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Tautasdziesmu Daugava
Kārlis Draviņš

Būdama ļoti gara un ūdeņiem bagāta Eiropas upe un ari visai svarīgs satik
smes ceļš, Daugava jau kopi seniem laikiem bijusi pazīstama daudzām Zie- 
meļeiropas un Viduseiropas tautām. Ir prāvāks skaits darbu, kuros mēģināts 
skaidrot, ko īsti varētu būt nozīmējis Daugavas nosaukums igauņu, vācu, 
ziemeļnieku, poļu, krievu un citās valodās; ir bijuši arī mēģinājumi attiecināt 
uz Daugavu kādu antīko autoru minētus ziemeļzemju upju vārdus.

Tāpat joprojām ir dažādi uzskati, kā skaidrojams šīs lielās upes nosaukums 
baltu valodā (lietuviešu Dauguva, latviešu Daugava, Dauguva, pēc dažām 
ziņām arī D anga).1 No jaunākiem spriedumiem šai jautājumā var atzīmēt 
profesora Ernesta Bleses domas, ka vietvārds Daugava varētu nozīmēt 
,,tumšu, melnūdeņu upi" (sal. verbu sadugt un tam l.).2 Zināms pamats tā
dam uzskatam it tautasdziesmas, kur Daugava apdziedāta kā melna vai tumsa 
upe (skat., piemēram, 30710. dziesmu un variantus).3 Citi valodnieki iztei
kuši uzskatus, ka Daugavas vārds darināts ar piedēkli -av-, pie kam sakne 
daug- nozīmē to pašu, ko lietuviešu daug un latviešu daudz. Citiem vārdiem 
sakot, vietvārds Daugava nozīmē ,,liela, ūdeņiem bagāta upe” . Tā spriedis, 
piemēram, A. Bīlenšteins,4 no vēlākiem autoriem K. Būga,5 G. Iļjinskis,6 
M. Fasmers7 u.c. No latviešu zinātniekiem par Daugavas vārda nozīmi vai
rākos darbos rakstījis arī profesors J. Endzelīns, izsacīdamies ar zināmu re
zervi: „Te [ =  pie formām ar -avs, -ava, -eve, -uva un -uve] pieder... laikam 
arī tādi upju vārdi kā la. D àugava jeb (Pļaviņās) D àuguva,2 . . .  lei. Daũguva 
. . " (Latviešu valodas gramatika, Rīgā 1951, 138. § ), līdzīgi arī darbā Let- 
tische Grammatik (1922 ), 138. §. Noteiktāk J. Endzelīns spriedis savā 
rakstā ,, Die lettlandischen Gewāssernamen”, Zeitschrijt fūr slavische Philo- 
log ie  11 (Leipzig 1934), 128. lpp.: „ (D àugava oder (dial.) Dàuguva2 (zur 
Wurzel von daudz 'viel') ,,die Dūna”) " .  Tādu pašu uzskatu izteicis J. En
dzelīns savā darbā Latvijas PSR vietvārdi I, 1 (Rīgā 1956), 198. lpp:.„(dau- 
gava (jeb dial. dàuguva2) u [ =  upe] . . .: daudz, daugmale ME . . . ) ”.

Starp šādiem atvasinājumiem ar -ava Daugavas vārds minēts arī Zinātņu 
akadēmijas Valodas un literātūras institūta izdotajā Mūsdienu latviešu literā
rās valodas gramatikā I (Rīgā 1959), 152. § : „(3- Tāpat seni vārdi, kuru 
cilme tagad grūti nosakāma, ir bieži sastopamie v i e t v ā r d i, kas beidzas ar 
-ava, piem., Abava, Daugava, . .  .).

