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Muntis Auns

LATVIEŠU KARAGAITAS
Cik vien tālu sniedzas rakstīto avotu ziņas, karu un vaidu laiki ir bijuši mūsu zemes vēstures pavadoņi. Tagadējās Latvijas novados iebrukuši skandināvu vikingi, savukārt kurši – Zviedrijā un Dānijā,
1107. gadā zemgaļi sakāva Polockas kņaza karaspēku, bet 1181. gadā lībieši un latgaļi piedalījās
Novgorodas un Polockas karagājienā pret Suzdaļu... Kuršu, zemgaļu, latgaļu, sēļu, lībiešu karavīrs bija
gan sava novada sargs, gan sirotājs, ierauts nemitīgās cīņās, kam nebija ne sācēja, ne beidzēja, ne gala,
ne malas.
12. gadsimta beigās sākās krusta kari Baltijā. To norise aprakstīta daudzos pētījumos. Sākotnēji
krustneši nostiprinājās Daugavas un Gaujas lejteces lībiešu novados, pēc tam latgaļu, sēļu, igauņu, kuršu un zemgaļu zemēs, un šīs cīņas turpinājās līdz pat 13. gadsimta beigām. Tajās redzamas gan spilgtas,
varonīgas epizodes (lībiešu sacelšanās 1206. gadā, Mežotnes aizstāvēšana 1220. gadā, Durbes kauja
1260. gadā, zemgaļu sacelšanās 1279. gadā u.c.), gan vietējo tautu līdzdalība krustnešu karagājienos
pret vēl nepakļautajām zemēm.
Kaut arī bieži tiek uzsvērts, ka krustnešu panākumu pamatā bija pārākums bruņojumā un kaujas
mākā (it īpaši piļu aplenkšanā), šos apstākļus nevajadzētu pārspīlēt. Baltijas tautām bija pietiekami
labas vietējiem apstākļiem piemērotas cīņas iemaņas un paņēmieni, par ko liecina gan kuršu uzvara pār
krustnešu ﬂoti pie Gotlandes 1210. gadā, gan citi panākumi. Iespējams, ka šķietami dīvainais zemgaļu
mēģinājums ievilkt ar virvēm Daugavā Ikšķiles pili, ko savā hronikā aprakstījis Indriķis,1 patiesībā bija
kāds koka nocietinājumu sagraušanas paņēmiens, kas mūra celtnēm, protams, vairs nederēja. Vietējās
tautas arī mācījās no krustnešu pieredzes. Tā zemgaļu valdnieks Viesturs, kamēr viņš vēl bija vācu
sabiedrotais, lūdza nosūtīt viņam vīrus, kas varētu apmācīt zemgaļus cīņas mākā. Visai drīz zemgaļu un
igauņu ieroču arsenālā bez parastā šķēpa, cirvja, zobena parādījās arī viens no efektīvākajiem krustnešu
ieročiem – stops.
Pēc 13. gadsimta krusta kariem miers Livonijā nebūt nesekoja. Visu turpmāko Livonijas vēsturi
raksturo nemitīgi militāri konﬂikti, kas gan tikai dažkārt izvērtās lielos, postošos karos.
Biežākie militārie konﬂikti bija sirojumi – livonieši siroja Krievzemē un Lietuvā, lietuvieši un krievi –
Livonijā. Parasti sirojumos devās nelielas vienības un to mērķis bija laupīšana vai atriebība par kādu
agrāku pāridarījumu. Reizēm gan tika savākts liels karaspēks un sirojums aptvēra plašāku teritoriju.
Piemēram, 1325. vai 1329. gadā lietuvieši pēc rīdzinieku aicinājuma aizgāja līdz pat Livonijas ordenim
piederošajai Vilandei (rīdzinieki tajā laikā karoja ar ordeni), 1330. gadā nopostīja Pilteni un tās apkārtni,
1345. gadā Lietuvas dižkunigaiša Aļģirda karaspēks izsiroja Rīgas arhibīskapiju un Siguldas novadu
(kā liecina Vartberges Hermaņa hronika, gūstā aizvests 3600 cilvēku, taču šis skaitlis uzskatāms par
pārspīlētu).
Karu, kuros Livonija mēģinātu pakļaut un pievienot sev jaunas teritorijas, faktiski nebija. Drīzāk
otrādi – no 15. gadsimta otrās puses Livonijai nācās aizstāvēt savas robežas pret Krievijas tīkojumiem,
kā rezultātā ap 1480. gadu tika zaudēts Abrenes novads un daži citi pierobežas apgabali. Tajā pašā laikā
Livonijas iekšienē norisinājās cīņas par varas pārdali starp bīskapiem, Livonijas ordeni un Rīgu. Dažkārt
iekšējās nesaskaņas pārauga militāros konﬂiktos. Lielākais no tiem bija Rīgas arhibīskapa (faktiski Rīgas
1
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pilsētas) karš ar Livonijas ordeni 1297.–1330. gadā, kas beidzās ar Rīgas sakāvi. 13. un 14. gadsimta
mijā ordeņa ļaudis iebruka arī Kurzemes bīskapijā, nonāvējot iedzīvotājus, laupot lopus un postot
sējumus. Otrs “Rīgas karš” sākās 1479. gadā; karadarbība, kas aptvēra lielu daļu Vidzemes, turpinājās
ar mainīgām sekmēm un 1491. gadā beidzās ar rīdzinieku sakāvi pie Bukultiem.
Gan Livonijas ārējās, gan iekšējās cīņās piedalījās (uzbruka, cieta, aizstāvējās) visi tās iedzīvotāji.
Kuršiem, zemgaļiem un citām Livonijas tautām bija pienākums doties karagaitās pēc zemes kungu
aicinājuma. Viņu vairākums bija kājnieki, kas veidoja karaspēka lielāko daļu un atbalstīja galveno
triecienspēku – smagi bruņoto kavalēriju. 1434. gadā Kuldīgas komturs ziņoja Mēmeles (Klaipēdas)
komturam, ka 800 vīru liela viņa kurzemnieku vienība sirojusi Žemaitijā, taču pilnīgi iznīcināta –
sirotāji krituši vai saņemti gūstā, nav atgriezies neviens bruņinieks, ordeņa kalpotājs, vasalis (labietis)
vai namnieks, Žemaitijā palikuši visi zirgi un bruņas, vienīgi zemnieki (lantvolk) pa sešiem septiņiem
atgriežoties mājās, bet arī viņu nav daudz.2 Indriķis Šterns pēc šīm un citām ziņām aprēķinājis, ka
sirojumā piedalījušies 40 jātnieki un 760 kājnieki, t.i., kuršu zemnieki.3 Savukārt 1345. gadā, aizstāvot
Jelgavas pili pret lietuviešu uzbrukumu, uz tās mūriem krituši divi Livonijas ordeņa brāļi, skrīveris un
16 zemgaļi.4
Jātnieku vienības Livonijas ordeņa karaspēkā veidoja gan ordeņa brāļi, gan vasaļi un namnieki.
Vasaļu vidū bija arī vietējās izcelsmes vīri – t.s. novadnieki jeb leimaņi, pazīstamākie no viņiem ir kuršu
ķoniņi. Ķoniņam Andrejam Peniķim 1504. gadā piešķirtajā lēņa dokumentā Livonijas ordeņa mestrs
Volters fon Pletenbergs pat īpaši atzīmējis viņa nopelnus cīņās pret Krieviju.5
Līdztekus pienākumam piedalīties zemes kungu karagājienos vietējie iedzīvotāji pildīja arī robežu
vai vispār zemes apgaitnieku un ziņnešu pienākumus, t.i., viņiem bija jāuzrauga robežas, jāseko
iebrucēju vienību kustībai un jāziņo par to komturam vai fogtam. Šāda uzraudzība bija nepieciešama
gan pierobežā, gan dziļāk zemes iekšienē. Šos apgaitniekus dēvē par lauksargiem (vācu wartman).
14. gadsimta vidū Kuldīgas komturijā bija vismaz 16, Grobiņas fogtijā – vismaz 20 lauksargu. Par
savām gaitām viņi saņēma algu – 1 ozeriņu jeb 1,5 Rīgas mārkas gadā. Kurzemē lauksargu algošanai
iedzīvotājiem bija uzlikts īpašs lauksargu nodoklis (pēc 1431. gada ziņām 5 ārtigi un 1 feniņš gadā),
bet par pārējiem Latvijas novadiem tādu ziņu nav.
No 15. gadsimta arvien lielāka nozīme karošanā bija kara algādžiem jeb landsknehtiem. Ir ziņas,
ka daudz landsknehtu Livonijā uzturējās 1410. gadā (tad notika Grunvaldes jeb Žalgires kauja), pēc
tam karakalpu vervēšanai Livonijas ordenis pievērsās mestra Voltera fon Pletenberga laikā. Piemēram,
Smoļinas kaujā 1502. gadā ordeņa karaspēkā bijis 2500 landsknehtu.
Saprotams, ka, lai pildītu dienestu, vietējiem iedzīvotājiem bija nepieciešami ieroči. Pakāpeniski
pieaugot muižnieku varai pār zemniekiem, ieroču nēsāšanas brīvība no muižniecības interešu
viedokļa kļuva nevēlama. 1507. gadā Volters fon Pletenbergs Ziemeļigaunijas zemniekiem noteica
ieroču aizliegumu – zobenus, šķēpus u.c. drīkstēja nēsāt tikai ar kunga atļauju. Līdzīgu lēmumu, ko
attiecināja uz visiem Livonijas zemniekiem, 1543. gadā pieņēma Valmieras landtāgs. Līdzīgi lēmumi
16.–17. gadsimtā pieņemti vairākkārt, un to mērķis bija novērst gan iespējamos zemnieku nemierus, gan
kriminālnoziegumus un malumedniecību. Tā kā tiesības nēsāt ieročus bija brīva vīra privilēģija, ieroču
aizliegumā izpaudās arī muižniecības centieni ierobežot zemnieku brīvību. Praksē šie aizliegumi bieži
vien netika ievēroti, turklāt ieročus sev paturēja zemnieki, kas kara laikā bija iesaukti zemessargos.

Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch (LUB), Bd. 8. Riga, Moskau, 1884, Nr. 853.
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16. gadsimta pirmajā pusē Livonijā apmēram 50 gadu tika nodrošināts miers, taču tad sākās gandrīz
nepārtraukta karu virkne.
1556.–1557. gadā norisinājās t.s. koadjutoru karš starp Rīgas arhibīskapu un Livonijas ordeni. Tā
tomēr bija sīka ķilda salīdzinājumā ar Livonijas karu, kas ilga no 1558. līdz 1583. gadam. 1558. gadā Livonijā iebruka Krievijas karaspēks. 1560. gadā Lugažu jeb Ērģemes kaujā tika sakauts Livonijas
ordenis – un tas beidza pastāvēt. Karā par Livonijas mantojumu iesaistījās Zviedrija, Polija, Lietuva
un Dānija. Rezultātā daļa Latvijas teritorijas nonāca tiešā Polijas–Lietuvas pakļautībā, bet Kurzemē un
Zemgalē 1561. gadā tika nodibināta no Polijas un Lietuvas atkarīga hercogiste. 1583. gadā izraisījās
arī karš par Piltenes mantojumu: Piltene piederēja dāņu hercogam Magnusam, bet pēc viņa nāves to
okupēja poļu un lietuviešu karaspēks. 24. maijā pie Embūtes notika kauja, kurā kurzemnieki cieta
sakāvi (krita ap 200 vīru), un Dānija drīz vien par 30 000 dālderu lielu atkāpšanās naudu atteicās no
Piltenes par labu Polijai–Lietuvai. Kurzemnieku karaspēkā vairākums, šķiet, bija zemnieki, no kuriem
daļa jau bijusi apmācīta rīkoties ar šaujamieročiem.
Ir liecības, ka 1559. gadā Livonijas kara laikā Rīgu aizstāvējusi algotņu vienība, četras namnieku
un amatnieku mācekļu nodaļas, kā arī viena nevācu, t.i., latviešu nodaļa jeb karogs, savukārt Livonijas
landtāgā spriests, ka no katra novada karā jāmobilizē katrs trešais ieročus nest spējīgais vīrs – vai nu ar
zirgu, vai kājām, viņiem jāpiešķir savs karogs, jāierīko atsevišķa nometne un viņi jāapgādā ar pārtiku.6
1582. gadā, kad Rīgā ieradās Polijas karalis Stefans Batorijs, godasardzē stāvējuši arī trīs karogi ar
alebardēm un pīķiem apbruņotu nevācu zemnieku.7
1600.–1629. gadā galvenokārt Vidzemē un Zemgalē ar pārtraukumiem norisinājās poļu–zviedru
karš, kas, it īpaši pirmajos gados, karadarbības, bada un mēra dēļ bija sevišķi postošs. Nākamajam
Zviedrijas karalim Kārlim IX ar dažādiem solījumiem izdevās noskaņot sev par labu gan Vidzemes
muižniecību, gan zemniekus. Polijas–Lietuvas karavadonis Kristaps Radvils Perkūns izteicās, ka
iedzīvotāji, it īpaši latvieši, nostājušies zviedru pusē un līp pie Kārļa kā mušas pie medus.8 Zemnieki
iesaistījās arī karadarbībā, kas radīja cita Polijas–Lietuvas karavadoņa Jana Zamoiska neizpratni: “Tos
pašus zemniekus, no kuriem viņš [Kārlis] prasa lauku darbus, no kuriem viņš ņem nodokļus, ar kuriem
viņš stiprina savu mantu kambari, viņš izmanto arī kara darbiem; cik tas ir vāji un nevarīgi, to var
skaidri saprast katrs, kam ir saprašana kara lietās”9 (Polijas–Lietuvas karaspēks tajā laikā balstījās uz
muižniecību un algotņiem).
Kara nelaimes izjuta arī Kurzemes un Zemgales hercogiste un, lai cik dīvaini tas būtu, pirmām
kārtām no savas sabiedrotās Polijas–Lietuvas puses, kuras karaspēks nodevās laupīšanai un postīšanai,
visvairāk Zemgalē un Sēlijā. “Kad Kurzemes zemnieki redzēja, ka poļi ne vien nolaupa viņu mantu, bet
arī bez žēlastības nogalina, tie gandrīz 4000 sapulcējās kopā un dziļi kādā hercogistes mežā, apmēram
pusjūdzi no lielceļa, ierīkoja aizcirtumu un aizejošajam vai atnākošajam karaspēkam nodarīja lielus
zaudējumus ar to, ka tie daudzus nonāvēja un aplaupīja. Bieži 10 vai 20 zemnieku uzdrīkstējās uzbrukt
100 poļiem.”10 Lai gan zviedru karavīriem bija aizliegts postīt, drīz vien laupītkāre pārņēma arī viņus.
Demoralizācija faktiski skāra visus. Izveidojās gan muižnieku, gan zemnieku sirotāju grupas, piemēram,
Kalnciema muižkungs kopā ar zemniekiem laupīja Salas un Piņķu pagasta zemnieku sētās, savukārt citi
zemnieki paši centās aizstāvēties un apkarot dažādas ļaunprātības.
Poļu–zviedru kara rezultātā Vidzeme nonāca Zviedrijas varā, bet Latgali paturēja Polija–Lietuva.
Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. Rīga, 1935,183. lpp.
Turpat, 189. lpp.
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Kad 1561. gadā tika izveidota Kurzemes un Zemgales hercogiste, tās hercogam Gothardam Ketleram saskaņā ar 1562. gada padošanās līgumu (Pacta subjectionis) bija jānodrošina 100 jātnieku sava lēņa
kunga – Polijas un Lietuvas karaļa vajadzībām. Jātnieku dienests (Roßdienst) bija jāpilda arī muižniekiem.
Konkretizējot hercogistes muižniecības pienākumus, tika noteikts, ka muižniekiem jādod viens bruņots vīrs ar zirgu no 20 arkliem. Raizējoties, ka Livonijas karš varētu skart arī hercogistes teritoriju,
1575. gadā saskaņā ar landtāga lēmumu ieviesa t.s. dubulto jātnieku dienestu – no 20 arkliem bija
jādod jau divi jātnieki. Hercogistes spēkus līdz ar to veidoja trīs jātnieku rotas: 100 hercoga muižu
jātnieki un pa 100 muižnieku dotiem jātniekiem no Kurzemes un Zemgales.
17. gadsimta vidū tika secināts, ka jātnieku dienests nav pietiekami efektīvs zemes aizsargāšanai,
tādēļ tika risināts jautājums par algotņu vervēšanu. Ir ziņas, ka 1655. gadā Jelgavas pils garnizonā
no savervētajiem karavīriem sakomplektēta viena vācu un trīs nevācu rotas, ko vada vācu virsnieki, –
kopā 400 vīru; Bauskas pilī esot 160 vāciešu, bet vajadzības gadījumā varot sapulcināt apkārtējos
krodziniekus, mežsargus un hercoga muižu zemniekus.11
Attieksme pret zemnieku iesaistīšanu zemes aizsardzībā visumā bija negatīva. Jau 17. gadsimta sākumā
landtāgs lēma, ka zemniekiem, izņemot tos, kas muižās pilda mednieka vai strēlnieka pienākumus,
aizliegts turēt šaujamieročus. Kara draudi tomēr spieda iesaistīt zemniekus militārā dienestā. Piemēram,
1655. gadā Kuldīgas muižas pārvaldniekam bija uzdots izraudzīties 40 pirtniekus un brīvzemniekus,
kā arī jauniešus no Lutriņiem un Skrundas un Kuldīgas namnieku kalpotājus, lai viņus apmācītu
karadienestam; nākamajā gadā hercoga Jēkaba uzdevumā tika meklēti karadienestam derīgi vīri hercoga
muižās un secināts, ka tādu varētu būt 300.12 Kaut arī ziņas par latviešu dienestu Kurzemes un Zemgales
hercogistes karaspēkā nav apkopotas, ir liecības, ka hercogistē bijuši gan apmācīti, gan neapmācīti
rezervisti, kuru vidū bijuši pilsētnieki, laukos dzīvojošie vācieši, brīvzemnieki un arī dzimtļaudis.
1656. gadā Kurzemes landtāgs izsludināja vispārējo karaklausību: katram muižniekam un pilsētniekam 18–60 gadu vecumā pēc hercoga aicinājuma bija jādodas karā, bet muižniekiem vajadzēja
apmācīt un turēt gatavībā 10 kājniekus no katra jātnieku dienesta arkla.13 1. Ziemeļu kara laikā līdz
ar muižniekiem zemes aizsardzībā pret zviedru karaspēku bija iesaistīti arī zemnieki, tomēr galvenā
nozīme hercogistes aizsardzībā bija poļu, lietuviešu un Brandenburgas kūrﬁrsta spēkiem.14
Zviedru Vidzemē militāro kontingentu veidoja zviedru garnizoni un jātnieku dienests. Sākoties
1. Ziemeļu karam starp Poliju un Zviedriju (1655–1660), šie spēki izrādījās par maziem, tādēļ 1657. gadā tika nolemts, ka zemessardzē papildus iesaucams viens vīrs no 2 arkliem (pēc Edgara Dunsdorfa
aprēķina Vidzemes latviešu daļā bija mobilizējami 2172 vīri15), tomēr nav zināms, cik lielā mērā šo
lēmumu īstenoja. Par latviešu dienēšanu Zviedrijas karaspēkā liecina arī tas, ka 17. gadsimta beigās
latviešu valodā izdoti Zviedrijas kara sodu likumi jeb kara artikuli16 un Rīgas artilēristu zvērests.
1. Ziemeļu karš Latvijas novadiem atnesa lielu postu. Vienlaikus notika arī Krievijas–Polijas karš
(1654–1667) un Krievijas–Zviedrijas karš (1656–1658). Jau 1654. gada rudenī krievu karaspēks
ieņēma lielāko daļu Polijai–Lietuvai piederošās Latgales, savukārt zviedru karaspēks nākamajā gadā –
Viļaku un Daugavpili, taču pēc tam bija spiests atkāpties. Kaut gan Kurzemes un Zemgales hercogiste
ieturēja neitralitāti, zviedri 1658. gadā ar viltu ieņēma Jelgavu, sagūstīja hercogu Jēkabu un uz laiku
okupēja arī pārējo hercogistes daļu. Krievijas varā līdz 1561. gadam atradās Koknese un Alūksne, līdz
1567. gadam – Latgale. Smags pārbaudījums bija Rīgas blokāde, kas sākās 1656. gada 22. augustā un
Jakovļeva M. Kurzemes hercogistes militārā sistēma un hercoga Jēkaba mēģinājumi to reformēt XVII gadsimta vidū //
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, V. Rīga, 2004, 16.–17. lpp.
12
Turpat, 17. lpp.
13
Turpat, 18. lpp.
14
Turpat.
15
Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1600–1710. Upsala, 1962, 100. lpp.
16
Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sēj. Rīga, 2006, 316.–346. lpp.
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ko vadīja Krievijas cars Aleksejs Mihailovičs. 5. oktobrī lielo zaudējumu un sērgu dēļ krievu karaspēks
atkāpās uz Koknesi. Pēc tālaika ziņām krievu karaspēks pie Rīgas zaudējis 8000 vīru, bet tālāk no
Rīgas vēl sešus tūkstošus nonāvējuši ar bisēm un izkaptīm bruņoti zemnieki.17 Lai gan minēto skaitļu
ticamība nopietni jāpārbauda, ir skaidrs, ka vietējie iedzīvotāji mēģināja kaut kādā veidā stāties pretī
apkārtklejojošām karaspēka vienībām un sirotājiem.
Pagāja tikai daži gadu desmiti, un 1700. gadā sākās 2. jeb Lielais Ziemeļu karš (1700–1721). Zviedru
Vidzemē iebruka Saksijas un Polijas–Lietuvas, pēc tam arī Krievijas karaspēks. 1700. gada 12. februārī
Vidzemes ģenerālgubernators Ēriks Dālbergs izdeva patenti, kurā aicināja visus ieročus nest spējīgos
organizēt pretestību, iesaistot zemes aizsardzībā arī zemniekus, it īpaši biseniekus. Zemnieku vidū, kuru
lielākā daļa bija dzimtļaudis, šis aicinājums atbalstu neguva. Entuziasmu neizrādīja arī muižniecība
(viens no iemesliem bija muižnieku opozīcijas vadītāja Reinholda Patkula pretzviedru aģitācija; Patkulu
un citus muižniekus bija aizkaitinājusi Zviedrijas valdības pasāktā muižu redukcija un citas reformas).
Tomēr dažās vietās radās bruņoti zemnieku pulciņi. Literatūrā visvairāk pieminēta Cesvaines vienība,
par kuru toreizējais mācītājs J. Neidāls rakstīja: “Šie zemnieki apbruņojās ar apmēram 20 bisēm,
izkaptīm un citiem lauku jeb zemnieku ieročiem, lai dotos pretim sirotājiem, kurus tie sauca par sišiem
[Siszen]... Viņi tomēr sūdzas, ka tiem ir maz šauteņu un trūkst svina un pulvera.”18
1700. gada 1. novembrī Ē. Dālbergs izdeva rīkojumu, ka katrā kroņa muižā bez parastā jātnieku
dienesta vīriem no katriem 15 arkliem jādod vēl divi apbruņoti dragūni; dragūniem jābūt labiem un
dūšīgiem vīriem, katram jāņem līdzi labs zirgs, viegli segli, pa pārim cimdu un zābaku, uzkabe, ieroči
u.c. nepieciešamais, par ko izdevumus segs kronis. Šajā sakarā Ē. Dālbergs vērsās arī pie zemniekiem:
“Bet sevišķi gribam būt labās domās par visiem šīs zemes zemniekiem un ar šo it sirsnīgi un nopietni
tiem aizrādīt, par cik tiem ir mīļa viņu un tēvzemes labklājība, līdz ar viņu piederīgo – sievas un bērnu
glābšanu, tad lai jebkatrs, ja tas nav aktīvā dienestā, bet sevišķi zemnieki, bruņojušies ar dažādiem
ieročiem, kādi tiem būtu, dotos uz tiem norādītām vietām pie ķēniņa karaspēka, kur tie iegūs vadoņus
un kopā ar tiem varēs priecīgi stāties pretim ienaidnieka sirojumiem, slepkavošanai un citiem briesmu
darbiem...”19
Lielāka ietekme tomēr bija karaļa Kārļa XII 1701. gada 10. janvāra pavēlei izraudzīties no katras
jātnieku dienesta vienības, t.i., no 15 arkliem, 10 zemniekus, kas ne vien prot labi apieties ar ieročiem,
bet arī kuru mājas ir labi apdzīvotas un kuriem ir zināma rocība, “jo uz kalpiem un vaļiniekiem,
kas bieži dezertē un aizbēg, nevar paļauties”.20 No Kārļa XII rīkojuma izriet, ka zemes aizsardzībā
iesaistāmi pirmām kārtām saimnieki. 1701. gada rudenī bija gandrīz pabeigta sešu zemessargu bataljonu
komplektēšana Vidzemes latviešu daļā. Katrā bataljonā bija sešas rotas: Cēsu bataljonā – Cēsu, Rubenes,
Trikātas, Siguldas, Āraišu un Raunas rota, Kokneses bataljonā – Nītaures, Cesvaines, Bērzaunes,
Liezēres, Ērgļu un Piebalgas rota, Turaidas bataljonā – Straupes, Turaidas, Limbažu, Umurgas, Liepupes
un Salacas rota, Tirzas bataljonā – Tirzas, Smiltenes, Jaunāsmuižas, Kokneses, Aizkraukles un Suntažu
rota, Valmieras bataljonā – Valmieras, Ēveles, Burtnieku, Dikļu, Mazsalacas un Rūjienas rota, Alūksnes
bataljonā – Alūksnes, Gulbenes, Zeltiņu un vēl trīs rotas.21 Cēsu bataljonā bija 349 kareivji, apmēram
tikpat, liekas, bija citās vienībās, vienīgi Alūksnes bataljonā – 600 kareivju, kas laikam izskaidrojams ar
Alūksnes atrašanos pie robežas ar Krieviju. Vienību komandieri bija vācieši.

