
ar minētajām teritorijām raksturīgo kapu inventāru. 9. gs. skandināvu pēdas Grobiņā 
izzūd. Iespējams, ka, izveidojoties lielajam tirdzniecības ūdensceļam pa Austrumeiro
pas upēm no Skandināvijas uz arābu zemēm, skandināvi Grobiņu, kas bija izolēta no 
lielo upju ūdensceļiem, pameta, lai iesaistītos tirdznieciskajās aktivitātēs.119 Iepriekšējā 
laikmeta kultūras tradīcijas turpinājās arī Kurzemes ziemeļu daļā, kur joprojām miru
šos apbedīja Baltijas somiem tipiskajos akmeņu krāvuma kapos.120 Lielupes baseinā, 
sākot ar 5. gs., agrāko kapu uzkalniņu tradīcijas vietā izplatās jauna paraža apbedīt 
nesadedzinātus mirušos līdzenajos kapulaukos, līdzi dodot bronzas un sudraba rotas, 
dzelzs ieročus un darbarīkus (11. att.). šie kapulauki tiek izmantoti līdz 11.–12. gs., 
kad rakstītie avoti šeit apliecina zemgaļus. Jauno līdzeno kapulauku skaits īpaši pie
auga agrāk mazapdzīvotajā Lielupes baseina vidienē un austrumu daļā, ko izskaidro ar 
jaunu iedzīvotāju pieplūdumu no Lietuvas teritorijas.121 Tanī pašā laikā dienvidrietumu 
Vidzemē vēl līdz pat 7. gs. turpinājās iepriekšējā laika tradīcija apbedīt mirušos kapu 
uzkalniņos. Tā kā šie uzkalniņi un tur atrodamais kapu inventārs ir līdzīgi iepriekšējā 

116 Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un 
nezāļu sēklām, 152.–176. lpp.

117 Turpat, 165. lpp.
118 šterns I. Latvijas vēsture. 1180–1290: Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 81.–82. lpp.
119 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad-

simtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 378.–379. lpp.
120 Vasks A. Akmeņu krāvuma kapulauki Kurzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 21. laid., 2003, 141.–152. lpp.
121 deņisova R. Baltu cilšu etniskās vēstures procesi m. ē. I gadu tūkstotī. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis, Nr. 12, 1989, 20.–36. lpp.
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laika Lielupes baseina uzkalniņiem, tur apbedītos saista ar zemgaļiem122 vai kādu tiem 
radniecīgu grupu.123 

Sarežģīti kultūretniskie procesi vidējā dzelzs laikmetā saistībā ar latgaļu etnoģenēzi 
risinājās Latvijas teritorijas austrumu daļā. Latgaļu kultūras formēšanās sākās daugavas 
labā krasta apgabalos uz rietumiem no Aiviekstes, kur 5./6.–7. gs. izplatījās līdzenie 
kapulauki ar skeletkapiem. šo kapulauku veidošanā piedalījās gan atnācēji no Centrāl
lietuvas, gan arī no Lielupes baseina līdzeno kapulauku areāla atnākušie zemgaļi. 6. gs. 
beigās un 7. gs. šie kapulauki izplatās tālāk Austrumlatvijā – dubnas baseinā, Lubāna 
ezerā ietekošo upju (Iča, Rēzekne u.c.) baseinā, 8. gs. sasniedzot jau Ludzas ezeru.124 
Ziemeļu virzienā latgaļi iespiedās agrākajos Baltijas somu apgabalos ar tur raksturī
gajiem akmeņu krāvuma kapiem. Vidējā dzelzs laikmetā daugavas kreisajā krastā un 
ziemeļaustrumu Lietuvā kā atsevišķa kultūretniska grupa izveidojās arī sēļi, kuriem bija 
daudz līdzību materiālajā kultūrā ar latgaļiem.125 

Pastāvot daudziem maziem centriem – pilskalniem, kas savā starpā konkurēja par 
varas nodibināšanu plašākā novadā, šo laiku var raksturot kā savstarpējo sadursmju 
un karu periodu. Pastiprinātu karadarbību acīmredzot veicināja arī jaunu iedzīvotāju 
ienākšana Austrumlatvijā. Arheoloģiskajā materiālā tas atspoguļojas kā savdabīga 
sabiedrības militarizācija, kas izpaudās gan nocietinājumu būvē pilskalnos, gan apbe
dīšanas tradīcijās. Piemēram, Pļaviņu Kalniešu II kapulaukā 8. gs. visos vīriešu kapos 
dominēja ieroči, bet darbarīku, ja neskaita cirvi, tikpat kā nebija. Karavīra pilns apbru
ņojums šeit sastāvēja no viena uzmavas un viena iedzītņa šķēpa, īsā vienasmens zobena 
un cirvja. Līdzīgs ieroču standarts raksturīgs arī citiem kapulaukiem Austrumlatvijā 
(12. att.). šajos kapulaukos atsevišķos vīriešu apbedījumos atrod pūcessaktu, ar ko bija 
sasprausts apmetnis. šī ar sudrabu platētā un ziliem stikliņiem greznotā rota uzskatāma 
par ievērojamu personu atšķirības zīmi (zināms ap 30 šādu saktu). uz augstāku sociālo 
rangu norāda arī dažos karavīru kapos atrastie cirvji un šķēpi, kuru kāts greznots ar 
bronzas lentes aptinumu.126

Viss datu kopums – jaunu, spēcīgi nocietinātu pilskalnu celšana, to izvirzīšanās 
par novadu centriem, ieroču daudzuma palielināšanās apbedījumos un depozītos, grez
nāku rotu, arī dārgmetālu parādīšanās, sudrablietu depozīti liecina, ka sabiedriskajās 
attiecībās bija iestājies jauns posms.

šie novērojumi liecina, ka vidējā dzelzs laikmetā, īpaši tā otrajā pusē, veidojās va
donības sabiedrības ar dižciltīgajiem un vadoni no viņu vidus, kā arī ar plašu vienkāršo 
zemkopju – karavīru slāni.127

122 Atgāzis A. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2001, 282. lpp.

123 Ciglis J. Zemgaļi Vidzemē? Pētījumi zemgaļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2004, 42. lpp. (Latvijas 
Vēstures muzeja raksti, Nr. 10).

124 Radiņš A. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un 
politiskās vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 155.–165. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 5).

125 Ciglis J. Sēļu etnoģenēze Austrumbaltijas etnokultūrvēsturisko procesu kontekstā. Pētījumi sēļu senatnē: 
rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 29.–40. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).

126 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 147.–149. lpp.
127 Turpat, 149.–150. lpp.
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11. att. Zemgaļu vidējā dzelzs laikmeta apbedījumos atrastās rotas un darbarīki: 1 – bronzas sakta ar sudraba 
platējumu, 2–4 – bronzas kaklariņķi, 5, 6 – bronzas stopsaktas, 7 – sudraba stopsakta ar zelta platējumu,  
8, 9 – dzelzs cērte un kaplis, 10–12 – bronzas aproces, 13–15 – bronzas rotadatas, 16 – dzelzs jostassprādze
(urtāns V. etniskās atšķirības apbedīšanas tradīcijās un kapu inventārā Latvijā 5.–9. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 
9. laid., 1970, 4. att., 66. lpp.)
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12. att. Latgaļu ieroči un darbarīki: 1 – dzelzs vienasmens zobens ar koka maksts gala bronzas stieples aptinumu, 
2, 3 – dzelzs šķēpu gali, 4 – dzelzs cirvis, kuram koka kāts aptīts ar bronzas skārda lenti, 5 – dzelzs kaujas cirvis, 
6 – māla skriemelis vērpjamvārpstai, 7, 8 – dzelzs un bronzas jostassprādzes, 9 – dzelzs īlens, 10 – dzelzs sirpis, 
11 – dzelzs bultas gals (urtāns V. etniskās atšķirības apbedīšanas tradīcijās un kapu inventārā Latvijā 5.–9. gs., 
8. att., 72. lpp.)
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Kopsavilkums

Latvijas vēsture aizsākās paleolīta pašās beigās 11. g. t. pr. Kr. vidū, kad šeit, sekojot 
ziemeļbriežiem, no dienvidiem ieradās pirmie iedzīvotāji. Klimatam kļūstot siltākam, 
tundras klajumus pārklāja meži ar tiem atbilstošu faunu – aļņiem, bebriem, meža 
cūkām u.c. Mezolīta posmā (9000.–5400. g. pr. Kr) izveidojās mednieku–zvejnieku 
saimniecība, kas tālāk attīstījās neolītā (5400.–1800. g. pr. Kr.). Cilvēku dzīvesvietas 
koncentrējās medībām un zvejai izdevīgās vietās pie ezeriem (Lubāna, Burtnieku, 
Lielais Ludzas u.c. ezeri) un pie tajos ietekošajām upītēm. Kaut arī jau vidējā neolītā 
(4100.–2900. g. pr. Kr.) Latvijas teritorijas iedzīvotāji iepazinās ar kultūraugiem un 
mājlopiem, līdz pat bronzas laikmetam medības, zveja un savvaļas augu vākšana bija 
galvenās iztikas līdzekļu nodrošinātājas.

Bronzas laikmetā (1800.–500. g. pr. Kr.) sākās pāreja uz ražojošo saimniecību – 
zemkopību un lopkopību, kas noslēdzās bronzas laikmeta vidū. šajā laikā parādījās 
jauns dzīvesvietu tips – nocietinātās apmetnes – pilskalni. daudzos no tiem, sevišķi 
dau gavas lejtecē, norisa bronzas apstrāde, gatavojot ieročus un rotas. šie pilskalni bija 
arī maiņas centri. Izmaiņas vērojamas arī bēru paražās – līdzās jau no mezolīta manto
tajai tradīcijai apbedīt nesadedzinātus mirušos līdzenajos kapulaukos parādījās arī īpaši 
izbūvēti kapu uzkalniņi, kā arī ieviesās tradīcija mirušos kremēt. Gan pilskalni, gan 
bēru tradīcijas norāda uz bronzas laikmeta sabiedrību lielāku sociālo diferenciāciju sa
līdzinājumā ar iepriekšējo laiku.

Senākajā dzelzs laikmetā (500.–1. g. pr. Kr.) parādījās pirmie dzelzs rīki, taču pla
šāku pielietojumu tie ieguva agrajā dzelzs laikmetā (1.–400. g.), kad dzelzi no purva 
rūdas sāka iegūt uz vietas. dzelzs darbarīki deva jaunu stimulu zemkopības attīstībai. 
šim laikam raksturīgas samērā nelielas lauku apmetnes, bet pilskalnu nozīme mazinājās. 
Pēc atšķirībām materiālajā kultūrā un bēru tradīcijās izšķiramas vairākas kultūretniskās 
grupas, kuras var identificēt ar baltiem (kuršu, zemgaļu un sēļu priekštečiem) Latvijas 
dienviddaļā un Baltijas somiem (igauņu priekštečiem) ziemeļdaļā. Vidējā dzelzs laik
metā (400.–800. g.) turpināja pastāvēt agrākās zemkopju apmetnes, taču veidojās arī 
jaunas. Sākās jauns posms pilskalnu izbūvē. Tas bija saistīts ar konkurences pieaugumu 
starp kopienām par dominējošo lomu plašākā apgabalā. Militāras sadursmes izraisīja 
jaunu iedzīvotāju ienākšana no Lietuvas teritorijas. Mainījās arī kultūretniskā situā
cija. Izveidojās tās maztautas, kas vēlāk minētas 9.–13. gs. rakstītajos avotos. Latvijas 
dien vid rietumus apdzīvoja kurši, Lielupes baseinu – zemgaļi, mūsdienu Augšzemi un 
dien vid austrumu Vidzemi – sēļi. daugavas labā krasta apgabalos uz rietumiem no 
Aiviek stes izveidojās latgaļi, pakāpeniski iespiežoties Austrumlatvijas lielākajā daļā, tā 
sa mazinot tur Baltijas somu apdzīvotās teritorijas. Vidējā dzelzs laikmeta otrajā pusē 
Latvijas teritorijā bija raksturīgas vadonības sabiedrības, kuru priekšgalā bija no dižcil
tīgo vidus izvirzījušies vadoņi.
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Par autoriem

Valdis Bērziņš (dz. 1969 Sidnejā) – Lu Latvijas vēstures institūta pētnieks, 
akmens laikmeta speciālists. Arheoloģijas doktora grādu ieguvis oulu univer
sitātē Somijā, aizstāvot promocijas darbu “Sārnate: dzīve piejūras ezera krastā 
Austrumbaltijas neolīta laikā”. Pētnieciskās intereses saistās galvenokārt ar Rie
tumlatvijas mezolītu un neolītu. Vadījis izrakumus Vendzavu mezolīta apmetnē 
un Priedaines neolīta apmetnē, arī arheoloģiskās apzināšanas darbus.

Andrejs Vasks (dz. 1947 Rīgā) – Dr. habil. hist., Lu Vēstures un filozofijas fakul
tātes profesors, Lu Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, LZA korespon
dētājloceklis. Pētnieciskās intereses saistās ar Latvijas aizvēsturi un arheoloģiju, 
it īpaši ar bronzas un dzelzs laikmetu. Četru monogrāfiju un ap 120 zinātnisku 
rakstu autors. Veicis arheoloģiskos izrakumus daudzos Latvijas bronzas un dzelzs 
laikmeta arheoloģiskajos pieminekļos, starp kuriem nozīmīgākie ir izrakumi Bri
kuļu, Padures (Beltu) un Mežītes pilskalnā, Pukuļu bronzas laikmeta uzkalniņu 
kapulaukā, Kerkūzu apmetnē, dignājas pilskalna apmetnē.  

Valdis Bērziņš, Andrejs Vasks    LATVIJAS AIZVēSTuRe
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Rakstā, balstoties uz arheoloģiskajiem avotiem, raksturota saimnieciskā un sabiedriski po
litiskā dzīve tagadējā Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā (900.–1200. g.), aplūkota baltu 
(latgaļi, sēļi, zemgaļi, kurši) un Baltijas somu (lībieši, vendi) tautu materiālā un garīgā kultūra, 
parādot katras tautas savdabību, atspoguļoti etniskie procesi un izmaiņas tautu apdzīvotajās te
ritorijās. Balstoties uz 13. gs. rakstīto avotu datiem, aplūkots tautu apdzīvoto teritoriju politiskais  
dalījums. 
Based on archaeological sources, the article describes economic and sociopolitical life in the 
area of presentday Latvia during the Late Iron Age (9001200 Ad), characterising the material 
and spiritual culture of the small ethnic groups of Balts (Latgallians, Selonians, Semigallians and 
Couronians) and Baltic Finns (Livs and Vends), and indicating the particular character of each 
ethnic group. ethnic processes and territorial changes affecting the areas inhabited by the ethnic 
groups are described. The political division of the lands populated by these groups is examined on 
the basis of 13th century written sources.  

Atslēgvārdi: Latvijas teritorija, vēlais dzelzs laikmets, latgaļi, sēļi, lībieši, zemgaļi, kurši, vendi, saim
niecība, dzīvesvietas, kultūra.
Keywords: territory of Latvia, Late Iron Age, Latgallians, Selonians, Livs, Semigallians, Couronians, 
Vends, economy, living sites, culture.

Ievads

Latvijas senākās vēstures pēdējais posms – vēlais dzelzs laikmets zīmīgs ar progresī
vām pārmaiņām saimniecībā, sabiedriskajās un politiskajās attiecībās, etniskajā attīstībā 
un ar Baltijas reģiona tautu savstarpējās komunikācijas paplašināšanos. Latvijas terito
rijā dzīvojošo tautu saimnieciskā un politiskā attīstība bija cieši saistīta ar procesiem, 
kas norisinājās eiropā. Perioda sākumposmā (800.–1050. g.) Baltijas reģiona zemju 
progresam spēcīgu impulsu deva vikingi – drosmīgi jūrasbraucēji, izveicīgi tirgotāji un 
laupītāji, jaunu valstu dibināšanas līdzdalībnieki. Laikmeta otrajā pusē tautu attīstību 
ne mazāk ietekmēja Senkrievu valsts izveidošanās, Krievzemes tirdznieciskās intereses 
un politiskās aktivitātes, kas ienesa arī jaunu ideoloģiju – kristietību Austrumu orto
doksālajā formā jeb pareizticību un noveda pie meslatkarības latgaļus un lībiešus. Vēlais 
dzelzs laikmets noslēdzās ar vācu ekspansijas sākumu. 

Laikmeta raksturošanai joprojām būtiska nozīme ir arheoloģiskajos izraku
mos iegūtajām liecībām. Latvijas vēlā dzelzs laikmeta arheoloģiskie pieminekļi, lai 
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arī teritoriāli nevienmērīgi, ir samērā plaši pētīti. Arheoloģisko pētījumu rezultāti 
atspoguļoti rakstos, monogrāfijās, kā arī apkopojošos darbos par Latvijas senāko  
vēsturi.1

Līdztekus svarīgas ir arī skopās rakstīto avotu ziņas. Rakstītās liecības ir citzemju 
autoru darbi, kuru sniegtās ziņas gan ne vienmēr ir ticamas, bet kuros nozīmīgs ir 
Latvijas teritorijā dzīvojušo etnosu pieminēšanas fakts. Kurši ir visagrāk (Hambur
gas–Brēmenes arhibīskapa (865–888) Rimberta hronika) un arī visbiežāk rakstītajos 
avotos pieminētā tauta.2 Kuršu bagātības un zirgus cildinājis Brēmenes ādams (ap 
1075–1076), bet pagānisko tradīciju ilgā noturība atspoguļota vēl 15. gs. sākuma avo
tos.3 Skandināvu sāgas un Sakša Gramatiķa sastādītā dāņu vēsture vēstī par kuršu un 
zemgaļu kontaktiem ar rietumu kaimiņiem.4 Zviedrijas rūnakmeņos uzieti Ziemeļ
kurzemes, Zemgales un Līvzemes ģeogrāfiskie nosaukumi.5 Iespējams, ka daži kuršu 
un zemgaļu centri un daugava minēta arābu ceļotāju aprakstos.6 Izņemot sēļus, visas 
tautas 12. gs. sākumā sarakstītajā senkrievu hronikā “Pagājušo laiku stāsts” minētas kā 
tautas, kurām ir sava valoda (свой язык имуще).7 Visplašākais tautu vēstures notikumu 
atspoguļojums atrodams 13. gs. hronikās un dokumentos, kas ir neaizstājami avoti arī 
vēsturiskās ģeogrāfijas jautājumu risināšanā, kā arī retrospektīvi izmantojami etnisko 
un sociāli politisko procesu skaidrošanā. 

Saimniecība, ekonomiskie un kultūru sakari 

Vēlo dzelzs laikmetu raksturo straujš progress visu saimniecības nozaru attīstībā. 
Iedzīvotāju pamatnodarbošanās, līdzīgi kā iepriekšējā periodā, ir zemkopība, lopko
pība, meža dravniecība, arī zveja un medības. Izrakumos iegūtas liecības par jaunu 
efektīvāku darbarīku ieviešanos un darbarīku izgatavošanas jaunu tehnoloģiju apguvi.

Zemkopībā sāk izmantot spīļarklu ar dzelzs lemešiem, kas bija universāls zemes 
apstrādes rīks.8 Lauku un dārzu kopšanai līdztekus ar izturīgāku asmeni uzlabotiem 
kapļiem vēl pirms 13. gs. sāk lietot koka lāpstu ar dzelzs apkalumu.9 Par vilcējspēku 

1 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr. Rīga: Zvaigzne ABC, 
1997; Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.–1200. g. Latvijas senākā vēsture. 
9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 290.–377. lpp., bibliogrāfija 425.–
426. lpp.

2 Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. A. švābe, 1. burtn. (līdz 1237. g.). Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1937, 
5. dok. (Latvijas vēstures avoti, 2. sēj.).

3 Spekke A. Brēmenes ādamu lasot ar latviešu tautas vēsturnieka acīm. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
Nr. 1, 1937, 11.–66. lpp.; Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: Zinātne, 1995, 95. lpp.

4 Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem. Stokholma: ARAR, 1997, 38.–41., 49.–59. lpp.
5 Мельникова Е. Скандинавские рунические надписи. Москва: Наука, 1977, с. 78, 96–97.
6 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 295. lpp.
7 Полное собрание русских летописей, т. 1. Москва: Издательство Восточной литературы, 1962, с. 4, 11.
8 Мугуревич Э. Находки железных частей пахотных орудий 10–17 вв. в Восточной Прибалтики. Новое 

в археологии Прибалтики и соседних территорий. Таллин: АН Эстонской ССР, 1985, с. 86–98.
9 Mugurēvičs ē. dinaburgas pilsapmetnes koka lāpsta. Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimerma-

nis: Biobibliogrāfija. Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 
190.–197. lpp.
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izmantoja zirgus un vēršus, ko apliecina iejūga fragmenti no āraišu ezerpils.10 Labības 
pļaušanai lietoja gan izkaptis, gan racionālākas formas sirpjus.11 šaurasmens cirvis tika 
aizstāts ar platasmens cirvi.

uz nozīmīgu zemkopības produktivitātes kāpumu norāda pilskalnos konstatētie 
graudu krājumi, kas jau uzglabāti šim nolūkam ierīkotās klētīs. Labības malšanai kopš 
11. gs. izmanto rotējošās rokas dzirnas. 8. un 9. gs. ieviešas ziemas rudzi, kas nodrošināja 
graudaugu uztura stabilitāti neražas gados. 11.–12. gs. par pastāvīgu kultūru kļūst auzas. 
Graudu atradumi pilskalnos rāda, ka aptuveni vienādi audzēti gan ziemāji, gan vasarāji, 
bet nezāļu sēklas apliecina pakāpenisku pāreju uz trīslauku zemes apstrādes sistēmu. 

Par lopkopības kā svarīgas ražošanas nozares attīstību liecina 13. gs. rakstītie avoti. 
Indriķa hronikā, aprakstot sirojumus un karagājienus, minēti ievērojamā skaitā no
lau pīti lopi.12 Hronikas ziņas dod aptuvenu priekšstatu par ganāmpulku lielumu un 
norāda, ka lopi bijuši nozīmīga iedzīvotāju bagātības daļa. Arheoloģiskajā materiālā 
mājlopu kauli skaitliski (ap 70%) dominē pār medījumu kauliem.13 Mājlopu kaulu vidū 
lielāks īpatsvars ir liellopiem un cūkām, bet pastāv atšķirības starp dažādiem piemi
nekļiem. Tā daugmales pilskalnā cūku kaulu skaits 1,5 reizes pārsniedz liellopu kaulu 
skaitu.14 Pēc kauliem noteiktais govju vecums pieļauj, ka govis izmantotas arī piena 
iegūšanai. Audumos izmantota rupjāka un smalkāka vilna, kas norāda uz divējādu aitu 
šķirņu audzēšanu.15 dzīvesvietās konstatētas arī kūtis lopu turēšanai.16

Medniecībai vēlajā dzelzs laikmetā bija pakārtota loma. dzīvesvietās konstatēto 
meža dzīvnieku kaulu lielāks īpatsvars saglabājas mežainākajos apvidos. Pieaugums 
vērojams kažokādu iegūšanai medīto dzīvnieku procentuālā īpatsvarā, kas bija saistīts 
ar kažokādu pieprasījumu starptautiskajā tirgū.17

Starptautiskais pieprasījums pēc biškopības produktiem – medus un vaska – veici
nāja dravniecības attīstību. dzīvesvietās atrasti doru ierīkošanai nepieciešamie rīki, bet 
meža dravniecībai nozīmīga rīka – dzeiņa sastāvdaļas uzietas āraišu ezerpilī.18

Amatniecībā, pateicoties izvērstai tirdzniecībai un tehniskajam progresam, ievie
sās jauni darbarīki un rotējošās ierīces (podnieka ripa, virpa), horizontālie aužamie 
stāvi un citi tehniski jauninājumi. Veidojoties lielākiem novadu centriem, ap tiem 
koncentrējās arī amatnieciskā ražošana, dažādas lietas sāka ražot masveidā tirgum. 
Līdz ar to mainījās amatnieku sabiedriskais statuss. Sabiedriski nozīmīgākā amatnie
cības nozare bija dzelzs ieguve un apstrāde. dzelzs ieguves krāšņu paliekas konstatētas 
latgaļu (Asote, oliņkalns), sēļu (Sēlpils, Stupeļi), lībiešu (daugmale, Rauši), zemgaļu 

10 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 218., 219. att.
11 Turpat, 321. lpp., 222., 223. att.
12 Indriķa hronika. ā. Feldhūna tulkojums, ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, XII, 6; 

XIV, 3; XIV, 10; XV, 3.
13 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 322. lpp.
14 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 172. lpp.
15 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs. Rīga: Zinātne, 1999, 8.–9. lpp.
16 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 323. lpp.
17 Mugurēvičs ē., Mugurēvičs A. Meža dzīvnieki Latvijā. Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: WWF – 

Pasaules dabas fonds, 1999, 220.–222. lpp.
18 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 251. lpp.; Apals J., Apala Z. Āraiši senlaikos. Rīga: āraišu ezerpils 

fonds, 2005, 24. lpp.
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(Tērvete) un kuršu (Talsi) dzīvesvietās.19 dzelzi ieguva no purva rūdas, ieguves pro
cess bija ilgstošs un darbietilpīgs, taču senie metalurgi spēja nodrošināt pieprasījumu, 
uz ko norāda apbedījumos līdzi doto dzelzs ieroču un darbarīku ievērojamais skaits. 
Metalogrāfiskās analīzes liecina par prasmi iegūt tēraudu. Varbūtējas kalves paliekas 
konstatētas Talsu un Asotes pilskalnā 12. gs. slānī.20 11. gs. kalēja darbarīku komplekts 
kopā ar gatavo produkciju (kopumā 40 priekšmeti) iegūts lībiešu teritorijā doles Raušu 
ciemā. depozītā un dzīvesvietās atrastie kalēja rīki rāda, ka kalējs veicis daudzveidī
gas dzelzs apstrādes operācijas.21 Augstu kalēja darba prasmi apliecina damascētā jeb 
rakstainā tērauda izstrādājumu izgatavošana. dzelzs un tērauda priekšmetus rotāja, 
iestrādājot tajos krāsainos metālus. Iespējams, ka pie zemju un novadu rezidencēm 
darbojās šaurāk specializēti kalēji, piemēram, ieroču meistari, kas apgādāja dižciltīgos 
ar nepieciešamo bruņojumu, t.sk. arī aizsardzības bruņojumu. šie kalēji strādāja arī 
tirgum, par ko liecina kuršu kalēju darināto ieroču atradumi Lietuvā, Sāmsalā, Got
landē.22 Ne mazāk prasmīgi bija rotkaļi. šajā periodā visām tautām tērpa neatņemama 
sastāvdaļa bija daudzveidīgas dažādā tehnikā darinātas un ornamentētas rotas. Izejma
teriāls rotu izgatavošanai tika ievests.23 Rotu kalšanai sagatavoti stieņi uzieti vairākos  
depozītos.24 

Audumu sortiments un kvalitāte liecina, ka arī Latvijā jau bija pazīstami horizon
tālie aužamie stāvi, kas eiropā izmantoti kopš 11. gadsimta. No 11. gs. audējas sāk aust 
svītrainās, bet no 12. gs. – arī rakstainās celaines un trīsnīšu trinīša audumus. Vilnas 
auduma izgatavošanai izmantotas arī ievestās izejvielas, sevišķi daugavas lejtecē. Atra
dumi lībiešu zemēs rāda, ka izmantota arī Ziemeļeiropā tekstiliju izgatavošanai lietotā 
adatas pinuma tehnika.25

Latvijas ģeogrāfiskais novietojums pie Baltijas jūras un tranzītsatiksmes maģis
trāle – daugava veicināja tirdzniecības uzplaukumu, kā arī kultūras un politiskos 
sakarus ar Baltijas reģiona un pastarpināti arī attālākām zemēm rietumos un austru
mos. Kuršu un zemgaļu izstrādājumi lielākā skaitā sastopami Piedņeprā, Novgorodas 
apkaimē, Pielādogā, Somijā, Zviedrijā, rietumslāvu zemēs. Ļoti aktīvi bija lībieši, kuru 
pieminekļos konstatēts vislielākais monētu un saliekamo svariņu un atsvariņu skaits.26 
Salaspils Laukskolā 10.–11. gs. apbedījumos importētās rotas konstatētas 9%, bet 
12. gs. – 70% apbedījumu.27 Tirdzniecības apjomus atspoguļo Kābeļu ciemā iegūtais 
dzintara depozīts (25 kg).28 

19  Latvijas PSR arheoloģija, 253. lpp.
20  Turpat, 254. lpp.
21  šnore e. Raušu ciems doles salas augšgalā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 79. lpp. 
22  Мугуревич Э. Восточная Латвия и соседние земли в Х–ХIII вв. Рига: Зинатне, 1965, с. 45–47.
23  Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 330. lpp.
24  urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.). Rīga: Zinātne, 1977, 61., 64.–71. lpp.
25  Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs., 9., 12. lpp.
26  Berga T. Latvijas 10.–12. gs. dzīvesvietās iegūtās monētas. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 1987, 119. lpp.; 

Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 54., 56.–60. lpp.
27  šnē A. Vara un vadonība lībiešu sabiedrībās aizvēstures beigās. Cauri gadsimtiem: Rakstu krājums, veltīts 

Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 143. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti Nr. 7).
28  daiga J. Kābeļu apmetne. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu 

1972. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1973, 33. lpp.
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Tirdzniecība šajā laikā nereti bija apvienota ar sirošanu un laupīšanu, uz ko ir no
rādes arī rakstītajos avotos. Tas veicināja bagātības uzkrāšanos un sociāli diferencētu 
sabiedrību veidošanos. šos procesus atspoguļo kapu inventāru skaitliskais saturs un 
raksturs. Savukārt 13. gs. rakstītie avoti izdala sabiedrības dižciltīgos pārstāvjus – augst
dzimušos (nobiles), labiešus (meliores), radus un draugus (amici et cognati) un ļaudis. 
Karagājienos iegūtie gūstekņi kļuva par nebrīvajiem jeb neļaudīm.29 

29 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 368. lpp.

1. att. Zemes un tautas Latvijā 12. gs. beigās  
(Latvijas vēstures atlants. Rīga: Jāņa sēta, 1998)
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Latvijas teritoriju jau kopš 2./1. g. t. 
pr. Kr. mijas apdzīvojuši atšķirīgām 
valodu saimēm un kultūrām piederīgi 
etnosi. Vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā 
Latvijas teritorijā izdalījās atšķirīgi kul
tūru apgabali, kas saistāmi ar 9.–13. gs. 
rakstītajos avotos minētajām Baltijas 
somu (lībieši, vendi) un baltu tautām 
(latgaļi, sēļi, zemgaļi, kurši). Jāpiebilst, 
ka šo tautu etniskās robežas nesakrīt ar 
tagadējām Latvijas robežām (1. att.).

Pētnieku vidū nav vienotas ter
minoloģijas šo kultūras ziņā atšķirīgo 
teritoriju iedzīvotāju kopuma apzī
mēšanai. Zinātniskajā literatūrā lieto 
apzīmējumu “tauta” vai “maztauta”, bet 
visbiežāk runā par kuršiem, zemgaļiem, 
latgaļiem utt.30

Latgaļi

Latgaļi kā etniska kopība nofor
mējās 6.–7. gs.31 un pirmoreiz minēti 
hronikā “Pagājušo laiku stāsts” 12. gs. 
sākumā.32 

Vēlajā dzelzs laikmetā latgaļi pa
plašināja savas teritorijas uz Baltijas 
somu zemju rēķina. 8.–10. gs. ar latgaļu 
ieplūšanu Vidzemes vidienē saistāmas 
uz ezeru salām ierīkotās dzīvesvietas,33 
virkne latgaļu kapulauku ierīkota bla
kus Baltijas somu apbedījumu vietām 

un apmetnēm ar tekstilo keramiku. 11.–12. gs. latgaļu pieminekļi parādījās mazapdzī
votajā Trikātas, Vijciema un Gaujienas apkārtnē.34 Turpretī neveiksmīgi bija latgaļu  

30 šterns I. Latvijas vēsture 1180–1290. Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 82. lpp.
31 Vasks A. The cultural and ethnic situation in Latvia during the early and Middle Iron Age (1st–8th century 

Ad). Humanities and Social Sciences Latvia, no. 3 (16), 1997, pp. 66–68.
32 Mugurēvičs ē. Kā latgaļi attēloti 12.–13. gs. hronikās. Ai, māte Latgale: Atskati Latgales vēsturē un kultūrvēs-

turē. Rīga: Annele, 2001, 67. lpp.
33 Apals J. Klāstu mītnes Latvijas PSR teritorijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1965, 49., 56. lpp.
34 Vilka A. Arheoloģiskie izrakumi Skripstu senkapos. Cēsu novada vēsture: Zinātniskas publikācijas, Cēsu 

muzeja materiāli. Cēsis: Cēsu muzeja apvienība, 1995, 54. lpp.; Ciglis J. Baltijas somu un baltu attiecības Aus
trumlatvijā 1. gadu tūkstotī. Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā: Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli, 2009. gada 23. aprīlis, turaida. Rīga: Zinātne, 2009, 35. lpp.
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centieni nostiprināties daugavas lejtecē. ogres Ķentes 
pilskalns ar apmetni, kur mita latgaļi, 9. gs. sākumā aizgāja  
bojā.35 Perioda beigās salīdzinājumā ar pārējām Latvijas 
tautām latgaļu apdzīvotā teritorija bija lielākā. Tā aptvēra 
Vidzemes austrumu daļu un Latgali un vietvietām austrumu 
robežai pieguļošās kaimiņzemju teritorijas. Tādējādi latgaļi 
devuši nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas un valodas at
tīstībā. Latgaļi devuši vārdu Latvijai. 

Latgaļiem raksturīgi līdzenie kapulauki. Zināms vai
rāk nekā 200 līdzeno kapu lauku. Kapulaukos konsekventi 
ievērota apbedījumu pretēja orientācija – vīrieši guldīti ar 
galvu uz austrumiem, sievietes – uz rietumiem. Mirušie 
guldīti zemē ieraktās kapa bedrēs uz mizām, dēļu paklāja, 
vienkocī, perioda beigās arī dēļu šķirstos. Apbedīšanā pie
kopti ugunsriti. Līdztekus skeletkapiem uzieti arī sporādiski 
ugunskapi. Mirušie guldīti kapā svētku apģērbā ar līdzi 
dotu rotu komplektu, vīrieši arī ar ieročiem. Atsevišķos vī
riešu apbedījumos konstatēti kājgalī novietoti sieviešu rotu  
ziedojumi.36 

Latgaļu kultūras attīstības komplicētību atspoguļo uz
kalniņu kapulauku parādīšanās latgaļu teritorijas austrumu 
daļā 10. gs. beigās. Apzināts ap 50 uzkalniņu kapulauku ar 
4000 uzbērumiem. uzkalniņi satur vienu, retāk divus ap
bedījumus. Apbedīšanas tradīciju un kapu inventāra ziņā 
uzkalniņi līdzīgi līdzenajiem kapiem. šo uzkalniņu izveidē 
varēja būt iesaistīti gan slāvu ekspansijas dēļ uz rietumiem 
pārvietojušies austrumbalti, gan skandināvi, kas izmantojuši 
Veļikajas upi kā atzaru satiksmei starp Lādogu–Pleskavu un 
Polocku.37

Latgaļu sieviešu galvas rota bija metāla spirālīšu lentveida 
un grīstes vainags. 12. gs. beigās ieviesās bronzas riņķīšu, kā 

arī ar stikla krellītēm, bronzas un alvas rotājumiem izrakstīti auduma vainagi. Līdzte
kus piecu veidu kaklariņķiem, no kuriem iemīļotākais bija ar noplacinātiem galiem, 
sievietes nēsāja lociņa važturi ar važiņām, perioda otrajā pusē – arī kauri gliemežvāku 
un stikla kreļļu rotas. Tērpa saspraušanai un kā dekoratīvu elementu izmantoja pakav
saktas. Raksturīgas latgaļu sievietes rotas bija uz abām rokām vilktās spirālaproces, 
dobās un manšetveida aproces, kuras 11. gs. nomainīja aproces ar zvērgalvu galiem. 
Abu roku pirkstos visbiežāk nēsāti spirālgredzeni. Greznākā latgaļu sievietes tērpa 
sastāvdaļa bija ar bronzas gredzentiņiem rotātās tumši zilās villaines. Viskrāšņākā no 

35 Stubavs ā. Ķentes pilskalns un apmetne. Rīga: Zinātne, 1976, 50. lpp.
36 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.). Pētījumi sēļu senatnē: 

rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 129. lpp., 5. att. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).
37 Radiņš A. 10.–13. gs. senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās 

vēstures jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 35.–52. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 5).

2. att. Latgaļu vīrieša – 10. gs. tirgotāja 
apģērbs. Kivtu 99. kaps. Annas Zariņas 
rekonstrukcija, edītes Krastenbergas 
zīmējums
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3. att. Zemgaļu, latgaļu, kuršu un lībiešu ieroči vēlajā dzelzs laikmetā: 1, 2, 6 – šķēpu gali (Ciemalde, Rūsīši–
debeši, Salaspils Jaunzemji), 3 – platasmens cirvis (Auce), 4 – vienasmens zobens makstī (Pļaviņu Radzes),  
5 – šaurasmens cirvis ar kāta aptinumu (Pildas Nukši), 7 – zobena maksts gala apkalums (Turaidas Pūteļi),  
8 – āvas cirvis (Vilkumuižas ezers), 9 – divasmeņu zobens (Silmalciems)
(Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 47., 51., 54., 60. tab.)
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tām ir Stāmerienas Annasmuižas villaine, rotāta ar 37 ugunskrustiem, izkārtotiem  
20 variantos.38 

Latgaļu vīrieši vēlajā dzelzs laikmetā valkāja kreklu, ar jostu sajoztus svārkus, bik
ses un galvā lika ar bronzu rotātu cepuri (2. att.). Vīriešu tērpa komplektā ietilpa arī 
apmetnis, kājauti, rokauti vai roku notinumi un ādas apavi. Greznākā vīriešu tērpa daļa 
bija ar ieaustiem bronzas gredzentiņiem rotātie svārki. To saspraušanai 9. gs. latgaļu 
vīrieši vēl izmantoja stopasaktas un pūcessaktas, vēlāk – masīvās pakavsaktas. Rakstu
rīgākais latgaļu vīriešu aproču komplekts – karavīra aproce un masīvā aproce, kuras 
11. gs. nomainīja aproces ar zvērgalvu galiem. Pirkstos visbiežāk vilkti spirālgredzeni 
un gredzeni ar vidusplāksnīti.39 

Latgaļu vīrietim bija nepieciešami arī ieroči (3. att.: 4, 5). Cirvji izmantoti gan 
kaujā, gan darbā. Tikai latgaļi cirvja kātu dažkārt notina ar bronzas lenti. Kapā cir
vis parasti novietots pie kājām. Līdz 10. gs. plaši lietoja plato vienasmens zobenu. 
11. gs. šo ieroci aizstāja ar šauru vienasmens zobenu. Kopš 10. gs. sākuma dažkārt 
apbedījumos likts greznā makstī ievietots divasmeņu zobens, kas vienmēr novietots 
mirušajam gar labo sānu. Zobeni atspoguļoja īpašnieka sociālo statusu un simbolizēja 
varenību, bagātību un godu.40 Latgaļu bruņojumā bija arī šķēpi, kurus kapā novietoja 
gar sāniem, ar smaili pie pēdām. dubnas baseinā pastāvējusi lokāla paraža vīriešu ap
bedījumos likt iemauktu dzelžus, dzelzs zvanus un pātagas, kas, iespējams, atspoguļo 
simbolisku zirga apbedījumu un norāda uz jātnieka lomas pieaugumu latgaļu kara 
draudzē.41

Vēlajā dzelzs laikmetā latgaļi dzīvojuši ezermītnēs, pilskalnos un apmetnēs. 
Hronists, raksturojot latgaļus, norādījis arī uz latgaļu savrupību un dzīvošanu vien
sētās (“nedzīvo tie vienā barā, bet savrup mežā mājas ceļ”),42 ko arheoloģiski ir grūti  
konstatēt. 

Nozīmīgas liecības par tālaika celtniecības paņēmieniem, apbūves un telpu plāno
jumu iegūtas āraišu ezerpilī. Apmetnes ēkas būvētas uz guļbaļķu pamatu režģoga. ēkas 
ietvēra aizsargceltnes un guļkoku žogs. Lielāko ēku izmēri 4–4,5×7 metri. Tās bijušas 
guļbūves tehnikā celtas dūmistabas ar māla krāšņu apkuri un sastāvējušas no dzīvoja
mās telpas un lieveņa. Bijušas arī ēkas ar saimnieciska rakstura piebūvi. ezerpils gājusi 
bojā 10. gs., iespējams, kāda lielāka pilsnovada veidošanās procesā.43

Koka piļu celtniecībai latgaļi visbiežāk izvēlējās dabiski aizsargātus paaugstinā
jumus ar stāvām nogāzēm. 9.–10. gs. pamatīgi nocietināšanas darbi notikuši latgaļu 
pilskalnos pie daugavas. Plašāk pētīti ir Kokneses, oliņkalna, Asotes, Jersikas pilskalni. 
oliņkalns – Latvijas lielākais pilskalns (23 000 m2) atradās zemesragā pie daugavas. 

38 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs., 54. lpp., 23. att.
39 Turpat, 72.–87. lpp.
40 Kazakevičius V. IX–XIII a. baltų kalavijai. Vilnius: Alma littera, 1996, p. 143.
41 Vilcane A. Findings of harness items and cult of the horse in Latgallian and Selonian territories. Archaeologia 

Baltica, 11: The Horse and Man in European Antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life). 
Klaipeda: Klaipeda university Press, 2009, pp. 257–258.

42 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; ē. Mugurēviča priekšvārds; ē. Mugurē
viča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 344.–345. rinda.

43 Apals J., Apala Z. Āraiši senlaikos, 27. lpp.
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dzīvesvieta te ierīkota 10. gs. vidū. Sākotnēji tā nocietināta ar divām paralēlām guļkoku 
sētām. 11. gs. gar pilskalna malu sakrauts plienakmeņu valnis, bet 11. gs. vidū uzbērts 
175 m garš, 20 m plats un 4 m augsts zemes valnis.44 Asotes pilskalna aizsardzībai 
9. gs. beigās uzbūvēta guļkoku siena, bet Jersikā – uzbērts valnis. 11. gs. vaļņa uzbē
ruma paaugstināšanai un nostiprināšanai gan Asotē, gan Jersikā uzbūvētas kamerveida 
konstrukcijas45 (4. att.). Jersikas pilskalns bijis viens no spēcīgākajiem latgaļu centriem 
pie daugavas. Pilskalna platība 7500 m2, blakus tam senpilsēta aizņēma 10–12 ha lielu 
teritoriju.

ēkas latgaļu pilskalnos bijušas nelielas vientelpas vai divtelpu virszemes būves ar 
akmeņu pavardu un krāšņu, perioda beigās arī ar māla krāšņu apkuri. dzīvojamās un 
saimniecības ēkas rindotas gar plakuma malu, pieaugot iedzīvotāju skaitam, apbūvēja 
arī plakuma vidu. 

44 Mugurēvičs ē. Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi: 3.–15. gs. arheoloģiskie pieminekļi. Rīga: Zinātne, 1977, 
25.–31. lpp.

45 Шноре Э. Асотское городище. Рига: Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1961, с. 76–88; 
Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 29.–38. lpp.

4. att. Arheoloģiskajos izrakumos atsegtās Jersikas pils nocietinājumu konstrukcijas.  
olafa šāveļa foto 2001. gadā
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Latgaļu pilskalni vēlajā dzelzs laikmetā kļūst par dižciltīgo rezidencēm, bet spēcīgā
kie – arī par valstisko veidojumu jeb agro valstu centriem. 13. gs. rakstīto avotu analīze 
ļāvusi pētniekiem latgaļu apdzīvotajā teritorijā izdalīt vairākas teritoriālas apvienības, 
no tām Koknese un Jersika sauktas par valstīm (regnum), bet Tālava un Atzele – par 
zemēm (terram).46 

Koknese, ko pārvaldīja pareizticīgs valdnieks (regnum) Vetseke, bijusi neliela, tās 
teritorijā atradušies četri–pieci pilskalni.47 Savukārt Jersikas valsts (regnum Gerceke) 
apvienojusi plašas teritorijas starp daugavu un Gauju.48 Rakstītajos avotos kā Jersikas 
valdnieks (rex) minēts Visvaldis, kurš zemes bija saņēmis mantojumā. Viņš bija arī lat
gaļu un lietuvju apvienotā karaspēka vadonis (dux exercitus). Savas varas stiprināšanai 
viņš bija precējies ar lietuvju dižciltīgā meitu. Kaimiņzemju valdniekiem līdzvērtīga 
statusa iegūšanai Visvaldis bija pieņēmis pareizticību. 

Jersikas 1209. gada padošanās akts, 1211. un 1213. gada līgumi starp bīskapu Al
bertu un Zobenbrāļu ordeni49 ļauj noteikt Jersikas valdījumu aptuvenas robežas. do
kumentos starp Jersikas sastāvā ietilpstošajiem pilsnovadiem minēta Autīne, Cesvaine, 
Alene, Gerdene, Negeste, Mārciena, Lepene, Asote un Bebernīne, kas nebija vienādā 
mērā pakļautas centram.50 Ne visus pilsnovadus iespējams precīzi lokalizēt, nav skaidra 
arī Jersikas valsts austrumu robeža.

Gaujas vidusteces un augšteces baseina latgaļi ietilpuši Tālavā, kas rakstītajos avotos 
apzīmēta dažādi (provincia, terram, que tolowa dicitur, que tolova nuncupatur).51 Sedas 
upe un Gauja šķīra Tālavu no igauņu zemēm. uz austrumiem no Tālavas atradās Atzele 
ar Alistes, Purnavas, Abelenes un Abrenes novadiem, kas, iespējams, bijusi Tālavas 
sastāvdaļa.52 Trikātas novads ar joprojām nelokalizēto Beverīnas pili, kuru pārvaldījis 
Tālivaldis (senior provincie), bijis Tālavas centrālais novads.53 Vēlākās ordeņa zemes 
dinaburgas, Rēzeknes un Ludzas pilsnovados nav ietilpušas ne Atzeles, ne Jersikas sa
stāvā. Pieņem, ka tā bijusi rakstītajos avotos minētā Latigola.54

Sēļi

Sēļi (Selones, Selen) pirmoreiz minēti Indriķa un Atskaņu hronikā.55 Rakstītie avoti 
min sēļus Kokneses apkārtnē, Rīgas tuvumā, kā arī daugavas kreisajā krastā, kur tie 
vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvojuši teritorijas no Jaunjelgavas un Taurkalnes mežiem līdz 

46 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus). Latvijas zemju 
robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 74.–84. lpp.

47 Indriķa hronika, IX, 10; XI, 8, 9.
48 Turpat, VII, 5; XIII, 4.
49 Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., 51., 63., 107. dok. 
50 Indriķa hronika, VII, 17. piezīme 360. lpp.; Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā 

(12. gs.–16. gs. vidus), 77.–83. lpp.
51 Indriķa hronika, XI, 7, XVIII, 3, XX, 5; Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., 106. dok.
52 Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. A. švābe, 2. burtn. (1238.–1256. g.). Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1940, 

79.–80. lpp. (Latvijas vēstures avoti, 2. sēj.); Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā 
(12. gs.–16. gs. vidus), 75. lpp.

53 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus), 75. lpp.
54 Turpat, 82. lpp.
55 Indriķa hronika, XI, 6, 9; XII, 1; XVII, 5; XXIX, 5; Atskaņu hronika, 144., 337., 341., 646., 6677. rinda.
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Apaščas un Rovējas upei. daļa sēļu apdzīvoto zemju iesniedzas mūsdienu Ziemeļaus
trumlietuvā.56 

Pētnieki uzskata, ka sēļu kultūra izveidojusies vidējā dzelzs laikmetā, austrumbaltu, 
agrā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauku un Viduslatvijas (zemgaļu) līdzeno kapu
lauku kultūrām savstarpēji mijiedarbojoties.57 

uzkalniņi ir sēļu apbedīšanas tradīciju savdabība. Lielākais no sēļu uzkalniņu 
kapulaukiem ir Sēlpils Lejasdopeles (63 uzkalniņi).58 Līdztekus uzkalniņiem mirušie 
apbedīti arī līdzenajos kapos. Līdzenie kapulauki nav uzieti sēļu daļā Lietuvā. Pētīto 
līdzeno kapulauku vidū minami elkšņu Beteļi un dignājas Strautmaļi. Atskaitot uz
kalniņa uzbēršanas rituālu, abās apbedīšanas tradīcijās nav novērotas krasas atšķirības. 

Līdzeno kapulauku izplatība sēļu apdzīvotajā apgabalā un konstatētā materiālo 
liecību un apbedīšanas paražu lielā līdzība ar latgaļu kultūru interpretēta dažādi, pat 
noliedzot sēļus kā etnosu un daugavas kreisā krasta teritorijas uzlūkojot par latgaļiem 
piederīgām. Kultūru līdzība tiek skaidrota ar sēļu kultūras nozīmīgo lomu latgaļu kul
tūras veidošanās procesā. Izteikts arī viedoklis par latgaļu fizisku klātesamību sēļu teri
torijā.59 Sēļu pieminēšana 13. gs. rakstītajos avotos liecina, ka sēļi tomēr noteiktu savas 
kultūras iezīmju kopumu bija saglabājuši, kas, kaut vāji, izsekojams arī arheoloģiskajā 
materiālā.60 Tāpat sēļu kultūras izplatības areālā izsekojamas līdz pat mūsdienām sagla
bājušās valodnieciskās atšķirības, no kurām zīmīgākā ir kāpjošā intonācija. 61 

Sēļiem pastāvējusi tradīcija sieviešu apbedījumos pie kājām novietot darbarīku 
komplektu62 (5. att.). Iespējams, ka sēļu bēru rituālā noteikta loma bijusi zirgu apbe
dījumiem vīriešu kapos.63 Sēļu apģērbā konstatēti arī daži lībiešu apģērba rotāšanas 
paņēmieni.64 Vīriešu svārkos ar uzšūtām celu jostām un aizdari priekšpusē no Lejas
dopelēm un ābeļu Priedniekiem saskatāmi citur eiropā un Skandināvijā izplatīti ap
ģērba rotāšanas elementi.65 

Apbedījumu vidū ir kapi ar greznām piedevām, kas raksturo sēļu sabiedrību un 
sociālo vidi aizvēstures beigās. Beteļu kapulaukā meitenes kreļļu rota sastāvēja no 
110 stikla krellēm un 51 dzintara krelles un vairāk nekā 100 kauri gliemežvākiem, zvār
gulīšiem, ilknīšiem.66 Tā ir viena no bagātākajām kaklarotām, kāda atrasta 10.–12. gs. 

56 Sēļi un Sēlija = The Selonians and Selonia. Rīga: N.I.M.S., 2005, 50. lpp.
57 Vasks A. The cultural and ethnic situation in Latvia during the early and Middle Iron Age (1st–8th century 

Ad), p. 67; Ciglis J. Sēļu etnoģenēze Austrumbaltijas etnokultūrvēsturisko procesu kontekstā. Pētījumi sēļu 
senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 37. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).

58 šnore e. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 64.–65. lpp.
59 Sk. historiogrāfiju: Zemītis G. Sēļu aizvēsture arheoloģisko pētījumu gaismā. Latvijas Vēstures Institūta Žur-

nāls, Nr. 1, 2001, 5.–28. lpp.
60 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 134. lpp.; Sēļi un Sēlija = 

The Selonians and Selonia, 13.–14. lpp.
61 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. daļa. daugavpils: Saule, 1999, 27.–28. lpp.; sk. arī bibliogrāfiju: Sēļi un 

Sēlija = The Selonians and Selonia, 30. lpp.
62 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 130. lpp., 4. att. 
63 šnore e. Beteļu kapulauks Augšzemē. Arheoloģija un etnogrāfija, 15. laid., 1987, 78. lpp.
64 Zariņa A. Apģērba fragmenti Lejasdopeļu kapulaukā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 

2006, 139.–144. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).
65 šnore e. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā, 76.–77. lpp.; Zariņa A. Apģērba fragmenti Lejasdopeļu kapu

laukā, 141. lpp.
66 šnore e. Beteļu kapulauks Augšzemē, 76. lpp.
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latgaļu un sēļu teritorijā. Greznākais plecu siksnu un jostu komplekts pārstāvēts Le
jasdopeļu kapulaukā 11. gs. apbedījumā: mirušajam ap krūtīm apņemtas piecas pa
ralēli ejošas, ar šķērssiksnām saturētas un priekšpusē sasprādzētas siksnas67 (6. att.). 
Lejasdopeļu kapulauks devis unikālas liecības – melnbaltus un sarkanbaltus glezno
jumus uz koka, kas varēja būt apgleznoti vairogi vai arī melnā un baltā krāsā krāsoti  
šķirsti.68

daugavas kreisajā krastā vēlā dzelzs laikmetā apdzīvotības liecības konstatētas 
13 pilskalnos.69 Pilskalnu papildu aizsardzībai sēļi kalna nogāzēs veidojuši ar sētu aiz
sargātas terases, kas ir raksturīga sēļu pilskalnu aizsardzības sistēma. Gandrīz pie visiem 
sēļu pilskalniem bijušas arī apmetnes, no tām arheoloģiski pētītas tikai dažas – dignā
jas, Stupeļu un Sēlpils apmetne.70 Iepriekšējam periodam raksturīgais dzīvesveids lauku 
apmetnēs saglabājies arī vēlajā dzelzs laikmetā. Apzinātas 15 apmetnes, bet liecību par 
šo apmetņu plānojumu un saimnieciskās darbības veidiem iegūts maz. 

Viens no lielākajiem sēļu pilskalniem ir Rites Stupeļu pilskalns (platība 3400 m2). 
Pilskalnā 10. gs. izveidotas terases un izbūvēti guļkoku nocietinājumi. Intensīvi tikusi 
apdzīvota ap 3 ha lielā senpilsēta pilskalna pakājē, kur svarīga loma bijusi arī amatnie
ciskajai ražošanai. Senpilsētā atradusies no dzīvojamām ēkām norobežota kulta vieta, 
kas ietvēra speciāli izveidotus māla klona laukumus un lielu akmeni, kur notikuši senie 
riti – dievību pielūgšana, ziedošana.71 Tāda veida, domājams, atsevišķu saimju kulta 
vietas uzietas arī vienlaikus ar pilskalnu apdzīvotajā Krigānu ezersalas apmetnē.72 

Stupeļu pilskalns atradās blīvi apdzīvotā apvidū, pie svarīga satiksmes ceļa 
no Sēlpils uz sēļu dienvidu zemēm un tālāk. Izteikta doma, ka Stupeļu pilskalns 
bijis sēļu galvenais centrs, kura pārziņā bija ap 400 km2 liela teritorija.73 Iespē
jams, ka pilskalns 13. gs. sākumā nonāca lietuviešu valdnieka Mindauga ietekmes  
sfērā.74

Perioda sākumā intensīvi apdzīvots bijis dignājas pilskalns ar apmetni, kas pēc 
atradumiem tiek raksturots kā agrāri amatniecisks centrs, kas panīcis, izvirzoties Jersi
kai.75 Avotu liecības ļauj uzskatīt, ka dignāja ietilpusi Jersikas pilsnovadā.76 šie sakari 
iezīmējas arī Jersikas kapulauka apbedījumos.77 

67 šnore e. Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā, 77. lpp.
68 Latvijas PSR arheoloģija, 78. tab.
69 urtāns J. Augšzemes pilskalni. Rīga: Nordik, 2006, 7. tab.
70 Stubavs ā. Arheoloģiskie pētījumi Ritē (1976.–1979. g.). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 

un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1980, 93., 95. lpp.; šnore e., Zariņa A. Senā 
Sēlpils. Rīga: Zinātne, 1980, 123.–148. lpp.

71 Stubavs ā. Stupeļu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1978. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par 
arheologu un etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1979, 67.–68. lpp.

72 Stubavs ā. Arheoloģiskie pētījumi Ritē (1976.–1979. g.), 95. lpp.
73 Simniškyte A. Sėlos kraštas VI/VII–XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūra ir hierarchija. Lietuvos archeologija, 

t. 27. Vilnius: diemedžio leidykla, 2005, p. 39, pav. 3.
74 Ciglis J. Senās Sēlijas vēsturiskās ģeogrāfijas problēmas. Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas. Rīga: 

N.I.M.S., 2002, 11. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8).
75 Vasks A. dignājas pilskalna apmetne 1989. un 1990. gada izrakumu gaismā. Pētījumi sēļu senatnē: rakstu 

krājums. Rīga: N.I.M.S., 2006, 116. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11).
76 Indriķa hronika, XI, 9; XIII, 4.
77 Vilcāne A. Latgaļu un sēļu kultūru mijiedarbība vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gs.), 134. lpp.
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5. att. Lejasdopeļu 2. uzkalniņa 17. kapa 
sievietes apbedījuma plāns. 12. gs. Edītes 
Krastenbergas zīmējums

6. att. Lejasdopeļu 5. uzkalniņa 1. kapa 
vīrieša apbedījuma plāns. 11. gs. Edītes 
Krastenbergas zīmējums
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Svarīgs sēļu centrs un sēļu sabiedroto lietuvju atbalsta un patvēruma vieta bijusi 
Sēlpils, kas vairākkārt minēta Indriķa hronikā.78 Sēlpils apkārtne nozīmīga ar dzelzs 
ieguvi un tās pārstrādi. šo nodarbi raksturojošo liecību vidū jāatzīmē Sēlpils apmetnē 
uzietā dzelzs ieguves krāsns un cilindriska māla sprausla, ko izmantoja gaisa ievadīšanai 
no plēšām dzelzs ieguves krāsnī.79 Sēlpils pilskalna atrašanās pie daugavas sekmēja tā 
uzplaukumu un izvirzīšanos par galveno centru plašākā, samērā biezi apdzīvotā apvidū. 

Rakstītajās liecībās ir ziņas par vairākām sēļu zemēm, kas ļauj spriest par sēļu te
ritoriālo iedalījumu. 1254. gada 23. maijā pāvesta Inocenta IV izdotajā bullā minētas 
piecas zemes – Allecten, Calve, Selen, Medene, Nitczegale.80 1255. gada dokumentā – 
t.s. Mindauga dāvinājumā tiek uzskaitīti sēļu novadi Meddene, Pelone, Maleysine un 
Thourage.81 Sēļu zemju lokalizācijas jautājumi ir pētnieku redzeslokā kopš 18. gs., bet 
viedokļos joprojām nav vienprātības.82 Sēļu apdzīvotās teritorijas Latvijas daļā tiek 
lokalizētas piecas sēļu zemes – Sēlpils, Kalve, Nīcgale, Pelone un Alekte.83 Sēlpils pils
novads aptvēris šauru teritoriju gar daugavas kreiso krastu no tagadējās Jaunjelgavas 
līdz Jēkabpilij–ābeļiem. Zalves upes baseinā tiek lokalizēta Kalve. Nīcgales zeme tiek 
saistīta ar dvietes un Ilūkstes apkārtni. Savukārt Alekte hipotētiski tiek meklēta Aknīs
tes un Gārsenes apvidū, bet Pelone – Rites un Saukas ezera apkārtnē, kur zināmi trīs 
pilskalni (to vidū arī Stupeļi), divas apmetnes, četras apbedījumu vietas. Jāpiebilst arī, 
ka sēļi atšķirībā no citām tautām nav atstājuši savu vadoņu vārdus. 

Zemgaļi

Zemgaļu pirmsākumi tiek attiecināti uz uzkalniņu ar akmeņu riņķi rietumu grupu. 
Pirmās drošākās ziņas par zemgaļiem atrodamas 11. gs. skandināvu avotos.84 Vēlajā 
dzelzs laikmetā zemgaļi dzīvoja Lielupes un tās pieteku krastos un daļēji Ventas vidus
teces baseinā. Visintensīvāk apdzīvotas bija auglīgās zemes Lielupes baseinā. Zemgaļu 
kultūras apgabals iesniedzas arī tagadējās Lietuvas ziemeļdaļā.85 Vidzemē zemgaļi bija 
asimilējušies latgaļu un lībiešu vidē, tomēr zemgaļu valoda tur saklausīta vēl 15. gs. 
sākumā,86 un tās iezīmes latviešu valodā fiksētas vēl 20. gadsimtā.87 

Zemgaļi kapulaukus ierīkojuši upju krastos, dzīvesvietu tuvumā. Zemgaļi piekopuši 
inhumāciju un mirušos apbedījuši zemē ieraktās bedrēs, kuras kārtotas rindās. Perioda 
sākumā apbedījumu orientācijā vērojama līdzība ar latgaļiem, bet kopš 11. gs. mirušie, 
saglabājot vīriešu un sieviešu pretējo orientāciju, apbedīti Z–d virzienā. 

78 Indriķa hronika, XI, 6.
79 šnore e., Zariņa A. Senā Sēlpils, 171. lpp.
80 Senās Latvijas vēstures avoti, 2. burtn., 394. dok.
81 Turpat, 423. dok.
82 Ciglis J. Senās Sēlijas vēsturiskās ģeogrāfijas problēmas, 16.–18. lpp.
83 Turpat, 18.–19. lpp.
84 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje. Rīga: N.I.M.S., 2003, 9. lpp.
85 Vaškevičiutė I. Žiemgalia V–XII amžiuje. Vilnius: VPu leidykla, 2004, pav. 29; Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai 

senovėje, 26.–28. lpp.
86 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 96. lpp. 
87 Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. 8500. g. pr. Kr. – 1200. g. pēc Kr., 187. lpp. 
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Vīriešu kapos sastopami šķēpi, naži, cirvji, izkaptis, uzmavas kalti, iemauktu dzelži, 
pieši, rotas un rotātas jostas. šķēps zemgaļu kapos vienmēr novietots līdzās mirušajam, 
ar smaili pie galvas. Atsevišķos gadījumos vienā apbedījumā konstatēti trīs–pieci šķēpu 
gali.88 9.–10. gs. zemgaļu kapos sastopami vēl platie vienasmens zobeni, no 10. gs. 
otrās puses ieviešas zemgaļu meistaru darinātie šaurie vienasmens zobeni, līdztekus 
tiem bagātos apbedījumos pārstāvēti arī divasmeņu zobeni.89 Sabiedrības mantīgāko 
locekļu kapos atrasti arī dzeramie ragi ar sudraba vai bronzas apkalumiem, saliekamie 
svariņi.90

Sieviešu apbedījumos raksturīga piedeva ir pie kājām novietots kaplis, sirpis, bet 
jostasvietā – īlens un nazis. Zemgaļu sievietes rotu komplektā ietilpa bronzas spirāļu 
vainags, kaklariņķi.91 Kaklariņķiem vīriešu apbedījumos dažkārt ir ziedojuma raksturs. 
Tikai zemgaļiem raksturīgi kaklariņķi ar pogas un cilpas galiem, ar kruķu galiem, kakla
riņķi ar paresninātiem un noslēgumā sašaurinātiem galiem.92 Tipiska zemgaļu sieviešu 
kapa piedeva ir daudzveidīgās rotadatas – krustadatas, rotadatas ar plākšņveida galvu, 
rozetadatas, riņķadatas, trīsstūradatas. Perioda otrajā pusē zemgaļu sievietes rotadatas 
savienoja ar garām važiņām, kurām, līdzīgi kā lībieši, pievienoja piekarus.93

Tērpa saspraušanai zemgaļi lietojuši stopsaktas, plāksnessaktas. Krustadatu galvas 
formu izmantojums plāksnessaktu izveidojumā norāda uz šīm saktām kā zemgaļu ra
dītu rotu. Stopsakta līdz 11. gs. bijusi vīriešu rota, bet tās pārveidoto formu – plāksnes 
stopašķēršu saktu lietojušas arī sievietes. daudzveidīgākā zemgaļu saktu grupa vēlajā 
dzelzs laikmetā, līdzīgi kā citām baltu tautām, ir pakavsaktas.94 Zemgaļu sievietes val
kājušas spirālaproces, bet vīrieši – masīvās trīsviju aproces. Zemgaļu rotu komplektā 
ietilpa arī gredzeni.95 Par zemgaļu apģērbu saglabājies maz liecību, bet valkātās rotas 
un to novietojums kapā ļauj pieņemt, ka tas bijis līdzīgs citām baltu tautām.96 Greznākā 
vīrieša tērpa sastāvdaļa – josta, rotāta ar bronzas apkalumiem un spirāļu pušķi.97

Zemgaļiem apmetnes bija ģeogrāfisko apstākļu diktēts dzīvesveids. Zemgaļu te
ritorijas Latvijas daļā apzinātas 30 apmetnes, arheoloģiski pētītas tikai dažas.98 Vēlajā 
dzelzs laikmetā bijuši apdzīvoti 12 pilskalni. Blakus pilskalniem pletušās 2–13 ha lielas 
senpilsētas. 

Zemgaļu pilskalniem raksturīga pusloka nocietinājumu sistēma ar vienu valni. 
Blakus pilij izbūvēta priekšpils. Pilskalnu pakājē dažkārt uzbērts papildvalnis, kalna 

88 Atgāzis M. dreņģeru–Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. 
Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 29., 34.–38. lpp., 2., 3., 8. att. 

89 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 357. lpp.; Jērums N. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajā 
teritorijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 25. laid., 2011, 152. lpp.

90 Bebre V. ornamentēto dzeramo ragu atradumi Latvijā 8.–12. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 45., 
47. lpp.

91 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs., 60. lpp.
92 Latvijas PSR arheoloģija, 213.–214. lpp., 56. tab.: 2–4.
93 Turpat, 214. lpp., 57. tab.: 1–10.
94 Brīvkalne e. Tērvetes saktas. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 131.–136. lpp.
95 Latvijas PSR arheoloģija, 216. lpp., 57. tab.: 1–10.
96 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje, 50.–51. lpp.
97 Turpat, 54.–55. lpp.
98 Turpat, 39. lpp. 
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nogāzēs ierīkotas terases. Sevišķi pamatīgi nocietināšanas darbi veikti 11. gs. beigās un 
12. gadsimtā. Zemgaļu spēcīgāk nocietināto pilskalnu vidū ir Tērvetes un Mežotnes 
pilskalns.

Tērvetes pilskalns celts uz zemesraga Tērvetes upītes krastā (7. att.). Zemesragu 
pārrokot, izveidots grāvis un uzbērts līdz 8 m augsts valnis. Pilskalna plakumu (platība 
3800 m2) apjozusi stabos balstīta guļkoku siena, bet nogāzēs izveidotās terases ietvēra 
guļkoku sienas un torņveida izbūves. Izrakumos konstatētās celtnes 16–28 m2 lielas, ar 
māla klonu un ar mālu apmestām sienām. dzīvojamo ēku apkurei izmantotas akmeņu 
vai māla krāsnis. Zem dažu celtņu koka grīdām konstatēti pagrabi pārtikas uzglabāša
nai. Izpētīto celtņu vidū bija arī klētis, graudu maltuves, amatnieku darbnīcas. Pilskalna 
vidū atradusies aka. 11. gs. pils austrumu galā otrpus grāvja izveidota nocietināta, 
2900 m2 liela priekšpils. Blakus pilskalnam pletusies ap 9 ha liela senpilsēta.

13. gs. Tērvetes pils bija rietumzemgaļu galvenais politiskais centrs. Tērvete cieši 
saistīta ar par augstdzimušo (latīņu maior natu) un vadoni (latīņu dux, princeps) saukto 
Viestardu un par valdnieku (vidusaugšvācu houbetman) dēvēto Nameisi, kuru darbība 
atspoguļota rakstītajos avotos saistībā ar zemgaļu cīņām pret vācu krustnešiem 13. gad
simtā.99

Mežotnes pilskalns bijis viens no austrumzemgaļu varenākajiem pilskalniem, 
kura nepieejamību nodrošināja divi grāvji un divi vaļņi. Valnis uz plakuma malas 
sasniedzis 10 m augstumu. Vaļņa izbūvē izmantoti zemes uzbērumi un koku sakrā
vumi, stabos balstītas guļkoku konstrukcijas, stāvkoku rindu nostiprinājumi un māla 
pārklājumi. 10.–12. gs. no divām guļkoku sienām sastāvošas aizsargceltnes stiepušās 
visapkārt plakuma malai, bet ieejas vietā pacēlušies torņi. Pilskalna plakumā bijušas 
ar mālu apmestas guļbūves ēkas, kuru apkurei izmantotas akmeņu un māla krāsnis. 
ēkas bijušas 20–48 m2 lielas, ar māla klona vai koka grīdu. Mežotnes pilskalna un 
senpilsētas izrakumos iegūtās senlietas apliecina senvietas intensīvu apdzīvotību un 
rosīgu saimniecisko darbību.100 Indriķa hronikā ir norādes arī par ostas pastāvēšanu  
Mežotnē.101

Līdz 11. gs. zemgaļu kultūras liecības dominē arī daugmalē. Pētnieki uzskata, ka 
pie daugmales atradusies “zemgaļu osta”, kas daugmaliešu un bīskapa saasinātās tirdz
niecības konkurences dēļ vairākkārt minēta Indriķa hronikā.102 Vēsturiski izveidojusies 
saistība ar daugavas lejteci sekmēja zemgaļu aktīvu iesaistīšanos Baltijas jūras reģiona 
tirdzniecībā. Tas izskaidro zemgaļu atpazīstamību un biežo pieminējumu arī rakstītajos 
avotos. Par to nepārprotami liecina skandināvisku priekšmetu atradumi zemgaļu zemēs 
un zemgaļu rotas Gotlandē u.c.103 Zemgaļu pieminekļos atrasts liels skaits saliekamo 

  99 Indriķa hronika, IX, 2; XII, 2; XXIII, 4; XXXIX, 4; sk. arī ē. Mugurēviča komentāru 360. lpp. (IX, 3. piezīme); 
Atskaņu hronika, 8666. rinda, sk. šķirkli “Tērvete, tērvetieši” 379. lpp.

100 Brīvkalne e. Rakstītās ziņas un arheoloģiskās liecības par 9.–13. gs. Mežotni. Arheoloģija un etnogrāfija,  
2. laid., 1960, 67.–68., 72.–73. lpp.

101 Indriķa hronika, XXIII, 3, 4.
102 Turpat, IV, 6, 7; šterns I. “de Portu Semigallie”. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 165.–171. lpp.; 

Zemītis G. daugmales attiecības ar Rīgu un Zemgali 12.–13. gadsimtā. – Zemītis G. Ornaments un simbols 
Latvijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 161.–168. lpp.

103 ThunmarkNylen L. Gotland – neighbour between the West and east. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum 
und Skandinavien im frühen Mittelalter. Stockholm: Centre for Baltic Studies, 1992, fig. 1, pp. 157–158. 
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svariņu, atsvariņu, kā arī sudraba monētas, kaltie sudraba stienīši un ievērojami sud
rablietu noguldījumi (Salgales Rijnieki u.c.).104

Ziņas par zemgaļu teritorijas politisko struktūru sniedz 1254. gada upmales un 
Zemgales dalīšanas līgumi.105 dokumentos par Zemgali sauktajā zemgaļu teritorijas 
rietumu daļā ietilpusi Silene, Žagare, dobene, Spārnene, Tērvete un dobele.106 dažu 
šo zemju ietvaros uzskaitīta virkne mazāku novadu (provincia). Austrumzemgale, kas 
bīskapa ietekmē nonāca jau 13. gs. 20. gados, dokumentos saukta par upmali. upmales 
robežās atradusies Nogailena, Plāne un Putelenes zeme, kas, iespējams, sniegusies līdz 
daugavas lejtecei. Mežotne tiek ietilpināta upmales sastāvā, bet iespējams, ka sākotnēji 
tās bijušas divas teritoriālas vienības.107

 

104 Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.), 57.–58. lpp.; urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.), 
216. lpp.

105 Senās Latvijas vēstures avoti, 2. burtn., 388., 389. dok. 
106 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs. – 16. gs. vidus), 66.–69. lpp.
107 Turpat, 65. lpp.; Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje, 83.–85. lpp.

7. att. Tērvete 12. gs. Normunda Jēruma vīzija un zīmējums
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Kurši

Kuršu pirmsākumi meklējami Lietuvas ziemeļrietumu apgabalā, kur kopš 2. gs. 
bija izplatīti līdzenie skeletkapulauki ar apbedījumiem akmeņu riņķos. Rakstītajos 
avotos kurši pirmoreiz minēti 9. gs. Rimberta hronikā. šajā laikā viņi apdzīvojuši paš
reizējās Lietuvas ziemeļrietumu un Kurzemes dienvidrietumu zemes. Ap 11. gs. vidu 
kurši jau apguvuši teritorijas uz ziemeļiem no Abavas un uz ziemeļaustrumiem no  
Ventas.108 Kuršu pārvietošanos ziemeļu virzienā raksturo Lībagu Sāraju senkapi, kuros 
apbedījumi datējami ar laiku no 11. gs. beigām līdz 13. gs. vidum.109 Līdz vācu krust
nešu iebrukumam kurši bija aizsnieguši dundagu, apmetušies arī uz ziemeļaustrumiem 
no tās, kā arī sasnieguši Abavas augšteces apgabalu, pakļaujot Baltijas somu apdzīvotās 
teritorijas. Kurši virzījās arī austrumu virzienā pāri Ventai un apmetās zemgaļu terito
rijas rietumu perifērijā. 

Iespējams, ka daļa apgūto teritoriju iegūta miermīlīgā ceļā, taču hronikas ziņas par 
padzītajiem vendiem110 rāda, ka neiztika bez militārām sadursmēm. Arī kapu inven
tārs apliecina militāro darbību nozīmi kuršu dzīvē un atspoguļo viņus kā labi bruņo
tus karavīrus. Lībagu Sāraju senkapos 63% ir vīriešu apbedījumi. šķēpi uzieti 75,8%, 
zirglietas – 62% no visiem apbedījumiem, bet divasmeņu zobeni – 68% nepostīto  
apbedījumu.111

Kurši ir vienīgie no Latvijas tautām, kuri bijuši arī bezbailīgi jūrasbraucēji. Siro
jumi un militārās aktivitātes vairoja kuršu mantu, slavu un godu. Tas atspoguļojas viņu 
greznajos kapu inventāros. Spriežot pēc rakstīto avotu ziņām, kurši jūrasbraucienus 
uzsāka laikā, kad vikingu dominējošā loma Baltijas jūrā bija beigusies. Kuršiem bijusi 
labi izstrādāta kaujas taktika cīņai gan uz jūras, gan uz sauszemes, kā arī mobilas, labi 
bruņotas, disciplinētas karaspēka vienības.112 Indriķa hronikā atrodamas piezīmes, ka 
kurši dānijā un Zviedrijā raduši izpostīt zemi, laupīt, nogalināt cilvēkus.113 1210. gadā 
kurši uzbrūk krustnešu kuģiem Zundā, laupa mantu un lopus Gotlandē, mēģina ieņemt 
Rīgu.114 Arheoloģiskajos izrakumos līdz šim nav uzietas liecības par kuršu kuģiem, 
pieņem, ka tie bijuši līdzīgi citu Baltijas jūras tautu kuģiem.115 

Kurši dzīvoja nocietinātos pilskalnos, to pakājē ierīkotās apmetnēs un ciemos. 
dzīvesvietām blakus atradušās kulta vietas.116 Piļu celtniecībai kurši izmantojuši jau 
daļēji dabiski aizsargātus zemesragus, nodalot tos no apkārtnes ar vairākiem grāvjiem 
un vaļņiem. Kuršu teritorijā uzskaitīts vairāk nekā 120 pilskalnu. Viens no spēcīgāka
jiem un arī plašāk pētītajiem kuršu pilskalniem ir Apūle, kas atrodas Lietuvas teritorijā. 

108  Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 299. lpp.
109 Asaris J. Arheoloģiskie izrakumi Rīgā un Sāraju senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 

un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1990, 30.–34. lpp.
110  Indriķa hronika, X, 14.
111  Asaris J. Vīriešu apbedījumi Sāraju senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 

1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994, 16.–17. lpp.
112  Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem, 38.–39. lpp.
113  Indriķa hronika, VII, 1, XIV, 2.
114  Turpat, XIV, 1, 3, 5.
115  Turpat, VII, 9. piezīme, 356. lpp.
116  urtāns J. Latvijas senās svētnīcas. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993, 17.–19. lpp. 



103

Apjomīgi izrakumi notikuši arī Talsu pilskalnā. 11. gs. kurši pakļāvuši pilskalnā dzī
vojošos lībiešus un izveidojuši spēcīgi nocietinātu pili ar priekšpili. Aizsardzības spēju 
stiprināšanai kalna nogāzes pastāvinātas, izveidotas terases, krietni paaugstināts valnis, 
gar plakuma malām uzbūvēta divkārša baļķu aizsargsiena ar sargtorņiem pie ieejas. 
Pilskalnā celtas vientelpas vai divtelpu ēkas ar koka grīdu, zem kuras bija iebūvēti pa
grabi. 11./12. gs. mijā – laikā, kad pilskalnā sāka dominēt kurši, pakājē veidojās senpil
sēta. Izrakumos iegūti ar amatniecību, tirdzniecību saistīti priekšmeti, bet atrastās rotas 
liecina arī par lībiešu klātbūtni. Kā pilskalnā, tā senpilsētā uzieti dzīvnieku (pārsvarā 
zirga) galvaskausu un kaulu ziedojumi.117 

Ciemu vietas Kurzemē maz pētītas. Kāda kuršu ciema “bagāta un varena vīra” sētas 
apraksts atrodams egila Skalagrimsona sāgā. Ciems sastāvējis no atsevišķām sētām. Sētā 
bijušas četras dažāda pielietojuma ēkas ar vienu–trim telpām, viena no tām divstāvu, 
kuras augšstāvā atradusies saimnieka guļamtelpa un ieroču krājumi.118

Vēlā dzelzs laikmeta sākumā kurši mirušos glabāja līdzenajos kapos, guldot vīriešus 
ar galvu uz dienvidiem, bet sievietes – pretēji. 10. gs. kuršu apdzīvotajā teritorijā notika 
pāreja uz mirušo kremāciju, kas saglabājās līdz pat 14.–15. gadsimtam. Kopā ar mi
rušo sārtā likti arī līdzi dodamie priekšmeti. Sārta paliekas sabērtas 2–3 m2 lielā bedrē 
līdz ar bēru mielastā izmantotajiem māla traukiem, dzeramajiem ragiem, kas ugunī 
nav bijuši.119 dažkārt kremācijas paliekas nogremdētas ūdenī, uz ko norāda atradumi 
Vilkumuižas ezerā.120 Kuršiem bēru rituāls bijis ļoti svarīgs. Indriķa hronika stāsta, ka 
kurši pēc uzbrukuma Rīgai “trīs dienas vadīja mierā, sadedzināja savus mirušos un 
apraudāja tos”.121

Viens no kuršu apbedīšanas tradīciju maiņu veicinošiem faktoriem varētu būt 
kuršu ciešā saskarsme ar skandināviem.122 “Inglingarsāgā” odina likumos noteikts, ka 
visiem mirušajiem jātop sadedzinātiem, viss viņu kustamais īpašums liekams tiem sārtā 
līdzi un mirušā pelni izkaisāmi jūrā vai aprokami zemē.123 Taču apbedīšanas tradīciju 
maiņa varēja būt arī kuršu karadraudzes radīts jaunas sociālās identitātes apliecinājums 
līdzīgi kā prūšiem. Zīmīgi, ka ugunskapi parādās kuršu apdzīvotās teritorijas dienvidu 
daļā jau 8. gs. beigās.124 

Tikai kuršiem raksturīga tradīcija novietot kapā miniatūrus priekšmetus un trau
ciņus. Vīriešu kapa inventāra neatņemama sastāvdaļa ir izkapts. Sieviešu apbedījumos 
konstatēta arī papildu kapa inventāra līdzdošana, ievietojot to vācelē. Lai palīdzētu 

117 Asaris J., Tora A. Pētījumi Talsu senpilsētā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. 
gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994, 20., 22. lpp.

118 Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem, 38.–39. lpp.
119 Apals J., Mugurēvičs ē. Vēlais dzelzs laikmets, 299. lpp.
120  Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē. Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2008, 

38. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14).
121 Indriķa hronika, XIV, 5.
122 Riekstiņš H. Latviešu cilšu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā. Rīga: Lu Studentu padomes grāmat

nīcas izdevums, 1935, 57. lpp.
123 šturms e. Vilkumuižas ezera atradumi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1936, 84. lpp.; Zemītis G. Kuršu reliģiskie 

priekšstati pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām (10.–15. gs.). Ventspils muzeja raksti, 2. sēj. 
Rīga: Lu žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2002, 92.–93. lpp.

124 Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 161–173.
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dvēselei nokļūt viņsaulē, kapā likti ar nolūku bojāti priekšmeti. domājams, kurši šo pa
ražu sāka piekopt skandināvu ietekmē, bet tradīcijai kopumā ir senas indoeiropeiskas 
saknes.125

Apbedījumi ļauj identificēt arī tikai kuršiem iemīļotas ieroču formas. Tipiski kuršu 
kultūrai ir āvas cirvji, kas lietoti kopš 11. gs. (3. att.: 8). uzskata, ka šo cirvju ieviešanā 
liela loma bijusi kontaktiem ar dienvidzviedriju un Gotlandi un dāņu centieniem no
stiprināties Kurzemē.126 Kuršu vīriešu kapos neiztrūkstoši ir šķēpu gali. Vēlajā dzelzs 
laikmetā šķēpu galu formas unificējas, izzūd formu daudzveidība, tomēr kurši biežāk 
izmantojuši pašu izveidotu šķēpu formu. Kuršu apbruņojumā šķēpu militārā nozīme 
slēpjas vienlaicīgā daudzu šķēpu raidīšanā uz pretinieku karaspēku, kas acīmredzot 
ietilpa kuršu kājnieku kaujas taktikā.127 Līdztekus tuvcīņas un tālcīņas ieročiem kapā 
bieži likts arī divasmeņu zobens (3. att.: 9). Kuršu senkapi (Sāraji, durbes dīri, Pasil
ciems) devuši unikālus atradumus – bronzas sloksnītēm apkaltu dzelzs skārda slokšņu 
bruņucepuri, liecības par plāksnīšu bruņukrekla izmantošanu karavīra ekipējumā. 
Jātnieka piešu, zirga laužņu, iemauktu sadalītāju atradumi norāda uz zirga un jātnieka 
nozīmību militārajās darbībās.128 īpaša loma kuršu apbedīšanas tradīcijās bijusi dze
ramajiem ragiem. dzērienam kuršu bēru godos bijusi rituāla nozīme, kas kā noturīga 
tradīcija saglabājusies arī vēlākos laikos.129 Kuršu apbedījumos konstatēti arī bronzas 
kārbā ievietoti saliekamie svariņi.130

Kuršiem raksturīgi divkāršie vītie kaklariņķi. Greznākās kuršu rotadatas bija 
ar sudrabu platētās krustadatas ar apaļām ripām un konusveida izciļņiem ripu vidū. 
Lentveida aproces izpildījuma ziņā ir krāšņākā un visbiežāk atrastā kuršu rotaslieta. 
Zīmīgākie no kuršu gredzeniem – vairoggredzeni. Tērpa saspraušanai izmantotas  
pakavsaktas, kā arī stopašķēršu saktas. Nozīmīgākās liecības par apģērbu saglabājušās 
Tīras purva depozītā (9. gs.).131

Jau Rimberta hronikā atrodamas ziņas, ka kuršiem pastāvējusi valsts (regnum) ar 
piecām zemēm (civitas). 1253. gada dalāmajās grāmatās minētas deviņas zemes (terra, 
land), kas bijušas lielākās teritoriālās vienības kuršu apdzīvotajā teritorijā, – Miera 
Kursa, Ventava, Bandava, Piemare, duvzare, Megava, Pilsāts, Ceklis un zeme starp 
Skrundu un Zemgali.132 Lielākā no kuršu zemēm (ap 2000 km2) bija Bandava Ventas 

125  Zemītis G. Kuršu reliģiskie priekšstati pēc rakstītajiem avotiem un arheoloģiskajām liecībām (10.–15. gs.), 
84.–85., 92.–93. lpp.; Zemītis G. Apbedījumi ar speciāli bojātu kapa inventāru. – Zemītis G. Ornaments un 
simbols Latvijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 81.–83. lpp.

126  Atgāzis M. āvas cirvji Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 1. att., 55., 62. lpp.
127  Indriķa hronika, XV, 3; Atgāzis M. dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm Latvijā. Arheoloģija un etnogrāfija, 

11. laid., 1974, 163. lpp. 
128  Asaris J. Vīriešu apbedījumi Sāraju senkapos, 17. lpp.
129  Bebre V. dzeramie ragi kuršu apbedījumos. Ventspils muzeja raksti, 2. sēj. Rīga: Lu žurnāla “Latvijas Vēs

ture” fonds, 2002, 96., 114. lpp.; šturms e. Chroniku un senrakstu ziņas par baltu tautu bēru paražām 13. un 
14. gs. tautas vēsturei: Veltījums profesoram Arvedam švābem: 25.V.1888.–25.V.1938. Rīga: A. Gulbis, 1938, 
84.–110. lpp.

130  Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.–13. gs.), 55. lpp.
131  Žeiere I. Par Tīras purva depozīta tekstilmateriāliem. Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 

2008, 130. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14).
132  Senās Latvijas vēstures avoti, 2. burtn., 357.–361. dok.; Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas 

Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus), 57.–65. lpp. 



105

vidustecē. užavas un Ventas lejtecē pletās Ventava, kuras centrs, iespējams, atradies 
Zlēku apkārtnē, kur tiek meklēta arī kuršu valdnieka (rex) Lamekina rezidence. Lamek
ina pārvaldē bija Ventava, Piemares ziemeļu daļa un Bandavas rietumu daļa.133

Lībieši 

Par lībiešiem rakstītās ziņas parādās 11. gadsimtā. Saskaņā ar 13. gs. rakstītajiem 
avotiem lībieši apdzīvojuši daugavas un Gaujas lejteci, Metsepoli un Idumeju.134 

Arheoloģiskās liecības apliecina lībiešu kultūras parādīšanos daugavas lejtecē 
10. gs. otrajā pusē, gadsimtu vēlāk tā izsekojama Gaujas lejteces apgabalā. Lībiešiem 
raksturīgi līdzenie un uzkalniņu kapulauki, kuros piekopta gan inhumācija, gan kremā
cija. daugavas lejtecē līdzenajos un uzkalniņu kapos (Salaspils Laukskolā, doles salā, 
Aizkrauklē) izpētīts ap 1400 apbedījumu. Gaujas lībiešu teritorijā (galvenokārt Sigul
das–Turaidas–Krimuldas apkārtnē) zināmi 16 uzkalniņu kapulauki (ap 800 uzkalniņu) 
ar individuāliem apbedījumiem.135 

Lībieši mirušos apbedījuši ar galvu uz ZR, bet no 12. gs. – pārsvarā Z virzienā. 
Par bēru rituāliem liecina ogļainie laukumi blakus apbedījumiem, bojātu priekšmetu, 
apmetuma gabalu, olu, paparžu, graudu novietošana kapā, kā arī gaišu smilšu un oglīšu 
iekaisīšana kapā.136 Raksturīga lībiešu apbedīšanas paraža ir māla trauka ar ēdienu 
novietošana pie galvas. Ievērojama loma lībiešu mitoloģiskajos priekšstatos un rituālos 
bijusi sunim un zirgam.137 daugavas lībiešu skeletkapos sastopami akmeņu krāvumi un 
iežogi līdzīgi kā Kurzemē.138

Lībieši, līdzīgi citām tautām, mirušos apbedīja svētku tērpā ar rotām, darbarī
kiem un ieročiem. Lībiešu sievietes viskrāšņākā rota – krūšu važiņrota ar bruņrupuču 
saktām. Līdztekus šīm saktām izmantotas arī dažādas rotadatas, kas sastopamas arī 
Ziemeļkurzemē, zemgaļiem un kuršiem. Lībiešu vidē iemīļotas bijušas stikla kreļļu un 
kauri gliemežvāku virtenes, no bronzas vai sudraba darinātas dobās aproces un spirāl
gredzeni.

Lībiešu sabiedrības virsslāņa vīriešu apbedījumos uzieti ar sudrabu inkrustēti cirvji 
un šķēpu gali, ar bronzu apkaltās makstīs ievietoti zobeni, dzeramie ragi, saliekamie 
svariņi (3. att.: 6, 7). Vīriešu tērpa greznākā sastāvdaļa bijusi ar bronzu apkalta ādas 
josta. Vīrieši tērpa saspraušanai izmantojuši pakavsaktas, bet aproces un gredzenus 
nebija iecienījuši. 

133 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus), 57.–65. lpp.
134 Indriķa hronika, sk. šķirkli “Līvi” 438. lpp.; Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity. Rīga: N.I.M.S., 2001, 

5. lpp.
135 Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity, 16.–20. lpp. 
136 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 

18.–27. lpp.
137 šnore e. daugavas lībieši doles salā. Arheoloģija un etnogrāfija, 18. laid., 1996, 127. lpp.; Brūzis R., Spirģis R. 

The ogresgala Čabas cemetery and horse sacrifice. Archaeologia Baltica, 11. Klaipeda: Klaipeda university 
Press, 2009, pp. 289–293.

138 Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 27. lpp.
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Lībieši izmantojuši atšķirīgu tērpa rotāšanas 
paņēmienu – piešūtas ornamenta joslas un no 
spirālēm veidotus pušķus rotājumu joslu noslēgu
mos, iespējams, ar rituālu nozīmi (8. att.). Lībieši 
atšķirībā no baltu tautām rotājuši gandrīz visas 
apģērba daļas. Vīriešu tērpā izsekojamas arī eiro
pas apģērba modes tendences (pogājami svārki, 
brokāta lentes).139

Arheoloģiskie dotumi apliecina lībiešu etnoģe
nēzes komplicētību, zinātnieku vidū nav vienprātī
bas par lībiešu izcelsmi.140 Lībiešu kultūra parādās 
un uzplaukst ārpus Baltijas somu akmeņu krāvuma 
kapu kultūras areāla, tāpēc lībiešus nevar uzskatīt 
par tiešiem to pēctečiem. Sākotnēji lībiešu kultūrā 
daudz baltisku elementu, tikai 11. gs. otrajā pusē 
sāk dominēt lībiešiem raksturīgās iezīmes, kurās 
ne mazums aizguvumu no kaimiņzemēm. doles 
salas augšgala kapulaukos 42% no netraucētajiem 
sieviešu apbedījumiem bija ar kaimiņu tautām 
raksturīgu kapa inventāru, kas liecina par etniski 
jauktu vidi.141 

Pētnieki lībiešu kultūras izveidošanos skaidro
juši ar migrāciju no Sāmsalas, Igaunijas un citiem 
apgabaliem.142 Arheoloģes elvīra šnore un Anna 
Zariņa daugavas lejteces kapulauku materiālā 
izdala trīs pamatkomponentus: balti, Kurzemes 
lībieši un skandināvi, kā arī uzskata, ka notikusi 
saradošanās ar attālākām somu ciltīm.143 Hipo
tētisku lībiešu kultūras izveides modeli iezīmējis 
arheologs ēvalds Mugurēvičs, saistot kultūras 
veidošanās procesa pirmsākumus ar kuršu eks
pansijas izraisītu, vēlāk ar ekonomisko apsvērumu 
pamudinātu Kurzemē dzīvojušo skandināvu un 
Baltijas somu pārceļošanu uz daugavas lejteci.144  

139  Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs. Rīga: Zinātne, 1988, 
86.–87. lpp.

140  Sk.: Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lī-
biešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gadsimtā. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 375.–377. lpp.

141  Turpat, 374. lpp.
142  Tõnisson e. Die Gauja-Liven und ihre materielle Kultur (11. 

Jh.–Anfang 13. Jhs.). Tallinn, 1974, S. 15–20; šturms e. Zur 
Vorgeschichte der Liven. In: Eurasia Septentrionalis Antiqua, X. 
Helsinki: K. F. Puromiehen Kirjapaino o. Y., 1936, S. 47–51.

143  šnore e. daugavas lībieši doles salā, 127. lpp.; Zariņa A. Salas-
pils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 318.–319. lpp. 

144  Mugurēvičs ē. Lībiešu izcelsmes un kultūras veidošanās prob
lēmas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2006, 30.–31. 
lpp. 

8. att. Lībiešu sievietes tērps. Laukskolas 480. kaps, 
12. gs. pirmā puse. Annas Zariņas rekonstrukcija, 
edītes Krastenbergas zīmējums

140 Sk.: Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 
10.–13. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 375.–377. lpp.

141 Turpat, 374. lpp.
142 Tõnisson e. Die Gauja-Liven und ihre materielle Kultur (11. Jh.–Anfang 13. Jhs.). Tallinn: eesti Raamat, 

1974, S. 15–20; šturms e. Zur Vorgeschichte der Liven. Eurasia Septentrionalis Antiqua, X. Helsinki: K. F. 
Puromiehen Kirjapaino o. Y., 1936, S. 47–51.

143 šnore e. daugavas lībieši doles salā, 127. lpp.; Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 
318.–319. lpp.

144 Mugurēvičs ē. Lībiešu izcelsmes un kultūras veidošanās problēmas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 
2006, 30.–31. lpp.
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Konkretizējot migrācijas ideju, izteikta doma, ka lībiešiem tipiskais rotu komplekts 
izveidojies 9. gs. beigās Ventas un Abavas lejtecē, kur krustojās kuršu, zemgaļu, Ziemeļ
kurzemes lībiešu un skandināvu kultūras ietekmes.145 šis modelis aptver un izskaidro 
daugavas lejtecē konstatētās kultūras daudzkrāsainību. 

Lībieši dzīvojuši pilskalnos un ciemos. daugavas lībieši apdzīvojuši galvenokārt 
daugavas labā krasta apgabalu no Aizkraukles līdz jūras līcim. 13. gs. rakstītajos 
avotos nodalīti Rīgas, Salaspils, Ikšķiles, Lielvārdes un Aizkraukles lībieši.146 dauga
vas lībiešiem piederīgas arī mazapdzīvotās teritorijas ogres, Mazās un Lielās Juglas  
baseinā.147

Spēcīgāk nocietinātie pilskalni pie daugavas bija daugmale, Lielvārde un Aiz
kraukle. Aizkraukles pils ar priekšpili, kulta vietu, ostu un diviem kapulaukiem atradās 
daugavas lībiešu apgabala austrumu galā stratēģiski izdevīgā vietā pie pārejas pāri  

145 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad-
simtā, 379. lpp.

146 Indriķa hronika, X, 13, 14; XVI, 13 (lielvārdieši); X, 14 (aizkrauklieši); I, 7, 11; II, 7; X, 7, 9, 12; XIV, 5; XVI, 3 
(salieši); VII, 1; VIII, 2; X, 3, 6, 8 u.c. (rīdzinieki). 

147 Turpat, IX, 1, 3; X, 14; Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. 
vidus), 71. lpp.

9. att. Aizkraukles pilskalns ar priekšpili. Antonijas Vilcānes foto 2011. gadā

Antonija Vilcāne    ZeMeS uN TAuTAS LATVIJā 9.–12. GAdSIMTā



108 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

daugavai (9. att.). Pilskalnu ietvēra divas terases, stabos balstīta guļkoku siena, bet pla
kuma galā bijis uzbērts 4 m augsts valnis.148 

daugmale kā daugavas pilsēta (Dunam urbem), iespējams, minēta skandināvu 
sāgās.149 Pils uzcelta zemesragā daugavas kreisajā krastā, tās platība 3800 kvadrāt
metru.150 Pili ietvēris 80 m garš un 7 m augsts valnis un grāvis. uz vaļņa un gar plakuma 
malu bijušas izbūvētas guļkoku aizsargsienas. Pilskalnam piekļaujas 2 ha liela senpil
sēta un divi kapulauki. Lībiešu kultūras liecības daugmalē sāk dominēt 11. gadsimtā. 
daugmale tiek pieskaitīta pilsētveida apmetnēm – vīkiem.151 šādām dzīvesvietām 
raksturīgs etniski jaukts iedzīvotāju sastāvs un ievērojama loma starptautiskajā tirdz
niecībā. daugmalē ir konstatēts vislielākais tirdzniecību raksturojošo atradumu skaits – 
190 monētas, 60 atsvariņi, ap 20 saliekamo svariņu detaļu,152 kā arī unikāli ievesti vai 
atdarināti priekšmeti, t.sk. Rietumeiropas monētu vietējie atdarinājumi. Pagaidām gan 
trūkst pārliecinošu argumentu, ka šīs monētas izmantotas par maiņas līdzekli.153

daugmales tirdznieciskās aktivitātes sekmēja blīvas apdzīvotības veidošanos otrpus 
daugavas. Te posmā no Ikšķiles līdz Salaspilij atradās vairākas ciemu grupas (Ikšķile, 
Kābeles–Lipši, Laukskola, Salaspils–Mārtiņsala, doles salas augšgals un Rīga) ar dažādu 
apdzīvotības intensitāti un nozīmi.154 daļā ciemu, iespējams, dominējusi amatniecība 
(dzelzs ieguve, krāsaino metālu un kaula apstrāde) un tirdzniecība. Lielākā no dzīves
vietām bijusi Laukskola ar diviem ciemiem (10 ha) un kapulauku. 

Ciemi bija izvietoti šaurā joslā gar daugavas krastu. Ciemu apbūvi veidoja noteiktā 
attālumā izvietotas celtņu grupas ar nelielām, zemē nedaudz iedziļinātām, retāk virsze
mes (Raušu ciemā) guļbūves ēkām. ēku apsildīšanai un ēdiena gatavošanai izmantoti 
galvenokārt dziļie pavardi un akmeņu krāsnis, no 11. gs. – arī māla krāsnis.155 Blakus 
ēkām un pavardiem atradās pārtikas uzglabāšanai lietotās saimniecības bedres. Lībieši 
piekopuši ziedojumu novietošanu pavardos, zem celtņu sienām. 

12. gs. strauji izvirzās doles salas lībiešu ciemi (Rauši, Vampenieši), Mārtiņsala 
(Holme), Salaspils un Ikšķile. Ar amatniecības liecību īpatsvaru, īpaši melnā un krā
sainā metāla apstrādi (6 rotkaļu darbnīcas) un jau minēto kalēja depozītu izceļas Raušu 
ciems.156 Ikšķile nebija starp lielākajiem ciemiem, bet tieši šis ciems 12. gs. beigās kļūst 
par Rietumu kristīgās misijas un bīskapijas centru ar pirmo mūra baznīcu un mūra pili 

148 urtāns V. Aizkraukles arheoloģiskās ekspedīcijas guvumi 1971. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli 
par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972, 100.–101. lpp.

149 Kursis A. Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem, 54. lpp. 
150 Zemītis G. Senā daugmale (2. g.t. p.m.ē. – m.ē. 12. gs.). Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: 

Zinātne, 1991, 130.–136. lpp.
151 Zemītis G. daugmale (10.–12. gs.) – senākā pilsētveida apmetne daugavas lejtecē un Rīgas priekštece. Latvi-

jas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 7, 1993, 39.–43. lpp.
152 Berga T. daugmales pilskalna monētas (8.–12. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 41.–46. lpp.
153 Radiņš A. daugavas ceļš un daugmale. Cauri gadsimtiem: Rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram 

(1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 110. lpp.; Berga T. 11. gadsimta Rietumeiropas monētu atdarinājumi 
Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1993, 22.–29. lpp.

154 daiga J. Izrakumi Lipšu ciemā un kapulaukā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etno-
grāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1976, 39.–46. lpp.

155 Zariņa A. Krāsnis Salaspils Laukskolas lībiešu 10.–13. gs. ciemu vietās. Arheoloģija un etnogrāfija, 12. laid., 
1978, 76., 87. lpp.

156 šnore e. Raušu ciems doles salas augšgalā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 69.–87. lpp.
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Latvijas teritorijā.157 Arī  blakus Indriķa hronikā vairākkārt minētajam Holmes ciemam 
12. gs. beigās vācieši uzceļ mūra pili.158 Rīgas teritorijā lībiešu dzīvesvietas bija ierindas 
ciemi, kuriem blakus 13. gs. sākumā izauga vācu Rīga.159 

Gaujas lībieši, kas 13. gs. avotos dēvēti par Turaidas lībiešiem, apdzīvoja Siguldas, 
Kubeseles un Lēdurgas novadu.160 Gaujas lībiešu centrālā pils bijusi hronikā minētā 
Kaupo lielā pils Turaidā, uzcelta 11. gs. otrajā pusē.161 Pils nocietinājumu sistēma ietvē
rusi divus aizsarggrāvjus, aizsargvalni ar tajā iebūvētām guļbūves kamerām un stabos 
balstītu guļbaļķu aizsargsētu. Iepretim Turaidai Gaujas kreisajā krastā atradusies Sate
zeles pils, sākta apdzīvot 11. gs. vidū vai otrajā pusē.162

Senāko Baltijas somu apgabalu gar Vidzemes piekrasti līdz Salacas upei aizņēma 
vāji apdzīvotā Metsepole.163 Tagadējās Straupes apkārtnē atradusies Idumeja, kur lībieši 
dzīvojuši kopā ar latgaļiem.164 Pastāv viedoklis, ka idumieši atšķīrās no lībiešiem ne 
tikai kultūras, bet arī etniskā ziņā.165

Lībieši vēlā dzelzs laikmeta beigās nebija konsolidējušies līdz valsts izveides pakā
pei. Pastāvēja vairāki novadi ar vairāk vai mazāk ietekmīgiem vecākajiem, kas minēti 
Indriķa hronikā. daugavas lībiešu vidū lielāka ietekme bijusi Mārtiņsalas vecākajam 
(princeps ac seniorum) Ako, kurš nesekmīgi organizēja cīņā pret krustnešiem ne tikai 
lībiešus, bet arī lietuvjus un polockiešus.166 Gaujas lībiešu vidū ietekmīgākais bijis ķē
niņam (quasi rex) pielīdzinātais Kaupo, kura pārvaldē atradies Turaidas un Krimuldas 
pilsnovads.167

Kurzemes lībieši un vendi 

Sarežģīti etniskie procesi vēlajā dzelzs laikmetā norisinājušies Baltijas somu 
apdzīvotajā Ziemeļkurzemē, kur 10.–13. gs. konstatēta liela apbedīšanas tradīciju 
dažādība, ko pētnieki interpretējuši kā Kurzemes lībiešu, kuronizēto lībiešu un 

157 Graudonis J. Ieskats Ikšķiles vēsturē. Daugavas raksti: No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga: Zinātne, 1991, 
66.–76. lpp. 

158 Indriķa hronika, I, 5–9; Mugurēvičs ē. Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā. Rīga: Latvijas vēstures insti
tūta apgāds, 2008, 53. lpp.

159 Caune A. Rīgas loma daugavas lejteces apgabalā 10.–12. gs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 3, 1992, 
10.–13. lpp.

160 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus), 72. lpp.
161 Graudonis J. Kaupo lielā pils. Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas. 1998. gada 

29. augus ta konferences materiāli. Rīga: Nordik, 1999, 11.–13. lpp.
162 Zemītis G. Izrakumi Sateseles pilskalnā 2006. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā. Rīga: 

Zinātne, 2007, 90.–94. lpp.
163 Indriķa hronika, X, 14; XI, 2, 3; XIV, 10, 12; Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas terito

rijā (12. gs.–16. gs. vidus), 73. lpp.
164 Indriķa hronika, X, 15; XII, 2; XVIII, 2; XVI, 5; XVII, 4, 6; Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., 46. dok.
165 Мугуревич Э., Зариня А., Тыниссон Э. Ливы. Финны в Европе VII–XV веке. Прибалтийско-

финские народы: историко-археологические исследования. Москва: Институт археологии, 1990,  
с. 138. 

166 Indriķa hronika, I, 5–9. 
167 Turpat, IV, 4; VII, 3; X, 10; XXV, 3.
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vendu kultūras liecības.168 13. gs. avoti Ziemeļkurzemē min vendus, kas, kuršu pa
dzīti, kādu laiku dzīvojuši Senajā kalnā (Mons antiquus) Rīgā,169 pēc tam Vendekulas 
ciemā netālu no Turaidas. Lielākā vendu kolonija atradusies blakus latgaļiem Cēsīs 
Riekstu kalnā, kas apdzīvots 11./12.–13. gadsimtā.170 Netālu no tā zināms arī vendu  
kapulauks.171 

Arheoloģiskajā materiālā vendu kultūras iezīmes konstatētas ne tikai Kurzemē,172 
Cēsīs, bet arī daugavas lejtecē.173 Laukskolas kapulaukā 12% no netraucētiem sieviešu 
kapiem uzieti vendu sievietēm raksturīgi kompleksi.174 šajos apbedījumos mirušie 
guldīti nesadedzināti, ar galvu uz Z vai ZR. Kapu inventāros uzieti kaklariņķi ar uzvēr
tām spirālēm, uz stieples vērtas bronzas, stikla krelles un kauri gliemežvāki, rotadatas, 
važiņas ar piekariem, ornamentētas nažu makstis (10. att.). Apģērba daļās iestrādātie 
bronzas rotājuma elementi, kuplie villaines stūru rotājumi, jakas priekšpuses atvēruma 
noslēgums ar vēdekļveida rotājumu ir zīmīgākās vendu sievietes tērpa iezīmes. Ap
bedījumu hronoloģija rāda, ka vendu izceļošana no Ziemeļkurzemes aizsākusies jau 
10. gadsimtā.175 

Vendu jautājuma izpētei ir divus gadsimtus gara vēsture.176 Arheoloģiski apstip
rinājies fakts par vendu pārceļošanu, bet jautājumi par vendu etnisko piederību, vendu 
un lībiešu savstarpējo sakaru, Ziemeļkurzemes iedzīvotāju ģenētisko saistību ar agrāko 
Baltijas somu kultūru ir pētnieku uzmanības lokā. Vendi uzskatīti par lībiešiem vai 
kuronizētajiem lībiešiem, par baltiem (zemgaļiem, kuršiem), votiem un pat rietum
slāviem. Pamatotāks ir uzskats, ka tā bijusi Baltijas somu grupa, kas kuršu ekspansijas 
rezultātā pametusi Ventas apgabalu. 

Ar Baltijas somiem Ziemeļkurzemē saista akmeņu krāvuma kapus. šiem kapu
laukiem ir zināma līdzība ar apbedījumiem Ziemeļlatvijā un Igaunijā, tomēr vērojamas 
kuršu un zemgaļu kultūras ietekmētas atšķirības.177 Kā saucās šie Baltijas somi? “Kurze
mes lībieši” un “kuronizētie lībieši” ir uz arheoloģisko liecību līdzības pamata pētnieku 
doti apzīmējumi Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem atšķirībā no Vidzemes lībiešiem, kuri 

168 Mugurēvičs ē. Arheoloģiskie pētījumi Ventas lejteces apgabala dzelzs laikmeta un viduslaiku pieminekļos. 
Izrakumi Zlēkās. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 76. lpp.; Lībieši senatnē = The Livs in Antiquity, 
19.–20. lpp.

169 Indriķa hronika, X, 14; Senās Latvijas vēstures avoti, 1. burtn., 46. dok. 
170 Indriķa hronika, XV, 3; Apals J. Vendi un Cēsu Riekstu kalns. Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un 

vēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 140. lpp.
171 Мугуревич Э. Проблема вендов в период раннего феодализма в Латвии. Berichte über den II. Internatio-

nalen Kongress für Slawische Archäologie, Bd. II. Berlin: AkademieVerlag, 1973, S. 297; Spirģis R. Pārbaudes 
izrakumi Cēsu dzelzceļa stacijas senkapos. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2004, 37. lpp.

172 Mugurēvičs ē. Arheoloģiskie pētījumi Ventas lejteces apgabala dzelzs laikmeta un viduslaiku pieminekļos. 
Izrakumi Zlēkās, 76. lpp.

173 šnore e. daugavas lībieši doles salā, 127. lpp.: Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts, 
318. lpp.

174 Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad-
simtā, 373. lpp.

175 Zariņa A. 11. gadsimta vendu sievietes apģērbs. Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis: Bio-
bibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 229.–237. lpp.

176 Мугуревич Э. Проблема вендов в период раннего феодализма в Латвии, c. 291–292.
177 Vasks A. Kurši un Baltijas somi Kurzemē 1. gadu tūkstotī. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2004, 9. lpp.
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10. att. Laukskolas kapulauka 191. kapa inventārs. 11. gs. edītes Krastenbergas zīmējums
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tā saukti 13. gs. rakstītajos avotos. Norādes par lībiešiem Kurzemē parādās tikai 14. gs., 
turpretī vendi vēlākos avotos netiek minēti. 15. gs. lībiešus Kurzemē sastapis arī ceļotājs 
Žilbērs de Lanuā.178 

Pētnieku domas dalās jautājumā, vai Kurzemes un Vidzemes piekrastē mitušie 
iedzīvotāji sevi uzskatīja par vienu tautu.179 daugavas lejteces materiāla analīze parādī
jusi, ka pēc materiālās kultūras iespējams nošķirt Kurzemes somu cilmes iedzīvotājus 
no daugavas lībiešiem. Savukārt nav pietiekami materiāla, kas ļautu nodalīt vendu 
apdzīvoto Ventavas novadu no pārējās Baltijas somu teritorijas Kurzemē, tieši otrādi – 
jaunākajos pētījumos Mežītē un Padurē180 iegūtās liecības norāda uz kopsakarībām 
ar vendu kultūru. Tāpēc daļa pētnieku sliecas domāt, ka 13. gs. avotos par “vendiem” 
dēvēti Kurzemes Baltijas somi, no kuriem neizceļojušie bija kuronizējušies un 13. gs. 
atradās jau kuršu valstu sastāvā.181

Kopsavilkums

Vēlais dzelzs laikmets – uzplaukuma periods Latvijas teritorijā dzīvojošo tautu 
dzīvē. šo tautu vārdi zināmi, pateicoties ziņām rakstītajos avotos, bet tautu dzīvi, ma
teriālo un garīgo kultūru atspoguļo dzīvesvietās un kapulaukos iegūtās liecības. Vēlajā 
dzelzs laikmetā turpinājās baltu tautu attīstība un konsolidācija, mainījās zemju robežas. 
Tika apgūtas jaunas mazapdzīvotas zemes, kā arī paplašinātas teritorijas uz citu kaimiņ
tautu izspiešanas rēķina. Ievērojami savas teritorijas uz Baltijas somu iedzīvotāju rēķina 
paplašināja kurši un latgaļi. 10. gs. daugavas lejtecē, ieceļojot dažādas cilmes etniskajām 
grupām, sarežģītu etnisko procesu rezultātā izveidojās somu etnosam piederīgo lībiešu 
kultūra, kas 11. gs. izplatījās Gaujas lejtecē un Vidzemes piekrastes apgabalā. 10.–13. gs. 
lībieši bija aktīvs un ļoti atvērts etnoss. Viņi uzturēja dzīvus saimnieciskus un kultūras 
sakarus ar apkārtējām baltu tautām un igauņiem, kā arī skandināviem un slāviem. Tas 
nodrošināja ļoti strauju lībiešu kultūras attīstību un uzplaukumu. Zemgaļu apdzīvotā 
teritorija vēlajā dzelzs laikmetā saruka, tomēr, saglabājoties vēsturiskai saiknei ar 
daugavas lejteci, zemgaļi iesaistījās tirdznieciskajās aktivitātēs, tādējādi vairojot savu 
bagātību. Zemgaļu zemēs iegūts vairāk sudraba lietu nekā pie citām tautām. Kurši savu 
uzplaukumu nodrošināja, pateicoties jūras sirojumiem Baltijas reģionā. Pētniekiem 
vismazāk zināms par vendiem, kas kuršu neiecietības dēļ pametuši savas zemes. Vendu 
jautājuma risināšanai un Ziemeļkurzemes etnisko procesu izpratnei nepieciešami pla
šāki arheoloģiskie pētījumi šajā reģionā. 

178 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 95. lpp.
179 šturms e. Talsu novada aizvēsture. talsu novads. Rīga: Talsu un Tukuma studentu biedrība, 1937, 88.–

114. lpp.; Tenisons ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi. Lībieši: rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 1994, 
29.–30. lpp.

180 Vasks A. Kurši Padurē? Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2008, 153.–165. lpp. (Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14); Guščika e., Vasks A. Pētījumi Mežītes arheoloģisko pieminekļu kom
pleksā 2008. un 2009. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā. Rīga: Nordik, 2010, 40.–44. lpp.

181 Zemītis G. Vendu jautājums un arheoloģijas avotu iespējas tā risinājumā. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 46, 2009, 
98.–99. lpp.



113

Latvijā dzīvojošās tautas saglabāja savas spilgtākās kultūras iezīmes – rotas, apbe
dīšanas tradīcijas, daļēji arī saimniekošanas paņēmienus un dzīvesveidu. Vēlajā dzelzs 
laikmetā tautām bija viskrāšņākās rotas un apģērba rotājumi, kas apliecināja arī meis
taru augsto amata prasmi. Gan tērps (sievietēm tas sastāvēja no krekla, ar austu jostu 
saturētiem brunčiem, jakas, galvas auta, kājautiem, mīkstajiem ādas apaviem), gan 
valkāto rotu komplekts (galvas, kakla, krūšu un roku rotas) bija līdzīgs, tomēr atšķīrās 
tērpa rotāšanas paņēmieni un rotu veidi. Katrai tautai bija savdabīgas un iemīļotas 
rotu formas, kas bija tās etniskās piederības apliecinājums. Kļūstot aktīvākiem ekono
miskajiem un tirdznieciskajiem sakariem, tautu kultūra papildinājās gan ar kaimiņos 
dzīvojošo tautu, gan plašākos reģionos sastopamajām rotām, darbarīkiem, ieročiem un 
to vietējiem atdarinājumiem. 

Saimniecības attīstība un izvērstā tirdzniecība veicināja Latvijas teritorijas iedzīvo
tāju vispārējās labklājības pieaugumu, par ko liecina bagātie kapu inventāri, vērtslietu 
uzkrājumi depozītos, kā arī atsevišķu centru izaugsme un nostiprināšanās. Līdztekus 
ekonomiskā potenciāla pieaugumam risinājās sociālā noslāņošanās un valstiskuma 
veidošanās. Vietējo sabiedrību savstarpējā konkurence noteica izmaiņas dzīvesvietu 
hierarhijā. Lai nodrošinātu ietekmi un kontroli, bija nepieciešama gan ekonomiskā 
stabilitāte, gan nepieciešamības gadījumā arī militārs nodrošinājums un autoritāte. 
Aizsargbūvju celtniecība prasīja lielus cilvēku resursus un lielu ieguldīto darbu. Mazā
kie pilskalni zaudēja nozīmi, izvirzījās spēcīgākie – dižciltīgo rezidences. Radās pirmās 
pilsnovadu apvienības jeb pirmās senvalstis ar saviem valdniekiem, kuru vārdus ne 
vienmēr vēsture saglabājusi. šīs valstis neaptvēra visu kādas tautas apdzīvoto teritoriju. 
Pēc rakstītiem avotiem, pirmās pilsnovadu apvienības bija izveidojuši kurši, bet iespē
jams, ka vistuvāk valstiskumam laikmeta beigās pietuvojās latgaļi, kuri bija iepazinušies 
(daļa arī pieņēmusi) ar jauno ideoloģiju – pareizticību. 

12. gs. beigās līdz ar vācu krustnešu un pirmo kristietības misionāru parādīšanos 
daugavas lejtecē tautas saskārās ar jauniem politiskiem, sociāliem un kultūras izaicinā
jumiem. Tautu iekšējās organizācijas līmenis un izpratne par politiskajiem notikumiem 
nebija tāda, lai apvienotos kopīgai cīņai pret vācu ekspansiju. 
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Rakstā aplūkoti Latvijas pamatiedzīvotāju sociālās un saimnieciskās dzīves aspekti Livonijas laikā. 
Beidzoties 13. gadsimta krusta kariem Baltijā, vietējie iedzīvotāji ilgi saglabāja brīvu ļaužu statusu, 
zināmā mērā arī pašpārvaldi un tradicionālā dzīvesveida brīvību, taču 15. gadsimta otrajā pusē 
strauji sāka attīstīties muižu saimniecība, kas noveda pie arvien lielāka klaušu un nodevu sloga un 
personiskās brīvības ierobežošanas. Visumā vienotā Livonijas politiskā, saimnieciskā un kultūras 
telpa veicināja tur dzīvojošo baltu tautu konsolidāciju, norisinājās arī lībiešu asimilācija.
The article regards some aspects of social and economical life of the natives during the Livonian 
period. After the Baltic crusades of the 13th century ended, the natives still preserved their personal 
freedom, and, to some extent, some selfrule and liberty of the traditional lifestyle, as well. Howe
ver, the development of manor economy since the 2nd half of the 15th century caused ever growing 
burden of corv, taxes and limiting of personal freedom. The overall joint political, economical and 
cultural space of Livonia promoted the consolidation of the Balts inhabiting Livonia, and the pro
cess of gradual assimilation of the Livs proceeded.

Atslēgvārdi: Livonija, latvieši, lībieši, vasaļi, zemniecība.
Keywords: Livonia, the Latvians, the Livs, vassals, peasantry.

Ievads

13. gadsimta Baltijas krusta karu rezultātā tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā 
izveidojās nelielu, savstarpēji saistītu valdījumu kopums, kas ģeogrāfiskā, zināmā mērā 
arī politiskā ziņā ieguva nosaukumu Livonija. Līdzās Livonijas ordeņa valstij,1 kas teri
toriāli bija vislielākā, pastāvēja Rīgas arhibīskapija, Kurzemes bīskapija (Latvijā), Tēr
batas (Tartu) bīskapija un Sāmsalas–Lēnemā bīskapija (Igaunijā). Livonijas iedzīvotāji 
piederēja pie baltiem (latgaļi, sēļi, zemgaļi, kurši) un Baltijas somiem (igauņi un lībieši), 
bet nelielā vācu kopiena veidoja privileģēto kārtu – bruņniecības, garīdzniecības, pil
sētu namnieku – absolūto vairākumu.

Raksta uzdevums ir aplūkot latviešu vietu Livonijas sabiedrībā, pievēršoties viņu 
sociālās un saimnieciskās dzīves aspektiem, kā arī jautājumam par latviešu tautas vei
došanos Livonijas laikā – no 13. gadsimta līdz 16. gadsimta vidum. šais ievadvārdos un 
raksta virsrakstā minēto apzīmējumu “latvieši” autors lietojis plašākā nozīmē, ar to sa

1 Ar Livonijas ordeņa valsti apzīmēti Vācu ordeņa valdījumi Livonijā, kurus pārvaldīja ordeņa autonomais 
atzars – Vācu ordenis Livonijā; šajā rakstā autors lieto Livonijas atzara tradicionālo saīsināto nosaukumu 
Livonijas ordenis.
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protot gan tās baltu tautas, gan lībiešus, kam vēsturisku apstākļu dēļ bija lemts kļūt par 
mūsdienu latviešu priekštečiem. Runājot par Livonijas laikmetu, šāds lietojums – un 
jo īpaši etnonīma “latvieši” saistīšana ar lībiešiem – ir diskutabls, tomēr raksta ietvaros 
autors vēlreiz pakavēsies pie šī jautājuma. 

Livonijas vēsturei veltīti daudzi pētījumi. Rakstā aplūkojamās tēmas sakarā var 
minēt, piemēram, Augusta Bīlenšteina,2 Heinriha Boses,3 Paula Johansena,4 Vilho 
Nītemā,5 Arnolda Spekkes un edgara dunsdorfa,6 Vasilija dorošenko,7 Indriķa šterna8 
publikācijas, visai liels ir Baltijas krusta kariem un vēlākām Livonijas politiskajām nori
sēm veltīto publikāciju klāsts. No daudzajiem hroniku un citu avotu izdevumiem īsuma 
labad te pieminēsim tikai 15 sējumos apkopoto Livonijas dokumentu krājumu “Liv-, 
Est- und Kurländisches Urkundenbuch”.9 Tomēr joprojām ir daudz pētāmu, diskutējamu 
un no jauna izvērtējamu jautājumu. 

Livonijas zemju pakļaušana vācu virskundzībai ilga līdz 13. gadsimta beigām, 
tomēr arī vēlāk pastāvēja apgabali, kas nomināli skaitījās Livonijas daļa, taču jāšaubās, 
vai Livonijas zemes kungu vara tur bija reāla. Galvenokārt te būtu jārunā par Livonijas 
robežām ar Pleskavas kņazisti un Lietuvas dižkunigaitiju, kur faktiski eksistēja diezgan 
plata robežjosla; cik tālu, kādā pakāpē un kā vara šai robežjoslā pastāvēja, acīmredzot 
bija atkarīgs gan no spēku samēra konkrētā brīdī, gan vienas vai otras varas ieinte
resētības.

daļu dienvidkurzemes Livonija zaudēja 1328. gadā, kad Livonijas ordenis atteicās 
no Mēmeles (Klaipēda) par labu Vācu ordenim Prūsijā.10 Livonijas ordeņa valsts robeža 
ar Lietuvu regulēta, piemēram, 1426. un 1529. gadā,11 turklāt senajā Kursā un Zemgalē 
tā arvien tika pavirzīta uz ziemeļiem (līdz pat 25 km) par labu Lietuvai, savukārt Sēlijā 
robeža, šķiet, būtiski nemainījās. Zaudētajā robežjoslā ordenis acīmredzot nespēja no
stiprināties vai arī nemaz īpaši necentās to darīt. 14. gadsimta otrajā pusē pierobežas 

  2 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert. St.Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892. 

  3 Bosse H. der livländische Bauer am Ausgang der ordenszeit (bis 1561). Mitteilungen aus der livländischen 
Geschichte, Bd. 24, H. 4. Riga, 1933.  

  4 Johansen P. Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit. Baltische Lande, Bd. 1. ostbaltische Frühzeit. 
Leipzig: Hirzel, 1939, S. 263–306.

  5 Niitemaa V. Die undeutsche Frage in der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki: Suomalainen 
Tiedeakatemia, 1949 (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, ser. B, tom. 64). 

  6 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: A. Gulbis, 1935; dunsdorfs e., Spekke A. Latvijas vēsture 1500–
1600. Stokholma: daugava, 1964.

  7 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке. Рига: Издательство Академии наук 
Лат вийской ССР, 1960.

  8 šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500. Rīga: daugava, 1997; šterns I. Latvijas vēsture 1180–1290. Krustakari. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002.

  9 Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 1–12. Reval, Riga, Moskau, 1853–1910; Abt. 2, Bd. 1–3. 
Riga, Moskau, 1900–1914. (Turpmāk – LuB.)

10 LuB, 2: 783.
11 LuB, 7: 472, 473; Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. Wilnae, 1758, S. 219 ff. Sk. arī: Ja

kovļeva M. Robežas un administratīvais iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. Latvijas 
zemju robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 108.–113. lpp.; Jakovļeva M. Sēlija 
Kurzemes hercogistes administratīvajā sistēmā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 3/4, 2003, 
135.–137. lpp.
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joslu ar Pleskavas kņazisti zaudēja Rīgas arhibīskapija,12 un, kaut gan Livonijas ordenis 
centās šo teritoriju atkarot, tas neizdevās. Livonijas politiskās robežas lielā mērā iezī
mēja to telpu, kurā veidojās mūsdienu latvieši.

Zemnieku tauta?

Beidzoties Baltijas krusta kariem, kas daudzās epizodēs bija bezkompromisa cīņa, 
visām iesaistītajām pusēm nācās pielāgoties jaunajai politiskajai situācijai: vietējās sa
biedrības uzņēmās pienākumus pret zemes kungiem – Livonijas ordeni un bīskapiem, 
savukārt jaunajai varai ar tās ierobežotajiem resursiem zināms kompromiss ar vietējiem 
iedzīvotājiem (vāja uzraudzība zemākos pārvaldes līmeņos, iecietība pret tradicionā
lajiem reliģiskajiem rituāliem u.tml.) vismaz sākumposmā varēja būt pat eksistences 
jautājums.

Liels pārbaudījums Livonijas iedzīvotājiem bija igauņu zemnieku nemieri (t.s. 
Jurģu nakts sacelšanās) Ziemeļigaunijā, kas tolaik piederēja dānijai, un Sāmsalā 1343.–
1345. gadā. Sacelšanās cēloņi tiek meklēti gan sociālos, gan politiskos motīvos. daudz
kārt literatūrā pieminēts gadījums, kas tajā pašā laikā – 1345. gadā – notika Siguldā. 
Pie novadā iebrukušā Lietuvas dižkunigaiša Aļģirda ieradies kāds no līvu vecākajiem, 
sakot, ka tauta iecēlusi viņu par ķēniņu (rex) un, ja Aļģirds sekotu viņa padomam, tad 
varētu pakļaut visu zemi un padzīt mestru ar visiem vāciešiem. Aļģirds atteicis: “Zem
niek, tu ķēniņš šeit nebūsi!” – un licis viņam nocirst galvu.13

Var tikai minēt, vai notikumi Siguldā (“tautas ķēniņa” iecelšana) kaut kādā veidā 
bija saistīti ar sacelšanos Igaunijā un vai tur bija iedīglī kādi lielāki nemieri, jeb vai 
tā bija tikai nejauša un nelaimīga epizode. Tomēr, kaut arī it kā ar Aļģirda muti, taču 
katrā ziņā ar hronista Vartberges Hermaņa spalvu līvu vadonis nosaukts par zemnieku 
(rusticus), diezin vai “ķēniņa” ievēlēšana būtu skaidrojama kā neprātīgu zemnieku bra
vūrība – visticamāk tā ir pēdējā liecība par izzūdošās lībiešu elites pašorganizēšanos un 
varas pretenzijām. 

Notikumi Igaunijā atklāja ne vien sociālo, bet arī etnisko spriedzi, kāda Livonijā 
pastāvēja starp vietējām tautām un vāciešiem. Pēc Jurģu nakts sacelšanās apspiešanas 
pastiprinājās Ziemeļigaunijas vācu sabiedrības neuzticēšanās pamatiedzīvotājiem. 
Iespējams, ka arī starpgadījums Siguldā varēja izraisīt kādu pretreakciju, piemēram, 
“dumpīgāko” lībiešu pārcelšanu uz citiem Livonijas ordeņa novadiem un latviešu nome
tināšanu viņu vietā, taču tas ir tikai teorētisks pieņēmums, jo nav zināms, vai Siguldas 
notikums guva turpmāku attīstību. 

Vācu kopienu un vietējās tautas tomēr nebūtu jāuzlūko kā divus nesamierināmus 
pretpolus – ne Livonijas pamatiedzīvotāju, ne vācu sabiedrība nebija viendabīga, tāpat 
šķiet, ka dažādos laikos un dažādos Livonijas apgabalos vācu un vietējo iedzīvotāju 

12 Stern C. v. Livlands ostgrenze im Mittelalter vom Peipus bis zur düna. Mitteilungen aus der livländischen 
Geschichte, Bd. 23. Riga, 1924–1925, S. 195–240.

13 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis 
ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 79.–85. lpp.
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savstarpējai attieksmei varēja būt atšķirīgas iezīmes. dominēja sociālās pretrunas, pil
sētās – grupu konkurence, lai gan sava vieta tajā, protams, bija arī etniskajai dimensijai. 

Atgriežoties Siguldā, taču kādus 100 gadus vēlāk, pieminams šķietami necils noti
kums: Livonijas ordeņa mestrs Heinrihs fon Bekenferde (šingels) izlēņoja Hennekem 
Hincem viņa apdzīvotu un bērnu bērniem mantojamu muižu.14 1447. gadā lēnis 
tika atjaunots,15 šoreiz ar piebildi, ka tas piešķirts pēc līvu tiesībām, kas ļauj domāt, 
ka Hince ir bijis lībietis.16 No Hinces vārda un uzkalna, kurā atradās viņa muižiņa, 
cē lies Inčukalna nosaukums. Hinces gadījums liecina, ka Siguldas apkārtnē joprojām 
dzīvoja lībieši, ka joprojām pastāvēja viņu elite, bet dzimtas turpmākā vēsture, kas iz
sekojama vismaz līdz 18. gadsimtam, bija līdzīga daudziem citiem stāstiem – šī dzimta  
pārvācojās.

Vietējas izcelsmes vasaļu Livonijā bija diezgan daudz, it īpaši Livonijas pastāvēša
nas sākumposmā. Tā ap 1309.–1312. gadu kādā Vācu ordeņa prokuratora dokumentā 
minēts, ka Rīgas arhibīskapijas Aiviekstes apvidus jaunkristītie vasaļi lūguši, lai viņiem 
uzceļ pili zemes aizsardzībai pret pagāniem, bet, kad viņu atkārtots lūgums noraidīts, 
40 jaunkristīto ģimenes devušās uz dzīvi pagānu zemē,17 kas šajā gadījumā acīmredzot 
bija Lietuva. Tomēr grūti spriest, vai arhibīskapa atteikumu noteica kādi etniski motīvi. 
Pazīstamas ir t.s. Salaspils ķēniņu dzimtas, kuru pamatlicēji bija latviešu izcelsmes brāļi 
Aule un Tote (lēnis piešķirts 1335. gadā) un lībiešu izcelsmes brāļi Hennike un Vilmass 
Pitkejāņi (1446).18 

īpaši atzīmējami kuršu ķoniņi Kuldīgas novada Turlavas un dažos citos pagas
tos – Tontegodes (lēņi piešķirti 1320. un 1333. gadā), Peniķi (1439, 1456, 1500, 1504), 
Sirkanti (1470), dragūni (1503), Bergholci (1546), Kalēji/šmiti (1550).19 Pēc Arveda 
švābes domām, Turlavas ķoniņu ciemu kompaktais izvietojums, pilskalnu un kulta 
vietu izvietojums apkārtnē liecina par senu kunga novadu un ķoniņiem kā Kursas seno 
valdnieku pēctečiem.20 Citi kuršu izcelsmes Livonijas ordeņa vasaļi zināmi arī Tukuma, 
Kandavas apkārtnē un citur.

šķiet, ka vācu varas pārstāvji un kuršu elite, it īpaši Bandavas, Vanemas un Venta
vas zemēs, pēc 13. gadsimta konfliktiem bija nonākuši pie kāda abpusēji pieņemama 
līdzāspastāvēšanas modeļa. Piemēram, jau no 13. gadsimta 40. gadiem vienlaikus pastā
vēja Livonijas ordeņa Kuldīgas pils un 5 km attālā kuršu Veckuldīgas pils ar senpilsētu, 
kas eksistēja līdz 1355. gadam, kad kuršiem tika ierādīta jauna vieta Kuldīgas pilsētā, 
piešķirot viņiem tādas pašas tiesības kā pārējiem Kuldīgas namniekiem. 

14 LGu [Livländische Güterurkunden, Bd. 1–2. Hg. von H. Bruiningk, N. Busch. Riga, 1908–1923], 1: 284.
15 Turpat, Nr. 324.
16 Vācu izcelsmes vasalim lēņa piešķiršana pēc lībiešu tiesībām būtu netipiska. Arī Hennekes Hinces vārds nav 

pretrunā ar Livonijas laikā lībiešu vidē izplatītajiem personvārdiem (Hencke, Henneke, Hennicke, Hincke, 
Hinze). 

17 Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 
13.–14. gadsimta mijā. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis  ē. Mugurēvičs. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010, 359. lpp., 267.–272. §.

18 LGu, 1: 63, 320.
19 LuB, 2: 671, 753; 9: 535; 11: 610; 12: 757; 2,1: 1075; 2,2: 589, 673; švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki. – 

švābe A. Straumes un avoti, I. Rīga: A. Gulbis, 1938, 237.–246. lpp.
20 švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki, 127.–131. lpp.
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Viens no spēcīgākajiem kuršu pilskalniem – Talsu pilskalns – arī bija apdzīvots vēl 
14. gadsimtā. Blakus pilskalnam izvietojās ap 4,5 ha liela senpilsēta, kuras intensīvākās 
apdzīvotības laiks datējams ar 12.–13. gadsimtu; 1422. gadā tā minēta ar apzīmējumu 
“pilsāts” (pilsahten tho talsen).21 1411. gadā pirmoreiz minēta netālajā dzirnavkalnā uz
būvētā Livonijas ordeņa pils, kas varētu būt celta 14. gadsimtā un, iespējams, kādu laiku 
pastāvējusi vienlaikus ar kuršu nocietinājumu. Izteiktas domas, ka jau pēc 1260. gada 
Talsu pilskalnā apmetušies Livonijas ordeņa brāļi,22 1282. gadā Talsos noslēgts arī  
līgums, ar kuru Livonijas ordenis nodeva daugavgrīvas klosterim utenpeves novadu.23 
Tomēr Atskaņu hronikā, aprakstot lietuviešu uzbrukumu Talsu pilij un pilsētai 13. gad
simta 90. gadu sākumā, kas beidzās vienīgi ar apkārtnes izlaupīšanu (“Ar lielām mokām 
pilsētu / kaut kādīgi vēl noturēja / un arī pili paglābt spēja”24), vācu ordeņbrāļi nav 
pieminēti, kas vedina domāt, ka novada aizsardzību nodrošināja kurši paši.

Vietējo iedzīvotāju pilskalni, resp., pilis, līdz pat 14. gadsimta vidum vai vēl 
ilgāk turpināja eksistēt arī Grobiņā, Matkulē, Sabilē,25 tiesa, līdzīga situācija vairākās 
vietās konstatēta arī ārpus Kurzemes. Kuršu zemēs tomēr ilgāk nekā citur – līdz pat 
15. gadsimta sākumam – saglabājās ugunsapbedīšana, kas bija pretrunā ar kristīgajām  
paražām.26 

No cita Latvijas reģiona pieminama Adzele. 1224. gadā, kad Rīgas bīskaps un 
Zobenbrāļu ordenis sadalīja pakļautās latgaļu zemes, ordenis ieguva Adzeles novadu, 
kur vēlāk jau Livonijas ordeņa laikā tika uzcelta Gaujienas un pēc tam Alūksnes pils. 
Gaujienas pils celta, domājams, 13. gadsimta beigās. 1342. gadā aizsardzībai pret krie
viem Tērbatas bīskapijā uzbūvēta Vastselīnas pils, bet Adzeles novadā – Alūksnes pils.27 
Jājautā: kāpēc pirmā pils celta visai tālu no pleskaviešu apdraudētās robežas, un kas 
nodrošināja zemes aizsardzību līdz 1342. gadam? Var izvirzīt hipotēzi, ka visu 13. gad
simtu un vēl 14. gadsimta sākumā faktiskā novada pārvalde un attiecīgi arī aizsardzība 
uz kādas vienošanās pamata atradās pašu latgaļu rokās, taču zināmu skaidrību varētu 
viest vien arheoloģiskie pētījumi senajā novada centrā – Alūksnes Tempļa kalnā. Var 
gan iebilst, ka Tempļa kalnā varēja būt izvietots ordeņa garnizons, tomēr, ja Gaujienas 
un Tempļa kalna pils pastāvēja vienlaikus, tad nule pieminētajai hipotēzei28 par labu 
liecinātu tas, ka Gaujienai pēc tās uzcelšanas tika piešķirts komturejas centra statuss, 
bet Alūksne šīs funkcijas pārņēma tikai pēc mūra pils uzbūvēšanas 1342. gadā, kad tur 
apmetās ordeņa brāļi.

21 Asaris J. Talsi – from Curonian central place to Medieval town. Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Cen-
tral Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. Riga: Nordik, 2001, pp. 69–75 
(CCC Papers, 5).

22 Caune A., ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2004, 498. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, IV).

23 LuB, 1: 477. 
24 Atskaņu hronika. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas, ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. 

Rīga: Zinātne, 1998, 11 818.–11 820. rinda.
25 Mugurēvičs ē. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi. Arheoloģija un etno-

grāfija, 14. laid., 1983, 1. att., 5.–6., 9. lpp.
26 Muižnieks V. die Brandgräber des 14., 15. Jh. in Kurland. Archaeologia Lituana, 9. Vilnius, 2008, S. 84–108.
27 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika, 79. lpp. 
28 Tuvāk sk.: Auns M. Adzeles zeme. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1999, 27.–43. lpp.
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Ziņas par vietējas izcelsmes vasaļiem Livonijā tuvāk pētījuši Arveds švābe, Jev
gēnija Nazarova, Indriķis šterns.29 Pēc I. šterna ziņām, 14. gadsimtā var konstatēt 28 
vietē jas izcelsmes vasaļiem piešķirtus lēņus, savukārt vāciešiem piešķirtie lēņi bijuši 
vis maz 24. Gan 15. gadsimta pirmajā, gan otrajā pusē viņš konstatējis pa 17 vietējas 
izcelsmes vasaļiem piederošu lēņu, turpretī vācu lēņi mērāmi jau vairākos desmitos.30 
uzmanība pievēršama tam, ka vietējo tautu vasaļu lēņu vairākums lokalizējams Kur
zemē Livonijas ordeņa zemēs – Kuldīgas–Tukuma apvidū. Tālākai šīs tēmas analīzei un 
faktu interpretācijai tomēr nepieciešami papildu pētījumi, tādēļ pieminēsim vēl tikai 
atzinumu, ka ordeņa vasaļu tiesībspēja bija vienāda visiem un neatkarīga no piederības 
vācu vai nevācu tautībai.31

Vietējās sabiedrības vairākums piederēja pie zemniecības. Arī zemnieki saglabāja 
brīvu ļaužu statusu, ko apliecina viena no brīvu ļaužu pazīmēm – ieroču nēsāšanas 
tiesības. 1341. gada Kuldīgas komturijas inventāra grāmatā minēta nauda, ko zemnieki 
palikuši parādā par zirgiem, vairogiem, bruņām un bruņucepurēm (pro equis, clippeis, 
bruneis, galeis),32 bet 1492. gadā Bauskas, Mežotnes un Iecavas zemniekiem tika aiz
liegts pārdot lietuviešiem zirgus, bruņas, šaujamos un citus ieročus.33 Ieroču nēsāšanas 

29 švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki, 115.–348. lpp.; Назарова Е. Л. История лейманов в Ливонии. 
Местное землевладение в Латвии и Эстонии. XIII–XVIII вв. Москва: Институт истории СССР АН 
СССР, 1990; šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 458.–500. lpp. 

30 šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 500. lpp.
31 Latvijas tiesību avoti. teksti un komentāri, 1. sēj. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs.–16. gs. Rīga: Lu 

žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 138. lpp.
32 die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. Hg. von A. Bauer. Mitteilungen aus der livländischen Geschi-

chte, Bd. 25, H. 2. Riga, 1933, S. 184.
33 šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 393. lpp. 

1. att. Alūksnes apkārtne 1802. gadā (zīmējuma fragments). Labajā pusē – Livonijas ordeņa pils drupas, kreisajā 
pusē – Tempļa kalns ar latgaļu pilskalniem raksturīgo valni plakuma galā (Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 
4. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 280.–281. lpp.)
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tiesību liegšana zemniekiem patiesībā būtu neloģiska, jo viņi veidoja svarīgu Livonijas 
militārā spēka daļu, kaut arī ne tā kodolu, un vienīgi kopš 15. gadsimta arvien lielāku 
nozīmi sāka gūt kara algotņi. Zemniekus tomēr apdraudēja vairāki nopietni riski, kas 
izraisīja dažādu notikumu ķēdi.  Pasliktinoties klimatiskajiem apstākļiem, palielinājās 
neražas un bada draudi, tāpat nopietns drauds bija kari, sirojumi un epidēmijas; vien
laikus pieauga nodokļu nasta. Krīzes situācijās zemes kungi no nodevās ievāktajiem 
krājumiem aizdeva zemniekiem graudus vai iznomāja lopus, taču aizdevuma atmak
sāšanas grūtības, kā arī nenomaksātās nodevas zemniekus noveda parādu jūgā. Parādi 
kļuva hroniski, to pilnīga dzēšana bieži kļuva neiespējama, kas savukārt pastiprināja 
zemnieku bēgšanu, resp., mobilitāti. Ja neņem vērā to, ka tika zaudēta iekopta zeme un 
daļa iedzīves, bēgšana varēja būt visai parocīga – Livonijas sadalījums piecos suverēnos 
apgabalos, pilsētu ieinteresētība darbaspēka pieplūdumā, kā arī grūtības pierādīt pa
rādu, ja tas tika noliegts, stipri sarežģīja vai pat padarīja neiespējamu bēgļu izdošanu.34 
Nav gan ticamu datu par to, cik lielu iedzīvotāju daļu apgrūtināja parādi un cik izplatīta 
bija bēgšana. 

Kā pozitīvs fakts atzīmējama drellības atcelšana. dreļļi bija nebrīvi ļaudis, kas par 
tādiem kļuva karagūsta vai neatmaksājamu parādu dēļ, kā arī uz nāvi notiesātie, kas 
tika izpirkti. 1424. gada Valkas landtāgs noteica, ka par dreļļiem turpmāk nevar padarīt 
kristiešus, ka viņu drellība nedrīkst pārsniegt 10 gadus un ka no tās var izpirkties, par 
katru nenokalpotu gadu samaksājot 1 sudraba mārku.35 Pēc 1455. gada dreļļi Livonijas 
dokumentos vairs nav minēti. 

Tomēr vienlaikus notika arvien lielāka zemnieku brīvības ierobežošana, kas pa
kāpeniski noveda pie dzimtbūšanas. Situācija it īpaši mainījās, kad līdz ar saimniecis
kās struktūras pārmaiņām Rietumeiropā pieauga pieprasījums pēc lauksaimniecības 
produkcijas, sevišķi labības graudiem, ko varēja dot Austrumeiropa. Livonijā strauji 
attīstījās uz tirgu orientēta muižu saimniecība un attiecīgi pieauga darbaspēka vērtība – 
vīrs kļuva vērtīgāks par parādu.

Sākotnēji ieviesās t.s. novada būšana jeb novada saistība: zemnieki bez kunga at
ļaujas vairs nedrīkstēja atstāt savu sētu vai muižas novadu, savukārt muižnieks nevarēja 
padzīt zemnieku no viņa sētas, ja zemnieks kārtīgi maksāja nodevas un pildīja klaušas. 
Pēc I. šterna domām, par novada saistību varētu liecināt jau 15. gadsimta 20. gados 
izdotās lēņa grāmatas, kurās minēta zemes izlēņošana ar visiem tās ļaudīm, tomēr 
praktiski zemes kungi un vasaļi turējušies pie ieskata, ka zemnieki ir personiski brīvi, ja 
vien nav parādā. šajā sakarā viņš atsaucas uz kādu Kuldīgas komtura 1409. gada vēstuli, 
kurā komturs aicina Vācu ordeņa virsmestru gādāt, lai Mēmeles pilsēta neuzņem “mūsu 
nodevu zemniekus un tos, kas mums ir parādā, bet brīvie ļaudis, kam nav jādod nedz 
nodevas, nedz ir parādā, tie var aiziet, kur tik grib”,36 tomēr nodevu zemnieku un brīvo 
ļaužu pieminējums vēstulē acīmredzot jau liecina par saimnieku brīvības ierobežošanu 
nodevu nodrošināšanas vārdā.

34 Bosse H. der livländische Bauer am Ausgang der ordenszeit (bis 1561), S. 358–359.
35 LuB, 7: 206, S. 144.
36 šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 588.–589. lpp. (LuB, 4: 1782: “..das die vorgescrevene stat [Memel] unsir 

czinslute und die uns schuldich sin, nicht enthalde, sunder vrie luete, die nicht czinshaftich noch schuldich sin, die 
mogen czien, wo sie wellen”).
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Analizējot Livonijas laika lēņa valdījumus (sk. 1. tab.), V. dorošenko secinājis, ka 
lūzuma punkts muižu saimniecības attīstībā, t.i., pārejā no vienkāršas nodevu ievāk
šanas uz patstāvīgas muižas saimniecības attīstīšanu, izmantojot klaušu darbaspēku, 
notika tikai 15. gadsimta otrajā pusē un galīgi nostiprinājās 16. gadsimta pirmajā  
pusē.37

1. tabula 
Muižu saimniecību skaits Austrumlatvijā 14.–16. gadsimtā38

Teritorija Līdz 14. gs. 
beigām 1401–1450 1451–1500 1501–1550 1551–1561 Kopā

Rīgas arhibīskapijas 
Līvu gals 9 13 26 20 11 79

Rīgas arhibīskapijas 
Latviešu gals 8 15 20 38 43 124

Livonijas ordeņa 
zemes 2 14 15 66 32 129

Kopā 19 42 61 124 86 332

Tabulā apkopoti dati par tām Latvijas austrumdaļas muižām, kurās tieši vai ne
tieši apliecināta muižas kā saimniecības vienības pastāvēšana – muižas zeme (tā tika 
strikti šķirta no zemnieku zemes), klaušu darbs u.tml. Spriežot pēc šiem datiem, 
straujāka muižu saimniecības attīstība pirmām kārtām notika Rīgas arhibīskapijas 
Līvu galā, pēc tam – pārējā Austrumlatvijā.39 Tas tad arī iezīmēja svarīgu pavērsienu 
zemnieku dzīvē arvien lielākā viņu ekspluatācijas un personiskās brīvības zaudēšanas  
virzienā. 

Pēc e. dunsdorfa atzinuma, dzimtbūšana dažādos Livonijas apgabalos sāka ievies
ties dažādā laikā, Latvijas teritorijā – 15. gadsimta beigās, turklāt ordeņa teritorijā, kur 
muižniecības vara pieauga lēnāk, līdz Livonijas sabrukumam pie zemes bijuši “piecieti
nāti” tikai saimnieki un viņu vecākie dēli.40 

Ziņas par Latvijas teritorijas iedzīvotāju saimniecību Livonijas laikā ir fragmentā
ras. Viens no interesantākajiem avotiem, kas kaut nedaudz raksturo vietējo iedzīvotāju 
nodarbošanos, ir 1387. gada dokuments, kurā iztirzāts strīds starp Rīgas domkapitulu, 
kam tajā laikā piederēja dundagas un Tārgales novads, un Kurzemes bīskapu. do
kumentā teikts, ka domkapituls no šiem novadiem ik gadu nodevās ievācis 5 lastus 
medus, 5 birkavus vaska, ap 10 lastiem labības, 20 vēršus, 30 aitas, 16 cūkas, 300 vistas, 
zivis 25 mārku vērtībā, 2000 sermuļu, caunu un citu meža zvēru ādas, kā arī malku, 
sienu, dzintaru un dažādus maksājumus naudā, to skaitā maksu par govju un vēršu 
iznomāšanu. Pieminēta arī t.s. izkapts nauda, ar piebildi, ka izkapts latviešu valodā 

37 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, с. 131.
38 Turpat, 130. lpp., 8. tab. uzrādīts no jauna izveidotu muižu skaits attiecīgajā laika posmā.
39 Salīdzinot tabulā minētos skaitļus, jāņem vērā, ka arhibīskapijas Līvu gals bija stipri mazāks par Latviešu 

galu.
40 dunsdorfs e., Spekke A. Latvijas vēsture 1500–1600, 403.–406., 413.–417. lpp.

Muntis Auns    LATVIešI LIVoNIJAS LAIKMeTā



122 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

(denominatione Lettonica) tiek saukta par yscaxten. Pavisam domkapitula ieņēmumi 
graudā un naudā tika novērtēti 313 Rīgas mārku apmērā.41

dokumentā sniegtas ziņas par tālaika cenām. Pārrēķinot naudā, redzams, ka dom
kapitula ieņēmumus pēc nodarbes veida veidoja: laukkopība (graudi) – 30 Rīgas mār
kas, lopkopība – 31, jūras zvejniecība – 25, iekšzemes zvejniecība – 15, medniecība – 24 
un biškopība – 126 Rīgas mārkas (atlikušo ieņēmumu summa bija 62 mārkas). Kaut arī 
šie dati pirmām kārtām rāda nodevu vērtību un struktūru, zināmā mērā tie raksturo 
arī lauku iedzīvotāju saimniecības struktūru un atsevišķu nozaru ienesīgumu, tomēr 
saistāmi vienīgi ar Ziemeļkurzemi un nav mehāniski attiecināmi uz pārējo Latvijas 
teritoriju. 

diemžēl tikpat kā nav sīkāku ziņu par zemnieku saimniecību inventāru. Kādā  
ap 1300. gadu sastādītā Kurzemes bīskapa dokumentā, kurā aprakstīts Kuldīgas kom
tura vīra Vīganda iebrukums bīskapijā un Perbones (Barbone) ciema izlaupīšana,  
teikts, ka: 

Lembitam nolaupītas 2 govis, zirgs, 2 katli, 40 pūri labības, 6 āvas,42 
6 izkaptis, 2 lemešu pāri, 4 villaines, 4 vīriešu krekli (? tunica), 2 cibas 
sviesta, gaļa un zivis divu ozeriņu vērtībā, 2 mucas alus, 40 lieli maizes 
klaipi, 2 vairogi, 2 šķēpi, 2 miecētas govs ādas, 16 pakavi, 6 linu audekli, 
3 somas, 10 mārkas dzijas, cepure, 2 sieviešu krekli (? tunica), 2 segli, 
pods un 20 vistas; 

Jenekem – 3 pūri dzijas, izkapts, 3 pāri pastalu ādas, gabals aļņa ādas, 
viena ciba apiņu; 

donsegem – lemešu pāris, 5 pāri pastalu, viens nazītis; 
Ludiķim – 2 cibas sviesta, dzelzs rīks, josta, kaplis, linu audekls, sega, 

izkapts;
Tauriņam – 3 lotes skaidras naudas, 5 pāri aļņādas pastalu, linu kāj

auti, 2 pāri zābaku, ciba sāls, ciba sviesta, lemešu pāris, 2 izkaptis, āva, 
3 kamoli dzeltenas dzijas, 6 kodaļas, trešdaļa balti miecētas aļņa ādas.43

Minētais dokuments ir ne vien reta liecība par tālaika zemnieku sētas mantību, bet 
arī par to, kas ticis uzskatīts par vērtību gan no aplaupīto, gan laupītāju puses – uzbru
kumā piedalījās gan Kuldīgas ordeņa brāļi, kuriem daļa no minētā droši vien nemaz 
nebūtu vajadzīga, gan Vīganda sasauktie kurši. 

Pēc V. dorošenko datiem, Vidzemē 16. gadsimta beigās saimniecībā turēti vidēji 
1–2 zirgi, 2–3 govis, 3–4 aitas, 2–3 kazas, 3–6 cūkas, kā arī mājputni (vistas, pīles, 
zosis); Kurzemē mazāk populāra bijusi cūkkopība, taču visumā lopkopībai tur bijusi 
lielāka nozīme.44 Pirms Livonijas kara zemnieku turība, domājams, bijusi lielāka. Pēc 
kādas 16. gadsimta vidus sūdzības par 16 zemnieku aplaupīšanu Rēzeknes apkārtnē var 
spriest, ka katrā saimniecībā turēti vismaz 3 zirgi, 3–4 govis, 10 aitas un kazas, 10 cūkas; 

41  LuB, 3: 1248, S. 514–516.  
42  Bipennis. Literatūrā šā ieroča nosaukums tulkots arī kā divasmeņu zobens.
43  LuB, 1: 603.
44  Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, с. 222–223.
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vienam saimniekam nolaupīti 5 vērši, bet vēl 9 saimniekiem – 49 bišu stropi. Kopumā 
šīs saimniecības vērtējamas kā visai turīgas.45

Audzēti ziemas un vasaras rudzi, kvieši, mieži, auzas, griķi, zirņi, pupas, apiņi, 
kaņepes, lini. Kā populāra un ienesīga saimniecības palīgnozare izceļama biškopība – 
vienam saimniekam varēja piederēt 10–20 vai pat vairāk bišu koku vai stropu, savukārt 
muižās ar biškopību nenodarbojās.

Kamēr muižu saimniecības vēl bija vājas, dzimtbūšanas iekārtai raksturīgais klaušu 
darbs nevarēja gūt plašus apmērus. Arvien intensīvāka klaušu darba izmantošana mui
žās sākās 15. gadsimta otrajā pusē vai beigās, bet jau 16. gadsimta vidū parastā vienu 
arklu lielas saimniecības norma bija nodrošināt muižai vienu darbinieku (ar vai bez 
zirga atkarībā no jūga lopu daudzuma saimniecībā) sešas dienas nedēļā. Pakāpeniski 
pieauga arī nodevu apjoms – 16. gadsimtā tas veidoja aptuveni ceturtdaļu no saimnie
cības produkcijas.46

Kaut arī viduslaiku kārtu hierarhijā zemnieki ieņēma zemāko pakāpi, viņi bija 
zemes labklājības pamats. Livonijas dokumentos zemnieki un arī vietējo tautību pil
sētnieki bieži apzīmēti ar vārdu nevāci (die Undeutschen), tomēr šim apzīmējumam 
nepiemita negatīva nokrāsa, un tikai 19. gadsimtā līdz ar pieaugošajām nacionālisma 
tendencēm jēdziena nevāci nozīmes nokrāsa mainījās.47

Latviešu tautas veidošanās

Svarīgs Livonijas vēstures jautājums ir latviešu tautas veidošanās. Viens no šīs 
problēmas pamatjautājumiem ir valoda – vai Latvijas teritorijā dzīvojošie balti ru
nāja dažādās valodās un cik atšķirīgas tās bija, jeb vai tie faktiski bija dažādi dialekti. 
diemžēl, izņemot atsevišķus vārdus un vietvārdus, senākie latviešu valodas rakstu 
pieminekļi saglabājušies tikai no 16. gadsimta. Pēc I. šterna domām, “viduslaikos at
šķirības starp kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu valodu nebija tik lielas, lai vienas maz
tautas locekļi nevarētu saprast otrus. Tāpēc ar lielu ticamību var pieņemt [..], ka arī 
14. un 15. gs. var runāt par vienu latviešu valodu, kas – tāpat kā tagad – jau atšķīrās 
ar savām izloksnēm un maztautu valodu īpatnībām”,48 tomēr šāds vērtējums liekas  
pārsteidzīgs.

Lai mēģinātu novērtēt situāciju Livonijas laikā, nepieciešams neliels ekskurss lat
viešu etnoģenēzē, kura ir bijusi visai komplicēta un kurā ir vēl daudz neskaidrību. 

Pēc arheoloģijas liecībām, 1.–4. gadsimtā daļu tagadējās Latvijas un Lietuvas ap
tvēra arheoloģiskās kultūras areāls, kam bija raksturīgi kolektīvie kapu uzkalniņi ar 
akmeņu riņķi. šās kultūras nesēji bija žemaišu, zemgaļu, sēļu un daļēji arī latgaļu senči. 
Latvijas teritorijā izdalāmas divas lokālas grupas. Rietumu grupa, kas aptvēra Lielupes 

45 Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке, с. 220–221. 
46 Turpat, 231., 245.–246. lpp.
47 Lenz W. undeutsch. Bemerkung zu einem besonderen Begriff der baltischen Geschichte. Aus der Geschichte 

Alt-Livlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag. Hg. von B. Jähnig, K. Militzer. Münster: 
LIT, 2004, S. 169–184 (Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Bd. 12). 

48 šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 614. lpp.
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baseinu, daugavas un Gaujas (līdz Straupei) lejteces apvidu, tiek saistīta ar zemgaļiem,49 
Austrumu grupa (Sēlijā un Aiviekstes baseinā) – ar sēļiem, savukārt ogres baseina pie
minekļos vērojamas abu grupu iezīmes.50 

5.–6. gadsimtā šās kultūras areālā daugavas labā krasta apvidū uz rietumiem no 
Aiviekstes un tās lejtecē veidojās līdzeno kapulauku kultūra, kuru saista ar latgaļu 
pirmsākumiem, bet procesa noslēgumā 7. gadsimtā jaunās etniskās vienības izveidē 
zināma nozīme bija no daugavas vidusteces ienākušajiem austrumbaltiem, kuri, iespē
jams, līdzi nesa vēlāko latgaļu nosaukumu. 8.–10. gadsimtā līdzeno kapulauku kultūra 
aizņēma jau visu Austrumlatviju.51

10.–11. gadsimtā daugavas un Gaujas lejteces apvidū spēji uzplauka pie Baltijas 
somiem piederošo lībiešu kultūra, bet tās ģenēzē noteikta vieta bija arī baltiem. 

Mūsdienu latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekta zemgaliskās un 
Vid zemes vidus izloksnes. Jānis endzelīns rakstīja, ka tā valoda (izloksnes), ko runā 
Vidzemes vidienē, it sevišķi dienvidrietumos, ir diezgan līdzīga tai, ko runā Zemgalē, 
un secināja, ka senāk Vidzemes vidienē acīmredzot dzīvojusi tā pati cilts, kas Liel
upes baseinā.52 Faktu, ka latviešu rakstu valodai tuvākas ir Jelgavas apvidus izloksnes, 
J. endzelīns skaidroja ar to, ka vācu mācītāji – pirmo latviešu luterāņu grāmatu autori 
(G. Mancelis, K. Fīrekers, H. ādolfijs) darbojušies Zemgalē.53

ņemot vērā gan valodas liecības, gan arheoloģiskās un antropoloģiskās izpētes 
datus, arī Antons Breidaks atbalstīja domu, ka Vidzemes vidus izlokšņu runātāji ir 
zemgaļu pēcteči un ka šīs izloksnes ir zemgaļu cilts valodas turpinājums.54 Ja pievieno
jamies šim viedoklim, jāsecina, ka 13. gadsimta zemgaļi un Tālavas latgaļi (tātad lielā 
mērā seno Vidzemes zemgaļu pēcteči), kurus labi pazina hronists Indriķis, materiālās 
kultūras ziņā gan spilgti atšķīrās, taču runāja līdzīgā valodā. 

Pretrunā ar to ir fakts, ka Indriķa hronikā un citos avotos par latgaļiem saukti gan 
Vidzemes vidienes, gan arī Aiviekstes apvidus un vēl tālāk uz dienvidiem dzīvojošie 
iedzīvotāji. Turklāt, analizējot vietvārdus, kas minēti 13.–14. gadsimta dokumentos, 
A. Breidaks nonāca pie secinājuma, ka Latgalē, Sēlijā un daļā Vidzemes, kur izplatītas 
Augšzemes dialekta sēliskās izloksnes, 13.–14. gadsimtā valoda atšķīrusies no tās, kas 

49 daugavas un Gaujas baseina jeb dienvidrietumvidzemes kapu uzkalniņu piederību zemgaļiem tuvāk pa
matoja Māris Atgāzis (Атгазис М. К. Вопросы этнической истории земгалов. Из древнейшей истории 
балтских народов (по данным археологии и антропологии). Рига: Зинатне, 1980, с. 89–101), savukārt, 
pēc Jāņa Cigļa domām, dienvidrietumvidzemes iedzīvotāji nav bijuši gluži zemgaļi, bet gan tiem tuvi rad
nieciska etniska grupa, kas saucama par Vidzemes zemgaļiem (Ciglis J. Zemgaļi Vidzemē? Pētījumi zemgaļu 
senatnē: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 2004, 42. lpp. (Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 10)). 

50 Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2003, 
21.–23. lpp. 

51 Radiņš A. Latgaļi = Латгалы. Rīga: N.I.M.S., 1999, 9.–11. lpp.
52 endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. Valodas un literaturas instituta raksti, III. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu 

akadēmijas izdevniecība, 1954, 126.–127. lpp.
53 endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē, 136. lpp. 
54 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 1. d. – Breidaks A. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: Lu Latviešu valodas 

institūts, 2007, 539. lpp. Turpat aplūkots viedoklis par Vidzemes vidus izloksnēm kā latgaļu cilts valodas tur
pinājumu, kā arī hipotēze par divu separātu baltu cilšu – latviešu un latgaļu – dzīvošanu Vidzemē un Latgalē, 
ko A. Breidaks noraida.
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runāta pārējā Vidzemē un Zemgalē.55 šo pretrunu un to, ka arī Vidzemes vidienes 
iedzīvotāji avotos dēvēti par latgaļiem jeb latviešiem, A. Breidaks izskaidroja gan ar 
latgaļu materiālās kultūras, gan valodas superstrātu. 

Var rezumēt, ka tie Latvijas austrumdaļas iedzīvotāji, kas 13. gadsimtā minēti kā 
latgaļi (Lethi, Letti, Lethigalli, Lettigalli, Letten, лотыгола u.tml.), veidojās dažādu 
komponentu mijiedarbībā un joprojām bija saglabājuši lokālas atšķirības valodā, taču 
kopumā latgaļu kultūrai (tērps, rotas, apbedīšanas paražas56) piemita liela viendabība, 
vēl vairāk – jau vēlajā dzelzs laikmetā tā praktiski bija iekļāvusi sevī arī sēļus. Tātad 
latgaļu kultūra kaut kādu iemeslu dēļ bija kļuvusi par integrējošu faktoru vairākām 
etniskām grupām, kas lielā mērā bija veidojušās no vienota, bet laika gaitā diferen
ciācijai pakļauta kopuma. Tā kā etnonīms latvieši būtībā ir pārmantots seno latgaļu 
nosaukums, jāsecina, ka par latviešu etnosu varam runāt jau tad, kad arheoloģiskajā 
materiālā iespējams izdalīt latgaļu kultūru, resp., etnonīmi latvietis (<latvis) un latgalis 
uzlūkojami kā sinonīmi.57 

Līdztekus latviešiem/latgaļiem un sēļiem 13. gadsimta avoti runā arī par kuršiem, 
zemgaļiem un lībiešiem, kuru kultūras labi atšķiramas arheoloģiskajā materiālā, tomēr 
Kurzemes iedzīvotāju vidū nepiemin Kurzemes lībiešus jeb vendus. Vēlākos Livonijas 
laika dokumentos Kurzemes un Zemgales vārds ģeogrāfiska jēdziena nozīmē sastopams 
samērā bieži, taču pārējie Latvijas teritorijas apgabalu, kā arī atsevišķu tautu nosau
kumi – reti.

Livonijas daļas un tautas (izlases veidā) minētas, piemēram, šādās formās un kom
binācijās:

Livonia – , Lettia, Semigallia (Līvzeme, Letija, Zemgale: 135958);
Liflant und Litten –  (Līvzeme un Letija: 136659);
Livonia – , Letthia, Semigallia (Līvzeme, Letija, Zemgale: 138760); 
terra Lettiae et Livoniae – , Selonia (Letija, Līvzeme, Sēlija: 139361).

Vairākos 15. gadsimta dokumentos saistībā ar militārām vai citām sadursmēm 
pārējo livoniešu vidū izcelti kurši: Leyflender mitsampt den Kawirn (livonieši kopā ar 
kuršiem: 143162), Kowern und Undeutsche/Cuwern und Undewtschen/Kuren und Un-
dutschen (kurši un nevāci: 144663). 

55 Брейдaк A. Западная граница латгальского и селонского племен по данным языка в XIII–XIV в. – Brei
daks A. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, daugavpils universitāte, 2007, 314.–322. lpp.

56 10. gadsimta beigās līdztekus apbedīšanai līdzenajos kapulaukos ieviesās paraža apbedīt mirušos uzkalniņu 
kapulaukos, taču, izņemot smilšu uzbēruma veidošanu, pārējās iezīmes – mirušo orientācija, līdzdotie priekš
meti, kapa bedres veids u.tml. – palika nemainīgas. 

57 šāds lietojums jau sen akceptēts valodniecībā.
58 LuB, 2: 968. Izvēlēti dokumenti, kur ar Livoniju jeb Līvzemi saprasta nevis Livonija kopumā, bet gan lībiešu 

apdzīvotie novadi.
59 LuB, 2: 1036.
60 LuB, 3: 1239.
61 LuB, 3: 1342.
62 LuB, 8: 507.
63 LuB, 10: 193, 197, 214.
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Pieminams arī tas, ka Lietuvas dižkunigaitis ģedimins 14. gadsimta sākumā titulēja 
sevi par Zemgales valdnieku64 un vēstulēs ordenim prasīja atsūtīt mācītāju, kas prastu 
ne vien lietuviešu, bet arī zemgaļu valodu.

Franču bruņinieks Žilbērs de Lanuā, kurš 15. gadsimta sākumā ceļoja cauri Livoni
jai, rakstīja, ka viņš devies cauri daudziem “zemgaļu, kuršu un lībju ciemiem (villaiges 
des Zamegaelz, des Corres et des Lives), tiem katram sava valoda par sevi”, un tālāk pie
metināja, ka no Rīgas līdz Narvai pie Krievijas robežas ir 80 jūdzes un “šai ceļā atrodami 
četrējādu valodu ļaudis, proti, lībji, zemgaļi, latvieši un igauņi (les Lives, les tzamegaelz, 
les Loches et les Eestes)”.65

I. šterns pamatoti izteicis šaubas, vai Žilbērs de Lanuā pratis kādu no viņa minēta
jām valodām un vai viņš spējis tās atšķirt – visticamāk, šīs ziņas viņš ieguvis no saviem 
pavadoņiem.66 šaubu nav, ka Žilbēra de Lanuā ceļojuma laikā viņa minētās valodas 
eksistēja, tomēr paliek nezināms, cik lielas bija atšķirības, piemēram, starp zemgaļu un 
latviešu valodu un vai ir kāda nozīme secībai, kādā minētas Livonijā dzīvojošās tau
tas. diezin vai Žilbērs de Lanuā sastapa zemgaļus dziļāk Vidzemē ceļā caur Cēsīm uz 
Narvu – avota teksts var liecināt gan par zemgaļu dzīvošanu Rīgai vistuvākajā apkārtnē 
(tās lauku novadā), gan par uzturēšanos Rīgā dažādu vajadzību dēļ vai tikpat labi būt 
autora neprecizitāte. Tomēr, ja Žilbērs de Lanuā nav kļūdījies, jāsecina, ka 15. gadsimta 
sākumā Rīgā skanējušas trīs vietējās valodas – lībiešu, latviešu un zemgaļu, kurām klāt 
jāpievieno arī viduslejasvācu valoda.

Par Livonijas iedzīvotāju valodu dažādību stāstīts Sebastiana Minstera “Kosmogrā
fijā”, norādot, ka lībiešu, igauņu, latviešu un kuršu valodai (zemgaļu valoda vairs nav 
pieminēta!) nav nekā kopīga.67

16. gadsimta otrās puses hronists Johans Renners Livonijā izšķīra Igauniju (Eest-
landt), Kurzemi (Curlandt) un Litlandi (Litlandt; latviešus Renners dēvē vārdā Litten). 
Litlandē Renners iekļāva Latvijas austrumdaļu (Vidzemi un Latgali) līdz ar igauņu un 
latviešu robežapgabalu ap Rūjienu, ērģemi, Karksi un Helmi. Turklāt viņš piebilda, ka 
“šajā Litlandē ir vēl šādas zemes: Līvzeme (Livelandt), Sēlija (Seellandt) un Zemgale 
(Semegallen)”.68 

Rennera laikabiedrs Rēveles (Tallina) mācītājs Baltazars Rusovs rakstīja, ka līdzte
kus Igaunijai otra Livonijas galvenā province ir Letu zeme jeb Latvija (Letlandt), kurā 
ietilpst arī lībiešu zeme (Prouintz der Lyuen); Latvijā runā valodā, kuru igauņi nesaprot. 
Trešā province ir Kurzeme (Churlandt), kurā ietilpst arī Zemgale (Semigallen); šās pro

64 Pilns tituls: “lethphanorum ruthenorumque rex, princeps et dux Semigalliae” – lietuviešu un krievu karalis, 
Zemgales valdnieks (Gedimino laiškai. Vilnius: Mintis, 1966, p. 29, 37, 47, 51). Tiesa, šāds tituls minēts 
tikai dažos 1323. gada dokumentos, bet parasti ģedimins titulēja sevi par lietuviešu un daudzu krievu  
karali.

65 Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs., 97.–98. lpp.; Lelewel J. Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 
et 1421. Bruxelles, Poznan: A. Vandale, 1844, p. 26, 28. 

66 šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500, 607. lpp.
67 “Nunc Liuones, Estones, Letti, Curoni nihil habent in lingua commune”. Munster S. Cosmographiae uniuersalis 

Lib[ri] VI. Basileae, 1552, f. 786. Pieejams: http://purl.pt/13845/1/res2094a_PdF/res2094a_PdF_01B
R0150/res2094a_0011_734814_t01BR0150.pdf (skatīts 23.08.2012.). 

68 Johann Renner’s Livländische Historien. Hg. von R. Hausmann, K. Höhlbaum. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1876, S. 7–9.
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2. att. Sievietes rotu komplekts. 
Krāslavas Augustinišķu 50. kaps. 
15. gadsimta pirmā puse. (Berga T. 
Kaklarotas Krāslavas Augustinišķu 
senkapos (14. gs.–16. gs. sākums). 
Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 
1997, 2. att., 122. lpp.)
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vinces iedzīvotāji runā kuršu un lībiešu, dažos apgabalos arī leišu valodā. daugava ir 
robeža starp viņiem un latviešiem.69 

dionīsijs Fabrīcijs, kurš 17. gadsimta sākumā bija katoļu prāvests Vilandē, Livoniju 
dalīja Igaunijā (Aesthonia) un Latvijā (Lothavia). Viņš norādīja, ka latviešu valodai ir 
daudz līdzības ar lietuviešu valodu; igauni latvietis (Lothavus) nesaprot, un otrādi, sa
vukārt lībieši (Libis), kas dzīvo no daugavas labā krasta līdz Salacai, runā valodā, kas ir 
igauņu valodas dialekts.

Minētie apraksti ir diezgan virspusēji, turklāt pārsvarā ar skatu no Igaunijas,70 
tomēr satur noteiktu vēstījumu. dionīsijam Fabrīcijam bija pazīstama zeme ar no
saukumu Lothavia, ko latviešu valodā grūti atveidot citādi kā Latvija; tajā ietilpa 
toreizējās Polijai–Lietuvai pakļautās Pārdaugavas hercogistes latviešu un lībiešu 
novadi. Baltazara Rusova skatījumu, šķiet, jau bija ietekmējusi tālaika jaunā poli
tiskā realitāte – Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošanās, līdz ar to vairāk 
akcentēta Kurzeme un kuršu valoda, bet Zemgale pieminēta pakārtoti Kurzemei. 
No Rusova apraksta it kā varētu izsecināt, ka arī Zemgalē runāts kursiski, tomēr tas 
nepavisam neatbilst valodniecības datiem, tādēļ liekas, ka viņa teiktajā drīzāk atspo
guļojusies mehāniska jēdzienu ķēde: Kurzemes hercogiste–Kurzeme–kurši–kuršu  
valoda.

Visinteresantākais tomēr ir Rennera skatījums. Viņš nav nodalījis atsevišķi taga
dējo Vidzemi un Latgali, uzlūkojot to par vienu zemi, toties nosaucis visus pārējos 
Latvijas vēsturiskos apgabalus, pieminot gan Sēliju, gan lībiešu apdzīvoto zemi. No
rāde, ka Litlandē ietilpst arī Sēlija, Zemgale un Līvzeme, visticamāk, varētu liecināt par 
to, ka šajās teritorijās runāta līdzīga, resp., viena valoda, un tas būtu attiecināms arī 
uz lībiešu novadiem, kur norisinājās latviešu ieplūšana un lībiešu asimilācija. Tiesa, 
varam turēt Renneru aizdomās, ka, pieskaitot Zemgali pie Litlandes, viņš nav īsti 
pārzinājis reālo situāciju, jo turpat tālāk, rakstot par Kurzemi (Curlandt), norādījis, 
ka tā kļuvusi par atsevišķu hercogisti (koningkrike), un tās piļu uzskaitījumā piemi
nējis vienīgi īstenās Kurzemes pilis. Iespējams, nav gluži nejaušība vai pārpratums 
tas, ka Renners pie Litlandes pieskaitījis Karksi un Helmi Igaunijā, jo šajā virzienā 
Livonijas laikā notika latviešu apdzīvotās telpas palašināšanās, kolonizējot Rūjienas un  
ērģemes apvidu. 

Visilgāk saglabājusies kuršu valoda. A. Breidaks oponēja dažu valodnieku (G. ģe
ruļa, V. Kiparska, J. Plāķa) viedoklim, ka kuršu valoda bijusi tikai latviešu valodas 
izloksne, norādot, ka visvairāk kopēju īpatnību kuršu valodai bija ar senprūšu valodu, 
taču kontakti ar zemgaļiem un žemaišiem ietekmējuši to un tuvinājuši austrumbaltu 
valodām.71 1431. gada izmeklēšanas protokolā, kurā izskatītas domstarpības starp 
Kurzemes bīskapu un Rīgas domkapitulu dundagas un Tārgales novada sakarā, Puzes 
baznīckungs Zigfrīds liecināja, ka Kurzeme, Sāmsala un Livonija atšķiras valodas 
ziņā un ka cilvēki cits citu ārpus savas zemes nesaprot, proti, nedz kursis livonieti 

69 Rusovs B. Livonijas kronika. Tulk. e.Veispals. Rīga: Valters un Rapa, 1926, 11.–12. lpp. 
70 Kopš S. Minstera “Kosmogrāfijas” 1550. gada izdevuma ziņu autors par Livonijas apstākļiem bija apkārtceļo

jošs literāts Johans Hāzentēters, kurš ap 1547. gadu uzturējās Rīgā.
71 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d. – Breidaks A. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: Lu Latviešu valodas 

institūts, 2007, 582. lpp.
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vai sāmsalieti, nedz otrādi.72 Nekļūst gan skaidrs, ko īsti Zigfrīds domājis ar livo
niešiem – latviešus, kas ir ticamāk, vai lībiešus (galu galā livonieši bija arī vācieši un 
igauņi). Vācu hronists Morics Brandiss ap 1600. gadu par Kurzemes hercogisti rak
stīja: “Starp zemniekiem bija īpatnēja valoda, kas tomēr dažā ziņā bija līdzīga latviešu  
valodai”73 (pēc A. Breidaka domām, tā bijusi kuršu valoda), taču, pēc citu 17. gadsimta 
autoru ziņām, Kurzemē jau runāts latviski.74 Savukārt Renners norādīja, ka kuršiem 
bijis aizliegts runāt savā valodā, jo, kā viņam stāstīts, tā bijusi prasta, tādēļ kurši runājot 
latviski.75

Kursas dienviddaļā – Palangas apkaimē – kurši (Kowern) dokumentos pēdējoreiz 
minēti 1455. gadā, kad viņi kopā ar žemaišiem jūras krastā uzbūvējuši nocietinājumu, 
taču livonieši viņiem uzbrukuši un piespieduši bēgt.76 Vēl 1544. gadā Prūsijas hercogs 
Albrehts gan meklējis Rusnes baznīcai mācītāju, kurš prastu kuršu valodu,77 tomēr 
tur varēja būt apmetušies arī vēlākā laikā Kuršu jomas apvidū no Livonijas ieceļojušie 
iedzī votāji. Vēlāk tie kurši, kuru zemes iekļāvās Lietuvas valstī, saplūda ar žemaišiem, 
un viņu valoda ievērojami ietekmēja mūsdienu žemaišu dialekta veidošanos.78 

dažādu avotu ziņas par zemēm un tautām Livonijā izmantojamas ļoti piesardzīgi. 
Nav zināms, pēc kādām pazīmēm noteikta tautu un valodu tuvība vai atšķirība, tāpat 
grūti noskaidrot, cik precīza bijusi autoru informētība un cik lielā mērā dažādu Livo
nijas apgabalu un to iedzīvotāju pieminējums saistāms ar etnisko, cik – ar ģeogrāfisko 
aspektu. I. šterna atziņa par vienu latviešu valodu visā viduslaiku Latvijā79 tomēr jāvērtē 
kā stipri pārsteidzīga; tiesa, trūkstot rakstu pieminekļiem, ir problemātiski novērtēt, cik 
lielas bija Kurzemē un citos Latvijas novados runātās valodas atšķirības – vai tās varētu 
salīdzināt, piemēram, ar vidus dialekta un Latgales dziļo izlokšņu atšķirībām, vai arī tās 
bija vēl lielākas. 

Jautājumā par latviešu tautas veidošanos būtu strikti jānodala divi aspekti:
kad varam runāt par latviešu etnosu? –
kad varam runāt par latviešu tautu mūsdienu izpratnē? –

72 “Se nichil aliud scire quam [quod] iste terre, videlicet, Curonia, Osilia et Livonia, sint distincte in ydeomatibus, 
ita quod unus alium extra suam terram habitantem non intelligit, videlicet Curo unum Livoniensem nec Osilien-
sem nec converso” (LuB, 8: 440, Art. 10).

73 “Es hat unter den Bauern eine eigene Sprache, die doch etlichermassen der Lettischen sich vergleichet” (Bran
dis M. Lieffländische Geschichte. Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 3. Riga; Leipzig: e. Frantzen, 1842,  
S. 13–14.

74 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 582. lpp. 
75 “.. doch hebben de Curen ohre sprake nicht reden moten uth orsaken, dat se etwas schendich (wo ick be-

richtet) gewesen, davor reden se nu Littisch” (Renner J. Livländische Historien. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1876, S. 7). Rennera lietoto apzīmējumu schendich var tulkot gan kā prasts, gan apkaunojošs, 
neglīts, nejauks. Kuršu valodas aizliegums, ja tāds vispār bija, mājas valodu varēja ietekmēt tikai ilgākā  
laikposmā.

76 LuB, 11: 478.
77 Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 195–196.
78 Turpat, 265.–266. lpp.
79 Kuršu valoda “nevarēja pārāk atšķirties no zemgaļu un latgaļu valodas, jo arī šodien kurzemnieku 

valoda būtiski neatšķiras no zemgaliešu vai vidzemnieku valodas. Tātad no valodas viedokļa varam 
pieņemt, ka visā viduslaiku Latvijas teritorijā (izņemot lībiskos novadus) runāja vienu latviešu valodu, 
gan atšķirīgu izrunā un atsevišķos gramatiskos veidojumos” (šterns I. Latvijas vēsture 1290–1500,  
612. lpp.).
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šķiet, ka atbilde uz pirmo jautājumu bieži vien tiek meklēta, risinot otrā aspekta 
problēmas, kā galveno kritēriju izvirzot jautājumu – kad latviešu valoda kļuva dominē
jošā visā Latvijas teritorijā? Parasti to datē ar 16. gadsimtu, dažkārt ar 17. gadsimtu vai 
tā sākumu, akcentējot arī Livonijas laikā notikušo citu kultūras iezīmju izlīdzināšanos, 
ko veicinājusi agrāko etnisko robežu nozīmes izzušana un migrācija Livonijas iekšienē. 
šāda pieeja nereti noved pie secinājuma, ka latviešu etnoss un kultūra ir laika griezumā 
jauna parādība.80

šā raksta autors savu viedokli jau paudis, proti, latgaļi un latvieši ir viena un tā 
paša etnosa dažādi apzīmējumi. šajā aspektā būtiskāk ir konstatēt noteiktas pēctecības, 
pārmantojamības iezīmes, nevis pārmaiņas, kas laika gaitā notiek ar jebkuru etnosu. 

Latgaļu/latviešu nosaukums pakāpeniski tika attiecināts uz pārējiem Livonijas 
baltu etnosiem, liecinot par latviešu atrašanos “notikumu centrā”. Pati baltu integrācijas 
gaita ir visai neskaidra. Katrā ziņā to ietekmēja Livonijas ietvars, kaut arī ne Livonijas 
valstiņu vienotības, ne robežu aspekts nebūtu jāpārspīlē. Livonijas baltu tautu konsoli
dēšanos acīmredzot veicināja gan valodas tuvība, kas izrietēja no šo tautu (tostarp zem
gaļu) lielā mērā kopējās izcelsmes, gan integrācijas procesiem, kas jau pirms Livonijas 
izveidošanās norisēja latgaļu kultūras areālā; savrupāka etniskā vēsture bija kuršiem.

Kādas valodas izmantošanu kopējā saziņā noteica vairāki apstākļi: ciešāka sa
skarsme saimnieciskā sfērā (tirgi), militāra kopdarbība (karagājieni, zemes aizsardzība), 
laicīgās un garīgās varas izmantotie līdzekļi saziņai ar vietējām tautām. 

Loģiski būtu, ja par kopvalodu kļūtu valoda (dialekts), kuras runātāji veido iedzīvo
tāju relatīvu vairākumu un apdzīvo aktīvāko sabiedrisko norišu zonu. Lielāku uzmanību  
šai ziņā piesaista Rīga un tai piegulošā Vidzemes centrālā daļa – Sigulda/Turaida, 
Cēsis, Rauna, Valmiera, kā arī daugavas ceļš līdz Koknesei un Krustpilij. Ne pilnībā, 
tomēr lielā mērā tas ir kādreizējais Vidzemes zemgaļu areāls. Atzīmējami arī Limbaži 
Vidzemes rietumdaļā. šajos apgabalos vērojama lielākā Livonijas laika pilsētu, piļu un 
baznīcu koncentrācija Latvijas teritorijā, liecinot gan par lielāku saimniecisko rosību, 
gan augstāku apdzīvotības blīvumu. Tur atradās arī Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīs
kapijas administratīvie centri – arhibīskapa galvenās pilis Raunā, Koknesē, Limbažos 
un fogtejas centrs Turaidā, domkapitula sēdeklis Rīgā un pils Krimuldā, ordeņa mestra 
rezidences Rīgā un Cēsīs, landmaršala rezidence Siguldā. ordeņa un arhibīskapa zemju 
amatpersonas un garīdznieki, domājams, vispirms apguva vietējās valodas iemaņas 
šajos centros un pēc tam tās izmantoja tālākā perifērijā. Tas, ka 1387. gada dundagas 
novada saimnieciskajā aprakstā pieminēta latviešu valoda, jādomā, liecina ne tik daudz 
par varbūtību, ka dundagas iedzīvotāji jau runājuši latviski, bet gan par interdialektu, 
ko saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem lietoja Rīgas domkapituls. 

Nebūtu pārspīlējama Rīgas loma, lai gan tā bija Livonijas saimnieciskā un politiskā 
metropole, kurā ar precēm vai citu vajadzību dēļ bieži ieradās vai pat uz palikšanu ap
metās tuvu un tālu novadu ļaudis. Pēc e. dunsdorfa aplēsēm, kuras viņš gan atzina par 
visai aptuvenām un nedrošām, Latvijas teritorijā 16. gadsimta vidū varēja būt ap 400 000 
iedzīvotāju (vismaz 340 000, bet ne vairāk kā 465 000), to skaitā Vidzemē – 179 000, 

80 Sk., piem.: Kļaviņš K. apStāvēšana. Rīga: Mansards, 2009, 11. lpp., 19. lpp. 30. atsauce (“.. 15. gadsimta beigās 
izveidojās latviešu tauta”).
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3. att. Sievietes rotu komplekts. dobeles kapsētas 735. kaps. 14./15. gadsimta mija (Žiemgaliai = 
The Semigallians: Baltų archeologijos paroda: katalogas. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 
2005, p. 181)
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Kurzemē un Zemgalē (ieskaitot Sēliju) kopā – 135 000, Latgalē – 90 000,81 savukārt 
Rīgā tajā laikā varēja būt 10 000–15 000 iedzīvotāju (izmantojot e. dunsdorfa aplē
ses – 2,2–4,4% no visiem iedzīvotājiem, pie tam liela daļa Rīgas iedzīvotāju bija vācieši). 

Iekšējā migrācija Livonijā pētīta maz.82 Galvenokārt tiek minēti piemēri par at
sevišķu personu vai nelielu kopienu nonākšanu etniski atšķirīgā vidē. šie ir nereti, 
tomēr tikai atsevišķi gadījumi, kas, ar dažiem izņēmumiem, vismaz pagaidām nelie
cina par masveidīgu vai visaptverošu migrāciju Livonijas iekšienē. Visticamāk, nelielās  
pārceļotāju kopienas (ciemi) kādu laiku uzturēja savrupību, tad pakāpeniski adaptējās 
vietējā vidē, iespējams, pat neatstājot uz to būtisku ietekmi. 

Būtībā tās parādības, kas novērojamas Livonijā (nelielu kopienu pārceļošana, 
etniski jauktas laulības, karagūstekņu pārvietošana u.tml.), konstatējamas jau pirms 
13. gadsimta. Turpinājās arī baltu ieplūšana lībiešu apdzīvotajos novados. Vairāki fakti 
tomēr liek aizdomāties par nozīmīgākām iedzīvotāju sastāva pārmaiņām paša Livonijas 
baltu masīva ietvaros. Viens no tiem ir zemgalisko izlokšņu izplatība dažos dienvid
rietumkurzemes pagastos, tomēr nav zināms, kad un kādā veidā zemgaļi tur nonāca. 
Cits fakts – no 40 dobenes un Spārnenes novada ciemu un ģeogrāfisko objektu nosau
kumiem Rietumzemgalē, kas minēti kādā 1272. gada dokumentā,83 mūsdienu vietvār
dos var atpazīt vien ap 15.84 Tas stipri kontrastē ar citos Latvijas novados vērojamo un 
varētu liecināt, ka dobenē un Spārnenē notikusi ievērojamāka iedzīvotāju nomaiņa, 
nepārmantojot agrākos ciemu nosaukumus. 

dobenei un Spārnenei tuvējā dobeles kapsētā konstatēts, ka 14. gadsimta otrajā 
pusē – 15. gadsimta sākumā apbedīto vīriešu antropoloģiskais tips atbilst zemgaļiem, 
bet sievietes varēja būt ienācējas no Vidzemes latgaļu novadiem vai arī Kurzemes, sa
vukārt Tērvetes sanatorijas dārza kapsētā 15. gadsimtā apbedīto vidū apmēram puse 
varēja būt seno zemgaļu pēcteči, 16. gadsimtā – apmēram trešdaļa, bet pārējie, iespē
jams, ienācēji no dienvidkurzemes.85 šādā aspektā analizētu pieminekļu, ievērojot arī 
pietiekami detalizētu materiāla hronoloģisko gradāciju, tomēr nav tik daudz, lai varētu 
izdarīt tālejošus secinājumus.

Vēl viens aspekts, kas varētu liecināt par Latvijas teritorijā dzīvojošo baltu tautu sa
plūšanu vienā etnosā, ir vairāku materiālās un garīgās kultūras iezīmju tuvināšanās. No 
šādu iezīmju loka tomēr jāizslēdz tās, kas būtībā saistāmas ar laikmetam raksturīgiem 
ārējiem impulsiem – modi, tehnoloģiju izplatīšanos, stingrāku uzraudzību pār kristī
gās reliģijas rituālu ievērošanu u.tml., kas līdzīgā mērā ietekmēja arī kaimiņteritorijas 
(piemēram, Igauniju) un tikai pastarpināti varēja veidot apjausmu par kopīgu etnisko 
identitāti. To ievērojot, kā faktiski vienīgo drošo pazīmi, kas liecina par Livonijas baltu 
tautu konsolidēšanos, varam nosaukt kopvalodu, tai pašā laikā uz vispārēju laikmetam 

81 dunsdorfs e., Spekke A. Latvijas vēsture 1500–1600, 209.–219. lpp.
82 Nozīmīgākus apkopojošus pētījumus publicējusi Rita Grāvere: Apdzīvotības izmaiņas Zemgalē un dien

vidkurzemē pēc krusta kariem. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 153. lpp.; Lībiešu pārlatviskošanās 
procesa daži aspekti. Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 2006, 99.–112. lpp.

83 LuB, 1: 432.
84 Sk.: Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 

13. Jahrhundert, S. 136–140.
85 Grāvere R. Apdzīvotības izmaiņas Zemgalē un dienvidkurzemē pēc krusta kariem, 154. lpp.
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raksturīgu jauninājumu fona saglabājoties vai pat veidojoties gan lokālām īpatnībām, 
gan dialektālām atšķirībām. 

Svarīgi arī atcerēties, ka jebkura etnosa veidošanās un pastāvēšana ir nepārtraukts 
process. Latviešu gadījumā visbiežāk tiek uzsvērta Livonijas baltu tautu konsolidēšanās, 
vienotas latviešu tautas izveidošanās, tomēr turpmākajos pētījumos par latviešu kultūru 
viduslaikos un agrajos jaunajos laikos droši vien atklāsies pietiekami nozīmīgas reģio
nālas atšķirības, turklāt 17. gadsimta notikumi, sašķeļot Latvijas teritoriju politiski un 
konfesionāli, radīja apstākļus, kuros etniskā vēsture un līdz ar to arī jēdziens latviešu 
tauta mūsdienu izpratnē varēja gūt pavisam citu virzību.

Par latviešiem un latviešu valodu tādējādi var runāt jau brīdī, kad iespējams 
konstatēt latgaļu etnosu, kas bija komplicēta, taču lielā mērā unificēta kopība. Tā kā  

4. att. Rīgas arhibīskapijas Līvu 
gala vakas 16. gadsimta vidū
(Auns M. Turaidas un Kri
muldas novada apdzīvotība un 
iedzīvotāju etniskā piederība 
Livonijas laikā. Pa somugru 
pēdām Baltijas jūras krastā. 
Starptautiskās zinātniskās kon-
ferences materiāli, 2009. gada 
23. aprīlis, turaida. Rīga: 
Zinātne, 2009, 2. att.)
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13. gadsimta avoti skaidri nošķir dažādas Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas (tomēr 
tuvāk neraksturojot to valodas tuvību vai atšķirību), būtu jāturas pie tālaika etnonī
miem. Taču Livonijas laikmets radīja visumā vienotu politisko, saimniecisko un kultū
ras telpu, kurā agrākajām etnisko grupu robežām vairs nebija tik būtiskas nozīmes un 
apjausma par kopīgo, iespējams, sāka prevalēt pār atšķirīgo. No šā laika, par robežšķirtni 
izvēloties 14. gadsimtu, vēstures literatūrā būtu lietojams etnonīms “latvieši” – gan kā 
latgaļu sinonīms, gan gadījumos, kad, runājot par Latvijas austrumdaļu un vidusdaļu, 
kādas baltiem piederošas personas vai kopienas etniskā piederība nav zināma, savukārt 
kuršu savrupība acīmredzot saglabājās visu Livonijas laiku. 