Parādība, ka kādu upi, kas no citām apkārtnes ūdenstecēm atšķiras ar rela
tīvi lielāku ūdeņu daudzumu, sauc par „Lielo upi”, nav izolēta —  tā tas ir
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arī daudzās citās zemēs. Šai upei nemaz nav jābūt vislielākajai visā territo- 
rijā, kur attiecīgā nācija dzīvo —  tā var dominēt arī tikai kādā mazākā, pat 
visai nelielā apvidū. Tā Zviedrijas Storån (izrunā Stūrōm )  'Lielā upe’ ir 
relatīvi neievērojama upīte kalnos uz dienvidrietumiem no Estersundas pil
sētas,8 krievu Veļikaja  Lielā [upe]’ ir daudz mazāka par Dņepru, Volgu u.c., 
pat huņņu valodā katra lielāka apvidus upe dēvēta vārdā Upe;9 līdzīgus pie
mērus būtu iespējams sniegt no daudz citām valodām. Arī latviešiem ir ve
sela rinda Lielo upju resp.Lielupju  —  skat. J. Endzelīna Latvijas PSR viet
vārdus I, 2 (Rīgā 1961), 331. un sek. lpp.

Ja nu vienā vai otrā apvidū par Lielupi iedēvēta turienes lielākā ūdenstece 
un ja vietvārds Daugava arī apzīmjis ,,lielūdeņu upi”, t.i. to pašu ko Lielupe, 
tad gluži dabisks ir secinājums, ka senākos laikos Latvijā varēja būt ne viena 
vien Daugava. Tālāks secinājums ir —  tādā gadījumā kādā mūsu tautasdzies
mu daļā pieminētā Daugava varētu būt apzīmējusi arī kādu citu „lielo upi”, 
nevis caur Rīgu tekošo „īsto” Daugavu. Mūsu tautasdziesmu tekstos, kā labi 
zināms, taču saglabājušies daudzi archaisku dzīves apstākļu notēlojumi un 
veclaicīgi valodas fakti.

Ka arī sarunu valodā runāts par vairākām Daugavām un ka atsevišķos 
Latvijas novados tas noticis vēl 19. gs. otrā pusē, par to saglabājusies pilnīgi 
uzticama liecība —  latviešu etnogrāfijas un folkloras materiālu vākšanas vēs
turē labi pazīstamās Stefānijas Uļanovskas ziņas. Savā darbā par Viļēnu 
novada latviešu dzīvi, tautasdziesmu dziedāšanu u.c.10 viņa pieskaras arī jau
tājumam par daugavām un raksta:11

„Daugavas nosaukumam D a u g o v a  arī ļoti plašs izlietājums, jo tas 
neapzīmē tikai Daugavu, bet vispār visas upes. Tā ja dziesmiņā [ =  tautas
dziesmā K.Dr. ] kaut kur pieminēta D a u g o v a ,  tad nav jāsaprot ar to, 
ka būtu runa vienīgi par Daugavu, bet tikai par kaut kādu upi. Tas ir apstāk
lis, kas pārsteidz arī ikdienas dzīvē, jo, kaut gan šejienes vietējai upei ir 
nosaukums Malta, latvieši to tomēr nesauc citādi kā par D a u g o v u .  Pat 
sievietes, kas kalpo muižā un prot poliski, vienmēr saka Dzvina [ =  poļu 
vārds Daugavai. K .D r.], piem., [es] atnesu ūdeni no Dzvinas, vai: jāiet 
skalot veļu uz Dzvinu”.12

Ka Malta (resp. M eita)18 minētajā novadā dēvēta par Daugavu ( =  daudz- 
ūdeņu upi), viegli saprotams, jo tā, 110 km gara un ar 1050 km2 baseinu, 
salīdzinājumā ar kādām sīkām turienes upītēm tiešām varēja likties īsti 
prāva.14