Richter A. Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben. Theil II, Bd. II. Riga, 1858, S. 71.
18
Stepermanis M. Latviešu zemes sargu bataljoni Lielajā Ziemeļu karā Vidzemē // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1940,
Nr. 2, 185. lpp.
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Turpat, 188. lpp.
20
Turpat, 190. lpp.
21
Turpat, 195.–196. lpp.
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Jāatzīst, ka zemnieki nebija dedzīgi zviedru varas aizstāvji un nereti pieslējās pretiniekam. Izšķirošais
bija vienas vai otras puses aģitācija un solījumi atvieglot zemnieku stāvokli vai pat pavisam atbrīvot no
dzimtbūšanas, taču visi solījumi tā arī palika tikai solījumi. Latviešu zemnieku bataljonu gaitas kara
laikā nav noskaidrotas. Kad 1710. gadā Rīga kapitulēja Krievijas caram Pēterim I, bataljoni izklīda.
Pēc Vidzemes pievienošanas Krievijai muižniecība panāca, ka Vidzemē netika ņemti rekrūši.
Zemnieku atbrīvošana no karagaitām nebūt nebija muižniecības labdarība, bet gan vēlme saglabāt
darbaspēku, kas bija sarucis gan karadarbības, gan 1710. gada mēra epidēmijas rezultātā. No 1793. gada
Vidzemē, pēc pievienošanas Krievijai no 1794. gada arī Latgalē un no 1797. gada Kurzemē zemniekus
tomēr sāka iesaukt armijā. Sākotnēji dienests ilga 25 gadus, bet 1834. gadā tā ilgums tika samazināts
līdz 20 gadiem, no kuriem 15 gadi bija jāpavada aktīvajā dienestā. Rekrūtim vajadzēja būt vismaz
160 cm garam, dienestā neņēma slimos, kroplos un tos, kam bija dažādas nepilnības (piemēram, trūka
zobu vai matu). Tāpat bija daudzas iedzīvotāju kategorijas, kas dienestam netika pakļautas, – saimnieki,
ģimenes apgādnieki (vienīgie dēli vai pēdējie dienestā nepaņemtie dēli), skolotāji, baznīcas kalpotāji,
muižas ļaudis u.c. Rekrūšu ņemšanā pastāvēja daudzi un dažādi nosacījumi, bija arī iespēja izpirkties
no rekrūšiem.
Par vajadzīgā rekrūšu skaita nodrošināšanu atbildīga bija muiža. Sākās rekrūšu ķeršana, savukārt
zemnieki bēguļoja, daudzi sevi sakropļoja, bet varas iestādes izvairīšanos no dienesta un bēgļu slēpšanu
mēģināja apkarot ar dažādiem sodiem. Praktizēja arī nevēlamu pagasta locekļu nodošanu rekrūšos. Šādi
ļaudis bija kriminālnoziedznieki, klaidoņi, taču nereti šī prakse tika izmantota ļaunprātīgi, nepamatoti
apsūdzot kādu personu vai muižniekam atbrīvojoties no kāda nepakļāvīga zemnieka. Daļa pildīja
dienestu Latvijā, taču vairākumu nosūtīja uz citām vietām, piemēram, 1799. gadā uz Astrahaņu un
Kaukāzu.
Personu skaitu, kam bija jādodas dienēt, noteica ikreizējā situācija. 1797. gadā no 500 “revīzijas
dvēselēm”, t.i., vīriešiem, bija jādod divi rekrūši, 1798. gadā – viens; 1800. un 1801. gadā rekrūšus
neņēma vispār, bet, sākoties Napoleona kariem, norma bija 4–5 rekrūši, 1812. gadā – 10, 1813. gadā – pat 12 rekrūši no 500 “dvēselēm”. Kurzemes guberņā kopumā 1813. gadā vajadzēja savākt 4585
vīrus. 1807. gadā imperators Aleksandrs I izdeva manifestu, aicinot muižniekus formēt zemnieku
zemessardzes pulkus. Pēc Vidzemes landtāga lēmuma šādu pulku sakomplektēja Valmierā. Tajā bija
759 vīri, bet slikti apģērbti un ar nederīgiem zirgiem. Uznākot salam, daudzi dezertēja – un tikai 190
vīrus nosūtīja uz Rīgu, lai viņi piedalītos pilsētas nocietināšanas darbos. 1813. gada beigās šo pulku
demobilizēja.22
1829. gadā Baltijas ģenerālgubernators Filips Pauluči pēc Igaunijas guberņas 1816. gada zemnieku
brīvlaišanas likuma parauga noteica, ka arī Vidzemes un Kurzemes guberņā agrākās rekrūšu ķeršanas
vietā ieviešama lozēšana. Tika sastādīti 17–35 gadus vecu vīriešu saraksti, sadalot personas trīs grupās.
1. un 2. grupas personas vilka lozes, taču daļu no tiem, kas bija izvilkuši pilno lozi (t.i., pirmos numurus),
rekrutēšanas komisija izbrāķēja un rekrūšos iesauca nākamo numuru izlozētājus. 3. grupā ietilpa slimie
un kroplie. 1826.–1850. gadā no Vidzemes Krievijas armijā iesauca pavisam 32 976, no Kurzemes –
22 353 vīriešus.23 Gadsimta vidū Rīgas un Latvijas jūrmalas iedzīvotāji bija spiesti izjust arī Krimas kara
(1854–1855) tuvumu. Lielbritānijas un Francijas ﬂote bloķēja Krievijas piekrasti Baltijas jūrā, apšaudīja
Daugavgrīvu, Liepāju, Kolku, Salacgrīvu u.c. apdzīvotas vietas, savukārt vietējiem iedzīvotājiem no
Mazirbes līdz Ainažiem bija jāceļ skanstis piekrastes aizsardzībai.
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1874. gadā tika pieņemts vispārējais karaklausības likums, līdz ar to rekrūšu ņemšana izbeigta.
Karaklausībai tika pakļauti 20–40 gadu veci vīrieši; dienests ilga 6 gadus, ﬂotē – 7 gadus. Praktiski
dienestā mobilizēja tikai 25–30% jauniesaucamo. Latvijā iesauktie parasti nonāca Maskavas kara
apgabala vienībās, daļa arī ﬂotē vai Pēterburgas gvardes pulkos. Kurzemes guberņā laikā no 1874. līdz
1878. gadam ik gadu iesauca apmēram 5000 personu.24
Šajā laikā notika krievu–turku karš (1877–1878). Maskavas kara apgabala divīzijas, tajā skaitā tur
dienošos latviešus (Vidzemē un Kurzemē tika iesaukti arī rezervisti) 1877. gadā nosūtīja uz Rumāniju,
kur bija izveidota t.s. Donavas armija. Donavas armijā pieteicās arī latviešu brīvprātīgie, jo dienests,
ņemot vērā tālaika latviešu salīdzinoši labo izglītību, solīja labu militāro karjeru. Sākotnēji Donavas
armija veica manevrēšanu, bet pakāpeniski līdz novembra beigām to sakoncentrēja Bulgārijā pie Pļevnas.
Augusta beigās tur ieradās arī Polijā dislocētie gvardes pulki, kuru sastāvā bija daudz latviešu.
Sākot ar 1877. gada 8. (20.) jūliju, Krievijas karaspēks vairākas reizes uzbruka Pļevnas cietoksnim. Ir
ziņas, ka pirmajā uzbrukumā īpaši smagus zaudējumus cieta 117. Jaroslavļas kājnieku pulks, kurā dienēja
arī no Kurzemes guberņas (galvenokārt no Dobeles un Tukuma apriņķa) iesauktie latvieši – no viņiem
krita vismaz 18. Lieli zaudējumi – kopumā vairāk nekā 7000 vīru – Krievijas armijai bija arī otrajā
uzbrukumā 18. (30.) jūlijā, taču latviešu zaudējumi šoreiz bijuši mazāki. Trešajā – lielākajā uzbrukumā
30. augustā (11. septembrī) krita vismaz 39 latvieši (36 kurzemnieki, 3 vidzemnieki). Patiesais kritušo
skaits nav zināms, daudzi tika ievainoti (1877. gada oktobrī uz hospitāli Rīgā atveda 204 ievainotos,
to skaitā bija vismaz 11 kurzemnieki, 2 vidzemnieki un 1 latgalietis). Nopietnas problēmas karavīriem
sagādāja arī neierastais klimats, pārtikas trūkums un sliktie sadzīves apstākļi. 28. novembrī Pļevnas
turku garnizons padevās, un Krievijas karaspēks ieņēma visu Bulgāriju, kā arī Konstantinopoli.
Aprēķināts, ka dažādās Donavas armijas vienībās varēja būt līdz 3000 Latvijas iedzīvotāju, no
tiem vismaz 100 krita, bet vismaz 1000 tika ievainots vai ieguva neārstējamas slimības. Vidzemē krievu–turku kara laikā 2320 cilvēki tika iesaukti arī zemessardzē (domājams, apmēram tikpat arī Kurzemē)
un nosūtīti uz Piemaskavu, taču drīz vien viņus atlaida mājās.25
19. gadsimta otrajā pusē, kad Krievijā tika īstenotas dažādas reformas, mainījās arī latviešu attieksme
pret dienestu armijā. Daudzi iestājās junkuru skolās, kas sagatavoja militārpersonas virsnieka karjerai,
bija bez maksas un pieejamas arī zemāko kārtu jauniešiem. 1865.–1886. gadā junkuru skola darbojās
Rīgā. Tur, kā arī Viļņas, Maskavas un Pēterburgas skolās mācījās daudzi latviešu virsnieki, kuru vārdi
vēlāk kļuva pazīstami 20. gadsimta sākuma vētrainajos notikumos.
Vienmēr un visur latviešu karavīru pavadījušas dziesmas. Tajās neatradīsim karavadoņu un pilsētu
vārdus, neatradīsim gadskaitļus, un vairumā gadījumu varam tikai minēt, vai kādas dziesmas sākotne
meklējama simtiem gadu senā vai arī samērā nesenā pagātnē. Taču šīs dziesmas ir pavisam skaidra
liecība gan par karavīra sūro un traģisko likteni, gan karavīra stāju un lepnumu.
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Anda Beitāne