Lībiešu asimilācija

Gadsimtu gaitā tika asimilēti un par latviešu tautas daļu kļuva lībieši. Livonijas laika 
dokumentos šad tad piemin Vidzemes un Rīgas lībiešus, taču, izņemot fragmentārās 
Indriķa hronikas ziņas par vendiem,86 faktiski nav tiešu ziņu par Kurzemes lībiešiem. 

15. gadsimta vidū Latvijas teritorijā nonāca vēl viena Baltijas jūras somiem piede
rīga iedzīvotāju grupa – t.s. krieviņi, ko Livonijas ordenis pēc iebrukuma Novgorodas 
zemē atveda uz Livoniju un nometināja Bauskas apkārtnē. Pēc pētnieku domām, krie
viņi bijuši voti, un liecības par viņiem fiksētas vēl 19. gadsimta sākumā.87

Lībiešu asimilācijas process ir vāji dokumentēts, tādēļ zināms tikai vispārīgos 
vilcienos.88 Vidzemē lībiešu asimilācija saistāma galvenokārt ar latgaļu/latviešu,  
dažviet arī zemgaļu vai citu baltu ienākšanu un vairākuma veidošanos lībiešu novados 
(gar daugavu, Idumejā un Burtnieku ezera virzienā tas vērojams jau vēlajā dzelzs laik
metā), kā arī ar latviešu valodas dominēšanu Rīgas arhibīskapijā. umurgas draudzes 
Katvaru muižas 1357. gada lēņa grāmatā89 lielākā daļa robežaprakstā minēto orientieru 
nosaukumu ir latviskas izcelsmes vai satur latviskus formantus (Osolltetz, Apsetetz, 
Stropeuppe, Margellsall, Peschenpurwe, Kaysterkalln, tellemuggur u.c.), un tas liecina, 
ka jau 14. gadsimta vidū umurgas apvidū pastāvēja samērā liela latviešu kopiena. 

unikāls dokuments ir ap 1550. gadu sastādītā Rīgas arhibīskapijas vaku grāmata 
ar vaku, sētu un to saimnieku uzskaitījumu.90 dokumentā ir dažas iezīmes, kas zināmā 

86 Pēc šā raksta autora domām, pašreizējā tendence dēvēt visus vēlā dzelzs laikmeta Ziemeļkurzemes somiskos 
iedzīvotājus par vendiem ir ērta un atbalstāma, tomēr nav zināms, vai Indriķa hronikā minētie vendi nebija 
nelielas etniskas kopienas nosaukums.

87 Tuvāk sk.: Blumberga R. Lībieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 30.–31. lpp.; Zemītis G. Baltijas jūras somu vēsturiskais liktenis Latvijā 
(9.–20. gadsimts). Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
2009. gada 23. aprīlis, turaida. Rīga: Zinātne, 2009, 18. lpp. 

88 Publikāciju skaits, kurās tā vai citādi skarts lībiešu asimilācijas jautājums, nav mazs, tomēr pastāv dažādu 
faktu interpretācijas problēmas. Starp pēdējā laika nozīmīgākajām publikācijām minams R. Grāveres raksts 
“Lībiešu pārlatviskošanās procesa daži aspekti” (Arheoloģija un etnogrāfija, 23. laid., 2006, 99.–112. lpp.).

89 LGu, 1: 82.
90 oriģināls glabājas šverīnes Zemes arhīvā Vācijā, fotokopija – Latvijas Valsts vēstures arhīvā (4060. fonds, 

2. apraksts, 483. lieta). šā raksta autors pētījumam izmantojis kopiju no Turaidas muzejrezervāta  
fondiem.
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mērā varētu atspoguļot arhibīskapijas Līvu gala iedzīvotāju etnisko piederību.91 Par 
latviešu ienākšanu lībiešu novados liecina jau latvisko vietvārdu parādīšanās. Līdztekus 
uzmanība pievēršama vārdu grupai, kas gan latviešu, gan lībiešu valodā apzīmē sētas 
saimnieka sociālo statusu, nodarbošanos vai radniecību. Vaku grāmatā bieži minēti vārdi 
Jaunswirs/Usmes, Usemes (jaunsvīrs), -dels/-poÿ, poÿe (dēls), dažos gadījumos arī -brall, 
brale (brālis), -tawe/-isat (tēvs). šo vārdu sastopamības biežums apkopots 2. tabulā. 

No pirmajām sešām – Turaidas pilsnovada vakām starp vārdiem, kas apzīmē 
saimnieka sociālo statusu vai radniecību, Kerbkules (Cerbkul), Imkules (Imkull) 
un Juglas (Joegel) vakā dominē latviskās formas (30–40% no visu sētu skaita, Juglas 
vakā pat 70%), bet lībisko formu lietojums ir krietni mazāks. Turklāt Kerbkules vakā 
var konstatēt vēl vismaz 18 latviskas izcelsmes vārdus (ar formantiem nieks, vieta;  

91 Tas attiecas tikai uz Līvu gala arhibīskapa muižām, jo dokumentā nav ietvertas ziņas par vasaļu muižu saim
niecībām.

2. tabula

Saimnieka sociālo statusu vai radniecību raksturojošu vārdu lietošanas biežums  
Rīgas arhibīskapijas Līvu gala vakās

Vaka

Sa
im

ni
ec

īb
u 

sk
ai

ts 

Lībiskās formas
(gadījumu skaits)

Latviskās formas
(gadījumu skaits)

us
m

es
, 

us
em

es

p
oÿ

,
p

oÿ
e

is
at

Ja
un

sw
irs

d
els

b
ra

ll,
b

ra
le

ta
we

Maysell 60 8 1 10 3
Cerbkul 76 8 20 7 2 1
Imkull 81 2 16 5 3
Joegel 25 5 12 4 1
Adiemunde 48 20 3 6
Velts 45 5 5 3 5
Leppia 59 3 8 6 1
Cakesell 59 2 2 1 3 9
orkas 38 4 1
uttel 16 1 3 1
Sickenaÿse 65 4 9 3 2
obennorgenn 30 1 9 2 1
Corben 23 2 4 6
Ÿkell 29 8 2 1

Katsell 28 5 5 2 1

Lepÿaminde, Salymunde 138 7 30 1 2
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3 saimnieki apzīmēti ar vārdu vienkājis), Imkules vakā – vismaz 20. Tas acīmredzot 
liecina par latviešu izcelsmes saimnieku ievērojamu īpatsvaru un pat dominēšanu dažās 
Turaidas pilsnovada vakās. 

Aģes jeb Skultes vakā (Adiemunde) var konstatēt visai lielu lībiešu īpatsvaru – saim
nieki, kam piešķirts apzīmējums Usmes, Usemes vai poÿ, -poÿe, veido 48% no saimnieku 
skaita, bez tam šajā vakā minētas 3 Ratstep, resp., ratnieku mājas (kaut gan var diskutēt, 
vai tas bija saimnieku amata vai ciema nosaukums). Citi Aģes vakas mājvārdi ir gan 
“neitrāli” (piemēram, Jurjen Schmidt, Bartolomeus Sturman), gan lībiskas vai latviskas 
izcelsmes, taču tie nav izmantojami saimnieku etniskās piederības noteikšanai. Tā kā 
daļa “nezināmo” saimnieku acīmredzot piederēja arī pie lībiešiem, jāsecina, ka Aģes 
vakā bija vismaz neliels lībiešu pārsvars pār latviešiem. 

Izņemtot Korbes vaku umurgā un Salacas apvidu (Lepÿaminde/Aloja, Salymunde/
Salacgrīva), pārējo vaku saimnieku un mājvārdu saraksts nesatur pietiekami daudz 
informācijas, lai detalizētāk spriestu par šo vaku iedzīvotāju etnisko piederību un dotu 
priekšroku kādam no etnosiem.

Vaku grāmatā minēto Krimuldas pilsnovada vaku mājvārdu lielāko daļu var iedalīt 
divās grupās: latviskas izcelsmes un “neitrālos”. Vārdi, kas saistīti ar latviešu valodas 
slāni, raksturo saimnieku eventuālo nodarbošanos (Burtnix, Murnix, Ratnick, Kubbel-
nick, Schweinix u.c.) vai arī apzīmē dažādus objektus, dzīvniekus un īpašības (Sabacke, 
Sirul, Sahrin, Vppit); daudzi mājvārdi satur formantus vecs, jauns, liels, mazs, dēls, vīrs. 
šādu vārdu īpatsvars Krimuldas pilsnovada vakās ir vismaz 25%, savukārt lībiskas 
izcelsmes mājvārdu slānis šķiet samērā neliels, tomēr precīzākam novērtējumam nepie
ciešama lingvistiska analīze.

Ar lielu piesardzību etnisko situāciju Rīgas arhibīskapijas Līvu gala novados 
16. gadsimta vidū var novērtēt tā, ka Krimuldas pilsnovadā un Turaidas pilsnovada 
austrumdaļā, kā arī uteles vakā Limbažos un Korbes vakā umurgā vairākums lībiešu 
jau bija asimilēti un iedzīvotāju lielāko daļu veidoja ienākušie latvieši un asimilētie 
lībieši, savukārt Aģes, Salacgrīvas un Alojas vakā joprojām dominēja lībieši. Pārējās 
vakās lībieši aizvien veidoja lielu iedzīvotāju daļu, taču nav iespējams noteikt, vai viņi 
tur joprojām bija vairākumā. 

Līdzīgi Turaidas un Krimuldas tuvākai apkārtnei, samērā strauji lībiešu asimilācija 
norisa arī daugavas lejteces apvidū. Rīgas 13.–14. gadsimta kapsētās atsegti apbedījumi, 
kuri tiek skaidroti kā daugavas lībiešu, Kurzemes lībiešu (vendu), kuronizēto lībiešu, 
Ziemeļkurzemes kuršu un zemgaļu apbedījumi,92 un tas liecina par Rīgas iedzīvotāju 
etnisko daudzveidību. Mazāk pārliecinoša Rīgā ir latgaļu klātbūtne, tomēr jau 12. gad
simtā daugavas lībiešu novados konstatējama izteikta latgaļu kultūras ietekme.93

92 denisova R., Gerhards G., Zariņa G. 12.–14. gadsimta Rīgas iedzīvotāju antropoloģiskais sastāvs un et
niskā piederība. Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
1998, 144.–158. lpp.; Muižnieks V. 14., 15. gs. ugunskapi Kurzemē. Pētījumi kuršu senatnē: rakstu krājums. 
Rīga: N.I.M.S., 2008, 46.–49. lpp. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14); Celmiņš A. Iekšrīgas 
13.–18. gadsimta apbedīšanas vietu arheoloģiskā izpēte. Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 7. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 109.–116. lpp.

93 Vilcāne A. Latgaļu senlietu atradumi daugavas lejtecē un Rīgā (10.–13. gs.). Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheo-
loģijā un vēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 159.–174. lpp.
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Pauls Johansens pēc Kuldīgas komturijas 1355.–1362. gada lauksargu nodokļa 
maksātāju sarakstā minētajiem personvārdiem secināja, ka vairākos Kurzemes vidienes 
apvidos – Cīravas, Valtaiķu, Kuldīgas apkārtnē – iedzīvotāju vidū varēja būt 20–30% 
lībiešu, turklāt bijuši arī 18 ciemi (galvenokārt Kuldīgas, Aizputes un Cīravas apkārtnē), 
kuros dzīvojuši tikai lībieši.94 P. Johansena novērojumi labi sasaucas ar Žilbēra de Lanuā 
ziņām – ņemot vērā ceļojuma maršrutu, Žilbēra de Lanuā pieminētie Kursas lībieši ne
varēja būt dundagas jūrmalas iedzīvotāji. Tomēr aizvien paliek nezināms, kad un kādu 
iemeslu dēļ 14. gadsimtā Kurzemes vidienē vai arī kaut kur citur ārpus savas zemes bija 
nonākuši lībieši, – vai tam bija kāda tieša saistība ar Baltijas krusta kariem vai Jurģu 
nakts sacelšanos, vai arī kādiem citiem notikumiem, jeb varbūt viņi bija vendu pēcteči. 
P. Johansens centās sameklēt arī somiskās paralēles daudziem Kursas vietvārdiem, tomēr 
Valentīns Kiparskis Kursas toponīmikā vairāk saskatīja baltisko, nevis somisko slāni.95

Lai gan vēsturnieki, arheologi, antropologi, valodnieki saistībā ar lībiešu asimilāciju 
ir konstatējuši daudzus vērā ņemamus faktus, šis jautājums aizvien uzskatāms par maz 
izzinātu.

Kopsavilkums

Pēc 13. gadsimta krusta karu peripetijām Livonijas vietējie iedzīvotāji ilgi saglabāja 
brīvu ļaužu statusu, zināmā mērā arī pašpārvaldi un tradicionālā dzīvesveida brīvību. 
Visumā nepastāvēja etniska konfrontācija starp vietējām sabiedrībām un vācu kopienu, 
bet šādu pretrunu izpausmes pirmām kārtām meklējamas sociālās pretrunās. Situācija 
mainījās, kad 15. gadsimta otrajā pusē strauji sāka attīstīties muižu saimniecība, kas 
pakāpeniski noveda pie arvien lielāka nodokļu un klaušu sloga un personiskās brīvības 
ierobežošanas. 

Livonijas ietvars veicināja tajā dzīvojošo baltu tautu konsolidāciju, kā arī viņu 
apmešanos lībiešu novados un pakāpenisku lībiešu asimilāciju, tomēr Vidzemes zie
meļrietumu daļā joprojām saglabājās apvidi ar ievērojamu lībiešu īpatsvaru iedzīvotāju 
vidū. Notika kultūru tuvināšanās uz latgaļu/latviešu valodas dominances, kā arī kopīgas 
politiskās un saimnieciskās telpas pamata. 

94  Johansen P. Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit, S. 280–282, Abb. 168, 169.
95  Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1939.
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Gunita Zariņa 

deMoGRāFISKā SITuāCIJA AIZVēSTuRē  
uN VēSTuRISKAJoS LAIKoS

Pētījumā mēģināts rekonstruēt Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskos rādītājus no akmens laikmeta līdz 
18. gadsimtam, pamatojoties uz arheoloģiskajos izrakumos iegūtā cilvēku osteoloģiskā materiāla un 
kapulauku un kapsētu arheoloģiskā konteksta analīzi. Iegūtie paleodemogrāfiskie rezultāti par iedzī
votāju dzīves ilgumu, mirstību un dzimstības tempiem salīdzināti ar 18. un 19. gadsimta baznīcu 
metriku grāmatu izpētes datiem.
The paper represents an attempt to reconstruct demographic indices of the population of Latvia for 
the period from the Stone Age to the 18th century, based on analysis of human skeletal remains, 
found in archaeological excavations, and archaeological context of excavated graveyards and ce
meteries. A comparison of obtained data on life expectancy, mortality rate and fertility rate with 
historical data from 18th and 19th century parish registries is offered.

Atslēgvārdi: paleodemogrāfija, apbedīšanas tradīcijas, dzīves ilgums, mirstība, dzimstība, populāci
jas struktūra, baznīcas grāmatas.  
Keywords: palaeodemography, burial traditions, life expectancy, mortality, fertility rate, population 
structure, parish registry.

Pētot mirstību, reproduktīvos tempus un dzīves ilgumu senākos laika periodos, 
nav pieejami rakstītie vēstures avoti. šā iemesla dēļ vēsturiskā demogrāfija pēc lietoto 
avotu veida tiek dalīta vēsturiskajā demogrāfijā (balstīta uz rakstītajiem avotiem) un 
paleodemogrāfijā (balstīta uz osteoloģiskā un arheoloģiskā materiāla analīzi). Paleo
demogrāfiskie pētījumi pamatojas uz cilvēku skeletu palieku analīzi, kā arī kapulauku 
un kapsētu arheoloģiskā konteksta analīzi. Tajos mēģina rekonstruēt galvenos cilvēku 
dzīves bioloģiskos un sociālos aspektus: populācijas struktūru, dzīves ilgumu, mir stī
bas un dzimstības tempus. Paleodemogrāfiskajos pētījumos, mēģinot rekonstruēt seno 
cilvēku populāciju demogrāfiskos rādītājus, jāsastopas ar problēmām, kas saistītas ar 
pētāmā materiāla raksturu – tas ir arheoloģiskajos izrakumos iegūtais osteoloģiskais  
materiāls. Izņemot retus gadījumus, pētnieku rīcībā nav iepriekšējas informācijas par mi
rušo dzimuma un vecuma struktūru, nāves cēloņiem un saistību ar tieši šo apbedījumu  
vietu. 

Viena no problēmām ir, cik lielā mērā arheoloģiskajos izrakumos iegūtā osteolo
ģiskā kolekcija reprezentē seno iedzīvotāju populāciju, kurai pieder konkrētā kapsēta 
vai kapulauks. Pēc Valērija Aleksejeva, paleopopulācija ir vienā kapulaukā apbedīto 
indivīdu kopums, kam, spriežot pēc arheoloģiskā materiāla, nav gadījuma raksturs, 



139

piemēram, karavīru apbedījumi.1 Vispusīgāks paleopopulācijas izvērtējums sniegts 
raksta autores monogrāfijā.2

Paleodemogrāfisko rekonstrukciju iespējas nosaka apbedīšanas prakses īpatnības 
un kaulu saglabāšanās augsnē. Nosakot apbedīto dzimumu un vecumu, iespējams 
noteikt indivīda bioloģisko, nevis hronoloģisko vecumu. Zobu sistēmas attīstība 
un nomaiņa, kā arī skeleta pārkaulošanās ļauj precīzāk novērtēt apbedīto bērnu un 
jauniešu vecumu. Skeleta novecošanās procesi daudz vairāk atkarīgi no katra in
divīda veselības un dzīves apstākļiem. īpaši problemātiska ir vecuma noteikšana 
veciem indivīdiem. Bieži vien apbedījumu vietās tiek konstatēts neliels zīdaiņu un 
bērnu apbedījumu skaits un tiek izmantotas dažādas metodes tā kompensācijai. 
Tāpēc paleodemogrāfiskie pētījumi ļauj noskaidrot galvenās tendences seno iedzī
votāju dzīves ilgumā, mirstībā, reproduktīvajos rādītājos, bet nevar atspoguļot 
šo procesu smalkākās detaļas. Nereti ierobežojošais faktors ir apbedījumu vietu 
plašais datējums.3 Tomēr, ja lietota vienota metodika, piesaistīti salīdzinošie dati 
no citām eiropas valstīm, tad ir iespējams gūt priekšstatu par demogrāfiskajiem 
procesiem Latvijas aizvēsturē un viduslaikos. Kontrolēt iegūto rezultātu objektivi
tāti ļauj arī vēsturiskās demogrāfijas dati, kas iegūti, strādājot ar baznīcas metriku  
grāmatām. 

Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģisko materiālu krātuvē uzkrātais antropolo
ģiskais materiāls ļauj gūt priekšstatu par Latvijas iedzīvotājiem, sākot ar 7. g. t. pr. Kr. 
Plašais Zvejnieku akmens laikmeta kapulauka materiāls aptver četrus gadu tūkstošus – 
6150.–2200. g. pr. Kr. Jaunākie Ķivutkalna kapulauka datējumi liecina, ka tas izmantots 
800.–600. g. pr. Kr. (laboratorijas numuri Hela1864, Hela1865, Hela1866, Hela1867, 
Hela1868). Priekšstatu par dzelzs laikmeta iedzīvotāju demogrāfiju bija iespējams 
iegūt no Lejasbitēnu 7.–10. gs., Čunkānu–dreņģeru 8.–11. gs. un Laukskolas 10.–13. gs. 
kapulaukiem. Viduslaiku un agro jauno laiku periods pārstāvēts plaši, kopumā ar 
20 osteoloģiskajām sērijām. šo periodu materiāls iegūts no visiem kultūrvēsturiskajiem 
apvidiem, laukiem un pilsētām. Kopumā Latvijas seno demogrāfisko iezīmju izpētē 
izvērtēti 4880 apbedījumi (1. att.).

Apbedīto dzimums un vecums noteikts pēc starptautiski atzītas metodikas.4 Mirušo 
vecumu bija iespējams noteikt līdz 60 vai 70 gadiem. dzimums noteikts indivīdiem, 
vecākiem par 15 gadiem. Izmantojot ģerģa Ačādi un Jānoša Nemeškēri metodiku, sa
stādītas iedzīvotāju dzīves ilguma sadalījuma tabulas.5 Populāciju reproduktīvie rādītāji 

1 Алексеев В. П. Палеодемография: содержание и результаты. Историческая демография: проблемы, 
суждения, задачи. Москва: Наука, 1989, с. 75.

2 Zariņa G. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija, 7. g.t. pr. Kr. – 1800. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2009, 17.–18. lpp.

3 Wood J. W., Holman d. J., o’Connor K. A., Ferrell R. J. Mortality models for paleodemography. Paleode-
mography: Age Distributions from Skeletal Samples. ed. by R. d. Hoppa, J. W. Vaupel. Cambridge: Cambridge 
university Press, 2002, p. 130.

4 Buikstra J. e., ubelaker d. H. Standarts for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archeolo-
gical Survey Research Series, no. 44, 1994; Steckel R. et al. Data Collection Codebook. The Global History of 
Health Project. ohio State university, 2006.

5 Acsádi G., Nemeskéri J. History of Human Life Span and Mortality. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970.
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aprēķināti pēc Maceja Henneberga piedāvātās metodikas.6 Seno populāciju vidējais 
skaitliskais lielums rekonstruēts pēc vairāku autoru piedāvātajām formulām, pēc tam 
aprēķinot vidējo vērtību.7 

dzīvās populācijas iekšējā struktūra rekonstruēta pēc Klāsa Henrika Saivena pie
dāvātās shēmas.8

Viens no seno iedzīvotāju būtiskiem demogrāfiskajiem aspektiem ir bērnu mirstība. 
Tā ietekmēja kopienas dabisko pieaugumu. Jāņem vērā, ka, vērtējot bērnu mirstību no 
akmens laikmeta līdz 18. gs. pēc apbedījumu vietu arheoloģiskās izpētes osteoloģiskā 
materiāla, jāsastopas ar vairākām metodoloģiskām problēmām. Bērnu skelets sliktāk 
saglabājas augsnē, un ne vienmēr visi mirušie bērni tika apbedīti kapsētās. Vislielākās 
problēmas ir ar zīdaiņu mirstības novērtējumu. Pēc 1. tabulas redzams, ka līdz gada 

6 Henneberg M. Reproductive possibilities and estimations of the biological dynamics of earlier human popu
lations. Journal of Human Evolution, vol. 5, 1976, pp. 41–48.

7 Acsádi G., Nemeskéri J. History of Human Life Span and Mortality; ubelaker d. H. Human Skeletal Remains: 
Excavation, Analysis, Interpretation. 2nd ed. Washington dC: Taraxacum, 1989; Gejvall N. G. Weterhus: Me-
dieval Population and Church in the Light of Skeletal Remains. Lund: Hanak ohlsson, 1960.

8 Siven C. H. on reconstruction the (once) living population from osteological age data. International Journal 
of Anthropology, vol. 6, no. 2, 1991, pp. 111–118.

1. att. Paleodemogrāfiski pētītās Latvijas apbedījumu vietas:
1 – Augustinišķi, 2 – Cesvaine, 3 – Čunkāni–dreņģeri, 4 – daudzieši, 5 – durbe, 6 – dūdiņas, 
7 – dobele, 8 – Rīgas doma dārzs, 9 – Ikšķile, 10 – Rīga, Jauniela, 11 – Laukskola, 12 – Leimaņi, 
13 – Lejas bitēni, 14 – Mārtiņsala, 15 – Pāvulkalns, 16 – Purgaiļi, 17 – Puzes Lejaskrogs, 18 – Rīgas 
doma kapsēta, 19 – Sēlpils, 20 – Slutišķi, 21 – Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas kapsēta, 22 – Cēsu 
Sv. Jāņa baznīcas kapsēta, 23 – Veselavas kapsēta, 24 – Ķivutkalna kapulauks, 25 – Zvejnieku 
kapulauks (Zariņa G. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija, 7. g. t.  pr. Kr. – 1800. g. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2009, 29. lpp.)
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vecumam mirušie bērni veido 1,2–12% no kapulaukos un kapsētās apbedīto kopējā 
skaita. Pašlaik izvērtētie 18. gs. baznīcu mirušo reģistru dati (2. tab.) liecina, ka pirmajā 
dzīves gadā mirušie bērni veido vidēji 30% no ikgadējā mirušo skaita. No 1 līdz 14 gadu 
vecumam mirušo bērnu īpatsvars pēc arheoloģiskā materiāla un baznīcu reģistriem ir 
līdzīgs gadījumos, kad apbedījuma vietā kaulu materiāls bijis labi saglabājies un rūpīgi 
savākts.

1. tabula
Bērnu apbedījumu īpatsvars arheoloģiskajos pētījumos Latvijā

(% no kopējā apbedījumu skaita)

Apbedījumu vieta Periods
Vecuma grupas

0–1 g. 1–4 g. 0–14 g.

Zvejnieki 6150.–4500. g. pr. Kr. 3,7 24,7 40,7

Zvejnieki 3600.–2200. g. pr. Kr. 2,9 6,4 19,4

Ķivutkalns 800.–600. g. pr. Kr. 8,5 18,1 43,9 

Laukskola 10.–13. gs. – 11,7 29,7

Augustinišķi 14.–16. gs. 1,7 26,7 45,0

Slutišķi 15.–17. gs. 12,0 13,4 46,3

Veselava 14.–17. gs. 1,2 7,8 30,0

Rīgas Sv. Pētera  
baznīca 13.–17. gs. 8,9 10,3 36,0

2. tabula
Bērnu īpatsvars (%) no kopējā mirušo skaita  

pēc baznīcu reģistriem Latvijā

Autors Pētītās draudzes Periods
Vecuma grupas

0–1 g. 1–4 g. 0–14 g.

M. Auns* Cesvaine 1781.–1785. g. 39,7 9,0 58,5

G. Zariņa** Irbe–ģipka, 
Kolka 1745.–1795. g. 20,4 24,3 55,7

G. Zariņa*** Landze–užava 1834.–1885. g. 26,0 18,4 48,7

   * Auns M. Cesvainieši 18. gadsimta otrajā pusē. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2000, 65.–89. lpp.
 ** Zariņa G. Irbes–ģipkas–Kolkas draudzes demogrāfijas aspekti 18. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 6. 

Ventspils: Ventspils muzejs, 2009, 94.–108. lpp.
*** Zariņa G. daži Ventspils apriņķa Landzes–užavas draudzes 19. gs. vēsturiskās demogrāfijas aspekti. Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5, 2006, 38.–48. lpp.
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Neskatoties uz pastāvošajām problēmām, ir iespējams gūt priekšstatu par bērnu 
mirstību dažādos vēsturiskajos periodos un apbedīšanas praksi. Tā plašais Zvejnieku 
akmens laikmeta kapulauka materiāls ļauj domāt, ka vēlā mezolīta periodā visi mirušie 
bērni apbedīti kapulaukā, jo 28,4% no kopējā apbedījumu skaita pārstāvēja bērni līdz 
4 gadu vecumam.

Straujais bērnu mirstības pieaugums no gada līdz 4 gadu vecumam, iespējams, 
apstiprina atzinumu, ka mednieku, zvejnieku – savācēju sabiedrībā pāreja no baroša
nas ar krūti uz pieaugušo uzturu bija nopietns pārbaudījums bērna veselībai, ņemot 
vērā pārtikas iegūšanas gadījuma raksturu. Zīdaiņu periodā bērns bija regulāri nodro
šināts ar mātes pienu un viņa veselība bija vairāk aizsargāta. Lietuviešu antropoloģe 
Žīdrūne PalubeckaiteMiļauskiene, pētot zobu hipoflāzijas sastopamību Zvejnieku 
mezolīta iedzīvotājiem, konstatēja tās biežāko veidošanos divu un īpaši trīs gadu ve
cumā.9 Zobu hipoflāzija veidojas patstāvīgo zobu emaljas formēšanās laikā bērnībā un 
saglabājas kā horizontālas līnijas vai bedrītes zobos pēc pārciestām spēcīgām stresa 
situācijām. To var izraisīt slimības, izmaiņas uzturā, badošanās un citi iemesli. Par 
vienu no tās veidošanās iemesliem tiek uzskatīta bērna atšķiršana no krūts un pāreja 
uz pieaugušo uzturu,10 kas Zvejnieku mezolīta sabiedrībā varētu būt notikusi vecumā 
ap trim gadiem. Vidējā un vēlā neolīta periodā Zvejnieku kapulaukā līdz 14 gadu 
veco bērnu un pusaudžu īpatsvars bija būtiski samazinājies un veidoja tikai 19,4% no 
visiem apbedījumiem. domājams, šie rādītāji neliecina par strauju bērnu mirstības 
samazināšanos Zvejnieku kopienā neolīta periodā, bet gan par selektīvu pieeju bērnu 
apbedīšanai kapulaukā. No trīspadsmit 0–14 gadus vecajiem bērniem seši apgla
bāti kolektīvajos apbedījumos kopā ar pieaugušajiem. šiem apbedījumiem bija īpaši 
veidotas ziedojumu vietas un raksturīgs bagātīgs krama, kaula, slānekļa un dzintara 
darinājumu klāsts, kā arī savdabīgas dzintara ripu un riņķu izmantošanas tradīcijas.11 
Tāpēc ir pamats uzskatīt, ka vidējā un vēlā neolīta periodā Zvejnieku kapulaukā apbe
dīti bērni no kopienas sociāli augstāka slāņa, un bērnu īpatsvara samazināšanos var 
saistīt ar sabiedrības noslāņošanās padziļināšanos un izmaiņām bērnu apbedīšanas  
tradīcijās.

Savukārt augstais zīdaiņu, bērnu un pusaudžu īpatsvars (ap 44% no visiem apbe
dījumiem) pilnīgi izpētītajā Ķivutkalna bronzas laikmeta kapulaukā liecina par rūpīgu 
visu bērnu apbedīšanu kapulaukā. Bērni apbedīti ozolkoka šķirstos tāpat kā pieaugušie. 
Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. kapulaukā bērni un pusaudži līdz 14 gadu vecumam 
veidoja ap 30% no pētītajiem apbedījumiem. Spriežot pēc apbedījumu izvietojuma, ka
pulauka izmantošanas sākumperiodā bijusi tendence bērnus apbedīt kapulauka malā. 

  9 Palubeckaite Ž., Jankauskas R. dental status of the Zvejnieki sample as a reflection of early ontogenesis and 
activities in adulthood. Back to the Origin: New Research in the Mesolithic–Neolithic Zvejnieki Cemetery and 
Environment, Northern Latvia. ed. by L. Larsson, I. Zagorska. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
2006, pp. 165–182 (Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8⁰, no. 52).

10 Lanphear K. M. Frequency and distribution of enamel hypoplasias in an historical skeletal sample. American 
Journal of Physical Anthropology, vol. 81, 1990, pp. 35–44. 

11 Zagorska I. Par kādu retu akmens laikmeta apbedīšanas tradīciju. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 
42.–50. lpp. 
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Par bērnu sociālo nozīmīgumu Laukskolas lībiešu sabiedrībā liecina bērnu kapu 
bagātīgas piedevas, jau sākot ar zīdaiņa vecumu. Bez piekariņiem – amuletiem (zvār
guļiem, miniatūriem sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, lāča zobiem, zoomorfām 
figūriņām) vēl atzīmējamas kreļļu rotas, kaklariņķi, aproces, gredzeni un saktas. Kak
lariņķi un kreļļu virknes atrastas galvenokārt meiteņu, bet sastopamas arī zēnu kapos. 
Bērnu pamatapģērbs bija linu krekls un vilnas auduma svārki kā virsējais apģērbs. Vil
nas auduma svārkiem bieži vien bija rotāts kakla izgriezums, kurš noslēdzās ar pušķi, 
kurā mazākiem bērniem piekārti līdzi dotie amuleti un sīki priekšmeti. Svārkiem rotāta 
arī apakšējā mala un piedurkņu gali (2., 3. att.). Zēniem svārku rotājums mēdza būt 
greznāks nekā meitenēm.

No līdz šim pētītajām Latvijas viduslaiku kapsētām nozīmīgāko bērnu īpatsvaru 
izdevies konstatēt Augustinišķu 14.–16. gs., Slutišķu 15.–17. gs., Veselavas 14.–17. gs. 
un Rīgas Sv. Pētera baznīcas 13.–17. gs. apbedījumos (1. tab.).

2. att. divus gadus veca Salaspils Laukskolas 
zēna rekonstrukcija, 227. apbedījums. 
Annas Zariņas rekonstrukcija, Aigas Ivbules 
zīmējums

3. att. divus gadus vecas Salaspils Laukskolas 
meitenes rekonstrukcija, 125. apbedījums.  
Annas Zariņas rekonstrukcija, Aigas Ivbules 
zīmējums
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Kā liecina baznīcu reģistru pētījumi, vēl 18. gs. bērnu mirstība Latvijā ir augsta, 
īpaši līdz 4 gadu vecumam (vidēji 47% no ikgadējā mirušo skaita). 5–14 gadu vecu 
bērnu mirstība ir būtiski zemāka – ap 10% (2. tab.). Savukārt arheoloģiski pētīto agrāko 
vēsturisko periodu kapulauku un kapsētu materiālā šā vecuma bērnu apbedījumi veido 
ap 17% no kopējā apbedījumu skaita (1. tab.). Tātad pieejamie vēsturiskās demogrāfijas 
dati liecina, ka, ja nebija epidēmijas, tad 18. gs. bērnu mirstība pēc 5 gadu vecuma 
sasniegšanas bija retāka nekā pirms tam. 

Lai aprēķinātu jaundzimušo prognozējamā dzīves ilguma (e0
0) izmaiņas no 7. g. t. 

pr. Kr. līdz 18. gadsimtam, jāņem vērā pazeminātais zīdaiņu un mazo bērnu īpatsvars 
apbedījumu vietās. Tas tika kompensēts, lietojot Frīdriha Rēzinga un Rimanta Jan
kauska piedāvāto metodiku un palielinot 0–4 gadus vecu bērnu īpatsvaru līdz 45% no 
kapsētā apbedīto indivīdu kopuma.12 Tādā veidā bija iespējams daļēji atbrīvoties no 
kļūdām jaundzimušo prognozējamā dzīves ilguma novērtējumā.

Ķivutkalna apmetnes iedzīvotāju jaundzimušo prognozējamais dzīves ilgums aprē
ķināts, neizmantojot kompensāciju, jo pilnīgi izpētītajā kapulaukā 0–4 gadus veci bērni 
veido 24,6% no visiem mirušajiem. Jaundzimušo prognozējamais dzīves ilgums ne

12 Rösing F. W., Jankauskas R. Infant deficit in premodern burial sites. Proceedings of the 8th tartu International 
Anthropological Conference. Tartu: Tartu university, 1997, pp. 50–51.

4. att. Kompensētās jaundzimušo prognozējamā dzīves ilguma izmaiņas Latvijā no 
7. g. t. pr. Kr. līdz 2008. gadam (iekļauti dati no: Звидриньш П. Уровень и динамика 
рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской власти (1840–1940). 
Ученые записки ЛГУ. Вопросы статистики, III, 1973, с. 47–82; Zariņa G. Irbes–
ģipkas–Kolkas draudzes demogrāfijas aspekti 18. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 6. 
Ventspils: Ventspils muzejs, 2009, 99. lpp.; Demogrāfija 2008: Statistisko datu krājums. 
Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2008, 88. lpp.)
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daudz palielinās periodā no akmens laikmeta līdz vēlajam dzelzs laikmetam – no 19,3 
līdz 22,2 gadiem (4. att.). 16.–17. gs. konstatējama neliela tā samazināšanās līdz 20,3 ga
diem. šajā periodā vērojamas arī zināmas atšķirības lauku iedzīvotāju jaundzimušo 
prognozējamajā dzīves ilgumā kultūrvēsturiskajos novados – Vidzemē tas ir 20,8 gadi, 
bet Latgalē – tikai 17,6 gadi. Iegūtos paleodemogrāfiskos rezultātus apstiprina vēsturis
kās demogrāfijas dati. Irbes–ģipkas un Kolkas draudzē 1745.–1780. gadā jaundzimušo 
prognozējamais dzīves ilgums vidēji bija vien 21,2 gadi. Tikai 1780.–1810. gadā tas 
palielinās līdz 27 gadiem.13 Kritiski zems šis rādītājs bija 1785. gadā (13,6 gadi), kad 
plosījās baku epidēmija.14 Arī Cesvaines draudzē, pēc baznīcas reģistru datiem, 18. gs. 
beigās tas bija tikai 23 gadi.15 Landzes–užavas draudzē 1834.–1840. gadā jaundzimušo 
prognozējamais dzīves ilgums vidēji bija 29 gadi.16 Latvijā būtiski tas palielinājās tikai 
19. gs. otrajā pusē un, pēc 1897. gada tautas skaitīšanas datiem, sasniedza 42,6 gadus.17 
Iegūtie rezultāti par jaundzimušo prognozējamā dzīves ilguma izmaiņām Latvijā līdz 
18. gadsimtam sakrīt ar itāļu demogrāfa Masimo LiviBači datiem par jaundzimušo 
prognozējamā dzīves ilguma izmaiņām pasaulē, sākot ar 10 000 gadiem pr. Kr. līdz 
17. gadsimtam. Pēc viņa datiem, kuri iegūti no paleoantropologu, arheologu un antro
pologu darbu rezultātiem, jaundzimušo prognozējamais dzīves ilgums mainījies no 20 
līdz 22 gadiem. Tā palielināšanās novērojama tikai 18. gs., būtiski samazinoties bērnu 
mirstībai.18 

Iedzīvotāju kopējā mirstība Latvijā no mezolīta līdz dzelzs laikmetam samazinās no 
51,8 līdz 45 promilēm (pro mille – tūkstošdaļa), 14.–18. gadsimtā tā atkal paaugstinās 
līdz 48 promilēm (5. att.). Jāatzīmē, ka šis rādītājs var vairākas reizes palielināties epi
dēmiju un karadarbības rezultātā. diemžēl kapulauku plašais datējums neļauj šos kon
krētos gadījumus konstatēt. 14.–18. gs. Latvijas lauku iedzīvotājiem augstākā mirstība 
konstatēta Latgalē – 56,8, Kurzemē – 51,8 un Vidzemē – 48,1 promile. Vēsturnieka 
Munta Auna vēsturiskās demogrāfijas dati par mirstību Cesvaines draudzē rāda, ka 
1768.–1810. gadā tā svārstās pa piecgadēm vidēji no 29,9 līdz 35,1 promilei. Atseviš
ķos gados paaugstinoties, 1768. gadā tā bija 47,6 un 1785. gadā 49,3 promiles.19 Rīgā 
1791.–1795 gadā vidējais mirstības rādītājs bija 32,6, bet 1800. gadā, kad Rīgā plosījās 
influences epidēmija, – 72,4 promiles.20 ādolfa Rašina dati par iedzīvotāju mirstību 
Krievijas eiropas daļas guberņās 1861.–1865. gadā liecina, ka Kurzemes guberņā tā bija 
22,0, Vidzemes – 26,3, Vitebskas – 36,8 un Latvijas teritorijā vidēji 28,4 promiles.21 

13 Zariņa G. Irbes–ģipkas–Kolkas draudzes demogrāfijas aspekti 18. gadsimtā. Ventspils muzeja raksti, 6. Vents
pils: Ventspils muzejs, 2009, 99. lpp. 

14 Zariņa G. Ieskats Irbes–ģipkas un Kolkas draudzes 18. gadsimta demogrāfijā. Letonikas avoti: Latvijas pie-
kraste (arheoloģija, etnogrāfija, vēsture). Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 337. lpp.

15 Auns M. Cesvainieši 18. gadsimta otrajā pusē. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2000, 65.–89. lpp.
16 Zariņa G. daži Ventspils apriņķa Landzes–užavas draudzes 19. gs. vēsturiskās demogrāfijas aspekti. Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5, 2006, 41. lpp.
17 Звидриньш П. Уровень и динамика рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской 

влас ти (1840–1940). Ученые записки ЛГУ. Вопросы статистики, III, 1973, с. 60.
18 LiviBacci M. A Concise History of World Population. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishers, 1997, p. 31.
19 Auns M. Cesvainieši 18. gadsimta otrajā pusē. Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2000, 71.–72. lpp.
20 Brambe R. Rīgas iedzīvotāji feodālisma perioda beigās. Rīga: Zinātne, 1982, 94.–96. lpp. 
21 Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). Москва: Госстатиздат, 1956, c. 187–188.
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Izšķiroša nozīme iedzīvotāju kopējās mirstības samazināšanās procesā bija tam, ka 
samazinājās bērnu, it īpaši zīdaiņu un mazo bērnu mirstība.

Krievijas impērijā, kurā ietilpa arī Latvija, vēl 1867.–1881. gadā bija raksturīga 
augsta bērnu mirstība. Tā Krievijas 50 eiropas daļas guberņās no 1000 dzimušajiem 
bērniem vidēji 423 nomira līdz 5 gadu vecumam. Pati zemākā mirstība novērota 
Igaunijas (288) un Kurzemes (289) guberņā. Būtiska līdz 5 gadus vecu bērnu mirstības 
pazemināšanās notika tikai 20. gs. sākumā.22 īpaši augsta cariskajā Krievijā bija zīdaiņu 
mirstība. No 1000 dzimušajiem bērniem 250–270 mira līdz gada vecumam. Baltijas 
guberņās tā bija jūtami zemāka. Kurzemes guberņā zīdaiņu mirstība 1867.–1881. gadā 
bija 166 promiles, 1886.–1897. gadā tā samazinājās līdz 156 un 1908.–1910. gadā – līdz 
144 promilēm, kļūstot par zemāko rādītāju Krievijas eiropas daļā. Vidzemes guberņā 
atbilstošie rādītāji šajos periodos bija 210, 190 un 163 promiles, Vitebskas guberņā – 
163, 187 un 185 promiles. Zīdaiņu un bērnu zemāku mirstību Baltijas guberņās no
drošināja medicīniskās palīdzības pieejamība. Tā bija pati augstākā Krievijas mērogā. 
Latvijā 1873. gadā bija 37 slimnīcas ar 1500 vietām (uz katriem 10 000 iedzīvotājiem 
aptuveni 10 vietas). Praktizēja aptuveni 200 ārstu, puse no tiem strādāja Rīgā. darbojās 
73 aptiekas, no tām 18 Rīgā, 14 Vidzemē, 16 Kurzemē, 16 Zemgalē un 9 Latgalē. Jelgavā 

22 Звидриньш П. Уровень и динамика рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской 
влас ти (1840–1940), с. 59.

5. att. Iedzīvotāju kopējās mirstības izmaiņas Latvijā no 7. g.t. pr. Kr. līdz 2008. gadam 
(iekļauti dati no: Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). Москва: 
Госстатиздат, 1956, c. 187–188; Звидриньш П. Уровень и динамика рождаемости 
и смертности в Латвии в период до Советской власти (1840–1940), с. 60; Zariņa G. 
Irbes–ģipkas–Kolkas draudzes demogrāfijas aspekti 18. gadsimtā, 99. lpp.; Demogrāfija 2008: 
Statistisko datu krājums, 78. lpp.)
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6. att. 20 gadu vecumu sasniegušo iedzīvotāju prognozējamā dzīves ilguma izmaiņas Latvijā 
no 7. g. t. pr. Kr. līdz 2008. gadam (iekļauti dati no: Звидриньш П. Уровень и динамика 
рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской власти (1840–1940),  
с. 60, 81; Zariņa G. Irbes–ģipkas–Kolkas draudzes demogrāfijas aspekti 18. gadsimtā,  
99. lpp.; Demogrāfija 2008: Statistisko datu krājums, 89. lpp.)

darbojās vecmāšu skola, kura bija dibināta 19. gs. sākumā, pastāvēja līdz 1843. gadam 
un darbību atkal atjaunoja 1857. gadā. Ap 1873. gadu Latvijā strādāja aptuveni 200 
mācītu vecmāšu, kas sniedza kvalificētu palīdzību dzemdībās un samazināja dzem
dētāju un jaundzimušo mirstību.23 Nozīmīgs bija arī iedzīvotāju izglītības līmenis 
Baltijas guberņās. Novērota tieša korelācija starp analfabētu skaitu un bērnu mirstību. 
1897. gadā analfabētu skaits Baltijas guberņās bija četras reizes mazāks nekā vidēji  
Krievijā.24

Pieaugušo dzīves ilgumu paleodemogrāfiskajos pētījumos nosaka, aprēķinot, 
cik gadu vēl vidēji iespējams nodzīvot 15 vai 20 gadus sasniegušajiem jauniešiem. 
šajā gadījumā aprēķināts 20 gadu vecumu sasniegušo iedzīvotāju prognozējamais 
dzīves ilgums e0

20 (6. att.). Vidējo dzīves ilgumu šajā gadījumā iegūst, aprēķinātajam 
prognozējamam dzīves ilgumam pieskaitot 20 gadus. Izvērtējot vīriešu un sieviešu 
mūža garuma atšķirības, jāpievērš uzmanība mirstības maksimumiem un to iespē
jamiem cēloņiem, kā arī abu dzimumu apbedījumu proporcionalitātei kapulaukā vai  
kapsētā.

Akmens un bronzas laikmetā Latvijā vērojamas nozīmīgas pieaugušo iedzīvotāju 
mūža garuma izmaiņas. Pieaugušo vīriešu apbedījumi Zvejnieku kapulaukā vēlā me

23 Vīksna A. Pirms 100 gadiem. Veselība, Nr. 11, 1973, 31. lpp.
24 Звидриньш П. Уровень и динамика рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской 

влас ти (1840–1940), с. 63. 
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zolīta periodā 1,8 reizes un vidējā un vēlajā neolītā 2,2 reizes pārsniedz sieviešu ap
bedījumu skaitu. Līdzīgs vīriešu apbedījumu pārsvars ir konstatēts ukrainas mezolīta 
kapulaukos Vasiljevka – I (5,5 reizes), Vasiljevka – III (2,1 reizi).

oļeņijostrovas mezolīta kapulaukā vīriešu un sieviešu attiecība ir nedaudz propor
cionālāka – 1,2.25 Vēlā mezolīta periodā Zvejnieku kapulaukā apbedītajiem vīriešiem 
iezīmējas divi mirstības maksimumi: 25–29 gadu vecumā miruši 19% un 35–39 gadu 
vecumā 23% vīriešu. Pirmais mirstības maksimums sakrīt ar periodu, kad vīrieši 
ir fiziski nobrieduši un aktīvi piedalās medībās, kā arī savstarpēju konfliktu risinā
šanā. otrais mirstības maksimums saistīts ar vīriešu mūža garumu mezolīta periodā, 
kas vidēji bija 35,2 gadi. divdesmit gadus sasniegušo vīriešu prognozējamais dzīves  
ilgums bija 15,2 gadi. 30% no Zvejnieku kapulaukā apbedītajām vēlā mezolīta perioda 
sievietēm mirušas 25–29 gadu vecumā, bet 36% sasniegušas 45–54 gadu vecumu. Tas 
ir 2,2 reizes vairāk nekā vīrieši vecumā pēc 45 gadiem. Rezultātā 20 gadus sasniegušo 
sieviešu prognozējamais dzīves ilgums bija par 2,8 gadiem garāks nekā vīriešiem – 
18 gadi un vidējais mūža garums attiecīgi 38 gadi. Jāatzīmē, ka tā ir īpaša situācija, jo 
turpmākajos periodos – no neolīta līdz 19. gadsimtam – sieviešu dzīves ilgums pamatā 
ir mazāks nekā vīriešiem. Tas raksturo reprodukcijas procesa radītās sekas, sievietes 
neaizsargātību dzemdībās, iespējams, zināmā mērā arī sievietes zemāku sociālo statusu  
sabiedrībā.

Kas nodrošināja sieviešu samērā garo mūžu mezolītā? Iespējams, kapulaukā šajā 
periodā apbedītas tikai sievietes ar sociāli augstāku statusu. Tomēr rūpīgi apbedītie 
mazie bērni ļauj domāt, ka kapulaukā apglabāti visi kopienas locekļi. domājams, ka 
būtiska ietekme uz sieviešu mūža garumu mezolīta periodā bija salīdzinoši lēnākiem 
reprodukcijas tempiem. Vairāku autoru pētījumi pierādījuši, ka mednieku – vācēju 
kopienās meiteņu dzimumbriedums iestājas vidēji 3 gadus vēlāk (ap 16 gadu vecumu) 
nekā zemkopju – lopkopju kopienās (ap 13 gadu vecumu). uzskata, ka pirmais bērns 
mednieku – vācēju kopienu sievietēm piedzima vidēji 19 gadu vecumā. Bērnu barošana 
ar krūti, kas, domājams, ilga līdz 3 un 4 gadu vecumam, paildzināja intervālus starp 
dzemdībām līdz 4–5 gadiem.26 Māte, nodarbojoties ar pārtikas vākšanu, nēsāja bērnu 
sev līdzi, un nākamais bērns varēja dzimt un izdzīvot tikai tad, kad iepriekšējais jau pats 
varēja parūpēties par sevi. Tāpēc vienai sievietei maksimāli iespējamais bērnu skaits 
bija relatīvi mazs. šāds dabiski zems mezolīta perioda reproduktīvais līmenis bija daudz 
labvēlīgāks sievietes veselībai nekā tam sekojošais dzimstības tempu pieaugums, attīs
toties ražotājsabiedrībai. šeit ir domāta tā sauktā neolītiskā demogrāfiskā pāreja, kuras 
sākotnējā fāzē notiek dzimstības pieaugums. To nodrošināja bērna ātrāka atšķiršana 
no krūts. Pārtikā pieejamie produkti – piens un graudaugi deva iespēju bērnam ātrāk 
pāriet uz pieaugušo uzturu, un samazinājās laiks līdz nākamā bērna piedzimšanai. Tā 
sieviete reproduktīvajā periodā – maksimāli no 15 līdz 50 gadiem – varēja dzemdēt 

25 Koзлoвскaя M. В. Экология древних племен лесной полосы Восточной Европы (aнтропологический 
очерк). Москва: Институт археологии Российской Академии наук, 1996, c. 105. 

26 Trinkaus e., Tompkins R. L. The Neanderthal life cycle: The possibility, probability, and perceptibility of con
trast with recent humans. Primate Life History and Evolution. ed. by C. J. de Rousseau. New York: WileyLiss., 
1990, pp. 153–180; LiviBacci M. A. Concise History of World Population, 1997, p. 44. 
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lielāku skaitu bērnu.27 Pētījumi liecina, ka dzimstības intensitāte, t.i., vidējais dzimušo 
bērnu skaits vienai sievietei, kas nodzīvojusi līdz reproduktīvā perioda beigām, med
nieku – vācēju sabiedrībā ir 5,6–5,7, bet zemkopju – lopkopju kopienās 6,3–6,6.28 Zvej
nieku kapulauka vēlā mezolīta sievietēm noteiktais reproduktīvais potenciāls (R pot) 
ir 0,72. Tas rāda, kāda daļa no kopējā reproduktīvā potenciāla tiek realizēta populācijā 
pastāvošajos sieviešu mirstības apstākļos. Sareizinot šo lielumu ar mednieku – vācēju 
kopienām noteikto dzimstības intensitāti, iegūstam, ka viena sieviete (ieskaitot arī tās, 
kurām nebija bērnu) vidēji dzemdēja 4,1 bērnu. Zvejnieku neolīta sabiedrības demo
grāfiskie dati jau norāda uz būtiskām pārmaiņām reproduktīvajos procesos. Sievietēm 
šajā periodā, salīdzinot ar mezolītu, mirstība 15–24 gadu vecumā palielinās par 29% 
un attiecīgi par 11% samazinās 25–29 gadu vecumā (7. att.). domājams, tas saistīts ar 
meiteņu ātrāku bioloģisku nobriešanu un agrākām pirmajām dzemdībām, kuras bija 
nopietns pārbaudījums sieviešu veselībai. Vērojama arī 45–54 gadu vecumu sasniegušo 
sieviešu īpatsvara samazināšanās par 18% salīdzinājumā ar mezolītu. Rezultātā sieviešu 
prognozējamais dzīves ilgums neolītā samazinās par 3,6 gadiem un vidējais mūža ga
rums ir 34,8 gadi, turklāt vienai sievietei dzimušo bērnu skaits samazinās līdz 3,7.

Bronzas laikmeta Ķivutkalna sievietēm vērojama dzīves ilguma saīsināšanās re
produktīvo procesu ietekmē līdz 33,3 gadiem. Toties vīriešiem samazinās mirstība līdz 
40 gadu vecumam un dzīves ilgums salīdzinājumā ar neolītu palielinās par 5,4 gadiem, 
sasniedzot 41,1 gadu. Tāds, svārstoties starp 40 un 45 gadiem, vīriešu dzīves ilgums 

27 BocquetAppel J. P. Paleoanthropological traces of a neolithic demographic transition. Current Anthropology, 
43, 2002, pp. 637–650.

28 LiviBacci M. A Concise History of World Population, p. 45; Bentley G. R., Jasieńska G., Goldberg T. Is the 
fertility of agriculturalists higher than that of nonagriculturalists? Current Anthropology, 34, 1993, pp. 785– 
788.

7. att. Zvejnieku vēlā 
mezolīta un vidējā un vēlā 
neolīta sieviešu mirstības 
salīdzinājums
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saglabājas Latvijā no bronzas laikmeta līdz 18. gadsimtam. Sieviešu dzīves ilgums 
dzelzs laikmetā vidēji bija 35,3 gadi. Tas ir par 6,5 gadiem īsāks nekā vīriešiem. Līdzīga 
tendence vērojama eiropā 2.–13. gadsimtā kopumā. Lietuvā sieviešu prognozējamais 
dzīves ilgums bija par 3,9,29 Slovēnijā par 6,030 gadiem īsāks nekā vīriešiem. To no
teica jaunu sieviešu augstā mirstība. Latvijā dzelzs laikmetā sievietēm novērojami divi 
mirstības maksimumi: 15–24 gadu vecumā miruši 19–36% un 30–39 gadu vecumā 
25–37% pētīto kapulauku sieviešu. īsajā mūžā viņas vidēji dzemdējušas 4–5 bērnus. 
Savukārt vīriešiem pamatā raksturīgs viens mirstības maksimums 45–55 gadu vecumā. 
Viena no problēmām ir apbedīto dzimuma sadalījums dzelzs laikmeta kapulaukos. Tā 
bronzas laikmeta Ķivutkalna kapulaukā vīriešu un sieviešu skaits ir proporcionāls, bet 
Lejasbitēnu 7.–10. gs. kapulaukā vīriešu apbedījumu ir 2 reizes vairāk nekā sieviešu, 
Čunkānu–dreņģeru 8.–11. gs. un Salaspils Laukskolas 10.–13. gs. kapulaukos attiecīgi 
1,7 reizes vairāk. Sievietes 2 reizes retāk nekā vīrieši apbedītas ugunskapos. domājams, 
ka zināmā mērā šādas dzimumu proporcijas liecina par vīriešu sociāli augsto statusu 
dzelzs laikmeta sabiedrībā. Acīmredzot ne visas sievietes un meitenes tika apbedītas ka
pulaukos, tās varēja aizvest sirotāji. Starp kremētajām sievietēm mazāk ir jaunu, vairāk 
50–60 gadus sasniegušu sieviešu nekā starp skeletkapos apbedītajām. Tas ļauj domāt, ka 
kremētas tika sievietes ar salīdzinoši augstu sociālo statusu sabiedrībā, par ko liecina arī 
bagātīgais rotu materiāls šajos apbedījumos. Pēc sakšu, dāņu, zviedru, norvēģu, slāvu 
paražu tiesību grāmatām, kas pierakstītas galvenokārt 9.–13. gs., sievietes bija pakļautas 
aizbildniecībai, viņām nebija balsstiesību tautas sapulcēs un tiesību turēt īpašumu. Toties 
sievietēm bija arī mazāk pienākumu – viņas nepiedalījās karā un nemaksāja meslus un 
nodevas. Publiskos pienākumus un mantošanas tiesības sievietes vietā uzņēmās aizbild
nis, kuram piederēja īpašums, – tēvs, vīrs, vecākais brālis, mātes vai tēva brālis, dēli.31

13.–15. gs. gan vīriešiem, gan sievietēm vērojama neliela prognozējamā dzīves 
ilguma samazināšanās salīdzinājumā ar 7.–12. gadsimtu. šis process bija izteiktāks 
daugavas ūdensceļa tuvumā mītošo iedzīvotāju vidū tāpēc, ka viņi bija tieši pakļauti 
krustnešu izraisītajiem bruņotajiem konfliktiem un ievestajām epidēmijām. Pārtikas 
nodrošināšanu apgrūtināja arī klimatiskā situācija, tā dēvētā mazā leduslaikmeta iestā
šanās, kas ilga no 13./14. gs. mijas līdz pat 19. gadsimtam. Bargās ziemas un lietainās, 
aukstās vasaras izraisīja ilgstošas neražas un badu. Tomēr 16.–17. gadsimtā salīdzi
nājumā ar iepriekšējo periodu vīriešu prognozējamais dzīves ilgums palielinājās par 
1,8 gadiem, sieviešu – par 2,2 gadiem. Sievietēm šajā laikā saglabājās augsta mirstība 
20–24 gadu vecumā, taču otrais mirstības maksimums bija nevis 30–39 gados, bet gan, 
tāpat kā vīriešiem, 45–49 gadu vecumā, un sieviešu mūža garums bija īsāks nekā vīriešu 

29 Česnys G. Paleodemografija ir antropologija. Lietuvos archeologija, 6, 1988, p. 89–99; Česnys G. Plinkaigalio 
gyventoju paleodemografija, antropologija ir populiacine genetika. Lietuvos archeologija, 10, 1993, p. 182–208; 
Jankauskas R. Anthropology of the Iron age inhabitants of Lithuania. Ecological Aspects of Past Human Sett-
lements in Europe. ed. by P. Bennike, É. B. Bodzsár, C. Susanne. Budapest: eötvös university Press, 2002, pp. 
129–142 (Biennial Books of eAA, vol. 2).

30 Seljak P. L., štefančič M. Adult mortality and biodynamic characteristics in the early Middle ages population 
at Bled, Slovenia. Variability and Evolution, vol. 7, 1999, pp. 65–77; Stloukal M., Hanáková H. Antropologický 
materiál z pohŕebid’te Mikulčice – Klásteŕisko. Památky archeologické, Nr. 76, 1985, s. 540–588.

31 Stikāne V. Sieviete barbaru sabiedrības tiesību avotu spogulī. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1997, 20.–25. lpp.
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par 4,8 gadiem. Viduslaiku kapsētās vīriešu un sieviešu apbedījumu skaits pārsvarā ir 
proporcionāls, izņemot karavīru apbedījumus.  

Plašais Latvijas 14.–18. gs. lauku un pilsētu iedzīvotāju paleodemogrāfiskais mate
riāls ļauj vērtēt demogrāfiskos rādītājus katrā kultūrvēsturiskajā novadā atsevišķi. Vē
rojamas šādas tendences: Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā vīriešu mūža ilgums 14.–18. gs. 
sasniedza 45 gadus, Vidzemē 42,3 gadus, sievietēm attiecīgi 38,0 un 38,1 gadu. Savu
kārt Latgalē vīriešiem šis rādītājs bija 38,2 gadi, sievietēm tikai 34,4 gadi. šajā periodā 
Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā sieviete vidēji dzemdēja 5 bērnus, centrālajā Vidzemē 4,7, 
daugavas lejtecē 4,4 un Latgalē 4 bērnus. Vēsturnieks edgars dunsdorfs raksta, ka savā 
ziņā labākā tehnika toreizējā primitīvajā lauksaimniecības iekārtā bija Kurzemē, kur 
bija plaši izplatīts zemes uzlabošanas veids, ierīkojot uzpludinājumus.32 Par zināmu 
kurzemnieku turību 17. gadsimtā liecina vācu namnieku centieni ierobežot nevācu 
ļaužu pārmērīgo greznību apģērbā. Jāpiemin arī Kurzemes piekrastes zvejnieki. Ar 
savām stiprajām un lielajām laivām viņi apmeklēja ne vien Rīgu, kurp veda pārdošanai 
zivis un kontrabandas preces, bet devās braucienos arī uz Karaļaučiem, elbingu, Ma
rienburgu Prūsijā un pat Flensburgu dānijā.33 Acīmredzot piekrastes zvejnieki pašu 
mazauglīgās zemes dēļ bija pratuši atrast plašākas iespējas savas turības vairošanai. 
Vidzemes un Kurzemes piekrastes zvejnieki vispār bija daudz brīvāki un viņu saistības 
ar muižu – mazākas nekā pārējiem zemniekiem.

Smagāka sociālekonomiskā situācija bija Latgalē. Augustinišķu 14.–16. gs. un Slutišķu 
15.–17. gs. iedzīvotāju demogrāfiskie dati un sliktais zobu sistēmas stāvoklis ļauj domāt, 
ka bads un epidēmijas noteica bērnu augsto mirstību Latgalē 15.–17. gs., kā arī jaunu sie
viešu mirstību 14.–15. gadsimtā. Savukārt karadarbība, iespējams, izraisīja vīriešu mūža 
saīsināšanos 15.–17. gadsimtā. Pēc Livonijas kara tā Latvijas teritorijas daļa, ko šodien 
dēvējam par Latgali, nonāca poļu varā un turpmākos 210 gadus attīstījās savrup no pā
rējās Latvijas. 16. gs. beigu Latgales inventāru sarakstos parādās ziņas, ka no agrākajām 
saimniecībām nereti puse ir neapdzīvota.34 e. dunsdorfs atzīmē, ka 17. gs. Latgalē bija 
lielākais cilvēku trūkums, kāds jebkad ir bijis citos novados. Latgales zemnieki pildīja 
pienākumus pret muižu tāpat kā Vidzemē un Kurzemē, ar lokālām savādībām, kas izriet 
no tā, ka ļaužu ir maz, muižu saimniecības atrodas tālāk no tirgus un ir primitīvākas.35 

Atsevišķas tēmas ir sociāli augstāko slāņu dzīves kvalitāte viduslaikos un dzīves 
apstākļi pilsētās. Ieskatu par labāk situēto vācu iedzīvotāju demogrāfiskajām iezīmēm 
iespējams gūt no doma baznīcas kapsētas 16.–17. gs. un Valmieras Sv. Sīmaņa baz
nīcas kapsētas 14.–18. gs. apbedījumiem. Turīgākās sievietes dzīvoja gandrīz tikpat 
garu mūžu kā vīrieši. Neizpalika ap 20 gadu vecu sieviešu mirstība, bet lielāks skaits 
sieviešu sasniedza 45–60 gadu vecumu. Nozīmīgas medicīniskās palīdzības trūkuma 
dēļ arī turīgajām ģimenēm nebija iespējams cīnīties ar dzemdību komplikācijām un 
bērnu mirstību. Sieviešu mūža garuma palielināšanos nodrošināja pietiekams, kvalita
tīvs uzturs jau no bērnības un mierīga dzīve bez fiziskām pārslodzēm. Iespēja pieņemt  

32 dunsdorfs e. turība un brīvība septiņpadsmitā gadsimteņa Latvijā. Linkolna: Pilskalns, 1961, 23. lpp.
33 Turpat, 27. lpp.
34 škutāns S. Dokumenti par klaušu laikim Latgolā. [Minhene]: Latgaļu izdevniecība, 1974, 135. lpp.
35 dunsdorfs e. Latvijas saimniecības vēsture, II. 1938./39. m.g. semestrī lasīto lekciju piezīmes. Rīga, 1939, 

264.–265. lpp.
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zīdītāju ļāva dzemdēt vairāk bērnu. Savukārt Latvijas zemnieces uzturs bija trūcīgs, 
bērnu dzemdēšana un pieskatīšana, kā arī fiziski smagie lauku darbi saīsināja mūžu.

Par viduslaiku pilsētvides ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi iespējams spriest pēc Rīgas 
pilsētas kapsētu – Jaunielas 13.–14. gs., doma baznīcas 13.–17. gs. un Sv. Pētera baznī
cas 13.–17. gs. materiāliem. Pētījumu rezultāti liecina, ka Rīgā 16.–17. gadsimtā salīdzi
nājumā ar 13.–15. gadsimtu pieaudzis mirušo vīriešu īpatsvars, kas 1,6 reizes pārsniedz 
apbedīto sieviešu skaitu, no 1 līdz 3 gadiem samazinājies vīriešu un sieviešu vidējais 
mūža garums, palielinājusies bērnu mirstība. šeit jāņem vērā, ka 1584.–1589. gadā Rīgā 
norisinājās Kalendāra nemieri, tā smagi cieta poļuzviedru kara laikā (1600–1629). 
1601.–1602. gadā visu Ziemeļeiropu piemeklēja neražas, kam sekoja bada posts. Bal
tijā stāvokli vēl pasliktināja kara postījumi. Rīgā no bada cieta nemantīgie iedzīvotāji, 
kas nespēja nopirkt dārgo pārtiku.36 Izplatījās sērgas, un uzliesmoja mēra epidēmija.37 
Iedzīvotāju veselību pilsētā ietekmēja arī tīra ūdens piegādes problēma. Pilsētas pastā
vēšanas pirmajos gadsimtos rīdzinieki ūdens ieguvei izmantoja augšējos gruntsūdeņus. 
Pieaugot apkārtējās vides piesārņotībai, bija jāmeklē tālāki ūdens ieguves avoti. Iedzīvo
tāji bija spiesti piegādāt ūdeni no daugavas. Pirmo centralizēto ūdensvadu Rīgā atklāja 
tikai 1663. gadā. Kā liecina arheoloģiskie pētījumi, ūdensvada caurules bija gatavotas 
no priedes baļķiem, kas savienoti ar svina caurulēm. Svina izmantošana ūdensvada 
izveidē, kā arī daugavas ūdens zemā kvalitāte negatīvi ietekmēja pilsētnieku veselību.38

Pēc pilnīgi vai gandrīz pilnīgi izpētītajām apbedījumu vietām iespējams aptuveni 
novērtēt tās izmantojušo populāciju lielumu un sastāvu. Tā pilnīgi izpētītā Lejasbitēnu 
7.–10. gs. kapulauka populācija sastāvējusi no 32–62 indivīdiem, no kuriem vidēji 8 
bija mazi bērni (līdz 5 gadu vecumam), 13 vecāki bērni (5–14 gadi), 14 jauni pieauguši 
cilvēki (15–30 gadi), 9 vecāki pieaugušie (30–50 gadi) un tikai viens pieaugušais, vecāks 
par 50 gadiem (8. att.). Tātad Lejasbitēnu kopiena bija gados jauna, 48% veidoja bērni 
līdz 14 gadiem, un tikai 22% tās indivīdu bija vecāki par 30 gadiem. daudziešu 16. gs. 
45–50 iedzīvotāju populācijā, salīdzinot ar Lejasbitēnu 7.–10. gs. iedzīvotājiem, par 6% 
palielinājies par 30 gadiem vecāku indivīdu skaits un par 5% samazinājies līdz 20 gadu 
veco personu skaits.

Lai gan abas populācijas bija gados jaunas, salīdzinot ar vēlo dzelzs laikmetu, 
16.–17. gs. ir vērojama 30–50 gadus vecu indivīdu īpatsvara palielināšanās populācijās.  

Tātad, pēc paleodemogrāfijas datiem, no akmens laikmeta līdz 18. gadsimtam 
Latvijā saglabājas augsta bērnu mirstība, īpaši līdz 4 gadu vecumam. Jaundzimušo 
prognozējamais dzīves ilgums mainās no 19 līdz 22 gadiem, iedzīvotāju kopējā mir
stība – no 52 līdz 45 promilēm, vīriešu dzīves ilgums akmens laikmetā bija 35–36 gadi, 
turpmākos periodos tas pamatā sasniedz 40–45 gadus, sieviešu dzīves ilgums mainās 
no 33 līdz 42 gadiem. Tikai mezolīta periodā sieviešu dzīves ilgums ir lielāks nekā vī
riešiem, domājams, lēno reproduktīvo tempu dēļ. dzelzs laikmetā tas ir par 6,5 gadiem, 
16.–17. gs. – par 4,8 gadiem mazāks nekā vīriešiem. Tas saistīts ar reproduktīvo slodzi 

36 Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978, 136.–145., 177. lpp.
37 Nyenstaedt F. Livländische Chronik. Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 2. Riga; Leipzig: e. Frantzen, 1839, 

S. 111–112.
38 Celmiņš A. Zemē apslēptā pilsēta: izstāde par 1991.–1997. gada arheoloģiskajiem atrdumiem Rīgā. Rīga: Puse, 

1998, 17.–18. lpp.
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un dzemdību komplikācijām. Mirstības atšķirība starp dzimumiem un sieviešu paaug
stinātā mirstība 20–40 gadu vecumā izzūd tad, kad būtiski uzlabojas sociālekonomiskā 
situācija. Zviedrijā un dienvidskandināvijā tas vērojams 18. gs.,39 Anglijā – 17.–18. gs.,40 
Vācijā41 un Francijā – 19. gadsimtā.42 demogrāfiskās situācijas uzlabošanās Latvijā, pēc 
vēsturiskās demogrāfijas datiem, konstatējama 19. gs. otrajā pusē. 

Pētījumi par Irbes–ģipkas un Kolkas draudzi pēc draudzes metriku grāmatām 
rāda, ka vīriešu dzīves ilgums 1745.–1810. gadā vidēji bija 54,3 gadi, savukārt sieviešu – 
53,2 gadi.43 Atsevišķos gados vīriešu mūža garums bija lielāks nekā sievietēm, citos ma
zāks. Situācija bija mainīga. Landzes–užavas draudzes pieaugušu vīriešu mūža garums 
1859.–1885. gadā vidēji bija 55,4 gadi, sieviešu – 55,3 gadi.44 Pēc 1896.–1897. gada 
statistikas datiem, Latvijā vidējais dzīves ilgums vīriešiem bija 63,4 gadi, sievietēm 
65,9 gadi.45 

No akmens līdz dzelzs laikmetam sievietes (ieskaitot arī tās, kurām nebija bērnu) 
vidēji dzemdēja 4–5 bērnus, viduslaikos 4–6 atkarībā no mūža garuma. Pastāvot aug
stai bērnu mirstībai, tīrais reproduktīvais temps, t.i., pēcnācēju skaits uz vienu vecāku 
paaudzes indivīdu, variēja 1–1,25 robežās, un iedzīvotāju skaits pieauga lēni. Latvijas 
iedzīvotāju skaita ļoti pakāpenisku palielināšanos apstiprina arī rakstītie avoti. Pēc  

39 Högberg u., Iregren e., Siven C. H., diener L. Maternal death in Medieval Sweden: An osteological and life 
table analysis. Journal of Biosocial Science, no. 19, 1987, pp. 495–503.

40 dobbie B. M. W. An attempt to estimate the true rate of maternal mortality 16th to 18th centuries. Medical 
History, no. 26, 1982, p. 79.

41 Imhof A. e. die Übersterblichkeit verheirateter Frauen im fruchtbaren Alter. Zeitschrift für Bevölkerungswis-
senschaft, Nr. 4, 1979, S. 487.

42 Tubretin d. I. La surmortalité feminine en europe avant 1940. Population, no. 121, 1980, p. 148. 
43 Zariņa G. Irbes–ģipkas–Kolkas draudzes demogrāfijas aspekti 18. gadsimtā, 99. lpp. 
44 Zariņa G. daži Ventspils apriņķa Landzes–užavas draudzes 19. gs. vēsturiskās demogrāfijas aspekti, 

41.–42. lpp. 
45 Звидриньш П. Уровень и динамика рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской 

влас ти (1840–1940), с. 60, 81. 

8. att. Lejasbitēnu 7.–10. gs. 
un daudziešu 16. gs. hipotē
tisko populāciju struktūras 
salīdzinājums
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vēsturnieka e. dunsdorfa datiem, 16. gs. vidū Latvijā, domājams, bija ap 404 000 
iedzīvotāju, bet 1700. gadā – 465 000. šajā periodā Latvija pārdzīvoja virkni demo
grāfisku katastrofu, kas jūtami samazināja iedzīvotāju skaitu un apturēja tā pieaugumu 
(Livonijas karš, Polijas–Zviedrijas karš, Lielais Ziemeļu karš, bads un vairākas plašas 
mēra epidēmijas). 1700. gadā Vidzemē bija ap 153 000 iedzīvotāju – par 26 000 mazāk 
nekā ap 1550. gadu. Pēc e. dunsdorfa domām, tas skaidrojams ar to, ka Vidzeme šajā 
periodā smagāk cieta karos. Kopš 16. gs. beigām līdz pat 18. gs. sākumam karadarbība 
Vidzemē risinājās ik pēc 30–40 gadu ilga miera perioda. Savukārt Kurzemē un Zemgalē 
periodā no 1550. līdz 1700. gadam vērojams vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums – 
par 74 000.46

Par iedzīvotāju skaitu Latvijā 18. gadsimtā vēsturniekiem ir pieejami labāki un 
plašāki avoti nekā par iepriekšējiem gadsimtiem. šajā gadsimtā tika izdarītas atkārtotas 
arklu revīzijas Vidzemē, kā arī vairākas t.s. dvēseļu revīzijas Vidzemē un Latgalē. Piekto 
Krievijas dvēseļu revīziju izsludināja 1794. gadā, un 1797. gadā to attiecināja arī uz Kur
zemes guberņu un Piltenes apgabalu. Tā bija pirmā iedzīvotāju revīzija, kas aptvēra visu 
Latviju. Salīdzinājumā ar arklu revīzijām dvēseļu revīzijas bija pilnīgākas, jo aptvēra arī 
pilsētu un miestu iedzīvotājus. Pēc e. dunsdorfa aprēķiniem, Latvijā 18. gs. beigās bija 
ap 873 000 iedzīvotāju.47

Pēc M. Skujenieka datiem, ap 1800. gadu Latvijā bija apmēram 720 000 iedzīvo
tāju, bet 1863. gadā – 1 241 000. Periodā no 1863. līdz 1914. gadam iedzīvotāju skaits 
Latvijā palielinājās par 1 miljonu 311 tūkstošiem un 1914. gadā sasniedza 2 552 000. 
Pēdējos 50 gados pirms Pirmā pasaules kara iedzīvotāju skaits Latvijā pieauga vidēji par 
1,03% gadā. Līdzīga situācija šajā periodā bija vērojama visā Rietumeiropā.48 šajā laikā 
Latvijā aizsākās iedzīvotāju atražošanas tipu maiņa – process, ko dēvē par demogrā
fisko pāreju. demogrāfiskās pārejas periodā izmainās dzimstības un mirstības rādītāji. 
Pār ejas sākumu nosaka bērnu mirstības pazemināšanās, kā rezultātā sākas dabiskā 
pie auguma palielināšanās. dzimstības pazemināšanās parādās vēlāk, un tā ir saistīta 
ar bērnu skaita masveidīgu mākslīgu regulēšanu. demogrāfiskā pāreja ir iedzīvotāju 
atražošanas procesa kvalitatīva izmaiņa, kuras pamatā ir jaundzimušo izdzīvošanas 
maksimāla nodrošināšana un kopējās dzimstības samazināšanās, notiek pāreja no 
iedzī votāju skaita strauja pieauguma uz stabilu, nelielu dabisko pieaugumu.

Pēteris Zvidriņš, analizējot demogrāfiskās pārejas procesu Latvijā, secina, ka par 
Latvijas demogrāfiskās pārejas sākumu varētu uzskatīt 19. gs. 60. gadus, kad līdz ar 
tautas atmodu sabiedrībā veidojās arī jauna attieksme pret tautas atražošanu. Būtiska 
nozīme bija demogrāfiskās pārejas otrajai fāzei – dzimstības samazināšanās procesam. 
Jau 19. gs. 40. gados Kurzemes guberņā dzimstība bija zemāka par 40 promilēm. demo
grāfi uzskata, ja dzimstība ir tik zema, tad notiek tās apzināta kontrole. 19. gs. 60. gados 
Zemgales un Vidzemes guberņā vērojama strauja dzimstības samazināšanās: Kur zemes 
guberņā no 36 promilēm 1859.–1864. gadā līdz 29 promilēm 1868.–1869. gadā, Vidze

46 dunsdorfs e., Spekke A. Latvijas vēsture 1500–1600. Stokholma: daugava, 1964, 217.–219. lpp.
47 dunsdorfs e. Latvijas vēsture 1710–1800. Stokholma: daugava, 1973, 282. lpp.
48 Skujenieks M. Latvijas zeme un iedzīvotāji. Rīga: A. Gulbis, 1927, 208.–209. lpp.
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mes guberņā no 41 promiles 1861.–1865. gadā līdz 32 promilēm 1869. gadā.49 Tomēr 
mirstības pazemināšanās bija straujāka. No 1886. līdz 1910. gadam Kurzemes guberņā 
bērnu mirstība pazeminājās gandrīz divas reizes, Vidzemes guberņā nedaudz mazāk, 
tikai Vitebskas guberņā pazemināšanās bija neliela.50 Tieši bērnu mirstības samazi
nāšanās noteica iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu Latvijā 19. gs. beigās un 20. gs. 
sākumā. 

Tas ir grūti skaidrojams process, kurā sabiedrībā notiek pāreja uz apzināti regulētu 
iedzīvotāju atražošanu. Kā zināms, vienkāršas dzimstības regulēšanas metodes bija 
pazīstamas arī senākos vēsturiskos periodos. Acīmredzot galvenā nozīme bija jaunajām 
ekonomiskajām un sociālajām normām, kuras ieviesās sabiedrībā un noteica dzimstī
bas ierobežošanu. Kapitālistisko ražošanas attiecību attīstība Baltijas guberņās risinājās 
straujāk nekā Krievijā. Tas bija saistīts arī ar sabiedrības vispārējo izglītības līmeni. Pēc 
1897. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, trīs ceturtdaļas Latvijas rietumu un ziemeļu 
daļas iedzīvotāju, kas vecāki par 10 gadiem, prata lasīt un rakstīt.51

Ražošanas pieaugumu pavadīja urbanizācija, kura veicināja garīgo un materiālo va
jadzību augšanu. No 1863. līdz 1914. gadam pilsētnieku īpatsvars Latvijā palielinājās no 
14,8% līdz 40,3% (Krievijā šā perioda beigās pilsētnieki bija tikai 14%, Somijā – 15,5%, 
Polijā – 24%).52

uzskata, ka demogrāfiskā pāreja Latvijā norisinājās sešu–septiņu demogrāfisko 
paaudžu laikā (ap 150 gadu) un beidzās 20. gs. 60.–70. gados. Iedzīvotāju skaits šajā 
periodā palielinās no 1 241 000 1863. gadā līdz 2 681 000 1989. gadā.53 domājams, ka 
Latvijā demogrāfiskās pārejas iedzīvotāju pieaugums būtu nozīmīgi lielāks, ja to nebūtu 
pārtraucis Pirmais un otrais pasaules karš un iedzīvotāju deportācijas.

49 Звидриньш П. О демографическом переходе в Латвии. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 4, 
1978, 36. lpp.

50 Звидриньш П. Уровень и динамика рождаемости и смертности в Латвии в период до Советской 
влас ти (1840–1940), с. 59.

51 Звидриньш П. О демографическом переходе в Латвии, 39. lpp.
52 Skujenieks M. Latvijas zeme un iedzīvotāji, 211. lpp.
53 Звидриньш П., Круминьш Ю. К. Демографическая ситуация в восточной части Латвии. Latvijas PSR 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 1, 1991, 38. lpp.
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Ojārs Bušs

LATVIešI STARP BALTu TAuTāM uN CILTīM JeB
LATVIešu VALodA PIRMS LATVIešu VALodAS

Rakstā dots īss ieskats latviešu valodas vēstures posmā no visai hipotētiskās baltu pirmvalodas (vai 
relatīvi patstāvīgas austrumbaltu un rietumbaltu pirmvalodas) līdz latviešu valodas (šī apzīmējuma 
mūsdienu izpratnē) sākotnei. Spriežot pēc vēstures avotu liecībām, tagadējā Latvijas teritorijā baltu 
ciltis runājušas kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu valodā. šīs valodas nav atstājušas rakstu pieminekļus, 
zināmu priekšstatu par to īpatnībām var gūt no seniem vietvārdiem un personvārdiem, kā arī no 
mūsdienu latviešu valodas dialektu savdabībām. Latviešu kopvaloda (mūsdienās – latviešu literārā 
valoda), šķiet, izveidojusies uz rietumlatgaļu valodas un zemgaļu valodas pamata (abas minētās va
lodas veidojušas maz diferencētu dialektu kontinuumu, kurš bijis krasāk norobežots gan no kuršu, 
gan no austrumlatgaļu valodas; nešaubīgi identificējamu valodas materiālu trūkums neļauj droši 
spriest par sēļu valodas vietu šajā sastatījumā). ņemot vērā hipotēzes par kuršu, zemgaļu un sēļu 
valodas rietumbaltiskumu, vismaz nopietnas analīzes vērts ir viedoklis, ka arī latviešu valoda varētu 
būt uzskatāma par rietumbaltu valodu.
The paper deals shortly with the stage of development of the Latvian from the highly hypothetical 
ProtoBaltic language (or from eastern ProtoBaltic and Western ProtoBaltic) to the beginnings 
of modern Latvian. The ancient Baltic tribes inhabiting Latvia have spoken Curonian, Semigallian, 
Selonian and old Latgallian languages as it is testified by historical sources. Not a single ancient text 
have remained from the mentioned languages, we can get some idea about them only from ancient 
toponyms and anthroponyms as well as from the territorial dialects of modern Latvian. The mo
dern standard Latvian seems to be developed from the old Western Latgallian and the Semigallian 
(the two mentioned languages have existed as a quite homogenous dialect continuum contrasting 
not only with the Curonian, but with the old eastern Latgallian as well). Taking into account the 
hypothesis about the Western Baltic origin of the Couronian, Semigallian and Selonian languages 
the point of view considering modern Latvian as one of Western Baltic languages should be verified 
seriously.

Atslēgvārdi: latviešu valoda, senlatviešu cilšu valodas, baltu pirmvaloda, kuršu valoda, zemgaļu 
valoda, sēļu valoda, latgaļu valoda.
Keywords: Latvian, tribal languages of ancient Latvians, ProtoBaltic language, Curonian, Semigal
lian, Selonian, old Latgallian languages.

Latviešu valodas rakstu pieminekļi, kā zināms, ļauj ieskatīties mūsu valodas vēsturē 
ne senāk par 16. gadsimta sākumu. Ar šo laikposmu datējami senākie tēvreižu teksti 
latviešu valodā: Gisberta tēvreize (starp 1507. un 1540. gadu), Bruno tēvreize (rok
raksts datējams ar 16. gs. beigām, bet uzskata, ka tam pamatā ir 16. gs. 20. gadu avoti)  
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un Grūnava tēvreize (starp 1521. un 1529. gadu).1 uz šo pašu (un dažos gadījumos 
mazliet senāku) laikmetu attiecas pirmie latviskie ieraksti amatu brālību dokumentos 
(piemēram, Rīgas alusnesēju brālību biedru saraksti – tātad personvārdu materiāls – 
aptver laikposmu no 1468. līdz 1577. gadam,2 pirmie noteikti datētie teikumi – ar 
16. gs. 30. gadiem, piemēram, Rīgas izkrāvēju amata sabiedrības (Losträgergilde) grā
matās 1533. g.: Anna Szageryn lyck sow scryvet paer joune mahsze, Alvila Augstkalna 
mūsdieniskojumā – “Anna Žagariņa lika sevi ierakstīt par jaunu māsu”,3 šīs pašas amata 
savienības jeb brālības dokumentos atrodams latviešu īpašvārdu materiāls, sākot no 
apmēram 1450. gada, to publicējis Leonīds Arbuzovs, juniors4). Par to, kāda bijusi (un 
vai vispār bijusi) latviešu valoda pirms tam, varam spriest, pamatojoties uz valodnie
ciskām rekonstrukcijām, seniem vietvārdiem, aprakstošām liecībām no malas (piemē
ram, svešzemju ceļotāju piezīmēm); protams, šādi spriedumi neizbēgami ir visai lielā 
mērā hipotētiski. Turklāt hipotēzes par vienu un to pašu parādību mēdz būt ne tikai 
atšķirīgas, bet pat diametrāli pretējas.

Lai precizētu priekšstatu par to, no kurienes ir nākušas senlatviešu cilšu5 valodas, 
kādas ir šo valodu saknes (baltiski slāviskas, baltiskas, austrumbaltiskas, rietum
baltiskas?), kaut nedaudz jāieskatās pirmvalodu veidošanās un dalīšanās laikmetā, gan 
nepretendējot uz izvērstu baltu pirmvalodas (vai vairāku pirmvalodu) problemātikas 
apskatu. Viedokļu atšķirība un pretējība parādās jau uzskatos par pirmvalodu, no kuras 
veidojušās vēlāk zināmās baltu valodas. Vieni valodnieki uzskata, ka pēc indoeiropiešu 
pirmvalodas sašķelšanās (3.–4. gadu tūkstotī pirms Kristus) kādu laiku pastāvējusi 
nosacīti vienota baltiem un slāviem kopīga pirmvaloda; no nesenākiem pētījumiem 
šai sakarā varētu citēt holandiešu valodnieka, indoeiropiešu pirmvalodas un citu seno 
valodu speciālista Roberta Beikesa rakstīto: “[t]he Baltic and Slavic languages were ori-
ginally one language and so form one group”6 (“baltu un slāvu valodas sākotnēji bija 
viena valoda, un tādējādi tās veido vienu [valodu] grupu”). Mazliet atturīgāk savu 
viedokli formulējis Jānis endzelīns: “Vistuvākie radi baltiem ir slāvi. Liekas, ka slāvu 
un baltu senči, atšķīrušies no citiem indoeiropiešiem, kādu laiku vēl turējās kopā.”7 
Kaut gan J. endzelīna monogrāfijas “Baltu valodu skaņas un formas” izdošanas laikā 
ikvienam Padomju Savienībā strādājošam zinātniekam bija jārēķinās ar staļinisma poli
tiskās konjunktūras spiedienu (kas, cita starpā, prasīja slāvu valodu vēsturiskās lomas 

1 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965, 57.–58. lpp.; sk. arī: Pokrotniece K. Grēki un parādi – 
pamest vai piedot? (Ieskats latviešu senajās tēvreizēs). Baltistica, VIII priedas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 
2012, 111.–112. lpp.

2 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 47. lpp.
3 Augstkalns A. Pirmie latviešu teksti un grāmatas (...1530–1630...). – Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: Lu 

Latviešu valodas institūts, 2009, 322. lpp.
4 Arbusow L. Kirchliches Leben der Rigaschen Losträger im 15. Jahrhundert. Mit 2 Beilagen. Latvijas Universi-

tātes Raksti, VI, 1923, 185.–224. lpp.
5 Nosacīti un tradicionāli par senlatviešu ciltīm palaikam dēvējam latgaļus, kuršus, zemgaļus un sēļus; jāņem 

tomēr vērā, ka trīs pēdējie no minētajiem – kurši, zemgaļi un sēļi – daļēji iekļāvušies arī lietuviešu etnoģenēzē 
un lingvoģenēzē, tāpēc tikpat labi varētu tikt dēvēti arī par senlietuviešu ciltīm.

6 Beekes R. S. P. Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 
1995, p. 22.

7 endzelīns J. Baltu valodu skaņas un formas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1948, 7. lpp.
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pārspīlēšanu), tomēr šķiet, ka J. endzelīns nav grēkojis pret savu zinātnisko pārliecību. 
Jo ir labi zināms, ka baltu un slāvu valodas vieno samērā daudzas kopīgas izoglosas, kas 
pierāda tuvās lingvistiskās radniecības faktu, taču pat mūsu “vistuvākie radi” ir kaut 
kas cits, ārpusējs attiecībā pret mums, “radi” nav ar mums identificējami, un slāvu va
lodas nav identificējamas ar baltu valodām. Tāds, pretēji iepriekš citētajam R. Beikesa 
viedoklim, ir bijis J. endzelīna uzskats; saskaņā ar šo uzskatu lielais kopīgo izoglosu 
skaits skaidrojams ar ciešajiem kontaktiem starp baltu un slāvu valodām. J. endzelīna 
monogrāfijā “Latviešu valodas skaņas un formas”, kas publicēta Latvijas Republikas 
laikā, jau atrodam to pašu viedokli par slāviem kā vistuvākajiem radiem, taču to pa
pildina atruna: “Tomēr varbūt jau indoeirop. kopdzīves laikmetā baltu senči (valodas 
ziņā) atšķīrās no slāvu senčiem vismaz senā s izrunā.”8 Senākā – 1911. gadā publicētā 
pētījumā “Славяно-балтийские этюды” J. endzelīns, polemizēdams ar Antuānu 
Meijē (endzelīna tekstā Мелье), izsakās, ka, līdzīgi vairumam citu valodnieku [sic!], 
viņš (t.i., endzelīns) uzskatot baltu un slāvu kopības laikmetu ne tikai par iespējamu, 
bet arī par ļoti ticamu (правдоподобным).9 Savukārt A. Meijē uzsver, ka neviena no 
baltu un slāvu valodu kopīgajām iezīmēm un elementiem nevar pierādīt baltu un slāvu 
kopīgas pirmvalodas kādreizēju eksistenci, jo daļa no kopīgajiem valodas elementiem 
izveidojusies jau indoeiropiešu pirmvalodā, citi savukārt radušies abās valodu grupās 
paralēli, taču neatkarīgi vienai no otras.10 Terminu pirmvaloda šai sakarā gan nelieto arī 
J. endzelīns, pilnīgi nepārprotami norobežojoties no tā 1922. gadā vāciski publicētajā 
monogrāfijā par latviešu valodu: “No visiem [indoeiropiešu koka zariem. – O. B.] baltis
kais ir vis tuvāk radniecīgs ar slāvisko, taču diezin vai var tiem piedēvēt īpašu baltslāvu 
pirm valodu, ticamāks gan būtu ciešu savstarpēju kontaktu laikmets.”11 

  8 endzelīns J. Latviešu valodas skaņas un formas. Rīga: Latvijas Ūniversitāte, 1938, 9. lpp.
  9 Эндзелин Я. Славянобалтийские этюды. – endzelīns J. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 171. lpp.
10 Sk.: Боголюбова Н., Якубайтис Т. История разработки вопроса о балтославянских языковых 

отношениях. Rakstu krājums: veltījums akadēmiķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 
65 darba gadu atcerei. Atb. red. e. Sokols. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959, 353. lpp.; 
Meillet A. Les dialectes indo-européens. Paris, 1908.

11 endzelin J. Lettische Grammatik. Riga: A. Gulbis, 1922, 8. lpp.

1. att. Simona Grūnava tēvreize (Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu valodas 
institūts, 2009, 322. lpp.)



159

Arī mūsdienās vairums baltu valodnieku (un arheologu) skaidro baltu un slāvu 
valodu radniecības tuvību vismaz daļēji kā kontaktu (t.i., ne tikai kopīga mantojuma) 
rezultātu. Literatūra šai sakarā ir ļoti plaša, šoreiz pieminami tikai atsevišķi piemēri. Sa
skaņā ar Pjetro umberto dini apkopotajiem lietuviešu izcelsmes amerikāņu arheoloģes 
Marijas Gimbutienes uzskatiem “baltu un slāvu valodu ciešo lingvistisko radniecību var 
izskaidrot ar to, ka visai ilgu laika posmu cieši līdzās dzīvoja balti, kas bija apmetušies 
Pripetes baseinā, mūsdienu Baltkrievijā, un slāvi, kas aizņēma Volīnijas un Podolijas 
dienvidus un dņepras vidusteces baseinu uz dienvidiem no Kijevas.”12 Lietuviešu 
valodnieks Zigms Zinkevičs, noraidīdams baltslāvu pirmvalodas hipotēzi, uzskata, ka 
baltu un slāvu valodas cēlušās no indoeiropiešu pirmvalodas atšķirīgiem dialektiem,13 
jo ar baltslāvu pirmvalodas hipotēzi nesaskan ne tas, ka baltu valodu areālā jau ļoti 
sen vērojamas lielas savstarpējas atšķirības un sakari ar pirmsslāvu valodu izpaužas ne
vienādā veidā, ne arī tas, ka nav pārejas dialekta starp baltu un slāvu valodām; savukārt 
arheologi neesot atraduši tādu kultūru, kuru varētu saistīt ar (hipotētiskās) baltslāvu 
pirmvalodas runātājiem.14 

eksistē vēl vairākas hipotēzes par to, caur kādām pārejas stadijām izgājusi indo
eiropiešu pirmvalodas dialektu attīstība, līdz no tiem izveidojās austrumbaltu un 
rietumbaltu pirmvaloda. Saskaņā ar Vladimira Toporova koncepciju (starp tās vērā 
ņemamākajiem atbalstītājiem ir arī arheologs Valentīns Sedovs15) slāvu valodas izvei
dojušās no baltiska tipa pirmvalodas periferiāla dialekta, tātad būtībā slāvu pirmvaloda 
izveidojusies no baltu (vai rietumbaltu) pirmvalodas.16 eksistē arī viedoklis (to pārstāv, 
piemēram, horvātu indoeiropeists dalibors Brozovičs17), ka vienotas baltu pirmvalo
das nekad nav bijis un no indoeiropiešu pirmvalodas dialektiem uzreiz izveidojusies 
atsevišķa austrumbaltu un atsevišķa rietumbaltu pirmvaloda (piemēram, amerikāņu 
valodnieks Hārvijs Meijers gan baltslāvu, gan baltu pirmvalodu nosauc par mītiem18). 
šķiet, ka joprojām pilnīgi pamatots ir secinājums, kuru pirms vairāk nekā 60 gadiem 
formulējušas ņina Bogoļubova un Tamāra Jakubaite: “Svarīgāko baltu un slāvu lingvis
tiskajām attiecībām veltīto darbu apskats rāda, ka jautājums par šīm attiecībām paliek 
nenoskaidrots.”19

Tradicionālajā, klasiskajā senās Latvijas baltu cilšu uzskaitījumā tiek minētas četras 
jau nosauktās ciltis jeb tautības – latgaļi, zemgaļi, sēļi un kurši. Līdz ar to varētu arī 
teikt, ka latviešu valoda pirms latviešu valodas, pirmajā gadu tūkstotī pēc Kristus un 
otrā gadu tūkstoša sākumā, eksistējusi kā latgaļu valoda, zemgaļu valoda, sēļu valoda 
un kuršu valoda. Jāņem gan vērā, ka šīs cilšu valodas nebija tāds vienots un kompakts 
valodas fenomens kā mūsdienu normētās, standartizētās valodas, piemēram, latviešu 

12 dini P. u. Baltu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2000, 37. lpp.
13 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė. Vilnius: Mokslas, 1984, p. 135 (Lietuvių kalbos istorija, I).
14 Turpat, 134. lpp.
15 Sedovs V. Balti senatnē. 2. papild. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
16 Топоров В. Балтийские языки. Языки мира. Балтийские языки. Москва: Academia, 2006, с. 19–20. 
17 Viņa viedoklis tika formulēts referātā IX Starptautiskajā slāvistu kongresā Kijevā 1983. gada septembrī.
18 Mayer H. e. Two linguistic myths: BaltoSlavic and Common Baltic. Lituanus, vol. 27, no. 1, 1981, pp. 63–68.
19 Боголюбова Н., Якубайтис Т. История разработки вопроса о балтославянских языковых отношениях, 

375. lpp.
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literārā valoda. Cilšu valodas (gluži tāpat kā to priekšteči – dažāda līmeņa pirmvalodas, 
tostarp indoeiropiešu pirmvaloda) eksistēja kā dialektu kontinuums, t. i., “dialektu ko
pums, kas veido relatīvi vienotu valodas sistēmu, kaut gan teritoriāli attālākie dialekti 
var būt savstarpēji ļoti atšķirīgi”.20 Ne tikai pirmvalodu, bet arī cilšu valodu attālākie 
dialekti varēja būt savstarpēji visai atšķirīgi, tāpēc tradicionālie priekšstati par vienas 
vai otras cilšu valodas īpatnībām nebūtu interpretējami pārāk kategoriski.

Senlatviešu cilšu valodu vēsturē būtisks ir jautājums, vai tās veidojušās no latviešu 
pirmvalodas (ja šāda pirmvaloda vispār kādreiz ir eksistējusi) vai arī laika gaitā attīstīju
šās tieši no austrumbaltu resp. rietumbaltu pirmvalodas. Arī šajā jautājumā nav vienota 
uzskata, valodnieku vidū ir divi diametrāli pretēji viedokļi (šo viedokļu turpmākais 
atreferējums pamatojas uz Antona Breidaka doto analīzi,21 kura, šķiet, labi saskan ar 
mūsdienu valodniecības un arheoloģijas priekšstatiem par baltu senvēsturi). Vieni va
lodnieki tātad uzskata, ka visas latviešu valodas eksistences formas cēlušās no latviešu 
pirmvalodas. šīs hipotēzes autori bijuši baltu salīdzināmās valodniecības pamatlicēji 
Jānis endzelīns un Kazimiers Būga; saskaņā ar minēto hipotēzi, kura iekļau jas “kla
siskajā” radniecīgo valodu koka koncepcijā, no latviešu pirmvalodas tieši attīstījušies 

20 Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Atb. red. V. Skujiņa. Rīga: Valsts valodas aģentūra, Lu 
Latviešu valodas institūts, 2007, 89. lpp.

21 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība. Latvijas zemju robežas 
1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 26.–27. lpp.

2. att. Karte “Senākā jeb 
Romas dzelzs laikmeta 
(1.–5. gs.) arheoloģiskie 
pieminekļi Somijas dienvid
rietumos, Igaunijā, Latvijā 
un Ziemeļlietuvā: 1 – Baltijas 
jūras somiem raksturīgie ak
meņkrāvumu kapi; 2 – baltu 
cilšu uzkalniņkapi; 3 – baltu 
cilšu līdzenie kapi”  
(Tenisons ē. Arheologu 
domas par lībiešu izcelsmi. 
Lībieši: rakstu krājums. Sast. 
K. Boiko. Rīga: Zinātne, 1994, 
24. lpp., 3. att.)

1
2
3



161

3. att. Kazimiera 
Būgas sastādītā 
karte par baltu 
cilšu izvietojumu  
6. gadsimtā
(Būga K. Rinkti-
niai raštai, t. 3. 
Vilnius, 1961, 
ielīme)

4. att. Kazimiera 
Būgas sastādītā 
karte par baltu 
cilšu izvietojumu 
13. gs. sākumā 
(Būga K. Rinkti-
niai raštai, t. 3. 
Vilnius, 1961, 
ielīme)
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Kopš 3. un 4. att. redzamo karšu izveidošanas ir pagājis gandrīz gadsimts, mūsdienu zināšanas par baltu cilšu 
senvēsturi ne visur saskan ar K. Būgas priekšstatiem (sal. 2. un 5. att.), taču šīs kartes joprojām ir interesantas kā 
pirmais, uz valodniecības dotumiem un ģeniālu intuīciju balstītais, mēģinājums kartogrāfiski atspoguļot tik senas 
mūsu senču gaitas.
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mūsdienu latviešu valodas dialekti un izloksnes.22 Vēlāk J. endzelīns šo hipotēzi mo
dificējis; neatteikdamies no idejas par latviešu pirmvalodu, viņš atzinis arī senlatviešu 
cilšu valodu pastāvēšanu senatnē, uzskatot šīs valodas par starppakāpi starp latviešu 
pirmvalodu un mūsdienu latviešu valodas dialektiem un izlokšņu grupām.23 Hipotēzi 
par latviešu pirmvalodu 20. gs. 30. gados atbalstījis Pēteris šmits.24 Marta Rudzīte, no 
vienas puses, atzīst seno baltu cilšu valodu lomu latviešu valodas izveidē (“Tagadējā 
latviešu valoda [..] ir radusies, saplūstot kopā valodām, kādās runājušas no vēstures 
avotiem zināmas baltu ciltis – latgaļi jeb latvieši, sēļi, zemgaļi, kā arī kurši, kam sava va
loda bijusi vēl 16. gs.”25), tomēr norāda, ka citētajā darbā jautājumā par latviešu valodas 
izveidi paturēta J. endzelīna koncepcija,26 tātad – tiek atbalstīta hipotēze par latviešu 
pirmvalodu. 

Savukārt pret minēto hipotēzi 20. gs. 30. gados iestājušies ernests Blese27 un Juris 
Plāķis,28 bet 70. un 80. gados – Antons Breidaks. Pēc A. Breidaka domām, kaut arī 
eksistē zināms skaits izoglosu, kas apvieno senlatviešu cilšu valodas, tomēr, pamato
joties tikai uz šīm izoglosām, vēl nevar postulēt latviešu pirmvalodu. “Augšzemnieku 
dialekta latgaliskās un sēliskās izloksnes stipri atšķiras no lejzemnieku izloksnēm. 
Latgaliskajām un sēliskajām izloksnēm salīdzinājumā ar zemgaliskajām un Vidzemes 
vidus izlok snēm, kas ir latviešu literārās valodas pamatā, ir pavisam cita fonētiskā un 
fonoloģiskā sistēma. [..] daudzas latgalisko un sēlisko izlokšņu īpatnības no tā sauktās 
latviešu pirmvalodas [..] vispār nav iespējams atvasināt.”29

Jāatzīst, ka arī diskusija par vienas vai otras senās baltu cilšu valodas (it sevišķi 
kuršu un zemgaļu valodas) piederību pie austrumbaltu vai rietumbaltu valodām, kura 
pēdējo 50 gadu laikā baltistikā norisinājusies samērā aktīvi, lielā mērā zaudētu jēgu, ja 
šīs valodas apriori uzskatītu par latviešu pirmvalodas mantiniecēm (ja vien pretēji līdz
šinējam it kā aksiomātiskajam uzskatam par mūsu valodas piederību pie austrumbaltu 
valodām arī latviešu valoda netiktu atzīta par rietumbaltu (ziemeļrietumbaltu) valodu, 
kā to piedāvā jau citētais amerikāņu valodnieks H. Meijers30).

Ieskatoties nesenākās publikācijās, šķiet, relatīvi pilnīgākais apskats par katru 
no četrām minētajām senās Latvijas baltu cilšu valodām atrodams Vladimira Topo
rova dotajā mirušo baltu valodu apskatā (tajā gan nav iekļauta latgaļu valoda),31 kā 
arī divos izdevumos lietuviešu valodā: populārzinātniskāks – Jona Kabelkas grāmatā 

22 endzelīns J. Par inflantiešiem un viņu izloksni. – endzelīns J. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 561. lpp.; 
Būga K. Lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai. – Būga K. Rinktiniai 
raštai, t. 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, p. 102.

23 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 5.–9. lpp.
24 šmits P. Valodas liecības par senajiem baltiem. Latvieši, 1. d. 2. revidēts iespiedums. Rīga: Valters un Rapa, 

1936, 71.–72. lpp.
25 Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1993, 4. lpp.
26 Turpat, 5. lpp.
27 Blese e. Latviešu valodas attīstības posmi. Latvieši, 1. d. 2. revidēts iespiedums. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 

54. lpp.
28 Plāķis J. Baltu tautas un ciltis. Latvieši, 1. d. 2. revidēts iespiedums. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 46.–49. lpp.
29 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 26. lpp.
30 Mayer H. e. West Baltic Latvian / east Baltic Lithuanian. Lituanus, vol. 39, no. 3, 1993, pp. 57–62.
31 Топоров В. Балтийские языки, с. 21–35.
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“Ievads baltu filoloģijā”,32 analītiskāks – Zigma Zinkeviča vairāksējumu pētījuma 
“Lietuviešu valodas izcelšanās” pirmajā sējumā;33 šajās publikācijās arī var atrast 
detalizētāku informāciju gan par minēto cilšu dzīvesvietām, gan par šo cilšu valodu 
rekonstruētajām (galvenokārt fonētiskajām un leksiskajām) īpatnībām. Latviešu valodā 
senlatviešu cilšu valodu apzinātās īpatnības raksturojis jau J. endzelīns,34 pilnīgāku 
un mūsdienīgāku šo valodu īpatnību sistematizētu uzskaitījumu devis A. Breidaks,35 
latviskā tulkojumā pieejams arī P. u. dini rūpīgais līdzšinējo pētījumu apkopojums;36 
savukārt samērā lakonisks pārskats trijās valodās (latviešu, lietuviešu, angļu), kurš īpaši 
vērtīgs ar atsaucēm uz visjaunākajiem pētījumiem, atrodams “Baltu valodu atlanta”  
prospektā.37

No visām senlatviešu cilšu valodām relatīvi nesenāk – vēl 16. gadsimtā – acīmre
dzot tikusi runāta kuršu valoda, kuru – kā no citām vietējām valodām atšķirīgu– atzīmē  

32 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 63–107.
33 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė, p. 341–377.
34 Piem.: endzelīns J. Ievads baltu filoloģijā. Rīga: universitātes grāmatu apgāds, 1945, 44.–50. lpp.
35 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d. – Breidaks A. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: Lu Latviešu valodas 

institūts, 2007, 567.–601. lpp.
36 dini P. u. Baltu valodas, 239.–240., 257.–259., 262.–264. lpp.
37 Mikulėnienė d., Stafecka A. dzīvās un mirušās baltu valodas. Baltu valodu atlants. Prospekts. Sast. d. Mi

kulėnienė, A. Stafecka. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts; Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009,  
15.–24. lpp.

5. att. ēvalda Mugurēviča 
sastādītā karte “12. gs. 
Senlatvijā dzīvojušās 
tautas”: 1 – tagadējā Lat
vijas robeža; 2 – etniski 
jaukts apgabals; 3 – tautu 
apdzīvoto zemju robežas; 
4 – vendu apdzīvotā 
zeme (Mugurēvičs ē. 
Novadu veidošanās 
un to robežas Latvijas 
teritorijā (12. gs.–16. gs. 
vidus). Latvijas zemju 
robežas 1000 gados. Sast. 
A. Caune. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 
1999, 54. lpp., 6. att.)
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vairāki 15.–16. gs. autori, piemēram, franču (pēc citiem avotiem – flāmu38) bruņinieks, 
ceļotājs un diplomāts Žilbērs de Lanuā, kurš Livonijai cauri braucis 1412. gadā39 (dau
dzos sekundāros avotos šis ceļojums tiek datēts ar 1413.–1414. gadu40) un savā ceļo
juma aprakstā piemin gan kuršu, gan arī zemgaļu, lībiešu un latviešu valodu: “No Līvas 
Kurzemē devos uz Rīgu Vidzemē cauri daudzām pilsētām, pilīm un armijas daļām, 
kas pieder Livonijas valdniekiem. Vispirms caur Gurbin [Grobiņu? – O. B.], kas ir pils, 
tad caur Kuldīgu, kas ir nocietināta pilsēta, caur Cando [Kandavas? – O. B.] pili un 
daudzām citām pilsētām un pilīm Kurzemē un Sammette, kas pieder Livonijai; ceļoju 
caur daudzām zemgaļu, kuršu un līvu pilsētiņām, kam katram sava valoda par sevi.”41 
Ka kurši runājuši savu, citiem vietējiem iedzīvotājiem nesaprotamu valodu, liecina arī 
vēl 16. gs. beigu autori, piemēram, hronists Baltazars Rusovs (1584).42 Savukārt 17. gs. 
autori jau raksta, ka kurši runājot latviski, Kurzemes superintendents Pauls einhorns 
savā “Latvijas vēsturē” (Historia Lettica) 1649. gadā izsakās, ka kuršu un latviešu va
loda esot viena un tā pati valoda (“.. ist die Curische und Lettische eine Sprache”43). 
Tiesa, šāds apgalvojums varētu atspoguļot arī to, ka, piemēram, 16. gs. dokumentos, 
kā šķiet, par kuršu valodu dažkārt dēvēta tolaik Kurzemē runātā latviešu valodas  
varietāte.

Kuršu valodai vienīgajai no senlatviešu cilšu valodām veltīta atsevišķa mono
grāfija – Valentīna Kiparska “Die Kurenfrage”44 (“Kuršu jautājums”). Kaut arī uz 
agro viduslaiku Baltijas vēstures fona kuršiem ir bijusi diezgan ievērojama loma (kā 
pirmo liecību par kuršiem vēstures avotos parasti norāda 9. gs. Brēmenes un Ham
burgas arhibīskapa Rimberta sarakstīto sava priekšgājēja un skolotāja Ansgara dzīves 
aprakstu “Vita Anskarii”, kur kurši pieminēti saistībā ar Ansgara misionāra darbību 
Skandināvijā, tomēr Marija Gimbutiene pamanījusi kuršu – Cori, Chori – pieminē
jumu jau 7. gs. tekstā45), taču jautājums par kuršu etnolingvistisko piederību zinātnē 
ilgi bijis diskutējams.46 Galvenais “kuršu jautājums” savulaik saistījies ar to, vai vēs
tures avotos minētie kurši bijuši balti vai somugri, un būtisku ieguldījumu kuršu 
baltiskuma pierādīšanā devušas vairākas J. endzelīna publikācijas47 20. gs. otrajā gadu  
desmitā. 

38 Sk., piem.: Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart 
und im 13. Jahrhundert. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892, S. 129.

39 Lannoy G. de. Voyages et ambassades. Mons: Typographie d’em. Hoyois, 1840, p. 11–31.
40 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, p. 68; Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der letti-

schen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert, S. 130–132.
41 Lannoy G. de. Voyages et ambassades, p. 17; Ilgas Jansones tulkojums no franču valodas.
42 Sk.: Rusovs B. Livonijas kronika. Tulk. e. Veispals. Rīga: Valters un Rapa, 1926.
43 einhorn P. Historia Lettica. das ist Beschreibung der Lettischen Nation. [dorpat, 1649]. Scriptores rerum 

Livonicarum, Bd. II. Riga und Leipzig, 1848, S. 580.
44 Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1939.
45 Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 1994, 

15. lpp.
46 Sk., piem.: Bušs o. Kuršu valoda mūsdienu zinātnes skatījumā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 2, 

1985, 65.–71. lpp.
47 endzelīns J. Ventas vārds un kūru tautība. – endzelīns J. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 357.–359. lpp.; 

endzelīns J. Über die Nazionalität un Sprache der Kuren. – Turpat, 440.–453. lpp.; endzelīns J. Par seno kursu 
(jeb kuršu) tautību un valodu. – Turpat, 454.–465. lpp.
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Tomēr neskaidrību kuršu un viņu valodas sakarā joprojām netrūkst. Varbūt relatīvi 
vienkāršāks ir jautājums par to, kāda ir vēstures avotos minēto kuršu etniskā un valo
diskā piederība. Ka ne visi šie kurši runāja kuršu valodu, to varam gluži labi iedomāties 
jau apriori, taču, arī ņemot vērā vēstures datus un arheoloģijas liecības, ir labi zināms, 
ka senās Kursas iedzīvotāju sastāvs nav bijis etniski viendabīgs. To, kādas iedzīvotāju 
grupas 13.–14. gs. vēstures avotos sauktas par kuršiem, 1935. gadā samērā precīzi for
mulējis arheologs eduards šturms. Viņš izdala trīs šādas grupas: 1) īstie kurši, baltu 
cilts; 2) pārkuršotie lībieši: 3) īstie Kurzemes lībieši, kas bijuši politiski atkarīgi no kur
šiem.48 Acīmredzot pamatvilcienos šādu formulējumu var uzskatīt par ļoti ticamu; par 
lībiešu lielo īpatsvaru senajā Kursā varētu liecināt arī tas, ka paši kurši skandināvu un 
vācu avotos saukti somugrizētas formas vārdā, t.i., vārdā ar celmu kur.49

48 šturms e. die Vorgeschichtlichen Probleme des Kurenlandes. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Ge schichte 
und Altertumskunde zu Riga. Riga, 1935, S. 9–21.

49 Par kuršu etnonīma leksiskā celma variantiem sk., piem.: dini P. u. Baltu valodas, 237. lpp.

6. att. Žilbēra de Lanuā 15. gs. ceļojumu apraksta 1840. gada iespieduma titullapa un lappuse, kurā minēts, 
ka zemgaļiem, kuršiem un lībiešiem ir katram sava valoda
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Taču sarežģītāks un joprojām diskutējams ir jautājums par kuršu valodas vietu 
starp baltu valodām. Jau 1912. gadā J. endzelīns formulēja tēzi, ka kurši runājuši pār
ejas dialektu starp latviešu un leišu valodu.50 šis formulējums atkārtojas arī vēlākās 
J. endzelīna publikācijās un ir it bieži izmantots arī 20. gs. pēdējā ceturkšņa valodnieku 
publikācijās.51 Taču, kā raksta J. endzelīns, “mēs zinām tikai mazu drusciņu no kuršu 
valodas fonētikas, leksikas un piedēkļiem, bet kuršu deklinācija un konjugācija mums 
paliek pilnīgi sveša”.52 Tātad reāli iespējams apgalvot tikai to, ka starp latviešu un leišu 
valodu ir šī “mazā drusciņa” no kuršu valodas. Tāpēc vienmēr jāpatur prātā, ka šajā 
sastatījumā figurē atšķirīga veida objekti: no vienas puses, divas zinātniskai izpētei 
pilnībā pieejamas mūsdienu valodas un, no otras puses, tas mazumiņš, kas mums zi
nāms par zudušu valodu, kura nav atstājusi droši identificējamus rakstu pieminekļus. 
Ja to neaizmirstam, tad minēto sastatījumu varētu lietot kā tēlainu izteiksmes veidu, 
kas patiesībā nozīmē tikai to, ka viena neliela daļa kuršu valodas elementu saskan ar 
lietuviešu valodu, otra neliela daļa – ar latviešu valodu, bet vislielākā daļa mums vispār 
nav zināma. Ja turpretim šādā sastatījumā – kuršu valoda starp latviešu un leišu va
lodu – it kā iesaistām kuršu valodu kā veselumu, tad minētais formulējums neizbēgami 
jāatzīst par tikai hipotētisku, jo tādas – tikai hipotētiskas – ir mūsu zināšanas par kuršu 
valodu. Ne velti J. endzelīns, kaut arī, kā liekas, būdams pārliecināts par šīs hipotēzes 
pamatotību, tomēr parasti neaizmirst piemetināt “laikam”, “it kā”, “tā kā” vai kādu citu 
vārdiņu kategorisma mīkstināšanai.

šāds novietojums – starp latviešu un leišu valodu – it kā gluži automātiski liek uz
skatīt kuršu valodu par austrumbaltu valodu, un šāds viedoklis ilgu laiku baltistikā bijis 
valdošais. K. Būga pirmais ir parādījis, ka vismaz ar dažām savām īpatnībām kuršu va
loda ir vistuvāk prūšu (tātad rietumbaltu) valodai,53 tomēr austrumbaltu tautu uzskai
tījumā iekļauj arī kuršus.54 Cik zināms, pirmais valodnieks, kurš konsekventi aizstāvējis 
viedokli par kuršu rietumbaltiskumu, bijis ernests Blese (daži vēsturnieki un arheologi 
pie domas par kuršu rietumbaltiskumu bija nonākuši jau agrāk55). Pamatojoties uz an
troponīmiskajām paralēlēm starp kuršiem un prūšiem, kā arī uz citu valodnieku kon
statētajām kuršu un prūšu valodas kopīgajām īpatnībām un uz arheoloģijas dotumiem, 
e. Blese secina: “Senā kuršu valoda [..] bijusi vistuvākā seno prūšu valodai.”56 Kurši 
“savos pamatos jāatzīst par rietumu baltu cilti līdzīgi senajiem prūšiem”.57 Kaut gan 
J. endzelīns ļoti asi kritizēja šādu kuršu jautājuma traktējumu,58 e. Blese arī turpmāk 

50 endzelīns J. Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu, 456. lpp.
51 Piem.: Zinkevičius Z. Kalbotyros pradmenys. Kaunas: šviesa, 1980, p. 38; urbutis V. Baltų etimologijos etiudai. 

Vilnius: Mokslas, 1981, p. 135.
52 endzelīns J. [Rec. par] die Kurenfrage von V. Kiparsky. Helsinki, 1939. – endzelīns J. Darbu izlase, 3. sēj. 2. d. 

Rīga: Zinātne, 1980, 554. lpp.
53 Būga K. Lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai, p. 171–172.
54 Turpat, 236. lpp.
55 Sk.: Bušs o. Kuršu valoda mūsdienu zinātnes skatījumā, 68. lpp.
56 Blese e. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie personu vārdi un uzvārdi. (13.–16. g.s.). Rīga: 

ģenerālkomisijā pie A. Gulbja, 1929, 153. lpp.
57 Turpat, 154. lpp.
58 endzelīns J. [Rec. par] e. Blese. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie personu vārdi un 

uzvārdi. Rīga, 1929. – endzelīns J. Darbu izlase, 3. sēj. 2. d. Rīga: Zinātne, 1980, 509.–510. lpp.



167

savus uzskatus nemainīja.59 20. gs. 60. gados domu par kuršu valodas rietum baltis  
kumu kādā zinātniskā referātā aizstāvējusi Vallija dambe;60 referāta tēzēs diemžēl šī 
ideja neatspoguļojas (bet izvērsta publikācija par šo tēmu acīmredzot tā arī nav sagata
vota), toties teikts: “Nav pietiekama pamata tradicionālajam baltu dalījumam austrum
baltos un rietumbaltos un tam, ka par rietumbaltiem tiktu uzskatīti tikai senprūši.”61 
Baltistikas attīstība nākamajā pusgadsimtā visai pārliecinoši rāda, ka šis V. dambes 
secinājums acīmredzot ir pamatots.

1982. gadā Viļņā izdotajā J. Kabelkas “Baltu filoloģijas ievadā” autors kuršus 
vispirms min starp austrumbaltiem un tikai turpinājumā piebilst, ka, pēc V. Mažuļa 
domām, kurši sākotnēji bijuši rietumbalti un tikai vēlāk (apmēram no 1. gadu tūkstoša 
otrās puses) viņu valoda sākusi tuvoties austrumbaltu idiomām.62 V. Mažuļa argumen
tācija pamatojas uz to, ka starp (lietojot viņa terminoloģiju) dienvidu rietumbaltiem 
(prūšiem un jātvingiem) un ziemeļu rietumbaltiem (kuršiem) pat vēl 13.–14. gs. nav 
bijis būtisku fonētisku atšķirību (izņemot kuršu c, dz priekšējās rindas patskaņu priekšā 
tur, kur prūšiem k, g, bet šī atšķirība nevarot būt sena). To, ka šī ir vienīgā fonētiskā 
izoglosa, kas šķir kuršus no prūšiem, atzīmējis arī J. endzelīns63 (jāpiebilst, ka, spriežot 
pēc Kursas vietvārdiem, šī izoglosa, kaut arī tiek uzskatīta par vienu no kuršu valodas 
raksturīgākajām pazīmēm, varētu tomēr nebūt aptvērusi visas kuršu valodas izloksnes). 
Pēc V. Mažuļa domām, sevišķi skaidri to, ka kuršu valoda ir bijusi prūšu valodas tuvākā 
radiniece, rādot daudzās ekskluzīvās (t.i., tikai kuršu un prūšu valodā pārstāvētās) lek
siskās paralēles.64

No kuršu valodas iezīmēm, kas atšķir to no latviešu valodas (bet vieno ar prūšu 
un lietuviešu valodu), visbiežāk pieminētā un vislabāk apzinātā ir tautosillabiskā 
n saglabāšanās skaņu savienojumos an, en, in, un (kas latviešu valodā pār
veidojušies attiecīgi par uo, ie, ī, ū),65 sal., piemēram, leksiskos kuronismus 
dzintars, menca, vietvārdus Sventāja, Landze.66 Tomēr Kursā pierakstīti arī daudzi 
tādi vietvārdi, kas savulaik ļāvuši Jurim Plāķim apšaubīt pat šo “visklasiskāko” no it 
kā zināmajām kuršu valodas īpatnībām.67 Tiesa, starp vietvārdiem (galvenokārt māj
vārdiem), ko J. Plāķis izmanto savā argumentācijā, acīmredzot ir samērā daudz relatīvi 
jaunu, ar kuršu valodas mantojumu nesaistītu vārdu, tomēr jāatzīst, ka toponīmijas 
liecības par senlatviešu cilšu valodām, tostarp par kuršu valodu, patiešām mēdz būt 

59 Blese e. Senprūšu valoda. Latviešu konversācijas vārdnīca, 19. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1939, 38204. sl.
60 Referāts “О некоторых различиях латышского и литовского языков”, nolasīts baltu valodu vēstures jautā

jumiem veltītā konferencē Viļņas Valsts universitātē 1964. g. 27. novembrī. 
61 dambe V. О некоторых различиях латышского и литовского языков. – dambe V. Darbu izlase. Rīga: Lu 

Latviešu valodas institūts, 2012, 390. lpp.
62 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, p. 8.
63 endzelīns J. [Rec. par] die Kurenfrage von V. Kiparsky, 558. lpp.
64 Mažiulis V. Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais. Iš lietuvių etno genezės. 

Vilnius: Mokslas, 1981, p. 6.
65 endzelīns J. Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu, 460.–464. lpp. (ar daudziem vietvārdu un sugas 

vārdu piemēriem).
66 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 582. lpp.
67 Plāķis J. Vai tautosillabiskais voc. + N (+ Cons.) savienojums ir kuršu valodas iezīme? Latvijas Universitātes 

Raksti, 17. sēj. Rīga, 1928, 63.–100. lpp.
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pretrunīgas, tāpēc uz šīm liecībām balstītie kategoriskie apgalvojumi var neizturēt laika  
pārbaudi.

No fonētiskajām īpatnībām, kas šķir kuršu valodu no latviešu valodas, viena no 
būtiskākajām ir (ar senprūšu valodu un lietuviešu valodas žemaišu izloksni kopīgā) 
celma beigu līdzskaņu savienojumu *tj, *dj pārveidošanās par palatalizētiem (resp., 
mīkstinātajiem) t’, d’, kas vēlāk bijušās Kursas vietvārdu latviskajā formā pārvērtušies 
par palatālajiem (resp., mīkstajiem) ķ, ģ. To redzam tādos vietvārdos kā, piemēram, 
Lipaiķi, tadaiķi, Apriķi (sal. senos dokumentos fiksētās formas, kam pamatā vietvārdu 
kursiskie varianti: Lippayten, todayten, Apretten).68

Vēl mazliet mazāk nekā par kuršu valodu mēs zinām par zemgaļu valodu; ci
tiem vārdiem sakot, mūsu zināšanas par zemgaļu valodu ir vēl hipotētiskākas. Kaut 
gan Zemgale un zemgaļi (dažādos rakstījuma variantos) vēstures avotos pieminēti 
itin plašā hronoloģiskā amplitūdā, proti, no 9. gadsimta (tiesa, avots, dāņu hronika 
“Annales Ryenses”, tiek uzskatīts par nedrošu;69 noteiktas ziņas par zemgaļiem ir no 
11. gs. skandināvu rūnu akmeņiem70) līdz 15. gadsimtam (pēdējā zināmākā liecība par 
zemgaļu valodas eksistenci ir jau minētās Žilbēra de Lanuā ceļojuma piezīmes), taču 
par zemgaļu valodu varam spriest tikai no senajiem īpašvārdiem (rakstu pieminekļos 
zemgaļu īpašvārdu saglabājies mazāk nekā kuršu vietvārdu un personvārdu) un dažām 
latviešu un lietuviešu valodas izlokšņu īpatnībām, kuras fiksētas zemgaļu kādreiz apdzī
votajā teritorijā. Apzināto ar zemgaļu valodu saistīto lingvistisko faktu tātad nav daudz, 
turklāt tie dažkārt ir visai pretrunīgi (tas pats gan jāsaka arī par citu senlatviešu cilšu 
valodu faktiem), tāpēc arī zemgaļu valodas vietu starp baltu valodām pētnieki traktē at
šķirīgi. A. Bīlenšteins uzskatījis zemgaļu valodu par latviešu valodas izloksni,71 savukārt 
vairums mūsdienu pētnieku (kā raksta Z. Zinkevičs) zemgaļu valodu traktē kā atse
višķu austrumbaltu valodu, kura, pēc vienu valodnieku domām, bijusi tuvāka latviešu 
valodai, pēc citu uzskata – lietuviešu valodai. Nedaudz modificējot šo formulējumu, 
Z. Zinkevičs raksta, ka zemgaļu valoda ar dažām savām īpatnībām bijusi tuvāka latviešu 
valodai, ar citām – lietuviešu valodai, ar vēl citām – rietumbaltu valodām72 (tomēr ne 
visi baltisti piekristu arī tik nekategoriskam formulējumam). Minētais lietuviešu valod
nieks arī uzskata, ka zemgaļu valoda bijusi visarhaiskākā no visām Livonijas baltu cilšu  
valodām.73

Laikam gan vispazīstamākā no zemgaļu valodai piedēvētajām īpatnībām ir 
anaptikse, t.i., īsa patskaņa iespraudums aiz tautosillabiskā skaņu savienojuma ar 
r vai (retāk) l, piemēram, zirags ‘zirgs’, varana ‘vārna’, vilaks ‘vilks’, sal. arī kādā 
1271. gada dokumentā rakstīto tagadējās Tērvetes nosaukumu terevethene.74 Anap

68 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 582. lpp.
69 Vēsturnieka arheologa Andreja Vaska konsultācija.
70 Par zemgaļu vārdu skandināvu rūnu akmeņos sk.: Butkus A. Žiemgalos vardas skandinavų runomis. Baltis-

tica, XXIX (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994, p. 86–90.
71 Sk.: Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė, I, p. 355.
72 Turpat, 356. lpp.
73 Zinkevičius Z. Par latviešu valodas cilmi. – Zinkevičius Z. Rinktiniai straipsniai, I. Vilnius: Lietuvių katalikų 

akademija, 2002, p. 135.
74 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 583. lpp.
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tikse vai tās pēdas saglabājušās daļā no mūsdienu vidus dialekta zemgaliskajām iz
loksnēm, un attiecīgo izlokšņu grupu parasti tā arī sauc – “zemgaliskās izloksnes ar  
anaptiksi”,75 tās aizņem zemgalisko izlokšņu areāla lielāko daļu. Tomēr paplatu joslu 
minētā areāla ziemeļos un austrumos veido izloksnes, kurās anaptikse  nav pamanīta. 
Iespējams, ka šajās – no zemgaļu valodas un tās mantojuma viedokļa periferiālajās – 
izloksnēs kaut kāda iemesla dēļ (piemēram, cilšu valodu vai dialektu kontaktu ietekmē) 
anaptikse izzudusi straujāk (kaut gan parasti tieši valodas areāla perifērijā labāk sa
glabājas arhaismi). Ticamāk gan šķiet, ka arī anaptikse varētu būt bijusi viena no tām 
zemgaļu valodas īpatnībām, kas, kaut arī ļoti raksturīga, tomēr jau šīs valodas “ziedu 
laikos” neaptvēra visu zemgaļu apdzīvoto teritoriju.

Arī par dažām citām zemgaļu valodas īpatnībām, kuras parasti piemin, raksturojot 
baltu cilšu valodas, baltistu starpā nav vienprātības. Tā, piemēram, tradicionāli tika (un 
tiek) uzskatīts, ka zemgaļu valodā senākie tautosillabiskie savienojumi ar n, resp., an, 
en, in, un pārvērtušies par divskaņiem uo, ie un garajiem patskaņiem ī, ū; šī uzskata 
pamatojumam tiek minēta, piemēram, vairāku Zemgales vietvārdu rakstība 13.–14. gs. 
dokumentos latīņu un viduslejasvācu valodā: Mytowe, Mithovia, Mitowe, Mitovia 
‘Jelgava’, sal. liet. Mintaujà ‘t.p.’, Slok, sal. liet. slánka ‘sloka’. Savukārt aukslējeņi k’ un 
g’ priekšējās rindas patskaņu priekšā pārvērtušies par afrikātām c resp. dz, sal. senā 
dokumentā Autzis, mūsdienu Auce.76 Tātad abi minētie fonētiskie procesi bijuši analogi 
tiem, kuru rezultāti redzami mūsdienu latviešu kopvalodā.

Taču, kā jau tikko minēts, eksistē arī atšķirīgs viedoklis. Pēdējā pusgadsimta 
laikā nozīmīgākos novatoriskos impulsus zemgaļu valodas izpētē un traktējumā 
ir devuši latviešu onomaste Vallija dambe un lietuviešu baltists Vītauts Mažulis. 
un V. dambe, pamatojoties uz Zemgales vietvārdu un jo īpaši Blīdienes pagasta 
vietvārdu izpēti, secinājusi, ka zemgaļiem, “tāpat kā lietuvjiem un senprūšiem, bet 
pretstatā latviešiem un kuršiem, liekas k’ un g’ vietā bijis ķ un ģ gaidāmā c un dz vietā”, 
kā arī “zemgaļiem, gluži tāpat kā lietuvjiem, senprūšiem un kuršiem, bet pretstatā 
latviešiem laikam bijis saglabājies tautosillabiskais -n”.77 Abi šie secinājumi ir ļoti 
nozīmīgi, spriežot par zemgaļu valodas vietu starp austrumbaltu vai rietumbaltu va
lodām, kaut arī paši par sevi nekādu skaidru atbildi uz problēmjautājumiem nedod, 
vienīgi rāda, ka eventuālā atbilde nav pašsaprotama. Savukārt V. Mažulis uzskatīja 
(referēdams par to 1980. gada baltistu kongresā, ko tolaik gan oficiāli sauca vēl par 
“vissavienības konferenci”), ka ir pietiekams pamats runāt ne tikai par kuršu, bet 
arī zemgaļu rietumbaltiskumu; referāta tēzēs nepārprotami par rietumbaltu valodu  

75 šo izlokšņu uzskaitījumu sk., piem.: dambe V. Zemgalisko izlokšņu intonācijas. – dambe V. Darbu izlase. 
Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2012, 372. lpp.; vienu no jaunākajiem kartografējumiem: Baltu valodu 
atlants. Prospekts. Sast. d. Mikulėnienė, A. Stafecka. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts; Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2009, 137. lpp.

76 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 583.–584. lpp.
77 dambe V. Blīdienes vietvārdi kā pagātnes liecinieki. – dambe V. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu valodas 

institūts, 2012, 69. lpp.; plašāku V. dambes sniegtu zemgaļu valodas īpatnību raksturojumu sk.: dambe V. 
Исследования по вопросам топонимики Латвийской ССР. – dambe V. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu 
valodas institūts, 2012, 102.–111. lpp.
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uzskatīta kuršu valoda, bet zemgaļu – un arī sēļu – valoda raksturota kā kuršu valodas  
tuvākā radiniece.78

Viedokļu pretējībai saistībā ar zemgaļu valodas fonētiskās sistēmas īpatnībām 
iespē jami divi galvenie skaidrojumi. Pirmkārt, varētu būt, ka daži valodnieku analizētie 
Zemgales vietvārdi (vai latviešu valodas zemgalisko izlokšņu īpatnības) patiesībā nemaz 
neatspoguļo zemgaļu valodas iezīmes, ka šiem vietvārdiem (vai izlokšņu īpatnībām) ir 
cita, valodas ziņā nezemgaliska cilme. otrkārt, un vairumā gadījumu visticamāk, šķiet, 
ka valodnieku domstarpības atspoguļo zemgaļu valodas reālo neviendabību – gan 
areālo, dialektālo, gan arī hronoloģisko (zemgaļu valoda varētu būt eksistējusi vairāk 
nekā pustūkstoti gadu, un šādā laikposmā jebkurā valodā – un it sevišķi jau bezrakstu 
valodā – var norisināties itin nozīmīgas pārmaiņas).

Vēl mazāk drošu (un ne tik drošu) ziņu mūsu rīcībā ir par sēļu valodu un etnosu. 
Hipotētiski sēļi gan varētu būt vissenāk pieminētie no  baltu ciltīm: kādā 3. vai 4. gs. 
romiešu kartē (tās kopijas gan saglabājušās tikai no 10.–12. gs.) iezīmēta upe Fluvius 
Sellianus (tātad – Sēļu upe), kas ietek Baltijas jūrā; ir izteikti minējumi, ka ar to varētu 
būt domāta daugava (taču tie patiešām ir tikai minējumi).79 Ar to labi saskan arheologa 
eduarda šturma hipotēze, ka sēļi bijuši Austrumvidzemes un Austrumzemgales senā
kie baltiskie iedzīvotāji (1.–6. gs., pirms latgaļiem).80 Taču sēļi jau agri (pirms 14. gs.) 
savas teritorijas dienviddaļā saplūduši ar lietuviešiem, savukārt ziemeļdaļā ne vēlāk par 
14. gs. asimilējušies ar latgaļiem;81 kā raksta Aļģirds Sabaļausks, jādomā, ka 14. gs. vidū 
neviens vairs sēļu valodā nav runājis.82 Tā kā saglabājušos sēļu valodas pēdu ir visai 
nedaudz, pētnieku viedokļi par sēļu valodas raksturu ir stipri atšķirīgi. K. Būga, kurš 
varbūt visvairāk pētījis liecības par sēļu valodu (viņš pats cēlies no tā Lietuvas novada, 
kur senatnē dzīvojuši sēļi), uzskatīja, ka sēļu valoda bijusi tuva kuršu valodai. Viņš 
raksta, ka sēļi un kurši piederējuši pie vienas tautības un par to liecinot vesela virkne 
valodas faktu,83 piemēram, vietvārdu vienādība. ņemot vērā visus tos toponīmijas un 
izlokšņu faktus, kas Sēlijā savākti pēc citētās publikācijas84 un liecina par sēļu idiomas 
savdabību, K. Būgas apgalvojums laikam tomēr jāatzīst par pārāk kategorisku. Savukārt 
J. endzelīns šajā gadījumā K. Būgam nepiekrita, uzskatīdams, ka starp sēļu un kuršu va
lodu nav vispār nekādu ekskluzīvu kopību: “Kas pazīst Kursas un Sēlijas izloksnes, tas 
zina, ka starpība starp tām ir ļoti liela, un nav laikam tām pavisam tādu īpatnību, kas tās 
tagad nošķirtu no citām latviešu izloksnēm.”85 Savukārt V. Mažulis, kā jau minēts, jaunā 

78 Mažiulis V. Baltų kalbų giminystės santykiai. IV Vissavienības baltistu konference. 1980. g. 23.–25. septembrī. 
Referātu tēzes. Rīga: Zinātne, 1980, 55. lpp.

79 Sabaliauskas A. Mes baltai. Kaunas: šviesa, 1986, p. 97.
80 šturms e. Sēļi. Latviešu konversācijas vārdnīca, 19. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1939, 38065. sl.
81 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė, I, p. 359.
82 Sabaliauskas A. Mes baltai, p. 97.
83 Būga K. Lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai, p. 282.
84 Sk., piem.: Ancītis K. Aknīstes izloksne. Rīga: Zinātne, 1977; Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes, I. Rīga: Zi

nātne, 1985; Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes, II. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1999; Indāne I. Dignājas 
izloksne. Rīga: Zinātne, 1986; Kušķis J. dažas sēļu valodas vokālisma īpatnības pēc mūsdienu latviešu valodas 
sēlisko izlokšņu materiāliem. Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 60. sēj., 9. A laid. Latviešu valodas 
apcerējumi. Rīga, 1967, 9.–20. lpp.

85 endzelīns J. [Rec. par] K. Būga. Lietuvių kalbos žodynas. I sąsiuvinis. Kaunas, 1924. – endzelīns J. Darbu 
izlase, 3. sēj. 1. d. Rīga: Zinātne, 1979, 662. lpp.
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vēsturiskās valodniecības attīstības lokā atkal tuvojas K. Būgas viedoklim un atzīst sēļu 
valodu par kuršu valodai tuvu radniecīgu.86

Plašu pētījumu, kas daļēji veltīts sēļiem un viņu valodai, publicējis V. Toporovs;87 
tiesa, šai pētījumā uzmanības centrā ir sēļu etnonīms, mazāk vietas atvēlēts restaurēja
mām sēļu valodas īpatnībām (par tām V. Toporovs plašāk rakstījis jau pieminētajā mirušo 
baltu valodu apskatā88). Sēļu valodas fonoloģiskās sistēmas rekonstrukcijas mēģinājums 
atrodams Sima Karaļūna rakstā,89 mūsdienu Vidzemes sēlisko izlokšņu īpatnības kā 
mantojumu no sēļu valodas sliecas skaidrot (kaut arī visai piesardzīgi) Marta Rudzīte.90

Starp latviešu valodas sēlisko izlokšņu fonētiskajām atšķirībām no latviešu kopva
lodas visvieglāk pamanāmas zilbes intonāciju un vokālisma (patskaņu sistēmas) savda
bības. Starp sēļu valodai retrospektīvi piedēvētajām iezīmēm A. Breidaks gan eventu
ālas intonāciju īpatnības nemin,91 savukārt Z. Zinkevičs piesardzīgi raksta, ka latviešu 
valodas sēlisko izlokšņu raksturīga īpatnība ir kāpjošā zilbes intonācija citu augšzem
nieku izlokšņu lauztās intonācijas vietā un ka šīs (kāpjošās) intonācijas izcelsmi mēdz 
varbūtēji saistīt ar pārlatviskoto sēļu ietekmi (“Linkstama įtarti, kad prie šios priegaidės 
atsiradimo (pakeičiant tris latvių kalbos priegaidės) galėjo prisidėti sulatvinti sėliai”);92 
vai līdz ar to jāuzskata, ka kāpjošā intonācija tikusi runāta jau sēļu valodā, nav tomēr 
gluži skaidrs (un jāšaubās, vai kādreiz varētu tikt kategoriski apgalvots). No vokālisma 
īpatnībām atzīmējams, ka sēļu valodā, tāpat kā austrumlatgaļu runātajā valodas paveidā 
(dialektā?), priekšējās rindas patskaņi i, e, ē noteiktās pozīcijās bija pārvērsti par vidējās 
rindas patskaņiem y, a, ā; sal. 14. gs. rakstu avotos fiksēto Austrumvidzemes vietvārdu 
Barsone (mūsdienu latviešu kopvalodā Bērzaune).93 Savukārt starp būtiskākajām kon
sonantisma (līdzskaņu sistēmas) iezīmēm pieminams, ka sēļu valodā, tāpat kā latgaļu, 
zemgaļu, kuršu, prūšu un jātvingu valodā, lietuviešu valodas šņāceņiem š, ž atbilda 
svelpeņi s, z, piemēram, sēļu (dažādos senrakstos fiksētais) upes nosaukums Vesinte, 
Wesinte, Vesyten, sal. lietuviešu Viešintà, sēļu Zálvas (ezers ziemeļaustrumu Lietuvā), 
sal. lietuviešu upes nosaukumu Žalvė.94

Samērā daudz domstarpību un diskusiju bijis par tautosillabisko savienojumu ar 
n likteni sēļu valodā. K. Būga uzskatīja, ka baltu tautosillabiskās skaņkopas ar n sēļu 
valodā bija saglabājušās nepārveidotas, pamatodams savu viedokli ar Sēlijas vietvār
diem (piemēram, vāciskā pierakstā Swenten, Randen) un sēliskas cilmes apvidvārdiem 
lietuviešu valodā (piemēram, pundzis ‘ķīsis’ < sēļu *punzis).95 J. endzelīns pieļauj, ka 

86 Mažiulis V. Baltų kalbų giminystės santykiai, 55. lpp.
87 Топоров В. Еще раз о неврах и селах в общебалтийском этноязыковом контексте (народ, земля, язык, 

имя). Из истории и.евр. *neur :*nour и *sel. Onomastica Lettica, 2. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 
2004, 152.–231. lpp.

88 Топоров В. Балтийские языки, с. 32–33.
89 Karaliūnas S. Sėlių kalba. Mokslas ir Gyvenimas, Nr. 1, 1972, p. 17–19.
90 Рудзите М. К вопросу о селах на правобережье Даугавы. Этнографические и лингвистические аспекты 

этнической истории балтских народов. Отв. ред. С. Цимерманис. Рига: Зинатне, 1980, с. 159–163.
91 Sk.: Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 584.–585. lpp.
92 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė, p. 362.
93 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 584. lpp.
94 Turpat, 585. lpp.
95 Būga K. Lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai, p. 276–278.
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minētais tautosillabiskais n varētu būt saglabājies tikai vienā sēliskā apgabala daļā, 
tomēr “kādā 14. gadsimteņa beigu dokumentā minētais Sēlijas upes nosaukums  
V e s y t e n (tagad: Viesīte, lei. Viešintà) ir taču laikam sēlisks un šai gadījumā rāda, 
ka vismaz ne visi sēļi bija paglābuši tautosillabisko n”96 (NB! kārtējais atgādinājums, 
šoreiz J. endzelīna formulējumā, ka senlatviešu cilšu valodas nav bijušas homogēni 
veidojumi). Savukārt K. Būga diskusijās bieži izmantotajam “Viesītes argumentam” 
(t.i., arī endzelīna izmantotajai norādei uz šī vietvārda seno rakstības variantu bez n) 
iebilst, ka šo variantu dokumenta rakstītāji vācieši būs dzirdējuši nevis tieši no sēļiem, 
bet – vēl pirms Sēlijas iekarošanas – no kādas citas senlatviešu cilts valodas runātā
jiem.97 A. Breidaks, faktiski apkopodams līdzšinējās diskusijas rezultātus, raksta, ka 
sēļu valodas ziemeļu dialektā īso patskaņu savienojumi ar tautosillabisko n bijuši pār
veidoti par diftongoīdiem *īe, *ūo un garajiem patskaņiem ī, ū, turpretim sēļu valodas 
dienvidu dialektā, kas runāts tagadējās Lietuvas ziemeļaustrumos, šie savienojumi ar 
tautosillabisko n bijuši saglabājušies.98 Līdz ar to par tautosillabiskajiem savienojumiem 
ar n (t.i., an, en, in, un pirms līdzskaņa) Livonijas baltu cilšu valodās varētu teikt, ka 
tie acīmredzot saglabājušies kuršu valodas izlokšņu lielākajā daļā, atsevišķās zemgaļu 
valodas izloksnēs un daļā no sēļu valodas izloksnēm.

Paradoksālā kārtā arī par latgaļu valodas attīstības senāko periodu nemaz tik 
daudz drošu apgalvojumu nevar izteikt, kaut arī šīs valodas nosaukums vistiešāk 
saistās ar latviešu etnonīmu. Latgaļi, cik var spriest no vēstures rakstu avotu ziņām un 
arheoloģisko pētījumu rezultātiem, apdzīvojuši plašāku teritoriju nekā kāda no citām 
senlatviešu ciltīm (kuršu apdzīvotā teritorija gan nav daudz mazāka, taču tā nav pil
nībā saistīta ar Latviju, iesniedzas patālu mūsdienu Lietuvā); tiesa, e. šturms latgaļus 
uzskata par 6.–7. gs. ienācējiem senāk sēļu apdzīvotā teritorijā.99 Arheologs ēvalds 
Mugurēvičs, pamatojoties jo īpaši uz kapulauku raksturu dzelzs laikmeta beigu posmā, 
par latgaļu 12. gs. apdzīvotu uzskata mūsdienu Latgali, kā arī Vidzemes austrumdaļu 
un vidieni – uz rietumiem aptuveni līdz meridiānam, kas šķērso Cēsis.100 Baltistikā 
spēcīgas tradīcijas ir viedoklim, ka senie latgaļi bijuši vienota cilts, saukta arī par lat
viešiem. šis viedoklis pamatojas uz 13.–16. gs. vēstures avotiem (hronikām un citiem 
dokumentiem), “kuros etnonīmi latgaļi un latvieši un zemes vārdi Latgale un Latvija 
ir lietoti kā sinonīmi un attiecināti arī uz Vidzemes vidienes pamatiedzīvotājiem un 
uz Vidzemes vidieni un dienvidaustrumiem līdz pat daugavas ietekai jūrā. Tā, piemē
ram, Indriķa Livonijas hronikā (13. gs.) rakstīts: Letthos qui proprie dicuntur Lettgalli 
[..], Letthi vel Lettgalli ‘latvieši jeb latgaļi’ [..].”101 Tomēr jau K. Būga savulaik (spriežot 
pēc viņa 1924. gadā publicētās kartes par baltu cilšu izvietojumu 6. gs.) uzskatījis par 
iespējamu divu atsevišķu cilšu – latgaļu un latviešu (latgaliai un latviai) vienlaicīgu 
eksistenci, iezīmējot tās kartē vienu otrai kaimiņos tagadējā Lietuvas un Baltkrievijas  

  96 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika, 9. lpp.
  97 Būga K. Lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai, p. 278.
  98 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 584. lpp.
  99 šturms e. Sēļi, 38065. sl.
100 Mugurēvičs ē. Novadu veidošanās un to robežas Latvijas teritorijā (12. gs.–16. gs. vidus). Latvijas zemju 

robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 54. lpp., 6. att.
101 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 29. lpp.
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teritorijā.102 Citā kartē – par baltu cilšu izvietojumu 13. gs. – K. Būga iezīmē vairs tikai 
latviešus, kas tai laikā dzīvojuši Vidzemes vidienē un Latgalē, bet latgaļi netiek pieminē
ti.103 Tas devis pamatu Martai Rudzītei rakstīt: “Rodas jautājums, vai senajās hronikās 
minētie latgaļi jeb latvieši ir bijuši valodas ziņā monolīta cilts, vai latvieši nav šķirami 
no latgaļiem, kā domājis K. Būga.”104 Savukārt Antons Breidaks šo domu par divām 
iespējamām baltu ciltīm – latviešiem un latgaļiem – noraida, atgādinot, ka etnonīmi 
latgaļi un latvieši (dažādās valodās un rakstības variantos) “visos 13.–16. gs. avotos doti 
kā sinonīmi viena etnosa nosaukšanai. Tāpēc ar šiem sinonīmiem nevar pamatot divu 
separātu cilšu – latgaļu un latviešu – pastāvēšanu.”105 Tai pašā laikā A. Breidaks, gan 
uzskatīdams, ka ir bijusi viena (nevis divas) latgaļu cilts, tomēr atzīst, ka šīs cilts valoda 
ir bijusi dialektāli stipri diferencēta un ka rietumlatgaļu dialekts jau 13.–14. gs. stipri 
atšķīries no austrumlatgaļu dialekta.106

Jāpiekrīt, ka minēto sinonīmu lietojums pats par sevi, bez papildu argumentiem 
neko pierādīt nevar. domu, ka senie latgaļi nav bijusi “valodas ziņā monolīta cilts”, 
visspēcīgāk balsta vēlāku laiku un mūsdienu dialektu dotumi: bijušajā senās Latgales 
jeb Latvijas teritorijā vēlāk runāti divi dialekti: augšzemnieku dialekts visā mūsdienu 
Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumdaļā, vidus dialekts – Vidzemes vidienē, kā arī 
Zemgalē un dienvidrietumkurzemē. Jons Kabelka norāda uz interesantu faktu, ka 
austrumu kaimiņi krievi pazīstot (resp., senatnē pazinuši) tikai latgaļus, savukārt no 
rietumiem nākušie vācieši vispirms minot latviešus un tikai pēc tam latgaļus; J. Kabelka 
uzskata par iespējamu, ka latgaļi veidojuši daļu no latviešiem, to daļu, kuras pārstāvji 
dzīvojuši austrumos.107

Tomēr visnopietnāko uzmanību pelna vēl kāds cits seno latgaļu iespējamās nevien
dabības traktējums saistībā ar Vidzemes vidus izlokšņu lingvoģenēzes skaidrojumu. 
Iespē jams, ka minēto izlokšņu runātāji ir zemgaļu pēcteči un Vidzemes vidus izloksnes 
ir zemgaļu cilts valodas turpinājums (starp citu, zemgaļu valodu ceļā no Rīgas uz Narvu, 
tātad acīmredzot Vidzemē, dzirdējis arī Žilbērs de Lanuā; šai pašā ceļa gabalā saklau
sīta arī lībiešu, latviešu [les Loches108] un igauņu valoda;109 pamatojoties uz šo ceļotāja 
liecību, var secināt, ka 15. gs. starp Vidzemes iedzīvotājiem vēl bijuši arī zemgaļi un ka 
šajā laikā senlatviešu cilšu apvienību, resp., to pēcteču saplūšana vienotā latviešu tautībā 
vēl nebija beigusies110). šis viedoklis par zemgaļu cilts valodas lomu Vidzemes vidus 
izlokšņu ģenēzē “labi saskan ar arheoloģijas, dialektoloģijas un toponīmijas materiālu 
zinātnisko interpretāciju. šo jauno pieņēmumu latviešu etnoģenēzē pauda H. Moora, 

102 Būga K. Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje. – Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1961, p. 732.

103 Turpat, 739. lpp.
104 Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964, 30. lpp.
105 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 30. lpp.
106 Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā, 2. d., 586. lpp.
107 Kabelka J. Baltų filologijos įvadas, p. 88.
108 Par šo etnonīma formu sk.: Bankavs A. Franču rakstu avoti par lietuviešiem, latviešiem un igauņiem. Baltis-

tica, V priedas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, p. 55–56.
109 Lannoy G. de. Voyages et ambassades, p. 18.
110 Cimermanis S. Ceļavārdi. – Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: Zinātne, 1995, 26. lpp.
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J. Graudonis, V. dambe un savas zinātniskās darbības beigu posmā arī J. endzelīns.”111 
Savā darbā “Latviešu valoda Vidzemē” J. endzelīns raksta: “Tā valoda, kas ir dzirdama 
Vidzemes vidienē un it īpaši dienvidrietumos, ir diezgan līdzīga tai valodai, ko runā 
Zemgales Lielupes baseinā. Atšķirību nav daudz, un var iedomāties laiku, kad tās vēl 
nav eksistējušas. [..] Liekas tātad, ka senāk Vidzemes vidienē dzīvojusi tā pati cilts, kas 
bija Lielupes baseinā.”112 

Tiesa, varbūt nemaz nevajag iedomāties laiku, kad atšķirības starp Vidzemes 
vidienē un Zemgalē runāto valodu nebūtu eksistējušas. Piemēra labad var minēt, ka 
arī mūsdienās pastāv itin lielas atšķirības starp Ziemeļlatgales un dienvidlatgales iz
loksnēm (to labi var redzēt daudzās “Latviešu valodas dialektu atlanta”113 un “Baltu 
valodu atlanta” kartēs, piemēram, jēdziena “mākonis” apzīmējumu kartē redzam, ka 
Ziemeļlatgalē lieto vārdus tūce, debeši, mākulis, dienvidlatgalē – tūcis, tuča114), kas 
neliedz atzīt latviešu valodas augšzemnieku dialektu par relatīvi vienotu lingvistisku 
fenomenu, par vienu un to pašu valodas paveidu. Kā jau iepriekš minēts, visas Livoni
jas baltu cilšu valodas eksistēja kā dialektu kontinuumi, tās nebija un nevarēja būt tik 
vienotas kā tās mūsdienu valodas, kurām ir standartizēta rakstu valodas forma. Gan 
kuršu, gan zemgaļu, gan sēļu, gan seno latgaļu valodai acīmredzot bija daudz teritoriālu 
variāciju, un ir pilnīgi iespējams, ka daža laba īpatnība, ko mūsdienās gandrīz paš
saprotami piedēvējam kādai no šīm cilšu valodām, nebūt neaptvēra attiecīgās valodas  
visas izloksnes (jau minēts, piemēram, ka savulaik jau Juris Plāķis, pamatojoties uz 
vietvārdu dotumiem, apšaubīja, vai tautosillabiskie savienojumi ar -n ir droša kuršu 
valodas pazīme115).

Papildus ar senlatviešu cilšu valodu iekšējo areālo diferenciāciju saistītajiem 
autonomajiem procesiem sava (un ne maza) ietekme uz viena vai otra cilšu valodas 
dialekta vai izloksnes attīstību kādā specifiskā virzienā bija arī valodu kontaktiem, 
it sevišķi kontaktiem ar Latvijas teritorijā dzīvojušo somugru tautu (lībiešu, igauņu) 
valodām. Rakstveida ziņas par lībiešiem Vidzemē gan parādās samērā vēlu – 12. un 
13. gs. mijā,116 bet par Kurzemes lībiešiem ziņu nav vēl arī 13. gadsimta avotos.117 
Taču arheoloģiskie pieminekļi, pirmām kārtām Baltijas jūras somiem raksturīgie ak
meņkrāvuma kapi, rāda somugriska etnosa klātbūtni Vidzemē jau kopš senākā dzelzs 
laikmeta (1.–5. gs.).118 Iespējams, ka šis etnoss uzskatāms par lībiešu un dienvidigauņu 
kopīgiem priekštečiem.119 Ar pirmā gadu tūkstoša sākumu datējami akmeņkrāvumu 

111 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 29. lpp.
112 endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. – endzelīns J. Darbu izlase, 3. sēj. 2. d. Rīga: Zinātne, 1980, 479.– 

480. lpp.
113 Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Sast. B. Bušmane, B. Laumane, A. Stafecka, darba zin. vad. B. Lau

mane. Rīga: Zinātne, 1999.
114 Baltu valodu atlants. Prospekts. Sast. d. Mikulėnienė, A. Stafecka. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts; Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2009, 141. lpp.
115 Plāķis J. Vai tautosillabiskais voc. + N (+ Cons.) savienojums ir kuršu valodas iezīme?, 63.–100. lpp.
116 Auns M. Lībieši rakstīto vēstures avotu ziņās (līdz 13. gadsimtam). Lībieši: rakstu krājums. Sast. K. Boiko. 

Rīga: Zinātne, 1994, 7. lpp.
117 Turpat, 15. lpp.
118 Tenisons ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi. Lībieši: rakstu krājums. Sast. K. Boiko. Rīga: Zinātne, 

1994, 24. lpp.
119 Turpat, 31. lpp.
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kapi atrasti arī Ziemeļkurzemē120. Ja latviešu valodas veidošanos teritoriāli saistām 
ar Vidzemi (un Zemgali), šķiet ticami, ka mūsdienu latviešu kopvalodā jeb literārajā 
valodā konstatējamie somugrismi (apmēram 150 somugru cilmes vārdu,121 tostarp 
tādi pie leksikas kodola piederīgi kā vai, vajadzēt, bojā,122 kā arī strukturāli un seman
tiski somugrismi, piemēram, darbības vārdu priedēkļu aizvietošana ar postpozitīviem 
apstākļa vārdiem: pārraut > raut pušu u.c. tml.123) cilmes ziņā galvenokārt saistīti ar 
Vidzemes somugrisko etnosu, resp., Vidzemes lībiešiem vai to senčiem (ka somugri 
vismaz lielā Vidzemes daļā bijuši šīs teritorijas pamatiedzīvotāji pirms baltu ciltīm, 
liecina arī senākie vietvārdi, pirmām kārtām hidronīmi, piemēram, Jugla, Pededze, Sa-
laca, Līlastes ezers, Viešurs). Savukārt Kurzemes lībiešu valoda galvenokārt ietekmējusi 
latviešu valodas Ziemeļkurzemes izloksnes (tāmnieku izloksnes). Aizguvumi lībiešu 
valodā no kuršu valodas, piemēram, løiga ‘lieks’, køidas ‘šķiets’, varētu, kā to secinā
jis jau J. endzelīns, liecināt par samērā ciešiem kontaktiem starp Kurzemes lībiešiem 
un kuršiem,124 – ja vien šo aizguvumu tiešais avots nav kursiskais substrāts tāmnieku  
izloksnēs.125 

Pamatojoties uz tām zināšanu drumslām, kas mums ir par Livonijas baltu cilšu 
valodām, tostarp uz to, ko ļauj izsecināt retrospektīvs skatījums uz mūsdienu latviešu 
valodas dialektiem, var (precizējot iepriekš rakstīto) izteikt hipotēzi, ka latviešu valoda 
pirms latviešu valodas eksistējusi kā zemgaļu valodas un tai lingvistiski ļoti tuvo rie
tumlatgaļu izlokšņu kopums (sakarā ar Vidzemē konstatētām zemgaļu pēdām domu 
par zemgaļu valodas būtisko lomu latviešu valodas vidus dialekta un līdz ar to arī 
latviešu kopvalodas izveidē jau 1962. gadā izteikusi arī V. dambe126); rietumlatgaļi 
vēstures avotos saukti arī par latviešiem (ar šo leksisko sakni darināts varētu būt bijis 
arī šīs etniskās grupas pašnosaukums), taču no valodas viedokļa varbūt precīzāks būtu 
bijis apzīmējums ziemeļzemgaļi; šķiet, ka valodas ziņā zemgaļi un rietumlatgaļi bijuši 
savā starpā daudz tuvāki nekā rietumlatgaļi un austrumlatgaļi. (No citādiem Livonijas 
baltu cilšu un latviešu valodas kopsakarību formulējumiem, šķiet, relatīvi nesenākais 
pieder Z. Zinkevičam; viņaprāt, “latviešu valoda ir jāuzskata par latgaļu (nevis zem
gaļu!) valodas turpinājumu, ko ļoti stipri arhaizējoši ietekmējis arhaiskākās zemgaļu 
valodas substrāts”.127)

Savukārt senās kuršu zemes ziemeļdaļā runātā kuršu valodas varietāte ir latviešu 
valodas asimilēta, un kuršu valodas elementi saglabājušies latviešu valodā kā substrāts. 
Iespējams, ka to pašu var sacīt arī par sēļu valodu, kaut gan droši identificējamu sēļu 

120 Tenisons ē. Arheologu domas par lībiešu izcelsmi, 25. lpp.
121 Kagaine e. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga: Lu Latviešu valodas 

institūts, 2004, 15. lpp.
122 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 1992, 1. sēj., 138. lpp.; 2. sēj., 466., 472. lpp.
123 Raģe S. Ko latviešu valoda mantojusi no baltu un somu senajiem sakariem. – Raģe S. Darbu izlase. Rīga: Lu 

Latviešu valodas institūts, 2003, 249. lpp.; sk. arī, piem.: endzelīns J. Par latviešu un lībiešu valodas savstar
pējo ietekmi. – endzelīns J. Darbu izlase, 3. sēj. 2. d., 424.–428. lpp.

124 endzelīns J. Par latviešu un lībiešu valodas savstarpējo ietekmi, 424.–425. lpp.
125 Sk. arī: Bušs o. daži kursismi lībiešu valodā. – Bušs o. No ģermānismiem līdz superlatīvam. Rīga: Lu Latviešu 

valodas institūts, 2008, 200. lpp.
126 dambe V. Исследования по вопросам топонимики Латвийской ССР, 111. lpp.
127 Zinkevičius Z. Par latviešu valodas cilmi, 139. lpp.
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valodas faktu ir pārāk maz, lai kaut ko apgalvotu kategoriski. Visbeidzot, (austrum)
latgaļu lingvistiskais mantojums acīmredzot vistiešāk identificējams mūsdienu latviešu 
valodas augšzemnieku dialektā.

Ja minētais mūsdienu latviešu valodas sakņu traktējums izrādītos tuvu patiesībai 
un ja nopietnas analīzes vērta ir hipotēze par zemgaļu (un varbūt pat sēļu) valodas 
rietumbaltiskumu, tad itin loģiska būtu arī jau iepriekš minētā Hārvija Meijera doma 
par latviešu valodas piederību pie rietumbaltu valodām, un, lai cik sākotnēji negaidīta 
un pārsteidzoša, tā pelnītu ja ne nekavējošu atzīšanu, tad vismaz H. Meijera argumentu 
rūpīgu izvērtējumu (tiesa, H. Meijera argumentācijā izmantoto valodas faktu apjoms 
nav tik liels, lai ar tiem varētu pierādīt viņa hipotēzi, taču tas ir pietiekams, lai parādītu, 
ka baltu valodu klasifikācijā vēl nebūt visi jautājumi nav līdz galam atrisināti).

Par autoru

Ojārs Bušs (dz. 1944) – Dr. habil. philol., Lu Latviešu valodas institūta direktora 
vietnieks, vadošais pētnieks. Vairāk nekā 500 zinātnisku un populār zinātnisku 
publikāciju autors, rakstījis galvenokārt par onomastikas jeb īpašvārdu pētnie
cības teorētiskajiem jautājumiem, latviešu onomastiku, leksikoloģiju, latviešu 
valodas kultūras jautājumiem.
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LATVIešu LITeRāRāS VALodAS ATTīSTīBA

Rakstā aplūkota latviešu literārās jeb rakstu valodas vēsture, sākot ar pirmajiem atsevišķu vārdu 
fiksējumiem 13. gs. līdz pat mūsdienām. uzmanība pievērsta gan valodas formas attīstībai, gan 
tās izplatībai, kā arī funkciju paplašināšanai resp. sašaurināšanai. Akcentētas galvenās pārmaiņas 
rakstu valodā dažādos laikposmos, kā arī atsevišķu personu, politisku un sociālu faktoru ietekme 
uz valodas attīstību.

This article deals with the history of Latvian standard (literary) or written language starting 
from the first records of single words in the 13th century up until today. The focus is drawn to 
the development of the language form, its distribution as well as the broadening and narrowing 
of its functions. A special attention has been paid to major changes in the written language 
in different periods as well as the influence of various persons, political and social factors in its  
development.

Atslēgvārdi: latviešu valoda, literārā jeb rakstu valoda, normēšana, kodificēšana

Keywords: the Latvian language, literary or standard language, normalization, codification

definīcijas un periodizācijas  
problēma

Latviešu literārās valodas vēstures periodizācija lielā mērā ir atkarīga no tā, kā 
izprot pašu jēdzienu – literārā valoda. Latviešu valodniecībā visai plaši iesakņojies 
Artura ozola atzinums par trim tās pamatpazīmēm: “Pirmkārt, literārā valoda ir 
tautas valodas forma, ko izkopuši valodas meistari. otrkārt, literārā valoda saistīta 
ar rakstu valodu, kas palīdz attīstīt valodas kultūru. Treškārt, literārā valoda parasti 
ir apzināti normēta.”1 Līdzīgi literārā valoda definēta arī jaunākā literatūrā.2 Nerau
goties uz šīm pazīmēm, A. ozols par latviešu literārās valodas izpausmi uzskatīja 
folkloras valodu, bet par tādu neuztvēra to valodu, kas lietota iespiestos rakstos līdz 
19. gs. vidum, saucot to par rakstu, bet ne literāru valodu.3 Tomēr, rakstot literārās 

1 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965, 9. lpp.
2 Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Atb. red. V. Skujiņa. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 

2007, 221. lpp.
3 ozols A. dažas mūsdienu latviešu literārās valodas pētīšanas problēmas. Karogs, Nr. 2, 1952, 179.–181. lpp. 

Analizējot A. ozola teorētiskos uzskatus, noteikti jāņem vērā, ka tie postulēti padomju periodā 20. gs. 
50. gados, kad valdīja izteikti negatīva nostāja pret vācisko mantojumu latviešu kultūrā.
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valodas vēsturi, viņš aplūkoja arī vecāko rakstu valodu, saukdams to par komponentu 
literārās vai nacionālās literārās valodas izveidei.4 Līdzīgi rīkojušies arī vēlāko pētījumu  
autori.5

Citu zemju valodniecībā nav tik viendabīgas definīcijas literārajai valodai, nav pat 
viena termina. Tā vācu valodniecībā visbiežāk lietoti termini Schriftsprache, Hoch-
sprache, Standardsprache; angļu valodniecībā standard language; krievu valodniecībā 
литературный язык; lietuviešu valodā bendrinė kalba, literatūrinė kalba; igauņu 
valodniecībā kirjakeel. šais terminos akcentētas dažādas šīs valodas formas pazīmes – 
rakstu forma, standarts, lietojums literatūrā, rakstos, kopīgums visai tautai. Tādējādi 
katrai valodai iespējama sava izpratne gan par šo valodas formu, gan tās apzīmējumu. 
To lielā mērā nosaka katras konkrētās valodas veidošanās vēsturiskie apstākļi. šai 
apskatā turpmāk abi termini – rakstu valoda un literārā valoda – lietoti sinonīmiski, 
akcentējot vienu vai otru valodas paveida aspektu, vienlaikus apzinoties abu terminu 
problemātiskumu.

Aprakstot latviešu literārās valodas vēsturi, galvenais klupšanas akmens ir t.s. vec
latviešu rakstu valoda – tas latviešu valodas paveids, kas lietots 16. gs.–19. gs. pirmās 
puses rakstos, kuru autoriem pirmā valoda lielākoties bija vācu valoda, bet latviešu 
valoda tikai vairāk vai mazāk pilnīgi apgūta otrā valoda. šai valodai raksturīgs spēcīgs 
vācu valodas iespaids. Tomēr latviešu valoda nebūt nav vienīgā, kuras vēsturē ir šāds 
fenomens. Ļoti līdzīga, piemēram, ir arī mūsu kaimiņu igauņu literārās valodas vēsture. 
Arī to līdz pat 19. gs. vidum veidoja galvenokārt cittautieši. Taču tas nav liedzis iekļaut 
šo periodu vienotā igauņu literārās jeb rakstu valodas vēsturē.6 Arī aplūkojot latviešu 
literārās jeb rakstu valodas vēsturi, neatkarīgi no tā, kuru brīdi uzskata par īstās “literā
rās valodas” izveidošanās laiku, jārunā par visu rakstos fiksēto latviešu valodu, sākot ar 
pašiem pirmajiem pierakstiem.

A. ozols veclatviešu rakstu laikmetu ir dalījis trīs periodos: senākajā (16. gs. – 
17. gs. pirmā puse), vidējā (17. gs. vidus – 18. gs. vidus) un jaunākajā (18. gs. vidus – 
19. gs. vidus).7 šim posmam seko pārejas periods – jaunlatviešu rakstu valoda (19. gs. 
otrā puse), kā arī nacionālās literārās valodas periods (kopš 19. gs. beigām).8

šai rakstā izvēlēta mazliet atšķirīga periodizācija: 1. Grafizācijas un valodas izvē
les periods (13. gs. – 17. gs. pirmā puse); 2. Normas sākotnējās kodifikācijas periods 
(17. gs. vidus – 18. gs. vidus); 3. Normas stabilizācijas periods (18. gs. otrā puse – 19. gs. 
vidus); 4. Normas daļējas maiņas un modernizācijas periods (19. gs. otrā puse – 20. gs. 
sākums); 5. Funkciju paplašināšanas periods (1918–1940); 6. Funkciju sašaurināšanas 
periods (1940–1991); 7. otrais funkciju paplašināšanas periods (1991–mūsdienas).

4 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 9.–11. lpp.
5 Piem.: Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Rīga: Zinātne, 1986, 6.–7. lpp.; Freimane I., 

Kušķis J., Laua A., Rudzīte M., Soida e. Latviešu valoda. Latvijas padomju enciklopēdija, 5.2 sēj. Rīga: Galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 1984, 644. lpp.

6 Piem.: Laanekask H., erelt T. Written estonian. Estonian Language. ed. by M. erelt. Tallinn: estonian  
Aca  demy Publishers, 2007, pp. 275–298.

7 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 11.–14. lpp.
8 ozols A. Latviešu literārās valodas vēsture (programma). – ozols A. Raksti valodniecībā. Rīga: Zvaigzne, 1967, 

513.–516. lpp.
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Līdztekus latviešu literārajai valodai uz vidus dialekta bāzes vēsturiski politisku 
un konfesionālu iemeslu dēļ kopš 18. gs. veidojās otra rakstu valoda uz augšzemnieku 
dialekta latgalisko izlokšņu pamata. Tā kā tā veidojusies un pastāv paralēli un lielā mērā 
neatkarīgi no Vidzemes un Kurzemes tradīcijas, tā uzskatāma par pilnīgi patstāvīgu 
valodas formu, tāpēc aplūkojama atsevišķi.9 

Grafizācijas un valodas izvēles periods 
(13. gs. – 17. gs. pirmā puse)

Latvieši saskārās ar rakstību vismaz kopš 11. gs., kad sāka ierasties misionāri gan no 
Rietumiem, gan Austrumiem. Tomēr nav drošu liecību par rakstītiem tekstiem latviešu 
valodā līdz pat reformācijas laikam.

Taču latviešu valodas vārdi kopš 13. gs. parādās fiksēti citās valodās sarakstītos 
dokumentos. Līdz pat 15. gs. tie ir tikai īpašvārdi – personvārdi un vietvārdi. Tad at
rodami pirmie atsevišķu latviešu valodas sugasvārdu ieraksti Rīgas amatu grāmatās, 
piem., scewe [sieva], mate [māte].10 

Pirmā ziņa par iespējamu grāmatu ar latviešu tekstu parādās reformācijas laikā, kad 
1525. gadā Lībekas pilsētas katoliskā rāte konfiscējusi kādam tirgotājam mucu ar grā
matām, kas bijušas paredzētas sūtīšanai uz Rīgu. Vecākais pagaidām atrastais iespiestais 
latviešu teksts ir Sebastiana Minstera grāmatas “Cosmographey” 1550. gada vācu iz
devumā ievietotais tēvreizes tulkojums.11 Bez šī, iespiestā, saglabājušies vēl vairāki ar 
16. gs. saistīti tēvreizes varianti rokrakstā.12 

No 16. gs. vidus saglabājušies arī daži citi ar roku pierakstīti teksti. Tie atrodami 
Rīgas amatu grāmatās, kur līdzās vācu valodai dažkārt lietota arī latviešu valoda. Vecā
kie ir 1532.–1533. gada ieraksti nastnieku jeb krāvēju amata grāmatā: Laurens touryn, 
seesz wyre wene kopẽ [Laurenss Tauriņš, seši vīri vienā kopā]; ta yr ka yr [tā ir, kā ir]; 
Anna Szageryn lyck sow scrywet paer joune mahsze [Anna Žagariņ lika sevi skrīvēt 
‘ierak stīt’ par jaunu māsu].13 

Pirmie plašākie latviešu valodas pieminekļi ir luteriskās baznīcas rokasgrāmatas sa
stāvdaļas – katehisms, perikopju14 krājums un dziesmu grāmata. Sākotnēji tās tulkotas 
jau 16. gs. pirmajā pusē, bet pirmoreiz iespiestas 1586.–1587. gadā Kēnigsbergā (1. att.). 
Pirmais izdevums Rīgā iespiests 1615. gadā.15

  9 Sk. I. Jansones un A. Stafeckas raksta “Latviešu rakstības attīstība” sadaļu “Augšzemnieku jeb latgaliešu 
rakstības tradīcija” šī krājuma 227.–243. lpp.

10 Arbusow L. Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung Rigas im Mittelalter und 16. Jahrhundert. 
Latvijas Augstskolas Raksti, 1. sēj., 1921, 98. lpp.

11 draviņš K. das Hasentötersche lettische Vaterunser. Studi Baltici, 9, 1952, S. 211–230.
12 draviņš K. Altlettische Schriften und Verfasser. Lund: Slaviska institutionen vid Lunds universitet, 1965, 

S. 19–28.
13 Arbusow L. Zwei lettische Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert (1532 ff. 1625). Latvijas Augstsko-

las Raksti, 2. sēj., 1922, 31. lpp.
14 Perikope (gr. περικοπή ‘apciršana’) – Bībeles, lielākoties Jaunās derības, fragments, kas paredzēts lasīšanai 

dievkalpojumā.
15 Precīzus rakstā minēto 16.–19. gs. izdevumu aprakstus var atrast bibliogrāfiskajā rādītājā: Seniespiedumi 

latviešu valodā 1525–1855: kopkatalogs. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999.
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Katoļu baznīcas pretreformācijas darbības 
rezultāts bija Pētera Kanīzija katehisma tulko
jums “Catechismus Catholicorum”, ko iespieda 
Viļņā 1585. gadā un kas ir vecākā saglabājusies 
grāmata latviski. 1621. gadā izdota pirmā sagla
bājusies katoļu dziesmu grāmata, ko sagatavojis 
Georgs elgers.

No šī laika saglabājušies arī divi plašāki rok
raksti. Pirmais ir ar 1627. gadu datētais Psalmu 
un Zālamana sakāmvārdu tulkojums, bet otrs 
ir starp 1625. un 1640. gadu pārtulkotie Rīgas 
linaudēju amata statūti jeb šrāga. 

Valodas izvēli noteica ekonomiskie un poli
tiskie faktori. Livonijas galvenā pilsēta bija Rīga, 
tāpēc agrīnie teksti latviešu valodā lielākoties 
radušies un ataino tur runāto latviešu valodu un 
viduslejasvācu tradīcijas ietekmē radušos rak
stību.16 Teksti, neraugoties uz visām nepilnībām 
un trūkumiem, sniedz plašu liecību par sava 
laika latviešu valodu. Spriežot pēc materiāla, to
laik Rīgā runātā valoda visumā atbilst mūsdienu 
latviešu literārās valodas un tās pamatā esošā 
vidus dialekta sistēmai.

Atšķirībā no mūsdienām 16. gs. latviešu va
lodā vēl nav aizgūto fonēmu – patskaņu /o/, /ō/, 
divskaņu /eu/, /oi/, /ou/, līdzskaņu /f/, /x/,17 bet 
ir saglabāts palatālais līdzskanis /ŗ/, piem., bariot 
[baŗot].18

Gramatiskā sistēma būtiski neatšķiras no mūsdienu valodas, tomēr sīkāku īpatnību 
ir samērā daudz. Atšķirības vērojamas vairāku locījumu formu darināšanā un lietojumā.

daudzskaitļa datīvā šī perioda rakstos ir atrodamas gandrīz tikai galotnes, kam rak
sturīgi gala līdzskaņi ms, piem., thams Szewams, nabbagems grecenekems.

Lokatīva locījuma formu vietā ļoti bieži lietotas konstrukcijas ar prepozīciju  
iekš(k)an, piem., exkan to Helle. Tikai vecākajos tekstos atrodamas no vēsturiskā illatīva 
(vietas virzības locījuma) radušās vienskaitļa lokatīva formas ar galotni n aiz patskaņa, 
piem., B a s n i c z a n  negays; Cziwo exkan Mere vnd w e n a n  p r a t a n .

Galotņu formu attīstība redzama ā- un ē- celmu nomenu vienskaitļa datīvā. Vairāk
zilbīgiem vietniekvārdiem, kā arī īpašības vārdiem un lietvārdiem lietota galotne <e>, 
kas acīmredzot reprezentē patskani [i], piem., tay bralige mylibe [tai brālīgi mīlībi], 

16 Blese e. Mūsu rakstniecības pirmo pieminekļu valoda. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 8, 1925, 192.–
193. lpp.

17 Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība, 108.–126. lpp.
18 Turpat, 126.–130. lpp.

1. att. Lappuse no katehisma “Enchiridion” (1586)
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t h a y  S z a c k n e  Jesse [tai sakni Jese]. Taču paralēli parādās arī jauninātās formas, 
piem., tay swaigsney, touwei rokei. 

īpašības vārdi reti tiek lietoti ar noteikto galotni. Skaidri atpazīstams ir tikai vīriešu 
dzimtes vienskaitļa nominatīvs, piem., Czenyx m y l a i s  Kunx, bet Dews s w e e t c z 
Gars.

Ar nenoteikto galotni parasti lietoti arī kārtas skaitļa vārdi, piem., tas O t e e r s 
Boußlis, to t r e s s c h e  vnde  c z e t t o r t e  Augumme. Skaitļa vārdiem no 11 
līdz 19 vēl saredzama sākotnējā struktūra, piem., ta P e e c k t a  p a d d e s m e t t e  
Joutaschen.19

1. un 2. personas vietniekvārdiem raksturīgs vienas un tās pašas formas lie
tojums gan datīva, gan akuzatīva nozīmē, piem., Kattre m u m s  Moses döuwis 
gir un Ka Christus m u m s  mileis gir.20 Kā attieksmes vietniekvārds līdzās kas 
ļoti bieži lietots katrs, piem., ta by ta pattese gaisme K a t t r a  wussos czilwhekus  
abskaydro.21

Verbu sistēma atšķiras ar divu pagātnes celmu (ā un ē) formu pastāvēšanu. Tomēr 
to izšķiršanu traucē rakstības nepilnība. Skaidrāk divi celmi redzami atgriezenisko 
verbu 3. personas formās, piem., czeles, skyrees [cēlēs, šķīrēs], bet szeeloyas, lickaas 
[žēlojās, likās].22

Vajadzība visbiežāk izteikta ar konstrukciju: datīvs + būt 3. pers. + neno
teiksme, piem., Thöw b u u s  Dewe touwe Kunge m y l e t h ; nätce thas laix ka thay  
p e c z i m p t  b y .

Pirmajiem rakstiem raksturīga daļēji atšķirīga prievārdu sistēma. Netiek lietots 
prievārds zem – tā vietā ir prievārds apakš (apakšan, apeškan), piem., A p p a k ß  to 
krust; a p p e s k a n  tho Semme; prievārda līdz nozīmē lietots prievārds īs, piem.,  
y s  tham gallam; kā prievārdi lietoti adverbi āran, iekšan, pretib, priekšan, starpan, 
virson. 

Plaši lietots no vācu valodas aizgūtais vienojuma saiklis un, taču tā forma vismaz 
rakstos vēl atbilst vācu valodas rakstībai – vnd, vnde, vnnde, piem., to Thewe v n d e  to 
Dhele.23 Kā šķīruma saiklis lietots jeb, piem., Japßgan tu es iouns i e b  wäc.24 Raksturīgs 
kauzālais saiklis ir aizto (āzto), piem., A i s t o  kur wena Mayta gir / tur ßackrayas ßöw 
te Ehergle.25

Vispārīgos jautājuma teikumus veido ar apgrieztu vārdu secību, piem., tytcze tu 
exkan to sweete Garre? Partikula vai vēl netiek lietota. 

Agrīnā perioda latviešu rakstu valodas gramatikā jūtama spēcīga vācu valodas 
ietekme. daži piemēri. 

19 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras. Rīga: Lu Latviešu valodas 
institūts, 2002, 279. lpp.

20 Vanags P. Locījumu lietošanas īpatnības vecākajos latviešu rakstos. Baltu filoloģija, 6, 1996, 75. lpp.
21 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras, 362.–363. lpp.
22 Vanags P. Verbu pagātnes formas 16. gs. – 17. gs. sākuma latviešu rakstu valodā un pagātnes celmu tālākais 

liktenis. Baltistica, 31(2), 1996, 143.–148. lpp.
23 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Nelokāmās vārdšķiras. Rīga: Lu Latviešu valodas 

institūts, 2007, 126.–131. lpp.
24 Turpat, 153.–166. lpp.
25 Turpat, 249.–250. lpp.
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Sieviešu dzimtes lietvārdi reizēm daudzskaitlī lietoti ar vīriešu dzimtes galotnēm, 
piem., mannems atsems [maniems aciems], bet biežāk saistīti ar vietniekvārdu vai citu 
determinantu, kas lietots vīriešu dzimtes formā, piem., manne auses [mani ausis], thems 
bedams [tiems bēdāms].26

Norādāmais vietniekvārds tas, tā, kā arī skaitļa vārds viens, viena parādās vācu va
lodas noteiktā resp. nenoteiktā artikula funkcijā, piem., tas .. dode t a y  Pasoule w e n e 
Joune spidumme; tas stum t o s  warrennes nu t o  kresle.27

Vācu sintakses iespaids vērojams ar ģenitīvu izteiktā apzīmētāja novietojumā 
aiz apzīmējamā vārda, piem., Mhes titzam wusz exkan wene Dewe, R a d d i t a i e  
D e b b e s  vnde t a s  S e m m e s .

Pirmo rakstu leksika atspoguļo tautā plaši lietotu vārdu slāni, kam raksturīgi gan 
mantoti vārdi, piem., asins, darīt, debesis, diena, dievs, gan arī agrīnie pirmsrakstu pe
rioda aizguvumi no Baltijas somu valodām, piem., allaž, laiva, laulāt, māja, pestīt;28 no 
senkrievu valodas, piem., baznīca, cilvēks, dabūt, grēks, strādāt, svēts.29 Tāpat rakstu 
valodā lietoti no vai caur vācu valodu ienākuši vārdi, piem., brūte, (h)elle, meistars, 
smādēt, uperis ‘upuris’.30 

Lejasvācu valoda ir kalpojusi arī par starpnieku diezgan daudzu internacionālismu, 
īpaši biblismu, aizgūšanā, piem., altāris, apustulis, eļļa, eņģelis, paradīze.31

Jaunu lietvārdu darināšanai bieži izmantoti piedēkļi šana, piem., bijāšana, pestī-
šana, verbēterēšana ‘uzlabošana’; ība, piem., ticība, cerība, dziļība; um, piem., iesā-
kums, ieradums, kritums; tāj, ēj un āj, piem., darītājs, lamātājs, radītājs. Plaši 
lietots piedēklis niek atvasināšanai no substantīviem, piem., ceļenieks, darbenieks, 
namnieks. Jaunu adjektīvu darināšanai izmantots piedēklis īg-, piem., bezdievīgs, bēr-
nīgs, elkadievīgs.32

Agrīnajos rakstos veidojas arī stabilo kolokāciju un frazeoloģismu slāņa pamats. 
Tekstu tulkotā rakstura dēļ lielākoties tie ir Bībeles teksta gabali, kas par īstiem frazeo
loģismiem kļūst tikai ar laiku.33

26 Rosinas A. Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema. Sinchronija ir diachronija. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 136–141.

27 Vanags P. die möglichen Formen deutschen einflusses auf die grammatische und syntaktische Struktur der 
ältesten lettischen Texte. Linguistica Baltica, 2, 1993, S. 168–169.

28 Zeps V. J. Latvian and Finnic linguistic convergences. Bloomington: Indiana university; The Hague: Mouton & 
Co., 1962.

29 endzelīns J. Латышские заимствования из славянских языков. – endzelīns J. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: 
Zinātne, 1971, 80.–113. lpp.

30 Sehwers J. Die deutschen Lehnwörter im Lettischen. Zürich: Berichthaus, 1918, S. 108–137; Sehwers J. 
Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vornehmlich über den deutschen Einfluss im Lettischen. Berlin: 
Harrassowitz, 1953, S. 218–438.

31 ozols A. Aizgūtā veclatviešu rakstu valodas leksika un mūsdienu latviešu valoda. Latviešu leksikas attīstība. 
Rīga: Zinātne, 1968, 12.–14. lpp.

32 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras, 167.–185. lpp.
33 Veisbergs A. Bībeles izcelsmes frazeoloģija latviešu valodā (17.–20. gs.). Sastatāmā un lietišķā valodniecība. 

Kontrastīvie pētījumi, III. Rīga: Latvijas universitāte, 1994, 31.–62. lpp.; Veisbergs A. Borrowed Phraseology in 
Latvian (17th–21st century). Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 2012, 91.–113. lpp.
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Normas sākotnējās kodifikācijas periods 
(17. gs. vidus – 18. gs. vidus)

Pirmo rakstu valoda drīz vien vairs nevarēja apmierināt prasības ne valodas, ne 
rakstības ziņā. Bija nepieciešams precizēt rakstību, veidot un kodificēt valodas normu. 
Tas veicināja 1631. gadā Rīgā iespiestās luterāņu baznīcas rokasgrāmatas “Lettisch 
Vademecum” (2. att.) rašanos, ko sagatavoja Georgs Mancelis. Viņa darbību vainagoja 
1654. gadā izdotā sprediķu grāmata “Lang=gewünschte Lettische Postill”. G. Mancelis 
savos darbos sniedza ne tikai uzlabotu rakstību, bet arī skaidrāku valodas formu.34 Tā 
vairs nebalstījās Rīgas sarunvalodā, bet Zemgales lauku apvidū runātajā valodā. Tomēr 
vienlaikus tai nav specifisku dialektālu, tikai zemgaliskajām izloksnēm raksturīgu  
iezīmju.

17. gs. vidū darbojās Kristofors Fīrekers, kura spalvai pieder gan latviešu gramati
kas35 un vārdnīcas manuskripti,36 gan arī ap 180 dziesmu.37 

Gadsimta otrā puse ir nozīmīga ar pilnu Bībeles izdevumu. Vairāki mācītāji jau 
iepriekš bija tulkojuši Bībeles daļas, taču visa Bībeles teksta pārtulkošana latviski un 
tās izdošana saistīta ar zviedru Vidzemes ģenerālsuperintendentu Johanu Fišeru un 
mācītāju ernstu Gliku.38 Jauno derību e. Gliks pārtulkoja 1681.–1682. gadā, Veco 
derību turpmākajos gados līdz 1690. gadam, bet iespiešana ilga no 1685. līdz pat 
1694. gadam (3. att.). Bībeles tulkojuma ietekmi uz latviešu valodas un arī literatū
ras attīstību nav iespējams pārvērtēt.39 Bībele un dziesmu grāmata no 17. gs. beigām 
pakāpeniski ienāca katra latvieša dzīvē un ietekmēja ne vien rakstu, bet arī runāto  
valodu.

17. gs. ir latviešu valodas lingvistiskās apzināšanas un apraksta aizsākums. Pirmo 
gramatiku – “Manuductio” (1644) – sagatavoja Johans Georgs Rēhehūzens. Tai sekoja 
daudz pilnīgākā Heinriha ādolfija “Erster Versuch” (1685), kas balstījās uz K. Fīrekera 
materiāliem un kļuva par stūrakmeni turpmākajai latviešu valodas aprakstīšanai. 

Veidojās arī latviešu leksikogrāfijas tradīcija. Pirmā iespiestā vārdnīca ir G. Manceļa 
“Lettus” (1638). Iznāk arī divas daudzvalodu vārdnīcas – nozīmīgākā – Georga elgera 
“Dictionarium polono-latino-lottauicum” (1683). Vajadzību pēc vārdnīcām apliecina 
vairāki saglabājušies vārdnīcu manuskripti.

17. gs. pēdējais ceturksnis bija pirmais latviešu rakstu valodas uzplaukuma laiks, 
starp 1671. un 1708. gadu iznāca ap 60 izdevumu latviski. Taču Lielā ziemeļu kara 
un mēra epidēmijas dēļ sekoja ilgāks apsīkuma periods. Izaugsme atsākās tikai ar 

34 Bērziņš L. Valoda un izteiksme Manceļa rakstos. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 1, 1944, 8.–12. lpp.; Nr. 2, 1944, 
29.–31. lpp.; ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 152.–204. lpp.

35 draviņš K. Altlettische Schriften und Verfasser, S. 83–114.
36 Zemzare d. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: Latvijas PSR ZA izdevniecība, 1961, 73.–83. lpp.
37 Bērziņš L. Kristofors Fürekers un viņa nozīme latviešu literatūrā. Filologu biedrības raksti, VIII, 1928, 145.–

224. lpp.
38 Straubergs J. Kā noritēja Bībeles tulkošanas darbs. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 9, 1943, 197.–200. lpp.; duns

dorfs e. Pirmās latviešu Bībeles vēsture. Minneapolis: Latviešu ev.lut. Baznīca Amerikā, 1979, 23.–99. lpp.
39 šmits P. Glika bībeles valoda. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 14, 1908, 21.–

100. lpp.
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1722. gadu, kad atkal līdz gadsimta vidum 
parādījās ap 60 izdevumu.40 Visnozīmīgākais 
ir 1739. gadā izdotais otrais – atjaunotais un 
rediģētais – Bībeles izdevums (4. att.).41 Tieši 
tas kļūst par sava veida normas avotu latviešu 
rakstu valodai turpmākā attīstībā.

Periodam raksturīga pakāpeniska valo
das vienādošanās. G. Manceļa uzlabojumiem 
rakstībā sekoja K. Fīrekera ierosinājumi, bet, 
ga tavojot Bībeles izdevumu, notika mācītāju 
sa nāksmes,42 kurās vienojās par precizētu 
rak stību, kas pirmo reizi lietota 1685. gadā 
Jau nās derības, Kurzemes baznīcas rokasgrā
matas un H. ādolfija gramatikas izdevumos. 
Turpmākus precizējumus rakstībā ieviesa arī 
1739. ga da Bībeles izdevums, kam sekoja ilgāks  
sta bilitātes periods līdz pat 19. gadsimtam.

Izmaiņas skāra arī gramatiku. Pakāpe
niski izzuda daudzskaitļa datīva formas ar 
galotni ms, 18. gs. vidū tās vairs praktiski 
nelieto.43 Pilnībā nostiprinās sieviešu dzim
tes vienskaitļa datīva galotnes ai, -ei, -i(j). 
Paplašinās lokatīva lietojums, turklāt vispā
rīgi nostiprinās vienskaitļa formas ar garo 
patskani galotnē. Atšķirību lietvārdu galotņu 
sistēmā no mūsdienu valodas ir nedaudz. 
Paliek iespējami paralēli varianti iŠocelmu 

vienskaitļa datīvā brālim un brāļam,44 i-celma lietvārdiem vienskaitļa datīvā ir galotne 
i, piem., Azzi, bet daudzskaitļa datīvā im, piem., Ļaudim.45

Joprojām reti lietotas adjektīvu formas ar noteikto galotni. Viens no iemesliem var 
būt neizpratne par šīs kategorijas nozīmi.46 

Vietniekvārdu lietojums tuvinās mūsdienu valodas sistēmai. Parādās atšķirīgas 
formas personas vietniekvārdu datīva un akuzatīva locījumiem man – mani, tev – tevi, 
mums – mūs, jums – jūs. daudzskaitļa 1. un 2. personas piederības vietniekvārdiem pa
kāpeniski izzūd lokāmās formas, saglabājoties tikai ģenitīviem mūsu, jūsu.47 G. Manceļa 

40 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība. Rīga: Liesma, 1977, 57.–80. lpp.
41 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 301.–311. lpp.
42 Straubergs J. Kā noritēja Bībeles tulkošanas darbs, 197.–200. lpp.
43 Bērziņš L. Valoda un izteiksme Manceļa rakstos. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 2, 1944, 30. lpp.
44 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras, 59. lpp.
45 Turpat, 71.–75. lpp.
46 Fennell T. G. Phonological and orthographic Inadequacy as a Hindrance to understanding the definite 

Adjective in early Latvian Texts. Baltu filoloģija, 18 (1/2), 2009, 47.–59. lpp.
47 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 306.–307. lpp.; Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: 

Lokāmās vārdšķiras, 332. lpp.