Šī raksta autoram pašreizējos apstākļos nav zināms, vai kāds būtu jau 
mēģinājis tirzāt problēmu, kuros latviešu tautasdziesmu tekstos Daugava 
varētu apzīmēt arī kādu citu, mazāku upi. Ir gan bijis piesniedzams J. Bičoļa 
plašais darbs „Daugavas un Gaujas motīvi latviešu tautas dziesmās”,15 kas 
sniedz teicamu pārskatu, kuras Daugavas īpašības tautasdziesmu dziedātāji 
ievērojuši un izcēluši; augstāk minētai problēmai autors nav pieskāries. Tādēļ 
šķiet, ka nevarētu būt lieks mēģinājums šo jautājumu aplūkot drusku tuvāk.
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Pārlūkojot Kr. Barona izdotajās Latvju dainās attiecīgos tekstus,16 nākas 
konstatēt, ka lielā daļā tautasdziesmu minētā upe neapšaubāmi ir mūsu „īstā, 
lielā” Daugava. Daudzās tautasdziesmās tas izriet no attiecīgās topogrāfiskās 
situācijas. To var sacīt vismaz par kādu daļu to tekstu, kur minēts, ka upe 
noslīkušo meitu (resp. puisi) aiznes uz Daugavu un tā tālāk uz jūru (skat., 
piemēram, 13373, 33623,17 30894, 5 u .c.); citos gadījumos tie ir liepas zari, 
kas aizpeld uz jūru pa Daugavu (33628). Šai pašā katēgorijā iederas rinda 
tekstu, kur Daugava minēta kopā ar jūru (piemēram, 30759, 30762, 30763), 
Ogri (12013, 1, 30710, 3 var.), Aivieksti (6640) vai Rīgu (piemēram, 
27909, 1, 30691, 1, 33702 u.c.). Tas pats sakāms par aizsalušo Daugavu, pār 
kuru vidzemnieki Varēs vizināt pāri kurzemnieku zeltenes (13467, 1 ), arī 
par upi, kurā mitinās roņi (30466 un sek.). Būtu grūti arī apšaubīt, kāvienā 
vai otrā tautasdziesmā nav domāta „īstā” Daugava, ja tā dziedāta kādā no
vadā pie pašas Daugavas —  skat., piemēram, Krustpils tekstu par jūras gai- 
galiņu, kas Iesameta Daugavā, Aizsadega Daugaviņa (2455). Tas pats sprie
žams par daudziem citiem tautasdziesmu tekstiem, kas uzrakstīti, piemēram. 
Ikšķilē, Lielvārdē, Skrīveros, Secē, Sēlpilī, Pļaviņās, Krustpilī, Līvānos utt. 
un kas min vārdā Daugavu (skat., piemēram, 466, 868, 2526, 2532, 5776, 
7328, 7536, var., 8772, 10300, 13244, uc.).

Nav šaubu, ka „īstā” Daugava domāta arī tajos tautasdziesmu tekstu va
riantos, kur sacīts, ka upe tek līčota, bet Daugava zarota,18 un kas uzrakstīti 
Daugmales vai Daugavai tuvos pagastos —  skat., piemēram, 11272 ar var. 
(Lielvārdē, Tīnūžos, Sprēstiņos, Kliģenē, Meņģelē, Plāterē uc.); sal. vēl 
13616, l, 14358, 26709. Varētu domāt, ka tajos šī teksta (11272) variantos, 
kas pierakstīti pavisam nomaļos novados, piemēram, Rāvā, Ventspilī, Gau
jienā, Sinolē, Alūksnē uc., ar Daugavas vārdu varētu būt apzīmēta arī kāda 
cita upe. Taču šai ziņā jābūt stipri atturīgam spriedumos, jo, vienkārt, atse
višķi tautasdziesmu teksti ar laiku var izplatīties pa plašāku apgabalu, otrkārt, 
visai iespējams, ka teksts kādiem teicējiem vai uzrakstītājiem kļuvis pazīstams 
no kādas publikācijas.19 Konkrētajā gadījumā svarīga ir Kr. Barona atzīme, 
ka kāds 11272. teksta variants ir bijis iespiests Rīgas latviešu biedrības Z i
nību komisijas Rakstu krājuma V sējumā (uzrakstīts Taurkalnē).