LATVIEŠU KARA DZIESMAS
Latviešu kara dziesmu izdevums pēc ilgāka laika turpina Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras
un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves akadēmisko izdevumu sēriju “Latviešu tautas mūzika”.1
Izdevumā apkopoti Latviešu folkloras krātuves nošu arhīva materiāli, kas dokumentēti vairāk nekā simt
gadu ilgā laika posmā – no 19. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta 80. gadu beigām. Pirmie latviešu
kara dziesmu melodiju publicējumi atrodami Jāņa Cimzes kora dziesmu krājumos “Dziesmu rota”
(1872–1914).2 Viena melodija ar kara dziesmu tekstiem publicēta tautasdziesmu vācējas un pētnieces
Stefanejas Uļanovskas (Polija) 1892. gadā Krakovā izdotajā Viļānu apkārtnē pierakstīto latviešu
tautasdziesmu krājumā “Lotysze Infant Polskich”.3 Pa vienai kara dziesmai ņemta no Roberta Bērziņa
kora dziesmu krājuma “Latviešu vijolītes” (1896),4 Ādama Ores “Dziesmu kokles” (1890) un Rīgas
Latviešu biedrības Mūzikas komisijas dziesmu krājuma vīru koriem (1904)5.
Daudzas kara dziesmu melodijas atrodamas latviešu tradicionālās mūzikas vākšanas un pētniecības
pamatlicēja Jurjānu Andreja manuskriptos. Dažas no tām jau publicētas “Latvju tautas mūzikas
materiālu” sestajā grāmatā (1926), taču lielākā daļa savu pirmo publikāciju piedzīvo šajā izdevumā.
Melodijas glabā divas apjomīgas kolekcijas – Krišjāņa Barona biedrības krājums6 un Jurjānu Andreja
manuskripts (LFK arhīva manuskripts Nr. 1495). Pēdējo Latviešu folkloras krātuve 1936. gadā ieguva
no viņa brāļa Pāvula Jurjāna. Par šo faktu Latvijas Valsts vēstures arhīvā saglabājusies dokumentāla
liecība – Latviešu folkloras krātuves sarakste, kurā P. Jurjāns pauž sekojošo: “Ar šo apliecinu, ka esmu
pārdevis Latviešu folkloras krātuvei Andreja Jurjāna atstātos mūzikas materiālus par Ls 650 (seši simti
piecdesmit latu) uz mantinieku pilnvaras pamata. Rīgā, 17. janvārī 1936. gadā. Pāvuls Jurjāns.”7 Abās
minētajās kolekcijās atrodami gan paša A. Jurjāna, gan viņa līdzstrādnieku – A. Jansona, A. Ersa,
J. Vītola, P. Blaus, J. Heniņa, M. Gubenes, K. Blauberga, M. Dravnieka, J. Veinberga, E. Vīgnera,
J. Ķepīša, K. T. Šmita, J. Purņa, J. Vāgnera, J. Graubiņa, J. Reiznieka, F. Rodiņa, A. Rītiņa u.c. – kara
dziesmu pieraksti, kas veikti 19. gadsimta beigās Skrundā (M. Dravnieks, ap 1872); Sēlpilī (K. Blaubergs, ap 1882); Valdemārpilī, Talsu Ārlavā, Aizupē, Zemītē (J. Heniņš, 1883); Lieliecavā (J. Vāgners,
ap 1884); Liepājas Tāšos (Strādnieks, pirms 1891); Liepājas Rāvā (A. Jansons, pirms 1891); Sēlpilī,
Vārnavā, Vecaucē, Gudeniekos, Bārtā, Aisterē, Cēsu Jumurdā, Lejasciemā, Ērgļos (A. Jurjāns, 1891);
Krustpilī (J. Vītols, 1891). Vairākiem pierakstiem gads nav norādīts; tie veikti Ērgļos (P. Blaus), Kraukļos
Sērijā “Latviešu tautas mūzika” iznākuši šādi izdevumi: Darba dziesmas (1958); Kāzu dziesmas (1968); Bērnu dziesmu cikls.
Bēru dziesmas (1971); Gadskārtu ieražu dziesmas (1973); Precību dziesmas (1986).
2
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(1872), trešajā (1874), ceturtajā (1875) un septītajā daļā (1884), kā arī 1908. gadā izdotajā paplašinātajā izdevumā jauktiem
koriem J. Neilanda sakārtojumā un 1914. gada izdevumā J. Sērmūkšļa redakcijā.
3
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4
Melodiju pierakstījis J. Gobziņš Rudbāržos.
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Melodiju pierakstījis A. Kauliņš Gaujienā.
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K. Barona biedrība (1924–1929) dibināta gadu pēc Krišjāņa Barona nāves, lai turpinātu viņa iesākto darbu. Barona biedrības
krājumā ietilpst 49 folkloras materiālu pierakstu kolekcijas, no kurām viena satur A. Jurjāna manuskriptu [Bb 43], ko
1927. gadā biedrībai nodevis skolotājs Atis Zālītis.
7
LVVA, 1630. f., 1. apr., 191. l., 606. lp.
1
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(M. Gubene), Saldū un Iecavā (M. Dravnieks), Dundagā (E. Vīgners un F. Rodiņš), Vārnavā (Slikšāns),
Trikātā (J. Ķepītis), Pēterpilī (K. T. Šmits), Ērģemē (Purņa Jānis), Tukuma Sirmelē (Rozentāls), Bauskas
Zālītē (J. Graubiņš), Sidgundā (J. Reiznieks), Durbē (Bokums), Vidsmuižā (A. Erss), Lutriņos (A. Rītiņš), Vērgalē (Kūns), Talsos (Brūns) un Dunalkā (Kalnarājs). Dažos gadījumos manuskriptā uzrādīta
tikai pieraksta vieta: Alūksne, Jaungulbene vai pierakstītājs: A. Erss, J. Veinbergs.
Atsevišķu kolekciju veido Jurjānu Andreja līdzstrādnieka – skolotāja un tautasdziesmu vācēja
Andreja Jansona – vākums Liepājas Aisterē, Vecpilī, Rāvā, Dzērvē un Dunalkā (pirms 1891. gada).
Šo kolekciju Latviešu folkloras krātuve ieguva salīdzinoši vēlu – 20. gadsimta 90. gados. Tā ir kopija
oriģinālam, kurš atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tajā ir vairākas melodijas ar kara dziesmu
tematiku un izvērstu teksta materiālu.
Vairākas nozīmīgas tautasdziesmu melodiju pierakstu kolekcijas veidojušās 20. gadsimta 20.–40. gados. Visapjomīgākā no tām ir Emiļa Melngaiļa rokrakstu kolekcija, kas aptver ne tikai laika un melodiju
skaita, bet arī ģeogrāﬁskā diapazona ziņā visplašāko materiālu. E. Melngaiļa pierakstītās latviešu kara
dziesmu melodijas (LFK arhīva manuskripts Nr. 1045) aptver laika posmu no 1911. līdz 1943. gadam.
Pieraksti veikti visā Latvijā: 1911. gadā Rucavā, 1921. gadā Iecavā un Rīgā, 1923. gadā Rīgā, Ventspilī
un Nīcā, 1924. gadā Ventspilī, Ventā, Sarkanmuižā, Cirspenē, Jūrkalnē, Talsos, Cēsu Priekuļos, Līvānos un Rēzeknē, 1925. gadā Ārlavā, Sēlpilī, Viesītē un Sunākstē, 1926. gadā Bauskā, Rundālē, Jelgavas
Frankmēmelē, Ceraukstē, Ilūkstes Rubeņos un Lašos, Neretā, Alsungā, Padurē, Kalvenē, Valmierā,
Limbažos un Cēsu Rozulā, 1927. gadā Liepājā, Dunikā, Bārtā, Rucavā, Palangā un Būtiņciemā,
1929. gadā Užavā, Basos un Alsungā, 1930. gadā Kuldīgā, Rendā, Kaltenes jūrmalā, Vecmokās, Džūkstē,
Apšuciemā, Bauskas Zālītē, Smiltenē, Valkas Ilzenē, Madonas Sarkaņos, Mazsalacā, Ludzas Ciblā,
1931. gadā Nīcā, Rucavā, Aizputē, Nīkrācē, Emburgā, Ārlavā, Skrundā, Dundagā, Kabilē, Rendā,
Tukuma Vānē, Aizupē, Durbē, Jelgavas Bukaišos, Bauskā, Rundālē, Vecsaulē, Pilsmuižā, Lielsvitenē,
Kaucmindē, Ceraukstē, Rubeņos, Cesvainē, Dzērbenē, Nītaurē, Raunā, Viļānos, Rēzeknē un Rīgā,
1932. gadā Suntažos, Ropažos, Lizumā un Lubānā, 1933. gadā Nīcā, Ventspils Ventā, Alsungā un
Skaistkalnē, 1934. gadā Bauskas Misā un Pilsmuižā, 1935. gadā Iecavas Lambartē un Rīgā, 1936. gadā Madlienā un Gulbenē, 1937. gadā Bauskas Vecmuižā, 1939. gadā Dunikā, 1940. gadā Ēdolē un
Viļakā, 1941. gadā Ilūkstes Bebrenē, Daugavpils Kapiņos, Balvu Lāčupē, Viļakā, Bērzpilī, Bukmuižā,
Viļānos, Varakļānos un 1943. gadā Rēzeknes Dricēnos.
Salīdzinoši daudz kara dziesmu melodiju atrodams tautasdziesmu vācēju Artura Salaka, Artura
Jakāna, Lidijas Galenieces, Voldemāra Stelberga, Jura Koha, Pētera Barisona un Pētera Ores kolekcijās.
Komponists un tautasdziesmu vācējs A. Salaks tautasdziesmu melodijas sācis vākt 1926. gadā no Ezeres
un Pampāļu teicējiem un kādas bērzpilietes. Vēlāk LFK uzdevumā viņš atšifrējis Annas Bērzkalnes
veiktos ieskaņojumus fonogrāfā, kā arī turpinājis tautasdziesmu vākšanu (LFK arhīva manuskripts
Nr. 170). Izdevumā iekļautie kara dziesmu pieraksti veikti Kuldīgas Pampāļos un Ezerē (1926), Līvānos,
Kalupē, Ilūkstes Bebrenē un Rubenē, Dignājā (1927), Mālupē, Bejā, Pededzē, Kalncempjos un Annās
(1929), Cīravā, Kuldīgā, Rendā, Snēpelē un Sakā (1930), Nīcā (1931), Rencēnos, Bīriņos un Ēdolē
(1940). Izdevumā publicēti arī A. Salaka atšifrētie A. Bērzkalnes fonogrāfa ieskaņojumi, kas veikti
Preiļos, Ventspilī, Tukuma Vānē un Rīgā (1927), Dunikā, Daugavpilī un Līksnā (1928).
Tautasdziesmu vācējs A. Jakāns pierakstījis melodijas Sēlijā un Vidzemē (LFK arhīva manuskripts
Nr. 832). Viņa kara dziesmu pieraksti veikti Ilūkstes Bebrenē un Prodē (1927), Ilūkstes Gārsenē un
Prodē, Jēkabpils Saukā un Ritē, Pils pagastā, Allažos un Cēsu Drabešos (1929).
Tautasdziesmu vācēja L. Galeniece pierakstījusi lielu skaitu tautasdziesmu melodiju Kurzemē un
Vidzemē. Viņas vākums apkopots divās kolekcijās (Barona biedrības krājumā [Bb 46] un Latviešu
folkloras krātuvē, arhīva manuskripts Nr. 804). Izdevumā iekļautie L. Galenieces kara dziesmu pieraksti
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veikti 1929. gadā Liepājā, Rucavā, Grobiņā, Priekulē, Alsungā, Ārlavā, Tukumā, Blīdenē, Raņķos,
Vānē, Vecaucē, Cēsu Kosā un Rīgā.
Mūzikas folklorists V. Stelbergs Rakstu un mākslas kameras Tautas gara mantu sekcijas uzdevumā
apceļojis Vidzemes vidieni un savācis ap 1300 tautasdziesmu un deju melodiju, kā arī etnogrāﬁskos
materiālus (LFK arhīva manuskripts Nr. 1700). Kara dziesmu izdevumā publicētās melodijas viņš
pierakstījis Zemgales Ūziņos (1923), Vecpiebalgā (1933), Cēsu Taurenē un Jumurdā (1939), kā arī
Līgatnē (1940).
Tautasdziesmu vācējs un E. Melngaiļa līdzstrādnieks J. Kohs pierakstījis plašu folkloras materiālu
Kuldīgas apkārtnē (LFK arhīva manuskripts Nr. 193). Viņa kara dziesmu pieraksti veikti Kuldīgas
Griķos (1926, 1927), Rendā (1929, 1933) un Kuldīgā (1929). Komponists P. Barisons kā inteliģentais
bezdarbnieks ticis nodarbināts Latviešu folkloras krātuvē, atšifrējot fonogrāfa ieskaņojumus (LFK
arhīva manuskripts Nr. 1378). Izdevumā iekļautās kara dziesmu melodijas viņš pierakstījis no savas
mātes Sēlpilī. Savukārt folkloras vācējs P. Ore 1939. gada vasarā ﬁksējis plašu folkloras materiālu Ludzas
apriņķī no Kārsavas līdz Šķaunei (LFK arhīva manuskripts Nr. 1712). Izdevumā publicētās kara
dziesmas pierakstītas Nirzā, Kārsavā un Nautrēnos.
Atsevišķi kara dziesmu pieraksti dokumentēti arī A. Šmitena (1923. gadā Talsos, LFK arhīva
manuskripts Nr. 230), E. Turkinas (1926. gadā Rīgā, LFK arhīva manuskripts Nr. 17), K. Rasas
(1926. gadā Bauskas Īslīcē, LFK arhīva manuskripts Nr. 214), F. Ķiploka (1926./27. gadā Valmieras
Brenguļos, LFK arhīva manuskripts Nr. 334), E. Eglītes (1926. un 1927. gadā Jaungulbenē, LFK arhīva
manuskripts Nr. 26), M. Meijeres (1926. gadā Liepājas Kalētos un 1929. gadā Kuldīgas Pampāļos, LFK
arhīva manuskripts Nr. 68), K. Siliņa (1927. gadā, pieraksta vieta nav norādīta, LFK arhīva manuskripts
Nr. 489), P. Boža (1927. gadā Cēsu Kosā, LFK arhīva manuskripts Nr. 279), J. Kreica (1927. gadā
Madonas Bērzaunē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1927), A. Mednes (1927. gadā Rīgā un 1928. gadā
Jelgavā, LFK arhīva manuskripts Nr. 450), J. Rinkusa (1928. gadā Talsu Cērē, 1929. gadā Rembatē,
1930. gadā Rīgā un Madonas Praulienā, 1935. gadā Rēzeknes Rēznā, LFK arhīva manuskripts Nr. 345),
F. Jakobsona (1929. gadā Aizputē, LFK arhīva manuskripts Nr. 514), A. Dūmiņa (1929. gadā Madonas
Kalsnavā, LFK arhīva manuskripts Nr. 139), V. Sarcevicas (1930. gadā Jelgavas Vecaucē, LFK arhīva
manuskripts Nr. 929), J. Rudzīša (1931. gadā Madonas Bērzaunē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1234),
T. Puisāna (1938. gadā Ludzas Zvirgzdenē, LFK arhīva manuskripts Nr. 548) materiālos. Par šiem
melodiju pierakstītājiem trūkst sīkākas informācijas.
Nozīmīgu vietu latviešu kara dziesmu izdevumā ieņem vēl nepublicētie tautasdziesmu melodiju
pieraksti, kas dokumentēti LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves8
ikgadējās folkloras ekspedīcijās laika posmā no 1948. līdz 1979. gadam. Dziesmas ar kara tematiku
atrodamas šādu kolekciju materiālos: 1948. gada ekspedīcija uz Tukuma rajonu (komponists un folkloras vācējs Viktors Sams Tukuma rajona Dzirciemā un Milzkalnē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1835);
1949. gada ekspedīcija uz Ogres rajonu (V. Sams Ogrē un Lielvārdē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1850);
1950. gada ekspedīcija uz Siguldas rajonu (mūzikas zinātnieks un folklorists Folkloras institūta
vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Jēkabs Vītoliņš Siguldā, LFK arhīva manuskripts Nr. 1790);
1951. gada ekspedīcija uz Bauskas rajonu (komponists un tautasdziesmu vācējs Aldonis Kalniņš Bauskas rajona Vecsaulē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1880); 1952. gada ekspedīcija uz Jēkabpils rajonu
(V. Sams Neretas rajona Saukā un A. Kalniņš Aknīstē un Aknīstes rajonā, LFK arhīva manuskripts
Nr. 1895); 1954. gada ekspedīcija uz Gaujienas rajonu (kordiriģents un mūzikas folkloras vācējs Andrejs Krūmiņš un A. Kalniņš Gaujas ciemā, LFK arhīva manuskripts Nr. 1910); 1955. gada ekspedīcija
Toreiz – Folkloras institūts (1945–1950); Etnogrāﬁjas un folkloras institūts (1950–1956); Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras sektors (1956–1992). Kopš 1992. gada – Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve.
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uz Viļānu rajonu (A. Kalniņš Rikavā, Gaigalavā un Radopolē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1925);
1956. gada ekspedīcija uz Rēzeknes rajonu (A. Kalniņš Zvirgzdenē un Bērzgalē, LFK arhīva manuskripts
Nr. 1930); 1957. gada ekspedīcija uz Kuldīgas un Aizputes rajonu (A. Krūmiņš Alsungā, Gudeniekos,
Basos, Aizputes rajona Apriķos un A. Kalniņš Kuldīgas Rendā un Aizputes rajona Lažā, LFK arhīva
manuskripts Nr. 1935); 1958. gada ekspedīcija uz Ludzas, Kārsavas un Abrenes rajonu (A. Krūmiņš
Abrenes rajona Kvašņevas ciemā, Kārsavas Rančos un Izvaltā, kā arī virkne toreizējo Latvijas Valsts
konservatorijas kompozīcijas un muzikoloģijas studentu: Pauls Dambis Kārsavā un Kārsavas rajona
Luksteniekos, Aleksandrs Grandaus Ludzas Ciblā, Dace Jaunslaviete Kārsavas rajona Nautrēnos,
Jāzeps Kulbergs Ludzā, Edīte Auniņa Ludzas rajonā un M. Grava Kārsavas rajona Baltinavā, LFK
arhīva manuskripts Nr. 1940); 1959. gada ekspedīcija uz Preiļu un Daugavpils rajonu (A. Krūmiņš
Aglonā, Daugavpils rajona Stradiņos, Kalupē, Dubnā un P. Dambis Daugavpils rajona Nīcgalē, LFK
arhīva manuskripts Nr. 1945); 1960. gada ekspedīcija uz Dagdas un Krāslavas rajonu (komponisti
un tautasdziesmu vācēji Romualds Jermaks Dagdas rajona Anzeļos un Punduros un Vilnis Salaks
Asūnē, kā arī D. Lucava Dagdā un A. Krūmiņš Izvaltā, LFK arhīva manuskripts Nr. 1950); 1961. gada
ekspedīcija uz Liepājas rajonu (A. Krūmiņš Medzē un Dunalkā, R. Jermaks Tāšos, Aizvīķos un Dunalkā,
kā arī komponists Imants Kalniņš Kalvenē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1955); 1962. gada ekspedīcija uz Talsu rajonu (A. Krūmiņš Talsos un R. Bāliņa Laucienā, LFK arhīva manuskripts Nr. 1960);
1963. gada ekspedīcija uz Saldus rajonu (muzikoloģe Maija Kurme Saldū un Zaņā, LFK arhīva
manuskripts Nr. 1965); 1964. gada ekspedīcija uz Dobeles un Auces rajonu (muzikologs Arvīds Bomiks
Aucē un Dobelē, kā arī R. Skudra Dobelē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1968); 1969. gada ekspedīcija
uz Alūksnes un Gulbenes rajonu (mūzikas folklorists Vilis Bendorfs Gaujienā, LFK arhīva manuskripts
Nr. 1990); 1970. gada ekspedīcija uz toreizējo Stučkas [Aizkraukles] rajonu (muzikologs Jānis Torgāns
Stučkas Laucerē, LFK arhīva manuskripts Nr. 1995); 1972. gada ekspedīcija uz Ludzas rajonu (A. Krūmiņš un M. Kurme Ludzas Zvirgzdenē, LFK arhīva manuskripts Nr. 2005); 1975. gada ekspedīcija uz
Jēkabpils rajonu (V. Bendorfs Balvos, LFK arhīva manuskripts Nr. 2012); 1978. gada ekspedīcija uz
Aglonu (ieskaņojusi folkloriste Elga Melne, atšifrējis V. Bendorfs, LFK arhīva manuskripts Nr. 2020)
un 1979. gada ekspedīcija uz Gulbenes rajonu (V. Bendorfs Gulbenes rajona Tirzā, LFK arhīva
manuskripts Nr. 2020, 2021).
Līdzās minēto ekspedīciju materiāliem izdevuma veidošanā izmantotas arī kolekcijas, kas tapušas
folkloras vācēju patstāvīgo ekspedīciju rezultātā, – A. Krūmiņa 1948., 1949. un 1951. gada vākums
Alsungā un Aizputes Kalvenē (LFK arhīva manuskripts Nr. 1824); A. Kalniņa 1954. gada pieraksti
Bauskas Jaunsaulē (LFK arhīva manuskripts Nr. 1880); V. Bendorfa 1969.–1971. gada Jūrkalnes pieraksti
(LFK arhīva manuskripts Nr. 1988 (1969, 1970); Nr. 2000 (1971)) un A. Krūmiņa vairākkārtējās
ekspedīcijas Balvu rajonā (kara dziesmu melodijas pierakstītas 1986. gadā Šķilbēnu pagasta Pakašovā,
LFK arhīva manuskripts Nr. 2040, un 1987. gadā Viļakā, LFK arhīva manuskripts Nr. 2045).
Valodnieks un folklorists Arturs Ozols ievadā izdevumam “Latviešu tautasdziesmas” (1955) senāko
latviešu kara dziesmu ciklu (dziesmas par sirotāju kariem, karadraudzi un tās vadoņiem) saista ar
laiku, kad sirotāju kari pāriet feodālajos karos, un karadraudžu noformēšanos, hipotētiski iezīmējot
šī laikmeta beigu robežu (līdz 15. gs.). Kā raksturīgāko senāko kara dziesmu tematiku A. Ozols min
ieroču kalšanu, karavīru bruņojuma un ietērpa īpatnības, kara karoga rakstīšanu, karadraudzi kā nelielu
pulku ar raksturīgu motīvu “Es pazinu sav’ bāliņu, Vidū kara līgojot” u.c.9
Tikpat kā nav iespējams noteikt krājumā iekļauto dziesmu saistību ar konkrētiem vēsturiskiem notikumiem. Domājams, ka šo dziesmu lielākā daļa, spriežot pēc tekstu tematikas, radusies 18. gadsimtā
Ozols A. Kara, miera un tautu attieksmju dziesmu cikli // Latviešu tautasdziesmas. Izlase. 1. daļa. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas izdevniecība, 1955, 30. lpp.
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un vēlāk, Latvijas teritorijai nonākot Krievijas impērijas sastāvā un latviešu karavīriem – cara karapulkos.
Līdzās dziesmām par kara algotņiem un skumju apdvestajām rekrūšu dziesmām latviešu kara dziesmu
ciklā iekļaujas arī dziesmas, kas runā par kalpošanu tēvu zemei, tēlo dienesta grūtības, piemin cīņu ar
turkiem (Krievijas 18. gs. kari ar Turciju), kā arī atbalsis no Napoleona kara ar Krieviju 19. gadsimta
sākumā.
Jāpiekrīt A. Ozolam, kurš kā īpašu grupu latviešu kara dziesmu ciklā izceļ t.s. liroepiskās romances,
piemēram, “Aiz tiem augstiem kalniem Kari karojās”; “Apkārt kalnu gāju, Kalniņā uzkāpu”; “Aši, aši zīle
dzied”; “Div’ baloži strautā dzēra”; “Es, karā aiziedams”; “Karā es nu iešu, Vaira nepārnākšu”; “Kungi
mani karā sūta”; “Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš” u.c.10 Tieši šī dziesmu grupa visplašāk pārstāvēta arī
šajā izdevumā.
Latviešu kara dziesmu melodijas pierakstītas visā Latvijā. Lielākoties tās ir garas dziesmas ar sižetisku
stāstījumu un spilgtiem liroepiskiem elementiem. Tāpēc to dziedājumos dominē plašapjoma melodika,
turpretī teiktā jeb deklamatoriskā melodika sastopama daudz retāk. Kā vispār dziesmu lirizācijas
procesi, kas tik spilgti izpaužas latviešu kara dziesmās, arī to t.s. dziedamā tipa melodijas ir jaunākas
cilmes parādība. Kara dziesmu melodiju skaņurindu pamatā veido mažora un minora skaņkārtas,
kas raksturīgas jaunākajam laikmetam, sākot ar 17. un 18. gadsimtu, un kas 19. gadsimtā lielā mērā
noteica daudzu izplatītāko dziesmu tipus. Tas redzams, piemēram, J. Cimzes tautasdziesmu krājumos
“Dziesmu rota”, no kuriem nāk arī senākie kara dziesmu melodiju pieraksti. Tomēr līdzās šādām mažora
vai minora skaņkārtā ieturētām melodijām diezgan daudzās kara dziesmās sastopamies arī ar modālu
skaņkārtisko pamatu, nereti vērojamas maiņu skaņkārtas iezīmes. Līdzās vairumam salīdzinoši vēlīnas
cilmes melodiju daļa kara dziesmu neapšaubāmi atspoguļo arī senākas tautas dzīves norises. Jāpieņem,
ka senā tradīcija kara dziesmu melodikā arvien ir papildinājusies un atjaunojusies ar jaunu dziesmu
ienesumiem. Kara dziesmas kļuvušas liriskākas, tuvinoties sadzīves dziesmu slāņiem.
Kara dziesmu melodiju materiāls nedod iespēju tās sistematizēt pēc senuma, tādēļ par racionālāko
to sistematizācijas principu izvēlēts tematiskais princips, par pamatu ņemot kara dziesmu tekstu
sakārtojumu izdevumā “Latviešu tautasdziesmas”.11 Šāds princips izvēlēts ar nolūku, lai būtu iespējams
veikt materiāla salīdzinājumu, izmantojot abus – gan tekstu, gan melodiju – izdevumus. Līdzīgi kā
minētajā kara dziesmu tekstu publicējumā, arī šī izdevuma saturu veido piecas daļas ar nosacīti iezīmētām tematiskajām grupām. Tāpat kā vairums latviešu tautasdziesmu melodiju, arī šajā izdevumā
apkopotās nereti ir multifunkcionālas un var tikt izpildītas ar dažādiem tekstiem.