2. att. Lappuse no Georga Manceļa sagatavotā “Lettisch 
Vademecum” (1631)
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rakstos attieksmes vietniekvārda funkcijā vēl tiek lietots katrs, bet līdztekus ieviešas arī 
kurš. Savukārt, sākot ar Bībeles pirmizdevumu, katrs vairs kā attieksmes vietniekvārds 
lietots netiek.48

Verbu sistēmā pakāpeniski izveidojas visai stabils īstenības un pavēles izteiksmes 
šķīrums, kā arī atšķirīgas galotnes ācelmiem daudzskaitļa un arī vienskaitļa 2. personā, 
piem., darait, klausait, mācaities, skataities, retāk arī mācais, skatais; un citiem verbu 
celmiem, piem., nesiet, priecājieties.49 Izzūd atšķirība starp vēsturiskajiem pagātnes ā 
un ē celmiem (lika : nese), to aizstājot ar jauninātu sistēmu, kad 3. personā ar ā- celma 
formām tiek lietoti tikai āŠo-, ēŠo-, īŠo-, uoŠo- celmi, daļa refleksīvo formu, kā arī daži 
atsevišķi primārie verbi, piem., redseja, pasemmojahs, pee=ehdahs, bijahs, bija. Pārējos 
verbos neatkarīgi no to cilmes lietotas tikai ē- celma 3. personas formas, piem., ais-
migge, atradde, gahje, apģehrbehs, apsehdehs.50

48 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras, 363. lpp.
49 Turpat, 435.–438. lpp.
50 Vanags P. Verbu pagātnes formas 16. gs. – 17. gs. sākuma latviešu rakstu valodā un pagātnes celmu tālākais 

liktenis, 150. lpp.

3. att. Bībeles tulkojuma pirmizdevuma “Tā Svēta Grāmata” 
(1689) titullapa

4. att. Bībeles tulkojuma otrā atjaunotā 
izdevuma daļas “Tas Jauns Testaments” 
(1739) titullapa
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Vajadzības izteikšanai līdztekus konstrukcijai datīvs + būt 3. pers. + nenoteiksme 
izplatās mūsdienu vajadzības izteiksmes forma ar priedēkli jā, piem., Un wiņņam bija 
j a s t a i g a  zaur Samareju.51

Izmaiņas notiek arī prievārdu sistēmā.52 Līdz 18. gs. vidum ir izzudusi prepozī
cija īs ‘līdz’, tās vietā nostiprinās līdz, piem., l i e d s  tresśchu und zätturtu Aughumu. 
Parādās  prepozīcija iz ‘no’, piem., i s  teem Kappeem, kas raksturīga autoriem no 
Latvijas austrumdaļas. Prievārdu pārvaldījumā joprojām visai plaši sastopamas  
svārstības.

17. gs. otrajā pusē līdzās saikļa formai und parādās un, kā arī in, kas lietota K. Fīre
kera tekstos un Kurzemes izdevumos līdz pat 19. gs. sākumam.53

Vispārīgo jautājuma teikumu ievadīšanai, sākot ar G. Manceļa rakstiem, parādās 
partikula vai (voi),54 piem., Kungs / w a i  tu nu par Jahtneeku mettiesśeeß?

Sintaksē jūtams tāds pats vācu valodas iespaids kā rakstu valodas sākotnē, tomēr 
plašāk lietotas arī latviskas konstrukcijas, piem., ar divdabjiem – tu gribbi mannis  
s c h e h l o d a m s / Man mannus Grehkus pamest.; Un pirmâ Neddeļas Deenâ ļohti 
agri Śaulei l e z z o h t  nahze tahs pee Kappu.55

Kā tautas valodas leksēmas, kas pirmoreiz parādās rakstu valodā 17. gs., var minēt, 
piem., ēka, ģērbt, ģērbties, apģērbs, ģīmis, uzvalks, pasaka, drūzma, pavēnis, pūsma, tēls. 
Iespējami autoru jaundarinājumi ir, piem., īslaicīgs, noraksts, priesterība, stundenis.56

Ienāk visai daudz jaunu aizguvumu, gan saistītu ar Bībeles tekstu un baznīcu, 
piem., kancele, pāvests, priesteris, gan ar ikdienas dzīvi, piem., aptieķis ‘aptieka’, ārste 
‘ārsts’, bikses, brūns, brūķēt ‘lietot’. 

G. Manceļa vārdnīca, sprediķu grāmata un Bībeles tulkojums ievērojami papil
dinājis arī latviešu rakstu valodas frazeoloģiju. Parādās tautas valodā noklausīti fra
zeoloģismi, piem., acis uzmest, vājas acis ‘slikta redze’, visā galvā brēkt (saukt) ‘skaļi 
saukt’.57 Ar Bībeles tekstu starpniecību ienākusi vesela virkne biblisko frazeoloģismu, 
piem., zemes sāls, turēt (likt) sveci zem pūra, piedauzīšanas (piedauzības) akmens.58 
Bībeles tulkojums pilnveidoja reliģisko rakstu stilu un bagātināja to ar jauniem  
elementiem.59

51 Vanags P. debitīva formu lietojums visvecākajos latviešu rakstos. Baltu filoloģija, 9, 2000, 143.–156. lpp.; 
Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras, 444.–445. lpp.

52 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Nelokāmās vārdšķiras, 31.–50. lpp.
53 Turpat, 118.–122., 126.–131. lpp.
54 Turpat, 338. lpp.
55 Bērziņš L. Valoda un izteiksme Manceļa rakstos. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 2, 1944, 9.–10. lpp.
56 šmits P. Glika bībeles valoda, 21.–100. lpp.
57 Migla I. Frazeoloģismi G. Manceļa vārdnīcā “Lettus”. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 4, 2000, 150.–159. lpp.; 

Skrūzmane e. Somatiskie frazeoloģismi Georga Manceļa “Postillā”. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1), 2010, 
283.–291. lpp.

58 Veisbergs A. Bībeles izcelsmes frazeoloģija latviešu valodā, 31.–62. lpp.; Veisbergs A. Borrowed Phraseology in 
Latvian (17th–21st century), 91.–113. lpp.

59 Veidemane R. Stilistiskās diferencēšanās aizsākumi e. Glika Bībeles tulkojumā. Valodas aktualitātes 1986. 
Rīga: Zinātne, 1987, 35.–45. lpp.
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Normas stabilizācijas periods 
(18. gs. otrā puse – 19. gs. vidus)

Pēc Bībeles 2. izdevuma (1739) gan valodas gramatiskā, gan rakstības forma ieguva 
visai stabilas normas raksturu, kas nākamos 100 gados tikai minimāli mainījās. Galve
nās pārmaiņas saistāmas ar pakāpenisku tematikas paplašināšanos, jaunas leksikas un 
stilu rašanos. Laikmetu ievadīja Gothards Frīdrihs Stenders, kura publikācijas aptver 
garīgo un laicīgo dzeju, garīgo un laicīgo prozu, ābeces un populārzinātnisko literatūru 
(5. att.).60

Kopš 18. gs. 60. gadiem latviešu valodā sāka iznākt praktisku padomu literatūra 
vairākās nozarēs: medicīnā, zemkopībā, lopkopībā, mājsaimniecībā, pavārgrāmatas. 
Gadsimta vidū iznāca pirmie kalendāri, tad pirmie žurnālu tipa izdevumi (6. att.). 
1822. gadā sāka iznākt pirmais laikraksts “Latviešu Avīzes”.

19. gs. sākumā parādījās lasāmgrāmatas un priekšmetu mācību grāmatas; plašāka 
apjoma tulkota un arī oriģināla daiļliteratūra. 1806. gadā iznāca pirmā latviešu tautības 
autora – Neredzīgā Indriķa – dzejas. Gadsimta pirmās puses nozīmīgākie autori bija 
vācu izcelsmes – Kārlis Gothards elferfelds, Kristofs Reinholds Girgensons, Jākobs 
Florentīns Lundbergs, Kārlis Hūgenbergers, kā arī latvieši Ansis Līventāls, ernests 
dinsbergs, Ansis Leitāns, Jānis Ruģēns.

100 gadu laikā starp 18. un 19. gs. vidu iznāca ap 1300 grāmatu latviski, perioda 
beigās jau ap 30 izdevumu gadā.61 Pieauga arī tirāža. Tā starp 1836. un 1855. gadu 
iespiests no viena līdz pusotram miljonam eksemplāru.62

18. gs. vidū arī latviešu valodas apraksts nostājas uz moderniem pamatiem. 
1761. gadā izdota G. F. Stendera “Neue vollständigere lettische Grammatik”, bet 
1783. gadā papildināta “Lettische Grammatik”. Attīstījās arī leksikogrāfija. Nozīmīgākās 
vārdnīcas – Jākoba Langes “Vollständiges deutsch-lettisches und lettisch-deutsches Lexi-
con” (1777) un G. F. Stendera “Lettisches Lexicon” (1789). Abas kalpoja līdz pat 19. gs. 
otrajai pusei.

Galvenā loma latviešu valodas izpētē un veidošanā līdz 19. gs. vidum bija vācu tau
tības mācītājiem. 1824. gadā izveidota Latviešu literārā jeb draugu biedrība (Lettisch- 
literärische Gesellschaft), kas nodarbojās ar latviešu valodas izpēti. 1828. gadā sāka  
iznākt tās rakstu krājumi “Magazin der lettisch-literärischen Gesellschaft”. 

Produktīvākais 19. gs. pirmās puses latviešu valodas aprakstītājs bija oto Rozen
bergers, bet par visa gadsimta nozīmīgāko gramatiku kļuva Augusta Bīlenšteina “Die 
lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen” (1863–1864). Tās teorētiskajās no
stādnēs balstījās visas nākamās latviešu gramatikas līdz pat 20. gadsimtam.

19. gs. sākumā kļuva skaidrs, ka latviešu valodas rakstība tomēr nav ideāla, tika 
izvirzīti dažādi priekšlikumi tās mainīšanai,63 notika pat diskusija “Magazin” numuros, 
tomēr vienots risinājums panākts netika, un viss palika bez pārmaiņām.

60 Frīde Z. Latvis. Gothards Frīdrihs Stenders. Rīga: Zinātne, 2003, 135.–195. lpp.
61 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība, 91.–92., 138.–139. lpp.
62 Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum. Rīga: Liesma, 1991, 142. lpp.
63 Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība, 21.–22. lpp.
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Rakstu valodas morfoloģija ir visumā stabila. daļa lietvārdu joprojām svārstās  
starp dažādām paradigmām, piem., kambaris un kambars, lapsa un lapse, pavasaris 
un pavasara. īpašības vārdi ar noteikto galotni lietoti gandrīz tikai vīriešu dzim
tes vienskaitļa nominatīvā, piem., m i h ļ a i s  Kaimiņ, bet No śawas k r e i s a s  
rohkas. Vairāk parādās divdabju ar dam citu locījumu, ne tikai nominatīvā, formas, 
kas lietotas apzīmētāja funkcijā,64 piem., m i h ļ o d a m a s  mahtes leelas behdas; us  
ś p i h g u ļ o d a m u  esaru.

Līdz ar jauniem žanriem attīstās arī specifiska nozares leksika, kas veido pamatu 
terminoloģijai. Tā medicīnas rakstos lietoti vārdi slims, slimība, vesels, veselība, slim-
nieks; drudzis, karsons, masalas, baķes. Lauksaimniecības rakstos parādās augļi, auglīgs, 
māls, miltains, smilts zeme, vasarāji. Ar izglītību saistītos rakstos lieto skolnieks, skol-
meisteris, nākt skolā, mācības stundas, zīmīte jeb liecība, brīvstundas.

Arī priekšmetu mācībgrāmatās lietoti termini, kas pa daļai saglabājušies līdz 
mūsdienām. Tā Kristofs Harders pirmais (1806) min tādus matemātikas terminus kā 

64 Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība: Lokāmās vārdšķiras, 457.–460. lpp.

5. att. Gotharda Frīdriha Stendera grāmatas 
“Pasakas un stāsti” otrā izdevuma (1789) 
titullapa

6. att.  Pirmā turpinājumizdevuma latviešu valodā “Latviešu 
ārste” (1768) titullapa
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rēķināt, pielikt, atņemt, dalīt; Frīdrihs Vāgners (1821) – skaitītājs un saucējs.65 Karls 
Kristiāns ulmanis savā starp 1828. un 1834. gadu sarakstītajā ģeogrāfijas mācībgrāmatā 
pirmais lieto terminu abinieks.66 Rakstos par valodu parādās tādi mūsdienu termini kā 
locīšana, patskanis, līdzskanis, vienskaitlis, daudzskaitlis, teikums.67 

18. gs. otrajā pusē un 19. gs. sākumā latviešu rakstu valodā ienāk jauni inter
nacionālismi,68 piem., akcīze, akcīzeris, akorts ‘akords mūzikā’, altāns, komisione, 
ministers, patente, prezidents, revizione. daļa no tiem lietota arī tautas runā, ko rāda 
fonētiskie pārveidojumi, piem., avokāts, avkāts, kuntrakts, paragrapis ‘paragrāfs’, siktars 
‘sekretārs’, pamilija ‘ģimene’. Internacionālismu formas var būt svārstīgas, piem., siktars 
un sekretehrs; guberneeris un gubbernaters, awokahts un awkahts. Biežāk tomēr inter
nacionālismu vietā vēl lietotas aprakstošas vairāku vārdu konstrukcijas, piem., Acade-
mie – Augsta skola, Addressiren – us grahmatu rakstiht, kam ta peeder; Admiral – kaŗŗa 
leelskungs juhrâ; Anarchie – kad waldischanas newa; Anatomie – meeśas sinnaśchana.

Vārddarināšanā turpina lietot galvenokārt tradicionālos modeļus ar garajām 
izskaņām, taču parādās arī citas tendences. Tā J. Lange lieto Vidzemei raksturīgus  
elementus – priedēkli da- (daliet, danest), piedēkli -īns (pienīns), īsos atvasinājumus 
(svelme, versme, mīla, sekme, veikne). 

Sintaksē joprojām spēcīgs vācu valodas iespaids, kas gan atkarīgs no autora. Labākā 
valoda ir J. Langem, G. F. Stenderam, K. Harderam, K. elferfeldam, K. Hūgenbergeram, 
arī jaunajiem latviešu tautības autoriem, tomēr arī viņiem tiek pārmesta pakļaušanās 
vācu valodas ietekmei.

Normas daļējas maiņas un modernizācijas periods 
(19. gs. otrā puse – 20. gs. sākums)

Jauns latviešu rakstu valodas vēstures periods sākās 19. gs. vidū līdz ar tautas atmo
das kustību. Viens no tās stūrakmeņiem bija valoda – tās lietošana un tālāka veidošana. 

Būtiskākā pārmaiņa, kas notika šai laikā, – par valodas kopējiem un attīstītājiem 
kļuva paši latvieši, pārņemot līdz tam vācu tautības mācītāju veiktās funkcijas.69 Turklāt 
paplašinājās latviešu rakstu valodas aktīvo lietotāju loks. Sāka iznākt jauni laikraksti – 
“Mājas Viesis” (1856–1910), “Pēterburgas Avīzes” (1864–1865), “Baltijas Vēstnesis” 
(1868–1906), gan grāmatu, gan periodikas autoru vidū pieauga latviešu īpatsvars (7. att.).

Kopvalodas fonoloģiskā un arī morfoloģiskā puse jau bija stabila un akceptēta, bet 
rakstība vēl bija uzlabojama. 19. gs. 60. gados skaidri tiek apzinātas risināmās problē
mas, tomēr reālas virzības uz priekšu vēl nav. Sākot ar 70. gadiem, galvenais rakstības 

65 Grabis R. Ieskats latviešu zinātnes valodas veidošanās sākumos. – Grabis R. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu 
valodas institūts, 2006, 233.–251. lpp.

66 Apīnis A. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: Preses nams, 2000, 116. lpp.
67 Strautiņa V. Valodniecības terminoloģijas attīstība 19. gadsimta 50.–70. gados. Latviešu valodas teorijas un 

prakses jautājumi. Rīga: Zvaigzne, 1967, 103.–108. lpp.
68 ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 401.–416. lpp.
69 Vanags P. Latviešu valodas standartizācijas problēma 19. gadsimtā: valodas kopēju maiņa. Latvijas Universitātes 

raksti, 731. sēj. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Rīga: Lu, 2008, 62.–71. lpp.
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reformu ierosinātājs, organizētājs un realizētājs centrs ir Rīgas Latviešu biedrības Zi
nātnības komiteja, vēlāk Zinību komisija (RLB ZK).70 Tiek izdoti raksti ar dažādiem 
reformētas rakstības paraugiem. Līdztekus jaunas ortogrāfijas veidošanai 19. gs. beigās 
vienkāršota arī tradicionālā rakstība – atmesti nevajadzīgie dubultnieki un ierobežota 
mēmā <h> lietošana. 

1908. gadā RLB ZK paspārnē noorganizē ortogrāfijas komisiju, kurā piedalās 
Kārlis Mīlenbahs, Jānis endzelīns, āronu Matīss u.c. Tiek izstrādāti ortogrāfijas priekš
likumi, kas publicēti presē. Projekts tiek apspriests arī 1908. gada jūnijā RLB ZK vasaras 
sapulcēs J. endzelīna vadībā. Pēc aptaujas atbilžu apkopošanas 1908. gada novembrī 
publicēts “uzaicinājums latviešu pareizrakstības reformas lietā”, kurā vēlreiz sniegti 
jaunās latviešu valodas rakstības principi.71 šie principi nosaka: 1) pāreju uz latīņu bur
tiem; 2) h kā garumzīmes atmešanu; 3) š, ž, č, dž; s, z, c, v lietojumu mūsdienu funkcijā; 
4) garumu apzīmēšanu ar gulošu svītru ne tikai saknēs, bet arī piedēkļos un galotnēs; 
5) divskaņa [ie] apzīmēšana ar ie vecās tradīcijas ee vietā.72

Līdztekus ortogrāfijas jautājumiem tiek risināti arī citi literārās valodas normēšanas 
jautājumi. Tie skar lielākoties leksikas un sintakses problēmas. 

19. gs. vidū ievērojamākā loma latviešu rakstu valodas veidošanā pieder Jurim Alu
nānam73 un Atim Kronvaldam.74 Viņi gan aizstāv latviešu valodas pozīcijas, gan pilnīgo 
latviešu valodas tālākas veidošanas paņēmienus. Tā rezultātā valoda papildinājusies ar 
tādiem vārdiem kā, piem., atkārtot, austuve, eja, namdaris, veikals, vienība (J. Alunāns), 
aizbildnis, apstāklis, arods, atvainot, atvasināt, burtnīca, cēlonis, dzeja, izglītība, josla, 
ķermenis, priekšmets, rietumi, stāvoklis, tēvija, veidols u.c. (A. Kronvalds). Ļoti nozīmīgs 
ir viņu devums latviešu valodas vārddarināšanas līdzekļu izzināšanā un aktivizēšanā. 
Līdz tam rakstu valodai jauni lietvārdi tika darināti gandrīz tikai ar garajiem piedēk
ļiem, kopš 19. gs. vidus atkal tiek aktivizēti līdzskaņu piedēkļi (kl-, -m-, -n-, -sl-, -sm-, 
-sn-, -tn- u.c.).

Būtiska nozīme ir Krišjāņa Valdemāra vadībā sagatavotajām vārdnīcām, vispirms 
jau 1872. gadā iznākušajai “Kreewu-latweeschu-wahzu wahrdnizei”.75 Tajā ir ļoti daudz 
jaunvārdu. To starpā gan A. Kronvalda, gan citu darinājumi. Bez jau minētajiem var 
no saukt, piem., dārzāji, izdevējs, izraksts, mēģinājums, pretruna, priekšlikums, saruna, 
teiksma, arī daudzus jaunus internacionālismus, piem., automāts, analoģija, aromāts u.c.

19. gs. otrās puses periodika veicina arī citu jaundarinājumu ieviešanos latviešu 
valodā, piem., aizspriedums, apraksts, apskats, atkarība, atļauja, atzinība, atzveltne, 

70 Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība, 24.–30. lpp.; Wohlfart K. Der Rigaer Letten Verein und 
die lettische Nationalbewegung von 1868 bis 1905. Marburg: Verlag HerderInstitut, 2006, S. 244–252.

71 Kļaviņa S. Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij. Rīga: RaKa, 2008, 126.–128. lpp.
72 Paegle dz. Latviešu valodas mācībgrāmatu paaudzes. Otrā paaudze, 1907–1922. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001, 

39.–46. lpp.
73 Brence M. Juris Alunāns (1832–1864) – latviešu valodas kopējs un bagātinātājs. Latviešu valodas kultūras 

jautājumi, 18. laid. Rīga: Avots, 1982, 41.–46. lpp.
74 Kušķis J. Kronvalda Atis un latviešu valoda. Varavīksne 1987. Rīga: Liesma, 1987, 186.–201. lpp.; Strau

tiņa V. A. Kronvalda uzskati par latviešu valodu un tās attīstības iespējām. Latviešu valodas teorijas un prakses 
jautājumi. Rīga: Zvaigzne, 1967, 109.–121. lpp.

75 Zemzare d. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam), 218.–311. lpp.; Karulis K. Valdemāra vārdnīca un latviešu 
literārās valodas attīstība. Latviešu valodas kultūras jautājumi, 8. laid. Rīga: Liesma, 1972, 40.–53. lpp.
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7. att. Laikraksta “Pēterburgas Avīzes” (1862) 1. numurs
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brīvprātīgs, greizsirdīgs, iedvesma, iestāde, 
lauksaimniecība, lietderīgs, mežonis, no-
zīme, pilngadīgs, rakstnieks, sabiedrība, 
sūtnis, tautsaimniecība, viesnīca, zemkopis. 
Pakāpeniski literārās valodas jaunrades 
procesā iesaistījās plašs tautas darbinieku  
loks. 

šai periodā latviešu literārā valoda būtiski 
izmainās. Jaunlatviešu valoda vēl principā ne 
ar ko neatšķiras no iepriekšējā laika valodas, 
ko kultivēja vācu tautības rakstītāji un viņu se
kotāji, bet līdz 20. gs. sākumam literārā valoda 
ir atbrīvojusies no daudziem ģermānismiem, 
tuvinoties dzīvajai tautas sarunvalodai. Tas ir 
jūtams gan leksikā, gan sintaksē.

Izzudusi vai ievērojami samazinājusies: 
tas, tā; viens, viena lietošana artikula funkcijā; 
atributīvā ģenitīva lietošana aiz apzīmējamā 
vārda; atvasinājumu ar šana lietojums; prie
vārdu konstrukciju ar iekš un priekš lietošana 
lokatīva un datīva vietā.76 Vecu aizguvumu 
vietā darināti jaunvārdi. Ļoti plaši latviešu 
valodā ieviesti dažādi internacionālismi, mo
dernizētas to formas. Tā “Pēterburgas Avīžu” 
1862. gada numuros atrodami, piem., aritmē-
tika, banka, demokrātija, direktors, eksāmens, 
fakultāte, ideja, konstitūcija, kultūra, medicīna, 
opera, partija, prēmija, republika, skulptūra 
u.c.77 Modernizētu formu ieguva, piem., advo-
kāts (iepriekš avkāts, apikāts), fabrika (iepriekš 

pabriķis), birža (iepriekš berze), deputāts (iepriekš deputīrts), guberņa (iepriekš guber-
nemente, gubernements).78

No 19. gs. beigām rakstu valodas kopšanā galveno lomu pakāpeniski sāk  
ieņemt akadēmiski izglītoti filologi valodnieki – Kārlis Mīlenbahs, Jēkabs Velme, 
Pēteris šmits, Jānis endzelīns. Ar viņu līdzdalību RLB ZK izstrādā jaunās orto
grāfijas projektu. Rakstu valodas moderno normu kodificēšanā nozīmīga vieta 
ir 1907. gadā izdotajām J. endzelīna un K. Mīlenbaha “Latviešu gramatikai” un 
“Latviešu valodas mācībai”, kas kļūst par normas avotu nākamajos gadu desmitos  
(8. att.). 

76 Kažoku dāvis. Mūsu rakstu valoda un mūsu tēvu valoda. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu 
krājums, 8, 1893, 18. lpp.

77 Alunāns J. Iztulkošana no kādiem svešiem vārdiem, kas Pēterburgas Avīzēs no 1862. gada atronami. 
Pēterburgas Avīzes, pielikums pie Nr. 26, 1862, V–VIII lpp.

78 Roze L. Latviešu valoda pirms simt gadiem. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1962, 82.–85. lpp.

8. att. Jāņa endzelīna un Kārļa Mīlenbaha  
“Latviešu gramatikas” pirmizdevuma (1907)  
titullapa
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9. att. Raiņa tulkotās Johana Volfganga Gētes traģē
dijas “Fausts” titullapa no “Mājas Viesa Mēnešraksta” 
1897. gada 1. numura

Līdztekus publicistiem un valodniekiem 
latviešu literārās valodas veidošanā nozīmi 
iegūst arī spilgtākie literāti – Apsīšu Jēkabs, 
doku Atis, Rūdolfs Blaumanis, Aspazija, 
Andrievs Niedra u.c. Tāpat literatūras apska
tos bieži uzmanība pievērsta arī valodas no
vērtējumam.79 Ievērojamākā, kaut arī reizēm 
kontroversiāla, vieta ir Raiņa darbībai (9. att.).  
Viņa dzejas valoda papildina gan poētikas iz
teiksmes līdzekļus, gan rakstu valodu kopumā. 
Raiņa dzejas valodai raksturīgi īsi atvasinājumi 
(vai strupinājumi), piem., atveldze, baisma, 
brīns, dāsns, dīvs, drausma, karsma, kaisle, 
lūzma, mīla, paglābe; atvasinājumi no darbī
bas vārda saknes, piem., aicinums, atjaunums, 
nožēlums; čalošs, drūzmošs, zaļošs; deverbālas 
nelokāmas formas ar u, piem., aizaugu stīgas, 
līgu viļņi, puvu maita; salikteņi, piem., ārprāt-
nams, cilvēkspēks, mākoņplaisa, vasarlietus, 
garlaiks, ļaunprāts; asinssārts, kristāldzidrs, 
tēraudzils.80 Raiņa valoda ietekmējusi arī turp
māko poētikas valodu 20. gadsimtā.

Atsevišķās zinātņu jomās sāk veidoties 
arī terminoloģijas pamati, piem., ķīmijā –  
elements, skābeklis, slāpeklis, ogleklis, ūdeņ-
radis, lieta, viela;81 valodniecībā – līdzās jau 
iepriekšminētiem ieviešas arī īpašības vārds, 
skaitļa vārds, apstākļa vārds, teikuma priekš-
mets, izteicējs, apzīmētājs; latīniskie locījumu 
nosaukumi: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs u.c.;82 
arī botānikā, medicīnā, fizikā, jurisprudencē. Tomēr terminrade vēl nebija sistemātiska 
un koordinēta, atsevišķi terminu saskaņošanas centieni bija saistīti ar profesionālu or
ganizāciju darbību vai enciklopēdisku izdevumu rediģēšanu.83

79 Blinkena A. Latviešu literārā valoda 19. gs. 80.–90. gados. Baltistica, 31 (2), 1996, 241.–247. lpp.
80 Grabis R. Raiņa ieguldījums latviešu literārās valodas attīstībā. – Grabis R. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu 

valodas institūts, 2006, 203.–213. lpp.; Grase H. Raiņa leksika. Ceļi, 9. Rīga: Ramave, 1939, 283.–309. lpp.
81 Baldunčiks J. Latviešu ķīmijas terminoloģijas attīstība 19. gs. 50.–70. gados. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 

13 (2), 2009, 6.–16. lpp.
82 Peile e. Materiāli latviešu gramatikas terminoloģijas vēsturei 19. gadsimta pēdējā ceturksnī. Latvijas Valsts 

universitātes Zinātniskie raksti, 60. sēj., 9.A laid. Latviešu valodas apcerējumi, Rīga, 1967, 277.–314. lpp.; 
Paegle dz. Latviešu valodas mācībgrāmatu paaudzes. Pirmā paaudze, 1874–1907. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 
76.–81. lpp.; Baldunčiks J. Latviešu valodniecības terminoloģijas attīstība 19. gadsimtā. Letonikas otrais kon-
gress. Valodniecības raksti, 2. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008, 23.–35. lpp.

83 Baltiņš M. Latviešu terminoloģijas attīstība: mantojums, problēmas un perspektīvas. Letonikas pirmais kon-
gress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006, 72.–73. lpp.
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19. un 20. gs. mijā bija pieaugusi latviešu rakstu valodas loma latviešu sabiedrībā. 
Lasītprasme 1897. gadā Vidzemē bija 94,6%, Kurzemē – 88,6%,84 90. gados ik gadus 
iznāca ap 250 nosaukumu izdevumu vairāk nekā 700 000 eksemplāru kopmetienā.85 
1913. gadā Latvijā iznāca jau 869 grāmatas gandrīz 3 miljonu eksemplāru kop me
tienā.86 Lielāko laikrakstu metiens bija 75 000 – “dzimtenes Vēstnesis” (1913), 80 000 – 
“Jaunākās Ziņas” (1914).87 Vienlaikus latviešu valodas tālāku izplatīšanos nepieļāva tās 
ierobežotais lietojums, jo oficiāls statuss bija tikai krievu valodai – tā bija gan iestāžu, 
gan izglītības valoda. Tomēr var uzskatīt, ka pirms Pirmā pasaules kara literārā valoda 
vismaz rakstu formā jau bija visu Vidzemes un Kurzemes latviešu kopvaloda.

Funkciju paplašināšanas periods 
(1918–1940)

Jauns pacēlums latviešu rakstu valodas attīstībā sākās ar Latvijas valsts nodibinā
šanos (1918) un nostiprināšanos. Latviešu valoda kļuva par valsts valodu, kaut formāli 
Noteikumus par valsts valodu pieņēma tikai 1932. gadā. Plašāks Likums par valsts va-
lodu tika apstiprināts 1935. gadā. Paplašinājās latviešu valodas lietojuma sfēras – valsts 
pārvaldē, pašvaldībās, izglītībā. Pirmais darbs bija jaunās rakstības ieviešana. Tas tomēr 
nebija tik viegli realizējams. Atkārtoti rīkojumi, likumi un noteikumi šai sakarā tika 
pieņemti 1920.–1922. gadā, pārejot skolās, valsts un pašvaldību iestādēs uz jauno rak
stību latīņu burtiem (10. att.).88 Grāmatās un periodikā tomēr vēl līdz pat 1940. gadam 
saglabājās arī t.s. vecā druka.

Jauna normatīva gramatika šais gados netika radīta – tās lomā turpināja kalpot 
J. endzelīna un K. Mīlenbaha “Latviešu valodas gramatika”. To papildināja plašā J. en
dzelīna vēsturiskā gramatika “Lettische Grammatik” (1922). Savukārt leksikogrāfiju 
vainagoja K. Mīlenbaha “Latviešu valodas vārdnīca” (1.–4. sēj., 1923–1932, 1.–2. pa
pildsēj., 1934–1946), ko izdošanai gatavoja, papildināja, rediģēja J. endzelīns un edīte 
Hauzenbergašturma.89 Krietni pieauga tulkojošo divvalodu vārdnīcu izdošana – līdzās 
vācu un krievu tagad parādījās angļu un lietuviešu, skolas vajadzībām arī latīņu un 
sengrieķu vārdnīcas.90

Vairāk uzmanības pievērsa arī valodas kopšanai. Jau 1921. gadā iznāca J. endzelīna 
un P. šmita “Izrunas un rakstības vadonis” (pavisam līdz 1930. gadam iznāca septiņi 

84 20. gadsimta Latvijas vēsture. I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900–1918. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 287. lpp.

85 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība, 259. lpp.
86 20. gadsimta Latvijas vēsture. I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900–1918, 

501. lpp.
87 Turpat, 496.–497. lpp.
88 Paegle dz. Pareizrakstības jautājumu kārtošana Latvijas brīvvalsts pirmajos gados (1918–1922). Baltu filo-

loģija, 17 (1/2), 2008, 73.–88. lpp.; Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība, 30.–31. lpp.
89 Kļaviņa S. K. Mīlenbaha, J. endzelīna un e. Hauzenbergasšturmas vārdnīcas radītāji, pavairotāji un iz man

totāji. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 4, 2012, 95.–105. lpp.
90 Latvijā izdotās latviešu valodas vārdnīcas: Bibliogrāfisks rādītājs (1900–1994). Rīga: Latvijas uni ver sitāte, 1995, 

13.–20. lpp.
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10. att. Latvijas valdības oficiālais laikraksts “Valdības Vēstnesis” (1922. gada 4. janvāris)
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izdevumi),91 tāpat P. šmita “Valodas kļūdas un grūtumi”. Literārās valodas pareizības 
jautājumus apsprieda RLB ZK Valodniecības nodaļas sēdēs, kuras apmeklēja daudz 
interesentu.92 Pēc tam sagatavoja un publicēja vairākus valodas pareizībai veltītus iz
devumus: “dažādas valodas kļūdas” (1928, 1930, 1932), “Valodas prakses jautājumi” 
(1935), “Valodas un rakstības jautājumi” (1940) u.c. šo izdevumu autors vai redaktors 
bija J. endzelīns, lielākā tālaika latviešu valodniecības autoritāte. Tomēr viņa viedoklis 
ne vienmēr tika akceptēts bez ierunām. Par to liecina arī citu autoru (Pētera Ķiķaukas, 
Mārtiņa Bruņenieka, Jāņa Lūkes u.c.) līdzīga satura polemiskas brošūras. Galvenais 
valodnieku cīņas objekts bija nevēlama citu valodu ietekme, kā arī valodas sistēmai ne
atbilstoši jauninājumi. divi praktiski risināmi latviešu valodas jautājumi bija svešvārdu 
un sieviešu uzvārdu rakstība, kuros tomēr vienprātība netika panākta.93

Valodas funkciju paplašināšana lika nopietnāk pievērsties valodas korpusa plāno
šanai – it īpaši terminoloģijas veidošanai. 1919. gadā izveidoja pirmo terminoloģijas 
komisiju, kas darbības laikā līdz 1921. gadam apstiprināja vairāk nekā 7400 terminu, ko 
1922. gadā apkopoja “Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcā”.94 Lielākā nepieciešamība 
pēc terminiem bija, realizējot valsts un pašvaldību pārvaldi un lietvedību, kā arī iz
glītību, ieskaitot augstāko, latviešu valodā. Sākotnēji dažādu nozaru terminus meklēja 
jau starp praksē lietotajiem, piem., leņķis, stāvmala ‘katete’, slīpmala ‘hipotenūza’ no 
galdniecības terminoloģijas, izmantoja izlokšņu vārdus. Ja te nevarēja atrast vajadzīgo, 
darināja jaunvārdus, piem., rūpals, tāme, tvertne, tekne, bieži vien kalkējot, piem., 
baltkvēle, maiņstrāva, olšūniņa, sīkgraudains, šķērsgriezums, vai akceptēja svešvārdus, 
piem., akcija, kalkulācija, oriģināls u.c.95 Pēc 1922. gada terminrade tomēr atkal bija 
tikai indivīdu vai atsevišķu speciālistu grupu rokās.

Sabiedrībā ar preses starpniecību nepārtraukti risinājās debates par vairākiem 
valodas jautājumiem, piem., par mīkstinātā ŗ lietošanas nepieciešamību, par garumu 
apzīmēšanu svešvārdos u.c., kas skāra daudzus valodas lietotājus. diskusijas noveda 
pie tā, ka 1937. gadā tika atjaunota pareizrakstības komisijas darbība.96 1938. gadā Mi
nistru kabinets apstiprināja komisijas atzinumus, ka r nav mīkstināms; zinam, zinat, 
daram, darat u.c. rakstāmi ar īsu a; medijam, medijums u.c. rakstāmi ar īsu i; grieķu un 
latīņu cilmes vārdos nav jāatzīmē patskaņu garums. Tomēr šī reforma daudzus neap
mierināja, tāpēc komisija turpināja darbu, un 1939. gadā Ministru kabinets apstiprināja 

91 Paegle dz. Jāņa endzelīna un Pētera šmita Izrunas un rakstības vadonim – 90. Baltu filoloģija, 20 (2), 2011, 
25.–40. lpp.

92 Profesora J. Endzelīna atbildes. Rīgas Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēžu protokoli, 1933–1942. Los 
Angeles: Ramave, 2001.

93 Blese e. Latviešu valodniecība valsts patstāvības pirmos 10 gados. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 1, 
1929, 11.–23. lpp.

94 Baltiņš M. Latviešu terminoloģijas attīstība: mantojums, problēmas un perspektīvas, 72.–79. lpp.; Baltiņš M. 
Terminrades process pēdējo piecpadsmit gadu laikā: pagātnes mantojums un nākotnes perspektīvas. Lat viešu 
valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne, 2007, 405.–410. lpp.

95 Skujiņa V. Terminoloģijas kopšana. Latviešu valodas kultūras jautājumi, 15. laid. Rīga: Liesma, 1979, 
46.–57. lpp.; Skujiņa V. J. endzelīna devums latviešu valodas zinātniskās terminoloģijas attīstībā. Latviešu 
va lodas kultūras jautājumi, 8. laid. Rīga: Liesma, 1972, 17.–33. lpp.

96 Paegle dz. Pareizrakstības jautājumu kārtošana Latvijā no 1937. līdz 1940. gadam. Baltu filoloģija, 17 (1/2), 
2008, 89.–102. lpp.
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jaunus noteikumus, kas iepriekšējos atcēla: atjaunoja ŗ statusu, atļāva brīvību garumu 
apzīmēšanai svešvārdos, kā arī formās zinām//zinam, medījam//medijam utt. Jau pēc 
padomju režīma izveidošanas 1940. gadā notika atgriešanās pie stāvokļa, kāds bija 
pirms 1938. gada.

divdesmit neatkarības gados latviešu valoda nostiprinājās un izauga par formāli 
un funkcionāli pilnvērtīgu literāro valodu, kas varēja apmierināt visas vajadzības visās 
dzīves jomās jaunajā Latvijas valstī.

20.–30. gados pastāvēja arī otrs latviešu rakstu valodas variants, ko lietoja Padomju 
Savienībā. Pēc Pirmā pasaules kara Krievijā bija palikuši vairāk nekā 250 tūkstoši 
latviešu, kas bieži dzīvoja visai kompakti sākotnējās kolonijās. 20. gados un 30. gadu 
pirmajā pusē, kad mazākumtautību izglītība un kultūra PSRS tika veicināta, darbojās 
latviešu skolas, tika izdotas grāmatas un periodika latviski. Atšķirībā no Latvijas te 
līdzās vecajai rakstībai iedibināja citu jauno pareizrakstību, kas atšķīrās ar /ŗ/ nemīksti
nāšanu, <ch> nelietošanu, divskaņa /ie/ apzīmēšanu ar <ee>, kā arī patskaņu garumu 
neapzīmēšanu svešvārdos (11. att.).97 Preses valodā bija jūtams krievu valodas iespaids, 
īpaši specifiski sovetiskajā leksikā un arī stilā.98 šis literārās valodas paveids pārstāja 
eksistēt 1937. gadā, kad, izvēršot represijas pret latviešu organizācijām, visa izdevēj
darbība tika pilnībā izbeigta.

Funkciju sašaurināšanas periods 
(1940–1991)

otrais pasaules karš ienesa dramatiskas pārmaiņas latviešu tautas un arī latviešu 
valodas eksistencē. Jau tūliņ pēc Latvijas inkorporācijas Padomju Savienībā 1940. gada 
vasarā sāka izpausties rusifikācijas politika. Vispirms valsts pārvaldē, tad arī pašvaldī
bās, rūpniecībā un citviet par galveno lietvedības valodu kļūst krievu valoda.99 īpaši 
tas jūtams kopš 1944. gada, kad pēc padomju varas atgriešanās tai līdzi sāk ieplūst 
nelatviešu iedzīvotāju masas. Lielajās pilsētās un Latvijas austrumdaļā daudzviet lat
vieši kļūst par etnisko mazākumu, tādējādi arī ikdienas dzīvē latviešu valodas funkcijas 
sašaurinās. Tomēr latviešu valodas lietojums saglabājas vidējās izglītības un daļēji arī 
augstākās izglītības sfērā. Tas bija noteicošais faktors, kas veicināja valodas nodošanu 
nākamajām paaudzēm. Taču latviešu valoda bija spiesta funkcionēt divvalodības ap
stākļos, kas ietek mēja valodu visos līmeņos.100

Sākotnēji krievu valodas iespaids bija spēcīgi jūtams pat rakstu valodā. Tā jau 
1940.–1941. gada izdevumos parādījās dažādi leksiski aizguvumi no krievu valodas, 

  97 Bendiks H. Latviešu valodas grafika un ortogrāfija Padomju Savienībā no 1920. līdz 1940. gadam. Baltu 
filoloģija, 19 (1/2), 2010, 103.–124. lpp.; 20 (2), 2011, 67.–89. lpp.

  98 Grīsle R. Krievijas latviešu pūles gar latviešu valodu. Kas valda valodu, valda prātu. Rīga: Latvijas okupācijas 
muzeja biedrība, 2007, 10.–12. lpp.

  99 Riekstiņš J. Valodas politika Latvijā 20. gs. vidū (1944–1959). Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga: 
Zinātne, 2007, 17.–36. lpp.

100 Blinkena A., Hirša dz., Veisbergs A. Valodas situācija 60.–80. gados un Latvijas Padomju Sociālistiskās Re
publikas Valodu likums. Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne, 2007, 37.–52. lpp.
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11. att. PSRS latviešu laikraksts “Komunaru Cīņa” (1937. gada 14. decembris)
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piem., artists, boļševiks, putjovka, proforgs, rajkoms, rabkors, seļkors. Tika darināti kalki, 
piem., komjaunietis, kultarmietis, pašdarbība, piecgade; radīti vārdi padomju realitātes 
izteikšanai, piem., kolchozietis (vēlāk kolhoznieks), trieciennieks, stachanovietis, izcil-
nieks, pirmrindnieks; izplatījās defissavienojumi, piem., sieviete-ārste, bērns-zīdainis, 
morāliski-politiskā vienība.

1946. gadā notika pirmā pēckara ortogrāfijas reforma, kad, līdzīgi kā pirms kara PSRS 
lietotajā latviešu rakstībā, atcēla mīkstināto <ŗ> un garumzīmes svešvārdos (12. att.).101  
1957. gadā atcēla <ch> lietošanu, svešvārdos ieviesa normu atzīmēt tikai vienu garumu, 
bet pieļāva arī svārstības. šāds stāvoklis pastāvēja līdz 1967. gadam, kad noteica vienu 
standartu svešvārdos. 1981. gadā izdeva jauno pareizrakstības vārdnīcu,102 kas ir pa
matā arī tagad lietotajām.

Tikai sākot ar 60. gadiem, atkal aktivizējās valodas kopšanas darbs. 1965. gadā 
sāka iznākt ikgadējs rakstu krājums “Latviešu valodas kultūras jautājumi” (pavisam 
27 laidieni), 1977. gadā nodibināja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un 
literatūras institūta terminoloģijas un valodas kultūras grupu. Tas kopumā veicināja 
latviešu literārās valodas normu ievērošanu grāmatu un periodikas valodā. Ieteikumi, 
galvenokārt nevēlamas krievu valodas ietekmes novēršanai, izteikti visiem valodas 
līmeņiem – ortoēpijā, gramatikā, leksikā, vārddarināšanā. Tie atrodami gan krājumā 
“Latviešu valodas kultūras jautājumi”, gan citos izdevumos. Valodas kopšanā nozīmīgs 
notikums bija “Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas” (1.–2. sēj., 1959–1962), 
kā arī “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” iznākšana (no 1971. līdz 1991. g. iznāca 
1.–7.2 sējums līdz burtam T). Abos izdevumos kodificētas mūsdienu latviešu literārās 
valodas normas.

Lai gan latviešu valodas loma daudzās tautsaimniecības un zinātnes nozarēs bija 
ļoti ierobežota (piem., aviācijā, dzelzceļā, jūrniecībā, rūpniecībā), 1945. gadā pie LPSR 
Tautas komisāru padomes izveidoja Terminoloģijas un pareizrakstības komisiju, bet 
1947. gadā tās vietā nodibināja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas ko
misiju, kas darbojās nepārtraukti. Tā kopā ar apakškomisijām līdz 1992. gadam izdeva  
63 nozaru terminoloģijas biļetenus gan kā pielikumu “Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Vēstīm”, gan kā atsevišķas brošūras. Iznāca arī 15 nozaru terminu vārdnīcas.103 Tomēr 
bieži vien ikdienā šie termini netika lietoti, jo daudzu nozaru faktiskā darba valoda bija 
krievu valoda.

Kaut grāmatās un periodiskos izdevumos valoda bija visumā kopta, runātā 
latviešu valodā krievu valodas iespaids bija jūtams nepārtraukti. Sarunvalodā 
ļoti plaši lietoti dažādi leksiski aizguvumi, piem., a, davai, gruzčiks, kurtka, ku-
valda, maika, narjads, tupiks, vot. Izplatīti semantiski aizguvumi, piem., aprunāt 
‘paskaidrot’, atmainīt ‘atcelt’, maisīt ‘traucēt’. Iespaids verbu priedēkļu lietojumā, 
piem., atrediģēt ‘izrediģēt’, atremontēt ‘izremontēt, salabot’, noraksturot ‘rakstu
rot’, nosecināt ‘secināt’, padomāt ‘nodomāt’. šāda interference reizēm parādījās arī 

101 Cīņa, Nr. 132, 1946, 8. jūn.
102 Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga: Avots, 1981.
103 Latvijā izdotās latviešu valodas vārdnīcas: Bibliogrāfisks rādītājs (1900–1994), 26.–34. lpp.; Baltiņš M. 

Terminrades process pēdējo piecpadsmit gadu laikā: pagātnes mantojums un nākotnes per spektīvas,  
410.–416. lpp.
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12. att. Laikraksts “Cīņa” 
(1950. gada 1. decembris)
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rakstos. Krievu valodas sintakses iespaidā bieži apzīmētājs ģenitīvā, īpaši nosau
kumos, novietots aiz apzīmējamā vārda, piem., cīsiņi “piena”, desa “Bērnu”, siers  
“Holandes”.104

Līdztekus latviešu valodai Latvijā pēc otrā pasaules kara izveidojās latviešu lite
rārās valodas paveids, kas tika lietots ārzemēs. Kara rezultātā brīvajā pasaulē nonāca 
vairāk nekā 100 000 latviešu, to vidū daudz inteliģences pārstāvju. 45 trimdas pastāvē
šanas gados izdots ļoti daudz grāmatu, periodikas un citu izdevumu. Trimdas latvieši 
vairumā turpināja lietot Latvijā pirms kara akceptēto pareizrakstību (t.s. endzelīna 
ortogrāfiju), kuras būtiskākās iezīmes bija mīkstinātā /ŗ/ un digrafa <ch> saglabāšana, 
kā arī plašāks garumu apzīmējums svešvārdos. Tiesa, praksē bieži vien tas tika darīts 
nekonsekventi un pat kļūdaini. Atkārtotos izdevumos, sākot ar 1947. gadu, parādījās 
pirmoreiz 1942. gadā Rīgā izdotā pareizrakstības vārdnīca. Valodas kopšanas jautājumi 
tika aplūkoti periodiskos izdevumos. No 1981. līdz 1987. gadam ASV iznāca speciāls 
valodai veltīts izdevums “Vēstis”. Nozīmīgs sasniegums terminoloģijas laukā bija “Lat
viešu tehniskās terminoloģijas vārdnīca” piecos sējumos (galvenais redaktors e. drav
nieks), kas nāca klajā no 1972. līdz 1986. gadam, ietverot aptuveni 100 000 tehnisko 
zinātņu terminu latviešu, vācu un angļu valodā.

otrais funkciju paplašināšanas periods 
(1991 – mūsdienas)

Līdz ar t.s. trešo atmodu un Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu latviešu 
valodas stāvoklis atkal ir mainījies. Latviešu valoda atguvusi valsts valodas statusu. Tas 
ir nostiprināts gan Satversmes 4. pantā, gan likumos. 1989. gada 5. maijā Latvijas PSR 
Augstākā padome apstiprināja pirmo Valodu likumu, 1992. gadā pieņemti nozīmīgi 
papildinājumi Valodu likumam, bet 1999. gada 9. decembrī pieņemts jaunais Valsts va
lodas likums. Kopš 2004. gada maija latviešu valoda ir arī viena no eiropas Savienības 
oficiālajām valodām.105 Latviešu valoda ir galvenā lietvedības valoda valsts pārvaldē, 
pašvaldībās. Tā ir arī nozīmīgākā izglītības valoda. 

Mainījusies politiskā situācija un brīvais tirgus ietekmējis arī valodu. Latviešu 
valodā pēdējos divdesmit gados raksturīgas šādas tendences – sovetismu zušana, 
piem., vairs netiek lietoti izpildkomiteja, kolhozs, komjaunietis; vairāku padomju 
laikā par historismiem un arhaismiem kļuvušu vārdu atgriešanās aktīvā lietojumā, 
piem., apgabaltiesa, apgāds, bāriņtiesa, civillikums, pagasts;106 daudz jaundarinājumu:  

104 Piem.: Blinkena A. Interference un norma. Latviešu valodas kultūras jautājumi, 14. laid. Rīga: Avots, 
1978, 27.–39. lpp.; Ceplītis L. Latviešu valodas stāvoklis un attīstība mūsdienās. Latviešu valodas kultūras 
jautājumi, 14. laid. Rīga: Avots, 1978, 16.–27. lpp.; Буш О. Проблема нормативной оценки собственно 
разговорных лексических заимствований из русского языка.  Контакты русского языка с языками 
народов Прибалтики. Рига: Зинатне, 1984, с. 50–55; un daudzi citi raksti.

105 Piem.: Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne, 2007; Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. 
Rīga: Zinātne, 2008.

106 Kvašīte R. “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” leksikas aktualizācija. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 7, 2003, 
330.–340. lpp.
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atvasinājumi, piem., datne, dzīvotne, izvēlne, nūjot, vietne, zīmols; salikteņi, piem., 
ārzona, ēnstrādnieks, glābējsilīte, sprādzienbīstams, tiesībsargs, tostarp arī kalki, piem., 
lejuplādēt (no angļu download), viedkarte (no angļu smart card), zibatmiņa (no angļu 
flash memory); vārdkopas, salikti nosaukumi, piem., plašsaziņas līdzekļi, sabiedriskās 
attiecības, ziepju opera; visai daudz arī okazionālu darinājumu, piem., kompjūterģēnijs, 
līderaktrise, popkornotava ‘kinoteātris’, Hičkokisks vakars, drusciņ-virs-divdesmit-zvaig-
znīte; daudz jaunu aizguvumu, īpaši no angļu valodas, piem., čats (angļu chat), ekspo-
nenciāls (angļu exponential), fails (angļu file), koeksistēt (angļu coexist), lūzers (angļu 
loser), naratīvs (angļu narrative); virkne agrāko aizguvumu aizstāta ar citiem, piem., 
audits (revīzija), enzīms (ferments), prevencija (profilakse); daļa aizguvumu mainījuši 
formu angļu valodas ietekmē, piem., katastrofāls → katastrofisks (angļu catastrophic), 
novators → inovators (angļu innovator); maiņas redzamas semantikā, arī lielākoties 
kontaktvalodu ietekmē – jaunas vai mainītas nozīmes, piem., attīstītājs ‘būvuzņēmējs’, 
klasificēts ‘slepens’, pele ‘datorpiederums’, zālīte ‘marihuāna’; valodā ienākuši jauni aiz
gūti frazeoloģismi, piem., biznesa eņģeļi, bumba ir kāda laukuma pusē, guļošais policists, 
justies ne savās čībās, skelets skapī.107

Mainījies vārdu stilistiskais lietojums. Visai bieži, īpaši publicistikā, tiek lietoti 
vārdi, kas agrāk tika uzskatīti tikai par sarunvalodai vai pat vienkāršrunai raksturīgiem, 
piem., tādi ģermānismi kā beķereja, bišķi, brūķēt, riktīgs, smeķīgs, štrunts.108 daiļlitera
tūrā, teātrī, kino, arī plašsaziņas līdzekļos nereti tiek lietoti vulgārismi.109 

Zināmas pārmaiņas notiek arī gramatikā. Tā kontaktvalodu ietekmē vārdiem, kas 
bijuši vienskaitlinieki, sāk lietot arī daudzskaitļa formas, piem., apdraudējumi, politikas, 
prasmes, riski, varas. Savukārt daži daudzskaitlinieki ieguvuši arī vienskaitļa formu, 
piem., baža, baile, vecāks.110 Kā gramatisku maiņu procesu piemērus varētu minēt ver
bus, kas tagadnē svārstās starp 2. un 3. konjugāciju, piem., svētīt (svētu/svētīju, svētīju), 
veltīt (veltu/veltīju, veltīju), vēstīt (vēstu/vēstīju, vēstīju); nominatīva lietojumu paralēli 
ar akuzatīvu objekta apzīmēšanai vajadzības izteiksmē, piem., ir jāsaprot tas//to, jālasa 
grāmata//grāmatu.

Turpinās arī apzinātas terminrades process, kurā iesaistītas vairākas iestādes – LZA 
Terminoloģijas komisija, Valsts valodas centrs, kurā kopš 2009. gada iekļauts bijušais 
Tulkošanas un terminoloģijas centrs, Latviešu valodas aģentūra u.c.111

107 Bušs o. okazionālie jaunvārdi mūsdienu publicistikas tekstos funkcionālā skatījumā. Linguistica Lettica, 2, 
1998, 38.–42. lpp.; Veisbergs A. Borrowed Phraseology in Latvian (17th–21st century), pp. 147–160; Veis
bergs A. Semantiskas pārmaiņas latviešu valodā (angļu valodas iespaids). Apvienotais Pasaules latviešu 
zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Valodniecības 
raksti. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2012, 329.–348. lpp.

108 Brēde M. Barbarismi rakstos par kultūru latviešu presē. Linguistica Lettica, 6, 2000, 146.–160. lpp.
109 Liepa d. Latvijas preses valoda. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2011, 124.–142. lpp.
110 Nītiņa d., Veisbergs A. Valodas izmaiņas un kvalitāte. Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne, 

2007, 372.–400. lpp.; Liepa d. Latvijas preses valoda. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2011.
111 Baltiņš M. Terminrades process pēdējo piecpadsmit gadu laikā: pagātnes mantojums un nākotnes perspek

tīvas, 416.–439. lpp.
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Nobeigums

Latviešu literārā valoda ir nogājusi jau garu attīstības ceļu – no pirmajiem latviešu 
valodas vārdu pierakstiem 13. gs. līdz pat attīstītai daudzfunkcionālai visas tautas 
kopvalodai 21. gs. sākumā. šai laikā izveidojusies un nostabilizējusies rakstība, valodas 
gramatiskā sistēma un leksikas kodols. Literārās valodas runātais paveids ir kļuvis par 
lielākās Latvijas iedzīvotāju daļas pirmo valodu.

Salīdzinot ar citām eiropas tautu literārajām jeb standartvalodām, latviešu valoda 
ir gājusi arī visai savdabīgu ceļu. Valodas iespējams dalīt divās tipoloģiski atšķirīgās 
grupās – agrīnās rakstu valodas (angļu, franču, vācu, itāļu, poļu u.c.), kas ir bijušas 
valdošās un kam standartvalodas pamats radies stihiski laikā līdz 18. gs.; vēlīnās rakstu 
valodas (bulgāru, igauņu, lietuviešu, somu, ukraiņu u.c.), kas ir bijušas pakļautas un 
kam standartvaloda radusies apzinātas plānošanas rezultātā, sākot ar 18. gs. beigām – 
19. gadsimtu.112 Latviešu valodai piemīt abu grupu iezīmes – tā gan ir bijusi pakļauta 
valoda, taču tās pamats ir radies jau 17. gadsimtā. Procesa stihiskums vai apzināta plā
nošana tomēr ir vēl diskutējama.

Savukārt pat valodas tuvākā nākotne ir grūti prognozējama, jo ārkārtīgi ātrās 
pasaules mainības dēļ, jaunu tehnoloģiju un informācijas aprites dēļ apzināta valodas 
korpusa plānošana, ko vadītu formālas institūcijas (terminoloģijas un citas komisijas), 
kļūst stipri ierobežota, procesus latviešu rakstu valodas attīstībā ietekmēs arī demogrā
fiskā un valodas situācija Latvijā, kā arī sabiedrības attieksme pret valodu kopumā.

112 Subačius G. Two Types of Standard Language History in europe. Res Balticae, 8, 2002, pp. 131–150.

Par autoru

Pēteris Vanags (dz. 1962) – Dr. habil. philol., Lu un Stokholmas universitātes 
profesors. Vairāk nekā 100 zinātnisku publikāciju autors, rakstījis galvenokārt 
par latviešu rakstu valodas vēstures un baltu valodu vēstures jautājumiem.
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Ilga Jansone, Anna Stafecka

LATVIešu RAKSTīBAS ATTīSTīBA: LeJZeMNIeKu 
uN AuGšZeMNIeKu TRAdīCIJA

Pirmie latviešu valodā rakstītie teksti saglabājušies no 16. gs., un to autori līdz pat 19. gs. vidum ir 
bijuši lielākoties vācu tautības garīdznieki, tādēļ pirmo grāmatu rakstība piemērota vācu rak stības 
tradīcijai, izmantojot gotiskā raksta paveidu fraktūru. Sākot ar 19. gs. vidu, latviešiem iegūstot izglī
tību un iesaistoties grāmatu rakstīšanā, rodas vēlme mainīt pastāvošo rakstības tradīciju no  fraktū
ras burtiem uz antīkvas burtiem. Panākt vienošanos par antīkvas lietošanu latviešu valodas rakstībā 
izdodas tikai 1908. gada vasarā, bet reālā pāreja uz antīkvu notiek 20. gs. 20. un 30. gados. Vēlākajā 
laika posmā tiek precizētas vienīgi atsevišķas pareizrakstības normas. 20. un 21. gs. mijā, ienākot 
jaunajiem rakstiskās saziņas līdzekļiem (elektroniskās īsziņas, epasts), notiek izmaiņas neoficiālajā 
rakstībā, kas nākotnē var ietekmēt arī oficiālo ortogrāfiju.
Gandrīz 300 gadus pastāv otra latviešu rakstības tradīcija, balstīta uz augšzemnieku dialekta latga
liskajām izloksnēm. Latvijas austrumu daļas Latgales jeb toreizējās Poļu Inflantijas latvieši gandrīz 
trīs gadsimtus (1629–1917) ar robežu bija šķirti no pārējās latviešu etniskās teritorijas. Nošķirtības 
posmā izveidojās ne tikai savdabīga šī novada kultūra, bet arī sava rakstības tradīcija, ko mūsdienās 
sauc par latgaliešu rakstu valodu. 

The earliest examples of text written in Latvian date from the 16th century; however, up until the 
mid19th century, the authors were mostly German clergymen, hence, the first books followed 
German literary norms, including use of Gothicstyle script. It is only from the mid19th century 
onwards, when educated Latvians began to publish books, that the need arose to change then 
extant literary conventions to replace the Gothic script by the Latin one. Norms on the use of Latin 
script in Latvian texts first appeared in mid1908; never theless complete replacement of Gothic 
script took place considerably later, in the 1920s and 1930s. Subsequently, only a few normative 
details have been clarified regarding orthography. undesirable changes in the daily common use 
of language appeared with the advent, in the late 20th and early 21st century, of new written media 
(emails, electronic text messaging); in future these tendencies may change the accepted norms on 
orthography. 
A parallel orthography for Latvian has been in existence for nearly 300 years, one based on the 
subdialects of Latgale spoken in eastern Latvia. Latvians living in presentday Latgale, known as 
the Polish territory of Inflantia, were separated by a border from their ethnic kin for nearly 300 years 
(1629–1917). A distinct local Latvian culture and orthography came into being during this period 
of separation; in particular, the written language was based on the subdialects of Latgale found in 
High Latvian dialect. Today this orthography is known as the Latgalian written language.

Atslēgvārdi: rakstības attīstība, skaņu atveide, latviešu literārā valoda, latgaliešu rakstu valoda, orto
grāfijas reforma.

Keywords: evolution of the writing, sound reproduction, modern Latvian, Latgalian written lan
guage, reforms of the ortography. 
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Visas eiropas tautas ir nogājušas garu attīstības ceļu līdz mūsdienu rakstībai, ko 
sauc par skaņu rakstu jeb fonētisko rakstu1. 

Mūsdienās latviešu valodā tiek izmantoti latīņu alfabēta burti, kas papildināti ar 
dažādām diakritiskām zīmēm garo patskaņu un mīkstināto līdzskaņu apzīmēšanai. 
Latviešu literārās valodas alfabētā ir 33 burti (a, ā, b, c, č, d, e, ē, f, g, ģ, h, i, ī, j, k, ķ, l, ļ, 
m, n, ņ, o, p, r, s, š, t, u, ū, v, z, ž), savukārt latgaliešu rakstu valodas – 35 burti (a, ā, b, c, 
č, d, e, ē, f, g, ģ, h, i, y, ī, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, o, ō, p, r, s, š, t, u, ū, v, z, ž). 

Latīņu raksta veidu antīkvu,2 kas tiek lietota mūsdienās, latviešu valodas lejzem
nieku rakstībā3 iespiestajos tekstos izmanto tikai nedaudz ilgāk par simts gadiem. 
Augšzemnieku rakstībā4 tai ir nedaudz senākas tradīcijas, jo pēc Altmarkas pamiera 
1629. gadā Latgale palika Polijas pakļautībā un vēlāk, balstoties uz poļu rakstības tra
dīciju, tur veidojās no pārējās Latvijas teritorijas atšķirīga rakstība. Ar roku rakstītajos 
tekstos antīkvu lieto jau vismaz kopš 17. gadsimta.

Neapšaubāmi, latviešu valodā rakstītām grāmatām nav tikai simts gadus ilga 
vēsture. Joprojām gan tiek diskutēts, kad parādījās pirmie latviešu valodā (iespējams, 
latgaļu, kuršu, zemgaļu vai sēļu valodā) rakstītie teksti. drošas vēstures liecības par 
šādiem tekstiem diemžēl nesniedzas senāk par 16. gs. pirmajiem gadu desmitiem. 
Piemēram, ir saglabājušās ziņas, ka Lībekas katoliskā rāte 1525. gada 8. novembrī ir 
konfiscējusi kādam tirgotājam piederošu mucu ar “livoniešu latviešu un igauņu va
lodā” rakstītām grāmatām, kas bijušas paredzētas sūtīšanai uz Rīgu.5 uz 16. gs. pirmo 
pusi tiek attiecināti trīs tēvreižu teksti, kas vai nu publicēti no vēlāka laika norakstiem  
(Grūnava tēvreize6), vai arī ar roku ierakstīti 16. gs. manuskriptos vai publicētajās grā
matās (Gisberta tēvreize, Bruno tēvreize).7 

Atsevišķos avotos sastopamas arī norādes par latviešu valodā rakstītu tekstu pa
stāvēšanu pirms 16. gs., piemēram, vēsturnieks Indriķis šterns minējis, ka jau pirms  

1 Raksts, kurā grafiskā zīme ir atsevišķas skaņas vai fonēmas apzīmējums. Valodniecības pamatterminu skaidro-
jošā vārdnīca. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2007, 365. lpp. 

2 Antīkva – latīņu raksta veids, kam raksturīgi burti ar noapaļotām kontūrām. 
3 Lejzemnieku rakstība – rakstības tradīcija, kas vēsturiski izveidojās un nostiprinājās Kurzemē, Zemgalē un 

Vidzemē.
4 Augšzemnieku rakstība – rakstības tradīcija, kas vēsturiski izveidojās un nostiprinājās Latgalē.
5 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība: no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām. Rīga: Liesma, 1977, 35.–36. lpp.; 

Vanags P. Luterāņu rokasgrāmatas avoti. Vecākā perioda (16. gs. – 17. gs. sākuma) latviešu teksti. Stokholma: 
Memento; Rīga: Mantojums, 2000, 14. lpp.; Seniespiedumi latviešu valodā 1525–1855: kopkatalogs. Zin. red. 
A. Apīnis. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999, 39. lpp., 781. lpp. (att.).

  6 Simona Grūnava tēvreizes faksimils (no t. s. Karaļauču noraksta) publicēts valodnieka Alvila Augstkalna 
(1907–1940) pārskatā par pirmajiem latviešu tekstiem. Sk.: Augstkalns A. Pirmie latviešu teksti un grāmatas 
(...1530–1630...). Latviešu literatūras vēsture, 2. sēj. Rīga: Literātūra, 1935, 23. lpp. (pārpublicēts: Augstkalns 
A. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2009, 322. lpp.). Par Grūnava Prūsijas hronikas norak
stiem un Grūnava tēvreizi sk.: draviņš K. Latviešu 16. gs. rakstu pieminekļi attēlos. Archīvs, III, 2. izd., 1972, 
147.–175. lpp.; Prūsų kalbos paminklai. Parengė V. Mažiulis. Vilnius: Mintis, 1966, p. 31–33; Bušs o. dažas 
leksikoloģiskas pārdomas Grūnava tēvreizes sakarā. VIII starptautiskā baltistu kongresa “Baltu valodas XVI un 
XVII gadsimtā” referātu tēzes. 1997. g. 7.–9. oktobrī. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1997, 30.–31. lpp.

  7 Plašāk sk.: ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965, 57.–61. lpp.; draviņš K. das Ghisbertsche 
Vaterunser im Verhältnis zu den anderen allerältesten lettischen Texten. Scando-Slavica, T. 5, 1959, S. 7–18; 
Biezais H. ein neugefundener Text des lettischen Vaterunsers aus dem 16. Jahrhundert. Nordisk tidskrift för 
bok- och biblioteksväsen, 42, 1955, s. 47–54. 

Ilga Jansone, Anna Stafecka   LATVIešu RAKSTīBAS ATTīSTīBA



206 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

reformācijas Rīgas Svētās Katrīnas baznīcā sprediķi teikti latviešu valodā,8 tātad bijuši 
tam nepieciešamie reliģiskie teksti. Savukārt Kurzemes muižnieks oto fon Mirbahs 
savā literāri vēsturiskajā darbā “Briefe aus und nach Kurland”9 norāda, ka Modēnas 
bīskaps Vilhelms esot sprediķojis latviešu valodā un pat pārtulkojis latviešu valodā 
latīniski sarakstīto donata gramatiku (Der von Gott begabte Bischof Wilhelm von Mo-
dena bekehrte und taufte den tapfern Letten, denn er predigte, sagt man, lustig und mit 
Freuden die fröhliche Lehre in der eignen Sprache des Landes, da er sie binnen kurzer 
Zeit nicht nur erlernt, sondern zum Frommen der Neophyten mit vieler Mühe die latei-
nische Grammatik des Donatus übersetzt hatte [dieva apdāvinātais bīskaps Vilhelms 
no Modēnas pievērsa dievam un kristīja drošsirdīgo latvieti, jo, kā stāsta, viņš jautri 
un ar prieku sprediķoja līksmo vēsti viņa dzimtajā valodā, jo to īsā laikā ne tikai 
bija apguvis, bet ar lielām grūtībām arī pārtulkojis donata latīņu gramatiku neofītu 
dievbijībai]).10 Atmetot hipotēzi par donata gramatikas tulkošanu jau 13. gs. sākumā, 
senākie latviešu valodas paraugi ir sveštautiešu ierakstīti atsevišķi latviešu (?) per
sonvārdi11 un vietvārdi gan senajās hronikās (piemēram, Indriķa hronikā,12 Atskaņu 
hronikā,13 Vartberges Hermaņa hronikā14), kurās aprakstītais darbības laiks attieci
nāms uz 12.–14. gs., gan 14.–15. gs. ceļojumu aprakstos, saimnieciska rakstura grā
matās (piemēram, ienākumu grāmatās, Rīgas parādu grāmatā) un biedrību un brālību  
sarakstos.15 

Nereti lasāmie apgalvojumi, ka Latvijas teritorijā rakstība pastāvējusi jau līdz vācu 
krustnešu iebrukumam 13. gs.,16 tiek kritizēti gan dažādo pastāvējušo ideoloģiju garā, 

  8 šterns I. Latvijas vēsture. 1290–1500. Rīga: daugava, 1997, 62. lpp.  
  9 Vairums pētnieku o. fon Mirbaha darbu uzskata par literāru sacerējumu, kam ir visai attāla saikne ar 

vēsturisko patiesību. Sk.: ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 39. lpp.; Jakovļeva M. Veltījums Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrībai. Latvijas Arhīvi, Nr. 2, 2010, 299.–302. lpp. Sal. arī: Jansons A. donāta 
gramatikas tulkojums latviešu cilšu valodās 13. gs. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 12, 1965,  
25.–38. lpp.

10 Mirbach o. v. Briefe aus und nach Kurland während der Regierungsjahre des Herzogs Jakob. Mit Rückblicken in 
die Vorzeit, T. 1, 2. Aufl. Mitau: Verlag von Friedrich Lucas, 1846, S. 228–229.

11 Apkopojumu par vecākajiem personvārdiem publicējis valodnieks ernests Blese. Sk.: Blese e. Latviešu per-
sonu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie personu vārdi un uzvārdi XIII–XVI g. s. Rīga: A. Gulbis, 1929. 
Sal. arī: Augstkalns A. Seno latviešu vēsturiskie personu vārdi. Burtnieks, Nr. 9, 1935, 692.–699. lpp.; Nr. 11, 
1935, 839.–845. lpp. (pārpublicēts: Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2009, 
337.–346. lpp.); SiliņaPiņķe R. Senākie latviešu personvārdi mūsdienās. Apvienotais Pasaules latviešu zināt-
nieku III kongress un Letonikas IV kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Valodniecības raksti. 
Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2012, 163.–171. lpp.

12 Indriķa hronika = Heinrici Chronicon. ā. Feldhūna tulkojums; ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: 
Zinātne, 1993.

13 Atskaņu hronika = Livländische Reimchronik. V. Bisenieka atdzejojums no vidusaugšvācu valodas; ē. Mugurē
viča priekšvārds; ē. Mugurēviča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998.

14 Vartberges Hermaņa Livonijas hronika = Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae. No latīņu val. tulk., 
priekšvārdu un komentārus sarakst. ē. Mugurēvičs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005.

15 Sk.: ozols A. Veclatviešu rakstu valoda, 38.–54. lpp.
16 šādu uzskatu literārs atspoguļojums rodams, piemēram, Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” (Pēc tam kādā 

vakarā Lāčplēs’s iegāja viens pats/ Lielajā velvē, kur stāvēja tīstokļi, rakstīti burtiem. – Pumpurs A. Lāčplēsis. 
Latvju tautas varonis. tautas eposs. Ar J. Rudzīša ievadapcerējumu un komentāriem. Rīga: Zinātne, 1988, 
181. lpp., III dziedājuma 276.–277. rinda).
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gan arī zinātnisku pierādījumu trūkuma dēļ.17 Parasti gan šādos apgalvojumos netiek 
precizēts raksta veids, un pilnīgi iespējams, ka senlatvieši ir pazinuši nevis burtu rakstu, 
bet simbolisko rakstu, kura paveidi ir ornamentālais un mezglu raksts. Zīmīgs šķiet 
teoloģijas doktora edgara Jundža secinājums: “Ka senajiem latviešiem varēja būt sava 
rakstu māksla, tas līdz pat mūsu dienām ir ticis apšaubīts, neskatoties uz to, ka mums 
ir saglabājušās tautas dziesmas, kurās šī māksla tiek pieminēta. [..] Bet diemžēl daudzie 
tehniskie apzīmējumi, kas saistās ar seno rakstu mākslu kā dziesmu tīšanu kamolā, paši 
kamoli, dziesmu pūri un vāceles, dziesmu pūru nolūzušās atslēgas, dziesmu kambari 
un dziesmu rakstītājas – visi ir tikuši uzskatīti par dzejisku metaforu, kam ar seno 
rakstu mākslu nav itin nekāda sakara.”18 Simboliskā raksta dažādās izpausmes tomēr 
joprojām tiek meklētas gan latviešu tautasdziesmās un seno etnogrāfisko priekšmetu 
ornamentējumā,19 gan arī vārdu raksts un rakstīt cilmes skaidrojumos.20 Viennozī
mīga atbilde joprojām nav atrasta, un nostiprinās pieņēmums, ka burtu raksts latviešu 
rakstībā radies tikai 16. gs. sākumā (iespējams, 15. un 16. gs. mijā), pateicoties vācu 
mācītājiem un kultūras darbiniekiem, taču atsevišķi simboliskā raksta paveidi ir bijuši 
pazīstami ļoti sen, un vislabākās liecības rodamas latviešu tautasdziesmās, piemēram: 
Kam, māsiņa, tu rakstiji/ Savas baltas villainites?/ tas, brāliti, mans godiņis,/ Ka es 
biju rakstitaja. (7431)21 un Bāliņôs dzīvodama,/ Dziesmas tinu kamolâ;/ Kad aizgāju 
tautiņâs,/ Pa vienai ritinaju. (271).22 

Pirmo iespiesto latviešu valodas tekstu rakstība

Pirmie iespiestie teksti latviešu valodā bija tulkotie garīgie teksti, kas tika publicēti 
vai nu kā latviešu tekstu iestarpinājumi citās valodās rakstītajās grāmatās, vai arī kā 
atsevišķi iespieddarbi. Kā senākā latviešu valodā rakstītā teksta iestarpinājuma publi
cējumu var minēt tēvreizes tekstu Sebastiana Minstera darbā “Cosmographey”23 (sākot 
ar 1550. gada izdevumu; sk. 1. att.): täbes mus kas tu es eckschkan debbessis/ Schwetitz 

17 Sk.: Malvess R. Jautājums par raksta lietošanu Latvijas teritorijā līdz XII gs. beigām. Rakstu krājums, veltījums 
akadēmiķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei. Rīga: Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959, 555.–566. lpp.

18 Fragments no e. Jundža manuskripta “Senlatviešu cilpu un mezglu raksti” citēts pēc: Jundze A. Sava ceļa 
meklētājs. Ieskats edgara Jundža neteoloģiskajos pētījumos. Jaunpiebalgas Svētā toma baznīca un mācītāji. 
Sast. un tekstu autore V. Johansone. Rīga: elpa, 2008, 187.–188. lpp.

19 Plašāk sk.: Karulis K. Senie un mūsdienu raksti. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956; ozols A. Veclatviešu 
rakstu valoda, 32.–37. lpp.; Jundze A. Hipotētiskais senlatviešu raksts. Valodas aktualitātes – 1991. Rīga: 
Zinātne, 1992, 111.–121. lpp.; Jundze A. Vai senlatviešu raksts? Letonica, Nr. 1 (3). Rīga: Lu Literatūras, folk
loras un mākslas institūts, 1999, 67.–83. lpp.

20 Plašāk sk.: Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. Rīga: Liesma, 1967, 33.–35. lpp.
21 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 2. sēj. Pēterburga: Ķeizariskās Zinību akadēmijas spiestava, 1903, 

309. lpp.
22 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 1. sēj. Jelgava: H. I. draviņdravnieks, 1894, 4. lpp.
23 Cosmographey: das ist/ Beschreibung Aller Länder/ Herrschafften und für nemesten Stetten des gantzen 

erdbodens/ sampt jhren Gelegenheiten/ eygenschafften/ Religion/ Gebräuchen/ Geschichten vnd Hand
tierungen/ rc. erstlich durch Herrn Sebastian Munster mit grosser Arbeit in sechs Bücher verfasset... Ge
druckt zu Basel, [1578]. 
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tows waartz/ enack mums tows walstibe/ tows 
praats bus ka eckschan Debbes/ ta wursan semmes. 
Musse denische Mäyse düth mums schodeen/ pam-
mate mums muse gräke ka mes pammat musse 
parradueken/ Ne wedde mums loune badeckle/ pett 
passarga mums nu wusse loune (2. att.). Pirmās 
saglabājušās latviešu valodā iespiestās grāmatas ir 
“Catechismvs Catholicorum”24 un luterāņu rokas
grāmatas daļas – “Enchiridion”,25 “Evangelia und 
Episteln”,26 “Undeudsche Psalmen und geistliche 
Lieder”.27 šie darbi bija drukāti gotiskiem burtiem, 
visvairāk – fraktūrā.28 Tā kā pirmo latviski rak
stīto grāmatu autori bija vācu garīdznieki, no vācu 
valodas fraktūra tika pārņemta pirmo latviešu 
valodā tulkoto un sarak stīto grāmatu iespiešanai. 

16. gs. beigu un 17. gs. sākuma rakstos 
atspoguļota galvenokārt Rīgā runātā latviešu 
valoda, kuru ietekmēja fakts, ka rakstītāju 
dzimtā valoda, visticamāk, bija lejas vācu va
loda. Gandrīz katrs teksts ir rakstīts savā īpatnā 
ortogrāfijā, kurai acīm redzot pievienojas arī 
rakstītāju latviešu valodas ne visai labā prasme. 
Piemēram, baušļu virsraksts un pirmais bauslis 
no 1586. gada “Enchiridion” (te Desmette Bousle /  
ka tös wenam Namme the-wam souwe saime 
wenkärtige preexkan turreth vnd maczyth buus. 
tas pirmais Bouslis. töw nee buus Czittes Dewes 
tur-reeth preexkan man. Kas gir tas? Adbilde. 
Mums buus Dewe pär wuesse lethe bytes /myleth /  
vnd vs to Czerreet.29) (3. att.) atspoguļo gan 

24 Catechismvs Catholicorum. Iscige pammacischen/ no thems Papreksche Galwe gab=blems Christites macibes. 
Prexskan thems nemaci=gems vnd iounems bernems. Cour Kungam Petrum Canisium / thaes Schwetes 
rak stes doctor. ehsprestcz Vilne Pille / Litto=urre Semmen / pi danielem Lan=ciciensem expan tho gadde. 
1585. 

25 Enchiridion. Der kleine Ca=techismus: oder Christ=liche zucht für die gemeinen Pfar=herr vnd Prediger auch 
Haus=ueter etc. durch d. Martin. Luther. Nun aber aus dem deud=schen ins vndeudsche gebracht/ vnd von 
wort zu wort/ wie es von d. M. Luthero gesetzet/ gefas=set worden. Gedruckt zu Königsperg bey George 
osterbergen. Anno M.d.LXXXVI. 

26 Euangelia vnd Episteln / aus dem deud=schen in vndeudsche Sprache gebracht / so durchs gantze Jar / auff 
alle Sontage vnd fuernem=sten Feste / in den Kirchen des Fuersten=thumbs Churlandt vnd Semigallien in 
Lieffland vor die vndeudschen gelesen werden. Mit der Historien des Lei=dens / vnd Aufferstehung vn=sers 
Herrn Jesu Christi / aus den vier euange=listen. Gedruckt zu Königsperg in Preussen / bey Georgen oster
bergern. M.d.LXXXVII. 

27 Vndeudsche Psalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge / welche in den Kirchen Fuerstenthums Churland vnd 
Semigallien in Liefflande gesungen werden. M.d.LXXXVII.

28 Fraktūra – gotiskā raksta veids, kam raksturīgi izlocīti, ornamentāli burti ar asiem stūriem.
29 Enchiridion.. 1586, [24. lpp.]

1. att. Titullapa no Sebastiana Minstera 
“Cosmographey” 1578. gada izdevuma
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īso un garo patskaņu, gan divskaņu atšķirīgo rakstību, kas, iespējams, saistīta ar ne
spēju pareizi izšķirt latviešu valodas skaņas.30 Nekonsekvence vērojama arī līdzskaņu  
rakstībā. 

30 Plašāk par latviešu valodas patskaņu un divskaņu rakstību šai periodā sk.: Vanags P. Latviešu valodas patskaņi 
un divskaņi: sistēma un rakstība visvecākā perioda rakstu avotos. Baltu filoloģija, VII. Rīga: Latvijas universi
tāte, 1997, 150.–175. lpp.

2. att. Lappuse ar latviešu tēvreizi no Sebastiana Minstera “Cosmographey”  
1578. gada izdevuma

3. att. Titullapa un fragments (24. lpp.) no katehisma “Enchiridion” (1586) 
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šā posma rakstību ļoti precīzi raksturojis A. Augstkalns: “..patskaņu gaŗumu 
neapzīmē (dažus norādījumus, zināms, var sataustīt, bet nav nekādas sistēmas, tâ ka 
izņēmumi būtu kļūdas), divskani ie neatšķiŗ no e (īsā, gaŗā, šaurā, platā), mīkstinā
tiem līdzskaņiem nav apzīmējuma (retumis viņiem tiek pievienots i, y un g), balsīgie 
un nebalsīgie svelpeņi un šņāceņi netiek izšķirti, afrikātu apzīmējumos nav nekādas 
kārtības; līdzskaņu apzīmējumos vispār – burtu sastrēgums (dubultnieki; dažādu burtu 
savienojumi vienas skaņas apzīmējumā – īpaši svelpeņiem un afrikātām; h raksta tēlu 
kuplināšanai) un fonētiskais princips.”31 

Latviešu ortogrāfijas uzlabojumi 17. gadsimtā

šī latviešu valodai neatbilstošā rakstības tradīcija radīja neapmierinātību pat 17. gs. 
pirmās puses vācu tautības autoros. Pirmais, kurš mēģināja ieviest kaut cik noteiktas 
normas, bija Georgs Mancelis. Par viņa veikumu A. Augstkalns raksta: “Mancelis izšķiŗ 
pareizi patskaņus, kādi viņi ir latviešu valodā: atšķiŗ divskani ie no patskaņa e; izšķiŗ plato 
un šauro e un apzīmē rakstos pirmo ar ä, otru ar e; pareizi izšķiŗ patskaņus galotnēs; ap
zīmē patskaņu gaŗumu (ar burtu h un citādi). Platā un šaurā e izšķīrums laikam nāk no  
zviedru ortogrāfijas, kas Mancelim bijusi pazīstama. [..] Mancelis pareizi izšķiŗ līdz
skaņus: mīkstinātie līdzskaņi dabū īpašas zīmes (pārsvītrātus burtus), svelpeņi, šņāceņi 
un afrikātas dabū katrs savu pienācīgu apzīmējumu, atšķiŗot balsīgos no nebalsīgajiem. 
Gan ne visi mīkstinātie līdzskaņi ir izprasti (nav sadzirdēts ģ un ķ) un ne gluži vienmēr 
viss ir pareizi pārsvītrāts (vismaz par iespiestām grāmatām tas ir jāsaka).”32 Bez tam 
G. Mancelis līdzās fonētiskajam rakstības principam (vārdu rakstībā jāvadās pēc dzir
des) mēģināja nostiprināt arī morfoloģisko rakstības principu (jāievēro vienāds skaņu 
apzīmējums dažādās pozīcijās, piemēram, nevis mac ‘mats’, mati, bet gan mats, mati). 
G. Manceļa ieviestā rakstība bija liels solis uz priekšu latviešu rakstības attīstībā. Par to 
iespējams pārliecināties nelielā teksta fragmentā no “Die Sprüche Salomonis” (“Zāla
mana sakāmvārdi”)33 (4. att.). 

No 17. gadsimta vācu literātiem, kuru ieguldījums ortogrāfijas attīstībā ir visai bū
tisks, vēl minami Kristofors Fīrekers un Heinrihs ādolfijs. K. Fīrekera īpatnējo ortogrā
fiju visspilgtāk raksturo teologs un folklorists Ludis Bērziņš: “..te ir novērsti čupu burti 
(“sch”) un izmests “h” kā gaŗuma zīme. Mūsu tagadējā “š” vietā rokraksts lieto burtu, 
kas atgādina vācu “ß”, to svītrodams; bet gaŗu vokali apzīmē ar svītru, kas iet perpendi
kulari caur vokaļa kājiņu labajā pusē. šī ortografija ir laba lietpratēja apdomāts darbs.”34  

31 Augstkalns A. Veclatviešu rakstu apskats. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 20, 1930, 
102. lpp. (pārpublicēts: Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2009, 97. lpp.).

32 Turpat (pārpublicējumā 97.–98. lpp.).
33 Die Sprüche Salomonis in die Lettische Sprache gebracht / durch GeoRGIuM MANCeLIuM, Sem

gall: SS. Th. Licentiatum & Professorem & c. Symbol: Serviat omne deo studium, fremat orbis & orcus; 
Rumpatur Momus, sat placuisse d e o. Zu Riga / Gedruckt durch vnd in verleg: Gerhard Schrödern /  
1637.

34 Bērziņš L. Kristofors Fürekers un viņa nozīme latviešu literatūrā. Filologu biedrības raksti, VIII, 1928, 
165. lpp.
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Taču, kā secina L. Bērziņš, “Fürekers gan bij personīgi izveidojis gluži konsekventu 
un lietderīgu sistēmu, bet nevarēja to ieviest praksē, kur jau bija citas tradīcijas”.35 
Jaunākie pētījumi mudina domāt, ka atsevišķi K. Fīrekera dziesmu tulkojumi publi
cēti viņa dzīves laikā Besemesera tipogrāfijā Rīgā, izmantojot pilnveidoto rakstības 
sistēmu.36 Tomēr H. ādolfijs, publicēdams 1685. gadā savu gramatiku “Ganz kurtze 
Anleitung zur lettischen Sprache”, nav pieņēmis visus K. Fīrekera latviešu ortogrā
fijas principus, bet, pamatos balstīdamies uz G. Manceļa pareizrakstību, ieviesis 
dažus būtiskus papildinājumus, piemēram, viņš “arī i skaņas garumu apzīmē ar h, 
mīkstināto līdzskaņu ģ, ķ, ņ apzīmēšanai ieved pārsvītrotos burtus”.37 K. Fīrekera un 
H. ādolfija ieviestiem G. Manceļa rakstības uzlabojumiem, kā arī H. ādolfija gra
matikā ieviestajām valodas normām bija būtiska loma latviešu rakstības turpmākā  
attīstībā. 

Paralēli uz vācu valodas rakstību balstītajai tradīcijai 17. gadsimtā veidojās arī atšķi
rīgi rakstības modeļi, kuru autori bija iespē jamie latvieši Jānis Reiters un Georgs elgers. 
G. elgers savu katolisko rakstību veidoja uz poļu ortogrāfijas pamata, lietojot arī vācu 
elementus. Viņš mēģināja šķirt arī šauro un plato e (piemēram, cilwæks, cæturts, wæcs, 

35 Bērziņš L. Kristofors Fürekers un viņa nozīme latviešu literatūrā, 166. lpp.
36 Vanags P. erstlinge lettischen drucks – Kristofora Fīrekera rakstība iespiestā veidā. Baltistica, 45 (1). Vilnius: 

Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 119.–128 lpp.
37 Grabis R. Pārskats par 17. gadsimta latviešu valodas gramatikām. Valodas un literatūras institūta raksti, V laid. 

Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1955, 230. lpp.

4. att. Titullapa un fragments (8. lpp.) no “Die Sprüche Salomonis” (1637) 
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tæws), līdzskaņu mīkstinājumu apzīmēt 
ar sekojošu i un î (ņ skaņu – arī ar ng).38 
G. elgera rakstība sastopama izdevumos, 
kas tapuši no 1621. gada līdz 1683. gadam. 
J. Reiters mēģināja izstrādāt savus rakstī
bas principus, tulkojot atsevišķus Bībeles 
fragmentus.39 Viņš patskaņu garumu 
bieži apzīmēja, dubultojot īsā patskaņa 
burtus (praatz ‘prāts’), līdzskaņu mīk
stinājumam izmantoja sekojošu i burtu 
(kiänina ‘ķēniņa’), e skaņas vietā parasti 
rakstīja ä burtu (däbbäſim ‘debesīm’), div
skani ie lielākoties apzīmēja ar ee (noteek  
‘notiek’).

17. gs. otrajā pusē – 1683. gadā Jelgavā 
notika pirmā organizētā apspriede jeb 
konference, kas bija veltīta ernsta Glika 
Jaunās derības40 tulkojuma un tā rakstī
bas principu izvērtēšanai. Tā kā Bībeles 
tulkojumā sākotnēji bija izmantota vēl 
vecā – G. Manceļa izstrādātā ortogrāfija, 
šādu rakstību Kurzemes mācītāji norai
dīja. Pusotra gada laikā tulkojums tika 
pārstrādāts, pamatojoties uz jau radīta
jiem K. Fīrekera un H. ādolfija rakstības 
principiem. 1685. gadā, sanākot otrajai 
apspriedei Rīgā, tika saņemta Kurzemes 
mācītāju atļauja Jaunās derības iespie
šanai. 1690. gadā tika pabeigts Bībeles 
tulkošanas darbs (sk. fragmentu 5. att.), 
bet 1694. gadā – arī iespiešana.41 Ceļu pie 
lasītāja sāka 1500 liela formāta grāmatas ar  
2487 lappusēm. 

38 Sk. arī: Karulis K. Pirmo latviešu valodnieku pieminot: Georga elgera 400. dzimšanas gadā. Latviešu valodas 
kultūras jautājumi, 20. laid. Rīga: Avots, 1984, 48.–52. lpp.

39 Karulis K. Jānis Reiters un viņa tulkojums. Rīga: Liesma, 1986.
40 ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds/ Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Pee-

dsimschanas no teem swehteem Deewa=Zilwekeem/ Praweescheem/ Ewangelisteem jeb Preezas=Mahzitajeem 
un Apustuleem usrak=stihts/ tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita. [J. Fišera uzdevumā 
tulk. e. Gliks ar palīgiem K. B. Vitenu un M. Klemkenu]. Riga/ Gedruckt bey Georg Wilcken/ Koenigl. Buch
drucker/ M dC LXXXIX.

41 Straubergs J. Kā noritēja bībeles tulkošanas darbs. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 9, 1943, 197.–200. lpp.

5. att. Fragments (110. lpp.) no Bībeles tulkojuma  
“Tā Svēta Grāmata..” (1689)
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Rakstības jautājumu risināšana 18. gadsimtā

17. gadsimtā Bībeles tulkojumiem veltītās diskusijas sniedza nozīmīgu ieguldījumu 
rakstības sakārtošanā, tomēr noteiktu ortogrāfijas principu iedzīvināšanai bijis nepie
ciešams samērā ilgs laiks, tādēļ tikai Bībeles otrajā izdevumā42 (1739) konsekventi tika 
ievēroti K. Fīrekera un H. ādolfija ieteikumi. šai izdevumā ieviestā rakstība, tostarp 
atteikšanās no lietvārdu rakstījuma ar lielo burtu, saglabājās stereotipos izdevumos līdz 
pat 19. gs. otrajai pusei. Zīmīgi, ka 18. gs. otrajā pusē paplašinās arī antīkvas lietojums 
latviešu rakstībā. Ja, sākot ar pirmo Bībeles izdevumu, latīņu burtiem bija iespiestas tikai 
piezīmes lappušu malās, tad pēc nepilniem simts gadiem antīkvā sastopami latviešu va
lodas paraugi gan Gotharda Frīdriha Stendera latviešu gramatikā “Neue vollständigere 
Lettische Grammatik” (1761) (6. att.), gan vārdnīcā “Lettisches Lexicon” (1789). 

No Bībeles otrā izdevuma iznākšanas līdz pat 19. gs. otrajai pusei galvenie latviešu 
rakstības uzlabotāji joprojām bija vācu mācītāji, un neapmierinātība ar uzlaboto, taču 
joprojām latviešu valodas izrunai daudzviet neatbilstošo rakstību palika. Kristofs Har
ders savās piezīmēs un papildinājumos G. F. Stendera gramatikai atzīmē, ka, veidojot 
latviešu ortogrāfiju, vairāk domāts par vāciešiem, kas grib mācīties latviski, nekā par 
pašiem latviešiem. Viņš arī norāda, ka būtu nepieciešamas būtiskas pārmaiņas latviešu 
rakstībā.43 Lielākās neērtības un iebildumus joprojām rada izmantotie čupu burti, t. i., 

42 BIBLIA, tas irr: ta Swehta Grahmata, jeb Dieva Swehti Wahrdi, Kas prieksch un pehz ta Kunga JEsus Kristus  
swehtas Piedzimschanas no tiem swehtiem Diewa=Cilwehkiem, Peawie=schiem, Ewangelistiem jeb 
Priecas=Mahzihtajiem un Apustuļiem usrakstiti, tahm Latwieschahm Diewa Draudzibahm par labu istaisita. 
Kensbergâ, driķķehts pe Jahņa Indriķa Artunga, 1739.

43 Harder C. Anmerkungen und Zusätze zu der neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender. Papendorf, 
1790.

6. att. Fragments (152. lpp.) no 
Gotharda Frīdriha Stendera “Neue 
vollständigere lettische Grammatik” 
(1761)
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3–4 burtu lietojums vienas skaņas apzīmēšanai, patskaņu garuma apzīmējums ar se
kojošu h, dažādais patskaņu garumu apzīmējums vārdu saknēs un galotnēs, divskaņu 
dažādais apzīmējums u. tml. Taču šī neapmierinātība līdz pat 19. gs. vidum lielākoties 
skāra atsevišķu skaņu rakstību, nevis pašu grafētiku. Netika nopietni diskutēts par go
tisko burtu iespējamu nomaiņu ar latīņu alfabēta burtiem. 

ortogrāfijas jautājumu risināšana Latviešu literārajā  
(draugu) biedrībā

Kopš 19. gs. 20. gadu otrās puses vāciešu rūpes par radikālāku latviešu rakstības 
uzlabošanu uzņēmās Latviešu literārā (draugu) biedrība (Lettisch-Literärische Gesell-
schaft; dibināta 1824. gadā, statūti apstiprināti 1827. gadā), kuras statūtos paredzētie 
mērķi aptvēra gan valodas izpēti, gan ortogrāfijas sakārtošanu.44 Biedrības ortogrāfijas 
uzlabošanas centieni samērā vispusīgi atspoguļojas tās izdevumā “Magazīnas” (Maga-
zin, herausgegeben von der Lettisch-Literärischen Gesellschaft, 1828–1913). Piemēram, 
mācītājs Karls Kristiāns ulmanis “Magazīnu” ceturtajā sējumā 1833. gadā ierosina dis
kusiju par šādiem jautājumiem: vai līdzskaņu burtu dubultojumi jāatmet; vai jāizskauž 
h burts kā patskaņu garuma apzīmējums; kādos gadījumos šķiramas s un z skaņas.45 
diskusijā bez K. K. ulmaņa iesaistās vēl 13 cilvēki,46 bet jautājumu apspriešanai un at
zinumu pieņemšanai paredzēts izveidot komisiju, kurā vienādā skaitā ietilptu Latviešu 
literārās (draugu) biedrības biedri no Kurzemes un Vidzemes. Kā vēlāk atzīst valod
nieks un etnogrāfs Pēteris šmits, “draugu biedrība gan jau no 1832. gada bija sākusi 
prātot par latviešu ortogrāfijas reformu, bet šis jautājums nebija tik vienkāršs un pašiem 
darbiniekiem, kā liekas, trūka arī nopietnas gribas”.47

Jura Bāra devums latviešu rakstības attīstībā

Juris Bārs48 bija pirmais, kas pievērsās latviešu valodas fonētikai, lai varētu ar dzirdi 
uztveramās citu citai sekojošās skaņas precīzi un pēc iespējas vienkāršāk atspoguļot 
rakstībā. Būtiskākās atziņas viņš pauda 1846. gadā Latviešu literārās (draugu) biedrības 
gada sapulcē Jelgavā, nolasot ziņojumu par latviešu valodas skaņām un to apzīmējumu 
rakstos. Nākamajā – 1847. gadā referāta teksts tika publicēts “Magazīnu” 9. sējuma 

44 āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā. Rīga: A. Gulbis, 1929, 
114. lpp.

45 ulmann C. C. ueber die Feststellung der lettischen orthographie durch die lettischliterärische Gesellschaft. 
Magazin, Bd. 4, St. 2. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1833, S. 167–168.

46 diskusija atspoguļota: Magazin, Bd. 4, St. 2. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1833, S. 169–214.
47 šmits P. Zinību komisijas piecdesmit gadu darbība. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 

18. laid., 1926, 7. lpp.
48 Kļaviņa S. Pa gandrīz izzudušām pēdām: dakteris Juris Bārs – pirmais latvietis dzimtās valodas pētnieks un 

mūsdienu rakstības pionieris. Karogs, Nr. 7, 2008, 112.–121. lpp.; Kļaviņa S. dakteris Juris Bārs – pirmais 
latvietis dzimtās valodas pētnieks un mūsdienu rakstības pionieris. Pa gandrīz izzudušām pēdām. – Kļaviņa S. 
Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase. Rīga: RaKa, 2008, 11.–23. lpp. 
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1. daļā49 (7. att.). Viņš ieteica: lietot latīņu burtus; garos patskaņus apzīmēt ar divu 
veidu garumzīmēm atkarībā no zilbes intonācijas; divskaņus ie un uo apzīmēt ar ia un 
ua; burtus s, z, c apzīmēt ar latīņu burtiem, bet mīkstinātos līdzskaņus š, ž, č apzīmēt 
ar ś , ź , ć; pārējo mīkstināto līdzskaņu apzīmēšanai lietot burta pārsvītrojumu; saglabāt 
dubulto w; nešķirt šauro un plato e, ē, jo to izruna ir atšķirīga dažādos novados. Kā 
atzīst Anna Bergmane, “šai rakstā proponētie skaņu apzīmējumi ar diakritiskām zīmēm 
ir pamatā mūsdienu latviešu valodas grafētikai”.50

Lai gan J. Bāra ieteiktā rakstība līdzinās gan fonētiskajai transkripcijai, gan mūs
dienu grafētikai, tomēr šī rakstība vēl bija patāla no pašlaik pieņemtās ortogrāfijas, 
piemēram, joprojām tika saglabāts w burts; ieteikts līdzskaņus ģ, ķ, ļ, ņ, ŗ mīkstināt, 
tos pārsvītrojot; divskaņus ie un o [uo], kā jau minēts, atveidot ar patskaņu savieno
jumu ia un ua (sk. 7. att.). Teksta uztveri sarežģī arī piedāvātais no zilbju intonācijas  
atkarīgais atšķirīgais garumu apzīmējums. Bet, neapšaubāmi, J. Bāra piedāvātā rakstība 
bija pirmais solis ceļā uz sakārtotu latviešu rakstību, izmantojot latīņu rakstu, kā arī 
rodot katrai skaņai atbilstošu burtu.

Latviešu rakstība un kirilica51

Paralēli J. Bāra ieteiktajam rakstības variantam tika piedāvāta arī iespēja pāriet uz 
rakstību kirilicā. Vairāki 19. gs. pirmās puses autori krievu valodas fonētikā un grafē
tikā saskatīja lingvistiskas atbilsmes latviešu valodas skaņām. Piemēram, 1830. gadā  

49 Baar G. H. Über die in der lettischen Sprache vorkommenden Laute und deren einfache Bezeichnung durch 
die Schrift. Magazin, Bd. 9, St. 1. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1847, S. 21–48.

50 Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Rīga: Zinātne, 1986, 22. lpp.
51 Plašāk sk.: Karulis K. Latīņu un slāvu alfabēts latviešu rakstībā. Frici Brīvzemnieku pieminot. Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 1997, 143.–149. lpp.

7. att. Fragments no Jura Bāra 
raksta “Über die in der letti-
schen Sprache vorkommenden 
Laute und deren einfache 
Bezeichnung durch die Schrift” 
(Magazin, Bd. 9, St. 1. Mitau, 
1847, S. 44)
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oto Rozenbergers darbā “Formenlehre der lettischen Sprache” ierosināja izmantot krievu 
alfabēta burtus tais gadījumos, kad fraktūra neatspoguļo latviešu valodas fonēmas. Pēc 
viņa domām, kirilicā varētu rakstīt s un z, kā arī čupu burtus.52 Arī Rīgas evaņģēliski 
luteriskās Jēzus draudzes mācītājs Pēteris dāvids Vents, atsaukdamies K. K. ulmaņa 
aicinājumam iesaistīties diskusijā par latviešu rakstību, pauda līdzīgas domas, piebilz
dams, ka latvieši varētu arī pilnībā pārņemt visu krievu alfabētu.53 19. gs. otrajā pusē, ne 
vairs lingvistiskas, bet politiskas motivācijas ietekmē iznāca vairāki folkloras krājumi, 
ābeces un mācību grāmatas, kurās latviešu teksta iespiešanai izmantoti tikai krievu 
alfabēta burti. Piemēram, krievu varas iestāžu pārstāvja Jāņa Sproģa sastādītais latviešu 
tautasdziesmu un mīklu krājums 1868. gadā pilnībā iespiests kirilicā54 (8. att.). Paužot 
negatīvo attieksmi pret vācu valodu un pārvācošanas tendencēm, latviski teksti krievu 
burtiem iespiesti arī Friča Brīvzemnieka sakārtotajā latviešu tautasdziesmu krājumā 
1873. gadā;55 vēlākajos viņa sastādītajos krājumos kirilica vairs nav lietota.56 

Augusts Bīlenšteins, 1887. gadā “Latviešu Avīzēs” analizējot krievu burtu ievieša
nas lietderību, norāda: “..kad par krievu burtiem latviešu rakstos grib spriest, tad divi 
jautājumi jāizšķir: Viens: vai ar krievu burtiem iespēj Latviešu valodas skaņas skaidri 
nozīmēt un priekš acīm stādīt? otrs: Vai krievu burti Latviešu rakstniecībai un tautai 
par labu rādās?”57 Atbilde uz pirmo jautājumu rodama ātri – “neglābjama nelaime un 
nepildāms robs ir: 1) ka Krievu alfabetei trūkst j, ko Latv. valoda nevar pieciest; 2) ka 
trūkst zīmes priekš ee un o (ỉ, ů, ẽ, õ); 3) ka trūkst zīmes priekš skaidra e un i; 4) ka 
trūkst gaŗu un īsu pašskaņu izšķiršanas”.58 Atbilde uz otro jautājumu ir filozofiskāka, 
taču arī tur A. Bīlenšteinam ir savs viedoklis: “Jāpriecājas, kad redz, ka visi Latviešu 
laikraksti vienā prātā un vienā balsī Krievu burtus nekāro, labi zinādami, kāds liels 
spēks tām saitēm, kas jaunus un vecus laikus, tautas tagadni un senatni sasien.”59

Jaunlatviešu devums latviešu rakstības attīstībā

19. gs. 50. gadu otrajā pusē un 60. gados, kad sākās nacionālā kustība un latviešu 
kultūras attīstību sāka virzīt paši latvieši, no jauna aktualizējās latviešu rakstības re
formēšanas jautājums. Juris Alunāns savos darbos sāka ieviest J. Bāra izstrādātos 
rakstības principus. 19. gs. 60. gados arī presē (“Mājas Viesis”, “Pēterburgas Avīzes”) 
parādījās raksti ar ierosinājumiem rakstības reformu jautājumos un konkrētiem re

52 Rosenberger o. Formenlehre der lettischen Sprache. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1830, S. 7.
53 Wendt d. Flüchtige Bemerkungen hinsichtlich des Alphabets und der Aussprache der lettischen Sprache. 

Magazin, Bd. 4, St. 2. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1833, S. 208–212.
54 Спрогис И. Памятники латышскаго народнаго творчества. Вильна: Печатня Виленскаго Губернскаго 

Правления, 1868.
55 Сборникъ антропологическихъ и этнографическихъ статей о Россiи и странах ей прилежащихъ, 

издаваемый В. А. Дашковымъ, кн. 2. Москва, 1873.
56 Plašāk par Frici Brīvzemnieku sk.: Karulis K. Latīņu un slāvu alfabēts latviešu rakstībā. Frici Brīvzemnieku 

pieminot, 143.–149. lpp.
57 Bīlenšteins A. Krievu burti Latviešu rakstos. Latviešu Avīzes, Nr. 27, 1887, 8. jūl., 1. lpp.
58 Turpat, 2. lpp.
59 Turpat.
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8. att. Fragments (26. lpp.)  
no Jāņa Sproģa sastādītās grāmatas 
“Памятники латышскаго 
народнаго творчества” (1868)

formētas rakstības paraugiem. Iezīmējās galvenās problēmas, kas būtu jāatrisina, iz
strādājot jauno rakstību: 1) vai gotiskais raksts aizstājams ar antīkvu; 2) vai atmetami 
līdzskaņu dubultojumi starp patskaņiem, kas norāda uz iepriekšējā patskaņa īsumu;  
3) kā apzīmēt divskaņus [ie] un [uo], garos patskaņus, svelpeņus, šņāceņus un afrikātas; 
4) vai apzīmēt zilbju intonācijas. 

1863. gadā “Mājas Viesī” iespiesti vairāki Kaspara Biezbārža60 raksti, kuros atmesti 
līdzskaņu dubultojumi un h kā patskaņu garuma apzīmējums. šādu rak stību 1864. gadā 
atkārtoja arī “Pēterburgas Avīzes”. A. Bīlenšteins 1865. gadā laikrakstā “Latviešu Avīzes” 
atzīmēja, ka “tas h ir un ir pretim latviešu mēles tikumam”, bet nespēja šo domu ieviest 
praksē savā mācību grāmatā “Die Elemente der lettischen Sprache”.61 Fonemātiski nepa
matotā līdzskaņu dubultojuma atmešana samērā konsekventi sākās laikrakstā “Baltijas 
Vēstnesis” 1872. gadā.

Jau 19. gs. otrajā pusē nāca klajā vārdnīcas, kurās latviešu teksts bija iespiests latīņu 
burtiem. Tās bija 1872. gadā Maskavā izdotā “Krievulatviešuvācu vārdnīce” un turpat 
1879. gadā publicētā “Latviešukrievuvācu vārdnīce” Krišjāņa Valdemāra redakcijā, kā 

60 Plašāk sk.: Kļaviņa S. Kaspars Biezbārdis – pirmais, kas raksta par valodu zinātniski un latviski. – Kļaviņa S. 
Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase. Rīga: RaKa, 2008, 53.–63. lpp.

61 āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā, 123. lpp.
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arī K. K. ulmaņa sastādītā latviešuvācu vārdnīca (izdota Rīgā 1872. gadā) un K. K. ul
maņa un Gustava Bražes vāculatviešu vārdnīca (izdota Rīgā un Leipcigā 1880. gadā). 
Lai gan vārdnīcu latviskā daļa tika iespiesta latīņu burtiem, citas būtiskas rakstības 
izmaiņas netika veiktas. 

Rīgas Latviešu biedrības rūpes par latviešu rakstības  
pilnveidošanu

19. gs. otrajā pusē arī latvieši sāka domāt par savu biedrību, tā rezultātā 1868. gadā 
tika dibināta Rīgas Latviešu biedrība (RLB). Latviešu valodas kopēji grupējās ap RLB 
Zinātnības komisiju (no 1878. gada – Zinību komisija), kura tika izveidota 1869. gadā, 
bet praktiski darbību uzsāka tikai 1875. gadā.62 Komisija par savu svarīgāko uzdevumu 
uzskatīja rakstības uzlabošanu. Tā kā latviešiem šajā laikā savu akadēmiski izglītotu 
valodnieku vēl nebija, “komisijas darbā iesaistījās dažādu profesiju, atšķirīgu izglītību 
guvuši interesenti, kurus apvienoja vēlēšanās līdzstrādāt savas tautas kultūras veido
šanas dižajā darbā”.63 Zinību komisijai bija daudz atbalstītāju, kuri līdzdalību latviešu 
valodas kopšanā uzskatīja par savu pienākumu. Par vienu no svarīgākajiem un neatlie
kamākajiem uzdevumiem tā uzskatīja ortogrāfijas jautājumu risināšanu, par vadmotīvu 
izvēloties latviešu tautas vienotības ideju, kurā ietverta arī Ata Kronvalda doma, ka “vi
siem latviešiem un viņu tautas brāļiem vajadzētu, pēc patiesības, pie vienas ortogrāfijas 
turēties”.64 

Balstoties uz Zinību komisijas darbinieku atziņām, iesūtītajiem ierosinājumiem un 
presē publicētajiem viedokļiem, Bernhards dīriķis 1876. gada 14. aprīlī komisijas sēdē 
nolasīja latviešu ortogrāfijas reformas projektu, kuru apspriežot komisija vienojās par 
septiņām tēzēm: 1) gotu burtu vietā jāieved latīņu burti; 2) jālieto z, s, c, piem., zeme, 
saule, celms, bet dz skaņai atsevišķa zīme nav nepieciešama; 3) “mīkstie burti” jāapzīmē 
ar īpašu zīmīti; 4) garie patskaņi jāapzīmē ar guļsvītru virs patskaņa burta (o burtam ga
rumzīme nav nepieciešama, jo o skaņa vienmēr ir gara); 5) zilbju intonāciju nav nepie
ciešams norādīt; 6) jāsaglabā divskaņa ie apzīmējums ar ee; 7) čupu burtu vietā jāraksta 
viens burts ar diakritisko zīmi zem burta (piem., sch vietā ş).65 RLB Zinību komisijas 
viedokli par 1876. gada ortogrāfiju tās priekšsēdētājs Aleksandrs Vēbers pauda garākā 
rakstā 1884. gadā.66 šim projektam atbilstošā rak stība tika dēvēta par RLB ortogrāfiju 
(9. att.), un tajā tika publicēti gan pašu izdevumi (piemēram, RLB Zinību komisijas 
Rakstu krājumi līdz 13. sējumam 1901. gadā), gan arī atsevišķi citi darbi (piemēram, 
Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” pirmizdevums 1888. gadā). 

RLB Zinību komisijā darbība nerima, īpaša rosība pārejā uz latīņu burtiem sākās 
ap 19. un 20. gs. miju, kad valodniecības praktiķus un entuziastus nomainīja profesio
nāli valodnieki, kuru vidū ievērojamākie bija Kārlis Mīlenbahs un Jānis endzelīns. Bez 

62 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998, 59.–61. lpp.
63 Greitjāne R. Ilgais ceļš uz latīņu burtiem. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 1993, 48. lpp.
64 Kronvalds A. Kopoti raksti, 2. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 339. lpp.
65 šmits P. Zinību komisijas piecdesmit gadu darbība, 7. lpp.
66 Vēbers A. Latviešu rakstība. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 2, 1884, 1.–53. lpp.
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tam radās arī praktiska nepieciešamība sakārtot rakstības jautājumus, jo 1902. gada 
1. novembrī Zinību komisija pieņēma lēmumu – no 1904. gada sākt izdot Latviešu 
konversācijas vārdnīcu.67 Lai izlemtu par vārdnīcas iespiešanā izmantojamo rakstību, 
1903. gada 17. un 18. jūnija vasaras sapulcēs, piedaloties 60 Zinību komisijas biedriem 
un 750 viesiem – interesentiem, tika nolasīti trīs ziņojumi par latviešu ortogrāfiju (viens 
no ziņotājiem bija J. endzelīns, kurš vispusīgi pamatoja Zinību komisijas jaunās orto
grāfijas ieviešanas nepieciešamību),68 kā arī aizsāktas diskusijas un debates, kur jaunās 
ortogrāfijas pretinieki, pamatojoties uz tipogrāfiju grūtībām un nevēlēšanos pieņemt 
jauninājumus, guva uzvaru. 1903. gada decembrī Konversācijas vārdnīcu sāka iespiest 
vecajā ortogrāfijā gotiskiem burtiem. 

Lai pastiprinātu interesi par latviešu valodu, tās kopšanu un pētīšanu, 1904. gadā pie 
Zinību komisijas tika nodibināta Valodniecības nodaļa.69 Par tās pirmajiem biedriem Zi
nību komisija iecēla K. Mīlenbahu (nodaļas priekšsēdētājs), āronu Matīsu (rakstvedis) 
un Voldemāru Maldoni, piešķirot viņiem tiesības komplektēt nodaļas pārējo sastāvu.70 

67 34. gada pārskats par Rīgas Latviešu biedrības darbošanos un rēķiniem 1902. gadā, savienots ar šā gada biedru 
listi. Rīga: P. Gailis, 1903, 21. lpp.

68 Zinību komisijas vasaras sapulces. Dienas Lapa, Nr. 139, 1903, 23. jūn., 1. lpp.
69 Plašāk sk.: Kļaviņa S. Latviešu valodniecības šūpulis. Dzīvā upe: RLB vakar, šodien...: rakstu krājums. Rīga: 

Madris, 2006, 46.–55. lpp.; Kļaviņa S. Nozīmīgas jubilejas Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļai un 
Vēstures nodaļai. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2004, 138.–148. lpp.

70 36. gada pārskats par Rīgas Latviešu biedrības darbošanos un rēķiniem 1904. gadā, savienots ar biedru listi. 
Rīga: P. Gailis, 1905, 20. lpp.

9. att. RLB ortogrāfijas paraugs (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 3, 1885, 
114. lpp.)
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Līdz ar Valodniecības nodaļas dibināšanu jaunu stimulu latīņu alfabēta ieviešanai 
deva Latgales atmoda un drukas aizlieguma atcelšana 1904. gadā. daudzi Latgales kul
tūras darbinieki, bet visdedzīgāk Francis Trasuns iesaistījās diskusijās par vienotu tautu 
un vienādu rakstību, norādot, ka vienotības pamatā ir vienāda rakstība, t. i., pāreja uz 
latīņu alfabēta burtiem, kurus jau tāpat pazīst arī Kurzemē un Vidzemē.71

1907. gadā nāca klajā K. Mīlenbaha un J. endzelīna “Latviešu gramatika”, kurā at
rodams arī RLB Zinību komisijas gatavojamās jaunās rakstības principu izklāsts.72 Lai 
gan gramatika vēl ir iespiesta fraktūrā, tur ievietots arī RLB rakstības paraugs – Ausekļa 
dzejolis – latīņu burtiem, kas atšķiras no 1876. gadā pieņemtās ortogrāfijas ar konsek
ventu garumu apzīmējumu ar gravi (`) gan sakņu, gan gala zilbēs (10. att.). 

1908. gada 25. janvārī pie Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas tika nodibināta 
ortogrāfijas komisija, “sastāvoša no K. Mīlenbaha, J. endzeliņa, J. Kalniņa, M. Arona, 
J. Birznieka,73 Fr. Trasuna, M. Siliņa, Spr. Paegles un V. Maldoņa ar kooptācijas tiesī
bām, kurai uzdeva izstrādāt priekšlikumus jaunai latviešu ortogrāfijai, piemērotai ta
gadnes ikdienišķās dzīves plašākām prasībām, kā arī rūpēties vēlāk par viņas ieviešanu 
dzīvē”.74 Jau šā paša gada martā laikrakstā “Latvija” tika publicēts K. Mīlenbaha raksts 
“Latviešu pareizrakstības jautājums”, kurā vēsturiski izsekots latviešu ortogrāfijas attīs
tībai, sīkāk pakavējoties pie patskaņu garumu apzīmēšanas, ar ieteikumu atbrīvoties 
no h kā garuma apzīmējuma, kā arī norādot uz nepieciešamību atbrīvoties no gotiska
jiem burtiem.75 ortogrāfijas komisijas sēdēs (1908. gadā 18 sēdes, kuras apmeklējuši 
220 interesenti) vispusīgi analizēti vecās pareizrakstības trūkumi un iztirzāti jaunās 
ortogrāfijas principi. Arī Valodniecības nodaļa daudz spriedusi par latviešu ortogrāfijas 
reformas jautājumu.76 Tikai pusgadu pēc ortogrāfijas komisijas dibināšanas sanāca 
vēsturiskās sēdes J. endzelīna vadībā (Vasaras sapulču laikā, 17. un 18. jūnijā), kurās 
vienojās par būtiskākajām izmaiņām latviešu rakstībā: 1) pieņemt latīņu burtus; 2) at
mest h kā garuma zīmi; 3) garumu apzīmēt viscaur ar gulošu strīpiņu virs pašskaņa, 
izņemot gadījumus, minētus Mīlenbaha un endzelīna gramatikā; 4) dubultskaņu ee 
apzīmēt turpmāk ar ie; 5) grupu burtus Åch, Åch, tÅch un dÅch apzīmēt turpmāk ar ž, 
š, č un dž.77 Jau 21. jūnijā tiek veikta lasītāju aptauja, laikrakstā “Latvija” latīņu bur
tiem publicējot “uzaicinājumu un lūgumu “Latvijas” lasītājiem”, kurā cita starpā teikts, 
ka, “ievērojot vēl to apstākli, ka visas šīs debates tika vestas diezgan mazā dalībnieku 
sapulcē, kamēr par plašāko aprindu uzskatiem šai lietā [..] valda vēl pavisam pretējas 
domas, tad ar šo speram soli, kāds līdz šim pie latviešiem vēl nav bijis ierasts. Mēs ar 
šo griežamies pie mūsu lasītājiem ar lūgumu izteikties par to, ko katrs no viņiem par 

71 Trasuns F. Myúsu gràki. Zemkopis, Nr. 45, 1907, 7. nov., 733. lpp.
72 Mīlenbahs K., endzelīns J. Latviešu gramatika. Rīga: Zihmanis, 1907, 239.–240. lpp. 
73 Sarma Kļaviņa, atsaucoties uz RLB ZK sapulču protokoliem (1903–1932), norāda, ka ortogrāfijas komisijas 

loceklis bija agronoms J. Bisenieks (Kļaviņa S. Latviešu valodniecības šūpulis. – Kļaviņa S. Latviešu valodas 
pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase. Rīga: RaKa, 2008, 127. lpp.)

74 40. gada pārskats par Rīgas Latv[iešu] Biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā, savienots ar biedru sa-
rakstu. [Rīga, 1909], 21. lpp.

75 Mīlenbahs K. Latviešu pareizrakstības jautājums. Latvija, Nr. 74, 1908, 29. marts, 3. lpp.
76 40. gada pārskats par Rīgas Latv[iešu] Biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā, savienots ar biedru sa-

rakstu, 23. lpp.
77 Turpat, 21.–22. lpp.
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šo lietu domā. Kā viņi redz, viss šis raksts jau ir nodrukāts pēc jaunās kārtības. Pie šī 
paša numura pieliekam ar jautājumiem apdrukātu pastkarti, kuru cienītos abonentus 
un lasītājus lūdzam pienācīgi izpildīt skaitļiem un tad mums atsūtīt atpakaļ visvēlākais 
līdz 20. jūlijam, tas būtu viena mēneša laikā.”78 31. jūlijā laikrakstā “Latvija” parādās 
aptaujas rezultāti. Atsaucoties uzaicinājumam, anketas ir aizpildījuši 4417 lasītāji. No 
tiem aptuveni piektā daļa (928 jeb 21,05%) respondentu atbalsta gotu burtu sagla
bāšanu, turklāt 549 no gotu burtu atbalstītājiem uzskata, ka šī rakstība saglabājama 
pirmmācības izglītības iestādēs (augstākajā izglītībā – tikai 6). 1608 respondenti ir 
izšķīrušies par latīņu burtu tūlītēju ieviešanu, bet 1876 – par pakāpenisku ieviešanu.79 
Aptauja ir noslēgusies, taču diskusija turpinās. Lielākā daļa lasītāju pauž atbalstu pašai 
reformai, resp., pārejai uz latīņu alfabēta burtiem, taču izsaka šaubas par atsevišķu or
togrāfijas normu ieviešanu, piemēram, divskaņu ie un o rakstību, garumzīmēm, čupu  
burtiem u. tml. 

Tikai 12. novembrī tiek publicēts RLB Zinību komisijas ortogrāfijas komisijas vie
doklis (jaunajā ortogrāfijā): “ortogrāfijas Komisija atzina, ka mūsu jaunā pareizrakstība 
jādibina uz tiem pamatiem, kādus jau arī atzina par pareiziem mūsu vispār iecienītie 
tautas pašapziņas modinātāji: Kronvalds, Valdemārs, Brīvzemnieks u.c. Tā tad mūsu 
jaunajā pareizrakstībā ievēroti pēc iespējas tie pamati, kuŗi: 1) atzīti par pareiziem  

78 uzaicinājums un lūgums “Latvijas” lasītājiem. Latvija, Nr. 142, 1908, 21. jūn., 1. lpp.
79 Latīņu burtu un jaunās pareizrakstības lietā. Latvija, Nr. 175, 1908, 31. jūl., 3. lpp.

10. att. Fragments (239. lpp.) no Jāņa endzelīna un Kārļa Mīlenbaha “Latviešu gramatikas” (1907)
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starptautiskizinātniskā pareizrakstībā un 2) kādi jau pieņemti arī no dažām slāvu tau
tām. uz minētiem pamata principiem dibinātos līdzšinējās pareizrakstības jaunināju
mus ortogrāfijas Komisija cēla priekšā šā gada Zinības Komisijas vasaras sapulcēm, kur 
tos vēl divu dienu laikā jo vispusīgi pārsprieda īpaša ortogrāfijas nodaļa prof. endzeliņa 
vadībā. šie galīgi pieņemtie priekšlikumi ir sekoši:

1) Līdzšinējo gotu burtu vietā jāieved latīņu burti, kādi pieņemti starptautiski
zinātniskā pareizrakstībā un kādus sāk pieņemt arī jau tādas tautas, kuŗas agrāk rakstīja 
vienīgi ar gotu burtiem. Pat vācieši drukā savus izdevumus tikai vēl pa pusei ar gotu 
burtiem, un tikai vienīgi latvieši un igauņi tos lieto vēl pilnā apmērā.

2) h kā gaŗuma zīme jāatmet, jo šāds gaŗuma apzīmēšanas veids mūsu valodas 
dabai gluži pretējs.

3) Čupu burti ſch, ſch, tſch, dſch jāatmet un to vietā jāieved š, ž, č, dž;  Å vietā 
jāieved s, ſ – z, Ð – c, w – v. šie apzīmējumi pieņemti starptautiskizinātniskā un dažu 
slāvu tautu pareizrakstībās.

4) Gaŗumi jāapzīmē celmos un galotnēs pēc noteikumiem, kādi uzstādīti mūsu 
valodnieku endzeliņa un Mīlenbaha gramatikā. Par gaŗuma zīmi visiem trim mūsu 
valodas gaŗumiem jāpieņem guloša strīpa – virs gaŗās pašskaņas, kā tas pieņemts 
starptautiskā pareizrakstībā, apzīmējot nenoteiktus gaŗumus. 

5) Pašskaņa ee jāapzīmē ar ie, jo šinī pašskaņā visādā ziņā kā pamatskaņa izdzir
dama i, kā to jau senāk it pareizi aizrādīja Bīlenšteins un Brīvzemnieks, ieteikdami ee 
vietā ievest i ar īpašu zīmi virs tā. Starptautiskizinātniskā pareizrakstībā arī Hirts un 
leišu valodnieki ieteic un lieto ie.”80

Pirmā Pasaules kara laikā, ievērojot baltvācu ietekmes vājināšanos, latviešu in
teliģence atsāka aktivitātes 1908. gada ortogrāfijas reformas īstenošanā. šī akcija bija 
visīsākā un tika pamatota ar politiskiem argumentiem – nepieciešamību nokratīt gad
simtiem ilgušo vācu slogu. Rīgas Latviešu biedrībai palīgā steidzās citas radošās biedrī
bas. Piemēram, 1914. gada 26. novembra sēdē Latviešu mākslas veicināšanas biedrība 
atbalstīja pāreju uz latīņu burtiem latviešu rakstībā, norādot, ka tas ir nepieciešams un 
steidzams solis.81 Vēsturniece Regīna Greitjāne min, ka tika izveidota arī īpaša komisija, 
kuras uzdevums bija atbalstīt RLB Zinību komisijas Valodniecības nodaļu latīņu burtu 
ieviešanā.82 

ortogrāfijas jautājumu risināšana pēc Latvijas Republikas  
nodibināšanas

Pirmajos Latvijas valsts pastāvēšanas gados ortogrāfijas jautājumā valdīja liela 
nenoteiktība. Tautas padome 1918. gada 6. decembrī noteica, ka valdības paziņojumi 
ir drukājami vecajā ortogrāfijā gotu burtiem. Savukārt 1919. gadā tika izdots Latvijas 

80 RLB Zinību Komisijas ortogrāfijas Komisija. uzaicinājums latviešu pareizrakstības reformas lietā. Latvija, 
Nr. 263, 1908, 12. nov., 3. lpp.

81 Rīgas Avīze, Nr. 293, 1914, 29. nov., 3. lpp.
82 Greitjāne R. Ilgais ceļš uz latīņu burtiem, 57. lpp.
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Sociālistiskās Padomju Republikas Izglītības komisariāta rīkojums “Par latviešu valodas 
rakstību skolās”,83 kurā ieteica 1908. gada ortogrāfiju ar vienu izņēmumu – divskaņi 
ie un o rakstāmi kā ee un o. Taču drīz vien radās šaubas par šī Pētera Stučkas valdī
bas rīkojuma tiesiskumu – un diskusijas par rakstību latīņu vai gotiskajiem burtiem 
atjaunojās.84 Tikai 1920. gada 30. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets 
izdeva rīkojumu par ortogrāfijas reformu, kas paredzēja, ka ne vēlāk par 1921. gada 
1. jūliju visās valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī skolās jāievieš jaunā ortogrāfija.85 
Bet 1921. gada 30. jūnijā Ministru kabinets noteica vēlāku jaunās rakstības ieviešanas 
termiņu – 1922. gada 1. jūliju. Likums par latviešu ortogrāfijas jautājumu nokārtošanu 
tika pieņemts 1922. gada 24. maija Latvijas Satversmes sapulces kopsēdē. Tas noteica, 
ka “visās skolās, valsts un pašvaldības iestādēs lietojama viena latviešu ortogrāfija”, kā 
izņēmumu minot “latgaliešu izloksnē lietojamo ortogrāfiju”.86 Atbilstoši šim likumam 
pie Izglītības ministrijas tika izveidota ortogrāfijas komisija, kurai uzticēts sagatavot 
likumprojektu un iesniegt to Ministru kabinetam, kurš nosaka laiku, kad ieteikto raks
tību jāsāk lietot skolās, valsts un pašvaldības iestādēs. Pēc nepilniem diviem mēnešiem 
jau tika publicēti “Noteikumi par latviešu ortogrāfiju”, kuros noteikti termiņi, kad šie 
noteikumi stājas spēkā (skolās – 1922. gada 1. augusts, valsts un pašvaldības iestādēs – 
1923. gada 1. janvāris), kā arī uzskaitītas sešas būtiskākās pareizrakstības normas (latīņu 
burtu lietojums; līdzskaņu v, s, z, c, š, ž, dz, dž rakstība; līdzskaņu ļ, ŗ, ņ, ķ, ģ rakstība; 
h un ch nošķiršana svešvārdos; divskaņa ie rakstība; garuma apzīmēšana visiem gari 
izrunājamiem patskaņiem).87 

1935. gadā tika pieņemts Likums par valsts valodu,88 kura 2. punktā noteikts: “Valsts 
un pašvaldību rakstos un mācības grāmatās latviešu va1odā lietojami latīņu burti. 
Periodiskie izdevumi latviešu valodā, kas iznāk biežāk kā vienreiz nedēļā, iespiežami  
latīņu burtiem, vēlākais, sākot ar 1936. [gada] 15. maiju.” Pēc šā likuma stāšanās spēkā, 
neskatoties uz atsevišķiem iebildumiem un izņēmumiem,89 nostabilizējās rakstība 
latīņu alfabēta burtiem, taču diskusijas turpinājās par patskaņu garuma apzīmēšanu 
vārdu izskaņās, par svešvārdu atveidi, par atsevišķu konkrētu vārdu rakstību, par svešas 
cilmes personvārdu (galvenokārt uzvārdu) un vietvārdu atveidi. 

Līdz Latvijas okupācijai izdoti vēl daži precizējoši likumi un noteikumi, kuriem 
vairs nebija tik būtiskas nozīmes latviešu rakstības attīstībā.90 

83 Izglītības Komisariāta Rīkojums Nr. 37 “Par latviešu valodas rakstību skolās”. Latvijas Sociālistiskās Padomju 
Valdības Ziņotājs, Nr. 25, 1919, 21. marts, 4. lpp.

84 Plašāk par pareizrakstības jautājumu risināšanu 1918.–1922. gadā sk.: Paegle dz. Pareizrakstības jautājumu 
kārtošana Latvijas brīvvalsts pirmajos gados (1918–1922). Baltu filoloģija, XVII (1/2). Rīga: Lu Akadēmiskais 
apgāds, 2008, 73.–88. lpp.

85 Likumu un valdības rīkojumu krājums 1921. gadam. Rīga, 55. lpp.
86 Likums par latviešu ortogrāfijas jautājumu nokārtošanu. Valdības Vēstnesis, Nr. 121, 1922, 1. jūn., 1. lpp.
87 Noteikumi par latviešu ortogrāfiju. Valdības Vēstnesis, Nr. 157, 1922, 19. jūl., 1. lpp.
88 Likums par valsts valodu. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums. 1935. gads, 1. burtn., 28. janv.
89 Plašāk sk.: Vanags P. Language policy and linguistics under ulmanis. The Ethnic Dimension in Politics and 

Culture in the Baltic Countries 1920–1945. ed. by B. MetuzāleKangere. Huddinge: Södertörns högskola, 2004, 
pp. 121–140.

90 Plašāk par pareizrakstības jautājumu risināšanu 1937.–1940. gadā sk.: Paegle dz. Pareizrakstības jautājumu 
kārtošana Latvijā no 1937. līdz 1940. gadam. Baltu filoloģija, XVII (1/2). Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 2008, 
89.–102. lpp.
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Ministru kabineta vārdā Latvijas Republikas prezidents un Ministru prezidents 
Kārlis ulmanis 1937. gada 17. jūnijā uzdeva izglītības ministram Augustam Tentelim 
sakārtot ortogrāfijas jautājumus, paplašinot Pareizrakstības komisijas pilnvaras.91 Kā 
atbilde sekoja izglītības ministra 1937. gada 14. jūlija rīkojums Nr. 272 par komisijas iz
veidi, kurā darbojās arī valodnieki J. endzelīns, P. šmits, ernests Blese, Pēteris Ķiķauka 
(Latvijas universitātes pārstāvis), Alvils Augstkalns (Latviešu valodas krātuves pārzi
nis). Komisijā radās nopietnas domstarpības, taču, neskatoties uz tām, nu jau bijušais 
ministrs A. Tentelis iesniedza Ministru kabinetā sev pieņemamu dokumentu “Izglītības 
ministrijas Pareizrakstības komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību un dažu va
lodas gramatisko formu pārveidojumiem”,92 kurā no alfabēta svītroti ŗ, dz, dž, divskaņi 
un garie patskaņi, kā arī noteikts nelietot garos patskaņus darbības vārdu piedēkļos un 
galotnēs un svešvārdos. Pēc šā dokumenta pieņemšanas 1938. gada 30. augustā sākās 
plaši inteliģences protesti, kuru ietekmē jaunais izglītības ministrs Jūlijs Auškāps bija 
spiests atjaunot Pareizrakstības komisijas darbību. Pēc personiska J. Auškāpa uzaici
nājuma 1939. gada janvārī J. endzelīns piekrita darboties Pareizrakstības komisijas 
valodniecības apakš komisijas darbā. Pēc šīs komisijas ieteikuma 1939. gada 13. jūlijā 
Ministru kabinets pieņēma jaunu dokumentu “Izglītības ministrijas Pareizrakstības 
komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību”,93 kurā tiek nostiprināts ch lietojums, 
bet pēc izvēles ir lietojams ŗ un garuma apzīmējumi darbības vārdu formās. 

Lai izvairītos no situācijas, kad normatīvajos aktos ir pieļautas paralēlformas vai 
izvēles formas, 1940. gada 20. februārī Ministru kabinets izveido jaunu Pareizrakstības 
komisiju, kuras priekšsēdētājs ir J. Auškāps, bet vicepriekšsēdētājs – J. endzelīns. šīs 
komisijas ieteikumus, kuros bija atjaunots ŗ un patskaņu garuma apzīmējums darbības 
vārdu formās, Ministru kabinets apstiprināja 1940. gada 29. jūlijā.94 

Rakstības jautājumi padomju okupācijas laikā Latvijā un trimdā

Padomju okupācijas laikā – 1946. gada 5. jūnijā tiek pieņemts Latvijas PSR Mi
nistru padomes lēmums Nr. 480 par latviešu valodas pareizrakstības noteikumu ap
stiprināšanu, kurā no latviešu alfabēta burtu saraksta svītrots ŗ (ch un h rakstība nav 
pieminēta), kā arī noteikts, ka svešvārdos garumi ir apzīmējami tikai galotnēs. Bez tam 
4. punktā sniegti arī precīzāki ieteikumi svešvārdu skaņu atveidē.95 Pēc 11 gadiem Mi
nistru padome pieņem lēmumu Nr. 602 par iepriekšējā lēmuma grozījumiem, kuros ir 

91 Likums par latviešu pareizrakstības jautājumu kārtošanu. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 
16. burtn., 1937, 28. jūn., 923.–924. lpp.

92 Izglītības ministrijas Pareizrakstības komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību un dažu valodas grama
tisko formu pārveidojumiem. Valdības Vēstnesis, Nr. 200, 1938, 5. sept.

93 Izglītības ministrijas Pareizrakstības komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību. Valdības Vēstnesis, 
Nr. 163, 1939, 24. jūl.

94 Izglītības ministrijas Pareizrakstības komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību. Valdības Vēstnesis, 
Nr. 171, 1940, 31. jūl.

95 Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums Nr. 480 par latviešu valodas pareizrakstības noteikumu apstiprinā
šanu un Noteikumi par latviešu valodas pareizrakstību. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs, 
Nr. 132, 1946, 8. jūn., 2. lpp.
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divi būtiski labojumi: patskaņu garums arī svešvārdos apzīmējams saskaņā ar literārās 
valodas izrunu un burtu kopa ch jāaizstāj ar h.96

Konkrēto vārdu pareizrakstība tiek atspoguļota gan svešvārdu vārdnīcās, gan arī pa
reizrakstības vārdnīcās. Tā kā 1957. gada nogalē pieņemtie latviešu valodas pareizraks
tības noteikumu grozījumi galvenokārt skāra svešvārdu pareizrakstību, jau 1958. gadā 
nāca klajā Hermaņa Bendika sakārtotā “Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca”,97 bet no 
krievu valodas tulkotā un papildinātā svešvārdu vārdnīca tika izdota 1969. gadā.98 Ap
jomīga pareizrakstības vārdnīca izdota 1981. gadā.99 

Kopš 20. gs. 40. gadu vidus, kad liela inteliģences daļa atstāja Latviju, lai dotos 
trimdā, pastāv divas latviešu pareizrakstības, kurās atšķirības ir vērojamas trīs jautā
jumos: mīkstinātā ŗ rakstībā, ch un h šķīrumā un svešvārdu pareizrakstībā. Trimdas 
latvieši, palikdami uzticīgi tām pareizrakstības normām,100 kas pastāvēja Latvijā, pirms 
viņi to atstāja, turpināja rakstīt ŗ (kaŗš), šķirt burtu kopu ch un burtu h (himna, chaoss), 
kā arī svešvārdu rakstībā pieļaut vairākus garos patskaņus (literātūra) un divskaņu rak
stību atbilstoši oriģinālvalodas formai (paidagoģija). (11. att.)

Kopš 20. gs. 70. gadiem arī Latvijā ir vērojama tieksme atjaunot mīkstinātā ŗ rak
stību, ch un h šķīrumu, kā arī svešvārdu rakstību atbilstoši to cilmes valodai.

Rakstības jautājumi neatkarīgajā Latvijā

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas no jauna atsākas diskusijas par minētajām 
rakstības normām (ŗ atspoguļojums, ch un h šķīrums, svešvārdu rakstība), jo, kļūstot 
pieejamākai ārzemēs iznākušajai literatūrai, jūtamākas kļūst rakstības atšķirības. Bez 
tam diskusijās iesaistās arī daļa to trimdas latviešu,101 kuri atbalsta ŗ rakstību un ch un 
h šķīrumu.

Tomēr pēc Latvijas neatkarības atgūšanas nav pieņemti jauni likumi, kas skartu 
latviešu rakstības pamatprincipus. Toties šai laikā ir pieņemti divi likumi, kas regulē 
valodas lietojumu, – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likums102 
(05.05.1989.) ar papildinošo likumu “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas 
Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likumā”103 (31.03.1992.) un Valsts valodas 
likums104 (09.12.1999.). 

  96 Latvijas PSR Ministru padomes lēmums Nr. 602 “Par Latvijas PSR Ministru Padomes 1946. gada 5. jūnija 
lēmuma Nr. 480 daļēju grozīšanu”. Cīņa, Nr. 306, 1957, 29. dec., 1. lpp.

  97 Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. Sakārtojis H. Bendiks. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958.
  98 Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Liesma, 1969 (1978 – 2., izlabots un papildināts izdevums).
  99 Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga: Avots, 1981.
100 Vairākkārt trimdā tika pārpublicēta Latviešu valodas krātuvē sagatavotā “Latviešu pareizrakstības vārdnīca” 

(pirmizdevums 1942. gadā).
101 Par būtiskākajām domstarpībām sk.: Blinkena A. Latviešu ortogrāfijas galvenie strīdus jautājumi. Vēsturis

kais aspekts. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 12, 1992, 1.–8. lpp.
102 Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas Valodu likums. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstā-

kās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 20, 1989, 18. maijs.
103 Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas Valodu likumā. Latvijas 

Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 15/16, 1992, 16. apr.
104 Valsts valodas likums. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Nr. 1, 2000, 13. janv.
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Atbilstoši Latvijas Republikas Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu” (21.08.1991.) 3. panta normai, kurā teikts, ka “Latvijas Republikas 
teritorijā ir spēkā tikai tās augstāko valsts varas un pārvaldes institūciju likumi un 
lēmumi”,105 Latvijas Republikā šobrīd nav ar likumu noteiktu pareizrakstības normu, 
un pastāvošās rakstības (Latvijas un ārzemju) turpina iesāktās tradīcijas. dažādo 
tradīciju ietekmē būtiskākās diskusijas mūsdienās skar jautājumus par svešvārdu 
pareizrakstību. Galvenais princips aizgūtu vārdu rakstībā ir oriģinālvalodas izrunas 
ievērošana, cenšoties novērst starpniekvalodu ietekmi, tomēr laika gaitā valodas lie
totāji ir izveidojuši noteiktas tradīcijas atsevišķu vārdu atveidē, kas ir pretrunā ar šo 
principu. diemžēl pagaidām nav izstrādāti konsekventi normatīvi svešvārdu pareiz
rakstības nosacījumi, tāpēc valodas praksē parādās svārstības gan aizguvumu izrunā,  
gan rakstībā.

dažkārt domstarpības saistītas arī ar citvalodu īpašvārdu atveidi. Latviešu valodā 
tie tiek atveidoti pēc iespējas tuvāk to izrunai oriģinālvalodā un tiek iekļauti latviešu 
valodas gramatiskajā sistēmā, respektīvi, tiem parasti tiek pievienota sieviešu vai vīriešu 
dzimtes galotne. Citvalodu īpašvārdu atveidi un lietošanu latviešu valodā regulē Valsts 
valodas likuma 19. panta trešā daļa un 23. panta trešā daļa106 un saskaņā ar to izdotie 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 (02.03.2004.) “Noteikumi par personvārdu rak
stību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”.107 Citvalodu personvārdu 
(priekšvārdu un uzvārdu) atveide ir dziļi personisks jautājums, tāpēc katra vēlme regu

105 Latvijas Republikas Konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 42, 1991, 24. okt.

106 Valsts valodas likums. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Nr. 1, 2000, 13. janv.
107 Ministru Kabineta noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā 

arī to identifikāciju”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 36, 2004, 5. marts.

11. att. Fragments no Vairas VīķesFreibergas raksta “Trimdas psīcholoģija” (Jaunā Gaita, 
Nr. 112, 1977; pēc http://zagarins.net/jg/jg112/JG112_VikeFreiberga.htm)
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lēt to lietojumu izsauc samērā asu pretreakciju, kas ir novedusi pie vairākiem tiesvedī
bas procesiem.108

Valodas praksē ir nekonsekvences arī lielo sākumburtu lietošanā. Lielajiem sā
kumburtiem ir noteiktas funkcijas latviešu rakstu valodā, tāpēc tie būtu lietojami pēc 
zināmiem principiem. Galvenās problēmas vērojamas dažādu organizatorisku vei
dojumu nosaukumos. Kaut gan normatīvajos materiālos ir aprakstīti vispārīgie lielo 
sākumburtu lietošanas principi, tomēr problēmgadījumu netrūkst,109 jo bieži vien nav 
vienotas izpratnes par simboliskajiem un tiešajiem nosaukumiem, kā arī par to, vai 
vārds ir lietots īpašvārdiskā nozīmē.

20. un 21. gs. mijā, ienākot jaunajiem rakstiskās saziņas līdzekļiem (īsziņas, 
epasts), notiek izmaiņas neoficiālajā rakstībā. datoru, peidžeru un mobilo telefonu 
ienākšana Latvijas tirgū prasīja nekavējošu informācijas tehnoloģiju speciālistu iesaisti, 
lai latviešu valoda arī šajās datu pārraides iekārtās varētu funkcionēt netraucēti, taču, 
sākotnēji trūkstot tehniskam risinājumam, tika radīta šai sarakstei piemērota izkrop
ļota latviešu valodas rakstība, kurā joprojām vērojamas šādas tendences: 1) visu burtu 
ar diakritiskām zīmēm aizstāšana ar atbilstošiem burtiem bez diakritiskām zīmēm vai 
2) latviešu valodas specifisko burtu ar diakritiskām zīmēm aizstāšana ar dubultburtiem 
garo patskaņu apzīmēšanai vai līdzskaņu savienojumiem ar h un j mīkstināto līdzskaņu 
č, ģ, ķ, ļ, ņ, š, ž apzīmēšanai. 

Pastāvošā oficiālā latviešu valodas pareizrakstība, kuras pamatā ir fonētiskais rak stības 
princips (raksta atbilstoši izrunai) ar atsevišķiem morfoloģiskās rakstības principa (vie
nādi tiek rakstīti līdzskaņi visā morfoloģiskajā paradigmā, piemēram, zirgs, nevis zirks) 
elementiem, ir pilnā mērā atbilstoša latviešu valodas skaņu sistēmai. Tādēļ var uzskatīt, ka 
latviešu valodas ortogrāfijas attīstībā būtiska nozīme bija 1908. gada ortogrāfijas reformai, 
kas ne tikai ļāva atrast latviešu valodai piemērotāko rakstības sistēmu, bet, iespējams, 
pat garajos padomju okupācijas gados deva ieguldījumu latviešu valodas saglabāšanā. 

Augšzemnieku jeb latgaliešu rakstības tradīcija

otra latviešu rakstības tradīcija – latgaliešu rakstu valoda – ir balstīta uz augšzem
nieku dialekta latgaliskajām izloksnēm. Tās izveide tradicionāli saistāma ar garīgās 
literatūras izdošanu latgaliski un jezuītu darbību, kuri pēc zviedru ienākšanas Vidzemē 
17. gs. sākumā pārcēlās uz daugavpili, kas tai laikā kļuva par ievērojamu jezuītu cen
tru. 17. gs. 20. gadu beigās daugavpilī tika atvērta jezuītu skola, kas bija pirmā skola 
Latgalē un bija domāta jezuītu misionāru un garīdznieku sagatavošanai, tajā mācīja 
arī vietējo latviešu valodu.110 Katoļu garīdzniekiem Latgalē radās nepieciešamība pēc 

108 Sk., piem.: Hirša dz. Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu personvārdu rakstībā. Onomastica Let-
tica, 2. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2004, 304.–327. lpp. (ar pievienotu Latvijas Republikas Sa tversmes 
tiesas sprieduma tekstu); eiropas Cilvēktiesību tiesas Ceturtā departamenta lēmums lietā “Juta Mentzen alias 
Mencena pret Latviju”. Onomastica Lettica, 3. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2007, 281.–321. lpp.

109 Porīte T. Lielie burti mūsdienu latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1970; Laugale V., šulce dz. Lielo burtu lietojums 
latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2012.

110 Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos. Sakārtojis J. Kleijntjenss, 1. d. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 
1940, 243.–260. lpp. (Latvijas vēstures avoti, 3. sēj.)
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grāmatām vietējā valodā. Kurzemes katoļu literatūra 18. gs. sākumā jau sekoja lejzem
nieku rakstības tradīcijai, bet Latgalē garīgajā literatūrā vēl joprojām valdīja Georga 
elgera iedibinātā rakstības tradīcija, kas iezīmīga ar vietējai runai neatbilstošu valodu, 
jo G. elgers bija apguvis Cēsu un Rīgas apkaimē runāto valodu, kas Latgales latviešiem 
bija pasveša. Arī tas bija viens no cēloņiem, kādēļ Latgalē nobrieda nepieciešamība 
radīt jaunu rakstu valodu.111 

Līdz šim tradicionāli tika uzskatīts, ka latgaliešu rakstību pirmie uzsāka tieši jezuīti, 
taču 18. gs. bija arī no ordeņiem neatkarīga garīdzniecība, kurā, iespējams, bijuši labi 
latviešu valodas pratēji, kas varēja būt grāmatu autori vai sastādītāji, tā veicinot jaunas 
rakstu valodas rašanos. Jāpiebilst, ka 16. gs. beigās un 17. gs. sākumā, kā to rāda vēstu
res dokumenti, Rēzeknes un Ludzas stārastijās nav neviena garīdznieka un baznīcas ir 
pussagruvušas.112 Stāvoklis uzlabojas, kad šeit ierodas jezuītu un dominikāņu mūki, un 
jau 1761. gada vizitācijas materiālos atrodamas ziņas, ka draudzes apkalpo arī 24 laicīgā 
klēra jeb no ordeņiem neatkarīgās garīdzniecības pārstāvji.113 

Pirmie dokumentētie rakstu fragmenti, kuros parādās augšzemnieku dialekta iezī
mes, ir 17. gs. beigu un 18. gs. sākuma ieraksti tiesu dokumentos – 1688. un 1692. gada 
tiesu zvērestos.114 Precīzāks ir 1725. gada ieraksts daugavpils jezuītu rakstītajās hro
nikās “Litterae annuae”, kurā vērojamas latgalisko izlokšņu iezīmes. Tā ir ziedojuma 
formula, kas teikta, ziedojot svētajiem kokiem: “Labrytt Lipiņ. Ko klajas? ci dyžan spey? 
sze as atneszu gascincu, na aystyc tu monus barnus, na aystyc tu monus lupus, cywkus, 
na aystyc tu muwsu weseliybu y nikodu nalaymu nador.”115

Pirmās latgaliešu grāmatas problēma

Par latgaliešu rakstu valodas sākumu līdz šim tradicionāli bija pieņemts uzskatīt 
1730. gadu, kad iznākusi bibliogrāfiskajos rādītājos116 minētā pirmā latgaliski iespiestā, 
bet līdz šim neatrastā katoļu dziesmu grāmata,117 kurai esot bijuši atkārtoti izdevumi 

111 Vonogs V. Latgaļu rakstnīceibas sōkumi. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei. 
daugavpils: V. Lōča izdevnīceiba, 1944, 32. lpp.

112 škutāns S. Dokumenti par klaušu laikim Latgolā. München: Latgaļu izdevnīceiba, 1974, 9., 113. lpp. 
113 Plašāk sk.: Kalvāne S. Ieskats Latgales katoļu baznīcu grāmatu krājumos. Via Latgalica: Latgalistikys kongresu 

materiāli, II. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010, 30. lpp.
114 Brežgo B. Latgolas pagōtne, I. daugavpils: V. Lōča izdevnīceiba, 1943, 109. lpp.; sk. arī: Vonogs V. Latgaļu 

rakstnīceibas sōkumi, 32. lpp.; Leikuma L. The beginnings of written Latgalian. Common Roots of the Latvian 
and Estonian Literary Languages. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, pp. 222–226.

115 Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos. Sakārtojis J. Kleijntjenss, 1. d., 391. lpp.
116 Manteuffel G. Bibliographische Notiz über lettische Schriften, welche von 1604 bis 1871 in der hochletti

schen oder der sog. oberländischen resp. polnischlivländischen Mundart veröffentlicht worden sind, in rein 
chronologischer ordnung zusammengestellt. Magazin, Bd. 17, St. 2. Mitau, 1885, S. 184; Seile V. Grāmatas 
Latgales latviešiem. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 14.–15. lpp.; Seniespiedumi latviešu valodā 1525–1855: kop
katalogs, 87. lpp. (kā apšaubāms izdevums).  

117 Bibliogrāfiskajos rādītājos minētais grāmatas pilns nosaukums: Katoliszka Dzismiu gromota.. diwam wys
suwarygam por gûdu un Łatwiszim por izmociejszonu, sarakstita un izdrukowota Wilniê pi Baznickungu 
Jezuitu 1730 godâ.
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1733. un 1765. gadā.118 Neviens eksemplārs no šiem izdevumiem mūsdienās nav at
rodams. Tas bija par iemeslu jau 20. gs. 30. gados izteikt viedokli, ka šī grāmata varbūt 
nav bijusi iespiesta latgaliski.119 Arī pēdējo gadu pētījumi latgaliešu literatūras vēsturē, 
jo sevišķi latgaliešu garīgās literatūras sākotnes analīze saistībā ar katoļu baznīcas 
vēsturi,120 ļauj apšaubīt tradicionālo uzskatu, ka 1730. gada katoļu dziesmu grāmata ir 
bijusi latgaliski, it īpaši, ja ņem vērā, ka pirmajā augšlatviešu grāmatu rādītājā, kuru sa
stādījis Gustavs Manteifelis un kurš publicēts 1885. gadā, par latgaliešu jeb augšlatviešu 
grāmatām nodēvēti arī vairāki katoļu izdevumi lejzemnieku rakstu valodā.121 Turklāt 
G. Manteifeļa rādītājā vārdā izmociej szonu divskaņa [ei] otrais komponents rakstīts ar j 
saskaņā ar 19. gs. vidū vērojamo tendenci.

1753. gada evaņģēliju tulkojums “Evangelia toto anno..”  
un latgaliešu rakstība līdz 19. gs. pirmajai pusei

Pirmā latgaliski iespiestā grāmata, kas saglabājusies līdz mūsu dienām, ir evaņģēliju 
tulkojums “Evangelia toto anno..”122 (“evaņģēliji visam gadam..”), kas izdots 1753. gadā 
Viļņā. Tā titullapā latīņu valodā rakstīts, ka evaņģēliji “ar Livonijas klēra gādību (ex 
clero Livonico) no jauna pārtulkoti plašāk lietojamā latviešu runas veidā” (11. att.).

Tradicionāli 1753. gada tulkojumu piedēvē jezuītiem (G. Manteifelis par evaņģēliju 
tulkotāju uzskata jezuītu ordeņa garīdznieku Jāni Lukaševiču, šis uzskats arī ilgus gadus 
ir dominējis latgaliešu rakstu valodas vēsturē),123 taču ieraksts ex clero Livonico ļauj 
do māt, ka iespējamais evaņģēliju tulkotājs (tulkotāji?) meklējams nevis starp ordeņa 
mūkiem, bet gan nedaudzo ārpus ordeņa esošo garīdznieku vidū.124 

1753. gadā izdotie evaņģēliju tulkojumi un tiem pievienotās dažas lūgšanas ir ne
liela grāmatiņa, kas iespiesta antīkvā pēc poļu tālaika rakstības parauga. Jāpiebilst, ka 
līdz pat 20. gs. sākumam latgaliešu grāmatu autori bija cittautieši – galvenokārt poļi 
un lietuvieši, rakstība apzināti normēta netika, kaut arī iznāca divas gramatikas125 un 

118 Bukšs M. Vacōkī rakstnīceibas pīminekli. Minhene: V. Lōča izdevnīceiba, 1952, 79. lpp.
119 Sk., piem.: Goba A. Latgale. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 88.–89. lpp.
120 Kalvāne S. Latgaliešu literatūras sākumi (garīgā literatūra 18. un 19. gadsimtā). disertācijas kopsavilkums 

filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Rīga, 1997, 9.–14. lpp.
121 Manteuffel G. Bibliographische Notiz über lettische Schriften, welche von 1604 bis 1871 in der hochlet

tischen oder der sog. oberländischen resp. polnischlivländischen Mundart veröffentlicht worden sind, in 
rein chronologischer ordnung zusammengestellt, S. 181–184; sk. arī: Seile V. Grāmatas Latgales latviešiem, 
11.–13. lpp.

122 Grāmatas pilns nosaukums: Evangelia toto Anno ſingulis dominicis & feſtis diebus juxta antiquam ecclesſiæ 
conſvetudinem in Livonia Lothavis prælegi Solita, cum precibus et precatiunculis nonnulis, curâ quorundum 
ex Clero Livonico recentiſſmè juxta usitatiorem loquendi modum Lothavicum versa et translata, Ac in lucem 
edita, Anno, quo æternum Patris Verbum per Angelos terris evangelizatum eſt 1753. VILNÆ: Typis S. R. M. 
Academ. Societ. Jezu, 1753.

123 Vonogs V. Latgaļu rakstnīceibas sōkumi, 36.–37. lpp.
124 Kalvāne S. Latgaliešu literatūras sākumi (garīgā literatūra 18. un 19. gadsimtā), 12. lpp.
125 Grammatyka Inflansko-Łotewska krótko zebrana dla Uczących się Języka Łotewskiego. W Wilnie: w drukarni 

XX. Missyonarzow p. K.S. Kazimierza, Roku 1817; Gramatyka Inflantsko-Łotewska dla uczących się Języka Ło-
tewskiego ułożona przez Tomasza Kossowskiego, plebana Liksnieńskiego. Ryga: drukiem L. Hartunga, 1853. 
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vārdnīca.126 Kā uzskata Pēteris (Pīters) Strods, abas gramatikas ir Jezupa Rimkeviča 
1810. gada manuskripta nelieli pārstrādājumi.127 Latgaliešu rakstībā valdīja stihiskā 
normatīvisma tradīcija, kura bija visai noturīga. Tā kā 1753. gada evaņģēliju tulkojums 
noteica latgaliešu rakstību vairāk nekā 150 gadus, nepieciešams nedaudz ielūkoties 
galvenajos rakstības principos tajā128 (13. att.). 

Tekstā lietotas diakritiskās zīmes gravis (`) un jumtiņš (^). Grāmatas beigās ievieto
tajā paskaidrojumā (Informatio de accentu) teikts, ka “gravis likts virs tāda vokāļa, kuru 
izrunājot tas tiek vilkts, piemēram, tàws, sàta”. Taču tekstā gravis likts arī virs īsiem 
patskaņiem, piemēram, mùns, àtit, arī virs divskaņa pirmā komponenta, piemēram, 
gàysa. Jumtiņš (paskaidrojumā saukts par cirkumfleksu) norāda, ka patskanis izrunā
jams mīksti, piemēram, dêwe jāizrunā kā diewe. Tekstā jumtiņš gandrīz vienmēr likts 
arī lokatīva galotnē, piemēram, treszâ, sowâ teyrumâ. Tomēr diakritiskās zīmes tekstā 
ne vienmēr lietotas konsekventi, piemēram, mèyta, mêyta un meyta, sàta un sata.

Patskaņu garums apzīmēts dažādi – gan ar gravi virs patskaņa burta, piemēram, 
dìna, gan ar dubultu patskaņa burtu, piemēram, diina, vai arī vispār nav apzīmēts, 
piemēram, dinas. 

divskanis [au] atspoguļots ar au, piemēram, naudu, daudz, arī [ie] vairumā ga
dījumu atveidots ar ie, piemēram, atmieryits, gawienim, wieja, miert, retāk ar e, è vai 
ê, kaut gan ne vienmēr konsekventi, piemēram, redzieſi, bet redźeſit, ſwêtit un ſwetigs, 
greciniku un grèciniku. 

Atbilstoši tālaika poļu rakstības principiem divskaņu [ai], [ei], [oi] un [ui] otrais 
komponents rakstīts ar y, piemēram, aycynot, dźeywie, oſtoytâ, muyta.

Rakstībā šķirti divskaņi [iu] un [yu], piemēram, jiura, ſzkiuniu un gryuds ‘grauds’, 
pyust, ryuktas. 

divskanis [uo] parasti apzīmēts ar vienu burtu o – gan ar diakritisko zīmi virs pat
skaņa burta, piemēram, mójas, òbulus, gan bez tās, piemēram, gromotu, zoles.

dažkārt divskaņa [ei] vietā lietots burts i vai y, it īpaši vārdu izskaņās: ſyutiti, 
tayſnibas, myużygi, ſacyja, arī dubults i, piemēram, liidz, bet tayſnieyba, wareygs. 

Līdzskaņi pēc poļu rakstības parauga mīkstināti vai nu ar īpašu mīkstinājuma zīmi, 
vai arī ar sekojošu i aiz līdzskaņa burta: aćś, dźeyws, mań un bruniots, ganieybu. 

Līdzskanis [s] rakstīts gan ar s, piemēram, spàks, dasmytâ, gan ſ, piemēram,  ſkaydri, 
mòſa, ſnigs. 

šķirts mīkstais ļ un cietais l atbilstoši poļu rakstībai: ćelim, kliidze, laużu un gołwu, 
gułtas, słymim. 

Līdzskanis [š] apzīmēts ar sz vai ſz: apgayſmoſzonas, ſze, szkàparś ‘pārvaldnieks’, 
wuszkas ‘aitas’, bet [č] – ar cz: czyuszkas, ołgoczs ‘algādzis’. 

Kopumā evaņģēliju tulkojumā, neskatoties uz daudzajām nekonsekvencēm, ir 
tam laikam samērā precīza ortogrāfija. Arī grāmatas beigās ievietotais kļūdu labojums  

126 Słownik polsko-łacinsko-łotewski, ułożony i napisany przez xiędza Jana Kurmina, Wilno: w drukarni  
M. Zymelowicza Typografa, 1858.

127 Par to sk.: Strods P. Bazneickungu J. Rymkiewicza, J. Akilewicza un T. Kossowska latvīšu volūdas (latgaļu 
dialekta) gramatika. Zīdūnis, Nr. 7, 1937, 115.–120. lpp.

128 Sk. arī: Stafecka A. “evangelia toto anno..” (1753) un latgaliešu rakstu valodas gaita. “Evangelia toto anno..” 
1753. Pirmā latgaliešu grāmata. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2004, 228.–232. lpp.



231

Errata sic corrige ļauj domāt, ka tulkotāji pie šī darba strādājuši ar lielu atbildību, tur
klāt jāņem vērā, ka viņi bijuši cittautieši un, šķiet, ar atšķirīgu latviešu valodas prasmes 
līmeni. 

Grāmata “Evangelia toto anno..” tiek uzlūkota par latgaliešu rakstu valodas pa
matu, jo tās valodas un izteiksmes tradīcija ne tikai turpinājās visā vēlākajā latgaliešu  
literatūrā līdz pat 20. gs. sākumam, bet tā ir atstājusi lielu ietekmi arī uz mūsdienu 
latgaliešu rakstu valodas normām. 

Runājot par latgaliešu rakstības senāko posmu, kā labas, tautai tuvas valodas pa
raugus parasti min arī garīgo dziesmu krājumu “Dzismies Swatas..” (Polocka, 1801)129 
un grāmatu jautājumu un atbilžu formā “Wyssa Mocieyba Katoliszka..”130 (Polocka, 
1805). Nozīmīgi ir vēl vismaz divi 18. gs. avoti, ko izdevusi dagdas jezuītu misione un 

129 Grāmatas pilns nosaukums: Dzismies Swatas uz guda diwa Kunga, Jumpr. Maryas un diwa Swâtu, izdru
kowotas Połockâ pi Baznickungu Jezuitu 1801. godâ.

130 Grāmatas pilns nosaukums: Wyssa Mocieyba Katoliszka caur waycoszonom un atsacieyszonom sałykta, ar 
mocieybom, Swatú Rokstú wordim un nutikszonom, nu tim paszym Swatim Rokstim izimtom, izskaydry
nota: diel Łatwiszu pawuycieyszonys un abskaydrynoszonys nu wîna Baźnieyckunga pirakśtieyta. Adda
leyszona pyrma, Połockâ, pi Baźnieyckungu Jezuitu izdrukowota godâ 1805. Addaleyszona utra, Połockâ, pi 
Baźnieyckungu Jezuitu izdrukowota godâ 1805.

12. att. Pirmās līdz mūsdienām saglabātās 
latgaliski iespiestās grāmatas “Evangelia toto 
anno..” (1753) titullapa

13. att. “Evangelia toto anno..” (1753) teksta paraugs
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kas iespiesti Viļņā, – tā ir lūgšanu un dziesmu grāmata “Nabożeństwo..”131 (1771), kas 
dažādās versijās vēlāk izdota vismaz 20 reižu, un katehisms “Nauka Chrzesciańska Ło-
tewskim Językiem Wyrażona”132 (1775). Arī šīs grāmatas turpina “Evangelia toto anno..” 
aizsākto rakstības tradīciju. 

131 Grāmatas pilns nosaukums: Nabożeństwo ku czci i chwale Boga w Troycy S. Jedynego. Niepokalanie po
czętey Maryi Panny i SS. Patronow z piosnkami i krÒtką nauką chrześcianską na Łotewski język z polskiego 
przetłumaczone. Roku Pańskiego 1771. W Wilnie w drukarni J.K.M.I. Rzeczy Pospolitey Akademickiey 
Societatis Jesu. 

132 Grāmatas titullapas otrā pusē latviskais nosaukums: Mociba katoliszka Ab Tycieybu, Spadziewoszonu, Milibu 
diwa un tuwaka, ab Sakramentim, ab grakim un lobim dorbim, ab czetrom litom, ab kotrom pidar godot, 
kad eystyn tay dziewotum, kay wajag ikwinam kristieytam Cyłwakam dzieywot. eysas otkon dadutas ir 
łyugszonas, Potery, kay Miszu Lełu dzidot, un mociba, kay gromatu łasieit diel mazim barnim. Izduta Goda 
1775.

14. att. 19. gs. latgaliešu rakstības 
paraugs – fragments no Gustava 
Manteifeļa kalendāra “Inflantu zemes 
Łaikagromota aba kalinders uz 1863szu 
godu”
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19. gs. pirmajā pusē Polijā tika izstrādāti poļu valodas ortogrāfijas papildinājumi, 
tostarp precizēts līdzskaņa j lietojums,133 arī daži latgaliešu autori savā rakstībā div
skaņu [ai], [ei], [oi], [ui] otro komponentu sāka apzīmēt nevis ar y, bet ar j. Tas vē
rojams G. Manteifeļa darbos (14. att.), kuri izceļas ar labu, tautas runai tuvu valodu 
un visai konsekventu patskaņu garuma apzīmēšanu – gan ar jumtiņu (it īpaši lokatīva 
galotnē), piemēram, sàtâ, tamâ witâ, gan retumis ar gravi, piemēram, dìna. Līdzīga 
rakstība (tiesa, daudz nekonsekventāka) ir Jezupa Maciļeviča plašajā praktisko padomu 
krājumā “Pawujciejszona un wyssajdi sposobi diel’ ziemniku Łatwiszu”,134 arī Jana Kur
mina un Tomaša Kosovska darbos. 

Tomēr minētais jauninājums – divskaņu [ai] un [ei] otro komponentu rakstījums 
ar j – ne vienmēr tiek konsekventi ievērots, acīmredzot pastāvošā rakstu valodas tradī
cija ir visai noturīga. dažās 19. gs. vidus grāmatās tikai divskaņa [ei] otrais komponents 
ir j, taču pārējie divskaņi rakstīti ar y. Kopumā 19. gs. vidū latgaliešu rakstība ir kļuvusi 
daudz neprecīzāka un nekonsekventāka. 

drukas aizliegums un rokraksta  
grāmatniecība135

19. gs. otrajā pusē Latgalē, tāpat kā Lietuvā, valdīja latīņu drukas aizliegums, kas 
praksē bija aizliegums iespiest grāmatas latīņu burtiem un jau esošo grāmatu iznīcinā
šana. 1863. gadā notika poļu sacelšanās (saukta arī par poļu dumpi) ar mērķi atjaunot 
Poliju tās vēsturiskajās robežās, iekļaujot tajā arī Baltkrieviju, Lietuvu un tagadējo 
Latgali, kura toreiz bija Vitebskas guberņas sastāvdaļa. šo sacelšanos apspieda Viļņas 
ģenerālgubernatora Mihaila Muravjova vadībā. Tā kā zemnieki šai dumpī tikpat kā 
nebija piedalījušies, pēc M. Muravjova domām, zemnieki bija jānoskaņo pret poļu 
muižniecību, lai sekmīgāk varētu cīnīties pret poļu propagandu. M. Muravjovs izvirzīja 
mērķi ieviest krievu burtus visās ābecēs un lūgšanu grāmatās, pakāpeniski izkonkurējot 
latīņu burtus. 1865. gadā par Viļņas ģenerālgubernatoru tika iecelts Konstantīns fon 
Kaufmans, kura attieksme pret latīņu burtu lietošanu bija neiecietīgāka, un 1865. gadā 
viņš izdeva cirkulāru par krievu burtu ieviešanu drukātajos tekstos un pavēli iznīcināt 
jau esošās latīņu burtiem iespiestās grāmatas.

133 Plašāk par to sk.: Polański e. Reformy ortografii polskiej. Biuletyn Polskiego towarzystwa Językoznawczego, 
LX, 2004, s. 29–46. 

134 Tās pilns nosaukums: Pawujciejszona un wyssajdi sposobi diel’ ziemniku Łatwiszu. Łasieja, nu wyssajdu Gro
motu Leszysku, rakstieja un iżdiewia Bazniejckungs Jezups Macilewicz, Wiersiniks Bazniejcas Kawnatas. A 
Wilna, pi kunga Marcinowska izdrukawota goda nu pidzimszona Kunga Jezu Chrysta 1850.

135 Plašu drukas aizlieguma apskatu ir devis vēsturnieks Boļeslavs Brežgo, sk.: Brežgo B. Aizlīgums īspīst latgaļu 
grōmotas latiņu burtim un aizlīguma laiki Latgolā 1865–1904. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma 
atceļšonas 40 godu atcerei. daugavpils: V. Lōča izdevnīceiba, 1944, 117.–171. lpp. Sk. arī: Stafecka A. Hand
written books in eastern Latvia: a sociolinguistic review. Proceedings of The Third International Congress 
of Dialectologists and Geolinguists. Lublin 2000. Lublin: uMCS, 2003, pp. 347–351; Stafecka A. Latgalian 
written language as a symbol of identity. Acta Baltico-Slavica, 28. Warszawa: Instytut Sławistyki PAN, 
2004, pp. 184–186; Лейкума Л. Период запрета печати в Латгалии. Исторический путь литовской 
письменности: сборник материалов конференции. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005,  
с. 234–259.
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1866. gadā tika nodrukāts Vitebskas guberņas latviešiem domātais kalendārs 
1867. gadam krievu burtiem lejzemnieku valodā,136 taču tauta šīs un arī citas vēlāk 
krievu burtiem iespiestās grāmatas ignorēja, pārāk spēcīga bija katolisko lūgšanu grā
matu tradīcija. Savukārt garīdznieki šajās grāmatās saskatīja pareizticības propagandu 
un aicināja tautu tās neiegādāties. Arī lejzemnieku rakstu valoda bija pasveša Latgales 
latviešiem.

Nedaudzajās lūgšanu grāmatās, kas šai laikā tika pārdrukātas ārzemēs un kon
trabandas ceļā ievestas Latgalē, valoda bija kļūdaina, turklāt zemniekiem to iegādei 
bieži trūka naudas. Tādēļ tika pielabotas un pārrakstītas nodilušās lūgšanu grāmatu 
lapas, vēlāk ar roku tika rakstīti arī praktiski padomi zemniekiem un folkloras ma
teriāli, retāk pašu autoru oriģinālsacerējumi. Radās arvien vairāk un vairāk ar roku 
pārrakstītu un iesietu grāmatu. Tā rezultātā šodien varam runāt par veselu periodu 
latgaliešu rakstu valodas un literatūras vēsturē – rokraksta literatūru drukas aizlie
guma laikā, ko radījuši paši Latgales latviešu zemnieki, būdami bez skolas izglītības.

136 Brežgo B. Aizlīgums īspīst latgaļu grōmotas latiņu burtim un aizlīguma laiki Latgolā 1865–1904, 144. lpp.

15. att. Latgales rokraksta literatūras paraugs. Andriva Jūrdža rokraksts (Myužeygays Kalinders (1916), 
atrodas LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, šifrs RX2, 1,4)
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Liela daļa grāmatu rakstītāju ir palikusi 
ano nīma (rokraksta grāmatās viņu vārdi parasti 
nav ierakstīti), maz ir saglabājies arī rakstīto grā
matu, kuras galvenokārt bija vienā eksemplārā. 
Pašlaik zināmi apmēram piecpadsmit rakstītāju 
vārdi, bet viņu skaits ir bijis daudz lielāks.137 

Par ievērojamāko Latgales rokraksta grā
matniecības pārstāvi uzskatāms Zaļmuižas jeb 
Nautrānu pagasta zemnieks Andrīvs Jūrdžs. Par 
viņu ir visvairāk ziņu,138 publicēta arī A. Jūrdža 
vairāk nekā 800 lappušu biezā rokraksta grāmata 
“Myužeygays kalinders”.139 diemžēl lielākā daļa 
viņa rokrakstu gājusi bojā ugunsgrēkā. Saglabā
jušās grāmatas atrodas Latvijas Nacionālās bib
liotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā un 
Latvijas universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Aplūkojot 
rokrakstus, jāsecina, ka vairumā gadījumu gan 
A. Jūrdžs, gan citi rokrakstu autori ir balstījušies 
uz lūgšanu grāmatu rakstību, divskaņu [ai] un 
[ei] otro komponentu rakstījuši ar y, retāk ar 
j. Visai nekonsekventi lietots gravis, akūts un 
jumtiņš patskaņu garuma apzīmēšanai. Tāpat 
kā līdz drukas aizliegumam iespiestajās lūgšanu 
grāmatās, arī rokraksta grāmatās lietotas burt
kopas sz, cz, kā arī w, līdzskaņi vairumā gadī
jumu mīkstināti ar sekojošu i aiz līdzskaņa burta  
(14. att.).

Varakļānu pusē ar grāmatu rakstīšanu 
nodarbojusies Svilānu dzimta. No Svilānu sa
rakstītā mantojuma lielākā daļa ir gājusi bojā, saglabātie rokrakstu fragmenti apkopoti 
vienā grāmatā. Viena šīs grāmatas kopija atrodas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu 
un rokrakstu nodaļā. Atšķirībā no citām rokraksta grāmatām šajā ir minēti rakstītāju 
vārdi. Tie ir divi Staņislavi un Tadeušs. Grāmata piesaista ar noformējumu, tā ir rotāta 
ar vinjetēm un zīmējumiem (16. att.). Grāmatas teksti ir tradicionālajā tālaika latga
liešu rakstībā, vairumā gadījumu divskaņu [ai] un [ei] otrais komponents ir y (iztaysa,  
szitey), bet atrodams arī j (lejts, iztajsejts), dažreiz vienā vārdā sastopami pat abi varianti 
(porskaytejt), tātad divskaņu rakstībā šeit sastopas 19. gs. vidus rakstības reforma un 
pastāvošā tradīcija.

137 Par to plašāk sk.: Stafecka A. drukātā vārda liegumam par spīti. Nomales identitātei. Rīga: Madris, 2005, 
64–77. lpp.

138 Apīnis A., Klekere I., Limane L. Rakstītājs no Nautrēniem. Andriva Jūrdža dzīve un veikums. Rīga: Liesma, 1989.
139 Jūrdžs A. Myužeygays kalinders ar sayminiceybas iwirojumim por wyssu godu. Zin. red. un ievada autore 

A. Stafecka. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1999.

16. att. Latgales rokraksta literatūras paraugs. Svilānu 
dzimtas grāmata (atrodas LNB Reto grāmatu un 
rokrakstu nodaļā, šifrs RXA 158, 107)
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Kopumā rokraksta literatūrai bija ievērojama loma latgaliešu rakstības un litera
tūras procesa nepārtrauktības un latviskās identitātes saglabāšanā drukas aizlieguma 
laikā. 

Latgaliešu rakstība 20. gadsimtā

1904. gadā pēc drukas aizlieguma atcelšanas sākās latgaliešu normētās rakstu va
lodas veidošanās posms. Tika izdotas vairākas gramatikas.140 Pēc 1904. gada latgaliešu 
rakstu valodā publicēta arī samērā plaša literatūra. 20. gs. pirmie 20–30 gadi latgaliešu 
rakstībā ir sarežģīts meklējumu un diskusiju laiks, kad saduras konservatīvās veco 
grāmatu rakstības piekritēju un jaunās ortogrāfijas veidotāju viedokļi.141 šis posms ir 
detalizēti aplūkots Līgas Ciršas pētījumā.142 

Vēl pirms drukas aizlieguma atcelšanas Latgales atmodas darbinieki (Francis Tra
suns, Pēteris Smelters (Pīters Smeļters), Francis Kemps, ontons un Kazimirs Skrindas, 
Nikodems Rancāns u. c.) sāka domāt par rakstības vienkāršošanu. Rakstības jautājums 
kļuva aktuāls arī sakarā ar folkloras materiālu pierakstīšanu 19. gs. otrajā pusē, kad zi
nātniskos nolūkos tika vākti un publicēti latgaliešu folkloras un etnogrāfijas materiāli 
(parasti tie tika izdoti ārpus Latgales). Folkloras materiālu pierakstītāji centās vietējo 
izrunu atveidot vienkāršākā rakstībā. Ieskatoties 19. un 20. gs. mijas folkloras publicē
jumos, tostarp Krišjāņa Barona savāktajās “Latvju dainās”, redzams, ka, no vienas puses, 
rakstība ir stipri sarežģīta, taču pierakstītājiem ir samērā veiksmīgi izdevies atveidot 
vietējo izrunu (17. att.). 

Kā nozīmīgākais 19. gs. beigu rakstu avots, kurā mēģināts vienkāršot rakstību, 
atmetot burtkopas sz un cz, minams P. Smeltera Rīgā izdotais folkloras krājums “Tau
tas dzíşmu, posoku, meikļu un parunu woceleite”.143 Tajā, tāpat kā iepriekšējā perioda 
darbos, patskaņu garuma apzīmēšanai lietotas diakritiskās zīmes gravis (`), akūts (´) 
un jumtiņš (ˆ) (lokatīva galotnē), piemēram, dzèrwes, dáls, ceplî. divskanis [uo] atvei
dots ar o, bet [ie] – gan ar é, è vai e, piemēram, ķénesti, cèrwa, braucejs. Jauninājums ir 
divskaņu [ai], [ei], [iu], [oi] otrā komponenta atveidojums ar i, piemēram, laist, treis, 
puişkini, woilaku, retāk ar j, piemēram, kaj, waj. Nozīmīgs jauninājums ir līdzskaņu 
mīkstinājuma apzīmēšana ar komatu zem līdzskaņa burta, piemēram, ļauds, paziņs, 
un atteikšanās no burtkopām šņāceņu apzīmēšanai, piemēram, şkìzni ‘šķiedru’, dreizi, 
çyusku, acīmredzot Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas lēmumu ietekmē. Tomēr 
tiek saglabāts poliskais w līdzskaņa [v] apzīmēšanai, piemēram, rogowas. 

Līdzīgus jauninājumus savos sacerējumos mēģinājis ieviest arī Francis Kemps un 
citi Latgales kultūras darbinieki. F. Kemps 1901. gadā izdotajā darbā “Zalta altarits” 

140 Skrinda o. Latwìśu wolúdas gramatika (Латышская грамматика летгальскaго наречія). CПетербургъ, 
1908; Trasuns F. Łatwišu wołudas gramatika del łatgališim. Rīga, 1921; Strods P. Latwìšu wolùdas gramatika 
latgalìšim. Rēzekne, 1922.

141 Plašāk sk.: Leikuma L. Skaņa i burts: atbiļsteibu mekliejumi pīterpilīšu gruomotuos. Via Latgalica: Latgalis
tikys kongresu materiāli, II. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010, 56.–78. lpp.

142 Cirša L. Latgaliešu ortogrāfijas jautājumu risinājums no 1904. līdz 1929. gadam. Rēzekne: Rēzeknes Augst
skola, 1999.

143 tautas dzíşmu, posoku, meikļu un parunu woceleite. Sakrojis P. Smelters. Rīga: A. fon Grothusa drukātava, 1899.
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līdztekus minētajiem P. Smeltera jauninājumiem nelieto arī poliskos w un ł. Turklāt 
F. Kemps līdzskaņus [š] un [ž] apzīmē ar ŝ un ẑ . Minētie jauninājumi tiek apspriesti 
1903. gadā Pēterburgas latgaliešu inteliģences apspriedē, kurā nolemts atteikties no 
poliskajām burtkopām un velārā ł rakstības.  

1904. gadā pēc drukas aizlieguma atcelšanas sāk iznākt dažas latgaliešu avīzes, 
to rakstībā valda diezgan liels haoss, taču no poliskajām burtkopām sz, cz tās ir at
teikušās.144 Tas vērojams arī citos latgaliešu izdevumos, piemēram, 1905. gadā izdotā 
Kazimira Skrindas sastādītā katehisma ievadā norādīts, ka šajā grāmatiņā daži burti 
jālasa ne tā kā vecajās grāmatās, proti, š atbilst sz un č atbilst cz, bet w vietā lietots v, kā 
arī velārais ł aizstāts ar l145 (18. att.).

ortogrāfijas jautājumi tiek risināti 1907., 1918., 1921., 1923. un 1927. gada apsprie
dēs, kā arī vairākās polemikās latgaliešu presē.146 Kopumā tie ir jautājumi par patskaņu 
garuma apzīmēšanu, līdzskaņu mīkstināšanu un gramatisko formu pareizrakstību. 

1907. gadā Rēzeknē tiek sasaukta jauna ortogrāfijas apspriede, kuras lēmumi ir 
atspoguļoti 1908. gadā izdotajā ontona Skrindas sarakstītajā gramatikā147 (19. att.). šo 
gramatiku pieņemts uzskatīt par latgaliešu rakstu valodas pirmo normatīvo gramatiku. 
Tā uzrakstīta krievu valodā un domāta Pēterburgas katoļu garīgā semināra vajadzībām.

o. Skrindas ieteiktā rakstība ir visai sarežģīta. Tā, piemēram, viņš iesaka trejādu 
patskaņu apzīmējumu – gravi jeb stiepto garuma zīmi, piemēram, mòte, rùka, akūtu 
jeb grūsto garuma zīmi, piemēram, dáls, stóstit, laúzt, jumtiņu jeb lauzto garuma 

144 Par to plašāk sk.: Cirša L. Latgaliešu ortogrāfijas jautājumu risinājums no 1904. līdz 1929. gadam, 
11.–16. lpp.

145 Elementara katoliu ticeibas izskaidrošona. Latvīšu barnim pazeimota. Raksteja bazneickungs Kazimers 
Skrinda, Sv. Teol. Magistris. Piterburgâ, 1905, 3.–4. lpp.

146 Plašāk sk.: Cirša L. Latgaliešu ortogrāfijas jautājumu risinājums no 1904. līdz 1929. gadam, 26.–28. lpp.
147 Skrinda o. Latwìśu wolúdas gramatika (Латышская грамматика летгальскaго нарeчія). CПетербургъ, 

1908.

17. att. Latgaliešu 
folkloras pieraksta 
paraugs 19. gs. beigās 
(tautas dzíșmu, 
meikļu un parunu 
woceleite. Sakrojis 
P. Smelters. Rīga, 
1899, 7. lpp.)
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zīmi, kas lietojama tikai lokatīva galotnē, 
piemēram, dorzâ, dorzûs. Turklāt gra
matikas autors garumzīmes iesaka lietot 
tikai strīdīgajos gadījumos, lai nerastos 
pārpratumi par vārda nozīmi, piemēram, 
puds ‘mērvienība’ un púds ‘pods’.

divskaņu ai, ei, oi, ui rakstībā otrais 
komponents ir i, taču vietumis gramatikā 
sastop arī j, piemēram, jej ‘viņa’, tej ‘tā’.

o. Skrinda proponē divējādu līdzskaņu 
mīkstinājuma apzīmēšanu – ar sekojošu i 
aiz līdzskaņa burta (niurdet ‘ņurdēt’, liuti 
‘ļoti’) un ar apostrofu vārda beigās, piemē
ram, atpakal’, skan’. Taču nav jāmīkstina 
līdzskaņi tādos vārdos kā wel, del, sen. 

Gramatikas autors īpašu uz manību 
pievērš skaņu mijai, sevišķi patskaņu pār
skaņai, kad iepriekšējās zilbes patskaņa 
kvalitāti nosaka nākamā zilbe, uzsverot, 
ka šis likums saglabāts tikai latgaliskajās 
izloksnēs (golds – galdiņš, redzet – ra-
dzadams, pylns – pilniba, monts – mantiba, 
mantiniks).

o. Skrinda piedēkļus rakstījis pēc 
lejzemnieku tradīcijas – iba, ica, itis, 
it u. c., saknē turpretī saglabājot Latga
les izlokšņu formas. Rezultātā veidojās 
mākslīgas gramatiskās formas, kam iz
skaņa pārņemta no lejzemniekiem, bet 
sakne saglabāta latgaliska (brolits ‘brālītis’, 

lasit, nevis laseit u. c.). šāds izskaņu lietojums latgaliešu rakstībā saglabājās līdz pat  
1927. gadam.

P. Strods trāpīgi raksturo šīs gramatikas nozīmi – proti, o. Skrinda ar savu grama
tiku ir iezīmējis gal venos pieturas punktus, no kuriem četri ir izvirzījušies par latgaliešu 
ortogrāfijas galvenajām problēmām, tās ir:

latgaļu dialekta attiecības ar vidus dialektu;•	
garumzīmju lietošana,•	
līdzskaņu mīkstināšana,•	
patskaņu mija saknē.•	 148

o. Skrindas gramatikā proponētie rakstības un gramatikas principi ar nelielām 
izmaiņām bija spēkā gandrīz 20 gadu. 

148  Strods P. Latgaļu dialekta ortografijas problemas. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu 
atcerei. daugavpiļs: V. Lōča izdevnīceiba, 1944, 365.–367. lpp.

18. att. 20. gs. sākuma latgaliešu rakstības paraugs. Frag
ments no Ignata Asāna grāmatas “Latwiši” (1908)
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1918. gadā tika sasaukta latgaliešu pareizrak  
stības apspriede, lai vienotos par vienu ortogrāfiju 
skolu mācību grāmatās. šīs apspriedes gaita un lē
mumi publicēti atsevišķā brošūrā.149 Apspriedē tika 
nolemts arī turpmāk patskaņus apzīmēt trejādi, kā 
tas ir o. Skrindas gramatikā, līdzskaņu mīkstinājumu 
rādīt ar i aiz līdzskaņa burta, kā arī f un h lietot tikai 
svešvārdos. Tiek izlemts arī jautājums par i un j lieto
jumu diftongos lietvārdos, darbības vārdos un īpašības 
vārdos. Pozitīvi vērtējams lēmums vārdu saknē kā div
skaņa otro komponentu rakstīt i (dzeiwe, maize), bet 
lietvārdu un īpašības vārdu izskaņās, kā arī darbības 
vārdu tagadnes 3. personas formās – j (orojs, dewejs, 
sausnejs, myglojs, stròdoj, dùmoj). 

1921. gadā rīkotajā ortogrāfijas apspriedē tiek 
nolemts neatkāpties no iepriekšējās sēdes lēmumiem, 
rakstībā balstīties uz fonētisko rakstības principu, 
neņemot vērā etimoloģiju, paturēt divējādu līdzskaņu 
mīkstinājumu. Pirmoreiz latgaliešu ortogrāfijas nor
mēšanas vēsturē šajā sēdē ieteikta garumzīme patskaņu 
garuma apzīmēšanai gravja un jumtiņa vietā.150

Tā kā 1921. gada sanāksmes lēmumi sabiedrību 
neapmierināja, 1923. gadā tika sasaukta vēl viena or
togrāfijas apspriede, par kuru ir visai trūcīgas ziņas, 
jo nav saglabājušies tās protokoli. šajā apspriedē, kā 
raksta P. Strods, piedalījies arī J. endzelīns, kurš paudis domu, ka latgaliešu ortogrāfijai 
jābūt fonētiskai.151 Pieņemts lēmums par vienas garumzīmes (svītriņas virs patskaņa 
burta) lietošanu un v rakstību w vietā.

Pēc šīm apspriedēm par ortogrāfijas jautājumiem izvēršas diezgan plaša polemika 
presē, tajā sevišķi aktīvs ir prof. P. Strods. īpaši atzīmējams ir viņa raksts “1904.–1924.: 
Myusu roksta breiveibas jubilejā ortografijas projekts”.152 Tajā P. Strods izvirza galvenos, 
tam laikam visai progresīvus principus, kam jābūt latgaliešu ortogrāfijas pamatā. Tie ir: 

1) latgaliešu rakstu valodai jābūt vienai, 
2) rakstība balstāma uz fonētikas (izrunas) un zinātniskiem pamatiem,
3) līdzskaņi mīkstināmi ar komatu zem līdzskaņa burta,
4) lietojama tikai viena garumzīme (ˉ), ar to apzīmējami visi garie patskaņi, izņe

mot diftongus.
Latgaliešu rakstību, sevišķi atsevišķu burtu lietojumu, P. Strods saista ar latviešu 

literāro valodu, piemēram, ie latgaliešu tekstos būtu lietojams tur, kur atbilstošajā vārdā 

149 Atskots par latgališu pareizrakstibas apsprides dorbim 23. un 24. julijā 1918. gods. Rēzekne: driwa, 1918.
150 Sk.: Cirša L. Latgaliešu ortogrāfijas jautājumu risinājums no 1904. līdz 1929. gadam, 50.–54. lpp.
151 Turpat, 57. lpp.
152 Strods P. 1904.–1924.: Myusu roksta breiveibas jubilejā ortografijas projekts. Rēzekne: Centralō Latgolas bib

liotekamuzejs, 1924.

19. att. ontona Skrindas grāmatas “Latwìśu 
wolúdas gramatika” (1908) vāks
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literārajā valodā ir skaņu kopa ir, piemēram, iert – irt, cierst – cirst. Viņš arī salīdzina 
nomenu izskaņu atbilsmes abās rakstības tradīcijās un nonāk pie secinājuma, ka abas 
latviešu valodas rakstības tradīcijas ir iespējams vienlīdz labi apgūt, ja ievēro skaņu at
bilsmes tajās. Vienlaikus P. Strods ir pret mākslīgu latgaliešu rakstu valodas tuvināšanu 
lejaslatviešu tradīcijai, kā tas ticis proponēts gandrīz visās 20. gs. sākuma latgaliešu 
ortogrāfijas apspriedēs un lielākajā daļā gramatiku. Nozīmīgi ir vēl citi P. Stroda ie
rosinājumi, piemēram, divskaņu [ai], [ei], [ui] otrais komponents jāatspoguļo ar i arī 
vārdos jei, šei, tei, voi, kur līdz tam tika rakstīta grafēma j, tāpat rakstībā jāšķir divskaņi 
[iu] un [yu], dažāda platuma [e] skaņas rakstāmas tikai ar e u.c.153 Tomēr divskani [uo] 
P. Strods apzīmē ar ō, acīmredzot tāpēc, ka Latgales izloksnēs (izņemot sēliskās) garu 
patskani [ō] nelieto.

1927. gadā pēc Izglītības ministrijas lēmuma izveido ortogrāfijas komisiju P. Stroda 
vadībā, kura izstrādātu jaunos pareizrakstības likumus, kas būtu obligāti visiem latga
liešu rakstības lietotājiem. 1929. gadā šos noteikumus ar nosaukumu “Nūteikumi par 
latgalīšu izlūksnes ortogrāfiju” Izglītības ministrija apstiprina, un tie tiek publicēti.154

šie noteikumi, kā tas deklarēts 2. punktā, balstīti uz fonētikas, etimoloģijas un 
konvencijas pamatiem. Pamatā tajos iestrādāti gandrīz visi minētajā P. Stroda rakstā 
paustie ierosinājumi. Noteikumos iestrādāti būtiski jautājumi par diakritisko zīmju 
lietojumu, pievērsta uzmanība Latgales izloksnēm raksturīgajai pārskaņai, saskaņā ar 
kuru iepriekšējās zilbes patskaņa kvalitāti nosaka nākamā zilbe. Noteikumos šī pārskaņa 
saukta par saskaņas likumu un doti vairāki tās piemēri (meklēt–maklādams–maklātu, 
kaļt–koldams, lyku–liki u.c.). 

Liels solis uz priekšu ir lēmums par izloksnēm raksturīgo izskaņu eiba, eica, eigs 
rakstību ar ei (to, kā raksta P. Strods, ir atbalstījis arī J. endzelīns155).

Skaidrota nomenu izskaņu rakstība, pievērsta uzmanība arī gramatisko formu 
rakstībai.