Līdzīgi „īstā” Daugava būs domāta populārajā dziesmiņā par bērniem, kas 
„noraudāja, vēderiņus kasīdami”, kad tupeņi ievēlās Daugavā (2974) —  
variantos no Piedaugavas pagastiem (Seces, Sēlpils, Pļaviņām, Krustpils, 
Dignājas uc.). Šī paša teksta varianti tomēr pierakstīti arī Kabilē (iesūtījis 
Juris Plāķis), Kuldīgā un Rudbāržos. Teksta plašā izplatīšanās saprotama —  
tas bijis publicēts kā Cimzes, tā Āronu Matīsa krājumā.

Līdzīgi no kādām publikācijām varētu būt tālu izplatījušies daudzi citi 
tautasdziesmu teksti, piemēram, 2703 (Ķīsis brauca pa Daugavu . . .) , 2800 
(par ozolu, kam zīles birst Daugavā), 13017 (Aiz Daugavas jēri brēca. . .), 
13595 (Skalojos, velējos Daugaviņas m a liņ ā ...)  uc.

Tautasdziesmu, kur pieminēta Daugava, bet kuru teksts nedod pietiekami 
drošus pieturas punktus izšķirt, vai domāta „īstā” Daugava vai kāda cita
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(liela) upe, Latvju dainās ir lielāks daudzums (skat., piemēram, 363, 366, 
2592, 2706, 2986, 8767, 30802, 33930 un sek. uc.

Par kādiem latviešu tautasdziesmu tekstiem tomēr var spriest, ka tur mi
nētā Daugava apzīmējusi kādu citu upi, ne „īsto" Daugavu. Dažu novadu 
tautasdziesmās tā tas var būt bijis pat vēl 19. gs. beigās, šo tekstu uzrakstī
šanas laikā (sal. augstāk Uļanovskas liecību!). Kādā citā tautasdziesmu daļā 
Daugava (kādas citas upes nozīmē) būs tikusi minēta vienkārši šo tekstu 
visumā stipri konservātīvā rakstura dēļ.

Ir uzejams pat kāds teksts, kur runāts par vairākām daugavām (t.i. kādām 
lielākām upēm):

Brāļam gāju sievas vesti 
Par deviņas Daugaviņas;
Briežu ragi skrituļos,
Tatārīši  vedējiņi (16131).

Tā kā minēti tatāri, tad šī tālā zeme aiz deviņām upēm varētu būt domāta 
Lietuva. Pats teksts nevar būt viltojums, jo to Lubānā pierakstījis pazīstamais 
tautasdziesmu krājējs Mārtiņš Celmiņš.

Ir arī rinda tautasdziesmu tekstu, kur minētā upe nevar būt „īstā” Dau
gava, bet gan kāda cita sava nelielā platuma dēļ. Tā vairākās tautasdziesmās 
ir sacīts, ka pār Daugavu pārliek pāri laipu. Kaut arī tautasdziesmu tekstos, 
kā labi zināms, netrūkst tīru poētiskas fantāzijas gleznu un stereotipu frāžu, 
kas spiež būt pietiekami kritiskam, tekstus interpretējot, še pēc konteksta 
tomēr jāspriež, ka domāta kāda konkrēta, šaurāka upe. Tā 11464. teksta Kur- 
sas variantos teikts, ka jācērt liepa, ko tad liks laipā, lai pāri Daugavai no
kļūtu pie līgavas. Zīmīgi, ka variantos no Ikšķiles un Sidgundas (kur „īstā”, 
platā Daugava tuvu!) ļaipu, turpretim, liek pār upīti.

Vairākās tautasdziesmās sacīts, ka laipā liek zobenu, kas varētu kādreiz arī 
būt noticis īstenībā (zobens makstī pārlikts pār strautu vai kādu stipri šauru 
vietu upītē). Ja 18760. tautasdziesmā sacīts, ka brālis: Pāri lika zobentiņu 
Par lielo Daugaviņu (var. no Madlienas un Valmieras), tad tā var būt dze
jiskas fantāzijas hiperboliska glezna, taču nav neiespējams, ka te sajukuši 
kopā divi dažādi motīvi —  koks kā laipa pār u p i(=  Daugavu) un zobens 
laipā pār kādu šauru ūdeni. Tomēr var būt arī, ka šai vecajā tekstā Daugava 
nozīmējusi tikai kādu nelielu upīti.