ZĪLE DZIED KARA VĒSTI
Izdevuma pirmajā daļā iekļautas dziesmas, kuru sižets vēsta par gaidāmo došanos karā. Šeit un
turpmāk katra no dziesmu tematiskajām grupām sakārtota pēc melodiju skaņurindas īpatnībām, iedalot
tās vispirms minora, pēc tam – mažora skaņkārtu grupā, pieaugošā skaņu apjoma secībā. Dziesmu
melodiskais veidols ne vienmēr ļāvis strikti ievērot tematisko sakārtojuma principu, tāpēc gadījumos,
kad vienas melodijas varianti pierakstīti ar dažādiem tekstiem, tie novietoti viens otram līdzās, pieļaujot
lielākas vai mazākas atkāpes no tematiskās līnijas.
Pirmo tematisko grupu veido dziesmas, kuru tekstu aizsāk četrrinde “Vīri, vīri, nebūs labi, Vārna
krāca ozolā. Būs kungiemi karā jāti, Negulēti spilvenos”. Šīs dziesmas pamatā pierakstītas Kurzemē
(Ventspils Ventā, Liepājas Bārtā un Rucavā), un tikai viens pieraksts nāk no Ludzas rajona Putrinieku
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Turpat, 34.–35. lpp.
Latviešu tautasdziesmas. 5. sējums, 2. daļa. Sabiedriskie pretmeti. Kara dziesmas. Rīga: Zinātne, 1984.
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ciema Latgalē. Ventspils Ventas pierakstā (1) redzam kvartas apjoma teikto dziesmu, kas nav pārāk
bieža parādība latviešu kara dziesmu repertuārā. Bārtas un Rucavas pierakstos (2–4) ﬁksētas jaunākas
izcelsmes melodijas, kas plaši izplatītas Dienvidkurzemē un pamatā funkcionē gadskārtu ieražu dziesmu
ciklā kā Nīcas un Bārtas gavilēšana. Saistībā ar minēto ieražu šādas dziesmas tautā tiek sauktas par
leišiem. Atšķirībā no Jēkaba Vītoliņa “Gadskārtu ieražu dziesmās” (1973) publicētajiem u.c. līdzīgiem
piemēriem, kam raksturīga krāšņa vēlīnās izcelsmes harmoniskā daudzbalsība, šajā gadījumā sastopamies
ar vienbalsīgām melodijām, kas, domājams, varētu būt saistīts ar to, ka dziesmas pierakstītas no viena
dziedātāja(-as). Vēl divi Rucavas pieraksti (5, 6) pārstāv plašapjoma t.s. dziedamā tipa melodiku, par
kuras vēlīno izcelsmi liecina mažora skaņkārta un melodijas virzība pa galveno pakāpju akordu skaņām.
Arī šīs dziesmas ir plaši izplatītas Liepājas apkārtnē un tiek izpildītas ar dažādiem tekstiem. Pārējās
melodijas pierakstītas Gulbenē un Aucē. Tās var tikt dziedātas ar dažādiem tekstiem, kas liecina par
brīvu funkcionālo piesaisti. Līdzās minētajām uzmanību piesaista Kuldīgas Rendā pierakstītā melodija
(8), kuras skaņurindu veido eoliskais trihords (tercā), kas, iespējams, norāda uz senāku izcelsmi.
Pirmās daļas otrā tematiskā grupa ir daudz plašāka un ietver vairākas sadaļas. Vairumu dziesmu aizsāk
četrrinde “Aši, aši zīle dzied Brāļa staļļa galiņā. Ej, māsiņa, skatīties, Kādu vēsti zīl’ atnesa”. Dziesmas
pierakstītas visos Latvijas novados: Sēlijā (Ilūkstes Gārsenē, Bebrenē un Prodē, Sēlpilī, Vārnavā),
Kurzemē (Ventspils Ventā, Sarkanmuižā, Užavā, Liepājas Tāšos, Dunikā un Medzē, Kuldīgas Pampāļos
un Kabilē, Sasmakā [Talsu Ārlavā], Aizputes Sakā, Klosterē un Cīravā, Alsungā, Jūrkalnē, Gudeniekos,
Basos, Ēdolē, Embūtē, Saldus rajonā), Zemgalē (Bauskā, Jaunsaulē, Zālītē, Rundālē, Dobelē, Aucē),
Vidzemē (Suntažos, Igatē, Ērgļos, Siguldā, Allažos, Cēsu Drabešos un Priekuļos, Valmierā, Valmieras
Brenguļos, Smiltenē, Jaungulbenē, Tirzā, Alūksnē, Alūksnes Mālupē) un Latgalē (Līvānos, Kalupē,
Viļānos, Rēzeknes Dricēnos, Dagdas Anzeļos, Bukmuižā, Tilžā, Abrenes Kvašņevā, Izvaltā).
Vairumā gadījumu tās ir vēlīnas cilmes plašapjoma melodijas, kuru skaņkārtisko pamatu veido
dabiskais minors (11–14, 20, 21, 28–42) un mažors (45–77, 79–82). No modālajām skaņkārtām šajā
dziesmu grupā salīdzinoši bieži pārstāvēta doriskā skaņkārta (15, 22, 24–27), savukārt četros vienas
dziesmas variantos (16–19) katrai melodijas rindai ir savs tonālais centrs – otrajā rindā, kas veidota kā
pirmās variēts atkārtojums, tonikas funkcijas pārņem skaņkārtas piektā pakāpe. Vienas dziesmas ietvaros
(23) parādās trīs skaņkārtu pazīmes – dorisko nomaina eoliskā jeb dabiskais minors, kas melostrofas
beigās līdz ar harmoniskās septītās pakāpes ienākšanu noslēguma kadencē pāraug harmoniskajā minorā.
Pilnīgi iespējams, ka šis piemērs demonstrē to, kā laika gaitā, mainoties skaņkārtiskajai domāšanai,
izmainās arī dziesmu melodijas. Līdzās minētajiem sastopami arī tādi piemēri, kuru skaņurindu veido
senāki skaņkārtiskie veidojumi, proti, frīģiskais tetrahords (44), eoliskais tetrahords (78) un joniskais
tetrahords (81)12.
Gandrīz visas pirmajā daļā iekļautās dziesmas ir vienbalsīgas. Tikai vienā gadījumā (81) mūsu
priekšā ir daudzbalsīgs mūzikas materiāls. Tas pārstāv speciﬁsku vēlīnās izcelsmes daudzbalsības formu,
kas plaši izplatīta Ziemeļlatgalē, apvidos, kuri robežojas ar Krieviju. Tā ir vokālā daudzbalsība ar augšējo
pavadbalsi, vietējā tradīcijā saukta par dzīduošanu ar pusbolsu. Šāda veida daudzbalsības pamatpazīme
ir galvenās melodijas novietojums vidusbalsī un augšējās pavadbalss solo izpildījums. Šai melodijai ir
savs apzīmējums vietējā tradīcijā – teicējas to sauc par Dzagiuzes bolsu (Dzeguzes balsu), un tā ir izteikti
multifunkcionāla. Visbiežāk izplatītā Dzagiuzes bolsa tematiskā līnija saistīta ar dzeguzes kūkošanas
un meitas raudāšanas pretnostatījumu. Šajā gadījumā ar dzeguzes kūkošanu tiek salīdzinātas māsas
skumjas par to, ka brāļiem jāiet karā.
Nereti dziesmas sazarojušās vairākos variantos, kas izplatījušies tuvākā vai tālākā apkārtnē. Tā, piemēram, A. Jakāns 1929. gadā pierakstījis divus vienas dziesmas variantus: vienu – Jēkabpils Saukā (12),
12

20

Joniskais tetrahords veido galvenās melodijas skaņurindu. Galvenā melodija šajā gadījumā novietota vidusbalsī.

otru – Ilūkstes Gārsenē (11). Turpat netālu – Jēkabpils Sēlpilī un Vārnavā – citas dziesmas varianti
dokumentēti ar zināmu laika atstarpi: divus no tiem pierakstījis A. Jurjāns, domājams, ap 1891. gadu
(17, 18), trešo – 1925. gadā – E. Melngailis (16), bet ceturto – 1933. gadā – P. Barisons (19). 12 gadi šķir
A. Jakāna 1929. gadā Ilūkstes Gārsenē pierakstīto kara dziesmu (25) no E. Melngaiļa 1941. gada kaimiņos
esošās Ilūkstes Bebrenes pieraksta (24), savukārt E. Melngaiļa kolekcijā ir divi, gan salīdzinoši atšķirīgi,
vienas dziesmas varianti, no kuriem vienu 1910. gadā Igatē pierakstījis J. Neimanis (27) un E. Melngailis rediģējis 1912. gadā, otru (26) – pats Melngailis 1932. gadā ﬁksējis Suntažos. Tas nav vienīgais
gadījums, kad varam būt liecinieki visai plašam dziesmu variantu spektram E. Melngaiļa materiālos.
Tā, piemēram, dziesmu ar tekstu “Sīvi, sīvi zīle brēca” Melngailis pierakstījis 1926. gadā Alsungā (66),
1929. gadā – Alsungā un Basos (67), 1930. gadā – Kuldīgā (65) un 1940. gadā – Ēdolē (68). Plašs variantu spektrs atrodams arī A. Jurjāna “Latvju tautas mūzikas materiālu” 6. grāmatā, no kuras ņemti
vairāki kara dziesmu pieraksti. Pirmajā daļā apkopoto dziesmu vidū visplašāko izplatību piedzīvojusi
tautā labi zināmā kara dziesma, kas visbiežāk tiek izpildīta ar tekstu “Sarkandaiļa roze auga”. Vairāk
vai mazāk atšķirīgos melodijas un teksta variantos tā pierakstīta Bauskas Rundālē (38, E. Melngailis,
1926), Daugavpils Kalupē (40, A. Salaks, 1927), Rīgas Allažos (37, A. Jakāns, 1929), Bauskas Jaunsaulē
(39, A. Kalniņš, 1954), Aizputes Kalvenē (35, I. Kalniņš, 1955), Dobeles Aucē (36, A. Bomiks, 1964),
Saldū (41, M. Kurme, 1965). Citā gadījumā variantu ģeogrāﬁski visai tālo izplatību acīmredzami
veicinājusi J. Cimzes “Dziesmu rotas” publikācija, kurā sniegta norāde par dziesmas pierakstu 1865. gadā Lugažos. E. Melngailis šīs melodijas versiju pierakstījis 1930. gadā Bauskas Zālītē (61), savukārt
V. Bendorfs – 1979. gadā Gulbenes rajona Tirzā (62). Ar līdzīgu situāciju sastopamies, salīdzinot
trīs citus vienas melodijas variantus. Arī šajā gadījumā 1872. gada publikācijai J. Cimzes “Dziesmu
rotā” (72) seko divi pieraksti – Valmieras Brenguļos (74, F. Ķiploks, 1926/27) un Siguldā (73, J. Vītoliņš, 1950), turklāt pēdējais gandrīz precīzi atkārto J. Cimzes publikācijā redzamo dziesmas tekstu.

