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REDKOLĒĢIJAS PRIEKŠVĀRDS

Māris Atgāzis ir pirmais pētnieks Baltijā, kas licis stingrus pamatus ieroču
izpētes virzienam arheoloģijā. Likumsakarīgi, ka šīs teritorijas ieroču arheoloģijas
pirmsākumi rodami tieši Latvijā 20. gs. vidū – to noteica galvenokārt bagātīgās un
skaitliski apjomīgās arheoloģiskās kolekcijas. Tās, kā arī pētnieka lielā interese par
bruņojumu ļāva M. Atgāzim 1959. gadā, beidzot vēstures studijas Latvijas Universitātē,
aizstāvēt diplomdarbu “Latgaļu karavīra apbruņojums 9.–13. gs.”.
1967. gadā viņš publicēja Baltijas arheoloģijas historiogrāfijā pirmo rakstu par
ieročiem – latgaļu 9.–12. gs. cirvjiem. Tam vēlākajos gadu desmitos sekojusi virkne
publikāciju par vēlā dzelzs laikmeta uzbrukuma un aizsardzības bruņojumu, kā arī
kara mākslu. Šīs M. Atgāža ieroču arheoloģijai veltītās publikācijas vēlāk veicināja
līdzīgu pētījumu veikšanu arī Lietuvā. Pētnieka raksti vienlaikus bijuši gan zinātniski
kvalitatīvi sagatavoti, visaptveroši, gan saturiski pilnīgi un literāri baudāmi. Minētie
pētījumi padarīja M. Atgāzi par ieroču arheoloģijas pionieri Baltijā, un šāds statuss
paredzēja plašāka apkopojoša pētījuma sagatavošanu. Ieguldītais darbs materializējās
1998. gadā aizstāvētajā disertācijā “Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.–13. gs.”.
Šis pētījums uzskatāms par Latvijas ieroču arheoloģijas stūrakmeni, kas veicināja
daudzu bruņojumam veltītu rakstu publicēšanu, ko 21. gs. sagatavojuši viņa sekotāji
– Rūdolfs Brūzis, Normunds Jērums un Artūrs Tomsons. Tomēr disertācijas pārtapšana
monogrāfijas formātā nenotika, lai gan tika veikti būtiski priekšdarbi – sagatavots
teksts datorrakstā, tas rediģēts, tajā iestrādāti M. Atgāža raksti, kas publicēti pēc
1998. gada.
Pēc Māra Atgāža aiziešanas mūžībā 2018. gada janvārī viņa kolēģi, laikabiedri,
draugi un jaunās paaudzes ieroču pētnieki nolēma kopīgiem spēkiem sagatavot un
publicēt pētnieka apkopojošo promocijas darbu “Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.–
13. gadsimtā” monogrāfijas formātā. Lai gan kopš promocijas darba aizstāvēšanas
pagājuši 20 gadi, šis pētījums joprojām ir aktuāls visā Baltijas kontekstā. Par to liecina
fakts, ka joprojām nav tapusi šāda vai tematiski un hronoloģiski tuva, apkopojoša
publikācija kāda cita Baltijas pētnieka autorībā, kā arī atsauces uz Māra Atgāža
disertāciju jaunākajos pētījumos. Lai respektētu autorību, grāmatas teksts saglabāts
maksimāli tuvs oriģinālajam pētnieka disertācijā un iepriekšējo publikāciju stilistikai.
Monogrāfijā disertācijas teksts papildināts ar tās autora pēc 1998. gada publicētajiem
diviem rakstiem. R. Brūzis disertācijas tekstu vietām precizējis ar trūkstošajām
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norādēm un senlietu inventāra numuriem un tabulas datora formātā pārveidojis, kā
arī monogrāfijas nobeigumā pievienojis sadaļu “Jaunākie pētījumi ieroču arheoloģijā
Latvijā”. Ievērojot M. Atgāzim raksturīgo stilistiku, R. Brūzis datorgrafiski uzlabojis
attēlus, savukārt Normunds Jērums vairākas ilustrācijas pārzīmējis tušā, jo disertācija
tās bija nekvalitatīvas. Abi jaunie arheologi sagatavojuši grāmatas krāsaino attēlu sadaļu
“Ievērojamākie ieroči Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā”, ievietojot tajā M. Atgāža disertācijā
zīmēto krāšņāko ieroču fotoattēlus.
Tā kā šī grāmata paredzēta ne tikai kā turpinājums Latvijas tuvcīņas ieročiem
veltīto monogrāfiju sērijā, bet arī kā veltījums M. Atgāža piemiņai, tā papildināta ar
pielikumu. To veido laikabiedru – kolēģu, draugu un ģimenes locekļu atmiņas. Pārsvarā
savās atmiņās dalās vidējās paaudzes arheologi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Visi viņi uzskata M. Atgāzi par savu skolotāju, kas ievadījis tos arheoloģijas zinātnē.
Te parādās ne vien M. Atgāža zinātnieka talants, bet arī apslēptā pedagoga dzirksts,
kas toreiz jaunajiem vēsturniekiem ne vien pavēra ceļu zinātnē, bet arī mācēja padziļināt un nostiprināt interesi par savas dzimtenes senvēsturi.
Monogrāfijas pielikumus noslēdz M. Atgāža publicēto darbu bibliogrāfija, ko
sastādījusi Latvijas Universitātes bibliotēkas informācijas speciāliste Rūta Kore un
nepublicēto Māra Atgāža pārskatu saraksts, ko sastādījusi Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta arheoloģijas arhīva vadītāja Silvija Tilko.
Māra Atgāža monogrāfijas – piemiņas grāmatas izdošanas darbus organizēja
un vadīja A. Caune, bet R. Brūzis sagatavoja disertācijas tekstu publicēšanai grāmatā.
Redkolēģija
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IEVADS