Ieteiktas tautā lietotās gramatiskās paralēlformas, piemēram, līdzās sieviešu dzim
tes nomenu vienskaitļa ģenitīva un daudzskaitļa nominatīva un akuzatīva galotnēm 
-as, -es paralēli pieļautas arī Latgales izloksnēs plaši sastopamās is, ys: upe, es//is, 
zeme, es//is, sāta, ys, daiļliteratūrā pieļaujamas arī pagātnes formas ar ova (runovu,  
ovi utt.).

uz šiem noteikumiem balstīta arī pareizrakstības vārdnīca, kuras ievadā  ir īss pa
reizrakstības un gramatikas konspekts.156 Alfabētā ir divi burti, kuru nav lejzemnieku 
rakstībā: y (atbilst poļu y, krievu, baltkrievu ы) un ō (uo). Patskaņu garums apzīmēts 
ar horizontālu svītriņu virs burta. Burts o apzīmē patskani o, piemēram, gods, solts, bet 
ō – divskani [uo], piemēram, mōte, mōsa, strōdōt. Burts ē apzīmē gan [ē], piemēram, 
bērt, dzērve, gan arī divskani [ie], piemēram, pērkt, cērst. Rakstībā tiek mīkstināti tikai 
līdzskaņu burti ļ, ņ, piemēram, pļaut, pļōpōt, kaļtēt, atpakaļ. Taču ļ un ņ nav jāmīkstina, 

153 Plašāk sk.: Cirša L. Latgaliešu ortogrāfijas jautājumu risinājums no 1904. līdz 1929. gadam, 68.–71. lpp.
154 Nūteikumi par latgalīšu izlūksnes ortografiju. Latgolas škola, Nr. 5, 1929, 24.–26. lpp.; Zīdūnis, Nr. 7, 1929, 

21.–22. lpp. 1996. gadā tie publicēti no jauna, sk.: tāvu zemes kalendars – 1996. Rēzekne: Latgales Kultūras 
centra izdevnīceiba, 1995, 239.–242. lpp.

155 Strods P. Redakcijas pīzeime. Zīdūnis, Nr. 7, 1929, 22. lpp.; tāvu zemes kalendars – 1996, 243. lpp.
156 Pareizraksteibas vōrdneica. Sast. P. Strods. Rēzekne: dorbs un zineiba, 1933.
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ja tie atrodas pirms e un i un ar tiem veido vienu zilbi, piemēram, likt, smēle, nese, 
nikas. Pārējos gadījumos (šeit domāti līdzskaņu burti b, p, m, v, t) lietojams apostrofs, 
piemēram, slōp’u, zem’u, up’u, kūrp’u.157

Tomēr arī 1929. gada ortogrāfijas noteikumos ne visi jautājumi ir tikuši izlemti. 
Sabiedrības konservatīvisma un aizspriedumu dēļ, kā par to raksta Francis Zeps158 un 
P. Strods Redakcijas pīzeimē, netika pieņemts divskaņa [uo] apzīmējums ar uo (bruoļs, 
muote), bet tika atstāts ō, divskaņa [ie] apzīmēšanai netika pieņemts ie (pierkt, cierst), 
bet atstāts ē, kā arī divskaņi [iu] un [yu] apzīmēti tikai ar yu.

Tomēr kopumā tas bija liels solis uz priekšu latgaliešu rakstības normēšanā, kaut 
arī šie noteikumi neatrisināja visas problēmas. Par tām arī vēlāk ir rakstījis gan pats 
Pēteris Strods,159 gan 2000. gadā ASV mūžībā aizgājušais šīs komisijas loceklis Francis 
Zeps,160 kā arī Antons Breidaks.161

Kā uzsver F. Zeps, dr. P. Stroda komisijai bija iespēja tikai iesākt ortogrāfijas re
formu pirms 1934. gada apvērsuma. F. Zeps arī min vairākus P. Stroda vadītās komisijas 
neatrisinātus jautājumus, kuri pavālūši gaida izlemšonu. Tie ir:

1) divskaņa [uo] apzīmēšana ar uo, nevis ō (muote, svuorks, pļuoviejs);
2) divskaņa [ie] apzīmēšana ar ie, nevis ar ē (piersts, dzierdēt, nevis pērsts,  

dzērdēt);
3) saskaņas likuma ievērošana (zyrgs – zyrgy vai zirgi?);
4) burtu i un y lietojums.
Pēc otrā pasaules kara latgaliešu rakstu valodas lietojuma sfēra krasi sašaurinājās, 

un 60. gados latgaliešu literārā tradīcija tika gandrīz pilnībā pārtraukta, saglabājās tā 
galvenokārt tikai Romas katoļu baznīcā Latgalē un tika uzturēta arī trimdā, kur otrā 
pasaules kara beigās nonāca daudzi Latgales inteliģences pārstāvji, arī Vladislava Loča 
vadītā izdevniecība pārcēlās uz Vāciju. Trimdā tika risināti arī ortogrāfijas jautājumi un 
nolemts pamatos balstīties uz 1929. gadā pieņemtajiem pareizrakstības noteikumiem,162 
publicēta gramatika un pareizrakstības vārdnīca,163 valodas un rakstības jautājumi ap
lūkoti žurnālā “dzeive”. 

Atdzimstot latgaliskajai presei un literatūrai, 1989. gadā tika izveidota ortogrāfijas 
komisija profesora Antona Breidaka vadībā, kura izstrādāja latgaliešu rakstības pamat
noteikumus, ievērojot 1929. gada pareizrakstības noteikumus. Bija plānots arī izstrādāt 

157 Sk. arī: Leikuma L. Latgalīšu raksteiba, juos normiešona i Pīters Strods. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, Nr. 2. 
daugavpils; Rēzekne, 2002, 40.–50. lpp.

158 Zeps F. Kaida ir jaunō ortografija? Latgolas škola, Nr. 9, 1929, 9.–14. lpp.; tāvu zemes kalendars – 1996, 
246.–258. lpp.

159 Strods P. Latgaļu dialekta ortografijas problemas, 365.–370. lpp.
160 Zeps F. Napabeigta latgaļu ortografijas reforma. Dzeive, Nr. 161, 1987, 19.–20. lpp.; tāvu zemes kalendars – 

1996, 258.–261. lpp.
161 Sk., piem.: Breidaks A. Latgalīšu raksteibys stabiliziešonuos XX godu symta pyrmajā trešdaļā. Acta Latgalica, 

11. daugavpiļs: Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba, 2001, 171.–180. lpp.; Breidaks A. Darbu izlase, 
2. sēj. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts; daugavpils universitāte, 2007, 480.–486. lpp.

162 Stafecka A. Latgalīšu ortografejis vaicuojumi trymdā. 5. Storptautyskuo latgalistikys konfereņce “Mikeļa Bukša 
montuojums”: referatu tezis. Rīga: Latvejis universitatis Humanitarūs zynuotņu fakultate, 2012, 22.–23. lpp.

163 Bukšs M., Placinskis J. Latgaļu volūdas gramatika un pareizraksteibas vōrdneica. 2. īspīdums. München: Lat
gaļu izdevnīceiba, 1973.

Ilga Jansone, Anna Stafecka   LATVIešu RAKSTīBAS ATTīSTīBA



242 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

latgaliešu rakstu valodas gramatiku un pēc tam papildināt un precizēt rakstību, pa
matojoties uz gramatikas likumiem. Pamatos šie principi balstās uz jau tradicionālo, 
P. Stroda vadībā izstrādāto ortogrāfiju, taču ir arī atšķirības. Galvenās no tām:

1)  divskanis [uo] atspoguļots ar uo, nevis ar garu ō (puori, bruoļs, muote);
2)  skaņu kopa -ier- atveidota ar -ier- (nevis ar -ēr-), piemēram, pierts, sierms, 

zierni;
3)  divskanis [iu] apzīmēts ar iu, nevis ar yu (iudiņs, niu);
4)  starp lietvārdu izskaņām ir  -eja (nevis -ija): Latveja, Pūleja utt.; 
5)  sieviešu dzimtes nomenu vienskaitļa ģenitīva un daudzskaitļa nominatīva un 

akuzatīva galotnes ir is vai ys, tātad lopys, zemis utt. Taču pieļaujamas arī 
galotnes as un es;

6)  svešvārdos ch aizstāts ar h, piemēram, arhaisks, psihologisks.
2003. gada februārī Latgales Studentu centrs organizēja Latgales inteliģences un 

Romas katoļu baznīcas pārstāvju apspriedi par latgaliešu rakstības reformas pabeig
šanu. Rezultātā pie LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ek
spertu komisijas tika izveidota Latgaliešu pareizrakstības apakškomisija, kura izstrādāja 
Latgaliešu rakstības noteikumus, kas publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2007. gada 
18. oktobrī un atsevišķā brošūrā.164 Noteikumos iekļauta arī vārdu un gramatisko formu 
pareizrakstība resp. latgaliešu rakstu valodas gramatikas konspekts. 

Visstrīdīgākais jautājums, kādēļ sabiedrības attieksme pret Latgaliešu rakstības no
teikumu projektu nebūt nebija viennozīmīga, izrādījās ieteikums divskani [uo] apzīmēt 
ar uo, nevis ō, kuru daži (galvenokārt vecākā un vidējā paaudze) saistīja pat ar latgalis
kās identitātes zaudēšanu, taču tie, kuri patiešām raksta latgaliski, un it sevišķi tie, kuri 
lieto datoru, nenoliegs uo priekšrocību. Tomēr, ņemot vērā, ka 1929. gadā pieņemtajai 
P. Stroda komisijas izstrādātajai ortogrāfijai ir plašs lietotāju loks un tajā tapis nozīmīgs 
latgaliešu literārais mantojums, paralēli tiek pieļauta arī turpmāka ō lietošana. 

Latgaliešu rakstības noteikumu izstrādes gaitā tika rūpīgi analizēta gramatisko 
formu variantu izplatība Latgales izloksnēs un atsevišķos gadījumos pieļauts dažu gra
matisko formu paralēls lietojums. 

Nedaudz salīdzināsim 2007. gada pareizrakstību un 1929. gadā izstrādāto jeb t. s. 
P. Stroda ortogrāfiju. 

2007. gada pareizrakstības noteikumu ievadā uzsvērts, ka latgaliešu rakstu valodas 
fonētiskās sistēmas pamatā ir Aizkalnes, Vārkavas, Galēnu, Viļānu, Sakstagala, ozo
laines, Makašānu, dricānu, Gaigalavas, Bērzpils, Tilžas un Nautrānu izlokšņu sistēma, 
kura ir vislabāk saglabājusi latgaliskajām izloksnēm raksturīgās pazīmes. Morfoloģisko 
formu pareizrakstībā ņemtas vērā arī citu Latgales izlokšņu plašāk izplatītās parādības. 
Atsevišķos gadījumos pieļauti normu paralēli varianti. 

Latgaliešu pareizrakstības noteikumiem ir divas daļas: 
Skaņas un burti;•	
Vārdu un formu pareizrakstība, kas būtībā ir latgaliešu rakstu valodas gramatikas •	
konspekts.

164 Latgaliešu pareizrakstības noteikumi / Latgalīšu pareizraksteibys nūsacejumi. Rīga; Rēzekne: LR Tieslietu 
ministrijas Valsts valodas centrs, 2008.
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Būtiskais nodaļā “Skaņas un burti” ir skaņu un burtu atbilsmes. Minēsim dažas  
no tām: 

Ar burtiem 1. a, e, i, y, o, u apzīmē īsos patskaņus [a], [e], [i], [y], [o], [u]: art, mežs, 
tikt, cyts, ols, kubuls.

Ar burtiem 2. ā, ē, ī, ū apzīmē garos patskaņus [ā], [ē], [ī], [ū]: dāls, dzēst, īva,  
ūga.

šauros patskaņus [e], [ē] un platos patskaņus [¥], [¦] apzīmē burti e, ē: padebess, 
svešs, mes, zeme, nest, plēst.

Atšķirībā no 1929. gadā pieņemtās normas burts 3. ē apzīmē tikai garu patskani 
[ē] un [¦] (nevis divskani [ie]): ēst, vēļ.

Burts 4. y apzīmē augsta pacēluma vidējās rindas nelabiālu patskani jeb t.s. cieto 
i: vysod, zyrgs.

divskaņus raksta ar burtu savienojumiem 5. ai, au, ei, ie, iu, yu, ou, ui, uo: maize, 
saule, zeile, sierms, niule, lyugt, klouga, puika, suoļs.

Pieļaujama divskaņa [uo] apzīmēšana arī ar ō (sōļs).
šķirama patskaņu [i], [y], divskaņu [iu], [yu] rakstība: 6. 

Vārda sākumā raksta iu: Iubuļs, iudiņs, iudris.
Aiz g, j, k raksta i vai iu: giva, jimt, kimūss; giut, jiura, kiuļs. Taču acelma lietvārdu 

vienskaitļa ģenitīva, daudzskaitļa nominatīva un akuzatīva galotnē rakstāms y (rūkys, 
ūgys, Reigys), līdzīgi kā, piemēram, golvys, lopys. 

Aiz č, r, š, ž raksta y vai yu: čyguons, čyvynuot, grybu, ryka, šys, šyvums, Žykars; 
gryuds, šyut, žyužuot, izņemot gadījumus, kad nākamajā zilbē ir mīkstinātāja skaņa: 
čivinēt, gribēt, riceņa, šivieja.

Redzams, ka latgaliešu rakstība savā vairāk nekā 250 gadu ilgajā vēsturē ir nogājusi 
garu, sarežģītu un pretrunu pilnu attīstības ceļu no pirmajām pēc poļu valodas rakstības 
parauga veidotajām grāmatām, cauri gandrīz pusgadsimtu ilgajam drukas aizliegumam 
un kompromisa meklējumiem 20. gs. pirmajos gadu desmitos, līdz joprojām diskutē
jamiem jautājumiem 21. gadsimtā. Latgaliešu rakstu valoda ir viena no mūsu valodas 
dzī vības saknēm un cauri pārkrievošanas un pārpoļošanas gadsimtiem ir palīdzējusi 
sa glabāt Latgales gara dzīvi un latvisko identitāti. 

Secinājumi

Rakstībai latviešu valodā ir vismaz 400 gadu gara vēsture. Tā kā pirmo saglabāju
šos tekstu autori bija vācieši, sākotnējā rakstības tradīcija bija saistīta ar vācu rakstību, 
izmantojot gotisko rakstu. 18. gs. sākumā tagadējā Latgalē radās otra latviešu rakstība, 
kuru iedibināja katoļu garīdzniecība un kura sakņojās tālaika poliskajā tradīcijā lietot 
antīkvas burtus. 

20. gs. sākumā par latviešu valodas vienojošo faktoru kļuva pāreja uz vienu rak
stību – antīkvas burtiem, kas joprojām ir latviešu rakstības pamatā. 20. gs. 40. gadu 
vidū, kad daudzi latviešu inteliģences pārstāvji bija spiesti atstāt Latviju, atšķirīga 
rakstība, ievērojot 1940. gadā pieņemtās normas, tika saglabāta mītnes zemēs Amerikā, 
Austrālijā, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā u. c. 

Ilga Jansone, Anna Stafecka   LATVIešu RAKSTīBAS ATTīSTīBA
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Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas tiek ievērotas Valsts valodas  
likumā iekļautās normas par latviešu valodu kā valsts valodu un latgaliešu rakstu valo
das kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. 

Par autorēm

Ilga Jansone (dz. 1958) – Dr. habil. philol., Lu Latviešu valodas institūta di
rektore, vadošā pētniece, LZA īstenā locekle. divu monogrāfiju un aptuveni 
100 zinātnisku publikāciju par valodas vēstures, leksikogrāfijas un leksikoloģijas 
jautājumiem autore. Kopš 2005. gada valsts pētījumu programmu “Letonika” un 
“Nacionālā identitāte” koordinatore, starptautiska projekta “Baltu valodu atlants” 
dalībniece. Starptautiskās dialektologu un ģeolingvistu biedrības biedre.

Anna Stafecka (dz. 1953) – Dr. philol., Lu Latviešu valodas institūta vadošā 
pētniece, LZA korespondētājlocekle. Kopš 1992. gada vada ar dialektoloģiju 
saistītus Latvijas Zinātnes padomes projektus. Kolektīvā darba “Latviešu valodas 
dialektu atlants. Leksika” (1999) līdzautore. Ap 120 dialektoloģijai, latgaliešu 
rakstu valodai un Sibīrijas latviešu valodai veltītu zinātnisku publikāciju autore. 
Piedalījusies materiālu vākšanā un atbilžu sagatavošanā starptautiskam izdevu
mam “eiropas valodu atlants” (Atlas linguarum Europae). Starptautiskā projekta 
“Baltu valodu atlants” Latvijas puses darba koordinatore. Starptautiskās dialek
tologu un ģeolingvistu biedrības biedre.
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LATVIešu VALodAS dIALeKTI 

Raksts veltīts latviešu valodas teritoriālajiem paveidiem – dialektiem, izlokšņu grupām un izlok
snēm. Tajā apkopoti dažādie uzskati par to cilmi, aplūkots izlokšņu īpatnību atspoguļojums 
senākajos rakstu avotos, sākot jau ar 17. gadsimtu. Raksturota dialektu izplatība, kas ilustrēta ar 
ģeolingvistisko karti, kā arī dialektu un atsevišķu izlokšņu grupu raksturīgākās pazīmes. Minētas 
jaunākās atziņas dialektoloģijā, kas pēdējos gados tiek aktualizētas gan starptautiskajos dialektologu 
un ģeolingvistu kongresos, gan arī lingvistiskajā literatūrā. Pielikumā doti arī nelieli ilustratīvo 
tekstu paraugi no galvenajām izlokšņu grupām.

The article is dedicated to the territorial variants of Latvian – regional dialects, subdialect groups 
and subdialects. different opinions about the origin of Latvian dialects have been analyzed. The 
article also deals with identified features of the Latvian vernaculars in early written sources from the 
17th century. distribution of dialects illustrated by the geolinguistic map of Latvian dialects, as well 
as characteristic features of dialects and several groups of subdialects are characterized. Some latest 
conclusions in dialectology actualized on the congresses of dialectologists and geolinguists, and in 
linguistic literature have been mentioned, too. Texts typical to the main dialectal groups are given 
in supplement.

Atslēgvārdi: latviešu valoda, dialekti, izloksnes, dialektoloģija, ģeolingvistika.

Keywords: Latvian language, dialects, subdialects, dialectology, geolinguistics.

Latviešu valodai, kas pieder pie indoeiropiešu valodu saimes un kopā ar lietuviešu 
valodu veido baltu valodu grupu, tāpat kā daudzām citām valodām, ir teritoriālie 
paveidi jeb izloksnes un dialekti ar lielākām vai mazākām savstarpējām atšķirībām. 
Izloksnes un dialektus pētī valodniecības nozare dialektoloģija (gr. diálektos ‘izloksne’ 
un logos ‘vārds; zinātne’). Ar to cieši saistīta ir ģeolingvistika – zinātnes nozare, kas, 
izmantojot kartogrāfijas metodes, pētī valodu, dialektu un atsevišķu valodas parādību 
izplatību. Plašākā nozīmē ģeolingvistika, kas eiropā ir aizsākusies 19. gadsimta otrajā 
pusē, ir zinātne par valodu ģeogrāfisko izplatību, to statusa politiskajiem un ekono
miskajiem aspektiem,1 un tā ir saistīta gan ar citām valodniecības nozarēm, gan ar 
ģeogrāfiju, vēsturi, kultūrvēsturi, etnogrāfiju, etnoloģiju, antropoloģiju, demogrāfiju un 
socioloģiju, pēdējā laikā arī ar dažādām informācijas tehnoloģijām. dialektoloģija tagad 
nereti tiek uzskatīta arī par sociolingvistikas apakšnozari, jo tā pētī iekšējos procesus un  

1 Gunnemark e. V. Countries, Peoples and their Languages: the geolinguistic handbook. Gothenburg: Geolingua, 
1991, p. 229.
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attīstības tendences dialektos, kas rodas dažādu lingvistisku un ekstralin gvistisku faktoru  
ietekmē.2 Turklāt terminu dialekts bieži vien lieto, lai apzīmētu kāda atsevišķa sabied
rības slāņa vai sociālās grupas valodas paveidu jeb sociolektu. Pēdējos gados dialektu 
pētījumos plaši izmanto modernās informācijas tehnoloģijas, jo īpaši populāras ir kļu
vušas dažādas dialektometrijas metodes.3

dzīvā runātā tautas valoda dažādu iekšēju un ārēju apstākļu ietekmē arvien attīstās 
un pārveidojas. Nemitīgi notiek valodas diferenciācija un integrācija, kā rezultātā mai
nās arī izloksnes un dialekti. šīs pārmaiņas nav vienādas visā valodas lietojuma terito
rijā. Izloksnes cita no citas un no visai nācijai kopīgās jeb literārās valodas atšķiras ne 
tikai ar vārdu krājumu, bet arī ar fonētiskām, morfoloģiskām īpatnībām un sintaktiskām 
konstrukcijām. Izlokšņu īpatnības, pat veseli dialekti pēdējos gadu desmitos daudzviet 
pasaulē zūd sevišķi strauji.4 Taču, no otras puses, vērojama arī dialektu pašsaglabāšanās 
tendence, un dialekti atdzimst pat pēc pusgadsimta negatīvās attieksmes pret tiem.5 
Iedzīvotāju migrācijas rezultātā veidojas arī jauni mūsdienu reģionālie varianti.6

Arī latviešu valodu, kā zināms, visos Latvijas novados nerunā vienādi. dažviet 
teritoriālās atšķirības valodā ir nelielas, citviet to ir tik daudz, ka dažādu novadu ru
nātājiem savā starpā ir pat grūti saprasties, piemēram, Ziemeļkurzemes un Latgales 
latvietim, runājot katram savā izloksnē, varētu rasties ne viens vien pārpratums. Arī 
lietuviešu valodnieks Zigms Zinkevičs raksta, ka atšķirības, piemēram, starp lietuviešu 
valodas aukštaišu un žemaišu dialektu ir ne mazākas kā starp baltkrievu un ukraiņu  
valodu.7 

Nelielā apvidū runāto valodas paveidu sauc par izloksni. Latvijā tradicionāli par 
izloksni uzskata viena pagasta (parasti pēc 1939. gada administratīvi teritoriālā ieda

2 Sk., piem.: Jutronić d. dialect in time – a sociolinguistic investigation of the split vernacular. 6th SIDG 
Congress. Maribor, Slovenija: university of Maribor, 2009, p. 55; Lafkioui M. How systeminternal linguistic 
factors indicate language change and diffusion. A geolinguistic analysis of Berber data. Dialectologia et Geo-
linguistica: Journal of the International Society for dialectology and Geolinguistics, vol. 19, 2011, pp. 62–80.

3 Sk., piem.: Videsott P. Scriptometrical analysis of the Northen Italian language area. Three example cases: 
Genoa, Venice, Milan. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Riga: 
Latvian Language Institute, university of Latvia, 2006, pp. 514–526; Inoue F. Geographical distance center and 
rate of diffusion of Standard Japanese. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geo-
linguists, pp. 239–247; dubert F. developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. 
dialectometrical analysis of 230 working maps. Dialectologia et Geolinguistica: Journal of the International 
Society for dialectology and Geolinguistics, vol. 19, 2011, pp. 23–61.

4 Piem.: Bakró M. dialect death vs. endangered language: the Vogul case. 2nd International Congress of Dia-
lectologists and Geolinguists: Book of Abstracts. Amsterdam, the Netherlands: Vrije universiteit, 1997, p. 16; 
Perea M.P. dedialectalization or the death of a dialect: the case of the Catalan subdialect spoken in the Costa 
Brava. Dialectologia et Geolinguistica: Journal of the International Society for dialectology and Geolinguistics, 
vol. 15, 2007, pp. 77–89.

5 Sk., piem.: Jinnouchi M. dialect Boom in Japan. Dialectologia et Geolinguistica: Journal of the International 
Society for dialectology and Geolinguistics, vol. 15, 2007, pp. 44–51.

6 Sk., piem.: Basaj M. Новые чешские и польские смешанные диалекты. Proceedings of the Third Interna-
tional Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin: Maria CurieSkłodowska university Press, 2003, 
pp. 67–72; Ito R. diffusion of urban sound change in Rural Michigan: a case of the northern cities shift. 
3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists: abstract book. Lublin: Maria CurieSkłodowska 
university, 2000, pp. 88–89.

7 Zinkevičius Z. Lietuvių tarmių kilmė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, p. 17.
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lījuma) robežās runāto valodas paveidu. “.. ikviens pagasts izšķiras jau no sava tuvākā 
kaimiņa pagasta dažos valodas sīkumos, jo divi pagasti ar pilnīgi vienādu valodu nekur 
nav sastopami,” – to 20. gadsimta sākumā, ceļodams pa latviešu apdzīvotiem novadiem 
un vākdams materiālus topošajai latviešu valodas vārdnīcai, bija novērojis Kārlis Mī
lenbahs.8 Izloksnes teritorija daļēji saskan ar bijušo muižu un draudžu robežām, taču 
atšķirības dažkārt vērojamas arī viena pagasta robežās, it sevišķi, ja kādas tā daļas iedzī
votāji pieder pie citas draudzes vai arī tos no pārējās pagasta teritorijas šķir tādi dabas 
objekti kā lieli meži, purvi, upes vai ezeri. 

Latvijā, tāpat kā Lietuvā, atšķirībā no daudzām citām pasaules valodām joprojām 
ir salīdzinoši labi saglabājušies vēsturiskie dialekti, tomēr jāatzīst, ka mūsdienās vairs 
nevaram runāt par izloksnēm tradicionālajā izpratnē. Skolu, plašsaziņas līdzekļu un 
līdz ar to literārās valodas ietekme, kā arī iedzīvotāju migrācija (tostarp iekšējā) ir gal
venie cēloņi, kāpēc lokālie valodas paveidi strauji izzūd. Procesus izloksnēs ietekmē 
arī pārmaiņas ekonomiskajā un sociālajā jomā, arī visā Latvijas kultūrainavā kopumā. 
Līdz ar izlokšņu  runātāju paaudžu maiņu nebūtībā ir aizgājis vesels leksikas slānis, 
kas saistīts ar senāko materiālo kultūru. Mainās tradīcijas un svētku svinēšana, seno  
jēdzienu un to apzīmējumu vietā nāk jauni. Tomēr šīs pārmaiņas visos Latvijas novados 
nav vienādas. Arī runājot literārajā valodā, dzimtā izloksne ikvienam vairāk vai mazāk, 
kā teicis Jānis Jaunsudrabiņš, spīd cauri visu mūžu. Noturīgākas runā ir tās īpatnības, 
kas netiek atspoguļotas rakstos, piemēram, šaurā e, ē un platā ¥, ¦ izruna. Kaut arī ko
pumā vērojama vispārēja intonāciju nivelēšanās, sēliskā novada runātāju, piemēram, 
joprojām var pazīt pēc kāpjošās intonācijas. Vārdu galotņu noraušana liecina par pie
derību lībiskajam dialektam, bet lauztā un krītošā intonācija, kā arī šaurā e, ē lietojums 
literārās valodas platā ¥, ¦ vietā norāda uz runātāja latgalisko izcelsmi. dzīvākas iz
loksnes jo projām ir Latgalē, kur tās balsta gan vēsturiski izveidojusies latgaliešu rakstu 
valoda, gan vietējo izlokšņu lietojums Romas katoļu baznīcā un kultūras pasākumos. 
Liela nozīme ir lokālpatriotismam un rūpēm par izlokšņu saglabāšanu un nodošanu 
nākamajām paaudzēm. Arī Latgales izloksnes neapšaubāmi ir mainījušās – senāko 
vārdu vietā bieži ienāk fonētiski pārveidoti literārās valodas vārdi. Pierobežas izloksnēs 
ir spēcīga slāvu valodu ietekme, nereti krievu valoda šeit ir galvenais saziņas līdzeklis, 
un ne visur atrodami vietējās izloksnes runātāji. Taču tieši pierobežā dzīvojošie latviešu 
valodas runātāji nereti ir saglabājuši vairākas senas izlokšņu īpatnības, kuras citur zūd 
vai ir jau zudušas. 

dialektu cilme: dažādie viedokļi

Izlokšņu un dialektu rašanās ir cieši saistīta ar tautas vēsturi. Tā kā materiālā 
kultūra mainās ātrāk nekā valoda, izloksnēs saglabātie valodas fakti var būt kaut vai 
fragmentāra liecība par kāda novada senatni. Jautājums par latviešu valodas dia
lektu cilmi joprojām ir problemātisks. Tas ir cieši saistīts ar senlatviešu cilšu valodu  

8 Mīlenbahs K. Kuŗā apgabalā runā rakstu valodu [1903]. – Mīlenbahs K. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Lu Latviešu 
valodas institūts, 2011, 101. lpp.
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izcelsmi, proti, vai šo cilšu valodas ir latviešu pirmvalodas pēcteces vai arī laika gaitā 
attīstījušās no austrumbaltu un rietumbaltu pirmvalodām. šai jautājumā valodnieku 
vidū ir atšķirīgi viedokļi.9 Jānis endzelīns un lietuviešu valodnieks Kazimiers Būga ir 
izvirzījuši hipotēzi, ka mūsdienu latviešu valodas dialekti ir attīstījušies tieši no latviešu 
pirmvalodas, ar pirmvalodu saprotot savstarpēji ļoti tuvu dialektu vai izlokšņu grupu.10 
šo viedokli ir atbalstījusi, piemēram, Marta Rudzīte.11 J. endzelīns, atzīdams latviešu 
pirmvalodu, ir pieļāvis arī senlatviešu cilšu valodu pastāvēšanu.12 Pret latviešu pirm
valodas hipotēzi ir uzstājušies ernests Blese un Juris Plāķis, bet 20. gs. 70. un 80. gados –  
Antons Breidaks.13 

Visai sarežģīts ir jautājums par vidus dialekta, jo īpaši Vidzemes vidus izlokšņu 
cilmi. Arī šajā jautājumā ir vairāki uzskati. Izplatītākais no tiem – Vidzemes vidus iz
loksnes ir latgaļu cilts valodas turpinājums.14

otrs uzskats – Vidzemes vidus izloksnes ir zemgaļu cilts valodas turpinājums. šo 
hipotēzi vēlāk ir atbalstījis arī J. endzelīns, uzsverot, ka “tā valoda, kas ir dzirdama 
Vidzemes vidienē.., ir diezgan līdzīga tai valodai, ko runā Zemgales Lielupes baseinā. 
.. Liekas tātad, ka senāk Vidzemes vidienē ir dzīvojusi tā pati cilts, kas bija Lielupes 
baseinā.”15 

Trešais uzskats – ir bijušas divas patstāvīgas baltu ciltis – latgaļi un latvieši. šo 
hipotēzi ir izvirzījis K. Būga.16 uz tās pamata jautājumu, vai senajās hronikās mi
nētie latgaļi jeb latvieši valodas ziņā ir bijuši monolīta cilts, uzdod arī M. Rudzīte.17 
Viedokli, ka Vidzemes un Latgales latgaļu priekšteči ir bijušas divas atsevišķas baltu 
ciltis, ir paudusi antropoloģe Raisa deņisova.18 Veicot šo viedokļu analīzi un bal
stoties gan uz rakstīto vēstures avotu liecībām, gan baltu salīdzināmi vēsturiskās 
valodniecības un latviešu vēsturiskās dialektoloģijas atzinumiem, A. Breidaks secina, 
ka ir bijusi viena latgaļu cilts ar dialektāli stipri diferencētu valodu un ka Vidzemes 
vidus izlokšņu pamatā ir rietumlatgaļu cilts valodas dialekts, ko ietekmējusi arī  
zemgaļu valoda.19 

  9 Atšķirīgos viedokļus par latviešu valodas dialektu cilmi detalizēti ir analizējis Antons Breidaks, sk.: Latviešu 
valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība. – Breidaks A. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Lu 
Latviešu valodas institūts, daugavpils universitāte, 2007, 440. lpp.

10 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951, 4. lpp.; Būga K. Lietuvių tauta 
ir kalba bei jos artimieji giminaičiai. – Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1961, p. 102.

11 Plašāk sk.: Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 440. lpp.; arī: 
Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1993, 5. lpp.

12 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika, 4. lpp.
13 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 440. lpp.
14 Turpat, 443.–444. lpp.
15 endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē. – endzelīns J. Darbu izlase, III2 sēj. Rīga: Zinātne, 1980, 479.– 

480. lpp.
16 Būga K. Aiščių praeitis vietų vardų šviesoje. – Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir 

mokslinės literatūros leidykla, 1961, p. 732.
17 Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964, 30. lpp.
18 Plašāk par to sk.: Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 

444.–445. lpp.
19 Turpat, 445. lpp.
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Baltu cilšu apdzīvotajā teritorijā pirms tam, kā zināms, ir mituši somugru tautu 
priekšteči, kuri, saplūstot ar baltiem, ir atstājuši pēdas arī valodā. Tradicionāli uzskata, 
ka pirmās zilbes uzsvars latviešu valodā ir somugru mantojums, arī leksika, vietvārdi, it 
sevišķi ūdeņu nosaukumi, glabā somugru pēdas. Savu ietekmi ir atstājušas arī ģermāņu 
un slāvu valodas, par ko liecina dažāda senuma aizguvumi no šīm valodām.

Senāko avotu norādes par latviešu valodas  
dialektālajām atšķirībām

Piezīmes par latviešu valodas dialektālajām atšķirībām atrodamas jau senākajos 
latviešu rakstu avotos,20 kuru autori ir cittautieši. Vecākā un nozīmīgākā no tām ir 
mācītāja Georga Manceļa vāculatviešu vārdnīca “Lettus, das ist Wortbuch..”,21 kuras 
ievadā uzsvērts, ka gandrīz katrā draudzē ir vērojamas atšķirības valodā. Kā Kurze
mei raksturīgi vārdnīcā doti, piemēram, vārdi dižs ‘liels’, skutulis ‘bļoda’, sviķis ‘sveķi’. 
Ar norādi par lietojumu Alūksnē, Gulbenē, daugavpilī un Rēzeknē vārdnīcā ievietoti, 
piemēram, vārdi rūdināt ‘raudināt’, ustoba ‘istaba’. Tomēr visvairāk reģistrējumu ir no 
Valles un Sēlpils, kur G. Mancelis strādājis ilgāku laiku. No Valles, piemēram, doti vārdi 
duobe ‘bedre, kaps’, klēva ‘kūts’, patmaļi ‘dzirnavas’, pūne ‘šķūnis’, raitnieks ‘jātnieks’, no 
Sēlpils – guns ‘uguns’, patmalas ‘dzirnavas’, ustuba ‘istaba’. Minētajās vietās konstatēts 
priedēklis da-, piemēram, daiet ‘pieiet’ Vallē, danest ‘pienest’ Mežmuižā.

Par pamatu izmantojot G. Manceļa vārdnīcu un Lejaskurzemes leksikas materiālu, 
tapusi Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija vārdnīca (1685).22

Arī Pauls einhorns  darbā “Historia Lettica” (1649), rakstot par latviešu valodu, 
norāda uz dialektālām atšķirībām tajā, it īpaši uz augšzemnieku dialekta īpatnībām. 
P. einhorns min arī zemgaļus un kuršus un norāda to apdzīvoto teritoriju.23 Pēc M. Ru
dzītes domām, P. einhorna darbā iezīmētas aptuvenas mūsdienu dialektu robežas.24

Pirmais mēģinājums latviešu valodā izdalīt teritoriālos dialektus atrodams 
1732. gadā Viļņā izdotajā Georga špungjanska gramatikā “Dispositio imperfecti..”, 

20  Par to sk. arī: Rūķe V. Latviešu valodas atlants. Zviedrijas Latviešu filologu biedrības raksti, 1. Stokholma, 
1947, 62.–131. lpp.; Laumane B. Ieskats latviešu izlokšņu pētīšanas vēsturē. Latviešu valodas dialektu atlants. 
Leksika. Autores B. Bušmane, B. Laumane, A. Stafecka. darba zinātniskā vadītāja B. Laumane. Rīga: Zinātne, 
1999, 6.–9. lpp.

21  Tās pilns nosaukums: Lettus / Das ist Wortbuch / Sampt angehengtem taeglichem Gebrauch der Lettißchen 
Sprache; Allen vnd jeden Außheimißchen / die in Churland / Semgallen vnd Lettißchem Liefflande bleiben /  
vnd ßich redlich nehren wollen / zu Nutze verfertigt / durch GeoRGIVM MANCeLIVM Semgall der 
H. Schrifft Licentiatum &tc. erster Theil. Gedruckt vnnd verlegt zu Riga durch Gerhard Schroeder Anno  
M. dC. XXXVIII [1638]. Par šo vārdnīcu sīkāk sk.: Zemzare d. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: 
LPSR ZA izdevniecība, 1961, 11.–63. lpp.

22  Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc 
manuskripta fotokopijas izdevis un ar apcerējumu par Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis e. Blese. 
Rīga: Latvijas universitāte, 1936. Par šo vārdnīcu sk.: Zemzare d. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam), 
84.–90. lpp.; Laumane B. Lejaskurzemes izlokšņu īpatnības J. Langija vārdnīcā (1685). Mana novada valoda. 
Lejaskurzeme. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004, 5.–20. lpp.

23  einhorn P. Historia Lettica. Scriptores rerum Livonicarum, II. Riga und Leipzig, 1848, S. 577–578.
24  Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 26. lpp.
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kurā pēc skaņu izrunas atšķirībām pirmoreiz pretstatīti abi galvenie latviešu runas 
veidi – vācu pārvaldītās daļas dialekts un poļu pārvaldītās daļas dialekts resp. mūs
dienu lejzemnieku un augšzemnieku runas veids. Autors raksturo lejzemnieku izlokšņu 
vokālisma iezīmes un līdzās min atbilstošās formas no augšzemnieku runas.25

Augšzemnieku dialekta, jo sevišķi Latgales dienvidu izlokšņu leksika bagātīgi pār
stāvēta Jana Kurmina trīsvalodu vārdnīcā “Słownik polsko łacinsko łotewski”.26 

Vācu mācītāja Augusta Bīlenšteina darbos ievērojama vieta ierādīta arī valodnie
cībai, tostarp latviešu valodas teritoriālajām atšķirībām. 1863. gadā izdotajā gramatikā 
“Die lettische Sprache..” A. Bīlenšteins izdala trīs latviešu valodas dialektus: augšzem
nieku (oberländischen), ziemeļrietumkursisko (nordwestkurischen) un vidus (mittleren) 
dia lektu. Augšzemnieku dialektu viņš sauc arī par augšlatviešu (hoch lettisch), bet 
ziemeļ rietumkursiskajam un vidus dialektam dod kopnosaukumu – lejas latviešu (nie-
derlettisch) dialekts. Turklāt ziemeļrietumkursisko A. Bīlenšteins dēvē arī par tāmnieku 
(tahmische) dialektu.27 Tas ir pirmais plašākais visu latviešu valodas dialektu raksturo
jums, kaut A. Bīlenšteins atsevišķi nemin lībiskās izloksnes Vidzemē (termins tāmnieku 
acīmredzot attiecināts arī uz Vidzemes lībiskajām izloksnēm).28 šie dialektu nosaukumi 
ir nostiprinājušies latviešu valodniecībā.

A. Bīlenšteins norāda uz dialektu fonētiskajām un morfoloģiskajām atšķirībām 
un iezīmē samērā precīzas dialektu robežas. Turklāt viņš atzīmē, ka vidus dialekts ir 
latviešu rakstu valodas pamatā, taču arī augšzemnieku dialektā ir rakstu pieminekļi, kas 
radušies katoliskās tradīcijas ietekmē.

1881. gadā Jūliusa dēringa rakstā29 ievietota A. Bīlenšteina veidotā karte (precī
zāk – kartoshēma) “Karte des lettischen Sprachgebiets”. Tajā  iezīmētas dialektu robežas, 
taču nav atspoguļota nevienas konkrētas valodas parādības izplatība. Kartes aprakstā 
visai precīzi raksturotas visu triju dialektu robežas, Vidzemes lībiskās izloksnes, Vidze
mes vidus izloksnes kā vistīrākā latviešu valoda un skaidri nošķirta tāmnieku izloksne. 
šī karte,30 kas varētu būt minētās A. Bīlenšteina gramatikas ilustrācija, uzskatāma par 
priekšdarbu 1892. gadā publicētajai ģeolingvistiskajai kartei, kas veido A. Bīlen šteina 
darba “Die Grenzen des lettischen Volksstammes..” pielikumu un ir pirmā latviešu 

25 detalizētu šīs gramatikas analīzi sniedz Rūdolfs Grabis, sk.: Latviešu valodas gramatikas 18. gadsimta pirmajā 
pusē. – Grabis R. Darbu izlase. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 1996, 151–160. lpp.

26 Słownik polsko łacinsko łotewski, ułozony i napisany przez xiędza Jana Kurmina. Wilno, 1858. Par to sk.: Zem
zare d. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam), 207.–212. lpp.

27 Bielenstein A. Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen, T. 1. die Laute. die Wortbildung. Berlin: 
Ferd. dümmler’s Verlagsbuchhandlung, 1863, S. 12–17.

28 Sk. arī: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 29. lpp.
29 döring J. Über die Herkunft der kurländischen Letten. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Li-

teratur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums aus dem Jahre 1880. Mitau: 
J. F. Steffenhagen und Sohn, 1881, S. 47–118.

30 Sīkāk sk.: Trumpa e. Pirmā latviešu valodas dialektu karte “Karte des lettischen Sprachgebiets“ (1881) A. Bī
lenšteina pētījumu kontekstā. 47. Artura Ozola dienas konference “Baltu valodu vēsture un dialektoloģija. Vel-
tījums Jākobam Langem (1711–1777) 300. gadadienā”: referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga, 2011. gada 
18.–19. marts. Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011, 44.–46. lpp.; Trumpa e. Lat-
viešu ģeolingvistikas etīdes. Rīga: Zinātne, 2012, 28.–49. lpp.; Trumpa e. Karte des lettischen Sprachgebiets 
(1881) – pirmā latviešu valodas dialektu karte. Pieejama: http://home.lu.lv/~pva/Baltu%20filologija%2019/ 
Trumpa.doc.
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valodas ģeolingvistiskā karte, kurā attēlotas atsevišķas latviešu izlokšņu īpatnības31  
(sk. 1. att.). 

1892. gadā publicētajā A. Bīlenšteina kartē ar 33 izoglosām atspoguļota galvenokārt 
fonētisko un morfoloģisko parādību izplatība latviešu valodas izloksnēs. Izoglosu kopas 
iezīmē dialektu un pat izlokšņu grupu robežas. Vairākas izoglosas rāda kursiskajām iz
loksnēm raksturīgo parādību izplatību, piemēram, 4. izoglosa – dui, dubens, 6. izoglosa – 
ziergs, 17. izoglosa – dārbs. Citas izoglosas veltītas lībiskajām izloksnēm, piemēram,  
1. izoglosa rāda gala zilbes zudumu, 2. izoglosa – au > ou, 12. izoglosa – personu 
galotņu zudumu, 13. izoglosa – sieviešu dzimtes zudumu. Izoglosu kopa virzienā no 
ziemeļiem uz dienvidiem iezīmē vidus un augšzemnieku dialekta robežu, piemēram, 
skaņu atbilsmes abos dialektos (29. izoglosa – uo un ū, 35. izoglosa – ķ un č un ģ un dž, 

31 Bielenstein A. Atlas der ethnologischen Geographie, des heutigen und des praehistorischen Lettenlandes: Beilage 
zu den Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahr
hundert. die lettischen dialekte der Gegenwart: IsoglossenKarte VI. St. Petersburg, 1892.

1. att. A. Bīlenšteina izstrādātā latviešu valodas dialektu izoglosu karte
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23. izoglosa – ar priedēkļiem atvasināto verbu atgriezeniskās morfēmas sa izpla tību 
u.c.). dažas izoglosas veltītas atsevišķām izlokšņu īpatnībām, piemēram, 37. izoglosa – 
mirīšu rāda 1. konjugācijas darbības vārdu nākotnes formu ar ī iespraudumu izplatību 
Vidzemē ap Valmieru, Cēsīm, Palsmani un Rūjienu, 20. izoglosa attēlo priedēkļa da 
izplatību Latvijas austrumu daļā. Leksikai veltīta tikai viena izoglosa – tā ir 9. izoglosa 
dižs ‘liels’.

A. Bīlenšteina kartei ir nozīmīga vieta latviešu dialektoloģijā gan kā pirmajai lat
viešu valodas ģeolingvistiskajai kartei, gan arī kā vēsturiskās dialektoloģijas avotam. 

Plašāk latviešu valodas dialekti aplūkoti 19. gadsimta otrās puses publikācijās – 
pirmajos izlokšņu aprakstos, bet jo sevišķi Adalberta Becenbergera darbā “Letti sche 
Dialekt-Studien”, kurā ievietoti dažādu izlokšņu teksti  un tajos sastopamo vārdformu 
skaidrojumi. Arī šim darbam ir ievērojama vieta latviešu vēsturiskajā dialektoloģijā.32

dialektu klasifikācija un raksturojums

Mūsdienās latviešu valodā tradicionāli izdala trīs teritoriālos dialektus – vidus, 
lībisko un augšzemnieku dialektu, kuros apvienotas radniecīgās izloksnes un izlokšņu 
grupas pēc to raksturīgākajām pazīmēm (sk. 2. att.). Latviešu valodā ir ap 512 mazo 

32  Bezzenberger A. Lettische Dialekt-Studien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1885.

2. att. Karte “Latviešu valodas dialekti”(elektronisko versiju veidojusi Liene MarkusNarvila)
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teritoriālo valodas paveidu jeb izlokšņu. To atšķirību rašanos ir veicinājuši sabiedriski 
politiskie un ekonomiskie apstākļi, proti, dzimtbūšanas laikā, kad zemnieki pamazām 
zaudēja tiesības pāriet no viena dzimtkunga pie cita, pārtrūka sakari starp dažādām 
muižām piederīgajiem zemniekiem. Tā gadsimtiem ilgā laika posmā izveidojās daudzas 
mazās valodas jeb izloksnes. 

Latviešu valodniecībā dialektu robežas pieņemts noteikt nevis pēc vienas izo
glosas, bet gan pēc izoglosu kopuma, kas rāda virkni izlokšņu īpatnību. Tā kā parasti 
visas šīs izoglosas nesakrīt pilnīgi, precīzas dialektu un izlokšņu grupu robežas nemaz 
nav tik viegli nosakāmas, jo, kā raksta J. endzelīns, “var gan nospraust robežas vienai 
kādai dialekta īpatnībai, bet ne dialektam”.33 1933. gadā publicētajā rakstā “Latviešu 
valodnieku turpmākie uzdevumi” viņš izvirza uzdevumu izpētīt izloksnes, lai varētu 
nospraust robežas atsevišķām izlokšņu fonētiskajām, morfoloģiskajām un leksikas īpat
nībām un grupēt izloksnes pēc tām.34 Tātad par latviešu valodas dialektu klasifikācijas 
pamatu tiek izvirzīts fonētisko, morfoloģisko un leksisko izoglosu kopums. šī pieeja, 
kas pazīstama arī citviet pasaulē,35 der galvenokārt dialekta centra, nevis tā perifērijas 
un robežu raksturojumam un ne katrreiz ļauj noteikt precīzas dialektu robežas.36 Tādēļ 
joslās, kas veido pāreju no viena dialekta uz otru, sastopamas gan viena, gan otra dia
lekta iezīmes, resp., varam runāt par pārejas izloksnēm starp dialektiem un arī izlokšņu  
grupām.37

Vidus dialektā runā Latvijas vidienē. uz šī dialekta pamata ir radusies latviešu 
kopnacionālā jeb literārā valoda. Vistuvākās mūsdienu literārajai valodai ir izloksnes ap 
Jelgavu. Vidus dialektā var nošķirt trīs izlokšņu grupas: Vidzemes vidus izloksnes, kam 
pamatā ir latgaļu un latgalizēta zemgaļu valoda, zemgaliskās izloksnes, kam pamatā ir 
zemgaļu cilts valoda, un kursiskās izloksnes, kas radušās uz kuršu valodas bāzes.38

Vidzemes vidus izloksnēs runā, sākot no Mazsalacas ziemeļrietumos virzienā 
uz Siguldu un Rīgu, kā arī ap Cēsīm, Valmieru, Smilteni, līdz Cirgaļiem. Zemgalis
kajās izloksnēs runā Zemgales līdzenumā. Arī dažos novados dienvidkurzemē (Nīcā, 
Bārtā, Purmsātos, Kalētos, Gramzdā u.c.) sastopamas zemgalisko izlokšņu pazīmes. 
Kursiskajās izloksnēs runā Kurzemes dienvidu daļā, apmēram līdz Kuldīgai ziemeļu  
virzienā. 

daļā vidus dialekta izlokšņu (Vidzemē ap Cēsīm, Valmieru, Valku, Smilteni, Zem
gales rietumos – Blīdenē un Jaunpilī) šķir trīs intonācijas – stiepto, lauzto un krītošo, 
piemēram, (sīpola) luõks, (zirga) lùoks, (istabas) luôks (luogs). Vidus dialektā, kā to 
uzskata J. endzelīns (viņam pievienojas arī M. Rudzīte), saglabājusies senākā skaņu  

33 endzelīns J. Latviešu valodas skaņas un formas. – endzelīns J. Darbu izlase, IV1 sēj. Rīga: Zinātne, 1981, 
311. lpp.

34 endzelīns J. Latviešu valodnieku turpmākie uzdevumi. – endzelīns J. Darbu izlase, III2 sēj. Rīga: Zinātne, 
1980, 105. lpp.

35 Sk., piem., par čehu valodu: Kloferová S. Proprial and nonproprial linguistic areal: unity in divergence.  
6th SIDG Congress. Maribor, Slovenija: university of Maribor, 2009, p. 59.

36 Stafecka A., Trumpa e. Latviešu valodas dialektu klasifikācijas problēmas: iespējamie risinājumi. Letonikas 
pirmais kongress: valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006, 346.–347. lpp.

37 Sk. arī: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 29. lpp.; Gāters A. Die lettische Sprache und ihre Dialekte. The 
Hague; Paris; New York: Mouton, 1977, S. 19; Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika, I karte un komentārs. 

38 Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 31.–34. lpp.
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sistēma.39 Lietuviešu valodnieks Z. Zinkevičs turklāt domā, ka mūsdienu vidus dialektu, 
kas ir arī latviešu literārās valodas pamatā un izveidojies uz latgaļu cilts valodas bāzes, 
ir spēcīgi arhaizējis zemgaļu valodas substrāts.40 Savukārt A. Breidaks kritiski vērtē 
uzskatu, ka vidus dialektā skaņu sistēma saglabājusies labāk nekā citos latviešu valodas 
dialektos, jo tas ir pretrunā ar likumsakarību, ka dialekti, kas atrodas centrā, ir pakļauti 
dažādām inovācijām.41 

Lai gan vidus dialekts ir vistuvākais latviešu literārajai valodai, tomēr arī tajā sa
stopamas vairākas dialektālas īpatnības. Jāpiebilst, ka, tāpat kā citos dialektos, gandrīz 
neviena no šīm īpatnībām neaptver visu dialektu. Minēsim dažas plašāk sastopamās 
vidus dialekta pazīmes.42 

Vidzemes vidus izloksnēs ap Cēsīm, Raunu, Valku un Smilteni vairākos vārdos a, ā 
skaņas vietā saknē sastopams platais ¥ vai ¦, piemēram, n¥gla, r¥gavas, br¥ngs, p¦rsla,  
¦murs. Tāpat kā Kurzemē un Zemgalē, arī Vidzemē visai izplatīta ir platā ¥, ¦ skaņa šaurās 
e, ē vietā tādos vārdos kā, piemēram, d¥dzināt, ¦dināt, l¦juši, skr¦juši. Vērojami dažādas 
cilmes un pakāpes līdzskaņu zudumi, piemēram, arāš < arājs, vēš < vējš, ciris < cirvis, b¦rs 
< b¦rns, t¦s < t¦vs, gāši < gājuši.43 Vidzemes vidus izlokšņu raksturīga pazīme ir deminu
tīva piedēklis īn ar stiepto intonāciju, piemēram, meitīna, dēlīc, ģen. dēlīna (piedēklis 
īn ar lauzto intonāciju sastopams Kurzemes dienvidrietumu izloksnēs).44 šajā izlokšņu 
grupā raksturīgs ī iespraudums starp darbības vārda sakni un nākotnes piedēkli arī 
tiem I konjugācijas darbības vārdiem, kam saknes beigās nav s, z, t, d (lijīs ‘līs’, nācīšu 
‘nākšu’, mirīs ‘mirs’ u.c.). Izloksnēs ap ērģemi, Valmieru, Vijciemu saglabājies supīns aiz 
verbiem, kas izsaka virzību, piemēram, jāiet puķu lasītu, kruoņu pītu, laulātos gāja.45

Vidzemes vidus izloksnēs, kā to rāda “Latviešu valodas dialektu atlanta” leksikas 
kartes un nekartografētie materiāli, reģistrēti daudzi apvidvārdi, piemēram, aviesenes 
‘avenes’, ciguzis ‘zvirbulis’, dukuris ‘sesks’, gušņas ‘usnes’, kuls ‘māla klons’, kaupiņš ‘krupis’, 
konna ‘varde’, kuncele ‘vēdzele’, kuopa ‘rudzu kūlis’, pīleņģis ‘pīlādzis’, pūdējums ‘papuve’, 
ruks ‘rutks’, sienu kasa ar grābiķi ‘sienu grābj ar grābekli’. 

Igaunijas pierobežas izloksnēs sastopamas arī semantiskās īpatnības, piemēram, 
ērģemē var ne tikai cepuri likt galvā, bet arī likt mēteli mugurā vai likt bikses kājā,46 ap 
savu jumtu nozīmē ‘zem sava jumta’47 u. tml.

Vidzemes vidus izloksnēm tuvākas ir zemgaliskās izloksnes. Zemgaliskās izloksnes 
iedala izloksnēs ar anaptiksi (galvenokārt Zemgales rietumu daļas izloksnes) un izlok
snēs bez anaptikses.

39 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika, 12. lpp.; Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 61. lpp.
40 Zinkevičs Z. Par latviešu valodas cilmi. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. daļa, Nr. 4/5, 1996, 29.–30. lpp.
41 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 440.–441. lpp.
42 šeit un turpmāk rakstā dialektu un izlokšņu pazīmju raksturošanai par ilustratīvo materiālu izmantotas Lat-

viešu valodas dialektu atlanta Leksikas daļas kartes un komentāri, galvenokārt 20. gadsimtā vāktie izlokšņu 
materiāli, kas atrodami Lu Latviešu valodas institūta kartotēkās un publicētajos darbos, kā arī M. Rudzītes 
monogrāfijā Latviešu dialektoloģija.

43 Plašāk par to sk.: Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika. Izstrādājis un publicēšanai sagatavojis A. Sarka
nis. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2013, 28., 34., 97., 100., 107. u.c. kartes.

44 Sk.: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 105. lpp.
45 Kagaine e., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca, 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1977, 19. lpp.
46 Kagaine e., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1978, 234. lpp.
47 Turpat, 1. sēj., 62. lpp.
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daļā zemgalisko izlokšņu sastopamo anaptiksi jeb īsa patskaņa iespraudumu aiz 
sena tautosillabiska līdzskaņa r (darabs, zirags, zireņi u.c.), retāk aiz l (malaka, vilakt u.c.) 
uzskata par iespējamu mantojumu no zemgaļu valodas.48 dažkārt īsā patskaņa kvali
tāte nav nosakāma, piemēram, bir’ze, vir’sus u.c. Galvenokārt zemgaliskajām izloksnēm 
raksturīgs priedēklis ūz- (ūzkāpt), retāk prievārds ūz (ūz kalna), kā arī deminutīva iz
skaņa -elis, ele (maišelis, ruoķele). Zemgaliskajās izloksnēs, šķiet, vislabāk saglabājušies  
u-celmi, tostarp sieviešu dzimtes daudzskaitlinieki ragus ‘ragavas’, p¥lus ‘pelavas’, dzirnus 
‘dzirnavas’. Galvenokārt Zemgalē reģistrēti apvidvārdi duole ‘govs bez ragiem’, ķempe 
(un var.) ‘piepe’, ļurba ‘vēdzele’, uzkala ‘atkala’ u.c. 

Zemgalē ap Bausku, Vecsauli un Skaistkalni kopš 15. gadsimta ir dzīvojuši t.s. 
krieviņi, kuru senči šeit tika ievesti kā karagūstekņi no tagadējās Pēterburgas apkai
mes. Viņu runātā valoda ir bijusi viens no votu valodas dialektiem (voti, kā zināms, 
pieder pie somugru valodu saimes Baltijas jūras somu zara), kas vēlāk pakāpeniski 
saplūda ar latviešu (sēļu un zemgaļu pēcteču) valodu, atstādama tajā somugriskās 
pēdas. Par to liecina vairāki šajā teritorijā reģistrētie aizguvumi49, piemēram, jempe-
ris ‘pusaudzis, maza auguma cilvēks’, jagalēties ‘ālēties, ākstīties, draiskoties’, paikāt 
‘lāpīt’, rīte ‘malkas grēda’, slekša ‘slazds’, vinga ‘tvans’ un šo vārdu fonētiskie varianti, 
kas sastopami arī citviet latviešu un igauņu kontaktjoslā, jo īpaši Latvijas ziemeļu daļā. 
Bet galvassegas nosaukums sapans reģistrēts tikai krieviņu teritorijā – Vecsaulē, arī 
somugrisms iet kacībās ‘iet raudzībās’ izplatīts tikai izloksnēs ap Bausku, Iecavu, Misu,  
Vecsauli.50

Visvairāk no Vidzemes un Zemgales vidus izloksnēm atšķiras kursiskās izloksnes. 
Raksturīgākās kursisko izlokšņu fonētiskās īpatnības:

līdzskaņu•	  v un b priekšā saglabāta u- skaņa (zuve ‘zivs’, suv¦ns ‘sivēns’, dub¥ns 
‘dibens’);
skaņu savienojumi •	 ar un er pārvērsti par ār un ēr (dārbs, dz¦rt);
saglabāts mīkstinātais •	 ŗ (kaŗš, kŗupis, asaris – ģen. asaŗa);
prievārds•	  az vai āz aiz vietā (az duru, āz kalna);
aiz līdzskaņiem •	 r un l zudis v (dzēre ‘dzērve’, cil¦ks ‘cilvēks’, gāla ‘galva’);
saglabājušies vārdi ar senu •	 n (bezdelinga ‘bezdelīga’, sklanda ‘kārts’).

Kursisko izlokšņu areāla dienvidu daļā sastopamas arī vairākas senākas morfolo
ģiskās īpatnības, piemēram, piedēklis ij adjektīvu darināšanai, piemēram, mālijs ‘mā
lains’, sālijs ‘sāļš’, darbības vārda vēlējuma izteiksmes formas ar -tum (es ietum), pagātnes 
formas ar -av- (viņš melava ‘meloja’), verbu pagātnes ēcelmi (nese, vede), atgriezeniskās 
formas ar sa starp priedēkli un sakni (sasatikt ‘satikties’)51.

48 endzelīns J. Latviešu valodas gramatika, 153. lpp.
49 Plašāk arī par citiem somugrismiem un to atbilsmēm radu valodās sk.: Jansone I. Par dažiem somugrismiem 

Bauskas apkārtnes izloksnēs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5, 2004, 13.–22. lpp.
50 Sk.: Latviešu valodas dialektu atlants, Leksika, 95. karte un komentārs.
51 Plašāk sk.: Bušmane B. Nīcas izloksne. Rīga: Zinātne, 1989, 121., 141.–142. lpp.; Laumane B. dažas Lejas

kurzemes toponīmu vārddarināšanas un semantikas īpatnības. Onomastikas apcerējumi. Rīga: Zinātne, 1987, 
147.–148. lpp.
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3. att. Karte “(Ziemas) kviešu nosaukumi” (Baltu valodu atlants. Prospekts.  
Kartes elektronisko versiju izstrādājis edmunds Trumpa)

Kursiskajām izloksnēm raksturīgie apvidvārdi ir, piemēram, dižs ‘liels’ (arī salikteņi 
dižistaba, dižuozals, dižkliņģers, dižceļš), knauši ‘odi’, spaile ‘siena vāls’, gandrs ‘stārķis’, 
dzīvuot (arī dzievāt, dzīvāt) ‘strādāt’, stulbs ‘akls’, s¥bs ‘vēls’, čaga ‘bērza piepe’, tītarene 
‘pelašķis’, sili vai sils ‘virši’, bucene vai pucene ‘pīlādzis’, kalva ‘sala’, rācenis ‘kartupelis’, 
sprūte ‘kālis’. 
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Vairāki Kurzemes izloksnēs sastopamie vārdi veido nepārtrauktus izplatības areā
lus ar radniecīgajiem lietuviešu valodas vārdiem, piemēram, latv. pūri ‘ziemas kvieši’ 
un atbilstošais liet. valodas nosaukums pūrai, kas izplatīts Lietuvas ziemeļrietumos 
(3. att.).52 

Pēc J. endzelīna domām, kuršu valoda ir bijusi starpvaloda starp lietuviešu un 
latviešu valodu, kas atstājusi pēdas latviešu valodā un tās dialektos,53 kā arī lietuviešu 
valodas žemaišu dialektā.54 Žemaišu dialektā sastopami vairāki Kurzemes izloksnēm 
radniecīgi vārdi, sal., piemēram, latv. pūri, pūŗi, liet. pūrai ‘ziemas kvieši’, latv. gandrs, 
liet. gandras ‘stārķis’,55 vēl arī latv. kŗauše un liet. kriaušė ‘bumbiere’.

Lībiskajā dialektā runā Ziemeļrietumvidzemē un Ziemeļkurzemē. šo dia
lektu vairāk nekā citus latviešu valodas dialektus ir ietekmējusi lībiešu valoda.56 
Tajā izšķir divas izlokšņu grupas: Vidzemes lībiskās izloksnes un Kurzemes lībiskās  
izloksnes. 

Vidzemes lībiskajās izloksnēs runā, sākot no Ainažiem un Rozēniem, pāri Staicelei, 
Alojai, Limbažiem, apmēram līdz Saulkrastiem. Kurzemes lībiskajās izloksnēs runā uz 
ziemeļiem no Kuldīgas ap Pilteni, Ventspili, dundagu, Talsiem un Kandavu. Kurze
mes lībiskās izloksnes sauc arī par tāmnieku izloksnēm. Tajās turklāt izšķir nedziļās 
un dziļās izloksnes. Kurzemes dziļajās lībiskajās izloksnēs runā uz ziemeļiem no Pil
tenes, ugāles, ārlavas, Nogales, bet nedziļajās lībiskajās izloksnēs – uz dienvidiem no 
minētajām vietām līdz Alsungai, Kuldīgai, Kandavai, Pūrei. Lībiskā dialekta Vidzemes 
izloksnes radušās, Vidzemes vidienes izloksnēm krustojoties ar lībiešu valodu, bet 
Kurzemes lībiskās izloksnes – vēlāk pārlatvinātajai kuršu valodai sajaucoties ar lībiešu  
valodu.57 

Abām izlokšņu grupām raksturīgas vairākas kopīgas pazīmes,58 piemēram: 
sastopamas divas pamatintonācijas – stieptā (piemēram, •	 vẽš) un lauztā (piemē
ram, kuôks); 
divskanis •	 au, iespējams, lībiešu valodas ietekmē pārveidojies par åu vai ou, pie
mēram, såûkt; soũle;
lauzti intonētais •	 ê troksneņu priekšā dažkārt tiek pārveidots par eî, piemēram, 
eîšan (< ēšana), peîc (< pēc); 
gala zilbju īso patskaņu zudums, piemēram, •	 ast (< aste), dāb (< daba);

52 Baltu valodu atlants. Prospekts = Baltų kalbų atlasas. Prospektas = Atlas of the Baltic Languages. A Prospect.
Sastādītājas un ievada autores A. Stafecka, d. Mikulėnienė; karšu komentāru autores A. Stafecka, I. Jansone, 
d. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, R. Bacevičiūtė, d. KardelytėGrinevičienė; karšu datorvariantus veidojis 
e. Trumpa. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts; Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.

53 endzelīns J. Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu. – endzelīns J. Darbu izlase, II sēj. Rīga: Zinātne, 
1974, 456. lpp.

54 Girdenis A. Kuršių substrato problema šiaurės žemaičių teritorijoje (Fonologijos dalykai). Iš lietuvių etnogene-
zės. Vilnius: Mokslas, 1981, p. 19–26.

55 Baltu valodu atlants. Prospekts = Baltų kalbų atlasas. Prospektas = Atlas of the Baltic Languages. A Prospect, 
99.–100., 114.–115. lpp.

56 Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 149. lpp.
57 Turpat, 34. lpp.
58 Plašu lībiskā dialekta raksturojumu devusi M. Rudzīte, sk.: Latviešu dialektoloģija, 149.–255. lpp.
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piedēkļu un gala zilbju garo patskaņu un divskaņu •	 ie un uo saīsinājums, piemē
ram, staigat (< staigāt), dabut (< dabūt), parunates (< parunāties), barot (baruot);
vīriešu dzimtes lietojums sieviešu dzimtes vietā, piemēram, •	 mātam ‘mātei’, tas 
meit ‘tā meita’, kas skaidrojams ar lībiešu valodas ietekmi;
darbības vārdu 1. un 2. personas formu aizstāšana ar 3. personas formu (es, tu, •	
viņš, viņa, viņi, viņas) sit, i ‘ir’;
salikteņu veidošana kā viens no produktīvākajiem vārddarināšanas paņēmie•	
niem, piemēram, vidnakt ‘pusnakts’, vidistab ‘istabas vidus’, ābeļkuoks, m¥llanuogs 
‘mellenes’, cūcensēn ‘cūcene’, upsmut ‘upes grīva’;
vārddarināšanas modeļi ar •	 -apakša (arī -apuža) un -pakaļa, piemēram, kājapuža 
‘kājas pēda’, kalnapuža ‘kalna pakāje’, auspakaļa ‘aizauss’, malkielpakaļa ‘vieta aiz 
malkas grēdas’, mežpakaļa ‘vieta aiz meža’, mugurpakaļa ‘aizmugure’. šādi modeļi, 
kas sastopami arī Igaunijas pierobežā, varētu būt skaidrojami ar Baltijas jūras 
somu valodu ietekmi.59

Kurzemes un Vidzemes lībiskās izloksnes atšķiras arī savā starpā. šo atšķirību ir 
visai daudz,60 galvenās no tām:

Kurzemes dziļajās lībiskajās izloksnēs piedēkļu zilbēs patskaņi vai divskaņi var •	
ne tikai saīsināties, bet pat zust, piemēram, kūmliš tāmnieku un kumeliņč vai 
kumelinc Vidzemes lībiskajās izloksnēs;
3. personas vietniekvārds •	 viš tāmnieku izloksnēs, bet viņč – Vidzemes lībiskajās 
izloksnēs;
Kurzemes lībiskajām izloksnēm turklāt raksturīgas vēl citas pazīmes, kas sastopa•	
mas arī kursiskajās izloksnēs:

līdzskaņu  ■ v un b priekšā saglabāta u skaņa (zuve ‘zivs’, suv¦ns ‘sivēns’, dub¥ns 
‘dibens’);
skaņu savienojumi  ■ ar un er pārvērsti par ār un ēr (dārbs, ķ¦rt);
daļā izlokšņu skaņu savienojums ■  -ir- pārveidots par īr vai -ier- (stīrn, stiern, 
zīrgs, ziergs), bet -ur- – par -ūr- vai -uor- (dūrt, duort); 
saglabājies mīkstinātais  ■ ŗ (gaŗš);
ar priedēkļiem atvasināto verbu atgriezeniskās formas veidotas ar refleksīvo  ■
morfēmu starp priedēkli un sakni, kā arī galotni ties, piemēram, pasklōst¥s 
‘paklausīties’, sastikt¥s ‘satikties’.61

Kurzemes lībiskajās izloksnēs sastopami, piemēram, apvidvārdi aitborvīķis ‘sviesta 
beka’, maizes lāpsta ‘lize’, cūkroka ‘dzeltenā ūdensroze’, ķobiķis ‘mazs trauciņš’, kolka ‘dziļa 
bedre, gramba’, morce ‘kartupeļu biezputra’, morga ‘slapja vieta mežā’, zīdene vai žīdene 
‘rudzupuķe’, sogas ‘netīrumi, atbirumi’, topele ‘kartupelis’. 

Vidzemes lībiskajām izloksnēm raksturīgas vēl citas pazīmes, piemēram:
piedēkļa zilbju patskaņa •	 e pārveidojumi par a (tupal < tupele, ēval < ēvele); 

59 Plašāk sk.: Kagaine e. Vārddarināšanas modeļi ar apakša un pakaļa Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Kalbos 
istorijos ir dialektologijos problemos, 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 619–627.

60 Sk.: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 149.–255. lpp.; Putniņš e. Svētciema izloksnes apraksts. Rediģējusi 
B. Laumane. Rīga: Zinātne, 1985; KrautmaneLohmatkina L. Pope un kaimiņizloksnes. Rediģējusi B. Laumane. 
Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2002; dravniece S. Dundagas izloksnes teksti. Redaktore B. Bušmane. Rīga: 
Lu Latviešu valodas institūts, 2008. 

61 Plašāk sk.: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 172.–173. lpp.
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ie •	 vietā piedēkļos runā e vai a (saimneks < saimnieks, latvaš < latvieši);
uo •	 vietā piedēkļos runā a vai o (barot < baruot, sīpals < sīpuols);
aiz prievārdiem daudzskaitlī sastopamas personu vietniekvārdu datīva formas•	  
mumsim, jumsim;
raksturīga prepozīcija •	 iekš (iekš pur vid ‘purva vidū’, iekš zēm ‘zemē’).62

Vidzemes lībisko izlokšņu leksikā sastopami aizguvumi no igauņu valodas, pie
mēram, auda ‘atvars’, arī ‘bedre, kaps, ala’, ķutes ‘no zariem, velēnām u. tml. līdumā 
sakrauta kaudze, ko dedzināja, lai iegūtu pelnus augsnes mēslošanai’, pada ‘zema vieta, 
ieplaka’, roida ‘gruži, netīrumi’, iet ukā ‘iet bojā’, tosa ‘tvans’, viška ‘liekšķere’. šie un citi 
somugrismi sastopami arī vidus dialekta izloksnēs Ziemeļvidzemē.63

Vidus un lībiskā dialekta runātājus mēdz saukt arī par lejzemniekiem jeb lejaslat-
viešiem (vienojošs elements ir stieptā intonācija, kā arī daudzas skaņu pārmaiņas, kādu 
nav augšzemnieku dialektā), bet augšzemnieku dialekta runātājus – par augšzemnie-
kiem jeb augšlatviešiem.

Augšzemnieku dialektā runā Vidzemes austrumu daļā, Augšzemē un visā Latgalē. 
Ievērojama loma latgalisko izlokšņu vēsturē ir bijusi austrumlatgaļu un Baltijas jūras 
somu etnolingvistiskajiem sakariem, kas atstājuši dziļas pēdas arī toponīmijā, jo sevišķi 
hidronīmijā. No citiem latviešu valodas dialektiem šis dialekts atšķiras ar intonācijām, 
dažādiem skaņu pārveidojumiem, morfoloģiskajām īpatnībām un leksiku. 

Augšzemnieku dialektā izšķiramas divas izlokšņu grupas: sēliskās izloksnes un latga-
liskās izloksnes.64 Pēc dažādām fonētiskām un morfoloģiskām pazīmēm augšzemnieku 
dialekta izloksnes (kā sēliskās, tā latgaliskās) iedalāmas dziļajās un nedziļajās izloksnēs. 
Galvenā dziļo izlokšņu pazīme ir divskaņa ie pārvēršana par ī (sīva ‘sieva’) un divskaņa 
uo – par ū (rūka ‘roka’). Nedziļajās izloksnēs ie un uo nav monoftongizēti.65 

Nedziļās sēliskās izloksnes izplatītas daugavas labajā krastā ap ērgļiem, Madonu, 
Cesvaini, Pļaviņām, Ļaudonu. Tās sauc arī par Vidzemes sēliskajām izloksnēm. Nedziļās 
sēliskās izloksnes ir arī izloksnes ap Krustpili un dažas izloksnes daugavas kreisajā 
krastā (Mazzalve, Sēlpils, Sunākste u.c.). dziļajās sēliskajās izloksnēs runā Augšzemē 
jeb Sēlijā. Tās sauc arī par Zemgales sēliskajām izloksnēm. dziļās sēliskās izloksnes ir 
arī Lubāna un Meirāni Vidzemē, kā arī Atašiene, daļēji arī Līvāni Latgales ziemeļrie
tumu daļā. Sēliskās izloksnes radušās uz sēļu cilts valodas bāzes, sēļiem sajaucoties ar  
latgaļiem.66

Latgaliskajās izloksnēs runā Ziemeļaustrumvidzemē un Latgalē. To pamatā ir aus
trumlatgaļu cilts valodas dialekts.67 Latgaliskās izloksnes izplatītas Vidzemes ziemeļ
austrumos ap Alūksni, Gulbeni (Vidzemes latgaliskās izloksnes) un Latgalē (Latgales 

62 Plašāk sk.: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 171.–172. lpp.
63 Plašāk sk.: Kagaine e. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga: Lu Latviešu 

valodas institūts, 2004, 58.–238. lpp.
64 Latviešu valodas dialektu atlants, Leksika, I karte un komentārs.
65 Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 259. lpp. Par latgalisko izlokšņu fonētiskajām īpatnībām sk. arī: Breidaks A. 

Augšzemnieku dialekta latgalisko izlokšņu fonētikas atlants. – Breidaks A. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Lu Lat
viešu valodas institūts, daugavpils universitāte, 2007, 5.–26. lpp. (2.–4., 7.–9., 13.–22., 28.–30. karte).

66 Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu cilme un teritoriālā izplatība, 443. lpp.
67 endzelīns J. Latviešu valoda Vidzemē, 489. lpp.; Breidaks A. Latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu 

cilme un teritoriālā izplatība, 441. lpp.
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latgaliskās izloksnes). Gaujiena, Trapene, Lizums, Sinole, Galgauska un Jaungulbene 
pie der pie nedziļajām latgaliskajām izloksnēm, pārējās latgaliskās izloksnes – pie  
dziļajām. 

Raksturīgākā augšzemnieku izlokšņu atšķirība no lejzemnieku izloksnēm ir divas 
pamatintonācijas – visā augšzemnieku dialektā nav stieptās intonācijas (sēliskajām iz
loksnēm raksturīga kāpjošā un krītošā, bet latgaliskajām – krītošā un lauztā in tonācija).

Sēliskajām un latgaliskajām izloksnēm ir arī vairāki kopīgi, no lejzemnieku izlok
snēm atšķirīgi skaņu pārveidojumi:68 

zilbes centrā var būt tikai patskanis (•	 lo-pa, mu-te);
literārās valodas •	 a skaņai atbilst o vai å (mola, låpa, vosora);
ā•	  skaņas vietā runā oā, ō, uo vai oa (moāja, muols, koaja);
skaņa•	  ¥ > a (vacs, vazums);
skaņa•	  ¦ > ā (dāls, bārns);
skaņa•	  ē daļā izlokšņu > ie (kliets, viejs);
skaņa•	  ī > par iŠ vai ei (vīrs > viŠrs, veirs, īss > iŠss, eiss);
skaņa•	  ū > par ūO, iu, yu, eu vai ou (ūdens > ūOdenc, jūra > jiura, cūka > cyuka, 
dūmi > doumi, lūpa > leupa);
lielākajā augšzemnieku izlokšņu daļā sastopama līdzskaņu palatalizācija •	 e, ē,  
¥, ¦, ä, ei, ¥i i, ī, ie, iu priekšā (ÓÍerÖ, p¥ÉÖ, ke¦ć, saueä, ćeiruļs, eiepi, eikt΄, eīpa, 
iuÓiņć);
vērojama•	  l velarizācija nemīkstinātu līdzskaņu priekšā (vyłks, gołva);
gala zilbē zudis •	 i, ja aiz tā seko s (bruoļs, latvīts).

Kā sēliskajās, tā latgaliskajās izloksnēs sastopamas vairākas morfoloģiskās īpatnī
bas, piemēram: 

lietvārdu •	 ucelmi pārgājuši ocelmos (alus > als, m¥dus > m¥ds);
izplatīti verbu pagātnes •	 ēcelmi (vede, ēde);
izplatītas ar priedēkļiem atvasināto darbības vārdu atgriezeniskās formas ar •	 sa-, 
za, s iespraudumu starp priedēkli un sakni (apsavilkt ‘apģērbties’, izaduot ‘iz
doties’, nuospirkties ‘nopirkt (sev)’, sasatikt, arī sazatikt ‘satikties’);
sastopams nākotnes lokāmais divdabis ar •	 k iespraudumu, piemēram, neškis ‘ne
sīšot’, braukškis ‘braukšot’, ieškuots ‘iešot’ (izņemot Vidzemes latgaliskās izloksnēs 
ap Alūksni, Gulbeni);
saglabājies supīns aiz verbiem, kas izsaka virzību (•	 iet siena pļautu).

Abās minētajās izlokšņu grupās pazīstami 3. personas vietniekvārdi jis, jei, jī. Izpla
tīts prievārds da un priedēklis da- ar nozīmi ‘līdz’ (da-īt da meža ‘aiziet līdz mežam’),69 
prievārds nu (nūkuopt nu kolna) un priedēklis nū, prievārds iz un priedēklis iz ar 
nozīmi ‘uz’ (izlikt iz golda ‘uzlikt uz galda’).

68 Plašāk sk.: Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 260.–261. lpp.; Breidaks A. Augšzemnieku dialekta latgalisko 
izlokšņu fonētikas atlants, 5.–7., 11., 12., 23.–27. karte; Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika, 10., 18., 19., 
53. u.c. kartes.

69 Par to sk., piem.: Reķēna A. Priedēkļa da un palīgvārda da nozīmes un lietojums augšzemnieku dialekta 
izloksnēs salīdzinājumā ar lietuviešu valodu un slāvu valodām. – Reķēna A. Raksti valodniecībā, 1. Liepāja: 
LiePA, 2008, 153.–168. lpp.; Брейдак А. Происхождение предлога da и приставки da- в балтийских 
языках. – Breidaks A. Darbu izlase, 2. sēj. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, daugavpils universitāte, 2007, 
216.–220. lpp.
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daudzi vārdi ir kopīgi sēliskajām un latgaliskajām izloksnēm. daži no tiem, kā rāda 
“Latviešu valodas dialektu atlanta” Leksikas daļas kartes, kompakti sastopami Latgales 
izloksnēs, taču nereti to izplatības areāls iesniedzas arī Zemgales un Vidzemes sēliska
jās izloksnēs, piemēram, timss ‘tumšs’, salts ‘auksts’, (pērkons) grauž, pupurs ‘pumpurs’, 
p¥l¦da ‘pūce’, škirzlats ‘ķirzaka’, rupucis ‘krupis’, kūds ‘vājš’, muzlas ‘smaganas’, sliekas ‘sie
kalas’, ķeiris ‘kreilis’, maut ‘peldēt’, dajūkt, piejūkt ‘pierast’, vuicīt ‘mācīt’, saudekle ‘atspole’, 
guns ‘uguns’, kalvis ‘kalējs’.

Vairāki kopīgi vārdi atrodami latgaliskajās un galvenokārt tikai Zemgales sēliskajās 
izloksnēs, piemēram, vīšne ‘ķirsis’, stāvi ‘stelles’, čads ‘tvans’, buca ‘muca’, aruods ‘apcir
knis’, klāvs ‘kūts’, vuška ‘aita’, smārds ‘smarža’. Savukārt latgaliskajām un galvenokārt 
tikai Vidzemes sēliskajām izloksnēm, pēc “Latviešu valodas dialektu atlanta” mate
riāliem, kopīgu vārdu ir mazāk, piemēram, rataste (un var.) ‘žurka’, vīgrieste (un var.)  
‘vīgrieze’.

Var izdalīt arī vairākas galvenokārt tikai Vidzemes sēliskajām izloksnēm raksturī
gas fonētiskās un morfoloģiskās pazīmes,70 piemēram: 

kāpjošā intonācija un krītošās intonācijas modificējums – kāpjoši krītošā intonā•	
cija (k!lns, rDdz, ļ!užu); 
patskaņu •	 a, o, ā, u un divskaņa uo palatālā pārskaņa palatālo patskaņu un div
skaņu ie, ei ietekmē (v¥r¦ ‘varēja’, zöxi ‘zari’, püÉ: ‘puse’, ueÓi ‘odi’);
uzsvērtas, palaikam atvērtas zilbes centrā esošais patskanis var būt pagarināts •	
(pu:ķu, lo:bā, ro:gus);
neregulāra anaptikse aiz •	 r un l (zir¥ņìem, viris, vo:sòr:’nìek, tul’zna), kas tiek uz
skatīta par izrunas atvieglotāju;71 
līdzskaņi•	  h un x līdzskaņu g un k vietā (laix ‘laiks’, nāh ‘nāks’, shuola ‘skola’); 
līdzskaņa •	 k vai x iespraudums aiz krītoši intonēta garuma (mūksa ‘muša’, māxsa 
‘māsa’); 
piedēklis •	 -ij adjektīvu darināšanai (mālijs ‘mālains’, sālijs ‘sāļš’, smiltijs ‘smil
šains’);
piedēklis •	 -uoj- adjektīvu darināšanai (kalnuojs ‘kalnains’, lapuojs ‘lapots’); 
piedēklis •	 tin, tan (pieņamtins ‘pieņemams’);
salikteņi, kam pirmais komponents ir nominatīvā (•	 pļavazāle, liepazieds, uozuols-
kuoka ‘ozolkoka’, zäelevījškis ‘zāles vīkšķis’);
vārddarināšanas modeļi ar •	 pakaļa (kūtspakaļa, klētspakaļa) un darbības vārdu 
3. personas formas vispārinājums (es ir duomājs), kas skaidrojams ar Baltijas 
jūras somu valodu ietekmi.72

Vidzemes sēliskajās izloksnēs reģistrēti, piemēram, apvidvārdi galvenes ‘zilenes’, 
grieznis ‘kālis’, svētenis vai svētinis ‘ķiploks’, tupenis ‘kartupelis’, tupeņus maukt ‘kartupe
ļus rakt’, virsaune ‘koka galotne’.

70 Plašāk sk.: Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes (apraksts un teksti), 1. d. Rīga: Zinātne, 1985, 22.–23. lpp.; 
Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2007, 5.–90. lpp.

71 Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija, 290. lpp.
72 detalizētu Vidzemes sēlisko izlokšņu aprakstu sk.: Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes, II. Rīga: Latviešu 

valodas institūts, 1999, 19.–110. lpp.
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Savukārt Zemgales sēliskās izloksnes ir tuvākas latgaliskajām izloksnēm.73 Tajās 
palatālā pārskaņa ir neregulāra, nav raksturīga anaptikse. šajās izloksnēs vērojams 
k > č, ģ > dž (ka:čis ‘kaķis’, zoadžis ‘zāģis’), kā arī sastopami deminutīvi, kas darināti 
ar piedēkli āk (teļoāks ‘telēns’, bārņōks ‘bērniņš’). Vairākas Zemgales sēlisko iz
lokšņu morfoloģiskās īpatnības saskan ar Latgales dienvidu vai dienvidrietumu 
izlokšņu parādībām, piemēram, darbības vārdu refleksīvās formas ar sa (atsataicēs 
‘atteicās’, atsaguļu ‘apguļos’, apsagrīze ‘apgriezās’), vēlējuma izteiksmes formas ar 
atšķirīgām galotnēm katrai personai (brauktum, brauktim, brauktu, brauktumem, 
brauktimet, brauktu), darbības vārdu pagātnes formas ar av (staigåva, globova,  
darynava). 

Zemgales sēliskajās un dienvidlatgales izloksnēs sastopami vairāki kopīgi apvid
vārdi, piemēram, kast ‘rakt’, smagi ‘ļoti, lielā mērā’. šajā novadā visai daudz aizguvumu 
no lietuviešu valodas, piemēram, dāržine ‘neliels siena šķūnis pļavā’, ģiedrs ‘skaidrs’, ģirsa 
‘lāčauza’, ģirts ‘piedzēries’, ģirtine, ģirtuokle ‘zilene’, lašine ‘speķis’.74

Latgaliskajām izloksnēm raksturīgi:
priedēkļi:•	

atvasinājumiem ar ■  aiz- piemīt darbības pēkšņuma nozīme (aizakliegt ‘ieklieg
ties’, aizakaukt ‘iekaukties’);
galvenokārt Latgales austrumu un centrālajās izloksnēs izplatīti priedēkļi ■  
pra-, pod- un roz- (probraukt ‘pabraukt garām’, podīt ‘pieiet klāt’, rozīt ‘iz
klīst’);

piedēkļi lietvārdu darināšanai: •	
-eņ ■  (ruoceņa, kalneņš) galvenokārt Latgales izloksnēs (izņemot tās ziemeļu 
daļu);
 ■ in (skābine, plācinis, vietu nosaukumi Mērdzine, Zvirgzdine), šis piedēklis 
sastopams arī Lejaskurzemē;
  ■ ūn (p¦rkūnis ‘pērkons’, kalpūne ‘kalpone’, virsūne ‘koka galotne’);
 ■ tiv (maltive ‘maltuve’, slauktive ‘slaucene’);
 ■ nīc (ābelnīca ‘ābele’, melnīca ‘mellene’);75

 ■ ait, kas apzīmē vietu, kur augusi kāda lauksaimniecības kultūra (buļbaite 
‘kartupeļu lauks pēc to novākšanas’, auzaite ‘auzu lauks pēc to novākšanas’, 
linaite ‘linu lauks pēc to novākšanas’);76

piedēkļi īpašības vārdu darināšanai:•	
-īm ■  (v¦līms (vāleims) pavasars ‘vēlīns pavasaris’, tālīmi (tuoleimi) gosti ‘tālīni 
viesi’);

73 Ilustrācijai galvenokārt izmantots: Indāne I. Dignājas izloksne. Rediģējis A. Sarkanis. Rīga: Zinātne, 1986.
74 Sk.: Reķēna A. dienvidlatgales izlokšņu un lietuviešu valodas leksiski semantiskās paralēles ar atmosfēru 

saistītajos nosaukumos. – Reķēna A. Raksti valodniecībā, 1. Liepāja: LiePA, 2008, 301.–312. lpp.; Reķēna A. 
Kalupes izloksnes vārdnīca, I–II. Vārdnīcu izdošanai sagatavojis A. Sarkanis. Rīga: Latviešu valodas institūts, 
1998. 

75 Sk.: Bušmane B. Atvasinājumi ar piedēkli nīc (pēc LVdA materiāliem). Linguistica Lettica, 10, 2002, 
5.–16. lpp.

76 Plašāk sk.: Laumane B. derivāti ar piedēkli ait- augšzemnieku izloksnēs. Onomastica Lettica. Rīga: Zinātne, 
1990, 92.–101. lpp.
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-in- ■  (māline zems ‘mālaina zeme’, ziemine c¥pure ‘ziemas cepure’, kuoci-
nis spanis ‘koka spainis’, dzērvine uoga ‘dzērveņu oga’ u.c.). šis piedēklis 
ir produktīvs arī lietuviešu valodā,77 tāpat sastopams dienvidrietum 
kurzemē;78

-oj ■  (dubļojs ‘dubļains’, saušņojs ‘miltains’).
daļā Latgales izlokšņu izplatītas sieviešu dzimtes nomenu vienskaitļa ģenitīva un •	
daudzskaitļa akuzatīva un instrumentāļa kopīgās formas, piemēram, ar ruokas 
strādaj ‘ar rokām strādā’, klausās ar aus(i)s ‘klausās ar ausīm’. 
darbības vārdu nenoteiksmes formas ar senāko galotni •	 ti vārdos ēsti, dzerti 
sastopamas galvenokārt Latgalē.
Raksturīgs norādāmais vietniekvārds •	 itis ‘šis’, itī (itei) ‘šī’, itie (itī) ‘šie’, itās (ituos) ‘šīs’.

Augšzemnieku dialekta latgaliskajām izloksnēm raksturīga daudzveidīga dialektālā 
leksika. Vidzemes latgaliskajās izloksnēs reģistrēti, piemēram, vārdi bailums un dziļums 
‘atvars’, cietenes ‘baravikas’, dzedziede ‘atmata’, kuozavs ‘putnu būrītis’, lauza ‘vētras 
izlauzts mežs’, pamašlapas ‘māllēpenes’, skaitīgs ‘dusmīgs’, stembans ‘piemircis koka 
gabals’, subati, arī supatas ‘vecas drēbes’, škirgata ‘ķirzaka’, žīvati ‘mājlopi’,79 birga ‘tvans’, 
cinkulis ‘sasalušas zemes kukurznis’, pakulis ‘sesks’, rīvulis ‘trauku plaukts’, sauss ‘ļoti 
daudz’ (šūgod sauss uPbulu ‘šogad ļoti daudz ābolu᾽, suoklis ‘mitra zema vieta’, šķirglata 
‘ķirzaka’, štaķenes ‘ērkšķogas’, voskans, arī vaskis ‘dzeltens’, zamgrūst ‘pagrūst apakšā’, 
zamlīst ‘palīst apakšā’, žīgurs, arī žvīgurs ‘zvirbulis’.80

daudzi Vidzemes latgaliskajās izloksnēs sastopamie vārdi izplatīti arī Latgales zie
meļu un centrālajās izloksnēs, piemēram, alpa ‘brīdis’, laiška ‘liekšķere’, lataka ‘lāsteka’, 
milzīgi ‘ļoti’, pakulis ‘sesks’, pārnīca ‘pavārnīca’, sābris ‘kaimiņš’, skuts ‘biezs sīku koku 
mežs’, skambāt ‘sīki skaldīt, sasmalcināt’, strucis ‘neliela muciņa’, šautrs ‘irdens’, vuška ‘aita’. 

Latgales izloksnēs saglabātas arī vārdu senākas nozīmes. Pierobežas izloksnēs vecā
kās paaudzes runā, iespējams, vēl var dzirdēt vārdu jāt ar nozīmi ‘braukt’. īpašības vār
dam dails ir nozīme ‘diezgan liels’, apstākļa vārdam daili – ‘diezgan daudz’, bet apstākļa 
vārdam dižan (dyžan, dižan) – ‘ļoti’. Vārds s¦ta (> sāta) Latgalē nozīmē ‘lauku mājas’, 
krāsns – ‘no akmeņiem krauta krāsns rijā vai pirtī’, ceplis – ‘maizes krāsns’, vārdu netiklis 
lieto ar nozīmi ‘slinks, sliņķis’ u.c. 

Kaut gan Latgales izloksnes vēsturiskās attīstības gaitā ietekmējušas slāvu (poļu, 
krievu, baltkrievu) valodas (pārējie Latvijas novadi, kā zināms, atradās vācu kultūras 
un arī valodas ietekmē), joprojām tajās saglabājušies daudzi mantoti vārdi, kuriem at
bilsmes nereti rodamas arī lietuviešu valodā, piemēram, latv. virsūne (viersyune) un liet. 
viršūnė ‘koka galotne’, latv. p¥l¦da (> palāda) un liet. pelėda ‘pūce’, latv. aruods un liet. 

77 Vulāne A. Adjektīvu ar inis, ine derivācija un atributīvā funkcija augšzemnieku dialektā. Latvijas PSR Zi-
nātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 1, 1986, 73.–84. lpp.; Reķēna A. dienvidlatgales vietvārdi ar izskaņām inis, 
ine. – Reķēna A. Raksti valodniecībā, 1. Liepāja: LiePA, 2008, 325.–334. lpp.; Reķēna A. dienvidlatgales 
izlokšņu un lietuviešu valodas paralēles vārddarināšanā. – Reķēna A. Raksti valodniecībā, 1, 285.–290. lpp.

78 Bušmane B. Nīcas izloksne, 126.–127. lpp.
79 Plašāk sk.: Sinoles grāmata. Sastādītāja un zinātniskā red. A. Stafecka. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 2009 

(M. Putniņas Sinoles izloksnes apraksts un pierakstītie Sinoles izloksnes teksti).
80 Plašāk sk.: Balode S. Kalnienas grāmata. Zinātniskā red. A. Stafecka. Rīga: Lu Latviešu valodas institūts, 

2008.
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aruodas ‘apcirknis’, latv. skaitīt (skaiteit, skaitēt) un liet. skaityti ‘lasīt’, latv. stulps un liet. 
stulpas ‘stabs’, latv. kalvis un liet. kalvis ‘kalējs’, latv. visad (vysod) un liet. visada ‘vienmēr’.

Sastopamas arī daudzas Latgales izlokšņu un lietuviešu valodas vārdu nozīmju 
atbilsmes, piemēram, atiet, tāpat kā lietuviešu ateiti, lieto ar nozīmi ‘nākt šurp’, vārdu 
duobe Latgalē lieto ar nozīmi ‘bedre’, sal. arī liet. duobė,81 meža ogas kazenes Latgalē 
sauc melnās aviešas, avieši, aviekstenes u.c., kas semantiskās motivācijas ziņā saskan ar 
liet. juoda avietė (liet. juodas ‘melns’, avietė ‘avene’). Pelašķim daļā Latgales austrumu 
izlokšņu (arī izloksnēs ap Alūksni) ir nosaukums asins (ašņa) zāle (un varianti), sal. arī 
liet. kraujažolė (kraujas ‘asinis’, žolė ‘zāle’).

uz augšzemnieku dialekta Latgales izlokšņu pamata 18. gadsimta pirmajā pusē ir 
izveidojusies otra latviešu rakstības tradīcija – latgaliešu rakstu valoda.

Izloksnes vieno Latvijas novadus un kaimiņu tautas

dialektu dotumi kopā ar vēstures, arheoloģijas un etnogrāfijas faktiem nereti palīdz 
risināt etniskās vēstures jautājumus, jo dialektos spilgtāk nekā literārajā valodā atspo
guļojas novadu vēsturiskā attīstība, iedzīvotāju migrācija un kontakti ar citiem etno
siem. To mūsdienās var rādīt pat atsevišķu vārdu izplatība. Piemēram, dažās Vidzemes 
izloksnēs (Bilskā, Galgauskā, Lejasciemā, Lizumā, Rankā, Sinolē, Tirzā) reģistrēts vārds 
palata (polata) ar nozīmi ‘ciems’. Atbilstošais igauņu vārds palati ‘vieta’ izplatīts dien
vidaustrumigaunijā, no kurienes Vidzemes ziemeļaustrumu daļā 17.–18. gadsimtā ir 
ienākuši dienvidaustrumigaunijas igauņi, kurus Lejasciema apkārtnē sauca par leiviem. 
Tas liecina, ka vārds palata minētajās Ziemeļaustrumvidzemes izloksnēs nostiprinājies 
ar pārveidotu nozīmi ‘apdzīvota vieta’ un joprojām glabā ienācēju dienvidigauņu pēdas. 
Savukārt vārds sādža (un varianti), kas visai plaši sastopams Zemgales izloksnēs, veido 
nepārtrauktu kopējo areālu ar lietuviešu valodas vārdu sodžia, sodžius. Gan latviešu 
valodas sādža, gan lietuviešu sodžia izplatīti senajā zemgaļu teritorijā.82 

Vairākas leksēmas vieno Vidzemes sēliskās un Kurzemes izloksnes. īpaša uzmanība 
būtu pievēršama tām leksēmām, kuras kompakti sastopamas visā Kurzemē (dažkārt 
arī atsevišķās Zemgales rietumu izloksnēs), bet tikai sporādiski reģistrētas tālu ārpus 
areāla – Vidzemes dienvidaustrumos. Kurzemē un dažās Zemgales rietumu izloksnēs 
izplatīts siena vāla nosaukums spaile. Tālu ārpus areāla vārds spaile ar šo nozīmi kon
statēts trijās Vidzemes sēliskajās izloksnēs – Lazdonā, Praulienā, Sarkaņos. Kurzemē un 
dažviet Zemgalē izplatīts verbs dzīvuot (arī dzīvāt, dzievāt u.c. varianti) ar nozīmi ‘strā
dāt’. 20. gadsimta beigu vākumos vārds dzīvuot ‘strādāt’ reģistrēts arī dažās Vidzemes 
sēliskajās izloksnēs – Aizkrauklē, Meirānos, Pļaviņās. Verbam dzīvuot ir semantiska 
paralēle arī lībiešu valodā (sal. līb. j¡ll ‘dzīvot, strādāt’).83 Valodniecībā pastāv uzskats, 

81 Arī Lejaskurzemē sastopamas šīs vārdu nozīmes, kuru saglabāšanos, iespējams, veicinājusi lietuviešu valoda 
vai arī tās ir pārņemtas no lietuviešu valodas. 

82 Sīkāk par vārdiem palata un sādža sk.: Stafecka A. Apdzīvoto vietu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 3/4, 2010, 81.–82. lpp.

83 Kettunen L. Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. Helsinki: Suomalaisugrilainen seura, 1938, 
S. 87.
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ka lībieši to varētu būt aizguvuši no kuršiem.84 J. endzelīns minējis vairākus kursiskas 
cilmes vietvārdus Vidzemes rietumos, kā arī dažas ar kursiskajām izloksnēm saskanī
gas Vidzemes lībisko izlokšņu īpatnības.85Arī Vidzemes sēliskajās izloksnēs reģistrētās 
kursiskajā novadā plaši sastopamās leksēmas varētu būt liecība par iespējamām kuršu 
pēdām dziļāk Vidzemē. J. endzelīns minējis arī māju nosaukumu Kurzemnieki Bēr
zaunē un arī Cesvainē, piebilstot, ka šai pagastā to izrunā ar kursisko Kuor.

daudzas latgalisko un sēlisko izlokšņu īpatnības ir kopīgas ar vidus dialekta kur
siskajām izloksnēm, bet augšzemnieku dialekts no visiem latviešu valodas dialektiem 
ir vistuvākais lietuviešu valodai, jo sevišķi žemaišu izloksnēm.86 šāda līdzība nav rak
sturīga vidus dialekta zemgaliskajām un Vidzemes vidus izloksnēm. Pēc Z. Zinkeviča 
domām, tas, ka latviešu valodas augšzemnieku dialekts ir vistuvākais lietuviešu valodai 
un it sevišķi žemaišu dialektam, skaidrojams ar to, ka šie abi dialekti, kas atrodas tālu 
viens no otra, nav izjutuši arhaiskākās zemgaļu valodas sistēmas ietekmi. Turklāt kā 
žemaišu dialektu, tā augšzemnieku dialektu ir ietekmējis somugriskais substrāts.87 

A. Breidaks izdala vairākas leksisko izoglosu grupas, kas vieno augšzemnieku dia
lekta sēliskās, latgaliskās, vidus dialekta kursiskās izloksnes un lietuviešu valodu.88 Viņš 
uzskata, ka daudzās izoglosas, kas apvieno latgaliskās un sēliskās izloksnes ar lietuviešu 
valodas žemaišu dialektu un latviešu valodas kursiskajām izloksnēm, skaidrojamas ar 
arheologu Adolfa Tautaviča un Valentīna Sedova 20. gs. 80. un 90. gados izteikto hipo
tēzi par austrumbaltu cilšu (žemaišu, zemgaļu, sēļu, latgaļu) savienību Pripetes baseinā 
1.–4. gs. un zemgaļu, sēļu un latgaļu virzīšanos uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem 
5. gadsimtā.89 

dažas izlokšņu parādības kompakti sastopamas sēļu vēsturiskajā teritorijā. Tā, 
piemēram, sēliskajās izloksnēs sastopamais īso, pusgaro un garo patskaņu šķīrums 
raksturīgs arī lietuviešu aukštaišu izloksnēm Lietuvas ziemeļaustrumu daļā, kur senāk 
iestiepušies sēļu novadi.90 Arī “Baltu valodu atlanta” kartes uzskatāmi rāda vairākus ko
pīgus lietuviešu un latviešu vārdu izplatības areālus, kas lokalizēti senajā sēļu teritorijā, 
piemēram, latv. stirta un liet. stirta ‘garens siena krāvums’, latv. grieznis, liet. griežtis (un 
varianti) ‘kālis’.

Vairākas morfoloģiskās parādības vieno augšzemnieku dialektu un Kurzemes 
izloksnes. Tie ir gan piedēkļi ij (mālijs), uoj (kalnuojs ‘kalnains’), kas izplatīti Vid
zemes sēliskajās izloksnēs un sastopami arī, piemēram, Nīcā (sālijs ‘sāļš’, miltuojs ‘mil
tains’). Latgales izloksnēs izplatītie piedēkļi in (brūkline) un īdz (melnīdza ‘mellene’) 

84 Kagaine e., Bušs o. dažas baltu un Baltijas somu valodu semantiskās paralēles. Baltu valodas senāk un tagad. 
Rīga: Zinātne, 1985, 42.–43. lpp.

85 endzelīns J. Kuršu pēdas Rietumu Vidzemē. Filologu biedrības raksti, III, 1923, 5.–7. lpp.
86 Эндзелинс Я. О родственных отношениях латышских говоров к литовским. – endzelīns J. Darbu izlase, 

II sēj. Rīga: Zinātne, 1974, 41.–56. lpp.
87 Zinkevičs Z. Par latviešu valodas cilmi, 29.–30. lpp.
88 Plašāk sk.: Breidaks A. Augšzemnieku dialekta latgalisko izlokšņu dialektālā leksika un tās vēsturiskie sa

kari. – Breidaks A. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2007, 152.–172. lpp.
89 Tautavičius A. Žemaičių etnogenezė (arheologijos duomenimis). Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius: Mokslas, 

1981, p. 27–35.
90 Rudzīte M. Latviešu valodas sēliskās izloksnes. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 4/5, 1996, 

45.–50. lpp.
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arī reģistrēti vairākās dienvidkurzemes izloksnēs,91 tāpat kā ar priedēkļiem atvasināto 
darbības vārdu atgriezeniskās formas ar s, sa un za iespraudumu (4. att.), pagātnes 
avā un ē celmi u.c. 

“Latviešu valodas dialektu atlanta” leksikas kartes rāda vairākus vārdus, kas vieno 
Latgali un Lejaskurzemi, piemēram, darbības vārds (sviestu) nīt ar nozīmi ‘(sviestu) ga
tavot’, kas visai kompakti sastopams Latgalē un tikai atsevišķās Vidzemes un Zemgales 
sēliskajās izloksnēs, konstatēts arī Lejaskurzemē. Arī dabas parādības apzīmējums (pēr
kons) grauž ‘rūc’, kas izplatīts Latgalē, retāk Vidzemes dienvidaustrumos, sastopams 
Lejaskurzemē. Ar nozīmi ‘(malku) zāģēt’ Latgalē, Ziemeļaustrumvidzemē, kā arī daļā 
Vidzemes sēlisko izlokšņu un Augšzemes austrumu daļā lieto vārdu (malku) griezt, kas 
arī reģistrēts Lejaskurzemē. Nosaukums ceplis ‘maizes krāsns’, kas raksturīgs Latgalei, 
tāpat sastopams Kurzemē. 

Kā jau iepriekš minēts, Latgales izloksnes ir ietekmējušas slāvu valodas, bet pārējos 
Latvijas novadus – vācu valoda. Nereti vāciskas cilmes vārdiem Kurzemē, Vidzemē un 
Zemgalē atbilst slāvismi Latgalē, piemēram, bumbiere un gruša, gruža; ķirsis un vīšņe; 
ķieģelis, stieģelis (Kurzemē) un cegls (sk. 5. att.); kleita un sukne. Taču dažkārt tieši Lat
gales izloksnēs saglabājušies mantoti vārdi, bet literārajā valodā un pārējos novados 
sastopami ģermānismi, piemēram, sānkauls (> suonkauļs) Latgalē un riba literārajā 

91 Bušmane B. Nīcas izloksne, 112.–115.; 123.–127. lpp.

4. att. Karte “Ar priedēkļiem atvasināto darbības vārdu atgriezeniskās formas”  
(pēc Latviešu valodas dialektu atlanta kartotēkas izstrādājusi Anna Stafecka,  
elektronisko versiju veidojusi Liene MarkusNarvila)
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5. att. Karte “Ķieģeļa nosaukumi latviešu valodas izloksnēs”  
(pēc Latviešu valodas dialektu atlanta 60. kartes (autores Nellija Jokubauska, Anna Stafecka)  
elektronisko versiju veidojusi Liene MarkusNarvila)

valodā, galds Latgalē (tautasdziesmās arī no Kurzemes) un dēlis literārajā valodā, kā arī 
slāvismi, piemēram, strādāt literārajā valodā un darīt (dareit) Latgales izloksnēs.

Kā redzams, savāktais un kartografētais izlokšņu materiāls joprojām var sniegt 
noderīgas ziņas valodas un tautas etnoģenēzes pētniecībai. 

***
Latviešu valodas dialekti ir visai daudzveidīgi un joprojām glabā daudz liecību par 

tautas etnisko vēsturi, cilšu un tautu kontaktiem un to radniecību, kā arī atspoguļo 
cilvēku pasaules uzskatu un tēlaino domāšanu. Tādējādi izlokšņu izpēte ir ļoti nozī
mīga valodas vēsturei, īpaši tādēļ, ka mūsu rakstu pieminekļi salīdzinājumā ar citām 
tautām ir samērā jauni. Tā kā izlokšņu īpatnības dažādu apstākļu ietekmē mūsdienās 
strauji zūd, izlokšņu materiālu vākšanai būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. It sevišķi 
nepieciešams izloksnes pētīt sociolingvistiskā aspektā, apzinot to lietojumu mūsdienās, 
kā to dara, piemēram, lietuviešu valodnieki, kuri izvērtē izlokšņu pašreizējo stāvokli, 
dažādu dialektālo parādību izplatību, detalizēti pētī arī faktorus, kas ietekmē izlokšņu 
lietojumu (piemēram, vai konkrētās izloksnes teritorijā ir skola, kultūras centrs un baz
nīca, kā ir mainījies iedzīvotāju nacionālais sastāvs, nodarbošanās). Tādējādi iespējams 
noskaidrot arī iekšējos procesus dialektos, piemēram, kuras valodas parādības ir vairāk 
vai mazāk noturīgas, kā izloksnes ietekmē mūsdienu sabiedrības procesi. 
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Pasaulē raksturīga padziļināta zinātniska interese par lokālajām valodas īpatnībām, 
tiek aktualizēts jautājums par izlokšņu apdraudētību un bojāeju. Izmantojot modernās 
tehnoloģijas, tiek pētītas fonētiskās pārmaiņas, skaņu kvalitāte, populāras ir dažādas 
statistikas metodes datu sintēzei. Latvijā šajā virzienā pagaidām izdarīts ir maz.

Izloksnes svarīgi pētīt arī valodas prakses aspektā. Tās ir neizsmeļams avots valodas 
bagātināšanai un vārdu krājuma paplašināšanai. Izlokšņu fakti var palīdzēt noteikt arī 
valodas normas, piemēram, gadījumos, kad tiek piedāvāti vairāki varianti, lietderīgi 
paskatīties uz šo variantu izplatību izloksnēs.   

dialekti ir uzskatāmi par nacionālo valodu runātiem variantiem, nevis neliterārām 
un nenormētām valodas eksistences formām – tāda ir mūsdienu pasaules dialektologu 
un ģeolingvistu vadošā nostādne, kas regulāri tiek pausta starptautiskajos dialektologu 
un ģeolingvistu kongresos un konferencēs. Nozīmīga vieta tiek ierādīta dialektu un citu 
valodas variantu izpētei areālajā jeb ģeolingvistiskajā aspektā. Pētot vēsturiskos dialek
tus un mūsdienu valodas teritoriālos variantus, var prognozēt arī valodas nākotni. 

dialektu pētīšana ģeolingvistiskā skatījumā ir nozīmīga arī dažādu sociāli politisko 
procesu noskaidrošanai. Tā, piemēram, migrācijas rezultātā daudzās valstīs zūd tradi
cionālie vēsturiskie dialekti, bet tai pašā laikā, runātajai valodai nivelējoties, veidojas 
jauns dialektu paveids – mūsdienu reģionālie valodas varianti. Tieši ar ģeolingvistisko 
pētījumu palīdzību iespējams konstatēt jaunus lingvistiskos un kultūras reģionus, kurus 
iezīmē šādi valodas varianti. Jautājums – cik ilgi vēl Latvijā varēsim runāt par tradicio
nālajiem vēsturiskajiem dialektiem, un kas laika gaitā tos aizstās?

Pielikums
IZLoKšņu PARAuGI*

VIduS dIALeKTS 
Vidzemes vidus izloksnes
Mārsnēnu izloksne
1963. gadā pierakstījusi dz. Barbare

Guovu ganam vaiga būt sapratīgam. Ka nebija labs cūganc, nebija labs ganc, ka ne-
bija labs ganc, tad nebija labs arāš. Guove pēc septiņim gadim īstā pienā ietaisīsies.

Kublīnus ar baltām smiltim nuoberza. Ka piens bija nuosilis, nuosūca sūkalas, pielika 
sāli, ķiminus un sēja sieru.

Ir tāds nuostāsc. Man māte stāstija. Jums vaiga zināt Divpriedes. tur esuot bījšas 
suodavietas. tur ¥suot nuotiesāts kāds cilv¦ks bīš. tas cilv¦ks nav vainīgs bīš. tagad krust-
akminc ir us šitā ceļa, kas iet us Ķuni.

* Izmantoti nepublicētie izlokšņu teksti, kas glabājas Lu Latviešu valodas institūta arhīvā. Izlokšņu teksti doti 
vienkāršotā fonētiskajā transkripcijā.



269

Mēs maz ārā ietam, es neiemu vair nekur. Viņa ietuot pie lauka darba. Kuopiņas 
‘rudzu kūļus’ saliek gubā un c¥purīti [uzliek] virsū.

Vijciema izloksne 
1979. gadā pierakstījusi S. Raģe 

t¦vam bī jāv¥d v¥s¥la guos iz kūts laukā, skuolas naudu kuo samaksāt. Mani i dzīve 
isskuolāsi vēl vairāk kā skuola. Ne pa kuo ne¥rruojuos un ne pa kuo neustraucuos.

Ziedu šūpulī b¦nu iššūpā. tu:vējie radi pasniedz ziedus aukšā, citi lejā. Katris ar 
savim b¦nim dara kā grib. Mums b¦ni i padsmituos, kuo kristī.

Zirgi sibā ‘atgaiņājas no kukaiņiem’, ka uodi un dunduri nāca virsū, ka uodi krita 
virsū, ta zirdzīc sibāja. Zirgs sibā, nācīs lietus, vai?

Murikas ‘lācenes’ – tā mums sauca. tādas dz¥ltānas. Mēs tamās murikās tā ne·maz 
negājām. Mums jau bija dārza uogas. Mellenēs, brūklenēs, dzērvenēs gāja.

te taišņi pāri v¥ca ceļa vieta. Iešuot uz Igauniju pienā ‘pēc piena’. 

Zemgaliskās izloksnes

džūkstes izloksne
1977. gadā pierakstījusi Z. Birzniece

tumšajuos rudens vakaruos zvaigznes spuoži mir¥dz. Pulksteņa nebi, kalenderes nav 
bijis, ne∙kā nuo tam nezināja. Nuo zvaigznēm, nuo gaiļiem, tur visi mērķi ņ¦muši.

Sāžus – ku rindā vairākas mājas, ciems – ku vairāk māju kuopā. Gandrīz visu mūžu es 
Putna sāžū vien i nuodzīvais [saka sieviete]. Ne∙viens dārzs nebi bes s¦tas. Bi žagaru s¦tas, bi 
vabu s¦tas un kāršu s¦tas. Senāk nebi ne∙vienas mājas, ku s¦cvidū nebūtu mauriņš. S¦cvidus 
mauriņš bi tīrs, katru sezdienu nuoslaucīja s¦cvidu, nuoslaucīja visus t¥kus ‘taciņas’. 

tu vari nākt pie manis kaut kuŗu dienu, es būšu mājās.

Jēkabnieku izloksne
1954. gadā pierakstījusi e. šmite

te pie Mūru muižas ir piemineklis. tuoreiz zviedriem i bijis ieruoču kalējs, un tas bijis 
smagi ievainuots. Un te ir bijis visur tikai tādi alkšņu krūmi a meža ābelēm un liels ¥z¥rs, 
kur pat tās jūras gaigalas ir laidušās perēt. Un tad ir bijis arī kāda latviete, kas tuoreiz 
ārstniecības stādus vākuse. Viņa savu mazmeitu vai meitu iemācīse pazīt tuos stādus, un 
tai uzduoc lasīt (visi labie gari saragā viņu). Un tā, gar tuo ¥zarmali iedama un lasīdama, 
dziradēsi vaidus, un ta viņa pa tiem vaidiem gājuse un atraduse tuo ievainuotuo kareivi. 
Pirmais vārds, kuo viņš i teicis, i – dzeret!

tā i pārakstīse ‘atrakstījusi’, ka rudenī jābūtuot visiem mājās. Sirami mati gan. Mātes 
t¦vam aka ‘atkal’ pilnīgi plika galva. Viņš teica – jūs laikam ni∙kad nimirasiet.

Mēs iskapti saucam ari par daļģi. šituo, rudzus ku pļau, – vienruoce. Sienu ku pļau – 
garkāte. Nivarēj dabūt labību pāvest. 

Pa kreisi ruoki pirmais ceļš. 
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Kursiskās izloksnes
Raņķu izloksne
1966. gadā pierakstījusi A. ozoliņa

Mans t¦s, tā viņš sav mūž nuodzīvāj, tad iepierk tuo māju. Div ga:d isgāj pa ganiem. 
Suv¦n māte bi, islaiž cūk’s pie astuoņiem, ieduo nuodz¦rties ta viņām. tikai lauk dārb 
vairāk. 

Guovis ganīj pa mēž. Ganīb’s bi tā pieauguš’s. Kam¦rt nebij pļav’s nuopļaut’s. Kad 
mellenes ziedeja, tās ēda [govis]. Kas ta bi melleņ, meži nebi iscirst, daudz uogu bi. Gāj 
ceļi (smuki, slaidi kuoki, priedes ar gaŗu gaišdz¥lt¥n miz) uz Rāceņkalnu. Guovis guovb¥k’s 
[ēda], tās viņām gaŗšuo. P¥lus ‘pelavas’, salmi bi. 

Es nekā neatc¥ruos, ¥smu grūti strādājus, ¥smu muocījusies, nemaz neatc¦ruos, kā 
gaŗsalm’s apstrādā. Pārējuos mīdīja a zirgiem s¥nāk.

Svēdien’s gan svinēj, brauc zaļumuos. Luopi jāpabaŗuo, cits dārbs jau nedarīj – ne 
kūl, ne aŗ, ne ecēj.

Ziemsv¦tki bez miestiņ nebi ieduomājami. Baznīcā ar brauc, uotruo Ziemsv¦tknakt 
gaidij ķ¥katniek’s. ta vēl puzuļ’s istaisīj, puzuļi žumēj, kā baluodis gruozās. Vēra vienu sal-
miņ, vēra lupatiņ, papīriņ. Senāk jau neļāva istab’s mazgāt, dižistabu iskaisij a ziediņiem.

Kam tu esi dēliņš? ‘kā dēliņš tu esi?’ šuorp pie manim!

Nīcas izloksne
1975. gadā pierakstījusi B. Bušmane

Bet mana māte mani mācija, kā vajag c¥pt maizi, kā raudz¦t, kā kurināt krāsni. Kad 
maize samīcīta un sāk rūgt, tad jākur krāsne. Vienādi jāisvalkā uogles, kad beiguse d¥gt 
malka. Kad isslaucija plāķi ‘krāsns klonu’, tad iesvieda miltus. Ja iekv¦luojās – vēl pa 
kārstu, jāpagaida, kad milti l¦ni ied¥gās vai vais nemaz negruzd. Var šaut iekšā.

Nuolika us klucīti lizi un abbārstija a miltiem, kuo sauca pa pabārkšiem, un šāve 
krāsnī maizes kukuļus rindā – gar vienu pusi četri, gar uotru pusi četri. Nuo skaliņiem 
bi sakurta priekšā ugune, lai var r¥dz¦t krāsns dub¥nā. Ka krāsne bi pilla a maizi, tad 
sakūra vel uguni un skatijās, kā apc¥p. Ja paliek brūna, tad uguni izdzēš un spelti aiššau. 
Krāsnes priekšu aistaisa cieti. Paskata pulkstienu – jāc¥p divi stundi. Pēc vienas stundas 
isvalkā, tas ir, izmaina dubenējuos priekšā un priekšējuos dub¥nā. Ja bi dikti sac¥puse, 
ta apslapināja ar ūdeni. Kad maizi izņēma isc¥pušu, tad apslapināja ar ūdeni un salika 
abrā stāvus gar malām, lai neatl¥c garuoza.

LīBISKAIS dIALeKTS
Kurzemes lībiskās izloksnes
Ziru izloksne
1963. gadā pierakstījusi A. Azace

Pa tuo iscierst¥ slē:ģ gā pār, tur dambs bi. Pōsar uz megņem gā. Viš tāc liels putins i. 
Ātrāk kun:g dikt gā. Bi tā:ds bū:ds mež¥, tur gul¥ pa nakt.
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Lakstigal nau liel, bet dzied varenig. Man tik: klōst¥s.Viss ie:v krū:m skan¥. Kovārņ 
ietais līgzd skuorsten¥ a, ka tik paļou. Viš i liels mait us tuo. Kur¥n ugun un nevar iekuort. 
Pūc es tik vienreiz r¥dz¥. Vīņ bi ieskr¦s tād¥ tīkl¥. Dzē:rs te a i. Vīņ tā:d lie:l pel¥k putin i. 
tas kliedz¥ns tāc juocigs. Es nezin, va dzē:rs šou kāds.

V¥cas laikas vakr¥s strād¥. Skāls plēs, dedzin¥ tuos. Kā? Ebāž lāktur¥ – un d¥g. Katrs 
sōv vakar dedzen¥. Seid¥ ilg, vērp, oud, cits kuo citt dar¥. ta nebi elektrīb, nebi gaiš ka 
tagat. tagat visur i gaiš, grūt atmīnt, kā tuolaik var¥ rēdzt. Un šūj vis pa vakar¥m.

Man vel i v¥claik dzie:rns. Dēlit¥ i cōrams, tā mil:n i iekš, un ta griež, un ta maļās 
milt. ta viss māl dziernas. Ka i grou:d samalt, ta issij¥. ta tie rupie i putraim un smalk¥ – 
milt. tiem akmeņim i tā:ds rie:vs. tie akmeņ saberž tuo grou:d. Viš bierst ār. Ka nodilst 
tie rie:vs, ta iskapan dzierns.

Mai:z a c¥p māj¥s, ieliek rou:g, uzroudz¥ un ta mīc. Ka iet nuost nuo ruokam, ta i 
gatav. ta kuŗ krāsn. Atj¥m nuost mīkl, ar ūd¥n nuogludin. Atj¥m piekur nuost, aizliek 
priekš kā:d plātiņ un c¥p. Pa dīv stund i gatav.

Vidzemes lībiskās izloksnes

Svētciema izloksne 
1934. gadā pierakstījis e. Putniņš

Agrak sacij, ka a plikim galvim staigaj, ta m¥tas soulsdūreņi. Agrak sargajas cilveki 
vairak. ta ne·kādi vaini nemetas, nu stipraki bi. tagad sāpat visim zuobi nuo kartupeļim. 
Agrak tie kartiņi tik doudz nebi, zuobi ari mazak sāpej. A visim mizim mazejs svied pie 
eiden klāt. Kartiņs stādij ari pūdema ‘papuvē’. 

Spāri i uz dundur muod, dundurs tāds īss, r¥sns, bet spār i tāds gar¥ks. tie kukaiņi 
jou visādi ir a gan. tie, pulkei kas laižas, tie i vimb touriņi. Lapsenam vel trakaks tas 
kuodenc ka bitam. Irši vel lielaki ka lapsen, viņč tāds pats i a tiev viduc ka lapsenc, bet 
tāds garš. Lapsenam kuodenc i sāpigaks ka bitam.

Vainižu izloksne 
1962. gadā pierakstījis e. ādamsons

Kazei piens tr¥kns, taisij biespien un viss kuo. tik salds pienc, nevar atšķirt nuo guovs 
pien. Kāz brēc. Viņč jou i gudraks ka ait. Gāļ i lāb, tr¥knc: touk zup:. Kazei pārduod ād ar 
viss vill, nuost nemaz nec¦rp.

tur bīš četr zirg un vienc pavasareš kumeļš. Uzreiz nāk vilks, un viņč grib tuo kumeļ 
dabut, bet tas kumeļš tagad ir viduci. Ķēv’s ar zuobim un ar kājam vilkam virsū viss. 
Vienc i bīš jounc zirgs – četr gād v¥c. Vilks aiziet uz ¥z¥r, tur ir ¥z¥rs – Vainiž dzirn 
¥z¥rs – apsmērces slapš un iznāk āra un purine tam jouneam zirgam priekša. Zirgs galv 
oukša, un vilks pec rīkl ciet. Vilks jou i gudrs, lācim deviņvīr sp¦ks un vilkam deviņvīr  
gudrib.

Anna Stafecka   LATVIešu VALodAS dIALeKTI
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AuGšZeMNIeKu dIALeKTS

Sēliskās izloksnes

Vidzemes sēliskās izloksnes
Jumurdas izloksne
1963. gadā pierakstījusi e. Kurcalte

Mun būs set¥mbrē 70 gadu. Es sanīku. Arī tagadīt nav laebi. Viss kreņķē, nekā pae- 

dzīvuot, kuo tu daerīsi. štai galā visu pārņēma mežniecība. Mums ir viena gōes. Sienu 
piepļāvēm. Ir brīnumīgi smuki jāeri. Nāburdziete ņemšuot, bi aetnākuse. 

Vīrs mun vel jauns un dūšīks. Viss jau jādora, tuipeņi jāvagā. Gŗūti ir strāedāc un 
gŗūti ir cīnīc, lai tikai vacumā kas būtu. Kuo daerīs, kad n¥varēs aepkuoptēs sevs?

Jāiet pie goetiņas. Ir aiz uipītes. tur dzeguise pauserē kūkuo. Paukerē ‘pavakarē’atkalin 
laekstīgala. Kas nu visu var istāestīt, kas izbūt.Viss jau ir jādara. Visi jau grib, lai tuos 
apčubina, lai apir, vai nu sīpuels, vai cits. Viss praesa dorbu. Pat suinīts praesa, lai tam 
kuo ieduo vai dam¥t. Zirgs smagi satūskis. Iegādini, ka mun tī aita jānuoc¦rp.Vienāžiņ 
aizsamirstās. Dabuj iet darbā, uzapirkēs suveniņu, tāds mozāks ir. 

Dzīvē visa gona, gona raižu, gona prieka. Viena uotra ģimene iznīkst, kuo likt¥ns 
nepārstāj, ar tuo tā nuotiek.

Kumsiņu paņem, ja vairāk ne, ¦d, nu ¦d! Sāeļs tak ir sūrs. Zireņu putra. Gaļai iekšā ir 
pepins – sulīgums. Lai stāv tī panna. Lai uzvārī tējs. Piepirkēm tuos zuvs.Uzvārī katliņu 
putras un poncī visu dienu. 

Zemgales sēliskās izloksnes
Sunākstes izloksne
1931.–1933. gadā pierakstījusi Irma Vīksne

Pourā deve luopus, cimdu pōrus like ap rogiem. Senāk teini ‘lādi, tīni’ ustabas viducie 
likuši. Kur ievastā gōjuse, vajdz¦js kaut kuo nuolikt. Pie okas cimdu pōri. Paķeles pina 
nuo dzejs, piesēja cimdus guovēm iz rogiem. tō nav kō senōk. Viņa ar tūs vacu muodi 
zina, kad beja pouru vest, kotram pierkstainus cimdus. Nuo jāriem nuov¦l¦ja aitiņu, 
pourā deve puscatuortas vai treis guos. Pours doušeiks: pederaini roti, treis slaucamas 
guos un tele. tei monta nazudeis. tik gudra golva, ka gudrōkas navajagās. Senōk kavās, 
sitās, bet naškeirās. Kōds gad¥jās, ar tōdu dzeivōja. 

Kad mōsiņa linus prosa,
Brōli grieza muguriņu;
Iet mōsiņa tauteņōs,
Aunās brōli zōbākuos.

Kuo es beju pariebuse
tai savai māmiņai – 
Citus bārnus gul¦t souta,
Mani souta tauteņōs.

Pec Juorģu ta sōk zirgus gonuos laist. Is treisdesmituo aprili – pec Juorģiem par kōdu 
nedeļu. Ogrōk nav zōles. I ta dažraiz par nedeli divi pec Juorģu dabuj laist. Rudenie leidz 
Gunc dienai, leidz dasmitam augustam laide, ta nakties vede mōjōs. Par naktiem solnas, 
navar¦ja laist ōrā. Palavas padeve rudzu i tōpat auzu palavas vai sienu. Dienā ganeibās –  
pļavā aizvede, sapina, lai ād, ni·kur naiet. Paiet suoļu divdesmit is priešku, bet tōli nikur 
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naiet. Mietiņus nuo egles istaiseja, parasnu kuoku nuot¦se. Un iedzan ar cieri. Striķa 
vienu golu piesien pie mietiņa, ōtru – pie opaušiem vai pinakla, kur sapeic. Pie pinakla 
lobōk siet, ar kōjom viņč navar nuoraut, pie apaušiem nūsraunās. 

Zirgiem vosarā, kad ora, nadeve pavisam ¦st, palaida laukā, lai ād par dienvidu, nuo 
ruokam nadeve ni·viens. Launaglaikā palaide ežmalie, lai ie-ād.

Latgaliskās izloksnes

Vidzemes latgaliskās izloksnes
Kalncempju izloksne
1961. gadā pierakstījusi d. Zemzare

Leigū dīnas reitā es jou pīcēlūs bez muotes mūdināšanas. Prīškā beja daudz patei-
kamu dorbu: nū reita puses bej juopin krūņi ustabu ispuškāšanai, vokarpus¦ juopuškaj 
gūs. tai dīnā guojam abas ar muosu gonūs. Reita pus¦ nūpinam un jou pusdīnlaikā sa-
nesam krūņus muojā un nūlikam vāsā rejā. Muojinīki ustabas izmozgaja un, ka viss beja 
kārtībā, krūņus uzlika: uskāra pī sīnām, skapju stourūs, pī sejām.

Leigū vokarā laikāk sasauca gūs muojā. tuopiec gonīm bej juopadūmaj par gūvu 
lobāku pabarāšanu. Goni jou īprīkš izraudzeja un pataupeja piecpusdīnai lobākas ganī-
bas. Visām gūvīm vajadzeja bout pajādušām – opalām kuo poupulīm. Ja laikāk muojā 
sadzeituos gūs suoktu maurūt, tis boutu gonim lils kauns.

Vokarpus¦ bej krūņi juopin visām gūvīm un gonīm pošīm. Kura gūs vairāk deva 
pīna, tai poulejamīs nūpeit skaistāku krūni. Pinam krūņus nū uobuliņa zīdīm, vonaga 
zierņim un citām garšīgām puķēm. tikai nalaime bej tei, ka gūs cita citai rāva krūņus 
nūst un apieda, beja juopin otkal cic. Kod telēm napaspiejam krūņu nūpeit, tod krūņus 
izlīcam nū bārza zorīm.

Goni nuoce muojā leiguodami ar vaiņagīm golvā. Gūs īguoja muojā pa bārzīm ap-
puškātīm vuortīm. Vacīs tāvs vokarpus¦ jou bej sacierc un savec muojā bārzus. Kouc durs 
bej appuškātas ar sārmūšku zorīm, jū tī pasorgajūt gūs nū visāda ļaunuma un roganām, 
lai tuos na-ītut gūvu slauktu. Muote nuoca leigūtajīm pretī, usslaveja gonus par lobu 
gūvu appuškāšanu un lobu izganīšanu. Sasiejam gūs. Un tod muote pasnīdz gonīm sīru 
un garšīgus peiragus.

Ustabas durs bej nūpuškātas ar bārzīm un seikāki bārzi zariņi bej ustabā oisspraudīti 
oiz sejām, koktūs un ap gultām beja pīlikti bārzi leidz grīstīm.

Latgales izloksnes
Varakļānu izloksne
1929. gadā pierakstījis L. Latkovskis

Naktī pasamūstu i dzieržu, ka pļovā zirgi aizazvīdz¥, dūmuoju, ka byus nūsaruovs 
i skuod¦ īliecs. Kai tod – verūs, ka sveši zirgi salākuši pi myusejuo i kūdās i spordās. 
Meļneišam visi suoni saspardeiti. Nūsaruovuši tur∙pat ais kolna, salākuši uobulā.

Maizi capam nu rudzu myltu, nu kvīšu myltu capam pluocini. šūgot švaki miļti, 
navar lobys maizis isc¥pt. taida viņ kai slapņa, pa·vysam nanūbrīst. Itūs god’s trešā, 
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catūrtā dīnā maize nūbrīda i malna jir. Kai paguo slapņi godi, tai i kasteri ‘lāčauzas’ 
vairuok suok augt. Seņuok rudz’s mola dziernovuos ar rūkom, tagad i īsola druskys ar 
rūkom nagrip maļt. Vys is patmaļom vat. Ka rudzu gryud’s nūšatravoj, maiz¥ boltuoka. 
Beidalāta maiz¥ veļ boltuoka. 

Maizi ījaucam baļvā vokorā syltā iudinī voi suleņuos. Ījauc paškeistu, actuoj par 
nakti apsaktu, lai skuopst. Reitā maizi atmeica, tot pīber myltu vairuok, labi izmeica. 
Meikli apsadz ar dr¦bi, lai auk. Ka maiz¥ jau pa-augus¥ cik na·viņ, to kur cepli. Cepli 
labi kurynoj. Ka izakurīs, ūglis izdzieš voi sarauš cepļa prīškā par aiskuru. Maiz¥i vajag 
lyluoka kurīņa nakai cytom reiz¥m. Maizis kukuli līk iz luopstys i saun ceplī. Cepli ar 
slūtu isslauka teiru, ūgļu napamat, ka tikai kaida pierksc palīk. Ka maize sasauta ceplī, 
cepli aizlīk ar dzāslonu ‘krāsns aizbīdni’, citi jū sauc par dzesli. Dzeslis jir kūka goļdi, 
sasisti kūpā. Cytam jir blekys dzešļi. Ka maiz¥ pacapus¥, jū puorvolkoj i salīk otkon ceplī 
atpakaļ.

Nautrēnu izloksne
1983. gadā pierakstījusi A. Stafecka

Ai colym audä calainis jūstys. Colūs savä-  rä vä-  ļ tān izaužu, sastīpu dīgus. Seņoik pi 
myusu cytu najaudä, tik calainis. Vāloik izavuicä-   cytaidoikys aust.

Muna muosa bie par audieju. Vusai dzerauņai jaunuom mäitom bie vīnaida mūdä. 
Vusys kei muosys staiguo, izaudä, pījaucä pi malnuos linovu voi zaļu dzeji. Zuoļä-  s sovois 
kruosuo – malnū – smiļktiņās, nādguodoju, būrkonu lokstūs keids bie, zaļš laikam, sei-
pulu čaulūs – dzaltonc. Pierktuos par kruosu zuoļäm saucä.

Is kokla lyka zeilis ‘krelles’. Broškys kryutežā spraudä, gradzyni bie. Myusim to nabie. 
Ruods ‘apmierināts, priecīgs’, ka drä-  bi varieji nūpeļņä-  t.

Vydzbaleitis zīt pavasarī, zyluos saucä par speidaceitäm, zylym zīdim, pa eļkšnim zīt. 
Poši pyrmī zīdeni, zamim kuotenim. tūlaik jau boltuos i dzaltonuos vydzbalis. Dzaltonūs 
to tä mos. Puryni pa peisa ‘pārpurvota meža’ molu zīt – vuss dzaltonc. Pļāsä i gūvim 
dävä, lai dzaltonoiks svīksc. Maja svīkstu vu∙sod deļ zīmys lyka.

Par autori

Anna Stafecka (dz. 1953) – Dr. philol., Lu Latviešu valodas institūta vadošā 
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projektus. Kolektīvā darba “Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika” (1999) 
līdzautore. Ap 220 dialektoloģijai, latgaliešu rakstu valodai un Sibīrijas latviešu 
valodai veltītu zinātnisku publikāciju autore. Piedalījusies materiālu vākšanā un 
atbilžu sagatavošanā starptautiskam izdevumam “eiropas valodu atlants” (Atlas 
linguarum Europae). Starptautiskā projekta “Baltu valodu atlants” Latvijas darba 
grupas vadītāja. Starptautiskās dialektologu un ģeolingvistu biedrības biedre.
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LATVIešu eTNISKāS SIMBoLIKAS PAMATI: 
ATTīSTīBA No AIZVēSTuReS LīdZ MŪSdIeNāM

Simboli, kuri uztverami kā etniski simboli, senatnē lietoti ar citu nozīmi – visbiežāk tie ir reliģiski 
vai sociāli simboli. Simboli ir kultūras ārējā izpausme. Latviešu simbolikas pamatus veido ģeomet
riskā raksta elementi, kuri saistāmi ar solāro simboliku un kuru nepārtraukta attīstība izsekojama 
kopš vēlā neolīta. Viduslaikos par latviešu etnisko simbolu kļuva zemnieku kārtas goda apģērbs. 
Atdzimstot tautas etniskajai pašapziņai, veidojoties nācijai, vairāki etniskās simbolikas elementi tika 
iekļauti nacionālajā simbolikā. Lai gan simboli laika gaitā mainās, latviešu simbolikas īpatnība ir 
simbolu noturība.

Symbols that are perceived as ethnic symbols in ancient times were used with another meaning – as 
religious or social symbols. Latvian symbolism relies on elements of a geometric pattern containing 
solar symbols, and their continuous development is traceable from the late Neolithic. By regene
rating ethnic selfunderstanding, and formation of the nation, several elements of ethnic symbols 
were included in the national symbolism. Although the characters change over the time, the Latvian 
symbolism is characterised for symbol persistence.

Atslēgvārdi: simbols, ornaments, etnoss, balti, Livonija, latviešu tauta, rituāli, mīti, latviešu etniskā 
kultūra, latviešu nacionālā kultūra.

Keywords: symbol, ornament, ethnos, Balts, Livonia, Latvian people, rituals, myth, Latvian culture, 
Latvian national culture.

Simbola nozīme etniskajā kultūrā

Latviešu etniskā simbolika un tās izveide nav atdalāma no latviešu etnosa izveides. 
Ar jēdzienu “etnoss” (grieķu ethnos – tauta) parasti saprot vēstures gaitā dabiski izvei
dojušos cilvēku kopu. etnosa stadiālie tipi ir ciltis, tautas un mūsdienu nācijas.1

Parasti etnoss identificē sevi ar reālu vai iedomātu kopēju izcelsmi un vēsturi. 
etnoss izveidojas ilgstošas vēsturiskās attīstības rezultātā noteiktā vidē, un bieži, bet 
ne vienmēr to vieno līdzīga kultūra, valoda, mentalitāte vai līdzīgas antropoloģiskās 
īpašības. Attīstības sākumposmā vai arī konkrētu vēsturisku apstākļu dēļ etnoss var 
atrasties stadijā, kuru apzīmē par etnisko kategoriju. etniskās kategorijas ir tādas cil
vēku populācijas, kurām ir sava atšķirīga kultūra un kuras vēstures gaitā nogrupējušās 
savrup. šādi izveidojušās populācijas konkrētā laika posmā var pastāvēt gandrīz bez 

1  Latvijas enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003, 460. lpp.
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sevis apzināšanās, tām var būt vien miglaina nojausma par savu īpatnējo radniecību. 
etniskā identitātes vietā šeit ir cita – dzimtas, totēma, reliģiskā identitāte.2

Katrs etnoss rada tikai sev raksturīgu kultūru. etniskā kultūra rodas zināmas ļaužu 
grupas kopdzīves apstākļos līdz ar valodu, garīgo un racionāli materiālistisko priekš
statu bāzi. 

etniskajā kultūrā ietilpst vissenākie un visarhaiskākie slāņi – mitoloģiskais, folk
loristiskais, etnogrāfiskais mantojums dažādu arhetipisku konceptu veidā. etniskajā 
kultūrā ietilpst arī vēsturiski jaunāki slāņi, kas formējušies reliģiskajā kontekstā, saim
nieciskās un sociālās dzīves modernizācijas apstākļos.3 

Sociālantropologi Gērts Hofstede un Gerts Jans Hofstede kultūru un tās izpausmes 
raksturo ar sīpolveida modeli – tā kodolā atrodas vērtības, nākamajā kārtā – rituāli, tad 
varoņi, beidzot, ārējā – visjutīgākajā slānī – simboli. Rituāli, mīti, varoņi un simboli 
nodrošina vērtību pārmantotību. Simboli un to attiecības kultūrā netiek pārmantotas 
dabiskā ceļā – tās iemācās. Mainoties vērtībām, mainās arī kultūras ārējās izpausmes – 
rituāli, varoņi, simboli.

Simboli ir vārdi, žesti, attēli un objekti, kam bieži piemīt kompleksas nozīmes, 
ko atpazīst tikai tie, kuriem ir tā pati kultūra. Simboli mainās, vienas kultūras grupas 
simbolus regulāri kopē citas kultūras grupas. Kultūras simboli ir arī karogi, ģērbša
nās stils, statusa simboli. Izteiktākais nemateriālais etnosa simbols ir valoda.4 Simboli 
tiek izmantoti, lai ar vizuālu attēlu, zīmi vai žestu paustu idejas un uzskatus. Svētais 
Augus tīns rakstīja, ka zīme ir lieta, kas līdzās savam jutekliskajam tēlam pēc savas dabas 
izsaka vēl citas domas.5 Simbolu rašanās un lietojuma pirmsākumi meklējami tālā pa
gātnē – vēlajā paleolītā līdz ar abstraktās domāšanas attīstību. Jau akmens laikmetā var 
runāt par tādas pilnveidotas komunikācijas sistēmas eksistenci, kad idejas tiek ietvertas 
zīmēs.6 Lai nodrošinātu papildu informāciju, kas ir rīcībspējas priekšnosacījums, cilvē
kiem nekas cits neatlika kā arvien vairāk un vairāk paļauties uz kultūras piedāvātiem 
avotiem – nozīmīgu simbolu krājumiem.7

Jau akmens laikmetā reģionos, kurus šķērsoja tirdzniecības ceļi, piemēram, do
navas baseinā dienvideiropā, notika apmaiņa ne tikai ar tādām lietām kā lauksaim
niecības produkti, gliemežvāki, vulkāniskais kristāls, sāls, varš, vēlāk arī zelts, bet arī 
ar idejām. šeit arī veidojās kopīga izpratne par kultūru simboliem, kas bija kopēja visā 
sav starpēji saistītajā reģionā.8 

Pazīstamā lietuviešu izcelsmes ASV arheoloģe Marija Gimbutiene, kura pētījusi uz 
neolīta sieviešu figūriņām attēlotās zīmes, atzīmē, ka tās veido saistītu un stabilu ideo

2 Smits e. d. Nacionālā identitāte. Rīga: AGB, 1997, 30. lpp.
3 Priedītis A. Kultūras teorija un kultūras vēsture. daugavpils: A.K.A., 2003, 72. lpp.
4 Марков В. Миф. Символ. Метафора. Рига: Латвийская Академия наук, Институт философии и со

циологии, 1994, c. 117.
5 Citēts pēc: Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 47. lpp. 
6 Luca S. A. Preface. The Danube Script. Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe. Sebastopol, California: 

Institute of Archaeomythology, 2008, p. V.
7 Gīrcs K. Kultūru interpretācija. Rīga: AGB, 1998, 54. lpp.
8 Haarmann H., Marler J. Reflections on the danube script and its role in the communities of early agricultu

ralists. The Danube Script. Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe. Sebastopol, California: Institute of 
Archaeomythology, 2008, p. 4.
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loģisko sistēmu. Saskaņā ar viņas pētījumiem kopējas lineārās zīmes sastop jau starp 
6. un 5. g. t. pr. Kr. M. Gimbutiene šo zīmju sistēmu dēvē par “vecās eiropas rakstu”.9 

Simboli, kurus uztveram kā etniskus, bieži lietoti ar pavisam citu nozīmi. Bieži tie ir 
reliģiskie, retāk sociālie simboli. Tomēr svešas kultūras pārstāvja acīs tie iegūst etniska 
simbola raksturu. Var pieņemt, ka dalījums “savējie” un “svešie” pastāvējis vienmēr. 
Simboli palīdzēja orientēties pasaulē, atšķirt savējos no citiem. “Savējo” veidi bija da
žādi – tie varēja būt tās pašas etniskās grupas piederīgie, tās pašas valodas lietotāji, tie 
varēja piekopt tos pašus rituālus, lietot tādus pašus reliģiskos simbolus, varēja piederēt 
pie tā paša sociālā slāņa.

Analizējot latviešu etniskās kultūras ārējās izpausmes, simboli tiks aplūkoti saistībā 
ar rituāliem, kas ir gan kultūras ārēja izpausme, gan nodrošina kultūras pēctecību, kā 
arī etniskās kopienas pastāvēšanai nepieciešamajiem mītiem par kopīgiem senčiem un 
varoņiem. Varoņi var būt gan dzīvi, gan miruši, gan iedomāti, gan reāli cilvēki, kam 
piemīt tādas iezīmes, kas tiek augstu vērtētas kultūrā, un tādēļ tos izmanto kā uzvedības 
modeli. Rituāli ir kolektīvas darbības, kuras uzskata par sociāli būtiskām pašā kultūrā, 
noturot indivīda piesaisti kolektīvajām normām.10 

Rituāli, to skaitā bēru rituāli, ne tikai nodrošina, bet pat pieprasa noteiktas kolek
tīvās atmiņas saglabāšanos.11 Rekonstruējot pagātni, par kuru trūkst rakstīto avotu, 
bēru rituāli ir tie, kas liecina par kultūras nepārtrauktību vai – tieši pretēji – atspoguļo 
būtiskas izmaiņas vai nu iedzīvotāju etniskajā sastāvā, vai pašā sabiedrībā.

Antropologs Klifords Gīrcs raksta: “Jēgas aspektus gan var uzglabāt vien simbolos: 
krustā, pusmēnesī vai spārnotā pūķī. Cilvēki, kuros kādi reliģiski simboli atbalsojās – 
rituālos dramatiskā formā un mītos stāstījuma formā, tos uztver kā kodolīgus izteiku
mus par to, kāda ir pasaule, kādu tā ļauj veidot jūtu dzīvi un kā jārīkojas, kamēr cilvēks 
mīt šajā pasaulē.”12

Pirmās kultūras zīmes Latvijas teritorijā

Latvijas teritorija pakāpeniski sākta apdzīvot vēlā paleolīta beigu posmā. Agrākā 
liecība par cilvēka klātbūtni mūsdienu Latvijas teritorijā iegūta Latvijas dienvidos, Ven
tas pietekas Zaņas baseinā. Tas ir no ziemeļbrieža raga gatavots Lingbi tipa cirvis vai 
kaplis, kas ir 10 340±45 radioaktīvā oglekļa gadus vecs. datējumu kalibrējot, t.i., pār
vēršot kalendārajos gados, rīku var datēt ar laiku no 10 500 līdz 10 047 gadiem pr. Kr.13 
šādi rīki bija klejojošu, mobilu ziemeļbriežu mednieku ekipējuma raksturīga sastāvdaļa. 

Paleolīta izskaņā 10 500.–9000. g. pr. Kr. daugavas un Lielupes ielejās apmetās 
pirmās ziemeļbriežu mednieku grupas. Nākamā akmens laikmeta posma – mezolīta 

  9 Gimbutas M. The Language of the Goddess. San Francisco: Harper & Row, 1989, p. XV. 
10 Hofstede G., Hofstede G. J. Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York; Mexico City:  

Mc GrowHill, 2005, pp. 6–8. 
11 Connerton P. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge university Press, 1989, p. 45.
12 Gīrcs K. Kultūru interpretācija, 130. lpp.
13 Zagorska I. Jauna liecība par ziemeļbriežu medniekiem Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2010, 

111. lpp. 
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(Latvijā 9000.–5400. g. pr. Kr.) sabiedrība tiek raksturota kā sociāli viendabīga, atvērta 
(eksogāmija), salīdzinoši līdztiesīga.14 Agrajā un vidējā mezolītā Latvija ietilpa Kundas 
kultūras areālā, kas aptvēra Somu līča piekrasti, tagadējo Igaunijas, Latvijas un Ziemeļ
lietuvas teritoriju. 

Vēlajā mezolītā Austrumbaltijā veidojās jauna kultūra – Narvas kultūra, kas savā 
izcelsmē bija saistīta ar Kundas tradīcijām. Mezolīta iedzīvotāji veidoja lielas mobilas 
grupas, kuras dažādos gadalaikos pārvietojās no vienas dzīvesvietas uz citu, dažkārt 
apvienojoties lielākās un atkal sadaloties mazākās “iztikas vienībās”.15 Grupa, neskato
ties uz mobilitāti un mainīgumu, savus piederīgos apbedīja sākotnēji dzīvesvietās, vēlāk 
īpašos kapulaukos, veicot noteiktus rituālus. Vidējā mezolīta apbedījumi zināmi Zvej
nieku kapulaukā pie Burtnieku ezera. Senākais apbedījums ierakts apmetnes teritorijā, 
netālu no pavarda vietas. Apbedīšanas rituālos var saskatīt ticējumus aizkapa pasaulei, 
kas atrodas aiz ūdens. Simbola nozīme ir kapu bedrēs kaisītajam sarkanajam okeram, 
kas simbolizēja pavardu, uguns siltumu vai dzīvības nesējas – asinis.16 

Vidējā neolītā (4100.–2900. g. pr. Kr.) Latvijas teritoriju sasniedza ķemmesbedrīšu 
keramikas izgatavotāji, kas pārstāv somiskas izcelsmes cilšu masīvu. šī sabiedrība bija 
sociāli diferencēta. Sārnates apmetnē atrasta uz vidējo neolītu attiecināma lapukokā 
izcirsta figūra, kuras garums sasniedz 1,7 metrus. Iespējams, tā atveido cilvēku un ir 
saistīta ar senču kultu vai mājas sargātāja funkcijām.17 Līdzīga figūra atrasta šventojas 
apmetnē Lietuvā.18 Tas apliecina, ka šajā laikā sāka veidoties dzimtas identitāte. Apziņa, 
ka grupa ir cēlusies no kopīgiem senčiem, ir tas, kas to nodala no citām grupām, kurām 
ir citi senči, citi to attēli jeb simboli. 

Solārās simbolikas pirmsākumi

Kopš vēlā neolīta (2900.–1800. g. pr. Kr.), kad notiek jaunas kultūras – auklas 
keramikas kultūras pārstāvju integrācija lokālajā vidē, veidojas jauna ideoloģija, kas 
pamatojas uz kalendāra cikla ievērošanu. Ideoloģijas maiņa ir saistīta ar vērtību maiņu 
sabiedrībā. Savācējsaimniecību nomaina ražotājsaimniecība, kas savu eksistenci nodro
šina ar darbu. Tā ir lopkopju un zemkopju kultūra ar jaunām vērtībām, tām atbilstoša 
jauna ideoloģija, tātad arī jauni rituāli, varoņi, mīti un simboli. Jaunajam dzīvesveidam 
atbilst ideoloģija, kuras pamats ir kalendārā cikla ievērošana. Tās izpausmes formas 
ir solāro un lunāro simbolu lietojums,19 arī rituāli, kas saistīti ar Saules un, iespējams, 
Mēness ciklu. Atšķirībā no Austrumbaltijas agrā neolīta ornamentālajiem rotājumiem, 

14 Zagorska I. Mezolīts. 7600.–4500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2001, 73. lpp. (Tā kā rakstā tiek izmantoti kalibrētie datējumi, vērojama atšķirība ar 
iepriekš lietoto periodizāciju. – G. Z.)

15 Turpat, 71. lpp.
16 Turpat, 67. lpp. 
17 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2001, 112. lpp.
18 Rimantienė R. Lietuva iki Kristaus. Vilnius: Vilniaus dailes akademijos leidykla, 1995, p. 160, pav. 141: c.
19 Loze I. Neolīts. 4500.–1500. g. pr. Kr., 114.–115. lpp.
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kam ir daudz kopēja ar mezolīta rotājumiem,20 kas varētu liecināt par kultūras pēcte
cību, vēlajā neolītā parādās pilnīgi jauni motīvi (pusapļi, koncentriskais aplis ar punktu 
vidū, dubultlīniju motīvs ar trīsstūrveida iedziļinājumiem), kam nav nekā kopēja ne 
tikai ar mezolīta, bet arī ar vidējā un agrā neolīta ornamentālo rotājumu raksturu.21 
Vairums pētnieku apli, bet jo īpaši cirkulāro rakstu saista ar Saules simboliku. Jāat
zīmē, ka solārajiem simboliem raksturīga augstāka vispārinājuma pakāpe. šajā laikā 
sāk izplatīties arī lunārā simbolika – mēness formas piekariņi. Iespējams, ka gan Saule, 
gan Mēness bija personificēti dievi. uz Lubānas tipa keramikas sastopami dalītā romba 
motīvi. Raisa denisova norāda, ka analoga zīme attēlota uz eneolīta laika sieviešu 
figūriņām Viduseiropā, un saista to ar ražotājsaimniecības ideoloģiju – apsēta lauka 
simboliku.22 Zīmes saistība ar auglības kultu šķiet pārliecinoša. Ražotājsaimniecības 
ideoloģija un tās simboli (gan solārie, gan agrārie) kļūst par dominējošiem turpmākajos  
gadsimtos.

2. g. t. pr. Kr. beigās baltu etnisko grupu var uzskatīt par izveidojušos.23 Baltus 
kā etnisku vienību var nodalīt gan pēc valodas piederības, kas neapšaubāmi ietvēra 
neskaitāmus dialektus, gan kopīgām iezīmēm kultūrā (švīkātā keramika), līdzīgiem 
reliģiskajiem priekšstatiem, bet runāt par baltu kopības apziņu šajā laikā vēl nevar.

Agrajā dzelzs laikmetā (1.–400. g.) Latvijas un Lietuvas teritorijā plašu areālu aiz
ņem uzkalniņu kapulauku kultūra, kuru mēdz saistīt ar vāji diferencētu žemaišu–zem
gaļu–sēļu–latgaļu kopību.24 uz vāju etnisko diferenciāciju norāda arī senlietu formu 
plašā izplatība. Viena tipa senlietas šajā laikā izplatītas plašā areālā. šim areālam piemīt 
virkne kopīgu kultūras iezīmju, bet tas ir sadrumstalots sīkās, kaut gan radniecīgās 
kopienās. Latvijas teritorijā visizplatītākā kaklariņķu forma šajā laikā ir kaklariņķi ar 
koniskiem vai sēņu galiem, kas atrasti plašā apgabalā no Vislas lejteces līdz Igaunijai un 
Skandināvijai. otra Latvijas teritorijā izplatīta kaklariņķu forma – kaklariņķi ar tauru 
galiem lietoti apgabalā no Vislas līdz Somijai, tie atrasti arī Rietumlietuvas līdzenajos 
un uzkalniņu kapos, arī Latvijas rietumu un ziemeļu daļā.25 Līdzīgs izplatības areāls 
ir acusaktām un profilētajām saktām.26 dažkārt sastopami priekšmeti, kuri izceļas ar 
sevišķu greznību, lai gan stila ziņā iekļaujas kopējā laikmeta kontekstā, – Saukas Raz
buku kaklariņķis, Virgas Kalnazīvertu kaklarota utt. šiem priekšmetiem analogi nav 
zināmi, un tie acīmredzot ir ļoti augsta prestiža priekšmeti, kas norāda uz dzimtas īpašo 
stāvokli. Iespē jams, ka tie pasniegti kā dāvanas ietekmīgas dzimtas pārstāvjiem.

Mūsu ēras sākumā balti jau pārliecinoši tiek izdalīti kā atsevišķa etniska vienība 
pārējo barbaru vidū. Romas vēsturnieks Kornēlijs Tacits sava ap 98. gadu tapušā darba 
“ģermānija” (De Germania) 45. nodaļā raksta par baltiem jeb aistiem (Aestorum gentes),  

20 Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā. Rīga: Zinātne, 1983, 36.–38. lpp.
21 Turpat, 40. lpp. 
22 deņisova R. Auklas keramikas kultūras cilšu ģenēze un ražotājsaimniecības attīstība Austrumbaltijā. Arheolo-

ģija un etnogrāfija, 15. laid., 1987, 118. lpp. 
23 Graudonis J. Agro metālu periods. 1500.–1. g. pr. Kr. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: 

Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 183. lpp.
24 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g. Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2001, 219. lpp.
25 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974, 112. lpp.
26 Turpat, 115. lpp.
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norādot uz vairākiem etniskajiem simboliem, pēc kuriem aisti pazīstami. Antropolo
ģiskās pazīmes – izskats – vairāk līdzinās svēbiem, valoda – britiem. Kā ticības zīmi 
viņi nēsā kuiļa tēlus (Insigne superstitionis formas aprorum gestant;27 e. dunsdorfa 
tulkojumā – meža kuiļa masku28).

šajā gadījumā nav tik svarīgi, vai senie balti ap 98. gadu plaši lietoja meža kuiļa 
attēlus kā īpašu simbolu. Ticamāk, ka Tacits baltiem piedēvē simbolu, kas raksturīgs 
citiem barbariem – ķeltiem. Meža kuilis ar saceltiem muguras sariem attēlots uz mo
nētām, taurēm un ķiveru sekstēm, sākot ar mūsdienu Angliju un beidzot ar ungāriju 
un Rumāniju. Kuilim ķeltu mitoloģijā bija īpašas attiecības ar medību dieviem. Ardēnu 
reģiona medību dieviete Ardvina attēlota jāteniski uz meža kuiļa ar dunci rokās.29 Sva
rīgi ir tas, ka romietis Tacits meklē simbolu, kas raksturo maz zināmu cilti un atrod to 
meža kuiļa attēlā.

dzīvnieku attēlojums baltiem agrajā dzelzs laikmetā nav raksturīgs. Baltu kul
tūras apgabalā ir izplatīts ģeometriskais raksts un tajā ietvertā solārā simbolika. Ļoti 
iecienīti ir mēnesveida piekariņi – lunulas, kas 2.–4. gs. raksturīgas tieši baltiem.30 
Lunulas bieži piestiprinātas kaklariņķiem vai kaklarotām, kurās ietverti citi solārie 
simboli – ugunskrusti (piemēram, Saukas Razbuku kaklariņķī), koncentriskie apļi –  
saulītes u. c.

Saule kā solārās simbolikas centrālais elements attēlota dažādi. Tās simboli – 
aplis, aplis ar punktu vidū, koncentriski apļi – izmantoti agrā dzelzs laikmeta ap
roču, saktu rotājumā. Viena no šī perioda raksturīgākajām rotām ir t. s. acusakta. 
Nosaukums radies no tā, ka saktas galvas priekšpusē iestrādāti aplīši, kas atgādina 
acis. Tā kā aplis saistās ar solāro simboliku, šīs saktas literatūrā reizēm tiek sauktas 
par saulīšu saktām. Baltu kultūrai raksturīgās rotadatas – riteņadatas, kas Latvijā 
galvenokārt sastopama austrumu novados, veidojumā vērojamas šim laikmetam 
tipiskas tendences: ažūrā tehnikā veidota galva, kā arī zināms atspulgs no eiropas 
bronzas un dzelzs laikmetam raksturīgo ratu – riteņu veidojuma. Pēc galvas formas 
izdalāmas adatas, kuru galvu veido ritenis ar 4 spieķiem jeb romba motīvs gredzenā, 
ritenis ar 5 spieķiem, ritenis ar 6 spieķiem, ritenis ar 8 spieķiem, ritenis ar divkāršā 
krusta motīvu. Saules simbolika saskatāma arī Rucavas Mazkatužos atrastajās  
rozetadatās.

Jāatzīmē, ka agrā dzelzs laikmeta mākslas impulsi Latvijā nāk pa vairākiem ceļiem 
no Viduseiropas, dienvideiropas un dienvidaustrumeiropas, kur noteicošā loma bija 
ķeltu (Latēnas) kultūrai, kura savukārt izjuta spēcīgu Austrumu, grieķu un etrusku 
ietekmi, bet perioda beigās to pārslāņoja un daļēji asimilēja Romas kultūra. Tomēr 
ķeltu simboli vairāk saistīti ar dzīvniekiem – tajos attēlots zirgs, suns, staltbriedis, 
vērsis. Sastopamas arī S formas zīmes, kuras saista ar debesu un saules kultu. Saules 

27 Senās Latvijas vēstures avoti. Izd. A. švābe, 1. burtn. (līdz 1237. gadam). Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1937, 
dok. Nr. 1; Tacits K. ģermānija 45. Tulk. J. endzelīns. Latvijas vēstures antīkie un bizantiskie avoti. Rīga: Fi
lozofijas un socioloģijas institūts, 2007, 51. lpp.; Tacits G. K. Ģermānija: par Ģermānijas atrašanās vietu un 
tautām. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011, 163. lpp.

28 dunsdorfs e. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955, 13.–14. lpp.
29 Svētie simboli. Kultūras, reliģijas un mistērijas. R. Adkinsona red. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009, 130. lpp.
30 ģinters V. Senlatviešu simbolikas problēmas. Ieskatītais un atzītais. Stokholma: daugava, 1963, 209. lpp.
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dievs reizēm attēlots, turot S veida priekšmetus, kas varēja simbolizēt zibens šautras.31 
Ķeltu simbolikā pazīstama arī svastika un rats. Riteņa amuleti bieži sastopami etrusku 
kultūrā. Ritenis un svastika ne mazāk iecienīti arī ķeltiem, kur tie bieži sastopami ne
pārprotami kultiskā sakarībā tēlojumos uz altāriem un citiem kultiska rakstura objek
tiem. Zīmīgi, ka tieši agrajā dzelzs laikmetā līdz ar ažūrajā tehnikā veidotajiem riteņa 
motīviem Latvijā izplatās arī svastika jeb ugunskrusts. ugunskrusta kombinācijas ar 
saules zīmēm ir parasta parādība jau no vissenākajiem saules simbolu pastāvēšanas 
laikiem. Latvijas teritorijā agrākais ugunskrusta motīvs pazīstams kopš 3. gadsimta. 
Svastika ietverta ažūrā riņķasaktā no Cēsu apriņķa Mūriem un emaljētā ažūrā ripas
saktā no Trikātas. Abas saktas nāk no Baltijas somu kultūras apgabala. Apmēram tajā 
pašā laikā ugunskrusts pazīstams arī baltu vidē – 4. gs. Saukas Razbuku kaklariņķim 
ar koniskiem galiem vienā no ažūrajiem piekariņiem vērojamas savstarpēji saistītas 
ugunskrusta zīmes, kuru gali vērsti pretējā virzienā. šī laika izcils mākslas paraugs ir 
senkuršu ripassakta no Pangesiem (Pangesai) Lietuvā. Saktas ažūrais loks veidots divās 
koncentriskās joslās. Vidusjoslu ap raksturīgo izvirzīto podziņu veido riteņa motīvs. 
Platākajā ārjoslā – septiņi ugunskrusti. ugunskrusti stilistiski līdzīgi Mūru saktā un 
Razbuku kaklariņķa piekariņā attēlotajiem. Tie pauž nepārprotamu dinamiku – ro
tāciju. Meklējot iespējamos ugunskrusta izplatības ceļus, līdzīgus motīvus sastop 
bronzas un agrā dzelzs laikmetā Halštates kultūrā. Ar 2./3. gs. datētas riņķasaktas zi
nāmas arī ģermāņu teritorijā mūsdienu Ziemeļvācijā, kur to izcelsmi saista ar romiešu  
kultūru.

šajā laikā izplatību sāk arī viena no komplicētākajām zīmēm – jumtiņš, kuru daž
kārt dēvē par dieva zīmi, – trīsstūra un tā smailei pretim novietota aplīša kombinācija. 
To sastop uz rietumbaltu un senprūšu saktām. Jumtiņš konstatēts arī Latvijā uz kādas 
profilētas saktas, diemžēl nav zināma precīza tās atrašanas vieta. Ziedu laikus jumtiņš 
piedzīvo 10.–13. gs. saktās un aprocēs.

Par saules, mēness u. c. debesu spīdekļu ievērojamo vietu seno baltu garīgajā 
pasaulē liecina ne tikai simboliskās zīmes, bet arī vairāku citu parādību komplekss. 
šajā laikā Latvijas dienviddaļā un vidusdaļā izplatīti uzkalniņu kapi. Austrumlatvijas 
uzkalniņiem raksturīgs akmeņu riņķis ap pamatni. šādus riņķus var saistīt ar saules 
simboliku.

Agrajā dzelzs laikmetā atrodamas arī norādes par rituāliem. Tādas saskatāmas 
Virgas Kalnazīvertos atrastajā 4. gs. kaklarotā. Rota veidota ažūrā tehnikā no taisn
stūrveida un trīsstūrveida locekļiem, kas savienoti ar gredzentiņiem; rotas apakšdaļu 
noslēdz lunulas. Vidējā trīsstūrī uz pamatnes attēlota kaza un vilks, bet virs abiem 
dzīvniekiem – saule ar stariem. Andrejs Vasks šo motīvu saista ar latviešu folklorā sa
stopamajiem ziemas saulgriežu rituāliem.32 šī ir pirmā zināmā norāde par saulgriežu 
rituāliem Latvijā.  

31 Svētie simboli. Kultūras, reliģijas, mistērijas, 152. lpp. 
32 Vasks A. Arheoloģijas pieminekļu aizsardzība un pētniecība Liepājas rajonā. Latvijas PSR vēstures un kultūras 

pieminekļi: aizsardzība un izmantošana. Rīga: Zinātne, 1988, 40. lpp.
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Simbolikas attīstības tendences vidējā dzelzs laikmetā

Vidējā dzelzs laikmetā (5.–9. gs.) kultūru apgabali kļūst vairāk diferencēti un katru 
no tiem raksturo specifiskas iezīmes kultūrā.

No 9. gs. rakstīto avotu autori baltu etnosā sāk izdalīt atsevišķas tautas, kas pirms 
tam darīts tikai attiecībā uz galindiem un sudīniem (jātvingiem).33

Rakstītajos avotos minētajām tautām acīmredzot bijušas sešas galvenās etnisko 
kopienu raksturojošās pazīmes:

kopienas nosaukums;•	
mīts par kopīgiem senčiem;•	
kopīgas ar vēsturi saistītas atmiņas;•	
viens vai vairāki savdabīgas kultūras elementi;•	
saistība ar īpašu “tēvzemi”;•	
vienotības apziņa, kas aptver nozīmīgus konkrētās populācijas sektorus.•	 34 

Var pieņemt, ka specifisku, tikai vienai etniskai vienībai raksturīgu rotaslietu formu 
attīstība notika līdz ar konsolidēšanos tautībā un etniskās apziņas rašanos. šis process 
bija paralēls, un diezin vai to pavadīja tieša vēlēšanās uzsvērt savu etnisko identitāti. 
Tā notika, nostiprinoties sakariem vienā etnosā ietilpstošo dzimtu starpā, ar tādas po
litiskās varas izvirzīšanos, kas spēja konsolidēt kopīgām akcijām iespējami lielu skaitu 
kopienas pārstāvju. 

Vidējā dzelzs laikmetā izmaiņas vērojamas arī ornamenta attīstībā. Agrā dzelzs 
laikmeta simboli eiropas lielākajā daļā (arī Latvijā) visumā ir līdzīgi, turpretī tautu 
staigāšanas laikā, kas sākas 4. gs., mainās ne tikai politiskā un etniskā situācija, bet 
arī simbolika. Rietumeiropā kristietības ietekmē senie solārie simboli zaudē jēgu un 
tiek aizmirsti; reizēm gan notiek dīvaina seno un jauno simbolu saplūšana. Tādas ir 
t. s. Kristus monogrammas. To senākā un vienkāršākā forma ir grieķu burts X (latīņu 
transkripcijā – Ch). Nākamā variantā šo zīmi šķērso I – Jēzus Kristus vārda grieķu sā
kumburts. Visbiežāk lietotā monogrammas variācija ir burtu kombinācija, kur I vietā 
X šķērso P (grieķu R). Kristus monogramma parasti ievietota ripā, tādējādi veidojot 
četru un sešu spieķu ritenim adekvātu ideogrammu. Arheologu lielākā daļa Kristus 
monogrammu atvasina no senā saules riteņa.35

Atšķirībā no agrā dzelzs laikmeta, kad sabiedrību veidoja atsevišķas saimes, kuru 
zināmu patstāvību un norobežošanos simbolizēja uzkalniņu kapi, vidējā dzelzs laik
metā notiek pāreja uz līdzenajiem kapiem (Kurzemē tas notiek jau agrā dzelzs laikmeta 
beigās, Viduslatvijā 5.–6. gs. un, šķiet, daļēji arī 7. gs.).36

Apbedīšanas rituāla maiņu var saistīt vai nu ar jauniem ienācējiem, vai nopietnām 
pārmaiņām sabiedrībā. šīs izmaiņas daļēji atspoguļojas arī simbolikā, lai gan salīdzi
nājumā ar pārējo eiropu Latvijā tās nav tik dziļas. Kristietība vēl nav sasniegusi baltu 

33 Mugurēvičs ē. etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gadsimtā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1998, 20. lpp.

34 Smits e. d. Nacionālā identitāte, 30. lpp.
35 ģinters V. Senlatviešu simbolikas problēmas, 210. lpp. 
36 Vasks A. Agrais dzelzs laikmets. 1.–400. g., 207. lpp.; Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets. 400.–800. g. Latvijas 

senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 268.–270. lpp.
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apdzīvoto teritoriju. šai laikā balti it kā sastingst savās iepriekšējās tradīcijās un atsve
šinās no pārējās eiropas. 

Viduseiropā un Ziemeļeiropā ģeometrisko stilu, kura elementiem bieži bija sim
bola loma, nomaina barbaru zvēru stils. Barbaru zvēru stila pirmajā pakāpē (6. gs.) 
dzīvnieku galvas vai ķepas izsvaidītas pa visu dekorējamā priekšmeta virsmu. otrās 
pakāpes pazīmes (8. gs. Viduseiropā) – dzīvnieku ķermeņi deformēti, pielīdzināti 
čūskām vai sapīti sarežģītos pinumos. Trešā pakāpe sastopama tikai Skandināvijā ap 
9.–10. gadsimtu. šeit tiek radītas sarežģītas kombinācijas, dekorējamā plakne pieblīvēta 
ar sapītiem dzīvnieku ķermeņiem, bet pinumi veido neatraisāmus mezglus.

Arī skandināvu simboli saistīti ar mitoloģiju. šeit sastopams gan pasaules koks, gan 
milzu čūska Jormunganda jeb Midgardsorma.37

Zināmi zvēru stila iespaidi Latvijā 5.–6. gs. tomēr jūtami. Stopsaktu gali dažkārt 
tiek izgatavoti zvērgalvu veidā, un to saista ar donavas ģermāņu zvēru stila ietekmi.38 
Baiba Vaska norāda uz Skandināviju kā 6. gs. ienākušo zvēru stila motīvu izcelsmes 
vietu, atzīmējot, ka tur tie zināmi jau romiešu periodā.39 Tomēr, sākot ar 7. gs., ģermāņu 
un baltu zoomorfie stili neatgriezeniski šķiras – balti savus dzīvniekus ģeometrizē, bet 
ģermāņiem attīstās stila otrā un trešā pakāpe,40 kura baltu mākslā nav sastopama. 

Baltiem saglabājas solārie simboli, lai gan to pārsvars vairs nav tik ievērojams kā 
iepriekšējā periodā. Līdz ar to solārie simboli uzskatāmi par baltu etnosu raksturojošu 
elementu. Iecienīts motīvs joprojām ir aplītis ar punktu vidū, ko sastop saktu, rotadatu 
un aproču rotājumā. Atsevišķos gadījumos lietotas tikai apļa pusītes. Aproču rotājumā, 
pret diviem aplīšiem ar augšup vērstu loku novietojot trešo, kas vērsts uz leju, veidots 
līkloča motīvs.

Izteikts iepriekšējā perioda tradīciju turpinājums vērojams zemgaļu simbolikā, kas 
izpaužas gan ornamentā, gan atsevišķos priekšmetos, kurus var saistīt ar reliģiskiem 
rituāliem. īpaši atzīmējams kāds ažūrs ritenītis ar astoņiem spieķiem. Tas atrasts postītā 
zemgaļu kapulaukā Vecauces pagasta Lozberģos elvīras šnores izrakumos 1935. gadā. 
Līdzīgs ritenītis atrasts Lietuvā Ķēdaiņu rajonā Plinkaigales (Plinkaigalis) aukštaišu 
kapulaukā 115. kapā, kurā apbedīta sieviete. Lietuviešu arheologs Vītauts Kazakevičs 
to uzskata par vērpjamās vārpstas skriemeli, gan norādot uz tā līdzību Priekškristus 
dzelzs laikmeta kulta ritenīšiem eiropā – Austrijā un bijušajā dienvidslāvijā (Gornja 
Radgona).41 Ritenītī nav saskatāmas Kristus monogrammām raksturīgās pazīmes – 
Kristus vārda burti. Tomēr Lozberģu ritenītis jādatē ar laiku ap 5.–7. gs., jo uz šo 
periodu attiecas arī pārējie atradumi šajā kapulaukā. Līdzīgi datēts arī Lietuvas atra
dums. Riteņa simbolika tāpat sastopama zemgaļiem raksturīgajā riteņadatas un kon
adatas savienojumā. V. Kazakeviča aizrādījums, ka pārāk lielā laika distance starp kulta  

37 darvina R., Meļetinskis I. ģermāņu un skandināvu mitoloģija. Mitoloģijas enciklopēdija, 1. sēj. Rīga: Latvijas 
enciklopēdija, 1993, 266.–267. lpp. 

38 Atgāzis M. Vidējais dzelzs laikmets 400.–800. g., 265. lpp.
39 Vaska B. Procesi zemgaļu ornamentā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. Pētījumi zemgaļu senatnē: rakstu krā

jums. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2004, 146. lpp. 
40 Bliujienė A. Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika. Vilnius: diemedis, 1999, p. 61–63.
41 Kazakevičius V. Plinkaigalio kapinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 67–68, pav. 116, 119 

(Lietuvos archeologija, t. 10).
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ritenīšiem eiropā un baltu zemēs neļauj uz
skatīt, ka tie lietoti ar līdzīgu nozīmi, ir vērā 
ņemams, tomēr kopējā tendence – līdzīgas, 
pat identas formas baltu zemēs lietotas 
vēlāk – uzskatāma drīzāk par likumsaka
rīgu. 

No iepriekšējā perioda zīmēm ar solārā 
simbola nozīmi saglabājas ugunskrusts, lai 
gan tā izpildījums liecina, ka dažos gadīju
mos šī zīme ieguvusi citu jēgu vai arī tajā 
ietvertas vairākas simboliskas nozīmes. To, 
ka tas iespējams, pierāda jau minētais pie
mērs – Kristus monogrammas saplūšana 
ar saules riteni. ugunskrusts sastopams 
Jaunsvirlaukas Kakužēnu Mīklas kalna 
kapulaukā atrasto zemgaļu manšetaproču 
rotājumā. uz šauras aproces ar šarnīru, 
kas datējama ar 7. gs., ar trīsinātām līnijām 
iezīmēts ugunskrusts. Tā gali saliekti taisnā 
leņķī, bet centrā iezīmēts aplis ar punktu 
vidū – saulīte, kas ļauj uztvert ugunskrustu 
kā izteiktu solāro simbolu. uz otras aproces 
no šī kapulauka ugunskrusts attēlots ar 
kuplinājumiem. 

Zemgaļu kultūrai piederīgas šķiet arī 
divas manšetaproces no bijušā Kurzemes 
provinces muzeja kolekcijas, bez konkrētas 
atrašanas vietas norādes, kuru virsmas ro

tājumā izmantotas divas variācijas par ugunskrusta tēmu (1. att.). Kuplinājumi iezīmē 
tendenci, kas plaši uzplaukst nākamajā periodā un pilnveidojas viduslaikos. šādas 
masīvas manšetaproces, kas nereti rotātas ar ugunskrusta, romba un saulītes zīmēm, 
nēsājušas zemgaļu un žemaišu sievietes. Lai gan zemgaļu ornaments visumā turpina 
iepriekšējā perioda tradīcijas, dažas jaunas iezīmes ir vērojamas – 7. gs. parādās trīsi
nāta līnija.42

Zināmas izmaiņas vērojamas latgaļu un sēļu zemēs, kur līdzās solāriem simbo
liem – apļiem, apļiem ar punktu vidū parādās jauni motīvi – slīpais krusts, skujiņa, t.s. 
jumja motīvs. Ap 8. gs. latgaļu un sēļu ornamentā ieviešas trīsinātā līnija, kas šeit tiek 
lietota plašāk nekā zemgaļiem. 

Saglabājas arī dalītais rombiņš – t.s. stūrainā saulīte vai punktētais rombs. Tas at
tiecas uz Austrumlatvijai raksturīgajām krustadatām ar rombiskiem padziļinājumiem 
galvas vidū, kur rombiņš veidots seno tradīciju garā, to sadalot četrās daļās un katrā no 
tām ievietojot punktu.

42 Vaska B. Procesi zemgaļu ornamentā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā, 146. lpp. 

1. att. Manšetaproce. Bronza. Latvija. 8. gs. LNVM 
krājums (CVVM 64383: 1). 
dzintras Zemītes zīmējums
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Vēlais dzelzs laikmets (9.–12. gs.)

9. gadsimtā atrodamas liecības par pirmajām lielākajām politiskajām apvienībām 
Latvijas teritorijā. Rimberta hronikā vēstīts, ka ap 850. gadu, kad dāņi mēģinājuši ieka
rot Kursu, kuršu valstī (regnum) bijušas piecas civitātes (civitas), kuras, pēc ēvalda 
Mugurēviča domām, varētu būt piecas kuršu pilis ar novadiem, kas veidoja konfederā
ciju – agrīno valsti (regnum). šķiet, šeit uzskatāmi parādās viena baltu valodas rietumu 
grupas atzara iedzīvotāju pakāpeniska konsolidācija, kad no atsevišķām saimēm un 
klaniem veidojās lielākas politiskas apvienības – civitātes, kuras veidoja sākotnēji ne
stabilu, bet ar tendenci nostiprināties, kopīgu apvienību – regnum.43

Konsolidēšanās politiskā apvienībā iet roku rokā ar konsolidēšanos tautībā, kurai 
piemīt noteikta kopības apziņa, kopīgas atmiņas, kopīgi mīti un ārējā atribūtika – simboli. 

13. gs. sākumā ietekmīgākie vadoņi, kā Viestarts zemgaļiem, jau spēja sapulcināt ka
raspēku no visas etniskās teritorijas, šajā gadījumā – Zemgales. Karagājieni, kopīgas uz
varas un kara laupījums stiprināja etnosa vienības apziņu. Vadoņu varai nostiprinoties, 
veidojās jauna militārā un politiskā elite, kura lietoja arī kopīgus simbolus – tādus kā ka
ravīra aproce latgaļiem. Karavīra aproces parasti bagātīgi rotātas ar ģeometrisko rakstu.

Zemgaļiem raksturīgs bronzas vai sudraba tordēts kaklariņķis ar pogas un cilpas 
galiem un vidusdaļā rombisku loku pazīstams no 6. gs. un lietots līdz 10. gadsimtam. 

10.–12. gs. specifiski zemgaliska rota, kas pazīstama arī Vidus un Rietumlietuvā, ir 
krustadatas, tāpat riņķadatas, plāksnessaktas.44 Riteņa formas plāksnessaktas zināmas 
Mežotnes pilskalnā, Rundāles Ziedoņskolas kapulaukā (3. att.) u.c. šīs saktas datējamas 
ar 10.–11. gadsimtu. Riteņa motīvs ir saistāms ar solāro simboliku, turklāt saktu loks 
vēl rotāts ar saulītēm. 

Vairākas, pārsvarā viena etnosa robežās izplatītas rotas zināmas latgaļiem. Latgaļu 
materiālā kultūra šajā laikā gan praktiski nav atšķirama no sēļu (atšķirības izpaužas 
dažās apbedīšanas tradīcijās – kapu uzbūvē, senlietu novietojumā). Izteikti latgaliska 
un sēliska ir kaklariņķu forma ar noplacinātiem galiem (5. att.). Ap 1000. gadu šiem 
kaklariņķiem sāk piekārt trapecveida mēlītes, ap 1100. gadu – arī zvārgulīšus45. Arī 
vīriešu rotu kompleksā ir specifiskas, etnosu raksturojošas lietas. Tikai latgaļiem un 
sēļiem 9.–11. gs. raksturīgas smagās karavīra aproces46 (4. att.) un šķērsgriezumā 
puslodveida aproces, kuras konsekventi nēsātas uz kreisās rokas kopā ar rokautu. Abu 
veidu aproces lietotas 11.–12. gadsimtā. Latgaļu un sēļu apbedījumos atrasto karavīra 
aproču skaits pārsniedz 200.47 Līdz ar to šo aproci var uzskatīt par sociālu simbolu, kas, 
izņemot zemgaļiem raksturīgās šīs aproces agrākās formas, uztverams arī kā latgaļu 
un sēļu etnisks simbols. Specifiska latgaļu vīriešu rota ir bronzas, kaula vai ādas pīlīšu 
pāris, kas greznoja svārku apkakli (2. att.).

43 Mugurēvičs ē. etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gadsimtā, 
21. lpp. 

44 Latvijas PSR arheoloģija, 215.–216. lpp.
45 Turpat, 231. lpp.
46 daiga J. Karavīra aproce. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 174.–197. lpp.
47 Latvijas PSR arheoloģija, 232. lpp.

Guntis Zemītis   LATVIešu eTNISKāS SIMBoLIKAS PAMATI



286 LATVIešI uN LATVIJA   I sējums   LATVIešI 

10.–12. gs. izplatīti ir dažādi piekariņi – dzīvnieki, galvenokārt putniņi, zirdziņi, 
miniatūrpriekšmeti – nazīši, cirvīši, atslēdziņas, kausiņi. Lībiešiem sastopami arī pieka
riņi, kas attēlo t. s. Rjurikoviču cilts zīmi.48 Piekariņi galvenokārt raksturīgi lībiešiem, 
bet ļoti daudz to arī zemgaļu zemēs. Piekariņi neapšaubāmi ir ar simbolisku nozīmi. 
domājams, ka tie galvenokārt raksturo sievietes sociālo stāvokli sabiedrībā. īpaši tas 
attiecas uz t.s. Rjurikoviču cilts zīmi, bet tai var būt arī saistība ar reliģiskajiem priekš
statiem. dažu piekariņu sastopamība galvenokārt viena etnosa robežās liek tos uztvert 
arī kā etniskos simbolus. Tomēr šis ir tas gadījums, kas atbilst G. Hofstedes atziņai, 
ka simboli atrodas ārējā, tātad mainīgajā slānī. Neapšaubāmi, piekariņi, pateicoties to 
ērtajai lietošanai, estētiskumam, kā arī izteiksmīgajam ietvertās idejas raksturojumam 
un, iespējams, tirdznieciskajiem sakariem, ieguva atzinību arī kaimiņu zemēs. Līdzīgā 
veidā ievērību izpelnījās vairāki kristietības simboli – galvenokārt krustiņi, bet reizēm 
arī svēto attēli. Nav izslēgts, ka to simboliskā jēga vismaz sākotnēji tika pieskaņota vie
tējiem ticējumiem. 

Rotās un apģērba rotājumā ietvertais ornaments vēlajā dzelzs laikmetā ir daudz
veidīgs. ģeometriskās zīmes baltu kultūras apgabalā nav izskaudis zvēru stils, kā tas  

48 Mugurēvičs ē. Piekariņi ar t.s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 
1994, 76.–83. lpp. 

3. att. Plāksnessakta. 
Bronza, alva. Rundāles 
Ziedoņskola. 10.–11. gs.  
(VI 326: 57). dzintras Zemītes 
zīmējums

2. att. Piekariņi – pīlītes. Kauls. Rušonas Kristapiņu kapulauks. 62. kaps. 10. gs. LNVM krājums 
(A 12378: 119). dzintras Zemītes zīmējums
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4. att. Karavīra aproce. Bronza. 
Rušonas Kristapiņu kapulauks, 
93. kaps. 11. gs. LNVM krājums 
(A 12404: 113). 
dzintras Zemītes zīmējums

vērojams ģermāņu zemēs, un ģeometriskā raksta pamatelementi šeit piedzīvo turpmāku 
attīstību. ornamentā noteikta loma bijusi estētiskām kvalitātēm. Simbolikā saglabāju
šās abas pamattēmas – solārā un agrārā, turklāt robeža starp tām nav krasi izteikta. 
Par solārās simbolikas nozīmi liecina arī apbedījumu austrumu–rietumu orientācija 
latgaļu kapulaukos. daudzi ornamenta elementi kļuvuši komplicēti, apauguši ar kupli
nājumiem un, jādomā, zaudējuši savu sākotnējo nozīmi.

Spilgtākos piemērus sniedz svastika 11. un 12. gs. latgaļu tekstilijās, īpaši pazīs
tamā 12. gs. Stāmerienas villaine ar 20 svastikas jeb ugunskrusta variantiem. Svastiku 
kā izolētu elementu sastop arī uz 10. un 11. gs. pakavsaktu skaldņotajiem galiem. šādi 
eksemplāri zināmi no zemgaļu (Jaunsvirlaukas Ciemalde) un sēļu (ābeļu Priednieki, 
2. kaps) teritorijas, bet ārpus Latvijas sastopami Gotlandē. daugmales pilskalnā atrasts 
arī ažūrs piekariņš – svastika. Svastikas motīvs lībiešiem ir ļoti iecienīts. Tas izmantots 
gan celaiņu rotājumā,49 gan cizelējuma tehnikā veidots uz apaļajiem vairogveida pie
kariņiem.50 Lībiešu ornamentikā svastika ir izteikti ģeometriska, rotācija vairs netiek 
uzsvērta, un, šķiet, to vairs nevar uzskatīt par solāro simbolu. Celainēs šādi ģeomet
riski svastikas varianti raksturīgi daugavas lībiešiem, domājams, ka to vēlākie varianti  

49  Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs. Rīga: Zinātne, 1988, IX tab.: 6, 8; X tab. 
50  Krimuldas Raganas depozītā. Glabājas Turaidas muzejrezervātā, inventāra numurs TMR 24351.
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skatāmi pazīstamajās Lielvārdes jostās. No 10. gs. sastop t.s. pinuma krustu, kura izcel
šanās līdzīga svastikai un kuru varētu uzskatīt par vienu no svastikas variantiem. Arī šo 
zīmi sastop izolētu uz pakavsaktu skaldņotajiem galiem, stopašķēršu saktu rotājumā, 
zemgaļu ripassaktu sudraba platējumā. ārpus Latvijas – zemgaļu materiālā no Lietuvas 
pārstāvēti bronzas vainagi, kuru starpskārdītes rotātas ar pinuma krustu. Pinuma krusta 
formā izgatavotas arī atsevišķas kuršu saktas. Audrone Bļujiene uzskata, ka pinuma 
krusts baltu ornamentikā ienāk skandināvu Borres stila iespaidā.51 

Aplūkojamā perioda otrajā pusē ir jumtiņa jeb dieva zīmes ziedu laiki. šī kompli
cētā zīme tolaik pārstāvēta galvenokārt tās klasiskajā variantā – kā trīsstūris ar smailei 
pretim novietotiem trim vai četriem aplīšiem (6. att.). Zīme sastopama arī Gotlandē un 
Baltijas somu kultūras apgabalā. Tās veidojumā vērojamas lokālas atšķirības: piemēram, 
kuršiem raksturīgi jumtiņi ar ieliektām sānu malām, turpretī Baltijas somiem – izteikti 

51  Bliujienė A. Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika, p. 122–123, pav. 55.

5. att. Kaklariņķis ar noplacinātiem galiem. 
Bronza. Aglonas Madalānu kapulauks, 
16. kaps. 12. gs. LNVM krājums 
(A 12703: 44). dzintras Zemītes 
zīmējums
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taisnmalu trīsstūri ar akcentētu pamatnes līniju. Par Baltijas somu īpatnību uzskatāma 
arī tendence novietot otru – mazāku trīsstūri lielākā iekšienē. Tādā gadījumā mazajam 
trīsstūrim atbilstošie aplīši vietas trūkuma dēļ nav novietoti pret smaili, bet sakārtoti 
mazā trīsstūra vidū. šajā periodā lietoti arī līkloča, slīpā un taisnā krusta, jumtiņa un 
dalītā romba motīvi. To, ka t.s. pārinieku zīmēm bijusi noteikta loma tautas ticējumos, 
apliecina arī villaines stūriem piestiprināti dubultrieksti (Galgauskas 12. gs. villaine). 
Pārinieks – dvīnis – dubultvārpa latviešu tautas tradīcijās saistās ar auglību un pārti
cību. Acīmredzot līdzīga nozīme bijusi arī šīs zīmes grafiskajam attēlam.

dalītais rombs lietots gan kā grafiska zīme, gan arī izgatavots atsevišķu piekariņu 
veidā ar reljefiem pacēlumiem. Bagātīgu izziņas materiālu dod latgaļu 10.–12. gs. tek
stilijas, īpaši villaines. dalītais rombs sastopams villaiņu laukuma un celaiņu rotājumos, 
piemēram, Taurupes Vecmuižnieku 1. kapa, Kārļu Ainavas 4. kapa, Raunas villainē. 
Atsevišķi nodalīts rombiņš, parasti ar pieciem aplīšiem (saulītēm) – vienu vidū un čet
rām stūros – veidots uz galu šķautnēm pakavsaktām ar skaldņotiem galiem. Rombiņš 
ar vienu saulīti vai bez tās izmantots, rotājot kaklariņķus ar noplacinātiem galiem, spi
rālaproces, jostu apkalumus. Arī zemgaļu un sēļu arheoloģiskajā materiālā punktētais 
rombs sastopams uz pakavsaktu skaldņotajiem galiem. Tāpat tas ietverts krustadatu 
galvas centrā. Kuršiem punktētā romba motīvi izmantoti galvenokārt lentveida aproču 
rotājumā (6. att.), tos sastop arī uz pakavsaktu skaldņotajiem galiem un zirglietu apka
lumiem. Līdzīgi dalītais rombs veidots lībiešiem.

Acīmredzot skandināvu lentes pinuma motīvu iespaidā ir komplicējies līkloča 
raksts, kas gan veidots mazāk sarežģīts – krustojot divas līkloča līnijas un brīvajos lau
kumos nereti novietojot aplīšus – saulītes. Līkloči var būt gan vienmērīgi noapaļoti, 
gan asi lauzti. Asi lauzti līkloči, kas veido pinumu, vairāk sastopami zemgaļu materiālā, 
savukārt vienmērīgi noapaļotais variants lietots latgaļu un sēļu rotās.

Paradumi, izskats, valoda, apģērbs un rotas ir tas, ko ārzemnieks min vispirms, 
raksturojot līdz tam nepazītu tautu. Atskaņu hronikas autors 13. gadsimtā latgaļus 
(letus) apraksta šādi:

“Savādi tie savā garā:
nedzīvo tie vienā barā,
bet savrup mežos mājas ceļ.
To sievas daiļas zied un zeļ,
tām krāšņi tērpi, stalta stāja,
tās zirgā jāj, kā tēvi jāja.”52

Savukārt Indriķa hronikā atrodams piemērs tam, cik traģiskas sekas kaujā var būt, 
ja ārējā atribūtika daudz neatšķiras no pretinieka. Hronists, aprakstot kauju starp Tu
raidas lībiešiem un viņu vācu sabiedrotajiem pret igauņiem pie Turaidas 1211. gadā, 
vēstī: “Pils līvi devās ar stopniekiem bēgošajiem pagāniem pretī, trenkāja tos pa ceļu un 
aplenca, un nāvēja, un vajāja tos līdz pat vāciešiem tik strauji, ka tikai nedaudzi izglābās 
un vācieši pat nogalināja vairākus līvus, kas ir līdzīgi igauņiem.”53

52 Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu valodas atdzejojis V. Bisenieks; ē. Mugurēviča priekšvārds; ē. Mugurē
viča, K. Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998, 343.–348. rinda.

53 Indriķa hronika. ā. Feldhūna tulkojums; ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, XV, 3.
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6. att. Lentveida aproces. Bronza. Talsu Vilkumuižas 
ezers. 13. gs. LNVM krājums (A 8571: 166, 173,  
187, 199). dzintras Zemītes zīmējums

Par to, kā tapa stāsti par varoņiem, liecības 
rodamas Indriķa hronikā: “un tā notikās, ka 
Rūsiņš, drošsirdīgākais no letiem, un Varidots 
ar visiem letiem, kas bija viņu zemēs, lielā skaitā 
sanāca pie minētās Beverīnas pils. Sazvērējušies 
pret igauņiem, tie gatavojās izlaupīt viņu zemi 
un, apbruņojušies ar ieročiem, kādi viņiem bija, 
pavirzījās uz priekšu vienas dienas gājumu, tad 
atpūtā sakārtoja savu karaspēku un, iedami 
nakti un dienu, iebruka Sakalas novadā, kur 
visos ciemos un vietās sastapa vīriešus, sievietes 
un bērnus mājās, un viņi no rīta līdz vakaram 
nāvēja visus, ko vien atrada, – gan sievietes, gan 
bērnus, gan trīssimt Sakalas novada labiešu un 
vecāko, turklāt neskaitāmus citus, kamēr nāvē
tāju rokas, milzīgajā cilvēku apkaušanā nokau
sētas, vairs nejaudāja. [..] Bet Rūsiņš, atgriezies 
Beverīnas pilī, pavēra muti un sacīja: “Manu 
bērnu bērni pavēstīs saviem bērniem trešajā 
un ceturtajā augumā, ko Rūsiņš paveicis, ap
kaudams sakaliešus.””54 Ar šo vēstījumu Rūsiņš 
cenšas pievienot sevi leģendārajiem varoņiem, 
kādi letiem, neapšaubāmi, bija jau pirms viņa. 

      etniskā simbolika viduslaikos  
      (13.–16. gs.)