ES, KARĀ AIZIEDAMS
Izdevuma otrajā daļā pārstāvēta visplašākā latviešu kara dziesmu grupa, kas daudzos un dažādos
variantos izplatīta visā Latvijā. Dziesmas pierakstītas visos Latvijas novados. Šajā daļā nosacīti iezīmējas
četras tematiskas dziesmu grupas. Pirmās grupas tekstu tematiku caurvij tādi motīvi kā “Nu, ar Dievu,
Kurzemīte”; “Es, karā aiziedams” u.tml. Otrās tematiskās grupas moto ir “Sniga sniegi, putināja, Balti
jāja karavīri”. Trešā tematiskā grupa ir ļoti plaša un apvieno dziesmas ar tekstu “Div’ baloži paltī dzēra,
Padzēruši plivināja. Div’ bāliņi karā jāja, Abi jāja domādami”. Ceturtā tematiskā grupa ar moto “Še
neauga tādi koki Kā svešā zemītē” ir samērā kompakta – piecas dziesmas no sešām ir vienas melodijas
varianti.
Līdzās labi pazīstamām un tautā populārām dziesmām šeit atrodamas arī mazāk zināmas melodijas.
To skaņkārtisko spektru pamatā nosaka mažors un minors. Tikai atsevišķos gadījumos dokumentētas
melodijas, kuru skaņurindu veido doriskā skaņkārta (90, 91, 105, 112, 115, 120, 182) un minora
trihords (96). Dažkārt minora melodiju ietvaros vērojamas vairāk vai mazāk izvērstas doriskas epizodes
(226, 234, 235). Pierakstītas arī četras senākas izcelsmes kvartas apjoma melodijas ar tetrahorda (joniskā
vai eoliskā) skaņurindu (180, 183, 198, 279) un maiņu skaņkārtas iezīmēm. Pamatā runa ir par minora
un tā paralēlā mažora nomaiņu (239, 240, 242, 260), taču sastopami arī savdabīgāki piemēri. Vienā
gadījumā dabiskajā mažorā īslaicīgi ieskanas miksolīdiskā skaņkārta (263), otrā – tonikas funkcijas
pārmaiņus dala trīs tonalitātes – G dur – e moll – h moll (278).
Otrās daļas dziesmas gandrīz visas pierakstītas kā vienbalsīgas. Ir tikai divi daudzbalsības piemēri (164,
166) – abi saistīti ar vienu dziedātāju grupu – trim teicējām Latgalē, Šķilbēnu pagasta Pakašovas ciemā,
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Andreja Krūmiņa 1986. gada pierakstos. Abos gadījumos pārstāvēta harmoniskā tercu daudzbalsība,
kas ir tipiska vēlīnās izcelsmes dziesmu pavadone.
Arī šajā daļā sastopamies ar vairāk vai mazāk izvērstām melodiju variantu grupām, kas netieši liecina
par dziesmu izplatību un popularitāti. Visbiežāk variantu grupas veido divas vai trīs dziesmas versijas,
taču nereti grupas mēdz būt arī plašākas. Pirmā grupa (85–88) apvieno melodijas ar tekstu “Es, uz
karu aiziedamis, Krustu cirtu ozolā” u.tml. Agrīnākie pieraksti veikti pirms 1891. gada Liepājas Aisterē
un pirms 1904. gada Gaujienā, pēc tam – 1924. gadā Jūrkalnē un 1931. gadā Kabilē. Visizvērstākā
teksta dokumentācija atrodama A. Kauliņa Gaujienas pierakstā, taču jāņem vērā, ka šis piemērs ņemts
no RLB Mūzikas komisijas dziesmu krājuma vīru koriem un var arī nebūt pilnībā autentisks. Divi
vienas dziesmas varianti (90, 91) ﬁksēti Ludzas Zvirgzdenē 1972. gada folkloras ekspedīcijas ietvaros.
Salīdzinoši lielas atšķirības šeit vērojamas ne tikai teksta izveidē, bet arī melodikā – gan skaņkārtiskajā,
gan metroritmiskajā plānā, kā arī formveidē. Savā starpā tikpat kā neatšķiras divi citi varianti (94, 95),
no kuriem viens publicēts J. Cimzes “Dziesmu rotā”, otru pierakstījis E. Melngailis 1923. gadā Ventspilī.
Trīs vienas dziesmas varianti (127–129) pierakstīti Kraukļos (19.–20. gs. mijā), Valkas Bejā (1929) un
Gaujienā (1969), divi citi (139, 140) – Ilūkstes Rubeņos (1926) un Bauskas Rundālē (1931). Vēl divi
varianti (164, 165), no kuriem viens pierakstīts Šķilbēnu pagasta Pakašovā (1986), otrs – Viļānu Rikavā (1955), rāda atšķirīgu teksta tematiku, cits variantu pāris – viens no variantiem pierakstīts Madonas
Kalsnavā (1929), otrs – Gaujienas rajona Gaujas ciemā (1954) – ar pavisam nelielām atšķirībām
melodikā – vienā gadījumā izpildīts ar trim, otrā – ar 14 teksta strofām. Nesalīdzināmi plašāka ir tautā
populārās dziesmas “Es, karā aiziedams” variantu grupa, kas aptver 10 ﬁksētus pierakstus (154–163)
ar ievērojamām atšķirībām melodikā, metroritmikā un tekstu tematikā. Varianti pierakstīti Sēlpilī
(ap 1882, 1891), Krustpilī (ap 1891), Cēsu Kosā (1927), Cesvainē, Nītaurē (1931), Alsungā (1948),
Kārsavas rajona Nautrēnos (1958), Dagdā (1960) un Viļakā (1987), taču tas nebūt nenozīmē, ka šī
dziesma nav pazīstama arī citur Latvijā.
Varianti burtiski seko viens otram arī citās otrās daļas tematiskajās grupās. Tāds ir Lubānā ﬁksētais
dziesmu pāris E. Melngaiļa pierakstos (181, 182), no kurām viena dziedāta minorā, otra – doriskajā
skaņkārtā, vai nedaudz izvērstākā variantu virkne (186–190) ar melodiskām, skaņkārtiskām un
metroritmiskām variācijām (pieraksti veikti Valmieras Brenguļos (1926/27) un Lubānā (1932), kā arī
ņemti no J. Cimzes “Dziesmu rotas”13 un A. Jurjāna nepublicētajiem materiāliem). Četrās versijās
(192–195) – Ērgļos (19. gs. beigās), Līvānu apkārtnē (1924), Ilūkstes Gārsenē (1929) un Stučkas
[Aizkraukles] Laucerē (1970) – pierakstīta tautā labi zināmā dziesma “Karavīri bēdājās”. Līdzās jau
minētajiem šajā daļā ﬁksēti vēl vairāki dziesmu variantu pāri: Jēkabpils Saukā (1929) un Sēlpilī (19. gs.
beigās) pierakstītās melodijas (205, 206), no kurām pirmajai ir 16, bet otrajai – tikai viena teksta strofa;
divi Jelgavas Vecaucē pierakstīti vienas melodijas varianti (207, 208) ar nedaudz, bet tomēr atšķirīgām
tekstu virknēm; dažādos laika posmos Jūrkalnē pierakstītas divas vienas dziesmas versijas (261, 262), no
kurām pirmo 1924. gadā E. Melngailim dziedājis Krists Lācis, otro 1969. gadā V. Bendorfam – Augusts
Lācis; kā arī gan laika, gan attāluma ziņā tālas vienas dziesmas versijas (275, 276), no kurām viena
pierakstīta Saldū ap 1891. gadu, otra – Daugavpils rajona Dubnā 1959. gadā.
Ļoti plaša ir visā Latvijā izplatītās dziesmas “Div’ dūjiņas gaisā skrēja” variantu virkne (210–238), kas
demonstrē bagātīgas variēšanas iespējas visos līmeņos. Domājams, ka izejas punkts dziesmas plašajai izplatībai varētu būt publikācijas J. Cimzes “Dziesmu rotā” (1874, 1908), kas iekļautas arī šajā izdevumā.
Citi pieraksti veikti Ērgļos, Dundagā, Jēkabpils Vārnavā, Trikātā, Zemītē, Liepājas Rāvā, Iecavā (19. gs.
beigās), Valmieras Brenguļos, Liepājā, Liepājas Kalētos, Bauskas Rundālē, Limbažos (1926/27),
Aizputes Basos, Ilūkstes Gārsenē un Prodē, Mālupē, Allažos (1929), Bauskas Zālītē (1930), Bauskā,
13
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Šis ir vienīgais gadījums minētajā variantu grupā, kad vienai melostrofai atbilst nevis teksta divrinde, bet gan četrrinde.

Kuldīgas Rendā (1931), Saukā (1952), Liepājas Aizvīķos (1961) un Dobelē (1964). Četru variantu
grupu (246–249) veido melodijas, no kurām divas tāpat publicētas “Dziesmu rotā” (1875, 1908),
savukārt divas citas pierakstītas Ilūkstes Gārsenē (1929) un Bauskas Ērģemē (19. gs. beigās). Divi no
minētajiem variantiem izpildīti ar refrēnu “Kā tas var būt? Tas gan var notikt”, pārējos refrēns aizstāts ar
teksta atkārtojumu. Vēl divas salīdzinoši izvērstas un daudzveidīgas variantu grupas veido melodijas ar
tekstu “Div’ baloži peļķē dzēra” (251–255), kas pierakstītas 19. gadsimta beigās Rudbāržos, 1926. gadā
Rundālē, 1931. gadā Bauskā un Vecsaulē (1931, 1951), un dziesmas ar jau minēto refrēnu “Kā tas var būt?
Tas gan var notikt” (257–259), pierakstītas 19. gadsimta beigās Alūksnē un Kraukļos, kā arī 1931. gadā
Cesvainē. Salīdzinoši plaša variantu grupa ﬁksēta melodijai ar tekstu “Divi zili balodīši” (266–274) –
pieraksti veikti Cēsu Rozulā (1926), Madonas Kalsnavā (1929), Madonas Bērzaunē (1931), Rīgā
(1931, 1935), Bauskas Skaistkalnē, Vecpiebalgā (1933), Lielvārdē (1949) un Talsos (1962). 1959. gada
ekspedīcijas laikā ﬁksēti trīs samērā atšķirīgi vienas melodijas varianti (279–281), pierakstīti Nīcgalē,
Stradiņos un Aglonā. Pēdējo otrās daļas variantu grupu veido pieci vienas melodijas varianti ar tekstu
“Še neauga tādi koki Kā svešā zemītē” (283–287). Šī melodija ir plaši izplatīta visā Latvijā un visbiežāk
pazīstama saistībā ar tekstu “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”. Katram tās variantam ir savs metroritmiskais
zīmējums, nelielas atšķirības vērojamas ar melodikā. Pieraksti veikti Talsu Ārlavā (1883, 1929), Valkas
Lugažos (1865) un Ilūkstes Prodē (1929). Viens variants ņemts no J. Cimzes “Dziesmu rotas” (1872).

KARAVĪRA LĪGAVIŅA
Izdevuma trešajā daļā apkopotas dziesmas, kas tā vai citādi saistās ar mājās atstāto karavīra līgavu
un nereti pauž līgavas skumjas par to, ka līgavainim jāaiziet karā. Ņemot vērā to, ka laika posmā no
18. gadsimta beigām līdz 1874. gada armijas reformām zemniekam – dzimtcilvēkam – Krievijas cara
armijā bija jākalpo 25 gadi, bieži karavīru tā arī nesagaidīja pārnākam mājās. Dziesmu tekstu tematiku
caurvij tādi motīvi kā “Smuka mana līgaviņa Gul’ uz manām rokām; Karā man bij’ jānoieti, Bij’ man
tevi jāatstāj”; “Lustīt’ mana, laimīt’ mana, Tu ar mani līdzi nāc; Karā iešu, nepalikšu, Mājās nākšu
atpakaļ”; “Karavīra līgaviņa Nakti miega negulēja”; “Ai, tu manu dumju prātu, Jauns paņēmu līgaviņu”;
“Apkārt kalnu gāju, Kalniņā uzkāpu; Redzu savu līgaviņu Gauži raudājot”; “Novītusi tā puķīte, Kas aiz
manas cepurītes; Gauži rauda tā meitiņa, Kas ar mani saderēj”; “Projām jāiet, Ceļš pa kājām, Es nevaru
še palikt”; “Aiz tiem augstiem kalniem, Aiz tās bērzu birzes; Tur karoja kari, Kazaku nošāva” u.c.
Līdzīgi kā izdevuma pirmajā un otrajā daļā, arī šeit iekļautās melodijas pamatā ir vēlīnas cilmes,
ieturētas mažora un minora skaņkārtās. Līdzās tām diezgan lielu īpatsvaru ieņem melodijas, kuru
skaņurindu pārmaiņus veido dabiskais minors un tā paralēlais mažors (293, 294, 299–303, 385).
Minami arī daži interesantāki gadījumi, kā, piemēram, maiņu skaņkārta P. Ores 1939. gada Kārsavas
pierakstā (295), kur katrai melodijas rindai ir sava tonika un skaņurinda – abos gadījumos (kvartas
attiecībās) – tercas trihords. Savukārt P. Dambja 1958. gada Kārsavas pierakstā (315) sastopamies ar
frīģiskā trihorda melodiju, kas nepārprotami norāda uz senu izcelsmi. Jāpiebilst gan, ka šī melodija ir
izteikti multifunkcionāla un vietējā tradīcijā funkcionē saistībā ar dažādiem tekstiem, tostarp arī ar
kara dziesmu tekstu virkni. Divos gadījumos melodijas skaņurindu veido doriskā skaņkārta (289, 334)
un tikai vienā – harmoniskais minors (392). Vienā melodijā (370) epizodiski pavīd vientercu tonika
(paaugstināta minora trešā pakāpe). Īpašu komentāru skaņkārtiskajā aspektā prasa visai izvērstā vienas
melodijas variantu grupa ar tekstu “Projām jāiet”, kur aptuveni pusi veido melodijas frīģiskajā skaņkārtā
(335, 351–354, 360–365, 367, 368), pusi – šīs pašas melodijas minora versijas (336, 341–350, 355–
359), kā arī varianti, kuros pārmaiņus sastopamas abas minētās skaņkārtas (337–340, 362–364). Līdzās
tām dokumentēta arī viena salīdzinoši atšķirīga šīs dziesmas versija miksolīdiskajā skaņkārtā (369).
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Minētās variantu grupas (335–369) dokumentāciju diapazons aptver laika posmu no 1883. līdz
1969. gadam un visai plašu teritoriju (Bauska, Rundāle, Vecsaule, Nīca, Rucava, Palanga, Aistere,
Tāši, Dunika, Alsunga, Jūrkalne, Gudenieki, Kuldīga, Griķi, Kabile, Vāne, Ilūkstes Prode un Gārsene,
Ilūkstes Laši, Sēlpils, Dignāja, Sunākste, Suntaži, Valkas Ilzene, Rēzekne, Ludzas Cibla, Kārsava un
Rīga). Līdzās šai grupai minamas arī citas, salīdzinoši mazāk izvērstas un ģeogrāﬁski kompaktākas
variantu virknes. Viena no tādām ir melodija ar tekstu “Lustīt’ mana, Laimīt’ mana”, kuras varianti
(290–294) dokumentēti Liepājas apkārtnē – Aisterē (pirms 1891), Nīcā (1923, 1931), Liepājā (1929)
un Kalvenē (1951). Melodija ar tekstu “Karavīra līgaviņa Nakti miega negulēja” pierakstīta četrās
versijās (299–302) Lieliecavā, Tukuma Aizupē un Liepājas Tāšos. Cita variantu grupa (320–323)
apvieno četras vienas melodijas versijas ar nelielām atšķirībām melodikā un dažādiem tekstiem, kas
pierakstītas Ilūkstes Rubeņos (1926), Aglonā (1959), Aknīstē (1952, melodija dzirdēta Rēzeknē) un
Izvaltā (1960). Salīdzinoši izvērstāka variantu virkne dokumentēta melodijai ar tekstu “Novītusi tā
puķīte, Kas aiz manas cepurītes” (324–332) – četri varianti pierakstīti Liepājas apkārtnē laika posmā
no 1891. līdz 1961. gadam, viens – Ventspilī 1924. gadā, pārējie – Suitiņos (ap 1891), Kuldīgas Rendā
(1957) un Jelgavas Vecaucē (1930). Četros no tiem dokumentētas vairākas teksta strofas, kuru skaits
svārstās no piecām līdz vienpadsmit, un, lai gan tematika pamatvilcienos sakrīt, tomēr vērojamas arī
atšķirības gan teksta virknējumā, gan melodijas izveidē. Plaši sazarota un melodiskām variācijām bagāta
ir pēdējā trešās daļas variantu grupa (371–387). Vairums variantu pierakstīts ar izvērstu tekstu, kas
iesākas ar četrrindi “Aiz tiem augstiem kalniem, Aiz tās bērzu birzes; Tur karoja kari, Kazaku (majoru)
nošāva”. Divos variantos (abus pierakstījis E. Melngailis) atšifrētas četras melostrofas, kas ļauj izsekot
melodiskajai variēšanai vienas dziesmas ietvaros, kā arī piedāvā to salīdzināt ar citiem dokumentētajiem
šīs melodijas variantiem. Tie pierakstīti Rīgā (teicēja dzimusi Jelgavas Bukaišos, 1931), Bauskas Vecsaulē
(1931), Krustpilī (ap 1891), Liepājā (1927), Liepājas Rāvā (pirms 1891), Dunalkā (1961), Jūrkalnē
(1969), Dundagā (1931), Kuldīgas Padurē (1926), Ēdolē (1927), Talsu Ārlavā (1883), Saldū (ap 1891),
Kuldīgas Ezerē (1926), Cēsu Kosā (1929) un Lejasciemā (ap 1891).