Tuvcīņas ieroči agrā feodālisma laikā Latvijā bija būtiski svarīga apbruņojuma
sastāvdaļa.
Par apbruņojumu apzīmē pārvietojamas ierīces un rīkus, kas izgatavoti, lai tos
lietotu kaujā. Runājot par Latvijas teritoriju 10.–13. gs., jēdzienā “apbruņojums” ietverti:
1) uzbrukumieroči, kas kalpo ienaidnieka iznīcināšanai tiešā nozīmē:
a) tuvcīņas ieroči – šķēpi, kaujas naži, zobeni, cirvji, vāles,
b) tālcīņas ieroči – metamie šķēpi, loki ar bultām, stopi ar bultām, metamās
mašīnas;
2) aizsargieroči jeb aizsardzības apbruņojums, kas kalpo karavīra dzīvības
aizsargāšanai tuvcīņā un tālcīņā – vairogi, bruņas, bruņucepures;
3) uzkabe – inventārs, kas sekmē karavīram veikt kaujas uzdevumu cīņā ar
ienaidniekiem – jostas, ieroču makstis, jātnieka un kara zirga piederumi u.c.1
Svarīgākā nozīme ir pirmajiem minētajiem, tādēļ īsuma labad bieži vien ar
terminu “ieroči” apzīmē apbruņojumu kopumā.
Ieroči ir rīki, kas ražoti kaujai. Gadsimtu gaitā pilnveidojoties ražošanai un
sabiedrībai, mazinās šo rīku nozīme saimniecībā (medībās, zvejā), bet pieaug to loma
karā, varmācībā pret citām ciltīm, tautām un iedzīvotāju grupām. Palielinās ieroču
nozīme sabiedrisko attiecību regulēšanā. Bez laikmetam atbilstošiem ieročiem un
pietiekamas organizētības ne tikai atsevišķs vīrietis, dzimta, cilts, cilšu savienība, ne
arī valsts nevar aizstāvēt ļaužu dzīvību, mantu, kultūru, godu, tās zemi, brīvību un
neatkarību.
10.–13. gs. Latvijā dzīvojošās ciltis bija apdraudētas no visām pusēm, tādēļ lībieši,
latgaļi, zemgaļi, sēļi un kurši nevarēja pastāvēt bez bruņotajiem spēkiem. Tieši tādēļ
gan viduslaikos, gan vēl nesenā pagātnē iebrucēji pēc tam, kad bija guvuši virsroku,
centās nepieļaut latviešu spēku atjaunotni, liedzot nēsāt ieročus.
Daudz ir rakstīts par seno cīnītāju pašaizliedzību un varonību. Taču senās Latvijas
cīnītāju uzvaras tika panāktas ne tikai ar to, bet pirmām kārtām pateicoties teicami
darinātiem ieročiem, cīnītāju mākai un organizācijai. Tādēļ senās Latvijas ieroču
1