Viduslaiku sabiedrība bija veidota pēc kārtu 
principa. Katra kārta dzīvoja pēc savām tiesī
bām un nēsāja savai kārtai atbilstošu apģērbu. 
Livonijā katra kārta lietoja arī savu valodu. 
Bruņinieku kārtas valoda bija vācu, garīdznie
cības – latīņu un vācu,  zemnieku – vietējo 

tautu – latviešu (15. gs. vēl minēti zemgaļi, bet kuršu valoda lietota līdz 16. gs.), lī
biešu un igauņu. “Nevāci” (Undeutsche) veidoja arī daļu no pilsētu iedzīvotājiem, taču 
pilsētnieku apģērbs bija atkarīgs no tā, pie kāda sociālā slāņa viņi piederēja. ārējās 
izpausmes katrai kārtai regulēja “Greznības ierobežošanas likums” jeb tikumu tiesa, 
kāda lielākajā daļā eiropas pastāvēja līdz 18. gadsimtam.55 Zemnieku apģērbs bija 
atšķirīgs no pārējām kārtām, bet ne viendabīgs, jo saglabāja vairākas senās lokālās tra

54 Indriķa hronika, XII, 6.
55 Jansone A. Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas. Rīga: Nemateriālā kultūras manto

juma valsts aģentūra, 2009, 11. lpp. 
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7. att. Riņķasakta. Bronza. Vecmuižas Lejasgaiļi. 
15.–16. gs. LNVM krājums (A 6126). 
dzintras Zemītes zīmējums

8. att. Riņķasakta. Bronza. Misas Kļavas.  
16. gs. LNVM krājums (A 8869: 1). 
dzintras Zemītes zīmējums

dīcijas. To var spriest pēc izrakumu materiāla, jo Livonijas zemnieku apģērba zīmējumi  
zināmi tikai no 16. gadsimta, kad pieauga interese par atšķirīgo jeb “lokālo kolorītu”, 
ko veicināja lielie ģeogrāfiskie atklājumi un pieaugošais salīdzināmais materiāls. Livo
nijas sieviešu tērpu zīmējumi ievietoti Romā 1585. gadā izdotajā Bartolomeo Grasi al  
bumā.56 Pat ja zīmējumi ir stilizēti, to uzdevums ir parādīt katrai tautai raksturīgās  
iezīmes. Alesandro Gvaņini 1578. gada aprakstā stāsta par Livonijas vienkāršās tautas 
ikdienā valkātajām lielākoties pelēkajām drānām, kas atgādinot vāciešu drēbes, par 
svina, vara vai dzintara riņķiem un ieaudumiem, par galvassegām – rotām, kas dari
nātas no daudzkrāsainām pērlēm līdzīgām zīlēm. Sekojot tālaika tradīcijai, A. Gvaņini 
pieņem, ka daudzo rotu lietošana pārņemta no čigāniem. 57

Tradicionālā tautas tērpa ornaments saglabāja seno ģeometrisko rakstu (9.–11. att.). 
Simboli tika nodoti no paaudzes paaudzē, bet to sākotnējā nozīme pakāpeniski zuda. 
objektīvas liecības par rotām, tērpa sastāvdaļām, to rotājumu atrodamas arheoloģiskajā 
materiālā. ģeometriskais raksts redzams dundagas Laukumuižas 27. kapa kāju sietavu 
rotājumā. Kaps datējams ar 13./14. gadsimtu.58 Līdzīgi datējamas arī sietavas no Ances 
un Puzes Lejaskroga apbedījumiem.59 Vairāki svastikas varianti, kas bagātīgi kupli
nāti, redzami Kastrānes Skubiņu 3. kapa villainē, kas datējama ar 17. gadsimtu.60 Par 
senā ģeometriskā raksta saglabāšanos liecina Zemgalē atrastie 16. gs. bronzas skārda  

56 Spekke A. Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi. Rīga: A. Gulbis, 1934, 1., 2. att. 
57 Turpat, 26.–27. lpp.
58 šnore e. dundagas kājauti. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1938, 111.–121. lpp.
59 Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures mu

zejs, 2008, 76., 82. lpp.
60 Turpat, 60. lpp., X att. 
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vainagi.61 Atsevišķas ģeometriskā raksta zīmes laika 
gaitā bija kļuvušas komplicētākas. Attīstījušās lokālā 
vidē, tās ieguva tikai latviešiem raksturīgas formas 
un kombinācijas. 

Mainījās saktu forma – Rietumeiropas iespaidā 
ieviesās riņķasaktas, bet ornaments uz tām bieži 
saglabāja senās zīmes (8. att.). Viduslaikos izplatītās 
riņķasaktas ar reliģiska satura uzrakstiem, piemē
ram, AVe MARIA, vietējie amatnieki dažkārt gata
voja citādi, burtus pārveidojot par sev pazīstamām 
zīmēm, kā tas redzams, piemēram, Vecmuižas 
pagasta Lejasgaiļu saktā (7. att.), kur W izrauts no 
konteksta un attēlots kā jumja zīme, kurai līdzās 
pusaplīši – lunāri simboli. Seno zīmju pārmantotība 
norāda uz to, ka daudzas vērtības nepārtraukti tika 
nodotas no paaudzes uz paaudzi.

Latviešu apģērbu papildināja arī rotas, kuru 
greznākos variantus gatavoja vācu amatnieki pēc 
zemnieku kārtai piederīgo latviešu pasūtījuma. 
Starp 17. gs. zeltkaļu pasūtījumiem minētas arī 
sudraba saktas, kas dēvētas par “zemnieku saktām” 
(Bauer – Breitzen).62

Lai gan zeltkaļu un sudrabkaļu amatu viduslai
kos pakāpeniski bija pārņēmuši vācu amatnieki,63 
vairāku saktu tipu attīstība notika uz to saktu bāzes, 
kas Latvijā jau bija lokalizējušās, bet dažām saktām, 
piemēram, pakavsaktai no Līgatnes Ķempju depo
zīta, par paraugu bija kalpojušas latviešu saktas. 
Katrā Latvijas kultūrvēsturiskajā apgabalā saktu 
formās un rotājumā bija vērojamas lokālas atšķi
rības. Specifiska Vidzemes saktu iezīme bija kroņa 
motīvs, kas saistīts ar zviedru valdīšanas laiku.64

Tautastērpam, lai gan saglabājās kopīgas iezī
mes, kas izpaudās galvenokārt ģeometriskā raksta 
lietojumā, bija neskaitāmi lokāli varianti. Livonijas 
laikā, kad bija beigušas pastāvēt jau salīdzinoši 
centralizētās zemgaļu, kuršu un latgaļu politiskās 
apvienības, par dominējošo kļuva lokālā – ciema, 

61 Cimermane I. Zemgaļu 16. gs. bronzas skārda vainagi. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 53.–59. lpp.
62 ģinters V. Salaspils depozīta saktas. Senatne un Māksla, Nr. 3, 1936, 97. lpp.
63 Slava M. Latviešu tautas tērpi. Rīga: Zinātne, 1966, 95. lpp. (Arheoloģija un etnogrāfija, 7. laid.).
64 Zemītis G. Par 17. gs. sudraba saktu attīstību. Latvijas PSR vēstures problēmas. 6. republikāniskās jauno zināt-

nieku konferences tēzes. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts, 1987, 26.–28. lpp. 

9. att. Goda apģērbs. Lielvārdes novads. 19. gs. 
vidus. LNVM krājums. Roberta Kaniņa foto
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10. att. Josta. 
Krustpils. 
19. gs. pirmā 
puse. LNVM 
krājums  
(CVVM 1410). 
Leona Baloža foto

11. att. Sievas cepure. Austrumvidzeme. 19. gs. sākums. LNVM krājums (CVVM 13931). 
Leona Baloža foto
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novada identitāte. Igauņu arheologs Heiki Valks raksta, ka Livonijā nevar runāt par 
latviešu un igauņu pašapziņu, tā vietā bija ciema vai novada pašapziņa.65

Nedaudz citādi veidojās situācija valodas ziņā. Vietējo maztautu valodas pakāpe
niski izzuda, atrodoties vienas kārtas – zemnieku statusā, vietējie iedzīvotāji pakāpeniski 
zaudēja agrākās etniskās atšķirības – arī simbolus. Pēc 13. gs. relatīvi maz apdzīvotajā 
Zemgalē bija ieplūduši citu maztautu pārstāvji, pēc Livonijas kara izpostītajā Vidzemē 
ienāca diezgan daudz kurzemnieku. 

Sākot ar 16. gs., jau var runāt par to, ka visā Latvijas teritorijā dzīvo vienota latviešu 
tauta (populus), kurai ir kopīga valoda.66 Pamatpazīme, pēc kuras latvieši 16. gs. tiek 
apzīmēti par vienu tautu, neapšaubāmi, ir valoda. Lai gan nav šaubu, ka tajā izdalāmi 
daudzi dialekti un neskaitāmi vietvārdi, valoda pakāpeniski nivelējas. Kopīgi ir arī  
rituāli, kas saistās ar gadalaiku maiņu, ziemas un vasaras saulgriežiem. Zināmas norā
des par to atrodamas 16. gs. rakstītajos avotos. Sebastians Minsters savā “Kosmogrā
fijā” 1550. gadā, pēc Hāzentētera stāstītā, par Livonijas iedzīvotājiem raksta: “..priekš 
trīssimts gadiem livoņi (Lyfflender) bijuši pagāni un elku pielūdzēji; tādēļ vēl šodien ir 
daudz tādu viņu vidū, kas neko nezina teikt par dievu un Viņa svētajiem. Viens pielūdz 
sauli, otrs mēnesi, viens izvēlas pielūgšanai skaistu koku, otrs – akmeni vai ko citu, kas 
tam tīk.”67 Tāpat arī simboli – ģeometriskais raksts saglabājas gandrīz nemainīgs kopš  
dzelzs laikmeta. Vismaz 15. gs. lokālas atšķirības vērojamas bēru rituālos. Franču bru
ņinieks Žilbērs de Lanuā ceļojuma aprakstā par Livoniju (15. gs. pirmā puse) raksta: 
“Minētiem kuršiem, lai gan viņi esot dzimuši kā kristītie spaidu kārtā, ir viena sekta, 
kas pēc nāves liek sevi sadedzināt apbedīšanas vietā, tos sadedzina apģērbtus un izgrez
notus ar viņu labākajām rotām kādā tiem tuvākā birzī vai mežā, sārtu tie taisa no tīras 
ozolu malkas, viņi tic, ka tai gadījumā, kad dūmi kāpj taisni debesīs, dvēsele esot glābta, 
bet, kad tos pūš uz sāniem, dvēselei esot jāiet bojā.”68

Pagānisko tradīciju saglabāšanās apbedīšanas rituālos apliecina, ka vietējo maztautu 
sabiedrību nav būtiski ietekmējušas tās pārmaiņas, kuras ienes kristietība. Citviet Lat
vijā apbedīšanas rituālos kristietības iespaids ir lielāks, citviet mazāks, bet šo atšķirību 
nivelēšanās ir viena no pazīmēm, kas liecina par vienotas latviešu tautas veidošanos. 

etniskās simbolikas atdzimšana tautas atmodas laikmetā 
(19.–20. gs.)

Gadsimtu gaitā bija zuduši tādi tautas un nācijas apziņai nepieciešami elementi 
kā atmiņas par kopīgiem senčiem un varoņiem. Vājš to atspulgs saglabājās teikās un 
pasakās, bet tās bija lokālas un nekalpoja par tautu vienojošu elementu. Lai gan Johans 
daniēls Grūbers 1740. gadā pēc uksenšērnas kodeksa bija sagatavojis pirmo Indriķa 

65 Valk H. The distribution of Medieval/ Post Medieval burial grounds of Western and eastern estonia: asso
ciation with villages, manors and parish centres. Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim, 
1100–1400 AD. Visby: Gotland university College, Centre for Baltic Studies, 1999, pp. 219–220.

66 Mugurēvičs ē. etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.–16. gadsimtā, 21. lpp.
67 Citēts pēc: Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga: A. Gulbis, 1935, 242. lpp. 
68 Turpat, 98. lpp.
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hronikas izdevumu, hronika bija pieejama tikai izglītotajās aprindās, pie kurām latvieši 
tolaik nepiederēja. Nekas daudz nemainījās arī pēc tam, kad Johans Gotfrīds Arnts 
hroniku pārtulkoja un 1747. gadā izdeva vāciski.69 Latviešiem draudzīgais, Lēdurgā 
dzimušais Baltijas vācu apgaismotājs, filozofijas doktors Garlībs Merķelis centās atdot 
latviešiem varoņu mītus. 1802. gadā Leipcigā G. Merķelis sarakstīja poētisku teiksmu 
“Vanems Imanta – Latviešu teika” (Wannem Ymanta – Eine lettische Sage), kur vēstures 
fakti savijās ar fantāzijas tēliem. Latviešu pagātnes aina tika parādīta romantiskā gaismā 
(“vesela laimīga tauta nogūlās zālē uz draudzības dzīrēm”) un idealizētie latviešu senat
nes varoņi pretstatīti negantajiem krustnešiem – pekles izdzimumam, odžu dzimtai, 
dzelžainajiem ķēmiem, kas ar čūskas viltību “reizē lien un nāvē”. daudzi atmodas laik
meta literāti iedvesmojās no G. Merķeļa radītā senlatviešu tēla. Starp tiem bija Andrejs 
Pumpurs, Jānis Ruģēns, Juris Caunītis, ādolfs Alunāns un Rainis. “Atmodas laikmetā 
senie latvieši vispār gleznoti tais krāsās,” rakstīja Teodors Zeiferts, “kādas viņiem pie
šķīris Merķelis.”70 

19. gadsimtā aizsākās latviešu nācijas izveide. Nācija tiek definēta kā noteikts cil
vēku kopums, kam ir sava vēsturiskā teritorija, kopīgi mīti un ar vēsturi saistītas atmi
ņas, vienota tautas masu kultūra, kopīga ekonomika un visiem sabiedrības locekļiem 
vienādas likumīgas tiesības un pienākumi.71 Nācijas izveide ir nesaraujami saistīta ar 
nacionālisma attīstību. Nacionālisma pirmajā fāzē notiek pašidentifikācija, otrajā – 
prasība pēc brīvības, nākamajā tiek veidota valsts. Pēc valsts izveides radikāli mainās 
nacionālistu uzdevums – radīt vai vismaz mēģināt radīt pieredzē balstītu “mēs”.72 Na
cionālās kultūras struktūra ir sarežģītāka nekā etniskās kultūras struktūra. Tajā ietilpst 
etniskā kultūra un visdažādākās t.s. profesionālās kultūras un subkultūras. Nacionālajā 
kultūrā parasti ietilpst vairākas etniskās kultūras, jo nacionālajās valstīs dzīvo dažādu 
tautu pārstāvji. Tomēr nacionālā kultūra nav etnisko kultūru summa. Nacionālajai 
kultūrai piemīt tādi cilvēku darbības, uzvedības un saskarsmes mehānismi, kas paceļas 
pāri katrai etniskajai kultūrai.73 

e. Smits raksta, ka nāciju atribūti ir karogi, himnas, parādes, naudaszīmes, galvas
pilsētas, zvēresti, tautastērpi, folkloras muzeji, kara varoņu pieminekļi, mirušo atceres 
pasākumi, pases un nacionālās robežas, kā arī mazāk acīs krītošas realitātes: atpūtas, 
izklaidēšanās, sporta un spēļu vietas, lauku ainavas, tautas varoņi un varones, burvju 
pasakas, uzvedības normas, arhitektūras stili, amatniecība un māksla, pilsētu izveides 
modeļi.74 Sistematizējot šo uzskaitījumu, redzam simbolus (karogi, ģerboņi, tautas
tērpi), vēsturisko atmiņu (muzeji, pieminekļi), rituālus (parādes, mirušo atceres dienas, 
svētki utt.). 

Latviešu nacionālā apziņa bija radusies apmēram tajā pašā laikā, kad pārējām 
eiropas tautām. 19. gs. vidū jaunlatvieši radīja priekšstatu, ka Vidzemē, Kurzemē un 
Latgalē dzīvo vienota tauta, kas nav identificējama ar zemnieku kārtu. šis priekšstats 

69  Mugurēvičs ē. Priekšvārds. Indriķa hronika, 16.–18. lpp. 
70  Sk.: Merķelis G. Vanems Imanta: Senlatvju teika. Waverly: Latvju Grāmata, 1971, 66. lpp.
71  Smits e. d. Nacionālā identitāte, 49. lpp.
72  Gīrcs K. Kultūru interpretācija, 236. lpp.
73  Priedītis A. Kultūras teorija un kultūras vēsture, 72. lpp.
74  Smits e. d. Nacionālā identitāte, 85. lpp.
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atbilda eiropas liberāļu uzskatam, ka cilvēce ir dabiski organizēta nevis kārtās, bet 
tautās (nacionalitātēs), kurām ir tiesības pašām regulēt savu iekšējo dzīvi. Tiesa, 19. gs. 
jaunlatviešu kustība negāja tālāk par prasību apvienot latviešu zemes vienā guberņā, 
kas līdz ar pārvaldes principu reformu nozīmētu nacionālās autonomijas veidošanos.75

Laikā, kad veidojās nācijas, mīti par senčiem tika atdzīvināti, meklējot tautas at
miņu dzīlēs varoņu laikmeta atblāzmu. Pirmie šo darbu paveica somi – eliass Lenrūts 
izveidoja plašu poēmu no tautasdziesmām, kuras viņš pierakstīja no teicējiem savos 
braucienos pa Somiju un Karēliju laika posmā no 1828. līdz 1835. gadam. Tā tapa somu 
tautas eposs “Kalevala”, kas iznāca 1835. gadā. 

Somu inteliģencei “Kalevala” kļuva par nācijas pagātnes, nacionalitātes, valodas un 
kultūras simbolu. Tā bija pamats, uz kura būvēt nacionālo identitāti. Somu piemēram 
sekoja igauņi – rakstnieks un folklorists Frīdrihs Reinholds Kreicvalds apkopoja igauņu 
teikas eposā “Kalevipoegs”, kura pirmā versija iznāca 1853. gadā. Igauņiem sekoja 
latvieši – laikā no 1872. līdz 1887. gadam Andrejs Pumpurs radīja eposu “Lāčplēsis”. 
19. gs. otrajā pusē uz mītiem balstīto vēsturisko atmiņu nomainīja vai rāk vai mazāk 
zinātniski pamatota vēsture. eposu varoņi kļuva par simboliem tautas brīvības centie
niem. Nacionālo simbolu kategorijā iekļāvās arī vietas, kas saistījās ar tautai svarīgiem 
notikumiem vai bija apvītas ar leģendām, piemēram, Žalgires kaujas vieta lietuviešiem, 
Staburags un Zilais kalns latviešiem.

Nacionāli noskaņoto latviešu uzmanība tika pievērsta Atskaņu hronikas ziņām par 
to, ka Cēsu latgaļi (leti) 1279. gada ziemā devušies cīņā pret Rīgai uzbrūkošajiem zem
gaļiem ar sarkanu karogu, “kam vidū balta josla bija”.76 Hronikas autors par šo karogu 
vēstī:

“To pirmo reizi ieraudzīja 
pie Cēsīm, tur tas zināms nācis
un letu zemē plīvot sācis.”77 

Sarkanbaltsarkanās krāsas, lai uzsvērtu savu nacionālo piederību, par savējām 
1870.–1871. gadā izvēlējās pirmā latviešu studentu apvienība – Tērbatas Latviešu rakst
niecības vakaru biedru kopa, kuras sadzīvei bija tālaika korporāciju iezīmes.78 Sarkan
baltsarkano krāsu salikums šajā laikā apliecināja piederību pie latviešiem un kļuva par 
spilgtu etnisko simbolu.

Kopš 19. gs. 80. gadiem nacionālā simbola nozīmi ieguva tautastērps.79 Par nozī
mīgu latviešu kopības izpausmi, jaunu rituālu, kļuva dziesmu svētki.

Līdzās teiku un eposa varoņiem, pateicoties Indriķa hronikai, nostājās vēsturiskas 
personības. Līdzās senatnes varoņiem nostājās arī laikabiedri, turklāt ne karavīri vai 
valdnieki – par tādiem kļuva tautas atmodas laikmeta darbinieki. 

75 Latvija 19. gadsimtā. Vēstures apceres. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000, 467. lpp. 
76 Atskaņu hronika, 9225. rinda.
77 Turpat, 9226.–9228. rinda.
78 Uzticīgi draugam. Latvijas studējošo slēgtās mūža organizācijas. Sast. V. ščerbinskis. Rīga: Prezidiju konvents, 

2010, 8., 38. lpp.
79 Karlsone A. Tautiskais apģērbs kā nacionālais simbols. Letonikas otrais kongress. Vēsture un identitāte: kon

gresa referāti. Rīga: Zinātne, 2008, 55. lpp.
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Nacionālās atmodas laikā no jauna atdzima ģeo
metriskā raksta zīmes un interese par tām. To veicināja 
vispārējā interese par etnogrāfisko un arheoloģisko 
materiālu. 20. gs. sākumā kā raksturīgākās latviešu 
zīmes tiek minētas “saulīte”, “lietuvēna krusts” ( )  
un “ugunskrusts” ( ). “Lietuvēna krusts” vairāk 
sastopams Latvijas ziemeļos un rietumos, un, pēc 
pārlatviskoto lībiešu stāstītā, tas sargājot no ļauniem 
gariem. “ugunskrusts” esot izplatīts “īsto latviešu” 
apdzīvotajos novados – Viduslatvijā un dienvidlat
vijā. Latviešu sievietes to parasti izšujot ar sarkaniem 
diegiem, un šī zīme sargājot no zibens.80 

Jaunu pavērsienu latviešu nacionālajos centienos 
iezīmēja Pirmais pasaules karš un latviešu strēlnieku 
bataljonu izveidošana. Kaut arī latviešu vienības  
ietilpa milzīgās Krievijas impērijas armijas sastāvā, tā 
bija jauna situācija, kas pacēla nacionālo pašapziņu 
jaunā pakāpē. Radās nepieciešamība pēc simboliem, 
kuri apliecinātu šo vienību nacionālo piederību. To 
atrada senajā solārajā simbolikā. 

1915. gada 19. jūlijā Krievijas impērijas Ziemeļrietumu frontes pavēlnieks ģenerālis 
Mihails Aleksejevs apstiprināja “Pagaidu noteikumus par latviešu strēlnieku bataljo
niem”, kuru 10. punktā tika noteikts, ka strēlnieku bataljoniem ir paredzēti savi karogi 
un “strēlnieki nēsā pie armijai apstiprināta apģērba sevišķu krūšu nozīmi”. Nozīmes 
projektu izstrādāja komisija, kurā ietilpa bataljonu organizācijas komitejas priekšsēdē
tāja vietnieks Gustavs Ķempelis, mākslinieks Ansis Cīrulis un poručiks Andrejs Peka. 

Kareivju krūšu nozīme (45×35 mm) tika štancēta no viena gabala baltmetāla vai 
misiņa (12. att.). To veidoja apaļas formas vainags no ozola un priedes zariem, augš
pusē virs vainaga Krievijas impērijas divgalvainais ērglis, vainaga vidū stilizēta saule ar 
astoņiem lauztiem stariem, tās centrā medaljonā abreviatūras “Л.С.Б.” (латышский 
стрелковый батальон) un “L.S.B.” (latviešu strēlnieku bataljons). 1916. gada sep
tembrī, kad strēlnieku bataljonus pārformēja par pulkiem, abreviatūras attiecīgi tika 
nomainītas ar “Л.С.П.” un “L.S.P.”.

ģeometriskais raksts vai atsevišķas zīmes tika ietvertas arī latviešu strēlnieku ka
rogu metos. Zīmīgi, ka leģendārais strēlnieku komandieris Fridrihs Briedis apspriedē 
par latviešu strēlnieku karogiem sacījis, ka blakus valsts ērglim vienā pusē otrā drīkst 
būt tikai viena vienkārša mūsu tautas zīme, kuru var viegli atcerēties: “Viena ir mūsu 
tauta, un viņai drīkst būt tikai viena zīme, kuru paaudzes var uzglabāt atmiņā.”81 Pir
mos trīs karogu metus uzzīmēja mākslinieks A. Cīrulis, 1915. gada rudenī Ziemeļu 
frontes štābs tos apstiprināja. 1915. gada decembrī izsludināja skiču konkursu pārējo 
piecu bataljonu karogiem. Karogu skices vērtēja mākslinieki Vilhelms Purvītis un Janis 

80  Cилинь M. Орнаменть. – Новоселов Ю. Латыши. Рига: A. И. Кузнецов, 1911, c. 50.
81  Skalbe K. Latvju bataljoni. – Skalbe K. Kopoti raksti, 5. sēj. Rīga: Kultūras Balss, 1923, 263. lpp. 

12. att. Latviešu strēlnieku krūšu nozīme.  
1915. gads. Latvijas Kara muzeja krājums 
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Rozentāls. Godalgas ieguva mākslinieku Riharda Zariņa, Anša Cīruļa un Augusta Jullas 
karogu meti. Pēc tiem reāli uzšuva pirmo trīs – 1. daugavgrīvas, 2. Rīgas, 3. Kurzemes 
latviešu strēlnieku bataljonu karogus, diemžēl strēlniekiem nebija lemts zem tiem cī
nīties – februāra (marta) revolūcija un tai sekojošais boļševiku apvērsums 1917. gada 
oktobrī (novembrī) radīja jaunu politisko situāciju. Ja tomēr būtu ievērots pulkveža 
F. Brieža ieteikums par vienu latviešu simbolu, domājams, tas būtu ugunskrusts. šī zīme 
redzama 5. Zemgales pulka karoga metā (13. att.), tā bija populāra arī vēlāk. Savukārt 
stilizētā saulīte tika ietverta pirmajā Latvijas Republikas ģerbonī (14. att.). šis Burkarda 
dzeņa zīmētais ģerbonis tika apstiprināts 1918. gada 6. decembrī. Laikrakstā “Jaunākās 
Ziņas” ģerboņa ideja raksturota šādi: “..redzams centrā burts “L” ar trīs zvaigznēm (Kur
zemes, Vidzemes un Latgales vienotības simbols). Augstāk redzams latviešu nacionālais 
simbols – uzlecoša saule [izcēlums mans. – G. Z.], kuras stari ļoti skaidri un dekoratīvi 
stilizēti.”82 Pirmo valsts ģerboni izmantoja arī kā Latvijas armijas kokardi Brīvības cīņu 

82  Jaunākās Ziņas, 1918, 7. dec.

13. att. Latviešu strēlnieku 5. Zemgales bataljona karoga mets. 1915. g. Latvijas Kara muzeja krājums
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laikā (1919.–1922. gadā).83 Pirmais jaunā parauga uniformu ar kokardi pie t.s. Veiden
bauma cepures sāka nēsāt kapteinis, vēlāk ģenerālis Jānis Balodis 1919. gada 18. janvārī. 
Pavēli par latviešu karavīru ārējo izskatu izdeva nedaudz vēlāk – 1919. gada 28. feb
ruārī. Tā kā pavēlē kokardes apraksts nebija dots, noprotams, ka pēc Latvijas ģerboņa 
darinātais kokardes variants jau bija ieviesies un komentārus neprasīja.84 

Strēlnieku cīņās un tām sekojošajās Brīvības cīņās radās varoņu plejāde – Fridrihs 
Briedis, oskars Kalpaks, Jānis Balodis un daudzi citi. 

Proklamējot un Brīvības cīņās nosargājot Latvijas valsti, latvieši pievienojās pasau
les brīvo nāciju saimei. Latvijai bija nepieciešami arī savi, starptautiski atzīti, nacionālie 
simboli. Sarkanbaltsarkanās krāsas kā nācijas simbols tika lietotas Brīvības cīņu laikā. 
Par savdabīgu laikmeta ikonu kļuvis attēls, kurā fiksēta Ziemeļlatvijas brigādes ienākšana 
Rīgā 1919. gada 6. jūlijā. Karaspēka priekšgalā baltā zirgā, ar sarkanbaltsarkano karogu 
rokās jāj brigādes komandieris Jorģis Zemitāns. Likumu par Latvijas Republikas karogu 
un ģerboni steidzamības kārtā pieņēma Satversmes sapulce III sesijas 35. sēdē 1921. gada 
15. jūnijā, bet Satversmē valsts karoga apraksts tika nostiprināts 1922. gada 15. februārī.85 
Līdzās oficiālajiem simboliem par nacionālajiem simboliem kļuva arī varoņu piemiņas 
vietas, kā pulkveža o. Kalpaka nāves vieta “Airītēs”, Brāļu kapi, Brīvības piemineklis u.c.  

Valdot nacionālajam pacēlumam, senajām zīmēm tika pievērsta īpaša uzmanība. 
Kā etnisks simbols bieži tika lietota svastika jeb ugunskrusts, kas kā latviešiem rakstu
rīga zīme rotāja “Latvju dainu” 2. izdevuma muguriņu.86 ugunskrusts bija attēlots uz 

83 Latvijas Brīvības cīņas 1918–1920: enciklopēdija. Rīga: Preses nams, 1999, 120. lpp. 
84 Gelderiņš e. Latvijas armijas karavīru ietērps, atšķirības zīmes un to nēsāšanas noteikumi, 1918–1940. Rīga: 

Latvijas Kara muzejs, 2007, 33., 36. lpp.
85 Valdības Vēstnesis, Nr. 135, 1921, 20. jūn.; Valdības Vēstnesis, Nr. 141, 1922, 30. jūn.; Likumu un valdības 

rīkojumu krājums, 12. burtn., 1922, 7. aug., 245. lpp.; Pumpuriņš T. Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga 
krāsas: pētījumi, atmiņas un dokumenti par Latvijas Valsts karoga tapšanas vēsturi. Cēsis: Cēsu vēstures un 
mākslas muzejs, 2000, 190.–191. lpp.

86 Latvju dainas. 2. izd. 1.–5. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1922. 

14. att. Latvijas Republikas 
pirmais ģerbonis. Latvijas 
armijas kokarde  
1919.–1922. gadā. Latvijas 
Kara muzeja krājums 

15. att. Auseklītis – tautas 
atmodas simbols.  
1988.–1991. gads. Latvijas 
Kara muzeja krājums
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Latvijas kara lidmašīnām. diemžēl vienu no vienkāršākajiem svastikas variantiem par 
savu simbolu izvēlējās nacisti Vācijā, tādējādi diskreditējot šo seno, variācijām bagāto 
simbolu tiktāl, ka mūsdienās tā pieminēšana pat zinātniskā literatūrā dažkārt izsauc 
šaubas un pārpratumus. 20. gs. 20. gados ernests Brastiņš,87 Jēkabs Bīne88 u.c. centās 
senās zīmes saistīt ar latviešu dievībām, radot tādus jēdzienus kā “dieva zīme”, “Pēr
kona krusts”, “Māras zīme” utt. Līdzīgi mēģinājumi notika arī Vācijā, cenšoties restaurēt 
seno ģermāņu reliģiju. šīs rekonstrukcijas nevar uzskatīt par zinātniskām, bet tās radīja 
noturīgu interesi par latviešu etniskajiem simboliem. 

Padomju okupācijas periodā nacionālie simboli, kas saistījās ar Latvijas Repub
likas periodu, bija aizliegti. Latvijas PSR, kas gan īstenībā nebija republika, bet tikai 
administratīvi teritoriāla vienība unitārā valstī, ģerbonī tika ietverta saule uz jūras fona, 
tomēr šai saulei nebija ģenētiskas saistības ar tūkstošgadīgo solāro simboliku. Saule, 
kas bija obligāta visu savienoto republiku ģerboņu sastāvdaļa, bija patapināta no PSRS 
ģerboņa un simbolizēja “oktobra revolūcijas idejas, padomju valsts varenību un gaišo 
nākotni”. Paradoksāli, ka “austošā komunisma saule” tika attēlota uz jūras fona, kas, 
kā zināms, atrodas Latvijas rietumu pusē. Lai gan ne aizliegti, bet nevēlami bija arī 
etniskie simboli. Tautas tērpu aizvien biežāk aizstāja stilizēti atdarinājumi, kas bija tāli 
no autentiskā. Mākslai atbilstoši padomju ideoloģijai bija jābūt “nacionālai pēc formas, 
sociālistiskai pēc satura”. ornamenta elementi gan it kā sakņojās etniskajā kultūrā, bet 
tie tika vispārināti līdz tādai pakāpei, ka kļuva nekonkrēti un nebija asociējami ar tiem 
simboliem, kuri bija pazīstami iepriekšējos gadsimtos un – vēl jo vairāk – Latvijas Re
publikas laikā. Tie tikpat labi varēja būt latviešu, lietuviešu, ukraiņu vai baltkrievu sim
boli. Tāda stila ornamenti motīvi iekļauti arī 20. gs. 50. gados celtā Kolhoznieku nama, 
vēlāk Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkas rotājumos, kuras mākslinieciskais risinājums 
izpildīts t.s. Staļina baroka stilā, sintezējot baroka, klasicisma un gotikas motīvus ar 
latviešu etnogrāfiskajiem un tautiskajiem motīviem.89 Tos var redzēt arī VeF Kultūras 
pils fasādes rotājumā un citās tālaika sabiedriskajās celtnēs. 

Līdzīgas pārmaiņas piedzīvoja arī rituāli. Tā, piemēram, dziesmu svētki tika pieska
ņoti Latvijas PSR proklamēšanas apaļajām un pusapaļām jubilejām, lai rādītu pasaulei, 
ka latvieši dzied un līksmo savas neatkarības zaudēšanas gadskārtās.90

Tie latvieši, kuri otrā pasaules kara laikā nonāca trimdā Rietumos, e. Brastiņa 
radīto dievturību izmantoja kā būtisku elementu latviskās identitātes saglabāšanai. 
“dieva zīmes” dažādi varianti kļuva par trimdas latviešu iecienīto 3×3 nometņu sim
bolu. Senajām zīmēm un to mitoloģiskajam skaidrojumam trimdā tika veltīti grezni  
izdevumi.91

87 Brastiņš e. Latviešu ornamentika, 1. d. Rīga: Vālodze, 1923.
88 Bīne J. Mūsu rotājošie raksti. Labietis, Nr. 3, 1937, 146.–150. lpp.
89 Rudovska M. Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 

2009, 9., 15.–19. lpp.
90 Žvinklis A. Homo soveticus audzināšana: latviešu padomju identitātes izveidošana. Letonikas otrais kongress. 

Vēsture un identitāte: kongresa referāti. Rīga: Zinātne, 2008, 144. lpp.
91 Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārtas un godi. Nebraska: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu insti

tūts, 1983.
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Par latviešu savstarpēju pazīšanās zīmi kļuva t.s. Nameja gredzens – gredzena 
ar vītu priekšpusi atdarinājums. šādi gredzeni vēlajā dzelzs laikmetā bieži sastopami 
Zemgalē, bet to izplatība neaprobežojas ar Zemgali vien. Savu romantizēto nosaukumu 
gredzens ieguvis no pazīstamā Aleksandra Grīna romāna “Nameja gredzens”. 

etniskie simboli sevišķu nozīmi iegūst tautai kritiskos brīžos un laikā, kad mostas 
vai atdzimst tautas pašapziņa. Sākoties tautas trešajai atmodai, līdz ar bijušajiem Lat
vijas valsts nacionālajiem simboliem atdzima arī interese par etnisko simboliku. Nav 
nejaušība, ka par trešās atmodas simbolu kļuva auseklītis (15. att.). Lai gan atmodas 
gados pulkveža F. Brieža vārdi, ka mūsu tautas simbolam jābūt vienai, vienkāršai zīmei, 
īpaši netika izcelti, tie izrādījās pravietiski. 

Secinājumi

Latviešu etniskā simbolika ļoti cieši saistīta ar solāro simboliku, kuras pirmsākumi 
rodami vēlajā neolītā. Simboli laika gaitā pilnveidojušies, to formas kļuvušas kompli
cētākas. daudzas zīmes, kā, piemēram, svastika, ir universālas, un to izplatība tālu 
pārsniedz indoeiropiešu izplatības areālu, tomēr baltu vidē tās lietotas tik konsekventi, 
ka ieguvušas etniska simbola lomu. Simbolu noturību var skaidrot ar to, ka nav no
tikušas būtiskas izmaiņas ne iedzīvotāju etniskajā sastāvā, ne saimniecības veidā, ne 
ideoloģijā. Nemainoties vērtībām, nemainījās arī kultūras ārējās izpausmes un rituāli, 
kas nodrošināja kultūras kontinuitāti. Situācija mainījās tikai 19. gadsimtā, kad latvieši 
no zemnieku kārtas kļuva par nāciju ar tai raksturīgo sabiedrisko struktūru. daļa 
seno simbolu, kuru agrākā nozīme bija zudusi, tika izmantoti kā nācijas simboli. īpaši 
interese par nacionālo simboliku pastiprinājās nācijai kritiskos brīžos, kad vajadzēja 
uzsvērt tautas kopību un nacionālos centienus. Lai gan viena konkrēta zīme nav kļu
vusi par kopīgu nacionālo simbolu, gan valsts ģerbonī, gan armijas zīmēs, gan atmodas 
simbolikā tika ietverta solārā simbolika. 
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Linda Dumpe

LATVIešu TRAdICIoNāLAIS uZTuRS

Rakstā latviešu tradicionālais uzturs skatīts kā nacionālās kultūras būtiska sastāvdaļa. Parādīti 
ekoloģiskie, vēsturiskie, ekonomiskie, sociālie, kultūras u.c. faktori, kas noteikuši latviešu uztura 
tradīciju specifiku un attīstību. Raksta sadaļās atainota galveno produktu izmantošana tautas uzturā 
un aprakstīti raksturīgākie no tiem gatavotie ēdieni. Sniegts tradicionālā uztura izteiktāko īpašību 
vērtējums un iezīmētas tautas ēdienu galvenās atšķirības Latvijas novados. Noslēgumā izsekota 
vēsturisko notikumu, sociāli ekonomisko apstākļu maiņas un kultūras attīstības ietekme uz latviešu 
tradicionālo uzturu laika ritējumā. 

The article examines Latvian traditional fare as an essential aspect of national culture. The ecolo
gical, historical, economic, social, cultural and other factors are presented that have affected the 
development of Latvian food. The principal products and everyday consumption of them are dis
cussed in various sections of this paper, examples of typical meals are provided. An assessment is 
presented of key features of traditional food as well as different aspects of everyday meals in various 
regions of Latvia. In the concluding part of this paper the influence of historical events, changes in 
socioeconomic conditions and cultural developments over time on the Latvian traditional food has 
been highlighted.

Atslēgvārdi: vide, saimniecība, zemkopība, lopkopība, zveja, medības, ēdieni, dzērieni, pavards, 
produktu krājumi, tradīcijas, ārējie impulsi.  

Keywords: environment, households, agriculture, animal husbandry, fishing, hunting, meals, drinks, 
hearth, food stocks, traditions, external factors.  

uzturs un reģionālā kultūra

uztura tradīcijas ir nacionālo kultūru spilgta sastāvdaļa, specifisks akcents globā
lajā kultūras klāstā. Gadu tūkstošu gaitā katras tautas uzturā uzkrājušās civilizācijas 
attīstības atstātās pēdas. Tāpēc uztura tradīcijas ataino tautu likteņgaitas, dzīvesveidu, 
vērtību kritērijus, ticējumu un ieražu pasauli. Turklāt uzturs pieder pie tautas kultūras 
jomām, kam raksturīga īpaša dzīvotspēja. ēdieni un dzērieni, kas veidojušies un man
toti cauri paaudzēm, joprojām apliecina tautas etnisko piederību un pauž nacionālo 
identitāti. Likumsakarīgi uztura tradīcijas ir kļuvušas par nacionālās kultūras, tai skaitā 
latviskās kultūras un dzīvesveida, unikālu izpausmi šodienas pasaulē. Nacionālā apziņa 
ir iemesls daudzu vietējo produktu un ēdienu pārsteidzoši ilgstošajai noturībai latviešu 
tradicionālo svētku galdā.
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uztura tradīcijas veidojās vēstures gaitā. Tās ir sarežģīts un mainīgs mantojuma 
un aizguvumu komplekss, kura izveidi un attīstību ir noteikuši ekoloģiskie, vēsturiskie, 
ekonomiskie, sociālie, kultūras u.c. faktori un to mijiedarbība. 

Iztikas pamatā bija eksistences priekšnoteikumi – dabas apstākļi. ekoloģiskā un 
klimatiskā vide noteica tai piemērotu pārtikas līdzekļu ieguves veidu – saimniecību. No 
saimnieciskās darbības iegūtiem uzturlīdzekļiem gatavoti ikdienas un svētku ēdieni. 
Laika ritējumā no tiem izveidojās katram apvidum, tautai un laikposmam tipiski uztura 
ieradumi.

Sevišķi liela loma dabas dotām iespējām uztura nodrošināšanā bija vēstures agrajos 
laikos. Akmens laikmetā Latvijas teritorijā dzīvojušo seno cilvēku kopienu eksistence 
balstījās uz vietējo dabas resursu izmantošanu – medībām, zveju un savvaļas augu 
vākšanu. Pārtika no medījumiem, zivīm un dabā iegūtiem augiem – ēdamām saknēm, 
stiebriem, ogām un riekstiem. Izmantoja visus attiecīgā gadalaikā pieejamos iztikas 
līdzekļus. Par to ļauj spriest arheoloģiskajos pētījumos senākajās apmetnēs atrastie 
akmens, kaula, raga un krama medību un zvejas rīki, meža dzīvnieku kaulu un zivju 
paliekas, atsegtās pavardu vietas.1

2. gadu tūkstotī pirms Kristus Latvijas teritorijā izplatījās zemkopība un lopkopība. 
1. gadu tūkstotī pēc Kristus tās kļuva par Latvijas teritorijas iedzīvotāju galveno iztikas 
avotu. Līdz ar to par uztura pamatu kļuva apstrādātā zemē izaudzētie graudaugi, pākš
augi un saknes, kā arī mājlopu gaļa un piens. šāda saimniecība tiek dēvēta par naturālo, 
jo ēdiena resursi aprobežojās ar pašu iekopto lauku, lopu, mežu un tuvējo ūdeņu pro
duktiem. Atbilstoša uztura struktūra bez būtiskām izmaiņām pastāvēja ilgus gadsimtus. 
Paaudžu paaudzēs mūsu sentēvi pārtika no tā, ko deva zeme un darbs – ko viņi prata 
izaudzēt, ievākt un saglabāt. Naturālajā saimniecībā meklējams pamats uztura sistēmai, 
kas laika ritējumā Latvijā kļuva tradicionāla.

Graudaugi

Naturālās saimniecības laikmetā svarīgākais iztikas resurss bija labība. Labības 
graudi bija ikdienas uztura pamats. Gaļas, piena u.c. produkti bija piedeva pie graud
augu ēdieniem, tie dēvēti par aizdaru vai pavalgu.

Senākā labība Baltijas jūras apkaimes zemēs bija mieži. Tie labi padevās eiropas 
ziemeļu joslas klimatiskajos apstākļos. Miežu graudu agrākie atradumi Latvijā iesnie
dzas zemkopības aizsākuma laikā – 2. g.t. pirms Kristus.2 Līdz 10. gs. pēc Kristus mieži 
bija dominējošā lauka kultūra. Turpmākajos gadsimtos, kad paplašinājās arī citu graud
augu audzēšana, miežu graudi latviešu zemnieku uzturā tāpat palika galvenajā vietā. 
Valodniecības dati apliecina, ka pamatēdiena apzīmējums “maize” un “mieži” ir vienas 
cilmes vārdi.3 Par miežu seno pamatnozīmi uzturā liecina arī miežu graudu ēdienu  

1 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 45.–49. lpp.
2 Turpat, 100. lpp.
3 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Red., papild., turpin. J. endzelīns, 2. sēj. Rīga: Kultūras fonds, 1925, 

552. lpp.
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noturīgā rituālā loma. Vēl 19. gs. gads
kārtu u.c. svētkos gatavota miežu biez
putra ar cūkas šņukuru, ausi vai asti – 
atbilstoši ticējumiem.4 Sākotnēji miežu 
graudus ēdienā izmantoja veselus, tos 
mērcējot, novārot vai apcepot. Cauri 
gadsimtiem veselu miežu graudu – dzī-
vas labības ēšana ir saglabājusies latviešu 
ziemas saulgriežu tradīcijās. Taču veseli 
graudi uzturā nebija ērti izmantojami. 
Tāpēc jau sen iemācījās miežu graudus 
uzturam iepriekš apstrādāt – atbrī
vot no čaulas un sasmalcināt. 1. g.t. 
pr. Kr. šim nolūkam izmantoja akmens 
graudberžus.5 Kopš senatnes graudu 
apstrādei kalpoja arī koka piesta ar 
stampu, par to ir arheoloģiskas liecības 
vismaz kopš 10. gadsimta.6 No piestā 
attīrītiem miežu graudiem – grūdeņiem 
vārīja ikdienas biezo putru – grūdeni. 
Nosaukumi atspoguļo sākotnējo graudu 
apstrādes veidu: tas ir atvasināts no dar
bības vārda grūst (1. att.). Vēl 1649. gadā 
tapušā Kurzemes aprakstā lasāms par 
zemnieku pirmatnēja veida piena putru, 
vārītu ar piestā grūstiem graudiem: 
“Viņu labākais ēdiens, starp citu, bija 
kvieši vai rudzi, vārīti veseli un nemalti 
[..], tos tie sagatavoja ar pienu vai ka
ņepju sēklām. Tādu ēdienu tie lika galdā 
arī viņu sanākšanās un viesībās.”7 Pa
plašinoties zemkopībai un palielinoties 

graudu apstrādes vajadzībām, ieviesās rotējošas rokas dzirnas. Latvijas arheoloģiskajos 
izrakumos dzirnakmeņi ir starp 11. gs. atradumiem.8 Noregulējot atstarpes starp akme
ņiem, graudus rokas dzirnās mala gan putraimos, gan miltos (2. att.).Vēl 19. gs. katrā 
lauku sētā bija sava maltuve, kur dūca dzirnakmeņi. Maltuve bija ļoti nozīmīga vieta 
uztura gatavošanas procesā, tāpēc daudzējādi apcerēta tautas dziesmās un ticējumos. 
Viduslaikos – 13.–14. gs. Baltijā izplatījās un 19. gs. kļuva parasta malšana ūdens un 

4 Sk.: Latviešu tautas ēdieni. Sast. L. dumpe. Rīga: Zinātne, 2009, 23.–28., 224. lpp.
5 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 128. lpp.
6 Apals J. Āraišu ezerpils. Rakstu izlase un draugu atmiņas. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 

244. lpp.
7 einhorn P. Historia Lettica. Das ist Beschreibung der lettischen Nation. dorpat: Jakobi, 1649, S. 592.
8 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 346. lpp.  

1. att. Miežu grūšana piestā. Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag. 
Zīmuļu ciems, 1926 (LNVM neg. 5261)
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2. att. Miltu sijāšana. 
Rēzeknes apr. 
Vidsmuižas pag. 
Zīmuļu ciems, 1926 
(LNVM neg. 5260)

vēja dzirnavās. Tajās varēja pārstrādāt vairāk gaudu, turklāt dažāda maluma produk
tos. Attiecīgi dažādojās graudaugu ēdieni. Pamatnozīmi saglabāja miežu putraimi, un 
galvenais ēdiens bija putraimu biezputra. Vasarā to vārīja un ēda ar piena, ziemā – ar 
tauku aizdaru. Miežu biezputra bija arī svētku galdā, tad tā gatavota ar vērtīgāko aiz
daru – gaļu. Ar laiku uz putraimu biezputru pārnests arī senā grūdeņa rituālais saturs. 
otrs sens un bieži gatavots ikdienas ēdiens no miežu putraimiem bija šķidra – streb
jama putra. To dēvēja arī par plāno putru vai šķīsto putru, tā atšķirot no biezputras. 
Vasarā putru vārīja pienā, ziemā – ar tauku piedevu. Klāt lika arī pākšaugus, dārzaugu 
saknes u.c. Jau sen – 1. g.t. ūdenī iejauktus miežu miltus prata arī sacept uz nokaitētiem 
pavarda akmeņiem.9 Tā radās maize – sākotnēji plāni un cieti plāceņi un rauši. Sausos 
plāceņus bija parocīgi patērēt un glabāt, un to nozīme laika gaitā pieauga. Pirmatnējā 
miežu maize uzturā ieņēma arvien svarīgāku vietu blakus agrāk dominējušai biezputrai. 
Priekšstatu par senāko maizi Latvijā var sniegt miežu pļediņas, kas vēl 19. gs. aprakstītas 
kurzemnieku tradicionālajā galdā.

Arī rudzus Latvijā pazina jau zemkopības sākuma laikā. Tomēr tie sākotnēji ne
bija uzturam nozīmīgi, jo nespēja dot stabilu ražu. Rudzi nostājās blakus miežiem 
tikai 1. g.t. beigās, kad izplatījās ziemas rudzu kultūra.10 Rudzu audzēšana paplašinā
jās tiktāl, ka tie kļuva par galveno labību. Līdzi nāca būtiska izmaiņa ēdienā – rudzu 
maize kļuva par svarīgāko uztura līdzekli. Visā eiropas ziemeļaustrumu reģionā – arī 
somugru, skandināvu un slāvu tautas rudzu maizi cepa no raudzētas mīklas. Raudzētas 

  9 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 198. lpp.
10 Turpat, 244. lpp.
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rudzu maizes klaipu cepšanai bija nepieciešama vienmērīga temperatūra. To nodroši
nāja krāsnis, kas Latvijā bija zināmas jau 2. g.t. sākumā (3. att.). Rudzu raudzētā maize 
bija mīkstāka un ilgāk uzglabājama nekā miežu plāceņi. Tā kļuva par uztura pamatu: 
vārdam maize latviešu valodā ir arī uztura nozīme – “dienišķo maizi” lūdzam tēvreizē, 
runājot par peļņu, sakām “maize jāpelna”, “maizīte iznāk”. Taču bieži vien rudzu graudu 
nepietika līdz jaunai ražai. Tāpēc parasta bija pelavmaize, ko cepa no nevētītu graudu 
miltiem, pat pieberot pelavas. Vēl 18. gs. beigās par zemnieka maizi rakstīti šādi vārdi: 
“..viņš piejauc atkarībā no savām iespējām vairāk vai mazāk pelavas, dažkārt pat veselas 
vārpas, kas dzirnavās tiek saberztas kopā ar graudiem; bet viņam vajag daudz maizes, 
lai būtu paēdis pie smaga darba..”11 Tīra rudzu maize uzskatīta par gardumu. Līdz ar 
ziemas rudzu izplatīšanos miežu miltu izmantošana cepšanai zaudēja nozīmi: miežu 
plāceņi cepti vairs tikai atsevišķās reizēs, galvenokārt svētkos. Miežu graudu lielāko 
daļu samala grūbās vai putraimos un izmantoja biezputrai un plānajai putrai. divu gal
veno graudaugu – miežu un rudzu atšķirīgā izmantošana, kas Latvijā izveidojās 2. g.t. 
sākumā, saglabājās cauri gadsimtiem kā raksturīga latviešu uztura iezīme.

11 Hupel A. W. topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, Bd. 2. Riga: J. F. Hartknoch, 1777, S. 258.

3. att. Maizes laišana krāsnī. Jēkabpils raj. Sēlpils ciema Cerekļi, 1949 (Lu Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko 
materiālu krātuve (e) 20, 7126)
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Kviešus Latvijā pazina jau zemkopības aizsākuma laikā, bet sēja nedaudz, jo senās 
šķirnes kviešus bija grūti izkult un samalt: graudi bija cieši ieslēgti vārpā un bija mīk
sti.12 No kviešu miltiem cepa vienīgi plāceņus un karašu svētku galdam. Kviešu miltus 
latviešu zemnieku uzturā vairāk sāka izmantot tikai 19. gs., kad izplatījās uzlabota 
šķirne un radās iespēja malt vēja vai ūdens dzirnavās, kur bija kviešu graudu sasmal
cināšanai piemēroti valči. Pamazām kviešu milti sāka izspiest miežu miltus no svētku 
cienasta – ieviesās dažādi kviešu cepumi, un agrākos miežu plāceņus aizstāja kviešu 
miltu pankūkas.

Vēl mazāka nozīme uzturā bija auzām, lai gan arī tās Latvijas teritorijā parādījās jau 
no zemkopības sākumiem. Auzas nebija patstāvīga kultūra, bet tikai piemaisījums pie 
miežiem un citas labības. Vienīgi Latgalē no auzām gatavots īpašs ēdiens – ķīselis, kas 
bija sarecināts ieskābēts auzu miltu novārījums. Auzu ķīselis bija rituāls ēdiens kāzās un 
bērēs Austrumeiropas daļā, kur auzas audzētas plašāk, sevišķi slāvu tautām. No turienes 
plašāka auzu sēšana un patērēšana ienāca arī Baltijas austrumu joslā. Latvijā izplatītais 
nosaukums ķīselis, tāpat Igaunijā kiisel ir slāvu cilmes, cēlies no vārda кислый (skābs).13

Pie seniem graudaugu produktiem Latvijā vēl pieder pūteļa milti. Tos mala no 
graudiem, kas iepriekš bija termiski apstrādāti – apcepināti, ēšanai tos pietika iemaisīt 
šķidrumā. Apcepinātu graudu miltu strebjamais ēsts visā Latvijā, atšķīrās tikai tā no
saukumi: Kurzemē un Zemgalē – pūtelis, Vidzemē – kami, kamputra, komi (iespējams, 
aizguvums no igauņu kama), Vidzemes austrumu daļā un Latgalē – sutņi (no darbības 
vārda sust). Taisot šādus miltus, graudus apvārīja, pēc tam izkaltēja un krāsnī apcepa. 
Senākajos laikos tie gatavoti no miežiem. Paplašinoties zemkopībai, izmantoti jaukti 
labības graudi, arī pupas un zirņi. Latgalē sutņi pārsvarā taisīti no tur vairāk audzētām 
auzām. ēšanai miltus iejauca rūgušpienā, retāk saldā pienā, arī ūdenī. Strebjamais ga
tavots pabiezs, ar to ēdienreizēs varēja iztikt bez citām piedevām. Milti savelti arī cietās 
pikās, tās ēda, piedzerot rūgušpienu vai pienu, lika ceļinieka un gana kulītē. Apcepinātu 
graudu miltu strebjamo un pikas pazina plašā Austrumeiropas daļā. Tie pieder pie se
nākajiem eiropas tautu graudaugu ēdieniem.14 

dārza un savvaļas augi

Naturālās saimniecības apstākļos dārzeņi bija otra nozīmīga augu valsts uztura 
daļa. Arheoloģiskie atradumi Latvijā apliecina pākšaugu audzēšanu jau 1. g.t. pirms 
Kristus.15 Pupas un zirņi, tāpat kā mieži, cauri gadu simtiem ietilpa rituālu maltītēs 
gadskārtu svētkos un mūža godos, kas ir droša liecība attiecīgo latviešu pākšaugu 
ēdienu senai izcelsmei.16 Ikdienā parasts bija zirņu, lēcu vai pupu virums, to vārīja ar 
miežu putraimiem un taukiem, vasarā ar pienu. Gatavoja sausus – taukšķētus zirņus, 
saberot tos krāsnī pēc maizes cepšanas. Sausus taukšķētus, tāpat nokāstus vārītus zirņus 

12 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 124., 243.–244. lpp.
13 Moora A. Eesti talurahva vanem toit, I osa. Tallinn: Valgus, 1980, lk. 213. 
14 Turpat, 156.–168. lpp. 
15 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 124. lpp.
16 Sk.: Latviešu tautas ēdieni. Sast. L. dumpe, 224., 243., 244., 247. lpp.
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un pupas ēda, piedzerot rūgušpienu. Tos ņēma līdzi maizes kulē arī ceļā un darbā. Vā
rītu un sagrūstu zirņu vai pupu biezputru ēda ar taukiem. Pievienojot kaņepes, sīpolus, 
taukus vai saceptu gaļu, kopš 19. gs. arī kartupeļus, taisīja pikas, pītes jeb kamus. Tie bija 
galdā svētku reizēs – Mārtiņos, Ziemassvētkos. Pupu un zirņu šķinamā laikā rudenī 
tos vārīja sālsūdenī ar visām pākstīm un ēda klāt pie plānās putras, vai piedzerot rū
gušpienu. Pākšaugi uzskatīti par līdzvērtīgiem labībai – zirņu un pupu ēdieniem maizi 
klāt neēda.

Nozīmīgs barības un šķiedrvielu augs eiropas austrumu daļā kopš zemkopības 
sākumiem bija kaņepes. Arī par tām ir arheoloģiskas liecības no 1. g.t. pirms Kristus.17 
Latvijā kaņepes starp citām kultūrām konstatētas kopš 2. g.t. sākuma.18 Naturālās saim
niecības laikā kaņepju sēklas bija visai nozīmīgas uzturā, tās aizstāja gan taukvielas, 
gan pienu. Iztaukšķētas sēklas piestā grūda tik ilgi, līdz radās melna eļļaina masa – 
melnais sviests, grūslis, staks jeb tempis. To jauca kopā ar biezpienu, ēda pie maizes. 
Pievienojot sagrūstām kaņepēm zirņus, sīpolus, jaunākā laikā kartupeļus, taisīja kamus 
jeb topšus, tos ēda pie putras, ņēma līdzi darbā un ceļā. Iemaisot sagrūstas kaņepes 
ūdenī, ieguva kaņepju jeb vērša pienu. Vidzemes tautas dzīves labs pazinējs 1777. gadā 
rakstīja: “Trūkstot pienam, daži zemnieki sagrūž kaņepju sēklas un liek savā zupā.”19 
No kaņepēm vēl spieda eļļu. To ēda ar maizi, izmantoja cepšanai. Kaņepju eļļu vairāk 
lietoja katoļu baznīcas gavēņu laikā Latgalē.

Sena vēsture Latvijā ir kāpostiem. Pēc uztura pētnieku atzinuma, tie izplatījušies 
Baltijā no dienvideiropas viduslaiku sākumā.20 Par kāpostu izmantošanas senumu 
liecina kāpostu ēdienu svarīga loma lielāko mūža godu – kāzu un bēru ieražās. Godu 
galdam vārīja biezos skābos, retāk svaigos kāpostus ar cūkas gaļu. Ikdienā ēda šķidros 
kāpostus, vārītus ar miežu putraimiem un sālītu gaļu vai taukiem. Vasarā miežu virai 
pie grieza jaunās zaļās kāpostu lapas. Ziemas uzturam kāposti pārsvarā skābēti. Mucā 
lika veselas vai uz pusēm grieztas galviņas, tās sīkāk sagrieza vai sakapāja tikai pirms 
gatavošanas. Kāpostu kapāšana pirms skābēšanas kļuva parasta tikai 19. gadsimtā.

Nozīmīgu vietu latviešu senākajā uzturā ieņēma sakņaugi – rāceņi, kāļi, rutki, bur
kāni un bietes. Lauka rāceņu sēklas Latvijā konstatētas 5.–9. gs. arheoloģisko izrakumu 
slāņos.21 Tautasdziesmās rāceņi minēti līduma laukā. Par pārējiem sakņaugiem ir ziņas 
viduslaiku rakstītajos avotos.22 17. gs. tie ietilpa zemnieku nodevu sastāvā.23 1638. gadā 
sastādītajā Georga Manceļa vārdnīcā iekļauti latviešu vārdi burrkaņi, griežņi, rāciņi, 
ruttki, Māra ruttki, siepoli, svikļi.24 Zemes bedrēs un pagrabos saglabātās saknes ziemā 
krietni papildināja zemnieku uzturu. Rāceņus un kāļus cepa pavarda pelnos vai rijas 

17 Moora A. Eesti talurahva vanem toit, I osa, lk. 19. 
18 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 319. lpp.
19 Hupel A. W. topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, Bd. 2, S. 272.
20 Moora A. Eesti talurahva vanem toit, I osa, lk. 25. 
21 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 244. lpp.
22 Sehwers J. Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vornehmlich über den deutschen Einfluss im Lettischen. 

Leipzig: Kommissionsverlag, 1936, S. 298–301.
23 švābe A. die älteste schwedische Landrevision Livlands (1601). Latvijas Universitātes raksti. tautsaimniecības 

un tiesību zinātņu fakultātes sērija, II. 3. Rīga, 1933, 568. lpp.
24 Mancelius G. Lettus (citēts pēc: Altlettische Sprachdenkmäler in Faksimiledrucken. Hg. von A. Günther, Bd. 2. 

Heidelberg: Carl Winters universitätsbuchhandlung, 1929), S. 142, 222, 302, 329, 330.
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krāsns speltē, vārīja miežu putraimu putrā, krājumam arī skābēja. Rutkus ēda pārsvarā 
svaigus, sagriežot šķēlēs un sakratot ar sāli.

Naturālās saimniecības beigu posmā sakņaugu izmantošanā zemnieku uzturā no
tika būtiska pārmaiņa: izplatījās kartupeļi. Latvijā pirmo reizi tie minēti 17. gs. otrajā 
pusē Kurzemes hercoga Jēkaba galdā.25 Zemnieki kartupeļus sāka audzēt 19. gs. sākumā. 
Kartupeļi bija viegli pavairojams un barojošs sakņaugs, kas ne vien papildināja ikdie
nas uzturu, bet arī novērsa badu labības neražas gados. Tie strauji kļuva par visvairāk 
audzēto uzturlīdzekli pēc labības – t.s. otro maizi. Līdz ar kartupeļu izplatīšanos senā 
dārza auga – rāceņa nozīme uzturā krietni samazinājās. Sākumā kartupeļus gatavoja 
tāpat kā agrāk rāceņus – pārsvarā cepa pavarda pelnos. Kurzemē uz kartupeļiem pat 
tika pārnests apzīmējums “rāceņi”. Taču drīz vien kartupeļu gatavošana kļuva arvien 
dažādāka: tos vārīja, cepa, grūda biezenī, rīvēja pankūkām vai klimpām utt. Kartupeļi 
tik strauji un plaši iespiedās uzturā, ka dažu paaudžu laikā tautas priekšstatos kļuva par 
senierastu dārzeni. 

Zemnieku uzturā nozīmīgi bija arī savvaļas augi. Pavasarī vāca vitamīniem bagātās 
jaunās nātres, skābenes, balandas, gārsas u.c. No tām kopā ar miežu putraimiem un 
cūku taukiem gatavoja biezeni – sautu vai vārīja virumu. No 18. gs. beigām saglabā
jusies šāda pamācība zemniekiem: “Tās jaunas pavasara lapiņas un asmiņas ne vien 
tīterēniem un zoslēniem lieti der, bet arīdzan cilvēkam gardu un veselīgu ēdieni dāvina, 

25 Mirbach o. Briefe aus und nach Kurland wahrend der Regierungsjahre des Herzogs Jacob, T. 2. Mitau: Verlag 
von Friedrich Lucas, 1846, S. 127–128.

4. att. Ķimeņu kulšana. Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag. Zīmuļu ciems, 1926 (LNVM neg. 5301)
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kas viegli iekšas un asinis skaidro.”26 Rudenī salasītās sēnes sālīja ziemas ēdiena aiz
daram. No meža ogām vairāk izmantoja tās, kuras varēja glabāt ziemai bez cukura, – 
mellenes, brūklenes, dzērvenes. ēdiena garšu uzlaboja ar pļavās lasītām un kaltētām 
ķimeņu sēklām, vībotnēm un vērmelēm, paegļa ogām, mārrutku saknēm (4. att.). 

Gaļa

Attīstoties lopkopībai, gaļas rezerve kļuva pastāvīga, nevis atkarīga no medību 
veiksmes. Mājlopu audzēšana nemitīgi paplašinājās. Jau kopš 2. g.t. pr. Kr. Latvijā ap
metnēs atrasto mājdzīvnieku kaulu daudzums salīdzinājumā ar meža dzīvnieku kaulu 
daudzumu, t.i., medību guvumu, ir izteiktā pārsvarā. Bija pazīstami visi svarīgākie 
mājlopi – liellopi, cūka, aita, zirgs. Kā liecina arheoloģisko izrakumu materiāli, mājlopu 
sastāvā pirmajā vietā bija liellopi, otrajā vietā cūkas.27 

18. gs. cūkkopības rokasgrāmatā lasāms: “Ne kādu gaļu jūs tik daudz ēdiet, kā cūkas 
gaļu un speķi.”28 Naturālās saimniecības apstākļos galvenie gaļai audzētie mājlopi bija 
cūkas (5. att.). To noteica cūku ātraudzība un cūkgaļas augstais tauku saturs. Cūkgaļas 
nozīmi iztikā apliecina cūkas loma senajā kultā: tās galvas kauli atrasti kapos kopā ar 
citām lietām, kas uzskatītas par nepieciešamām aizkapa dzīvē.29 Gaļai kauti arī attiecīgā 
gada teļi un jēri, tāpat vecākie pienam turētie liellopi. Taču lopu skaits naturālās saim
niecības apstākļos bija neliels un dzīvsvars – mazs, tāpēc gaļas patēriņš – visai ierobe
žots. Svaiga gaļa uzturā bija pieejama tikai rudenī un ziemas sākumā, kad kāva vasarā 
izaudzētos lopus, aitas un jērus – kulšanas laikā, cūkas – ap Mārtiņiem un Ziemassvēt
kiem. Tāpēc zemnieki lielākos godus – kāzas, kad galdā tradicionāli vajadzēja būt svai
gas gaļas ēdieniem, rīkoja gada beigās. 1805. gadā tapušā Kurzemes aprakstā konstatēts: 
“Gaļu zemnieki bauda maz un tikai zināmā laikā, galvenokārt rudenī un svētku dienās. 
[..] Tāpēc zemnieks parasti rīko kāzas un ar tām saistītās dzīres ar pārtiku bagātākajā ru
dens un ziemas laikā.”30 Arī citu svētku – Mārtiņu, Ziemassvētku, Meteņu un mūža godu 
mielastiem bija pieņemts atvēlēt svaigu gaļu – visaugstāk vērtēto uzturlīdzekli (6. att.). 
Tikai svētku reizēs svaigu gaļu varēja ēst, cik vien gribēja. Tā bija galvenā ikdienas un 
svētku galda atšķirība. Gan ikdienā, gan svētkos svaigu gaļu gatavoja, vārot virs pavarda 
uguns. To noteica latviešu zemnieku mājoklim raksturīgais atklātais pavards. Gaļai vārot 
pievienoja miežu putraimus, svaigus vai skābētus kāpostus, arī citus dārza augus. Atka
rībā no piedevu daudzuma iznāca strebjama vira vai biezāks – sautēts gaļas ēdiens, pie
mēram, miežu grūdenis vai kāpostu sauts, kas bija sevišķi iecienīts svētku galdā (7. att.). 

Lielāko daļu nokauta lopa gaļas sagatavoja krājumam – sālīja un dūmos žāvēja. Ik
dienā ēdienu aizdarināja ar sālītu vai žāvētu gaļu un taukiem. Kurzemes 17. gs. aprakstā 

26 Latviska Gada Grāmata. Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1798, 125. lpp.
27 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 121., 122., 200., 248. lpp.
28 Czarnewski J. Gudra mācīšana. Visiem saimniekiem un moderēm par labu, kā viņiem vajag cūkas barot un iekš 

slimībām kopt un prātīgi dziedināt. Jelgava: J. W. Steffenhagens, 1791, 9. lpp.
29 Loze I., Graudonis J. Apbedīšanas tradīcijas Latvijā pirmatnējās kopienas laikā. Arheoloģija un etnogrāfija, 

9. laid., 1970, 37. lpp.
30 Beschreibung der Provinz Kurland. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1805, S. 19.
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lasāms: “Cūkas visvairāk pieprasa žāvēto sānu un šķiņķu dēļ.”31 1805. gada aprakstā 
uzsvērts, ka speķis rudenī un ziemā zemniekiem aizvietojis sviestu.32 Iesālītos gaļas 
gabalus žāvēja, pakarot namā vai pirtī (8. att.). Tos glabāja rudzu apcirkņos vai iekārtus 
bēniņos. Gatavojot ēdienu, no gabala nogrieza šķēli pēc vajadzības. Ar sālītu gaļu vārīta 

31 Curlandiae quaedam notabilia. Latvijas Universitātes raksti, 11. sēj. Rīga, 1924, 34. lpp. 
32 Beschreibung der Provinz Kurland, S. 334. 

5. att. Cūkas kaušana. 
Madonas apr. Ļaudonas 
pag. Ķikuri, 1928 
(LNVM neg. 10998)

6. att. Saru skrāpēšana 
pēc apsvilināšanas. 
Tukuma apr. Lestenes 
pag., 1930 (LNVM neg. 
21796)
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ikdienas strebjamā vira, tāpat aizdarināta mērce, ko ēda pie biezputras un pākšaugu vai 
sakņu biezeņa. Sevišķi vērtēti krājumam sagatavotie tauki – tie bija galvenais ēdiena 
aizdars ziemas mēnešos. Vēl 19. gs. bija saglabājies sens tauku krājuma gatavošanas 
paņēmiens: taukus piestā vai silē sagrūda ar sāli, savēla kukulīšos, ietina tauku plēvē, 
apžāvēja dūmos un, tāpat kā gaļu, uzglabāja labības graudos klēts apcirknī. No tauku 
kukulīša nogrieza ik pa gabalam, kad vajadzēja aizdaru.  

Izmantotas visas mājlopa daļas. No iekšām – aknām, plaušām, sirds, nierēm, kuņģa 
un zarnām gatavoja spēķes jeb ķidiņu putru: tās sakapāja un izvārīja ar miežu putrai
miem. Putras atlikums vēsā vietā sarecēja, un tad to ēda aukstu. Svētku galdam no lopa 
galvas, kājām, aknām u.c. vārīja auksto gaļu – spudiņu, drebeni, galvas sieru. No atliku
šiem pavēderes un citiem mazvērtīgākiem gaļas gabaliem un iekšējiem orgāniem taisīja 
desas, sevišķi tad, ja lops bija kauts godu mielastam vai lielākiem svētkiem. desām gaļu 
sakapāja, iepildīja zarnās, tad tās novārīja un apžāvēja. Pirms ēšanas desas apvārīja vai 
krāsnī apcepa (9. att.). Izmantotas arī lopu asinis. No asinīm un miežu putraimiem vai 
miltiem vārīja melno putru, cepa karašu, taisīja desas. Cūku kaušanas laikā – cūku bērēs 
gatavoja paltis: no svaigām asinīm un miežu miltiem iejauca pacietu mīklu, to savēla 
kukulīšos, kurus apcepa taukos vai novārīja taukā gaļas virā. Asinīs jauca arī mīklu 
klimpām un plāceņiem. Sevišķi iecienīts svētku ēdiens bija asins desas. Tām izvārīja 

7. att. Cūku bēres. daugavpils apr. ungurmuižas pag. Spīgu ciems, 1927 (LNVM neg. 6797)



313

8. att. Gaļas žāvēšana manteļskurstenī. Kuldīgas apr. Kurmāles pag. Klīvji (Jaunzems J. Kurzemes 
sēta. Rīga: V. Tepfers, 1943, 13. foto)

9. att. desu taisīšana. Kuldīgas apr. Brocēnu pag. Zviedri, 1929 (LNVM neg. 16854)
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miežu biezputru ar pavēderes gaļas gabaliņiem, sajauca ar asinīm un iepildīja iztīrītās 
cūkas zarnās. ēšanai desas sacepa krāsnī uz salmiem. 

Lai gan galvenā nozīme uztura nodrošināšanā ar gaļu bija mājlopiem, zemnieku 
iztiku pēc sena ieraduma papildināja arī nomedītie zvēri un putni, sevišķi mežainos ap
vidos. Viduslaiku avoti vēstī par meža zvēru daudzumu Latvijas mežos. 16. gs. Livonijas 
hronikā lasāms: “šinī zemē ir arī liela bagātība meža zvēru, kā: briežu, zaķu un stirnu, 
un daudz dažādu meža putnu, kurus arī visi zemnieki drīkst ķert un pārdot bez kāda 
aizlieguma.”33 Taču medībām salīdzinājumā ar lopkopību latviešu zemnieku uzturā bija 
otršķirīga vieta. Par to liecību sniedz 13.–17. gs. dzīvesvietu arheoloģiskajos izrakumos 
atrasto mājas un meža dzīvnieku kaulu procentuālais salīdzinājums: 87% pieder māj
lopiem un tikai 13% – meža dzīvniekiem.34 Turklāt naturālās saimniecības laikposma 
raksturīga iezīme bija arvien izteiktāka medību nozīmes samazināšanās zemnieku uz
tura nodrošināšanā. Tas bija saistīts ar muižu izveidošanos un to privilēģiju ieviešanu. 
Senākos gadsimtos meža izmantošana balstījās uz ieraduma tiesībām. uz medījumu 
bija tiesības katram, kas bija nomedījis dzīvnieku. Līdz ar muižu dibināšanu mežs kļuva 
par kungu īpašumu. Seno ieraduma tiesību vietā stājās zemes kungu īpašuma tiesības 
un no tām izrietošie medību ierobežojumi. Zemnieku medību tiesības tika arvien vai
rāk sašaurinātas, līdz 16.–17. gs. – pilnīgi aizliegtas, pārvēršot medības par muižniecī
bas privilēģiju. Jau 16. gs. vidū Kurzemes hercogistes landtāgs bija pieņēmis lēmumus, 
kas zemniekiem aizliedza turēt šaujamos ieročus un medīt lielos meža zvērus, izņemot 
vilkus un lāčus. Tāpat, piedraudot ar stingriem sodiem, aizliedza zaķu ķeršanu ar slaz
diem un cilpām.35 Arī Vidzemes zemes noteikumos 1671. gadā bija ietverts aizliegums 
zemniekiem medīt aļņus, briežus, meža cūkas un stirnas, par nepaklausību draudēja 
miesas sods.36 18. gs. meža likumi vēl vairāk ierobežoja zemnieku medību iespējas. Par 
neatļautām medībām Kurzemes hercoga mežos bija noteikti bargi naudas sodi (piemē
ram, par alni – 25, stirnu – 8, medni – 5 Alberta dālderi).37 Stingro ierobežojumu dēļ 
medījumu gaļa zemnieku uzturā kļuva arvien retāka. Pie tās tika vienīgi paslepus, ķerot 
meža dzīvniekus slazdos, cilpās un tīklos.

Piens un piena produkti

Piena izmantošana Latvijas iedzīvotāju uzturā sākās līdz ar lopkopības ieviešanos. 
2. g.t. pr. Kr. dzīvesvietu arheoloģiskajos izrakumos iegūto mājdzīvnieku kaulu analīze 
ļauj spriest, ka visvairāk audzēti liellopi.38 Turklāt tālaika liellopu kaulu materiālā pār
svarā ir pieaugušu – tātad slaucamu govju kauli, atradumu vidū ir arī piena pārstrādāšanai 

33 Rusovs B. Livonijas kronika. Tulkojis e. Veispals. Rīga: Valters un Rapa, 1926, 13. lpp.
34 Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: WWF, 1999, 222. lpp.
35 šreinerts P. Kurzemes hercogistes mežsaimniecība un mežu likumi 16. un 17. gs. Latvijas Universitātes raksti. 

Lauksaimniecības fakultātes sērija, IV. 5. Rīga, 1940, 383.–385. lpp.
36 Liefländische Landes-Ordnungen. Riga, 1673, Kap. X.
37 Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam, 42.–44. lpp.
38 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 122. lpp.
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lietotās māla kāstuves. un pats latviešu vārds piens ir ļoti senas indoeiropeiskas cilmes.39  
Liellopi un piena produkti daudzkārt minēti arī viduslaiku Latvijas dokumentos: sviests 
bija starp karā salaupītām vērtīgākām mantām un zemnieku nodevu sastāvā. Par 
piena nozīmību Latvijas seno laiku iedzīvotāju uzturā liecina arī piena produktu loma 
rituālos: piens, sviests un siers ziedoti senajām dievībām – Mājas kungam un Zemes 
mātei, likti galdā senču garu – veļu mielastā, bija neiztrūkstoši gadskārtu svētku un 
mūža godu – kāzu, bēru tradicionālajās maltītēs. Tiem piedēvēta labklājību un laimi 
veicinoša nozīme. Savukārt piena produktu bojāšana vai “atņemšana” (to ieņēmumu 
samazināšanās) bija viens no parastākajiem kaitējuma veidiem. Tas daudzkārt parādās 
buramās formulās un viduslaiku raganu prāvu apsūdzībās.40 Taču naturālās saimniecī
bas apstākļos piena produktus ieguva ļoti maz. Tālaika piena lopi bija neliela auguma 
un deva maz piena. Vēl 18. gs. vidējais sviesta ieguvums no govs gadā bija tikai 2 podi, 

39 Sk.: dumpe L. Latviešu tradicionālā piensaimniecība. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998, 
13.–14. lpp.

40 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 2. sēj. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1941, 564.–569. lpp.

10. att. Slaukšana. Cēsu apr. Veselavas pag. Kokližas, 1928 (LNVM neg. 13519)
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t.i., ap 16 kilogramu.41 Tas bija desmitkārt mazāk par caurmēra sviesta ieguvi no govs 
20. gs. vidū. Turklāt piens bija sezonas produkts, jo lielu gada daļu govis nebija slauca
mas. Ziemā piens bijis “tikpat rets, cik kārojams”,42 un “daža govs vasaras vidū tik alus 
glāziņu piena dod, ka vienai mājai no desmits un piecpadsmits slaucamām govēm vēl 
knapa piena un sviesta pārtikšana ir”43 (10. att.). 

Par piena produktiem ļauj spriest G. Manceļa 17. gs. sākuma vārdnīca, kurā minēti: 
salds piens, skābs piens, rūdzis piens, kreims/krējums, sviests, kupināts piens (biezpiens), 
siers, ķērnes piens, sūkalas.44 200 gadus vēlāk – 1810. gadā govkopības pamācībā zem
niekiem tāpat lasāms: “Tā [govs] dod pienu, no kā krējums top ņemts un par sviestu 
darīts, pats piens top vai salds, vai skābs, jeb rūdzis, jeb kupis ēsts un arī no tā sieri 
taisīti.”45 Lielāko daļu piena saraudzēja un šādi arī lietoja vai tālāk pārstrādāja sarūgušu. 
Tas lielā mērā bija saistīts ar piena drīzu saskābšanu nepietiekami sterilos apstākļos. 
Bet galvenā nozīme bija tam, ka raudzēšana tolaik bija vienīgais paņēmiens, kā atdalīt 
pienā esošos taukus – krējumu, no kura tālāk ieguva vērtīgāko produktu – sviestu. 

41 Friebe W. C. Physisch-oekonomische und statistische Bemerkungen von Liv- und Estland. Riga: J. F. Hartknoch, 
1794, S. 157.  

42 Hupel A. W. topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, S. 252. 
43 Jāņa Krišjāņa šūbarta Kleefelda padoms, visiem arājiem dots, kam trūkums pie lopu ēdumiem iraid. Jelgava: 

J. F. Stefenhāgens, 1789, 85. lpp.
44 Mancelius G. Lettus, S. 322–323.
45 Veisenbruhs J. V. J. No govju lopiem, kā tos būs audzināt, kopt un slimībās dziedināt. No vācu valodas brīvi 

tulkojis K. J. F. elverfelds. Jelgava: J. F. Stefenhāgens un dēls, 1810, 1. lpp.

11. att. Piena trauku mazgāšana. Liepājas apr. Nīcas pag. Kupči, 1931 (LNVM neg. 28453)



317

Krējumu no sarūguša piena nosmēla. Nokrejoto rūgušpienu izlietoja ēdienreizēs un 
taisīja no tā biezpienu; no biezpiena sēja sieru. Piena pārstrāde, kuras pamatā bija rau
dzēšana, bija piemērota Baltijas mērenajam klimatam, jo rūgšana norisa lēni, tās gaitā 
piena tauki labi atdalījās un nostājās virskārtā. Tādu piena pārstrādi noteica arī vietējie 
saimnieciskie apstākļi: tā kā no mazpienīgām govīm vienā slaukšanas reizē varēja iegūt 
tikai nedaudz piena, krējumam un biezpienam to vajadzēja krāt, tāpēc sarūgšana bija 
neizbēgama (11. att.). 

Lai gan pienu uzskatīja par vienu no vērtīgākajiem uzturlīdzekļiem, naturālās 
saimniecības laikposmā svaigā veidā pienu patērēja maz – to pārsvarā saraudzēja, 
lai iegūtu citus piena produktus. Svaigu pienu atlicināja bērniem un slimniekiem un 
tikai iespēju robežās izmantoja ēdiena aizdaram. Vienkāršākais svaiga piena ēdiens 
gatavots, iedrupinot pienā maizi. Tas bija parastākais bērnu uzturs. Pienu ēda arī ar 
tajā iedru pinātu biezpienu. Visbiežāk ar pienu gatavotais ēdiens bija putra un biez
putra. Tās vārītas tajā gadalaikā, kad govis bija slaucamas. Tautas ticējumos lasāms: 
“Biezputras bija divējādas: tauku un piena. Tauku biezputras laiks vilkās no Miķeļiem 
līdz Māras dienai, kad iesākās piena un līdz ar to arī piena biezputras laiks.”46 Piena 
plānā putra pārsvarā vārīta ar graudaugiem – putraimiem, miltiem, klimpām, bet arī 
ar saknēm un dārzeņiem. Miltu putras vienkāršākais veids bija viendabīgs strebjamais. 
Iekuļot miltus karstā pienā, tie bieži vien sagāja kunkuļos. Tā varēja rasties piena vira 
ar mīklas gabaliņiem – klimpām. Ka klimpu putra ir sens ēdiens, liecina daudzie ar to 
saistītie ticējumi: tā vārīta noteiktās gada dienās darbu un labklājības veicināšanai.47 
Pienā vārīta biezputra sastāva un gatavošanas paņēmienu ziņā bija līdzīga plānajai 
putrai, tikai bija bieza, tāpēc skaitījās pamatēdiens. Tādēļ pie biezputras nekad neēda  
maizi. 

īpaša nozīme piešķirta pirmajās dienās pēc govs atnešanās slauktam pienam – 
pirmpienam jeb jaunpienam. Tajā bija vairāk olbaltumvielu, to gatavoja sarecinot. Tikai 
nedaudzas dienas gadā pieejamais pirmpiens uzskatīts par gardumu. Tam piedēvēta 
maģiska nozīme: pirmpiena ēšanu apvija ticējumi un paražas, kurām vajadzēja sekmēt 
govs pienīgumu.48 

Visvairāk lietotais piena produkts bija rūgušpiens. Tas bija galvenais zemnieku 
dzēriens vasarā. Rūgušpienu parasti lika arī galdā un strēba klāt pie biezāka ēdiena. 
Rūgušpienu smēla ar karotēm, tāpēc teica – “rūgušpienu ēst”. Rūgušpienu uzkrāja lie
lākā traukā – ķērnē (12. att.). Kurzemē 19. gs. novērots: “.. piena traukiem bija apakšā 
sānos mazs tapas caurums, pa kuru ļāva notecēt sūkalām, lai tad vēlreiz varētu uzliet 
saldo pienu uz jau sarūgušu un, kad tas arī sarūgst, ēst abas kārtas kopā.”49 Traukā krāts 
rūgušpiens kļuva stipri skābs, dzerot tam lēja klāt pienu vai ūdeni. Rūgušpiens ņemts 
līdzi arī ārpus mājas – klaušu darbos, tālajās pļavās u.c. Tad to ielēja koka spainītī ar 
vāku vai muciņā. Rūgušpiens bija ne tikai vasaras ikdienas ēdiena šķidra piedeva, no tā 
gatavoti arī vairāki skābi strebjamie. Kurzemē bija iecienīta skābputra – ieskābēta miežu  
putraimu vira ar rūgušpiena kunkuļiem. 19. gs. otrajā pusē tā aprakstīta šādi: “Latviešu 

46 Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakārtojis P. šmits. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940, Nr. 3182.
47 Sk.: dumpe L. Latviešu tradicionālā piensaimniecība, 169.–170. lpp.
48 Sk.: turpat, 188. lpp.
49 Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten, T. 2. Petrograd, 1918, S. 326.
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nacionālo ēdienu (Nationalspeise), 
kas tanī pašā laikā ir sevišķi at
spirdzinošs dzēriens vasarā, skābo 
putru, vispirms vāra tikai ūdenī bez 
sāls (lai labāk skābst), tad vārīšanas 
laikā pievieno vairāk vai mazāk 
saldu pienu, pēc tam pa gabaliem 
vēl karstā šķidrumā tiek likts sarū
dzis piens [..]. Traukā stāvot, putra 
kļūst stipri skāba un tad tautai garšo 
vislabāk.”50 Skābputru ņēma līdzi arī 
darbos: “Kurzemē pa vasaru pus
dienā un launagā cita gandrīz nekā 
neēd kā tikai skābputru; īpaši pļavās 
strādājot, siltu ēdienu dabū tikai 
brokastīs, kad meitas no mājām 
atnāk uz pļavu.”51 Vidzemē gatavots 
skābums jeb kultenis. Tam ūdenī 
iekūla rudzu miltus un saraudzēja. 
Skābumu lietoja dažādi – smēla un 
dzēra tādu, kāds tas bija norūdzis, 
vai arī atšķaidīja ar rūgušpienu. 
Vēl visā Latvijā ar rūgušpienu ga
tavots strebjamais – pūtelis, kamu 
putra, sutnes. Tam rūgušpienā  
iejauca apgrauzdētu graudu miltus. 
Rūgušpienu patērēja, arī iedrupinot 

tajā maizi, pārlēja novārītiem putraimiem, zirņiem un pupām, iemaisīja tajā biezpienu, 
ceptas siļķes gabaliņus. Ierasta bija rūgušpiena mērce – slapnampiens. To gatavoja, 
sajaucot rūgušpienu ar sāli, arī sīpoliem vai lokiem. Vidzemē taisīta ķēpene, ķēpens, rū
gušpienu piejaucot sasmalcinātiem rutkiem. Vasarā no rūgušpiena gatavots strebjamais, 
iegriežot tajā bietes, gurķus un citus dārzeņus. 

Par krējuma atdalīšanas prasmi Latvijā vismaz kopš 2. g.t. sākuma liecina krējuma 
nostādināšanai piemērotu seklo trauku dēlīšu atradumi Rīgas arheoloģiskajos izra
kumos 10.–13. gs. slāņos.52 Taču piensaimniecības senākajā posmā krējumam nebija 
patstāvīga uzturlīdzekļa nozīmes – saimniecības rokasgrāmatās tas minēts tikai saistībā 
ar sviesta kulšanu.53 Arī vēlāk zemnieki krējumu pārsvarā izlietoja sviesta gatavošanai. 
Senais krejošanas paņēmiens bija, ļaujot traukā ielietam pienam stāvēt, kamēr virspusē 
nostājās krējuma kārta, kuru pēc tam nosmēla. Lai sekmētu krejošanu, tika ievēroti 

50 Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten, T. 2, S. 328.
51 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. “Dienas Lapas” pielikums, 1. krāj. Rīga, 1891, 17. lpp.
52 Caune A. Arheoloģiskie pētījumi Rīgā laikā no 1969. līdz 1980. gadam. Arheoloģija un etnogrāfija, 14. laid., 

1983, 86.–87. lpp.
53 Piem.: Hermann J. Lievländischer Landmann. Riga: Nöller, 1695, S. 100.

12. att. Ķērnes nešana. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. Strautiņi, 1928 
(LNVM neg. 10732)
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ticējumi, piemēram: “Kreima ķērne jāmazgā no augšas uz apakšu, lai kreims pāri 
nerūgst.”54 

Vērtīgākais piena produkts bija sviests. Ziņas par sviestu Latvijas vēstures avotos 
ir, sākot jau ar 14. gs.: sviests ietilpa zemnieku nodevās.55 Bija noteikts tā ievākšanas 
laiks – Jāņu vakars.56 17. gs. vārdnīcā latviešu valodas paraugos atainojas visas sviesta 
gatavošanas pakāpes – ķērnēšana, mazgāšana, sālīšana.57 Sākotnēji sviestu taisīja, 
krējumu griežot un kuļot ar roku, koka karoti vai mieturi bļodā, podā, arī spainītī 
(13. att.). G. Manceļa vārdnīcā ir apzīmējumi: ķērne, sviestu ķērnēt, ķērnes koks (‘koks, 
ar kuru sit’),58 tie liecina, ka jau tajā laikā zemnieku mājās lietots arī īpašs sviesta taisā
mais trauks (14. att.). Sviestu ieguva nedaudz, tāpēc taupīja un uzturā lietoja maz. To 
lika galdā tikai svētku reizēs. Ikdienā ēdiena gatavošanai sviestu nelietoja, raksturīga 
latviešu uztura iezīme bija cūku tauku aizdars. Ja apstākļi atļāva un sviestu izmantoja 
par aizdaru biezputrai, to nevis lika galdā, bet gan iespieda gabaliņu biezputras vidū, 
kur ēdāji mērcēja katrs savu putras karoti. Ja sviestu ēda pie maizes, tad iztika bez cita 

54 Latviešu tautas ticējumi, Nr. 15034.
55 Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Hg. v. F. G. von Bunge, Bd. 3. Reval: Commission 

bei Kluge und Ströhm, 1857, S. 138–139. 
56 Buddenbrock G. J. v. Sammlung der Gesetze, welche das heutige livländische Landrecht erhalten, Bd. 1. Mitau: 

Steffenhagen, 1802, S. 215.
57 Mancelius G. Lettus, S. 322.
58 Turpat, 322.–323. lpp.

13. att. Sviesta taisīšana (Stari, 2. burtn., 1913) 
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pavalga – sviests pats uzskatīts par mai
zes piedevu. Tam bija izteikta garša, jo 
tika kults no skāba krējuma, turklāt 
glabāšanai stipri sālīts. Tā kā svies
tam zemnieku saimniecībā un uzturā 
bija īpaša vērtība, bija izveidojušies 
ticējumi, kurus ievērojot cerēja iegūt 
vairāk sviesta. Sevišķi veicinoša nozīme 
tika piešķirta sviesta kulšanai un ēšanai 
noteiktās svinamās dienās. Piemēram, 
Zaļās Ceturtdienas rītā vajadzēja sakult 
sviestu priekš saules, Māras rītā priekš 
saules nogriezt mieturi ar deviņiem 
zariem un ar to sakult sviestu. Gatavam 
sviestam, kad tas bija ielikts spainītī, ar 
karoti uzspieda krustu: “..tad velns to 
nevar aiztikt un ēdot tas ies spēkā un 
svētībā”59 (15. att.).

Nozīmīgs produkts ikdienas uzturā 
bija no rūgušpiena taisīts biezpiens. Par 
biezpiena gatavošanu Latvijā jau 1. g.t. 
pr. Kr. liecina kāstuvju fragmentu ar
heoloģiskie atradumi.60 17. gs. vārdnīcā 
ir apzīmējums kupināts piens.61 Valod
nieki skaidro šo izzudušo biezpiena 
apzīmējumu ar verbu kupt, kupināt – 
‘sarecēt’, ‘sabiezēt’:62 parastais latviešu 
zemnieku biezpiena iegūšanas veids 
bija rūgušpiena sildīšana, līdz tas sare

cēja un nostājās virspusē. Pēc sildīšanas biezpienu notecināja. Tad to samīcīja, pieberot 
sāli. Vasarā biezpiens bija galvenais zemnieku pavalgs: sajaucot ar rūgušpienu vai pienu, 
to ēda pie maizes. Iecienīts bija arī ar sagrūstām kaņepēm vai kaņepju miltiem sajaukts 
biezpiens. daudzveidīgi biezpienu lietoja cepšanai, piemēram, zieda uz plāceņa virsas 
vai iecepa plācenī. Biezpiens likts galdā arī visās svarīgākajās svinamās dienās.

Piena pārstrādes pēdējais posms bija koncentrēta olbaltuma produkta – siera gatavo
šana. Siers bija otrs nozīmīgākais piena produkts tūlīt aiz sviesta. Latviešu zemnieki taisīja 
sieru no biezpiena – t.s. skābpiena sieru, kurš tiek uzskatīts par senāko siera veidu eiropā.63  
domājams, tas bija radies empīriski, novērojot biezpiena pārvēršanos glabāšanas laikā. 

59 Latviešu tautas ticējumi, Nr. 7175, 22636–22638, 30037, 30047, 33700–33702 u.c.
60 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 123. lpp.
61 Mancelius G. Lettus, S. 322. 
62 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca, 3. sēj., 659. lpp.
63 Ränk G. Från mjölk till ost. Stockholm: Nordiska museet, 1966, p. 36.

14. att. Sviesta kulšana ķērnē. daugavpils apr. Aulejas pag. 
Apšenieku ciems, 1927 (LNVM neg. 7440)
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15. att. Pie sviesta ku
ļamās mucas. Madonas 
apr. Ļaudonas pag. 
Ķikuri, 1928 
(LNVM neg. 10936)

16. att. Jāņu siera 
siešana. Liepājas 
apr. Nīcas pag., 1931 
(LNVM neg. 28488)

Latvijas dokumentos siers pieminēts jau 16. gs. sakarā ar nodevu ievākšanu.64 Taisīts 
tika divu veidu siers: mīkstais sildītais Jāņu siers un cietais presētais baltais siers. Jāņu 
siera sens apliecinājums ir Vidzemes 1774. gada aprakstā, kurā lasāms, ka latvieši ga
tavojot lielus sierus ar olām.65 Jāņu siera gatavošanas pamatā bija biezpiena sildīšana 

64 švābe A. Pagasta vēsture. Rīga: J. Roze, 1926, 64. lpp.
65 Hupel A. W. topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, Bd. 1. Riga: J. F. Hartknoch, 1774, S. 166.
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saldajā pienā, tā sarecinot arī piena olbaltuma daļu. Sierekli notecināja, pievienoja tam 
piedevas – olas, sviestu, ķimenes, iesēja drānā, izveidoja siera rituli un noslogoja. No 
tā bija radies siera taisīšanas parastais apzīmējums siera siešana (16. att.). Baltais siers 
taisīts bez sildīšanas: biezpienu samīcīja ar sāli, ķimenēm, krējumu, ielika linu drānā un 
vēsā vietā noslogoja. Līdzko tas bija sacietējis, ēda, krājumam sakaltēja. Jāņu siers bija 
iecienīts Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, baltais siers – Latgalē un Augšzemē. Par to, ka 
Latvijā biezpiena siers ir ļoti sens, liecina tā kolorītais sakars ar tautas ieražām. Ticēju
mos un tautasdziesmās siers minēts saistībā ar senču kultu, tas likts galdā visu lielāko 
svētku mielastos. īpaša rituāla loma sieram bija vasaras saulgriežu svētkos – Jāņos. Tas 
atspoguļojas jau siera nosaukumā Jāņu siers. Savukārt siera apaļā vai daudzstūrainā 
forma un dzeltenā krāsa liek domāt par tā senu saikni ar saules kultu. Sieram piekrita 
arī nozīmīga sadzīviska loma cilvēku savstarpējā saskarē.66

Zivis

Latvijas dabas apstākļos plaši pieejams uzturlīdzeklis bija zivis. Tās sevišķi daudz 
patērētas jūras piekrastē un citu ūdeņu tuvumā – ezeru apkaimē, upju krastos, kur 
iedzī votāji nodarbojās ar zveju. Zvejai Latvijā ir gadu tūkstošiem ilga vēsture. Latvijas 
vissenākie iedzīvotāji apmetās zivīm bagāto ūdens baseinu krastos, kur veidojās zvej
nieku apmetnes. Arheoloģiskajos izrakumos senajās apmetnēs atrod zivju kaulus, zvī
ņas, kā arī zvejas rīkus un to fragmentus – makšķerāķus, žebērkļus, tīklu fragmentus, 
pludiņus, gremdus.67 Latvijas ūdeņos bija liela zivju dažādība. upēs un ezeros ķertas 
visas pieejamās saldūdens zivis. Parastākās jūras zivis bija reņģes un butes, jūrmalas 
ciemos tās piederēja pie ikdienas uztura. Reņģu zvejas laiks bija pavasaris un rudens, 
butes ķēra un ēda cauru vasaru. Zvejoja arī salakas, brētliņas, tāpat lielās zivis – mencas, 
sīgas, lašus u.c. Tikko nozvejotas zivis izlietoja ēdienam svaigas, pārpalikumu sagata
voja krājumam – sālīja, kaltēja un kūpināja. Tādējādi zivis bija arī nozīmīgs ziemas 
krājuma produkts. 19. gs. vidū rakstītās piezīmēs par dzīvi jūras piekrastes lībiešu 
ciemos lasāms: “Lībiešu īstenais lauks un arkls, pastāvot lauku un pļavu trūkumam, ir 
jūra un tīkli. Zivis, it sevišķi butes un reņģes, visdažādākajos veidos – vārītas vai ceptas, 
sālītas, žāvētas, kūpinātas – ir ne tikai lībiešu galvenais uzturs, bet arī svarīga prece, 
kura viņiem dod naudu nepieciešamo lietu iegādei.”68 Tādējādi zveja jūras piekrastē, 
kur nebija piemēroti apstākļi zemkopībai un lopkopībai, nodrošināja uzturu kopumā. 

Svaigas zivis vārīja vai sutināja – tie bija piemēroti gatavošanas paņēmieni uz atklātā 
pavarda. Ikdienā parasta bija zivju vira, kurai mēdza pieliet pienu. Novārītās zivis salika 
bļodā un ēda kopā ar šķidro virumu un maizi. Sutināja, pārlejot katlā ar ūdeni, pienu, 
ja rocība atļāva, – ar krējumu. Arī cepšana notika ar atklātam pavardam piemērotiem 
paņēmieniem – virs oglēm uz iesma. Strādājot ārpus mājām – siena pļavā un citur, zivis 
cepa uz iesma virs ugunskura. Ja mājās bija kurināta maizes krāsns, zivis cepa krāsnī 

66 Sk.: dumpe L. Latviešu tradicionālā piensaimniecība, 150.–154. lpp.
67 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 327.–328. lpp.
68 Wiedemann F. J. einleitung. – Sjögrens J. A. Gesammelte Schriften, Bd. 2, T. 1. St. Petersburg, 1861,  

S. LXXII. 
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uz salmiem vai plāts. Kad Latvijas laukos izplatījās plītis, par parastāko svaigo zivju 
gatavošanas veidu kļuva cepšana pannā. Aukstā veidā zivis bija pavalgs pie maizes.     

Liela nozīme uzturā bija sālītām zivīm. Sālīšana bija galvenais zivju krājuma sa
gatavošanas veids ziemai, kad zvejot nevarēja. Jūras piekrastē sālītas zivis bija ziemas 
pamata pavalgs, tās dēvētas par “ziemas maizi”. Iesālot no zvejniekiem iemainītās zivis, 
ilgākam laikam ar stingrāku pavalgu saimniecību nodrošināja arī zemnieki. Sālīja visu 
veidu zivis, bet visvairāk reņģes. Sālītu reņģu muciņas neiztrūkstoši bija kā zvejnieku, 
tā apkārtnes zemnieku mājās. Lielākā daudzumā sālīja arī butes, mencas, vimbas. Bija 
vairāki sālīšanas paņēmieni. Tā, piemēram, reņģes salika traukā veselas blīvās kārtās. 
Lielām zivīm – mencām, sīgām, lašiem, vimbām u.c. nogrieza galvu, pāršķēla muguru 
un salika tās plakaniski kārtām. Katru kārtu pārkaisīja ar sāli, pēc tam trauku stingri 
noslogoja, lai sālījums stāvētu zivīm pāri. Sālītas zivis varēja ēst bez gatavošanas – vā
rīšanas vai cepšanas. Tāpēc tās bija ļoti noderīgas ikdienas darba nevaļā. Sālītas zivis 
ņēma arī līdzi darbā ārpus mājām – bieži vien darba kulē bija koka kārba ar sālītām reņ
ģēm. Mājas apstākļos sālītas reņģes, kā no mucas ņemtas, piekoda pie maizes, kad galdā 
bija plānā putra. Tās bija stingrāka uzkoda arī pie cita ēdiena. Iepriekš nomērcējot, no 
sālītām zivīm vārīja zupu, tās tāpat sautēja un cepa. Svētku reizēs jūrmalas ciemos cepa 
rudzu vai miežu maizi ar sālītu zivju pildījumu: nomērcētas zivis salika kārtā uz nopla
cinātas mīklas, pielika žāvētu gaļu, pārklāja ar otru mīklas kārtu un iešāva maizes krāsnī.

Senākais zivju gatavošanas veids krājumam bija kaltēšana vējā un saulē (17. att.). 
Tas bija galvenais zivju konservēšanas veids, kamēr sāls bija dārga prece. Jaunākos lai
kos, kad sāls kļuva vairāk pieejams, āra gaisā zivis kaltēja retāk. Toties pieauga nozīme 
citam, tāpat kopš seniem laikiem pazīstamam zivju krājumu nodrošināšanas paņēmie
nam – žāvēšanai dūmos. Par tā senumu liecina tas, ka dūmos žāvētas butes minētas 
jau 16. gs. jūrmalas zvejnieku nodevu sarakstā.69 Žāvētas butes cauri gadsimtiem bija 

69 Kiparsky V. die Tabberlayken von dundagen. Fenno-ugrica: Juhlakirja Lauri Postin kuusikymmenvuotispä
iväksi, vol. 17, no. 3. Helsinki, 1968, p. 68. 

17. att. Mencu kaltēšana Liepājas jūrmalā (Zvejniecības Mēnešraksts, Nr. 3, 1939, 95. lpp.)
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pieprasītākā Kurzemes piekrastes iedzīvotāju tirgus un maiņas prece. 1861. gadā šajā 
sakarībā uzsvērts: “..viņu [lībiešu] žāvētās butes Kurzemē tiek plaši cildinātas.”70 Pie
kopta divējāda kūpināšana – t.s. aukstā un karstā. Izmantojot auksto kūpināšanu, zivis 
vispirms apsālīja, tad mēreni karstos dūmos atkarībā no zivju lieluma turēja līdz pat 
trim dienām. dūmos zivis sažuva stingras un ilgstoši saglabājās nebojājoties. Tā zivis 
tika sagatavotas visai ziemai. Tās glabāja mucās klētī vai caurumotās kastēs, iekarot 
bēniņos, lai klāt netiktu žurkas. Cieti kaltētas zivis ēstas gan ikdienas ēdienreizēs, gan 
ņemtas līdzi darbā. Mājas apstākļos tās noplaucēja vai novārīja mīkstas, arī sautēja 
krāsnī uz plāts vai vārīja zupā. Karstā kūpināšana notika strauji karstos dūmos. Zivis 
bija gatavas jau dažu stundu laikā, tās bija mīkstas un sulīgas, toties patērējamas īsākā 
laikā. Tāpēc parasti taisītas svētku reizēm. Tā kūpinātas pārsvarā butes – iecienītākais 
gardums Latvijas jūras piekrastē. Kūpināšanai zvejnieku sētās bija dūmu namiņi – ne
lielas celtnes bez griestiem vai bedres, noklātas ar kokiem un velēnām. uguni kurināja 
telpas vidū uz zemes. Par kurināmo izmantoja sausus priežu čiekurus vai alkšņa malku, 
kas piešķīra zivīm īpaši labu garšu un zeltainu krāsu. Zivis lika virs uguns uz ārdiem 

70 Wiedemann F. J. einleitung, S. LXXII.

18. att. Reņģu vēršana uz virbiņām dūmošanai, 1924 (Latvijas universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas J. Misiņa bibliotēkas sīkiespieddarbi)
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virbos. Bija izveidojušies dažādām zivīm piemēroti kūpināšanas paņēmieni. Mazas 
zivis, piemēram, reņģes, ar īpašu koka adatu savēra lūku saitēs un ar tām pakāra vir
bos (18. att.). Butes caur iegriezumu pie astes vēra tieši uz virbiem. Mencām un citām 
lielām zivīm pārgrieza gar asaku muguru un kūpināja, noliekot plakaniski uz virbiem. 
Kūpināto zivju gatavošanas pieredze Latvijas piejūras ciemos izceļas ar īpašu noturību 
gadsimtu gaitā. Turklāt ar laiku tās nozīme pieauga. Par sevišķi augstu vērtētu uzkodu 
kļuva kūpināti zuši, kas agrākos laikos ēsti gandrīz tikai vārītā veidā. Popularitāti ieguva 
arī kūpinātie Rīgas līča lucīši, kas vietējos ūdeņos bija pieejami lielā daudzumā, taču, 
citādi gatavoti, uzturā tikpat kā netika izmantoti.

daugavas, Gaujas, Lielupes u.c. lielāko upju lejtecē bija raksturīga nēģu zveja un 
apstrāde. Cepti nēģi bija iecienīta Latvijas zivju delikatese kopš viduslaikiem.71 Nēģus 
cepa krāsnī uz restēm un noslogoja koka toverīšos. Tie bija pieprasīta tirgus prece 
(19. att.). 

Kopš viduslaikiem Baltijā ar kuģiem ieveda mucās sālītas siļķes. Noteikti dati par to 
ir, sākot ar 15. gs.: Gotlandē 1454. gadā aizturēts kāds kuģis, kas vedis lielu kravu siļķu 
uz Rīgu un citām Baltijas ostām. Turpmāk siļķu ievedumi arvien pieauga. Tā 18. gs. 
sākumā Rīgā ievests pāri par 2 tūkstošiem mucu siļķu, bet gadsimta beigās jau vairāk 
nekā 35 tūkstoši, savukārt 19. gs. vidū – 73 tūkstoši mucu.72 Zemniekiem siļķes bija 
kārota stingrāka uzkoda. Parasti siļķes pirka pilsētā lielākā daudzumā – muciņā, ko 
nolika klētī un pēc vajadzības ienesa istabā. Siļķes bija pieejamas arī katrā miesta vei
kalā un krogos. No mucas izņemta “zaļa” siļķe ēsta pie maizes, biezpiena, kartupeļiem. 
Iecienītas bija arī ceptas siļķes. Tās cepa pavarda vai ugunskura oglēs, jaunākā laikā 
ietina papīrā. 

71 Sehwers J. Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vornehmlich über den deutschen Einfluss im Lettischen, 
S. 195.

72 Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978, 78., 261., 344. lpp. 

19. att. Nēģu apstrāde. 
Rīgas apr. doles sala, 
1924 (daugavas muzeja 
neg. 1561)
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dzērieni

Ikdienas dzērieni gatavoti no dabā un saimniecībā pieejamiem uzturlīdzekļiem – 
augiem un piena. Pārsvarā lietoti skābi – raudzēti dzērieni. Tie līdzsvaroja rupjo un 
sāļo ēdienu. Par labāko dzērienu pie maizes, biezputras un cita biezāka ēdiena uzskatīts 
piens un rūgušpiens. Taču piens saimniecībā bija ierobežotā daudzumā. Rūgušpienam 
pat vasarā bieži vien lēja klāt ūdeni. Ziemā, kad govis nedeva pienu, aprobežojās ar 
dažādiem no graudaugiem taisītiem dzērieniem. Tie lietoti arī vasarā līdztekus pienam 
un rūgušpienam. Tikai jaunākos laikos, paplašinoties lopkopībai, piena, rūgušpiena un 
paniņu krūze kļuva pieejama zemnieku galdā visu gadu. Līdz ar to no graudaugiem 
gatavotie dzērieni zaudēja agrāko nozīmi, tos turpināja taisīt un dzert vairāk aiz sena 
ieraduma (20. att.).

Graudaugu dzērieni bija rudzu miltu kultenis jeb skābums, nostāvējusies miežu 
skābputra, no rudzu maizes garozām raudzēts dzersis jeb kvass un patakas jeb žeiris – 
dzēriens no iesala, kas tecināts pēc alus darīšanas. Kultenis bija vidzemnieku ierastais 
atspirdzinošais dzēriens. Baļļiņa ar kulteni vienmēr bija pieejama aukstajā kambarī, 
un galdā nekad netrūka krūzes ar kulteni. Kulteni gatavoja no rupjiem rudzu miltiem. 
Miltus aplēja ar ūdeni, kad tie bija izmirkuši, pielēja karstu ūdeni, ar mieturi sakūla 
un izraudzēja. dzerot pēc iespējām un garšas atšķaidīja ar ūdeni, saldu vai rūgušu 

20. att. Maltīte siena pļavā. Augšzeme, 1928 (LNVM neg.)



327

pienu. Kurzemnieki slāpes remdēja pie 
skābputras baļļiņas, pasmeļot ieskābušo 
putras šķidrumu. Latgalē slāpju veldzē
šanai raudzēja auzu miltu ūdeni. Patakas 
jeb žeiris taisīts ikdienas dzeršanai visā 
Latvijā. Pēc alus notecināšanas drabiņas, 
kas palika kubulā, pārlēja ar ūdeni un 
piemeta tām klāt garšai maizes garozi
ņas. Ieguva skābenu dzērienu, ko lietoja 
gan slāpju dzesēšanai, gan ēdienreizēs 
pie biezāka ēdiena. Gatavojot dzersi jeb 
kvasu, rupjas maizes garozas aplēja ar 
verdošu ūdeni, trauku apsedza un šķid
rumu dažas dienas raudzēja. Taču maizes 
daudzums lielākoties bija ierobežots un 
tās garozas reti palika pāri, tāpēc maizes 
dzēriens bija mazāk izplatīts. 

Pavasarī tecināja bērzu un kļavu 
sulu. Pēc garās ziemas sula sniedza gan 
atspirdzinājumu, gan pirmos vitamīnus. 
Sulu dzēra svaigu un raudzēja dzeršanai 
vasaras karstās dienās. Raudzēšanai sulu 
salēja mucā un pārkaisīja ar garākām pe
lavām, salmiem un graudiem. Tie sadīga 
blīvā kārtā, pārsedzot sulas trauku kā zaļš 
vāks. Zem vāka sula sarūga saldskāba un 
dzidra. Garšai likti klāt upenāju zariņi, 
rudzu milti, maizes garozas, rozīnes. 

ārstnieciskos nolūkos vārīta tēja. 
Katrā sētā ēku bēniņos un klētīs karājās smaržīgu zāļu saišķi. Zāļu tējas gatavošanas 
prasme no sakaltētu augu ziediem, lapām, ogām un saknēm bija ļoti daudzveidīga. 
1768. gadā sarakstītajā pirmajā ārstniecības grāmatā latviešu valodā lasāma pamācība: 
“Labas zāles tavās norās, pļavās, druvās un birzēs aug. dievs tās labam audzina, un 
tu tāds palaidons esi tās laikā salasīties [..] Katru zāli ne katrā laikā var ņemt. Ikvie
nai ir savāds strēķis, kad tā pie spēka un pilnības ir.”73 Latviešu tautas ārstniecībā 
bija zināms vairāk nekā 300 tējai un citādi lietotu augu. Izplatoties cukuram, zāļu 
tēja gatavota un kļuva iecienīta arī kā aromātisks atspirdzinošs dzēriens, sevišķi zie
mas aukstajos vakaros. 19. gs. beigās Latvijas laukos parādījās pirktā tēja un kafija. 
Taču tās dzēra tikai retās reizēs, kad cienāja viesus. Arī tad pārsvarā iztika ar pašu 
gatavotu tēju no kaltētiem liepu ziediem, krāsnī sacepinātām ābeļu lapām vai ogu 
ievārījuma. Tāpat kafiju taisīja paši, samaļot grauzdētus miežu graudus, cigoriņus un  
ozolzīles. 

73 Vilde P. e. Latviešu ārste [1768]. Rīga: Zvaigzne, 1991, 135.–136. lpp.

21. att. Alus raudzēšana. Madonas apr. Grostonas pag. 
Žeberi, 1928 (LNVM neg. 11085)
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Svētku galdam gatavots reibinošs dzēriens no medus. Tas ir sens latviešu rituālu 
un svinību dzēriens. 5.–8. gs. dižciltīgu vīriešu kapos ir atrasti dzeramie ragi ar bronzas 
apkalumiem. Jādomā, ka ragos liets medus dzēriens.74 Par medus dzērienu ir liecības 
arī 12. gs. Latvijas rakstītā avotā – Indriķa hronikā. 1198. gadā par Ikšķiles lībiešiem 
hronists raksta, ka, atsakoties no kristīgās ticības, viņi pēc savas paražas izvārīja medu 
un, kopīgi iedzēruši un apspriedušies, pieņēma lēmumu.75 Medus dzērienu gatavoja, 
pārlejot kubulā salauzītas medus šūnas ar siltu ūdeni un raudzējot. Stāvot radās dzidrs 
un reibinošs dzēriens.

Sens reibinošs dzēriens Latvijā bija arī miežu alus, kas parādījās jau līdz ar labības 
audzēšanas sākumiem (21. att.). Miežu alus zemnieku sētās darīts un dzerts visās svētku 
reizēs. Alus dzeršanai svētku mielastā bija tik liela loma, ka lielākus godus sarunvalodā 
dēvēja par dzīrēm, tam pamatā bija vārds “dzert”. Teica: “dzert kāzas”, “dzert bēres”. 
Cauri gadsimtiem Latvijā bija saglabājušās pirmatnējās alus darīšanas tradīcijas. Vēl 
19. gs. taisīja t.s. akmens alu, kas bija karsēts ar ugunī nokaitētiem akmeņiem. Latvija 
bija “alus zeme” – alus darīšana un dzeršana pārstāv vienu no spilgtākajām latviešu 
tradicionālās kultūras lappusēm76 (22. att.).

16. gs. Latvijā izplatījās degvīns. Muižās strauji attīstījās degvīna dedzināšana. 
18. gs. degvīns ienāca tautas dzīvē. Tas iespiedās blakus tradicionāli dzertam alum, 
deformējot svētkus un sadzīvi.    

74 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr. Kr. – 1200. g., 251. lpp.
75 Indriķa hronika. ā. Feldhūna tulkojums, ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, 57. lpp.
76 Sk.: dumpe L. Alus tradīcijas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001.

22. att. Saimnieks pie alus mucas. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. Vecķidēni, 1928 (LNVM neg. 10744)
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Būtiskākās tradicionālā uztura īpašības un novadu atšķirības

Ikdienas iztikas raksturu lielā mērā noteica tas, ka naturālās saimniecības laikmetā 
latviešu zemniekiem pieejamie uzturlīdzekļi bija stipri ierobežoti. Zemkopības un 
lopkopības ražība bija zema. Bieži nācās pārdzīvot neražas un lopu sērgas, kam sekoja 
bads. Turklāt pastāvošās dzimts atkarības apstākļos zemniekiem liela daļa ražas bija 
jāatdod muižai. Tāpēc ēdiens bija vienkāršs un taupīgi gatavots. Tā pamatā bija pieeja
mākie produkti – putraimi un milti. Nedaudzo un mazražīgo mājlopu gaļu un pienu 
patērēja visai nelielā daudzumā. Muižu likumdošana liedza zemniekiem papildināt 
iztiku arī ar savvaļas dzīvnieku gaļu. Tāpēc gaļa un piena produkti bija tikai ēdiena 
piedeva – aizdars. Tos taupīja un turēja vērtē: gaļa, sviests un siers skaitījās godu galda 
cienasts. Rindas no vācu ceļotāja piezīmēm 1841. gadā rāda šādu ainu: “Cūkas gaļa ir 
viņu lielākā delikatese; viņi ciena to tik ļoti, ka uzskata par laimīgu to cilvēku, kurš var 
vienmēr ēst cūkas gaļu. Savā starpā tie tāpēc stāsta, ka pie ķeizara Pēterburgā ejot tik 
augsti, ka viņam katru dienu galdā esot cūkas gaļa un speķis, tik salds kā mandeles. 
Viņi paši dabiski to bauda tikai pa lieliem un augstākajiem gada svētkiem, piemēram, 
pa Ziemassvētkiem, Lieldienām utt. Tāpēc ar patīkamām cūkas cepeša smaržām viņu 
dvēselē saistās patiesi svinīgas un priecīgas svētku domas.”77 

Saimniecībā, kas pārtika no pašu saražotiem produktiem, liela nozīme bija krā
jumiem. Pārsvarā tos gatavoja sālot. Ar to bija saistīta ēdiena ierastā sāļā garša. Sālīto 
gaļu, sviestu, zivis u.c. līdzsvaroja skābētie augu un piena produkti. Tā izveidojās gar
šas struktūra, kuras pamatā bija sāļais un skābais. Saldajam bija maznozīmīga loma, 
jo saldvielu resursi aprobežojās ar medu un nedaudziem augiem. Cik liels retums bija 
saldi uzturlīdzekļi, rāda tas, ka par saldu dēvēts viss, kas nebija sāļš vai skābs, teica – 
salds piens, saldi kāposti, pat salda gaļa. Saldā garša mūsdienu izpratnē uzturā plašāk 
ieviesās tikai tad, kad iepazina cukuru. 

Raksturīga zemnieku ēdiena iezīme naturālās saimniecības apstākļos bija izteiktas 
atšķirības gadalaikos. To noteica darba gada cikls. Bagātākais laiks bija rudens, kad 
ievāca labības ražu un kāva mājlopus. Rudenī rīkoja lielākos godus – kāzas. Tad svētku 
galdu varēja klāt bagātīgāku nekā citos gadalaikos. Ziemā uzturs kļuva pieticīgāks, pār
tika no krājumiem – rijā izkultiem graudiem, zemes bedrēs glabātām saknēm, sālītas 
gaļas un taukiem. Ziemā ikdienas ēdiens bija miežu biezputra vai putra, pavalgam – 
sālītas cūkgaļas šķēle vai tauki. Pavasarī galds kļuva pilnāks. Nāca slaucamas govis, un 
sākās piena produktu laiks, ikdienā galdā lika pienā vārītu putru un biezputru, rūguš
pienu un biezpienu. Atspirdzinājumam bija bērzu sula, virumi no laukos salasītām skā
benēm, nātrēm, balandām un citiem zaļumiem. Vasara galdam nesa jaunu papildinā
jumu – svaigus dārzeņus: zirņus, pupas, kāpostus, burkānus, kā arī meža ogas un sēnes. 
Saistība ar dabas un darba ritmu spilgti izpaudās svētku ēdienu gatavošanā. Pavasara 
svētkos – Lieldienās, Jurģos, kad vistas labi dēja, ēda olas un olu ēdienus. Vasaras vidū – 
Jāņos, kad govis deva visvairāk piena, sēja sieru. Rudenī, kad kāva jērus un aitas, svētku 
galdā bija aitas gaļa. Ziemas sākums bija cūku kaušanas laiks, attiecīgi Mārtiņa dienas 

77 Kohl J. G. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen oder Natur- und Völkerleben in Kur-, Liv- und Ehstland, T. 2. 
dresden; Leipzig: Arnold, 1841, S. 215.
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un Ziemassvētku galvenais cienasts bija 
cūkas gaļa.

Kaut uztura līdzekļi bija ierobežoti, 
no tiem gatavotie ēdieni nebija vien
veidīgi. Lai gadam sagatavotie produkti 
diltu vienmērīgi, bija pieņemts mainīt 
ēdienus atbilstoši nedēļas dienām. Svēt
diena un ceturtdiena skaitījās kāpostu 
dienas. Tad vārīja skābo kāpostu zupu 
vai biezos kāpostus, pieliekot aizdaram 
sālīto gaļu. Sestdienā un trešdienā pa
rasti vārīja biezputru – miežu putraimu, 
miežu miltu, jaunākos laikos – kartupeļu. 
Biezputras dienas cilmē bija saistītas ar 
katoļu baznīcas noteikto gavēšanu šajās 
nedēļas dienās. Tautas apziņā gavēņa die
nas transformējās par biezputras dienām. 
Pirmdiena, otrdiena un piektdiena bija 
zirņu un pupu dienas. šajās dienās vārīja 
virumu vai biezeni no zirņiem, pupām un 
miežu putraimiem, aizdarot ar sālītu gaļu 
vai taukiem. 

ēdienu galvenās īpašības bija saistītas 
ar gatavošanas iespējām – pavardu. Latvi
jas lielākajā daļā – Vidzemē, Kurzemē un 
Zemgalē ēdienu gatavoja namā vai vasaras 
virtuvē uz atklātā pavarda uguns. Katli ka
rājās grozāmos kāšos vai stāvēja uz akme
ņiem virs uguns (23. att.). Tāpēc pārsvarā 
bija katlos vārīti ēdieni – graudaugu un 
tauku vai piena putra, biezputra, sakņu 

biezenis (24. att.). Arī gaļu vārīja. Krāsni kurināja tikai maizes cepšanai. un vienīgi 
godu galdam krāsnī iešāva gaļas gabalu vai desas rituli. Kurinot maizes krāsni, pelnos 
vēl cepti rāceņi, kāļi un vēlāk kartupeļi. Latvijas austrumu daļā – Latgalē un Augšzemē 
ēdiena gatavošana būtiski atšķīrās. šim reģionam bija raksturīgs slēgts pavards – ceplis, 
tāpēc te ierasti bija ceplī plakandibena katlos un podos sutināti ēdieni (25. att.). 19. gs. 
otrajā pusē Latvijas laukos pavards mainījās un vienveidojās: izplatījās mūrētas plītis 
ar riņķiem un cepeškrāsni. Atbilstoši jauna veida pavarda ieviešanās laikam un ceļam 
zemnieku mājās latviešu valodā vārds plīte, plīts ir ienācis no baltvācu valodas (Pliete) 
tikai 19. gadsimtā.78 Vienlaikus ar pavarda maiņu ieviesās jauns, plītij piemērots virtu
ves inventārs – pannas ar rokturi, cepamās plātis u.c. Līdz ar to mainījās gatavošanas 
veids – arvien vairāk sāka cept uz plīts un cepeškrāsnī. ēdiena gatavošana kļuva bie

78 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 2. sēj. Rīga: Avots, 1992, 68. lpp.

23. att. Pavards ar katliem namā. Madonas apr. Saikavas 
pag. Auziņi, 1928 (LNVM neg. 11034)
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žāka. Vārīšana uz senā atklātā pavarda uguns prasīja laiku un nebija viegla, tāpēc bija 
pieņemts gatavot reizi dienā un lielākā daudzumā, lai pietiktu vairākām ēdienreizēm. 
Parasti gatavošana notika vakarā un no rīta ēda sildītu vai pat aukstu ēdiena atlikumu. 
Ar plīts ieviešanos gatavošana kļuva ērtāka un ēdienu sāka vārīt katrai ēdienreizei. 

ēšanas reižu skaits bija atkarīgs no dienas un darba cēlienu garuma. Ziemā bija pie
ņemts ēst trīs reizes: brokastis, pusdienas un vakariņas. Pavasarī, kad dienas pastiepās 
garākas, starp pusdienām un vakariņām sāka ēst launagu. Ap Miķeļiem launaga ēšana 
beidzās. Saistība ar vasaras sezonu atspoguļojās teicienā: “Launagu atnes un aiznes 
dzērves.” Līdz ar darba apstākļiem laika gaitā mainījās galvenā ēdienreize. Klaušu laikos 
stiprāku ēdienu bija pieņemts dot vakarā, kad zemnieki pārnāca no muižas darbiem. 
Pusdienas kļuva par galveno dienas maltīti tikai pēc tam, kad izzuda klaušu darbs ārpus 
mājām un zemnieki varēja brīvi iedalīt darbadienu (26. att.).

dabas un saimniecības apstākļi bija līdzīgi visā Latvijā. Tāpēc arī uzturs naturālās 
saimniecības laikposmā pamatvilcienos bija vienāds. Tomēr starp novadiem pastāvēja 
vairāk iecienīto ēdienu un to gatavošanas paņēmienu atšķirības. Tās bija izveidojušās 
vēsturiski un gadsimtu ritējumā ieguvušas stabilu lokālu tradīciju raksturu. Lielākās 
atšķirības konstatējamas Latvijas teritorijas rietumu un centrālajā daļā, no vienas puses, 
un austrumu novados, no otras puses. Atšķirību cēloņi pirmām kārtām meklējami 
ārējo etnisko un kultūras sakaru virzībā Baltijā. Sevišķi spilgti tā saskatāma uztura īpat
nībās Austrumlatvijā. Latgales un Augšzemes iedzīvotāju ilgstošie kontakti ar krieviem, 
baltkrieviem un poļiem noteica austrumu ietekmi to tradicionālajā kultūrā, tai skaitā 
uzturā. Ietekme sākās jau 1. g.t. vidū, kad slāvu ciltis apmetās blakus esošajā teritorijā. 
Tā īpaši pastiprinājās, kad 16. gs. Latvijas austrumu daļa nonāca politiskā atkarībā no 
Polijas, bet 18. gs. tika iekļauta Krievijas impērijas Vitebskas guberņā. Vēstures no
rises iespaidoja Latgales iedzīvotāju etnisko sastāvu: gadsimtu gaitā te ieplūda un uz 

24. att. Putras vārīšana. 
Kuldīgas apr. Brocēnu pag. 
Birznieki, 1929 (LNVM neg. 
16878)
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pastāvīgu dzīvi apmetās krievi, 
baltkrievi, poļi. Izveidojās krievu 
vecticībnieku un baltkrievu ciemi. 
Līdzi nāca ietekme dzīvesveidā. 
uzturu sevišķi iespaidoja krāsns 
pavarda tips, kas bija raksturīgs 
slāvu tautu apdzīvotai teritorijai 
un no turienes bija izplatījies arī 
Baltijas austrumu daļā. Ar to bija 
saistīta lielākā daļa ēdienu gata
vošanas paņēmienu atšķirību Lat
galē, Augšzemē un citur Austrum
baltijā, kur bija līdzīga etniskā 
un kultūras situācija.79 Galvenā 
no tām bija gatavošana, sautējot 
ēdienu – biezputru, kāpostus u. c. 
krāsnī. Sautētam ēdienam piemita 
sava – Latgalei raksturīga garša. 
Ar krāsns pavardu saistītas atšķi
rības bija arī piena produktu ga
tavošanā. No krāsnī sildīta, tāpēc 
cietākas konsistences biezpiena 
taisīts baltais siers, kuru glabāša
nai kaltēja. Pirms sviesta kulšanas 
krējumu iepriekš krāsnī sildīja, tā 
veicinot piena tauku atdalīšanos, 
bet glabāšanai sviestu krāsnī kau

sēja. Būtiska īpatnība bija arī auzu plašāka izmantošana uzturā. Latgales zemnieki vārīja 
auzu ķīseli, kas, tāpat kā austrumslāvu tautām, bija latgaliešu rituālais ēdiens kāzās, 
bērēs u. c. godos. Vasaras karstumā slāpes veldzēja ar ieskābētu auzu miltu dzērienu. 
Iecienīts bija kvass, ko gatavoja no rudzu maizes garozām, un auksts skābēts biešu vai 
biešu lapu virums batviņi. Visas minētās ēdienu un produktu gatavošanas īpatnības 
Latgalē bija raksturīgas arī kaimiņos dzīvojošām slāvu tautām, kas nepārprotami liecina 
par austrumu sakaru lomu to izveidē. Ietekmi no austrumiem sekmēja konfesionālā 
saikne: Austrumlatvija ietilpa Polijā valdošās katoļu, vēlāk arī Krievijas pareizticīgās 
un vecticībnieku baznīcu ietekmes sfērā ar šīm konfesijām atbilstošiem gavēņu u.c. 
reglamentiem.

Zināmas vietējas atšķirības ēdienā bija arī Latvijas rietumu, ziemeļu un dienvidu 
pusē: kurzemnieku uztura spilgts akcents bija skābputra un sklandu rauši, vidzemnieku 
neiztrūkstošais dzēriens bija rudzu miltu skābums, Zemgales zemnieki bija sevišķi 
iecie nījuši termiski apstrādātu miltu un rūgušpiena strebjamo – pūteli. Vietējo atšķirību 

79 Moora A. Über die volkstümliche Nahrung in der ostestnischen Grenzzone. Congressus Secundus Interna-
tionalis Fenno-Ugristarum, Helsinki 23.–28.08.1965., pars 2. Helsinki: Societas Fennougrica, 1968, S. 230.

25. att. Pods cepļa priekšā. Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag. Zīmuļu 
ciems, 1926 (LNVM neg. 5265)
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pamatā bija uztura ieradumiem raksturīgā noturība, tā sekmēja lokālo tradīciju izveidi. 
Taču liela loma bija arī ciešai ikdienas saskarei ar kaimiņu tautām. Tā, piemēram, vid
zemnieku rudzu miltu skābums jeb kultenis bija ierasts ikdienas dzēriens arī Igaunijas 
zemnieku vidū.80 

uztura tradīcijas laikmetu un varu maiņā 

Vienlaikus ar dzīves apstākļu un iztikas ieguves specifiku katras tautas ēdienos 
atainojas tās likteņgaitas. uzturs, būdams tautas kultūras daļa, nes sevī to vēsturisko 
notikumu pēdas, kuri ietekmējuši kultūras attīstības gaitu. Latvija bija eiropas rietumu 
un austrumu saskares joslā. Nelielajā latviešu apdzīvotajā zemē kopš senatnes sadūrās 
kaimiņu lielvalstu intereses, nemitīgi raisījās militāri konflikti un mainījās virsvaras. 
Svešām varām līdzi nāca to ieradumi. Tā gadsimtu ritējumā Latvijā atbalsojās dažādas 
eiropas kultūras ietekmes, to skaitā kulinārijas tendences. 19. gs. par Baltijas virtuvi ir 

80 Moora A. Eesti talurahva vanem toit, I osa, lk. 198–206. 

26. att. Saime pusdienās. Cēsu apr. Raunas pag. Mākoņi, 1928 (LNVM neg. 12052)
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rakstītas šādas rindas: “Vidzemes virtuves ražojumos atspoguļojas visa šīs zemes vēs
ture, proti, mūsu namamātes ir pārņēmušas visu vērtīgāko, ko vien ir spējusi piedāvāt 
katra šeit savulaik valdījušā kronētā kunga specifiskā virtuve [..]. Mainīgo virsvaru un 
starptautisko sakaru iespaidā mums ir laimējies kļūt par gastronomisku civilizāciju ar 
savu īpašu ēšanas kultūru, kāda var rasties vienīgi dažādu vēstures norišu un dzīvu 
satiksmes ceļu krustpunktā.”81 Autors ir baltvācu literāts un muižu pārvaldnieks. Viņa 
vērojumi attiecās uz muižu virtuvi. Taču ārējie strāvojumi nevarēja neietekmēt uztura 
attīstības gaitu Latvijā kopumā, skarot un mainot arī latviešu zemnieku virtuvi. 

Kultūras ārējie impulsi Baltijā arvien jūtamāki kļuva kopš viduslaikiem. Tie nāca 
no rietumiem – ar pakļaušanu krustnešu varai sākās vācu Livonijas laikmets Baltijā. 
Iekarotāji sev līdzi nesa vācu dzīvesveidu un ieradumus, to skaitā ēdienus. ordeņa un 
bīskapu pilīs valdīja vācu virtuve, galdus dzīrēm klāja pēc tālaika rietumos pieņem
tiem standartiem. Arī pilsētnieku – vācu tirgotāju un amatnieku mājās ēda tā, kā bija  
ierasts vidē, no kuras tie nāca. Veidojoties baltvācu muižnieku kārtai, rietumu virtuves 
ietekme kļuva vēl izteiktāka. eiropas kulinārija bija nozīmīga sastāvdaļa rietumu kultū
ras integrācijas procesā Baltijas tālaika sabiedrības augšējo slāņu dzīvesveidā. Būtiskas 
sekas bija turpmākiem politiskiem notikumiem. Kopš 16. gs. Latviju nepārtraukti plosīja 
spēcīgāko kaimiņu lielvalstu varas tīkojumi. Livonijas karš, poļuzviedru karš, Ziemeļu 
karš – Latvijas zemei pāri vēlās poļu, zviedru un krievu karapulki. Virsvaras pārstāvji 
apmetās iekarotajā teritorijā. Vācu izcelsmes muižniekiem piebiedrojās zviedru, poļu 
un krievu kungi. Tiem līdzi nāca viņu kulinārie ieradumi. Tā nebija nejaušība, ka Bal
tijā kungu virtuvē 18. gs. blakus vācu pavārgrāmatām sevišķi populārs bija zviedrietes 
Kristīnes Vargas vācu valodā pārtulkotais pamācību krājums.82 

Ilgu laiku ārējās ietekmes skāra tikai vācu muižnieku, garīdznieku un turīgo pil
sētnieku galdu. Iedzīvotāju pamatdaļā – latviešu zemnieku vidū turpināja pastāvēt no 
paaudzes uz paaudzi pārmantotie naturālajam saimniecības veidam raksturīgie ēdieni 
un to gatavošanas paņēmieni. Taču laika gaitā atbilstoši vispārējām kultūras attīstības 
likumsakarībām uztura kultūras elementi no sabiedrības virsējiem slāņiem izplatījās 
zemāk pa sociālo skalu – arī pie latviešu zemniekiem. Tie sāka atdarināt kungu mājās 
redzēto. To sekmēja zemnieku nodarbināšana muižu virtuvēs, kur viņiem bija iespēja 
mācīties jaunus ēdiena gatavošanas paņēmienus. Tā zemnieku mājās pakāpeniski sāka 
ienākt baltvācu virtuves elementi.

ārējo ietekmi veicināja vispārējā izglītības līmeņa celšanās. Starp kungu mājās 
lasītiem iespieddarbiem arvien biežāk parādījās pavārgrāmatas. Tās nāca no eiropas 
rietumu zemēm, pārsvarā Vācijas, un būtiski sekmēja rietumu virtuves lomu baltvācu 
muižās. 18. gs. beigās tika izdotas pirmās pavārgrāmatas arī latviešu valodā.83 Tās tāpat 
bija domātas vācu kungu vajadzībām. Pavārgrāmatu iespiešana latviešu valodā bija 
saistīta ar to, ka muižās par pavāriem un saimniecēm lielākoties bija nodarbināti lat
viešu zemnieki un zemnieces. Lai apmierinātu kungu prasības, bija nepieciešamas šiem 

81 Grosbergs o. Mežvalde. Vecās Vidzemes muiža gadu gaitās. Aizpute: Harro von Hirschheydt, 2005, 144.–
146. lpp. 

82 Warg C. Schwedisches Koch- und Hausshaltungs-Buch. Frankfurt; Leipzig, 1777. 
83 tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota. Rubene, 1795; Latviska pavāru grāmata muižas 

pavāriem par mācību visādus kungu ēdienus gārdi vārīt un sataisīt. Jelgava, 1796.
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pavāriem saprotamas pamācības.84 To nepārprotami rāda grāmatu saturs – sarežģītas, 
kungu galdam piemērotu ēdienu receptes, kas bija pārņemtas no vācu pavārgrāmatām. 
Tas uzsvērts arī 1796. gadā izdotās grāmatas nosaukumā “Latviska pavāru grāmata mui
žas pavāriem par mācību visādus kungu ēdienus gārdi vārīt un sataisīt”. Tomēr pirmās 
latviešu valodā iespiestās pavārgrāmatas nenovēršami sekmēja Rietumeiropas ēdienu 
ceļu no kungu virtuves arī latviešu uzturā. Zīmīgi, ka 19. gs. otrajā pusē izdotās pirmās 
pavārgrāmatas, kas jau bija adresētas latviešiem, visas bija kompilētas – atkārtoja 18. gs. 
latviešu izdevumu un 19. gs. vācu pavārgrāmatu receptes. Kungiem domātu pavār
grāmatu ietekmi uz latviešu virtuvi apstiprina arī kulinārijas terminoloģijas rietumu 
aizguvumu plašais slānis latviešu valodā. 

Laika gaitā pārņemtie ēdieni iesakņojās un tika adaptēti latviešu vidē. Mainoties 
paaudzēm, tos uztvēra kā raksturīgus Latvijai. Tāds sākums ir daudziem Latvijā ieras
tiem, pat par tradicionāliem uzskatītiem ēdieniem – cepešiem, karbonādēm, maltas 
gaļas kotletēm,85 frikadelēm, galertiem, salātiem utt. Spilgts piemērs ir deserta ēdieni, 
kas latviešu mājās izplatījās līdz ar cukuru. Baltvācu galdā populārais buberts, debes
manna86 un citi senākie saldie ēdieni laika gaitā tiek uztverti kā sevišķi raksturīgi lat
viešu virtuvei.  

Aizguvumi sevišķi aktivizējās tad, kad tiem radās labvēlīgi sociāli ekonomiskie 
priekšnoteikumi – līdz ar izeju no sastingušās naturālās saimniecības un attiecīgā dzī
vesveida. Tam pamatā bija pāreja uz jauno laiku industriālo saimniecības sistēmu, ko 
Latvija pārdzīvoja 18. gs. beigās un 19. gadsimtā. Tas bija radikālu pārvērtību laiks: 
zemnieku atbrīvošana no dzimts atkarības, zemes izpirkšana zemnieku īpašumā, 
lauksaimniecības, rūpniecības un tirdzniecības strauja attīstība, izglītības līmeņa 
celšanās. Pēc brīvlaišanas un 19. gs. 60. gadu reformām sāka veidoties turīgu latviešu 
slānis – zemes īpašnieki laukos, amatnieki un tirgotāji pilsētās. Būtiski mainījās tautas  
dzīvesveids, arī uzturs. Laikmetu maiņa izpaudās pirmām kārtām uztura resursu 
apjoma pieaugumā, ceļoties zemnieku darba ražībai. Palielinājās graudaugu krājumi. 
Lopkopības intensifikācija nodrošināja lielāku gaļas un piena produktu patēriņu. 
Līdz ar to mazinājās ēdiena sezonālie ierobežojumi. otra nozīmīgāka pārmaiņa bija 
jaunu produktu izplatīšanās sakaru attīstības procesā, un tas pakāpeniski mainīja tau
tas ēdiena garšu un struktūru. Tā 19. gs. pirmajā pusē uztura augu klāstu papildināja 
kartupeļi. Tie kļuva par nozīmīgāko uztura līdzekli blakus labībai. Paplašinājās kviešu 
sējumi, kviešu milti ienāca ikdienā. Arvien plašāk ieviesās dārzeņi – gurķi, salāti utt., 
zemnieku saimniecībās sākās augļu dārzu ierīkošana. Galdā ierasti kļuva dārzeņu salāti, 
dārza augļi un ogas. Ļoti nozīmīgs uztura papildinājums bija cukurs. Arvien iecienītāki 
kļuva saldinātie ēdieni. Izplatījās arī citi pirktie produkti – rīsi, garšvielas, tēja, kafija. 

84 Avīzes “Rigische Politische Zeitung” 1795. gada 11. numurā šajā sakarībā lasāms: “Lielākā kungu daļa Kurzemē 
un Vidzemē liek rūpēties par viņu galdu latviešu tautības pavāriem, kuri gan bieži vien ir apguvuši prasmi no 
vācu meistariem, bet ļoti reti spēj lasīt un saprast vācu grāmatas. [..] Te nu latviešu pavāram vai pavārei lieliski 
būtu vietā grāmata, kas sarakstīta viņu mātes valodā – viņiem saprotamā veidā, piepalīdzot viņu prātam un 
atmiņai.”

85 Piem., nosaukumi karbonāde un kotlete ir franču izcelsmes: carbonnade – uz oglēm cepta gaļa (no latīņu carbo 
‘ogle’); cotelette (cote ‘riba’).

86 darināts pēc vācu nosaukuma Himmelspeise (debesēdiens).
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Būtiskas pārmaiņas skāra virtuves pavardu un inventāru: 19. gs. otrajā pusē Latvijas 
laukos izplatījās plītis ar cepeškrāsnīm, pirktie virtuves piederumi – dažāda veida ce
pamie trauki, gaļas maļamās mašīnas u.c. Līdz ar to ēdiena gatavošanas iespējas kļuva 
daudzveidīgākas, plašāk izplatījās uz plīts un cepeškrāsnī cepti ēdieni utt. Vispārējā 
izglītības līmeņa celšanās skāra arī mājturību – sāka darboties mājturības skolas un 
kursi, latviešu avīzēs un kalendāros arvien biežāk tika publicētas kulinārijas pamācī
bas saimniecēm un ēdienu receptes, tika iespiestas pavārgrāmatas. Latviešu virtuves 
pārmaiņu nenovēršama iezīme bija tā, ka pārņēma redzēto pie kungiem. Te nozīme 
bija psiholoģiskajam faktoram. Atdarinot augstāku slāņu dzīvesveidu, notika sava veida 
sociāla pašapliecināšanās jaunajos apstākļos.

Noslēgumam

Kā rāda ieskats latviešu tradicionālā uztura vēsturē, tas ir veidojies sarežģītā vēstu
res procesā. Latviešu virtuvē ir saplūdusi pārmantotā senā tautas prasme un aizgūtais 
no Rietumeiropas, kas ienāca caur baltvācu virtuvi. daudzu gadsimtu gaitā Latvijas 
virtuve bija ieguvusi un stabili saglabāja savdabīgos vaibstus, kādus tai piešķīra vietējā 
vide un dzīves apstākļi. Savukārt laika ritējumā aizgūtais slānis integrējās arvien dziļāk, 
līdz lielu daļu pārņemto ēdienu sāka uzskatīt par vietējiem – latviešu. Izveidojās uztura 
kultūra, kurā organiski savienojās divi slāņi – pārmantotais un aizgūtais. šodien mēs 
pieņemam šo uztura kultūru par tradicionālu kopumā. un pamatoti – tā ir raksturīga 
Latvijai mūsdienās neatkarīgi no tā, no kurienes un kā ir ienācis viens vai otrs ēdiens, 
jo vēstures veidotā latviešu virtuve ir tikpat daudzslāņaina un sarežģīta, kāda ir mūsu 
zemes vēsture. Tā ir spilgts akcents latviešu nacionālās kultūras kopainā un etniskās 
identitātes apziņā. 
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Lilita Vanaga

LATVIJAS NoVAdI – KuLTŪRAS MANToJuMā 
uN MŪSdIeNāS

“Novads” pieder pie vēsturiski izplatītiem un mūsdienās lietotiem teritoriāliem terminiem ar daudz
veidīgu saturu. Laika gaitā šī termina izmantošanā veidojusies raiba aina ar telpiskumu saistītās 
zinātnēs, humanitārajā, sociālajā un ekonomiskajā terminoloģijā, arī situatīvā, sadzīviskā izpratnē 
un praksē. “Katram Latvijas novadam ir atšķirīgs kultūras mantojums” ir plaši iesakņojies pamatots 
apgalvojums. Rakstā aplūkotas novada satura dažādās mainīgās nozīmes saistībā ar Latvijas kultūr
vēsturisko reģionu savdabību.

The term novads, or county, has been used historically as well as today in many different contexts. 
over time use of this term has been variously and colourfully employed to denote territory in all 
scientific disciplines related to geography, being part of the vocabulary of the humanities, social 
science and economics, as well as in every day speech and use. The assertion that “each region of 
Latvia has its own distinct cultural heritage” has come to be widely accepted as wellfounded. This 
article presents various meanings of this term, as well as how these have changed over time, as 
related to distinct features of the historical cultural regions of Latvia.

Atslēgvārdi: novads, vēsturiski etnogrāfiskais apgabals, kultūrvēsturiskais reģions, lauku tradicionālā 
kultūra. 

Keywords: novads (county), historical ethnographic and cultural regions, traditional regional  
culture.

Mainīgais novads

Kas bija latviešu tautasdziesmās bieži minētais novads, novadiņš, jau kopš 19. gad
simta otrās puses un 20. gadsimta sākuma apsvēruši vairāki latviešu senākās vēstures 
pētnieki: Augusts Bīlenšteins, Jānis Krodznieks, Matīss Siliņš, Fricis Roziņš, Roberts 
Klaustiņš u.c. Baltvācu pētnieks A. Bīlenšteins 1892. gadā publicēja savam laikam pie
ejamos avotos pamatoto Latvijas teritorijas seno novadu un to iespējamo robežu karto
grāfisko skatījumu.1 Novada jēdzienu pēc latviešu tautasdziesmām, dažādiem vēstures 
avotiem analizējuši vēsturnieki Arveds švābe, Indriķis šterns, Teodors Zeids, etnogrāfs 
Saulvedis Cimermanis. 

1 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892.
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daži novada senākā satura skaidrojumi: 1) Novads – no nõvest jeb nospraust, nozī
mējis kāda noteikta zemes gabala robežas (A. Bīlenšteins2); 2) Novads – zemes gabals, 
kas kādam ierādīts lietošanai un kuru tas var uzskatīt par savu īpašumu. Senais novads 
noteikti bijis norobežots (A. švābe3). Latviešu folklorā minēts arī tēva novads – vienas 
saimes kopzeme, būtībā – zemnieka mājas, kas līdz mūsdienām asociējas ar tautas
dziesmu “Mazs bij tēva novadiņš, bet diženi turējās”; bāliņu novads – vienas dzimtas 
teritorija; tautu novads – svešas dzimtas teritorija (izprecinātu meitu aizved “pār deviņi 
novadiņi”); ciema novads – ciema zemes kopīpašums, kas bijis ļoti būtisks ciemam kā 
saimnieciskās dzīves centram vēl arī 13. gadsimtā.4 Taču iespējams, ka ciema novada 
pirmsākumi varēja iesniegties pat 2. g. t. pr. Kr., kad Latvijas teritorijā sāka attīstīties 
zemkopība.5 Pils novads vai karadraudžu novads – no 1. g. t. pr. Kr. baltu cilšu nocie
tināto apmetņu – pilskalnu un tur celto piļu pārvaldītā teritorija, pie kuras piederēja 
ciemi. I. šterns ir aplēsis aptuvenu Latvijas teritorijas pilsnovadu skaitu 12./13. gadsimta 
mijā krusta karu sākumā: pieņemot, ka no vismaz 460 reģistrētiem pilskalniem šajā 
laikā bijusi apdzīvota kaut puse, tad varēja būt ap 230 pilsnovadu jeb kara draudžu.6 

2 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert, S. 295. 

3 švābe A. Latvju kultūras vēsture, 1. sēj. Sabiedriskā kultūra. I daļa. dzimts satversme. Rīga: Kultūras Balss, 
1921, 130. lpp.

4 šterns I. Latvijas vēsture 1180–1290. Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 618. lpp.
5 Cimermanis S. Administratīvi teritoriālā reforma un dažas kultūrvēsturiskās tradīcijas. Pašvaldību reforma – 

lielu pārmaiņu laiks. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pašvaldību lietu pārvalde, 
Pašvaldību teritoriālās reformas sekretariāts, 1998, 10. lpp.

6 šterns I. Latvijas vēsture 1180–1290. Krustakari, 90. lpp.

1. att. Sēlija. 
Veclašu muiža, 1866 
(mūsdienās: Ilūkstes 
novads, eglaines 
pagasts) (Staven
hagen V. S. Album 
Baltischer Ansichten. 
Kurland. Mitau: 
Im Selbstverlag des 
Herausgebers, 1866) 
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Pēc krustnešu iebrukuma, kad Latvijas teritorijā pakāpeniski tika uzbūvētas vācu 
feodāļu mūra pilis, vēlāk – muižas un mācītāju muižas, šo centru zemes īpašumu ap
zīmēšanai latviešu runā saglabājies ierastais apzīmējums novads, vienīgi pievienojot 
valdošo slāņu pārstāvju – svešzemnieku, pārsvarā vāciešu – sociālo statusu apzīmējošo 
vārdu, vai tas būtu pilskunga novads, kunga novads, muižas novads, mācītāja novads. 
Livonijas periodā (13.–16. gs.) pastāvēja Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapa piļu 
novadi. Viduslaiku dokumentos minēti dažādi muižu un pilsētu novadi – lauku novads, 
mežu novads, zemniekiem svarīgais kopnovads – kopganības, pļavas un meži. Livonijas 
sākumlaika lēņu novadi pakāpeniski pārvērtās par muižām, bet dažādu tautību novad-
nieki 7 par muižniekiem. 

Līdz ar muižu saimniecību attīstību muižas novads jeb kunga novads vispirms 
varēja nozīmēt tikai muižas zemi, bet dzimtbūšanas gadsimtos sāka nozīmēt jau visa 
pagasta zemi. Muižas novadā ietilpa muiža un tai piederošās zemnieku sētas. Citam 
feodālim piederīgais novads saukts par pārnovadu. dzimtbūšanas sākotnējā pakāpē 
1495. gadā pirmoreiz minēta arī t.s. novada saistība vai novada būšana,8 kas nozīmēja, 
ka zemniekam bez dzimtkunga atļaujas bija aizliegts atstāt muižas novadu. Vēl viena 
novada kā noteiktas platības apzīmējuma izmantošana no 17. gs. līdz 19. gs. vidum 
(Latgalē līdz 19. gs. otrajai pusei) saistījās ar t.s. riežu sistēmu. Riežu novadi vai riežu 

7 Novadnieks – vasaļa/lēņa vīra latviskais nosaukums, kam Vidzemē atbilda vāciskais leimanis. 20. gs. 
sākumā šādam skaidrojumam par apliecinājumu kalpoja arī bij. kuršu ķoniņu brīvciemi Kurzemē, 
jo “ķoniņi vēl šo baltu dienu dēvējas par novadniekiem”. – Siliņš M. Senatnes arājs. Rīgas Avīze, 1902,  
15. aug.

8 Zeids T. Novada saistība. Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1968, 644. lpp.

2. att. Vidzeme. 
Turaidas pag. 
Vieši (Latviešu 
tautas māksla. 
Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1961, 
65. lpp.) 
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gabali piederēja muižām, taču tos apstrādāt un novākt ražu kā akorddarbu uzdeva zem
nieku saimniecībām.9 

Tā kā tautasdziesmu novads lielākoties minēts Kurzemē pierakstītajās dziesmās, 
jau 1902. gadā M. Siliņš10 un vēlāk arī A. švābe pieņēma, ka novads ir kurzemnie
cisks (kursisks) apzīmējums feodālo lēņu sistēmai. Vēl 19. gadsimtā Kurzemē par 
novadu saukuši to pašu, ko Vidzemē par pagastu, zemi, tiesu, valsti.11 Tas neradīja 
pārpratumus, jo samērā daudzu pagastu platība tālaika Latvijā atbilda attiecīgas muižas 
platībai. Pagastu vienādošana ar novadiem sadzīviski izrādījusies visai noturīga līdz pat 
mūsdienām.

20. gadsimtā novadpētnieciska u.c. rakstura publikācijās novads dažkārt tika meta
foriski pārnests arī uz lielākām teritoriālām vienībām – draudzēm12 (sevišķi Vidzemē), 
arī apriņķiem.13 Pakāpeniski novads kopā ar kādu vietas nosaukumu kļuva arī par kādas 
atsevišķas parādības izplatības raksturotāju. Par noturīgu tradīciju līdz pat mūsdienām 
kļuva 18.–19. gs. latviešu goda apģērba kā viena no galvenajiem vai pat galvenā vietējās  

  9 Vēl citas novada un novadnieka lietojuma nozīmes sk.: Mülenbachs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, pa
pildinājis, turpinājis J. endzelīns, 2. sēj. Rīga: Kultūras fonds, 1925–1927, 881. lpp.; endzelīns J., Hauzenberga e. 
Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai, 2. sēj. Rīga: Grāmatu apgāds, 1946, 104. lpp.

10 Siliņš M. Senatnes novadnieks. Rīgas Avīze, 1902, 6. aug.; Novadnieka pārvēršanās par muižnieku. Rīgas Avīze, 
1902, 10. aug. 

11 švābe A. Straumes un avoti, I. Rīga: A. Gulbis, 1938, 138. lpp.
12 Melnalksnis A. Mazsalaca. Rīga: Valstspapīru spiestuve, [1926] (Latvijas novadi, 3).
13 talsu novads: enciklopēdisks rakstu krājums: [5 grāmatās]. [Rīga]: Talsu un Tukuma studentu biedrība, 

1935–1937. 

3. att. Kurzeme. 
dižgaiļu klēts 
durvis, 18. gs. 
beigas. Kuldīgas 
novads, Turlavas 
pagasts. 
Lilitas Vanagas 
foto 2005. gadā
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tradicionālās (tautiskās) identitātes simbola izmantošana, kopš 20. gs. 20.–30. gadiem 
pēc šīs pazīmes sākot kartēt Latvijas etnogrāfiskos novadus.14 

Novads (ne tikai Kurzemē) 20. gadsimtā turpināja iesakņoties kā kultūrvēsturiskas 
teritorijas apzīmējums. Tā kļuva par piekoptu praksi – kādas teritorijas homogenizēt 
no noteikta skatpunkta, apzināti vai nejauši piešķirot atsevišķai vietējai parādībai vai 
materiālās kultūras elementam (piemēram, Lielvārdes jostai) zināmu simbolismu. 
20. gadsimtā termins novads lietots visdažādākajos kontekstos, ja nav runa par skaidri 
definētu teritoriju ar juridiskām robežām – kā sinonīms kādam centram (pilsēta, pa
gasts), arī atsevišķas kultūrzīmes ar plašāku atpazīstamību izplatībai. Pievienojot kādam 
ģeogrāfiskam nosaukumam (Piebalga, Stāmeriena, Balvi, Zemgale u.c.) vārdiņu novads, 
nebija pienākums ievērot striktas robežas. Novads kā asociatīvi plašāka un brīvāk inter
pretējama telpa par pagastu, kas 19. un 20. gs. latviešu uztverē bija juridiska teritorija, 
ļāva šo apzīmējumu neierobežoti lietot. 

Nozīmju lielā dažādība apliecina, ka tautas izpratnē un valodā novads aptvēra 
dažāda lieluma teritorijas, un šis apzīmējums variējās dažādās nozīmēs. Taču līdz 
20. gs. 90. gadiem novads gandrīz netika lietots, apzīmējot Vidzemi, Kurzemi, Latgali 
utt. Jaunlatvietis Atis Kronvalds un citi 19. gs. otrās puses – 20. gs. pirmās puses autori 

14 Niedre J. Sievietes apģērbs Latvijas atsevišķos novados. Rīga: Valters un Rapa, 1931; Kivicka e., Karnups A. 
Novadu tērpi: 15 burtnīcās, ilustrējis e. dzenis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības kamera, [1938]; Latvju 
raksti: tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā utt. pēc materiāliem valsts un privātos krājumos, 
1.–3. sēj. Rīga: Valstspapīru spiestuve, [1924–1931]; Novadu tērpi: Veltīts Padomju Latvijas Dziesmu svētkiem. 
1. Rīga. Rīga: Republikāniskais tautas mākslas nams, [1949]; u.c.

4. att. Vidzeme. 
dvīņu klēts 
Rūdolfa Blaumaņa 
memoriālajā 
muzejā. ērgļu 
novads, Braki.  
Lilitas Vanagas 
foto 2008. gadā 
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lielāku kultūrvēsturisko teritoriju apzīmēšanai parasti lietoja vārdu apgabals. Laik
posmā pēc otrā pasaules kara līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai (t.s. padomju varas 
periodā) termins novads izmantots, apzīmējot 1) teritoriju ar vienādām etnogrāfiskām 
īpatnībām vai arī kādas teritorijas centru un tā apkārtni; 2) lielas administratīvi terito
riālas vienības (krievu val. – край) bij. Padomju Savienības lielākajā republikā Krievijas 
PFSR;15 arī kādas cilvēka darbības nozari, jomu.16 Pēc Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas līdz ar skolu mācību grāmatu satura nomaiņu, īpaši Latvijas vēsturē un 
ģeogrāfijā, arvien vairāk publiskajā telpā ieviesās termina novads sasaiste ar Latvijas 
lielajām daļām (piemēram, Vidzemes novads, Kurzemes novads u.c.). Termina novads  
jauna un svarīga nozīme pievienojās 1998. gadā līdz ar Latvijas Republikas Saeimā pie
ņemto Administratīvi teritoriālās reformas likumu,17 kura I nodaļas 2. pants noteica, ka 
novads “ir administratīva teritorija, kura izveidota, apvienojoties pagastiem, pilsētām 
vai pagastiem un pilsētām, un kurā ir viena vietējā pašvaldība”. Ilgajā un komplicētajā 
šīs reformas apspriešanas, plānošanas un realizācijas gaitā jauno, apvienoto pašvaldību 
nosaukums novads daudzu citu priekšlikumu starpā atzīts kā latviešiem emocionāli 
tuvs un labskanīgs, piedevām jau iepriekšminētie daudzveidīgie novada satura skaidro
jumi pieņemti kā attiecināmi galvenokārt uz jau vēsturiski izzudušām parādībām, kas 
nevarētu traucēt jaunas nozīmes piešķiršanu novada vārdam.18 

Kas tādā gadījumā ir Kurzeme? Kas Latgale? daudzi ir mācījušies, ka Latvijā ir 
vismaz četri vai pieci novadi...

Par Latvijas reģionālo dalījumu

Jāatzīmē, ka šajā rakstā Latvijas teritorijas lielāku daļu (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, 
Augšzeme/Sēlija, Zemgale) apzīmēšanai tiks lietots latviešu valodā arvien izplatītā
kais svešvārds reģions, lai plašākas teritorijas Latvijā nejauktu ar mazākiem apvidiem 
un mūsdienu administratīvi teritoriālām vienībām (novadiem). Latvijas Republikā 
2006. gadā izstrādātajās valsts kultūrpolitikas vadlīnijās pieci kultūrvēsturiskie reģioni 
definēti kā vēsturiski veidojušās teritorijas, ko no citām atšķir savdabīga kultūras iden
titāte, kas izpaužas konkrētajai teritorijai raksturīgā unikālā kultūras mantojumā un va
lodas īpatnībās.19 Kultūrvēsturiskā mantojuma tradicionālo vērtību pamatā kopš 19. gs. 
otrās puses latviešu autori pārsvarā ir likuši “zemnieku kultūru” un laukiem raksturīgo 
dzīvesveidu. 

Lai iespējami pamatoti izprastu kultūrvēsturisko reģionu veidošanos un pastā
vēšanu, ideālā variantā jāpēta viss kopums, ko nosaka termina reģions plašāka defi
nīcija: 1) valsts rajons, apvidus, kuram piemīt dabiskas, vēsturiskas, ekonomiskas un 

15 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1968, 645. lpp.
16 Latviešu literārās valodas vārdnīca, 5. sēj. Rīga: Zinātne, 1984, 735. lpp.
17 Administratīvi teritoriālās reformas likums. 13.11.1998. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=51528/ 

(skatīts 09.11.2012.).
18 Cimermanis S. Administratīvi teritoriālā reforma un dažas kultūrvēsturiskās tradīcijas, 10. lpp.
19 Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. gadam. Nacionāla valsts. Ilgtermiņa politikas pamatnostādnes. 

Pieejams: http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/vadlinijas.html (skatīts 12.06.2012.).
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ģeogrāfiskas īpatnības, kas bieži ir saistītas ar iedzīvotāju nacionālā sastāva īpatnībām;  
2) bakus esošu valstu grupa, kam ir daudz kopīgu īpašību (valoda, kultūra u. c.), piemē
ram, Skandināvijas valstu reģions.20 Humanitārajās un sociālajās zinātnēs, arī politikas 
praksē21 reģions lielā mērā tiek skatīts kā ģeogrāfiski diferencēts, arī sociālās, ekono
miskās un kultūras saiknēs balstīts organizējošs starpposms starp vietējo un nacionālo 
līmeni (kad tāds vēsturiski radās). 

Reģiona vai apgabala jēdzienu izmanto dažādu dabas, etnisku, vēsturisku, saim
niecisku, sociālu kultūras kopību telpiskai apzīmēšanai, kas var pārsniegt vai neatbilst 
politiski administratīvām robežām. Lielākas uzmanības pievēršana valstu iekšējai 
reģionālajai specifikai/dalījumam eiropā ir salīdzinoši jauna parādība.22 Par Latvijas 
teritorijas uzsvērtāku “reģionalizāciju”, dažādos izdevumos aprakstot atsevišķas tās 
daļas, var runāt kopš 18. gs. beigām/19. gadsimta, kad parādījās ne vairs atsevišķu ceļo
tāju apraksti, bet plašāki ģeogrāfu, administratīvo darbinieku (pārsvarā cittautiešu) u.c.  

20 Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2000, 428. lpp.; LZA Terminoloģijas komisija. Akadēmiskā 
terminu datu bāze. Pieejama: http://termini.lza.lv (skatīts 24.04.2012.).

21 An Historical Geography of Europe. ed. by R. A. Butlin, A. dodgshon. oxford: Clarendon Press, 1998; Region 
und Identifikation. Hg. von H. W. Woller sheim, S. Tzschaschel, M. Middell. Leipzig: Leipziger universitäts
verlag, 1998; Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts. Hg. von P. Ther, H. Sundhaussen. Marburg: Verlag HerderInstitut, 2003; Dažādā Latvija: 
pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2005; u.c. 

22 Regional Identities in North-East England, 1300–2000. ed. by A. Green, A. J. Pollard. Woodbridge: Boydell 
Press, 2007, p. 4 (Regions and Regionalism in History, 9).

5. att. Zemgale. dzīvojamā māja Sīpeles pag. Vecķempjos, celta 18. gs. otrajā pusē 
(eMK, e 6, 853)
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veidotie darbi par Kurzemes, Vidzemes, Viteb
skas guberņām,23 t.sk. ar ziņām par pamatiedzī
votājiem latviešiem, veidojās pētnieciska rakstura 
organizācijas (piemēram, Kurzemes Literatūras 
un mākslas biedrība 1815. gadā un citas). šis 
intereses pieaugums saistījās ar apgaismības strā
vojumiem 18. gs.–19. gs. pirmajā pusē, modernās 
zinātnes pirmsākumiem, arī centrālās pārvaldes 
prasībām. 

Kādā mērā tik dažādā 19. gadsimta latvieši 
uztvēra mūsdienās jau ierasto reģionālismu? 
Viens no sarežģītiem jautājumiem saistās ne tikai 
ar reģionālās identitātes (līdz mūsdienām24) vēs
turisko dziļumu laikā, bet arī senāko laikposmu 
lielāku vai mazāku apvidu iedzīvotāju piederības 
izpratni/sajūtu ne tikai latviešiem kā tautai, bet 
arī lielākai vai mazākai teritorijai, kas sniegtos 
tālāk par savu ciemu, pagastu, draudzi. Pirmajā 
latviešu laikrakstā “Latviešu Avīzes” (1822–1915; 
sāka iznākt Jelgavā, tolaik Kurzemes guberņa) 
publicēta vēstule ar ieteikumu rakstīt visai lat
viešu tautai kā Kurzemē, tā Vidzemē: “Līdz šim 
Kurzeme un Vidzeme bija tā kā atšķirtas; mēs no 
jums daudz ne dzirdējām, jūs maz no mums zi
nājāt, un tomēr Kurzeme un Vidzeme ir turamas 
par māsām; vienas cilts un vienas tautas bērni 
esam, vienu un to pašu valodu runājam. [..] īpaši 
mēs, kas uz daugavu dzīvojam, varam atsaukties 
uz Kurzemes brāļiem.”25 Tālaika latgalieši vēl šajā 
vienā tautā netika pieminēti. Vēl bija jāpaiet gadu 

desmitiem, lai iesakņotos plašāka piederības apziņa ne tikai reģionam (Kurzemei, Vid
zemei), bet arī latviešiem, nevis “arājiem”.26

19. gadsimta otrajā pusē sākās jaunās latviešu inteliģences (sākumposmā – jaun
latviešu) folkloras/etnogrāfijas avotu masveida uzkrājumu veidošana – kā mēģinājumi 
atrast un atmodināt latviešu “aizmirsto” identitāti. Tāpat kā citur eiropā, galvenā uz
manība tika pievērsta zemnieku tradicionālajai kultūrai, latviešu kā “zemnieku tautas” 
(ne vairs sociālas kārtas) pašapziņu veidojošu un stiprinošu vērtību atklāšanai. Pašās 

23 derschau e. G. v., Keyserling P. e. v. Beschreibung der Provinz Kurland. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 
1805; Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами Генеральнаго штаба: 
[т. 13] Курляндская губерния. Сост. А. Орановский. СанктПетербург: Тип. депaрт. Генер. штаба, 1862; 
[т. 14] Лифляндская губерния. Сост. Ф. Веймарн. СанктПетербург: Гл. упр. Генер. штаба, 1864; u.c.

24 Sk. rakstu kopu “Reģionālās identitātes jautājumi” – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5, 2005.
25 Iesūtīts no Vidzemes. Latviešu Avīzes, 1822, 22. jūn. 
26 Vanaga L. K. F. Vatsons – Kurzemei un latviešiem. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 202., 204. lpp.

6. att. Latgale. daugavpils apkārtnes latvieši 
(Manteuffel G. Polnisch-Livland. Riga: A. Kymmel, 
1869)
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19. gadsimta beigās – 1896. gadā X Vis
krievijas arheoloģiskā kongresa laikā 
Rīgas Latviešu biedrības sarīkotā Latviešu 
etnogrāfiskā izstāde bija latviešu sabied
risko darbinieku uzsākto etnogrāfisko 
pētījumu apkopojums un pirmais lielā
kais savas tautas kultūru reprezentējošais 
pasākums. Izstādē pēc etnogrāfa Mikus 
Skrūzīša ieceres bija uzbūvētas pirmās, 
tomēr vēl tikai toreizējo Vidzemes un 
Kurzemes guberņu latviešu dzīvesveidu 
raksturojošās senceltnes. Gan vēsturiskā, 
gan daļēji arī mūsdienu situācijā Latvijas 
teritorijas iedalījuma oficiālā atpazīšanā 
noteicošais parasti ir bijis politiski admi
nistratīvais, tātad – varas faktors.

Politiski noteiktie reģioni kā sava 
vēsturiskā laika attiecīgā likumdevēja 
(valsts) jurisdikcijas areāls, tāpat kā citās 
valstīs, arī Latvijā savās robežās nav bijuši 
pastāvīgi. Atkarībā no konkrēta likum
devēja darbības ilguma tie varēja oficiāli 
pastāvēt, “nozust” un pat atdzimt no jauna 
(Zemgale). Latvijas reģionālais dalījums 
un atšķirību veidošanās lielā mērā saistās 
ar vēsturiskiem politiskiem procesiem, 
īpaši ar tādām lūzuma situācijām kā kari 
un tiem sekojošās dažādu Latvijas daļu 
valstiskās un administratīvās pakļautības 
maiņas. Kopš 12./13. gs. mijas Latvijas 
teritorija dažādu karu rezultātā ir svešzemju varu administratīvi politiski dalīta.27 Viena 
no būtiskākajām politiskajām pārdalēm, kas ietekmējusi Latvijas kultūrvēsturisko re
ģionu ilgstošu nošķirtību: 1629. gada Altmarkas pamiers, kura rezultātā seno latgaļu 
pēcteči tika sadalīti starp protestantisko Zviedriju un katolisko PolijuLietuvu “zviedru 
Vidzemē” un “poļu Vidzemē” (uz austrumiem no Aiviekstes). Tuvāk mūsdienām pastā
vējušie galvenie politiski administratīvi veidotie reģioni Kurzeme, Vidzeme un Latgale 
(līdz 20. gs. sākumam saukta par Inflantiju28) nostabilizējās 17.–18. gadsimtā.

Kopš 18. gs. beigām līdz Latvijas Republikas nodibināšanai 1918. gadā admi
nistratīvi teritoriālais dalījums trīs cariskās Krievijas guberņās – Kurzemes guberņa, 

27 Latvijas zemju robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999; Latvijas 
vēstures atlants [kartogrāfiskais materiāls: no senajiem laikiem līdz mūsdienām]: eksperimentāls mācību 
līdzeklis. Rīga: Jāņa sēta, 2011.

28 Inflantija – Inflanty (poļu val.), pārveidots no Livland (vācu val., Livonija, Vidzeme) – Pārdaugavas hercogistes 
daļa, kas pēc Altmarkas pamiera palika PolijaiLietuvai (poļu Vidzeme). 

7. att. Kurzeme. Tērpi Rucavā un Nīcā 19. gs. vidū. 
Zīmējis Mikus Skrūzītis (Austrums, Nr. 9, 1892)
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8. att. Latgales sēta 20. gs. 30. gados. Valdemāra upīša foto

9. att. Kurzeme. dzīvojamā māja, Liepājas apr. Peses (eMK, e 6, 1964)

Vidzemes guberņas latviešu daļa un trīs latviešu apriņķi Vitebskas guberņas sa
stāvā – pamatlīnijās mainījās maz. Ilgstoši – ap 300 gadu (ja pieskaita arī Kurzemes 
un Zemgales hercogistes posmu no 1562. līdz 1795. gadam) pastāvējušās adminis
tratīvi politiskās robežas latviešu un lībiešu (Latvijas ziemeļdaļā) apdzīvotajā terito
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rijā ietekmēja tautas dzīvesveida un materiālās kultūras variantu izplatības robežas, 
kavēja vienotākas kultūras telpas veidošanos, pat veicināja atšķirību padziļināšanos. 
Būtiskākie no reģionālās atšķirības veidojošiem ilgstošiem virzieniem atkarībā no 
dominējošās administratīvās un ekonomiskās varas nesējiem bija Kurzemes un 
Vidzemes ciešāka saistība ar rietumnieciskākiem administratīvajiem, saimniecis
kajiem, kultūras dzīves principiem, savukārt Latgales un Augšzemes austrumdaļas 
pakļaušana Polijas, vēlāk Krievijas administratīvajām, saimnieciskajām un kultūras  
ietekmēm. 

Administratīvo robežu ilgā nemainība 1) varēja sekmēt ilgstošu stabilitāti, kad 
zināmos “spēles noteikumos” saglabājās un tālākattīstījās agrāku laikposmu latviešu 
tradicionālās materiālās un garīgās kultūras elementi; 2) varēja traucēt progresīvāku 
parādību izplatīšanos no saimnieciski attīstītākām teritorijām uz atpalikušākām;  
3) varēja izmainīt, piemēram, tādu svarīgu jomu kā apdzīvoto vietu sistēma, ko regulēja 
dažādu valstu centrālo pārvaldes orgānu izdotie likumi un priekšraksti (tas gan notika 
arī 20. gadsimtā). šie regulējumi būtu jāņem vērā, pirms reģionālās/novadu atšķirī
bas, piemēram, lauku apbūvē saistīt ar pašu pamatiedzīvotāju senākām tradīcijām vai 
vēlmēm (ciemi, viensētas, sādžas Latgalē, to izveidošanās un dalīšana; padomju varas 
perioda akcija “no viensētām uz ciematiem” u.c.); 4) varēja kalpot kā pievilkšanas spēks 
pārvietoties uz labvēlīgākām dzīvesvietām citā “valdījumā” (zemnieku migrācija uz 
Rīgu un tās apkārtni, dažādos virzienos starp vēsturiskajiem reģioniem – zemnieki – 
bēgļi, zemes un peļņas meklējumi u.c.). Lielā dažādība apmetņu veidos, materiālās 
kultūras, pat konfesionālās piederības maiņā vai nostiprinājumā var būt skaidrojama 

10. att. Latgale. Ainava daugavas piekrastē ar strīpsējumiem. 20. gs. 30. gadi.  
Valdemāra upīša foto
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11. att. Latvijas Republikas administratīvie apgabali (Skujenieks M. Latvijas statistikas atlass. 
Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938, 1.a lapa)
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11. att. Latvijas Republikas administratīvie apgabali (Skujenieks M. Latvijas statistikas atlass. 
Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938, 1.a lapa)

arī ar A. švābes jau 1921. gadā publicēto atziņu: 
“..dažādība bij savukārt tikai ārēja izteiksme tiem 
iekšējās pārveidošanas procesiem, kuri no etniski 
dažādām dzimtīm un ciltīm radīja latviešu tautu 
viņas tagadējās nacionālās robežās, un tiem svešiem 
veidotāju spēkiem, kuriem šī tautas masa bij padota 
tiesiski un politiski gadu simteņus no vietas. Vēl 
vairāk. Padota arī viņu saimnieciskiem eksperi 
mentiem.”29 

20. gadsimtā Latvijas politiski noteikto reģionu 
skaits mainījās. Latvijas Republikas pamatlikuma – 
1922. gadā pieņemtās Satversmes 3. pantā rakstīts: 
“Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos no
teiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme 
un Zemgale.” Trīs zvaigznes Brīvības piemineklī: 
Kurzeme (kopā ar Zemgali un Augšzemi), Vidzeme 
un Latgale vēl bija iepriekšējo gadsimtu politiskās 
varas teritoriālā dalījuma atskaņas. Pat līdz mūsdie
nām šie ir trīs spēcīgākie vēsturisko reģionu tēli, ko 
visbiežāk atpazīst arī citu Latvijas daļu iedzīvotāji 
(īpaši vecākajā paaudzē). Latvijas pirmās brīvvalsts 
laikā teritorija bija sadalīta jau piecos administra
tīvos apgabalos, no Kurzemes atdalot Zemgali un 
galvaspilsētu Rīgu. Pēc otrā pasaules kara padomju 
sistēmas laikā iepriekšējais administratīvais ieda
lījums tika noārdīts, ātri izveidots jauns atbilstoši 
vispārējai PSRS sistēmai, daudzkārt pielāgots un  
mainīts.30

Kultūrvēsturiskie reģioni. Savdabīgie novadi 

Cik lielā mērā politiski veidotie un pastāvējušie 
Latvijas reģioni ir atbilduši tām Latvijas daļām, kas 
latviešu valodā publicētajā zinātniskajā literatūrā 
visbiežāk apzīmētas ar vārdkopu “vēsturiski etnogrā
fiskie apgabali”: Augšzeme/Sēlija, Kurzeme, Latgale, 
Vidzeme, Zemgale? Ja administratīvi būtu pastāvējis 
Augšzemes/Sēlijas reģions, varētu teikt, ka galvenajās 
pamatlīnijās pēdējos gadsimtos ir atbilduši. Plašāko 

29 švābe A. Latvju kultūras vēsture, 131. lpp. 
30 Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums: vēstu-

riskās uzziņas un pārvaldes iestāžu arhīvu fondu rādītājs (1940–
1941, 1944–1990): zinātniska arhīvu rokasgrāmata. Rīga: Latvijas 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 1997.
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pamatojumu Latvijas un Lietuvas 19. gadsimtā pastāvējušo vēsturiski etnogrāfisko ap
gabalu iedalījumam snieguši etnogrāfi Saulvedis Cimermanis un Vitalis Morkūns.31 

dažas 19. gs. vēsturiski etnogrāfisko apgabalu pamatiezīmes: 1) iedzīvotāju et
niskais sastāvs; 2) valoda, tās dialekti un izloksnes; 3) saimnieciskās darbības virzieni 
un nozares; 4) materiālās kultūras objektu tipi, varianti, to izplatība; 5) garīgās kul
tūras parādības, to tipi un varianti, izplatība; 6) iedzīvotāju konfesionālā piederība.32 
Vēsturiski etnogrāfiskie apgabali (turpmāk – kultūrvēsturiskie reģioni) ar pārejas 
joslām starp tiem, kas noteikti pēc arheologu atradumiem 10.–13. gs. apmetnēs un 
kapulaukos, 19.–20. gs. masveida etnogrāfiskām ziņām un latviešu valodas dialek
tiem, ir veidojušies, pastāvējuši un attīstījušies ilgstoši un nepārtraukti. To savdabību 
pastāvēšanu vismaz kopš 16. gs. apliecinājuši atsevišķi pirmavotu pētījumi, 17.–19. gs. 
avotu dati par pirmsindustriālā perioda latviešu zemnieku tradicionālās kultūras 
iezīmēm, ņemot vērā vēsturiskās attīstības gaitā (robežas u.c.) radušās īpatnības. 
19. gadsimts var kalpot kā izejas punkts uz agrāku laikposmu vēl visai vāji izzināto 
vispārējo kultūras attīstības ainu (plašākā nozīmē) atsevišķās mūsdienu Latvijas daļās 
un arī vēlākiem periodiem, pat ar atskaņām mūsdienās. Latvijas reģionālā kultūrvēs
ture cieši saistās ar ģeogrāfiskajiem apstākļiem (Baltijas jūras piekraste, iekšējie ūdeņi, 
īpaši vēsturiskā dalītāja un vienotāja daugava, reljefs, dabas resursi un vietējās īpatnī
bas – augsnes, dabiskiem šķēršļiem norobežotas teritorijas, dabas apstākļu un cilvēku 
mijiedarbības rezultātā veidojusies kultūrvēsturiskā ainava33 utt.), vēsturi, ekonomisko 
situāciju utt., kas ilgstošā laika ritējumā apaugusi ar dažādu reāliju un kultūrasociāciju 
tīklojumu. 

Tā kā kultūrvēsturiskie reģioni ir sarežģītas sistēmas, to ietvaros spilgtāk pamanāmi 
dažāda lieluma apvidi – savdabīgas vēsturiskās teritorijas ar savām valodas, saimniecis
kās darbības, materiālās un nemateriālās kultūras, dzīvesveida u.c. īpatnībām. Tieši šos 
apvidus varētu dēvēt par kultūrvēsturiskiem novadiem, kas ģeogrāfiski, administratīvi 
u.c. iekļaujas lielajā apgabalā/reģionā, tomēr atšķiras no kopainas: Kurzemes un Vidze
mes piejūra,34 lībiešu reiz apdzīvotie apvidi, katoliskie apvidi Vidus kurzemē, Piebalga 
un Maliena Vidzemē u.c., arī robežzonas – daugavas piekraste, Krustpils apvidus, sē
lisko izlokšņu apvidi u.c. 

Raksta ierobežotā apjoma dēļ nav iespējams sniegt detalizētu pārskatu un plašākas 
literatūras norādes par daudzajiem iespējamiem kultūrvēsturisko reģionu un novadu 
savdabību reiz veidojušajiem komponentiem, izmaiņām un to cēloņiem ilgstošā vēstu
riskā skatījumā, lai gan katrs Latvijas vēstures periods ir atstājis savas zīmes un noslā
ņojumus. 

31 Цимерманис С., Моркунас В. Об историкоэтнографических областях в Латвии и Литве во второй по
ловине XIX в. Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. 
Рига: Зинатне, 1980, с. 9–45.

32 Cimermanis S. Par Latvijas vēsturiski etnogrāfiskajiem apgabaliem. Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 34.–35. lpp.

33 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas  
ainava. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2011, 10.–26. lpp.

34 Sk.: Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste. Sast., red. S. Cimermanis. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, [2008]; Letonikas otrais kongress. Letonikas avoti: Latvijas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. 
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12. att. 19. gadsimta vēsturiski etnogrāfiskie apgabali: 1– Vidzeme, 2 – Kurzeme, 3 – Zemgale, 4 – Latgale, 
5 – Augšzeme (Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999, 46. lpp.)

Viena no būtiskākajām Latvijas teritorijas 19. gs. kultūrvēsturisko reģionu iezī
mēm: šajās Latvijas daļās pamatiedzīvotāji bija cēlušies no kādas 9.–13. gs. rakstītos 
avotos minētas baltu maztautas pēctečiem un pakāpeniski tur ienākušiem citu apvidu 
un etniskās piederības ļaudīm. šo daļu noteikšanas pamatā kopš 19. gs. liktas kuršu, 
latgaļu, sēļu, zemgaļu un Baltijas jūras somiem piederīgo lībiešu Baltijas jūras austrumu 
piekrastes apdzīvotās teritorijas. Kurzeme, pēc vienkāršota dalījuma, aptver kādreizējo 
kuršu un lībiešu apdzīvoto teritoriju, Vidzemi 12.–13. gs. apdzīvoja rietumlatgaļi, 
lībieši u.c. mazākas etniskas grupas,35 Latgali – austrumlatgaļi, zemgaļi devuši vārdu  
Zemgalei, bet sēļi – Sēlijai/Augšzemei. Robežjosla starp baltu maztautām gan sav
starpēji, gan ar Baltijas somiem (lībiešiem, vendiem, igauņiem) bija mainīga. Gad
simtu gaitā, baltu maztautām saplūstot (latvieši), Vidzemes un Kurzemes lībiešiem 
saplūstot ar latviešiem, veidojās trīs galvenie latviešu valodas dialekti (vidus, lībiskais 
jeb tāmnieku un augšzemnieku) un vairāk nekā 500 izlokšņu. Latviešu pirmsin
dustriālā (tradicionālā) lauku kultūra daudzās paaudzēs vienoja attiecīgo apvidu  
pamatiedzīvotājus. 

35 Ancītis K., Jansons A. Vidzemes etniskās vēstures jautājumi. Arheoloģija un etnogrāfija, 5. laid., 1963, 
25.–68. lpp.
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Kultūrvēsturiskajos reģionos un novados pastāvēja noteikta saimnieciskās darbības 
sistēma, dzīvesveida un tradicionālās kultūras formas, ar kuru būtiskām iezīmēm šīs 
teritorijas bija līdzīgas vai atšķirīgas plašākā areālā. Vispārējās, reģionālās un vietējās 
etnogrāfiskās iezīmes (bagātīgākais pieejamais ikonogrāfiskais avots par 18. gs. beigu – 
19. gs. sākuma posmu ir Johana Kristofa Broces zīmētās lauku un pilsētu ainas36) ir 
pētītas, arī kartografētas saistībā ar zemniekiem svarīgākajiem saimnieciskās darbības 
veidiem – zemkopību, lopkopību, zveju, tautas celtniecību, tradicionālo apģērbu37 u.c. 
Kopīgās iezīmes visos kultūrvēsturiskajos reģionos: laucinieku apmetnes viensētās 
un dažāda veida ciemos (ne tikai Latgalē), pamatnodarbošanās – lauksaimniecība 
(zemkopība, lopkopība), atkarībā no ģeogrāfiskiem, sociāliem u.c. apstākļiem arī citas 
nodarbes – zveja, amatniecība.

Latvijas rietumdaļā – Kurzemē pie Baltijas jūras, sevišķi Ziemeļkurzemē (lībieši 
no Lūžņas līdz Melnsilam) un Lejaskurzemes piekrastē, bija izplatīti zvejnieku ciemi ar 
blīvāku apbūvi. dažādos laikposmos lauku apvidos pastāvēja arī atsevišķu amatniecības 
nozaru centri (podniecība Kursīšos, Skrundā; burukuģu būve Rīgas līča piekrastē – 
Rojā, Kaltenē, Mērsragā u.c.; aušana, kokamatniecība, podniecība Rucavā (Paurupē) 
u.c.). Atšķirības tautas celtniecībā, tāpat kā citos apvidos, izpaudās ēku apjomos, plā
nojumā, jumta formās, ēku detaļu vairāk vai mazāk dekoratīvā izveidē. Viensētu plāno
jumā ēkas izvietotas atkarībā no reljefa, saimniecības lieluma un citiem apstākļiem. 
Gan Kurzemes latviešu, gan Ziemeļkurzemes lībiešu ēkas celtas no abpusēji aptēstiem 
priežu vai egļu baļķiem guļbūvē gludajos pakšos, veidojot arī statņu konstrukcijas. 
Celtas arī māla kleķa būves. Jumtus sedza ar salmiem, lubām vai ezeru niedrēm, bie
žāk nekā citos apgabalos dzīvojamo ēku ārsienas apšuva ar dēļiem vai niedrēm. Tāpat 
dzīvojamās ēkās biežāk iebūvēja apvalkdūmeni (manteļskursteni). Kurzemes tradi
cionālajā materiālajā kultūrā konstatēti dažādi elementi, kas sasaucas ar Baltijas jūras 
austrumu un rietumu krastu apdzīvotāju – lietuviešu, Baltijas jūras somu un vācu tautu  
kultūrām. 

īpaši Lejaskurzemes vai dienvidrietumkurzemes ēku plānojuma un dekoratīvās 
apdares elementiem paralēles ir ar Lietuvas (Žemaitijas), Austrumprūsijas, arī Vidus
eiropas zemnieku materiālo kultūru. Nomaļajos piejūras apvidos Nīcā, Bārtā, Ru
cavā, dunikā, Pērkonē ilgāk neizzuda valodas, saimniekošanas un sadzīves tradīciju 
senlaicīgās iezīmes un daudzveidīgas tautas celtniecības formas. Līdz 20. gadsimtam 
saglabājušies senākie tautas celtniecības pieminekļi no Lejaskurzemes Latvijas etno
grāfiskajā brīvdabas muzejā lielākoties reprezentē visu Kurzemi. Viduskurzemē savas 
vietējās, kopš 17. gs. ar piederību katoļticībai saistītās atšķirības uz apkārtējo apvidu 
latviešu – luterāņu fona saglabāja Alsungas (bij. Alšvangas), Basu, Gudenieku, Jūrkalnes  

36 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne, Latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007.
37 Kundziņš P. Latvju sēta. [Stokholma]: daugava, 1974; Историко-этнографический атлас Прибалтики: 

земледелие. Вильнюс: Мокслас, 1985; Историко-этнографический атлас Прибалтики: одежда. Рига: 
Зинатне, 1986; Leinasare I. Zemkopība un zemkopības darba rīki Latvijā klaušu saimniecības sairuma laikā. 
Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1962; dumpe L. Lopkopība Latvijā 19. gs.–20. gs. sākumā: etnogrāfisks apce-
rējums. Rīga: Zinātne, 1985; Cimermanis S. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis, 1998; Slava M. Latviešu tautas tērpi. Rīga: Zinātne, 1966 (Arheoloģija un etnogrāfija, 
7. laid.); Latviešu tautas tērpi, 1.–3. sēj. Rīga: Jāņa sēta, Latvijas Vēstures muzejs, 1995–2003; u.c.
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13. att. daugavas piekrastē. 20. gs. 30. gadi. Kārļa Bļodnieka foto (daugavas muzejs, inv. doM. 3881)

14. att. Kurzemes zvejnieka ģimene pēc Pirmā pasaules kara (The National Geographic Magazine, 
vol. XLVI, no. 4, 1924, oct., p. 440)
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pagasti, kas kā “suitu38 kultūrtelpa” 2009. g. iekļauta uNeSCo Pasaules nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā, kam ir nepieciešama steidzama glābšana.39 Suitu tra
dicionālās kultūras mantojums, kaut atšķirīgs no pārējās Kurzemes, tomēr kļuvis 
par vienu no populārākajām reģionālās identitātes vizītkartēm, arī pateicoties savām 
senā vokālās daudzbalsības stila (burdona) dziedātājām. Kuldīgas apkārtnē gadsim
tiem savu īpašo noslēgtību uzturēja t.s. kuršu ķoniņu septiņu brīvciemu iedzīvotāji.40  
Ziemeļkurzemē lībiskajā jeb tāmnieku dialektā runājošo ventiņu41 apvidū un Rīgas 
līča piekrastes lībiešu ciemos ilgstoši saglabājās Baltijas jūras somu kultūras iezīmes, 
arī tuvība ar Igaunijas salu (īpaši Sāmsalas), Rietumigaunijas un Austrumskandināvijas 

38 Iespējams, pārveidojums no jezuīts (ar nozīmi – katolis).
39 uNeSCo. List of Intangible Cultural Heritage in Need of urgent Safeguarding. Pieejams: http://www.unesco.

org/culture/ich/index.php?pg=00011 (skatīts 12.06.2012.). 
40 švābe A. Kuršu ķoniņi un novadnieki. – švābe A. Straumes un avoti, I. Rīga: A. Gulbis, 1938, 115.–348. lpp.
41 Ventiņi – no Ventas upes vārda veidojies Ventas lejteces (no upes grīvas līdz Zlēkām) krastu iedzīvotāju no

saukums. 

15. att. Kurzeme. Nidas dūmistaba. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. 
Lilitas Vanagas foto 2012. gadā
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16. att. Kurzeme. 
Alsungas sievas uzstājas 
izstādē “Reģionālā 
attīstība Latvijā 2006”.  
Lilitas Vanagas foto

17. att. Vidzeme. 
Piebalgas galdauta 
raksts. Audusi 
ede Miķelsone ap 
1890. gadu Jaunpiebalgā 
(eMK, e 20)

zemnieku materiālo kultūru, kas veidojusies pastāvīgu, gadsimtiem ilgu saimniecisko 
kontaktu rezultātā. 

Vidzeme – Latvijas ziemeļu/ziemeļaustrumu daļa, kur runā vidus dialektā, bet 
Vidzemes rietumos – lībiskā dialekta Vidzemes lībiskajās izloksnēs. Vidzeme bija ilg
stoši (17. gs.–20. gs. sākums) saistīta ar dienvidigauniju, ko noteica to atrašanās vienā 
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politiskā un saimnieciskā telpā Zviedrijas sastāvā (1621–1710) un cariskās Krievijas 
Vidzemes guberņā. Atšķirīgie dabas apstākļi dažādos Vidzemes apvidos, tāpat kā Kur
zemē, bez zemkopības un lopkopības noteica lauku iedzīvotāju pievēršanos papildno
darbēm – zvejai Baltijas jūras līča piekrastē (atšķirībā no Kurzemes piekrastes Vidzemē 
nebija zvejniekciemu), upēs un ezeros, koku pludināšanai, dažādiem amatiem (no 
19. gs. otrās puses podniecība Smiltenē, Valkā, Vijciemā u.c., aušana Raunā, Piebalgā, 
kokamatniecība u.c.). Vēl 20. gadsimtā Vidzemē bija saglabājušies salīdzinoši seni 
(pat 17. gs. otrās puses) tautas celtniecības objekti, arī sabiedrisko dzīvi raksturojošas 
celtnes – skolas, Vidzemē 18.–19. gs. izplatīto brāļu draudžu (hernhūtiešu) saiešanas 
nami. 