KUNGI MANI KARĀ SŪTA
Izdevuma ceturtās daļas dziesmas runā par dienestu svešās armijās pēc svešu kungu pavēlēm.
Šeit jāatceras Latvijas karagaitu vēstures speciﬁka, proti, fakts, ka latviešu karavīrs visbiežāk gāja
karot piespiedu kārtā. Nevēlēšanās doties karā un vienlaikus samierināšanās ar nenovēršamo likteni
atspoguļojas daudzos dziesmu tekstos. Līdztekus ir arī dziesmas, kas pauž gluži pretēju noskaņojumu.
Šīs daļas dziesmu tematiskās grupas raksturo tādas tautasdziesmu rindas kā “Kungi mani karā sūta,
Man bij’ brūte saderēta”; “Plata upe, šaura laipa, Aiz tās upes zaļa zāle; Tur guļ divi karavīri, Sašaudīti,
sakapāti”; “Ko, kundziņi, tu domāji, Uz zobena atspiedies?”; “Tēvam bija pieci dēli, Neviens karā
neaizgāja”; “Kaut es būtu to zinājis, Ka man karā jāaiziet”; “Pate māte savu dēlu Karavīru audzināja”;
“Es tev saku, māmuliņ, Meklē manu zobentiņ!”; “Gatavs biju karavīrs, Gatavs kara kumeliņš”; “Kas
kaitēja zaldātam Lustīgam nedzīvot?”; “Dievs līdz mani izdienēti Niknam krievu ķeizaram”.
Visas melodijas ir vēlīnas cilmes, dominējošās skaņkārtas – mažors un minors. Reizumis vienas
melodijas ietvaros tonikas funkcijas pārmaiņus ieņem paralēlās tonalitātes (403, 408, 413, 459, 473,
480). Atsevišķos gadījumos epizodiski ieskanas viena otra alterācija, piemēram, paaugstināta sestā
pakāpe minorā (403, 405), kas nebūt vēl nenorāda uz piederību doriskajai skaņkārtai. Tā nedaudz
iezīmējas dažās melodijās (434–436, 451, 452, 484), turklāt vairumā gadījumu tikai epizodiski,
pārmaiņus ar dabiskā minora skaņurindu. Divas melodijas pārstāv īpatnējākas maiņu skaņkārtas
izpausmes: pirmajā melodijā (463) otrajā rindā mažora melodijas tonikas funkcijas pārņem otrās
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pakāpes minors, otrajā (482) – minora toniku otrajā melodijas rindā nomaina piektās pakāpes minors.
Viena melodija pierakstīta melodiskajā minorā, un tikai dažos gadījumos, pārsvarā epizodiski, pavīd
harmoniskā minora nokrāsa.
Arī ceturtās daļas dziesmu pieraksti iezīmē vairākas melodiju variantu grupas. Visbiežāk tās veido
divas vairāk vai mazāk atšķirīgas vienas melodijas versijas, citkārt arī vairākas, kas ilustrē ne tikai
tautasdziesmu dziedāšanas prakses bagātīgās variēšanas iespējas, bet arī liecina par melodiju izplatību
un dokumentācijas gaitu. Divi viens otram sekojoši melodiju variantu pāri atrodami jau pirmajā šīs
daļas tematiskajā grupā ar tekstu “Kungi mani karā sūta”. Pirmajā pārī (395, 396) vērojamas dažas
atšķirības melodijā (vienu no variantiem fonogrāfā ieskaņojusi A. Bērzkalne un atšifrējis A. Salaks
1927. gadā, otru pierakstījis V. Stelbergs 1939. gadā Cēsu Jumurdā). Otru variantu pāri (397, 398)
1931. gadā Cēsu Dzērbenē dokumentējis E. Melngailis. Variantus vienu no otra atšķir dažādi metroritmiskie zīmējumi, proti, viena teicēja dziesmu dziedājusi 2/4, otra – 6/8 taktsmērā. Jāatzīmē arī, ka
otrais no minētajiem variantiem ir vienīgais, kurā ﬁksēts izvērsts teksts (piecas melostrofas), atšķirībā
no pārējiem, kas aprobežojas tikai ar pirmo strofu. Otrās tematiskās grupas melodijas (400–410),
lielā mērā pateicoties neiztrūkstošajam refrēnam “Kā tas var būt? Tas gan var notikt”, visas ir samērā
līdzīgas, tomēr, uzmanīgāk tās aplūkojot, izceļas divas variantu grupas, no kurām pirmā (400–402)
izturēta minora skaņkārtā, otrā (404–408) iesākas mažorā, ko melodijas otrajā pusē nomaina paralēlais
minors. Melodiju pierakstu ģeogrāﬁskais diapazons ir visai plašs – Jēkabpils Vārnava un Rīte, Allaži,
Rīga, Saldus, Cēsu Drabeši, Ērgļi, Jaungulbene u.c. Ģeogrāﬁski daudz kompaktāks ir nākamās variantu
grupas ar tekstu “Tēvam bija pieci dēli, Neviens karā neaizgāja” (422–426) izplatības areāls, kas aptver
Jēkabpils un Ilūkstes apkārtnes teritoriju. Šo grupu veido divi A. Jakāna 1929. gada pieraksti, veikti
Jēkabpils Saukā un Ilūkstes Gārsenē, J. Rinkusa 1930. gadā Jēkabpils Zasā pierakstītā melodija, kā arī
divi 19. gadsimta beigu Sēlpils un Vārnavas pieraksti, kas ņemti no A. Jurjāna materiāliem.
1929. gadā Aizputē un 1957. gadā Alsungā pierakstīti divi varianti melodijai ar tekstu “Kaut es būtu
to zinājis, Ka man karā jāaiziet” (428, 429). Pirmajam pievienota pierakstītāja F. Jakobsona piezīme:
“Krievijas armijā iesaucamo rezervistu dziesma; Aizputē dzirdēta 1904. jeb 1914. gadā mobilizācijas
gadījumā.” Otrs – A. Krūmiņa 1957. gadā Alsungā pierakstītais variants – ﬁksē nelielas atšķirības
melodijā, kā arī plašāku teksta materiālu. Citas melodijas trīs varianti ar atšķirīgu tekstu (430–432)
dokumentēti Liepājas apkārtnē (1929. gadā Liepājā un 1961. gadā Medzē un Tāšos). Vēl viena variantu
grupa melodijai ar tekstu “Pati māte savu dēlu Karavīru audzināj’” (448–450) apvieno gan laika, gan
vietas ziņā visai tālus pierakstus – publikāciju J. Cimzes “Dziesmu rotā” (1874), E. Melngaiļa 1930. gada
Valmieras Ipiķu un R. Jermaka 1961. gada Liepājas Aizvīķu pierakstus. Visizvērstākais teksts atrodams
J. Cimzes publicētajā variantā. Ļoti līdzīga teksta versija, tikai saīsinātā veidā – līdz pusei – ﬁksēta
E. Melngaiļa pierakstā, kas savukārt ir atšķirīgs melodiskajā ziņā. R. Jermaka pierakstā dokumentēta
tikai viena teksta strofa, turpretim melodija – salīdzinoši tuvāka J. Cimzes variantam – variējas gan
skaņkārtiskajā, gan metroritmiskajā aspektā, harmoniskā minora vietā piedāvājot frīģisko (otrajā taktī)
un viendabīga metra vietā – neregulāri mainīgu, īslaicīgi pārejot no saliktā divdaļu metra uz vienkāršo
(trešajā taktī). Ilūkstes Bebrenē, Gārsenē un Jēkabpils Vārnavā pierakstīti trīs melodijas varianti dziesmai
“Māte dēlu audzināja, Lustes, prieka gaidīdama” (451–453) ar visos gadījumos izvērstu tekstu. Pieraksti
veikti 1891., 1927. un 1929. gadā. Metroritmiski daudzveidīgi ir varianti melodijai ar tekstu “Gatavs
biju karavīrs” (468, 469), ko dokumentējis A. Jurjāns 1891. gadā ar vienā gadījumā regulāri, otrā –
neregulāri mainīgu metru un bagātīgiem izrotājumiem melodijā.
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REDZ, KUR STALTI KARAVĪRI
Izdevuma piektajā daļā iekļautas dziesmas, kuru teksti atklāj karavīra ikdienu karagaitās. Raksturīgākie
teksta motīvi ir “Tālu, tālu es redzēju, Kur kariņis līgojās”; “Ai, bāliņi, ai, bāliņi, Ņem zobenu rociņā”;
“Aiz kalniņa liepa auga, Apakš liepas avotiņš”; “Nikam nava taida dzieve, Kaida dzeive karaveiram”;
“Zviedz, zviedz, sirmais zirdziņ, Zviedz, iekš staļļa stāvēdams”; “Visi kauli noguruši, Siksnām cieti
nosprādzēti”; “Tumšis bija, gaišis tapa, Vai uzlēca mēnestiņis”; “Redz, kur stalti karavīri, Mani balti
bāleliņi”; “Kad pārnāksi, bāleliņ, No kara lauka?”.
Vairums melodiju ir vēlīnas cilmes, dominējošās skaņkārtas – mažors un minors. Dažos gadījumos
vairāk vai mazāk epizodiski sastopamas miksolīdiskās (498–500, 502, 557, 571, 572) un doriskās
skaņkārtas (592–595) pazīmes. Tikai divos piemēros redzam tetrahorda skaņurindu (516, 517), kas
norāda uz melodiju senāku izcelsmi, turklāt otrajā no minētajiem piemēriem noslēguma kadencē
tetrahordu papildina dominantes skaņa un harmoniskā minora septītās pakāpes ievadskaņa, kas,
domājams, jau ir jaunāku laiku pienesums.
Katrai tematiskajai sadaļai raksturīgas savas vairāk vai mazāk izvērstas variantu grupas. Trīs samērā
atšķirīgas versijas – Talsos, Dunalkā un Lutriņos – 19. gadsimta beigās pierakstītas melodijai ar tekstu
“Tālu, tālu es redzēju, Kur kariņis līgojās” (486–488). Salīdzinoši izvērsta ir dziesmas “Aiz kalniņa kupla
liepa” variantu grupa (495–504). Šeit variējas gan teksts, gan melodija kā melodiskajā, tā metroritmiskajā
aspektā. Varianti dokumentēti Aizputes Sakā, Kuldīgas Rendā un Snēpelē, Ēdolē, Ventspils Ventā,
Durbē, kā arī Valkas Annās un Rīgā laika posmā no 1891. līdz 1940. gadam. Minētā teksta citas
versijas ar refrēnu “Jūle, ē, jūle, ā, Jūle opsapsā!” un tā variējumiem (508–512) pierakstītas Tukumā,
Milzkalnē, Kuldīgā, Gudeniekos un Alsungā 1929., 1948., 1951. un 1957. gadā. Plaši sazarota un
izvērsta ir variantu grupa melodijai ar tekstu “Zviedz, zviedz, sirmais zirdziņ” (534–591). Pieraksti veikti
Liepājas Bārtā, Nīcā, Rucavā, Kaltenē, Aizputes Sakā, Nīkrācē, Talsu Ārlavā, Alsungā, Kuldīgas Griķos,
Ezerē, Pampāļos, Skrundā, Vānē, Durbē, Kalvenē, Gaviezē, Grienvaldē, Lieliecavā, Iecavā, Bauskas
Pilsmuižā, Vecmuižā, Skaistkalnē, Vecaucē, Jelgavā, Emburgā, Sēlpilī, Vārnavā, Neretā, Bebrenē,
Ropažos, Ogrē, Bērzonē, Kalsnavā, Rīgā u.c. 1891. gadā Rāvā, 1900. gadā Tāšu Padurē, 1929. gadā
Priekulē un 1957. gadā Basos pierakstīti četri varianti dziesmai “Visi kauli noguruši, Siksnām cieti
nosprādzēti” – ar katrreiz atšķirīgiem teksta variējumiem (592–595). Krājumu noslēdz interesants
variantu pāris melodijai ar tekstu “Kade pārnāksi, bāleliņ” (607, 608). Vienu no šiem variantiem
1921. gadā Rīgā E. Melngailim dziedājis Roberts Vizbulis, otru – šis pats R. Vizbulis pierakstījis no
savas mātes Lavīzes Vizbules Virzas pagastā (pieraksta gads nav norādīts).
Izdevumā apkopotās latviešu kara dziesmas pārstāv divus metra veidus. Lielākajai daļai raksturīgs
viendabīgs metrs, taču diezgan plaši pārstāvēts arī regulāri un neregulāri mainīgs metrs. Dziesmu
metriskās organizācijas pamatā ir dažādas metriskās pēdas – vienkāršās un saliktās divdaļu un trijdaļu,
kā arī jauktās. Dziesmās, kuru metriskie akcenti nemainās visā formas attīstības gaitā, sastopams 2/4,
3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8 taktsmērs. Atsevišķos gadījumos melostrofu ietvaros vērojama vienkāršo (divdaļu
un trijdaļu) pēdu nomaiņa ar saliktām vai otrādi. Citkārt neregulāri mijas dažādi vienkāršo un salikto
divdaļu un trijdaļu, kā arī jaukto metrisko pēdu veidi. Sastopami šādi varianti: 2/4 taktsmēru nomaina
3/4 taktsmērs vai otrādi, 3/4 – 5/4, 3/8 – 2/4, 2/4 – 5/8, 3/4 – 4/4, 5/4 – 4/4, 5/8 – 6/8, 3/2 – 4/4. Dažos
gadījumos vienas dziesmas ietvaros sākotnējo taktsmēru nomaina vairāki: 3/4 – 2/4 – 4/4 vai 6/8 –
5/8 – 4/8. Sastopams arī regulāri mainīgs metrs. Iespējami šādi varianti: 4/8 – 5/8, 5/8 – 6/8; 3/4 – 4/4,
2/4 – 3/4, 2/4 – 4/4. Jāņem vērā, ka metrs un ritms Latviešu folkloras krātuves nošu arhīva materiālos
lielā mērā var būt atkarīgs no pierakstītāja. Dažos gadījumos vienas un tās pašas dziesmas varianti
pierakstīti dažādos metros, piemēram, 2/4 un 4/4 vai 3/8 un 3/4. Tā kā tempa apzīmējumi visbiežāk
26