Vēl dažu citu tautasdziesmu teksts liecina, ka pieminētā Daugava ir stipri 
šaura. Tā 5668, 1. (2. pielik.) tautasdziesmā sacīts: Leiši manu nēzdodziņu 
Par Daugavu pārsvieduši.. 12060. tautasdziesmā (daudz var.) meita saka, ka 
dabūjusi sev vīru, rādīdama raibus cimdus puisim, kas bijis otrpus upes. 
Lubānas variantā minēts, ka cimdi rādīti pār Daugavu; pēdējā gan nevarēs 
būt bijusi platā „īstā" Daugava, pāri kurai būtu grūti cimdus (un it īpaši 
vēl to rakstus) saskatīt. Tas pats 22349. tautasdziesmā (no Kandavas un 
Odzienas).

Nav šaubu, ka kāda mazāka upe (ne „īstā” Daugava) domāta arī tautas
dziesmu tekstos, kur pieminētā Daugava kļuvusi tik sekla, ka pa to nevar
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vairs pabraukt ar laivu; Nevar vaira laivas irt, Izsīkusi Daugaviņa (3294). 
Līdzīgu tekstu sniedzis arī visai uzticamais tautasdziesmu krājējs P. Smelteris 
no Rēzeknes apriņķa: Navar vaira laivys dzeit, Izsikuse Daugaveņa (33664) 
—  sal. augstāk Uļanovskas ziņas par Latgali.

Kāda „mazā” Daugava būs domāta arī sekošā Sinoles tautasdziesmā ( lī
dzīgs variants arī Āronu Matīsa krājumā), kur sacīts, ka izžuvušajā Daugavā 
saaugusi pat zāle: Izsīkusi Daugaviņa, Zaļa maura pieaugusi; Eita, mani 
bāleliņi, Taisat govju laidariņu (30968). Līdzīgi kādā Malnavas tautasdzies
mā sacīts, ka Daugavas seklajās vietās aug purenes: Dziļa, dziļa Daugaveņa, 
Cyta vīta sakla beja. Pa saklōm vīteņōm T ī aug zalta puriņeņi . . . (33629, 
1). Visai ticams, ka kāda neliela upe domāta arī sekošā Gulbenes tekstā: 
Līki kārkli Daugavā, Kas tos līkus salocīja? Lieli viļņi salocīja, Lieli ledus 
gabaliņi (30985) —  sal. 31023, tautasdziesmu (Upe kārklu pieaugusi, Dau
gaviņa ozoliņu) ar daudz variantiem.

Kāda mazāka upe būs domāta arī tajās tautasdziesmās, kur runāts par tilta 
taisīšana pār Daugavu, piemēram, 18040. tekstā (Rankā, Sinolē): Griežat, 
brāļi, zāģējat, Taisāt tiltu pār Daugavu. Dzīs telītes, vedīs pūru, Jās deviņi 
bāleliņi. Paši līgavas pārvešanas apstākļi liek domāt par kādu minētiem no
vadiem tuvāku apvidu un kādu nelielu turienes upi, nevis tālo „īsto” Dau
gavu. Pret iebildumu, ka šī tautasdziesma būs jauna, jo piemin dēļu griešanu, 
var piemetināt, ka senāk teksts var būt bijis arī citāds (piemēram, Cērtiet, 
brāļi, līdziniet u. taml.).