Līdzīgu senā apbruņojuma iedalījumu lietojis poļu arheologs A. Nadoļskis (Nadolski, A. Studia nad
uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Lodz, 1954). Šim darbam gan uzbūves, gan pētniecības metodes
ziņā ievērojamā mērā sekojuši turpmākie pētnieki.
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vēsture lielā mērā ir tās bruņoto spēku un tās neatkarības vēsture. Tajā pašā laikā ieroči
ir arī ārpusekonomisko spaidu līdzeklis, būtiski svarīgs kārtu sabiedrības atribūts. No
tā izriet apbruņojuma lielā nozīme agrā feodālisma sabiedrisko attiecību skaidrošanā.
Apbruņojums, pētīts kopsakarā ar pārējo arheoloģisko materiālu, kļūst it kā par sava
veida sabiedrisko attiecību mēru.
Apbruņojuma pētniecības nozīmi seno cilšu un tautību vēstures jautājumu
risināšanā nosaka fakts, ka ieroči ir viens no spilgtākajiem kultūras līmeņa rādītājiem:
tajos atspoguļojas augstākie sasniegumi melnā metāla apstrādē, rotkaļa mākā,
kokapstrādē, kaula apstrādē un citās nozarēs. Nereti atrod ieročus, pēc kuriem var
spriest par tirdznieciskiem un kultūras sakariem, par aizguvumiem no kaimiņtautām
un par kara trofejām.
Zinātnei par senajiem ieročiem ir senas tradīcijas. Kā to redzēsim turpmākajā
literatūras apskatā, ievērojamākie panākumi Eiropas dzelzs laikmeta ieroču pētījumos
ir par atsevišķiem ieroču veidiem kādā reģionā. Par arheologu rokasgrāmatām
kļuvušas Rietumu autoru J. Petersena (1919), A. Brūnas-Hofmeieres (1954),
R. Okšota (1964), M. Gloseka (1984) darbi zobenu tipoloģijā. F. Paulsens (1953) ir
sniedzis zobenu makstu uzgaļu un cirvju (1939, 1956) pētījumus.
Ir radušies nozīmīgi pētījumi par ieroču atradumiem kādā ievērojamā objektā
(P. L. Lehtosalo-Hilandere 1982). Tajā pašā laikā par ieročiem kopumā kādā laikmetā
pilnīgāku ainu varējuši dot tikai nedaudzi autori (A. Nadoļskis 1954), un vairākums
no tiem attiecas uz vidējo dzelzs laikmetu (H. Salmo 1938, V. Kazakevičs 1938). To
pirmām kārtām noteica materiāla trūkums. Vikingu laika beigu posma arheoloģiskā
materiāla ziņā privileģētā stāvoklī ir Austrumeiropas zemju ziemeļu reģions – Lietuva,
Latvija, Igaunija, Karēlija un Somija, pa daļai Polija un ziemeļrietumu Krievija, kur
turpinājās pagāniskās paražas kapā līdzdot ieročus. 20. gs. 60.–70. gados radušies
vairāki ievērojami krievu arheologu pētījumi, kas parāda kompleksu pieeju ieroču
pētniecībā no ieroču tipoloģijas, no ieroču formu sabiedriski ekonomiskās attīstības
sakara skaidrojumu un militārās vēstures viedokļa. Tādi ir A. Medvedeva (1959, 1966)
un A. Kirpičņikova (1966, 1971, 1973, 1976) pētījumi.
Tēmas nozīmība, lielais seno ieroču daudzums, kas iegūts pēckara gados
veiktajos izrakumos un ir papildinājis jau tā bagāto Latvijas arheoloģisko materiālu
par apbruņojumu, un, visbeidzot, fakts, ka šis jautājums Latvijā ir maz pētīts, mudināja
autoru monogrāfiju veltīt lielai ieroču grupai – tuvcīņas ieročiem, kam Latvijas
iedzīvotāju apbruņojumā agrā feodālismā periodā (10.–13. gs.) bija svarīga loma. Lai