Zemnieku ēkas parasti būvētas guļbūvē no apaļiem vai nedaudz aptēstiem kaķē
tiem baļķiem, kas savienoti krusta pakšos. Jumtu segums – salmi vai lubas. Vidzemes 
lauku sētām bija raksturīga lielāka ēku funkcionālā daudzveidība – katrai saimnieciskai 
vajadzībai būvēja kaut nelielu, bet atsevišķu ēku. Vidzemes vidienei un Ziemeļvidzemei 
bija raksturīgas iespaidīgas zemnieku sētu būves – rijas, kas vēl 19. gs. tika izmantotas 
ne tikai labības apstrādei, bet arī dzīvošanai atdalītā kambarī. Vietējā senākajā tradi

18. att. Vidzemes sētai Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – 80. Pie Vestienas pag. Rizgu rijas 
(18. gs. pirmā puse). Lilitas Vanagas foto 2012. gadā
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cionālajā kultūrā sakņotās etnogrāfiskās vērtības par 
savu kopienu zīmēm arī mūsdienās aizvien izvēlas, 
piemēram, tādas lokālās teritorijas Vidzemē kā 
Lielvārde, Piebalga (Vecpiebalga un Jaunpie balga). 
šo apvidu atpazīstamība Latvijas mērogā ir radusies 
un veicināta ilgākā laikposmā. Piebalga gleznainajā 
Vidzemes Centrālajā augstienē no 17. gs. attīstījusies 
kā lauku amatniecības (linaušana, ratiņu izgatavo
šana) un tirdzniecības centrs, kopš 19. gs. beigām 
vispārzināma no Reiņa un Matīsa Kaudzīšu klasiskā 
romāna “Mērnieku laiki”. Savukārt Lielvārde saistās 
ar Andreja Pumpura eposu “Lāčplēsis” un plašākā 
apkārtnē austajām rakstainajām jostām, kurām īpašu 
uzmanību sāka pievērst 20. gs. 70. gados kā iespēja
mam latviešu seno dzīves gudrību apkopojumam. 
šo teritoriju simboliskās zīmes iezīmē noturīgu 
tradīciju. Tāpat Vidzemes daļa ap Alūksni iezīmējas 
kā savdabīgs kultūrvēsturisks novads42 robežjoslā ar 
Latgali, Igauniju, Krieviju. 

Latgale – Latvijas austrumdaļa, austrumlatgaļu 
senākās kultūras izplatības teritorija, kur runā augš
zemnieku dialekta latgaliskajās vai sēliskajās izlok
snēs. Jau pieminēto politiski administratīvo robežu 
dēļ kopš 17. gs. šīs teritorijas iedzīvotāji – 11.–13. gs. 
avotos minēto latgaļu (letgaļu, letu) pēcteči latvieši 
(20. gs. sākumā ieviesās pašnosaukums – latgalieši43) 
tika nošķirti no Vidzemes seno latgaļu pēctečiem 
un mūsdienu Latvijas pārējās teritorijas. Gandrīz 
300 gadu ilgušās administratīvās nošķirtības pe
riodā Latgales latviešiem tika uzspiesti no pārējās 
Latvijas teritorijas atšķirīgi saimnieciskās dzīves 
modeļi, vāji veidojās saimnieciski un kultūras kon
takti ar citu reģionu latviešiem. Tas, no vienas puses, 
palēnināja vispārējo attīstības gaitu un veicināja 
reģionālo atšķirību turpmāku veidošanos, no otras 
puses, sekmēja senlaicīgu tradīciju ilgāku saglabāšanos ar ciema kopienas iezīmēm.44 
Viens no kaitējumiem šai reģionālajai atšķirtībai, kas lēni izlīdzinās, ir šo atšķirību ilg
stošs pretnostatījums: Latgale un pārējā Latvija.45 Viena no svarīgākajām reģionālajām  

42 Markus d., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2010.
43 Kemps F. Latgalieši: kultur-vēsturiska skice. Rīga: d. Zeltiņš, 1910.
44 Arheoloģija un etnogrāfija, 10. laid. Apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves 

veida vēsturi. Rīga: Zinātne, 1973.
45 Zeile P. Latgales kultūras vēsture: no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Rēzekne: Latgales Kultūras centra 

izdevniecība, 2006; Latgale as a Culture Borderzone. ed. by V. Liepa. daugavpils: Saule, 2009.

19. att. Vidzeme. Piebalga aicina! (Jaunpiebalgas 
novada reklāmas izdevums, 2012)
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iezī mēm ir pamatiedzīvotāju latviešu konfesionālā piederība lielākoties katoļticībai, kas 
nostiprināta jau PolijasLietuvas varas laikā. Latgalē spilgtāk izpaudās dažādu politisko 
varu priekšrakstu īstenošanas loma. Kā raksturīgs, tomēr ne vienīgais Latgales apmet
nes veids 18. gs.–20. gs. sākumā un vietām ilgāk ir bijis dažādu tipu ciems (sādža46). 
19. gadsimtā, īpaši tā otrajā pusē, dominēja sīksaimniecības, kas radās, mantojuma 
zemi sadalot visiem dēliem, pakāpeniski veidojoties itin šaurām t.s. šņoru zemēm, 
kas apgrūtināja racionālu saimniekošanu. No 19. gs. beigām līdz 20. gs. 30. gadiem 
turpinājās sādžu sadalīšana (“iziešana viensētās”) gan brīvprātīgi, gan dažādu reformu 
rezultātā. 20. gadsimtā izveidojās jauna apdzīvoto vietu sistēma, lai gan saglabājās arī 
nepārveidoti vai maz pārveidoti senie ciemi (Līksnas, Vārkavas, Krāslavas apkārtnē 
u.c.) vai bijušo ciemu sētu grupas (Andrupenē, Naujenē u.c.). Saglabājās arī bijušo 
ciemu kopējo sadzīvisko tradīciju atskaņas.

Visai Latvijas teritorijai raksturīgās koka guļbūves Latgalē cēla no apaļiem neliela 
izmēra kaķētiem baļķiem. divslīpju formas jumtus sedza lielākoties ar salmiem, vie

46 Sādža – aizguvums no lietuviešu val. sodžiá (ciems). Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 
2001, 775. lpp. Blīvs ciems, kura iedzīvotājiem zemes gabali atradās nevis pie mājas, bet citur. 

20. att. Latgale. dricānu Romas katoļu baznīca. Rēzeknes novads. Lilitas Vanagas foto 2006. gadā
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tumis arī ar lubām. Atšķirības no citiem Latvijas apvidiem izpaudās ēku plānojumā, 
apkurē, bagātīgā ēku dekoratīvo elementu pielietojumā. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
1861. gadā (40 gadus vēlāk nekā Vidzemē un Kurzemē) zemnieki plašāk pievērsās 
mājrūpniecībai, latviešu vidū atsevišķos apvidos (Andrupene, Silajāņi u.c.) izplatīts bija 
podnieka, mucinieka amats, koka trauku darināšana, pinēju prasmes. ezeriem un upēm 
bagātos apvidos svarīga papildnodarbe bija saldūdeņu zveja. Latgalisko, arī sēlisko 
izlokšņu saglabātās daudzveidības, etniskā sastāva un tradicionālās kultūras iezīmju 
ziņā Latgale kā Latvijas pierobežas kultūrvēsturiskais reģions nebija (nav) viendabīga 
(Ziemeļlatgale, dienvidlatgale, jau 19. gs. otrajā pusē sāka veidoties vietējie kultūras 
centri).    

Zemgale aptuveni ietver zemgaļu 12.–13. gs. Latvijas dienviddaļā apdzīvoto te
ritoriju, zemgaļu valoda bijusi latviešu valodas vidus dialekta izcelsmes pamatā. Līdz 
Latvijas Republikas nodibināšanai un atsevišķa administratīvā apgabala izveidošanai 
Zemgale aizvien it kā palikusi Kurzemes ēnā. Lai gan pastāvēja Kurzemes un Zem
gales hercogiste, vēlākais Kurzemes guberņas laiks vēl vairāk iesakņoja domājamo  
robežšķirtni, kas ikdienas saziņā īsti nav izzudusi joprojām: daugavas labais krasts – 
Vidzeme vai Latgale, kreisais krasts – Kurzeme. “daugav`s abas malas/ Mūžam nesada
lās:/ Ir Kurzeme, ir Vidzeme,/ Ir Latgale mūsu!” (Rainis). Toties 20. gs. 20.–30. gados, 
īpaši (zemgalieša) Kārļa ulmaņa autoritārisma periodā, seno 13. gs. zemgaļu izcilība 
brīvības cīniņos pret krustnešiem tika cildināta jo īpaši.

Zemgalei raksturīgais auglīgais līdzenums izsenis veicinājis pievēršanos zemko
pībai. Jau 19. gadsimtā pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1817. gadā Zemgale pakāpeniski 

21. att. Latgale. Keramiķa Andreja Paulāna mājas Silajāņu pag. šembeļos (mūsdienās Riebiņu 
novads). Zīmējis Vilis druģis, 1964 (eMK, e 28, 10606)
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kļuva par lauksaimnieciski attīstītāko Latvijas apgabalu, un kopš 19. gs. vidus arhais
kākas tradicionālā dzīvesveida iezīmes, arī būvpaņēmieni izzuda straujāk nekā citos 
etnogrāfiskajos apgabalos. Tā kā Zemgales un Kurzemes attīstības gaita ilgstoši ritējusi 
līdzīgos politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves nosacījumos, 18.–19. gs. tradicionā
lajā lauku kultūrā tām ir daudz kopīgu iezīmju: apvalkdūmeņi dzīvojamās mājas namā, 
pakavveida un riņķveida laidari, smagnējas būvju un iedzīves priekšmetu formas, 
klasisko mākslas stilu iezīmes zemnieku mēbelēs u.c. Zemgales turīgajās saimniecībās 
agrāk bija sastopamas no ķieģeļiem celtas mājas (jo bija pieejamas māla atradnes un 
darbojās cepļi), kārniņu jumti.

Sēlija/Augšzeme. Pēc ilga klusuma perioda, kas pagājis, kopš 19. gs. beigās etno
grāfs (neretietis, augšzemnieks) Mikus Skrūzītis latviešiem atgādināja47 par seno sēļu 
līdz 14. gs. iespējami apdzīvoto teritoriju daugavas kreisajā krastā, pēdējās desmitgadēs 
zinātnieku un kultūras darbinieku aktualizēts un ar atsaucību sabiedrībā uztverts ir 
Sēlijas (agrāk Augšzemes, arī Augškurzemes, Augšzemgales) kā atsevišķa kultūrvēstu

47 Skruzītis M. Sēļi, Kurzemes augšgala senči. R. L. B. derīgu grāmatu nodaļa, 1889.

22. att. Zemgales sēta (Sīpeles pag. Vecķempji) Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.  
Lilitas Vanagas foto 2012. gadā
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riska reģiona jēdziens. Ar to saprot gan 
seno sēļu dzīvesvietu un augšzemnieku 
dialekta dziļo sēlisko izlokšņu izplatības 
areālu, gan pārejas zonu no Vidus un 
Rietumlatvijas uz Austrumlatviju, kā 
teritoriju ar savdabīgu mentalitāti un 
kultūras vērtībām.48 Arheoloģiskās 
liecības uzrādījušas kopīgas iezīmes 
daugavas abos krastos dzīvojušo seno 
sēļu un latgaļu materiālajā kultūrā, 
kas apgrūtinājis nepārprotamu sēlisko 
iezīmju identificēšanu, īpaši daugavas 
labajā krastā. Vēl 20. gadsimtā tradi
cionālās kultūras ziņā daudzi nav Sēliju 
īpaši atšķīruši no Latgales. Būtiskākās 
atšķirības konstatētas līdz mūsdienām 
saglabātajās sēlisko izlokšņu intonāci
jās, senajā vokālās daudzbalsības veidā 
(sutartines), kas bija raksturīgs arī sēļu 
kādreizējās apdzīvotības teritorijās 
Lietuvas ziemeļaustrumos. Rietumdaļā 
(aptuvena robeža ar austrumdaļu no 
dignājas un dunavas līdz Aknīstei un 
Subatei) zemnieki pārsvarā dzīvoja 
viensētās vai sētu grupās “salās”, bet jau 
kopš 18. gs. etniski jauktajā austrum
daļā – nelielos ciemos. šeit neizveidojās 
lielākas pilsētas, toties radās mazāki 
miesti, vēlākās mazpilsētas. Tradicionālās tautas celtniecības specifika izpaudās dzīvo
jamo māju plānojumā un apkures sistēmu izvietojumā, raksturīgi leņķveida laidari ar 
savienotām daudzām telpām, austrumdaļā – bagātīgi rotājumi dzīvojamām ēkām un 
klēšu lieveņiem u.c. Arhaiskas iezīmes vēl 20. gs. 40. gadu beigās konstatētas, vācot 
ziņas par tradicionālo tautas apģērbu. Sēlijas savdabība ir tās etniski jauktais iedzīvotāju 
sastāvs (īpaši austrumdaļā) un, vismaz kopš Kurzemes un Zemgales hercogistes laika, 
iedzīvotāju piederība dažādām, nevis kādai dominējošai konfesijai. 

Kultūrvēsturisko reģionu īpatnību veidošanos un saglabāšanos līdz 20. gs. sekmēja 
ne tikai Latvijas teritorijas ilgstošā administratīvā u.c. sadrumstalotība, bet arī dzimt
būšana, kas līdztekus citiem negatīviem faktoriem ierobežoja zemnieku pārvietošanās 
iespējas līdz tās pakāpeniskai atcelšanai 19. gadsimtā. Zināmā mērā tika “iekonservēta” 
laucinieku – latviešu tradicionālā materiālā kultūra, ikdienas un svētku sadzīviskā puse, 
kas pārsvarā pētīta, pamatojoties uz tautas mutvārdu daiļrades mantojumu, kolektīvās 

48 Sēļi un Sēlija = Selonians and Selonia. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005; Cimermanis S. “Le
tonika” Sēlijai. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1, 2005, 5.–10. lpp.; Stradiņš J. Sēlija un tās 
reģionālās identitātes meklējumi. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5/6, 2010, 20.–43. lpp. 

23. att. Zemgale. durvju iekšskats. Bārbeles pag. Bleķi. Zīmējusi 
Marina Afanasjeva, 1970 (eMK, e 39, 1500) 
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24. att. Sēlija. Bērnu svētkos Neretas pagastā. 20. gs. 30. gadi (no Neretas vidusskolas muzeja kolekcijas) 

saites ar savu iekšējās dzīves kārtību – ne tikai ģimenes un sētas saimes lokā, bet arī 
vietējā teritoriāli aptveramajā iedzīvotāju kopienā. Lokālo atšķirību izlīdzināšanos bez 
lielajiem vēsturiskajiem pavērsieniem sekmēja pārnovadu laulības, gadatirgi (vismaz 
kopš 16. gs.), tālāki braucieni (šķūtis), sezonāli peļņas darbi. Ilgstošās pakļautības laikā 
svešzemnieku varai, kas iesakņojusies uzsvērumā “verdzības gadi”, latvieši saskārās ar 
dažādiem citzemju kultūru iespaidiem, īpaši no šeit dažādos laikposmos “valdošajām” 
zemēm – Vācijas, Zviedrijas, Krievijas, Polijas (Latgalē). Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 
noteica iedzīvotāju sakaru iespējas pa jūru, daugavas tirdzniecības ceļu un sauszemi 
ar tuvējām zemēm un tautām. Kopš viduslaikiem zināma dažādu tautu (vācu, krievu, 
ebreju utt.) amatnieku darbība Latvijas teritorijā, nevarēja palikt nepamanīti muižu 
saimniecībās ieviestie jauninājumi, eiropas klasiskie mākslas stili pilīs, muižās u.c. 
būvēs, kuru celtniecībā piedalījās arī vietējie amatnieki. Kopsakarības valdošās elites 
un zemāku sociālo slāņu attiecībās līdz 20. gs. beigām pārsvarā skatītas atturīgi,49 arī 
kategoriski un fragmentāri. Pie atsevišķu novadu īpatnību rašanās cēloņiem varētu 
minēt arī savam laikam ietekmīgu personību lomu: piemēram, muižnieku Korfu vei
cinātā citnovadnieku ieceļošana Krustpils muižas īpašumos, šverīnu loma katolicisma 
nostiprināšanā Alsungas apkārtnē u.c. 

īpaša loma mazāku kultūrvēsturisku novadu īpatnību veidošanā ir migrācijai. 
dažādos laikposmos notika dzimtļaužu piespiedu pārvietošana karu un sērgu laikā 

49 oberlenders e. Reģions un identitāte vēsturē. Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Reģions un identitāte vēsturē: kon
ferences materiāli. Rīga: N.I.M.S., 1999, 8. lpp.
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25. att. Sēlija. Jāņa Jaunsudrabiņa memoriālā māja “Riekstiņi”. Neretas novads. 
Lilitas Vanagas foto 2011. gadā

(piemēram, 17. gs. pirmajā pusē no Kurzemes uz Vidzemi), pēc dzimtbūšanas atcel
šanas – zemnieku masveida došanās uz pilsētām, zemes iepirkšana citos apvidos un 
pārcelšanās uz jaunu dzīvesvietu līdz ar savas dzimtās puses tradicionālās kultūras 
elementu pārnešanu un aizguvumu pārņemšanu jaunajā vietā. etnisko daudzveidību 
atsevišķos apvidos veidoja citu tautu iedzīvotāju grupas: igauņi – Vidzemes rietumu 
un ziemeļu daļā, Gaujienas, Gulbenes, Lejasciema apvidos, Ludzas apkārtnē Latgalē; 
voti (krieviņi – 15. gs. Livonijas ordeņa karagūstekņi no Ingermanlandes) – Zemgalē, 
Bauskas apkārtnē; ebreji – mazpilsētās un miestos; lietuvieši – Augšzemē un dienvid
zemgalē; krievu vecticībnieku grupas 17.–19. gs. no Novgorodas un Pleskavas guber
ņas apmetās Latgalē un Augšzemē; pareizticīgie krievi 19. gs. otrajā pusē – Latgalē; 
baltkrievi – Augšzemē un dienvidlatgalē u.c.50 Arī šīs starpetniskās saskares ar laiku 
veidoja novadu savdabību rakstu no dažādām kultūrzīmēm.

50 Заварина А. Русское население восточной Латвии во второй половине XIX – начале XX века: историко
этнографический очерк. Рига: Зинатне, 1986; Mazākumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks 
līdzeklis. Sast. L. dribins. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
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19. gadsimta otrajā pusē brīvāk pārceļoja arī latvieši: vidzemnieki uz Ziemeļlatgali, 
augšzemnieki uz daugavas labā krasta apvidiem. Gan latviešu, gan cittautiešu mi
grācija, arī pilsētu (t. sk. Rīgas), mazpilsētu un miestu ietekme tomēr vēl ir visai maz 
pētīta, tāpat nav izzināts, cik ilgi vēsturiski izveidojušās etnogrāfiskās iezīmes saglabājās 
dažādos Latvijas lauku apvidos 20. gadsimtā. 

Reģionālā un novadnieciskā piederības apziņa (vidzemnieks, kurzemnieks, pie
baldzēns utt.) lauku iedzīvotāju pamatsastāvam vismaz no 19. gs. otrās puses iesak
ņojās un pārgāja no paaudzes paaudzē. Turpinoties salīdzinoši ātram visu dzīves jomu 
modernizācijas procesam, agrākajām vietējām tradīcijām saglabājoties vai izzūdot, 
pievienojās jaunas – iesaistīšanās dažādās biedrībās, koros, amatierteātra kopās, tautas 
namu darbībā. Pēc nacionālas Latvijas valsts izveidošanās 1918. gadā mērķtiecīgi tika 
veidota vienota Latvijas saimnieciskā un kultūras telpa (kopš 1934. gada – īpaši cen
tralizētā veidā). Tradicionālajām vecsaimniecībām agrārās reformas laikā pievienojās 
20.–30. gadu jaunsaimniecības,51 tomēr, arī mainot dzīvesvietas, esošie vai nesenie 
lauku iedzīvotāji parasti saglabāja saites ar dzimto apvidu. 

51 Latvijas agrārā reforma: agrārās reformas izvešanas darbu noslēgums. Rīga: Zemkopības ministrijas izd., 1938; 
Niedre u. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Lat-
vijas ainava. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2011, 45.–72. lpp.

26. att. Kurzeme. Tirgus Aizputē. 20. gs. 20.–30. gadi (F. Rozenšteina grāmatnīcas izdevums.  
eMK digitālo attēlu kolekcija)
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Padomju sistēmas laikā, īpaši kopš 1949. gada, notika Latvijas ārējo robežu un 
administratīvi teritoriālā iedalījuma radikālas pārmaiņas, tradicionālās viensētu saim
niecību sistēmas sagraušana, pakāpeniska apdzīvoto vietu nozīmes maiņa. 20. gadsimta 
otrajā pusē notikusī lauksaimniecības kolektivizācija un rūpniecisko objektu celtnie
cība radīja izmaiņas ne tikai lauku tradicionālajā apbūvē, bet arī lielas cittautiešu un 
iekšzemes starpreģionālās migrantu plūsmas. Minēto u.c. pārmaiņu rezultātā notika 
strauja agrāko reģionālo un vietējo savdabību nonivelēšana un jaunu, vēl mazpētītu un 
neizvērtētu lokālu iezīmju veidošanās. Kultūrvēsturisko reģionu un novadu mūsdienu 
identitātes sakarībās būtisks ir ne tikai etniskais sastāvs, bet arī Latvijas vietējo kopienu 
pastāvīgo ilgstošo iedzīvotāju kā vietējā dzīvesveida un tradīciju zinātāju daudzviet iz
mainījies proporcionālais sastāvs uz dažādu laikposmu jaunienācēju (latvieši no citiem 
reģioniem, cittautieši) fona. šo pārmaiņu rezultātā atsevišķos apvidos līdz ar ienācēju 
pārsvaru novadnieciskā apziņa vājinājusies vai pat izzudusi (Augšzemes austrumdaļā, 
Latgales dienvidaustrumdaļā, Zemgalē u.c.).52 dažādos Latvijas apvidos iedzīvotāju 
sastāva pārmaiņu vēriens 20. gadsimtā ne visur bijis vienlīdz intensīvs. Sevišķi spēcī
gas agrāko vēsturisko lokālo identitāti pārveidojošas sekas atstājusi lielu rūpniecības 
objektu (rūpnīcu, spēkstaciju u.c.) celtniecība atsevišķos Latvijas agrākajos lauku apvi
dos – Aizkrauklē, Salaspilī, Sedā, olainē, Vangažos u.c.53 Teritoriālās mobilitātes arvien 
lielāks pieaugums maina daudzu cilvēku attieksmi pret dzīves telpu un pieķeršanos šai 
telpai. Mazāk mobiliem iedzīvotājiem (pārsvarā vecākajai paaudzei) svarīga ir noteikta 
dzīvesvieta, kaimiņattiecības, ne tikai tuvākā pazīstamā apkārtne, bet arī pārskatāms 
plašāks apvidus, kur atrodas/atradās nozīmīgi piesaistoši orientieri – skolas, baznīcas, 
kultūras centri. Nemainīgi liela nozīme neatkarīgi no attāluma ir dzimtu kapiem.

20. gadsimta otrajā pusē kultūrvēsturiskajos reģionos, neskatoties uz lauku dzīves 
industrializāciju, kolektīvo saimniecību sistēmu, valdošajiem komunistiskās ideoloģijas 
rāmjiem, latviešu kultūrai raksturīgās vispārējās tradīcijas saglabājās, arī pielāgotā veidā 
(koru kustība un dalība dziesmu svētkos, amatierteātru kopas, no 70. gadiem – tautas 
daiļamata meistaru kustība, 80. gados – folkloras kopas u.c.), neizzuda arī vietējās tradī
cijas (maija dziedājumi pie krusta un mirušo ofīcijs – psalmu dziedāšana Latgalē u.c.). 
oficiāli neuzsvērts, bet lietots un atgādināts tāpat tika kultūrvēsturiskais reģionālais un 
novadu dalījums, ko sekmēja tradicionālās kultūras pētījumi folklorā un etnogrāfijā, 
muzeji, latviešu literatūra, mūzika (arī populārā) un, lai arī ideoloģizētā formā, novad
pētniecība. Novadu (arī nacionālo) identitāti arvien no jauna atgādinoša joma ir tautas 
lietišķā māksla. 

Mūsdienu administratīvie reģioni un novadi

20. gadsimta otrajā pusē agrākās tradicionālās kultūras telpas izpratnes (parasti 
uzsvaru liekot uz etniskumu saistībā ar vēsturisko pēctecību) vietā ir stājies telpas kā 
konstrukcijas koncepts. Plašākā mērogā arī Latvija kā eiropas Savienības dalībvalsts 

52 Cimermanis S. Par Latvijas vēsturiski etnogrāfiskajiem apgabaliem, 49. lpp.
53 Vanaga L. Migrācija un dažu Pierīgas lauku pagastu sabiedrība 20. gadsimtā: etnoloģisks ieskats. Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 2003, 35.–52. lpp.
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27. att. Apceļo savu 
dzimto zemi! Sastādītājs 
Kārlis Vanags, mākslinieki: 
Alfrēds švedrēvics, 
Kārlis Mednis (Rīga: Valsts
papīru spiestuve, 1937)
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28. att. Latgale. Kapusvētki Vārkavas novada Rožkalnu pag. Augšmuktu kapos. Lilitas Vanagas foto 2002. gadā

no 2004. gada atrodas daudzdimensionālā valstu sistēmā, kas saistās ar jaunu telpisko 
identitāšu noteikšanu. Tāpēc 21. gadsimtā vēlreiz jāpiemin politiski administratīvi 
veidoti reģioni. Sākot iekļauties vienotās eiropas reģionālās plānošanas un statistikas 
struktūrās, līdz un pēc iestāšanās eiropas Savienībā Latvijā veiktas vairākas teritoriālās 
reformas. Saskaņā ar 2002. gada Reģionālās attīstības likumu Latvijā ir izveidoti pieci 
plānošanas reģioni: Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale un jauns – galvaspilsētas 
Rīgas reģions. Plānošanas reģionu robežas administratīvi veidotas, vadoties pēc ekono
miskās mērķtiecības principa, tās pilnā mērā neatbilst neformālajiem, tradicionālajiem 
Latvijas kultūrvēsturiskajiem reģioniem. Jauno administratīvi noteikto reģionu robež
joslās atrodas citas reformas (administratīvi teritoriālā reforma, noslēdzās 2010. gadā) 
laikā izveidoti administratīvie novadi ar mainītu kultūrvēsturisko reģionālo piederību. 
2013. gadā Latvijas Republikā ir 110 administratīvie novadi. daudzviet, kā tas noticis 
jau agrāk – 20. gs. otrajā pusē, mainījušās arī vietējo teritoriālo kopienu robežas un 
nereti arī to nosaukumi. Pašreizējā savdabīgajā laikposmā vērojama termina novads 
un reģions izpratnes dažādu nozīmju konkurence trīs sfērās: 1) administratīvās elites 
darbības jomā; 2) dažādu institūciju, organizāciju (ekonomiskā plānošana, tūrisms u.c.) 
darbībā, kas pārveido, attīsta un nostiprina reģionu un novadu identitātes elementus 
reālajā vidē. Tas ir vidusposms starp likuma spēku un vietējo iedzīvotāju atbalstu, skepsi 
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29. att. Kurzeme. Turlavas koristi dziesmu svētku gājienā Snēpelē, 1948 
(eMK digitālo attēlu kolekcija)

30. att. Latvijas Republikas  
plānošanas reģioni, 2009 
(http://www.varam.gov.lv)

vai vienaldzību;54 3) iedzīvotāju ikdienas saziņā ar bagātu kultūrvēsturisko uzslāņojumu 
pieredzi, domāšanas paraugiem u.c. Savukārt kultūrvēsturiska rakstura pētījumi, zināt
niskā literatūra, muzeju ekspozīcijas (sākot ar valsts nozīmes reprezentatīviem muze
jiem, kā Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) 
ir vēsturiski balstījušies un joprojām lielā mērā balstās uz Latvijas kultūrvēsturisko 
reģionālo dalījumu (Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme, daļēji – Sēlija/Augšzeme).

54 Viens no viedokļiem Atašienes pagastā (kultūrvēsturiski – Latgale, pēc jaunā reģionālā iedalījuma – Zemgale): 
“Beidzot mūs nesauks par nabadzīgo Latgali.” eMK, 2007. g. ekspedīcija. 
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Tā kā tradicionālās kultūras vērtības tiek saglabātas un pārmantotas tieši vietējās 
kopienās, kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas iestājies novadpētniecības 
literatūras nebijuša uzplaukuma periods. 20. gs. beigās un 21. gs. veikto etnogrāfisko 
ekspedīciju dati u.c. avoti liecina, ka neredzamās (neoficiālās) kopienu robežas un 
attieksmes saglabājas visai ilgi, vismaz mutvārdu tradīcijā. Novadnieciskā izjūta, lai 
cik tā būtu apzināta vai vāji izteikta, noteiktas teritorijas/vietas iedzīvotājiem sniedz 
zināmu stabilitātes un emocionālas solidaritātes sajūtu, kaut arī nosacītas kopienas  
ietvaros. 

Nobeigums 

dažādos vēsturiskajos periodos jebkurai ģeogrāfiskai teritorijai nostiprinās zināma 
veida ārējās robežas un noteikta, vēsturiski izveidojusies teritoriālā iedalījuma struktūra, 
ko noteikuši sabiedriski politiski, ekonomiski apstākļi, arī iedzīvotāju etniskā izcelsme, 
dialektu atšķirības, kultūrvēsturiskās/etnogrāfiskās īpatnības. Katrs Latvijas kultūrvēs

31. att. Jāņu ielīgošana. Lilitas Vanagas foto 2012. gadā
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turiskais reģions un novads (visdažādākajās nozīmēs) ir transformējies gadsimtiem 
ilgos procesos. Pārsvarā tās bijušas/ir adaptācijas saistībā ar dabas apstākļiem, politis
kām, sociālām un ekonomiskām izmaiņām. Mūsdienu globalizētajā pasaulē, no vienas 
puses, pastāv prasība pēc arvien jaunām inovācijām, no otras puses, nepieciešama dzīvā 
saikne, kas uztur vēsturiskās pēctecības un pamatīguma sajūtu. Subjektīvie kultūrvēs
turiska reģiona un sava novada uztveres faktori ir “nemateriāli”, neizskaitļojami, bet 
pastāv cilvēku ikdienas uztverē un var būt tikpat svarīgi kā dzimtene un mājas. 

21. gadsimta Latvijā mainās vēsturiskā termina novads lietojuma hierarhija. Kopš 
pēdējā desmitgadē saistībā ar Latvijas reģionālo un administratīvi teritoriālo reformu 
pirmo reizi Latvijas jaunākajā vēsturē novads kļuvis par administratīvi teritoriālu vie
nību, šis termins joprojām turpina pastāvēt gan kā daudznozīmīgi lietots teritoriāls 
apzīmējums humanitārajās zinātnēs, novadpētniecībai veltīto daudzveidīgo izdevumu 
klāstā un sadzīvē, gan – ļoti konkrētā administratīvā nozīmē. Par novada daudzvei
dīgo mūsdienu lietojumu nenākas brīnīties, jo vārdu (vēsturiskā un mūsdienu) se
mantiskās nozīmes ātra nomaiņa visas sabiedrības lietojumā nemēdz notikt uzreiz un  
vienlaikus.55 

Novada un reģiona kultūrvēsturiskā tematika ir cieši saistīta ar Latvijas vēstures, 
vēsturiskās ģeogrāfijas un cilvēkģeogrāfijas, etnoloģijas, valodniecības u.c. zinātnes 
nozaru jautājumiem. Pārsvarā gan pētīti visai izolēti aspekti atsevišķos vēsturiskos 
laikposmos, taču atsevišķu zinātņu atzinumi vien neizskaidro Latvijas kultūrvēsturisko 
novadu un reģionu kopējos ilgstošas attīstības procesus. Vēlami salīdzinoši pētījumi, 
tostarp arī saistībā ar mūsdienu straujajām pārmaiņām. Novadniecības apziņa bija/ir 
viens no svarīgiem komponentiem, lai pastāvētu plašāki sociālās identitātes veidi, to 
skaitā reģionālā un pilsoniskā (valstiskā) identitāte.

55 Wilkins d. P. Natural tendencies of semantic change and the search for cognates. The Comparative Method 
Reviewed: Regularity and Irregularity in Language Change. ed. by M. durie, M. Ross. New York: oxford uni
versity Press, 1996, p. 321. 
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Irita Žeiere

LATVIEŠU SENAIS APĢĒRBS

Rakstā apkopoti dažādi materiāli par ļoti nozīmīgu latviešu materiālās kultūras avotu – seno 
apģērbu, tā veidošanos un attīstību ilgstošā laika posmā. No senākajiem vēstures periodiem ziņas 
par apģērbu saglabājušās tikai nelielu fragmentu veidā. Tieši ierobežotais materiālu skaits un to 
ļoti fragmentārais raksturs ir lielākā senā apģērba pētniecības problēma – jo senāki ir atrastie 
materiāli, jo grūtāk ir izprast ar apģērba darināšanu un lietošanu saistītos jautājumus. Jauni un 
nozīmīgi atklājumi šajā jomā ir retums, tāpēc vairumā gadījumu mūsu priekšstati par seno apģērbu 
ir ļoti nepilnīgi un nemainīgi daudzu gadu desmitu garumā, bet sniegtās interpretācijas mēdz būt 
subjektīvas. 

This article gives an overview of a very important part of the Latvian cultural heritage – the ancient 
costumes, their origins and development over a considerable period of time. Information about the 
costumes of the earliest historic periods can be obtained only from very small textile fragments. The 
limited number of available materials, as well as their small size, is the main area of difficulty in the 
research of the early costumes. The older are the materials found, the harder it is to understand the 
process of the preparation and use of the costumes. New and groundbreaking discoveries in this 
area are very rare; that is why in many cases our understanding about ancient costumes is very li-
mited and remains unchanged over several decades; and interpretations offered are often subjective.

Atslēgvārdi: senais apģērbs, tautastērpi, arheoloģiskie izrakumi, audumi, villaines, tekstilmateriāli, 
bronzas rotājumi, sieviešu tērpi, vīriešu tērpi.

Keywords: ancient costumes, national costumes, archaeological excavations, fabrics, woolen shawls, 
textile materials, bronze ornaments, female costumes, male costumes.

Ievads

Apģērbā kopš vissenākajiem laikiem atspoguļojumu radušas visdažādākās cilvēku 
dzīves sfēras, saglabājušās gadsimtiem senu tradīciju, kā arī politisku un ideoloģisku 
pārmaiņu radītās sekas, apvienojot dažādu laikmetu iezīmes. Apģērbs pauž cilvēku pie-
derību noteiktam sociālajam slānim, arodam, etniskajai grupai, teritorijai vai – plašākā 
nozīmē – tautai. Apģērba izpētei, kā to liecina vēsture, var būt ievērojama nozīme arī 
tautu identitātes apzināšanās procesā, veicinot pašapziņas izaugsmi un attīstību. Minēto 
iemeslu dēļ apģērbs ir nozīmīgs vēstures izpētes objekts, un virzieni, kādos iespējama 
tā pētniecība, ir ļoti dažādi. 

Galvenais latviešu apģērba izpētes avots ir konkrētais materiāls – no senākajiem 
periodiem tie ir arheoloģiskajos izrakumos iegūtie audumu fragmenti, bet no jaunāka-
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jiem laikiem – atsevišķas saglabātās veselās apģērba daļas. Būtiska nozīme ir arī citām 
avotu grupām – ilustratīvajam materiālam un dažādiem rakstītajiem avotiem, kas var 
papildināt esošās zināšanas ar jauniem faktiem. Latvijā līdz 16. gs. beigām, kad parādī-
jās pirmās fragmentārās rakstītās ziņas un attēli par Baltijas tautu iedzīvotāju tērpiem, 
arheoloģiskajos izrakumos iegūtie audumu paraugi ir vienīgās liecības par vietējo ie-
dzīvotāju apģērbu. Kā galvenie avoti tie izmantojami līdz pat 18. gadsimtam, no kura 
uzglabājušās dažas senākās tērpu daļas, jo muzejos esošais lietiskais materiāls pamatā 
attiecas jau uz 19. gadsimtu. Liela daļa seno zīmējumu un aprakstu ir shematiski, īsi un 
sniedz tikai fragmentāru priekšstatu par tajos attēlotajiem apģērbu veidiem, tāpēc to 
izmantošana iepriekš kritiski izvērtējama un salīdzināma ar citām pieejamām ziņām. 
Pašus senākos tērpu zīmējumus un aprakstus apkopojis un analizējis vēsturnieks  
Arnolds Spekke.1 Savukārt daudzi citi nozīmīgākie rakstiskie un ilustratīvie avoti ap-
skatīti Ādolfa Karnupa darbā,2 tāpēc raksta ierobežotā apjoma dēļ šeit netiek speciāli 
izdalīti un aprakstīti.

Izmantojamos lietiskos avotus raksturo zināma vienveidība, kas saistīta ar 
senāko vēstures periodu tekstilmateriālu ieguves veidu – apbedījumiem. Saskaņā ar 
sen pastāvošajām tradīcijām mirušie glabāti svētku tērpos kopā ar rotām, iedzīves 
priekšmetiem un ieročiem. Līdz ar to par ikdienā izmantoto apģērbu ziņu praktiski 
nav. Tērpus veidoja noteiktas apģērba daļas, kas tika vilktas kopā ar rotu komplektu. 
Vīriešiem tērps sastāvēja no krekla, jakas un biksēm, apmetņa, kāju sietavām, apaviem, 
galvassegas un jostas, sievietēm – no krekla, brunčiem, plecu segas vai jakas, jostas, 
galvassegas, sietavām un apaviem. Līdzīgas apģērba daļas veidoja arī bērnu tērpus. 
Atsevišķas apģērba daļas tika papildinātas ar dažādiem rotājumiem, kas sekmēja 
to saglabāšanos. Pārsvarā tika rotāts sieviešu apģērbs, no kura saglabājies vairums 
atradumu. Arī materiālu ieguves teritoriālā un hronoloģiskā aspektā vērojama zināma 
nevienmērība – līdzās plaši pētītiem rajoniem ar lielu atradumu klāstu ir arī tādi, kur 
izrakumi tikpat kā nav veikti un materiāli nav iegūti. Tā rezultātā informācijas apjoms 
par katras etniskās grupas apģērbu dažādos vēstures periodos ir atšķirīgs. No dzelzs 
laikmeta vairāk materiālu saglabājies par sēļu un latgaļu, kā arī lībiešu apģērbu, kas arī 
plašāk pētīts. Daudz mazāk zināms par zemgaļu apģērbu. Tikpat kā nekādu liecību sakarā 
ar pāreju uz mirušo kremāciju nav saglabājies par kuršu apģērbu. No viduslaiku perioda 
visvairāk ziņu iegūts par kuršu tērpiem, bet par citu tautību lietoto apģērbu saglabājies 
krietni mazāk liecību. Visu senāko periodu tekstilatradumu fragmentārais raksturs rada 
ierobežotu un nosacītu priekšstatu par apģērbu senatnē. Līdzīgas, tikai mazāk izteiktas 
problēmas skar arī tradicionālo tautastērpu jomu, it sevišķi tērpu komplektācijas  
jautājumā.

Raksturojot latviešu senā apģērba attīstību, materiāls sadalīts divās lielās 
hronoloģiskās grupās un vairākās apakšgrupās, kas apvieno un raksturo šaurākam laika 
periodam tipiskas iezīmes. Senākais, pamatā tikai uz arheoloģiskajiem atradumiem 
balstītais materiālu klāsts aptver periodu līdz 17. gadsimtam, un tas atbilstoši vēstures 

1 Spekke A. Vecākie latvju tautas apģērbu zīmējumi. Rīga: A. Gulbis, 1934.
2 Karnups Ā. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē. Rīga: J. Grīnbergs, 1936, 

98.–192. lpp.
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periodizācijai dalīts trīs posmos. Otra lielākā grupa aptver laika posmu no 18. gadsimta 
līdz 19. gadsimta beigām un balstās uz muzejos savāktajiem etnogrāfisko apģērba 
daļu materiāliem un laikabiedru atstātajām ziņām zīmējumu un pierakstu veidā. 
Plašā apjoma un nevienmērīgi pārstāvēto materiālu dēļ rakstā iezīmēti tikai galvenie 
apģērba attīstības virzieni un pieminēti nozīmīgākie atradumi. Dažādu periodu tērpu 
raksturojumam izmantots apģērba dalījums pa galvenajām tā daļām, atsevišķi skatot 
bērnu, vīriešu un sieviešu tērpu materiālus, iespēju robežās aptverot katras etniskās 
grupas zīmīgākos, raksturojošos atradumus.

Senā apģērba pētniecības vēsture 

Par seno tērpu izpētes pirmsākumu Latvijā nosacīti varam uzskatīt 19. gs. pirmajā 
pusē vācu vēsturnieka Frīdriha Krūzes pirmo arheoloģisko atradumu iespaidā veikto 
darbu, analizējot un mēģinot rekonstruēt vietējo iedzīvotāju apģērbu (1. att.).3 Neska-
toties uz zināšanu trūkuma radītajām kļūdām, tas vērtējams pozitīvi ne vien kā pirmais 
rekonstrukcijas mēģinājums, bet arī kā darbs, kas veicināja tālākas intereses rašanos 
daļā sabiedrības. Turpmākie nozīmīgākie senā apģērba pētījumi saistāmi ar latviešu 
arheologa Franča Baloža vārdu. Arī viņš sākotnēji neiztika bez kļūdām, kas vēlāk tika 
daļēji novērstas.4 Savam laikam progresīvi bija bioloģijas profesora Kārļa Reinholda 
Kupfera veiktie agrā dzelzs laikmeta tekstilmateriālu šķiedru pētījumi.5 Lielu ieguldī-
jumu seno tekstilatradumu popularizēšanā un sabiedrības intereses veicināšanā devusi 
etnogrāfe un rokdarbniece Alma Birģele-Paegle, pētot un sava dzīvesbiedra Edvarda 
Paegles izdotajā tautas mākslas un senatnes mēnešrakstā “Latvijas Saule” publicējot 
dažādus apģērba pētniecībai veltītus rakstus.

Latvijas Republikā 20. gs. 20.–30. gados aktīvi izvērstā arheoloģiskā pētniecība 
sek mēja tekstilmateriālu uzkrāšanos muzeju krātuvēs, kas radīja nopietnu pamatu 
turpmākiem pētījumiem. Pirmskara periodā seno tērpu materiālu apkopojumu un 
analīzi veicis Valdemārs Ģinters.6 Viņa veidotās villaiņu rekonstrukcijas uzskatāmas 
par pirmajām zinātniski pamatotajām rekonstrukcijām, kas balstītas uz konkrētiem, 
plaši analizētiem materiāliem. Tās deva iespēju izgatavot arī reālus tērpu atdarinājumus 
gan muzeja vajadzībām, gan cilvēku personiskai lietošanai. Arī vairāku citu arheologu 
atsevišķi darbi tika veltīti tieši tekstilatradumiem.7

Pēc Otrā pasaules kara visnozīmīgākie pētījumi par senajiem tērpiem saistāmi ar 
arheoloģes un tekstiliju pētnieces Annas Zariņas vārdu. Bez daudzajiem atsevišķām 

3 Kruse F. Analyse der Kleidung, des Schmucks und der Bewaffnung der alten Waräger-Russen. – Kruse F. 
Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands. Neue Ausgabe. Leipzig: Dyk, 1859, Beilage C, S. 1–34. 

4 [Balodis F.] Apģērbs. Latviešu konversācijas vārdnīca, 1. sēj., Rīga: A. Gulbis, 1927–1928, 678.–692. sl.
5 Kupffer K. R. Organische Reste aus vorgeschichtlichen Grabstätten in Kurland. – Wahle E. Die Ausgrabungen 

in Rutzau und Bauske = Izrakumi Rucavā un Bauskā. Rīga: Pieminekļu valde, 1928, S. 65–73 (Pieminekļu 
valdes materiālu krājumi. Archaioloģijas raksti, 1. sēj., 2. d.).

6 Ģinters V. Latviešu tautas tērpa aizvēsture. Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē. Rīga: J. Grīnbergs, 1936, 
7.–92. lpp.

7 Šnore E. Dundagas kājauti. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1938, 111.–121. lpp; Ozols K. Senie latviešu audumi. 
Senatne un Māksla, Nr. 2, 1939, 76.–101. lpp. 
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tēmām veltītajiem rakstiem tapuši arī nozīmīgie pētījumi par latgaļu un lībiešu seno 
apģērbu.8 Kopš 1991. gada dažādu periodu arheoloģisko tekstilmateriālu pētniecībai 
pievērsusies arī šī raksta autore, galveno uzmanību veltot vietējo iedzīvotāju apģērba 
atradumiem viduslaiku periodā no 13. līdz 17. gadsimtam.9

Plaši pētīti un aprakstīti tradicionālie tautastērpi. Pirmais nopietnākais, apko-
pojošais darbs par latviešu tautastērpiem un to ornamentu bija trīs sējumos izdoto 
“Latvju rakstu” pirmie divi sējumi.10 Tiem drīz vien sekoja vairāki citi, uz plašāku  

  8 Zariņa A. Seno latgaļu apģērbs 7.–13. gs. Rīga: Zinātne, 1970; Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs. Rīga: Zi-
nātne, 1988; Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs. Rīga: Zinātne, 1999; u.c.

  9 Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures mu-
zejs, 2008; Žeiere I. The use of horsehair in female headdresses of the 12th–13th century AD Latvia. North 
European Symposium for Archaeological textiles X. Oxford: Oxbow Books, 2010, pp. 285–287; Žeiere I. Types 
of linen fabric recovered archaeologically in Latvia and their utilisation. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 
Fasciculus XXIII, Łódź, 2010, pp. 39–46; Žeiere I. Latvia. Textiles and Textile Production in Europe: from 
Prehistory to AD 400. Oxford: Oxbow Books, 2012, pp. 266–272; u.c.

10 Latvju raksti, I–III. Rīga: Valstspapīru spiestuve, [1924–1931].

1. att. Senākā tērpu rekonstrukcija (Kruse F. Necrolivonica oder Geschichte und Alterthümer Liv-, Esth- 
und Curlands. Neue Ausgabe. Leipzig: Dyk, 1859, Tab. 78)
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materiālu analīzi balstīti11 vai praktisku, tērpu gatavošanai noderīgu materiālu sniedzoši 
darbi.12 Pēckara gados lielākie un vērtīgākie tautastērpiem veltītie darbi ir 1966. gadā 
iznākusī Mirdzas Slavas grāmata,13 krājums “Latviešu tautas māksla”, kura viens sējums 
veltīts tieši apģērbam,14 un Latvijas Vēstures muzeja izdotie krājumi.15 Kopš 20. gs. bei-
gām tautastērpu vēstures problēmu pētniecībā aktīvi iesaistījušies tādi autori kā Ilze 
Ziņģīte,16 Aija Jansone17 un Anete Karlsone.18

Senākie tekstilatradumi Latvijā 
(1.–8. gs.)

Senākie audumu fragmenti Latvijas teritorijā saglabājušies no 2. un 3. gs. apbedīju-
miem, lai gan dažādas netiešas liecības par šķiedru izmantošanu un lietošanu sastopa-
mas krietni senāk.19 

Tikai sākot ar agro dzelzs laikmetu (1.–400. g.), iespējams runāt par latviešu senā 
apģērba pirmsākumiem. Šajā periodā tagadējā Latvijas teritorijā, pamatojoties uz mate-
riālās kultūras atšķirībām un dažādiem apbedīšanas veidiem, iezīmējās plašāki apgabali 
un kultūretniskās grupas, kuras tiek saistītas ar kuršu, zemgaļu, sēļu un Baltijas somu 
priekšteču apdzīvotajām teritorijām.20 Neskatoties uz to, ka pastāv dažādi viedokļi par 
atsevišķu teritoriju iedzīvotāju etnisko piederību, Latvijas dienvidrietumdaļā sastopamo 
kapulauku ar akmeņu riņķiem saistība ar vēlāko kuršu senčiem netiek apšaubīta.21 Te 
iegūti arī vieni no senākajiem audumu fragmentiem.

Saglabājušos tekstilmateriālu paraugu skaits no vīriešu un sieviešu apģērba ir ne-
liels. Tie ir pavisam sīki – pie dzelzs darbarīkiem, ieročiem vai bronzas rotām saglabā-
jušies audumu fragmenti vai pat atsevišķi pavedieni, pēc kuriem nav iespējams plašāk 

11 Straubergs K. Latviešu tērps un viņa raksta ornamentika. Latvieši. Rakstu krājums. F. Baloža un P. Šmita red. 
Rīga: Valters un Rapa, 1930, 322.–356. lpp.; Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē. A. Dzērvīša un V. Ģintera red. 
Rīga: J. Grīnbergs, 1936.  

12 Novadu tērpi, 1–15. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1938.
13 Slava M. Latviešu tautas tērpi. Rīga: Zinātne, 1966 (Arheoloģija un etnogrāfija, 7. laid.). 
14 Latviešu tautas māksla, III. Apģērbs. Teksta aut. B. Zunde. Rīga: Liesma, 1967.
15 Latviešu tautas tērpi, I–III. Rīga: Jāņa sēta; Latvijas Vēstures muzejs, 1995–2003.
16 Ziņģīte I. Tradicionālais apģērbs – etnisko un kultūrvēsturisko iezīmju raksturotājs. Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis, Nr. 3/4, 2003, 176.–189. lpp; Ziņģīte I. Sēliskās izpausmes Austrumlatvijas tradicionālajā 
apģērbā. Pētījumi sēļu senatnē. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2006, 171.–180. lpp. (Latvijas Na-
cionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 11); u.c.

17 Jansone A. Tautas tērpa krekli Vidzemē 19. gs. Rīga: Zinātne, 1999; Jansone A. Latviešu tradicionālais tautas-
tērps un tā valkāšanas tradīcijas. Rīga: Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009; Jansone A. Līdz 
mūsdienām Rucavā saglabātie 19. gs. beigu – 20. gs. pirmās puses sieviešu apģērbi. Arheoloģija un etnogrāfija, 
25. laid., 2011, 243.–266. lpp.; u.c.

18 Karlsone A. Komentāri Pētera Blaua 1885. gadā publicētajām ziņām par apģērbu 18. gs. beigās. Arheoloģija un 
etnogrāfija, 23. laid., 2006, 127.–142. lpp.; Karlsone A. Aulejas tipa jostas. Arheoloģija un etnogrāfija, 25. laid., 
2011, 267.–282. lpp.; u.c. 

19 Plašāka informācija: Žeiere I. Latvia, pp. 266–272.
20 Latvijas senākā vēsture. 9. g.t. pr.Kr. – 1200. g. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 214., 229. lpp.
21 Turpat, 217. lpp.
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raksturot konkrēto apģērba veidu. No bērnu apģērba nav saglabājušās nekādas liecības. 
Esošie paraugi sniedz zināmu ieskatu tērpiem izmantotajos materiālos, to sagatavoša-
nas kvalitātē un lietotajos audumu veidos.

Šobrīd ir ziņas par apmēram 30 agrā dzelzs laikmeta tekstilizstrādājumu parau-
giem no dažādām Latvijas teritorijas daļām, kas visi līdz mūsdienām nav saglabājušies. 
Informācija par dažiem no tiem meklējama senākās publikācijās.22 Jau 1925. gadā bio-
logs K. R. Kupfers analizējis Liepājas apriņķa Rucavas Mazkatužu23 senkapos iegūto 
organisko materiālu paraugus.24 Viņš veicis arī tekstilmateriālu šķiedru mērījumus un 
analīzi, secinot, ka audumi gatavoti no vietējās, neuzlabotas aitu šķirnes vilnas. Apģēr-
bam izmantota dabiski gaiša un tumša aitu vilna. Jau 3.–4. gs. audumiem konstatēta 
turpmāko gadsimtu apģērbam tik raksturīgā zilā krāsa. To apliecina gan K. R. Kupfera 
pētījums, gan raksta autores veiktā tekstilmateriālu mikroskopiskā apskate.

Audumi austi tradicionālajās četrnīšu trinīša un vienkārtņa tehnikās no vien-
kārtīgiem, ar vērpjamo vārpstu nevienmērīgi vērptiem pavedieniem. Latvijas rietum-
daļas audumu paraugos sastopami gan Z/Z, gan Z/S virzienā vērpti pavedieni, bet 
austrumdaļā dominē Z/Z vērpuma pavedieni.25 Audumu blīvums, ko raksturo ieausto 
pavedienu skaits kvadrātcentimetrā, ir līdzīgs tam, kāds lielākajai daļai audumu rakstu-
rīgs arī turpmākajos periodos, – 8/6, 10/6, 10/8 pavedieni cm2, retāk pavedienu skaits 
abos virzienos bijis vienāds – 9/9 pavedieni kvadrātcentimetrā. Līdztekus vilnai jau 
šajā laikā izmantoti uz vietas audzēti lini. To apliecina nelieli linu pavedienu atradumi 
spirālēs, kā arī linu sēklu atradumi šī perioda dzīvesvietā.26

Pēc rotadatu un saktu novietojuma apbedījumos (tās pa vienai vai pāros atrastas zoda, 
krūšu vai vidukļa apvidū) var spriest par vairākām apģērba sastāvdaļām, tostarp par ap-
metnim līdzīga apģērba pastāvēšanu. Latvijas teritorijā esošajos pieminekļos līdz šim nav 
atrastas, bet kuršu apdzīvotajās zemēs tagadējās Lietuvas piejūras senvietās ir konstatētas 
galvai pieguļošas sieviešu cepures no vilnas auduma ar dažādiem metāla rotājumiem.27

No tērpu sastāvdaļām izrakumos konstatētas arī apģērba saturēšanai izmantoto 
ādas jostu sprādzes un apkalumi, bet piešu atradumi senkapos liecina par ādas apavu 
esamību.28

Neskatoties uz agrā dzelzs laikmeta tekstilmateriālu paraugu nelielo skaitu un mazo 
apjomu, tie ir ļoti nozīmīgi kā senākās liecības par vietējiem austajiem audumiem. 

22 Hausmann R. Hügelgräber zu Santen. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst nebst 
Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums, aus dem Jahre 1892. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 
1893, S. 67–84; Moora H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., Teil II. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938. 

23 Šeit un turpmāk, nosaucot konkrētu pieminekli, vispirms minēts apriņķis, kurā tas atradies, tad pagasta 
nosaukums bez apzīmējuma pagasts, tālāk pieminekļa nosaukums. Minot adreses, saglabāts 20. gs. 30. gadu 
beigās Latvijas teritorijā lietotais administratīvi teritoriālais iedalījums.

24 Kupffer K. R. Organische Reste aus vorgeschichtlichen Grabstätten in Kurland, S. 65–73.
25 Pavedienu vērpšanas veidi, kas saistīti ar noteiktām audumu gatavošanas tradīcijām un iespaido audumu kvalitāti, 

rada atšķirīgu fakturējumu. Z virzienā vērpjot, šķiedra kopā griezta no labās uz kreiso pusi, S virzienā – pretēji.
26 Linu pavedieni spirālēs iegūti Jēkabpils apr. Ābeļu Boķu kapulaukā, bet linu sēkla atrasta Ludzas apr. Zvirg-

zdenes Kivtu apmetnē, sk.: Rasiņš A., Tauriņa M. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos kon-
statētajām kultūraugu un nezāļu sēklām. Arheoloģija un etnogrāfija, 14. laid., 1983, 154. lpp.

27 Klaipēdas apr. Šerņu, Kurmaiču kapulauki.
28 Tādi zināmi Jēkabpils apr. Saukas Razbuku, Jelgavas apr. Īles Gailīšu, Liepājas apr. Rucavas Mazkatužu, Rēzek-

nes apr. Makašānu Salenieku apbedījumu vietās.
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Vienlaikus tie sniedz arī zināmu ieskatu šī perioda tekstilmateriālu veidos, izejvielās un 
to sagatavošanā, kas kvalitātes ziņā līdzinās vēlāku laiku atradumiem.

Arī turpmāko gadsimtu arheoloģiskajos materiālos apģērba fragmentu skaits, kā 
arī to izmēri nav būtiski pieauguši. Situācija pakāpeniski sāk mainīties, sākot ar 6. gs., 
ieviešoties tradīcijai atsevišķu tērpu daļu dekorēšanai izmantot nelielus metāla rotāju-
mus. Apģērba greznošana ar īpašiem audumā vai ādā iestrādātiem rotājumiem sākot-
nēji izmantota arī vīriešu tērpos, tomēr plašāk un ilgstošāk izmantota tieši sie viešu ap-
ģērbā. Rotājumu klātbūtne audumos kopā ar tērpa sastāvā esošajām rotām nodrošināja 
labāku organisko materiālu saglabāšanos. Sākotnēji šie ievestā izejmateriāla rotājumi 
sastopami tikai retos gadījumos, bet 7./8. gs. mijā metāla rotājumu lietošana ievērojami 
paplašinājusies, ļaujot jau konkrētāk izdalīt atsevišķām tērpu sastāvdaļām piederīgus 
audumu fragmentus. 

Senākie tērpu daļu rotājumu veidi bija dobas bronzas vai sudraba podziņas, kas 
lietotas ādas apavu un cepuru rotāšanai 6.–9. gadsimtā.29 Līdzīgi rotājumi Eiropas teri-
torijā zināmi jau kopš bronzas laikmeta, bet Latvijā, visticamāk, nonākuši, pateicoties 
sakariem ar Gotlandi, kur tie bijuši īpaši izplatīti.30 Līdzīgas formas, bet atšķirīgi pie-
stiprinātas podziņas atkal parādās 11.–12. gs. kā vīriešu ādas jostu apdares materiāli.

Ievērojami ilgāk apģērba rotāšanai lietoti no bronzas sloksnes darināti gludi vai 
pro filēti gredzentiņi un spirālītes. Spirālītes kā rotu sastāvdaļa zināmas jau senāk, bet 
tieši apģērba greznošanā to izmantošana Latvijas teritorijā konstatēta kopš 7. gadsimta. 
Uzverot spirāles pavedieniem, veidotas dekoratīvas noslēguma joslas villaiņu galos. 
Lietuvas materiālos spirāles tērpu rotāšanai zināmas no 4. gadsimta.31 Abi minētie rotā-
jumu veidi turpmākajos gadsimtos vizuāli nedaudz izmainās, bet to lietojuma princips 
apģērbā saglabājas nemainīgs vairāku gadsimtu garumā. Retāk izmantotas aplokāmas 
taisnstūrveida plāksnītes un piekariņi – bronzas zvaniņi, rombveida vai trapecveida 
plāksnītes, kuras ar riņķīšu palīdzību iestiprinātas audumā. Minētie piekariņi kļūst arī 
par dažu rotu – kaklariņķu, kaklarotu, rotadatu, aproču, gredzenu un vainagu rakstu-
rīgu sastāvdaļu, vietām saglabājoties to sastāvā līdz pat 16. gadsimtam.

Pie rotām saglabājušies nelieli linu auduma fragmenti liecina par kreklu iz-
mantošanu. Noteikt kreklu piegriezumu pēc šiem paraugiem nav iespējams, tāpēc 
pieņemts, ka, līdzīgi kā citviet Eiropā, tie bijuši vienādi gan vīriešiem, gan sievietēm un 
šūti tunikveidā, ar garām piedurknēm, bez plecu šuvēm un apkakles. Krūšu daļā bijis 
iegriezums, kas sasprausts ar adatu vai saktu vai arī sasiets ar aukliņām. Šāds kreklu 
piegriezuma veids saglabājies daudzu turpmāko gadsimtu garumā. Visi senāko linu 
kreklu audumi austi no vienkārtīgiem pavedieniem ripsa tehnikā, ko raksturo ievēro-
jami lielāks viena virziena pavedienu pārsvars pār otru.32 

29 Tādas atrastas gan vairākos zemgaļu vīriešu, sieviešu un bērnu apbedījumos Bauskas apr. Bauskas Čunkānos–
Dreņģeros un tagadējā Lietuvas teritorijā, gan arī Latvijas austrumu daļā – Rīgas apr. Aizkraukles Lejasbitēnos, 
Daugavpils apr. Preiļu Ludvigovā.

30 Blumbergs Z. Bronzebuckelchen als Trachtzier: zu den Kontakten Gotlands mit dem Kontinent in der älteren 
römischen Eisenzeit. Stockholm: Institute of Archaeology at the University of Stockholm, 1982, S. 110.

31 Волкайте-Куликаускене Р. К. Одежда литовцев с древнейших времен до XVII в. Древняя одежда народов 
восточной Европы: материалы к историко-этнографическому атласу. Москвa: Наукa, 1986, c. 150.

32 Žeiere I. Types of linen fabric recovered archaeologically in Latvia and their utilisation, pp. 40–41.
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Par vīriešu apģērba rotāšanu liecina kāda 7.–8. gs. zemgaļu apbedījumā atrastā 
jakas krūšu un plecu daļas apdare no apkalumiem greznotām, savstarpēji savienotām 
ādas siksnām.33 Vairākos vidējā dzelzs laikmeta beigu posma sēļu apbedījumos iegūtas 
norādes par liela izmēra apmetņiem ar retu bronzas gredzentiņu rotājumu malās.34 Lie-
cības par vīriešu apģērbu saglabājušās arī rotātu cepuru fragmentu veidā.35 No auduma 
vai ādas šūtu, dažādiem metāla rotājumiem greznotu cepuru paraugi iegūti gan sēļu 
un latgaļu, gan zemgaļu apdzīvotajā teritorijā. Senākie cepuru rotājumu veidi – dobās 
podziņas, kas iestiprinātas materiālā ar nelielu, malās izvietotu kājiņu palīdzību un iz-
kārtotas taisnās, paralēlās rindās visapkārt galvai vai tikai priekšpusē. Zināmi arī kažok-
ādas cepures fragmenti ar reljefu taisnstūrveida plāksnīšu rotājumu apakšmalā.36 Ādas 
gabali ar spalvu uz iekšpusi sastiprināti ar bronzas stiepli. Cepuru rotāšanai izmantotas 
arī bronzas spirālītes, kas uzvērtas pavedieniem vai ādas siksniņām un izkārtotas vienā 
vai vairākās horizontālās rindās gar cepures malu. Reizēm tās uzšūtas tikai priekšpusē 
vai papildinātas ar nelieliem trīsstūrveida piekariem, zvārguļiem vai gredzentiņiem 
(2. att.). 

Sieviešu tērpa nozīmīgākā sastāvdaļa, līdzīgi kā citur Eiropā, daudzu gadsimtu 
garumā bijusi taisnstūrveida plecu sega – villaine. Villaiņu darināšanai Latvijā iespē-
jams izsekot kopš 7. gadsimta. Lai gan senākie ar metālu rotātie auduma fragmenti 
no villainēm iegūti zemgaļu, kā arī latgaļu un sēļu apdzīvotajās teritorijās, šī tradīcija 
plašāk attīstījusies un pilnveidojusies tieši austrumu apgabalos, iespaidojot tērpu 
darināšanas paņēmienus arī plašākā apkārtnē. Bronza villaiņu rotāšanai sākotnēji 
lietota reti un nelielā skaitā. Vienā villainē izmantotie rotājumi izmēru un formu 
ziņā bijuši visai atšķirīgi, it kā salasīti, tādējādi netieši apliecinot šī ievestā mate-
riāla lielo vērtību. Jau senākajām villainēm bijusi arī šauru, vienkrāsainu celaiņu  
apdare. 37  

Vērā ņemamus datus, kas liecinātu par atrasto paraugu piederību brunču audu-
miem, minētā perioda pieminekļos nav izdevies iegūt. 

Sieviešu tērpu sastāvā, sākot ar 5./6. gs., bijuši arī metāla spirāļu vainagi, kuru 
senākie eksemplāri atrasti zemgaļu apdzīvotajās zemēs.38 Tos veido ar šauriem, glu-
diem starpposmiem sadalītas un vairākās rindās nostiprinātas spirāles. Ar laiku šauro 
starpposmu forma izmainās – tie kļūst platāki un greznāki, bet vainagu aizmugurē 
sāk pievienot īpatnējus masīvu spirāļu piekarus.39 Zināmi arī šauri ādas vainadziņi ar 
aplocītām bronzas plāksnītēm un piekariem sānos.40 Latvijas austrumdaļas 7.–8. gs. 

33 Urtāns J. Izrakumi Jaunsvirlaukas Gaideļu–Viduču senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par ar-
heologu 1994. un 1995. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996, 119. lpp.

34 Jēkabpils apr. Ābeļu Boķu III uzkalniņa 16. un VIII uzkalniņa 3. kaps.
35 Tādi zināmi apbedījumos Daugavpils apr. Preiļu Ludvigovā un Bauskas apr. Bauskas Čunkānos–Dreņģeros.
36 Žeiere I. Par nozīmīgākajiem vidējā dzelzs laikmeta tērpu daļu atradumiem Smoņu senkapos. Arheoloģija un 

etnogrāfija, 23. laid., 2006, 357.–359. lpp.
37 Cēsu apr. Baižkalna Upmaļu 8. kaps, Jēkabpils apr. Boķu Ābeļu VIII uzkalniņa 9. kaps.
38 Rīgas apr. Meņģele, Katlakalna Pļavniekkalns.
39 Graudonis J. Lielupes krastos pirms gadu simtiem: arheoloģiskie pētījumi Jaunsvirlaukas pagastā. Rīga: Latvijas 

vēstures institūta apgāds, 2003, 28.–29., 38.–39. lpp.
40 Jēkabpils apr. Ābeļu Boķi, III uzkalniņa 24. kaps. 
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pieminekļos iegūti plati, savstarpēji savienotu spirāļu un važiņu vainagi ar piekariem 
pieres vai aizmugures daļā, zem kuriem, domājams, segts audums.41 

Kāju apaušanai lietoto sietavu fragmenti tikpat kā nav saglabājušies, bet par ādas 
apaviem jau iepriekšējā periodā liecināja vairākos apbedījumos atrastie pieši vai mazi 
ādas apavu fragmenti.

Senākos tekstilmateriālus kopumā var raksturot kā nelielus pēc izmēra, bet daudz-
veidīgus pēc informatīvā apjoma. Šajā periodā droši konstatējamas vairākas būtiskas 
tērpu komplektu sastāvdaļas – villaines, galvassegas, sietavas. Līdztekus vietējiem audu-
miem tērpu darināšanai izmantoti arī augstākas kvalitātes ievesti audumi, liecinot par 
attīstītiem tirdzniecības un maiņas sakariem.42 Atradumu vidū ir materiāli arī par dažā-
dām tekstilizstrādājumu darināšanas tehnikām un to veidiem – austajiem audumiem, 
senākajām celainēm, audenēm un pinumiem. 

Vēlā dzelzs laikmeta apģērbs 
(800.–1200. g.)

Vēlais dzelzs laikmets ir tekstilatradumiem visbagātākais periods. Eiropā šajā 
laikā ieviešas jaunas tehnoloģijas – vērpjamais ratiņš, horizontālie aužamie stāvi, kas 
iespaidoja arī Latvijas teritorijā mītošo iedzīvotāju radīto audumu kvalitāti un veidus. 
Tomēr jauno tehnoloģiju pielietojums lauku iedzīvotāju vidū ienāca ļoti lēni, un ilgstoši 
saglabājās senie, iepriekš izmantotie audumu darināšanas paņēmieni.

Perioda beigās iezīmējas straujākas pārmaiņas atsevišķu tērpu daļu veidos un ro-
tājumu izvēlē. Parādās jauni rotājumu materiāli un formas. Tērpu rotāšanas tradīcija 
visplašāko izvērsumu sasniedz perioda otrajā pusē – 11. un 12. gadsimtā; no šā laika 
saglabājušās visgreznākās sēļu un latgaļu villaines. Atšķirībā no senāku periodu tekstil-
materiāliem, kas sniedza ziņas tikai par atsevišķām apģērba daļām, turpmāko gadsimtu 
atradumi jau ļauj konstatēt noteiktu tērpu komplektāciju, kas saglabājusies nemainīga 

41 Ludzas apr. Nautrēnu Smiltaine, Madonas apr. Stāmerienas Smoņi. Plašāk par pēdējo sk.: Žeiere I. Par 
nozīmīgākajiem vidējā dzelzs laikmeta tērpu daļu atradumiem Smoņu senkapos, 364. lpp.

42 Tādi zināmi Dobeles apr. Bēnes Liekņu 6. kapā un Liepājas apr. Grobiņas kapulaukā.

2. att. Vīrieša cepures 
rotājums. Boķu kapulauks, 
III uzkalniņa 7. kaps. 
7.–8. gs. LNVM krājums. 
Roberta Kaniņa foto 
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daudzu gadsimtu garumā, kā arī izdalīt un konkretizēt atsevišķu etnisko vienību tērpu 
raksturīgākās iezīmes. Tērpu komplektācija, audumu veidi un izmantotie rotājumi 
visā Latvijas teritorijā bijuši samērā līdzīgi. Atšķirības izpaužas galvenokārt rotājumu 
lietošanas veidā – to izkārtojumā, proporcijās, iestrādes tehnoloģijā, kā arī pie tērpa 
likto rotu komplektācijā. Baltu tautību (sēļu un latgaļu) apģērba galvenā raksturojošā 
iezīme ir metāla rotājumu – dažāda izmēra un profilējuma gredzentiņu iestrāde audu-
mos tieši aušanas gaitā. Tikai dažkārt tie iestiprināti audumā pēc tā noaušanas. Rotājot 
vairāk akcentēti villaines gali, kas pēc aplikšanas ap pleciem kļuva par redzamāko šī  
apģērba daļu. 

Sākot ar 10./11. gs., iegūtas arī liecības par Baltijas somu – lībiešu apģērbu, kas ie-
priekš nebija zināmas. Šo tērpu metāla rotājums atšķirībā no baltiem raksturīgā veidots 
atsevišķi – savērts uz pavedienu šķipsnām, kas taisnās joslās uzšūtas auduma malām. 
Rotājošo joslu noslēgumos veidoti dažāda izmēra pušķi no spirālēm un gredzentiņiem. 
Biežāk rotātas bijušas sieviešu tērpu daļas – villaines, jakas, sietavu celaines, matu len-
tes, un tām raksturīgs arī liels alvas–svina rotājumu lietojums.

Lībiešu apģērbam raksturīgs proporcionāli lielāks ievestu, augstākas kvalitātes ma-
teriālu izmantojums atsevišķām tērpa daļām. Tas sniedz arī unikālas un plašas liecības 
par 11.–12. gs. bērnu apģērbu. Atradumi liecina, ka atsevišķu apģērba daļu piegriezums 
un apdare nav atšķīrusies no pieaugušo tērpa, tomēr bērnu apģērba komplektācijas jau-
tājumā vēl daudz neskaidrību. Abu dzimumu bērniem konstatēti linu auduma krekli, 
virs kuriem vilktas tunikveida piegriezuma vilnas auduma jakas ar dziļu iegriezumu 
priekšpusē. Garumā tās sniegušās apmēram līdz ceļgaliem. Jakas biežāk nekā pieaugu-
šajiem tikušas greznotas uzšūtiem rotājumiem un dekoratīvām pīnītēm un sānu vīlēm.43 
Dažāda platuma rotājuma joslas izvietotas ne vien gar kakla iegriezumu, bet arī jaku 
apakšmalā un piedurkņu galos (3. att.). Šo joslu savienojumu vietās izveidoti lībiešu 
apģērbam tik raksturīgie spirāļu pušķi. Jakas apjoztas ar ādas un auduma jostām. Par 
zēnu biksēm un meiteņu brunčiem, kā arī kāju sietavām nav uzieti nekādi pārliecinoši 
materiāli. Iespējams, tas saistīts ar šo apģērba daļu valkāšanu, tikai sasniedzot noteiktu 
vecumu. Citviet Latvijā vērā ņemami bērnu apģērba atradumi nav iegūti.

Vīriešu tērpos, kas reti tikuši rotāti, etniska rakstura iezīmes izpaužas vāji. Acīm-
redzot to komplektācija un apdare bijusi visai vienveidīga, tāpēc atšķirības meklējamas 
pie tērpiem lietotajās rotās un izmantotajos ieročos, kas mirušajiem doti līdzi viņ -
saulē. 

Lai gan par dažām jau iepriekš minētām apģērba daļām – krekliem, biksēm un 
cepurēm joprojām nav iegūti pietiekama apjoma materiāli, lai tās varētu vispusīgi 
raksturot, konstatētas atsevišķas interesantas apģērba apdares detaļas. 

Iegūti dati par latgaļu un sēļu vīriešu kreklu piedurkņu apstrādes veidu – tās 
bijušas garas, ar sašaurinātiem galiem un mazu atšūtu maliņu. Konstatēta ādas apdare 
dūrgaliem piešūtas ādas sloksnītes (4. att.) vai trapecveidīgu uzšuvumu veidā uz 
piedurknes auduma delnas rajonā.44 Kreklu aizdarei lietotas saktas. 

43 Rīgas apr. Salaspils Laukskolas kapulaukā, pēc A. Zariņas pētījuma, rotātas jakas bijušas apmēram 25% 
bērnu.

44 Ludzas apr. Pildas Nukši, 13. kaps; Jēkabpils apr. Sēlpils Lejasdopeles, V uzkalniņa 1. kaps.
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3. att. Atsegtie jakas rotājumi in situ. Laukskolas kapulauks, 2. kaps. 11. gs. (foto no Valdemāra Ģintera  
izrakumu pārskata LNVM par arheoloģiskajiem izrakumiem Laukskolas kapulaukā 1936.–1937. gadā)

4. att. Linu krekla 
piedurknes gala 
fragments ar piešūtu 
ādas sloksnīti. Nukšu 
kapulauks. 11. gs. 
LNVM krājums.
Roberta Kaniņa foto 
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Virs krekla vilktas zila vai brūna vilnas auduma jakas, no kurām saglabājušies frag-
menti zem jostām vai kakla izgriezuma saspraušanai izmantotajām saktām. Jakas bijušas 
ar garām, sašaurinātām piedurknēm un ķīļveida ielaidumiem sānos.45 Precīzu norāžu 
par jaku garumu nav, tomēr domājams, ka tās sniegušās apmēram līdz ceļgaliem. Tikai 
retos gadījumos tās bijušas rotātas ar uzvērtu spirālīšu joslu gar kakla izgriezumu46 vai 
audumā iestrādātiem bronzas gredzentiņiem krūšu vai plecu daļā,47 pēc kuriem kon-
statējama jaku tunikveida piegriezuma forma. Zināma arī jaku priekšpuses apdare ar 
vairākām uzšūtu rakstainu celaiņu joslām krūšu daļā un nelieliem spirālīšu vērumiem.48 
Dažkārt jaku plecu un krūšu daļā konstatēta no iepriekšējā perioda zināmā apliekamo, 
apkalumiem rotāto siksnu apdare.49 Retos gadījumos lībiešu jaku priekšpuses šķēlums 
bijis apšūts ar alvas rozešu joslām.50 Iegūtas liecības par kreklu vai jaku piedurkņu galu 
apdari ar šauriem vilnas pavedienu apšuvumiem vai krāsainām celainēm.51 Jaku sajo-
šanai izmantotas gludas vai apkalumiem rotātas ādas jostas, bet atsevišķos gadījumos 
latgaļu kapulaukos konstatēta arī austu, rakstainu jostu lietošana.52

Materiāli, kas norādītu uz bikšu piegriezumu, garumu vai šūšanas veidu, nav sa-
glabājušies. 

Par apmetņiem kā tērpa komplekta sastāvdaļu liecina kapulauku izrakumos atseg-
tās lielāka izmēra saktas, kas atrastas uz krūtīm vai viena pleca, kā arī no jaku auduma 
atšķirīgie tekstilmateriālu fragmenti, kas dažkārt apšūti ar nelieliem, no spi rālītēm 
veidotiem rotājumiem. Tomēr precīzākas ziņas par apmetņu izmēriem un apstrādi šie 
atradumi nesniedz. Vienīgais pilnībā rekonstruējamais vīrieša apmetnis iegūts Liepājas 
apriņķa Rucavas Tīras purva depozītā kuršu apdzīvotajā teritorijā.53 Tas bijis ļoti liela 
izmēra – 110×210 cm, austs no smalkiem, kvalitatīviem tumši zilas krāsas vilnas pa-
vedieniem. Vienkrāsainu šauru celaiņu apdare bijusi tikai auduma galos. Izmantojot 
atšķirīgi vērptus pavedienus, materiāla vienā virzienā veidojas svītraina auduma efekts. 
Visticamāk, tas nav bijis vietējo meistaru darināts. Līdzīgi audumi 1. g.t. pirmajā pusē 
lietoti daudzviet Rietumeiropā.54 Kažokādu paraugu atradumi apbedījumos pieļauj 
iespēju, ka aukstā laikā izmantoti arī kažokādas apmetņi.

Kopš 9. gs. atsevišķos sēļu un latgaļu vīriešu apbedījumos konstatēti ar ieaus-
tiem bronzas gredzentiņiem rotāti vilnas rokauti.55 Tie bijuši spirālveidā aptīti tikai 

45 Rīgas apr. Salaspils Lipši, 82. kaps.
46 Ludzas apr. Zvirgzdenes Isnauda. 
47 Tādi zināmi Rīgas apr. Pļaviņu Radžu un vairākos Cēsu apr. Priekuļu Ģūģeru kapos.
48 Jēkabpils apr. Ābeļu Priednieki, 2. kaps.
49 Jēkabpils apr. Sēlpils Lejasdopeles, V uzkalniņa 1. kaps; Rīgas apr. Koknese, 82. kaps.
50 Rīgas apr. Salaspils Vējstūri, 54. kaps.
51 Jēkabpils apr. Sēlpils Lejasdopeles.
52 Šādi materiāli zināmi Cēsu apr. Priekuļu Ģūģeru kapulaukā.
53 Detalizētāka informācija par atraduma apstākļiem un tā sastāvu atrodama vairākās publikācijās: Ozols K. 

Senie latviešu audumi. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1939, 76.–101. lpp.; Urtāns V. Tīras purva depozīts. Ar-
heoloģija. Rīga, 1962, 83.–94. lpp. (Latvijas PSR Vēstures muzeja raksti); Žeiere I. Par Tīras purva depozīta 
tekstil materiāliem. Pētījumi kuršu senatnē. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008, 129.–138. lpp. 
(Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, Nr. 14). 

54 Bender Jørgensen L. Northern Europe in the Roman Iron Age I BC – AD 400. The Cambridge History of 
Western Textiles, vol. 1. Ed. by D. Jenkins. Cambridge University Press, 2003, p. 97.

55 Senākie – 9. gs. rokautu fragmentu paraugi iegūti Rīgas apr. Aizkraukles Lejasbitēnu, Ludzas apr. Zvirgzdenes 
Kivtu, Odukalna senvietās.
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ap vienu – kreiso roku no delnas līdz elkonim tā, lai ieaustie rotājumi būtu redzami. 
Tumši zilais audums austs tikai 4–8 cm platumā, par ko liecina maisveida eģes abās 
tā malās, un bijis līdz 150 cm garumā. Citviet Latvijā līdzīgas tērpu sastāvdaļas nav  
zināmas.

Pastāv viedoklis, ka rokauti izmantoti rokas aizsardzībai, tomēr ticamāka šķiet to 
saistība ar noteikta sociālā statusa demonstrēšanu. Rokautu atradumi ir visai reti un 
uzieti apbedījumos ar tā saukto karavīra aproci, noteiktu ieroču komplektu un lielu 
rotu dažādību. Nedaudz līdzīga nozīme varētu būt no vilnas pavedieniem vai ādas slok-
snītēm uzvērtām spirālēm veidotajiem roku aptinumiem, kas konstatēti uz abu roku 
kreklu piedurkņu galiem. Nereti uz vienas rokas uztīts rokauts, bet otru sedzis spirāļu 
aptinums (5. att.).

Materiāli par kāju ietērpšanai lietotām sietavām pārsvarā saglabājušies tikai tajos 
gadījumos, kad tās bijušas rotātas. Izņēmums ir Tīras purva depozītā atrastie nerotā-
tie, 13–14 cm platie brūna vilnas auduma sietavu fragmenti. Neliels auduma sākuma 
celaines posms norāda uz vertikālo velku atsvaru stāvu lietošanu aušanā. Noslēguma 
galā audums nogriezts un apšūts, izmantojot pogcauruma dūrienu. Sietavas jau se-
natnē bijušas stipri novalkātas un izstaipītas, par to liecina auduma nevienmērīgais  
platums, izdilumi audu virzienā un daudzās lāpījuma pēdas (6. att.). Iespējams, kāda 
no depozīta sastāvā atrastajām celainēm tikusi izmantota sietavu nostiprināšanai. 
Nerotātu sietavu atradumi zināmi arī atsevišķos sēļu, latgaļu un lībiešu apbedījumos.56 
Lībiešu vīriešu sietavu rotāšana izpaudusies tikai kā atsevišķi darinātu bronzas spirā-
līšu pinuma joslu pievienošana auduma galā.57 Latgaļu un sēļu sietavu rotājumu veids 
bijis atšķirīgs – auduma galam aplocīta viena vai vairākas gredzentiņu rindas vai pa-
vedieniem uzvērtas spirāles. Tikai dažu rotājumu atradumi pie abu kāju ceļgaliem liek 
domāt, ka tie izmantoti sietavu celaiņu galu dekorēšanai, ne pašam sietavu audumam. 
Nelielais sietavu fragmentu atradumu skaits liecina, ka pārsvarā tās bijušas nerotātas 
un austas galvenokārt no citām apģērba daļām atšķirīgā – skujotā četrnīšu trinīša  
tehnikā.

Liecības par cepurēm vairumā gadījumu arī saglabājušās tikai to rotājumu veidā. 
Dažādi greznotas cepures vairāk raksturīgas latgaļiem un sēļiem. Turpinās cepuru malu 
apšūšana ar spirālīšu rindām, kuru skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu krietni 
palielinājies. Dažkārt cepuru apakšmalu apdarei izmantotas arī bronzas važiņas vai 
šauras, krāsainas audenes ar gredzentiņu rotājumu.58 Sastopami arī nelieli īsi piekari, 
kas izvietoti pieres centrālajā daļā. Atsevišķos senlietām bagātos latgaļu un lībiešu ap-
bedījumos galvas rotājušas greznas ievestās zīda brokāta lentes,59 bet kādā zemgaļu 
kapā galvassegas apakšmalu segusi sudraba stieples pinuma josla.60 Lībiešu galvassegām 
metāla rotājumi acīmredzot nav bijuši raksturīgi. No kuršu galvassegām zināms vienīgi 
vilnas auduma kapuces atradums, kas iegūts Tīras purva depozītā. Rūtainā auduma 

56 Ludzas apr. Odukalns, Jēkabpils apr. Ābeļu Priednieku 2. kaps, Rīgas apr. Salaspils Vējstūru 3. kaps u.c.
57 Rīgas apr. Salaspils Vējstūri, 54. kaps.
58 Šādi atradumi zināmi vairākos Rīgas apr. Pļaviņu Kalniešu 8. gs. pirmās puses apbedījumos.
59 Rīgas apr. Salaspils Laukskolas 400. kaps, Turaidas Pūteļu 25. un 26. uzkalniņš un vairāki Cēsu apr. Priekuļu 

Ģūģeru apbedījumi.
60 Bauskas apr. Čunkāni–Dreņģeri, 315. kaps.
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5. att. Rokauts un spirāļu aptinums in situ. Kristapiņu kapulauks, 284. kaps (Kuniga I. Kristapiņu 
kapulauks: 8. gs. beigas – 12. gs. Rīga: RaKa, 2000, 227. lpp.)

6. att. Sietavu auduma fragmenti. 
Tīras purva depozīts. 9. gs. 
LNVM  krājums. Roberta Kaniņa 
foto
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kapuce gatavota, materiālu pārlokot un 
vienu malu sašujot (7. att.). Tās iekš-
puse bijusi savelta un siltināta ar putnu 
spalvām, starp kurām konstatēti arī 
nelieli kažokādas fragmenti.61 Kapuce 
saglabājusies nepilnīgi, tāpēc precīzi 
izmēri un apdares veids nav nosakāms, 
tomēr, spriežot pēc līdzīga veida vilnas 
un zīda galvassegu atradumiem vikingu 
laika Jorkā un Dublinā, tās bijušas tikai 
16–20 cm platas un valkātas atsevišķi, 
aizdarei izmantojot malās piešūtas sai-
tītes.62

Tekstilatradumu lielāko grupu 
veido vēlā dzelzs laikmeta sieviešu tērpu 
materiāli. Lai gan ieskats gūstams par 
pilnīgi visām svētku tērpa sastāvdaļām, 
visplašāk pārstāvētas ir villaines un 
vainagi. 

Nelieli linu auduma kreklu frag-
menti, kas saglabājušies villaiņu kroku 
iekšpusē un pie saktu adatām, kas lieto-
tas šķēluma aizdarei, zināmi daudzviet. 
Līdz šim ierastos ripsveida audumus 
pakāpeniski nomaina audumi ar sa-
mērā līdzīgu ieausto pavedienu skaitu 
abos virzienos. Kreklu aizdarei lietotu 
saktu lībiešu tērpu komplektā tikpat kā 
nav, tāpēc jādomā, ka šķēluma aizdarei 

izmantotas aukliņas vai arī tas veidots atšķirīgi. Starp kreklu audumu fragmentiem 
atrasti vairāki to apstrādes veidu raksturojoši vīļu un šuvju paraugi. 

Ziņas par brunču veidiem iegūtas, izvērtējot rotu izvietojumu un iespējamās 
brunču audumu atrašanās vietas apbedījumos. Vairāk ziņu par brunčiem saglabājies 
lībiešu materiālos. Lībiešiem raksturīgi gari, plecu rajonā saspraužami brunči, kas ga-
tavoti no diviem atsevišķiem auduma gabaliem ar vienā galā izveidotām cilpām saktu 
vai rotadatu izvēršanai. Tradicionāla lībiešu sieviešu rota, ko izmantoja gan brunču 
saspraušanai, gan greznumam, bija tā sauktās bruņrupuču saktas. Tās lietotas pāros un 
savā starpā savienotas ar vairākām važiņu rindām, kas dažkārt sniegušās līdz pat ceļiem. 

61 Pēc biologu atzinuma, saglabājušies paraugi varētu būt no Eiropas ūdeles kažoka un meža irbes spalvām. 
Pētījumi veikti LU Bioloģijas fakultātē.

62 Heckett E. Some silk and wool head-coverings from Viking Dublin: uses and origins – an enquiry. Textiles 
in Northern Archaeology: NESAT III. Textile Symposium in York 6–9 May 1987. London: Archetype Publica-
tions, 1990, pp. 85–96; Walton P. Textile production at Coppergate, York: Anglo-Saxon or Viking? Textiles in 
Northern Archaeology: NESAT III. Textile Symposium in York 6–9 May 1987, pp. 61–72.

7. att. Vilnas kapuces fragments. Tīras purva depozīts, 9. gs. 
LNVM  krājums. Roberta Kaniņa foto
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Krūšu vidusdaļā atrastās nelielās saktas un vairākas līdzīga auduma kārtas liek domāt, 
ka brunču augšējā mala dažkārt bijusi atlocīta uz ārpusi un sasprausta. Saglabājušās 
norādes par augšmalu apstrādi ar rakstainām celainēm. Brunču audumi galvenokārt 
bijuši tumši zilā, dažkārt arī brūnganā krāsā vai arī divkrāsaini, austi diagonālā vai 
skujotā četrnīšu trinīša tehnikā. Arī citviet apbedījumos plecu rajonā konstatētie saktu 
vai adatu pāri, visticamāk, norāda, ka lietoti līdzīga piegriezuma brunči. Otrs zināmais 
brunču veids, par kuru saglabājies mazāk liecību, ir viengabala apliekamie, vidusdaļā 
ar jostu nostiprinātie brunči. Domājams, tie izmantoti teritorijās, kurās nav konstatētas 
minētās krūšu rotas.

Samērā maz materiālu saglabājies no jostām, kas apskatāmajā periodā darinātas 
tikai no tekstilmateriāliem. Vienīgi lībiešu tērpu sastāvā zināmas vienkrāsainas vilnas 
jostas, kas darinātas mežģītā pinuma tehnikā.63 Atradumi liecina, ka ar tām augumam 
piejoztas arī garās krūšu važiņu rotu rindas. Vairāki nelieli, vienkāršu rakstainu jostu 
fragmenti saglabājušies latgaļu un sēļu materiālos, tomēr informāciju par to siešanas 
veidu, garumu vai galu izveidi tie nesniedz.

Dažos vēlā dzelzs laikmeta lībiešu apbedījumos iegūtas ziņas par priekšautu 
izmantošanu svētku tērpā.64 No tiem gan saglabājušies tikai malu rotāšanai izmantotie 
bronzas spirālīšu vērumu posmi.

Par vilnas auduma jakām kā sieviešu tērpa sastāvdaļu materiāli saglabājušies lībiešu 
apbedījumos. Pēc rotājumu paliekām izdevies noteikt to aptuveno piegriezuma veidu un 
izmērus.65 Jakas šūtas tunikveida piegriezumā, ar dziļu atvērumu priekšpusē un garām 
piedurknēm. To garums – apmēram līdz ceļgaliem – fiksēts, pateicoties apakšmalas 
bagātīgajam rotājumam. Uzšūtais metāla rotājums sedzis arī priekšpuses šķēluma malas 
un piedurkņu galus, paralēli apdarei lietojot arī krāsainas vilnas pīnītes un celaines. 
Lai gan nekur citur Latvijas arheoloģiskajā materiālā vilnas auduma jakas sieviešu 
apbedījumos nav izdevies fiksēt, līdzīgu, tikai nerotātu jaku pastāvēšana ir visai ticama. 

Samērā daudz informācijas lībiešu kapulauku pētījumi sniedz par kāju ietērpiem, 
kas bieži tikuši rotāti. Te kopā ar ādas apavu fragmentiem atrasti arī senākie adatas 
pinuma paraugi no zeķēm.66 Kāju sietavu audumi austi 8–10 cm platumā, galvenokārt 
skujotajā četrnīšu trinītī un bijuši nerotāti. Rotājošo daļu veidoja atsevišķi uztītās 
celaines ar iestrādātu metāla rotājumu. Dažkārt tās bijušas pat vairāk nekā 6 m garas 
un, apņemot kājai, veidojušas blīvu, dekoratīvu tinumu tās lejasdaļā. Raksturīgākais 
celaiņu rotāšanas veids ir audu virzienā iestrādātie bronzas riņķīši, kas tinumā izkārtojas 
pamīšus, citam citu daļēji nosedzot (8. att.). Vienkāršākām rakstainām celainēm galos 
veidoti garāki posmi no dažādās kombinācijās vērtām spirālēm. Kā liecina atradumi, 
pēdām lietots atsevišķs, līdzīgi veidots auduma gabals, tikai īsāks un austs no atšķirīga 
materiāla. 

Latgaļu un sēļu, tāpat kuršu sieviešu apbedījumos liecības par kāju sietavām ir 
liels retums; tas liek domāt, ka pārsvarā tās tomēr bijušas bez rotājuma. Pāros aplocīti 

63 Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs., 10.–13. lpp.
64 Turpat, 36.–37. lpp.; Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. Rīga: Latvijas vēstures insti-

tūta apgāds, 2006, 228. lpp. 
65 Zariņa A. Lībiešu apģērbs 10.–13. gs., 29.–30. lpp. 
66 Rīgas apr. Ikšķiles Kābeles, 32. kaps.
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bronzas gredzentiņi auduma galā, atrasti ceļgalu rajonā, zināmi vien retos 8. gs. apbe-
dījumos.67

No visiem līdz šim zināmajiem materiāliem atšķirīgs kāju ietērpu veids konstatēts 
kādā 9.–10. gs. zemgaļu sievietes apbedījumā.68 Apakšstilbus sedza biezs zilas krāsas 
raupju pavedienu pinums, klāts ar blīvu bronzas rotājumu kārtu – rombveida piekari-
ņiem, kas audumā iestiprināti ar riņķīšu palīdzību (9. att.). Līdzīgi rotājumi zināmi arī 
Lietuvas arheoloģiskajos materiālos, kur tos saista ar brunču malas rotājumu.69 

Viskrāšņākā un raksturīgākā sieviešu tērpu sastāvdaļa bijusi villaine. Jau senākajos 
villaiņu paraugos saskatāmas pazīmes, kas tām raksturīgas ilgstošā laika posmā, –  
iegarenā taisnstūra forma, tumši zilā krāsa, diagonālais četrnīšu trinīša auduma 
veids, maisveida eģes malās, celaiņu apdare, spirāļu rindas auduma galos, kuplinātas 
bārkstis un bronzas rotājumu izmantošana. Pēc apstrādes veida izdalāmi divi villaiņu 
varianti – ar ieaustu vai uzšūtu rotājumu greznotas villaines un vienkāršas villaines 
ar celaiņu apdari. Pie tām pieskaitāmas arī pusvilnas rūtainās vai rakstos austās  
villaines. 

Senākie, daudzveidīgākie un arī greznākie villaiņu paraugi, kurus iespējams 
rekonstruēt, iegūti sēļu un latgaļu70 pieminekļos, sākot ar 8. gadsimtu (10. att.). Tās 
atrastas, apliktas pleciem un krūšu vai vidukļa rajonā saspraustas ar rotadatām vai 
saktām. Villaiņu izmēri bijuši visai dažādi, iespējams, pielāgoti valkātājas augumam, 
tomēr daudzos gadījumos pārāk mazi, lai tiem būtu praktiska nozīme. Dažu grezni 

67 Jēkabpils apr. Ābeļu Boķi, VIII uzkalniņa 9. kaps.
68 Bauskas apr. Čunkāni–Dreņģeri, 18. kaps. Materiāli ļoti slikti saglabājušies un nav pilnībā izpētīti, jo raksta 

tapšanas laikā vēl atradās restaurācijā. 
69 Волкайте-Куликаускене P. Одежда литовцев с древнейших времен до XVII в., c. 148–149.
70 Latgaļu materiāla analīze skatāma: Zariņa A. Seno latgaļu apģērbs 7.–13. gs., 107. lpp.

8. att. Sietava un bronzas 
riņķīšiem rotātā celaine. 
Laukskolas kapulauks, 
191. kaps. 11. gs.  
LNVM  krājums. Roberta 
Kaniņa foto
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rotātu villaiņu platums bijis tikai 50–60 cm, bet garums 110–120 centimetri. Sākot ar 
12. gs., villaiņu izmēri pieaug līdz 90 cm platumā un 130–140 cm garumā.

Villaines tradicionāli bijušas tumši zilas, austas no vienkārtīgiem vilnas pavedie-
niem diagonālajā četrnīšu trinītī ar maisveida eģēm sānos. Vairākos perioda pirmās 
puses atradumos konstatēts, ka pavedienam vērpjot piejaukta arī linu šķiedra.71 Cilp-
veida velku eģu fragmenti liecina, ka audums darināts divu veltņu aužamajos stāvos bez 
atsvariem. Galu un malu apdarei lietotās celaines bijušas vienkrāsainas un ļoti šauras. 
Tāpat izmantoti velku atsvaru vertikālie aužamie stāvi.

Metāla rotājums villainēs sākotnēji bijis minimāls – šauras, retinātas, malām ap-
locītu gredzentiņu joslas, kuras dažkārt papildināja vēl viena, tieši audumā iestrādātu 
rotājumu rinda villaines augšējā – plecu daļā. Gali noslēgušies ar pavedieniem uzvērtu 
spirāļu rindām, kas senākajām villainēm bijušas visai retas (11. att.). Spirālīšu rindas ar 
laiku kļūst blīvākas un virzienā uz galiem sašaurinās, veidojot nedaudz liektu, noapaļotu 
noslēgumu. Zināmas arī rotātas villaines bez galu spirālēm, apstrādātas tikai ar celainēm. 
Ievērojami kuplākas laika gaitā kļūst arī auduma galos atstātās bārkstis, tās papildinot 
ar krāsainu pavedienu šķipsnām. Bārkšu gali vienmēr rūpīgi sagriezti resnākās grīstēs.

Villaiņu malās piešūtas celaines, retāk audenes, bet zināmas arī villaines bez malu 
celainēm. Līdz pat 12. gs. pat bagāti rotāto villaiņu malu apdarei austās celaines ir biju-
šas šauras un ļoti vienkāršas – svītrainas vai ar nelielu līkloka rakstu. Grezno, ielasītiem 
rakstiem austo celaiņu atradumu skaits ir neliels un attiecināms tikai uz 12.–13. gad-
simtu. To sākotnējās izcelsmes vietas un parādīšanās iemesli, kā arī turpmākās attīstības 
virzieni ir dziļāku pētījumu vērta tēma.

71 Pētījumi veikti Latvijas Vēstures muzeja Restaurācijas centra laboratorijā 1995. gadā ķīmiķes I. Porietes 
vadībā. Protokola Nr. 866/95.

9. att. Kāju ietērpa fragments 
ar daļēji sairušiem rotāju-
miem. Čunkānu–Dreņģeru 
kapulauks, 18. kaps. 10. gs.  
LNVM  krājums. Roberta 
Kaniņa foto
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Rotājuma joslu skaits villaiņu galos un arī malās pakāpeniski pieaug. Sākumā gre-
dzentiņi izkārtoti tikai taisnās rindās, kas kļūst arvien platākas, bet, sākot ar 10. gs., 
joslu noslēgumos no tiem veidoti trīsstūrveida izvirzījumi. To gali ar laiku sazarojas – 
un trīsstūru starpās parādās mazie krustveida rotājumi, kas vēlāk aizpilda lielu daļu vai 
pat visu auduma laukumu (12. att.). No 11.–12. gs. villaiņu stūros vai pamatlaukumā 
parādās atsevišķi izveidoti lielāki raksti. 

Samērā daudz materiālu iegūts par rotātajām lībiešu villainēm. Salīdzinājumā ar 
baltiem zināmajiem villaiņu izmēriem tās ir ievērojami lielākas – 70–90 cm platas un 

10. att. 8. gs. sievietes tērpa rekon struk-
cija pēc Kivtu kapulauka materiāliem. 
LNVM krājums. Lindas Treijas zīmē-
jums pēc Annas Zariņas rekonstrukcijas

11. att. Sēļu villaines stūra rekonstrukcija. Boķu 
kapulauks, 9. kaps. 8. gs. (Zariņa A. Seno latgaļu 
apģērbs 7.–13. gs. Rīga: Zinātne, 1970, 69. lpp.)
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12. att. Sēļu villaines atdarinā-
jums pēc 12. gs. Lejasdopeļu II 
uzkalniņa 17. kapa materiāliem. 
Darinājusi Dagnija Pārupe,  
LNVM  krājums. Roberta Kaniņa 
foto

13. att. Lībiešu 11./12. gs. villaines 
stūra rekonstrukcija. Cēsu 
kapulauks, 1. kaps (Zariņa A. 
Lībiešu apģērbs 10.–13. gs. Rīga: 
Zinātne, 1988, XIV tab.: 1)
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līdz pat 180 cm garas, un tās nekad nav atrastas saspraustas ar saktu. Tām raksturīga 
liela vienveidība, kas izpaužas gan rotājuma kompozīcijā, gan apdares materiālos un 
varētu liecināt par amatnieku šaurāku specializāciju. Auduma veids un krāsa ir līdzīga 
latgaļu un sēļu villainēm. Visas apdarei lietotās celaines austas skujiņā vai svītrainas. 
Malu celaines darinātas līdzīgas, tikai platākas, vienmēr apšūtas ar rotājumu. Auduma 
galos pirms celainēm uz pavedieniem vienmēr vērtas viena vai divas pretēji izkārtotu 
bronzas riņķīšu joslas, bet noslēgumā izveidotas bārkstis, kas bijušas samērā retas, bez 
papildu pavedieniem. Celaiņu vienveidība un apšūšana ar rotājumiem liecina, ka tām 
bijusi vairāk praktiska nekā dekoratīva nozīme. Rotājums villainēs kompozicionāli 
izkārtots taisnās joslās visapkārt auduma malām. Stūros atkarībā no rotājuma joslas 
platuma izveidoti lielāki vai mazāki spirāļu pušķi (13. att.), kādi raksturīgi arī citām 
tērpu daļām. Vēlākajām un greznākajām villainēm stūros pievienoti vēl nelieli papildu 
celaiņu posmi. Lai gan villaiņu malu rotājums laika gaitā piedzīvo nelielas izmaiņas, 
kopumā tas ir visai vienveidīgs un standartizēts. 

Nelielā materiālu skaita dēļ par zemgaļu villaiņu izmēriem un darināšanas veidu 
ziņu nav. Analizējot iegūto arheoloģisko materiālu, tomēr iespējams izdalīt dažas pazī-
mes, kas varētu raksturot apskatāmā perioda zemgaļu villaiņu rotāšanas īpatnības un 
atšķirt tās no citur lietotajām. Par šādu raksturojošu pazīmi varētu uzskatīt atsevišķi 
darinātos piekarus – bronzas spirāļu pušķus, važiņu piekarus vai citus līdzīgus rotāju-
mus, kas pievienoti nerotātā villaines auduma stūros (14. att.). Līdzīgi šādu rotājumu 
atradumi tiek interpretēti arī zemgaļu teritorijās tagadējā Lietuvā.72 Tomēr, lai precizētu 
piekaru piederību tieši villainēm, to piestrādes veidus, kā arī citas svarīgas villaiņu dari-
nāšanas pazīmes, nepieciešami jauni un konkrētāk fiksēti pierādījumi. 

72 Volkaitė-Kulikauskienė R. Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuošalai (I–XVI a.). Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 1997, pav. 42, 43.

14. att. Villaines stūru rotājumi. 
Čunkānu–Dreņģeru kapulauks, 
45. kaps. 10./11. gs. 
LNVM krājums. 
Roberta Kaniņa foto
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Latvijas austrumdaļas villainēm, sākot ar 12. gs. beigām, ierastos bronzas 
greznojumus aizvieto citi materiāli – dzeltenas stikla masas krellītes un alvas–svina 
rozešu rotājumi. Saglabājušās arī pirmās vilnas pavedienu izšuvumu joslas villaiņu 
galos un malās. Šie jaunie materiāli bija plašāk pieejami un vieglāk lietojami – savērtus 
uz pavedieniem un izkārtotus šaurās joslās, tos varēja uzšūt audumam. 

Reizē ar jaunajiem rotājumiem izplatās un ilgstoši lietošanā saglabājas iepriekš 
nezināmās rūtainās (15. att.) un rakstu joslās austās villaines no diviem atšķirīgiem 
materiāliem – vilnas un lina. Tās sākotnēji vienmēr liktas zem tradicionālajām, ar 
metālu rotātajām zilajām villainēm. 

Bez villainēm ar uzšūtu vai iestrādātu rotājumu, domājams, daudz plašāk lieto-
tas villaines ar vienkāršu celaiņu apdari. Tām bieži vien akcentēti stūri, veidojot tos 
krāšņākus un neierastākus. Dažkārt pavedieni sazaroti un notīti ar krāsainu pavedienu 
posmiem, citreiz tajos iesieti kādi priekšmeti – gredzeni vai rieksti (16. att.). Liecības 
par linu plecu segām, kādas plaši sastopamas 19. gs. tērpos, tikpat kā nav saglabājušās. 

15. att. Rūtainās pusvilnas villaines fragments ar iznīku-
šiem linu pavedieniem. Annas muižas kapulauks, savrup-
atradums. 13. gs. LNVM krājums. Roberta Kaniņa foto

16. att. Villaines stūris ar bārkstīs iesietiem 
riekstiem. Ķesteru kapulauks, 3. kaps. 11. gs. 
LNVM krājums. Roberta Kaniņa foto
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Zināms tikai viens linu auduma malas fragments ar sašaurinātu, notītu velku pavedienu 
joslu pirms celaines, ko varētu saistīt ar šāda veida apģērbu (17. att.).

No kuršu vēlā dzelzs laikmeta villainēm mirušo kremācijas dēļ nav saglabājušies 
nekādi materiāli, izņemot dažus auduma fragmentus 11. gs. līdzenajos apbedījumos 
Lietuvas kuršu teritorijā.73 No citiem ar apģērbu saistītiem tur zināmiem materiāliem 
minami spirāļu vainagi un nereti galvas vienā pusē konstatētās garās rotadatas, kas 
liecina par auduma galvassegas sastiprināšanu vai rotāšanu.74 Metāla vainagus turpināja 
lietot arī zemgaļi, tomēr apbedījumos tie salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu sasto-
pami daudz retāk. Vairāk materiālu par tiem saglabājies zemgaļu apdzīvotajā teritorijā 
Lietuvā. Dažkārt konstatēti joslās ap galvu vai pieres daļā izvietoti nelieli rotājumi, kas 
varētu būt saglabājušies no cepurēm vai galvasautiem. 

Lībiešu apdzīvotajā teritorijā vainagi nav bijuši raksturīga sieviešu tērpu sastāvdaļa, 
bet zināmas dažas rotātas, šauras lentes, kas varēja būt lietotas kā sienamie vainagi. 
Dažkārt pie galvas atrastie rotājumi, visticamāk, saglabājušies no galvasautu malu 
apdares. 

Ļoti izplatīti vainagi bijuši sēļu un latgaļu apdzīvotajās teritorijās, kur apbedījumos 
tie konstatēti kopš 7./8. gs., nereti pat vairāki cits virs cita. Šo vainagu vidū vērojama 

73 Kuršiai: genties kultūra laidosenos duomenimis: baltų archeologijos paroda: katalogas = The Curonians: Tribe 
Culture According to the Burial Data: Baltic Archaeological Exibition: Catalogue. Vilnius: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, 2009, p. 152, 159, 160. 

74 Turpat, 91., 152., 159., 160. lpp.

17. att. Linu plecu segas gala fragments un tā zīmējums. Kristapiņu kapulauks, 132. kaps. 11./12. gs. 
LNVM krājums. Roberta Kaniņa foto, Dzintras Zemītes zīmējums
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lielāka daudzveidība.75 Vecākie no tiem darināti līdzīgi zemgaļu vainagiem, tikai starp-
posmiem lietotas plāna skārda plāksnītes ar rotātu virsmu, kas aplocītas visām spirāļu 
rindām kopā. Vainagu mugurpusē veidoti dekoratīvi spirāļu “pušķi” vai piekari. Līdzīga 
veida, tikai mazliet platāki vainagi lietoti līdz pat 13. gs. vidum. 

9. gs. parādās jauns vainagu veids – tā sauktais grīstes vainags. Zināmi divējādi – 
šaurāki un platāki grīstes vainagu varianti. Šaurākie gatavoti no vienas vai divām kopā 
sastiprinātām klūgu grīstēm, kas notītas ar vilnas pavedieniem un apliktas ar bronzas 
cilindriem. Platie vainagi sastāvēja no pavedieniem uzvērtām, pamīšus izkārtotām 
bronzas cilindru rindām 3–7 kārtās. Visiem vainagiem aizmugures savienojuma vietā 
izveidoti speciāli sazaroti piekari. Bez jau minētajām sastopamas vairākas citas, retāk 
izmantotas vainagu starpformas. 

12. gs. beigās Austrumlatvijas pieminekļos arvien biežāk sastopami cita tipa vai-
nagi – darināti no tekstilmateriāliem. Auduma vainagu pamatā bija biezāka audene, sā-
kumā šaurāka, vēlāk platāka, kuras virsma tika apšūta ar joslās izkārtotām stikla masas 
krellēm, smalkām bronzas spirālītēm un dažādas formas alvas rotājumiem. Sākotnēji 
tos lika kopā ar metāla vainagiem, bet jau 13. gs. tie kļuva par dominējošo vainagu 
veidu. Saglabājot iepriekšējo gadsimtu vainagu lietošanas tradī cijas, arī tiem aizmugu-
res savienojuma vietās pievienoti dažāda veida piekari.

Īslaicīgāk tikuši valkāti daži citi vainagu veidi – apkaltas ādas siksniņas, bronzas 
riņķīšu vēruma, lūku vai astru pinuma šauri vainadziņi, kas arī parādās vienlaikus ar 
auduma vainagiem. Arī tie likti kopā ar ierastajiem metāla vainagiem un bieži vien pat 
vairāki. Vēlā dzelzs laikmeta sēļu un latgaļu sieviešu apbedījumos neatkarīgi no vecuma 
bieži vien uz galvas atrasti vairāki – 2–4 dažādi vainagi. 

Ieskats ikdienā lietoto apavu klāstā gūstams no latgaļu dzīvesvietā Āraišos atrastā 
ievērojamā lūku pinuma apavu atradumu klāsta (18. att.). Domājams, līdzīga veida 

75 Plašāk par latgaļu vainagiem sk.: Zariņa A. Latgaļu vainagi laikā no 6. līdz 13. gadsimtam. Arheoloģija un 
etnogrāfija, 2. laid., 1960, 79.–95. lpp.

18. att. Lūku pinuma apavs. Āraišu ezerpils. 10.–11. gs. LNVM krājums. Roberta Kaniņa foto
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apavi siltā laikā lietoti daudz plašākā 
teritorijā, tikai nav saglabājušies. Viens 
no senākajiem un ilgstošāk lietotajiem 
apavu veidiem bija pastalas. Iegūtas arī 
liecības par cita veida apaviem. Ar siks-
niņām sasienamu un bronzas podzi-
ņām rotātu kurpjveida apavu fragmenti 
atrasti vairākos zemgaļu bērnu un sie-
viešu apbedījumos76 (19. att.). Iegūtais 
materiāls tomēr nav pietiekams, lai re-
konstruētu apavu izskatu un to darinā-
šanas veidu. Par līdzīgu apavu vizuālo 
veidolu un piegriezumu var spriest pēc 
apjomīgākajiem atradumiem Lietuvā.77

13.–17. gadsimta liecības  
par apģērbu

Šis ir ļoti nozīmīgs posms seno 
tērpu attīstības vēsturē, kas sasaista 
8.–12. gs. arheoloģisko atradumu ma-
teriālu ar pirmajām ziņām par vietējo 
iedzīvotāju apģērbu un senākajiem 
pilnībā saglabātajiem etnogrāfiskajiem 
tērpiem no 18.–19. gadsimta. Tas ir 
laiks, kad aizsākās ilgstošais latviešu 
tautības veidošanās process un iezīmē-
jās arī atsevišķu lokālu tērpu veidu iz-
platības robežas, ko nosacīti var saistīt 
ar vēlāk zināmajiem novadu tērpiem.

Neskatoties uz visai plašajiem vi-
duslaiku kapsētu pētījumiem, liecību 

par vietējo iedzīvotāju tērpiem tajās saglabājies salīdzinoši maz. Tas skaidrojams gan 
ar izmaiņām apbedīšanas tradīcijās, gan arī ekonomisko apstākļu radītajām izmaiņām 
tērpu rotāšanas paņēmienos. Sarūkot metāla detaļu lietojumam tērpos un turpinoties 
to aizvietošanai ar citiem – vieglākiem un ērtāk pieejamiem materiāliem, izzuda ap-
stākļi, kas veicināja audumu saglabāšanos zemē. Tikai atsevišķos reģionos, kur senās 
tērpu rotāšanas tradīcijas pārmantotas ilgāk, izdevies iegūt nozīmīgus tērpu paraugus, 
kas veido pietiekamu pamatu vairāku 14.–16. gs. sieviešu tērpu vai atsevišķu to daļu 
rekonstrukcijām.

76 Bauskas apr. Čunkāni–Dreņģeri, 8., 202. u.c. kapi. 
77 Striškiene E. Diržių kapinynas žiemgalių kultūros kontekste ir unikalūs VIII–IX a. radiniai. Archaeologia 

Lituana, 8, 2007, p. 120–122.

19. att. Rotāto apavu fragmenti in situ. Čunkānu–Dreņģeru 
kapulauks, 8. kaps. 10. gs. (LNVM, neg. AN 421) 



397

Detalizētāks 13.–18. gs. tērpu fragmentu atradumu apskats gūstams šī perioda 
tekstilmateriāliem veltītajā grāmatā.78

Pieejamie materiāli liecina, ka lietoto audumu veidu un to darināšanas tehnoloģiju 
jomā būtiskas izmaiņas apskatāmā perioda pirmajā pusē lauku iedzīvotāju vidū nav 
notikušas, bet turpinājusies visu līdz šim zināmo audumu veidu izmantošana. Vēro-
jama agrāk ierobežotā teritorijā zināmo tērpu darināšanas tradīciju plašāka izplatība, 
kas radusies iedzīvotāju dzīvesvietu maiņas rezultātā un liecina par zināmu tērpu veidu 
vienādošanos. Kā piemērs tam minams iepriekš latgaļiem un sēļiem raksturīgo rūtaino 
pusvilnas audumu villaiņu un auduma vainagu fragmentu atradumi arī Kurzemes un 
Zemgales senvietās. 

Starp apskatāmā perioda arheoloģiskajiem materiāliem atrodami visu sieviešu 
tērpu sastāvdaļu paraugi, bet ziņas par bērnu un vīriešu apģērbu joprojām ir liels re-
tums. Liecības par bērnu apģērbu, tā komplektāciju, piegriezumu un rotāšanu sniedz 
atradums Ziemeļkurzemē, kur saglabājies vilnas auduma jakas trīsstūrveida kakla ie-
griezuma apdares fragments ar bronzas riņķīšiem cauraustu celaini, kādas raksturīgas 
arī šī reģiona sieviešu villainēm. Bez nelieliem linu krekla fragmentiem mazu meiteņu 
apbedījumos dažkārt konstatēti arī vainagi.79 

Pieaugušo apbedījumos saglabājušies kreklu audumu fragmenti nav devuši nekādus 
jaunus materiālus, kas ļautu mainīt pieņemtos priekšstatus par vienkāršākā tunikveida 
piegriezuma kreklu ilgstošu darināšanu. Nav iegūtas liecības par piešūtām apkaklēm, 
uzšūtām detaļām, kreklu garumu vai sašūtiem atšķirīgas kvalitātes audumiem, kā arī 
ķīļiem vai apakšmalu apdares principiem. Dažkārt uz saktu adatām saglabājušās kreklu 
šķēlumu atšūtās auduma maliņas vai to apdarei lietotie krāsainas vilnas pavedienu 
apšuvumi. Vērojams, ka laika gaitā būtiski nav mainījies ne krekliem izmantotais vien-
kārtņa audums, ne tā kvalitāte.

No vīriešu tērpiem, līdzīgi kā iepriekš, saglabājušies vien nelieli un maznozīmīgi 
linu kreklu, vilnas jaku, bikšu un sietavu fragmenti, kas pilnā mērā neraksturo to pie-
griezumu. Domājams, ka vīriešu apģērba komplektācija un tā piegriezums nav īpaši 
mainījies vēl vismaz vairākus gadsimtus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu vēl 
vairāk samazinājies pie tērpa lietoto rotu skaits un pilnībā izzudušas ar bronzu rotātās 
apģērba daļas. Kā izņēmums minams kādā apbedījumā atsegtais apkalto ādas siksnu 
rotājums muguras un krūšu daļā virs vilnas auduma jakas.80 Greznākā vīriešu tērpa daļa 
acīmredzot bijusi ādas vai metāla josta, bet salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tādu 
jostu lietojums ir ievērojami sarucis. Iespējams, biežāk izmantotas austās jostas, lai gan 
to fragmenti vīriešu apbedījumos nav saglabājušies. Par to liecina jostasvietas rajonā 
konstatētie iedzīves priekšmeti – naži, galodas, maki, ko mēdza piestiprināt jostām. 
Atsevišķos gadījumos saglabājušies arī sīki auduma vai tūka galvassegu fragmenti.

Sieviešu tērpu komplektācija, kā liecina atradumi, arī nav būtiski mainījusies. No-
rādes par iespējamo brunču veidu var sniegt atsevišķu rotu stāvokļa analīze. Balstoties 

78 Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures mu-
zejs, 2008.

79 Tādi zināmi Valmieras apr. Kauguru Beitu, Ventspils apr. Užavas centra un Puzes Lejaskroga, Jelgavas apr. 
Rūsīšu–Debešu kapulaukos.

80 Ventspils apr. Puzes Lejaskrogs, 109. kaps.
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vienīgi uz lielās pakavsaktas novietojumu kādā no vietējo iedzīvotāju apbedījumiem 
Rīgas Doma baznīcas kapsētā un līdzīgiem brunču saspraušanas veida piemēriem citu 
zemju etnogrāfiskajos materiālos, ir rekonstruēts teorētisks apliekamo brunču variants 
ar auduma saspraudumu uz viena pleca.81 Tomēr, kā tas redzams vēlākajos 19. gs. tau-
tastērpos Lejaskurzemē,82 līdzīgā veidā varēja būt sasprausta arī villaine. Konkrētāki 
materiāli par apliekamo brunču veidu saglabājušies 13.–14. gs. atradumos Ziemeļkur-
zemē, Ances kapulaukā.83 Tur abu kāju sietavu aizmugurē pie augšējām tinuma kārtām 
bija saglabājušies nelieli smalki austa auduma malas fragmenti ar eģēm. Auduma frag-
mentu veids un novietojums liecina par to piederību apliekamo brunču apakšmalai. 
Apņemot audumu ap gurniem un saliekot galus pamīšus, mugurpusē veidojušās divas 
auduma malas kārtas, kuru fragmenti saglabājušies pie sietavām. Atradumu sniegtā in-
terpretācija saskan arī ar Duisburgas profesora Johana Arnolda Branda sniegto 17. gs. 
otrās puses kurzemnieku apģērba aprakstu, kurā teikts, ka kurzemnieces ap vidu sē ju šas 
tikai vilnas jostu, caur kuru izvilkts rupjš, nebalināts linu audekls vai rupjas vadmalas 
gabals, kas sniedzas tikko līdz lieliem.84 Spriežot pēc audumu malas atrašanās vietas, 
brunči bijuši samērā īsi un nav noseguši krāšņi rotātās sietavas.

Sākot ar 17. gs., arheoloģiskajos pieminekļos iegūti paraugi, kas liecina par atšķirīga 
veida brunču parādīšanos. Renesanses laikmeta tērpu iespaidā brunči kļuva platāki un 
apjomīgāki – ar nelielām simetriskām ielocēm vai piešūtu jostu85 (20. att.). Divkrāsains 
vilnas vienkārtņa audums, sakārtots nelielās ielocēs, ar piešūtu vilnas auduma jostu, 
konstatēts arī kādā vietējās sievietes 17. gs. apbedījumā Rīgas Doma baznīcas kapsētā.86

Pie tērpiem lietotās jostas, skaitā no vienas līdz pat trim,87 vienlaikus izmantotas arī 
dažādu iedzīves priekšmetu un amuletu piekarināšanai. Tās darinātas gan no gludas vai 
ar metālu rotātas ādas, gan arī austas vai celos gatavotas no vilnas un linu pavedieniem. 
Ādas jostas ilgstoši lietojuši tikai vīrieši, sieviešu tērpos tās parādās, sākot ar 15. gad-
simtu. Rietumlatvijā kopš 16./17. gs. arvien biežāk lietotas ādas jostas ar bronzas knie-
dīšu rotājumu un metāla ķēžu jostas – sleņģenes, kas kļūst par tipisku Rietumlatvijas 
tautastērpa sastāvdaļu līdz pat 19. gs. vidum. Austo jostu fragmentu atradumi liecina, ka 
tām bijušas trīs tinuma kārtas. Tas ļauj aprēķināt jostu aptuveno garumu – 2,5–3 metri. 
No tām gan saglabājušies tikai 5–15 cm gari posmi. Jostas bijušas 2–3 cm platas, priekš-
pusē sasietas dubultā mezglā, atstājot vismaz 15 cm garus galus ar sagrieztām bārkstīm. 
Šo jostu raksti un darināšanas tehnika pamatā neatšķiras no vēlākajām tradicionālajos 
tautastērpos sastopamajām, tomēr starp retāk zināmiem variantiem ir vienkrāsainu 
celu jostu fragmenti ar reljefi veidotu virsmu no Ziemeļkurzemes88 un Latgalē iegūtais 
jostas fragments ar uzšūtu bronzas plāksnīšu rotājumu.89 

81 Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7.–17. gs., 22. krās. att.
82 Latviešu tautas tērpi, II. Kurzeme. Rīga: Jāņa sēta, 1997, 203. lpp., 488. att. 
83 Žeiere I. Tekstilatradumi Ances kapulaukā. Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid., 2000, 126.–138. lpp.
84 Tulkojums no: Karnups Ā. Latviešu tērps pēdējos 350 gados, 112. lpp.
85 Šādi paraugi atrasti Ilūkstes apr. Salienas Orgos, Ventspils apr. Zlēku Gaisiņos un Aizputes apr. Grīņu Šarlotes kapos.
86 Tilko S. Apbedīšanas tradīcijas Doma viduslaiku kapsētā. Senā Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 

1998, 273.–288. lpp.
87 Rīgas apr. Kastrānes Skubiņi, Ventspils apr. Zlēku Gaisiņi. 
88 Ventspils apr. Puzes Lejaskrogs, 134. kaps, Dundagas Laukumuiža, 4. kaps. 
89 Daugavpils apr. Naujenes Slutišķi, 128. kaps.
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Atradumiem visplašāk pārstāvētā tērpu daļa arī 13.–17. gs. materiālos ir villaines. 
To izejmateriāli un gatavošanas tehnika 13. gs. principiāli nav mainījušies. Turpinās 
aušana vertikālajos aužamajos stāvos, par ko liecina saglabājušās auduma sākuma eģes. 
Villaiņu audumu pamatveids lielākajā Latvijas teritorijas daļā joprojām ir abpusējais 
četrnīšu trinītis, izņemot Ziemeļkurzemi, kurā dominē rombveida trinītī austi audumi. 
Arvien plašākās teritorijās populāras kļūst rūtainās un rakstu joslās austās pusvilnas 
villaines no diviem vai trim krāsu salikumiem – balts vai pelēcīgs lins kopā ar zilu un 
sarkanbrūnu vilnu. Tās pārsvarā austas trīsnīšu trinīša tehnikā, ko uzskata par rak-
sturīgu horizontālo aužamo stāvu lietošanas pazīmi. Šos stāvus savukārt uzskata par 
amatnieka – speciālista darbarīku. 

Tumši zilā villaiņu krāsa, spriežot pēc arheoloģisko materiālu liecībām, do-
minē tērpos vismaz līdz 17. gs. vidum. Ziemeļkurzemē līdztekus zilajām villai-
nēm sastopami arī no mistraina divkrāsu materiāla darināti dzeltenbrūni vil-
laiņu audumi. Brūnu un nekrāsotu, baltu villaiņu atradumu skaits ir salīdzinoši  
neliels.

Izmantoti visi iepriekš zināmie villaiņu darināšanas un rotāšanas veidi, un iezīmē-
jusies tradīcija segt vairākas villaines citu virs citas. Vairums materiālu ir no villainēm 
ar senākām darināšanas tradīcijām, rotātām ar audumā iestrādātām bronzas detaļām. 
Šādi audumi iegūti gan Latvijas austrumu, gan ziemeļrietumu daļā, bet katrā reģionā 
rotājumu veidi un to iestrādes principi bijuši atšķirīgi. Austrumdaļā vēl visu 13. gad-
simtu lietotas villaines ar šauru bronzas rotājumu visapkārt audumam. Rotājumu vei-
doja zemi, no bronzas gredzentiņiem veidoti vienveidīgi trīsstūru raksti, ko dažkārt vēl 
papildināja lielāki stūru raksti. Vieni no vēlākajiem, ar ieaustiem bronzas gredzentiņiem 

20. att. Brunču auduma fragments ar ielocēm. Šarlotes kapi. 17. gs. LNVM krājums. Roberta 
Kaniņa foto
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rotāto villaiņu materiāliem zināmi Latvijas zie-
meļaustrumos90 un nelielā tagadējās Igaunijas 
teritorijas pierobežā.91 No 14. gs. ar bronzu ro-
tātu villaiņu izmantošana Latvijas austrumdaļā 
vairs netiek konstatēta.

Tradīcija villaiņu greznošanai izmantot 
bronzas rotājumus zināma arī Ziemeļkur-
zemē – kuršu un lībiešu apdzīvotajā teritorijā. 
Lai gan atrasti vairāki paraugi, kas darināti lat-
gaļu villaiņu tradīcijās – ar audumā ieaustiem 
bronzas gredzentiņiem,92 reģionam raksturīgās 
villaines šeit darinātas atšķirīgā veidā.93 Tās 
austas rombveida trinītī, atstājot brīvu pamat-
laukumu, metāla rotājumu koncentrējot uz 
malu apdarei lietotajām celainēm (21. att.). 
Tajās dažādās kombinācijās ieaužot sīkus 
(4 mm diametrā) bronzas riņķīšus, veidoti da-
žādi ģeometriski raksti, kas sasaucas ar kuršu 
rotās sastopamajiem ornamentiem94 (22. att.). 
Celaines veidotas pat vairākas cita aiz citas. Šīm 
villainēm raksturīgas arī īsas cilpveida bārkstis 
bez ieaustiem papildu kuplinājumiem. Tādas 
Kurzemē zināmas vēl 19. gadsimtā.95

Audumi ar bronzas riņķīšu veidotām celai-
nēm šeit zināmi kopš 13. gs., sākoties pakāpe-
niskai pārejai no mirušo kremācijas uz inhu-
māciju. Nelielie sakusušie bronzas riņķīšu ce-
laiņu atradumi kuršu ugunskapos96 apliecina šo 
tekstilizstrādājumu saistību ar kuršu apģērbu. 

Papildinoties ar jauniem rotājumu veidiem, 
šādu villaiņu darināšanas tradīcijas turpināju-
šās līdz pat 16. gadsimtam. Par tādiem uzska-

90 Materiāli par šo atradumu skatāmi vairs tikai I. Cimermanes pārskatā par izrakumiem Valkas apr. Aumeisteru 
Jaunbemberos 1971. g. 10.–15. augustā (pārskata Nr. AA 337).

91 Laul S., Valk H. Siksäla: A Community at the Frontiers. Iron Age and Medieval. Tallinn; Tartu: University of 
Tartu, Institute of History and Archaeology, 2007, pp. 49–68.

92 Kuldīgas apr. Padure, Ventspils apr. Puzes Lejaskrogs.
93 Plašāk par to: Žeiere I. Par 13.–14. gadsimta villaiņu atradumiem Ziemeļkurzemē. Cauri gadsimtiem. 

Rakstu krājums, veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga: N.I.M.S., 2000, 149.–158. lpp. (Latvijas 
Vēstures muzeja raksti, Nr. 7); Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā, 61.– 
68. lpp.; u.c. 

94 Šādu villaiņu paraugi iegūti vairākās atradumu vietās Talsu apr. Lībagu Sārajos, Ventspils apr. Vārves Strīķos, 
Piltenes Landzē, Dundagas Laukumuižā, Ancē un Puzes Lejaskrogā.

95 Latviešu tautas tērpi, II. Kurzeme, 226. att., 114. lpp.
96 Ventspils apr. Piltenes Pasilciems, Užavas Silmalciems.

21. att. Kuršu 13./14. gs. sievietes tērpa atdarinājums 
pēc Ances 6. kapa materiāliem. Ventspils muzeja 
krājums. Iritas Žeieres rekonstrukcija, Armanda Vijupa 
foto
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tāmi dubulti bronzas riņķīši, kas, iestrādājot audumā, veidoja papildu rotājuma joslu 
audumu malās, un pogveidīgi alvas rotājumi, ko piešuva audumam. Celainēs ieausto 
riņķīšu izmēriem ar laiku palielinoties, tās kļuvušas rupjākas un vienkāršākas. Dažkārt 
villaiņu apdarei galos vai stūros izmantotas arī spirāles (23. att.). 

Jaunienākušās villaines ar uzšūto rotājumu, kas iepriekšējā periodā atrastas senajās 
sēļu un latgaļu zemēs, šajā periodā izplatījušās arī rietumu virzienā. Lai gan šo rotājumu 
paliekas fiksētas samērā bieži, tās pārsvarā sairušas, ļaujot vien konstatēt faktu. Retāk 
pēc rotājuma paliekām var izsekot izšūtajiem rakstiem – krellīšu veidotiem līklokiem97 
vai ar alvas rozetēm aizpildītām taisnām kreļļu joslām gar malām. Reizēm villaiņu 
stūros izveidoti arī lielāki raksti. Vēlākā zināmā seno tradīciju garā darinātā villaine 
ar uzšūtu rotājumu atrasta 17. gs. apbedījumā.98 Pēc rakstu kompozīcijas principa un 
izmantotajiem motīviem tā līdzinās latgaļu 11.–12. gs. villainēm ar ieausto bronzas 
rotājumu – taisnu, aizpildītu joslu apšuvumu visapkārt audumam un lielākiem, saza-
rotiem rakstiem stūros, noklājot gandrīz visu laukumu. Tā saglabājusi arī raksturīgo 
tumši zilo krāsu, tomēr gala celaines pievienošanas veids jau būtiski atšķiras no ilgstoši 
piekoptajām tradīcijām – šeit celaine darināta atsevišķi un auduma malai uzšūta virs 
bārkstīm, nevis pieausta auduma galā, kā audus izmantojot velku pavedienus. Šādi  
auduma galu noslēgumi zināmi daudzām tradicionālā tautastērpa villainēm. 

Turpmāku attīstību un plašāku izplatību piedzīvo arī pusvilnas rūtainās un rakstu jos - 
lās austās villaines, kas parādījās 12./13. gs. mijā Daugavas lejteces apdzīvotajās vietās, 

97 Apala Z. Drabešu Uplantu kapsēta. Arheoloģija un etnogrāfija, 15. laid., 1987, 15. krās. att.
98 Rīgas apr. Kastrānes Skubiņi, 3. kaps.

22. att. Rotāto celaiņu fragmenti no villainēm. Lejaskroga kapsēta, savrupatradumi. 13./14. gs. 
Ventspils muzeja krājums. Roberta Kaniņa foto
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bet turpmākajos gadsimtos sastopamas arī Latvijas rietumdaļā.99 Vājas saglabāšanās 
dēļ no tām atrodami pārsvarā nelieli paraugi ar iznīkušiem linu pavedieniem, tāpēc šīs 
villaines tikai retumis ir pilnībā rekonstruējamas. 

Vairākos 13.–15. gs. sieviešu apbedījumos iegūtie rotāto vilnas kāju sietavu at-
radumi sniedz plašu ieskatu gan to izgatavošanas tehnoloģijā, gan valkāšanas veidā. 
Vairums no tām darinātas nelielā Ziemeļkurzemes reģionā. Mazāk nozīmīgi fragmenti 
saglabājušies arī citviet.100 Detalizēti šo sietavu apraksti sniegti vairākās publikācijās.101 

Sietavas austas 10–14 cm platumā, ar maisveida eģēm malās, bet garumā tās snie-
gušās pāri par trim metriem. Greznāko sietavu audums bijis tumši zils, austs rombveida 
vai skujotajā trinītī, ar vienu visā garumā bronzas riņķīšiem rotātu malu un galā izvei-
dotu lielāku rakstu (24. att.). Šādas greznas sietavas uzskatāmas par samērā retu tērpa 
sastāvdaļu. Lielākoties lietotas vienkāršas, nerotātas sietavas. Konstatēti divi atšķirīgi 
tinuma veidi – no ceļgala līdz potītei, atlikušo auduma galu atliecot atpakaļ līdz ceļiem, 
vai pretēji – tinums sākts no potītes līdz celim, atlikušo auduma galu ieslīpi novirzot 
uz leju. Atkarībā no gala atrašanās vietas sietavas nostiprinātas ar vairākās paralēlās 
kārtās aptītu celaini. Pēdas notīšanai lietots cits, līdzīga platuma īsāks audums, kas ap-
tīts pēdai jau pēc sietavu uztīšanas. Saglabājušies arī sietavu nostiprināšanai izmantoto 
celaiņu fragmenti, austi no vilnas un zirgu astriem.102 Ziemeļkurzemes rotāto sietavu  

 99 Ventspils apr. Puzes Lejaskrogs, Užavas centra kapsēta, Jelgavas apr. Rubas Rūsīši–Debeši.
100 Kapsēta Rīgā pie Pētera baznīcas, sk.: Pāvele T. Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Rīgā 1957. gadā. 

Rīga: Valsts Rīgas vēstures muzejs, 1959, 19.–39. lpp.; arī Rīgas apr. Zaubes Bērzmuiža. 
101 Šnore E. Dundagas kājauti, kā arī jau minētie I. Žeieres darbi.
102 Ventspils apr. Dundagas Laukumuiža, 27. kaps, Ance, 6. kaps, Puzes Lejaskrogs. 

23. att. Villaines fragments ar 
bronzas un alvas rotājumiem. 
Lejaskroga kapsēta, 130. kaps. 
14./15. gs. Ventspils muzeja 
krājums. Roberta Kaniņa foto
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lielā līdzība materiālu un tehniskā 
izpildījuma ziņā liek domāt par to 
kopēju izgatavošanas centru, kura 
konkrētāka lokalizācijas vieta vēl pre-
cizējama.

Vilnas sietavu lietošana atsevišķās 
vietās zināma līdz pat 19. gs. vidum,103 
bet liecības par linu auduma sietavām 
arheoloģiskajos materiālos nav kon-
statētas.

Līdz šim nezināmi fakti atklāti 
par priekšautiem kā sieviešu goda 
tērpa sastāvdaļu. Tādi konstatēti 
vairākos 15.–16. gs. sieviešu apbedī-
jumos Ziemeļkurzemē.104 No priekš-
autiem fiksēti tikai to apakšmalā iz-
vietotie metāla rotājumi ar niecīgiem 
auduma fragmentiem, austiem no 
vilnas un linu pavedieniem vairākās 
krāsās. Rotājums atradies 10–15 cm 
zem ceļgaliem, bet konstatējamais  
auduma platums bijis 35–45 centi-
metri. Priekšautu greznošanai lietoti 
arī villainēs izmantotie audumā 
ievēr tie, sakabinātie atšķirīgu izmēru 
riņķīšu pāri un uzšūtas alvas roze-
tes. Niecīgā apjoma dēļ grūti izdarīt 
secinājumus par priekšautu nozīmi 
sieviešu tērpu sastāvā, tomēr atzīmē-
jams, ka rotāto priekšautu atradumi 
iegūti vecāka gadagājuma sieviešu 
apbedījumos, kuros atrastas arī bagātīgi rotātās villaines un liels līdzi doto rotu skaits. 
Tagadējās Lietuvas, Igaunijas un Somijas teritorijā priekšautiem kā tērpa sastāvdaļai 
bijusi nozīmīga loma.105

Lielākās izmaiņas viduslaiku periodā skārušas galvassegas. Vērojama vainagu atra-
dumu skaita samazināšanās apbedījumos salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. To varētu 
saistīt ar izmaiņām apbedīšanas tradīcijās, jo, spriežot pēc senāko rakstīto avotu ziņām 
un arī pārmantotajām vainagu darināšanas tradīcijām, to lietošana dzīvē turpinājusies. 

103 Karlsone A. Komentāri Pētera Blaua 1885. gadā publicētajām ziņām par apģērbu 18. gs. beigās, 137.–138. lpp.; 
arī Latviešu tautas tērpi, II. Kurzeme, 13. lpp.

104 Žeiere I. Tekstilatradumi Puzes Lejaskroga kapsētā. Ventspils muzeja raksti, IV. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 
Vēsture” fonds, 2004, 227.–230. lpp.; Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā, 
68.–72. lpp.

105 Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда. Рига: Зинатне, 1986, c. 46.

24. att. Rotātās kāju sietavas in situ. Laukumuižas kapulauks,  
27. kaps. 13.–14. gs. Emīlijas Freibergas foto (LNVM,  
neg. 40860)
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Metāla spirāļu vainagu lietošana pakāpeniski samazinās, un tikai dažos gadījumos 
Latvijas austrumdaļā tie atrasti vēl arī 13.–14. gs. pieminekļos. Latvijas rietumdaļā – 
Ziemeļkurzemes reģionā līdz pat 15. gs. lietotas īpatnējas bronzas spirāļu galvasrotas 
vai vainagi, par kuru izskatu un gatavošanas veidu pagaidām ir nepilnīgs priekšstats.106 
Tās vienmēr – gan gadījumos, kad bijušas uzliktas galvā, gan tad, kad saskaņā ar tradī-
cijām bijušas novietotas zem muguras, ieliktas klēpī vai arī uz kājām, atrastas sairušas 
un sadalījušās. Līdzšinējie mēģinājumi rekonstruēt to izskatu vai darināšanas tehniku 
bijuši neveiksmīgi.107 

Šīs galvasrotas sastāvējušas no liela skaita (300–500) bronzas spirāļu, kas vērtas 
uz vilnas vai linu pavedieniem taisnā, nepārtrauktā joslā. 7–10 m garais vērums bez 
jebkādiem starpposmiem izkārtots koncentriskos apļos, veidojot 6–10 blīvas tinumu 
kārtas (25. att.). Kopā ar spirālēm atrasti arī važiņu, koka mizu un audumu fragmenti, 
kas, iespējams, izmantoti rotas veidošanai. Līdzīgas, tikai no garāku bronzas spirāļu 
rindām sastāvošas galvasrotas paliekas ar sīku spirālīšu pinumu starpposmiem zināmas 
Sāmsalā, kur tās datētas ar 12. gs. beigām.108 

106 Plašāk sk.: Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā, 92.–97. lpp.
107 Galvasrotu vizuālo izskatu pēc Ventspils apr. Dundagas Laukumuižas 9. kapa materiāliem 1927./28. gadā 

mēģinājusi rekonstruēt Alma Birģele-Paegle. Tā aplūkojama izrakumu pārskatam pievienotajās audumu ana-
līzēs (AA 268), sk. arī: Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā, 92. lpp. Zīmētajai 
rekonstrukcijai trūkst faktiska un loģiska pamatojuma – nav saprotams, kādā veidā daudzās spirāļu kārtas 
varētu turēties kopā cita virs citas.

108 Mägi M. At the Crossroads of Space and Time: Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 
9th–13th Centuries AD. Tallinn: [University of Tartu], 2001, plate 97: 2.

25. att. Bronzas spirāļu 
galvasrota in situ.  
Laukumuižas kapu lauks, 
27. kaps. 13.–14. gs.  
Emīlijas Freibergas foto 
(LNVM, neg. 40865)
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Populārākā apskatāmā 
laika posma galvasrota ir 
iepriekšējā perioda beigās 
ienākušie auduma vainagi ar 
uzšūto rotājumu joslām, kas 
kļūst arvien platāki. To atra-
dumi arī 15. un 16. gs. apbe-
dījumos liecina, ka vainagu 
darināšanas un rotāšanas 
pa ņēmieni nav būtiski mainī-
jušies. Aizmugurē tiem jopro-
jām pievienoti dažādi piekari, 
darināti gan no bronzas važi-
ņām, gan spirāļu vērumiem, 
kā arī austām saitēm, bet 
piekaru galos veidoti saza-
roti spirāļu pinumi (26. att.). 
Vienlaikus vērojama auduma 
vainagu lietošanas teritorijas 
paplašināšanās – līdz šim 
tikai Latvijas austrumdaļai 
raksturīgie vainagi atseviš-
ķos gadījumos konstatēti arī 
Ziemeļkurzemes iedzīvotāju 
tērpu sastāvā.109 Dažas jaunas 
iezīmes auduma vainagu 
ga tavošanā vērojamas kopš 15. gs. vidus, kad tiem sāk izmantot ar vilnas audumu 
apvilktu stingrāku tāss pamatu. Līdzšinējos rotājumus papildina darbnīcās gatavotās 
brokāta lentes, kas vēlāk kļuva par ierastu etnogrāfisko vainagu greznojumu. Kā lie-
cina arheoloģiskie atradumi, līdz pat 17. gs. vainagu rotāšanai lietotas vienīgi dzelte-
nās stikla masas krellītes. Senāki citu krāsu un formu krellīšu atradumi līdz šim nav  
iegūti.

15./16. gs. mijā parādās arī vairāki jauna veida vainagi, kas darināti, izmantojot 
pilsētu amatnieku piedāvātos, no vietējiem izstrādājumiem atšķirīgos rotājumus.110 Šie 
vainagi veidoti uz stingra, ar audumu apvilkta pamata un rotāti ar uzšūtām bronzas 
skārda plāksnītēm vai vienlaidu skārda lenti. Tie zināmi visā Latvijas teritorijā, tomēr 
vairums no tiem koncentrējas Latvijas rietumdaļā, norādot uz ietekmju un materiālu 
ienākšanas virzienu. Šie vainagi lietoti no 15. gs. beigām līdz 17. gs. sākumam. Nelielā 

109 Ventspils apr. Puzes Lejaskrogs, 118., 128. u.c. kapi.
110 Plašāk par dažu jauno vainagu veidu darināšanas tehniku un rotājumu veidiem lasāms vairākās publikācijās: 

Vaska B. Viduslaiku ornaments Rietumlatvijā pēc arheoloģiskajiem materiāliem. Ventspils muzeja raksti, 
III. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003, 83.–90. lpp.; Žeiere I. Arheoloģiskās liecības par apģērbu 
Latvijā 13.–18. gadsimtā, 92.–97. lpp.

26. att. Platais auduma vainags ar uzšūtu rotājumu un piekariem. Daņi-
lovkas kapulauks, II grupas I uzkalniņa 2. kaps. 13. gs. LNVM krājums. 
Roberta Kaniņa foto
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Latvijas teritorijas dienvidrietumdaļā 16. gs. otrajā pusē – 17. gs. sākumā valkāti plati 
skārda vainagi ar atšķirīgu, cizelējuma tehnikā veidotu rotājumu.111 18. gs. materiālos 
par šo vainagu veidu vairs nav saglabājušās nekādas liecības. 

Ilgstošāk un plašākā teritorijā lietoti tā sauktie spangu vainagi, kas parādās 
16./17. gs. un laika gaitā piedzīvo tikai nelielas vizuālas izmaiņas. To lietošana turpinā-
jusies vēl 19. gadsimtā. Retāk sastopami no ādas siksniņām darināti vainagi ar bronzas 
apkalumiem.112

Par sieviešu cepuru veidiem viduslaikos arheoloģiskajos izrakumos līdz šim iegūts 
maz materiālu. Nozīmīgākais atradums, kas datējams ar 16./17. gs., ir Latvijas austrum-
daļā konstatētā adītā vilnas cepure zilā krāsā ar priekšpusē uzšūtu rotājumu.113 Savukārt 
Ziemeļkurzemē saglabājusies 17. gs. otrās puses auduma cepure ar greznu brokāta 
lentes apšuvumu gar malu.114 No vairākām daļām šūtās cepures piegriezums ar nelielu 
pagarinājumu ausu daļā ir tuvs 19. gs. šūtajām cepurēm. 

Nav iegūtas pārliecinošas norādes par galvasautu izmantošanu, bet to pastāvēšana 
ir pieņemama, balstoties uz saktu atradumiem pie galvas vai nelielu rotājumu pa-
liekām ap galvu. Par galvasautu vai citu galvassegu rotājumiem var uzskatīt vairākos 
Dienvidaustrumlatvijas apbedījumos saglabājušos piekarus – nelielus bronzas va-
žiņu posmus ar galā iestiprinātām rozetēm vai krellēm, kas pa vienam atrasti galvas  
tuvumā.115

Pašreizējais arheoloģiskais materiāls liecina, ka vainagi kā tērpa sastāvdaļa ietilpuši 
gan bērnu un pusaudžu, gan gados vecāku sieviešu apbedījumos un vismaz līdz 16. gs. 
vēl nav ieguvuši jaunavas rotas simbolisko statusu. Visticamāk, tiem bijusi cita, varbūt 
ar noteiktiem sievietes dzīves cikliem saistīta nozīme. 

Starp 13.–17. gs. tērpu materiāliem ir arī adatas pinuma tehnikā darinātu vai ar 
adāmadatām adītu cimdu un zeķu fragmenti. Nelielie paraugi saglabājušies gan no 
rupjākiem, vienkrāsainiem izstrādājumiem, gan smalkākiem adījumiem ar ieadītu 
krāsainu rakstu joslām. 

Vairākās Ziemeļkurzemes reģiona senvietās iegūtas liecības par ādas apaviem. At-
rasti gan mazi ādas apava augšmalas fragmenti, gan apsiešanai lietoto siksniņu posmi 
un aiz dares sprādzes, bet vairākos kuršu apbedījumos Rīgā pie Pētera baznīcas sagla-
bājušies gandrīz veseli apavi.116 Salīdzinoši lielais īpatnējo bronzas sprādžu atradumu 
skaits nelielā teritorijā liecina par lokālu savdabību Ziemeļkurzemes apavu noformē-
jumā, jo citur līdzīgi apavu aizdares elementi nav konstatēti.117

Bez puszābakiem lietoti arī cita veida apavi – pastalas un vīzes, kā to apliecina gan 
atrastie paraugi, gan rakstītie vēstures avoti. Ziņas par kurpēm pirmo reizi lasāmas 

111 Cimermane I. Zemgaļu 16. gs. bronzas skārda vainagi. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid., 1994, 53.–59. lpp.
112 Rīgas apr. Salaspils Mārtiņsala, Ventspils apr. Užava.
113 Rēzeknes apr. Makašānu Greivuļi, 1. kaps.
114 Ventspils apr. Puzes Lejaskrogs, 154. kaps. 
115 Berga T. Augšdaugavas 14.–17. gadsimta senvietas: no Krāslavas līdz Slutišķiem. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2007, 40. lpp., 17. att.
116 Pāvele T. Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Rīgā 1957. gadā, 19.–39. lpp. 
117 Tādas atrastas vairākās vietās Ventspils apr. Puzes Lejaskrogā, Jūrkalnes Darvdedžos, Sabiles senpilsētā un 

Zlēku Gaisiņu izrakumos, kā arī minētas starp Užavas centra kapsētas materiāliem.
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mācītāja Augusta Hupela 18. gs. otrās puses aprakstos, kuros norādīts, ka latvietes retāk 
nekā igaunietes staigājušas īstās kurpēs, ko taupības nolūkā uzvilkušas tikai baznīcas 
priekšā.118

18.–19. gadsimta etnogrāfiskie tautastērpi

Ar jēdzienu tradicionālais tautastērps tiek apzīmēts apģērbs, ko savām vajadzībām 
darināja un lietoja Latvijas lauku iedzīvotāji (zemnieki) un kas pastāvēja līdz 19. gs. 
vidum, kad to nomainīja pilsētas tipa apģērbs. Tas sastāvēja no noteiktām daļām, kas 
visas kopā veidoja tērpu komplektu. Tautastērpu komplektācija pamatā izveidojusies 
jau ļoti sen, bet to piegriezums, krāsu gamma, apdare laika gaitā piedzīvojusi dažādas 
pārmaiņas, papildinoties ar jaunām detaļām. Sākotnēji pārmaiņas tērpos ienāca ļoti 
lēnām, bet tuvāk mūsdienām tās norisa arvien straujāk. Lielās franču revolūcijas 
izraisītās sociāli ekonomiskās situācijas maiņas rezultātā Eiropā 19. gs. krasi mainījās 
plašu iedzīvotāju slāņu dzīve, iespaidojot arī ģērbšanās kultūru. Dažādas pārmaiņas 
iedzīvotāju apģērbā ieviesās jau vienas, divu paaudžu laikā.

Pēc savas nozīmes un pielietojuma izdalāmi vairāki apģērba komplektu veidi: 
ikdienas un darba apģērbs, kas bija pavisam vienkāršs, izturīgs un ērti lietojams, 
svētku (goda) tērpi, kas tika retāk lietoti, rūpīgāk un greznāk darināti, un rituālie tērpi, 
kas vilkti tikai īpašās reizēs – kāzās, kristībās, bērēs un citos gadījumos. Visvairāk 
saglabājušās goda un rituālo tērpu daļas, kas bija rūpīgāk darinātas, greznākas, mazāk 
novalkātas un bieži vien mantotas vairāku paaudžu garumā. 

Lai gan tautastērpi ir salīdzinoši jauni un labāk uzglabājušies par arheoloģiskajos 
izrakumos iegūtajiem paraugiem, arī šiem materiāliem piemīt ierobežojošs raksturs 
un tērpu komplektācija rada zināmas problēmas. Muzejos uzkrātie materiāli reti veido 
pilnu tērpu komplektu. Pirmās tautastērpu vākšanas ekspedīcijas tika organizētas 19. gs. 
beigās, gatavojoties Pirmajai latviešu etnogrāfiskajai izstādei 1896. gadā, ar mērķi veidot 
latviešu tautas mākslas paraugu krātuvi. Tas bija laiks, kad tradicionālā tautastērpa val-
kāšana daudzviet jau bija beigusies un daudzas apģērba daļas vairs nebija saglabājušās. 
Ekspedīcijās tika atlasīti greznākie un interesantākie apģērba daļu paraugi, cenšoties 
ar tiem pārstāvēt pēc iespējas plašāku teritoriju, tomēr virkne pagastu vispār netika 
apsekota. Samērā reti tika veikti pieraksti, kas raksturotu tērpu izcelsmes laiku, lieto-
tāju vecumu un valkāšanas īpatnības. Lai gan līdzīgas materiālu vākšanas ekspedīcijas 
periodiski atkārtojās arī 20. gs., liela daļa senāko tērpu un tradīciju zinātāju jau vairs 
nebija pieejama. Tā rezultātā saglabājušies tikai daži pilni tērpu komplekti no konkrēta 
laika un vietas. Neskatoties uz šīm nepilnībām, tika paveikts nozīmīgs darbs, saglabājot 
nākamajām paaudzēm ievērojamu tautas kultūras mantojuma daļu. Minēto iemeslu 
dēļ vairums šodien zināmo tērpu komplektu 20. gs. sākumā tika mākslīgi veidoti no 
dažādām muzejos esošajām tērpu daļām, iespēju robežās ievērojot gan teritoriālo un 
hronoloģisko aspektu, gan saglabātās rakstītās ziņas par apģērbu un pieejamos tērpu 
zīmējumus. Tas nozīmē, ka daudzi tērpi, kas redzami muzejos un publikācijās, patiesībā 

118 Pēc: Karnups Ā. Latviešu tērps pēdējos 350 gados, 118. lpp.
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tādā komplektācijā nekad nav tikuši valkāti 
un uzskatāmi par sava veida rekonstrukciju.

Arī tautastērpu krājumam raksturīga 
zināma vienveidība. Muzejos saglabājušās 
galvenokārt sieviešu svētku tērpu daļas, 
kas bijušas greznāk rotātas. Vīriešu apģērbs 
visos laikos bijis vairāk pakļauts dažādām 
pārmaiņām, tādējādi zaudējot savdabību. Arī 
19. gs. vīrieši ievērojami ātrāk nekā sievietes 
pārgāja uz laikmetīgās modes apģērbu, tāpēc 
muzeju kolekcijās vīriešu tērpi pārstāvēti 
daudz mazākā mērā. Visai maz materiālu ir 
arī par bērnu apģērbu. Apkopojot lietiskās 
un ikonogrāfiskās ziņas, secināms, ka bērnu 
apģērba komplektācija, tam izmantotie mate-
riāli un piegriezums pamatā nav atšķīries no 
pieaugušo apģērba. 

Latviešu tautastērpi nosacīti tiek iedalīti 
piecās lielās grupās – Zemgales, Kurzemes, 
Vidzemes, Latgales un Sēlijas, pamatojoties 
uz noteiktu tērpu darināšanas un rotāšanas 
īpatnību kopumu, atbilstoši pieciem vēstu-
riski etnogrāfiskiem novadiem. Tomēr katra 
novada ietvaros tērpi veido vēl vairākus lokā-
lus variantus, sauktus par novadu tērpiem. Tā 
kā dažādu novadu tērpu komplektācijā daudz 
kopīga, to raksturošana veikta pēc galvena-
jiem apģērba daļu tipiem, atsevišķi izdalot 
bērnu, vīriešu un sieviešu apģērbu materiālus 
un apskatot to būtiskākās atšķirības plašākās 
teritorijās – Rietumlatvijā (Kurzeme, Zem-
gale) un Austrumlatvijā, nosacīti ietverot tajā 

arī Sēliju.119 Abiem dzimumiem līdzīgo tērpu sastāvdaļu – jostu, apavu, cimdu un zeķu 
raksturojums sniegts vienkopus.

Rietumlatvijas tērpus kopumā raksturo visai liela daudzveidība. Tērpu attīstību šeit 
lielā mērā iespaidoja apgabala atrašanās Kurzemes un Zemgales hercogistes sastāvā 
17. un 18. gs., kā arī plašā jūras robeža, kas pavēra ceļu kontaktiem ar citām zemēm. 
Tērpi veidojās divu atšķirīgu – kuršu un lībiešu kultūru mijiedarbībā, kā arī tuvējā 
Klaipēdas novada un Igaunijas salu iedzīvotāju tērpu darināšanas tradīciju ietekmē. 

119 Lai gan Sēlija līdz 18. gs. beigām ietilpa Kurzemes un Zemgales hercogistes sastāvā, tā faktiski veidoja starp-
posmu starp abām Latvijas teritorijas daļām, saglabājot abām pusēm raksturīgas iezīmes. Tērpu paraugu 
vidū materiāli vairāk līdzinās Dienvidlatgales novadu tērpiem, tāpēc aprakstot iekļauti Latvijas austrumdaļas 
grupā. 

27. att. Jauniete tautastērpā. Liepājas apriņķa Dunikas 
pagasta Kalna-Ziemeļu mājas. 1924. g. Almas Dungas 
foto (LNVM, neg. 240)
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Savukārt Alsungas novada tērpiem daudz 
līdzīga ar poļu tradīcijām, kas radušās 17. gs. 
te nometināto poļu iedzīvotāju kultūras 
ietekmē. Rietumlatvijas tērpiem raksturīga 
plaša pirkto materiālu – samta, zīda un bro-
kāta izmantošana tērpu apdarei un samērā 
liela pilsētas modes ietekme, kas visagrāk 
izpaudās Zemgalē. Neskatoties uz to, līdzās 
jaunajiem elementiem tērpos vērojamas arī 
senas, arhaiskas iezīmes, un tieši Rietum-
latvijā saglabājušies visvecākie tērpu daļu 
paraugi – metāla vainagi, kādi atrasti arī 
arheoloģiskajos izrakumos, un tumši zilās 
mēlenes. Atsevišķās vietās – Alsungā, Nīcā 
un Rucavā – senie tautastērpi, papildināti ar 
jaunām detaļām, svētku reizēs vilkti līdz pat 
20. gs. vidum (27. att.). Pārējo novadu vidū 
ar krāsainību un īpatnējiem valkāšanas vei-
diem izceļas Dienvidkurzemes novada tērpi. 
Daudzviet Kurzemes tērpiem raksturīga 
tradīcija godos tērpu veidot no vairākām citu 
virs citas liktām kārtām. Tādā veidā sietas 
gan vairākas galvassegas, gan segtas villaines, 
kā arī spraustas rotas. Līdzīga parādība kon-
statēta 14.–15. gs. arheoloģiskajos materiālos 
Ances un Puzes Lejaskroga kapsētās, kur 
konstatētas trīs–četras līdzi dotās villaines un 
vērojama arī tradīcija visu krūšu daļu nosegt 
ar saktām, līdzīgi kā tas redzams Dienvidkur-
zemes Priekules un Virgas tērpos.120

Austrumlatvijā valkātos tērpos vērojama 
lielāka stila vienkāršība un atturība gan krāsu 
izvēlē, gan izmantotajos rotājumos. Atšķirīgu kolorītu rada Austrumlatvijas dienvid-
daļai – Latgales novadiem raksturīgais plašais linu auduma apģērba daļu lietojums un 
bieži sastopamie sarkanas krāsas izšuvumi, kuros jūtama zināma slāvu kultūras ietekme 
(28. att.). Te arī ilgāk saglabājušies tādi seno tērpu darināšanas paņēmieni kā jostu au-
šana un celošana. Mājās darinātās tekstilās jostas šeit pie tērpiem valkātas vēl 20. gs. 
sākumā. 

Pievēršoties konkrētu tērpu sastāvdaļu aprakstam, sniegts tikai būtiskāko, vienojošo 
iezīmju raksturojums, kas pilnā mērā neatspoguļo to lielo daudzveidību un atšķirīgās 
darināšanas īpatnības, ko nosaka katra apģērba gatavošanas individuālais, neatkārtoja-
mais raksturs.

120 Latviešu tautas tērpi, II. Kurzeme, 638., 639. att., 288. lpp.

28. att. Sievas tērps. Liepna. 19. gs. pirmā puse.  
Leona Baloža foto (Latviešu tautas tērpi, III. Rīga: 
Latvijas Vēstures muzejs, 2003, 198. lpp.) 
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Tērpu daļas no 18. gs. tikpat kā nav sagla-
bājušās. Priekšstats par tālaika apģērbu gūstams 
no Johana Kristofa Broces veidotajiem vietējo 
iedzīvotāju zīmējumiem, kas tapuši laikā no 1771. 
līdz 1818. gadam.121 Tas bija laiks, kad aizsākās pa-
kāpeniska zemnieku apģērba pāreja uz pilsētas tipa 
apģērbu, bet vēl bija saglabājušies iepriekš lietotie 
tērpu komplekti. Salīdzinājumā ar muzeju kolekci-
jās nonākušajiem 19. gs. vidus tērpiem J. K. Broces 
zīmējumos redzamie ievērojami atšķiras. Senāko 
tērpu komplektācijā vērojama galvenokārt vien-
krāsainu – gaišu un pelēku audumu izmantošana, 
kas papildināta ar krāsainu pavedienu izšuvumu 
rotājumu (29. att.). Tos nomainīja atšķirīgas kom-
plektācijas un piegriezuma tērpi dažādākās krāsās, 
darināti no daudzveidīgākiem materiāliem un ro-
tā jumiem.

Līdz 19. gs. sākumam vīriešu apģērbu veidoja 
krekls, bikses, svārki, kažoks, josta, galvassega, 
apavi, zeķes, cimdi. Tomēr, jau sākot ar 19. gs. 
pirmo pusi, tas piedzīvoja visai lielas izmaiņas kā 
komplektācijas, tā virsdrēbju piegriezuma ziņā, 
aizsākot pāreju uz pilsētas tipa apģērbu – angļu 
tipa uzvalku ar šaurām, garām biksēm, īsu vesti 
un žaketi ar atlokāmu apkakli. Vienīgi kreklu pie-
griezums, kas bijis līdzīgs sieviešu krekliem, palika 
nemainīgs. Tas bija tunikveida, ar garām piedur-
knēm ar vai bez aprocēm un šķēlumu priekšpusē. 
Latgalē zināmi arī krievu tipa krekli ar šķēlumu 
kreisajos sānos un krāsainu apdari, kas likti pāri 
biksēm. Krekli šūti no balināta vai nebalināta linu 

auduma, tikai īsāki par sieviešu krekliem (sniegušies līdz ceļiem) un ievērojami retāk 
tikuši rotāti. Latvijas austrumdaļā tiem dažkārt veidots neliels balts izšuvums, savukārt 
atsevišķos rietumdaļas pagastos sastopami greznāki krāsaini izšuvumi. Krekliem bijusi 
gan stāva, gan atlokāma apkakle, kuras aizdarei izmantotas aukliņas, sakta vai no die-
giem darināta podziņa. Ap kaklu sieti arī kokvilnas vai zīda lakatiņi.

Bikses bijušas garas – līdz potītēm vai pusgaras – noslēgušās zem ceļiem. Tās 
šūtas no vilnas, pusvilnas vai linu auduma, ar aizdari priekšpusē vai sānos. Jaunāku 
veidu biksēm aizdarei piegriezta arī priekšpusē sapogājama klape. Senākajām biksēm 
katra stara šūta atsevišķi no viena auduma gabala, priekšpusē aizpogājot ar pogu. Cita 
piegriezuma biksēm, kas vairāk zināmas Ziemeļvidzemē, katra stara šūta no diviem 
auduma gabaliem un augšdaļa gan priekšpusē, gan mugurpusē saiet pamīšus. Bikses sā-

121 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne, Latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007.

29. att. Rūjienas apkārtnes zemnieku apģērbs 
(Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 3. sēj. Rīga: 
Zinātne, 2002, 436. lpp.)
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kotnēji bijušas no vienkrāsaina, dabiski gaiša vai tumša, mājas apstākļos austa auduma, 
kas bijis pieskaņots svārkiem. 19. gs. otrajā pusē, attīstoties tirdzniecībai un audumu 
rūpnieciskajai ražošanai un krāsošanai, arī zemnieku apģērbā ienāca krāsaini – brūni, 
zaļi, zili un melni audumi, no kuriem tērpus šuva profesionāli skroderi. Bīdermeiera 
stila ietekmē izplatījās arī no rūtaina auduma šūtas bikses. Vienīgi Dienvidkurzemē pie 
vīriešu goda tērpiem vilktas bikses no rakstaina linu dreļļa auduma. 

Vīriešu tērpa greznākā sastāvdaļa bija svārki. Pēc piegriezuma veida tie bija visai  
līdzīgi, bet atšķīrās pēc garuma, kā arī apdares un rotājuma izveides. Valkāti īsie, pus-
garie un garie svārki. Īsie svārki sniedzās nedaudz pāri jostasvietai. Tie bija izplatīti 
Zemgalē, Dienvidrietumlatvijā – Rucavā, kā arī Ziemeļkurzemē un Ziemeļrietumvid-
zemē. Pusgarie svārki, kas sniedzās apmēram līdz celim, galvenokārt valkāti Vidzemes 
ziemeļu un rietumu daļā, kā arī Ziemeļkurzemē. Svārku aizdarei lietoti āķi vai pogas 
vienā vai divās rindās. Garie svārki (mētelis) varēja sniegties no pusstilba līdz pat potī-
tēm. Tos pēc piegriezuma veida iedala mudurainos un krunkainos. Latvijas rietumdaļā 
svārki rotāti ar izšuvumiem vai uzšūtiem krāsainiem apmalojumiem vai pīnītēm. 

Senākie svārki šūti no baltas vai pelēkas vadmalas, arī no linu auduma. Tumšo toņu 
svārki ieviesās tikai 19. gs. otrajā pusē, kad zemnieki svētku tērpu vajadzībām sāka  
iepirkt gatavos audumus. Aukstā laikā vilkti kažoki, kas tikpat kā nav saglabājušies.

Kopš 19. gs. pirmās puses vīriešu tērpa sastāvā kā jaunāka, modes tērpa sastāvdaļa 
parādās īsa veste ar vienrindas vai divrindu pogu aizdari. Tā vilkta visos novados kopā 
ar garajām biksēm zem īsajiem svārkiem ar atlokiem. Tiem pa virsu vilkti garie svārki. 
Priekšpuse vestēm šūta gan no vienkrāsaina pašausta, gan no smalkāka pirkta auduma. 
Mugurpusē, taupot materiālu, bieži vien izmantots nebalināts linu audums.

Kājas no seniem laikiem segtas ar sietavām, tinot tās no potītes līdz ceļiem, pēdas 
atstājot brīvas. Sietavu platums tuvs senākajiem zināmajiem paraugiem no 9. gs., bet 
garums bijis tikai 1,5 metri. Sietavas kā tradicionālā tērpa sastāvdaļa līdz 19. gs. vēl bija 
saglabājušās Kurzemē un arī Vidzemē.122 Izmantoti arī auti – līdz 2 m gari taisnstūraini 
auduma gabali, ar kuriem aptina arī pēdas. Tāpat lietotas dažāda veida zeķes – īsas, 
vienkrāsainas, ar rakstainu valni un pusgaras, kas, tāpat kā sietavas, vilktas pie pus-
garajām biksēm.

Galvassegas bija obligāta tērpa sastāvdaļa. Zināmi četri cepuru veidi, kas lietoti 
visos novados, – ādas cepures (ausaines), platmales, kas veltas no vilnas, cepures ar 
nagu un pītas salmu cepures.

Sieviešu tērpa komplektu pamatā veidoja krekls un brunči, ko dažādos vēstures 
posmos papildināja citas apģērba daļas – jaka vai ņieburs, villaine, priekšauts. Jostas, 
galvassegas, apavi, cimdi, sietavas vai zeķes un rotas pie tērpiem lietotas visos vēstures 
periodos.

Krekli šūti gari, no balināta vai nebalināta linu auduma, tunikveida piegriezumā, 
ar šķēlumu krūšu daļā, ko aizsprauda ar saktām vai pie apkakles sasēja. Tie veidoti no 
divām atšķirīgām daļām – augšdaļā lietots smalkāks audums un veidots rotājums, bet 
lejasdaļai, ko nosedza brunči, izmantots rupjāks linu vai pakulu audums. Šāda gara, 
divdaļīga krekla piegriezuma izcelsmes laiks nav precīzi zināms, jo arheoloģiskajā  

122 Karlsone A. Komentāri Pētera Blaua 1885. gadā publicētajām ziņām par apģērbu 18. gs. beigās, 128. lpp.
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materiālā tāds šobrīd nav fiksēts. No viena auduma gabala krekli šūti tikai ceremoni-
jām – kāzām, bērēm vai dāvināšanai īpašos gadījumos.123

18.–19. gs. tunikveida piegriezuma krekliem zināmi trīs veidi – bez uzplečiem, ar 
uzšūtiem uzplečiem un ar iešūtiem uzplečiem. Krekliem bijušas divu veidu apkakles – 
par senākām uzskatītās stāvās apkakles, kas 19. gs. sākumā saglabājušās Ziemeļ latgales 
novada krekliem un bijušas izplatītas kādreizējā sēļu apdzīvotajā teritorijā, kā arī 
Kurzemē – Kuldīgas, Alsungas un Ventspils novadā. Tomēr par visbiežāk sastopamo 
variantu Latvijas teritorijā uzskatāmi krekli ar atlokāmu apkakli. 19. gs. krekli papildi-
nāti ar jaunām detaļām – piešūtiem uzplečiem, apkaklēm un aprocēm, kas akcentētas 
ar izšūtiem rotājumiem. Senākajiem krekliem raksturīgs krāsainu pavedienu izšuvums 
(30. att.), bet jaunākie rotāti ar baltu izšuvumu.

No zināmajiem diviem brunču pamatveidiem – nešūtajiem un šūtajiem brunčiem 
18.–19. gs. tautastērpos saglabājušies vairs tikai pēdējie. Senākie – nešūtie, apliekamie 
brunči ar vaļēju sānu un saiti uz viena pleca redzami kādā “krieviņu”124 sievietes tērpa 

123 Slava M. Latviešu tautas tērpi, 47. lpp.
124 Par krieviņiem Zemgalē dēvēti pie Baltijas somu tautas – votiem piederīgie, kas 15. gs. kā Livonijas 

ordeņa karagūstekņi nometināti Bauskas tuvumā. Līdz 19. gs. pirmajai pusei krieviņi vēl bija sasto-
pami Vecsaules draudzē, bet vēlāk jau pilnībā tikuši asimilēti un liecības par tiem saglabājušās vien māju  
vārdos.

30. att. Krekls ar krāsainu 
izšuvumu. Krustpils. 19. gs. 
pirmā puse. Leona Baloža foto 
(Latviešu tautas tērpi, I. Rīga: 
Jāņa sēta, 1995, 189. lpp.) 
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zīmējumā125 (31. att.). Ziņas par apliekamo brunču valkāšanu vēl 19. gs. vidū saglabāju-
šās arī no Augšzemes. Tie bijuši darināti gan no viena, gan diviem auduma gabaliem.126 
Galvenais brunču veids visā Latvijas teritorijā bija no vienkrāsaina, strīpaina vai rūtaina 
auduma šūti gari, sakrokoti brunči ar vidusdaļā piešūtu jostu. Īsāki brunči valkāti vie-
nīgi Dienvidkurzemē. Kurzemes brunčiem ir raksturīga akcentētā apakšmala, kas rotāta 
ar krāsainu izšuvumu vai uzšūtu atšķirīgas krāsas audumu vai lenti (32. att.). Atsevišķos 
novados brunči tika sašūti ar ņiebura daļu vai tiem piešuva īpašas platas lences. 19. gs.  

125 Latviešu tautas tērpi, III. Zemgale. Augšzeme. Latgale. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2003, 5. att., 21. lpp.
126 Ziņģīte I. Tradicionālais apģērbs Augšzemē. Sēļi un Sēlija. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2005, 

113. lpp.

31. att. Sievietes ar nešū-
tajiem brunčiem. Augusta 
Georga Vilhelma Pecolda 
zīmējums (Latviešu tautas 
tērpi, III, 21. lpp.)
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brunču audumiem velkos izmantoti linu vai kokvilnas diegi, kādi senākajiem parau-
giem nav konstatēti. Latgalē plaši lietoti un vilkti arī pie goda tērpiem linu auduma 
brunči. Ziemeļlatgalē saglabājušies vienkrāsaini, rakstā austi balti linu auduma vai vil-
nas brunči ar sarkanu svītru joslu apakšmalā un krāsainu celu apaudu (sk. 28. att.). Lai 
gan brunčus ar celu apaudu bieži saista ar 12. un 13. gs. latgaļu tradīcijām, līdz šim ar-
heoloģiskajos izrakumos Latvijā nav iegūti pārliecinoši pierādījumi brunču apakš malas 
apdarei ar celainēm.127 Priekšstats par to acīmredzot radies Latvijas Vēstures muzejā 
ilgstoši eksponētās latgaļu sievietes 12. gs. tērpa rekonstrukcijas iespaidā, kas darināta 
vēl pirms Otrā pasaules kara un balstījusies uz Latgales etnogrāfisko materiālu pamata. 
Lai gan sastopamas ziņas, ka brunču apakšmala bijusi izšūta ar pavedieniem vai krel-
lēm, pierādījumi tam ne arheoloģiskajā, ne tautastērpu materiālā nav saglabājušies. 

127 Lai gan ir atrasti daži audumu paraugi ar piešūtu celaini, informācijas par atraduma apstākļiem trūkuma dēļ 
nav pamata apgalvot, ka tie ir no brunčiem. Celaines tika šūtas arī jakām – gan sānu vīļu salaidumu vietās, gan 
gar kakla iegriezumu vai apakšmalu.

32. att. Jaunavu tērpi. 
Priekule, Virga. 19. gs. 
vidus. Leona Baloža 
foto (Latviešu tautas 
tērpi, II. Rīga: Jāņa sēta, 
1997, 287. lpp.) 
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Pie brunčiem lietotas arī apsienamās 
kabatas, kas bieži vien darinātas, sašujot 
jau nonēsātu, dažkārt arī rotātu tērpu 
daļu audumu gabalus.128 

Visnozīmīgākā un greznākā tērpa 
daļa arī 18. un 19. gs. bija villaine, ko 
sedza ap pleciem. Vienīgi Dienvidkur-
zemē tās likšanas veids bija atšķirīgs – 
Nīcā un Bārtā villaines sprauda uz viena 
pleca, bet Rucavā – uz vienas rokas (sk. 
27. att.). Uz krūtīm tās sasprauda ar saktu, 
bet daudzviet atstāja nesaspraustas. Kā 
nozīmīga tērpa sastāvdaļa villaine atseviš-
ķās vietās (Dienvidkurzemē) saglabājās  
līdz pat 20. gs. sākumam. Villaines lie-
cināja arī par valkātājas turību, tāpēc 
gatavotas ar vislielāko rūpību, rotātas ar 
ieaustiem rakstiem, metāla vai izšūtiem 
rotājumiem un krāsainiem apaudiem un 
svētkos segtas vairākas cita uz citas. Tās 
austas gan no vilnas, gan liniem, gan arī no 
abiem materiāliem kopā un bijušas vien-
krāsainas vai rūtainas. Izdalāmas ar izšu-
vumiem un celiem rotātas, ar metāla rotā-
jumiem greznotas un nerotātas villaines.

Jau kopš 8. gs. villainēm bijusi iega-
rena taisnstūra forma, tomēr 18.–19. gs. 
villaines kļuvušas garākas, dažkārt sasnie-
dzot pat 220–230 centimetrus (33. att.). 
Iepriekšējo vēstures periodu raksturīgo 
tumši zilo villaiņu krāsu vismaz 18. gs. 
beigās, domājams, Eiropas modes 
iespai dā ir nomainījusi baltā, kā tas redzams J. K. Broces zīmējumos (34. att.). Tajos 
saskatāmas Austrumlatvijas balto villaiņu platās krāsaino izšuvumu joslas auduma 
galos un malās (35. att.). Šo izšuvumu raksti, to kompozīcija un tehniskais izpildījums 
atšķiras no izšuvumiem, kas sastopami kopš 13. gadsimta. Jaunā audumu rotāšanas 
veida izplatība, visticamāk, saistīta ar vācu mākslinieka Hansa Holbeina Jaunākā 16. gs. 
radītajiem izšuvumu rakstu paraugiem, ko Eiropā 17. gs. sāka izdot grāmatās129 un kas 
līdz Latvijas lauku iedzīvotājiem objektīvu apstākļu dēļ nonāca ar lielu novēlošanos. 

Latvijas rietumdaļai raksturīga visai liela villaiņu veidu dažādība. Izmēros tās 
bijušas īsākas, bet platākas. Ziemeļkurzemē baltās villaines bieži ir sašūtas no diviem 
auduma gabaliem, veidojot kvadrātam tuvu formu. Tās apliktas pleciem, pārlokot uz 

128 Ziņģīte I. Tradicionālais apģērbs – etnisko un kultūrvēsturisko iezīmju raksturotājs, 185. lpp.
129 Dzērvītis A. Vēsturisko laiku latviešu tautas tērpi, 206. lpp.

33. att. Jaunavas tērps. Vīpe. 19. gs. pirmā puse (Latviešu 
tautas tērpi, I, 191. lpp.)
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pusēm, un parasti valkātas nesaspraustas. 
Tipiska šo villaiņu pazīme ir greznie celu 
apaudi (36. att.). Galos bārkstis nav bijušas 
vai arī tās veidotas pavisam īsas, tikko re-
dzamas, kā tas konstatēts jau iepriekšējos 
gadsimtos. Lībiešu apdzīvotajos novados 
baltās villaines nav tikušas rotātas. 

Dienvidkurzemes villainēm bez atšķi-
rīgā valkāšanas veida raksturīgs arī vienāda 
platuma izšuvumu joslu rotājums gar trim 
malām, augšējo atstājot nerotātu, un īsas, 
šūtas cilpveida bārkstis. 

Lielā daļā Kurzemes ilgstoši valkātas 
tumši zilās uzveltās villaines un tā sauktās 
mēlenes ar misiņa rotājumu joslu apakš-
malā un lielākiem uzšūtiem rotājumiem 
divos apakšējos stūros (37. att.). Tās tiek 
saistītas ar ļoti senām villaiņu darināšanas 
tradīcijām, tomēr ar senākajām zilajām vil-
lainēm ar ieausto metāla rotājumu tām ko-
pīga, šķiet, ir tikai krāsa. Tās ļoti atšķiras ne 
vien izmēru, rotājumu formu un to kompo-
zicionālā izkārtojuma ziņā, bet arī valkāša-
nas veidā. Domājams, ka šo villaiņu rašanās 
laiks nevarētu būt senāks par Kurzemes un 
Zemgales hercogistes vadmalas aušanas un 
audumu krāsošanas manufaktūru darbības 

laiku 17. gs. vidū un saistīts tieši ar tām. Interesantus faktus šai jomā varētu sniegt krāsu 
sastāva pētījumi, kas, iespējams, ļautu noskaidrot krāsvielu izcelsmes laiku. Zināms, ka 
hercogistes laikā viena no galvenajām ievestajām precēm bija dažādas aizjūras zemju 
krāsvielas, kas tika izmantotas audumu krāsotavās.130 

Bez minētajām villainēm daudzviet lietotas arī vienkāršākas, īpaši nerotātas, rakstā 
austas linu plecu segas – gan vienkārtīgas, gan sašūtas no diviem auduma gabaliem. 
Iespējams, ka daudzviet villainēm izmantotais baltais audums ar galos, bet reizēm 
arī malās ieaustām atšķirīgas krāsas šaurām joslām pirkts gatavs un mājās apstrādāts 
pēc katra individuālās gaumes, izveidojot galos bārkstis vai uzšujot jaunus apaudus. 
Lībiešu apdzīvotajos Ziemeļkurzemes un Rietumvidzemes reģionos reālu priekšmetu 
un zīmējumu veidā saglabājušies materiāli par īpatnēju plecu segas veidu – pussvārci 
vai sedzamiem brunčiem, kas redzami jau uz 16. gs. attiecināmos zīmējumos.131 Tie 
bija gari, jostasvietā sakrokoti svītrota pusvilnas auduma brunči ar piešūtu jostu, kurus, 
apņemtus pleciem, lietainā vai vēsākā laikā lietoja kā apmetni.

130 Juškevičs J. Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē. Rīga: Valstspapīru spiestuve, 1931, 200. lpp.
131 Spekke A. Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi, 10. zīm.

34. att. Zemnieku jaunava un sieva no Lielvārdes (Broce 
J. K. Zīmējumi un apraksti, 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1992, 
153. lpp.)
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19. gs. otrajā pusē līdz ar Eiropā notikušajām pārmaiņām aušanas tehnikā132 izmai-
nījās arī plecu segu forma, iegūstot kvadrāta apveidus. Par lielajiem lakatiem dēvētās 
plecu segas sāka lietot villaiņu vietā visā Latvijas teritorijā. Tomēr ceremoniju tērpu 
sastāvā – kā līgavas tērpa sastāvdaļa tradicionālā iegarenās formas villaine saglabājās 
līdz 19. gs. beigām, kad to izkonkurēja speciālā līgavu galvasrota – plīvurs.133 Lakati bija 
gan vienkrāsaini, gan rūtaini, gan arī rakstaini, darināti no vilnas vai zīda, ar vai bez 
bārkstīm.

Gandrīz visos novados valkātas arī jakas un ņieburi, bet aukstā laikā arī mēteļi, kas 
šūti pēc piegrieztnes. Izmantoti dažādu toņu, pārējām tērpa daļām pieskaņoti vilnas  
audumi. Jakas un ņieburi bija visai dažāda garuma – līdz jostasvietai vai garāki, ar da-
žāda veida krokojumu mugurpusē, piešūtām krāsainām “austiņām” vai “muduriem’’, 
dažkārt arī rotāti ar uzšūtām lentēm, aukliņām vai izšūtiem rakstiem. Atsevišķos nova-
dos jakām priekšpusē bijuši īpatnēji pagarināti stūri, rotāti ar izšuvumu joslām. Retāk 
sastopamo mēteļu šuvumā jūtama laikmetam atbilstošu modes apģērbu ietekme. 

132 Saistītas ar žakarda steļļu izgudrošanu ap 1800. gadu.
133 Jansone A. Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas, 18. lpp.

35. att. Villaines stūris 
ar izšuvumu. Prode, 
19. gs. pirmā puse 
(Latviešu tautas tērpi, 
III, 128. lpp.)
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36. att. Villaines stūris. 
Ventspils novads. 19. gs. 
pirmā puse. Leona Baloža 
foto (Latviešu tautas tērpi, II, 
110. lpp.) 

37. att. Turlavas villaines (“mēlenes”) atdarinājums. LNVM krājums. Darinājuši Daumants Kalniņš 
un Dagnija Pārupe, Roberta Kaniņa foto



419

38. att. 16. gs. beigu Kurzemes jaunavas tērps. Nezināma autora darbs, 19. gs. pirmā puse. LNVM 
krājums (CVVM 224406, ZAE 1)

Priekšauti ir pretrunīgākā tautastērpa sastāvdaļa, par kuru atrašanos svētku tērpa 
sastāvā domas ir dalījušās un laika gaitā mainījušās. Jaunākie 12.–16. gs. apģērbu mate-
riāli un senāko zīmējumu paraugi liecina, ka priekšauti atsevišķos novados bijuši svētku 
tērpa sastāvdaļa. Izšuvumiem rotāti priekšauti pie svētku tērpiem redzami gan senāka-
jos (38. att.), gan daudzos J. K. Broces 18. gs. beigu zīmējumos.134 Tomēr muzeju krāju-
mos nonākušie paraugi attiecināmi tikai uz 19. gs. otro pusi, kad zemnieku apģērbā jau  

134 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1992, 153. u.c. lpp. 
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parādījās laikmetīgās modes tendences. Lai gan plašā Baltijas jūras reģionā priekš autiem 
bijusi nozīmīga loma tērpu komplektā, 19. gs. vidū lielā Latvijas teritorijas daļā – Rie-
tumlatvijā un Dienvidaustrumlatvijā nav saglabājušās liecības par to izmantošanu.135 

Visticamāk, sākums daudzu cilvēku apziņā esošajiem aizspriedumiem par to, ka 
priekšauti nav velkami pie tautastērpa, rodams 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā – etno-
grāfisko priekšmetu vākšanas un tautastērpu variantu komplektēšanas laikā, kad tie jau 
tika lietoti tikai kā darba apģērba sastāvdaļa. 

18. un 19. gs. sieviešu galvassegas, kas lietotas gan ikdienā, gan svētku reizēs, salīdzi-
nājumā ar iepriekšējiem periodiem ieguvušas citu informatīvo nozīmi – tās norāda uz 
sievietes stāvokli ģimenē, kas senākajos materiālos neatspoguļojas. Izdalāmas jaunavu 
un precētu sievu galvassegas. Vainagi, kas šajā periodā ieguvuši simbola nozīmi, sasto-
pami vairs tikai jaunu meiteņu un līgavu tērpos un plaši izmantoti ceremonijās. Tie, 
tāpat kā iepriekšējos periodos, darināti no auduma vai metāla. Plaši lietotos auduma 
vainagus, kuru saknes meklējamas 12./13. gs. mijā, pārmaiņas skārušas visai maz. No-
mainījies pamatnes veids – speciāli austās audenes aizstātas ar uzveltu zilas vai sarkanas 
krāsas tūka auduma gabalu, ko Latvijas rietumdaļā apvilka stingrai pamatnei. Rotāšanai 
pārsvarā izmantotas stikla krelles, kuru formas un krāsas ir daudzveidojušās. Iespējams, 
tas saistīts ar Kurzemes un Zemgales hercogistes laika stikla apstrādes manufaktūrām, 
kurās ražoja arī dažādas formas krelles.136 Līdz pat 17. gs. otrajai pusei arheoloģiskajos 
materiālos zināmas vien apaļas formas krelles, bet garenie stikla “salmiņi” un lielāka 
izmēra krelles sastopamas tikai 18. un 19. gs. vainagos.

Auduma vainagi plaši lietoti visā Latvijas teritorijā. Latvijas austrumdaļas mīk-
stajos vainagos daļēji saglabājies arī no senākajiem periodiem pārmantotais uzšūto 
ornamentu joslu princips un tajās veidotais ģeometriskais raksts (39. att.). Latgales 
novada vainagiem aizmugurē pievienotas krāsainas zīda lentes. Piekaru saitēm pie vai-
nagiem iespējams izsekot kopš pirmo auduma vainagu parādīšanās latgaļu apdzīvotajā 
teritorijā 12./13. gs. mijā. Pārējo novadu vidū īpaši izceļas Piebalgas vienveidīgie, no 
melna vai tumši zila tūka auduma darinātie vainagi ar šauru uzšūtu kreļļu joslu rotā-
jumu vidusdaļā. Arī citas šī novada sieviešu tērpu daļas raksturo lielāks askētisms un 
vienveidība, kā arī tumšās, melnās krāsas dominēšana, ko Arvīds Dzērvītis skaidro ar 
visai plašo hernhūtiešu kustības ietekmi šajā teritorijā.137 Kā lokāls, lībiešu apdzīvota-
jām teritorijām raksturīgs galvassegu veids minami sienamie vainagi vai matauklas un 
Ziemeļvidzemes novados saglabātie zirgu astru vainagi.138

Atšķirībā no Austrumlatvijas Kurzemē vainagu rotājumos dominē augu motīvi. Te 
biežāk izmantoti arī dažādi pirkti materiāli – samta un brokāta lentes, zīda auduma 
gabaliņi un dažādi spīdumi, ko ražoja manufaktūrās. 

Ventspils, Kuldīgas un Alsungas novadā lietoti arī no metāla darinātie spangu vai-
nagi, kuru pirmsākumi meklējami jau iepriekšējos gadsimtos.

Sievu senākā galvassega bija galvasauts vai šūta auduma cepure. Galvasauti, kas 
sieti ļoti dažādos veidos, 19. gs. sākumā bija saglabājušies tikai Latgalē, Augšzemē 

135 Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда. Kарты. Рига: Зинатне, 1986, 18. karte.
136 Juškevičs J. Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē, 194. lpp.
137 Dzērvītis A. Latviešu tautas uzvalki, V. Piebalga. Rīga: Latviešu dziesmu svētku biedrības izdevums, 1931, 

[21.–22.] lpp. 
138 Zināmi pieci astru vainagi, no kuriem trīs ir identiski. Četri no tiem glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā, viens – Valmieras muzejā.
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un Rucavā, kur tie papildināti ar zīda lakatiem. Daudz plašāk lietotas šūtās cepures: 
gan no taisnstūrveida auduma darinātās apaļās izšūtās un torņveida cepures, gan arī 
laikmetīgās modes ietekmē pēc piegrieztnes šūtās mices un aubes, kas caur muižām 
ienāca zemnieku apģērbā 19. gs. vidū. Austrumvidzemes novadā saglabājušās vēl 16. gs. 
zīmējumos redzamajai cepurei līdzīgas linu auduma galvassegas ar vertikālu krāsainu 
rakstu izšuvumu joslām uz malas139(40. att.). 

Visos Latvijas novados pie tērpiem dažādos veidos sieti arī lakati – pie svētku 
tērpa – zīda, pie darba tērpa – linu un kokvilnas. Aukstākam laikam šūtas siltākas vad-
malas auduma vai samta cepures ar kažokādas apdari vai oderi.

139 Karnups Ā. Latviešu tērps pēdējos 350 gados, 105. lpp.

40. att. Sievas cepure ar izšuvumu. Sarkaņi. 19. gs. vidus. Leona Baloža foto (Latviešu tautas tērpi, I, 231. lpp.) 

39. att. Vainags. Cesvaine. 19. gs. vidus. LNVM krājums. Roberta Kaniņa foto
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Senākajos tērpos nozīmīga loma gan ikdienā, gan svētku reizēs ierādīta jostām. 
Tām piedēvēta īpaša simboliska nozīme, tāpēc tās lietotas, gan strādājot smagus darbus, 
gan dažādos rituālos – kāzās, bērēs, kristībās u.c. Jostas, līdzīgi kā cimdi, zemniekiem 
bijušas dāvināšanas objekts. Kā priekšmets ar dziļāku saturu jostas bieži vien nodotas 
mantojumā nākamajām paaudzēm. Tomēr 19. gs. vidū tām galvenokārt vairs bija tikai 
rotājoša nozīme. 

Jau kopš senākajiem periodiem zināmas tekstilās, ādas un metāla jostas. Vissenākās 
un daudzveidīgākās ir mājas apstākļos darinātās tekstilās jostas, ko lietoja kā vīrieši, 
tā sievietes Latvijas austrumdaļā. Tās bija gan austas, gan celu tehnikā darinātas. Vis-
pazīstamākās ir tā sauktās Lielvārdes jostas, ko raksturo īpaši daudzveidīgi ielasīti  
raksti un sarkani baltā krāsu gamma. Starp vairāk nekā 70 Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja kolekcijā esošajiem šo jostu variantiem nav atrodamas divas vienādi darinātas. 
Tikai Latgalei ir raksturīgas divkrāsainās Aulejas tipa jostas ar abās pusēs vienādu, bet 
pretējās krāsās veidotu rakstu. Sastopamas arī pītas un no gatava auduma uz stingra 
pamata darinātas jostas ar izšuvumu. Auduma jostas ar pavedienu vai stikla pērlīšu 
izšuvumu, kas bija izplatītas visā Latvijas teritorijā, valkāja tikai vīrieši. 

Latvijas rietumdaļā, izņemot Alsungas novadu, austas jostas pie apģērba nav sietas. 
To vietā gan sievietes, gan vīrieši likuši metāla jostas – tā sauktās sleņģenes ar greznām 
sprādzēm, kādas arheoloģiskajā materiālā sastopamas kopš 16. gadsimta.140 Ādas jostas 
ar metāla rotājumiem, kas viduslaiku materiālā zināmas arī kā sieviešu tērpa sastāvdaļa, 
18.–19. gs. tērpos atkal pārtapušas par vīriešu apģērba atribūtu. Gandrīz visā Latvijas terito-
rijā, izņemot Latgali un daļu Augšzemes, 19. gs. beigās līdz ar pilsētas tipa modes ienākšanu 
zemnieku apģērbā savu nozīmi un pielietojumu zaudēja arī iepriekš minēto jostu veidi.

Daudzu gadsimtu gaitā latviešu zemnieku galvenie apavi bijuši pastalas un vīzes, 
kas lietoti kā ikdienā, tā svētku reizēs. To apstiprina gan arheoloģisko pētījumu mate-
riāli, gan rakstītās ziņas un ikonogrāfiskais materiāls. Tikai sākot ar 18./19. gs., turīgākie 
zemnieki varēja atļauties iegādāties ādas apavus. 

Nobeigums

Lai gan no senākajiem vēstures posmiem saglabājies neliels, fragmentārs un visai 
ierobežots tekstilmateriālu daudzums, tas sniedz zināmu ieskatu atsevišķu tērpu daļu 
izveidē un ļauj izsekot to attīstībai kopš 7./8. gs., kā arī dod iespēju rekonstruēt atsevišķus 
dažādu gadsimtu svētku tērpus. Galvenās tērpu sastāvdaļas, kas izveidojušās jau ļoti sen, 
laika gaitā nav būtiski mainījušās, vien papildinājušās ar dažām jaunām detaļām. Tērpu 
komplektācija, atsevišķu to daļu piegriezums, valkāšanas veids, tāpat tērpu tonalitāte 
un rotāšanas materiāli un paņēmieni vēstures gaitā piedzīvojuši dažādas pārmaiņas. 
Katrā vēstures periodā, apdzīvotajā vietā, sabiedrības kārtā pastāvēja savas estētiskās 
un dažkārt arī tiesiskās normas, ko vajadzēja ievērot. Daudzām detaļām – krāsai, 
formai, faktūrai un ornamentam senatnē lietotajos tērpos bijusi simbola nozīme, kas 

140 Apala Z. Daži uz Livonijas kara laiku attiecināmi atradumi Cēsu pilī. Arheoloģija un etnogrāfija, 14. laid., 
1983, 19. lpp., 11. att.
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mainījusies un attīstījusies līdzi laikam un bijusi atšķirīga dažādās zemēs, tomēr šodien 
mēs ne vienmēr spējam to precīzi noteikt. Vēlme nomainīt senos tērpus vai atsevišķas 
to daļas ar jaunām un modernākām ir saprotama un galvenokārt saistīta ar iedzīvotāju 
labklājības pakāpenisku pieaugumu. To veicināja reģionu ekonomiskais uzplaukums, 
arī izmaiņas cilvēku domāšanas veidā, kam raksturīga interese par visu jauno. Vēlēšanās 
savā rīcībā iegūt ko jaunu un nebijušu faktiski ir viens no tērpu vēsturiskās attīstības 
iemesliem. No ārienes nākušie jauninājumi latviešu apģērbā tomēr nekad netika kopēti 
un pārņemti tiešā veidā, bet gan pārveidoti un pielāgoti atbilstoši lietotāju izpratnei un 
gaumei, kā arī materiālajām iespējām.