Mūsu dienās daudzkārt tiek dziedāta tautasdziesma, kurā sacīts, ka pār 
Daugavu taisa tiltu no veciem dālderiem. Šis motīvs sastopams vairākās citās 
tautasdziesmās, piemēram, 13181.: Es b ij’ puika, man bij nauda, Es varēju 
lielīties: Es varēju naudas tiltu Pār Daugavu pārtaisīt. Kaut arī še sastopam 
apzinātu, lielisku hiperbolu, taču, pārlūkojot visus variantus, jāsecina, ka 
dziedātāji ne katru reizi būs domājuši tieši „īsto” Daugavu: variantos minēta 
arī straujupīte un vienkārši upīte, kāda varētu būt bijusi arī dažos šīs tautas
dziesmas tekstos minētā Daugava. „Naudas tilts” pār kādu seklu ūdeni ir 
vēl iedomājams (kaut vai tikai poētiskā iztēlē), kamēr „lielās” Daugavas pie- 
bēršana ar dālderiem pat lielībā kļūst jau pārāk fantastiska.

Ka šie „naudas tilti” nav jāsaprot mūsdienu (metalla konstrukciju!) no
zīmē, bet ar tiem domāti t.s. purva tilti (Kursā: čiksti), labi pierāda attiecīgo 
tautasdziesmu varianti. Tā 14095. tautasdziesmā ir runa par tilta taisīšanu 
uz ceļa: Kaut es būtu zinājuse, Kuru ceļu tautas jāj, Es būt' tiltu pataisījse 
No veciem dālderiem (Litenē). Šāds „naudas tilts” (kaut vai tikai fantāzijā 
iztēlots!) domājams kā naudas izbārstījums uz ceļa, lepojoties un dižojoties. 
Vēl skaidrāk to, ka šāds „tilts” ir bijis domāts kā čiksts, pierāda kāds cits 
šīs tautasdziesmas variants (arī no Litenes): . . .  Es būt’ tiltu taisījusi No 
veciem dālderiem [sie !]; Bērziem galus nogriezusi Ar sudraba šķērītēm. Ir 
vispār pazīstama lieta, ka čikstos liek koku zarus, paegļus, viršus, arī niedres 
vai meldrus20 —  sal. arī 33689 (Rāmi, rāmi Dieviņš brauca No kalniņa le-
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jiņā, Niedres tiltis līgojās, Zviedz Dieviņa kumeliņi): līgainais niedru čiksts 
nav vis pār kādu upīti, bet piekalnes lejā.

Ņemot vērā visu augstāk sacīto, droši jāspriež, ka Daugava, pār kuru lie
lībnieks solās taisīt naudas tiltu, bijusi domāta tikai kāda neliela upe, tā, pie
mēram, 33569 (Greissim tylltu par Daugovu Nu vacīm dāļderīm) no Vara
kļāniem, sal. vēl 14095, 1. var. Piebilstams, ka šāda naudas kaisīšana kādā 
upes braslā (dižošanās pēc), tāpat kā naudas (zieda) mešana upē, pie kuŗas 
ved dzirdīt zirgus, kādreiz var būt notikusi arī īstenībā —  skat., piemēram, 
13181, 2. var., kur sacīts, ka straujupīti „izgrīdo dāldeŗiem” . Protams, šādus 
izbārstītus dālderus nebūt nebija grūti no seklā ūdens atkal izlasīt.

Ir vēl rinda tautasdziesmu, kur pati tēlotā situācija liecina, ka apdziedātā 
upe nav „lielā" Daugava. Tāds ir, piemēram, 33720. teksts (trīs reizes pie
rakstīts T irzā): Tālu tālu vecais tēvs Aiz Daugavas ducināja; Vēl tālāku zirgi 
zviedz Manam miežu arājam. Tālie lauki nevar būt domāti aiz Daugavas 
Zemgales pusē, bet kaut kur turpat Tirzas apgabalā, aiz kādas mazākas upes.