parādītu ieroču attīstības mijiedarbību, analizēti gan tuvcīņā lietotie uzbrukumieroči,
gan aizsargieroči. Tādējādi darbā apskatīti šķēpi, kaujas naži, zobeni, cirvji, vāles,
vairogi, bruņas un bruņucepures.
Darbā autors ir, pirmkārt, centies klasificēt un tipoloģiski analizēt Latvijā atrastos
10.–13. gs. tuvcīņas ieročus, noteikt to hronoloģiju, izplatību un, izmantojot 13. gs.
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rakstīto avotu liecības un salīdzināmo materiālu, spriest par minēto ieroču lietojumu.
Otrkārt, dot sastopamo formu īsu priekšvēsturi, skaidrot tuvcīņas ieroču attīstības
likumsakarības un galvenās tendences agrā feodālisma posmā. Treškārt, parādīt, kā
ieročos atspoguļojas etniskās īpatnības un kādā mērā pēc atsevišķiem ieročiem vai to
kompleksiem varam spriest par to īpašnieku sociālo piederību.
Pētījumu gaitā vispirms no senlietu kolekcijām ir izdalīti 10.–13. gs. kompleksi,
kas satur tuvcīņas ieročus. Analoģiski ieroči izdalīti arī no savrupatradumiem. Iziets
no sākotnēja pieņēmuma, ka tuvcīņas apstākļos varēja tikt izmantoti visi šķēpi, naži,
kas garāki par 25 cm, zobeni, cirvji, vāles, vairogi, bruņucepures un bruņas. Tādēļ
analizēti visi šie ieroči. Tuvcīņas ieročiem netipisku formu nošķiršana ir viens no darba
secinājumiem un ne iepriekšējs pieņēmums.
Ieročiem, kam iespējams noteikt to sākotnējo formu, izgatavoti kontūrzīmējumi
vai fotogrāfijas, tajās doti šķērsgriezumi un atsevišķos gadījumos – sānskati. Izdarīti
mērījumi un izlases kārtā arī ieroču svēršana. Zīmējumi deva iespēju salīdzināt
hronoloģiski atšķirīgus ieročus un to kompleksus, kā arī deva iespēju salīdzināt ieročus,
kas glabājas dažādās krātuvēs, atvieglinot ieroču tipu un variantu izdalīšanu. Lai
varētu nošķirt iepriekšējā perioda ieročus un labāk atspoguļotu 10.–13. gs. notikušās
pārmaiņas un to virzību, iepazītas arī iepriekšējam periodam, sevišķi tā beigu posmam
(8.–9. gs.) piederošās ieroču formas, kā arī tās, kas turpinās vēl 14. gadsimtā.
Nolūkā parādīt atsevišķu ieroču tipu izplatību un lai izdalītu lokālas formas,
ieroču tipi kartografēti. Par kartes pamatu ņemta kontūrkarte ar upju tīklu mērogā
1:1 300 000. Pievienotajos ieroču sarakstos norādīta pieminekļa atbilstība Latvijas
Republikas administratīvajam iedalījumam (līdz 2011. g. 3. janvārim) pēc apriņķiem
un pagastiem.
Darbā lietotie galvenie ieroču termini saskaņoti ar terminoloģijas komisijas
apstiprinātajiem. Uzskatāmības labad tie atspoguļoti nodaļām pievienotos ieroču
shematiskos zīmējumos. Tur parādīta arī ieroču mērījumu sistēma.
Katra ierocim veltītajā nodaļā doti Latvijā biežāk sastopamie ieroču tipi, otrajā
un sekojošās – visi sastopamie tipi un varianti, cenšoties parādīt katra tipa pārstāvētību
(ja tāda ir) novados vai to daļās – Kurzemē, Ziemeļkurzemē, Zemgalē, Augšzemē,
Rietumvidzemē, Austrumvidzemē un Latgalē, kas pamatvilcienos atbilst pārstāvētībai
kuršu, Kurzemes lībiešu, zemgaļu, sēļu, lībiešu un latgaļu apdzīvotās zemēs. Visbeidzot,