Salīdzinot senākos tērpus ar 19. gs. tautastērpiem, saskatāmas visai lielas atšķirības 
gan to komplektācijā, gan vizuālajā veidolā. Pamatojoties uz arheoloģiskā materiāla 
atradumiem un tradicionālo tautastērpu apskatu, izsekojami vairāki posmi, kas spēcīgi 
ietekmēja un radikālāk mainīja iepriekšējās tērpu darināšanas un valkāšanas tradīcijas. 
Šo izmaiņu pamatā bija gan sociāli ekonomiski, gan militāri politisku notikumu radīti 
apstākļi. Arī pārmaiņas valdošajā ideoloģijā netiešā veidā varēja ietekmēt izmaiņas tēr-
pos. Viens no šiem posmiem saistāms ar 12./13. gs., kad Eiropā iepriekš notikušās visai 
krasās pārmaiņas tērpu darināšanā nonāca arī līdz Baltijai. Šai laikā parādījās jaunas 
tehnoloģijas, materiāli un rotājumi, kas pakāpeniski sāka izkonkurēt iepriekš ilg stoši 
lietotos materiālus un tērpu darināšanas tradīcijas. 

Otrs krasāku pārmaiņu posms saistāms ar renesanses laika nozīmīgajām sociāli 
ekonomiskajām pārmaiņām Eiropā, kas iespaidoja visas dzīves jomas, to skaitā apģērbu,  
un 17. gs. plašāk atspoguļojās arī Latvijas lauku iedzīvotāju vidū. Šajā laikā plašākā 
apjomā mainījās izmantotie materiāli, piegriezuma veidi, rotāšanas un darināšanas 
principi daudzām tērpu sastāvdaļām, kā arī kopējā tērpu tonalitāte. Turpmākajos  
gadsimtos dažāda veida jauninājumi apģērbā parādījās arvien biežāk līdz pat laikam, 
kad rūpniecības apvērsuma ietekmē sākās strauja pāreja uz pilsētas tipa modi. Vienkāršo  
lauku iedzīvotāju apģērbā dažādas izmaiņas tomēr notika ievērojami lēnāk un nebija 
tik krasi pamanāmas, jo skāra tikai atsevišķas tērpu daļas, ne visu apģērbu kopumā. 
Rezultātā apģērbā apvienojās dažādu laikmetu stila un senāko tradīciju iezīmes, radot 
tikai latviešu tautas apģērbam raksturīgo veidolu.
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LATVIEŠU FOLKLORA IDEJU UN LAIKMETU 
GRIEŽOS

Pētījumā sniegts ieskats latviešu folkloras dzīvē četru gadsimtu garumā, sākot ar pirmajiem mate-
riālu fiksējumiem, ko veikuši cittautieši: vai nu ieinteresēti ceļotāji, vai vietējie vācu mācītāji. Lat-
viešu tautas garīgās dzīves izpausmes līdz pat 19. gadsimtam tika vērtētas atbilstoši to izmantošanas 
iespējām svešas laicīgās varas un baznīcas varas stiprināšanai, asi vēršoties pret “pagānisko” – ticē-
jumiem, paražām, buramvārdiem un vairāk vai mazāk pieņemot sava laikmeta idejām atbilstošos, 
racionālos – sakāmvārdus un mīklas. 19. gadsimta sociālās izmaiņas un izglītošanās iespējas ļauj 
pašiem latviešiem sākt darbu nacionālās kultūras un nacionālo vērtību izveidē un saglabāšanā. 
Jaunlatviešu rosinājumā un darbībā folkloras vākšana 19. gs. otrajā pusē pieņem kustības apjomu, 
kas vainagojas gadsimta mijā ar grandioziem folkloras – tautasdziesmu, melodiju, pasaku un teiku 
krājumiem, kādu nav tobrīd citām tautām. Ar nelielu pārtraukumu, ko rada nesaskaņas jaunlatviešu 
un jaunstrāvnieku vidū, pēc Pirmā pasaules kara neatkarīgajā Latvijā folkloras vākšanu, kārtošanu, 
saglabāšanu un publicēšanu uzņemas Latviešu folkloras krātuve, kas glabā latviešu tautas identitātes 
simbolu – Dainu skapi, vāc, krāj, pēta, publicē latviešu folkloru – latvietības garantu.

Folklore and identity are the key concepts of this article concerning approximately 400 years of 
Latvian folklore history, starting with the first written evidences regarding the Latvian folklore and 
done by foreigners: these might be travellers making notes or non-Latvian residents – German 
clergymen. Therefore, until the end of the 18th century, native language and folklore materials 
were evaluated according to their profitableness to the needs of rulers of Latvia, both secular and 
ecclesiastical, which is why folk-beliefs, customs and magic spells were mercilesly fought against as 
paganism relics, while proverbs and riddles were appreciated in accordance with the mood of the 
epoch of Enlightenment. Herder’s period in Riga and progress of Romanticism in the society of the 
19th century offered opportunity the New-Latvian movement and Latvians took in their own hands 
collecting, publishing and studying their national treasure – folklore as a foundation of the Latvian 
national identity.

Atslēgvārdi: latviešu folklora, tās vieta racionālisma un apgaismības periodā, romantisms un folklora, 
tautasdziesmas un latviskā identitāte, jaunlatviešu darbība folklorā, Dainu skapis, Latviešu folkloras 
krātuve

Keywords: Latvian folklore, its status during the Enlightenment, Romanticism and folklore, folk 
songs and Latvian identity, New-Latvians and folklore collections, “Folk Song Cabinet”, Archives of 
Latvian Folklore.
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Latviešu folkloras vieta veclatviešu rakstos
(16. gs. – 18. gs. otrā puse)

Katras tautas domāšanas un valodas dzīlēs neizdibināmi tālā pagātnē radušās 
prātulas, ko šodien saucam par sakāmvārdiem un parunām; likta lietā izdomas bagātība 
lietu, dzīvo būtņu un cilvēku kopsakarību saskatīšanā un metaforiskā izteikšanā, lai 
asinātu prātu un pārbaudītu atjautību, – tās ir mīklas; lai tagadne būtu nepārtrauktā 
saistībā ar pagātni, veikta laika un telpas savietošana savā tuvāk un tālāk apzinātajā 
apkārtnē, piepildot to ar “marķētiem” (sakrāliem, mītiskiem) objektiem, – par to vēstī 
teikas, nostāsti u.c.; domāšanas un runas veiklumu demonstrē plaši, sižetiski sarežģīti 
vēstījumi – pasakas; domu un jūtu sublimāciju īsos tekstos un daudzveidīgās melodijās 
izsaka tautasdziesmas; savdabīgā veidā mūsu senču sevis saistījumu ar ārpus reālās 
pasaules esošo, pārdabisko, sakrālo, kā arī vēlmi ar vārdformulām un darbībām to 
ietekmēt savā (īpaši veselības), savu tuvinieku, sava īpašuma labā atspoguļo buramvārdi 
un maģija; sadzīves regulēšana un sociālo un dabas parādību izskaidrošana un 
piemērošana katrā indivīda dzīves aspektā atrodama ticējumos un ieražās; savukārt 
mūzikas instrumentu radītās melodijas pavada jauniešu dejas; rotaļas un spēles palīdz 
audzināt un izklaidēt bērnus. 

Kopš 19. gs. vidus tas viss ir filoloģijas zinātnes vienas apakšnozares – folkloristikas 
pētīšanas objekts – dažādi folkloras žanri, savukārt līdz 18. gs. sākumam, pat vidum, 
tiem bija katram savs liktenis, ko lēma latviešu zemes laicīgie un garīgie valdnieki. Pie-
mēram, sakāmvārdi un parunas, arī mīklas ieņēma cienīgu vietu gan 17. gs., gan 18. gs. 
vācu mācītāju sastādītajās vārdnīcās un tika iepīti citos sacerējumos, bet buramvārdi 
kopā ar to pratēju vārdiem atrodami viduslaiku un pat vēl apgaismības laikmeta tiesu 
aktīs raganu prāvās. Kāpēc tāda labvēlība sakāmvārdiem un parunām? Atbilde meklē-
jama secīgā laikmetu ideju maiņā.

Mūs interesējošie pirmie folkloras materiālu publicējumi atrodami, sākot ar 17. gs. 
veclatviešu tekstiem. 16. gadsimts ir reliģisko satricinājumu laikmets Eiropā, luterisms 
ir atšķēlies no kopējās Rietumu kristīgās baznīcas, ko turpina katolicisms, abas baznī-
cas aktivizē savu misionārisko dedzību, sākot pievērsties arī “nevāciem”. Tikai, tāpat 
kā līdz šim, pašiem “nevāciem”, respektīvi, latviešu zemniekiem, nekāda izvēle netiek 
dota, jo valdošā prakse ir – kādā ticībā kungs, tādā ticībā viņa zemnieki. Taču šie 
pārmaiņu laiki veicina garīgās literatūras gatavošanu arī latviešu valodā, kas savukārt 
nav iespējams bez pamatīga valodas apzināšanas darba. Īpaši aktīva darbība šajā jomā 
notiek luterāņu apvidos,1 kur jau 17. gs. sākumā tiek iespiesti vairāki plaši un nopietni 
darbi, piemēram, pirmā divvalodu vārdnīca – 1638. gadā iznāk Georga Manceļa vāciski  

1 Reformācijas kustība Livonijā sākās 16. gs. 20. gados un aptvēra dažādus lielāko pilsētu iedzīvotāju slāņus, 
īpaši neietekmējot zemniecību. Toties pēc Livonijas sabrukuma 16. gs. otrajā pusē sākās aktīva sacensība 
starp katolicismu un luterismu, tās rezultātā izveidojās mūsdienām raksturīgā Latvijas konfesionālā ģeogrā-
fija. Kurzemes un Zemgales hercogistē, lai gan hercogs bija pakļauts Polijas karalim, saglabājās reformācijas 
iekarojumi, baznīcā nostiprinājās luterisms, bet Vidzemē un Latgalē poļu pārvalde sāka aktīvu pretreformā-
cijas kustību. Kad poļu-zviedru kara gaitā Vidzeme pārgāja zviedru pārvaldīšanā, te savas pozīcijas atguva 
luterisms, savukārt Latgalē nedalīti nostiprinājās katolicisms. Par reformācijas – pretreformācijas gaitā iegūto 
latviešu rakstu bāzi sk.: Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma, 1965.

Beatrise Reidzāne, Māra Vīksna   LATVIEŠU FOLKLORA IDEJU UN LAIKMETU GRIEŽOS



426 Latvieši un Latvija   I sējums   Latvieši 

latviskā vārdnīca,2 kura visa gadsimta garumā, kā norāda valodniece Daina Zemzare, 
“bija pamats turpmākajiem vārdnīcu sastādītājiem – Elgeram, Langijam, Fīrekeram, 
Dreselim, Depkinam, Elversam, kas to ļoti rūpīgi izstudēja un plaši izmantoja”.3 Liela 
nozīme latviešu valodas lietojumam kristīgās mācības nostiprināšanai ir arī G. Manceļa 
sastādītajam sprediķu krājumam, kas iznāk 1654. gadā,4 bet augstākā virsotne 17. gs. 
rakstu valodas jomā ir Ernsta Glika un viņa līdzstrādnieku veiktais Bībeles tulko-
jums (pilnā apjomā publicēts 1694. gadā),5 izmantojot visu veclatviešu rakstu valodā 
uzkrāto – vārdnīcas, gramatikas, Bībeles fragmentu tulkojumus. Ka Bībele nonākusi 
arī latviešu rokās un stiprinājusi latviešu zemnieku pašapziņu un paplašinājusi garīgo 
apvārsni, dodot iespēju iepazīties ar senās pasaules vēsturi un kultūru, nostāstiem un 
leģendām, pauž tās otrajā izdevumā 1739. gadā Frīdriha Bernharda Blaufūsa dotais 
ievads6 ar brīdinājumu: “Tāpat tas arī labi nevaid, kad daži cilvēki tās stāstīšanas vien 
lasa, to vien labprāt gribēdami zināt, kādi tie cilvēki vecos laikos ir bijuši, kādā zemē un 
kādā vīzē tie ir dzīvojuši, cik veci viņi palikuši, kādi ķēniņi ir valdījuši, kādus karus tie 
turējuši, kurš kuru uzvarējis un kas vēl iekš tiem svētiem rakstiem no tādām notikušām 
lietām uzrakstīts ir.” Andrejs Johansons secina: “Šis citāts liecina, ka latviešu lasītājiem 
18. gadsimta pirmajā pusē Bībele aizstājusi ne tikai enciklopēdiju, bet ar savām “stāstī-
šanām” arī daiļliteratūru.”7

Izglītoto cilvēku domu virzību 17. gs. Eiropā, tātad arī Vācijā un citās vācu kultūras 
lokā esošajās zemēs nosaka jaunlaiku filozofija, kam raksturīgs gan empīrisms, gan 
racionālisms – pārliecība par cilvēku kā domājošu būtni, kas apveltīts ar pašapziņu un 
saprātu. Tieši tāpēc no latviskajām garamantām vācu mācītājiem pieņemama likusies 
tā daļa, kas balstīta uz loģiskiem spriedumiem. Sakāmvārdu perfekto atbilsmi sveštau-
tiešu centieniem iemācīties latviešu valodu tā, lai viņus saprastu, nosaka, pirmkārt, to 
vieta runā, jo tie tiek ievīti ikdienas runā kā tās organiska sastāvdaļa; otrkārt, tie ir tik 
noslīpēti formā, pat ar zināmiem ritmiskuma elementiem, ka šos vienkāršos vai saliktos 
teikumus vieglāk iegaumēt, mācoties valodu; treškārt, to lakonisms, jo runā šie gleznai-
nie, koncentrētie izteikumi aizstāj garus, detalizētus izklāstus; ceturtkārt, to vispārcilvē-
ciskais raksturs. Kā norādījusi Elza Kokare: “Sakāmvārdā ietvertais vispārinājums, kas 
radies daudzu vienveidīgu dabas vai sabiedriskās dzīves parādību novērojuma rezultātā, 
rada priekšnoteikumus tā popularitātei un dzīvīgumam dažādos laikmetos un dažādās 
sociālās grupās.”8 Tā vācu mācītāji, veidojot savām vajadzībām latviešu valodas mācību 
līdzekļus – vārdnīcas un gramatikas, bija spiesti atzīt, ka viņu apkarotajā tautas kultūrā 

2 Mancelius G. Lettus, das ist Wortbuch sampt angehengtem täglichem Gebrauch der lettischen Sprache.. Riga: 
Gerhard Schröder, 1638.

3 Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1961, 62. lpp.; attiecībā uz G. El-
gera vārdnīcu šo atzinumu apšauba filoloģe Maigone Beitiņa. Sk.: Beitiņa M. Vai Georgs Elgers ir lietā licis Georga 
Manceļa vārdnīcu Lettus? Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 14. lpp.

4 Mancelius G. Lang-gewünschte Lettische Postill.. Riga: Gerhard Schröder, 1654.
5 Tā Svēta Grāmata.. Rīga: J. G. Vilkens, 1689–1694.
6 Izdots arī atsevišķi: Pamācīšana, kādā vīzē svēti Dieva raksti jālasa.. Rīga, 1841, 4. lpp.
7 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800. Rīga: Jumava, 2011, 439. lpp.
8 Kokare E. Par latviešu sakāmvārdiem un parunām. Latviešu sakāmvārdi un parunas: izlase. Sast. E. Kokare. 

Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1957, 5. lpp.
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ir nenoliedzamas vērtības, ka arī skolas nebaudījušais zemnieks spēj veidot savdabīgus 
filozofiskus spriedumus. Arī mīklas, kam līdzi nāk antīkās kultūras zīmogs, tiek atzītas, 
un saskaņā ar D. Zemzares atzinumu pirmās divas mīklas atrodamas Kristofora Fīre-
kera vārdnīcas manuskriptā.9 

Sakāmvārdu un parunu popularitāte vārdnīcās nemazinās arī 18. gs., tāpat aug 
mīklu popularitāte, jo 18. gs. autori – īpaši gadsimta otrajā pusē – jau ir apgaismības 
laikmeta pārstāvji, kurā domu virzību nosaka gan franču apgaismotāju idejas, gan vācu 
filozofu Kristiāna Volfa un Johana Gotfrīda Herdera idejas. Filozofi Maija Kūle un Ri-
hards Kūlis norāda: “Apgaismotāji ir pārliecināti, ka cilvēks ir dabas būtne, taču, dzīvo-
jot sabiedrībā, cilvēkā izpaužas audzināšanas rezultāts; kā dabas būtnes cilvēki principā 
ir vienlīdzīgi, tādēļ jācenšas šo vienlīdzību panākt arī sabiedrībā. Viņi tic, ka būtiska 
nozīme cilvēka veidošanā ir audzināšanai un izglītībai, tādēļ pievēršas pedagoģijai un 
sabiedrības attīstības teorijām.”10 Jāatzīmē, ka sakāmvārdu vākums ir ievērojams: Pē-
teris Šmits reģistrējis vairāk nekā 90 sakāmvārdu Jakoba Langes vārdnīcā, kas izdota 
laikā no 1773. līdz 1777. gadam,11 savukārt desmitgadi vēlāk pabeigtajā un 1789. gadā 
publicētajā Gotharda Frīdriha Stendera vārdnīcā12 Ojārs Jēgens uzskaitījis ap 1000 
vienību, arī G. F. Stendera gramatikas 2. izdevumam pievienots Catalogus proverbium 
ar 225 vienībām.13 Savos gramatikas14 trīs izdevumos un stāstu krājumā “Pasakas un 
stāsti”15 G. F. Stenders ievietojis ap 50 mīklu. Balstoties uz šo G. F. Stendera vākumu, 
Johans Jakobs Harders latviešu mīklām devis augstu vērtējumu: “..neizglītotā un ne-
kultivētā tautā sastopam šīs īstenās attapības piemērus, kas darītu godu visgudrākajām 
tautām. Viņiem ir mīklas ar visām to tipiskajām īpašībām; dažas šķiet radušās sirmā se-
natnē, tātad būs mantotas no senčiem.”16 Kā norāda A. Johansons, šo J. J. Hardera mīklu 
apskatu citējis arī J. G. Herders grāmatas “Volkslieder” 2. daļā.17 Arī pats G. F. Stenders 
ir izteicies, ka latviešu mīklas, tāpat kā sakāmvārdi, apgaismojot “latviešu ģēniju” un 
pārspējot vācu mīklas, kā to apliecina Kārlis Straubergs.18 

Vissarežģītākā situācija ir bijusi brahiloģismu trešajam paveidam – buramvārdiem, 
kas kopā ar ticējumiem un tautas ieražām veido tautas kultūras slāni, kuru kristīgā baz-
nīca (gan katoļu, gan luterāņu) jau kopš kristietības ieviešanas sākumiem ir pieprasījusi 
izslēgt no aktīvā lietojuma sfēras, uzskatot to par kristīgā dzīvesveida pretpolu, to ko-
pējus un pārzinātājus (sevišķi buramvārdu) pakļaujot sodiem, pat nāvessodiem – īpaši 
16. un 17. gs. raganu prāvās gan katoļu, gan luterāņu novados. Attiecīgā laika posma 

  9 Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam), 78. lpp.
10 Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Burtnieks, 1996, 303. lpp.
11 Šmits P. Langes latviešu vārdnīca. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 16, 1912, 

55.–57. lpp.
12 Stender G. F. Lettisches Lexicon. Mitau: J. F. Steffenhagen, 1789.
13 O. Jēgena ekscerpti no G. F. Stendera vārdnīcas publicēti grām.: Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un paru-

nas. Vācis, kopojis un sakārtojis O. Jēgens. Kopenhāgena: Imanta, 1956, 261.–471. lpp., ar norādi S.
14 Stender G. F. Lettische Grammatik. 2. Aufl. Mitau: Steffenhagen, 1783.
15 Stenders G. F. Pasakas un stāsti.. Jelgava: J. W. Steffenhagen, 1789.
16 [Harder J. J.] Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten 

der alten Letten aus ihrer Sprache. Gelehrte Beyträge zu den Rigischen Anzeigen, 1764, St. 2, 5, 7, 12.
17 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800, 419. lpp.
18 Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas: izlase. Sast. E. Kokare. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1957, 10. lpp.
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rak stītajos avotos – Paula Einhorna 1636. un 1649. gada publikācijās vācu valodā par 
Livoniju un Kurzemi,19 G. Manceļa sprediķu grāmatā latviešu valodā 1654. gadā20 – šāda 
veida tautas sadzīves liecības piesauktas tikai negatīvā, nicinošā nozīmē, galvenokārt 
kopā ar aicinājumu aktīvi vērsties pret to lietojumu sadzīvē, tomēr, sīki izklāstot, ko 
vajag apkarot, saglabāts vērtīgs etnogrāfiskais materiāls. Tādējādi buramvārdu galvenie 
avoti, sākot ar 16. gs., kad visu Eiropu aptvērušais raganu vajāšanas vilnis bija atplūdis 
līdz Latvijai, ir raganu prāvu materiāli, baznīcu vizitāciju protokoli un baznīcu hro-
nikas. Gan garīdzniecība, gan laicīgie valdnieki, gan pilsētnieki (parasti tie ir Latvijā 
ieplūdušie vācu amatnieki), gan zemnieki – visi tic buršanās un maģijas varenajam 
spēkam, tikai pirmie divi to uzskata par velna varu, kas kristīgā Dieva vārdā jāapkaro 
ar visbargākajiem sodiem. Buramvārdi ir tā folkloras daļa, kas vieno 15.–18. gs. Eiropas 
kultūrtelpu un Latvijā pat vācu “kultūrtrēģerus” ar latviešu zemniekiem. Liela daļa no 
K. Strauberga pētījumā analizētajiem buramvārdiem ienākusi Latvijas sadzīvē ar pašu 
vāciešu starpniecību, piemēram, buramvārdi, kas satur kristīgās formulas; dziesmu 
grāmatas un Bībeles tekstu izmantojums maģiskām darbībām; 18. gs. arī kabalistiskās 
burtu formulas un tā sauktās debesu grāmatas. Turklāt, kā atzīmējis K. Straubergs, ve-
cākās 16. gs. burvju un raganu prāvas Latvijā un Igaunijā ir pret vietējiem vāciešiem: 
tā 1531. gadā tiek tiesāts Rīgas kannu lējējs Burkards Valdis, 1542. gadā Igaunijā sade-
dzina Hansa Meksa sievu ar draudzeni.21 Tikai 18. gs., īpaši tā otrajā pusē, atrodami 
pirmie aizstāvības vārdi šiem folkloras žanriem. A. Johansons uzsver, ka, runājot par 
tautas medicīnu, J. J. Harders atzīstas, ka nespējot saprast, kādēļ tautas dziednieki vēl 
nesen dedzināti sārtā. Mācītājiem, kas nebeidz nosodīt vārdošanu, būtu jāieskata, ka 
tā īstenībā tikpat nevainīga kā mācīto ārstu mierinājums pacientiem: “Dievs palīdzēs 
izveseļoties.”22 Arī Augusts Vilhelms Hupels savās 1774. gada un turpmākajās publikā-
cijās objektīvi apraksta novērojumus par latviešu paražām un ticējumiem, pat atrodot 
tiem kopsakarības ar baltvācu vidē izplatītajiem ticējumiem,23 bet Kristofs Harders, kā 
norāda Arveds Švābe, bija vienīgais, kas 18. gs. otrajā pusē sistemātiski vāca latviešu 
ticējumus un apkopoja tos vācu tulkojumā plašā manuskriptā ar 27 paragrāfiem.24 
Kurzemes latviešu ticējumus – pāri par diviem simtiem – apkopojis un 1729. gadā 
publicējis Johans Georgs Veigands, tikai, kā norādījis K. Straubergs un secinājis A. Jo-
hansons, viņa materiāls “vedina domāt, ka Veigands šur tur savā pārskatā ietilpinājis arī 
cittautu ticējumus – varbūt it sevišķi tādus, kas bija pazīstami Baltijas, resp., Kurzemes 
vāciešiem”.25 Apgaismības laikmeta cīnītāju plejādi pret ticējumiem noslēdz G. F. Sten-
ders ar īpašu pielikumu savām “Pasakām un stāstiem”, kas nosaukts “Blēņu ticības” un 
sastāv no 10 nodaļām, kur katrā apskata kādu izplatītu ticējumu, piemēram, “saules 

19 Einhorn P. Reformatio gentis Letticae in Ducatu Curlandiae.. Riga, 1636; Einhorn P. Historica Lettica. Das ist 
die Beschreibung der lettischen Nation.. Dorpt, 1649.

20 Mancelius G. Lang-gewünschte Lettische Postill.., 1654.
21 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 1. sēj. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939, 57.–58. lpp.
22 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800, 323. lpp.
23 Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 1–3. Riga: Hartknoch, 1774–1782.
24 Švābe A. Kāda mācītāja dzīve. Stockholm: Daugava, 1958, 180. lpp.
25 Straubergs K. Kuldīgas ārsta Veiganda vēstījums par Kurzemes zemnieku fiziku. Tautas vēsturei: Veltījums pro-

fesoram Arvedam Švābem. Red. B. Ābers, T. Zeids, T. Zemzaris. Rīga: A. Gulbis, 1938, 254. lpp.; Johansons A. 
Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800, 366. lpp.
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celiņa” (pēc saulrieta) un piekt vakara (ceturt dienas vakara) svētīšanu, atliekot darbus 
malā, un galavārdā uzskaita vēl veselu virkni citu ticējumu ar ieteikumu: “Bet kas tās 
pirmējas desmits blēņu ticības ar prātu caurlasījis un ar gudrību pārdomājis, tas tiešām 
visus šādus tādus niekus atmetīs un kaunēsies tādas blēņas cienīt.”26 Par Latgales ticē-
jumiem materiāli meklējami jezuītu annālēs, plašākais pieminējums atrodams Teofila 
Kveka dzīves aprakstā, kas sacerēts latīniski un ievietots jezuītu Daugavpils annālēs. 
Interesants un tālāk pētāms ir A. Johansona atzinums, ka “daļa latviešu seno ticējumu, 
sevišķi savā kultiskajā aspektā, vēl 18. gs. Latgalē pastāvēja stabilākā formā un brīžiem 
ar lielākām pirmatnīguma pazīmēm nekā pārējos Latvijas apgabalos”.27 

Latviešu folklora (īpaši tautasdziesmas) nacionālā  
romantisma gaismā
(18. gs. otrā puse – 19. gs. otrā puse)

Visasākie kontrasti gadsimtu gaitā vērojami tautasdziesmu un tautas dziedāšanas 
vērtējumā. Ar maziem izņēmumiem līdz pat 18. gs. 70. gadiem tautas dziedāšana un 
tautasdziesmas tiek cītīgi apkarotas. Toties, kad 1764. gadā jaunais vācu rakstnieks un 
filozofs J. G. Herders nonāk Rīgā un Rīgas pilsētas izglītoto vācbaltiešu aprindās akceptē 
filozofa Johana Georga Hāmaņa idejas par valodas un tautas dziedāšanas vēsturisko 
attīstību un nacionālā romantisma izpratnē saskata “tautas gara” izpausmi vienkāršo 
zemnieku priekšnesumā, latviešu tautasdziesmas tiek paceltas nebijušos augstumos 
un nostājas līdzās citu tautu dziesmām visas Eiropas līmenī. Runājot par J. G. Her-
dera Rīgas periodu, Ludis Bērziņš uzsver: “.. te, Rīgā, Herderam sevišķi nozīmīgs bija 
kontakts ar tādu tautu, kuras vidū bija dzīvas senās senču šķietami nekulturālās dzejas 
tradīcijas. [..] taisni latviešu tautas dzeja ir Herderam bijusi palīdzīga iedziļināties tautas 
dzejā vispār.”28 

Tāpēc īpaši zīmīgi liekas tas, ka pirmais teksta pieraksts, kur pētnieki saskata 
klasiskās četrrindes formu, ir atrodams kādas 1584. gada Rīgas lielās burvju prāvas 
protokolā, kas publicēts K. Strauberga darbā “Latviešu buramie vārdi”. Tiesājamais 
Ivans atzīstas, ka mācējis sāli pūst, to viņš iemācījies Krievzemē. Kad viņš kādam svētīto 
(appūsto) sāli dodot, tad tam nevarot nekāds ierocis kaitēt. Protokolā citēti viņa vārdi.29 
Tālāk L. Bērziņš, analizējot K. Strauberga citēto pierakstu no formas un tekstrades 
viedokļa, izveidojis “dziesmu bez vainas”:

Dzelziniek, trumulniek,
Atslēdziet dzelzu vārtus!
Nosakliedze vanadziņi,
Veras vārti dārdēdami.30 

26 Stenders G. F. Pasakas un stāsti.., 382. lpp.
27 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800, 381. lpp.
28 Bērziņš L. Greznas dziesmas. Sagatavotāja un atb. red. R. Treija. Rīga: Zinātne, 2007, 91. lpp.
29 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 1. sēj., 61. lpp.
30 Bērziņš L. Greznas dziesmas, 45.–46. lpp.
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Nākamais pieraksts, kas formas ziņā 
jau ir nevainojams, turklāt kopā ar pirmo 
latviešu melodijas pierakstu, atrodams 
1632. gadā sagatavotajā Tērbatas Univer-
sitātes profesora Frīdriha Mēnija grāmatā 
“Syntagma de origine Livonorum”, kur 
viņš, raksturojot latviešu dziedāšanu un 
melodiku, atzīst latviešu tautai piemītošo 
spontāno improvizācijas spēju, kā pa-
raugu dodot šādu četrrindi:

Manne Balte Mamelyt
Dod man weene Katkenyt
Man pelyte peejukus
Py ta sweeste bundeling.31 

Muzikologs Jēkabs Vītoliņš no rāda, 
ka šis pieraksts kopā ar citām liecī-
bām par 17. gadsimtu apstiprina, ka  
“latviešu tautasdziesma tiklab tekstos, 
kā mūzikā savos pamatelementos pastā-
vēja pilnīgi izveidotā un klasiski attīstītā 
formā”.32

Tādējādi 17. gs. un vēl 18. gs. pirmajā 
pusē tautasdziesmas kopā ar ticējumiem, 
paražām un buramvārdiem piederēja pie 
apkarojamo tautas tradīciju kopas, lai 
gan šī laikmeta lielākie gari, kā P. Ein-
horns, G. Mancelis un G. F. Stenders, tās 
minējuši arī ne tikai negatīvā nozīmē. 
Tā P. Einhorns, apkarodams pagānisma 

izpausmes latviešu sadzīvē, sniedz bagātīgu ilustrējumu dziesmu un dziedāšanas no-
zīmei latviešu godos un gadskārtu ieražu svētkos, pat diezgan toleranti izsakās par 
hymni deorum – mitoloģiskajām dziesmām.33 Arī pirmās latviešu vārdnīcas autors 
G. Mancelis nevarēja neminēt valodiski un poētiski visizkoptāko latviešu valodas daļu. 
Vārdnīcā dotās vārdkopas un nedaudzi piemēri liek domāt, ka autors labi zinājis arī šo 
valodas jomu, savukārt sprediķu grāmatā parādās ne tikai viņa noliedzošā nostāja pret 
“blēņu dziesmām”, bet arī tas, ka viņš gluži labi pārzinājis latviešu dziesmu struktūru 
un dziedāšanas veidu. J. Vītoliņš norādījis: “No Manceļa sprediķiem var rast ziņas par 
dažādām latviešu tautas dziesmām, it īpaši par Jāņu dziesmām, kāzu dziesmām, kuras 

31 Menius F. Syntagma de origine Livonorum. Dorpati, 1632, S. 45. Faktiski grāmata iznāca 1635. gadā, titullapa 
iespiesta jau 1632. gadā.

32 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I. Rīga: Liesma, 1972, 70.–71. lpp.
33 Einhorn P. Reformatio gentis.. Scriptores rerum Livonicarum, II. Riga; Leipzig: Eduard Frantzen, 1848, S. 614.

1. att. Pirmā iespiestā latviešu tautasdziesma Frīdriha 
Mēnija grāmatā “Syntagma de origine Livonorum” (1632)



431

viņš nosoda visniknāk.”34 Īpaša vieta 18. gs. ir 
G. F. Stenderam, kura 1789. gadā izdoto vārd-
nīcu vismaz 60 gadus latviešu valodas studijām 
lietoja gan vācieši, gan latvieši, te jau izmantoti 
arī tautasdziesmu fragmenti kā vārda nozīmi 
ilustrējošais materiāls. Arī abos savos gramati-
kas izdevumos G. F. Stenders valodas piemēros 
izmanto tautasdziesmu tek stus, kā arī sniedz 
plašāku aprakstu par latviešu tautasdziesmu uz-
būvi un saturu kopā ar prāvu skaitu dziesmu pa-
raugu.35 Lai gan tas nesaskanēja ar paša Stendera 
nolūkiem – viņš vēlējās mazināt tautas poēzijas 
ietekmi un vietu tautas sadzīvē –, viņa teksti un 
lietpratīgie komentāri pievērsa citu pētnieku 
uzmanību latviešu tautasdziesmām.

Būdams labs latviešu valodas pratējs un pie-
derēdams pie tā vācu teologu – filozofa K. Volfa 
sekotāju – atzara, kas apgaismību saprata kā 
tautas kultūras aizstāšanu ar reliģiska satura 
tekstu – dziesmu, leģendu – ieviešanu līdz šim 
lietoto “blēņu dziesmu” un “bābu pasaku” vietā, 
G. F. Stenders izvērsa rosīgu literāru darbību. 
Viņš tulkoja un lokalizēja vācu dzejnieku dzies-
mas, kuru satura galvenās tēmas bija sentimen-
tāla moralizējoša mīlas lirika. Tekstiem līdzi 
tiek ieviestas arī melodijas, ko J. Vītoliņš vērtējis 
šādi: “.. meldijas, ņemtas, kā redzams norādēs pie tekstiem, no 18.  gadsimta vidus vācu 
dziesmām un, iespējams, arī no vācu dziesmuspēlēm.”36  

18. gs. 70. gadi, kā jau norādīts iepriekš, vācu literātu aprindās iezīmē spilgtas 
pārmaiņas attiecībā pret zemnieku kultūru un dziesmām jo īpaši. Ir sācies tas posms, 
kuram nepaiet garām neviens dzejas folkloras un folkloristikas vēstures pētnieks,– 
J. G. Herdera Rīgas periods (1765–1769), kuru plaši aprakstījuši daudzi autori.37 Šeit 
viņš iesaistījās izglītoto Rīgas vāciešu kopā, kas dziļi izprata poēziju un prata saskatīt 
slēptās vērtības tik ļoti apkarotajās latviešu dziesmās. Tā, piemēram, viens J. G. Her-
dera iedvesmotājs ir filozofs J. G. Hāmanis, kas atzinis īpaši svarīgo dzejas lomu 
cilvēku dzīvē, uzskatot, ka dzeja bijusi cilvēces mātes valoda, un augstu novērtējis 
latviešu tautasdziesmas, pat mēģinājis, balstoties uz latviešu tautas dzejas metrikas  

34 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I, 73. lpp.
35 Stender G. F. Lettische Grammatik. 2. Aufl., S. 272–273.
36 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I, 75. lpp.
37 Folkloriste Dace Bula uzskaitījusi šādus autorus: fon Siverss, Vegners, Stefenhagens, Bērziņš, Švābe, Rozen-

bergs, Strods, Jaremko-Portere, Wienker-Piepho. Sk.: Bula D. Latvian folksongs: collected, published and 
studied. Singing the Nations: Herder’s Legacy. Ed. by D. Bula, S. Rieuwerts. Trier: Wissenschaftlicher Verlag 
Trier, 2008, p. 9.

2. att. Gothards Frīdrihs Stenders (Ambainis O. 
Latviešu folkloristikas vēsture. Rīga: Zinātne, 1989, 
ielīme)
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īpašībām, skaidrot Homēra metra vienvei-
dību. J. G. Hāmaņa atziņas tālāk pārpub-
licējis J. G. Herders savos tautasdziesmu 
krājumos.38 Cits kopas dalībnieks – J. J. Har-
ders savā 1764. gadā publicētajā plašajā 
rakstā labā zinātniskā līmenī analizē lat-
viešu dziedāšanas veidus, dziesmu estētisko 
vērtību, uzsverot zemnieku dabiskās jūtu 
izpausmes dziļi emocionālo iedarbību,39 
kas arī spēcīgi ietekmē J. G. Herderu, rosi-
not idejas par “tautas gara” izpausmēm un 
radot jaunu nosaukumu šī gara spožākajām 
izpausmēm – tautasdziesmas.40 Gatavojot 
savu tautu dziesmu krājumu, J. G. Herders 
aicina Baltijas domubiedrus iesūtīt viņam 
dziesmu tekstus. Šo sadarbību atspoguļo 
sarakste ar A. V. Hupelu, kuram viņš lūdz 
atrast palīgus, kas iesūtītu igauņu un latviešu 
tautasdziesmas. Vienam no uzrunātajiem 
vācu mācītājiem – Heinriham Baumanim 
gan nav zināšanu šajā jomā, bet viņš labprāt 
grib izpalīdzēt un piedzīvo pārsteigumu, 
kad: “.. pastāstīju savai saimei par pieprasīta-
jām dziesmām, viņus sagrāba tāds prieks un 
jūsma, ka tikko spēju tos apvaldīt.” Un milzu 

izbrīnu par to: “.. ko ģenerālsuperintendents Herdera kungs [..] domā iesākt ar mūsu 
latviešu tautasdziesmām? Šis lielais vīrs! Tā man ir īsta mīkla, ko nespēju uzminēt.”41

Raksturojot to apvērsumu, kādu laikmetam raksturīgajos uzskatos iezīmēja 
J. G. Herdera – romantisma filozofijas pārstāvja idejas, A. Johansons raksta: “No tālās 
Veimāras ģenerālsuperintendenta kabineta nākusi, šajā dienā, 1777. gada 30. oktobrī, 
Cēsu pastorāta latviešiem pirmo reizi dzimtbūšanas tumsā atspīdēja vēl neizprasta, 
tomēr intuitīvām gavilēm apsveikta jausma par jēdzienu “nacionāla kultūra”.”42 Dau-
dzus gadsimtus ilgusī zemnieku kultūras noniecināšana arī Baltijā sāk rimties, arvien 
biežāk izskan aicinājumi cienīt tautas dzīvesveidu un jo īpaši tautas dzeju, to vākt un 
apkopot. Latvijas gadījumā tieši tautasdziesma kļūst par nacionālās savdabības rādītāju, 
iegūstot īpašu vietu visā tālākajā latviešu pašizziņas un sevis apliecināšanas procesā, kas 
turpinās 19. gadsimtā, īpaši tā otrajā pusē.  

38 Hamann J. G. Kreuzzüge des Philologen. Königsberg: Kanter, 1762. 
39 [Harder J. J.] Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten 

der alten Letten aus ihrer Sprache.
40 Herder J. Volkslieder, 1–2. Leipzig: Weigandsche Buchhandlung, 1778–1779.
41 Schaudinn H. Deutsche Bildungsarbeit am lettischen Volkstum des 18. Jahrhunderts. München: E. Reinhardt, 

1937, S. 135 (Schriften der Deutschen Akademie, 29). 
42 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800, 408. lpp.

3. att. Johans Gotfrīds Herders (Ambainis O. Latviešu 
folkloristikas vēsture, ielīme)
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Romantisms J. G. Herdera izpratnē iezīmē tradicionālo (zemnieku kultūras) 
un moderno (elitārās kultūras attīstības rezultātā radušos) elementu sintēzi, bagā-
tinoties ar tautas dzīvesveidā saskatīto citādību, ar ētisko un estētisko bagātību, kas 
atspoguļojas vienkāršās tautas dzimtajā valodā dziedātajās dziesmās – tautasdzies-
mās. Nākamā – 19. gadsimta latviskās kultūras attīstības plusus un mīnusus iezīmē 
politiķe un zinātniece Vaira Vīķe-Freiberga: “Latviešu ilgā sakņošanās zemnieku 
kultūrā un tās vērtībās, no vienas puses, gan bija uzskatāma kā trūkums, jo latvieši 
maz bija iesaistījušies starptautiskajā elites kultūrā, kas Rietumeiropā bija pakāpe-
niski veidojusies jau kopš Kārļa Lielā laikiem (742–814). Bet, no otras puses, šāda 
vēsturiska nosebošanās nebija arī bez sava pozitīvā aspekta, jo latviešiem vēl bija 
dzīva tradicionālā izpratne par kultūru kā par kaut ko dzīvu, visiem pieejamu, kur 
katrs var aktīvi piedalīties. Turklāt tieši ap to laiku, kad latviešu tauta sāka pievērsties 
Rietumu elites kultūrai, vēstures gaitā no tīri aristokrātiskas kultūras tā bija jau pagu-
vusi pārvērsties par pilsonības kultūru jeb, citiem vārdiem, bija kļuvusi par moderno  
kultūru.”43

J. G. Herdera romantiskā koncepcija un Eiropas inteliģences, tai skaitā vācu pēt-
nieku, sekošana herderiskām idejām īpašu statusu piešķīra tautasdziesmām, to vākša-
nai un pētīšanai, iezīmējot 19. gs. folkloras pētnieku uzdevumus.

Tikai 19. gs. sākumā folkloras materiāli parādās atsevišķās grāmatās. 1807. un 
1808. gadā J. G. Herdera ietekmē mācītāji Gustavs Bergmanis un Frīdrihs Daniels Vārs 
izdod trīs tautasdziesmu krājumus44 ar kopumā 902 dziesmām. G. Bergmaņa krājumos 
ietverts nesijāts tautā dziedāto dziesmu repertuārs, bet F. D. Vārs tautasdziesmas jau 
devis tematiskā kārtojumā. Ievērojamāko no vāciešu izdotajiem krājumiem45 sastādījis 
un 1844. gadā publicējis Kabiles mācītājs Georgs Bitners. Tajā no estētiskā viedokļa 
izvērtētas un iekļautas 2854 dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem, bet ārpus 
grāmatas rokrakstā palikušas vēl 2470 dziesmas, kuras vēlāk laimīgā kārtā nonākušas 
Krišjāņa Barona rokās. G. Bitners 1858. gadā latviešu presē publicē pārskatu par sava 
krājuma izplatīšanu un pirmreizēju aicinājumu pašiem latviešiem turpināt vākt tautas-
dziesmas.46 

No vāciešiem vēl jāpiemin 19. gs. izcilākais letonists47 – latviešu valodas, vēstures, 
folkloras un etnogrāfijas pētnieks Augusts Bīlenšteins, kurš no 1861. gada publicējis 
savas “lūgšanas”48 iesūtīt ziņas par valodu un vietvārdiem, vākt pasakas, ziņģes un to 

43 Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 25. lpp.
44 Bergman G. Erste Sammlung Lettischer Sinngedichte. Ruien, 1807. 60 S. [238 dziesmas]; Wahr F. D. Palcmariešu 

dziesmu krājums. Ruien, 1808. 64 lpp. [412 dziesmas]; Bergman G. Zweyte Sammlung Lettischer Sinn=oder 
Stegreifs Gedichte. Ruien, 1808. VIII+72 S. [252 dziesmas]. 

45 Buettner G. F. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes. Latviešu tautai un viņas draugiem sagādātas no Latviešu 
draugu biedrības. Jelgava: J. F. Stefenhagens un dēls, 1844.

46 Büttner G. F. Lūgšana Latviešiem Kurzemē un Vidzemē. “Latviešu Avīžu” pielikums “Baznīcas Ziņas”, Nr. 17, 1858. 
47 Stradiņš J. Augusts Bīlenšteins un letonistika. (Ceļavārdi). Augusts Bīlenšteins un latvieši: Starptautiskas 

zinātniskās konferences “Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām – arī Eiropā” referātu 
krājums. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2007, 3. lpp.

48 Bielenstein A. Latviešu valodas un tautas mīļotājiem ziņa un lūgšana. Pielikums pie “Latviešu Avīžu” Nr. 41, 
1861, 12. okt.; Bielenstein A. Cienīgiem mācītājiem un skolmeistariem lūgšana. Mājas Viesis, Nr. 41, 1862, 
8. okt.; Nr. 42, 15. okt.
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melodijas, mīklas, sakāmvārdus, sniegt ziņas 
par ticību, māņiem un da žā dām tradīcijām dzī-
ves norisēs un kurš 1874. un 1875. gadā izdevis 
divus krājumiņus (burt nīcas)49 ar 4793 dzies-
mām, bet ieceri apkopot ap 10 000 dziesmu nav 
realizējis, jo savas tautas garamantu vākšanā 
un krāšanā jau bija aktīvi iesaistījušies paši 
latvieši. A. Bīlenšteins negribīgi, bet saprotoši 
atkāpies, lai veiktu nopietnus zinātniskus pē-
tījumus arheoloģijā, etnoloģiskajā ģeogrāfijā 
un etnogrāfijā. Savos pētījumos viņš vienmēr 
izmantojis tautasdziesmu, mīklu un ticējumu 
piemērus, ko tulkojis vācu valodā. Viņš ir viens 
no lielākajiem latviešu folk loras tulkotājiem un 
popularizētājiem.50 Viņa nopelns vēl ir mīklu 
krājums51 un vairāki simti pierakstīto pasaku, 
ko viņš nodevis izcilākajam latviešu vēstītājas 
folkloras krājējam un pētniekam Ansim Ler-
him-Puškaitim. A. Bīlenšteins ir pirmais, kas 
jau 1891. gadā pamatojis Folkloras krātuves 
nepieciešamību, lai savāktu vienkopus visus 
presē publicētos materiālus, lai tie neizklīstu un 
būtu pētāmi kopumā.52

Vāciešu un igauņu ietekmē 19. gs. vidū 
paši latvieši pievēršas savas tautas garamantu 

saglabāšanai. Pirmais latvietis, kas sācis domāt par tautasdziesmu vākšanu un to iz-
mantošanu audzinošos nolūkos,53 ir Jānis Cimze – skolotāju semināra dibinātājs un 
vadītājs. Viņš bija guvis ierosmi Vācijā 1838. gadā, papildinoties muzikālajā izglītībā 
pie Ludviga Erka, un 1872.–1884. gadā izdevis savu melodiju krājumu “Dziesmu rota”,54 
kam ir liela nozīme pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanā 1873. gadā. 
“Dziesmu rota”, kurā blakus pēc vācu paraugiem harmonizētām latviešu tautasdzies-
mām ļoti daudz vācu tautas un oriģinālmelodiju, izsauca plašu polemiku progresīvās 

49 Bielenstein A. Latviešu tautas dziesmas. Sameklētas un piecdesmitam biedrības gadam par piemiņu drukātas 
no Latviešu draugu biedrības, I–II. Leipciga: A.Th. Engelhardt, 1874–1875.

50 Vīksna M. Augusta Bīlenšteina ieguldījums latviešu folkloristikā. Augusts Bīlenšteins un latvieši.., 39.– 
45. lpp.

51 Bielenstein A. 1000 lettische Räthsel. Mitau: E. Sieslack, 1881.
52 Āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu Draugu) biedrība savā simts gadu darbā. Rīga: A. Gulbis, 1929, 

255.–256. lpp.
53 1842. gadā Latviešu draugu biedrībā iesniegts J. Cimzes raksts “Über lettische Schulbücher”, kas nav publicēts, 

tā manuskripts atrodams Misiņa bibliotēkā.
54 Cimze J. Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem: [1.–3. d.]. Leipciga; Rīga, 1872–1874; Dziesmu rota jauktiem 

koriem: [4.–5. d., 7.–8. d.]. Rīga, 1875, 1884; Dziesmu rota skolas bērniem: 6. d. Rīga, 1876.

4. att. Augusts Bīlenšteins (Ambainis O. Latviešu  
folkloristikas vēsture, ielīme)
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inteliģences aprindās.55 Ar populārajām J. Cimzes tautasdziesmu apdarēm un koru 
tradīcijas ietekmi tautas mūzikas vācēji savā darbā sastopas jau ilgāk nekā 100 gadu. 
J. Cimzes skolnieki jau 1858. gadā publicējuši piecas latviešu tautasdziesmu melodijas 
un 54 tekstus.56

Jaunlatvieši un lielie folkloras krājumi
(19. gs. otrā puse – 20. gs. sākums)

Otrs novirziens folkloras vākšanā un apstrādē saistās ar jaunlatviešiem. Šīs kus-
tības iedvesmotājs Krišjānis Valdemārs, studēdams Tērbatas Universitātē, bija novē-
rojis somu ietekmētās igauņu aktivitātes savas folkloras apzināšanā un krāšanā. Viņš 
1855. gadā kādā rakstā,57 kam pievienojis vairākas teikas no Dundagas pagasta, mudi-
nāja arī latviešus uz šo darbu. Viņa draugs un studiju biedrs Tērbatā Krišjānis Barons 
1857. gadā publicē apcerējumu58 par igauņu tautasdziesmām un pamato arī latviešu 
tautasdziesmu vākšanas nepieciešamību. Jau 1860. gadā Jēkabs Zvaigznīte almanahā 
“Sēta, daba, pasaule” ievieto 132 paša savāktas dziesmas.59 Latvijā vācu muižniecības 
ietekmes dēļ nebija iespējams izdot kādu progresīvu preses izdevumu, ievērojamākie 
jaunlatvieši bija spiesti doties uz Krieviju. Šeit iznāk K. Valdemāra un K. Barona veido-
tās “Pēterburgas Avīzes” (1862–1865), kurās 1864. gadā iespiests neliels tautasdziesmu 
krājumiņš.60 Vēl ilgus gadus pēc avīzes slēgšanas tās radītāji nedrīkstēja atgriezties  
dzimtenē.

Krievijā K. Valdemārs u.c. jaunlatvieši saistījās ar krievu zinātniekiem – Krievu 
ģeogrāfijas biedrībā Pēterburgā un Maskavas Dabaszinātņu, antropoloģijas un etno-
grāfijas draugu biedrībā, kas sniedza morālu un materiālu pabalstu latviešu folkloras 
vākšanā. 1865. gada sākumā, kad K. Valdemārs tika uzņemts par īsteno biedru Krievu 
ģeogrāfijas biedrībā, 29. janvāra sēdē Etnogrāfijas nodaļas priekšnieks – slavofils Vla-
dimirs Lamanskis iztirzāja krievu etnogrāfu uzdevumus – interesēties par Krievijas 
malienu tautām, par to savstarpējām attiecībām, par attieksmi pret valdošo slāvu – 
krievu tautību. Etnogrāfijas zinātnei jāpalīdz krievu tautas pašapziņas celšanai, līdzekļu 
pētīšanai, kas sekmētu vai kavētu cittautiešu ieplūšanu valdošajā tautā. Slavofili vērsās 
pret pārpoļošanos (Lietuvā) un pārvācošanos (Latvijā un Igaunijā) Baltijas guberņās. Šī 
patētiskā V. Lamanska runa bija vērsta pret vācu ekspansiju uz austrumiem.61 K. Val-

55 Klnn. [Kalniņš K.]. Dziesmas un dziedāšana. Baltijas Vēstnesis, Nr. 46, 1872; Baumaņu Kārlis. Dziesmu rota 
jaunekļiem un vīriem. Trešā daļa. No Jāņa Cimzes. Baltijas Vēstnesis, Nr. 44, 1874; [17 latvju skolotāji]. Par 
latviešu tautasdziesmām. Baltijas Vēstnesis, Nr. 2, 1875.

56 100 dziesmas un ziņģes ar notēm no J. Kakting un J. Caunīt. Rīga: E. Plates, 1858.
57 Woldemar C. Dondangen, Ritterschloss und Privatgut in Kurlannd, besungen von Jacob Friedrich Bankau 

1721. Das Inland, Nr. 14–16, 1855.
58 Barons K. Igauņu tautas dziesmas. Mājas Viesis, Nr. 7–8, 1857.
59 [Zvaigznīte J.] Sēta, daba, pasaule, III. Tērbata, 1860.
60 [Neimanis]. Zūrenieku dziesmas. Pielikums pie “Pēterburgas Avīžu” Nr. 24, 1864.
61 Infantjevs B. Latviešu un krievu folkloristu sakari latviešu buržuāziski-nacionālās kustības laikā. Rīga, 1950, 

34. lpp. (Viens no Borisa Infantjeva disertācijas variantiem, tie visi atrodas LFK.)
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demārs ļoti veiksmīgi izmantoja šī rusifikācijas viļņa 
dotās iespējas, un viņam bija interese iepazīstināt 
krievu zinātniekus ar latviešu garamantām. Pirmo 
šādam nolūkam noderīgu grāmatu62 izdeva pareiz-
ticībā pārgājušais Jānis Sproģis 1868. gadā Viļņā, kur 
pēc poļu dumpja pastāvēja latīņu drukas aizliegums, 
kas 40 gadus noteica grāmatu izdošanu Lietuvā un Lat-
galē. Krājumā latviešu tautasdziesmu teksts iespiests ar 
krievu burtiem un bla kus dots tulkojums krievu va-
lodā. Krājuma pamatā “kos mogrāfiskais” klasifikācijas 
princips, kas neatbilst tautasdziesmu raksturam.63

Turpmākie krājumi un krāšanas centri sais-
tīti ar Maskavu, uz kurieni K. Valdemārs pārcēlās 
1867. gadā, kad tur notika Viskrievijas etnogrāfiskā 
izstāde un slāvu kongress. No izstādes iegūto peļņu 
bija nolemts izmantot etnogrāfiskiem pētījumiem 
un ceļojumiem. 750 rbļ. tika atvēlēti ekspedīcijai uz 
Latviju, tādu summu nesaņēma neviena cita “ma-
lienas” tauta. Bija jāatrod piemērota ekspedīcijas 
dalībnieka kandidatūra – izglītots, ieinteresēts, jauns 
latvietis, kas var brīvi iebraukt Latvijā. Tāds ir Fricis 
Brīvzemnieks. 1869. un 1870. gada vasaras mēnešos 
viņš pēc kārtīgas teorētiskas sagatavošanās apceļo visu 
Latviju, iegūstot daudz vērtīgu materiālu un atstājot 
ieinteresētus vietējos pārstāvjus sava aizsāktā darba 
turpināšanai. Viņš speciāli tiekas arī ar G. Bitneru, 
kurš bijis ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs,64 un A. Bī-

lenšteinu, kurš neslēpis savu nenovīdību par latviešu pašu iesaisti tautas garamantu 
vākšanā un izpētē.65 1873. gadā F. Brīvzemnieks sagatavo no ekspedīcijas guvumiem 
krājumu66 ar 1118 dziesmām, kuru izdod Maskavas Dabaszinātņu, antropoloģijas 
un etnogrāfijas draugu biedrība. Atkal latviešu tekstu attēlošanai izmantota kirilica. 
No Borisa Infantjeva dzirdēta Annas Bērzkalnes stāstīta leģenda, ka K. Valdemārs 
nobijies no iespējas, ka var vispār latviešiem uzspiest rakstību ar krievu burtiem 
un lūdzis F. Brīvzemnieku izveidot savā krājumā atšķirīgu ortogrāfiju no J. Sproģa  
izmantotās.67

62 Спрогис И. Памятники латышскаго народнаго творчества. Вильна: Печатня Виленскаго Губернскаго 
Правления, 1868. [1857 dziesmas iespiestas ar krievu burtiem, pretim krievu tulkojums.]

63 Ozols A. Raksti folkloristikā. Rīga: Zinātne, 1968, 130. lpp.
64 Brīvzemnieks F. Autobiogrāfiskas skices. Publ. sagat. E. Knope. Rīga: Liesma, 1991, 65.–66. lpp.
65 Turpat, 71.–73. lpp.
66 [Бривземниекс Ф.] Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах ей 

прилежащих, издаваемых В. А. Дашковым, кн. II. Москва, 1873. [1118 dziesmas, iespiestas ar krievu bur-
tiem, pretim krievu tulkojums.]

67 LFK 2030, 45. Boriss Infantjevs 86 g.v. Rīgā dzird. no Annas Bērzkalnes; pier. Māra Vīksna 2007.

5. att. Fricis Brīvzemnieks (Latviešu literatūras 
vēsture, I. Latviešu folklora, literatūra līdz 
19. gs. vidum. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 
1959, ielīme)
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F. Brīvzemnieks kārtojis arī citus savāktos folkloras žanrus. Pēc vairākiem viņa 
uzaicinājumiem68 presē 70. gadu beigās uz Maskavu no Latvijas sākusi plūst folklo-
ras materiālu straume. Savā nākamajā sakāmvārdu, mīklu un buramvārdu krājumā69 
1881. gadā F. Brīvzemnieks ievadā piemin jau 80 līdzstrādniekus. Grāmata saņem lielo 
sudraba medaļu, un 12 no čaklākajiem materiālu sūtītājiem tiek uzņemti Dabaszinātņu, 
antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrībā. 1887. gadā iznāk F. Brīvzemnieka 
sakārtotie pirmie latviešu tautas pasaku un teiku krājumi vispirms krievu valodā ar 
148 tekstiem70 (patiesībā ap 200) un 27 latviešu valodā.71 Pavisam F. Brīvzemnieks vēlāk 
nodod A. Lerhim-Puškaitim ap 1000 pasaku pierakstu.72 Tādējādi, pašaizliedzīgi vācot, 
neatlaidīgi organizējot un ierosinot šajā darbā citus, izdodot vairāku žanru pirmreizējos 
krājumus, F. Brīvzemnieks atzīstams par latviešu folkloristikas pamatlicēju. Pateicoties 
viņa pūlēm, viņa uzmanībai pret saviem palīgiem un viņa personībai, folkloras vākšana 
19. gs. beigās izvērtās masu kustībā.

1878. gadā K. Valdemārs ierosināja no savāktā tautasdziesmu materiāla sagatavot 
izlases krājumu ar skaistākajām dziesmām, kas būtu pieejams latviešu tautai, jo pirmās 
grāmatas domātas vairāk vācu un krievu publikai. Šāds izdevums celtu gan tautas paš-
apziņu, gan rosinātu papildināt dziesmu vākumus. Šo darbu K. Valdemārs uzticēja veikt 
K. Baronam. Uz III vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 1888. gadā tādu krājumu73 
neatkarīgi no Maskavas jaunlatviešiem sagatavoja skolotājs, vēlākais žurnālists un pēt-
nieks Āronu Matīss. K. Barons varēja nesteigties ar dziesmu izdošanu, bet domāt par 
pilnīgu visu savākto un no F. Brīvzemnieka saņemto dziesmu sakārtošanu. 1880. gadā 
Maskavā kāds vācu tautības galdnieks izgatavoja speciālu skapi dziesmu ievietošanai, 
un Maskavas periodā (t.i., līdz 1893. gadam) tajā iegula 54 000 tautasdziesmu. Tik liela 
krājuma izdošanai bija vajadzīgi līdzekļi. Palīdzību sniedza Pēterburgas tirgotājs latvie-
tis Henrijs Visendorfs un ieteica lielo izdevumu nosaukt – Latvju dainas (vārdu daina 
uzskata par aizgūtu no lietuviešu valodas).

“Latvju dainas” (LD)74 kļuvušas par pirmo plašāko zinātnisko tautasdziesmu 
izdevumu, kurā saplūduši visi līdz 1912. gadam savāktie dziesmu krājumi un publi-
cējumi. “Latvju Dainas bija vainagojums nacionālromantiskajam posmam latviešu 
kultūrvēsturē, kurš aizsākās ar Herderu un turpinājās 19. gadsimta vidū. Folkloras, 
īpaši tautasdziesmu, vākšana un publicēšana bija viens no stūrakmeņiem jaunlatviešu 
kustības kultūrprogrammā. Un tai bija nacionāls uzdevums – izglītotajai pasaulei  

68 Brīvzemnieks F. Zinātnības un tautas draugiem. Latviešu Avīzes, Nr. 38, 1877; Baltijas Zemkopis, Nr. 37, 1877; 
Baltijas Vēstnesis, Nr. 37, 1877.

69 [Бривземниекс Ф.] Mатериалы по этнографии латышского племени. Москва, 1881 (Труды этно-
графического отдела, кн. VI) [1707 sakāmvārdi, 1682 mīklas, ap 700 buramvārdu un tautas medicīnas ar 
tulkojumu krievu valodā.]

70 [Бривземниекс Ф.] Сборник материалов по этнографии, вып. II. Москва, 1887.
71 Mūsu tautas pasakas. F. Brīvzemnieka sakrātas, izdotas no RLB ZK Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļas. 

Rīga, 1887.  
72 Vīksna M. Friča Brīvzemnieka pasakas Anša Lerha-Puškaiša un Pētera Šmita krājumos. Letonica, Nr. 20. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010, 181.–189. lpp.
73 Mūsu tautas dziesmas. Pa tēvijas kalniem un lejām lasītas un vaiņagā vītas Āronu Matīsa. Rīga: Pūcīša Ģederta 

un biedra apgādībā, 1888. 
74 Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas, 1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915.
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pierādīt, ka cariskās Krievijas paspārnē mītošie, vācu muižniecībai ilgstoši pakļautie 
latvieši ir patstāvīga tauta ar unikālu un senu kultūru, kura valodas ziņā atrodas sevišķi 
tuvu indoeiropiešu pirmējam celmam,”75 paudusi folkloriste Dace Bula.

K. Barons LD nobeigumā uzrādījis ap 900 savu līdzstrādnieku vārdus, to vidū ir gan 
zemnieki, gan amatnieki, gan skolotāji (noskaidroti ap 150), gan literāti un žurnālisti 
(ap 50), gan mācītāji (ap 20, ieskaitot teoloģijas studentus un mācītājus baltvāciešus, kā 
19. gs. sāka saukt Baltijas guberņās dzīvojošos vāciešus), gan revolucionāri un vēlākie 
strēlnieki, gan ārsti un mākslinieki, universitātes profesori, metropolīts Augustīns un 
Sarkanās armijas virspavēlnieks Jukums Vācietis. Šis saraksts dod visplašāko ieskatu 
apzinīgākajā tautas daļā.76 Paša K. Barona un F. Brīvzemnieka iegūto dziesmu skaits ir 
vairāk nekā 86 000, H. Visendorfs, organizējot ekspedīcijas klusākajos Latvijas novados, 
ieguvis vairāk nekā 28 000 dziesmu, Jelgavā piesūtīts ap 19 000, bet Rīgā – vairāk nekā 
59 000 dziesmu variantu.

Pēc F. Brīvzemnieka un K. Barona krājuma lielākais tautasdziesmu vākums ir Rīgas 
Latviešu biedrības Zinību komisijai (RLB ZK), kas bija ievērojamākais folkloras krā-
šanas centrs 19. gs. pēdējos gadu desmitos Latvijā. Šo darbu nepārzināja kāda īpaša 
komisija, galvenais organizētājs bija pats RLB ZK priekšnieks. Visaktīvāk folkloras 

75 Bula D. Priekšvārds. – Barons K. (sast.). Latvju dainas = Latvian Folksongs. Interlinear translation = Lettische 
Volkslieder. Interlinearübersetzung = Латышские народные песни. Подстрочники. 2. papild. izd. Rīga: LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012, 6. lpp.

76 Vīksna M. Tautas gara bagātību glābēji un sargātāji. Paliekamdziesma. Krišjānim Baronam 150. Rīga: Liesma, 
1987, 55.–63. lpp.

6. att. Ansis Lerhis-Puškaitis un viņa sa-
kārtoto “Latviešu tautas pasaku” 1. daļas 
titullapa (1891) (Krišjānis Barons. Sast. 
K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1984, 94. lpp.)
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7. att. Jurjānu 
Andrejs un viņa 
sakārtoto “Latvju 
tautas mūzikas ma-
teriālu” 1. grāmatas 
titullapa (1894) 
(Krišjānis Barons. 
Sast. K. Arājs, 
94. lpp.)

materiālu pieplūde bija nacionālās kustības darbinieka baltvācieša Aleksandra Vēbera 
valdīšanas 12 gados (1882–1894). Viņa galvenais palīgs un mudinātājs bija prese. Vis-
lielākie nopelni te avīzēm “Baltijas Vēstnesis” un “Balss”, kur tika ziņots par saņemta-
jiem materiāliem, visbiežāk pieminot sūtītāja pseidonīmu, jo daudzi nav gribējuši savu 
īsto vārdu avīzēs publicēt, bet pateicība un uzmanība katram vācējam ir ļoti rosinoša. 
Avīzēs izteikti aicinājumi, vēlējumi un lūgti izskaidrojumi. Vākšanas nepieciešamība 
pamatota ar garamantu lielo vērtību un to straujo zudumu, veciem cilvēkiem nomirstot. 
Tomēr RLB ZK piesaistījusi tikai izglītotākus vācējus, jo aplama ir prasība iesūtīt tikai 
vēl nepublicētus materiālus un tautasdziesmas sakārtot pēc J. Sproģa 1868. gadā Viļņā 
izdotās grāmatas, kas bija iespiesta ar krievu burtiem un tautā nebija populāra. RLB ZK 
savus krājumus bija iecerējusi publicēt kā papildinājumu šim izdevumam. “Ja nu tautas 
dziesmu krājēji turas pie citas sistēmas, tad notiek vēlāki ZK veltīgi pūliņi priekš citādas 
sakārtošanas.”77

Šie materiālu kārtotāji bija studenti, un, tā kā Rīgā nebija humanitāru augstskolu, 
tad tautasdziesmas kārtoja un publicēja Rīgas Politehnikuma inženierzinātnes un 
būvinženieru nodaļas studenti – Kārlis Graudiņš,78 Mārtiņš Bīmanis,79 Jānis Rīte-
ris.80 Viņi arī laikam veidojuši ZK tautasdziesmu krājuma norakstus K. Baronam un  

77 Balss, Nr. 44, 1888.
78 K. Graudiņš publ. 1377 dziesmas Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājuma 5. sēj., 1889.
79 M. Bīmanis publ. 1220 sakāmvārdus, parunas un 650 māņus Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu 

krājuma 6. sēj., 1890.
80 J. Rīteris publ. 1472 mīklas Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājuma 7. sēj., 1892.
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uzskatījuši, ka vairākus tūkstošus dziesmu nav nepieciešams pārrakstīt ievietošanai LD. 
Tajā pašā laikā folkloras vākšanu organizēja arī Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecī-
bas nodaļa (JLB RN), tajā folkloru kārtoja un izdeva81 plaši pazīstami kultūras darbi-
nieki. K. Baronam LD publicējumam norakstus no jelgavnieku vākuma veidoja Mikus 
Skrūzītis ar H. Visendorfa materiālu atbalstu.

1888. gadā nodibināta RLB Mūzikas komisija, kas Jurjānu Andreja vadībā organi-
zēja melodiju vākšanu: gan saņemot individuālus sūtījumus, gan nelielās ekspedīcijās 
pārbaudot un iegūstot jaunus melodiju krājumus. Vairāki desmiti melodiju vācēju 
devuši arī dziesmu tekstus K. Baronam un pasaku pierakstus A. Lerhim-Puškaitim. 
Jaunlatviešu ievadītā folkloras vākšanas kustība, kurā iesaistītas plašas tautas masas, 
latviešiem 19. gs. nogalē devusi trīs fundamentālus un kultūrvēsturiskus izdevumus: 
Krišjāņa Barona “Latvju dainas”, Jurjānu Andreja “Latvju tautas mūzikas materiālus”82 
un Anša Lerha-Puškaiša septiņu sējumu pasaku izdevumu “Latviešu tautas teikas un 
pasakas”,83 kura pēdējais sējums84 iznācis tikai 21. gs. sākumā. Pēteris Šmits novērtējis, 
“ka pagājušā [19.] gadsimteņa beigās latvieši laikam varēja lepoties ar lielāko folkloras 
materiālu krājumu”.85

19. gs. beigās Latvijā rodas jauna sabiedriski politiska kustība, kuras dalībnieki 
iegūst jaunstrāvnieku nosaukumu. Viņu pārliecību pauž avīze “Dienas Lapa” ar vairā-
kiem pielikumiem. Tajā RLB ZK uzskati tautasdziesmu kārtošanā atzīti par bīstamiem, 
izvēršas plaša polemika, tiek iebilsts pret dainas vārdu tautasdziesmu krājuma nosau-
kumā. Visnežēlīgāk visus RLB pārspīlējumus un aplamības folkloras krāšanā, muzeju 
organizēšanā, biogrāfiju publicēšanā u.c. izsmej “Dienas Lapas” pielikums “Feļetona 
turpinājums” 1894. gadā. Upuru vidū ir H. Visendorfs, A. Vēbers, M. Klusiņš, J. Dra-
viņš-Dravnieks u.c. Reizēm pat “Dienas Lapas” viens pielikums izzobo otrā – Āronu 
Matīsa vadītajā pielikumā “Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem” publicēto. Šī nemierīgā 
un trauksmainā laika, kas nenāca par labu folkloras vākšanai, izpausmes pēc 10 gadiem 
savdabīgu atspoguļojumu rod Raiņa lugā “Pusideālists”.86

Sarūgtināts par visiem ķīviņiem, no RLB ZK priekšnieka amata 1894. gada beigās 
atkāpjas A. Vēbers, iepriekš sadalot folkloras “materiālus tādiem kungiem, kas pamatīgi 
nodarbojušies ar materiālu sijāšanu un kārtošanu. Tautasdziesmas nodeva Kr. Baro-
nam, onomastiskos materiālus Dr. Bīlensteinam un skol. Abolam [Abulam], pasakas 
nokārtos skol. Lerchis-Puškaitis, medicīniskos materiālus stud. Alksnis, mīklas, paru-
nas sakāmos vārdus u.c. paņēma studenti Zivarts un Jekabsons.”87 Tā izbeidzās RLB ZK 
aktīvā, labi organizētā folkloras vākšana. Kad 1903. gadā H. Visendorfs gribējis publicēt 
paziņojumu, ka tautasdziesmu iesūtīšana LD tiek slēgta, K. Barons stingri iebildis pret 

81 Tautas dziesmu virknes. Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas Rakstu krājums, 1. sēj. Jelgava, 
1890.

82 Jurjānu Andrejs. Latvju tautas mūzikas materiāli, I–VI. Rīga, 1894–1926. 
83 Lerhis-Puškaitis A. Latviešu tautas teikas un pasakas, I–VII. Jelgava; Rīga; Cēsis: RLB ZK u.c., 1891–1903.
84 Latviešu tautas teikas un pasakas, VII d. 2. sēj. Krājumu kārtojis un pēc vielas – sakarā ar iepriekšējām sešām 

daļām – iedalījis A. Lerhis-Puškaitis. Rīga: Atēna, 2001.
85 Šmits P. Tautas tradīcijas. Latvieši: rakstu krājums, 1. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1930, 231. lpp.
86 Vīksna M. Vēl kāds vārds par Pusideālistu. Raiņa gadagrāmata 1987. gadam. Rīga: Liesma, 1987, 39.–57. lpp.
87 Zinību komisijas darbība 1894. g. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 10, 1895, 113.–

114. lpp.
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tādu neapdomīgu aizliegumu, jo šajā darbā iestājies liels klusums, kas ildzis gandrīz 
30 gadus, un daudz no tautas mutvārdu bagātības gājis zudumā, laikā nepierakstīts.

1908. gadā RLB namā izcēlies ugunsgrēks, iznīcinot daudzas materiālas vērtības. 
Liekas, ka zudībā aizgājuši daudzie folkloras krājumi. K. Barons LD publicējis tikai 
ZK dotos dziesmu norakstus, kuros bieži manāmas paviršības kļūdas gan tekstos, gan 
personu un vietu norādēs. Ārpus LD palicis viens no senākajiem un rūpīgākajiem krā-
jumiem – Āronu Matīsa 1877. gadā pierakstītās 2188 Bērzaunes dziesmas, ko, spītējot 
“Dienas Lapai” un tās etnogrāfiskā pielikuma veidotājiem, nebija pārrakstījuši ZK 
materiālu pārsūtītāji. Tikai 21. gadsimtā šīs dziesmas publicētas pirmajā sērijas “No-
vadu folklora” izdevumā.88 K. Barons laika trūkuma dēļ vēlāk nav izmantojis ZK pēc 
1894. gada piesūtītās dziesmas. Kā atceras Barona ģimenes locekļi, vectēvam vienmēr 
mājās bijušas rokrakstu kastes, kas pārvestas kopā ar Dainu skapi uz jaunām dzīves-
vietām, rūpīgi glabātas Pirmā pasaules kara laikā, bērni nedrīkstējuši aiztikt nevienu 
papīra galiņu. Pēc K. Barona nāves Dainu skapis un rokrakstu saiņi ievietoti bankas 
seifā, kas atradies pašu dzīvojamās mājas (K. Barona ielā 3) pagrabā. 1940. gada vasarā, 
sākoties padomju okupācijai Latvijā, ticis konfiscēts visu banku saturs. Baroni palikuši 
bez ģimenes vērtspapīriem, relikvijām, bez Barona biedrības sakrātajiem līdzekļiem, 
bet rokrakstus atļauts nodot kādai zinātniskai iestādei. Šī zinātniskā iestāde bija Lat-
viešu folkloras krātuve (LFK).

88 Latviešu tautasdziesmas. Salasītas un sakrātas iz Bērzaunes apgabala no Āronu Matīsa. Rīga: Zinātne,  
2002.

8. att. Henrijs Visendorfs, Krišjānis Barons un Fricis Brīvzemnieks 1901. gadā 
(Krišjānis Barons. Sast. K. Arājs, 107. lpp.)
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Folkloristikas darba turpinātāja – Latviešu folkloras krātuve
(no 1924. gada)

Latviešu folkloras krātuve no Baronu ģimenes iegūst RLB ZK arhīvu – tautasdzies-
mas un arī citu žanru vienības (kopā 84 540 variantu), ziedojumu sarakstus, valodas 
materiālus, dažādus dokumentus, nepublicēto A. Lerha-Puškaiša pasaku krājuma 
VII daļas 2. sējuma manuskriptu un galveno vērtību – LD kartotēku – Dainu skapi, 
kas laika gaitā kļūst par tautas svētumu, par nacionālo simbolu. 2001. gadā tas iekļauts 
UNESCO Pasaules atmiņas unikālā dokumentārā mantojuma reģistrā.

LFK vadītāja D. Bula par tautasdziesmu nozīmi latviešiem dažādos periodos teikusi: 
“Tas, ka jaunlatvieši “atklāja” tieši tautasdziesmas un padarīja tās par latviešu atšķirības 
zīmi, lielā mērā bija turpinājums tai interesei par tautas dzeju, ko Eiropā bija rosinājis 
J. G. Herders. Aizgūtas un turpinātas tika arī interpretācijas, kam vajadzēja iedibināt 
saikni starp nācijas identitāti un šo folkloras tradīciju.

Triju nacionālā pacēluma periodu sastatījums liecina, ka tautas būtības izpratnes 
un izteikšanas veidā pastāv pārmantotība. Gan jaunlatviešu laikā, gan pirmās brīvvalsts 
gados, gan periodā pēc neatkarības atgūšanas nacionālā identitāte tikusi simboliski 
saistīta ar tautasdziesmām. Katra laikposma politiskais un kultūras konteksts iezīmē-
jis atšķirīgus vaibstus nācijas paštēlā, bet tautas un tautasdziesmu savstarpējā saikne 
nemainīgi (un bieži vien ar pārmantotu retoriku) tikusi piesaistīta latviskuma, tautas 
vienotības un nācijas sakņu jēdzienam.”89

Latviešu folkloras krātuve – tautas identitātes simbola glabātāja ir F. Brīvzem-
nieka, K. Barona, A. Lerha-Puškaiša, Jurjānu Andreja darba turpinātāja. To izlolojusi, 
1924. gadā nodibinājusi un vadījusi Rīgas 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja 
Anna Bērzkalne. Viņa, būdama viena no izglītotākajām sava laika sievietēm, beigusi 
augstskolu Kazaņā, apguvusi folkloristiku pie prof. Valtera Andersona, papildinājusies 
Somijā, Igaunijā, Dānijā, Vācijā, pratusi 12 valodas, radot LFK, izpildījusi savas dzīves 
galveno misiju. Jau 20. gs. 20. gadu sākumā viņa organizējusi aktīvu folkloras vākšanu 
skolēnu vidū. Uz Rīgas 2. vidusskolu aizplūdis ap 40 000 bērnu dziesmu un šūpuļ-
dziesmu, rotaļu un skaitāmpantu variantu. Pirmās LFK darbinieces bijušas A. Bērz-
kalnes skolnieces. Iesūtītie materiāli inventarizēti, tiem rakstīti sistemātiskie un žanra 
rādītāji, veidotas kopijas un tās kārtotas katalogos. Šobrīd LFK jau ir 2175 kolekcijas 
jeb fondi, kam katram ir savs reģistra numurs, un folkloras vienības tajos tiek atzīmētas 
ar kārtas skaitli, tādējādi visiem LFK materiāliem avota norādē ir divi cipari, atdalīti ar  
komatu.

Pirmajos trijos LFK pastāvēšanas gados savākts vairāk tautasdziesmu nekā publi-
cēts LD. Pirmie zinātniskie darbi arī bijuši saistīti ar LD. Jau 1926. gadā Ernests Brastiņš 
izveidojis LD mitoloģisko tēlu rādītāju, Latvijas Universitātes studenti dažos gados 
uzrakstījuši un sakārtojuši LD lietvārdu un apzīmētāju rādītāju, kas šobrīd jau digi-
talizēts un publicēts 1994. gadā.90 A. Bērzkalne sastādījusi LD garo dziesmu rādītāju, 

89 Bula D. Dziedātājtauta: Folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga: Zinātne, 2000, 137. lpp.
90 Krišjāņa Barona Latvju Dainu substantīvu rādītājs. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1994. 
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9. att. Krišjānis Barons un viņa rokraksts 1922. gadā
(Latvju dainas. K. Barona kopojumā, 1. sēj. 2. iespie-
dums. Rīga: Valters un Rapa, 1922)

kas publicēts Somijā 1938. gadā.91 Ar profesionālu un ievērojamu kultūras darbinieku 
palīdzību tika noteikti ziņģu autori, kārtoti melodiju pieraksti un ieskaņojumi fono-
grāfā. LFK tika veidota apvidvārdu vārdnīca un vākti vietvārdi, 1936. gadā ar savākto 
materiālu pūrā no LFK atdalījusies Valodas krātuve. LFK bijuši ļoti plaši un cieši sakari 
ar krātuvēm Eiropā.

1931. gadā notiek LFK pirmā ekspedīcija uz Kuršu kāpām Lietuvā, kur savākts 
galvenokārt valodnieciskais materiāls, jo ekspedīcijas vadītājs ir izcilākais latviešu 
valodnieks Jānis Endzelīns. Kara laikā 1942. un 1943. gada vasarās noris plašas ekspe-
dīcijas dažādos Latvijas novados, kur LFK darbinieki cenšas pierakstīt folkloras mate-
riālus dzimtajās vietās, aptaujājot savus vecākus u.c. tuviniekus. 1943./44. gada ziemā 
A. Bērzkalnes vadībā mikrofilmēts Dainu skapja saturs, jo 1944. gadā fondi evakuēti uz 
Kurzemi, kur tie Džūkstes mācītājmuižas un Irlavas slimnīcas pagrabos pārcieta kara 
beigas pašā Kurzemes cietokšņa viducī.

Līdz 1945. gada maijam LFK reģistrēts vairāk nekā 2,3 miljoni folkloras vienību. 
Pēc kara uz LFK bāzes izveidots Latvijas Valsts universitātes Folkloras institūts, no 
1946. gada tas iekļauts Zinātņu akadēmijā, no 1950. gada, pievienojoties etnogrāfiem, 
izveidots Etnogrāfijas un folkloras institūts, 1956. gadā folkloristus pievieno Valodas 
un literatūras institūtam, bet etnogrāfus – Vēstures institūtam. 1992. gadā izveidots 

91 Bērzkalne A. Typenverzeichnis lettischer Volkromanzen in der Sammlung Kr Baron’s Latvju dainas. Helsinki, 
1938 (Folklore Fellows’ Communications, Nr. 123).

Beatrise Reidzāne, Māra Vīksna   LATVIEŠU FOLKLORA IDEJU UN LAIKMETU GRIEŽOS



444 Latvieši un Latvija   I sējums   Latvieši 

Literatūras, folkloras un mākslas institūts un jūnijā folkloristi atguvuši savu vēsturisko 
nosaukumu – Latviešu folkloras krātuve.

Reģistrēto folkloras vienību skaits sniedzas pāri par 3 miljoniem variantu. Galvenā 
vākšanas darba forma pēc Otrā pasaules kara – kompleksās ekspedīcijas, jau notikušas 
52 ekspedīcijas. Materiālu pieplūde vairs nav tik strauja kā LFK pirmajās desmitgadēs, 
kad materiālus sūtīja gandrīz katra Latvijas skoliņa, bet raksturīgi tas, ka folkloras vāk-
šanā iesaistās tikai tie, kam tas ir aicinājums un nepieciešamība. Ekspedīcijās gūtais ma-
teriāls ir uzticams, speciāla uzmanība tiek veltīta teicēju biogrāfijām, dziesmu sasaistei 
ar ieražām, skaidrojošām ziņām pie sakāmvārdiem, teikšanas un variēšanās procesam.

LFK darbā vērojama nepārtrauktība. Daudzi LD līdzstrādnieki snieguši ziņas un 
devuši savus materiālus arī LFK, daudzi vākuši folkloru visu savu mūžu, te minami 
lielākie novadpētnieki – Kārlis Bukums, Arturs Mežaks, Jānis Kučers, Mārtiņš Bērziņš, 
Sigurds Rusmanis u.c. LFK glabā ievērojamāko mūzikas folkloristu Jurjānu Andreja, 
Emiļa Melngaiļa, Artura Salaka, Lidijas Galenieces, Andreja Krūmiņa, Viļa Bendorfa 
vākumus, daudzu folkloristu, rakstnieku un kultūras darbinieku rokrakstus. LFK fondu 
papildināšana notiek nepārtraukti.

LFK gandrīz 90 gados sakrājusi ap 36 000 pasaku variantu, 58 000 teiku, 
33 500 anekdošu, 19 500 nostāstu, 545 000 mīklu, 309 000 sakāmvārdu, 1 245 000 
tautasdziesmu, 76 000 ziņģu, 73 000 bērnu dziesmu, 14 000 albuma pantu, 25 000 
horeogrāfijas materiālu, 389 000 ticējumu, 47 000 paražu, 30 500 melodiju, 55 000 
buramvārdu, 79 000 tautas medicīnas u.c. žanru vienības. Tas ir bezgala vērtīgs materiāls 
pētniecībai, publicēšanai un izmantošanai folkloras kustībā, novadpētniecībā, izglītības 
sistēmā u.c. jomās. LFK ar savām sakrātajām bagātībām ir saistoša un noderīga ne tikai 
latviešiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet arī cittautu zinātniekiem un interesentiem, 
joprojām paliekot latviskās identitātes garants.

Kopsavilkums

12. un 13. gadsimta vēstures pagriezieni – krasa varas nomaiņa, kas sevī ietvēra 
prasību pēc pilnīgas atteikšanās no līdzšinējiem garīgās dzīves modeļiem, atņēma  
iespēju latviskās kultūras nepārtrauktai un netraucētai attīstībai līdz pat 19. gs. otrajai 
pusei, kad darboties sāka pirmais latviešu inteliģences vilnis, un 20. gadsimta sāku-
mam, kad izveidojās neatkarīga valsts. Latviešu valoda un dzīvesziņa tika izmantotas 
tikai valdošā sveštautiešu slāņa interesēs – valodas zināšanas, lai sludinātu kristie-
tību, un folkloras izzināšana, lai apkarotu iepriekšējos reliģiskos uzskatus, ticējumus,  
paražas. 

16. gadsimta shizma Rietumu baznīcā lika rūpīgāk pievērsties gan “nevācu” izglī-
tošanai – lasīt mācīšanai, gan pašu vāciešu skološanai latviešu valodā, lai dzimtkungi 
un mācītāji spētu saprotami runāt ar saviem ļaudīm un draudzēm. 17. gadsimtā jau 
atrodama virkne rakstu avotu ar plašām ziņām par apkarojamiem ticējumiem, ieražām 
(P. Einhorns, G. Mancelis), sprediķos un vārdnīcās atrodami arī pozitīvi vērtētie žanri – 
sakāmvārdi, parunas, mīklas, kā arī apkarojamo “blēņu dziesmu” pirmie paraugi. 
18. gadsimta gaitā attieksme pret “zemnieku odām” un zemnieku kultūru polāri mai-
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nās – no nicīgas vienaldzības uz augstu pozitīvu vērtējumu (J. J. Harders, A. V. Hupels, 
J. G. Herders).

18. gadsimta beigu romantisma idejas un 19. gadsimta sociālo izmaiņu radītās 
izglītošanās iespējas ļāva pašiem latviešiem sākt darbu nacionālās kultūras izveidē un 
nacionālo vērtību vākšanā, saglabāšanā un pētīšanā, ļāva apzināties savu identitāti kā 
bagātas garīgās kultūras mantiniekiem. Šī etniskās pašapziņas izveidošanās bija viens 
no balstiem neatkarīgās Latvijas valsts dibināšanas procesā 20. gs. sākumā, kad kari un 
revolūcijas satricināja un pārveidoja gan Krievijas impēriju, gan ķeizarisko Vāciju.

Neatkarīgajā valstī ar īpašu aizrautību turpinājās visu žanru folkloras materiālu 
vākšana un publicēšana, un tāpēc Latviešu folkloras krātuves fondos 21. gadsimtā 
glabājas vairāk nekā 3 miljoni folkloras vienību, kas tiek aktīvi izmantotas.

Par autorēm

Beatrise Reidzāne (dz. 1942) – letoniste, leksikoloģe, folkloriste, Dr. habil. philol. 
Kopš 1982. gada strādā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Pētījusi 
latviešu izlokšņu leksiku, valodas vēstures problēmas, tautasdziesmu semantikas 
aspektus. “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” 7. un 8. sējuma līdzautore, “Lat-
viešu tautasdziesmu” 6.–9. sējuma valodas redaktore, apmēram 80 zinātnisku 
rakstu autore.

Māra Vīksna (dz. 1949) – folkloriste, Dr. h. c. philol., LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves fondu glabātāja. Pētījusi folkloris-
tikas vēsturi, novadu folkloru, ziņģi un folklorizēšanos, galvenā tēma – “Latvju 
dainu” līdzstrādnieki un folkloras vākšanas kustība. Apmēram 250 zinātnisku 
un populārzinātnisku rakstu autore. Piedalījusies “Latviešu tautasdziesmu” 4. un 
5.2 sējuma sastādīšanā un nepublicētu materiālu sagatavošanā izdošanai, kā arī 
Dainu skapja digitalizēšanā. Kopā ar Vili Bendorfu sagatavojusi grāmatu “Tautas 
mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki” (2000). Sakārtojusi novadu folkloras krājumu 
“Sveicināti Saldū!” (2010). Saņēmusi LZA F. Brīvzemnieka balvu (1999).
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Sandis Laime, Aldis Pūtelis

LATVIEŠU MITOLOĢIJA: AVOTU UN 
MITOLOĢISKO BūTņU RAKSTUROJUMS

Latviešu mitoloģija nav salīdzināma ar klasisko mitoloģiju. Stingrām kanona prasībām atbilstošu 
mītisku tekstu tajā nav, vēsturisko dokumentu ziņas ir fragmentāras un pat nedrošas, bet folkloras 
teksti pieļauj visai plašu interpretāciju. Ziņas par pasaules tapšanu, cilvēka rašanos, dažādu lietu un 
parādību izcelsmi atrodamas vien nedaudzos, reizēm pretrunīgos tekstos. Arheoloģijas materiāls 
apliecina kulta norises, taču neļauj tās saistīt ar konkrētu tekstuālo materiālu.
Ar latviešu mitoloģiju saistītajā pētnieciskajā tradīcijā uzmanība visvairāk pievērsta mitoloģisko 
būtņu uzskaitījumam un aprakstiem. Gan senākie dokumentārie materiāli, gan nesen pierakstītie 
stāstījumi sniedz plašāku informāciju par zemākajām mitoloģiskajām būtnēm, no kurām atkarīga 
cilvēka eksistence un labklājība, tādu vai citu iemeslu dēļ mazāk aprakstot augstākās dievības.
Nav šaubu, ka mūsdienu Latvijas teritoriju apdzīvojušajiem ļaudīm ir bijušas savas rituālās tradīcijas, 
kults, kā arī ar to saistītas dievības. Tomēr jāpatur vērā, ka neapšaubāmu ziņu par šo jomu nav un 
dažādās hipotēzes ir līdzvērtīgas. 

Latvian mythology cannot be compared to the classical one. There are no texts falling within the 
strict limits of the canon, data of the historical documents are fragmented and not fully reliable, 
while folklore texts allow for different interpretations. Stories of origins of the world, origins of man, 
different phenomena and things can be found in comparatively few and sometimes even contra-
dictory texts. Archaeological material provides proof to the existence of cult, but provides no link 
to any textual material.
The Latvian mythology-related research tradition pays most attention to the list and description of 
the mythological beings. Both the older documentary material and the more recently documented 
stories provide more information regarding the lower strata of mythological beings that preside over 
matters vital to the everyday life of man, while the higher ones have been less mentioned for some 
reason.
There is no doubt that the people who once inhabited the territory of modern-day Latvia did have 
their rituals, cults and related deities. Nevertheless it must be born in mind that the data available 
are not completely reliable, thus making the different hypotheses equally valid.

Atslēgvārdi: mitoloģija, latvieši, dievības, kults, rituāls, tradīcija.

Keywords: mythology, the Latvians, deities, cult, ritual, tradition.

Apzīmējums un tā dažādie aspekti

Apzīmējums “latviešu mitoloģija” ietver divas daļas, kas abas prasa komentāru. 
Pirmkārt, “latvieši” kā etniskas kopības apzīmējums ir relatīvi nesens. Saulvedis 
Cimermanis priekšvārdā Arnolda Spekkes grāmatai “Latvieši un Livonija 16. gs.” 
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norāda uz Marīno Sanuto 14. gadsimta karti,1 kur hipotētiski varētu būt pieminēti 
latvieši, tomēr šī karte ir pārāk neprecīza, lai to izmantotu kā pierādījumu, jo vairāk 
tādēļ, ka labāk zināmie lietuvieši šajā laikā arī tiek apzīmēti līdzīgi (sk., piemēram, In-
driķa hroniku). Tā kā administratīvā teritorija ir pazīstama ar Livonijas vai Līvzemes 
(Liefland) vārdu, šķiet, pirmais pilnīgi ticamais avots, kurā runāts tieši par latviešiem, 
ir vien Paula Einhorna  darbi un Jana Stribinga rakstītie vizitāciju protokoli 17. gs. 
pirmajā pusē. Trūcīgo avotu dēļ ir grūti spriest, kādas atšķirības mītisko priekšstatu 
ziņā bijušas zemgaļiem, kuršiem, letgaļiem, sēļiem, nemaz nerunājot par mūsdienās 
latviešos ieplūdušajiem līviem jeb lībiešiem, bet par latviešu mitoloģiju nākas runāt 
nosacīti, jo laikā, kad ziņu par latviešiem ir vairāk, mitoloģijas situācija ir visai spe-
cifiska – tā ne vien netiek aprakstīta, bet arī tiek apkarota kā kristietībai nevēlams  
pagānisms.

Termins “mitoloģija” apzīmē gan mītu kopumu, gan pētniecības nozari, kas ar tiem 
nodarbojas. Mitoloģijas pētniecība ir salīdzinoši nesena, ja tās vēsturei nepieskaita seno 
grieķu domātāju darbus par mitoloģiju. Jaunāko laiku mitoloģijas (līdzīgi kā folkloras) 
pētniecība aizsākās vien 18. gadsimtā, tomēr šajā nozarē nomainījušās visai daudzas 
skolas un pieejas, kas visbiežāk tiekušās noliegt iepriekšējās un izcelt savas priekš-
rocības, pastiprināti pievēršoties kādam atsevišķam mītu aspektam. Tā kā laika gaitā 
izveidojies tik daudz dažādu pieeju, bet pētījumiem izmantojamais materiāls ir sarežģīti 
interpretējams, jāpiekrīt Janīnas Kursītes slēdzienam: “Šaubos, vai drošas un izsmeļošas 
atbildes mitoloģijas jomā maz ir iespējamas.”2 Arī mīta definīcija ir izgājusi garu attīs-
tības ceļu – no vienu rakstu arī latviešu mitoloģijai veltījušā Maksa Millera izteikuma, 
ka mīts ir “neizbēgamā katastrofa valodas dzīvē”,3 līdz Rolāna Barta formulējumam 
“Mīts ir valoda”4 un Brūsa Linkolna pieejai, kas mītu pozicionē kā ideoloģiju stāstījuma 
formā.5 Visām šīm pieejām kopīgā ir mīta nepārprotamā saistība ar valodu un stās-
tījumu neatkarīgi no tā, vai par šāda stāstījuma pamatu pieņemta valodas izteiksmes 
līdzekļu ierobežotība, tādas vai citas psihes īpatnības vai sabiedrības šķiru politiskie 
mērķi u.tml.

Tajā pašā laikā par latviešu mitoloģiju jau no 18. gs. beigām, kad pirmoreiz šādu 
virsrakstu (Lettische Mythologie) vienam savas gramatikas ilustratīvajam pielikumam 
deva Gothards Frīdrihs Stenders,6 tiek saprasts jēdzienu katalogs ar skaidrojumiem, 
kas aptver dievību vārdus, ierobežotu rituālu darbību kopumu un to veicējus, kā arī 
visai nedaudzus mītiskus skaidrojumus reālām dabas parādībām. Atsevišķa mītu  

1 Sanuto karte atrodama grāmatā ar vairākiem nosaukumiem: Secreta (Liber Secretorum) Fidelium Crucis, 
Historia Hierosolymitana, Liber de expeditione Terrae Sanctae, Opus Terrae Sanctae, ko laikā no 1306. līdz 
1321. gadam sagatavojis Marīno Sanuto vecākais (ap 1260–1338).

2 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne, 1996, 4. lpp.
3 Müller F. M. On the philosophy of mythology. – Müller F. M. Chips from a German Workshop, vol. 5. Miscel-

laneous Later Essays. New York: Charles Scribner’s Sons, 1881, p. 55.
4 Barthes R. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972, p. 10.
5 Lincoln B. Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship. Chicago; London: University of Chicago 

Press, 1999, p. 147.
6 Stender G. F. Lettische Grammatik. 2. Aufl. Mitau: J. F. Steffenhagen, 1783.
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žanra,7 kas būtu salīdzināms ar klasisko mitoloģiju, latviešu mutvārdu tradīcijā nav, 
tāpat kā nav plašu episku dziesmu, no kurām būtu iespējams veidot mitoloģisku eposu. 
Līdz ar to senais mīts vai tā elementi latviešu tradīcijā meklējami citos avotos, pie-
mēram, folklorā, kur atrodami mīta motīvi, varbūtēji mīta fragmenti un, iespējams, 
vēlāki pārveidojumi. Šis raksts veltīts no šāda materiāla iegūto ziņu apkopojumam, 
mūsdienās pastāvošos ar mitoloģiju salīdzināmos priekšstatus kā atšķirīgu parādību  
neaptverot.

Folklora atšķirībā no vēsturiskiem dokumentiem nav precīzi datējama. Arī folklo-
ras teksti laika gaitā attīstās, uzsūcot valodas un dažādu sabiedrības uzskatu ietekmi, 
tādējādi vienlaikus atspoguļojot dažādu laikmetu iezīmes. Šajā sakarā vēl viens sarež-
ģīts aspekts ir kristietības attiecības ar latviešu mitoloģiju. Dievs kā augstākais, debesu 
dievs tiek saukts vārdā, ko savas dievības apzīmēšanai izmanto arī kristietība (tāpat arī 
igauņu un lietuviešu valodā), dažādām dievībām (ilgstošās diskusijas par Māru un jau-
navu Mariju) un norisēm pieņemti kristīgo svēto vārdi (Jāņu vakars ir izteiksmīgākais 
piemērs tam, kā Jānis Kristītājs saistīts ar pilnībā nekristīgām norisēm), tomēr jau Kriš-
jānis Barons savulaik atlika malā apmēram 50 tekstu, kas risināja tieši un nepārprotami 
kristīgus motīvus, tajā pašā laikā tautasdziesmu izdevumā iekļaujot tekstus, kas piemin 
samērā ticami kristīgus priekšstatus (eņģeļus, baznīcu utt.). Lai arī vairums priekšstatu 
par latviešu mitoloģiju varētu būt saglabājuši seniskumu, nevar noliegt, ka ilgstoši bla-
kus pastāvējusī kristietība atstājusi savu ietekmi. Vēl viens apstāklis šajā sakarā ir priekš-
kristīgām tradīcijām piesaistītie katoļu svēto vārdi (jau minētā Jāņu diena – no Jāņa 
Kristītāja vārda, Mārtiņi, Jurģi u.c.). Iespējams, šā iemesla dēļ (svētā vārds mehāniski 
saistīts ar konkrēto dienu un norisēm) arī 16. un 17. gs. baznīcas vizitāciju dokumentos  
minēts, ka latvieši dažādās kristīgajās svinamdienās izpilda nekristīgus rituālus.

Mitoloģijas avoti

Arheoloģiskie avoti. Par Latvijas iedzīvotāju nemateriālo kultūru un mitoloģiska-
jiem priekšstatiem laikā pirms rakstīto avotu perioda liecina galvenokārt arheoloģiskie 
avoti. Šo avotu grupu lielā mērā rada arheologi, jo arheoloģisks atradums par mitolo-
ģijas avotu kļūst tikai tajā brīdī, kad pētnieks to attiecīgi interpretē. Šī avotu grupa, kas 
attiecas uz laiku no vidējā akmens laikmeta jeb mezolīta (7600.–4500. g. pr. Kr.) līdz 
agrajiem jaunajiem laikiem (līdz 18. gs.), sniedz salīdzinoši daudzveidīgu informāciju 
1) par senajām kulta vietām, to iekārtojumu un tajās veiktajām darbībām (upurēšana, 
mirušo kremēšana u.c.);8 2) par iespējamo kulta kalpotāju (svētnieku, šamaņu) kārtu un 

7 Dans Bens-Eimoss savā 1992. gadā Lauri Honko veltītajā darbā “Vai mums vajadzīgi ideālie tipi (folklorā)?” 
(Ben-Amos D. Do We Need Ideal Types (in Folklore)?: An Address to Lauri Honko. Turku: Nordic Institute of 
Folklore, 1992, p. 35) apcer žanru problēmu, norādot, ka universāli žanri praktiski nepastāv, kādēļ arī nevar 
visās kultūrās atrast vienai definīcijai pilnībā atbilstošu žanru.

8 Sk., piem.: Loze I. Neolīta apmetnes Ziemeļkurzemes kāpās. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006, 
173.–176. lpp.; Graudonis J. Kulta vieta Vecatē. Arheoloģija un etnogrāfija, 19. laid., 1997, 20.–24. lpp.; 
Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 106.–110. lpp.; Šturms E. 
Elka kalni un pilskalni Kursā. Pagātne un tagadne, I. Rīga: Vēstures skolotāju biedrība, 1936, 82.–102. lpp.;  
Urtāns J. Ancient Cult Sites of Semigallia. Riga: Nordik, 2008; u.c.
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tautas dziedniekiem;9 3) par dažāda veida reliģisko un maģisko atribūtiku (zoomorfās 
un antropomorfās figūriņas, amuleti), maģiskām zīmēm un ornamentu;10 4) par apbe-
dīšanas tradīcijām, kas savukārt liecina par priekšstatiem, kas saistīti ar mirušajiem, 
pēcnāves dzīvi un mirušo pasauli;11 5) par cita veida reliģiskajām tradīcijām, piemē-
ram, ziedošanu dažādās situācijās12 u. c. Arheoloģisko avotu interpretēšanai reizēm  
iespējams izmantot 19.–20. gs. fiksēto folkloras materiālu, kurā saglabājušies arhaiski 
priekšstati.

Rakstītie avoti par latviešu mitoloģiju. Tā kā savas rakstības esamība mūsdienu 
latviešu priekštečiem vēl arvien nav pierādīta un attiecīgas liecības nav atrastas, vienīgie 
rakstītie avoti par šīs teritorijas iemītniekiem senākos laikos ir citu kultūru pārstāvju 
radīti. Mūsdienu Latvijas teritorija atrodas visai tālu no lielajiem antīkās kultūras cen-
triem, kādēļ plašāku seno ceļotāju aprakstu par šejienes ļaudīm – to dzīvesveidu, iera-
žām, rituāliem u. tml. – praktiski nav. Senākais šāds apraksts, šķiet, ir nodaļa Kornēlija 
Tacita darbā “Ģermānija”,13 kur tiek pieminēta un īsi aprakstīta vēl kāda cita tauta – aisti 
(gentes Aestiorum), taču, visticamāk, pats autors šajās zemēs nav bijis, turklāt apraksts 
ir visai virspusējs. Bez tam uz šajā darbā aprakstīto godu pretendē arī igauņi, kuru 
pašnosaukums eesti ir daudz tuvāks aprakstā minētajam. Arī kādas galvenās dievietes 
pielūgšana šeit neļauj izšķirt, kura pie Baltijas jūras dzīvojošā tauta iekļuvusi Tacita  
aprakstā.

9 Sk., piem.: Zagorskis F. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. Rīga: Zinātne, 1987, 96., 98. lpp.; Radiņš A. 
10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstu-
res jautājumi. Rīga: N.I.M.S., 1999, 134., 142. lpp.; Šnore E. Kivtu kapulauks. Rīga: Zinātne, 1987, 32.–33.  lpp.; 
Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki). Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. – 1200. g. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 360. lpp.; u.c.

10 Sk., piem.: Loze I. Mītiskais ūdensputns neolīta apmetnēs Latvijas teritorijā. Regina in Castro Wenda. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 123.–133. lpp.; Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā. 
Rīga: Zinātne, 1983; Zemītis G. Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2004, 9.–63. lpp.; Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā, 375.–390. lpp. (nod. “Rīgas 12.–13. gad- 
simta antropomorfie kokgriezumi”); Vaska B. Baltu pasaules modeļa atspoguļojuma iespējamās paralēles 
folklorā un arheoloģiskajā ornamentā. Kultūras krustpunkti, 3. laid. Rīga: Mantojums, 2006, 91.–112. lpp.; 
Mugurēvičs Ē. Krustiņveida piekariņi Latvijā laikā no 11. līdz 15. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid., 1974, 
220.–239. lpp.; u.c.

11 Sk., piem.: Zagorska I. Par kādu retu akmens laikmeta apbedīšanas tradīciju. Arheoloģija un etnogrāfija, 
19. laid., 1997, 42.–50. lpp.; Graudonis J. Akmeņi Latvijas senkapos. Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis 
Cimermanis: Biobibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
1999, 130.–141. lpp.; Zemītis G. Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē, 72.–85. lpp. (nod. “Apbedījumi ar 
speciāli bojātu kapa inventāru”); Muižnieks V. Neparasti guldīti mirušie Latvijas vēsturisko laiku kapsētās. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 1, 2007, 31.–59. lpp.; u.c.

12 Piem., par kuršu tradīciju kāzās ziedot upē rotaslietas sk.: Urtāns J. Skudra pie kalna: Arheologa 
stāsti. Rīga: Nordik, 2004, 138.–140. lpp. (nod. “Pār Ventiņu mani veda”); par tradīciju ziedot tīrumu 
drošībai cirvi agrajā metālu laikmetā sk.: Vasks A. Akmens darba cirvju simbolika (pēc Dauga-
vas baseina materiāliem). Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas. Rīga: N.I.M.S., 2002, 183.– 
190. lpp.

13 Publius Gaius Cornelius Tacitus. “De Germania”, 98. g. Tulkojums latviski ar plašiem komentāriem izdots 
2011. gadā: Tacits G. K. Ģermānija: par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. Rīga: Vēstures izpētes un 
popularizēšanas biedrība, 2011.
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Vēlākās hronikas, kas vēsta par vācu misionāru un krustnešu ierašanos mūsdienu 
Latvijas teritorijā, maz intereses izrāda par vietējo pagānu ticību – tā ir vien tumsonība, 
kas kristietībai jāizspiež. Tiek pieminēti dažādi rituāli – ziedošana dieviem pirms un 
pēc kaujas, bet viens no tiešākajiem norādījumiem uz reliģiskām, kulta darbībām ir 
īsais apraksts par to, kā kurši sadedzina un apraud neveiksmīgajā kaujā pie Rīgas kritu-
šos karotājus,14 kurš gan nesatur nekādas konkrētas norādes.

Pirmie plašākie un vērā ņemamie apraksti par ikdienā latviešu piesauktām dievī-
bām un to godināšanas veidiem sastopami krietni vēlāk – 16. gs. un 17. gs. sākuma 
vizitāciju protokolos. Šo dokumentu sakarā jāievēro Mirčas Eliades rakstītais: “Izpaužot 
sakrālo, kāds objekts pārvēršas par kaut ko citu, vienlaikus nepārstājot būt pats par 
sevi, t.i., turpinot būt apkārtējās kosmiskās telpas objekts.”15 Tādēļ dokumentos atro-
damās ziņas, ka latvieši (livonieši) pielūdz dzīvniekus, akmeņus un kokus, iespējams, 
aizēno faktu, ka šajos objektos ir ietverta arī dievības būtība, kas tādējādi ļauj spriest par 
svētvietu veidu un iekārtojumu, lai arī dod pamatu veidot vien hipotēzes. M. Eliade arī 
sakās dažādās kultūrās novērojis šādu parādību: “Ja [..] priestera vai burvja iejaukšanās 
nedod rezultātu, ieinteresētās puses atceras par Augstākās Būtnes esamību, kas citkārt 
ir gandrīz piemirsta, un, upurējot tai, skaita lūgšanas.”16 Vizitāciju protokoli uzrāda 
praktiski tikai “ikdienišķās” auglības dievības, no kurām atkarīga zemkopju labklājība, 
savukārt virspusējie un vispārīgie debesu dievību pieminējumi varētu būt vien citāti no 
agrākiem avotiem vai nodeva tradīcijai, piemēram, atsaukties uz pāvesta Inocenta III 
bullu, kura aicināja nest kristietības gaismu Baltijas pagāniem, kas “Dievam pienākošos 
godu” dod zvēriem, kokiem, ūdeņiem, augiem un gariem.

Pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers 16. gs. otrajā pusē uzdod organizēt 
vizitāciju ticības lietu stāvokļa noskaidrošanai pārvaldītajās teritorijās. Šādu uzde-
vumu vispirms 1565. gadā veic Stefans Bīlovs, kas konstatē, ka visā Kurzemē ir tikai 
dažas baznīcas un ļaudis nododas pagānismam, jo no baznīcā sludinātā tikpat neko 
nesaprot – tur lietotās svešās valodas dēļ. Vēlāk plašāku pārskatu sagatavo Salomons 
Hennings un Aleksandrs Einhorns, 1570. gadā sniedzot ziņojumu landtāgam Jelgavā. 
A. Einhorns piemin krūmu dievu17 pielūgsmi un elkdievību birzis, īpaši uzsverot Seci. 
S. Hennings norāda, ka daļa “nevācu” ļaužu arvien slepus piekopj no senākiem laikiem 
saglabātu elkdievību un burvestības, pielūdzot sauli, zvaigznes, mēnesi, uguni, ūdeni, 
upes un gandrīz visas radības, turot “čūskas un ļaunus krupjus par saviem dieviem”. 
S. Hennings apraksta arī krupja dēvēšanu par “Piena māti”, kas norāda uz varbūtēju 
šā veida (reālija+māte) dievības nosaukumu izplatību un šeit iepriekš minēto auglības 
dievību aktualitāti. Īpaši pieminēti vilkači, spēja pārvērsties par vilkiem (no vēlākajiem 
P. Einhorna rakstiem var secināt, ka vilka vārds varētu būt bijis tabu un vilks uzskatīts 
par meža dievību).

14 Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, 
137.–139. lpp., XIV: 5.

15 Eliade M. Sakrālais un profānais. Rīga: Minerva, 1996, 20. lpp.
16 Eliade M. Mīts par mūžīgo atgriešanos. Rīga: Minerva, 1995, 108. lpp.
17 [..] die grosse Abgötterey der Buschgötter; citēts no: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Riga: Lettisch-

Literärische Gesellschaft, 1936, S. 413.
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1578. gadā Vilhelms Bolteniuss, rakstot tieši par latviešiem (Letten), norāda uz 
dievu tēliem no koka, akmens un citām lietām.18 Šīs ziņas tomēr nav nepārprotamas, 
jo arī citos dokumentos plaši aprakstīti “pagāniski” vai “elkdievības” rituāli pie lauka 
kapelām (Feldkapelle), kas, pēc 19. gs. baltu mitoloģijas avotu pētnieka Vilhelma Man-
harta domām, norāda uz to, ka luterisko vizitatoru uzskatā vienā līmenī tiek nostādīta 
pirmskristīgā “elkdievība” un katoliskie rituāli.

Ziņas par mūsdienu Latvijas austrumu daļas iedzīvotāju ticējumiem un ritu-
āliem 17. gs. sākumā sniedz Rīgas jezuītu kolēģijas gadagrāmatas. To pamats ir Jana 
Stribinga19 apraksts par misijas ceļojumu 1606. gadā, kas tiek atkārtots arī citos doku-
mentos ar nelieliem papildinājumiem. J. Stribings norāda, ka viņa aprakstītie latvieši 
(Lothaui) dzīvo pie pašām Maskavijas robežām20 (vēlākie autori piebilst, ka “biezāko 
mežu un neizbrienamu purvu” vidū21), viņa darbā, līdzīgi kā S. Henningam vai P. Ein-
hornam, ir vispārīgs augstāko dievību uzskaitījums, kam seko vairāku konkrētu die-
vību raksturojums, minot arī to vārdus. J. Stribings norāda, ka vietējie ļaudis viņam 
atbildējuši, ka tiem ir debesu dievs, dievs, kas valda zemi, un tam padotas dievības – 
kas dod zivis, meža zvērus, graudus, lauku un dārzu dievības, lopu dievības – zirgu, 
govju un citu. Šiem dieviem zināmās dienās īpašās vietās vai pie īpašiem kokiem, ko 
tur svētus, tiek nolikti upuri, īpaši kā ziedojumu izceļot lielu maizes klaipu čūskas 
formā. J. Stribings min ozolu un liepu kā vīriešu un sieviešu dievišķos kokus (šeit vietā 
atcerēties M. Eliades izteikumu). J. Stribings konkrēti apraksta trīs dievības: zirgu  
dievu, ko sauc Dewing Vschinge, kam ziedo divus solidus (naudas) un divus maizes 
klaipus ar taukiem, iemetot ugunī; govju dievību Moschel, kam ziedo sviestu, pienu un 
sieru, īpaši, ja kāda govs saslimusi; labības lauku dievu Dewing Cereklicing/Cerekling,22 
kam zināmos laikos mežā ziedo tieši melnus upurdzīvniekus – vērsi, cūku un vistu23–, 
kā arī alu.

J. Stribings rada arī vēsturisku kāzusu, norādot, ka šo kristietībai tālo ļaužu priesteri 
sauc Popus – iespējams, sajaucot ar pareizticīgo mācītāja nosaukumu. No J. Stribinga 
lietotajiem dievu vārdiem zīmīgi, ka vīrišķās dievības ūsiņš un Cereklis (ja pieņemam, 
ka tā tos var atveidot) nosauktas ar pievārdu “dieviņš” (bet ne “dievs”), savukārt Mo-
šele/Māršala saukta tikai vārdā. Šīs dievības gan, līdzīgi kā pats to apraksta autors, ilgu 
laiku rakstos netika pieminētas. Tam par pamatu varētu būt attieksme pret jezuītiem, 
kā arī sekojošie notikumi un administratīvās pārmaiņas. Tomēr šīs ir senākās ziņas par 
ūsiņu, kas vēlāk kļuva par zināmas diskusijas objektu (par to plašāk raksta, piemēram, 

18 Götter von Holz, Stein und andern Wesende gemacht; citēts no: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre, 
S. 416.

19 Joannis Stribingius, vārds rakstīts dažādi, atsevišķos avotos arī latviskojot par “Jānis Stribiņš”.
20 ad ipsos fines Moscouiae; citēts no: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre.
21 densissimis sylvis ac horridissimis paludibus fere invia; citēts no: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre.
22 J. Stribings lieto šo vārdu divās dažādās rakstībās. Ertmans Tolgsdorfs, kas apkopojis atsevišķos ziņojumus, 

savā vēlākajā manuskriptā, šķiet, pielaidis arī pārrakstīšanās kļūdu vārdā Cercklicing – e vietā uzrakstot c. Šeit 
izmantots V. Manharta izdevums, 445. lpp.; grāmatā Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos (sakārt. 
E. Kleijntjenss, III sēj., 2. d. Rīga: Latvju grāmata, 1941) šādas pretrunas rakstībā nav.

23 Oriģinālā: Bouem nigrum, Gallinam nigram, Porcellum nigrum, etc. etc. – tātad var pieņemt, ka uzskaitītie nav 
vienīgie.
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R. Aunings un H. Biezais24), kā arī norāda uz govju dievību Māršavu/Māršalu un citos 
aprakstos un mutvārdu tradīcijā vēlāk vairs neatrodamo Cerekli, kas toties daudz vēlāk 
Ernesta Brastiņa dievturības pamatdokumentam devis vārdu “cerokslis”.

Folklora. Apjomīgākais un senās latviešu mitoloģijas izpētē visvairāk izmantotais 
avots ir folklora. Būtiskākais folkloras kā mitoloģijas avota trūkums ir fakts, ka rakst-
veidā tā sistemātiski fiksēta ļoti vēlu – tikai kopš 19. gs. otrās puses, t.i., laikā, kad Lat-
vijā jau bija nostiprinājies kristīgais pasaules uzskats un dažādu laikmetu priekšstati jau 
uzslāņojušies, veidojot sinkrētiskus tekstus. Lai gan kristietība Latvijas teritorijā oficiāli 
tika ieviesta 13. gs. sākumā, līdz pat 18. gs. tā tikai virspusēji iekļāvās vietējo iedzīvotāju 
reliģisko priekšstatu sistēmā. Ludvigs Adamovičs norāda, ka pirmajos kristietības gad-
simtos “ne oficiālā katoļu teoloģija pārvaldīja latviešu uzskatu pasauli. Galvenā kārtā tur 
nogulsnējās katoļu kulta un kultiskās maģijas ietekme, svēto leģendu brīnumpasaule un 
baznīcas prakses prasības. Bet ar tām apvienojās un tām pakļāvās daudz senlatviska 
pagānisma elementu, tā ka galu galā latviešu katolisms 16. un vēl 17. gadsimtā bija īsti 
latvisks katolisks sajaukums jeb sinkrētisms.”25 Pirmskristietisko un kristietisko priekš-
statu saplūšanu vienlīdz veicināja arī atsevišķu pirmskristietiskās reliģijas terminu 
(piemēram, Dievs, Velns, elks, ragana u.c.) iekļaušana un reinterpretēšana saskaņā ar 
kristietības un kristīgās dēmonoloģijas doktrīnām. Tomēr līdzās kristietības uzslāņoju-
mam tautas reliģijā līdz pat 19. gs. saglabājās arī daudzi pirmskristietiski priekšstati un 
tradīcijas vai atsevišķi to elementi.

Vadoties pēc tekstu satura, formas, funkcijas, popularitātes, izplatības, stila, cilmes, 
struktūras un citiem kritērijiem, folklora tiek iedalīta žanros. Dažādo žanru vērtība 
mitoloģijas izpētē ir atšķirīga, lielā mērā atkarīga no to funkcijām jeb tradicionālajām 
tekstu izpildes situācijām un mērķiem, tāpēc viens no svarīgākajiem priekšnotei kumiem 
folkloras kā mitoloģijas avota izmantošanai ir žanru analīze.

Līdzšinējā pētniecībā visplašāk pamatota tautasdziesmu izmantošana tautas ticības 
izpētē, ieviesies pat jēdziens “tautasdziesmu mitoloģija”.26 Tiek uzskatīts, ka, pateicoties 
tautasdziesmu metrikas un stilistikas kanoniem, šajā folkloras žanrā saglabātās liecības 
par tautas ticību attiecas uz senāku vēstures vai aizvēstures periodu, respektīvi, tautas-
dziesmu stingri noteiktā forma tiek uzlūkota par garantu satura konservatīvismam.27 
Tajā pašā laikā netiek noliegts, ka līdzās senākajiem, pirmskristietiskajiem priekš-
statiem dainās iepludināti arī vēlajos viduslaikos no kristietības aizgūti priekšstati. 
Tautasdziesmas ir nozīmīgākais avots pētījumos par latviešu debesu dievu saimi un 
likteņdievībām.

24 Piem.: Auning R. Wer ist Uhssing? Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literärischen Gesellschaft, 
Bd. 16, St. 2. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1881, S. 5–42; Biezais H. Gaismas dievs seno latviešu reliģijā. 
Rīga: Minerva, 1994 (oriģinālizdevums vāciski 1976).

25 Adamovičs L. Latviešu ieaugšana kristietībā. Evaņģēlija gaismā. Rīga: Ev.-lut. Baznīcas virsvalde, 1939, 
140. lpp.

26 “.. tautasdziesmu mitoloģijas izpētei ir tendence veidoties par atsevišķu, patstāvīgu zinātnes nozari ar savām 
specifiskām tradīcijām, metodēm un virzieniem.” Sk.: Pakalns G. Par Dieva namdurvīm tautasdziesmu mito-
loģijā. Latviešu folklora: Tradicionālais un mainīgais. Rīga: Zinātne, 1992, 92. lpp.

27 Sk., piem.: Biezais H. Seno latviešu galvenās dievietes. Rīga: Zinātne, 2006, 19.–58. lpp.; Kokare E. Latviešu 
galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga: Mācību apgāds NT, 1999, 10.–15. lpp.



453

Vēstītājfolkloras žanru izmantošana latviešu mitoloģijas izpētē līdz šim ir bijusi 
stipri ierobežota, uzskatot, ka pasakas un teikas lielākoties reproducē starptautiskos 
naratīvu motīvus, kam nav sakara ar konkrētā reģiona mitoloģiskajiem priekšstatiem. 
Šāda nediferencēta pieeja uzskatāma par nepamatotu, jo katra konkrētā vēstītāj-
folkloras žanra paveida loma mitoloģisko priekšstatu atklāsmē ir izvērtējama atsevišķi. 
Piemēram, viens no nozīmīgākajiem avotiem tautas reliģijas pētniecībā ir memorāti28, 
jo tie nepastarpināti ļauj iepazīties ar personu, kas piedzīvojusi kādu pārdabisku si-
tuāciju, ar notikuma apstākļiem (vieta, laiks utt.) un tā interpretāciju.29 Cits teiku 
žanrs – ticējumteikas – sakņojas ne tikai noteiktā mitoloģisko būtņu tradīcijā, bet arī 
sociālajā realitātē un atspoguļo vēsturiskus, reliģiskus, sociālus un ar vietējām para-
žām saistītus faktorus, tāpēc no visiem naratīvajiem žanriem vislabāk atklāj dažādas 
nacionālās īpatnības.30 Teiku funkcija lielākoties ir regulēt dažādu morālu, ētisku, 
reliģisku, sociālu, ekoloģisku un cita veida normu ievērošanu kopienā, tāpēc tajās 
parasti tēlota zemākās mitoloģijas būtņu – dažādu ar cilvēka dzīvi saistīto jomu aiz-
bildņu – un cilvēku mijiedarbe. Šo attiecību “normatīvais regulējums” izpaužas arī  
ticējumos.

Galvenie mītu motīvi

Ziņas par latviešu mitoloģiju pamatā saistītas ar dievu uzskaitījumu un atsevišķu 
rituālu darbību aprakstu. Tomēr, kā jau iepriekš minēts, folkloras materiālā iespējams 
atrast motīvus, kas norāda uz kādu mītu, lai arī tas pilnībā nav rekonstruējams. Šādi 
mītu motīvi iekļaujas klasiskajos ciklos, bet iespējams, ka šāda iekļaušanās atkarīga no 
interpretācijas.

Etioloģiskā funkcija, kas visai plaši sastopama klasiskajiem mītiem, latviešu folk-
lorā nav visai izplatīta. Pētera Šmita rediģētajā izdevumā “Latviešu pasakas un teikas”31 
atrodami vairāki desmiti teiku variantu, kas stāsta par pasaules un cilvēku radīšanu un 
kuros darbojas Dievs un Velns, taču tajos izpaužas līdzības cittautu motīviem (piemē-
ram, vēstījums par cilvēku, kas peld pa pasaules plūdu straumēm Dieva nomestā rieksta 
čaulā, vedina domāt par saistību ar Veinemeinena atrašanos pasaules sākotnējos ūde-
ņos “Kalevalā”), savukārt nepārprotami kristīgu motīvu gluži ironisks pārveidojums ir 
teikas, kas vēsta, kā un ar ko tiek aizvietota Bībelē pieminētā Ādama riba. Klasisko tau-
tasdziesmu tekstos šie motīvi praktiski nav atrodami; uz pasaules sākotni attiecināmie 
teksti reizēm vedina domāt par apzinātu sacerēšanu, piemēram, ar varbūtēju pasaules 
sākotni saistītajam “Latvju dainu” 33810. tekstam (Kas to teica, kas redzēja,/ kad Saulīte 

28 Memorāts ir paša teicēja vai tam tuva cilvēka personīgajā pieredzē balstīts stāstījums, kurā raksturota pārda-
biska pieredze. Nozīmīgākais memorātu kā mitoloģijas avota kritērijs ir to autentiskums no uztveres psiholo-
ģijas viedokļa, jo cilvēki tic pārdabiskajām situācijām, ko ir redzējuši un par ko stāsta.

29 Honko L. Memorates and the study of folk belief. Nordic Folklore: Recent studies. Ed. by R. Kvideland,  
H. K. Sehmsdorf. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, p. 103.

30 Jauhiainen M. The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorates. Helsinki: Suomalainen 
tiedeakatemia, 1989, p. 19.

31 Latviešu pasakas un teikas. Red. P. Šmits, 1.–15. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1925–1937.
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meita bija?..) ir tikai viens pieraksts, kas no folkloristikas pētniecības viedokļa to padara 
neuzticamu. 

Plašs “Latvju dainās” (LD 34043) ir citā saulē nonākšanas motīvs, uzkāpjot pa 
garo pupu (vai kādu citu pārdabiski garu augu), kam seko mītiska cīņa un tradicionālā 
šķīstīšanās. Eduards Zicāns32 to skaidro kā senu gadskārtu mītu, bet Janīna Kursīte 
šajos tekstos uzsver iniciācijas motīvus blakus kosmogonijai.33 Tā kā visai daudzajos 
tekstos novērojama plaša variēšanās, bet samērā garajā tekstā izsekojami vairāki dažādi 
apvienoti konstantie motīvi (līdz pat debesu kāzu motīvam LD 34043,13), pamatojums 
atrodams abām interpretācijām.

Pārtapšanas un pazušanas motīvi sastopami dažādos tekstos, kas šķiet norādām uz 
nāvi. Ļoti iespējams, ka arī tie atspoguļo mītiskus priekšstatus, kuru rudimenti saglabā-
jušies, piemēram, vēl mūsdienu kāzu mičošanas tekstos, – indivīda iziešanu no vienas 
grupas un piederības iegūšanu citā (simboliska miršana un piedzimšana). Motīvs, kurā 
tiek skaitīti ģimenes locekļi, atrodams gan debesu iemītniekus (piemēram, LD 31939, 
33857, 34047), gan cilvēku sadzīvi (piemēram, LD 33625, 30894) aprakstošajās tau-
tasdziesmās. Būtiski, ka šāda skaitīšana atklāj, ka pazudis ir jaunākais – pastarīte vai 
Auseklis/Auseklīte (ko H. Biezais traktē kā jaunāko ģimenes locekli34), kas nepārnāk 
vakarā. Temata risinājums sasaucas ar varbūtēju iniciācijas motīvu attiecībā uz cilvēku 
pasauli (ietver minēto rituālas un mītiskas nomiršanas tēmu). Tādējādi iespējams, ka 
arī šķietami neizskaidrojami nežēlīgais LD 33625, 14 teksts nebūt nav jāuztver tieši, 
bet gan iniciācijas nozīmē, uz ko norāda vairāki motīvi un iezīmes, kas kopīgi šiem 
dziesmu tekstiem. Varam pieņemt, ka pastarīte ir mirusi savam iepriekšējam statusam 
un atdzimst gluži citā, lai arī teksts tieši to neapliecina, tomēr atkal vismaz hipotētiskā 
līmenī šāds skaidrojums nav noraidāms. Turklāt tieši šis teksts sasaucas ar Anti Ārnes 
un Stita Tompsona pasaku tipu rādītāja 780. tipu,35 kas nosaukts “Patiesība nāk gaismā”, 
un Fransisa Čailda angļu un skotu balāžu izdevumā tai līdzīga atrodama kā 10. tips.36

H. Biezais apskata37 motīvu kopumus, kas saistīti ar debesu kāzām, arī laulāto 
draugu ķildām (vai Saules ķildām ar citiem dieviem), kā arī atsevišķi izdala norises 
debesu pirtī. Motīvs par Saules un Mēness kā laulāto draugu nesaskaņām pēdējā ne-
uzticības dēļ, konfliktā iesaistoties arī citām dievībām, skaidro mēness fāžu rašanos. 
Taču Saule ir ienaidā arī ar citām dievībām. Ļoti plašs tautasdziesmu tekstos ir motīvs 
par Saules meitas precībām un dažādajiem preciniekiem, kas zināmā mērā saistās ar 
norisēm debesu pirtī. Arī šie, domājams, ir mītu motīvi, taču nav nepārprotami skaidrs, 
par ko tie stāsta.

H. Biezais, interpretējot tautasdziesmu tekstus, piemēram, arī norāda uz varbūtēju 
citu mītu, kas konstatējams sastatījumā ar citu tautu materiālu – saistot Debess kalēju 

32 Zicāns E. Latviešu tradicija par gaŗo pupu un ar to saistītie mītoloģiskie priekšstati. Rīga, 1936 (atsevišķs novil-
kums no “Izglītības Ministrijas Mēnešraksta”, Nr. 9/10, 1936).

33 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 28.–31. lpp.
34 Biezais H. Seno latviešu debesu dievu ģimene. Rīga: Minerva, 1998, 28. lpp.
35 Aarne A., Thompson S. The Types of the Folktale: Classification and Bibliography. 2nd rev. Helsinki: Academia 

Scientiarum Fennica, 1961.
36 The English and Scottish Popular Ballads. Ed. by F. J. Child. Boston: Houghton, 1882.
37 Biezais H. Seno latviešu debesu dievu ģimene, 297.–327. lpp.
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ar Saules izkalšanu.38 Tas varētu būt sastatāms arī ar brīnumaino un neskaidro bagātības 
nodrošinātāju Sampo, ko kalējs Ilmarinens izgatavo Ziemeļzemes saimniecei apmaiņā 
pret līgavu, bet kas vēlāk iet bojā, nogrimstot jūrā, – tas varētu būt gadskārtu mīta mo-
tīvs. Taču arī šajā gadījumā viss atkarīgs no tekstu atlases un interpretācijas.

Latviešu mitoloģiskās būtnes

Elza Kokare pamatoti atzīst, ka latviešu mitoloģija nav subordinēta sistēma, jo kat-
rai no dievībām un gariem lielākoties ir patstāvīgs darbības lauks, kas tikai retu reizi 
saskaras ar citām dievībām.39 Šī iemesla dēļ latviešu mitoloģiskās būtnes nav klasificē-
jamas pēc hierarhiskā vai ģenealoģiskā principa, jo šo būtņu pulkā iekļaujas daudzas 
nereti reģionāli atšķirīgas dievības un gari, kam katram ir raksturīgs noteikts pazīmju 
komplekss, kas lielākoties atklājas attieksmē pret cilvēkiem, retāk – attiecībās ar citām 
mitoloģiskām būtnēm (piemēram, debesu dievu saime) (1. att.). Atsevišķu mitoloģisko 
būtņu (piemēram, Dieva, Velna, Pērkona) raksturojums un funkcijas mēdz būt atšķi-
rīgas arī dažādos folkloras žanros. E. Kokare izvirza sešus latviešu mitoloģisko būtņu 
klasifikācijas kritērijus, kas paredz izvērtēt dievību un garu

1) dzīves un darbības vietu latviešu priekšstatos balstītajā pasaules modelī; 
2) atspoguļojumu un īpatsvaru kādā no folkloras žanriem; 
3) lomu cilvēka praktiskajā darbībā un sadzīvē; 
4) izplatības areālu un popularitāti dažādos apgabalos;
5) specifiskās funkcijas, sakrālo raksturu un darbības sfēru citu dievību kontekstā;
6) ģenētiskās saiknes indoeiropiešu mitoloģisko priekšstatu sistēmā.
Saskaņā ar šiem kritērijiem E. Kokare latviešu mitoloģiskās būtnes nosacīti iedala 

septiņās grupās: 1) dabas, kosmiskās dievības (Pērkons, Saule, Saules meitas, Dieva dēli, 
Mēness, Auseklis); 2) universāla mitoloģiskā būtne – Dievs; 3) likteni lēmējas dievības 
(Laima, Dēkla, Kārta, Māra); 4) īpašvārdos nosauktās auglības dievības un gari (Māra 
un Māršava, ūsiņš, Tenis, Jumis); 5) mātes; 6) zemākā līmeņa dievības – sētas, dzimtas 
sargātāji, labklājību veicinātāji gari, dēmoni (parasti īpašvārdos nenosaukti mājas gari, 
pavarda, sētas, saimes dieviņi, mantas vilcēji pūķi, vilces); 7) ļaunie dēmoni (ēni, ērmi, 
māži, ķēmi, spoki; lietuvēni; vadātāji).40

Gan E. Kokares mitoloģisko būtņu klasificēšanas kritēriji, gan pati klasifikācija būtu 
pieņemama, veicot tajā dažus papildinājumus un korekcijas. Piemēram, otrais kritērijs – 
dievības vai gara atspoguļojums un īpatsvars kādā no folkloras žanriem – ir drīzāk avot-
kritisks, nevis klasifikatorisks instruments, jo pieminējums kādā no folkloras žanriem 
nevar būt kritērijs iekļaušanai vai neiekļaušanai kādā mitoloģisko būtņu grupā. Trešais 
kritērijs liek izvērtēt klasificējamās dievības vai gara lomu cilvēka praktiskajā darbībā 
un sadzīvē. Šim kritērijam trūkst “otras puses”, jo tiek aplūkota tikai dievības vai gara 
loma cilvēka ikdienā, bet ne šajā, ne citos kritērijos netiek izvērtēta cilvēka komunikā-

38 Biezais H. Seno latviešu debesu dievu ģimene, 81. lpp.
39 Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, 26. lpp.
40 Turpat, 25. lpp.
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1. att. Nozīmīgākās latviešu mitoloģijas būtnes. Alda Pūteļa shēma

cija ar dievībām vai gariem jeb konkrētu mitoloģisko būtņu kults (ja tāds ir pastāvējis), 
kas ir būtiska jebkuras reliģijas sastāvdaļa. Savukārt sestais kritērijs, kas liek izvērtēt 
klasificējamās dievības vai gara ģenētiskās paralēles indoeiropiešu mitoloģijā, šķiet, 
nevajadzīgi ierobežo izpratni par latviešu mitoloģiskajiem priekšstatiem un to cilmi. 
Nenoliedzot, ka latviešu mitoloģijas pamatu veido indoeiropiešiem kopīgi priekšstati, 
vienlaikus nevar izslēgt, ka daļa priekšstatu ir mantota no pirmsindoeiropiešu laika,41 
tāpat zināmas ietekmes varētu būt nākušas arī no kaimiņos dzīvojošajām somugru tau-
tām, kā arī (daudz lielākā mērā) no pirmsreformācijas laika katoliskās kristietības, no 
kuras, pārsvarā gan krietni modificējot, aizgūts, piemēram, vairāku svēto kults.

E. Kokare atzīst, ka vismazāk pētītais latviešu mitoloģijas slānis ir zemākā mitoloģi-
ja.42 Tas atspoguļojas arī autores piedāvātajā mitoloģisko būtņu klasifikācijas shēmā, kas 

41 Lietuviešu izcelsmes arheoloģe Marija Gimbutiene savos pētījumos izvirza hipotēzi, ka baltu tautu mitoloģis-
kajos priekšstatos nošķirami divi slāņi: 1) matricentriskās senās Eiropas jeb pirmsindoeiropiešu mitoloģija, 
kas veidojusies vismaz ap 3000.–2500. g. pr. Kr. un ko no vietējiem iedzīvotājiem pārņēma vēlāk ieceļojušie 
indoeiropieši, un 2) patriarhālā indoeiropiešu mitoloģija (sk.: Gimbutienė M. Senovės lietuvių deivės ir dievai. 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002; u.c.). Autore šo hipotēzi balsta galvenokārt Eiropas un 
Tuvo Austrumu paleolīta un neolīta sieviešu figūriņu un attēlu interpretācijā, tomēr šo interpretāciju kā vien-
kāršotu un pat tendenciozu mūsdienās kritizē gan arheologi, gan reliģiju vēsturnieki.

42 Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, 191. lpp.
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ir viegli izmantojama tautasdziesmās minēto būtņu iedalīšanai, savukārt grūti pielā-
gojama attiecīgo naratīvo folkloras žanru materiālam. Šajā shēmā nav ietilpināmi, pie-
mēram, dažādie dabas gari (tie ne vienmēr ir ļauni dēmoni) un Velns, savukārt mātes 
kā atsevišķa mitoloģisko būtņu kategorija nodalīta tikai pēc morfoloģiskām pazīmēm, 
lai gan funkcionāli tās iekļautos citās grupās. Tāpat līdzīgas ir ceturtās un sestās grupas 
dievības, kuras atšķir vienīgi tas, vai tās ir vai nav nosauktas kādā īpašā vārdā, vai tās ir 
dievības vai gari, kā arī folkloras žanrs, kurās tās parasti minētas. Funkcionāli tās visas 
“nes saimniecībai labumu”, tāpēc būtu apvienojamas vienā grupā. 

Līdz šim detalizētāko zemākās mitoloģijas būtņu klasifikāciju ir izstrādājusi Ja-
nīna Kursīte, iedalot dažādos folkloras žanros fiksētos garus trīs funkcionālās grupās:  
1) ražību, auglību, labklājību veicinošie gari; 2) dažādus dabas objektus pārzinošie 
gari; 3) cilvēka likteņa, dzīvības spēku ietekmētāji, “miera traucētāji” gari.43 Apvienojot 
E. Kokares un J. Kursītes mitoloģisko būtņu grupēšanas shēmas, kā arī ieviešot tajās 
atsevišķas izmaiņas, izveidota turpmāk izklāstītā latviešu mitoloģijā sastopamo dievību 
un garu klasifikācija.

1. Debesu dievi. Vairums rakstīto avotu norāda uz īpašas debesu dievības, sau-
les, mēness un zvaigžņu pielūgsmi pie latviešiem, gan neminot šo dievību vārdus. Tā 
kā šīs dievības acīmredzot pieder augstākajām, par kurām, kā jau iepriekš tika citēts  
M. Eliade, “atceras” vien īpašu grūtību gadījumā, nevis ikdienas nepieciešamībām kal-
pojošos rituālos, ziņu par pašu pielūgsmi praktiski nav. 

Vārds “Dievs” mūsdienās (un jau vairākus gadsimtus) apzīmē ne tikai pirmskristīgo 
dievību, bet arī kristīgo, radot iespēju priekšstatiem saplūst. Tas nepārprotami noticis 
nedaudzajos (apmēram 50) K. Baronam iesūtītajos un viņa apzināti nepublicētajos 
kristīgajos tekstos, taču varbūtējas kristīgo priekšstatu izpausmes atrodamas arī “Latvju 
dainās” iekļautajos tekstos. Arī senākie dokumenti tieši nenosauc Dievu pie latviešu 
dievībām. Šajos dokumentos toties sastopami atvasinājumi – kā J. Stribinga “dieviņš” 
saistījumā ar vīriešu dzimtes dievībām – vai savienojumos – kā “mežadievs” un “Dieva 
dienas” P. Einhorna aprakstos. Par Dievu kā senu latviešu dievību rakstīto avotu autori 
sāk runāt visai vēlu, praktiski pirmais to īpaši atzīmē Augusts Vilhelms Hupels,44 kurš 
arī pauž uzskatu, ka daudzdievība Baltijas tautām piedēvēta kā varmācīgās kristīšanas 
attaisnojums – ideoloģiskos nolūkos.

Ja Dieva vārda sākotnējā (un mūsdienās aizmirstā) nozīme ir debesis (kā som ugru 
aizguvumos45), tad izskaidrot, kā Dievs vienlaikus ir viena no tām dievībām, kas var 

43 Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 320.–348. lpp.
44 A. V. Hupels raksta: “Nevis no tumsā tītas senas vēstures, nedz no nepierādāmiem pieņēmumiem, bet gan no 

vēl arvien piekoptām senām parašām mēs redzam līdzību starp ķeltu un kādreizējo livoniešu dievkalpošanu 
pagānu laikos: kāpēc lai nevarētu ar augstu varbūtības pakāpi apgalvot, ka līvi un igauņi savu Jummal un latvieši 
savu Dievs saukuši par vienīgo īsto dievu, bez kam tiem bijušas tikai zemākas dievības (labvēlīgi vai kaitējoši 
gari) pieņemtas” (Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, Bd. 1. Riga, 1774, S. 158).

45 Par šā vārda saknes sākotnējo saistību ar indoeiropiešu vārdu, kas apzīmē spožās debesis, rakstījis jau iepriekš 
minētais Makss Millers, norādot, ka tieši vīriešu dzimtes forma apzīmē konkrēti debesu dievību. Sk., piem., 
1871. gadā tapušo rakstu (lekciju) “On the Philosophy of Mythology” grāmatā: Müller F. M. Chips from a Ger-
man Workshop, vol. 5, pp. 90–91.
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jebkurā brīdī parādīties cilvēka sētā (kopā ar likteņa dievību), pāriet pār lauku un tam-
līdzīgi, varētu tieši ar šādu nostādni, ka Dievs tik tiešām ir vienīgā īstā dievība, savukārt 
visas pārējās ir tā izpausmes. Taču šāda nostādne jau ir ārkārtīgi tuva kristietībai.

Folkloras teksti piemin Dieva, Saules, Pērkona saimes un to darbības (to plaši iz-
tirzā H. Biezais jau minētajā grāmatā), taču šie apraksti atšķiras no citu tautu mitoloģi-
jās sastopamajām dievu ģimenēm (gan, piemēram, antīkajā, gan somugru mitoloģijā): 
Dievam ir dēli, taču nav zināms, kas būtu Dieva sieva, Saulei ir meitas, pie kurām Dieva 
dēli nāk kā vieni no preciniekiem, taču (ja pieņemam, ka Saule latviešu tradīcijā vien-
mēr bijusi sieviešu dzimtes tēls) tai nav zināms vīrs. Atsevišķs tautasdziesmu kopums 
(LD 33950) runā par to, kā Saule (vai Pērkons) soda Mēnesi par “saderētas līgaviņas” 
atņemšanu Auseklim, kas parasti tiek skaidrota kā Mēness neuzticība Saulei, taču paši 
tautasdziesmu teksti uz šādu saikni tieši nenorāda. Hipotētiski varētu pieņemt, ka 
Dievs un Saule veido debesu galveno ģimeni, taču tad iepriekšminētās dēlu un meitu 
attiecības nozīmētu incestu.

Starp pielūgsmes objektiem minētās zvaigznes dievību funkcijās parādās visai maz. 
Ir izteiktas hipotēzes par atsevišķu tekstos atrodamo vārdu attiecināmību uz debess ķer-
meņiem (piemēram, Jānis kā zvaigznājs, kas piešķirtu specifisku nozīmi arī apzīmēju-
mam “Dieva dēls”), taču tām nav atrodami vērā ņemami argumenti. Atsevišķiem tekstu 
tipiem ir paralēles: piemēram, LD 33625 “Māte savas meitas skaita” un LD 33857 “Mē-
nestiņis zvaigznes skaita”, kur Mēness un Auseklis ir paralēli sieviešu dzimtes būtnēm.46 
Folkloras tekstos dažādās funkcijās Mēness un Auseklis parādās saistīti (turklāt šiem 
diviem tēliem atsevišķos gadījumos novērojama tendence savstarpēji aizvietoties vienā 
teksta tipā, kā tas, piemēram, novērojams minētajā skaitīšanas motīvā). Tādējādi jāse-
cina, ka šo dievību būtības noskaidrošanai, iespējams, ir saglabājies par maz informācijas.

H. Biezais latviešu debesu dievu saimē iekļauj arī ūsiņu, uzskatot, ka sākotnēji 
gaismas dievs tikai katoliskās kristietības iespaidā saplūdis ar sv. Georga tēlu, kļūstot 
par zirgu patronu.47 Šo pieņēmumu, šķiet, apstiprina arī Latvijas austrumu daļā fiksētās 
kulta vietas (2. att.) un ar šīm vietām saistītais pavasara cikla tradīciju komplekss.48

2. Likteņa lēmējas dievietes. No likteņa lēmējām dievībām pazīstamākā un agrāk 
aprakstītā ir Laima.49 Blakus Laimai P. Einhorns piemin arī Dēklu (Däckla) kā dievieti, 
kas jaundzimušos bērnus vien iešūpo. Arī tautasdziesmu teksti rāda līdzīgu ainu: 
Laima “Latvju dainās” minēta vairākos tūkstošos tekstu, savukārt Dēkla vien vairāk 
par simtu. Tikai trīspadsmit tautasdziesmu tekstos līdzās Laimai un Dēklai minēta arī 
Kārta.50 Vēlāki apraksti51 norāda, ka Dēkla ir tā, kas “mūžu kar”, tātad Kārtas vārda 

46 LD 31939 teksts sākas “Auseklītis zvaigznes skaita”.
47 Biezais H. Gaismas dievs seno latviešu reliģijā. Rīga: Minerva, 1994. Funkciju apraksts 103.–160. lpp., secinā-

jumi 240.–241. lpp.
48 Laime S. Pirmās pieguļas nakts svinēšana un ūsiņa kulta vietas Austrumlatvijā. Letonica, Nr. 18, 2008, 

135.–159. lpp.
49 To 1649. gadā grāmatā “Historia Lettica..” apraksta P. Einhorns, salīdzinot ar Fortuna kā likteņa dievību un 

Iuno Lucina kā dievību, kas palīdz dzemdībās (18. un 27. lpp.).
50 Plašāk par Laimas, Dēklas un Kārtas atribūtu un funkciju raksturojumu tautasdziesmās sk.: Biezais H. Seno 

latviešu galvenās dievības, 91.–130., 243.–274. lpp.; Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 190.–257. lpp.
51 Piem., Jāņa Langija vārdnīca (1685).
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pamatā ir Dēklas veikta darbība, tādēļ varētu pieņemt, ka šis ir tikai Dēklas pievārds. 
Dēkla sastopama gandrīz vien Kurzemē pierakstītos tekstos, tātad varētu būt pastā-
vējusi viena novada iedzīvotāju priekšstatos. Dažādi skaidrots arī Dēklas vārds – no  
etimoloģizējuma par “Dievekla”52 (tātad ‘dieviete’) līdz H. Biezā uzskatam, ka tas aizgūts 
no svētās Teklas.53

Māras funkcijas arī ir paralēlas Laimas funkcijām, taču tās pieminējumu tekstos ir 
mazāk (nepilns tūkstotis “Latvju dainās”) un funkcijas zināmā mērā ierobežotas – ar 
gādību par sievu un meitu veselību, kā arī bērna labklājību, bet tieša likteņa lemšana 
tekstos nav apliecināta. Māra bieži minēta ar epitetu “mīļa”, kas vienlīdz varētu norādīt 
uz īpašu attieksmi pret dievību un nepieciešamību ar citu vārdu aizvietot kādu no lieto-
juma izzudušu apzīmējumu (kā vienzilbīgajam ģermāniskajam aizguvumam “zelts” aiz-
stājot agrāko divzilbīgo šīs reālijas nosaukumu, ritmisko prasību dēļ tika izmantots gluži 

52 Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, Bd. 1, S. 152.
53 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala, 1955, S. 368. 

2. att. Pieguļas akmens Dzelzavas pagastā – ūsiņa kulta vieta. Sanda Laimes foto 2006. gadā
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cits vārds – “auzas”). Māras vārdam 20. gs. pirmajā pusē dažādus etimoloģiskos skaidro-
jumus veidojis Mārtiņš Bruņenieks,54 izvirzot to par galveno senlatviešu dievību. Māru 
kā vienu no galvenajām dievībām apraksta arī tajā pašā laikposmā radītās nacionālās 
reliģijas – dievturības – piekritēji. Īpaša diskusija ir par Māras piederību kristietībai vai 
saistības neesamību ar to.55 Šajā sakarā jāņem vērā, ka vārds nav vienīgais nozīmes un 
izcelsmes raksturotājs, kādēļ arī kristīgās tradīcijas dots vārds var būt saistīts ar nekris-
tīgu tradīciju (kā gadījumā ar Jāni). Vienlaikus “svētā Māra” kā biežākais tēls iepriekš 
minētajos kristīgajos tekstos norāda uz šā vārda dažādajām funkcijām un saistību ar 
kristietību, kas sasaucas ar P. Einhorna 1636. gadā izdotajā “Reformatio Gentis Letticae 
in Ducatu Curlandiae” aprakstīto ticības confusum chaos, ko P. Einhorns saredzēja iz-
paužamies noklausītā zemnieku izteikumā “O maringa darga, o Lopu Matiet baggata”56.

3. Velns. Velns ir komplicēta un daudzslāņaina latviešu mitoloģijas būtne, ku ras 
raksturojumā, laika gaitā dažādu ideoloģiju ietekmē mainoties tēla funkcijām, ietilpinā-
tas krietni atšķirīgas iezīmes. Šī iemesla dēļ Velna tēlā nodalāmi vismaz trīs dažādi slāņi: 

1) Velns – Dieva līdzgaitnieks pasaules radīšanā un iekārtošanā, reljefa un dzīv-
nieku veidošanā;57 šajā folkloras materiāla daļā Velns tēlots spēcīgs, bet ne visai attapīgs, 
tāpēc gan Dievs, gan cilvēki to parasti apmuļķo;

2) Velns – Pērkona vajātais pretinieks, kas ir Vladimira Toporova un Vjačeslava 
Ivanova rekonstruētā indoeiropiešu mitoloģijas pamatmīta galvenais motīvs.58 Šajā 
priekšstatu slānī īpaši spilgti izpaužas Velna piederība htoniskajai jeb pazemes pasau-
lei (tas dzīvo alās, purvos, ūdeņos, zem akmeņiem) un diennakts tumšajai pusei, tas 
mēģina kaitēt cilvēkiem, tomēr tik un tā nav uzskatāms par ļaunuma iemiesojumu. 
Pamatojoties uz Velna nosaukuma cilmes skaidrojumu, ir mēģināts pierādīt, ka Velns ir 
saistīts ar mirušajiem un mirušo pasauli, tomēr šis viedoklis detalizētāk pārbaudāms;59

3) Velns – Dieva antipods, absolūtā ļaunuma iemiesojums. Šis priekšstatu slānis 
radies kristietības iespaidā. Tā kā vārds velns tika iekļauts baznīcas terminoloģijā, Velna 
tēlā tika iepludinātas kristiešu Sātanam raksturīgās pazīmes. Ar laiku šis vārds ieguva 
vispārinošu ļaunos vai pagāniskos garus apzīmējoša termina nozīmi, līdz ar to Velna tēlā 
viegli tika sapludināti ar dažādām zemākās mitoloģijas būtnēm saistītie priekšstati. 

Vērtīgs avots Velna tēla izpētei ir 16.–18. gs. raganu un burvju tiesu prāvu pro-
tokoli, kuros sazīmējami gan pirmskristietiskā Velna vaibsti (piemēram, liecības par 

54 Sk.: Bruņenieks M. Māra-Laimiņa: skats senlatviešu reliģijas attīstības vēsturē. Rīga, 1927 (atsevišķs novilkums 
no “Izglītības Ministrijas Mēnešraksta”, Nr. 11, 12, 1926); Bruņenieks M. Senlatviešu Māra. Rīga, 1938 (atse-
višķs novilkums no “Izglītības Ministrijas Mēnešraksta”, Nr. 7/8, 1938).

55 Sk.: Biezais H. Seno latviešu galvenās dievietes, 216.–242. lpp.; Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 258.–
314. lpp.; Zālīte M. Pilna Māras istabiņa jeb tautasdziesmu Māras meklējumos. Varavīksne 1985. Rīga: Liesma, 
1985, 118.–154. lpp.

56 Citēts no: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre, S. 471.
57 Šie priekšstati visplašāk atspoguļojas kosmogoniskajās un etioloģiskajās teikās, nedaudz arī tautasdziesmās. 

Sk.: Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 8.–31. lpp.
58 Ivanov V., Toporov V. Le mythe indo-européen du dieu de l’orage poursuivant le serpent: reconstruction du 

schéma. Échanges et communications: mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l’occasion de son 60ème anniver-
saire. Ed. J. Pouillon, P. Maranda. The Hague; Paris: Mouton, 1970.

59 Plašāk par šo jautājumu sk.: Biezais H. Vēsture un struktūra baltu un slāvu folkloras un reliģijas pētniecībā. 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 10, 1990, 7.–28. lpp.
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Velna mītnes jeb elles atrašanos dažādos konkrētos purvos un ezeros, kas ir ierastākās 
pirmskristietiskā Velna dzīvesvietas), gan spilgti atspoguļots jaunāko laiku uzslāņojums, 
kur Velns tēlots kā vācu kungs, raganu un burvju vervētājs un skolotājs, ar kuru tiek 
slēgts līgums u.tml. Lai gan Velna tēls bagātīgi atspoguļots visdažādākajos avotos (teju 
visos folkloras žanros, 16.–18. gs. tiesu protokolos, baznīcu vizitāciju protokolos, garīgo 
dziesmu tekstos un sprediķos, toponīmikā utt.), plašāki pētījumi par šo mitoloģisko 
būtni nav veikti.60 

4. Mājas un saimniecības labklājību veicinošie gari. Šī mitoloģisko būtņu grupa ir 
salīdzinoši plaša un daudzveidīga, jo cieši saistīta ar tradicionālajām lauku iedzīvotāju 
nodarbēm – zemkopību un lopkopību. Pēc tiem specifiskajām funkcijām šos garus var 
iedalīt vairākās apakšgrupās:

1) Mājas gari. Atkarībā no reģiona tie saukti dažādos vārdos: Ašgalvis, Bēlis, bogs, 
Cēlis, dieviņš, labais tēvs, maizes tētiņš, mājas kungs, mājas tēvs, vecainis, vecītis, zemes 
dievs u. tml., kristietības ietekmē izmantoti arī tādi nosaukumi kā elks, elku dievs un 
velns. Lai gan liecības par mājas gariem fiksētas visos Latvijas novados, to tradīcija vis-
ilgāk – līdz pat 19. gs. vidum – bija saglabājusies Ziemeļvidzemē. Mājas garu pārziņā 
bija saimniecības – druvu, lopu, cilvēku – labklājība, savukārt saimnieka pienākums 
bija viņus barot. Mājas gari tika baroti vai nu kādā no ēkām (rijā, pirtī, istabaugšā), vai 
parasti pie kāda liela akmens (3. att.), koka, akmeņu kaudzē vai citviet saimniecības ro-
bežās dažādās svētku dienās, novācot ražu vai pagatavojot kādu jaunu, attiecīgajā gadā 
negatavotu ēdienu, no kura gariem ziedoja pirmo kumosu.61 Iespējams, ka atsevišķos 
gadījumos ar mājas garu kultu bijuši saistīti arī būvupuri, par kuriem liecības fiksētas, 
sākot jau vismaz ar agro metālu periodu.62

2) Mājas pavarda un uguns gari. Lai gan ar mājas pavardu un uguni saistīti arī 
mājas gari, latviešu priekšstatos pazīstami vēl īpaši uguns un pavarda aizbildņi – Uguns 
māte, kāsītis, kā arī no katoliskās kristietības aizgūtais Labrencis (sv. Laurentijs). Lai 
neaizdegtos ēkas vai pie pieguļas ugunskura drēbes, šiem gariem noteiktās dienās un 
situācijās ziedoja, ziedojumus iemetot ugunī, kā arī ievēroja citas piesardzības normas.

3) Lopu aizgādņi, no kuriem bija atkarīga lopu labklājība, veselība un ražīgums, 
iedalāmi divās grupās – no katoliskās kristietības aizgūtajos un vietējās cilmes garos. 
Modificējot atsevišķu katoļu svēto kultu, pārņemot tautas tradīcijā to kulta elementus 
un svinamās dienas, kā arī pielāgojot latviešu valodas lietojumam šo svēto vārdus, 
latviešu tradīcijā ieviests cūku aizgādnis Tenis jeb Tanīss (sv. Antonijs), kazu aiz-

60 Vairākos 20./21. gs. mijas pētījumos plašāk analizētas ar Velnu saistītās vietu teikas un toponīmi, mēģinot 
izzināt šo vietu kultūrvēsturisko nozīmi. Sk.: Urtāns J. Velna vārds Latvijas vietās un vietvārdos. Latvijas Vēs-
ture, Nr. 4, 1993, 55.–61. lpp.; Laime S. Velna zārki Latvijā un to mitoloģiskais konteksts. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē, 13. Liepāja: LiePA, 2008, 246.–258. lpp.; Laime S. Svētā pazeme: Latvijas alu folklora. Rīga: 
Zinātne, 2009, 82.–100. lpp.

61 Par mājas garu barošanu sk.: Straubergs K. Upurvietas un upurakmeņi latviešu māju un ģimeņu kultā. Upuris: 
Reliģiju zinātne. Filozofija. Kristīgā prakse: antoloģija. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 
47.–78. lpp.

62 Johansons A. Latviešu būvupuris. Upuris: Reliģiju zinātne. Filozofija. Kristīgā prakse: antoloģija. Rīga: LZA 
Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 91. lpp.
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gādne Bārbala (sv. Barbara), aitu aizgādne Anna (sv. Anna) un teļu aizgādnis Urbāns 
(sv. Urbāns). Saplūstot ar sv. Georgu jeb Juri, zirgu aizbildņa funkcijas izceltas Ūsiņa 
tēlā. Retu reizi kā zirgu aizbildne tautasdziesmās minēta arī Zirgu māte. Populārākā 
govju aizgādne varētu būt bijusi Māršava, kas acīmredzot minēta arī J. Stribinga  
1606. gada dokumentā kā Mošele (Moschel – iespējams, lietota variantā Māršala) un funk-
ciju ziņā ir līdzīga Govju mātei un Piena mātei. P. Einhorns cita starpā izklāsta savu uz-
skatu, ka tā šajā funkcijā saplūdusi ar Māru (ar to gan domājot kristietības svēto jaunavu).

4) Druvu auglības veicinātāji. Dainās un rituālajā praksē dažviet Latvijā līdz pat 
20. gs. vidum plaši atspoguļoti priekšstati par veģetācijas veicinātāju Jumi. Uzskatīja, ka 
daļēji antropomorfizētā dievība vasarā mājo labības laukā, zem akmens u.tml. Rudenī 
labības pļaujas laikā tika veikts Jumja ķeršanas vai dzīšanas rituāls. Uzskatīja, ka Jumis 
patveras pēdējā nenopļautajā labības kūlī vai linu saujā, ko vai nu sasēja mezglā, nolieca 
pie zemes un uzlika virsū akmeni, vai arī nopļāva, izgatavojot no tā saimniecei vainagu. 
Pēc Jumja ķeršanas nereti turpat uz lauka tika noturēts rituālais mielasts.63

63 Plašāk par Jumi un ar to saistītajiem auglības rituāliem sk.: Neulande L. Jumis senlatviešu reliģijā. Rīga: Mi-
nerva, 2001.

3. att. Mājas garu kulta vieta Ērģemes apkaimē 
(Kruse F. Necrolivonica oder Alterthümer 
Liv-, Esth- und Curlands bis zur Einführung 
der Christlichen Religion in den Kaiserlich 
Russischen Ostsee-Gouvernements. Dorpat; 
Leipzig: Leopold Voss, 1842, Tab. 67, 1)
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5) Gari – mantas nesēji ir mājas garu paveids, kas uzlūkojams par sava veida sociālu 
institūtu, ar kura palīdzību kopienā regulēti konflikti, kas saistīti ar atšķirībām dažādu 
saimju mantiskajā stāvoklī. Šajā garu kategorijā ietilpst pūķis, rudzu ruņģis, Gausa māte, 
Alūksnes apkārtnē – ragana, Vijciema apkārtnē – vilce.64 Šie gari bagātina sava saimnieka 
saimniecību, zogot apkārtējiem labību, pienu, sviestu, naudu u.c. labumus. Saimnieku 
pienākums ir mantas nesējus “barot”, t.i., noteiktās vietās un laikos ziedot tiem ēdienu.

5. Dabas dievības un gari. Dabas dievības un gari pēc funkcijām un raksturojuma 
iedalāmi divās grupās: 1) dažādu dabas objektu (mežu, ezeru u.tml.) aizbildņi; 2) dē-
moniski dabas objektu “apdzīvotāji”. Dabas objektu aizbildņi īpaši raksturīgi kopienām, 
kuru saimniekošanas veids cieši saistīts ar medībām, zveju un savvaļas augu vākšanu, t.i., 
ar dabas resursu izmantošanu. Dabas objektu aizbildņu pārziņā ir visi attiecīgā objekta 
resursi, piemēram, Meža māte pārzina kokus un savvaļas dzīvniekus, Ezera māte un Jūras 
māte – zivis.65 Šo resursu izmantošana ar lūgšanu un ziedojumu palīdzību tika saskaņota 
ar attiecīgā dabas objekta pārzini. Latvijā šī tipa dabas gari savu aktualitāti saglabājuši 
lielākoties piejūras zonā, kur liela loma saimniekošanā bija zvejai, savukārt iekšzemes 
folklorā tie fiksēti salīdzinoši reti. Zemkopju priekšstatos dabas objektus apdzīvo lielā-
koties dēmoniskas būtnes, jo šis saimniekošanas veids nav saistīts ar dabas resursu iz-
mantošanu, līdz ar to, piemēram, meži un ūdeņi vairs nav pārtikas ieguves vieta, bet gan 
draudoša un sveša vide. Zemkopjiem pazīstamie dēmoniskie dabas objektu apdzīvotāji 
nereti saistāmi ar cita veida mitoloģiskajām būtnēm – mirušo gariem. Latviešu folklorā 
sastopamas arī dažādu dabas parādību personifikācijas, piemēram, Vēja māte, lauskis.

6. Mirušo gari un viņsaules dievības. Mirušo pasaules būtnes iedalāmas 1) dažāda 
veida mirušo cilvēku garos un 2) patstāvīgās mirušo pasaules dievībās. No pēdējām po-
pulārākā ir Veļu māte (saukta arī par Kapu, Smilšu, Rūšu, Mēra māti) – tautasdziesmās 
visbiežāk minētā no mātēm. Veļu māte ne tikai sagaida mirušos kapsētā, pārved tos uz 
viņsauli šaurās kamanās, taisa tiem vietu vai cisas, dedzina bēdu drēbes, kaltē rotiņas, 
bet arī, klabinoties gar durvīm, vēstī mirstamo stundu, noraisa Laimas šūpuli un pat 
kurina kaļķu cepli un cep medus plāceni, lai pievilinātu jaunas dvēseles. Zemes māte 
savukārt ir kapa atslēgu un mirušā auguma glabātāja.

Mirušo garu iedalījums latviešu priekšstatos ir gana sazarots, tomēr pamatā tās ir  
1) “senču dvēseles” un 2) “nelaimīgās dvēseles”. Šis dalījums ir saistīts ar priekšstatiem 
par labu un nelabu nāvi, jo liela nozīme tika piešķirta tam, kā cilvēks aiziet no šīs saules. 
Ja cilvēks mira “savā nāvē” (dabiski, viegli), “savā laikā” (likteņa dievību noliktā ve cumā), 
“savā vietā” (mājās, starp tuviniekiem), kā arī dzīves laikā nebija daudz grēkojis, viņš 
nokļuva mirušo pasaulē un dzīvajiem pārsvarā bija nekaitīgs. Nozīmīgs rituālā gada 
posms senāk bija senču dvēselēm veltītais sakrālais mielasts zemlikās jeb veļu laikā, 
kura mērķis bija godināt aizgājušos senčus un iegūt to labvēlību, svētību. Senču dvē-
seles, lai gan lielākoties sauktas par veļiem, reģionāli bijušas pazīstamas arī kā dieviņi,  

64 Par auglību veicinātājiem gariem sk.: Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī, 320.–328. lpp.; par pūķi: Luven Y. 
Der Kult der Hausschlange: Eine Studie zur Religionsgeschichte der Letten und Litauer. Köln; Weimar; Wien: 
Böhlau, 2001.

65 Balstoties uz folkloras avotiem, plašāku dabas garu raksturojumu sniegusi J. Kursīte. Sk.: Kursīte J. Latviešu 
folklora mītu spogulī, 329.–340. lpp.
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gariņi, iļģi, ķauķi, ķekatas, leļi, pauri, urguči vai vecīši. Tie tikuši mieloti rijā, klētī, pirtī, 
istabaugšā, reizēm arī pie akmeņiem un kokiem, kapos. Sena saimnieku tradīcija ir 
bijusi veļu laika sākumā mirušos no kapiem (mirušo dzīvesvietas) uz mielastu atvest 
zirga pajūgā, bet pēc tam aizvest atpakaļ.

Par nelaimīgajām savukārt kļuva 1) “nelabā” vai “ne savā” nāvē mirušo cilvēku – 
pašnāvnieku, noslepkavoto, uz nāvi notiesāto, slīkoņu, nelaimes gadījumos bojā gājušo, 
dzemdībās mirušo sieviešu – dvēseles; 2) to cilvēku dvēseles, kas dzīves laikā nav veikuši 
kādu svarīgu pienākumu vai “saņēmuši savu daļu” (piemēram, pirms kristībām vai pirms 
kāzām mirušie), un 3) to cilvēku dvēseles, kas dzīves laikā pārkāpuši kopienā akceptētās 
reliģiskās, sociālās un citas normas (piemēram, lieli grēcinieki, slepkavas, parādnieki, 
burvji). Uzskatīja, ka līdz brīdim, kad būtu pienākusi šo cilvēku noliktā mirstamā stunda 
vai kad tie izgājuši šķīstīšanas procesu,66 šo cilvēku dvēselēm mirušo pasaulē nav statusa, 
tāpēc tās klīst pa zemes virsu un kaitē dzīvajiem. Piemēram, lietuvēns – nekristīta bērna, 
pašnāvnieka, slīkoņa, noslepkavota cilvēka vai burvja dvēsele – pa naktīm nojāj lopus 
un moka cilvēkus. Par vadātājiem kļūst to cilvēku dvēseles, kas attiecīgajā vietā noslep-
kavoti vai izdarījuši pašnāvību. Svētmeitas, kas uzlaiž cilvēkiem slimības un apmaina 
nekristītus bērnus, rodas no nomocīto meiteņu, vecmeitu vai pašnāvnieču dvēselēm, 
savukārt līdzās mūsdienās ierastajai nozīmei par raganām senāk, domājams, sauktas 
arī pirms kāzām mirušo meiteņu, bērnu slepkavu un, iespējams, dzemdībās mirušo sie-
viešu dvēseles, kas cilvēkus maldinājušas, ķircinājušas, žņaugušas vai nokutinājušas līdz 
nāvei.67 Pret šiem gariem tika izmantoti dažādi maģiski aizsardzības līdzekļi. Nelaimī-
gās dvēseles sauktas arī par spokiem, ēniem, māžiem, ķēmiem, baidēkļiem, rēgiem u.tml.

7. Personificētās slimības. Slimību personificēšana saistāma ar vēlmi izskaidrot 
dažādu saslimšanu un epidēmiju cēloņus un izplatīšanos, kā arī mazināt bailes no šīm 
slimībām, piedāvājot veidus, kā no tām izvairīties vai izveseļoties. Populārākā no per-
sonificētajām slimībām ir mēris. Saskaņā ar tautas priekšstatiem tas klīdis vai braucis 
apkārt kā cilvēks, jātnieks, veca sieva, zirņu zaļš vīriņš, parādījies kā putns (mēra putns), 
zirgs, kaķis un sunītis ar zvārguli kaklā, vēlies kā dzīparu kamols, cepure u.tml. Kas mēri 
uzrunāja, spēra tam ar kāju vai kā citādi aizskāra, tie saslima un nomira. Pret mēri varēja 
aizsargāties ar maģiskiem līdzekļiem, piemēram, apvelkot ap sētu mēness aptumsuma 
laikā vērptu pavedienu vai tādu auklu, kas vīta no liniem, kaņepājiem, dažādu zvēru un 
putnu spalvām. P. Einhorns apraksta, kā 1602. un 1625. gada mērī zemnieki upurējuši 
Dievam, lai viņš novērš mēri. Vēl 20. gs. sākuma folkloras pierakstos atrodamas liecības 
par to, kā zemnieki rijā barojuši mēri (t.i., upurējuši tam), lai slimība tos neskartu. Retāk 
personificēts arī drudzis – uzskatīja, ka tas dzīvo mežā vai staigā pa pasauli kā pelēka 
cūka, parādās kā ūdens burbulis, veļas kā dzijas kamols vai arī mežā auro. Kas to aizskar, 
uzrunā vai atsaucas, tam drudzis piemetas un sāk to kratīt. Drudzi var aizdzīt, to piemā-
not, vai arī izārstēt ar dažādu maģisku darbību vai lielākoties tautas medicīnas līdzekļu 
palīdzību. Reizēm personificēts arī kašķis, savukārt vātis sauktas par svētām meitām.

66 Par priekšstatiem, kas, iespējams, saistīti ar nelaimīgo dvēseļu šķīstīšanos pēc nāves, sk.: Laime S. Raganas – 
nakts velētājas. Inkluzīvi. Sast. J. Kursīte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 357.–378. lpp.

67 Sk.: Laime S. Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai. 
Rīga, 2011. Manuskripts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
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8. Fiktīvie gari. Fiktīvie gari ir cieši saistīti ar konkrētu folkloras žanru – fik-
tiem. No stāstītāja skatpunkta fikti ir nepatiesi apgalvojumi vai naratīvi, kas noteiktai 
klausītāju kategorijai (piemēram, bērniem) liekas ticami. Fiktiem piemīt konkrēta 
sociopsiholoģiska funkcija, proti, ar to palīdzību tiek uzturētas noteiktas sociālās, ētis-
kās, uzvedības u.c. normas. Tipiski fikti ir, piemēram, stāstījumi, ko vecāki izmanto, 
lai iebiedētu bērnus ar mērķi atturēt tos no bradāšanas pa labību, iešanas pie upēm, 
dīķiem, akām utt. (Neej pie akas, citādi būzēlis ievilks un noslīcinās!) Šo garu nosau-
kumi 1) var tikt izdomāti (piemēram, upes Juris, mamčuks, barabančiks, bubaks u.tml.),  
2) var rasties no tradīcijas izzūdošu pārdabisko būtņu nosaukumiem (piemēram, velns, 
ragana) vai 3) var tikt aizgūti no citu tautu pārdabisko būtņu tradīcijas (piemēram, 
Latgalē rusovkas, kas aizgūtas no krievu un baltkrievu rusalkām).

Pseidopanteons un tā veidošanās

Līdz 19. gs. sākumam dažādos aprakstos nostabilizējas īpašs latviešu (livoniešu) 
mitoloģijas apraksts, kam nav īpaša sakara ar tautas tradīcijās atrodamo, jo tas veidojies 
uz rakstīto vēstures dokumentu pamata.68 Šim dažādos izdevumos tiražētajam dievību 
katalogam ir sarežģīta vēsture. Tā pamatā ir daži apraksti par prūšu dievībām un kultu, 
kas, iespējams, netiktu pārnesti uz latviešu tradīciju, ja 16. gs. pirmajā pusē Jans Ma-
ļeckis (Joans Malecijs) savā Kēnigsbergas Universitātes rektoram nosūtītajā vēstulē69 
neizteiktu uzskatu par prūšu, lietuviešu un latviešu valodu un paražu līdzību, tā iedi-
binot pārliecību, ka arī pārējās nozarēs, tostarp mitoloģijā, jābūt šādai līdzībai. Tieši 
šāds uzskats pavēra ceļu prūšu mitoloģijas aprakstu pārnešanai uz latviešu tradīciju, kas 
saglabājās vēl 19. gadsimtā līdz plašāku folkloras vākumu izveidei.

Ziņām par prūšu dievībām un rituāliem ir divi galvenie avoti. Pirmkārt, tā ir tā 
sau ktā Sūdavu grāmatiņa,70 kas vienkāršības labad šādi dēvēta vēlākos aprakstos, jo 
pastāvējusi vairāk nekā desmit norakstos71 ar dažādiem nosaukumiem. Pārrakstīšanās 
kļūdu dēļ šajā tekstā laika gaitā izveidojušies dažādi dievību vārdi no viena sākotnējā 
nosaukuma (piemēram, Auskuts–Anšlavis). Teksts satur vispārīgu dievību aprakstu, 
kas arī ir vēlāko tekstu galvenais avots, aprakstu par āža upurēšanas ceremoniju, īpašu 
nodaļu par zemes dievu Puškaiti, kuģinieku dievu Bardoaitu (kas vēlāk pārtop par 

68 Plašāk sk.: Pūtelis A. Historical sources for the study of Latvian mythology. Cosmos, 19. Edinburgh, 2006, 
pp. 63–92; Pūtelis A. Latviešu panteona veidošana un tā avoti. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 1/2, 2006, 46.–59. lpp.

69 V. Manharts sava darba “Letto-Preussische Götterlehre” komentāros norāda, ka šāds apgalvojums atrodams 
Maļecka (1551. un 1563. gadā nodrukātajā) vēstulē Kēnigsbergas Universitātes rektoram Georgam Sabinam 
(Georgius Sabinus), kas bijusi zināma arī Livonijā. Arī 18. gs. autori, piem., Johans Jakobs Harders, visai stingri 
pauž uzskatu, ka visas baltu tautas, “bez šaubām, ir tautas ar vienādu izcelsmi un celmu”, kādēļ tām arī bijusi 
vienota “elkdievības sistēma” (System der Abgötterey).

70 Sākotnēji rokraksta teksts ar dažādiem nosaukumiem, no kuriem pilnīgākais ir “Der vnglaubigen Sudauer 
ihrer Bock Heiligung mit sambt andern Ceremonien so sie tzu brauchen gepflegeth”.

71 Saskaņā ar V. Manharta sniegtajām ziņām darbā “Letto-Preussische Götterlehre”, kur 236.–244. lpp. aprakstīti 
dažādie manuskripti, iespiedumi un to īpatnības. 
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Gardēdi – kārtējo pārrakstīšanās kļūdu rezultātā), aprakstus par precībām un kāzām, 
mirušiem un ikgadējo piemiņas dienu, kā arī vārdotājiem, kas var palīdzēt dažādos 
gadījumos, sākot ar nozagtu mantu meklēšanu. Tekstā vairākkārt pieminēts vecajo vai 
priesteru apzīmējums, ko varētu latviskot kā vuršaits. Vēlākie autori lielā mērā saglabā 
arī šādu nodaļu un aprakstāmo tematu izkārtojumu.

Otrs plaši izmantotais avots ir Romoves svētvietas apraksts. Pirmais to sniedz Dūs-
burgas Pēteris,72 pieminot šādas svētvietas pastāvēšanu un virspriesteri Criwe. Divsimt 
gadu vēlāk daudz plašākas ziņas par šo jau sen zudušo templi sniedz Simons Grūnavs,73 
dodot pilnīgu prūšu tautas izcelsmes aprakstu, saglabājot Dūsburgas Pētera ziņas, bet 
papildus tām detalizēti izklāstot Romovē notikušos rituālus un nosaucot trīs galvenos 
tur pielūgtos dievus (kas lielā mērā atbilst Žorža Dimezila teorijai par indoeiropiešu 
dievību trīsdalījumu zemkopju, valdnieku un militāro vadoņu un priesteru kārtas 
dievībās). Šo dievību vārdi saskan ar “Sūdavu grāmatiņas” sarakstu, iekļautas arī visas 
pārējās pieejamās ziņas. S. Grūnava apraksts par milzīgo svētozolu attāli līdzinās 4. gad-
simta kristiešu vēsturnieka Hermiasa Sozomena aprakstam par imperatora Konstan tīna 
iznīcināto pagānu svētozolu Bizantijā.74

Tā kā vēlākie hronisti un vēsturnieki savos darbos tradicionāli iekļauj Prūsijas un 
Baltijas senvēstures aprakstus, šīs ziņas par seniedzīvotāju rituālu un reliģisko organi-
zāciju tiem ir nepieciešamas un arī vienīgās pieejamās. Tādējādi nedaudzi vai pat viens 
oriģināldokuments, daudzkārtīgi citēts un pārstāstīts, rada uzticamu vispārzināmības 
iespaidu.

Pirmais autors, kas apraksta tieši latviešu tradīcijas, ir jau minētais Pauls Einhorns, 
kas trijos 17. gs. pirmajā pusē publicētos darbos ne tikai, sekojot sava laika zinātniskajai 
tradīcijai, atkārto iepriekšējo avotu ziņas, bet arī uzskaita septiņas dažādas mātes kā 
pagānu dievības, apraksta likteņa dievieti Laimu, tai padoto Dēklu, plaši apraksta veļu 
laiku (Dieva dienas), kā arī piemin Mežadievu, tādējādi apliecinot vārdu “dievs” latviešu 
nekristīgās reliģijas sakarā. P. Einhorns piemin arī mirušo dievību (Velns vai Velis) un 
netieši norāda uz Māru/Māršavu kā lopu dievību. P. Einhorna darbs “Historia Lettica..” 
(1649) varētu būt vairuma vēlāko autoru izmantotais avots.

Vēlāk publicētās vēstures apceres (Kristofs Hartknohs, Augusts Vilhelms Hupels, 
Kristiāns Kelhs) nedod jaunas ziņas, tikai pievieno interpretācijas, kas visbeidzot tiek 
apvienotas Gotharda Frīdriha Stendera gramatikas pielikumā.75 Apmēram 10 lappuses 
garajā pielikuma nodaļā G. F. Stenders apvieno pilnīgi visas ziņas, kādas viņam pie-

72 Peter von Dusburg; ar 1326. gadu datētā “Cronica Terre Prussie”. Rakstos par šo hroniku tās nosaukums vis-
biežāk dots pareizā latīniskajā rakstībā, taču pieejamie publicējumi uzrāda gan atšķirīgo hronikas nosaukuma 
rakstību, gan vienkāršotās ģenitīva galotnes arī tālākajā tekstā.

73 Simon Grunau; starp 1517. un 1521. gadu sarakstītajā “Cronica un beschreibung allerlüstlichenn, nützlichsten 
un waren historien des namkundigenn landes zu Prewssen”.

74 Teksts atrodams grāmatā: Sozomen H. Ecclesiastical History: A History of the Church in Nine Books, from A.D. 
324 to A.D. 440. London: Samuel Bagster and Sons, 1846. Tajā 51. lpp. atrodama nodaļa “Ko Konstantīns 
Lielais lika darīt ar ozolu Mamrē; viņš arī uzbūvēja templi” (What Constantine the Great Effected about the 
Oak in Mamre; He Also Built a Temple).

75 Nodaļa “Lettische Mythologie” grāmatā: Stender G. F. Lettische Grammatik. 2. Aufl. Mitau, 1783, S. 260–271.
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ejamas par latviešu mitoloģiju, gan no dokumentāliem avotiem, gan, domājams, paša 
pieredzes. Tieši šajā darbā novērojams, ka iepriekš lietotais apzīmējums “livonieši” rada 
pārpratumus, jo Stendera uzskaitījumā iekļūst arī nepārprotami vien igauņiem pazīs-
tamas dievības (Jumal). G. F. Stenders, iespaidojoties no Johana Jakoba Hardera darbā 
“Pētījums par seno latviešu dievkalpošanu, zinātni, amatiem, pārvaldības paņēmieniem 
un tikumiem pēc viņu pašu valodas”76 izteiktā apsvēruma, ka īsteni latviskai dievībai 
jābūt ar latviski skaidrojamu vārdu, rada pseidoetimoloģijas visām uzskaitītajām prūšu 
dievībām.

Tieši G. F. Stendera darbs kā vēlākais un plašākais (turklāt veidots jau minētā 
kataloga formā) tiek plaši izmantots līdz nozīmīgu folkloras vākumu publicēšanai un 
pirmajiem nopietnajiem mitoloģijas pētījumiem pēc folkloras materiāla. 

G. F. Stendera apkopojums izmantots nacionālromantisko dzejnieku darbos. Tajā 
minētie dievi bieži atrodami Ausekļa dzejā, kur bez tiem parādās arī Jura Alunāna 
laikrakstā “Mājas Viesis” publicētajos rakstos77 uzskaitītās no Lietuvas vēsturnieka Teo-
dora Narbuta darba78 pārņemtās ne mazāk apšaubāmās lietuviešu dievības. Tādējādi 
tiek izveidots plašs “pseidopanteons”, kura iezīmes atrodamas arī Andreja Pumpura  
“Lāčplēsī” (1888).

No šiem avotiem par vērā ņemamiem var atzīt vien P. Einhorna darbus un to 
G. F. Stendera saraksta daļu, kas varētu būt paša autora savākta.

Secinājumi

Latviešu mitoloģijas pētījumi uzskatāmi parāda vairākas problēmas, ar kādām 
saskaras šī pētniecības nozare kopumā. Pirmā problēma saistās ar to, kas iekļaujams 
apzīmējumā “latviešu” – cik sen izveidojusies šāda etniska vienība, kāds ir dažādu 
elementu īpatsvars tajā, cik nozīmīgas ir citu kultūru ietekmes. Nākamā problēma ir 
avoti – lielākā daļa mitoloģijas pētījumiem izmantojamo avotu ir pastarpināti, netieši, 
ar vēlākas interpretācijas pievienojumu vai šādas interpretācijas iespējām. 

Tāpat kā visos gadījumos saistībā ar tautas tradīcijām, svarīga ir arī žanra problēma: 
latviešu tradīcijas neatbilst antīkās mitoloģijas kanoniem, nelīdzinās arī skandināvu vai 
ķeltu mitoloģijai, tādēļ meklēt tajās identas struktūras nebūtu korekti. Lai arī vispāratzīta 
mīta definīcija arvien nav izveidota, dažādās definīcijas mītu skaidro kā stāstījumu ar 
konkrētu mērķi. Tieši šādu specifisku stāstījumu latviešu tradīcijā tomēr trūkst, lai arī 
kāds būtu šāda trūkuma skaidrojums.

Pieejamās ziņas par latviešu tradīciju norāda uz plašu tādu mitoloģisko parādību 
spektru, kas ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi, – minētas un aprakstītas gan auglības die-
vības, no kuru labvēlības atkarīga zemkopja labklājība, gan dažādas būtnes, kas valda 
pār kaitējošām parādībām – sērgām, slimībām. Lai nodrošinātu vēlamo rezultātu,  
cilvēkam bija jācenšas panākt to visu labvēlību pret sevi, izpildot konkrētus rituālus, 

76 [Harder J. J.] Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten 
der altern Letten aus ihrer Sprache. Gelehrte Beyträge zu den Rigischen Anzeigen, 1764, St. 2, 5, 7, 12..

77 Alunāns J. [Dievi un gari, kādus vecie latvieši citkārt cienījuši]. Mājas Viesis, Nr. 23, 1856 u.c.
78 Narbutt T. Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 1–9. Wilno: A. Marcinowski, 1835–1841.
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kas kopumā veido kultu un balstās kādā vienotā izpratnē par pasaules uzbūvi un norišu 
kārtību tajā. Tomēr vēsturiskos dokumentos vairāk vai mazāk precīzi fiksētas ir tikai 
rituālās norises. Iespējams, gan vienota kulta, gan izstrādātas mitoloģijas pastāvēšanai 
svarīga ir oficiālas, administratīvas struktūras balstītas reliģijas pastāvēšana, kāda vēs-
turisko apstākļu dēļ latviešiem nebija iespējama.

Par autoriem

Sandis Laime (dz. 1982) – folklorists, Dr. philol. LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta pētnieks. 2011. gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis promocijas 
darbu “Raganu tradīcija ziemeļaustrumu Latvijā”. Ap 30 zinātnisko publikāciju 
un monogrāfiju “Svētā pazeme. Latvijas alu folklora” (Rīga, 2009) un “Raganu 
priekšstati Latvijā. Nakts raganas” (Rīga, 2013) autors. Zinātnisko interešu lokā 
ietilpst latviešu tautas ticība, īpaši zemākā mitoloģija, senās latviešu kulta un 
mitoloģiskās vietas, viduslaiku klinšu zīmējumi.

Aldis Pūtelis (dz. 1963) – folklorists, strādā LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūtā kopš 1986. gada (tolaik vēl LZA A. Upīša valodas un literatūras insti-
tūts). Gatavo aizstāvēšanai promocijas darbu “Latviešu mitoloģijas rekonstruk-
cijas problēmas”, kurā apskatīts vēsturisko dokumentu izmantojums latviešu 
mitoloģijas aprakstos līdz 19. gadsimtam ieskaitot. Zinātniskās intereses ietver 
latviešu mitoloģijas jautājumus, arī dievturību kā sistēmu, kas veidota uz šā ma-
teriāla pamata.
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The paper views portrayal of Latvia and Latvians in English sources from the beginning of the 
18th century until today. These are mainly travellers’ writings, memoirs and fiction that address 
Latvia and Latvians as characters. While in the early works the authors focus on the territory, town 
and non-Latvian elite life and Latvians as the local population are often not even mentioned, later 
the depiction of Latvians is often quite knowledgeable and striking, e.g. the tragedies of the 20th 
century. Certain continuity can be seen in characterizing Latvian musical genius, importance of 
women, oppression and hatred against Germans and Russians as well as such character traits as 
indecision, subservience, apathy, but also spontaneous violence. As a charming curiosity one can 
mention obsession and divergence in estimating the height of Latvians. As fiction characters Latvi-
ans are predominantly shown as negative – destructive and dangerous individuals.

Atslēgvārdi: Latvija, latvieši, identitāte, ceļojumi, apspiestība, vardarbība, kultūra, muzikalitāte. 
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Latviešiem skats uz sevi no malas šķiet svarīgs. Tas varbūt vairāk liecina par ne-
drošību nekā pārliecību, ka mēs citiem varam daudz ko sniegt vai būtu ļoti interesanti. 
Identitātes jautājumi aktualizējās, Latvijai zaudējot apspiestību, iestājoties ES, un arī 
tagad – krīzes laikā, kad daudzi aizbrauc. Nacionālā identitāte ir latvietim bezgala dārga 
un svarīga, lai arī ne vienmēr skaidra. Tās iezīmes, īpatnības un vērtības ir jāspēj for-
mulēt.1 Māra Zālīte runā par latviešu streipuļojošu identitāti, nespēju to formulēt, ne-
vēlēšanos uzņemties atbildību.2 Līdzīgās domās ir Vita Matīss, kas uzskata, ka latvietim 

1 Ziedonis I. Patikšana jebkurā gadījumā. Diena, 2003, 3. maijs.
2 Zālīte M. Nelaimīgi savā miesā. Ir, Nr. 26, 2011, 31.–33. lpp. 
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“nav pašam savu vērtību kritēriju” un tā ir vieglāk.3 Lielā mērā to var skaidrot ar senāko 
vēsturi – šeit notiekošo dažādos veidos un ar dažādiem mērķiem ir veidojuši citu tautu 
pārstāvji – to lieliski atklāj, piemēram, Endrū Džeimss Blumbergs4 pētījumā par vācu 
elites viedokļiem zemnieku jautājumā 18. gs. beigās. Savas identitātes iezīmju formu-
lējumi no pašu latviešu puses ir ļoti pretrunīgi, plaši: zems pašnovērtējums, lepnums 
par latvietību, spītība, patmīlība, skaudība, darba mīlestība, nodevība, mierīgums, 
noslēgtība, izvairība, kašķīgums, izturība, dziedāšana, cieņa pret dabu, skopums, kūlas 
dedzināšana, Jāņi, dziesmu svētki, bērzu sulas, sēņošana, rupjmaize, stārķi, baltie ceļi, 
teātra kults, kapu kultūra/svētki.5 Varbūt tāpēc ar interesi ieklausāmies citos.

Aptvert visu, kas ārpus Latvijas rakstīts vai teikts par Latviju un latviešiem, nebūtu 
iespējams pat daudzos sējumos. Šāds skatījums aptvertu vairākas dimensijas: pirmkārt, 
laikā – no pirmajām atsaucēm līdz šodienai; otrkārt, telpā – no daudzu tautu pārstāvju 
skatpunkta – sākot ar lielajiem kaimiņiem un to tiešajām interesēm, mazajiem kaimi-
ņiem ap Baltijas jūru un beidzot ar atsevišķām atsaucēm ļoti attālinātos pasaules stūros, 
kur kāds aizklīdis latvietis vai latviešu grupa radījusi priekšstatu par sevi. Trešo dimen-
siju veidotu avoti – sākot ar ceļojumu aprak stiem, vēstures grāmatām (gan par Baltiju, 
gan Eiropu), pētījumiem par Latviju,6 par nācijas konstruēšanu, atkalizgudrošanu,7 
memuārliteratūru, laikrakstu ziņām,8 mediju informāciju, arī interneta oficiālo un 
neoficiālo informāciju un beidzot ar izdomas augļiem svešzemju daiļliteratūrā, kur 
nereti parādās skaidri latviski tēli. Bez tam dažādos avotos mēdz parādīties šīs pasaules 
vareno izteikumi par latviešiem, piemēram, Ļeņins, Čērčils (sk. tālāk) vai Hitlers, kurš 
sākumā latviešus dēvēja par boļševikiem un kura Baltijas tautu kvalitātes skalā latvieši 
bija pēdējie, turklāt tie bijuši gan cara, gan Staļina bendes darbu veicēji.9 Tiesa, viņš arī 
pamanījās baltiešiem uzgrūst vainu par radikālu rīcību pret žīdiem, sarunā ar horvātu 
maršalu Slavko Kvaterniku 1941. gada 22. jūlijā sakot: “Žīdi ir cilvēces sērga. Tāpēc 
tagad lietuvieši, arī igauņi un latvieši asiņaini tiem atriebjas.”10 Savukārt Aleksandrs 
Solžeņicins “Gulaga arhipelāgā” uzteic lietuviešus un igauņus, bet ne latviešus, kas visas 
nejēdzības iesākuši.

Vēl citu dimensiju veido indivīda un tautas skatījums. Skaidri vispārinājumi un 
pārdomas par latviešiem kā tautu veido ļoti nelielu daļu šai milzīgajā informācijas 
gūzmā. Daudz biežāk latviešus raksturo atsevišķi notikumi, cilvēki un tēli. Atrast vis-

3 Matīss V. Tagad šiki būt stulbam? Ir, Nr. 30, 2010, 27.–31. lpp.
4 Blumbergs A. J. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom: the Baltic German Literary Contribu-

tion in the 1780s and 1790s. New York: Cambria Press, 2008.
5 Veisbergs A. Identitāte kā eksportprece jeb Antiņš pārdošanā. Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulko-

jums: rakstu krājums. Red. A. Veisbergs. Rīga: Valsts valodas komisija, 2004, 14.–35. lpp.
6 Aasland A. (ed.). Latvia: The Impact of the Transformation: the NORBALT Living Conditions Project. Fafo-

report 188. Oslo, 1996; A Brand for the Nation of Latvia. Report by S. Frasher, M. Hall, J. Hildreth, M. Sorgi. 
Oxford: Said Business School, 2003.

7 Lindqvist M. (ed.). Re-inventing the Nation: Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian Na-
tional Identity. Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2003.

8 Krupnikov P. Lettland und die Letten im Spiegel deutscher und deutschbaltischer Publizistik, 1895–1950. 
Hannover: H. von Hirschheydt, 1989.

9 Hitler’s Table Talk, 1941–1944: his Private Conversations. New York City: Enigma Books, 2000, p. 8.
10 Hillgruber A. (Hg.). Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler: Vertrauliche Aufzeichnungen über Unterredun-

gen mit Vertretern des Auslandes 1939–1941. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1969, S. 310.
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pārinājumus, sevišķi mūsdienu literatūrā, ir pagrūti, galu galā dzīvojam individuā lisma 
laikmetā un publiski vispārināti spriedumi par kādu tautu ir ne vien neprecīzi, bet arī 
politnekorekti. Apcerējumi par latviešiem un Latviju var būt arī “ārpusnieka” rakstīti, 
bet iznākuši (tikai) latviski vai arī domāti latviešu mērķauditorijai. Vēl atsevišķu grupu 
veido latviešu emigrantu skats uz pagātni, padomju laiku un tagadni, lai arī šeit ir 
zināmas metodoloģiskas problēmas: vai emigrantu skatījums ir “no ārpuses”, un kurā 
brīdī tas kļūst par skatu no iekšpuses? Tā, piemēram, vai Vairas Vīķes-Freibergas skarbi 
analītiskais raksts “Tādi nu mēs esam, un tur neko nevar darīt”11 bija skats no malas? 
Trimdas literatūra ir visai plaša,12 neliela tās daļa ir tulkota vācu, angļu, zviedru un citās 
valodās, tai raksturīgs uzsvars uz lūzumpunktu – Otrā pasaules kara priekšvakara un 
beigu atainojumu. Par tulkojumu iespaidu uz angliski lasošo auditoriju ir grūti spriest.