nav norādīti, šajā izdevumā melodijas publicētas ar tādu metroritmu, kādu pierakstījuši folkloras vācēji,
pieļaujot iespēju, ka tādējādi parādās tempa svārstības vienas melodijas dažādos variantos.
Visām latviešu kara dziesmām ir stroﬁska forma. Bieži sastopami dažādi piegavilējumu un izsaucienu
refrēni. Lielākoties tie ir īsi piegavilējumi “Ē, aijaijā!”, “Oijā aijaijā, trallallā!”, “Vai manu, vai!”, “Vai,
vai, vai, vai!”, “Pudrarala, pudrarala!”, “Oku, oku, oku!”, “Urrā, trallallā!”, “Oirairā, oirairā!”, “Aijaijā
tidridrā!”, “Talā, talā!” u.c., citkārt garāki, kas aizņem visu otro melodijas rindu: “Raderā, raderā, raderā
rīdi, Raderā rallallā!”, “Ramtaderiellide, ramtaderiellide, Ramtaderiellide rallallā!”, “Rambambambam,
bairidi rambambam!”, “Urrā, urrā, sīmsam folidridirā!”, “Jūle, ē, jūle, ā, Jūle opsapsā!”, “Ala ﬁle, ala ﬁle
rūri, Ala ﬁle rūridi rallallā! [..] Immerzo rumcacā!” u.tml. Sastopami arī izvērstāki refrēni ar tekstu, kas
nereti satur citu valodu – visbiežāk krievu – vārdu latviskojumus: “Šķindināsim glāzes, sitīsimi bungas!
Džiņ džiņ buru, buru trallallallallā!”, “Ak vai, ak vai, ak vai, jak, Redz, kur zaldāts jāj!”, “Jūliņ follerā,
jūliņ follerā, jūliņ follerā rallallā!”, “Vai, vai, vai! Sirdi lauž! Nevar sirdi remdināt!”, “Sližika ja paidu i
ras vai zaldātam!”, “Služiķi ja poidu, Ē! Rasvaj zaldātu!”, “Služīt ja paidu Krievu ķeizaram!”, “Fādi ridi
ridi rā rallallā. Folerā, folerā opsasā, Tālu jāiet, tālu jāiet, tālu jāiet man!”, “Kā tas var būt? [..] Tas gan
var notikt!”, “Ai, bēdiņas, asaras, Nu mums jāšķirās!”, “Živai, živai, Živ, živ, živ, Živai, živai, Živ, živ, živ,
Živai visi mājā! Ja saldāt! Ja saldāt! Živai visi mājā!”, “Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš, Zviedz iekš staļļa,
Vai, staļļa, vai!”. Nereti refrēna funkcijas aizstāj īsāks vai garāks teksta atkārtojums.
Melodijas un teksta attiecībās vērojama liela daudzveidība. Visbiežāk vienai melostrofai atbilst
divrindes teksts ar dažādiem rindu atkārtojumiem, taču nereti tā var būt arī četrrinde. Teksta strofu
skaits izdevumā publicētajās latviešu kara dziesmās svārstās no vienas vai divām līdz pat 25 strofām.
Lielākā daļa izdevumā publicēto melodiju – 281 – pierakstīta tikai ar vienu teksta strofu; 58 melodijām
dokumentētas divas, 25 – trīs, 27 – četras, 28 – piecas, 28 – sešas, 33 – septiņas, 22 – astoņas, 26 –
deviņas, 11 – desmit, 11 – vienpadsmit, 16 – divpadsmit, 11 – trīspadsmit, sešām – 14, piecām – 15,
četrām – 16, trim – 17, divām – 18, divām – 19, trim – 20, vienai – 22, vienai – 23, vienai – 24 un trim –
25 teksta strofas. Melodijas ar vienu teksta strofu atrodamas gandrīz visās kolekcijās. To vidū jāmin
arī tādas, kurām teksts ﬁksēts tikai daļēji vai arī nav pierakstīts vispār. Daudzām dziesmām pierakstīts
izvērsts teksts, kas piedāvā bagātīgu materiālu salīdzinājumam.
Aplūkojot publicēto materiālu šādā aspektā, iespējams izsekot ne tikai latviešu kara dziesmu tekstu
materiāla daudzveidībai un izvērsumam, bet arī folkloras vācēju attieksmei pret dziesmu tekstiem dažādos
laika posmos. Lai gan nav iespējams precīzi konstatēt, cik lielā mērā pierakstīto dziesmu teksta strofu
skaitu ietekmējuši paši teicēji, cik lielā mērā – folkloras vācēji, izņemot gadījumus, kad mūsu priekšā
ir fonogrāfa ieskaņojumu atšifrējumi, par kuriem ir zināms, ka apjoma taupīšanas nolūkā ieskaņotāji
aprobežojušies ar vienu vai divām strofām, tomēr iezīmējas dažas tendences, kas ļauj izcelt atsevišķus
folkloras vācējus kā īpaši ražīgus tieši dziesmu tekstu dokumentēšanas aspektā. No 19. gadsimta beigu
vācējiem noteikti jāmin A. Jansons, kurš atšķirībā no A. Jurjāna un citiem viņa līdzstrādniekiem, kuru
materiālos dominē melodijas ar vienu teksta strofu, kas dažos gadījumos pierakstīta nepilnā veidā vai arī
tekstu nesniedzot vispār, ﬁksējis melodijas ar 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 un 22 teksta strofām.
20. gadsimta 20. un 30. gadu pierakstos īpaši uzmanīgu attieksmi pret dziesmu tekstiem demonstrē
tādi vācēji kā L. Galeniece (4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23 teksta strofas), A. Jakāns (3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12, 15, 16 teksta strofas), A. Salaks (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 teksta strofas) un E. Melngailis,
kura plašajā vākumā līdzās lielam skaitam melodiju ar vienu un divām strofām pārstāvētas arī dziesmas
ar 3–25 teksta strofām. Savukārt 20. gadsimta 40.–80. gadu LFK ekspedīciju materiāls rāda, ka šajā
laika posmā salīdzinoši rūpīgāki teksta dokumentēšanas ziņā bijuši tādi vācēji kā A. Krūmiņš (3, 4, 5,
6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 teksta strofas), A. Kalniņš (3, 4, 5, 7, 9, 14, 15 teksta strofas), R. Jermaks (3, 6,
7, 9, 10, 12 teksta strofas) u.c. Jāatceras, ka tradicionālajā mūzikā melodija un teksts nav nesaraujami
saistīti. Gadījumi, kad vairāku dziesmu teksti ir samērā tuvi cits citam, vedina domāt par dziesmu
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pārmantošanas mehānismiem, kas var būt saistīti arī ar publikācijām, piemēram, J. Cimzes “Dziesmu
rotā” u.tml.
Izdevumam pievienots kompaktdisks – latviešu kara dziesmu izlase, kurā iekļauti audioieraksti,
kas veikti Latviešu folkloras krātuves ekspedīcijās laika posmā no 1951. līdz 1971. gadam. Lai gan to
tehniskā kvalitāte atbilstoši tā laika iespējām, ko nereti ietekmēja arī folkloras vākšanas nostādnes, nav
pārāk augsta, šie ieskaņojumi atspoguļo izdevumā apkopoto nošu transkripciju reālo skanējumu, kāds
tas ir ﬁksēts 20. gadsimta vidū un otrajā pusē, kā arī sniedz nelielu ieskatu Latviešu folkloras krātuves
audioarhīvā.
Līdz pat 20. gadsimta otrajai pusei Latvijā folkloras vākšanā dominēja nostādne, ka tautasdziesmu
melodiju optimālā saglabāšanas un publicēšanas forma ir nošu transkripcijas. Liela daļa melodiju
pierakstu, ja vien to ļāva folkloras vācēju muzikālā sagatavotība, tika veikta pēc dzirdes, savukārt
audioieraksti tika izdarīti ar mērķi izveidot pēc tiem melodiju nošu transkripcijas. Minētā nostādne
tika pārskatīta tikai 20. gadsimta 80. gados. Latviešu kara dziesmu izdevuma galvenais uzdevums ir
apkopot LFK nošu arhīva materiālus. Kompaktdisks piedāvā tikai nelielu ilustratīvu ieskatu melodiju
skanējumā laika posmā, kad tika dokumentēts izdevumā publicētais latviešu kara dziesmu materiāls.
Kompaktdiska saturu veido folklorista Borisa Infantjeva Alsungā, Bārtā (1951) un Jēkabpils rajona
Asarē (1952), folklorista Kārļa Arāja Aizputē (1957), skaņu režisora Jāzepa Kulberga Ludzā (1958),
folkloras vācēja Andreja Krūmiņa Dagdā (1960), valodnieces Ainas Miķelsones Liepājā (1961),
valodnieka Laimdota Ceplīša Saldū (1963), Aucē (1964) un Bauskā (1965), valodnieces Anitas Stelles
Bauskā (1965), kā arī mūzikas folklorista Viļa Bendorfa Jūrkalnē (1970, 1971) un Nīcā (1971) veiktie
ieskaņojumi. Līdzās minētajiem latviešu kara dziesmu izlasē ietverta arī viena no pēdējām LFK kara
dziesmu dokumentācijām – folklorista Alža Pūteļa ieskaņojums, kas veikts 2006. gadā Sventājā.
Latviešu kara dziesmu izdevumā publicētas melodijas, kuru tekstos tā vai citādi skarta kara tematika.
Līdz ar to ne vienmēr tās ir tieši karavīru dziesmas. Šeit jāņem vērā apstāklis, ka visbiežāk dziesmu
teicējas bijušas sievietes un dziesmu teksti pauž ne tikai karavīru, bet arī mājās palicēju pozīciju.
Kara dziesmu izdevums veidots, turpinot sērijas “Latviešu tautas mūzika” tradīcijas. Visas melodijas
transponētas viena diēza salīdzināmajā tonālajā sistēmā, atzīmējot nošu sistēmas sākumā melodijas
etnogrāﬁskā pieraksta sākuma skaņu. Jāatzīmē, ka šāda pieeja, lai arī atvieglina melodiju salīdzināšanas
iespējas, īpaši gadījumos, kad mūsu priekšā ir vairāki vienas melodijas varianti, tomēr rada arī zināmas
problēmas. Tās rodas gadījumos, kad melodiju skaņurindu veido modālās skaņkārtas. Tā, piemēram, ja
melodijas vai tās variantu pamatā ir frīģiskā skaņkārta, transponējot šādas melodijas e moll, nākas lietot
otrās pakāpes pazeminošu alterāciju, citiem vārdiem, atsaukt atslēgas zīmi, kas pēc būtības ir pretrunā
ar mūzikas teorijas principiem.
Melodijas publicētas tikai ar tiem tekstiem, kas pierakstīti kopā ar melodiju. Daļa melodiju ir bez
tekstiem, jo tādus nav devuši melodiju pierakstītāji. Dziesmām pievienoti tikai pierakstītāju norādītie
tempa apzīmējumi. Diemžēl šīs norādes ir ļoti trūcīgas un vispārinātas, nereti tempa apzīmējumi vispār
nav norādīti. Jāņem vērā, ka LFK nošu arhīva materiāli bieži tapuši, folkloras vācējiem pierakstot
melodijas pēc dzirdes, nevis skaņu ieraksta.
Nepieciešamās ziņas par katru no izdevumā publicētajām kara dziesmu melodijām iekļautas
tās folkloriskajā “pasē” – teicēja vārds, dzīvesvieta, dzimšanas gads un vieta, pierakstītāja vārds un
pierakstījuma gads, materiāla numurs Latviešu folkloras krātuves arhīvā vai citu avotu norāde. Gadījumos, kad teicēja dzimšanas vieta saskan ar pierakstījuma, resp., viņa dzīves vietu, tā netiek īpaši
norādīta. Vietu apzīmējumi doti pēc pierakstu laika teritoriāli administratīvā iedalījuma. Atsevišķos
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gadījumos – pamatā saistībā ar A. Jurjāna materiāliem – folkloriskajā “pasē” ietverti tikai tie dati, kas
bija pieejami arhīva manuskriptos.
Latviešu kara dziesmu izdevums sniedz ieskatu ne tikai latviešu karagaitu muzikālajā vēsturē.
Tas paver un dara pieejamu kārtējo Latviešu folkloras krātuves arhīva lappusi, kas līdz ar vairāk
nekā gadsimtu ilgā laika posmā pierakstītām melodijām atklāj arī to teicējus un vācējus, kā arī ļauj
izsekot dziesmu izplatībai, variantiem, dokumentācijas gaitai un veselam laikmetam latviešu mūzikas
folkloristikā, kas atspoguļojas izdevumā publicētajās nošu transkripcijās un kompaktdiskā iekļautajos
audioieskaņojumos.
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ZĪLE DZIED KARA VĒSTI
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Vīri, vīri, nebūs labi,
Vārna krāca ozolā.

33

34

2.

Būs kungiemi karā ieti,
Negulēti spilvenos.

4.

Kumeļāi sasēduši,
Gaida mani, jaunbrālēnu.

3.

Droši kungi vaidu celti,
Bet nav droši karā iet.

5.

Gavel’ pieci, gavel’ seši,
Nevienami tā neskana.

6.

Nevienami tā neskana
Kā manami brālēnam.

2.

Nabyus labi, nabyus labi:
Jauni puiši karā īt.

5.

Atsavēršu atpakaļ(i),
Kas par mani gauži raud?

3.

Lobōk īšū rejas kuļti,
Na as īšu soldotūs.

6.

Mōt’ ar tāvu gauži raud
Pēc sovai eistō bārna.

4.

As, īdams soldotūs,
Atsavēršu atpakaļ(i).

7.

Ļaudaveņa - vēļ gaužōk
Par vainuga nūjemšonu.

2.

Vēl jo žēli līgaviņa,
Kam noņēma vaiņadziņ’.

3.

Kam noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
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2.

Lec, māsiņa, dārziņāi,
Pušķo brāļa cepurīti.

3.

Vienu sauju rožu plūcu,
Otru sīku magonīšu.

4.

Pēc deviņi gadiņiemi
Zviedz kumeļis pie vārtiemi.

Aši, aši zīle dzied,
Brāļa staļļa galiņā.

2.

Kādu vēsti zīl’ atnesa,
Brāliņam bij’ karā jāt.

4.

Tec, māsiņa, dārziņā,
Pušķo brāļam cepurīt’.

3.

Brāliņam bij’ karā jāt,
Nepušķotu cepurīt’.

5.

Dziedādama aizpušķoju,
Raudādama pavadīj’.

2.

Ej, māsiņa, skatīties,
Kādu vēsti zīl’ atnesa.

4.

Ej, māsiņa, dārziņā,
Plūc rozīti sarkanbaltu.

3.

Zīl’ atnesa tādu vēsti:
Būs brāļami karā iet.

5.

Plūc rozīti sarkanbaltu,
Puško brāļam cepurīti.

6.

Dziedādama aizpušķoju,
Raudādama pavadīju.
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2.

Ej, māsiņa, rožu dārze,
Puško brāļa cepurīti.

6.

Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņu.

10. Izvaicāju kumeļami,
Kur palika jājējiņš.

3.

Vienu roku rozi rāve,
Otru - slauka asariņas.

7.

Sagaid’ manu kumeliņu
Lielu piektu vakarāi.

11. Tur palika jājējiņis,
Kur asiņa upe tek.

4.

Dziedādama appuškoje,
Raudādame izvadije.

8.

Lielu piektu vakarāi,
Mālaināmi kājiņāmi.

12. Tur guļ vīri kā ozoli,
Kā mēreni muižinieki.

5.

Vadīdama izvaicāje,
Kad, bāliņi, tu pārjāsi.

9.

Nomazgāju baltas kājas,
Ieved rožu dārziņā.

13. Kaudzēm mestas cepurītes,
Satiem* krauti zobentiņi.
* Vidzemē: sārtiem
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2.

Ej, māsiņa, klausītiesi,
Kādu vēsti zīle dzied.

6.

Dziedādama aizpuškoju,
Raudādama pavadīju.

3.

Zīle dziedi tādu vēsti,
Būs brāļami karā iet (jāt).

7.

Ko (kam) tu raudi, man’ māsiņa,
Vai tev bija rožu žēl?

4.

Brāliņš karā i nogāja (aizjāja),
Nepuškotu cepurīt’.

8.

Man nebija rožu žēli,
Man bij tevi pašu žēl.

5.

Lec, māsiņa, dārziņāi,
Puškoij brāļa cepurīt’.

9.

Man bij tevi pašu žēli,
Vairs mūžami neredzēt / Mūžam vaira neredzēt.

10. Sagaid’ mana kumeliņa
Par deviņas vasariņ(a)s.

14. Tur palika jājējiņis,
Uz tiem prūšu robežiem.

18. Smilktis grauze baltos vaigus,
Vējiņš matus plivināja (purināja).

11. Par deviņas vasariņas
Ar naudiņas vezumiņu.

15. Tur guļ vīri kā ozoli,
Sārtiem krauti zobeniņi.

19. Vējiņš matus plivināja (purināja),
Saule kaulus balināja.

12. Ar naudiņas vezumiņu,
Par kalniņu atejot (atnākot, attekot).

16. Sārtiem krauti zobeniņi,
Kaudzēm mestas cepurītes.

20. Pulkiem skrēja dvēselītes
Pie dieviņa žēloties.

13. No kumeļa pavaicāju,
Kur palika jājējiņš.

17. No kauliemi tilti griezti,
Asintiņu upe tek.
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2.

Tec, māsiņa, klausīties,
Kādu dziesmu zīle dzieda.

6.

Lēc, māsiņa, dārziņā,
Puško brāļa cepurīti.

3.

Zīle dziedi tādu dziesmu:
Būs brāļami karā jāti.

7.

Dziedādama puķes rāve,
Raudādama aizpušķoju.

4.

Būs brāļami karā ieti,
Nepuškotu cepurīti.

8.

Raudādama pavadiju
Līdz maziemi vārtiņiemi.

5.

Nepuškotu cepurīti,
Neseglotu kumeliņu.

9.

Līdz maziemi vārtiņiemi,
Līdz tām prūšu robežām.

2.

Tec, māsiņa, klausītiesi,
Kādu dziesmu zīle dzied.

5.

Lec, māsiņa, roždārzāi,
Puško brāļa cepurīt’.

3.

Zīle dzieda tādu dziesmu:
Būs brāļami karā iet.

6.

Dziedādama appuškoju,
Raudādama pavadīj’.

4.

Būs brāļami karā ieti,
Nepuškotu cepurīt’.

7.

Trešajāi dieniņāi
Kumeļš zviedza aiz vārtiem.

8.

Zvaigžņu deķis mugurāi,
Smilšaināmi kājiņām.

11. Tur palika jājējiņis,
Kur gul vīri kā ozol’.

14. Kur to plinšu žogu pina,
Kur asiņu upe tek.

9.

Pavaicāju kumeļami,
Kur palika jājējiņš.

12. Kur gul vīri kā ozoli,
Kur cepures kaudzēm met.

15. Kur asiņu upe teka,
No kauliemi tiltu tais’.

10. Vai prūšosi, vai leišosi,
Vai Kurzemes maliņā?

13. Kur cepures kaudzēm meta,
Kur to plinšu žogu pin.
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2.

Lec, māsiņa, dārziņāi,
Plūc rozīti, sarkanbaltu.

6.

Redzēs’ manu kumeliņu,
Smilšu kalnu attekot.

10. Tiltiem griezti zobentiņi,
Asiņaina upe tek.

3.

Plūc rozīti, sarkanbaltu,
Puško brāļam cepurīt’.

7.

No kumeļa pavaicāju,
Kur palika jājējiņš.

11. Daža māte dēla raud,
Pār tiltiņu pāriedama.

4.

Dziedādama appušķoju,
Dziedādama pavadīju.

8.

Tur palika jājējiņis,
Aiz tiem prūšu robežiem.

12. Daža māsa brāļa raud,
Upītē skatoties.

5.

Dziedādama pavadīju,
Mūžam tevis neredzēšu.

9.

Tur guļ vīri kā ozoli
Sašaudīti, sakapāti.

2.

Ej, māsiņa, skatītiesi,
Kādu vēsti zīl’ atnesa.

4.

Ej, māsiņa, dārziņāi,
Pušķo brāļam cepurīti.

3.

Tādu vēsti zīl’ atnesa:
Bāliņami karā ieti.

5.

Dziedādama izpušķoju,
Raudādama pavadīju.

2.

2.

Tec, māsiņa, klausīties,
Kādu vēsti zīl’ atnes’.

6.

Dziedādama appuškoja,
Raudādama pavadīja.

3.

Zīl’ atnesa tādu vēsti:
Bāliņami karā iet.

7.

Vaj nu dziedi, vaj nu raudi,
Tikpat manis neredzēsi.

4.

Bāliņami karā iet,
Nepuškotu cepurīt’.

8.

Par deviņi vasariņi
Sagaid’ manu kumeliņu.

5.

Tec, māsiņa, dārziņā,
Puško brāļa cepurīt’.

Atpakaļi atskatosi,
Kas man rauda pakaļāi.

3.

Man’ māsiņa gauži rauda,
Līgaviņa – vēl gaužāk.

4.

Kam tu raudi, līgaviņa,
Ko tev vainas nodarīja?
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2.

Ej, māsiņa, lūkotiesi,
Kādu vēsti zīl’ atnesa.

4.

Tec, māsiņa, dārziņāi,
Pušķo brāļam cepurīti.

3.

Zīl’ atnesa tādu vēsti:
Būs brāliņam karā jāt.

5.

Dziedādama appušķoju,
Raudādama pavadīju.

6.

44

Neraud gauži, tu māsiņa,
Mūžam manis neredzēsi.

2.

Tec, māsiņa, klausītiesi,
Kādu ziņu zīle nes’.

6.

Dziedādama appuškoju,
Dziedādama izvadīj’.

10. Uz kariņu izjādams,
Nozviedz brāļa kumeliņš.

3.

Zīle nesa tādu ziņu:
Būs brāļami karā iet.

7.

Uz kariņu izjādams,
Iestādīju ozoliņ’.

11. Pēc trim gadiem, ceturtāi,
Pārlec brāļa kumeliņš.

4.

Būs brāļami karā ieti,
Nepuškotu cepurīt’.

8.

Ja tas auga, ja zaļoja,
Gaidi mani pārnākam.

12. Pārlec brāļa kumeliņis
Asiņainām kājiņām.

5.

Tec, māsiņa, rož’ dārzāi,
Puško brāļa cepurīt’.

9.

Ja tas vīta, ja nokalta,
Negaid’ mani pārnākam.

13. Pavaicāju kumeļami,
Kur palika jājējiņš.
14. Tur palika jājējiņis,
Kur guļ vīri kā ozol’.
45

2.

46

2.

No tālienes es pazinu
Sav’ bāliņu karavīr’:
Stalta gaita, viegli soļi,
Kaldināta cepurīt’.

4.