gadījumos, kad ieroči labi datētos kompleksos ļauj saskatīt nepārtrauktu attīstības
līniju, dots mēģinājums atsevišķus ieroču veidus – kaujas nažus, cirvjus – sagrupēt
tipoloģiskā rindā. Šķēpu, kaujas nažu un cirvju izplatītāko tipu pastāvēšanas laiks
parādīts pārskata tabulās. Hronoloģiskā pārskata tabulā atspoguļoti arī tuvcīņas
ieroču raksturīgākie kompleksi. Darbā izmantoto ieroču veidu sastopamības skaitliskās
attiecības pa novadiem (apakšdalījumā – arī pa apriņķiem) parādītas atsevišķā
tabulā.
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Līdz šim Latvijā atrastie 10.–13. gs. tuvcīņas ieroči pēc līdzīgas programmas
līdz šim nav pētīti. Agrākie pētījumi šajā jomā attiecas uz importētiem ieročiem –
galvenokārt divasmeņu zobeniem. Masveida arheoloģiskais materiāls par tuvcīņas
ieročiem kopumā analizēts pirmoreiz. Autors cer, ka ieroču tipoloģiskā, hronoloģiskā
un, iesaistot rakstīto avotu u.c. datus, arī funkcionālā analīze sekmēs Latvijas iedzīvotāju
sociālekonomiskās, kultūras un etniskās vēstures jautājumu skaidrošanu, turklāt ne
šauri lokālā nozīmē vien.
Monogrāfija sastāv no ievada, astoņām nodaļām un krāsainu attēlu tabulu
ielikuma “Krāšņākie vēlā dzelzs laikmeta tuvcīņas ieroči Latvijā”. Monogrāfijas beigās
pievienots darbā izmantoto saīsinājumu atšifrējumu un izmantotās literatūras saraksts,
kā arī plašs kopsavilkums angļu valodā.
1. nodaļā sniegts avotu un literatūras apskats, 2. nodaļa veltīta šķēpiem, 3. –
kaujas nažiem un zobeniem, 4. – cirvjiem, 5. – vālēm, 6. – aizsargieročiem (aizsardzības
apbruņojumam – vairogiem, bruņucepurēm un bruņām). 7. nodaļā raksturots šķiriskās
noslāņošanās un etnisko īpatnību un kopīgo iezīmju atspoguļojums Latvijas iedzīvotāju
10.–13. gs. tuvcīņas ieročos. 8. nodaļā aplūkotas Latvijas iedzīvotāju tuvcīņas ieroču
attīstības likumsakarības un tendences agrajā feodālismā un to cēloņi; apbruņojums un
kara māksla vērtēta uz kaimiņtautu sasniegumu fona. Pielikumā ievietotas mērogotu
ieroču attēlu tabulas.
Šķietami bezcerīgajos Latvijas okupācijas gados, dzīvodams Austrālijā,
ievērojamais latviešu vēsturnieks Edgars Dunsdorfs, sekodams Latvijas skautu
prezidenta Kārļa Gopera fonda aicinājumam, ir sarakstījis un 1967. gadā Melburnā
izdevis spilgti uzrakstītu populāru grāmatu, kurā pirmoreiz mūsu vēstures literatūrā
(izmantojot galvenokārt rakstu avotus) rādīta latviešu un Latvijas kara vēsture no
vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Grāmatai dots zīmīgs nosaukums “Mūžīgais
latviešu karavīrs”.2
Tagad lasītāju vērtējumam tiek nodots pētījums par senās Latvijas karavīra
tuvcīņas ieročiem 10.–13. gadsimtā. Šie ieroči – ne tikai vēstures avots un seno cīņu
liecinieks. Tie ir dārgas pagātnes relikvijas, it kā daļa no paša mūžīgā latviešu karavīra.
Autors apzinās, ka mūsu arheoloģiskie materiāli ir pietiekami plaši, lai šos
jautājumus iztirzātu daudz sīkāk – īpašu monogrāfiju veltot atsevišķiem ieroču veidiem
un jautājumu skatot plašākā laika perspektīvā. Bet tas būtu jau pētnieku uzdevums
nākamībā.