Tāpat 516. tautasdziesmā, kur par pamattekstu Kr. Barons izvēlējies Sino
les variantu (Skaisti dzied, gari velk Aiz ūdeņa zeltainītes; . . . ) , rindā citu 
tekstu sacīts: Aiz upītes, bet divos citos variantos (no Praulienas un no Jaun
laicenes) —  Aiz Daugavas. Abi pēdējie novadi ir tālu no lielās upes, kādēļ 
šajos tekstos Daugava būs jāsaprot vēl vecajā nozīmē. Tas pats 5773. tekstā: 
Bērzpils meiča iet vīt sev vainagu aiz Daugavas; līdzīgi vēl 5775. tautas
dziesmā (no Bērzgales, Nītaures uc.): ozoli aiz Daugavas, meičai cauri stai
gājot, norauj vainagu. Zīmīgi, ka Mēra variants skan: Gar Vaidavu balti
alkšņi; še senākais Daugavas vārds būs aizstāts ar konkrēto tuvākās upes 
nosaukumu. Līdzīgi kāda „maza” Daugava domājama J. Misiņa Tirzā uz
rakstītā tautasdziesmā (11066 ,1 ) par sniedzes audzēšanu aiz Daugavas. To 
( =  līgavu) rudenī vedīs mājās, bet līdz tam: Ik rī tiņa pabaroju Dzeltenām 
linsēklām. Skaidrs, ka šādu ikdienas kontaktu var iztēloties tikai tuvākās 
apkaimes robežās. Tas pats 11064. tekstā; zīmīgi, ka Daugavas vietā daži 
varianti min upīti, tīreli vai ezeru, acīm redzot, pielāgojoties konkrētai situā
cijai un arī jaunāku laiku priekšstatiem par Daugavu.

Līdzīgi tikai kāda mazāka upe būs domāta 30275. tautasdziesmā (no Lite
nes) : Bite, bite māsa mana Par Daugavu nogājuse. Nava vaļas bāliņiem Par 
Daugavu dūrus diet. Kr. Barons šo tekstu ievietojis nodaļā par biškopību; 
nav nu domājams, ka litenieši ietu dēt dores Daugavas Zemgales pusē. Tas 
pats 30349- tautasdziesmā (no Ērgļiem): Kur tu iesi, vecais tēv, Ar to bišu 
sētavīti ? —  Pār Daugavu bišu sēt Jaunu puišu dējumos.

13323. tekstā tiek dziedāts par gaigalu medīšanu; variantu vairumā sacīts, 
ka tās mājo aiz upes, tā Apē, Sinolē, Kastrānē, Neretā utt., bet Dricēnu va- 
riantā —  aiz jūras ( =  ezera21). Ja Tirzas variantā teikts, ka Aiz Daugavas 
melni alkšņi, Pilni baltu gaigaliņu; Negul' ilgi, bāleliņ, Būs tavā rociņā, tad 
tur Daugava būs jāsaprot vēl agrākajā nozīmē. Tas pats 30442. tautasdzies
mā, kur, piemēram, Rankas, Sinoles, Tirzas uc. tekstos tiek runāts par suņu 
raidīšanu medībās pāri Daugavai, kad līdz „īstajai” Daugavai ir ļoti lieli
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atstatumi. Tas pats vēl 30526, 1. (no Litenes) —  tiek sasvilpti medību suņi, 
kas aizgājuši pāri Daugavai. Līdzīgi turpat Vidzemes viducī, otrpus kādas 
mazākas upes, būs nomedīts tas briedis, kas vakar vēl taurējis (var. —  ne
sis ragus utt.) aiz Daugavas —  skat. 30522 un sek. tekstus no Daugavai 
tālajiem novadiem, piemēram, no Rozulas, Sinoles, Vijciema, Dūres, Rankas, 
Gaujienas uc.

Kāda „maza” Daugava varētu būt domāta arī 30516. tautasdziesmā, kur 
sacīts, ka Daugavā medī bebrus. Pēdējie, cik zināms, mitinājušies lielāko tiesu 
mazākās upēs; šī teksta variantu vislielākā daļa arī uzrakstīta Vidzemē —  
Ogres, Gaujas un Aiviekstes baseinā (kādi teksti arī no Latgales un Sunāk
stes). Piebilstams, ka citos variantos Daugavas vietā minēta jūŗa, ezers vai 
Gauja.