Visbeidzot, ir vēl divas visai zinošas Latvijas teritorijas kopienas un to pārstāvji – 
baltvācieši un ebreji, kuru vērtējumā par latviešiem bieži dominē nopietnas pāridarī-
juma izjūtas. Pirmajai rakstītāju grupai ir daudz darbu vācu valodā pēc Pirmā pasaules 
kara, kas lielākoties ļoti negatīvi vērtē latviešus kā tumšus un nepateicīgus buntavniekus 
“piektajā gadā”, kara laikā un neaizmirst “boļševistisko” muižu zemes nacionalizāciju. 
Otrā grupa savukārt pievērsusies holokausta jautājumam un latviešu dalībai tajā.

Lai kaut cik ierobežotu neaptveramo informācijas apjomu, šai visai subjektī vajā 
esejā pievērsīsimies galvenokārt anglofonās pasaules skatījumam (iekļaujot dažus citu 
tautu darbus, kas bijuši labi pazīstami angļu auditorijai tulkojumos) un galvenokārt 
hronoloģiski pietuvinātiem vērtējumiem, nevis pastarpinātiem pārskatiem no des-
mit gažu vai gadsimtu perspektīvas, kas balstās citos avotos. Jāatzīmē, ka daudz lielāks 
informācijas apjoms par latviešiem un Latviju ir pieejams vācu valodā – sākot ar vidus-
laikiem un beidzot ar dažādiem pētījumiem par pagātni šodien.

Galvenokārt aplūkoti ceļojumu apraksti, daiļliteratūra un populārzinātniskā lite-
ratūra, kā arī atmiņu grāmatas. Nevar noliegt, ka šādā tvērienā laikmeta liecības, precīzi 
vērojumi un spriedumi šajā tekstu masā mijas ar neticamiem stāstiem, banālām kliše-
jām, pārrakstītām atziņām un ideoloģiskām un tendenciozām puspatiesībām. Tas kopā 
veido zināmu informācijas kokteili, ko varētu saukt arī par fakciju – faktu un fikcijas 
apvienojumu,13 bet tieši tāda jau arī nosaka cilvēku priekšstatus. Kā interesantu fakcijas 
piemēru varētu minēt antropoloģisku priekšstatu par latvieša augumu – vienos avotos 
minēts, ka latvieši ir mazi, gluži vai rūķi vai punduri, citos latvieši ir gari, pat milzīgi, 
kas nereti vērotājiem nāk kā liels pārsteigums. 

Hronoloģiski stāstījums izkārtots, sākot ar dažām agrīnām norādēm uz šo teritoriju 
un latviešiem (bieži vien kļūdainām un bez latviešu kā etnosa pieminēšanas), tālāk skats 
uz Latviju un latviešiem pirmās neatkarības laikā un tad pēc neatkarības atjaunošanas. 
Pēdējie periodi izdalīti galvenokārt tāpēc, ka, lai arī ierobežoti, šajos vēstures posmos 
latvieši kā pamatnācija tomēr pārvalda šo teritoriju, simbolizē šīs zemes identitāti, nes 
atbildību par šeit notiekošo – problēmām, nelaimēm un panākumiem. Šie periodi arī ir 
tie, kas visbiežāk parādās dažādos darbos, jo ir mezglpunkti tautas vēsturē. 

11 Vīķe-Freiberga V. Tādi nu mēs esam, un tur neko nevar darīt. Laiks, 1994, 19. nov.
12 Nollendorfs V. Trimdas literatūras periodizācija II. Konferences “Trimda, kultūra, nacionālā identitāte” referātu 

krājums. Rīga: Nordik, 2004, 218.–230. lpp.
13 Eco U. Faith in Fakes: Travels in Hyperreality. New York: Vintage Books, 1998.
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Domājot par rakstītā ietekmi uz ārpuslatvijas vidi, uz priekšstatiem par latviešiem 
un Latviju (kas nav šī raksta uzdevums), var mēģināt apjaust dažādu avotu samērīgo 
iespaidu. Mūsdienās plaši lasīta laikraksta vai ziņu aģentūras palaista ziņa var radīt 
daudz lielāku iespaidu masu apziņā nekā rūpīgi izsvērts zinātnisks raksturojums vai  
kvalitatīva grāmata, ko izlasa varbūt pāris simtu vai tūkstošu lasītāju. Tāpēc Atmodas 
no rises un īpaši Baltijas ceļš 1989. gadā, saistot grandiozu mediju interesi, vērtējams 
kā izcils PR panākums, tāpat kā dziesmotā revolūcija kopumā. Savukārt mākslas filma 
“Rīgas suņi” acīmredzot atstās daudz lielāku iespaidu uz Rīgas tēlu pasaulē nekā miljo-
niem vērtā Rīgas reklāmas kampaņa. 

Latvijas un latviešu tēls ir mainīgs. Padomju laikos Latvija PSRS impērijā tika 
uzskatīta par Rietumiem. Kāds tēls tai ir Krievijā tagad – vai žurnālistu uzsvērtais 
represīvais režīms ar maršējošiem leģionāriem? Vai “Jaunā viļņa” jauno krievu dzīres 
ar mūsu “buldozeriem”? Vai latviešiem kā boļševikiem, čekistiem un iespējamiem 
cara slep kavām? Savu artavu šeit ir devusi arī Krievijas propaganda, ko savās grāma-
tās lieliski rāda Juka Rislaki.14 Rietumos Latvija, šķiet, visvairāk asociējās ar naba-
dzības un ekonomikas problēmām un nesaskaņām ar Krieviju, vecākai paaudzei arī 
ar pirms kara atmiņām. Pēdējā laikā baltiešu aktivitātes ir radījušas zināmu interesi 
par to, kas šeit no tika Otrā pasaules kara laikā, parādījušies arī nopietni pētnieciski 
darbi, kas daudz reālāk un precīzāk rāda divu režīmu brutālo cīņu par šīm “asins- 
zemēm”.15 

Kopumā angļu avotos ir daži caurviju motīvi – latviešu muzikalitāte, sieviešu no-
zīme tautas kultūras dzīvē, apspiestība (tā minēta arī pirms Garlība Merķeļa16 slavenā 
darba), bezjūtība, naids pret vāciešiem, starpnacionālās un šķiru/slāņu attiecības.

Nezināma zeme, nezināma tauta

Lai gan latviešu tauta ir sena, ar senu kultūru un noturīgu uzturēšanās vietu pie 
Baltijas jūras, vairumam britu un citu attālinātu tautu latvieši kā nācija ir jauna un pa-
rādās 20. gadsimtā pēc valsts nodibināšanas. Līdz tam šo pasaules stūri parasti raksturo 
kā Baltijas jūras piekrasti, Krievijas nomali, vācu provincēm, tumsonīgu cilšu apvidu, 
aprakstos dominē baltvācu elite.

Tomēr 1831. gadā žurnālā “The Foreign Quarterly Review” parādās anonīms ap-
cerējums – recenzija par latviešu tautasdziesmām Gustava Bergmaņa kopojumā (sk. 
1., 2. att.).17 Autors uzsver, ka latvieši – vienkārša un dzīva tauta – senlaiku dziesmas 
un sakāmvārdus uzskata par svētiem. To saprātīgums/jūtīgums un oriģinalitāte šķiet 
apbrīnojama visiem, kas pētījuši seno valodu, kurā tās izteiktas (61–62).18 Seko īss 

14 Rislaki J. Maldināšana: Latvijas gadījums. Rīga: Jumava, 2008; Rislakki J. The Case for Latvia. Disinformation 
Campaigns against a Small Nation. Amsterdam: Rodopi, 2008.

15 Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.
16 Merkel G. H. Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts, Ein Beytrag zur 

Völker- und Menschenkunde. Leipzig, 1797; Merķelis G. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās. 
Rīga: Zvaigzne, 1999.

17 The Foreign Quarterly Review, vol. 8. London: Treuttel and Würtz, and Richter, 1831, pp. 61–78.
18 Šeit un turpmāk iekavās norādītas lappuses aplūkotajos darbos.
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valodas (šodien mazliet naivs – uzskatot to par slāvu un ģermāņu sajaukumu vai arī 
sasaistot ar ķeltu valodām) un reģiona apraksts. Tālāk doti daudzi dziesmu teksti un to 
tulkojumi. Tos papildina Johana Gotfrīda Herdera citāti par dziesmu uzbūvi un latviešu 
tuvību dabai. Uzsvērts, ka latviešiem piemīt “neatvairāma poētiska tieksme” un pusi 
no valodas veido dzeja. Pat viszemiskākie latvieši labā omā pareģo un kaļ pantiņus. 
“Valodas ģēnijs, tautas ģēnijs ir pastorāls” (74). “Viņiem būtu labi palikt tādiem, kādi tie 
ir, ja vien tie varētu atrast sev brīvības un goda vietu” (74).

Diemžēl tik saturisks un izvērsts latviešu “ģēnija” apraksts ir liels retums. Parasti 
šī pasaules mala pieminēta bez atsaucēm uz vietējo tautu vai tā parādās visai groteskā 
atainojumā. Tā Čārlzs Kingzlijs – mācītājs, profesors, vēsturnieks, daudzu romānu  
autors 19. gs. otrajā pusē sacer romānu “Hereward the Wake”,19 kurā aprakstīta anglo-
sakšu sacelšanās pret Viljama Iekarotāja normāņiem 11. gad simtā. Herevarda aicināti, 
Anglijā ierodas dāņi un citu tautu/cilšu pārstāvji. Tekstā daudzviet pieminēti “mežo-
nīgie vīri no Baltijas krastiem” (338); “mežoņi no Baltijas krastiem” (315); “mežonīgie 
latvieši” (335); “latviešu un igauņu pagāni” (50); “pagāniskie latvieši un somi” (341); 
“latviešu un somu bars, kas kauca un rēja uz viņu” (323): “Ieradusies bija visa Dānijas 
un Īrijas bruņniecība un kopā ar to visi bruņinieki un nebruņinieki no Baltijas jūras 
krastiem – vikingi no Jomsburgas un Arkonas, gotlandieši no Visbijas; un ar tiem viņu 
pagānu meslu maksātāji, vendi, somi, igauņi, kurši (Courlanders), krievi no Novgoro-
das un Holmgardes sirds, latvieši (Letts), kas vēl arvien Rīgenes mežā četrgalvainajam 
Svantovetam upurēja cilvēkus, riebīgi bari, tērpti aitādās un pirmatnējā netīrībā, kurus 
varēja saost no Hanstantonas zemes raga” (315). Viens latvietis, saķēris citu tautieti, 
iemet to liesmās un savā mežoņa mēlē kliedz: “Tu man būsi laba laipa!” (320). 

Lasot šo aprakstu, uzzinām, ka mūsu senči ir emigrējuši no Rīgenes uz Rīgu un ka 
mūsu dievu panteonā iešmaucis visai nesimpātisks viesis, – turpretim angļu lasītājam 
nav iemesla apšaubīt autora šķietamo erudīciju. Herevarda atsauktie ārzemnieki sada-
lāmi divās kategorijās: džentlmeņos un rupučos – ne jau velti Č. Kingzlijs lieto chivalry 
un paša izgudroto neoloģismu unchivalry, lai atšķirtu kristīgās ticības apgaismotos no 
pagānu tumsoņām.20 Jāatceras, protams, ka attēlots ir visai sens laiks, tomēr precīzāka 
informācija par šo reģionu cienīgtēvam bija atrodama arī tālaika un agrākos ceļojumu 
aprakstos. 

Britu ceļošanas un apraksta sasaiste izveidojās jau 16. gs. un ir ļoti noturīga un 
iz kopta.21 Jāatzīst, ka angļu ceļotāju agrīnie apraksti ne vienmēr atbilst tam, ko mēs 
sau cam šai vārdā, – to ievirzi nosaka ceļotāju profesija un intereses. Baltijas reģiona 
ap rakstos bieži ir visai maz informācijas par cilvēku paražām, dzīvesveidu, arhitektūru, 
iz klaidēm. Tie vairāk līdzīgi, mūsdienu terminoloģijā izsakoties, rūpnieciskās spie-
go šanas ziņojumiem, aptverot galvenokārt tādas jomas kā tirdzniecība, pārvaldes un 
muitas sistēma, ostas, aizsardzības būves, armijas izvietojums.

19 Kingsley Ch. Hereward the Wake, “Last of the English.” London: R. Clay, Sons, and Taylor, [1878].
20 Alksnis I. Latvieša tēls 20. gadsimta franču, vācu un angļu literatūrā. Par rūķiem un rupučiem. Identitāte un 

atpazīstamība, valoda un tulkojums: rakstu krājums. Red. A. Veisbergs. Rīga: Valsts valodas komisija, 2004, 
49–56. lpp.

21 The Cambridge Companion to Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
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Varētu minēt Karla Johana Blomberga Livonijas 
aprakstu.22 Grāmatā vēstuļu formā ir visai detalizēts 
Livonijas vēstures apraksts – pilsētas, karaļi un vald-
nieki, reliģijas, armiju kustības Livonijā, ko veido 
Kurzeme, Igaunija, Latvija (autors lieto Lettia un 
Lettland) un Zemgale (15). Minēta Rīga, kas ir visas 
Livonijas galvaspilsēta (17). Vietējie ir ļoti apspiesti 
un dumji – jaunievedumi tiem nekad nav nesuši ko 
labu (132). 

Teritoriālas atsauces uz Rīgu, Kurzemi, Mitavu, 
Zemgali parādās arī Džona Benksa23 grāmatā par 
Pēteri Lielo un Viljama Koksa24 piecsējumu ceļojumu 
aprakstos par Poliju, Krieviju, Zviedriju un Dāniju, 
kur diezgan deta lizēti aprakstīta Baltijas un īpaši 
Rīgas, Daugavas loma tirdzniecībā, novērojumi par 
tirgotāju un politiķu/militāristu paražām šai pasau-
les malā. Vietējie šādos darbos netiek pieminēti. Arī 
Džona Motlija grāmatā par imperatori Katrīnu25 
nedaudz iezīmēta Rīga un Lettia kā ģeogrāfisks jē-
dziens.

Cits ceļotājs – sers Nataniels Viljams Vraksals26 
Rīgai veltījis ne īpaši glaimojošu vērtējumu: “Rīgas 
pilsēta pati ir tiešām nepatīkama: ēkas ir saspiestas, 
tās ieskauj nocietinājumi, kas neļauj neko mainīt 
vai uzlabot. Ēkas ir augstas un ielas ļoti šauras, slikti 
bruģētas un ļoti netīras. Nomales ir tikpat lielas kā 
pati pilsēta, tur dzīvo vietējie krievi: Rīgas pilsētas 
privilēģijas, kas tiek stingri uzturētas, izslēdz viņiem 

jebkādas tirdzniecības iespējas tās mūru iekšienē” (322). Autors raksturo arī Jelgavu 
(335), kas ir vēl nepievilcīgāka, izvērsti apraksta cara, galma, Bīrona intrigas un politiku 
un, kā jau “veikalnieku nācijas” pār stāvim pienākas, iedziļinās tirdzniecības jautājumos. 
Taču Kurzeme tiek raksturota kā “skaista hercogiste” (331), “ziemeļu Sicīlija” (340), 
turklāt ārkārtīgi auglīga (333), vie tām tā atgādina Angliju (334), un, par dabu runājot, 

22 Blomberg K. J. v. (Baron). An Account of Livonia: with a relation of the rise, progress, and decay of the Marian 
Teutonick Order: the several revolutions that have happen’d there to these present times, with the wars of Poland, 
Sweden and Muscovy, contending for that province: a particular account of the dukedoms of Courland, Semi-
gallia, and the province of Pilten: to which is added the author’s journey from Livonia to Holland in 1698 .. sent 
in letters to his friend in London. Printed for Peter Buck, 1701.

23 Bancks J. The History of the Life and Reign of the Czar Peter the Great. London: J. Hodges, 1740.
24 Coxe W. Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark, vol. 3. London: T. Cadell, jun. and W. Davies, 1802.
25 Mottley J. The History of the Life and Reign of the Empress Catharine: containing a short history of the Russian 

Empire, from its first foundation to the time of the death of that princess. London: W. Meadows, 1744.
26 Wraxall N. W. A Tour Round the Baltic thro’ the Northern Countries of Europe, particularly Denmark, Sweden, 

Finland, Russia and Prussia: in a Series of Letters. 4th edition. London: T. Cadell and W. Davies, 1807 (pirmizd. 
1775).

1. att. Žurnāla “ The Foreign Quarterly Review” 
(vol. 8, 1831) vāks
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merkantilais brits pēkšņi izplūst pār steidzošā aizkustinājumā: “Ziemeļeiropā es neesmu 
redzējis maigāku un elegantāku ainavu” (334). Tāpat kā citos aprakstos, vietējā tauta 
netiek pieminēta, iespējams, mi nētie Rīgas krievi iekļauj autoram nezināmos latviešus.

Džons Kuks27 ceļojumu aprakstā detalizēti attēlo Rīgu, ostu, tirdz niecību (595). Rī-
dzinieki raksturoti kā “atklāti un laipni ļaudis un ļoti pieklājīgi pret svešiniekiem” (602). 
Autors arī attēlo tikšanos ar dažādiem cilvēkiem un secina, ka “livoniešu sievietes ir ļoti 
smukas, bet ar tendenci uz resnumu” (603), “neprecētās sievietes tiek pieskatītas, bet 
pēc apprecēšanās ir ļoti vaļīgas un pat neslēpj to” (604).

Sers Džons Kars28 ceļojuma aprakstā Rīgu raksturo kā ievērojamu ar to, ka tajā nav 
it nekā ievērojama (295). Uz koka tilta pār Daugavu viņš pieredz, kā ar pātagu tiek 
noslānīts kāds zemnieks, ievēro garlaicīgo muitas procedūru, arī maize šeit ir netīra, 

27 Cook J. Voyages and Travels through the Russian Empire, Tartary, and Part of the Kingdom of Persia. Edin-
burgh, 1770. 

28 Carr J. A Northern Summer; or, Travels round the Baltic, through Denmark, Sweden, Russia, Prussia, and Part 
of Germany, in the Year 1804. Hartford: Lincoln and Gleason, 1806.

2. att. Fragments no apcerējuma par latviešu tautasdziesmām žurnālā “The Foreign Quarterly 
Review” (vol. 8, 1831) 
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Jelgavas pils ir nolaista, taču lauki starp Rīgu un Jelgavu ir auglīgi un patīkami (296), 
savukārt aiz Jelgavas plešas burvīgs mežs, kurā var satikt vilkus (297).

19. gs. vēstījumi ir visai līdzīgi. Čārlzs Eliots29 ceļojuma aprakstos pievēršas Rīgai 
un Jelgavai, kur viņš pabijis 1830. gadā. Rīga vērtēta kā vācu tirdzniecības pilsēta. Ielas 
ir šauras un netīras, koka tilts gan tiek uzskatīts par garāko pasaulē (242). Krieviski 
Rīgā runā tikai kučieri. Šai Krievijas provincē ir vareni meži un laukos redzami milzīgi 
laukakmeņi. Vietējie (latvieši un igauņi) ir luterāņi, pēc izskata vairāk zviedri nekā 
slāvi, un vietējais dialekts nav saprotams ne krieviem, ne vāciešiem (242). Atšķirībās 
starp igauņiem un latviešiem autors nav iedziļinājies.

Nedaudz plašāks ir Līča Ričija30 ceļojumu apraksts. No Prūsijas iebraucot Jelgavā, 
viņš vēro krievu (! A. V.) ciemus, Jelgavā saduras ar miegainiem un laiskiem krievu 
birokrātiem, vācisko “aristokrātiju” un žīdu blēžiem (18). Rīgu pie Dvinas raksturo 
galvenokārt liela saspiestība, nomalēs ielas ir labākas un plašākas nekā vecpilsētā (24).  
Autors nožēlo krievu slikto stāvokli (29), apraksta kāzu norisi, vietām runā par Kur-
zemes, Līflandes un Igaunijas zemniekiem, to bēdīgo stāvokli, sociālajām slimībām 
(39), taču izsaka cerību, ka pēc piecdesmit gadiem te būs brīva un ziedoša zemnieku 
kārta (39). Autors ievērojis vietējo tautasdziesmu melodiskumu, maigumu un skumīgo 
jaukumu (11). Tomēr tekstā parādās arī latvieši un igauņi (40), turklāt igauņi esot ļoti 
naidīgi pret vāciešiem, kurzemnieki gan samiernieciskāki, un latvieši vēl nav izauguši 
no apātiskās vienaldzības.

Daudz pamatīgāks ir cita Krievzemes apcerētāja apraksts. Johana Georga Kola31 
grāmatā Baltija izdalīta kā “vācu provinces”. Grāmata ir tam laikam ope ratīvs vācu 
izdevuma32 tulkojums, acīmredzot uzskatīts par svarīgu un vajadzīgu; to nereti citē arī 
vēlāki angļu avoti. Pats J. G. Kols (vācietis no Brēmenes) strādājis Kurzemē un ceļojis pa 
Krieviju. Ziema Baltijā ir sešus mēnešus gara, auksta un vētraina, vasara īsa un karsta, 
pavasara gandrīz nav. Viss ir sajaukts – bieži līst un snieg vienlaikus. Da žos gada laikos 
visa zeme ir kā viens purvs (356). Jaukākais ir gaišās vasaras naktis un lat viešu dzie-
dāšana. “Nepārspējami savā plašumā un varenībā ir vietējie priežu un egļu meži”, kas 
pilni mežonīgas radības un kukaiņu (357). Te mājo vilki un “viņu brāļi – lāči” (358). 
Decembris ir vilku mēnesis, kas izpelnās pat latvisku rakstību, lai gan runa šai vietā ir 
par Igauniju (358). 

J. G. Kols raksturo vietējo eliti kā visai laisku un uz izpriecām kāru, bet neticami 
vies mīlīgu. Vietējās izklaides ir medības, jūras peldes, dzintara lasīšana. Skrupulozi tiek 
aprakstīti pat mazi ciemati, izcelta tiek Jelgava un Rīga, kas abas ir mākslinieku pietu-
ras punkti ceļā no Berlīnes uz Pēterburgu – tātad kultūras centri. Rīga noraksturota 
pamatīgi (lai arī ne īpaši atraktīvi) – tilti, ielas, vietējās paražas, svinības, privilēģiju 

29 Elliot Ch., Esq. Letters from the North of Europe or a Journal of Travels. Waldie’s Select Circulating Library, 
vol. 2. Philadelphia: Adam Waldie, 1833.

30 Ritchie L., Esq. A Journey to St. Petersburg and Moscow through Courland and Livonia. London: Longman, 
Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 1836.

31 Kohl J. G. Russia: St. Petersburg, Moscow, Kharkoff, Riga, Odessa, the German Provinces on the Baltic, the 
Steppes, the Crimea, and the Interior of the Empire. London: Chapman and Hall, 1842.

32 Kohl J. G. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen, oder Natur- und Völkerleben in Kur-, Liv- und Estland. 
Dresden und Leipzig: Arnoldische Buchhandlung, 1841.
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sadursmes starp pilsētu un priekšpilsētām. Taču atšķirībā no citiem aprakstiem vese-
las sadaļas veltītas vietējiem latviešiem (lettes) un igauņiem. Abas tautas tiek skaidri 
šķirtas: “Latvieši un igauņi ir divas atšķirīgas tautas, un tās ienīst viena otru ar spīvo 
kaimiņ tautu naidu. Tie nekad nesaprecas un nesajaucas” (342). Latvieši ir maigāki nekā 
lietuvieši un “vārgāki nekā igauņi, pēdējie gan savu enerģiju izpauž kaujoties un strīdo-
ties”. “Latvieši ir labi imitatori” (384).

J. G. Kols novērojis, ka latvieši dažādās muižās ir atšķirīgi – dažā zaglīgi un brutāli, 
citur godīgi un civilizēti (360). (Kā lai neatceras līdzīgu G. Merķeļa novērojumu.) Lai 
gan “latviešus vispārīgi nicina par nevīrišķību un gļēvulību, bet igauņus par nepieklā-
jību un netīrību, kopumā pirmajiem piemīt daudz vairāk patīkamu un mīļu iezīmju, 
un viņus arī visumā piemīlē” (384). Visai rūpīgi aprakstīti latviešu ēdieni, tautastērpi, 
paražas, līgošana, pušķošanās, latviešu pirts kults (378), brīnišķīgie rijas darbi (!! A. V.) 
(362), kuri ir viegli un kuru laikā notiek liela socializēšanās. Autoru tiešām pārsteidz, 
“cik piesaistīti dziesmai un dzejai ir pusmežonīgie latvieši un igauņi” (363). Tomēr no-
vērots, ka latviešiem ir vāji zirgi un govis (364), zemi izslaukumi un, kā jau zemniekiem 
vispār, raksturīgs liels konservatīvisms, ko izsaka “latviešu teiciens – mūsu tēvi tā darīja, 
kāpēc lai mēs darītu citādi” (365).

Raksturojot sabiedrības struktūru, J. G. Kols norāda, ka latvieši un igauņi bijuši 
pilnīgā verdzībā (366), ieslēgti zemnieku kārtā, bet tagad, kad dzimtbūšana/verdzība 
(slavery) atcelta (392), ieplūst citās kārtās un profesijās un pārsteidzoši viegli ģermani-
zējas, atsakās no visa vecā, tradicionālā (393) un kļūst neatšķirami no vāciešiem. Pēc 
pāris paaudzēm latviskās un igauniskās izcelsmes pēdas zūd. Autors paredz, ka latvieši 
kļūs arvien vāciskāki (367) un “ir par vēlu latviešu un igauņu dialektus pārveidot ci-
vilizētās valodās” (367). Šai grāmatā ne tikai labi nošķirti latvieši no igauņiem, bet arī 
uzsvērta latviešu un lietuviešu ģenētiskā saikne. Šo baltu tautu “izcelsme ir mīklaina, 
tie dzīvo savā mazajā ziemeļu stūrītī, atšķiras no kaimiņiem” (371) un valodā pastāv 
līdzība ar Himalaju un Gangas ciltīm. No kurienes un kāpēc viņi šeit atnākuši? (371)

Roberta Sīrza33 Krievijas aprakstā detalizēti aplūkoti impērijas reģioni, arī “vācu 
provinces”, diemžēl kā iedzīvotāji Livonijā minēti vien lietuvieši un igauņi (67). Tiesa 
vēlāk parādās latviešu (lettonian) literatūras biedrība (Latviešu draugu biedrība. – A. V.). 
Autors raksturo Rīgu, lauksaimniecību, mežus, sniedz reģiona vēstures pārstāstu. Pie 
Jelgavas apraksta pieminēti latvieši – “apmēram puse iedzīvotāju pieder pie primitīvās 
letu rases/tautas” (72). Interesanti, ka atšķirībā no citiem autors aplūko arī žīdus, kas 
esot viltīgi un, tirgojot degvīnu, ar dažādiem trikiem galīgi izputinot latviešus un igau-
ņus (77). Autors, pārstāstot baltu izcelsmi, izvērsti citē iepriekš minēto J. G. Kolu.

Atsauces uz latviešiem nereti parādās valodas sakarā, kas 19. gs. saistīja valodnieku 
interesi. Tā īru zinātniskos rakstos34 gudri norādīts, ka “latviešu valoda ir tautas valoda 
Kurzemē un lielākajā Livonijas daļā un attiecas pret lietuviešu valodu kā itāļu pret latīņu 
valodu” (98).

33 Sears R. An Illustrated Description of the Russian Empire. New York: Robert Sears, 1855.
34 Sullivan W. K. On the influence which the physical geography, the animal and vegetable productions, etc., of 

different regions expert upon the languages.. The Atlantis: a register of literature and science, vol. 1. London: 
Longman et al., 1858, pp. 50–128.
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Kuriozi latvieši vai baltvācieši retumis parādās arī laikrakstos, anekdotiskos stāstos, 
piemēram, par Bismarku, kas Frankfurtes viesnīcas restorānā ievērojis pāris dāmu viņu 
aprunājam latviešu valodā, ko Bismarks nav zinājis, taču atpazinis pēc nesena ceļojuma 
uz Kurzemi. Nākamais kanclers licis blakussēdošajam draugam, pēc paša teiktā – ne-
zināmā valodā, sniegt viņam atslēgu. Bismarks iesaucies: “Dohd man to azleck!”... Tas 
atstājis satriecošu iespaidu uz abām baltu dāmām.35 

Divdesmitā gadsimta sākums neienes nopietnas pārmaiņas. Henrijs Nevinsons,36 
pieredzējis un pazīstams britu žurnālists, kas klejo pa pasauli, pabijis impērijas Baltijas 
provincēs 1906. gadā. Iebraucis Rīgā, viņš pieredz carisko teroru un nosoda brutālās 
izsūtīšanas uz Sibīriju, senas kultūras un valodas apspiešanu, pārkrievošanu. Iespējams, 
traģiskākā epizode viņa vērojumā pieminēta, kad autors Jelgavā satiek padzīvojušu 
mācītāju (Augusts Bīlenšteins. – A. V.), kas brīvo laiku pavadījis, vākdams latviešu 
tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdus un leģendas. Zaudējis acugaismu, bet ar sievas un 
mazbērnu palīdzību “viņš nolēma uzrakstīt vēl vienu grāmatu ar nosaukumu “Kāda lai-
mīga dzīve”, kad pēkšņi zemnieki uzbruka viņa pastorātam, nogalēja ķesteri, draudēja 
meitai, nodedzināja bibliotēku, sasita porcelāna traukus, sabradāja klavesīnu un dārzā 
ugunskurā sadedzināja mēbeles, aizkuram izmantojot viņa manuskriptus” (154–155).

Vēl 20. gs. sākumā juceklis ar vietējiem izpaužas gan tautu jaukšanā, gan to izpla-
tības reģionos. Laionela Viljama Laida37 Eiropas ģeogrāfiskā apskatā latvieši iezīmēti, 
protams, Krievijas sastāvā. Autors izšķir Baltijas provinču latvo-lietuviešu (Letto-Lit-
huanians) un somu tautas, abi tipi ir “gaiši, gari, šaursejaini un gargalvaini, bet, kamēr 
pirmie vēl joprojām runā āriešu valodā – visarhaiskākajā Eiropā, pēdējo valoda ir 
radniecīga visprimitīvākajām mongoļu valodām” (419). Šīs tautas ir izjutušas “jūras ci-
vilizējošo ietekmi”, ir nekrieviskas, “lai gan reģiona pārkrievošanai veltītas lielas pūles” 
(420). Autors arī uzsver Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu lielo lomu – pirmā ir Krievijas 
lielākā eksportosta (406).

Mistiskie latvo-lietuvieši parādās arī citos avotos, piemēram, antropoloģiskā Eiro-
pas tautu aprakstā,38 kur tie raksturoti kā vidēja auguma, bet garāki tur, kur nav bijusi 
slāvu ietekme.

Tāpēc nav brīnums, ka arī 20. gs., dodoties uz tālo Baltijas austrumkrastu, “eiro-
pietim” jābūt gatavam uz visu. To labi ilustrē Latvijai juku laikos visai nozīmīga angļa 
Stīvena Talentsa biogrāfiskajā darbā39 stāstītais. Būdams britu komisārs Baltijas pro-
vincēs 1919. gadā un cenšoties iedibināt haotiskajā stāvoklī kārtību un mieru, sakārtot 
latviešu un igauņu robežas (Valkas/Valgas jautājums) (371), S. Talentss garāmejot skar 
arī nepolitiskus jautājumus, nedaudz raksturojot Latvijas dabu, putnus un uzsverot, ka 
daba latviešiem ir ļoti tuva. Taču situāciju kopumā vislabāk raksturo kāds anekdotisks 
stāsts: “Kad Francija ap to pašu laiku nolēma sūtīt militāro misiju uz Latviju, Kara mi-
nistrija ceļojumam no Parīzes uz Liepāju bija paredzējusi izdevumus jēnās. Ierēdnis 
bija uzskatījis, ka Latvija ir kāda Japānas sala” (267). S. Talentss arī pats atzīst, ka neko 

35 The Times, 1867, 6 September.
36 Nevinson H. W. More Changes, more Chances. London: Nisbet & Co., 1925.
37 Lyde L. W. The Continent of Europe. London: Macmillan and Co., 1913.
38 Huxley J. S., Haddon A. C. We Europeans: A Survey of ‘Racial’ Problems. London: Jonathan Cape, 1935.
39 Tallents S. Man and Boy. London: Faber and Faber, 1943.
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par šo pasaules kaktu nav zinājis, – “mana paša neziņa par priekšā stāvošajām valstīm 
bija tāda, ka nedomāju, ka būtu apšaubījis izdevumus jēnās, ja tādus man telegrammā 
nosūtītu Parīze” (267).

Par līdzīgu neziņu liecina arī cita britu Ārlietu ministrijas ierēdņa40 juceklī gās 
domas par Igauniju: “Mēs ļoti maz zinājām par viņu valsti (ko vispārēji kopā ar gabalu 
no Latvijas mēdza saukt par Kurzemi un kas pasaulē bija zināma galvenokārt kā baltu 
baronu mājvieta) un vēl mazāk par viņu īstajiem iedzīvotājiem un vadošajiem vīriem” 
(186).

Šī vispārīgā neskaidrība parādās arī daiļdarbos – franču kriminālromānu autora 
Žorža Simenona pirmajā komisāra Megrē (Maigret) cikla romānā “Pietr-le-Letton”.41 
Darbs tika ātri tulkots angļu valodā un daudzkārt izdots. Pietr nav latvisks vārds, franču  
valodā tas asociējas ar homofonu piètre – nabadzīgs, nožēlojams – vai arī ar pitre – 
ķēms, āksts, un Ž. Simenona latviešu “varoni” raksturo abas šo franču vārdu nozī-
mes.42 (Grāmatas latviešu tulkojumā “Pēteris Latvietis”,43 tāpat arī angļu tulkojumos 
“The Strange Case of Peter the Lett”,44 “The Case of Peter the Lett”,45 “Maigret and the 
Enigmatic Lett”46 šī divdomība ir zudusi.) Pietrs ir pazīstams internacionālas bandas 
vadonis un tiek raksturots kā “ārkārtīgi veikls un bīstams indivīds, nenoteiktas tautības, 
bet ar ziemeļniecisku izcelsmi. Iespējams, ka viņš ir latvietis vai igaunis, tekoši runā 
krieviski, franciski, angliski, vāciski” (15). Otrs Pietrs, smalks kosmopolīts (67), dzīvo 
hotelī “Majestic” un lasa “Revaler Bote”. Megrē viņu ierindo austrumu intelek tuāļu sugā, 
kādu viņš sastapis Latīņu kvartālā Parīzē. “Un ne smakas no slāvu klaidoņa nebija Lat-
vieša personāžā, kurā varēja saskatīt smalku intelektuāli no galvas līdz kājām” (68). Pēc 
ilgas izsekošanas Megrē ir liecinieks metamorfozei – pēc ārprātīgās dzeršanas: “Gribas 
pilnā un inteliģentā Pietra seja izgaisa. Nu virsroku ņēma krievs – klaidonis ar galēji sa-
springtiem nerviem” (101). Mēģinot noskaidrot subjekta izcelsmes vietu, Megrē palīgs 
ar lielām pūlēm kartē sameklē viņa dzimšanas vietu – Pleskavu: “Tas ir Krievijā! Man 
bija jāpameklē kartē. Netālu no Baltijas jūras! Tur ir vairākas mazas valstiņas: Igau-
nija, Latvija, Lietuva… Tad tām apkārt Polija un Krievija. Valstu robežas nesakrīt ar 
robežām starp tautām. Dažviet vēl piedevām ir jūdi, kas izkaisīti pa visurieni, kaut gan 
veido atsevišķu tautu. Pievienojiet vēl komunistus! Uz robežām iet vaļā kaujas! Super-
nacionālistu armijas… Ļaudis iztiek no priežu čiekuriem mežos. Nabagie ir nabagāki 
kā jebkur citur. Viņi mirst no bada un aukstuma. Intelektuāļi aizstāv vācu kultūru, citi 
atkal – slāvu kultūru, vēl citi – savu zemes pleķīti un senos dialektus… Tur ir zemnieki, 
kuru sejas līdzīgas lapu vai kalmiku sejām, tad vēl gaišmatainie milzeņi un, visbeidzot, 
visādi jūdu jaukteņi, kas ēd ķiplokus un kauj lopus citādāk nekā pārējie” (91).

40 Gregory J. D. On the Edge of Diplomacy: Rambles and Reflections, 1902–1928. London: Hutchison & Co., 
1929.

41 Simenon G. Pietr-le-Letton. Paris: Fayard, 1931.
42 Alksne I. Latvieša tēls 20. gadsimta franču, vācu un angļu literatūrā. It kā greizā spogulī. Identitāte un at-

pazīstamība, valoda un tulkojums: rakstu krājums. Red. A. Veisbergs. Rīga: Valsts valodas komisija, 2004, 
36.–48. lpp.

43 Simenons Ž. Pēteris Latvietis; Pitaru ģimene; Manu draugu trīs noziegumi. Rīga: Tapals, 1994.
44 Simenon G. The Strange Case of Peter the Lett. New York: Covici, Friede, 1933.
45 Simenon G. The Case of Peter the Lett. London: Hurst & Blackett, 1933.
46 Simenon G. Maigret and the Enigmatic Lett. Harmondsworth: Penguin, 1963.
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20. gadsimta 20.–30. gadi

Neatkarības karu laikā Latvijas teritorija ir Baltijas reģiona karadarbības centrā,47 
un par to visai plaši raksta laikraksti. Drīz pēc tam neatkarības cīņas raksturo vairāki 
angļu žurnālisti, misiju darbinieki, slēptie angļu spiegi pret Krieviju. 

Ralfs Batlers grāmatā “Jaunā Austrumeiropa”48 jau tūlīt pēc Pirmā pasaules kara 
beigām sniedz visai zinošu ieskatu reģiona jaunajās realitātēs – iepazīstina ar Somiju 
(“ceturto Skandināvu valsti”), Poliju, Ukrainu un arī Baltijas valstīm, kas tikai top. 
Grāmatā ir korekta un detalizēta Baltijas vēsture, lielu uzmanību pievēršot “baltiem” 
(baltvāciešiem) kā reģiona dominantei, to vēsturei, noskaņojumam, attieksmei pret 
Krieviju. Runājot par latviešiem, viņš to kustību vērtē ne tik daudz kā nacionālu, bet 
gan kā agrāru (36) un prognozē, ka nākotnes attīstību noteiks lauki. Autors paredz 
nebeidzamu naidu starp baltvāciešiem un latviešiem, kas iekodēts jau tautasdziesmās, 
redz arī latviešu buržuāzijas un proletariāta dažādas intereses un pretrunas. Atšķirībā 
no igauņiem daļai latviešu, tāpat kā somiem, īpaši kreisi un revolucionāri noskaņo-
tajiem, ir daļēji prokrieviska nosliece, saskatot viņos pretspēku vāciešiem. Autors arī 
uzsver, ka vācu okupācijas vara kara laikā apzinājās latviešu naidu pret baltvāciem un 
centās pēdējiem nedot varu (47).

Latviešus R. Batlers uzskata par “muzikāli ģeniāliem”, kas pēc tautasdziesmu inku-
bācijas perioda pārvarēšanas, kā sakot zinātāji, varētu pasaulei dot izcilus mūziķus 
un komponistus (46). Tiek slavētas dziedāšanas biedrības, kori un muzikālā izglītība. 
Spriežot par reģiona nākotni, pavīd ideja, ka Baltiju kopā varētu saturēt tieši baltvācieši 
(51), bet laikam tam nav lemts būt, un pamatnācijas ņems varu savās rokās. Autoram ir 
arī interesanta doma, ka latviešu pamatnelaime (malady) ir pārlieka latviešu inteliģen-
ces izplešanās (55), industrializēšanās, pilsētnieciskošanās un intereses zaudēšana par 
zemi. Ja tā notiks, sekas būšot sliktas. Autors aicina pēc vācu armijas aiziešanas nebūvēt 
māju no augšas, bet ielikt drošus pamatus – šie pamati ir zeme (55). Grāmata tika aug-
stu vērtēta, izmantota Tautu Savienības veidošanas darbā un 2010. gadā kā interesants 
vēsturisks darbs izdota no jauna.

Diezgan izvērsts latviešu brīvības cīņu apraksts rodams žurnālista Valtera Du-
rantija49 atmiņu skicēs. Autors darbojies gan Latvijā, gan Igaunijā, vēlāk arī Krievijā. 
Latvijā viņš nereti vērojis S. Talentsa darbību un uzskata, ka bez pēdējās latvieši nez vai 
spētu izlīgt dažādo interešu un shēmu pārpilnībā, konfliktos ar igauņiem par Valku/
Valgu, kur “bez Talentsa viņi cits citam pārgrauztu rīkles” (34). Autors arī atgādina, ka 
latvieši ir bijuši burtiski vergu stāvoklī (65), un dzied slavas dziesmu angļu pulkvedim 
Aleksandram (vēlākajam angļu virspavēlniekam Vidusjūras reģionā), kas sarežģītajā 
situācijā pārņem un neitralizē landesvēru.

Rīga tiek raksturota kā “jauka moderna pilsēta, daudz vāciskāka nekā krieviska savā 
izskatā” (38). Seko diezgan reāli bermontiešu zvērību apraksti, Jelgavas pils degšana. 
V. Durantijs apbrīno latviešu karavīrus, raksturo tos kā “ne vienmēr ļoti apķērīgus, bet 

47 Hiden J., Salmon P. The Baltic Nations and Europe. London, New York: Longman, 1991.
48 Butler R. The New Eastern Europe. London: Longsmans, Green and Co., 1919.
49 Duranty W. I Write As I Please. New York: Simon and Schuster, 1935.
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uzticamus kā tērauds un neticami izturīgus”. Pie Jelgavas puse armijas ir bez apaviem 
sala laikā, bet tas to neaptur. “Labi, sīksti zemnieku kareivji, simtprocentīgi uzticami un 
kvēli patriotiski” (40). Savukārt krievus (boļševikus) autors ataino kā trulus tipāžus pat 
nāves priekšā.

Pulkvedis Balodis (Ballod) raksturots kā “sīkstas latviskas viltības un ievērojamas 
stratēģiskas gudrības iemiesojums” un ir “kā krams cīņā ar boļševismu” (43). Šī Baloža 
raksturojuma dēļ pats V. Durantijs iepinies ķezā, kad viņa rakstītais, nepareizi iztulkots, 
nolikts Balodim uz galda (“ar sarkana ķieģeļa seju un atbalstu boļševismam Latvijas 
armijā”). Pārpratums tomēr tiek atrisināts, un autors uzsver, ka latviešu cenzors nekad 
viņa ziņojumus nav aizskāris.

Līdzīgu situāciju frontes otrā pusē atstāsta britu spiegs Roberts Lokarts,50 kas dar-
bojas Maskavā un saskaras ar sarkanajiem strēlniekiem. Viņš konsekventi sauc latviešus 
par padomju valdības vai “jaunā sarkanā Napoleona pretoriāņu gvardi”, kas izskatās 
“drūmi spītīgi (dour), bet ir ļoti disciplinēti” (148). Taču pats strēlnieku vadonis Bēr-
ziņš viņam paskaidro, ka latvieši nevar mūžīgi karot sarkano vietā un viņu vienīgais 
mērķis ir atgriezties savā valstī (191). Tā kā Vācija ir sakauta un sabiedrotajiem būs 
pēdējais vārds Latvijas liktenī, viņi netaisās karot ar sabiedrotajiem. Jau sarkano apcie-
tinājumā esot, R. Lokarts raksturo latviešus kā labākos apsargus. “To vairums nicina 
krievus, kurus uzskata par mazvērtīgākiem. Kāds latvietis stāstīja, ka, ja Krievija būtu 
iesēdinājusi ierakumos miljonu nekrievu, tā noteikti būtu uzvarējusi karā. Katru reizi, 
viņš teica, kad latvieši uzbruka, krievi viņus iegāza neatbalstot. Viņš arī nicināja krievu 
armijas netīrību un slinkumu” (201).

Kad jaunās valstis izveidojušās, tās tiek no britu pētniekiem visai detalizēti ap-
rak stītas. Laikrakstos un populārzinātniskajā literatūrā zināmu interesi un haosu 
rada vietvārdu nomaiņa no vāciskajiem un krieviskajiem toponīmiem uz latviskajiem 
(Dvinsk, Libau, Windau, Wenden, Jacobstadt), kā arī personvārdu rakstības stabilizācija 
(Ulmain, Ullmanis, Ulmann, Ulmanis).51 

Grāmata “Baltijas un Kaukāza valstis” Džona Bukana redakcijā52 pievēršas četrām 
jaunajām ziemeļu valstīm bijušajā lielvaru kontrolētajā reģionā. Latvijas apraksts sākas 
ar ne visai pievilcīgu ģeogrāfisko raksturojumu – “tās klimatu grūti saukt par jauku”. 
“Kurzemes laikam ir ļauna slava pat drūmajā Austrumprūsijas provincē [..] vasaras ir 
tik karstas, ka nakts ir labākais laiks ražas novākšanai, rudens ir nomācošs un lietains” 
(76). Latvija tiek skatīta kopā ar Igauniju, Lietuva – atsevišķi.

Pievēršoties latviešiem kā tautai, uzzinām, ka “gan igauņi, gan latvieši ir mazāki 
augumā nekā krievi, zviedri vai vācieši; sīksti, zilacaini laucinieki, taču šeit līdzība 
arī beidzas. Platā igauņu sejā ir slīpas acis, zema piere, augsti vaigu kauli un izbīdīts 
apakš žoklis, un viņa valoda, tāpat kā izskats, nav eiropeiska. Latvietis ir eiropietis, 
bieži skotu tipa. Latvietis dod priekšroku savrupai dzīvošanai, igaunis dzīvo ciematā. 

50 Lockhart R. H. B. British Agent. New York and London: G. P. Putnam’s sons, 1933.
51 Veisbergs A. Latvian proper names in English sources (a historical and synchronic glimpse). Humanities and 

Social Sciences. Latvia: Literary and Linguistic Studies, no. 1 (47), 2006, pp. 36–55; Veisbergs A. Latviešu īpaš-
vārdu atveide angļu valodā – prakse un tendences. Linguistica Lettica, 15. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 
2006, 158.–178. lpp.

52 The Baltic and Caucasian States. Ed. by J. Buchan. London: Hodder and Stoughton, 1923.
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Igaunis ir caur apspiestības gadsimtiem saglabājis bagātu folkloru [..]. Taču viņa 
domām nav tā smal kuma, plašuma kā latvietim, un igauņi vēl nav parādījuši litera-
tūrā vai komercijā tādu radošumu (kā latvieši)” (78). Aprakstot latviešu un vāciešu 
elites attiecības, cara varu un citas vēstures fineses, autors secina, ka “neremdinā-
mais naids pret vāciešiem nav radījis mīlestību pret Krieviju” (98). Par 1905. gada 
revolūciju teikts, ka “latviešu zemnieki (zemes īpašnieki) turējās nostāk un nemier-
nieki tos parasti neaiztika. Vāciešus – gan baronus, gan mācītājus aplaupīja un bieži  
nogalēja” (98). 

Grāmatā visai detalizēti atainota gan Pirmā pasaules kara norise, gan neatkarības 
cīņas, arī britu iejaukšanās. Norādīts, ka “briti zināja latviešus tikai sakarā ar diviem 
pār steidzošiem noziegumiem Londonā,53 igauņus – gandrīz vispār nemaz” (109). 

Autors secina, ka “latvieši, kurus draudzīgs vācietis 1840. gadā aprakstīja kā pos-
tošus, pretīgus, bailīgus, aizdomīgus un blēdīgus, ir pilnībā pierādījuši viņa minējumu, 
ka, iegūstot neatkarību, viņu nomāktā/apspiestā daba un dusošais saprāts varētu radīt 
izcilus rezultātus. Līdzīgi letarģiskākajiem igauņiem, tie ir izveidojuši solīdu un veik-
smīgu zemnieku kārtu. Komercijā un rakstniecības laukā latvietis ir pierādījis sevi kā 
ļoti talantīgu” (128). Autors arī norāda uz retu Baltijas agrīnās kolonizācijas īpatnību – 
“iekarotāji izvēlējās apgūt vietējos dialektus, nevis mācīja tiem vācu valodu” (81), kas 
galu galā saglabāja to nacionālo apziņu.

Vēl kāds pārejas gadu liecinieks Herberts Grants-Vatsons54 atmiņu grāmatā ar laika 
atstarpi aplūko savu darbību britu misijā Liepājā 1919. gadā. Pieskaroties latviešu tautas 
vēsturei, viņš uzsver, ka latviešu ārlietas sarežģīja viņu dziļais naids pret baltu baro-
niem, īpašumiem, privilēģijām (28). Viņš mēģinājis pārliecināt Ulmani iekļaut savā 
valdībā kādus baltvāciešus (51), bet naids bijis pārāk liels. Autors raksturo Rīgu kā senu 
un skaistu, tā rada solīdas labklājības iespaidu ar savu izsmalcināto un harmonisko 
arhitektūru (48–49). Viņš novērojis strauju dzīves uzplaukumu pēc vācu un krievu pa-
dzīšanas (vēl pirms Bermonta. – A. V.), kad ielās atveras kafejnīcas un antikvariātos no-
pērkamas jaukas lietas. Retrospektīvi skatoties, Latvijas uzplaukums starpkaru periodā 
ir bijis labs, taču tad visas trīs valstis noslaucītas, un Latvijas jaunais premjers, vietējās 
kompartijas loceklis, Kirhenšteins (2 kļūdas. – A. V.) un valdība nāk no nezināmiem 
prastiem ļautiņiem, kas ir lelles padomju rokās (62).

Nedaudz Latvija iezīmēta arī Artura Rensoma grāmatās: pirmajā – “Racundra’s First 
Cruise”55 aprakstīts autora ceļojums no Rīgas uz Helsinkiem ar pozitīviem momentiem, 
piemēram, Rīgas muitā. Otrajā grāmatā “Racundra’s Third Cruise”56 (pirmpublicējums 

53 Runa šeit ir par latviešu revolucionāru – laupītāju brutālu sadursmi ar britu policiju Londonā 1910. gadā, 
t.s. Sidnejas ielas aplenkumu, kas kļuva par leģendu. Tika nogalināti vairāki policisti (kas tolaik ieročus 
nenēsāja). Notikumā bija iesaistīts arī iekšlietu ministrs Čērčils, un tas ieguva plašu rezonansi. Šai sakarā 
jāatzīmē, ka simt gadus vecie latviešu marksistu kaujinieku nedarbi joprojām ir angļu sabiedrības atmiņā – ne 
velti 2011. gada Londonas vasaras grautiņu laikā BBC sākumā ziņoja par “latviešu anarhistiem” – pie mums 
nedzirdētu parādību.

54 Grant-Watson H. A. An Account of a Mission to the Baltic States in the Year 1919 with a Record of Subsequent 
Events. London: Waverley Press, 1957.

55 Ransome A. Racundra’s First Cruise. London: Allen, 1923.
56 Ransome A. Racundra’s Third Cruise. Motorbooks Intl., 2002.
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2002) aprakstīts brauciens ar jahtu pa Lielupi (upe Aa) 1924. gadā no Rīgas līdz Jelga-
vai ar sievu Jevgeņiju, bijušo Trocka sekretāri. A. Rensoms (joprojām populārs angļu 
jauniešu romānu autors un mīklaina vēsturiska persona) bija žurnālists un korespon-
dents Krievijā (kopš 1918. gada arī britu slepenā dienesta aģents, iespējams, krievu 
dubultaģents) ar visai tuvām attiecībām ar Trocki, Ļeņinu, Radeku un citiem boļševiku 
līderiem. 

Plaši lasītajā amerikāņu žurnālā “The National Geographic Magazine” 1924. gadā 
publicēts ilustrēts Meinarda Ouena Viljamsa raksts “Latvija, latviešu mājas”.57 Kā jau 
ilustrētā žurnālā var gaidīt, Latvijas tēlojums ir nedaudz fragmentārs, subjektīvs un 
epifānisks. Autors apraksta vēsturi, ekonomiskās un politiskās aktualitātes, viņam ir 
pozitīvs skats uz kokapstrādi. Lai gan ekonomika un tirdzniecība vēl ir panīkusi, Rīgā 
joprojām valda zināma greznība. Autors saskata zināmas pretrunas – Rīga ir mājīga 
pilsēta bez individuālām mājām, zaļa pilsēta bez piemājas zālājiem, tajā dzīvo modīgas 
sievietes zīda zeķēs, bet ielās ir arī daudz druknu laucinieču. 1924. gada Latvija, īpaši 
Rīga, ir stabila, cilvēki priecājas par dzīvi, visu prātus ir pārņēmusi loto spēle, tā līdz 
vēlai naktij pulcē simtus pilsētas smalkākajās zālēs un tiek uzskatīta par izglītojošu no-
darbi (417–418). Nakts dzīve Rīgā sākas vēlu un kulmināciju sasniedz ilgi pēc pusnakts. 
Latvijā ir opera, kur biļetes maksā vien 4–8 centus (423–424). Rīgā ir daudz dārzeņu 
tirgu un tirdziņu ar izcilas kvalitātes pārtiku (418–419). Turpat blakus ir arī daudz 
krāmu tirgu jeb uteņu, kur notiek aktīva antīku un dīvainu lietotu mantu apmaiņa un 
tirdzniecība (423).

1938. gadā žurnāls atkal pievēršas Latvijai. Pārlidojumus starp Baltijas valstīm veic 
Duglass Čandlers.58 Viņa visai virspusīgā un ātrā skatījumā Rīga ir kļuvusi par dzīvīgu, 
modernu metropoli ar savu Volstrītu – Vaļņu ielu. “Hotel de Rome” pagrabiņā pulcējas 
diplomāti un darījumu cilvēki. Pie Nacionālās operas ir burvīgs ziedošs parks. Rīgas 
baleta trupa ir labākā Eiropā. Satiksme ir stingri regulēta, pilsēta ir tīra, trilingvāla – 
latviešu, vācu, angļu, kas ir obligāta. Tiek raksturota arī Jūrmala ar nepārspējamo plud-
mali, nūdisma tradīcijām, Ķemeru sanatoriju. Lasītājs tiek iepazīstināts arī ar Liepāju 
un tās ostu.

1926. gadā iznāk pazīstamā britu pasaules apceļotāja un žurnālista Ouena Ratera 
apjomīga grāmata “Jaunās Baltijas valstis”,59 kurā autors apraksta ceļojumu pa tām. 
Katrai valstij atvēlēta apmēram trešdaļa grāmatas kopapjoma un tiek sniegtas gan vēs-
turiskas atsauces, gan pārspriests redzētais. O. Raters ticies arī ar valdības locekļiem 
un citiem valsts nākotnes veidotājiem. Rīgā viņš ierodas no Lietuvas un ir sajūsmā 
par tās “cēlumu” (100), parkiem, plašajām ielām, arhitektūras mantojumu – “Eiropā 
ir maz tik interesantu pilsētu” (102), ko latvieši paši, šķiet, nespēj pat novērtēt. Ielas ir 
tīras, naktī gan patumšas, neuzmācas prostitūtas. No negatīvajām pusēm autoru traucē 
ierēdņu piekasīgums, pie kā vietējie liekas ir pieraduši – “latvieši ir mantojuši krievu  

57 Williams M. O. Latvia, home of the Letts. The National Geographic Magazine, vol. 46, 1924, October, pp. 401–
443. 

58 Chandler D. Flying around the Baltic. The National Geographic Magazine, vol. 73, 1938, June, pp. 767–806.
59 Rutter O. The New Baltic States and their Future: an account of Lithuania, Latvia and Estonia. Boston; New 

York: Houghton Mifflin Company, 1926.
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birokrātisko sistēmu un to pat izsmalcinājuši” (113). Šai sakarā arī ir vienīgais ne gatīvais 
latvieša tēls – kāds pārcentīgs latviešu policists, kam no likuma viedokļa beigās tomēr 
izrādās taisnība. Kopumā latvieši ir bijuši patīkami, Kurzemes pusē progresīvāki nekā 
austrumu daļā. O. Raters atzīmē mazliet provinciālu sajūsmu par visu latvisko, kas gan 
esot saprotama. Lasītājam tiek sniegts visai izvērsts Latvijas vēstures pārstāsts ar visām 
traģēdijām. Atzīstot zemes reformas vajadzību un veiksmi, arī pagātnes verdzības gad-
simtu netaisnību, autors gan norāda, ka vecajiem īpašniekiem varbūt tomēr vajadzēja 
sniegt kādu, kaut simbolisku, kompensāciju. Baltijas valstis ir patiesas demokrātijas, 
tajās vairs nav aristokrātijas, bet vēl nav arī plutokrātijas (171), viņš pats bez lielām 
ceremonijām tiek uz sarunu ar prezidentu Čaksti. Grāmatas nobeigumā Bal tijas valstu 
progress tiek vērtēts kā patiess brīnums, bet norādīts uz iespējamiem nākotnes drau-
diem no Vācijas un Krievijas. Autors aicina Lielbritāniju ieguldīt naudu Baltijas valstīs 
un rūpēties par to starptautisko aizsardzību. Šo grāmatu viņš vērtē kā savu pieticīgo 
ieguldījumu ceļā uz šo mērķi.

1931. gadā sērijā “Ieskats daudzās zemēs” (“Peep into Many Lands”) iznāk Hībes 
Spaulas grāmata “Baltijas valstis”,60 kur vairākās nodaļās aplūkota Latvijas vēsture, zem-
nieku dzīve, zemnieku sēta, paražas, Jāņi, tautasdziesmas un tautastērpi un tāda vietējo 
dīvainība kā latviešu svinamās vārdadienas. Par latviešu pārtiku teikts, ka nabadzīgākie 
zemnieki iztiek ar kartupeļiem, pienu un rupjmaizi, lielākās saimniecībās ēdienkarte 
ir daudz plašāka. Valsts tiek raksturota kā galvenokārt lauksaimnieciska un kokrūp-
nieciska. Autore apraksta Brāļu kapus, to tēlus, ko vērtē kā vienus no skaistākajiem 
ansambļiem pasaulē. Lai gan valsts ir maza, Latvija tomēr ir lielāka par Holandi un 
Beļģiju kopā. Dziļāks ieskats latviešos gan šeit nav atrodams.

Mīklainie latvieši un Latvija parādās arī starpkaru perioda daiļdarbos. Ne-
skaidra Baltijas valsts atspoguļota populārā angļu rakstnieka Entonija Pauela romānā 
“Venusberg”,61 kas sarakstīts 1932. gadā. Mistiskā Baltijas mazvalsts pilsēta ir līdzīga 
Tallinai (jūras krastā, ar augšpilsētu, krievu katedrāli, bet ir upe, kas dala pil sētu). 
Autors pats memuāros raksta, ka, apvienojot Tallinas Hanzas raksturu ar Helsinku 
modernitāti (šajās pilsētās viņš pabijis), iznākusi Rīga, ko viņš nemaz nav apmeklējis.62 
Romāna varonis – angļu žurnālists dzīvo visai noslēgtā vidē – tiekas ar izbijušās im-
pērijas aristokrātiem, diplomātiem, gaisotnē ir nezūdošs un klātesošs boļševisma rēgs, 
vardarbības un politisku slepkavību drauds. Vietējo rosīšanās, lai arī aprakstīta, nav 
daudz komentēta. 

Izdomāts latvietis parādās slavenā 1927. gadā publicētā sera Artura Konana Doila 
stāstā “Dezintegrācijas mašīna”,63 savā ziņā ievadot izdomāto neģēlīgo latviešu tēlu ga-
leriju. Latviešu džentlmenis Teodors Nemors (Theodore Nemor), kas dzīvo Hempstedā, 
izgudrojis dezintegrācijas mašīnu, ar ko var “pulverizēt” jebkuru lietu (to var arī savākt 
atpakaļ pirmstāvoklī), un gatavs potenciālo masu iznīcināšanas ieroci pārdot jebkurai 
valdībai, kas gatava labi samaksāt. Apciemojot latvieti, kas iz gudrojumu tikko pārde-

60 Spaull H. The Baltic States. London: A&C. Black, 1931.
61 Powell A. Venusberg. Harmondsworth et al.: Penguin Books, 1984.
62 To Keep the Ball Rolling: the Memoirs of Anthony Powell. Chicago: University of Chicago Press, 2001, p. 94.
63 Conan Doyle A. The Professor Challenger Stories. London: John Murray, 1952.
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vis boļševikiem, stāstniekam kopā ar profesoru Čalindžeru tiek demonstrētas aparāta 
iespējas, abus gan atomizējot, gan savācot kopā. ņemot vērā izgudrojuma bīstamību, 
Čalindžers zemnieciski viltīgi aizraida nebūtībā pašu izgudrotāju. Latvietim ir viltīgas 
kaķa dzeltenas acis (532). Viņš ir īss, resns, nedaudz deformēts cilvēks. Viņa lielā, mīkstā 
seja ir kā līdz galam neizvārīts ķiļķens. Taču no smilškrāsas uzacīm uz augšu piere ir 
neredzēti iespaidīga. Tādējādi Teodora izskatā ir gan ļauna, zemiska sazvērnieka, gan 
liela domātāja un filozofa elementi (533). Viņš runā samtainā balsī ar tikko jaušamu 
ārzemnieka akcentu, lepojas ar izgudrojumu un noslēgto darījumu, kas mainīs spēka 
līdzsvaru pasaulē – jo tas, kam piederēs ierīce, kontrolēs pasauli.

Starpkaru periodā Rīga ir Rietumu spiegošanas/noklausīšanās centrs (listening 
post), te pabijuši vēlāk slaveni diplomāti un spiegi, piemēram, amerikāņu politiķis 
un PSRS eksperts Džordžs Kenans.64 Viņš Rīgā uzturējies divas reizes starp 1929. un 
1933. gadu, mācoties krievu valodu un gatavojoties karjerai PSRS. Viņa raksturojumā 
Rīga lepojusies ar “daudzkrāsainu un ļoti kosmopolītisku kultūras dzīvi” (29) – latviešu, 
krievu, vācu, ebreju valodā, arī reliģisko dažādību. Atšķirībā no Tallinas te ir daudz 
ārzemnieku, aktīva nakts dzīve. Rīga bijusi faktiski “vienīgā vieta, kur vēl varēja dzīvot 
kā cara laika Krievijā” (30). Otrajā uzturēšanās posmā, kad Dž. Kenans ir precējies, 
Rīgas romantika nedaudz pabāl. Dž. Kenanam esot plašas piezīmes par šo periodu, 
taču, lai negarlaikotu lasītāju, viņš sniedz tikai vienu izteiksmīgu aprakstu braucienam 
uz Liepāju. Tas notiek rudens lietū un miglā, Liepāja ir tukša, nemīlīga un rēgaina,  
autors saskata bijušās poļu un vācu ietekmes (43–47) un prāto, vai šī ostas pilsēta kād-
reiz atdzīvosies.

Rīgā pabijis arī slavenais angļu rakstnieks Greiems Grīns65 – arī kā angļu slepenā 
dienesta aģents. Viņš Rīgu raksturo izsmalcināti ekspresīvi: “Šai vietai raksturīgs kas 
pagājis parīzisks, šokējošs, vecmodīgs… tāda kā aristokrātiska Braitona, uz kuru no 
hercogienes gultas mēdz aizšmaukt ar kādu no teātra, ko raksturotu puķes un rozā 
lentītes, šokolāde un šampanietis kurpītē, melnas zīda zeķes un korsetes. Desmitos 
vakarā Rīgas gaismas tika izslēgtas, pustumšajos publiskajos dārzos no slēptām vieti-
ņām skanēja čuksti un smiekliņi, satraucoši čabēja krūmi. Bija sajūta, ka visa pilsēta 
bija iegrimusi izlaidībā. Tas fascinēja, tas brīnišķīgi uzkurināja vēsturisko iztēli, bet tas 
nekādā ziņā nebija kas jauns, mīļš vai laimīgs” (108). Vai no šī divdomīgā teksta nāk 
Rīgas kā ziemeļu Parīzes slava? 

G. Grīnam Rīga dvesmo pēc pagātnes, pēc Annas Kareņinas, pat Rīgas staigules 
šķiet kā no senseniem hercogu laikiem nākušas. Līdzīgas izjūtas viņā rada Tallina. Kon-
trastam noder kāda igauņu zemnieku meitene, ko G. Grīns satiek vilcienā, kas uz Rīgas 
pelēkajām torņu smailēm noraugās ar nicinājumu, runā gan vāciski, gan angliski un pat 
nepiepūlas flirtēt (107).

Latvija pieminēta arī Vinstona Čērčila daudzsējumu Otrā pasaules kara aprak-
stos.66 Baltijas valstis raksturotas kā “stingri antikomunistiskas”, taču nobažījušās par 

64 Kennan G. F. Memoirs: 1925–1950. Boston; Toronto: Little, Brown and Company, 1972.
65 Greene G. Journey without Maps. New York: The Viking Press, 1936.
66 Churchill W. The Second World War, vol. 1. The Gathering Storm. Mariner Books, 1986 (pirmpublic.  

1948).
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neitralitātes saglabāšanas iespējām sava ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ. Rīga kļuvusi “par no-
klausīšanās punktu par jaunumiem Krievijā un starptautisku antiboļševisma satikšanās 
vietu” (436).

Šo sadaļu noslēgsim ar nelielu atsauci uz Džona Gibonsa grāmatu,67 kur autors 
attēlo savu ceļojumu pa Baltijas valstīm, Poliju un Somiju. Autors norāda, ka pastāv 
pārliecība, ka Latvijas iedzīvotāji ir rūķi/punduri (175), bet vietējie vīrieši un sievietes 
esot neparasti laba cilvēku suga, ārkārtīgi stalti un izskatīgi. Rakstītājs vēro Rīgas jaunās 
sievietes, un secinājumi ir līdzīgi kā G. Grīnam: “Neesmu, protams, gatavs ap zvērēt, ka 
tās visas būtu pielīdzināmas Svētajai Ursulai. Tai pašā laikā tās neizskatījās kā profesio-
nālas prostitūtas. Mans personīgais iespaids bija tāds, ka Rīgas jaunās lēdijas atgādināja 
Anrī Miržē (1822–1861) laika Parīzes pārdevējas. Man šķiet, tās būtu gatavas saņemt 
visus iespējamos atspirdzinājumus, izbaudīt visas dejas un mūziku un citus vispārējos 
priekus un jautrību. Viņu tikumība bija viņu pašu rūpes. Taču neuztvēru viņas kā pro-
fesionāli amorālas” (189–190). Autors norāda, ka aukstajā ziemā, sasildoties krogos, 
lielos apjomos patērējot lētu alkoholu, briti var sagraut savas valsts reputāciju (šķiet, 
nemirstošs motīvs. – A. V.).

Kopumā, iespējams, vislabāk politisko atmosfēru izteicis kāds simpatizējošs britu 
novērotājs, kas norāda, ka “baltiešu attieksmē jūtama zināma “vajāto dzīves” pieskaņa, 
kas apgrūtina baltiešiem izlemt, vai viņi visvairāk baidās no Padomju Savienības 
provokatīvās aizgādniecības vai potenciāli agresīvās Vācijas raupjā tiešuma, vai Polijas 
negausīgi kārajām uvertīrām”.68

 
Četrdesmito gadu kataklizmas

Četrdesmitie gadi Latvijai un Baltijas valstīm un to tautām ir traģiski. Baltijas val-
stu vairākās okupācijas, protams, ir apskatītas neskaitāmās mūsdienu vēstures grāmatās 
kā traģiska, nenovēršama, loģiska vai morāli nepatīkama kara epizode atkarībā no 
rakstītāju politiskajām simpātijām. To novērtē arī viens no traģēdijas daļējiem vaini-
niekiem – britu premjers V. Čērčils: “Tā nāvējošā ķemme brauca caur Igauniju, Latviju 
un Lietuvu vienā un otrā virzienā, tad atkal atpakaļ. Tomēr nebija šaubu par taisnību. 
Baltijas valstīm jābūt suverēnām un neatkarīgām.”69 

Ir vairāki Latvijā dzīvojušu britu memuārdarbi par šo periodu, piemēram, Pegi-
jas Bentones dienasgrāmata “Baltic Countdown”70 ar apakšvirsrakstu “Nācija/valsts 
pazūd” (A Nation Vanishes). Autore ar vīru strādāja britu diplomātiskajā dienestā Rīgā 
1938.–1940. gadā. Viņa bijusi stipri atrauta no vietējās vides, latviski neprata, savukārt 
ir bijis maz latviešu, kas pratuši angliski. Tāpēc viņa vairāk saietas ar baltvāciešiem. 
1939. gada vasara pavadīta Jūrmalā, pilnīgā paradīzē, nemanot negaisu, kas briest  
Eiropā. P. Bentone ievērojusi, ka Latvijai ir tendence uz klaustrofobiju, savukārt “baltiem 

67 Gibbons J. Keepers of the Baltic Gates. London: Robert Hale, 1939.
68 Documents on British Foreign Policy: 1919–1939. Series 2. Vol. VII. London: H.M. Stationary Office, 1958, p. 740.
69 Churchill W. The Grand Alliance. London: Cassell & Co., 1950, p. 615.
70 Benton P. Baltic Countdown. London: Centaur Press, 1984.
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(baltvāciešiem. – A. V.) ir pilnīgi cita sabiedrība ar plašāku 
horizontu zudumu un pagātnes dominances nostalģisko 
auru” (39). Autore arī piezīmē, ka latviešiem ir ļoti augsts 
lasītprasmes līmenis un viņi cenšas tīrīt valodu no ārējām 
ietekmēm. Latvijā valda labklājība, pārtikas netrūkst, un tā 
ir lēta. Latvieši ir praktiski, strādīgi, apveltīti ar lielu kārtības 
mīlestību. Pēdējais ir ļoti uzsvērts, un, šķiet, pašapmierinātā 
kārtība Latvijā autori nedaudz kaitina (48). Pa ceļam uz An-
gliju autore iebrauc Lietuvas galvaspilsētā Kauņā, tā ir pelēka 
un prasta, nesalīdzināma ar Rīgu (24–28). Britu pilnvarotais 
lietvedis (charge d’Affaires) šeit jūtas izolēts un garlaikots, 
sūdzas, ka neviens pat apģērbu nevar izgludināt; savu veļu 
viņš sūta uz Rīgu!

Ienākot krieviem un sākoties sovetizācijai, Rīga pār-
vēršas un kļūst pelēka – nevainojamā (spotless) kārtība zūd, 
atkritumi vairs netiek savākti, ielas vairs neslauka, puķes 
parkos vairs neapkopj, veikalu logos vairs nav gaismas, cil-
vēki cenšas nēsāt vecas drēbes. Konsulātā izsniedz vīzas, pēc 
kurām ir liels pieprasījums, P. Bentone novērojusi, ka Latvijas 
ebrejiem ir bail no krievu antisemītisma un tie grib izceļot 
uz Palestīnu. Autore atstāj Latviju 1940. gada 1. septembrī. 
Mājupceļš kara apstākļos uz Angliju ved caur Krieviju, Si-
bīriju, kur viņa redz vilcienu lopu vagonus ar izkāmējušiem 
cilvēkiem, un nospriež, ka tie ir baltiešu strādnieki, kam apriebusies padomju vara.

Līdzīgs vēstījums rodams Lusijas Edisones grāmatā “Vēstules no Latvijas”.71 Auto-
res – astoņdesmitgadīgas dāmas – vēstulēs mazmeitai (kas, sākoties karam, dodas uz 
Angliju) atainojas laikposms no 1939. līdz 1946. gadam, kad viņa ar ģimeni dzīvo 
Bulduros un Iļģuciemā. Līdzīgi daudziem britiem, nelielajā un senajā Latvijas britu 
kopienā arī viņas saskare ar latviešiem ir visai fragmentāra – atsevišķi kaimiņi, bērni 
un pieaugušie, kam viņa māca angļu, zviedru, spāņu valodu. Vēstulēs viņa norāda, ka 
dzīvo kā dieva klēpī, ir kaimiņu un draugu ieredzēta, tikai aiz loga no tiek briesmu lietas: 
vispirms aizbrauc viņas pamatpaziņas – baltvācieši (saukti par baltiem), bāzēs parādās 
“PSRS lāča” (19) armija. Baltvāciešu aizbraukšanu autore uzskata par lielu muļķību, jo 
Latvija ir pārpilnības zeme (26), bet jaunajās mājvietās nekas labs nav gaidāms. Tad 
ierodas boļševiki, veikali tiek iztukšoti no labumiem (37), drau dīga un trula komunistu 
propaganda pieņemas spēkā, seko pirmās deportācijas, autores skaitļi ir vēl lielāki nekā 
īstenībā (minēti 45 000) (43). Kopā ar pārstāvniecību Rīgu pamet lielākā daļa angļu 
kopienas, lai caur Sibīriju un Austrāliju atgrieztos mājās.

Tad ierodas vācieši, ko latvieši jūsmīgi sveic – “tie tika atsvabināti no mocītājiem” 
(46), lai visai drīz viltos. L. Edisone brīnās, kāpēc atbrīvotāji, tāpat kā boļševiki, izsūc 
Latviju sausu. Viņai nākas noklausīties šausmu stāstus par žīdu šaušanām. Vēstulēs ir 
daudz aprakstu par laiku, mirušiem paziņām un valodu pasniegšanu gan bērniem, gan 

71 Addison L. Letters from Latvia. Ed. by R. Chave. London and Sidney: Futura, 1986.
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“Letters from Latvia” (1986) vāks
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at sevišķiem komunistiem, gan nacistiem. Autores vecuma šarmam un dzīvesveidam 
ir zināma līdzība ar angļu kopienas dzīvi Itālijā Franko Dzefirelli filmā “Tēja ar Muso-
līni”. Latvieši ir fonā – nelaimīgā tautiņa, kam trāpījies būt pa kājām lielvalstīm. Autore 
piedzīvo otrreizējo padomju okupāciju, tās sākumā jaunās varas attieksme pret viņu ir 
samērā pieņemama (kā nekā tābrīža sabiedroto tautiete), taču, mainoties politiskajiem 
apstākļiem, mainās arī tā.

Juku laiki parādās arī vēlākā laika daiļliteratūrā, piemēram, amerikāņu jauniešu 
literatūras rakstnieces Linnas Gesneres darbā “Edge of Darkness”.72 Iedvesma nākusi 
no kāda latviešu paziņas, kas caurdzīvojusi šo laiku. Romāns sākas ar Baigo gadu un 
centrējas uz Dāvidu – zemnieku ģimenes dēlu. Valda ļoti nospiedoša atmo sfēra – tēvs 
jau aizvests, arī pats nonācis čekas rokās, puisis daļēji padodas, turklāt nevienam nevar 
uzticēties. Tad kā glābēji nāk vācieši, taču arī pret tiem ātri rodas nepatika, sākas žīdu 
vajāšanas. Dāvida naids pret pirmajiem okupantiem vēršas pret pieklīdušu krievu lauk-
strādnieku, kas, kā vēlāk izrādās, ir ebreju paziņas dēls. Taču uzvar cilvēcība. Kara beigu 
pusē puisis pats uz laiku nonāk vācu darba nometnē, kur satiek Baigā gada mocītāju 
čekistu, kas joprojām plāno savus komunistiskos murgus. Kad Latvijai tuvojas sarkanie, 
ģimene evakuējas, Liepājā pārcieš bombardēšanu, dodas uz Vāciju. Priekšā ir bēgļu gai-
tas, bet nezūd vārga cerība, ka Latvija reiz būs brīva. Grāmatā diezgan daudz uzmanības 
veltīts cilvēka stipruma un vājuma analīzei šādos kritiskos laikos, depresīvā atmosfērā, 
kad valda milzīga neziņa un neuzticēšanās. Grūtības ieņemt pozīciju, spēja vienlaikus 
darboties un pat ticēt izslēdzošiem pretstatiem ir motīvs, kas atkārtojas daudzos tekstos 
un nez vai tiek kopēts no viena avota citā.

Viljams Palmers romānā “Labā republika”73 attēlo nenosauktu Baltijas valstiņu. 
Uz 20. gs. trīsdesmito–astoņdesmito gadu vēstures notikumu fona autors rāda galvenā 
varoņa ar ļoti baltisku vārdu – Jākoba/Džeikoba Baltusa (Jacob Balthus) traģisko dzī-
vesstāstu. Lai gan romānā valsts nav identificēta un daudziem raksturiem un vietām ir 
te latviešu, te igauņu, te lietuviešu vārdi, kopumā situācija attēlo Latviju. Par to liecina 
nejaušas atsauces un epizodes: angļu piedalīšanās brīvības cīņās, Brīvības statuja ar 
rokām izstieptām pret debesīm galvaspilsētas centrā, zemnieciskais vadonis Kubins, 
kas portretēts kā Ulmanis, zināms vietējo naids pret vāciešiem, balt vāciešu loma un 
aktivitātes un manāmā ebreju klātbūtne sabiedrībā. Tāpat arī uzbrukums robežpos-
tenim pirms krievu ienākšanas, jaunās valdības marionete profesors Čuds (Chud), 
alternatīvais vēlēšanu saraksts, geto un tā likvidācija 1941. gada novembrī apstiprina  
šo faktu.

Romāns sākas ar jaukas un piemīlīgas trīsdesmito gadu dzīves aprakstu – labā re-
publika, pusaristokrātiska, eleganta un mierpilna pārtikušas ģimenes dzīve. Jākoba tēvs 
ir Ārlietu ministrijas augstu stāvošs padomnieks. Jākoba draugi ir lielākoties kreisi no-
skaņoti jaunieši, arī pats ir jauneklīgi mazliet radikāls, taču viņa daļēji vā ciskā izcel sme 
un tēva padoms, ka, drošs paliek drošs, vajag uzturēt labus kontaktus ar visiem, saista 
viņu gan ar baltvāciešiem, gan dažiem Rīgā dzīvojošiem angļiem. Seko vāciešu repat-
riācija, un atmosfēra sabiezē. Idilli sagrauj padomju iebrukums, deportācijas. Jākobs 

72 Gessner L. Edge of Darkness. New York: Walker and Company, 1979.
73 Palmer W. The Good Republic. New York: Viking, 1991.
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gadu slēpjas un pēc vācu ienākšanas atrod sarkano 
nogalināto tēvu, arī māte ir deportēta uz Sibīriju. 
Jaunā režīma represijas skar paziņas ebrejus. Jākobs 
it kā no notiekošā stāv malā un strādā par ierēdni 
dzelzceļa pārvaldē. Tomēr liktenis viņu negribot 
daļēji ievelk vācu represijās, un, pat mēģinot palīdzēt 
savai pirmajai mīlestībai ebrejietei Katerinai, viņš 
faktiski to pazudina. Pēc kara Jākobs dzīvo Anglijā 
un aktīvi darbojas emigrantu pretpadomju organizā-
cijā. Romāna beigās, kad jūtamas astoņdesmito gadu 
brīvības strāvas – Baltijas valsts piedzīvo kārtējo “at-
modu”, Baltuss ierodas dzimtenē, kur čekas virsnieks 
atklāj Jākoba pagātni – gan paša piedalīšanos žīdu 
jautājuma “atrisināšanā”, gan to, ka varoņa aktīvā dar-
bība Anglijā emigrācijas aprindās ir bijusi zem čekas 
lupas – paša sieva ir bijusi KGB aģente. Jākobs nolec 
no klints...

Jau visai agri romānā kāds baltvācietis norāda 
Jākobam, ka “katrai upei ir divi krasti un pa abiem 
vienlaikus nevar staigāt” (44). Līdzīgi traģiska dzīve ir 
arī vairumam citu tēlu, kas bezspēcīgi slīd caur likteņa 
dzirnām. Kontrastam romānā figurē arī kāds Maksis, 
kas vienlīdz veiksmīgi darbojas visos režīmos. Vai mēs skaidrās nostājas trūkumu varam 
latviešiem pārmest? Daudzām tautām nav bijis jāizdara tik skaudras politiskas izvēles, 
kad apdraudēta ir fiziskā izdzīvošana. Autors neko nepārmet, taču, darbu izlasot, paliek 
visai nepatīkama sajūta un arī nosaukums “Labā republika” tiek mazliet degradēts.

Padomju periods

Padomju periodā Latvijas apraksti ir fragmentāri un visai reti – Latvija atkal parā-
dās kā Krievijas/PSRS ceļojumu sastāvdaļa. Piemēram, Lorensa van der Posta aprakstu 
grāmatā “Ceļojums Krievijā”74 ir sadaļa, kur autors stāsta par redzēto Rīgā. Latvija 
ir pavisam citāda nekā pārējā Padomju Savienība – bagātāka un kulturālāka. Autors 
nekur nav dzirdējis tik daudz klaviermūzikas plūstam no logiem, tā ilustrējot Rīgas 
klasiskās Eiropas garu (Vāgners, Klāra Šūmane, Lists), friziere strādājot klausās latviešu 
dzeju (323), operā viņš pirmoreiz padomijā sastop cilvēkus vakar tērpos. Ātri izjūtama 
milzīgā pretruna starp oficiālo kolektīvismu un reālo individuālismu. Ska toties un jūtot 
krievu vēlmi pabūt Latvijā, iepirkt Latvijas preces, autors izdara viedu se ci nājumu, ka 
“iekarotās nācijas neizbēgami nodod kaut ko savam iekarotājam. Tas vēlāk var aizsākt 
pārmaiņas, kuru būtība kādu dienu atklāsies daudz skaidrāk” (324). Autors satiek arī 
kādu latviešu emigrantu, kas ir ļoti piesardzīgs.

74 Post L. van der. Journey into Russia. London: The Hoggarth Press, 1964.

4. att. Viljama Palmera romāna “The Good 
Republic” (1991) vāks
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Daiļliteratūrā šai periodā parādās nejauki latviešu tēli – nežēlīgi, bezrūpīgi, asinskāri. 
To prototipi acīmredzot meklējami baltvācu literatūrā par asinskārajiem dumpiniekiem 
un padomju realitātē – čekistu un partokrātu analogos – Lācis, Peterss, Pelše, Pugo. 

1966. gadā iznāk ražīgā bestselleru autora Lena Deitona romāns “Miljardu vērtas 
smadzenes”75 (pēc šī romāna gadu vēlāk izveidota filma). Stipri samudžinātā sižetā, kur 
Teksasas miljardieris Midvinters (vāciskas izcelsmes no Latvijas vai Lietuvas) (32) ar 
superdatora un privātarmijas palīdzību organizē dumpi Baltijā, lai tādējādi sagrautu 
komunistisko Padomju Savienību. Paralēli Helsinkiem, kur notiek darbība (un pret so-
miem pat krieviem ir zināms respekts), notikumi risinās arī Rīgā, kas attēlota kā pilsēta 
ar “savādām viduslaiku mājām, kā Holivudas dekorācijas” (99). Par spīti padomiskuma 
izpausmēm, Rīgā vēl saglabājusies zināma dzīves kvalitāte – tā ir “smalkāka nekā 
Maskava vai Ļeņingrada” (100), Brīvības piemineklis ir pārdzīvojis vairākus režīmus 
(118), restorānos ir ciešama apkalpošana. Varonis restorānā mēģina izšķirt, kuras ir 
krievu virsnieku sievas un kuras latvietes (99), uzzinām, ka katoļi Latvijā ir poļi (106). 
Neviens latvietis romānā neparādās, toties no VDK pulkveža, īsta ļeņinieša, uzzinām, 
ka Latvija ir “lūzeru/neveiksminieku zeme”, kur “nelaimīgais liktenis piepilda gaisu kā 
indīga gāze” (119). Latviešu fašisti bijuši trakāki nekā vācieši, nogalinājuši tūkstošiem 
žīdu, tāpēc apmierinātie vācieši te sūtījuši žīdus no visas Eiropas, jo latviešu SS vienības 
bijušas vislabākās slepkavotājas (120). Turklāt bijušie slepkavnieki ir tie lielākie nemiera 
cēlāji (Rietumos). Lai gan teiktais nāk no čekista mutes, tas ir vie nīgais, ko uzzinām par 
latviešiem šai romānā.

Latviešu esesieši (43) minēti arī Frederika Forsaita bestsellerā “Odesas lieta”76  
(autors gan nav vēsturiski precīzs, jo runa ir par žīdu šaušanām Biķer niekos, kad lat-
viešu palīgi SS rindās nekādi nevarēja būt. – A. V.). Vācieša Rašmana, kas ir centrālais 
nevaronis, iesauka ir “Rīgas miesnieks”, tā pievienojot Rīgu dažādo “miesnieku” pilsētu 
sarakstam. Lai gan “latvieši bija brutāli, Rašmans tomēr spēja pārsteigt pat viņus” (38). 

Vairākos romānos par padomju sistēmu parādās latviešu izcelsmes augstu stāvoši 
viltīgi un ortodoksāli partijas funkcionāri. Astoņdesmito gadu sākumā Denisa Džounsa 
bestsellerā ar zīmīgu nosaukumu – alūziju “Krievu pavasaris”77 autors gaiš redzīgi 
paredz Afganistānā iestrēgušās impērijas “perestroiku” no “augšas”. Blakus jaunajam 
kompartijas vadonim – reformatoram darbojas VDK vadītājs Smilga, kas līdz zināmam 
brīdim tēlo sabiedroto. Taču faktiski viņš gatavo un arī veic valsts apvērsumu (kā lai 
retrospektīvi neiedomājas par Pugo). Padomju impērijā un satelītos sākas pilsoņu karš, 
taču pirms “labo spēku” uzvaras Smilga ar kodolraķetēm sagrauj Ļeņingradu. Jāatzīst, 
ka salīdzinājumā ar citiem cekas un politbiroja neelastīgajiem, pārkaļķojušamies staļi-
nistiskajiem dinozauriem Smilga ir viltīgs, apņēmīgs un ļoti bīstams.

Kingzlija Eimisa fantastiskajā antiutopijā “Krievu paslēpēs”78 darbība noris 
2020. gada Anglijā jeb, precīzāk, EDR – English Democratic Republic (sal. DDR: Deu-
tsche Demokratische Republik), kur jau piecdesmit gadus valda krievi – kultūras līmenis 

75 Deighton L. Billion Dollar Brain. London: The Companion Book Club, 1966.
76 Forsyth F. Odessa File. New York: Viking Press, 1972.
77 Jones D. Russian Spring. London: Arrow Books, 1985.
78 Amis K. Russian Hide and Seek. Harmondsworth: Penguin Books, 1981 (pirmizd. 1980, London: Hutchinson). 
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ir krities, viss ir nolaists un prasts (104), bet krievu valoda ir dominējošais saziņas 
līdzeklis starp abām kopienām, un valdošā nomenklatūra zīmīgi neredz vajadzību 
apgūt iezemiešu valodu (59). Piecdesmit gadu laikā jaunie valdnieki panākuši vecās 
civilizācijas lejupslīdi, tās tradīciju, tikumu un valodas iznīcināšanu – vienā vārdā – et-
nocīdu.79 Valdošās šķiras pārstāvju vidū starp slāviskiem uzvārdiem pavīd daži latviski 
vārdi – seržants Ulmanis, pulkvežģenerālis Alksnis, taču visbīstamākā persona romānā 
ir Direktors Vanag, kas ir Maskavas terora un pārvaldes roka Anglijas Demokrātiskajā 
Republikā. “Ja kāds tika atsaukts atpakaļ uz Maskavu un pazuda bez vēsts, vai ja kāds 
apgabalā mira nedabīgā nāvē, tad prātā nāca Vanag, pat ja par to nerunāja. Vanag bija 
par slinku jeb nekompetentu, lai sadzītu īstos “nevēlamos”, un pa reizei noorganizēja 
slepkavību, tikai lai parādītu, cik viņš centīgs” (139). Varbūt tieši tādēļ viņu nīst un no 
viņa baidās, un varbūt viņš uzkāpis tik augstu, tikai lai kompensētu savu necilo augumu: 
metrs piecdesmit, sīks, smilšu krāsas mati, celiņš labajā pusē. Toties skaidras pelēkas 
acis, seja bez krunkām, regulāra mazu zobiņu rinda, augsta tenora balss, četrdesmit 
piecus gadus vecs, bet izskatās desmit gadus jaunāks (141). Viņu nekad neredz sieviešu 
pa vadībā, viņš nesmēķē, nelieto alkoholu un ir īsts savu saimnieku pārstāvis (izpildīgs 
kā G. Merķeļa raksturotie izkalpojušies latvieši. – A. V.).

Aukstā kara laikā latviešu, precīzāk gan – baltu, izcelsme (bet tas nezinātājam ir 
viens un tas pats) dota arī Džeimsa Bonda nopietnākajam pretiniekam – ļaundarim, 
komunistam Goldfingeram. Īana Fleminga romānā80 Auriks Gold fingers (Auric Goldfin-
ger) ir 42 gadus vecs izceļotājs no Rīgas (emigrējis 20 gadu vecumā 1937. gadā). Ļoti īss 
(152 cm garš), zilacains sarkanmatis, kam ārkārtīgi rūp iedegums. Goldfingers ir gudrs, 
ļauns un uzmanīgs. Goldfingera vārdu Ī. Flemings pārņēmis no sava kaimiņa – arhi-
tekta, marksista Erno Goldfingera, arī raksturs esot bijis līdzīgs.81 Reālais Goldfingers 
pēc grāmatas publikācijas konsultējies ar advokātiem un ieteicis Ī. Flemingam ļauno 
varoni saukt par Goldpriku (Goldprick), bet beigās vienojies ar no runu, ka tas vienmēr 
tiks saukts par Auriku Goldfingeru. Lai gan uzvārds ir ebrejiski vācisks un filmā Gold-
fingers runā ar vācisku akcentu (balss ierunātājam vācietim pat bija problēmas ar ebreju 
lobiju), viņu par tādu neuzskata – ļaunais tipāžs ir balts jeb latvietis no Rīgas.82

Atmodas periods grāmatās

Jaunu interesi par šo Eiropas daļu rada “perestroika” un Atmoda. Grāmatā “Dzies-
motā revolūcija” Klēra Tomsone83 apraksta Atmodas gadus Baltijas valstīs. Lai gan vis-
vairāk uzmanības veltīts lietuviešiem, raksturota arī Latvija un latvieši. Igaunijā drauga 
māte, pasniedzot brokastis, brīdina, lai saēdas kārtīgi, jo Latvijā pārtikas neesot. Autore 

79 Alksne I. Latvieša tēls 20. gadsimta franču, vācu un angļu literatūrā. It kā greizā spogulī. Identitāte un atpazīs-
tamība, valoda un tulkojums: rakstu krājums. Red. A. Veisbergs. Rīga: Valsts valodas komisija, 2004, 45. lpp.

80 Fleming I. Goldfinger. London: Jonathan Cape, 1959.
81 Ezard J. How Goldfinger nearly became Goldprick. The Guardian, 03.06.2005. http://www.guardian.co.uk/

uk/2005/jun/03/film.hayfestival2005.
82 Black J. The Politics of James Bond: from Fleming’s novel to the big screen. Lincoln: University of Nebraska Press, 

2005.
83 Thomson C. The Singing Revolution. London: Michael Joseph, 1992.
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komentē, ka tas tā nav, bet tā ir tipiska igauņu attieksme. Pati mājasmāte gan atzīst, ka 
“igauņiem latvieši ne vienmēr patīk, bet latviešiem igauņi gan – varbūt latvieši ir labāki 
kā cilvēki” (13).

“Baltijas valstīs joprojām tiek izcīnīts Otrais pasaules karš” (87), cilvēki saprot, ka 
dzī ves līmenis kritīsies, bet “latvieši gatavi paciest jebko, jo tā ir viņu dzimtene” (123). 
Grā matā arī norādīts, ka Baltijas politikai raksturīgs cinisms un divdomība (33), to 
redzam komentāros par politiķiem – par Anatoliju Gorbunovu: “viņš teica Latvijas 
tautai, ka vienmēr bijis centrists, un vairums arī ticēja vai vienkārši gribēja ticēt” (32); 
autore tikusies arī ar Tatjanu Ždanoku, kas, protams, Atmodā saskata fašisma atdzim-
šanu (130).

Markuss Taners, jauns angļu žurnālists, ceļojumu/pārdomu grā matā “Biļete uz 
Latviju”84 pārstāsta savus iespaidus, 1989. gadā braucot no Berlīnes caur Prāgu un Var-
šavu uz Viļņu, Rīgu un Pēterburgu (Ļeņingradu). Gaisā ir Austrumeiropas atbrīvošanās 
jutoņa, tomēr komunistiskie režīmi vēl ir pie varas. Autors gan burtiski, gan prātā pārvar 
robežu “mūrus”, ar katru tālāko valsti it kā attālinādamies no Rietumiem. Tiesa, Latvija 
no šī konteksta izlec ar zināmu vācisku eiropeiskumu. Lai gan Rīgai veltīta tikai viena 
nodaļa, tajā autors ātri izskrien cauri Latvijas vēsturei, norādot, ka latvieši vienmēr 
bijuši lielo varu bandinieki (163). Rīga ir dzīvīga un ģermāniska. Taču ne tikai dzīvāka 
kā Viļņa, bet arī saspringtāka (163). Pirmoreiz iznākot no intūrista viesnīcas “Latvija”, 
an glim piesienas divi maza auguma puiši un mēģina atņemt maku. Autors piefiksē, ka 
pret statā latviešiem, kas ir gari un dūšīgi ļaudis, šie ir mazi. Lai gan pirmā iepazīšanās 
ar rīdziniekiem šai ziņā izveidojas nepatīkama, Rīgā autors jūtas labi, pat norāda, ka tās 
centrā ir kā Londonā. Rīgas epizodi ieskauj Viļņas aprakstā dominējoša dīvaina lietu-
viešu gide un pilnīgi absurdas Ļeņingradas scēnas, tāpēc Latvija ir kā svaiga elpa. Pie 
Brīvības pieminekļa notiek nepārtraukta mītiņošana, nejauši sastapta latviešu meitene 
vis pirms noprasa, vai viņš nav angļu komunistu laikraksta “Morning Star” korespon-
dents. Taksometrā viņa iesaka nerunāt par nacionālo jautājumu, jo šoferi ir krievi un, 
iespējams, sarunas ieraksta (170), atstāt savu adresi meitene arī neuzdrīkstas. Taču viņa 
mācās angļu valodu un aizraujas ar tautas dejām, aiz ved puisi uz Brīvdabas muzeju, kur 
pa skaidro, ka tagad par tautiskām lietām runāt var, bet pirms gada nevarēja (171). Šī 
Latvijai tik pozitīvā nodaļa liek apzināties, cik nopietnu nozīmi vietas un lietu izpratnē 
atstāj neplānotas un šķietami nenozīmīgas tikšanās.

Daudz drūmāks skats uz Latviju ir darbos, kas skar noziedzīgo pasauli.
Par Latviju vēsta slavenais zviedru detektīvžanra meistars Henings Mankells 

1992. gadā iznākušajā romānā “Suņi Rīgā”.85 Vāciski un angliski tam bijuši miljonu 
metieni (latviski romāns izdots 2001. gadā86). Iespējams, ka lasītāju skaita ziņā šis darbs 
varētu būt atstājis vislielāko nospiedumu cilvēku apziņā. Romāna pamatsižets ir vien-
kāršs – godīgs zviedru ierindas policists tiek ierauts neatkarību alkstošo latviešu cīņā ar 
ļaunajiem padomju sistēmas elementiem, kas izperinājuši grandiozu plānu iedzī voties 

84 Tanner M. Ticket to Latvia. A Journey from Berlin to the Baltic. New York: Henry Holt and Company, 1990.
85 Mankell H. Hundarna i Riga. Stockholm: Ordfronts Förlag, 1992; Mankell H. The Dogs of Riga. New York: 

Vintage, 2001.
86 Mankells H. Suņi Rīgā. Rīga: Atēna, 2001.
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no narkotiku izplatīšanas Eiropā un vienlaikus diskreditēt latviešu emigrantu organizā-
cijas un topošās Latvijas ideju. 

Zviedram reālo situāciju ļoti grūti izprast, sevišķi ņemot vērā, ka pirms ierašanās 
Latvijā policists atzīst, ka neko nezina par kaimiņu zemi. 1991. gada Rīga ir padrūma, 
tumša un auksta pilsēta noziedznieku un nomenklatūras padomiskās patvaļas varā – 
“nelaimīga, ievainota, sakropļota valsts” (175); policijā dominē padomju iekārtas 
piekritēji. Rīga ir kontrastu pilsēta – “visam, ko redzu un sāku saprast, seko pretējais” 
(169). Valsts iestāžu ēkas izskatās kā cietumi, un to iemītnieki būtībā ir cietumnieki 
(222), veikali ir patukši, viesnīcā valda totāla izsekošana. Zviedram liekas, ka daudzi 
šai valstī par dolāriem pārdotu paša māti (298), arī mērenība ir šai valstī nepazīstams 
tikums, saka kāds no varoņiem (211).

Bet ir arī otra medaļas puse – godīgie, vienkāršie latvieši tēloti simpātiski, pus pa-
grīdē tiekoties ar patriotiem, zviedrs uzzina, ka tie ir “brīvi cilvēki šai nebrīvībā” (150), 
mājās aiz slēgtām durvīm valda cita, rūpīgi saglabāta, mīļa atmosfēra. Pozitīvi iezīmētas 
arī latviešu sievietes – pirmām kārtām tā ir jauka, skaista, sapņaina, nesalauzta latviešu 
sieviete, kuras godīgais vīrs policists nogalināts. Sarunās ar kādu emigrantu policists 
uzzina, ka tikai vecie trimdinieki, jaunieši un vājprātīgi latvieši cer, ka pasaule var mai-
nīties (246). Romāns rakstīts 1991. gadā. 1992. gadā tapušā pēcvārdā autors uzsver, ka 
viss ir bijis tik mainīgs (ielu nosaukumi, pieminekļi) un arī kopējā situācija bijusi “vēl 
neskaidrāka kā tagad, kad Baltijas liktenis arī vēl galīgi nav skaidrs” (342).

Laiks pēc neatkarības atgūšanas

Arī pēc neatkarības atgūšanas Latvijas vārdu bieži saista ar holokaustu, piemēram, 
austrāliešu rakstnieka Marka Kurzema pusdokumentālajā romānā “Talismans”.87 Autora 
tēvs Aleksis 1997. gadā dēlam atklāj, ka īstenībā ir ebrejs no Baltkrievijas. Piecu gadu 
vecumā viņa tuviniekus nogalina nacisti, iespējams, tie paši viņu vēlāk pievāc mežā. 
Tie viņu uzskatījuši par krievu un nodēvējuši par Uldi Kurzemnieku. Puika kļuvis 
par karavīru “talismanu” – mazu zaldātiņu vācu uniformā. Mazulis pieredz gan savu 
tautasbrāļu slepkavības, gan kļūst ar nacistu pro pagandas zvaigzni – kā visjaunākais 
nacists tiek aprakstīts avīzēs un rādīts filmās. Karavīru komandieri Karlu Lobi, Latvijas 
policijas vadītāju, pēc kara apsūdz ebreju nogalināšanā Rīgas nomalē. Puiša adoptētāji, 
kas simpatizē nacistiem, pierunā Aleksi sniegt paskaidrojumu, kas attaisno Lobi. Alek-
sis nonāk krustugunīs starp holokausta izmeklētājiem, kam viņš ir kolaboracionists, 
un baltiešu nacistu simpatizētājiem, kas cenšas neatklāt Lobes varasdarbus. Dēls kopā 
ar tēvu dodas uz Latviju, pēta arhīvus un mēģina restaurēt, iespējams, nepatīkamu  
patiesību.

Ļoti populārs ir bijis slavenā ASV žurnālista un apskatnieka Viljama Sefaira bestsel-
lers “Guļošais spiegs”.88 Romāna darbība noris gan ASV, gan Krievijā, gan neatkarību 
atguvušajā Latvijā – Rīgā. Viena no galvenajām romāna varonēm ir Latvijas žurnāliste  

87 Kurzem M. The Mascot. Unraveling the Mystery of My Jewish Father’s Nazi Boyhood. New York: Viking, 2007.
88 Safire W. Sleeper Spy. New York: Random House, 1995.
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Liāna. Lai gan pēc izcelsmes krieviete un izrādās VDK bijušā priekšsēža Šeļepina 
mazmeita (viņas tēvs ir krievu spiegs ASV, kas, spekulējot ar kompartijas zeltu, kļuvis 
par miljardu īpašnieku/pārvaldnieku), meitene to nezina. Viņa ir liberāli noskaņota 
antikomuniste, kas cīnās pret korupciju, vēlas Latvijas patiesu neatkarību un iestāšanos 
NATO, kā arī sapņo kļūt par Baltijas izcilāko žurnālisti. Rīga attēlota kā visai patīkama, 
civilizēta, uz Rietumiem orientēta vieta. Lasītājs tiek informēts gan par deportācijām, 
rusifikāciju (107), kolonistu masām, ar kurām jaunā valsts nezina, ko darīt, gan pro-
impēriskajām aprindām, kas Rīgā plāno revanšu. Plašajā amerikāņu un krievu aģentu, 
blēžu un sazvērnieku kompānijā Liāna ir mazliet provinciāls, bet visgodīgākais un 
tīrākais tēls. Neticamo samezglojumu atrisinājums ir amerikāņu happy end stilā – mei-
tene negaidīti iegūst miljardus, ko plāno izmantot neapmierināto krievu pārcelšanai uz 
Krieviju un visprogresīvākās universitātes izveidei Rīgā (433). 

Dažādo pēcneatkarības pētījumu vidū izceļas britu žurnālista Anatola Līvena grā-
mata “Baltijas revolūcija”.89 Autors (Baltijas baronu pēctecis) vēsturisko pārmaiņu gados 
ir bijis gluži vai vienīgais Rietumu žurnālists, kas ilgstoši uzturējies Baltijas reģionā. Lai 
arī baltiešiem kopumā simpatizējošs, viņa zinošais vērojums ir visai skaudrs, ironiski 
vēss, gan komentējot pagātni, gan aktuālās norises. Grāmatā vietām atrodam pabrīvu 
(mūsdienu politkorektuma vidē gluži vai nepieņemamu) tautu un indivīdu raksturo-
jumu, kas, kā atzīst pats autors, bieži tracina attiecīgo tautu pārstāvjus, bet tiek atzinīgi 
vērtēts no ne tik draudzīgo kaimiņu puses. Baltieši kopumā ir zemnieku tautas (17), 
fleg matiski, stoiciski, aizdomīgi, noslēgti (19). “Atšķirībā no citiem baltiešiem latvie-
šiem ir grūti sevi definēt citādi, kā vienīgi pretnostatot kai miņiem: emocionālāki un 
mistiskāki nekā igauņi, bet piesardzīgāki nekā lietuvieši. Pārējie baltieši (arī baltvācieši 
pagātnē) uzskata latviešus par neuzticamu tautu, kam ir reta spēja vienlaikus ticēt divām 
pretējām lietām” (35). Tomēr latvieši ir urbānāki un mierīgāki, “bez daudzu lietuviešu 
rupjās un nedrošās arogances vai daudzu igauņu ledainās un saspringtās arogances” 
(36). Lietuviešus latvieši uzskata par “augstprātīgiem un mežonīgiem. Taču viņiem ir 
slēpts apbrīns pret igauņu īpašībām. Pēdējie savukārt uz to atbild ar gandrīz automā-
tisku necieņu un stāsta par latviešu tendenci sadarboties ar iekarotājiem” (36).

“Baltijas satvarā viņi (latvieši) ir neskaidra nācija, ne šis, ne tas, nedroši svārstoties 
starp izlēmīgākajiem kaimiņiem. Neizlēmība, skaidra virziena trūkums pēdējos gados 
ir bijis raksturīgs Latvijas politikai. Tā atsauc atmiņā kādu tēlu latviešu satīriskā novelē/
romānā, kas nonāk krustcelēs “un pēc nopietnām pārdomām dodas abos virzienos 
vienlaikus” (34). Starp citu, līdzīgu domu pavisam nesen paudis režisors – latviešu dvē-
seles pētnieks Alvis Hermanis: “Esam atmaskojuši latvieša vājos punktus. Secinājums – 
latviešiem visvairāk skādē tas, ka viņi nemitīgi veic divas pilnīgi pretrunīgas darbības 
un ir pārliecināti par abām šīm darbībām. [..] Naivums. Latvieši neredz saistību starp 
ideālo un reālo pasauli. Nesaprot, ka tās sakabinātas kopā, ka nevar runāt vienu un 
darīt citu.”90 

A. Līvens stāsta, ka “latviešu rakstnieki paši bieži saka, ka laipnība ir viņu galvenā 
na cionālā iezīme, kas, ja tā padomā, ir pieticīga īpašība, ko nacionālie dziesminieki pa-

89 Lieven A. The Baltic Revolution. New Haven and London: Yale University Press, 1993.
90 Latvieši kā indiāņi. Ir, Nr. 23, 2010, 36. lpp. 
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rasti īpaši neizceļ, lai gan populārs sakāmvārds saka, ka latvieša mīļākais ēdiens ir otrs 
latvietis” (36). Latvieši ir šķietami pasīvi un pacietīgi, bet tad pēkšņi uzsprāgst briesmī-
gas vardarbības lēkmēs (34). Viņiem patīk domāt par sevi kā sapņotājiem ar praktisku 
ievirzi vai praktiskiem cilvēkiem ar spēju sapņot (35). 

A. Līvens uzsver dziesmu un folkloras nozīmi baltiešu dzīvē, un, lai gan nacionālie 
liel saieti viņā rada zināmu nemieru, autors pašironizē, ka viņa bezsakņu kosmopolītis-
kie aizspriedumi, protams, var šķist tikpat apšaubāmi (394). Uzsvērta baltiešu tendence 
skatīties atpakaļ un cenšanās nākotni būvēt pēc pagātnes modeļa. Grāmata rakstīta, 
vēl esot lielā neziņā par Baltijas nākotni, un autors nopietni brīdina, ka krievvalodīgā 
minoritāte baltiešiem var sagādāt lielas problēmas nākotnē gan saistībā ar Krieviju, gan 
Rietumiem, tomēr cer, ka baltieši to spēs atrisināt.

Daudzšķautņaināk pirmos brīvības gadus redz Frīdrihs Vinteršeids grāmatā “Mana 
Latvija. Dienasgrāmatas lappuses”.91 Rietumeiropas kultūr cilvēka un Gētes institūta 
vadītāja piesardzīgi uzmanīgais skats uz Latviju mežonīgā kapitālisma agrīnajos gados 
rāda divas Latvijas. Vienu raksturo pasivitāte vēlēšanās, jaunbagātnieku sliktās ma-
nieres, treniņtērpi, naudas “mazgāšana”, dumja Rietumu pielūgšanu, jūtama spriedze 
starp latviešiem un krieviem (114). Otrai piemīt brīvības gaiss (ko autors īpaši izjūt pēc 
vizītes Maskavā), ātra sakārtošanās (137). Latvija ir kultūras zeme, kas iesūkusi gan Rie-
tumu, gan Austrumu ietekmes, kas dara to bagātāku nekā monolītās lielkultūras (128). 
Latvieši ir skaista tauta, šī ir brīnišķīga zeme, bet daudz kas nenovēršami ies zudumā 
(176). F. Vinteršeida skatījumā latvieši ir pacietīgi (piemēram, bezjēdzīgi ilgi stāv pie 
pārbrauktuvēm, kad vilciens nebrauc), panaivi – daudzi cer, ka vācieši ieviesīs kārtību 
(116), ar lielāku ģimenes solidaritāti nekā Rietumos (157). Taču, šķiet, pietrūkst lielākas 
solidaritātes – tautas līmenī. Bet ko var gaidīt no tautas, “kam šeit tika uzspiesta sveša 
pasaule” (66), kas pārdzīvojusi “piecdesmit pazaudētus, nolaupītus gadus” (92). F. Vin-
teršeids uzsver latviešu sieviešu pasauli, kas ir iznesusi arī valodu – sieviešu valoda 
ir skaista – tā ir vecā, ģimenes, miera, patvēruma, kultūras valoda, atrauta no netīrās 
padomju politikas vai jaunā veikalnieku žargona (175–176).

Nacionālā rakstura iezīmes parādās arī Oksfordas pētījumā par Latvijas zīmolu.92 
Latvieši ir apzinīgi un rūpīgi. Viņi ir miermīlīgi un savaldīgi. Viņi daudz pūļu pieliek, 
lai viss būtu skaists un kārtīgs. Viņi apkārtni uztur tīru un kārtīgu, par spīti no padomju 
laika pārpalikušai zināmai nolaistībai. Taču viņu personībai ir arī flegmatiskā puse. Pir-
majās tikšanās reizēs daudzi nesmaida. Latviešiem patīk būt vienatnē. Tas atspoguļojas 
veidā, kā tiek celtas lauku mājas un saimniecības, – pēc iespējas tālāk no kaimiņiem. 
Tas arī izpaužas tendencē neiejaukties citu darīšanās un stāvoklī, ka cilvēki lielākoties 
var dzīvot, kā grib. Latvijā ir stipra matriarhālisma tradīcija. Turklāt sievietes veido ļoti 
augstu strādājošo īpatsvaru (54%) un bieži ieņem daudz augstākus posteņus nekā citās 
pasaules valstīs (22–23).

Līdzīgs Oksfordas pētījumam ir norvēģu FAFO socioloģiskais pētījums93 par 
Latviju pārejas posmā. Lai gan tas galvenokārt runā skaitļu valodā, parādās arī zināmi  

91 Vinteršeids F. Mana Latvija. Dienasgrāmatas lappuses. Rīga: Vaga, 1995.
92 A Brand for the Nation of Latvia. Oxford: Said Business School, 2003.
93 Aasland A. (ed.). Latvia: The Impact of the Transformation: the NORBALT Living Conditions Project. Fafo-

report 188. Oslo, 1996.
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vispārinājumi par Latvijas sabiedrību, piemēram, cilvēkiem ir gluži vai iedzimta ne-
uzticība oficiālajām varas iestādēm, vairums uzskata, ka tās slēpj informāciju, strādā 
neefektīvi. Lielākā daļa iedzīvotāju neinteresējas par politiku, netic iespējai to ietekmēt. 
Sievietes ir skeptiskākas par vīriešiem attieksmē pret privatizāciju, bet jaunieši un lat-
vieši ir pozitīvāki nekā vecāka gadagājuma cilvēki un krievi (189).

Gadsimta beigās detektīvromānos, piemēram, dāņu,94 Rīga bieži atspoguļota 
kā mafijas pilsēta. Šī tēma parādās ar nopietnos apcerējumos, tā kanādiešu pētnieks 
Stīvens Handelmans grāmatā “Biedri Mafiozo”95 apraksta sabrukušās PSRS nozie-
dzīgo struktūru veidošanos un iespaidu, sasaisti starp partijas nomenklatūru un 
jaunajiem noziedzniekiem. Sava tiesa tiek arī Latvijai un latviešiem: Pugo – “cilvēks 
ar saltu skatienu” (52). S. Handelmana vērojumā jau 90. gadu vidū pārticība ir Rīgu 
pilnīgi izmainījusi, uz katra stūra ir valūtas apmaiņas punkti, noticis Latvijas “ekono-
miskais brīnums”. Taču aiz šīs skaistās fasādes kompartijas nomenklatūra ir ieplūdusi 
bankās un jaunajās firmās, notiek plaša naudas atmazgāšana, rekets, prostitūcija, 
cilvēktirdzniecība, metālu kontrabanda, spridzināšanas, kas daudziem baltiešiem 
ir pārsteigums, jo pie mums tā nedarīja. Tāpēc “varmācības un nedrošības pastāvē-
šana nostādīja Baltijas tautas tās pašas dilemmas priekšā, kādā atradās krievi: vai 
kontrabanda un balto ap kaklīšu noziedzība ir pieņemams pamats nacionālajai lab- 
klājībai” (254).

Līdzīgas domas Rīgas aprakstā pavīd arī amerikāņu rakstnieka Deiva Egersa pir-
majā romānā “Zini savu ātrumu”.96 Dīvaini motivēti draugi ceļo pa dīvainām pasaules 
vietām, starp kurām ir Rīga. Pilsēta ir spožāka un dzīvāka, nekā gaidīts, bet netrūkst arī 
vieglas uzvedības sieviešu. No krievu meitenes stāsta uzzinām, ka puse Rīgas iedzīvo-
tāju ir krievi (tam autors negrib pat ticēt), cilvēki jau vispār šeit esot labi, bet valdība 
gan korumpēta, īsta mafija un bandīti, kas dara ļaunus darbus. Cilvēki Rīgā valkā ļoti 
tumšas drēbes, tā paužot iekšējo tumsu, slēpjas lielos mēteļos, kažokos un cepurēs, jo 
kaunas no sava ķermeņa un pat galvas. 

Secinājumi

Latvijas teritorija un latvieši sākumā galvenokārt parādās angļu ceļojumu ap rakstos, 
kas dominē 18. un 19. gadsimtā. Pakāpeniski no garāmejot pieminētiem, bieži vien 
kļūdaini un juceklīgi aprakstītiem “vietējiem”, kam nav nekādas teikšanas šai reģionā, 
iezīmējas latviešu tautas īpatnības un stāvoklis. 20. gadsimtā, Latvijai iegūs tot neatka-
rību, interese un aprakstu kvalitāte aug. Sākumā skats uz šo zemi sakņojas valdošās 
vācu elites vai Krievijas impērijas interešu prizmā (“vācu provinces, Krievijas rietumu 
guberņas), bet 20. gadu apskatos dominē neatkarības kaujas, jaunās valsts elites inte-
reses, zemes reforma, tirdzniecība, starptautiskās un starpnacionālās attiecības. 

94 Lomholts K. Rīga – iztēles pilsēta – dāņu literatūras skatījumā. Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulko-
jums: rakstu krājums. Red. A. Veisbergs. Rīga: Valsts valodas komisija, 2004, 123.–134. lpp.

95 Handelman S. Comrade Criminal: Russia’s New Mafiya. New Haven and London: Yale University Press, 1997; 
Handelmans S. Biedri mafiozo. Rīga: Elpa, 1996.

96 Eggers D. You Shall Know Our Velocity. San Francisco: McSweeney’s, 2002.
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Kā caurviju motīvi latviešu aprakstos dominē latviešu muzikalitāte, sieviešu nozīme 
tautas kultūras dzīvē, apspiestība, bezjūtība, naids pret vāciešiem, starpnacionālās un 
šķiru/slāņu attiecības. 20. gs. vidus traģiskie vēsturiskie notikumi anglofonajā litera tūrā 
aprakstīti samērā precīzi, lai arī visai pragmatiski. Toties Atmodas norises pelna lielu 
uzmanību un simpātijas.

Ar retiem izņēmumiem anglofonajā daiļliteratūrā latviešu tēli parādās tikai 20. gad-
simtā, kad darbos attēlotas varas maiņu laika problēmas. Atsevišķi latviešu tēli citos 
darbos ir gal venokārt bīstami blēži, viltīgi komunisti vai pronacistiski personāži.

Par autoru

Andrejs Veisbergs (dz. 1960) – Dr. habil. philol., Latvijas Universitātes profesors, 
Tulkošanas katedras vadītājs, LZA korespondētājloceklis, Valsts valodas komi-
sijas priekšsēdētājs, Oksfordas Angļu vārdnīcu konsultants. Zinātniskie darbi, 
kopumā ap 300, galvenokārt frazeoloģijas, vārddarināšanas, stilistikas, valodas 
kontaktu, mutiskās un rakstiskās tulkošanas jautājumos.





Summary of Volume I

The collection of scholarly articles in Volume I of Latvians and Latvia (“latvieši 
un latvija”) comprises 17 articles that cover a wide range of topics dealing with the 
settlement by Baltic peoples, in particular the ancestors of present-day latvians, on and 
near the shores of the Baltic Sea, their way of life, language, folklore, mythology and 
ethnography. The authors of these articles have highlighted essential ethnic features, 
namely, common names, shared historical memories, unique cultural features, rituals, 
symbols, attachment to a particular territory. all of the articles are  based on archae-
ological findings and contemporary linguistic evidence, as well as unpublished archive 
materials and other collected materials, including publications by latvian and foreign 
scholars.

Dr. habil. philol. ojārs Bušs, basing his article on extensive recourse to historical 
materials, presents an explanation of the origin of the terms ‘latvija’ and ‘latvietis’ (a 
latvian). Several possible etymological origins are proposed; for example, association 
of the term ‘latvietis’ with hydronyms, mālupe and latupe, in this fashion referring to 
the people living near either mālupe or latupe. further investigation uncovered a link 
between the river name, latupe, and the terms ‘lata, late’, i.e. a tract of land. This article 
also presents an overview of analogues in other languages of the ethnonyms ‘latvieši, 
latvji’, i.e. latvians, starting with the oldest surviving written records, such as maps, 
chronicles, property titles, etc.

first recorded mention of the term ‘latvians’ (in fact, lettgallians) dates from the 
11th century. Dr. habil. hist. Ēvalds mugurēvičs presents an analysis of records of other 
Baltic tribes, recalling the mention by Tacitus (c. 55–120) of the aisti tribes and by 
Ptolemy (85–165)  of galindoi and sudinoi. 

Two archaeologists, Dr. Valdis Bērziņš and Dr. habil. hist. andrejs Vasks, in a 
joint article making use of archaeological findings present a view of the daily life of 
our ancestors living during the Stone age along river banks and at lakesides. During 
this period, waterways and lakes, in addition to serving as transport routes, were also 
hunting grounds (reindeer tended to congregate near water bodies and were that much 
easier to hunt). They also discuss findings from Iron age castle mounds, individual 
dwellings and burial grounds. 

Dr. hist. antonija Vilcāne reviews archaeological findings dating from the 9th–12th 
centuries in the light that these shed on the economic life of the Baltic tribes, their com-
mercial and cultural contacts. The author presents conclusions drawn for territories 
inhabited by the latgallians, Selonians, Semigallians, Couronians, and livs. 
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In his article Dr. hist. Muntis Auns acquaints us with references found in writ-
ten works, mostly in foreign languages, to the Baltic tribes resident in the territory 
of contemporary Latvia during the time leading up to the so-called Livonian period. 
The author has analysed the life of Latvians as freemen during the 13th and 14th cen-
turies: organised life existed then alongside with individuals living in a more tradi-
tional style. Later sources describe the implantation of estates and their two-fold 
impact on the local way of life.  At the same time as economic activities became more 
prosperous, individual freedom was lost, not to be regained for many hundreds of  
years. 

Dr. hist. Gunita Zariņa, has studied paleodemographic data, as well as written 
records (principally church records), to give some insight into the lifespan, illnesses, 
causes of death, etc. of Baltic tribes living within the territory of contemporary Latvia 
during the Stone Age, the Iron Age, and in the recent past. Data analysed for this article 
allows us to understand such features as numbers of children in families, the high rate 
of infant mortality up to the age of four, as well as an estimate for the lifespan of women 
and men during the various periods.

Basing his conjectures on the very limited written records that have survived, 
Dr. habil. philol. Ojārs Bušs, focuses on Curonian, Lettgallian, Selonian and Semi- 
gallian languages in order to seek out their influence on modern Latvian dialects and 
the literary language to be encountered today in Kurzeme (Courland), Zemgale (Semi-
gallen), Vidzeme and Latgale. The article also summarises the results of the discussion 
of historical linguistic relations between the Baltic and Slavic languages, an issue that is 
currently significant.

For his part Dr. habil. philol. Pēteris Vanags clarifies the concept of the literary 
form of the Latvian language, and, by recourse to an account of historical development, 
demonstrates how this form came into being, as well as its subsequent development, 
both during the period of repression and occupation, and during the period of the 
Awakening and state independence. 

Dr. habil. philol. Ilga Jansone and Dr. philol. Anna Stafecka present an analytic 
overview of how Latvian first came to be written, subsequently, adoption of a modern 
orthography, and, later the strictly regulated form. The article also examines how the 
Low Latvian and High Latvian traditions were formed.

Dr. philol. Anna Stafecka has studied the influence of the languages spoken by 
ancient Baltic and Finno-Ugric tribes, i.e. the Curonians, Semigallians, Lettgalians, 
Selonians and Livs, with today’s dialects and sub-dialects. This study allows us to un-
derstand the importance of linguistic heritage and creativity in an age of mass media, 
contact-languages and globalisation.

Dr. h. c. hist. Lilita Vanaga outlines the manner in which Latvian regions have 
developed, starting from ancient times up until the most recent reform carried out 
early in the 21st century; her analysis of tendencies shows that incongruity has come 
about between administrative and cultural-historic regions. The author points out that 
drawing regional administrative boundaries has always been subject to the whims of 
state rulers.
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Dr. hist. Guntis Zemītis offers his findings, that whereas, the first symbols of fa-
mily clans appeared well before the beginning of our era (9000–5400 BC), and sym-
bols representing the sun and the moon appeared during the late Neolithic period 
(2900–1800 BC), it is these latter symbols that prevailed among Baltic tribes, including 
those that later coalesced to form the Latvian people, and these symbols survived 
until modern times, enjoying a renaissance during the period of the Awakening. It is 
pointed out in the article that geometric signs, costume, jewellery are seen today as 
ethnic symbols; originally they had other meanings, largely religious or social in their  
nature.

The presence of various symbols was one form of clothing decoration. In her article 
the archaeologist Irita Žeiere traces the development of clothing from initial reliance 
on animal skins to the use of wool and various other naturally occurring fibres (hemp, 
flax) to create apparel. The article reviews archaeological findings, such as the fragments 
of clothing that survived thanks to the presence of bronze decorations. The article also 
describes the elements that comprise folk costumes and the different cultural-historical 
heritage of various regions in Latvia. 

Dr. habil. hist. Linda Dumpe, has analysed information about the food and eating 
habits of the ancient Latvians and concludes that these traditions reflected the daily  
life and fate of the people, their set of values, beliefs and customs. Her article describes 
the essential features of how various foods came to be commonly used, starting with 
grains, and also garden and wild vegetables, meat, milk and, finally, various beverages. 
The different manner in which food is prepared in various regions of Latvia is also 
described.

Dr. habil. philol. Beatrise Reidzāne and Dr. h. c. philol. Māra Vīksna reviews the 
development over four centuries of Latvian folklore, beginning with the first records 
of foreign folklore elements, continuing on through the “flowering” of the folklore 
movement, which includes the seminal work of Krišjānis Barons, and concluding with 
contemporary folklore, wherein the role played by folk songs has been taken over by 
other forms, i.e. anecdotes, albums, recorded memories, etc. Nevertheless, song is a 
quintessential feature of Latvian spiritual activity, in that Latvians have been called a 
singing nation, whose most visible aspect today are the Song Festivals.

Folklore is intimately related to mythology. Of the two, folk-songs and folk-tales 
were more successful in surviving in large numbers as oral literature until the time that 
the pioneers of Latvian folklore, Krišjānis Barons, Ansis Lerhis-Puškaitis and Pēteris 
Šmits, recorded them. As myths were always linked with magic and other taboo ele-
ments, thus they were locked away and the key lost. Dr. philol. Sandis Laime and Mg. 
philol. Aldis Pūtelis are convinced that it is difficult to identify canonical mythological 
texts. One should rely upon scarce archaeological finds, fragments of written texts and 
folklore that allow partial reconstruction of the pantheon of deities, and their roles, as 
worshipped by our ancestors. 

Our forefathers generated over the centuries a number of myths and mythological 
images; however, how these were viewed by outsiders, visitors to our land, starting 
from more than 400 years ago up until very recently is an interesting issue. Dr. habil. 

SUMMARY OF VOLUME 1
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philol. Andrejs Veisbergs, based on analysis of written records in English, concludes 
that recent descriptions emphasise the Latvian aptitude for music, the significant 
role in cultural life played by women, issues related to oppression and inter-ethnic  
relations. 

Finding and conclusions contained in this collection of articles serve to de-
monstrate the multi-faceted material and cultural aspects of Latvians. They also give 
an insight into the Latvian search for places to live, the evolution of their preferred 
dwellings, clothing and food, development of the Latvian language, folklore and  
mythology. 
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A

Abuls Pēteris (arī Abols, 1860–1926) – skolotājs, mācību grāmatu autors 440

Ačādi Ģerģs (Acsádi György, dz. 1924) – ungāru antropologs, paleodemogrāfs 139

Adamovičs Ernests Ludvigs (1884–1943) – teologs, terminologs, izglītības ministrs 10, 11, 452

Ādams no Brēmenes (arī Brēmenes Ādams, Adamus Bremensis, pirms 1050–pēc 1081) – hronists, 
Brēmenes baznīcas kanoniķis 48, 85

Ādolfijs Heinrihs (Heinrich Adolphi, 1622–1686) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, literāts, 
valodnieks 124, 183, 184, 210–213

Ako (Acco, ?–1206) – Salas (Mārtiņsalas) lībiešu vecākais 109

Alberts fon Bukshēvdens (Albert von Buxthoeven, von Buxhoeveden, Buxhövden, Buxhöveden, 
Buxhöwde, von Apeldern, ap 1165–1229) – vācu izcelsmes garīdznieks, Ikšķiles un Rīgas 
(1201–1229) bīskaps 94

Albrehts (arī Albrehts Hohencollerns, Albrecht von Brandenburg-Preußen, Albrecht von Branden-
burg-Ansbach, 1490–1568) – Vācu ordeņa lielmestrs, Prūsijas hercogs 129

Aleksejevs Mihails (Михаил Васильевич Алексеев, 1857–1918) – Krievijas impērijas Ziemeļ-
rietumu frontes pavēlnieks, ģenerālis 297

Aleksejevs Valērijs (Валерий Павлович Алексеев, 1929–1991) – krievu antropologs, vēsturnieks 
138

Alfreds Lielais (Alfred the Great, 848–899) – anglosakšu karalis 44

Alksnis Jēkabs (1870–1957) – medicīnas profesors, sabiedrisks darbinieks 440

Alunāns Ādolfs (1848–1912) – dramaturgs, aktieris, režisors 295

Alunāns Juris (arī Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns, 1832–1864) – dzejnieks, publicists 17, 25, 
190, 216, 467

Aļģirds (Algirdas, ap 1296–1377) – Lietuvas dižkunigaitis 116

Andersons Valters (Walter Arthur Alexander Anderson, 1885–1962) – vācbaltiešu folklorists, 
etnologs 442

Ansgars (Ansgar, Anskar, 801–865) – benediktīniešu ordeņa mūks, Hamburgas un Brēmenes 
bīskaps, misionārs Skandināvijā 46, 49, 164

Apsīšu Jēkabs (īst. v. Jānis Jaunzemis, 1858–1929) – rakstnieks, skolotājs 193
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Arbuzovs Leonīds, jun. (Leonid Hans Nikolaus Arbusow, 1882–1951) – vācbaltiešu vēsturnieks 
157

Ārne Anti (Antti Amatus Aarne, 1867–1925) – somu folklorists 454

Arnts Johans Gotfrīds (Johann Gottfried Arndt, 1713–1767) – vācu izcelsmes vēsturnieks, tulko-
tājs 295

Ārons Matīss (parasti Āronu Matīss, 1858–1939) – bibliogrāfs, žurnālists, skolotājs 190, 219, 220, 
437, 440, 441

Aspazija (dz. Elza Rozenberga, prec. Pliekšāne, 1865–1943) – dzejniece, dramaturģe, Satversmes 
sapulces deputāte 193

Augstkalns Alvils (1907–1940) – valodnieks, bibliogrāfs 157, 205, 210, 224

Augustīns (arī Aurēlijs Augustīns, Augustīns no Hiponas, Svētais Augustīns, Aurelius Augustinus 
Hipponensis, 354–430) – bīskaps, filozofs 276

Augustīns (Augustīns Pētersons, 1873–1955) – Rīgas un visas Latvijas metropolīts 438

Aunings Kārlis Roberts (arī Roberts Auniņš, 1834–1914) – garīdznieks, literāts 452

Auns Muntis (dz. 1955) – vēsturnieks 12, 137, 141, 499

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850–1879) – dzejnieks, publicists 18, 220, 467

Auškāps Jūlijs (1884–1942) – ķīmijas tehnologs, LU rektors, izglītības ministrs 224

B

Balodis Francis Aleksandrs (1882–1947) – arheologs, Latvijas senvēstures pētnieks, ēģiptologs 
9–11, 45, 374

Balodis Jānis (1881–1965) – Latvijas armijas ģenerālis, kara ministrs 299, 481

Baranausks Toms (Tomas Baranauskas, dz. 1973) – lietuviešu vēsturnieks 24

Barons Krišjānis (1835–1923) – folklorists, publicists, rakstnieks 14, 236, 433, 435, 437–443, 448, 
457, 500

Bārs Juris (Georg Heinrich Baar, 1808–1879) – ārsts, dzejnieks, valodnieks 214–216

Barts Rolāns (Roland Barthes, 1915–1980) – franču literatūrzinātnieks, filozofs, valodnieks, se-
miotiķis 447

Batlers Ralfs (Ralph Butler) – 20. gs. sākumā publicējis aprakstu par Austrumeiropu 480

Baumanis Heinrihs (Heinrich Baumann, 1716–1790) – vācu izcelsmes garīdznieks, tautasdziesmu 
un vēstures ziņu vācējs 432

Bavārijas Ģeogrāfs (Geographus Bavarus) – 1796. gadā dots nosaukums anonīmam viduslaiku  
ap 9. gs. dokumentu autoram 44

Becenbergers Adalberts (Adalbert Bezzenberger, 1851–1922) – vācu filologs, arheologs 252

Beikess Roberts (Robert Stephen Paul Beekes, dz. 1937) – holandiešu valodnieks, indoeiropeists 
157, 158
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Beitiņa Maigone (dz. 1929) – valodniece 426

Bekenferde (Šingels) Heinrihs fon (Heinrich von Böckenförde gen. Schüngel, 15. gs.) – Livonijas 
ordeņa mestrs 117

Belokoņs Valērijs (dz. 1960) – uzņēmējs, enciklopēdijas izdevējs 10

Bendiks Hermanis (1911–1978) – valodnieks, redaktors 225

Bendorfs Vilis (dz. 1941) – folklorists, komponists, ērģelnieks 444, 445

Benkss Džons (John Bancks, John Banks, 1709–1751) – angļu rakstnieks 474

Bentone Pegija (Peggie Benton, dz. 20. gs.) – britu diplomāte, rakstniece 486, 487

Bergmane Anna (1910–1991) – valodniece 215

Bergmanis Gustavs (Gustav Bergmann, 1749–1814) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, folklorists, 
tulkotājs, leksikogrāfs 433, 472

Bermonts Pāvels (arī Bermonts-Avalovs, Павел Рафалович Бермонт-Авалов, 1877–1974?) – 
Krievijas armijas virsnieks, Rietumu brīvprātīgās armijas pavēlnieks 482

Bērziņš Arturs (1882–1962) – publicists, teātra kritiķis 11

Bērziņš Jānis (Ян Карлович Берзин, dz. Pēteris Ķuzis, 1889–1938) – PSRS militārā izlūkdienesta 
vadītājs 481

Bērziņš Ludis (arī Ludvigs Ernests Bērziņš, 1870–1965) – folklorists, literatūrvēsturnieks 10, 210, 
211, 429, 431

Bērziņš Mārtiņš (1874–1950) – skolotājs, ērģelnieks, fotogrāfs 444

Bērziņš Valdis (dz. 1969) – arheologs 12, 83, 498

Bērzkalne Anna (1891–1956) – folkloriste 436, 442, 443

Biezais Haralds (1909–1995) – teologs, reliģijvēsturnieks, folklorists, publicists 452, 454, 458,  
459

Biezbārdis Kaspars (1806–1886) – publicists, valodnieks 217

Bīlenšteins Augusts (August Johann Gottfried Bielenstein, 1826–1907) – vācbaltiešu luterāņu ga-
rīdznieks, valodnieks, folklorists, etnogrāfs 24, 115, 168, 187, 216, 217, 222, 250–252, 337, 
338, 433, 434, 436, 440, 478

Bīlmanis Alfreds (1887–1948) – vēsturnieks, virsnieks, publicists, diplomāts 11

Bīlovs Stefans (Stephan Bülow, 16. gs.) – Kurzemes un Zemgales superintendents, galma mācītājs 
450

Biļķins Vilis (1887–1974) – skolotājs, vēsturnieks, Rīgas pilsētas Vēstures arhīva direktors (1935–
1944) 39

Bīmanis Mārtiņš (1864–1946) – inženieris, sabiedrisks darbinieks, LU rektors 439

Bīne Jēkabs (1895–1955) – gleznotājs, vitrāžists 300

Birģele-Paegle Alma (1877–1949) – etnogrāfe 374, 404

Bīrons Ernsts Johans (Ernst Johann von Biron, 1690–1772) – Kurzemes un Zemgales hercogs 474
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Birunī (Abū al-Rayhān Muhammad ibn Ahmad al-Bīrūnī, 973–1048) – persiešu Horezmas zināt-
nieks 50

Bisenieks Jānis (arī Bisnieks, 1864–1923) – agronoms, izdevējs 220

Bisenieks Valdis (dz. 1928) – ģermānists, tulkotājs 21

Bismarks Oto fon (arī Oto Eduards Leopolds, Bismarkas firsts, Lauenburgas hercogs, Otto 
Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, 1815–1898) – vācu politiķis, valstsvīrs  
478

Bitners Georgs Ludvigs Frīdrihs (Georg Ludwig Friedrich Büttner, 1805–1883) – vācbaltiešu lute-
rāņu garīdznieks, folklorists 433, 436

Blaufūss Frīdrihs Bernhards (Friedrich Bernhard Blaufuß, 1697–1756) – vācu izcelsmes luterāņu 
garīdznieks, hernhūtiešu grāmatu izplatītājs 426

Blaumanis Rūdolfs (arī Rūdolfs Kārlis Leonīds Blaumanis, 1863–1908) – rakstnieks 193, 341

Blese Ernests (1892–1964) – valodnieks 10, 162, 166, 206, 224, 248

Blombergs Karls Johans (Karl Johann von Blomberg, 17.–18. gs.) – barons, 17. gs. beigās ceļojis pa 
Livoniju un savus iespaidus publicējis grāmatā 474

Blumbergs Endrū Džeimss (arī Andrejs Blumbergs, Andrew James Blumbergs, dz. ap 1970) – filo-
logs, vēsturnieks 470

Bļujiene Audrone (Audronė Bliujienė, dz. 1954) – lietuviešu arheoloģe 288

Bogoļubova ņina (1925–2013) – valodniece, pedagoģe 159

Bokalders Jānis (1885–1982) – tautsaimnieks, agronoms 9, 11

Bolteniuss Vilhelms (Wilhelm Boltenius, 16. gs.) – garīdznieks 451

Bose Heinrihs (Heinrich Bosse, 1907–1996) – vācbaltiešu vēsturnieks, kultūrvēsturnieks, literāts 
115

Brandiss Morics (Moritz Brandis, Mauritius Brandis, ap 1550–pēc 1603) – vācu izcelsmes Livoni-
jas hronists 129

Brands Johans Arnolds (Johann Arnold von Brand, 1647–1691) – vācu jurists, Duisburgas Univer-
sitātes profesors, sūtnis 398

Brastiņš Ernests (1892–1942) – mākslinieks, folklorists, dievturis 300, 442, 452

Braše, sk. Braže

Braže Gustavs (arī Braše, Gustavs Vilhelms Zigmunds Braže, Gustav Wilhelm Sigmund Brasche, 
1802–1883) – vācbaltiešu garīdznieks, valodnieks, literāts 218

Breidaks Antons (1932–2002) – valodnieks 124, 125, 128, 129, 160, 162, 163, 171–173, 241, 248, 
254, 265

Brēmenes Ādams, sk. Ādams no Brēmenes 48, 85

Briedis Fridrihs (1888–1918) – latviešu strēlnieku pulkvedis 297, 299

Brīvzemnieks Fricis (1846–1907) – valodnieks, tulkotājs 216, 221, 222, 436–438, 441, 442, 445

Broce Johans Kristofs (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) – vācu izcelsmes mākslinieks, etno-
grāfs, vēsturnieks 137, 352, 410, 415, 419
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Brozovičs Dalibors (Dalibor Brozović, 1927–2009) – horvātu valodnieks, slāvists, sabiedrisks 
darbinieks 159

Bruņenieks Mārtiņš (1866–1950) – valodnieks 196, 460

Būga Kazimiers (Kazimieras Būga, 1879–1924) – lietuviešu valodnieks 19, 22, 24–26, 160, 161, 
166, 170–173, 248

Bukans Džons (John Buchan, 1875–1940) – skotu rakstnieks, politiķis 481

Bukums Kārlis (1884–1979) – novadpētnieks 444

Bula Dace (dz. 1960) – folkloriste 431, 438, 442

Bušs Ojārs (dz. 1944) – valodnieks 12, 13, 29, 176, 498

C

Caunītis Juris (1826–1861) – literatūrkritiķis, publicists, sabiedrisks darbinieks 295

Ceihners Alfrēds (1899–1987) – ekonomists 9

Cimermanis Saulvedis (dz. 1929) – etnogrāfs, vēsturnieks 337, 350, 446

Cimze Jānis (1814–1881) – pedagogs, komponists 434, 435

Cirša Līga (prec. Bernāne, dz. 1973) – valodniece, pedagoģe 236

Cīrulis Ansis (1883–1942) – grafiķis, gleznotājs, lietišķās mākslas meistars 297, 298

Č

Čailds Fransiss (Francis James Child, 1825–1896) – amerikāņu zinātnieks, folklorists 454

Čakste Jānis (1859–1927) – jurists, pirmais Latvijas Valsts prezidents 484

Čandlers Duglass (Douglas Chandler, 1889–ap 1975) – amerikāņu žurnālists, radiopropagandists 
483

Čellins Helge (Helge Kjellin, 1885–1984) – zviedru mākslas vēsturnieks 11

Čērčils Vinstons (Winston Leonard Spencer-Churchill, 1874–1965) – Lielbritānijas politiķis, prem-
jerministrs 470, 482, 485, 486

D

Dambe Vallija (1912–1995) – valodniece, onomaste 167, 169, 174, 175

Deitons Lens (Len Deighton, Leonard Cyril Deighton, dz. 1929) – angļu rakstnieks, žurnālists, 
filmu producents 490

Denisova Raisa (arī Deņisova, dz. 1930) – antropoloģe 248, 279
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Depkins Liborijs (Liborius Depkin, 1652–1708) – vācbaltiešu garīdznieks, leksikogrāfs,  
tulkotājs 426

Dērings Jūliuss (Julius Döring, 1818–1898) – vācbaltiešu gleznotājs, kultūras darbinieks 250

Dimezils Žoržs (Georges Dumézil, 1898–1986) – franču filologs, komparatīvists 466

Dini Pjetro Umberto (Pietro Umberto Dini, dz. 1960) – itāļu valodnieks, baltists, tulkotājs 7, 159, 
163

Dinsbergs Ernests (arī Dinsberģis, 1816–1902) – skolotājs, rakstnieks, tulkotājs 18, 187

Dīriķis Bernhards (1831–1892) – žurnālists, sabiedrisks darbinieks 218

Dišlers Kārlis (1878–1954) – jurists, rakstnieks 11

Doku Atis (1861–1903) – rakstnieks 193

Dorošenko Vasilijs (1921–1992) – vēsturnieks 115, 121, 122

Dravnieks Jēkabs (arī Draviņš-Dravnieks, 1858–1927) – grāmatizdevējs, leksikogrāfs 440

Dravnieks Ernests V. (1892–1988) – inženieris, redaktors 201

Dreselis Georgs (Georg Dressell, 1654–1698) – vācu izcelsmes garīdznieks, valodnieks, tulkotājs 
426

Dumpe Linda (dz. 1930) – etnogrāfe, vēsturniece 14, 336, 500

Dunsdorfs Edgars (1904–2002) – vēsturnieks 115, 121, 130, 132, 151, 154, 280

Durantijs Valters (Walter Duranty, 1884–1957) – angļu žurnālists 480, 481

Dūsburgas Pēteris (Peter von Dusburg, ? –ap 1326) – vācu hronists 466

Dzefirelli Franko (Franco Zeffirelli, dz. 1923) – itāļu režisors, politiķis 488

Dzenis Burkards (1879–1966) – tēlnieks 298

Dzērvītis Arvīds (1897–1942) – mākslinieks 420

Džounss Deniss (Dennis Jones, dz. 1945) – kanādiešu rakstnieks 490

E

Edisone Lusija (Lucy Addison, ap 1860–1946) – vācu un padomju okupācijas laikā dzīvojusi Lat-
vijā 487

Egerss Deivs (Dave Eggers, dz. 1970) – amerikāņu rakstnieks, redaktors, izdevējs 496

Eimiss Kingzlijs (Kingsley Amis, Sir Kingsley William Amis, 1922–1995) – angļu rakstnieks, dzej-
nieks, kritiķis 490

Einhards (Einhardus, Eginhardus, ap 770–840) – hronists, Kārļa Lielā biogrāfs 39, 44

Einhorns Aleksandrs (Alexander Einhorn, ?–1575) – Kurzemes un Zemgales hercogistes superin-
tendents 450

Einhorns Pauls (Paul Einhorn, ?–1655) – vācbaltiešu garīdznieks, vēsturnieks 18, 164, 249, 428, 
430, 444, 447, 450, 451, 457, 458, 460, 462, 464, 466, 467

Ekblūms Rihards (Richard Ekblom, 1874–1959) – zviedru valodnieks, baltists, slāvists 44, 50
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Elferfelds Kārlis Gothards (Karl Gotthard Elverveld, 1756–1819) – vācbaltiešu literāts 187,  
189

Elgers Georgs (Georg Elger, 1585–1672) – garīdznieks, leksikogrāfs, tulkotājs 18, 180, 183, 211, 
212, 228, 426

Eliade Mirča (Mircea Eliade, 1907–1986) – rumāņu rakstnieks, reliģijpētnieks 450, 451, 457
Eliots Čārlzs (Charles Boileau Elliott, 1803–1875) – angļu ceļotājs, ģeogrāfs 476
Elverss Kaspars (1680–1750) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, leksikogrāfs 426
Endzelīns Jānis (arī Endzeliņš, 1873–1961) – valodnieks 10, 11, 22, 24–26, 28, 124, 157, 158, 160, 

162–164, 166, 167, 170–172, 174, 175, 190, 192, 194, 196, 201, 207, 218–222, 224, 239, 240, 
248, 253, 257, 265, 443

Ēriks (Erik Emundsson, Erik Anundsson, ?–882) – leģendās minēts kā Upsalas karalis, vēlāk Zvied-
rijas valdnieks 48

Erks Ludvigs (Ludwig Christian Erk, 1807–1883) – vācu komponists, mūzikas skolotājs 434
Estridsens Svens (Svend Estridsen vai Svend II, ap 1019–1074) – Dānijas karalis 49

F

Fabrīcijs Dionīsijs (Dionysius Fabricius, 16.–17. gs.) – jezuītu prāvests, vēsturnieks 128
Fasmers Makss (Max Julius Friedrich Vasmer, 1886–1962) – vācu valodnieks, etimologs 25
Fīrekers Kristofors (Christoph Fürecker, ap 1615–1684 vai 1685) – vācbaltiešu valodnieks, leksiko-

grāfs, dzejnieks 18, 19, 183, 184, 186, 210–213, 426, 427
Fišers Johans (Johann Fischer, 1636–1705) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, pirmais Vid-

zemes ģenerālsuperintendents 183, 212
Flemings Īans (Ian Lancaster Fleming, 1908–1964) – angļu rakstnieks, žurnālists 491
Forsaits Frederiks (Frederick Forsyth, dz. 1938) – angļu rakstnieks 490
Frenkelis Ernsts (Ernst Eduard Samuel Fraenkel, 1881–1957) – vācu valodnieks, baltists 25

G

Galeniece Lidija (prec. Kaktiņa, 1906–1945) – mūzikas folkloras vācēja 444
Galenieks Pauls (1891–1962) – botāniķis 9
Gesnere Linna (Lynne Gessner, dz. 1919) – amerikāņu rakstniece 488
Gibonss Džons (John Gibbons, 1882–1949) – britu rakstnieks 486
Gimbutiene Marija (Marija Gimbutienė, Marija Gimbutas, dz. Alsekaitė, 1921–1994) – lietuviešu 

izcelsmes amerikāņu arheoloģe 159, 164, 276, 277, 456
Gīrcs Klifords (Clifford Geertz, 1926–2006) – amerikāņu antropologs 277
Girgensons Kristofs Reinholds (Christoph Reinhold Girgensohn, 1752–1814) – vācbaltiešu lute-

rāņu garīdznieks, literāts 187
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Gliks Ernsts (Ernst Glück, 1652–1705) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, tulkotājs 183, 212, 
426

Gorbunovs Anatolijs (dz. 1942) – politiķis, LKP CK sekretārs, Augstākās padomes priekšsēdētājs, 
Saeimas deputāts, ministrs 492

Grants-Vatsons Herberts (Herbert Grant-Watson, 1881–1971) – britu diplomāts 482
Grasi Bartolomeo (Bartolomeo Grassi, ap 1553–pēc 1595) – itāļu ceļotājs, mākslinieks, grāmat-

izdevējs 291
Graudiņš Kārlis (1863–1915) – žurnālists 439
Graudonis Jānis (1913–2005) – vēsturnieks, arheologs 174
Greitjāne Regīna (1936–2006) – vēsturniece 222
Grīns Aleksandrs (īst. v. Jēkabs Grīns, 1895–1941) – rakstnieks 301
Grīns Greiems (Graham Greene, 1904–1991) – angļu rakstnieks, literatūras kritiķis 485, 486
Grūbers Johans Daniēls (Johann Daniel Gruber, 1688–1748) – Hannoveres pilsētas bibliotekārs, 

Indriķa hronikas noraksta publicētājs 294
Grūnavs Simons (Simon Grunau, ap 1470–1530 vai 1537) – dominikāņu mūks, Prūsijas hronikas 

autors 157, 158, 205, 466
Gvaņini Alesandro (Alessandro Guagnini, 1538–1614) – itāļu izcelsmes poļu hronists 291

Ģ

Ģedimins (Gediminas, ap 1275–1341) – Lietuvas dižkunigaitis, Ģediminu (vēlākās Jagellonu) 
dinastijas aizsācējs 126

Ģerulis Jurģis (arī Georgs Gerulis, Georg Gerullis, 1888–1945) – lietuviešu izcelsmes vācu valod-
nieks 18, 128

Ģinters Valdemārs (arī Valdis Ģinters, 1899–1979) – arheologs, vēsturnieks 374, 382

H

Hadzinskis Jons (Jon Chadzynski, 17. gs.) – Viļņas jezuītu akadēmijas poētikas, retorikas un teo-
loģijas profesors 18

Hāmanis Johans Georgs (Johann Georg Haman, 1730–1788) – vācu rakstnieks, filozofs 429, 431, 
432

Handelmans Stīvens (Stephen Handelman) – amerikāņu žurnālists 496
Harders Johans Jakobs (Johann Jacob Harder, 1734–1775) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, 

literāts 427, 428, 432, 445, 465, 467
Harders Kristofs (Christoph Harder, 1747–1818) – vācu izcelsmes garīdznieks, latviešu literāts, 

valodnieks, grāmatizdevējs 188, 189, 213, 428
Hartknohs Kristofs (Christoph Hartknoch, 1644–1687) – Prūsijas vēsturnieks un kartogrāfs  

466
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Hausmanis Viktors (dz. 1931) – literatūras un teātra zinātnieks 4, 8

Hauzenberga-Šturma Edīte (1901–1983) – valodniece 194

Hāzentēters Hanss Johans (Hans Johann Hasentöter, arī Hasentödter, 1517–1586) – vācu hronists 
294

Hennebergs Macejs (Maciej Henneberg, dz. 1949) – poļu izcelsmes Austrālijas antropologs, ar-
heologs 140

Hennings Salomons (Salomon Henning, 1528–1589) – vācu izcelsmes politiķis, Kurzemes un 
Zemgales hercogistes kanclers, hronists 450, 451

Herders Johans Gotfrīds (Johann Gottfried von Herder, 1744–1803) – vācu dzejnieks, kritiķis, 
garīdznieks, filozofs 424, 427, 429, 431–433, 437, 442, 445, 473

Herevards (Hereward the Wake, ap 1035–ap 1072) – 11. gs. anglosakšu pretošanās kustības līderis 
cīņā pret normandiešu iekarotājiem 473

Hermanis Alvis (dz. 1965) – režisors, aktieris 494

Hermanis no Vartberges (arī Vartberges Hermanis, Hermannus de Wartberge, ap 1330–ap 
1380) – Vācu ordeņa brālis, Livonijas ordeņa mestra kapelāns, Livonijas hronikas autors 116,  
206

Hērodots (ap 484–425 pr. Kr.) – sengrieķu vēsturnieks 31–34, 36, 50

Hince Henneke (Henneke Hintze/Hintzke, 15. gs.) – Livonijas ordeņa vasalis117

Hitlers Ādolfs (Adolf Hitler, 1889–1945) – austriešu izcelsmes vācu politiķis, Vācijas kanclers, 
diktators 470

Hofstede Gērts (Geert Hofstede, dz. 1928) – holandiešu sociālpsihologs, antropologs 276, 286

Hofstede Gerts Jans (Gert Jan Hofstede, dz. 1956) – IT speciālists 276

Holbeins Hanss, jun. (Hans Holbein der Jüngere, ap 1497–1543) – vācu gleznotājs 415

Hūgenbergers Kārlis Frīdrihs Jākobs (Karl Friedrich Jacob Hugenberger, 1784–1860) – vācbaltiešu 
garīdznieks, tulkotājs, valodnieks 187, 189

Hupels Augusts Vilhelms (August Wilhelm Hupel, 1737–1819) – vācu izcelsmes garīdznieks, pub-
licists 407, 428, 432, 445, 457, 466

I

Ibrahīms ibn Jakubs (Ibrāhīm Ibn Ya‘cūb Al-Isrā’īlī Al-Turtushi; arī Abraham ben Jacobsen, 
10. gs.) – ebreju izcelsmes Spānijas arābu ceļotājs 49

Idrīsī (pilnā vārdā Abū Abdallāhs Muhammeds ibn Idriss al Idrīsī, Abū ‘abd Allāh Muhammad 
Ibn Muhammad Ibn ‘abd Allāh Ibn Idrīs Al-hammūdī Al-hasanī Al-idrīsī, 1100–1165/1166) – 
arābu ģeogrāfs 50

Indriķis (Henricus de Lettis, Heinrich von Lettland, 12. gs.–pēc 1259) – katoļu priesteris, Indriķa 
(Livonijas) hronikas autors 20, 86, 94, 98, 100, 102, 103, 109, 124, 134, 179, 206, 289, 290, 
294, 296, 328, 447

Infantjevs Boriss (1921–2009) – folklorists, literatūrzinātnieks, vēsturnieks 435, 436
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Inocents IV (Innocentius IV, īst. v. Sinibaldo Fieski, Sinibaldo Fieschi, ap 1195–1254) – Romas 
pāvests 98

Ivanovs Vjačeslavs (Вячеслав Всеволодович Иванов, dz. 1929) – krievu valodnieks, indoeirope-
ists 460

J

Jakobsons Ernests (1867–1935) – skolotājs, folkloras vācējs 440
Jakubaite Tamāra (1927–1984) – valodniece, lingvistiskās statistikas speciāliste 159
Jankausks Rimants (Rimantas Jankauskas, dz. 1958) – lietuviešu antropologs 144
Jansone Aija (dz. 1958) – etnoloģe, vēsturniece 376
Jansone Ilga (dz. 1958) – valodniece 3, 4, 7, 8, 13, 14, 179, 244, 499
Jaunsudrabiņš Jānis (1877–1962) – rakstnieks, gleznotājs 247, 363
Jēgens Ojārs (1924–1993) – dzejnieks, mākslinieks, grāmatizdevējs 427
Jēkabs, hercogs, sk. Ketlers Jēkabs 309
Johansens Pauls (Paul Johansen, 1901–1965) – vācu izcelsmes igauņu vēsturnieks 115, 137
Johansons Andrejs (1922–1983) – kultūrvēsturnieks, rakstnieks 426–429, 432
Jordans (Jordanes, 6. gs.) – gotu vēsturnieks 39, 43
Julla Augusts (1872–1958) – tēlnieks, keramiķis 298
Jundzis Edgars (1907–1986) – teologs 207
Jundzis Tālavs (dz. 1951) – politologs, jurists, aizsardzības ministrs, LR Augstākās padomes de-

putāts 4, 8
Jūrdžs Andrivs (arī Andryvs Jūrdžs, 1845–1925) – Latgales rokraksta grāmatnieks 234, 235
Jurevičs Pauls (1891–1981) – filozofs 11
Jurjāns Andrejs (arī Jurjānu Andrejs, 1856–1922) – komponists, folklorists 18, 439, 440, 442, 444

K

Kabelka Jons (Jonas Kabelka, 1914–1986) – lietuviešu valodnieks, baltists, tulkotājs 162, 167,  
173

Kalniņš Juris (literārais pseid. Prātkopis, 1847–1919) – skolotājs, publicists, kordiriģents 220
Kalpaks Oskars (1882–1919) – pulkvedis, Latvijas Republikas pirmās nacionālās karaspēka vienī-

bas komandieris 299
Kanīzijs Pēteris (Peter Canisius, Pieter Canis, 1521–1597) – holandiešu izcelsmes vācu garīdz-

nieks, jezuīts 180
Karaļūns Sims (Simas Karaliūnas, dz. 1936) – lietuviešu valodnieks, baltists 26, 28, 171
Kārlis Lielais (Carolus Magnus, 742–814) – franku karalis 44
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Karlsone Anete (dz. 1967) – etnoloģe, vēsturniece 376

Karnups Ādolfs (1904–1973) – arheologs, muzeju darbinieks, etnogrāfs 373

Kars Džons (John Carr, 1722–1807) – angļu rakstnieks 475

Karulis Konstantīns (1915–1997) – kultūrvēsturnieks, valodnieks, etimologs 17, 25, 26, 44

Kasiodors (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, ap 485–580) – politiķis, domātājs, ost-
gotu valsts darbinieks, vēsturnieks 39

Katrīna I (dz. Marta Elena Skavronska, Марта Самуиловна Скавронская (Крузе), Екатерина 
Алексеевна Михайлова, 1684–1727) – Krievijas cara Pētera I sieva, Krievijas imperatore 
474

Kaudzīte Matīss (1848–1926) – rakstnieks 357

Kaudzīte Reinis (1839–1920) – rakstnieks 357

Kaupo (?–1217) – Turaidas lībiešu vecākais 109

Kazakevičs Vītauts (Vytautas Kazakevičius, 1951–2005) – lietuviešu arheologs 283

Kelhs Kristiāns (Christian Kelch, 1657–1710) – vācu izcelsmes igauņu luterāņu garīdznieks, hro-
nists 466

Kemps Francis (1876–1952) – sabiedrisks darbinieks, publicists, Satversmes sapulces un Saeimas 
deputāts 236, 237

Kenans Džordžs (George Frost Kennan, 1904–2005) – amerikāņu vēsturnieks, diplomāts 485

Ketlers Gothards (Godthartt Kettler, 1517–1587) – Livonijas ordeņa mestrs, Kurzemes un Zem-
gales hercogs 450

Ketlers Jēkabs, hercogs Jēkabs (Jakob Kettler, 1610–1682) – Kurzemes un Zemgales hercogs  
309

Kingzlijs Čārlzs (Charles Kingsley, 1819–1875) – garīdznieks, vēsturnieks 473

Kiparskis Valentīns (Valentin Julius Aleksandr Kiparsky, 1904–1983) – somu valodnieks, baltists, 
slāvists 128, 137, 164

Kirhenšteins Augusts (1872–1963) – mikrobiologs, ministru prezidents, LPSR Augstākās pado-
mes Prezidija priekšsēdētājs 482

Klaustiņš Roberts (1875–1962) – literatūrvēsturnieks, kritiķis, rakstnieks 337

Klusiņš Miķelis (1847–1907) – skolotājs, literāts 440

Kokare Elza (1920–2003) – folkloriste 426, 455–457

Kokss Viljams (William Coxe, 1747–1828) – angļu garīdznieks, vēsturnieks 474

Kols Johans Georgs (Johann Georg Kohl, 1808–1878) – vācu rakstnieks, Brēmenes pilsētas biblio-
tekārs 476, 477

Konans Doils Arturs (Arthur Conan Doyle, 1859–1930) – britu rakstnieks, ārsts 484

Konstantīns (Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, ap 272–337) – Romas imperators 
466

Kosovskis Tomašs (Tomasz Kossowski, 1798–1856) – poļu tautības katoļu garīdznieks, literāts, 
valodnieks 233
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Kreicvalds Frīdrihs Reinholds (Friedrich Reinhold Kreutzwald, 1803–1882) – igauņu folklorists, 
rakstnieks, ārsts 296

Krīska Aivars (Aivar Kriiska, dz. 1965) – igauņu arheologs 63

Krodznieks Jānis (arī Krīgers, 1851–1924) – vēsturnieks 337

Kronvalds Atis (arī Kronvaldu Atis, 1837–1875) – publicists, skolotājs 18, 190, 218, 221, 341

Krūmiņš Andrejs (1926–1999) – kordiriģents, mūzikas folkloras vācējs 444

Krūze Frīdrihs Karls Hermanis (Friedrich Karl Hermann Kruse, 1790–1866) – vācu izcelsmes 
Krievijas vēsturnieks, rakstnieks 36, 374

Kučers Jānis (1901–1989) – novadpētnieks 444

Kuks Džons (John Cook) – 18. gs. ceļojumu aprakstu autors 475

Kūle Maija (dz. 1951) – filozofe 4, 8, 427

Kūlis Rihards (dz. 1945) – filozofs 427

Kundziņš Pauls (1888–1983) – arhitekts, etnogrāfs 11

Kupfers Kārlis Reinholds (1872–1935) – dabaspētnieks 374, 377

Kurmins Jans (1790–1860) – lietuviešu izcelsmes katoļu garīdznieks, leksikogrāfs 233, 250

Kursis Arnolds (1919–2012) – mediķis, vēsturnieks 44

Kursīte Janīna (dz. 1952) – literatūrzinātniece, folkloriste, politiķe, Saeimas deputāte 447, 454, 
457

Kurzems Marks (Mark Kurzem, 1957–2010) – austrāliešu rakstnieks 493

Kvaterniks Slavko (Slavko Kvaternik, 1878–1947) – horvātu maršals, politiķis 470

Kveks Teofils (1680–1736) – jezuītu misionārs 429

Ķ

Ķempelis Gustavs (pseid. Atvasietis, 1874–1940) – advokāts, latviešu strēlnieku bataljonu organi-
zācijas komitejas loceklis 297

Ķiķauka Pēteris (1886–1967) – klasiskās filoloģijas speciālists 196, 224

L

Lācis-Sudrabs Mārtiņš (īst. v. Jānis Sudrabs, 1888–1938) – revolucionārs, padomju represīvo or-
gānu darbinieks 490

Laids Laionels Viljams (Lionel William Lyde, 1863–1947) – britu ģeogrāfs, publicists 478

Laime Sandis (dz. 1982) – folklorists 6, 14, 468, 500

Lamanskis Vladimirs (Владимир Иванович Ламанский, 1833–1914) – krievu muižnieks, vēs-
turnieks, slāvists 435
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Lamekins (Lammechinus) – kuršu valdnieks, minēts rakstītajos avotos 1230. gadā 105

Lange Jākobs (Jacob Lange, 1711–1777) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, leksikogrāfs, tul-
kotājs 22, 25, 187, 189, 250, 427

Langijs Johans (arī Jānis Langijs, Johans Langiuss, Johann Langius, 1615–starp 1685 un 1690) – 
vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, leksikogrāfs 17–19, 249, 458

Lanuā Žilbērs de (Ghillebert de Lannoy, 1386–1462) – ceļojošs viduslaiku flāmu bruņinieks un 
diplomāts 112, 126, 137, 164, 165, 168, 173, 294

Laučūte Jūrate (Jūratė Sofija Laučiūtė, dz. 1942) – lietuviešu valodniece, baltiste 25

Leitāns Ansis (1815–1874) – žurnālists, tulkotājs 187

Lerhis-Puškaitis Ansis (arī Lerchis-Puškaitis, īst. v. Ansis Lerhis, 1859–1903) – folklorists, rakst-
nieks 14, 434, 437, 438, 440, 500

Levits Egils (dz. 1955) – jurists, politologs, tieslietu ministrs, Saeimas deputāts 9

Linkolns Brūss (Bruce Lincoln, dz. 1948) – amerikāņu reliģijvēsturnieks, mitologs 447

Lists Ferencs (Ferenc Liszt, Franz Liszt, 1811–1886) – ungāru komponists, pianists, diriģents  
489

Līvens Anatols (Peter Paul Anatol Lieven, dz. 1960) – britu žurnālists 494, 495

Līventāls Ansis (1803–1878) – dzejnieks, tulkotājs 187

Livi-Bači Masimo (Massimo Livi-Bacci, dz. 1936) – itāļu demogrāfs 145

Locis Vladislavs (arī Locs, 1912–1984) – grāmatu izdevējs, rakstnieks 241

Lokarts Roberts (Robert Hamilton Bruce Lockhart, 1887–1970) – angļu žurnālists, slepenais 
aģents, diplomāts 481

Lukaševičs Jānis (arī Jōņs Lukaševičs, Jonas Lukaševičius, 1699–1779) – lietuviešu izcelsmes ga-
rīdznieks, jezuītu misionārs, garīgās literatūras autors 229

Lūke Jānis (1876–1942) – agronoms, selekcionārs, publicists 196

Lundbergs Jākobs Florentīns (Jacob Florentin Lundberg, 1782–1858) – zviedru izcelsmes luterāņu 
garīdznieks, garīgās literatūras tulkotājs 187

Ļ

Ļeņins (īst. v. Vladimirs Uļjanovs, Владимир Ильич Ленин, 1870–1924) – Krievijas revolucio-
nārs, boļševiku partijas līderis, valsts vadītājs 470, 483

M

Maciļevičs Jezups (arī Macuļevics, Józef Macilewicz, 1805–1872) – katoļu garīdznieks, latgaliešu 
publicists 233

Maldonis Voldemārs (1870–1941) – teologs, literāts 219, 220

Malta Nikolajs (1890–1944) – botāniķis 9

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Maļeckis Jans (Jan Malecki, Jan z Sącza, Jan Malec(z)ki-Sandecki, Joannes Sandecensis, Joannes 
Sandecius, Malecius, Maletuus, Maeletius, Menecius, Johannes Maletius, Joans Malecijs, 
ap 1482–1567) – poļu grāmatizdevējs, luterāņu garīdznieks, tulkotājs, aprakstu autors  
465

Mancelis Georgs (Georg Mancelius, 1593–1654) – vācbaltiešu garīdznieks, leksikogrāfs, tulkotājs 
17, 124, 183, 184, 186, 210–212, 249, 308, 316, 319, 425, 426, 428, 430, 444

Manharts Vilhelms (Wilhelm Emmanuel Johann Manhardt, 1831–1880) – vācu mitologs, folklo-
rists, bibliotekārs 451, 465

Mankells Henings (Henning Mankell, dz. 1948) – zviedru rakstnieks 492

Manteifelis Gustavs (Gustav von Manteuffel, Felician Nicolai baron Manteuffel-Szoege, 1832–
1916) – kultūrvēsturnieks, publicists, izdevējs 229, 232, 233

Marcelīns Ammiāns (Ammianus Marcellinus, ap 330–pēc 395) – romiešu vēsturnieks 36, 43

Matīsa Vita (arī Vita Matīss, dz. 1955) – politoloģe 469

Mauriņa Zenta (1897–1978) – rakstniece, esejiste 10

Mažulis Vītauts (Vytautas Mažiulis, 1926–2009) – lietuviešu valodnieks, baltists 167, 169, 170

Mehovietis Matejs (Maciej Miechowita, 1457–1523) – poļu ārsts, vēsturnieks, ģeogrāfs, hronists 
21

Meijē Antuāns (Antoine Meillet, 1866–1936) – franču valodnieks, indoeiropeists 158

Meijers Hārvijs Ītans (Harvey Ethan Mayer, dz. 1936) – amerikāņu valodnieks 159, 162, 176

Melngailis Emilis (Emilis Jūlijs Melngailis, 1874–1954) – komponists, folklorists 444

Mēnijs Frīdrihs (Friedrich Menius, 1593 vai 1594–1657 vai 1659) – zviedru Vidzemes tiesībzināt-
nieks, vēsturnieks, garīdznieks 430

Merkators (īst. v. Gerards Krēmers, Gerard de Cremer, 1512–1594) – matemātiķis, filozofs, ģeo-
grāfs, kartogrāfs, mūsdienu ģeotelpiskās informācijas sistēmas pamatlicējs 23, 37

Merķelis Garlībs (arī Garlībs Helvigs Merķelis, Garlieb Helwig Merkel, 1769–1850) – vācbaltiešu 
rakstnieks, publicists 295, 472, 477, 491

Mežaks Arturs (Arturs Ludvigs Mežaks, 1904–1988) – skolotājs, literāts 444

Mīlenbahs Kārlis (1853–1916) – valodnieks, ģermānists, leksikogrāfs 28, 190, 192, 218–222, 247

Millers Makss (Friedrich Max Müller, 1823–1900) – vācu izcelsmes angļu filologs, orientālists 
447, 457

Mindaugs (Mindaugas, ap 1200–1263) – Lietuvas valdnieks 24, 96, 98

Minsters Sebastians (Sebastian Münster, 1488–1552) – vācu kartogrāfs, kosmogrāfs, ivrita profe-
sors 126, 128, 179, 207–209, 294

Mirbahs Oto fon (Otto Johann Heinrich von Mirbach, 1766–1855) – Jelgavas apriņķa muižniecības 
maršals, politiķis 206

Miržē Anrī (Louis Henri Murger, 1822–1861) – franču literāts 486

Mora Harri (arī Harijs Moora, Harri Moora, 1900–1968) – igauņu arheologs 173

Morkūns Vitalis (Vitalis Morkūnas, dz. 1929) – lietuviešu etnologs 350
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Motlijs Džons (Mottley John, 1692–1750) – angļu rakstnieks, biogrāfs 474
Mugurēvičs Ēvalds (dz. 1931) – vēsturnieks, arheologs 12, 24, 50, 100, 106, 163, 172, 285,  

498
Muravjovs Mihails (Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, 1796–1866) – Krievijas valsts 

darbinieks, organizējis 1863–1865 poļu sacelšanās apspiešanu 233

N

Nameisis (Nameise, Nameyxe, ?– pēc 1281) – Tērvetes zemgaļu vecākais, vēlāk zemgaļu valdnieks 
100

Napoleons Bonaparts (Napoléon Bonaparte, 1769–1821) – Francijas militārais un politiskais līde-
ris, imperators 481

Narbuts Teodors (Teodoras Narbutas, Teodor Narbutt, 1784–1864) – poļu un lietuviešu vēstur-
nieks, folkloras un mitoloģijas pētnieks, arheologs 467

Nazarova Jevgēnija (Евгения Львовна Назарова, dz. 1947) – krievu vēsturniece 119

Nemeškēri Jānošs (János Nemeskéri, 1914–1989) – ungāru antropologs, paleodemogrāfs 139

Neredzīgais Indriķis (1783–1828) – dzejnieks 87

Nerons (Nērons Klaudijs Cēzars Augusts Germāniks, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, 
37–68) – Romas imperators 37

Nestors (arī Nestors Svētais, Преподобный Нестор Летописец, ap 1055–ap 1114) – Kijevas 
Pečoru klostera mūks, hronists 15, 19

Nevinsons Henrijs (Henry Woodd Nevinson, 1856–1941) – britu žurnālists 478

Niedra Andrievs (1871–1942) – rakstnieks, mācītājs, sabiedrisks darbinieks, politiķis 193

Nītemā Vilho (Teodor Vilhelm (Vilho) Niitemaa, 1917–1991) – somu vēsturnieks 115

O

Olavs (Olaf, 9. gs.) – leģendās minēts Birkas (Zviedrija) karalis 46
Ozols Arturs (1912–1964) – valodnieks, folklorists 177, 178

P

Paegle Edvards (1876–1960) – etnogrāfs 374
Paegle Spricis (1876–1962) – uzņēmējs, politiķis, tirdzniecības un rūpniecības ministrs 220
Palmers Viljams (William Palmer, dz. 1945) – britu rakstnieks 488, 489
Palubeckaite-Miļauskiene Žīdrūne (arī Miļauskiene, Žydrūnė Palubeckaitė-Miliauskienė, Žydrūnė 

Miliauskienė, dz. 1974) – lietuviešu antropoloģe 142
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Pauels Entonijs (Anthony Dymoke Powell, 1905–2000) – angļu rakstnieks 484

Peka Andrejs (arī Pekka, 1884–1941?) – militārs darbinieks 297

Pelše Arvīds (1899–1983) – padomju politiķis, LKP CK pirmais sekretārs 490

Pēteris Lielais (arī Pēteris I, Пётр I Великий, 1672–1725) – Krievijas cars un imperators 474

Peterss Jēkabs (1886–1938) – profesionāls revolucionārs, padomju valsts un komunistiskās parti-
jas darbinieks 490

Pitejs (Πυθεύς, ap 380–ap 310 pr. Kr.) – grieķu tirgotājs, ģeogrāfs, jūrasbraucējs 32, 36

Plāķis Juris (1869–1942) – valodnieks, izglītības ministrs 10, 11, 128, 162, 167, 174, 248

Plīnijs Vecākais (Gaius Plinius Secundus Maior, 23/24–79) – romiešu rakstnieks, dabaszinātnieks, 
filozofs 36, 37, 43

Pokornijs Jūliuss (Julius Pokorny, 1887–1970) – čehu izcelsmes austriešu valodnieks, indoeirope-
ists 25

Posts Lorenss van der (Laurens van der Post, 1906–1996) – britu žurnālists, politikas speciālists, 
filozofs 489

Pricaks Omeljans (arī Omeljans Pritsaks, Омелян Йосипович Пріцак, Omeljan Pritsak, 1919–
2006) – ukraiņu izcelsmes amerikāņu vēsturnieks 45

Prīmanis Jēkabs (1892–1971) – anatoms, antropologs, ārsts 9

Ptolemajs Klaudijs (Κλαύδιος Πτολεμαιος, 85–165) – grieķu matemātiķis, ģeogrāfs, astronoms, 
mūzikas teorētiķis, filozofs, Aleksandrijas bibliotekārs 12, 37, 38

Pugo Boriss (1937–1991) – padomju politiķis un valsts darbinieks, LKP CK pirmais sekretārs 
490, 496

Pumpurs Andrejs (1841–1902) – dzejnieks 206, 218, 295, 296, 357, 467

Purvītis Vilhelms (1872–1945) – gleznotājs 297

Pūtelis Aldis (dz. 1963) – folklorists 14, 468, 500

R

Radeks Karls (Карл Бернгардович Радек, 1885–1939) – ebreju izcelsmes poļu/vācu/padomju 
komunistiskās kustības darbinieks, žurnālists 483

Rainis Jānis (īst. v. Jānis Pliekšāns, 1865–1929) – dzejnieks, dramaturgs, izglītības ministrs, Sa-
tversmes sapulces un Saeimas deputāts 193, 295, 359, 440

Rancāns Nikodems (1870–1933) – katoļu garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, literāts 236

Rašins Ādolfs (Адольф Григорьевич Рашин, 1888–1960) – krievu vēsturnieks un demogrāfs  
145

Raters Ouens (Edward Owen Rutter, 1889–1944) – angļu vēsturnieks, rakstnieks, ceļojumu ap-
rakstu autors 483, 484

Rēhehūzens Johans Georgs (Johann Georg Rehehusen, ?–1650) – vācu izcelsmes luterāņu garīdz-
nieks, valodnieks 183
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Reidzāne Beatrise (dz. 1942) – folkloriste, valodniece 14, 445

Reiters Jānis (Johannes Reuter, ap 1632–1695 vai 1697) – luterāņu mācītājs, tulkotājs 211,  
212

Renners Johans (Johann Renner, 1525–1583) – vācu notārs un hronists 126, 128, 129

Rensoms Arturs (Arthur Michell Ransome, 1884–1967) – angļu rakstnieks, žurnālists 482,  
483

Rēzings Frīdrihs (Friedrich Wilhelm Rösing, dz. 1944) – vācu antropologs 144

Ričijs Līčs (Leitch Ritchie, 1800–1865) – skotu rakstnieks, žurnālists 476

Rimantiene Rimute (Rimutė Jablonskytė-Rimantienė, dz. 1920) – lietuviešu arheoloģe, tulkotāja 
63

Rimberts (Rembert, Rimbertus, ap 830–888) – Hamburgas un Brēmenes arhibīskaps, hronists 46, 
49, 78, 85, 102, 104, 164, 285

Rimkevičs Jezups (18. gs. otrā puse–19. gs. pirmā puse) – latgaliešu gramatikas autors 230

Rislaki Juka (Jukka Rislakki, dz. 1945) – somu žurnālists un rakstnieks 472

Rīteris Jānis (1867–1945) – būvinspektors, filologs 439

Rozenbergers Oto Benjamins (Otto Benjamin Gottfried Rosenberger, 1769–1856) – vācbaltiešu 
valodnieks 187, 216, 431

Rozentāls Janis (1866–1916 v. st./1917 j. st.) – gleznotājs 297, 298

Roziņš Fricis (arī Roziņš-Āzis, 1870–1919) – marksists, revolucionārs, publicists, padomju valsts 
darbinieks 337

Rudzīte Marta (1924–1996) – valodniece, dialektoloģe, pedagoģe 162, 171, 173, 248, 249, 253, 
254

Ruģēns Jānis (1817–1876) – dzejnieks 187, 295

Rusmanis Sigurds (dz. 1943) – novadpētnieks, kultūrvēsturnieks 444

Rusovs Baltazars (Balthasar Russow, Balthasar Rüssow, 1536–1600) – igauņu vai vācu izcelsmes 
luterāņu garīdznieks, hronists 126, 128, 164

S

Sabaļausks Aļģirds (Algirdas Sabaliauskas, dz. 1929) – lietuviešu valodnieks, baltists 170
Saksis Gramatiķis (Saxo Grammaticus, Saxo cognomine Longus, Sakse, ap 1150–ap 1220) – dāņu 

vēsturnieks, hronists 45, 85
Salaks Artūrs (1891–1984) – komponists, mūzikas pedagogs, folklorists 444
Salnais Voldemārs (1886–1948) – statistiķis, diplomāts, ministrs 9
Sanuto Marīno (arī Marīno Sanuto Vecākais, Marino Sanudo, Marino Sanuto, ap 1270–ap 1343) – 

itāļu valstsvīrs, literāts, ģeogrāfs 447
Sedovs Valentīns (Валентин Васильевич Седов, 1924–2004) – krievu arheologs, slāvu, baltu un 

Baltijas somu tautu etnoģenēzes un agrīnās vēstures pētnieks 159, 265

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Sefairs Viljams (William Safire, William Lewis Safire, 1929–2009) – amerikāņu žurnālists, rakst-
nieks 493

Siliņš Matīss (1861–1942) – vēsturnieks, etnogrāfs, literāts 220, 337, 340

Simenons Žoržs (Georges Joseph Christian Simenon, 1903–1989) – beļģu rakstnieks 479

Sīrzs Roberts (Robert Sears, 1810–1892) – amerikāņu ceļotājs, publicists 477

Sīvens Klāss Henriks (Claes-Henric Siven, arī Claes-Henrik Siven, dz. 1940) – zviedru ekonomists, 
ekonomikas vēstures pētnieks 140

Skalagrimsons Egils (Egill Skallagrímsson, 910–982) – islandiešu vikings un skalds, sāgas varonis 
103

Skrinda Kazimirs (arī Kazimirs Skrynda, 1875–1919) – garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, pub-
licists 236, 237

Skrinda Ontons (arī Ontōns Skrynda, 1881–1918) – literāts, valodnieks, publicists 236–239

Skrūzītis Mikus (arī Skruzīšu Mikus, Miķelis Skrūzītis, 1861–1905) – literāts, etnogrāfs 345, 360, 
440

Skujenieks Marģeris (1886–1941) – sabiedriski politisks darbinieks, statistiķis, publicists, iekšlietu 
ministrs, ministru prezidents, Satversmes sapulces un Saeimas deputāts 9, 154

Skujiņš Zigmunds (dz. 1926) – rakstnieks 9

Slava Mirdza (1924–2001) – etnogrāfe, vēsturniece 376

Smelters Pēteris (arī Pīters Smeļters, 1868–1949) – garīdznieks, folklorists 236, 237

Smits Entonijs (Anthony D. Smith, dz. 1939) – britu sociologs, nacionālisma un nacionālās iden-
titātes pētnieks 295

Solžeņicins Aleksandrs (Александр Исаевич Солженицын, 1918–2008) – krievu rakstnieks, 
publicists, disidents 470

Sozomens Hermiass (Salminius Hermias Sozomenus, Σωζομενός, ap 400–ap 450) – kristīgās baz-
nīcas vēsturnieks 466

Spaula Hībe (Hebe Spaull, Hebe Fanny Lily Spaul, 1893–1974) – angļu žurnāliste 484

Speke Arnolds (arī Spekke, 1887–1972) – filologs, vēsturnieks, diplomāts 10, 11, 115, 373, 446

Sproģis Jānis (arī Ivans Sproģis, 1833–1918) – folklorists, arhivārs 216, 217, 436, 439

Stafecka Anna (dz. 1953) – valodniece 13, 179, 244, 274, 499

Staļins Josifs (īst. v. Josifs Džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин, 1878–
1953) – gruzīnu izcelsmes padomju politiķis, Padomju Savienības komunistiskās partijas un 
valsts vadītājs 300, 470

Starcs Pēteris (1887–1968) – agronoms, tautsaimnieks 9, 11

Stenders Gothards Frīdrihs (Gothard Friedrich Stender, Vecais Stenders, 1714–1796) – vācbaltiešu 
literāts, garīdznieks, valodnieks 17, 187–189, 213, 427, 428, 430, 431, 447, 466, 467

Strabons (Στράβων, 64 pr. Kr.–23 pēc Kr.) – grieķu ģeogrāfs, vēsturnieks, filozofs 36

Stradiņš Jānis (dz. 1933) – zinātņu vēsturnieks, ķīmiķis 4, 7, 11

Straubergs Kārlis (1890–1962) – folklorists, klasiskās filoloģijas speciālists, izglītības ministrs 10, 
427–429
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Streičs Jānis (dz. 1936) – režisors 9

Stribings Jans (Joannis Stribingius, 16.–17. gs.) – jezuīts, Rīgas kolēģijas tēvs (pāters) 447, 451, 
457, 462

Strods Pēteris (arī Pīters Strods, 1892–1960) – teologs 230, 238–242, 431

Stučka Pēteris (1865–1932) – publicists, jurists, politiķis, LSPR vadītājs 223

Sturlusons Snorre (Snorri Sturluson, 1179–1241) – islandiešu valstsvīrs, vēsturnieks 46

Š

Šmits Pēteris (1869–1938) – valodnieks, sinologs, folklorists, etnogrāfs 9–11, 14, 20, 33, 162, 192, 
194, 196, 214, 224, 427, 437, 440, 453, 500

Šnore Elvīra (1905–1996) – arheoloģe 106, 283

Špungjanskis Georgs (arī Jur(ģ)is, 1692 vai 1693–1735) – jezuīts, valodnieks 249

Šterns Indriķis (1918–2005) – vēsturnieks 78, 115, 119, 120, 123, 126, 129, 205, 337, 338

Šturms Eduards (1895–1959) – arheologs 165, 170, 172

Šūmane Klāra (Clara Josephine Schumann, 1819–1896) – vācu pianiste, komponiste 489

Švābe Arveds (1888–1959) – rakstnieks, vēsturnieks, folklorists 11, 45, 117, 119, 337, 338, 340, 
349, 428, 431

T

Tacits Kornēlijs (Publius Cornelius Tacitus, ap 55–ap 120) – romiešu orators, jurists, vēsturnieks, 
senators 12, 30, 37–39, 44, 279, 280, 449, 498

Talentss Stīvens (Stephen Tallents, 1884–1958) – britu valdības funkcionārs, rakstnieks, sabied-
risks darbinieks 478, 480

Tālivaldis (Thalibaldus de Tolowa, ?–1215) – Tālavas valdnieks 94

Taners Markuss (Marcus Tanner, dz. 1961) – britu žurnālists 492

Tautavičs Adolfs (Adolfas Tautavičius, 1925–2006) – lietuviešu arheologs 265

Tentelis Augusts (1876–1942) – vēsturnieks, izglītības ministrs 9–11, 224

Teoderiks (arī Teoderiks Lielais, Flāvius Theodericus, arī Teodoriks, Flāvius Theodoricus, 454–
526) – ostgotu valdnieks 39

Tērauds Jānis (arī Teraudu Janis) – 19. un 20. gs. mijā rakstījis par valodas un senvēstures jautā-
jumiem 26

Tompsons Stits (Stith Thompson, 1885–1976) – amerikāņu folklorists 454

Tomsone Klēra (Clare Thomson) – britu žurnāliste, ceļojuma aprakstu autore 491

Toporovs Vladimirs (Владимир Николаевич Топоров, 1928–2005) – krievu filologs, baltists, 
mitologs 7, 34, 159, 162, 171, 460

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Trasuns Francis (1864–1926) – garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis, publicists, Satver-
smes sapulces un Saeimas deputāts 220, 236

Trockis Ļevs (Лев Давидович Троцкий, īst. v. Leiba Bronšteins, Лейба Давидович Бронштейн, 
1879–1940) – ebreju izcelsmes Krievijas revolucionārs un marksisma teorētiķis, padomju 
valsts darbinieks 483

U

Ulmanis Kārlis (1877–1942) – agronoms, politiķis, ministru prezidents un Latvijas Valsts prezi-
dents 224, 359, 482, 488

Ulmanis Karls Kristiāns (Carl Christian Ulmann, 1793–1871) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, 
literāts, leksikogrāfs 189, 214, 216, 218

V

Vācietis Jukums (1873–1938) – pulkvedis, latviešu strēlnieku pulka komandieris, Padomju Krie-
vijas bruņoto spēku virspavēlnieks 438

Vāgners Frīdrihs (Friedrich Wilhelm Wagner, 1786–1854) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, 
publicists, mājskolotājs 189

Vāgners Rihards (Wilhelm Richard Wagner, 1813–1883) – vācu komponists 489
Valdemārs Krišjānis (1825–1891) – publicists, sabiedrisks darbinieks 9, 190, 217, 221, 435– 

437
Valks Heiki (Heiki Valk, dz. 1959) – igauņu arheologs 294
Vanaga Lilita (dz. 1953) – etnoloģe, vēsturniece 13, 371, 499
Vanags Pēteris (dz. 1962) – valodnieks, baltists 13, 17, 203, 499
Vārs Frīdrihs Daniels (Friedrich Daniel Wahr, 1749 vai 1750–1827) – vācu izcelsmes literāts, fol-

klorists 433
Vartberges Hermanis, sk. Hermanis no Vartberges 116, 206
Vasks Andrejs (dz. 1947) – arheologs, vēsturnieks 3, 4, 8, 12, 14, 83, 168, 281, 498
Vēbers Aleksandrs (pseid. Varaidošu Zanders, Alexander Weber, 1848–1910) – vācbaltiešu advo-

kāts, žurnālists, latviešu sabiedrisks darbinieks 218, 439, 440
Veidenbaums Eduards (1867–1892) – dzejnieks, tulkotājs 9
Veigands Johans Georgs (Johann Georg Weygand, 1680–1740) – vācbaltiešu ārsts, Kurzemes her-

cogistes hronists 428
Veisbergs Andrejs (dz. 1960) – valodnieks, leksikogrāfs, tulks 14, 497, 501
Velme Jēkabs (1855–1928) – valodnieks, ģermānists 192
Vents Pēteris Dāvids (Peter David Wendt, 1784–1848) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, grāmatu 

izplatītājs 216
Vetseke (Wetseke, Vesceka, ?–1224) – Kokneses valdnieks 94
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Viestards (Vesthardus, Vester, ?–pēc 1229) – Tērvetes zemes vecākais, no 1225 zemgaļu valdnieks 
100

Vīgands (Wigandus, Wygandus, 13.–14. gs.) – Kuldīgas komtura vīrs 122
Vīksna Māra (dz. 1949) – folkloriste 14, 436, 445, 501
Vīķe-Freiberga Vaira (dz. 1937) – psiholingviste, folkloriste, politiķe, Latvijas Valsts prezidente 

11, 226, 433, 471
Vilcāne Antonija (dz. 1956) – arheoloģe 12, 70, 113, 498
Vilhelms no Modenas (arī Modenas Viļums, Guillielmum Mutinensis episcopus, Wilhelm von Mo-

dena, Wilhelm von Sabina, ap 1184–1251) – katoļu bīskaps, diplomāts, pāvesta legāts Baltijas 
jūras zemēs 206

Viljams (Vilhelms) Iekarotājs (arī Viljams Bastards, William I the Conqueror, William the Bastard, 
1028–1087) – Normandijas hercogs, Anglijas karalis 473

Viljamss Meinards Ouens (Maynard Owen Williams, 1888–1963) – “National Geographic” kores-
pondents 483

Vinteršeids Frīdrihs (Friedrich W. Winterscheidt, dz. 1939) – vācu literatūrzinātnieks, publicists 
495

Vipers Roberts (Robert Wipper, Роберт Юрьевич Виппер, 1859–1954) – vācbaltiešu dzimtas 
krievu izcelsmes vēsturnieks 10, 39

Visendorfs Henrijs (dz. Indriķis Ķiparts, 1861–1916) – tirgotājs, grāmatizdevējs, žurnālists, me-
cenāts 437, 438, 440, 441

Visvaldis (Vissewalde rex de Gerzika, Vissewalde, 12. gs.–pēc 1230) – Jersikas valdnieks 94
Vītoliņš Jēkabs (1898–1977) – mūzikas vēsturnieks 430, 431
Vītols Jāzeps (1863–1948) – komponists, mūzikas pedagogs, Latvijas Konservatorijas rektors 11
Vladislavs IV Vāsa (Władysław IV Wasa, 1595–1648) – Polijas karalis un Lietuvas dižkunigaitis 

18
Volfs Kristiāns (Christian Wolff, 1679–1754) – vācu filozofs, enciklopēdists, jurists 427, 431
Vraksals Nataniels Viljams (arī Raksals, Nathaniel William Wraxall, 1751–1831) – angļu diplo-

māts, komercaģents, vēsturisku memuāru autors 474
Vulfstans no Hedebijas (Wulfstan of Hedeby, 9. gs.) – viduslaiku anglosakšu ceļotājs un tirgotājs 

44, 45

Z

Zālīte Māra (dz. 1952) – dzejniece, dramaturģe 469
Zalts Alberts (1897–1942) – tautsaimnieks, žurnālists 11
Zariņa Anna (dz. 1921) – arheoloģe 106, 374, 381
Zariņa Gunita (dz. 1958) – paleodemogrāfe, bioarheoloģe 13, 141, 155, 499
Zariņš Rihards Valdemārs (1889–1942) – garīdznieks, literāts 298
Zeids Teodors (1912–1994) – vēsturnieks 337

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Zeiferts Teodors (1865–1929) – literatūras kritiķis un vēsturnieks 10, 295
Zemitāns Jorģis (1873–1928) – pulkvedis 299
Zemītis Guntis (dz. 1955) – vēsturnieks, arheologs 4, 8, 13, 301, 500
Zemzare Daina (1911–1971) – valodniece, leksikoloģe, dialektoloģe 273, 426, 427
Zeps Francis (1899–2000) – publicists, sabiedrisks darbinieks, valodnieks, Saeimas deputāts  

241
Zicāns Eduards (1884–1946) – izglītības darbinieks, teologs, dzejnieks 454
Zigfrīds (15. gs.) – Puzes baznīckungs 128, 129
Zinkevičs Zigms (Zigmas Zinkevičius, dz. 1925) – lietuviešu valodnieks 25, 159, 163, 168, 171, 

175, 246, 254, 265
Ziņģīte Ilze (dz. 1947) – etnogrāfe 376
Zīvarts Krišjānis – arhitektūras students, 1894./1895. gada Rīgas Latviešu biedrības Zinību komi-

sijas etnogrāfisko ekspedīciju dalībnieks, materiālu zīmētājs 440
Zvaigznīte Jēkabs (īst. v. Jēkabs Šterns, 1833–1867) – folklorists, žurnālists 435
Zvidriņš Pēteris (dz. 1943) – demogrāfs 154

Ž

Ždanoka Tatjana (dz. 1950) – matemātiķe, politiķe, LR Augstākās padomes un Saeimas deputāte 
492

Žeiere Irita (dz. 1958) – arheoloģe, seno tekstiliju pētniece 14, 402, 423, 500



SAĪSINĀJUMI

A – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja uzskaites apzīmējums
ASV – Amerikas Savienotās Valstis
CVVM – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja uzskaites apzīmējums
EMK – LU Latvijas vēstures institūta etnogrāfijas materiālu krātuve
LFK – Latviešu folkloras krātuve
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNVM – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
LPSR – Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LR – Latvijas Republika
LU – Latvijas Universitāte
LVU – Latvijas Valsts universitāte
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija
PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
RLB – Rīgas Latviešu biedrība
RLB ZK – Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

(Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija)
VDK – Valsts drošības komiteja
VI – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja uzskaites apzīmējums
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