Mans jaunaisi arājiņis Karavīru pulciņā,
Mans sudraba gredzentiņis
Karavīra rociņā.

3.

Es karāi aiziedamis,
Laipā liku zobentiņ’,
Lai neteica tautu meita:
Greizu ceļu staigājot.

5.

Vēl šo pašu svētu rītu
Šķirsies, māte, tavs dēliņš.
Neprasīs vairs balta krekla,
Nedos melno izmazgāt.

Kam tu augi ceļa malā,
Kam puisēnus kairināj’?

3.

Brālīšam bij’ karā jāti,
Nepuškotu cepurīt’.

4.

Tec, māsiņa, dārziņāi,
Puško brāļam cepurīt’.

2.

Ej, māsiņa, paņem rozi,
Stādi savā dārziņā.

4.

Ej, māsiņa, dārziņāi,
Pušķo brāļa cepurīt’.

6.

Dziedādama nopušķoju,
Raudādama pavadīj’.

3.

Tavs brālītis karā jāja,
Nepušķotu cepurīt.

5.

Pušķo brāļa cepurīti,
Sedlo brāļa kumeliņ’.

7.

Ko tu raudi, man’ māsiņa,
Vai tev bija rožu žēl?

8.

Man nebija rožu žēli,
Man bij tevis paša žēl.

9.

Nemūžami neredzēti,
Mīļu vārdu nedzirdēt.
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2.

Ej, māsiņa, lūkotiesi,
Kādu vēsti zīl’ atnes’.

3.

Tādu vēsti zīl’ atnesa,
Brāliņam būs karā jāt.

4.

Tec, māsiņa, dārziņā,
Puško brāļam cepurīt’.

2.

Lēc, mōseņ, rūžu dōrzā,
Puškoj brōļam capureiti!

4.

Dzīd, mōseņ, raud mōseņ,
Tu maņ vaira naredzeisi.

6.

Pavaicōs iz kumēleņu,
Kur palyka jōjejeņč.

3.

Dzīdōdama appuškōja,
Raudōdama pavadēja.

5.

Atsyuteišu kumēleņu
Ar bādōm apklōtu.

7.

Tī palyka jōjejeņč,
Kur kreit veiry kai ūzuly.

8.

Kur nu kaulu tyltu greida,
Skaļdzē mastas capureites,

11. Kur dvēseles pulkim īt
Iz Dīveņu žālōtūs.

9.

Zōrdūs krauti zūbyneni,
Ašnim plyuda Daugaveņa.

12. Pījem, Dīveņ, tōs dvēseles,
Kara kautus bōriņus.

10. Vējeņš motus purynoj,
Saule kaulus balynoj.
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2.

Tec, māsiņa, klausītiesi,
Kādu vēsti zīl’ atnes’.

4.

Būs brāļami karā ieti,
Nepuškotu cepurīt’.

6.

Dziedādama appuškoju,
Raudādama pavadīj’.

3.

Zīl’ atnesa tādu vēsti:
Būs brāļami karā iet.

5.

Tec, māsiņa, dārziņāi,
Puško brāļa cepurīt’.

7.

Izjāj brālīts pa vārtiemi,
Nolauz’ bērza galotnīt’.

2.

Ej, māsiņa, klausīties,
Kādu ziņu zīle nes’.

4.

Ka bāliņam karā jāiet,
Nepuškotu cepurīt’.

6.

Ziņģēdama rozes lauzu,
Raudādama appuškoju.

3.

Tādu ziņu zīle nesa,
Ka bāliņam karā jāiet.

5.

Ej, māsiņa, rožu dārzā,
Puško brāļam cepurīt’.

7.

Par deviņas vasariņas
Gaidi mana kumeliņa.

8.

Gaidi manu kumeliņ’,
Pie vārtiemi stāvēdam’.

11. Tur guļ vīri kā ozoli,
Krastiem krauti zobeni.

9.

Pavaicāju kumeliņu,
Kur palika arājiņš.

12. Krastiem krauti zobeni,
Kaudzēm mestas cepures.

10. Tur palika arājiņš,
Uz tām prūšu robežām.
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2.
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Tec, māsiņa, lūkoties,
Kādu ziņu zīl’ atnes’.

3.

Zīle dziedāj’ tādu ziņ’:
Bāliņam būs karā iet.

2.

Slēdz, māsiņa, rožu dārzu,
Puško brāļa cepurīti.

4.

Neraud’ gauži, man’ māsiņa,
Gan tu mani sagaidīsi.

3.

Viena roka rozes rāva,
Otra - slauka asariņas.

5.

Ja tu manis nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņu.

2.

Svīd, mōseņa, rūžu dōrzā,
Puškoj brōļa capureiti.

4.

Gaid’, mōseņa, kumēleņu
Pi vōrtimi datakūt.

6.

Vaicōju as uz kumeļa,
Kur palyka jōjējeņš.

3.

Dzīdōdama as pušķōju,
Raudōdama pavadēju.

5.

Sagaidēju kumēleņa
Pi vōrtīmi datakūti.

7.

Tur palyka jōjējenis,
Kur guļ veiri kai ūzūly.

8.

Tur guļ veiri kai ūzūly,
Sārtim krautas capureites.

9.

Vējeņš motus skurynova,
Saule kaulus balynova.
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2.

Ej, māsiņa, paklausiesi,
Kādu ziņu zīl’ atnes’.

10. Žēli rauda māsa, brāļi,
Vēl žēlāki - tēvs, māmiņa.

18. Iesviedusi rozītēsi,
Lai zied līdzi rozītēm.

3.

Zīl’ atnesa tādu ziņu:
Būs brālimi karā iet.

11. Vēl žēlāki - tēvs, māmiņa,
Kas man’ lielu audzināja.

19. Neraud’, mana līgaviņa,
Gaidi mani pārnākam.

4.

Ej, māsiņa, dārziņāi,
Puško brāļa cepurīt’.

12. Vēl žēlāki - līgaviņa,
Kam noņēmu vainadziņu.

20. Ja nevari sagaidīti,
Sagaid’ manu kumeliņu.

5.

Puško brāļa cepurīti,
Seglo brāļa kumeliņ’.

13. Kam noņēmu vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.

21. Devītāi gadiņāi
Zviedz kumeļis aiz vārtiem.

6.

Divi saujas rožu rāvu,
Trešo - sīku magonīš’.

14. Pašā ziedu laiciņā,
Pašās prieku dieniņās.

22. Es vaicāju kumeļami:
“Kur palika jājējiņš?”

7.

Dziedādama appuškoju,
Raudādama pavadīju.

15. Kad tu biji karavīris,
Kam tu mani bildināji?

23. “Tur palika jājējiņis,
Kur guļ vīri kā ozoli.

8.

Aizjādamsi kariņāi,
Atskatosi atpakaļ.

16. Es būt’ savu vainadziņu
Pie māmiņas novalkāj’s.

24. Kur asiņu upes teka,
Kur no kauliem tiltus tais’.”

9.

Atskatosi atpakaļi,
Kas raud mani vadīdami.

17. Pie māmiņas novalkāj’si,
Iesviedusi rozītēs.

2.

Kas kaitēja man dzīvoti
Mana tēva zemītēi.

6.

No tā paša viduklīša Bitītēmi mājas viet’.

10. Devītāi gadiņāi
Zviedz kumeļši aiz vārtiem.

3.

Visapkārti bērzu birze,
Vidū kuplis ozoliņš.

7.

Skaties, māte, uz tā koka,
Vai tas auga, vai zaļoja.

11. Ar segliem un iemauktiņiem,
Zvaigžņu deķis mugurā.

4.

Mans brālītis karā jāja,
Nocērt kuplu ozoliņ’.

8.

Ja neauga, ja nokalta,
Ne mūžami nepārnākš’.

12. Es vaicāju kumeļami,
Kur palika jājējiņš.

5.

No tā celma bungas taisa,
No zariemi – stabulīt’.

9.

Ka tu mani nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņ’.

2.

Tec, māsiņa, klausītiesi,
Kādu vēsti zīlīt’ nesa.

6.

Puškodama pavaicāju:
- Kad, bāliņi, tu pārnāksi?

3.

Zīlīt’ nesa tādu vēsti:
Bāliņami karā ieti.

7.

Tad, māsiņa, es pārnākšu,
Kad laposi ozoliņi.

4.

Tec, māsiņa, dārziņāji,
Puško brāļa cepurīti.

8.

Ja, māsiņa, nepārnākšu,
Pārnāks manis kumeliņis.

5.

Vienu sauju rozes plūcu,
Otru - baltu magonīšu.

9.

Pavaicāju kumeļama (-mi):
- Kur palika jājējiņis?

10. Tur palika jājējiņis,
Kur asiņu upe teka.
11. Kur asiņu upe teka,
Kur cepures kaudzēs lika.
12. Kur cepures kaudzēs lika,
Kur zobenu tiltu taisa.
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2.

Tec, māmiņa, klausītiesi,
Kādu vēsti zīl’ atnesa.

5.

Tec, māsiņa, dārziņāi,
Pušķo manu cepurīti.

8.

Pēc deviņām vasarāmi
Gaidi manu kumeliņu.

3.

Zīle nesa tādu vēsti:
Bāliņami karā jāiet.

6.

Dziedādama appušķosi,
Raudādama izvadīsi.

9.

Desmitāi vasarāi
Pārskrien brāļa kumeliņš.

4.

Bāliņami karā jāiet,
Appušķotu cepurīti.

7.

Raud’, māsiņa, vai neraudi,
Tu vairs manis neredzēsi.

10. Pārskrien brāļa kumeliņis
Dubļaināmi kājiņām.

11. Pavaicāju kumeļam,
Kur palika jājējiņš.
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12. Tur palika jājējiņis,
Kur asaru upe tek.

2.

Tec, māsiņa, klausīties,
Kādu ziņu zīl’ atnes’.

4.

Tec, māsiņa, dārziņā,
Puško brāļa cepurīt’.

3.

Tādu ziņu zīl’ atnes’:
Būs brālimi karā iet.

5.

Smiedamāsi vārtus ver,
Raudādama rozes plūc.

6.

Smiedamāsi appuško,
Raudādama galvā liek.

2.

Tec, māsiņa, klausīties,
Kādu vēsti zīle nesa.

4.

Tec, māsiņa, dārziņā,
Pušķo brāļa cepurīti.

3.

Zīle nesa tādu vēsti:
Būs brālim karā iet.

5.

Dziedādama appušķoju,
Raudādama galvā liku.

6.

Es karā gan aizietu
Par mīļo bāleliņu.

7.

Kaut tās manas villainītes
Karogos nekāruši.

2.

Ej, māsiņa, klausītiesi,
Kādu ziņu zīl’ atnesa.

4.

Ej, māsiņa, dārziņāi,
Puško brāļa cepurīti.

6.

Pavaicāju brālīšami,
Kad pārnāksi atpakaļi.

3.

Zīl’ atnesa tādu vēsti:
Būs brālīšam karā ieti.

5.

Dziedādama appuškoju,
Raudādama pavadīju.

7.

Pēc pieciemi gadiņiemi
Pārskries manis kumeliņis.
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2.

Ej, māsiņa, klausītiesi,
Kādu ziņu zīl’ atnesa.

6.

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Vai tev tavas rozes žēl.

3.

Zīl’ atnesa tādu ziņu,
Būs brāļam karjā iet.

7.

Man nav manas rozes žēl,
Man, brālīti, tevis žēl.

4.

Ej, māsiņa, roždārzā,
Puško manu cepurīt’.

8.

Ej, māsiņa, atpakaļ,
Gaidi mani pārejot.

5.

Dziedādama appuškosi,
Raudādama pavadīsi.

9.

Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņu.

12. Tur nosvieda jājējiņu,
Kur tie zili dūmi kūpa.
13. Kur asiņu upe teki,
Kur plintēm stabus dzina.
14. Zobeniemi žogus pina,
Cepurēmi kaudzes meta.
10. Pārtek brāļa kumeliņis
Smilktij kājas kapādamis.
11. Pavaicāju kumeļami,
Kur nosvieda jājējiņu.
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2.

Tec, māsiņa, klausītiesi,
Kādu ziņu zīl’ atnes’.

6.

Neraud žēli, man’ māsiņa,
Gaidi mani pārnākam.

10. Es vaicāju kumeļami,
Kur palika jājējiņš.

3.

Zīl’ atnesa tādu ziņu:
Brālīšami karā iet.

7.

Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņ’.

11. Tur palika jājējiņš,
Kur aseņu upe tek.

4.

Tec, māsiņa, dārziņāi,
Puško brāļa cepurīt’.

8.

Par deviņi vasariņi
Pārtecēja kumeliņš.

12. Kur aseņu upe tek,
No kauliem tiltu tais’.

5.

Dziedādama appuškoja,
Raudādama izvadīj’.

9.

Pārtecēja kumeliņš
Smilšaināmi kājiņām.

13. Kur cepures kaudzēs met,
Kur zobenus stiebrās krauj.

14. Tur staigāja Dieva dēli,
Dvēselītes lasīdami.

16. Ietinuši nēzdaugā,
Ieliek Māras šūpulī.

15. Atraduši dvēselītes,
Ietin zīda nēzdaugā.

17. Ieliek Māras šūpulī,
Liek sulaini šūpātāju.
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2.

Ej, māsiņa, klausītiesa,
Kādu ziņu zīl’ atnesa.

4.

Būs brāļam karā iet,
Nepuškotu cepurīti.

6.

Ej, māsiņa, dārziņā,
Puško brāļa cepurīti.

3.

Zīle dzieda tādu ziņu:
Būs brāļam karā iet.

5.

Nepuškotu cepurīti,
Neseglotu kumeliņu.

7.

Dziedādama appuškoja,
Raudādama pavadīja.

8.

Nu ar Dievu, mans brālīti,
Kad es tevi sagaidīšu?

10. Kumeliņš gan atnāca,
Kur palika jājējiņš?

9.

Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņu.

11. Tur palika jājējiņš,
Kur asiņu Daugaviņa.

12. Kur asiņu Daugaviņa,
No kauliem tiltu taisa.
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2.

Tādu ziņu zīl’ atnesa,
Ka bāliņam karā iet.
Kur puškota cepurīte,
Kur seglotais kumeliņš?

4.

Dziedādama appušķoja,
Raudādama aizvadīj’.
Dziedādama appušķoja,
Raudādama aizvadīj’.

6.

Paprasait kumeļam,
Kur palika jājējiņš.
Tur palika jājējiņš,
Kur zobinus zārdā krauj.

3.

Ej, māsiņa, dārziņā,
Pušķo brāļa cepurīt’.
Pušķo brāļa cepurīti,
Seglo brāļa kumeliņ’.

5.

Pār deviņi pusgadiņi
Pie māsiņas sērstu nākš’.
Ja es pats neatnākšu,
Atnācīs mans kumeliņš.

7.

Kur cepures kaudzē met,
Kur no kauliem tiltu tais’.
Kur no kauliem tiltu taisa,
Kur asiņu jūra tek.

8.

Pāri gāja mūs’ māsiņa,
Kā lapiņa drebēdam’.
Kā lapiņa drebēdama,
Kā saulīte mirdzēdam’.

9.

Ņem, māsiņa, šņudauciņu,
Slauki savas asaras.
Slauki savas asariņas,
Dziedē savu sirsniņu.
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2.

Tādu ziņu zīl’ atnesa:
Bāliņami karā iet.
Kur pušķota cepurīte,
Kur seglotis kumeliņš.
5.

3.

Pa deviņi pusgadiņi
Pie māsiņas sērsti nāks.
Ja es pats neatnākšu,
Pārnāks manis kumeliņš.
7.

4.

Ej, māsiņa, dārziņā,
Pušķo brāļa cepurīti;
Pušķo brāļa cepurīti,
Seglo brāļa kumeliņ’.
6.

Dziedādama appušķoju,
Raudādama vārtus vēru;
Raudādama vārtus vēru,
Raudādama aizvadīju.

Pavaicājiet kumeļami,
Kur palika jājējiņš?

Tur palika jājējiņš,
Kur asiņu upe tek,
Kur no kauliem tiltu taisa,
Kur zobenus zārdā krauj.
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2.

Gaidi manu kumeliņu,
Pie vārtiemi attekot.

4.

Uz tām krievu, uz tām prūšu,
Uz tām leišu robežām.

7.

Tur tek divas asins upes,
Trešā - skaidrā ūdentiņ’.

3.

Vaicā manam kumeļami,
Kur palika jājējiņš.

5.

Tur guļ vīri kā ozoli,
Skrastiem krauti zobentiņ’.

8.

Trešā - skaidrā ūdentiņa,
Ko mutītes nomazgāt.

6.

Skrastiem krauti zobentiņi,
Kaudzēm mestas cepurīt’s.
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2.

Tev pītryuka treju kūku,
Man - devini bōleleni.

3.

Tovi kūki ceplē daga,
Muni brōli karā kryta.

2.

Tev pītryuka treju kūku,
Maņ deveņu bōleleņ’.

7.

Raud, mōseņa, voj naraudi,
Vairs jau manis naredzeis’.

11. Vaicoj sovu kumēleņu,
Kur palyka jōjējeņš.

3.

Tovi kūki ceplē daga,
Mun’ bōleni karā gōj’.

8.

Gaidi munu kumēleņu
Pi vōrteņu datakūt.

12. Tur palyka jōjējeņš,
Kur guļ veiri kai ūzuly.

4.

Mun’ bōleni karā gōja,
Napuškōtas capureit’s.

9.

Datacējis kumēlenis
Pi vōrteņu aizazvīdz.

13. Sōrtim krauti zūbineni,
Kaudzem mastas capureit’s.

5.

As īgōju dōrzeņāi,
Aizpuškōju capureit’.

10. Izīt mōsa raudōdama,
Vaicoj sovu kumēleņu.

6.

Dzīdōdama aizpuškōja,
Raudōdama pavadēj’.

14. Nu kaulymi tyltu grīze,
Nu aseņu upe tak.
15. Tur staigōja Dīva dāli,
Dvēseleites laseidam’.
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2.

Tu kiukoji, es raudovu,
Tu kiukoji, es raudov’.

3.

Tev pītryuka treju kūku,
Man - devinu bōlelin’.

4.

Tovi kūki ceplē daga,
Muni brōļi karā kreit.

2.

Tu kiukōji, es raudōju,
Abi divi bōreneiši.

3.

Tev pītriuka treju kūku,
Man diveju bōleleņu.

4.

Tovi kūki ceplī daga,
Muni brōļi karā jōja.

