
Kārlis Dravlņš

Ko zinām par seno balta dzīves telpu?
Tagad, kad atkal m  atkal par 

jaunu tiek diskutēti mūsu tautas 
pastāvēšanas vai varmācīgas iz
nicināšanas jautājumi, daudzkārt 
tiek skartas ari problēmas, cik tā
lu sniegusies mūsu tuvo radu — 
citu baltu tautu un cilšu kādrei
zēja, daudz plašāka dzīves telpa. 
Par to rakstīts diezgan daudz, 
Meži vien izsakot diezgan atšķi
rīgus uzskatus. Problēmas risi
nāšanā piedalījies ne mazs skaits 
dažādu nozaŗu zinātnieku — va
lodnieki, vietvārdu pētnieki, an
tropologi un archaiologi. Nav šau
bu, ka vispareizākās atbildes, pa
tiesos apstākļus skaidrojot, varē
tu būt iegūtas, ja būtu radušies 
kādi darbi, kur būtu izvērtēti mi
nēto un eventual vēl citu zināt
ņu atzinumi, lūkojot noskaidrot, 
kur un ciktāl tie saskan ar  bal
sta viens otru , ar to visticamāk 
tuvojoties patiesībai.

Kāds plašs šāda sintētiska rak
stura darbs nācis nesen Mājā 
Maskavā, turienes Zinātņu aka
dēmijas izdots. Tā autors V. Se
dovs mēģinājis aplūkot austrumu 
slava, īpaši baltkrievu pagātnes 
jautājumus (grāmatas virsraksts 
tulkojumā: Dņepras augšgala un 
Piedaugavas apgabalu slāvi), to
mēr šis darbs reizē ir  arī aus- 
trumu un dienvidu baltu tauta 
un cilšu aizvēsturiskās dzīves tel
pas apskats Savā kādas 200 lap
puses biezajā darbā tā autors rau
dzījis koncentrētā kopsavilkumi 
saskaņot dažādu zinātņu nozaŗu 
jaunāko pētījumu rezultātus. Spe
ciālistam domāta, šī grāmata 
sniedz ļoti plašu aplūkojamo prob
lēmu bibliogrāfiju.

Mūsu uzmanību īpaši var sais
tīt daudzās iespiestās kartes. Sa
stādītas pēc pēdējiem pētnieku 
atzinumiem, tās rāda arī baltu  
tautu  kādreizējo plašo dzīves tel

pu tagadējās Krievijas un ari Uk
rainas apgabalos, kas pie tam 
svarīgi, nu jau iezīmēta gluži no
teiktām un nepārtrauktām robe
žu līnijām. Galvenais pamats te 
ir  bijuši nesenā pagātnē ievēroja
mi papildinātie vietvārdu, it īpa
ši ūdeņu vārdu pētījumi tagadē
jās Ukrainas та Krievijas dažādos 
novados.

Ī paši vērtīgi, ka tagad sakrājies 
arī pietiekami daudz pētījumu 
materiālu par to, kur senbaltiem 
bijusi tieša saskare ar indoeiro
piešu irāņu nozarojumu tautām, 
kas kādreiz dzīvojušas Krievijas 
dienvidu un dienvidaustrumu da
ļā. Šie apvidi ilgi bijuši vēsturē 
labi pazīstamo škitu un sarmatu 
apdzīvoti.

Šis apgabals, kur blakus sasto
pami tiklab baltu, kā irāņu iz
celsmes vietvārdi, ir  kādreiz bal
tu apdzīvotā areāla vistālākajā 
dienvidaustrumu stūrī, apgabalā 
abpus Seimas upes (tā  ieplūst 
Desnā , pēdējā savukārt Dņeprā, 
nedaudz tālāk uz dienvidiem no 
Ķijevas, Ukrainā), šis senais bal
ta un irāņu tauta saskares apvi
dus, kā redzams V. Sedova kar
tēs, ir  bijis austrum os no Čerņi- 
 govas un tanīs rajonos, kur ta
gad ir Konotopas, Ļvovas un Kur- 
skas pilsētas — tātad, tālu uz 
dienvidiem no Brjanskas un Or- 
las. Ja mūsu valodā šādas balta 
saskares ar irāņiem nekādas - kaut 
cik dziļākas pēdas nav atstāju
šas, tad gan tāpēc, ka tie balti, 
no kuriem vēlāk izveidojās lat
viešu tauta (latgaļi, sēļi, zemga
ļi, kurši) dzīvoja tagadējā Lat
vijā un nedaudz tālāk aiz tās 
jaunlaiku robežām — tātad, sen- 
baltu areāla pretējā, tālajā ziemeļ 
rietumu stūrī.
Spriežot pēc archaiologu atradu

miem un vietu  vārdiem, dienvi

dos seno baltu etnogrāfiskā robe
ža gājusi, sākot no prūšu un jat- 
vingu zemēm, apmēram no Brest- 
ļitovskas (pie Bugas apes), maz
liet nosliecoties uz dienvidiem, pa 
Pinskas purvu un Pripjetas upes 
ziemeļu piekrastes apgabaliem, 
sasniedzot Dņepru nedaudz 
zemāk par Sožas ieteku tanī. Dņep
ras kreisajā krastā seno baltu 
pēdas konstatētas kādā smailākā, 
vadžveidīgā izvirzījumā pat līdz 
Desnas ietekai šinī upē, t. i .  līdz 
pašai tagadējai Ukrainas galvas
pilsētai Ķijevai.

Pēdējo gadu pētījumi atļauj arī 
daudz skaidrāk nekā agrāk pār
redzēt senbaltu izplatības robe
žas ziemeļaustrumu virzienā. Pēc 
vietvārdu liecībām spriežot šis 
baltu (kādā daļā, vismaz, austru- 
mu galindu)  novadu robežas 
stiepušās no Daugavas augšgala 
gar Volgas augšteci un tālāk uz 
austru miem g a r  šo upi — gar ta
gadējo Rievu un Kaļiņinu (Tve- 
ŗu) apmēram līdz Saveļjevai Vol
gas krastā (uz ziemeļiem no Mas
kavas), pēc tam pagriezdamās 
dienvidaustrumu virzienā un aiz
iedama tālāk apmēram līdz Mas
kavas upes ietekai Okā.

Baltu kaimiņi uz ziemeļiem no 
minētās robežas, kā to neapšau
bāmi pierāda vietvārdu, archai- 
ologu un antropologu pētījumi, 
bijušas somugru tautas.

Вez minētiem novadiem baltu 
apdzīvotā apgabala ziemeļaustru
mos viņu pēdas konstatētas kā
dā vēl tālākā apgabalā gar Vol
gu uz leju, Ščerbakovas (Ribin- 
skas)un Jaroslavas virzienā. Vē
rojams, ka šie vistālākie austrum- 
balti, dzīvodami somugru tautu 
vidē, drīz vien tanī iekusuši un 
asimilējušies. Kā zināms, ne viens 
vien baltu vārds pārgājis Volgas 
somugru tautu valodās, jādomā, 
no šīm kādreizējām austrumbal- 
tu etniskām vienībām, viņu kai
miņiem. Tie, vismaz pagaidām, 
ari ir vienīgie, trūcīgie liecinieki, 
kas atļauj kaut ko spriest, kāda 
šo mūsu radu kādreizējā valo
da varētu būt bijusi.
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