2

Dunsdorfs, E. Mūžīgais latviešu karavīrs. Melbourne, 1967.
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Avoti
No 10.–13. gs. Latvijas iedzīvotāju apbruņojuma pētniecībā izmantojamiem
vēstures avotiem minami: 1) arheoloģiskie vēstures avoti; 2) rakstītie vēstures avoti;
3) avoti, ko veido dažādu radniecisko humanitāro un eksakto zinātņu sniegtie dati.
Svarīgākā nozīme ir arheoloģiskajiem un rakstītiem vēstures avotiem.
Arheoloģisko datu dominējošo lomu Latvijas iedzīvotāju 10.–13. gs.
apbruņojuma pētīšanā nosaka fakts, ka, pirmkārt, tie ir vienīgie, kas noteikti un
objektīvi ļauj spriest par ieročiem un to īpašībām; otrkārt, tie atšķirībā no rakstītajiem
vēstures avotiem, kas attiecas tikai uz 13. gs., aptver visus mūs interesējošos četrus
gadsimtus.
Arheoloģiskajos izrakumos iegūtie senie ieroči un materiāli par to atradumu
apstākļiem glabājas šādās galvenās krātuvēs: Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures
institūta (tagad Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts) Arheoloģijas
nodaļā (Rīga); Latvijas Vēstures muzeja (tagad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs)
Arheoloģijas nodaļā (Rīga); Valsts vēstures muzejā (Maskava); Valsts Ermitāžā
(Ļeņingrada; tagad Sanktpēterburga); Igaunijas Zinātņu akadēmijas (tagad Tallinas
Universitātes) Vēstures institūtā (Tallina); Jelgavas Ģederta Eliasa Mākslas un
novadpētniecības muzejā (Jelgava) un citos republikas novadpētniecības muzejos –
Bauskas, Cēsu, Madonas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas muzejos. Bez tam Siguldas,
Valmieras, Rēzeknes, Ludzas, Tukuma, Talsu, Alūksnes un Kokneses muzejos, kuros
glabājas mazākas ieroču kolekcijas.
Visi minētie muzeju materiāli autoram bija pieejami. 19. gs. ārvalstu muzejos
Londonā, Kopenhāgenā, Berlīnē, Nirnbergā, Stokholmā un Helsinkos nokļuvušie
ieroči iepazīti pēc publikācijām vai aprakstiem, kas glabājas ārzemju krātuvēs. Ieroču
kolekcijas ir skaitā nelielas1 un to nozīme ir samērā niecīga. 10.–13. gs. iedzīvotāju
apbruņojuma raksturojumam pirmām kārtām neatsveramas ir minētās Rīgas,
Maskavas, Ļeņingradas, Tallinas, Jelgavas, Bauskas, Jēkabpils, Cēsu, Madonas, Ludzas,
Daugavpils un Liepājas krātuvēs esošās senlietu bagātības.
Mūsu rīcībā esošais materiāls pārstāvēts ar kapulaukos, pilskalnos un apmetnēs
iegūtiem ieročiem un savrupatradumiem, kas pārsvarā cēlušies no postītiem
skeletkapiem. Ieročus, kas atrasti kā 10.–13. gs. depozītu sastāvdaļa vai iegūti kulta
vietās, reprezentē Krāslavas Sauleskalna un Tīras purva depozīts.
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Latvijas teritorijā iegūto 10.–13. gs. ieroču atradumu vietu uzskaitījumu un to
izplatību redzam 1. tabulā. Galvenā loma ir ieguvumiem 110 objektos – 83 sistemātiski
pētītos kapulaukos un 27 dzīvesvietās.
1. tab. Svarīgākie arheoloģiskie pieminekļi, kas devuši materiālus
par Latvijas iedzīvotāju apbruņojumu 10.–13. gadsimtā
a) apbedījumu vietas
Kurzeme