Ir jautājums, kas par Daugavu domāta 32149. tautasdziesmā (Rūci, rūci, 
pērkonīti, Skaldi tiltu Daugavā, Lai nenāca poļi, leiši Manā tēvu zemītē) .22 
Varīantos minēta arī Māras zemīte un Laimas zemīte; ir zināms pamats do
māt, ka vismaz daži no tiem varētu būt nesen radušies. Pieļaujot uzskatu, ka 
šī tautasdziesma ir īsta, jāpasvītro, ka teksts sadragāšanai novēlēto tiltu min 
kā kaut ko pazīstamu, tātad tas nevar būt tikko uzcelts, pa kuŗu tad nu paš
reiz zemē iekšā gāztos ienaidnieka pulki. Ka kara laikos pār Daugavu celti 
tilti, ir zināms fakts.23 Nu jājautā, vai jau pazīstamais un tāpēc, domājams, 
pastāvīgais tilts visdrīzāk nebūs bijis pār kādu upi, kas bija uz Zviedrijas Vid
zemes un Polijai piederošās Latgales robežām. Tāda „maza” Daugava tad 
varēja būt bijusi Aiviekste un arī Pededze.24

No dziesmām par karotājiem 31956. tekstā ir runa par vīriem, kam iz
nāk pārnakšņot kur pagadās. Kādā variantu daļā sacīts, ka Uz akmiņa galvu 
lika, Kājas mirka Daugavā. Tā kā nav domājams tāds stāvoklis, ka šie ka
reivji naktis pārgulētu vienīgi pie pašas Daugavas malas, tad nebūs šaubu, 
ka Daugavas vārdā sauktas arī citas upes.

Atstājot neiztirzātu sarežģīto jautājumu par debesu Daugavu, jānorāda vēl 
uz tekstiem par debesu kalēju, kam ogles birst Daugavā (33721— 33728). 
Tie pierakstīti ļoti daudz vietās, sākot no Liepājas apgabala pagastiem līdz 
Līksnai un Višķiem Latgalē un no Trikātas un Jaunrozes ziemeļos līdz Ezerei 
un Neretai dienvidos. Tikai kādos pāris variantos (no Dūres un Tirzas) 
sacīts, ka ogles birušas jūŗā (ar ko, droši vien, domāts ezers —  skat. aug
stāk). Tā kā dziedātāja paklājusi villaini (utt.), lai tur iebirtu sidrabs, tad 
šāda (kaut tikai poētiskā iztēlē radīta!) situācija domājama ne tikai pie 
„īstās” Daugavas vien. Tāpēc var domāt, ka arī šai ļoti populārajā tautas
dziesmā25 Daugavas vārds saprasts vēl vecajā nozīmē, vismaz kādos atseviš
ķos novados. Gandrīz droši to var sacīt, dibinoties uz minētajām St. Uļanov- 
skas ziņām, par Latgales variantiem.

Augšējais apskats dibinās uz kādu tekstu daļu Kr. Barona krājumā, neap
tverdams visu to lielo tautasdziesmu kopumu, kas tagad glabājas Latvijas 
Zinātņu akadēmijas krājumos un joprojām pieaug. Tālāki pētījumi, pārlūko
jot visus savāktos un sasistēmatizētos tekstus, dotu, nav šaubu, daudz pilni-
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gāku ainu. Šķiet tomēr, ka še aplūkotais materiāls, lai arī stipri aprobežots, 
ļauj jau ar pietiekamu paticamības pakāpi ilustrēt un apstiprināt St. Uļanov- 
skas ziņas, ka arī dažādas mazākas ūdensteces dēvētas par daugavām. Reizē 
ar to gūst vēl drošāku balstījumu pieminētais valodnieku uzskats, ka Dau
gavas vārda pamatā ir sakne daug- (ar nozīmi ,daudz’).
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