Zemgale

Augšzeme

Vidzeme

Latgale

1. Piltenes Pasilciems

11. Bēnes
Kaijukrogs

20. Sēlpils
Lejasdopeles

23. Doles Vampenieši I

58. Krustpils Daugavas
Oglenieki

2. Alsungas Kalniņi

12. Bukaišu Atvases

21. Ābeļu Boķi–
Priednieki

24. Doles
Vampenieši II

59. Līvānu Jersikas
kapulauks

3. Durbes Dīri

13. Jaunsvirlaukas
Ciemalde

22. Tomes Nariņi

25. Doles Rauši

60. Kalupes Lazdāni

4. Bunkas grantsbedres

14. Mežotnes
kapulauks

25.a Salaspils
Vējstūri

61. Višķu tehnikums

5. Aizvīķu Tiltiņi

15. Īslīces
grantsbedres

26. Salaspils
Laukskola

62. Višķu
Maskavas sādža

6. Raņķu Kapenieki

16. Mežotnes centra
senkapi

27. Salaspils
Jaunzemi

63. Skaistas Stirnas

7. Matkules kapsēta

17. Īslīces Podiņi

28. Salaspils Lipši

64. Aizkalnes centrs

8. Senkapi Tukuma
tirgus laukumā

18. Bauskas Čunkāni–
Dreņgeri

29. Ikšķiles Zariņi

65. Aizkalnes
Ludvigova

9. Vilkumuižas ezers

19. Vecsaules
Čapāni

30. Ikšķiles Zēvaldi

66. Aizkalnes
Maskeviciški

10. Dundagas
Laukmuiža

19.a Jaunsvirlaukas
Kakužēni

30.a Ikšķiles Rumuļi

67. Kapiņu
Kristapēni

31. Ikšķiles Kābeles

68. Preiļu Silajāņi

32. Lielvārdes pārceltuve

69. Galēnu Zeimuļi

33. Aizkraukles
Lejasbitēni

70. Kaunatas Veresauka

34. Aizkraukles
kapulauks

71. Kaunatas Rikopole

35. Aizkraukles
Lejasžagari

72. Pildas Nukši

36. Allažu Saknītes un
Atvasītes

73. Ludzas Odukalns

37. Siguldas
Saksukalns

74. Isnauda II
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a) apbedījumu vietas
Kurzeme

Zemgale

Augšzeme

Vidzeme

Latgale

38. Krimuldas
Priedes
39. Krimuldas
Liepenes
40. Turaidas
Karātavu kalns
41. Turaidas Pūteļi
42. Lielstraupes
Pūricas
43. Raunas (Launkalnes)
Vīksnas kapusils
44. Raunas Lejasruņģi
45. Drustu Zaļkalni
46. Priekuļu Kampi
47. Drabešu Liepiņas
48. Taurenes Lazdiņi
49. Jaunpiebalgas
kapsēta
50. Jaunpiebalgas
Kāpurkalns
51. Madonas Oliņi
52. Viesienas Mežāres
53. Ērgļu Jaunāķēni
54. Lubānas Vēverāji
55. Lubānas Līčagals
56. Liepkalnes
Ķesteri
57. Pļaviņu
Letgaļi–Radzes

b) dzīvesvietas
Kurzeme

Zemgale

Augšzeme

Vidzeme

Latgale

1. Talsu pilskalns

5. Dobeles priekšpils
un senpilsēta

9. Sēlpils pilskalns

12. Rīga (ciems un
pilsēta)

24. Asotes pilskalns

2. Sabiles pilskalns un
senpilsēta

6. Tērvetes pilskalns,
priekšpils un senpilsēta

10. Dignājas pilskalns

13. Vecdoles pils

25. Jersikas pilskalns
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a) dzīvesvietas
Kurzeme

Zemgale

Augšzeme

Vidzeme

Latgale

3. Matkules priekšpils

7. Mežotnes pilskalns
un senpilsēta

11. Stupeļu pilskalns
un apmetne

14. Doles Raušu ciems

26. Šelupinku pilskalns,
priekšpils

4. Medzes Kalnmaļu
pilskalns

8. Daugmales pilskalns
un senpilsēta

15. Mārtiņsalas ciems
un pils
16. Laukskolas ciems
17. Salaspils Lipšu
ciems
18. Ikšķiles
Kābeļu ciems
19. Ikšķiles pils
un ciems
20. Aizkraukles pilskalns,
priekšpils un senpilsēta
21. Kokneses pilskalns,
pils, priekšpils
22. Oliņkalna
pilskalns
23. Lokstenes
pilskalns
23.a Āraišu ezerpils

Katrā Latvijas etnogrāfiskajā novadā ir daži kapulauki vai dzīvesvietas, kam
pašreizējā pētniecības stadijā ir noteicošā loma 10.–13. gs. apbruņojuma izpratnē.
Kurzemē tādi kapulauki ir Alsungas Kalniņi, Bunkas muiža, Piltenes Pasilciems,
Talsu pilskalns un Lībagu Sāraji. Zemgalē – Jaunsvirlaukas Ciemalde, Mežotnes
kapulauks, Mežotnes centra kapulauks, Bauskas Čunkāni–Dreņģeri, Dobeles Bāļas–
Šķērstaiņi, Tērvetes un Mežotnes pilskalns. Augšzemē – Sēlpils Lejasdopeles un
Ābeļu Boķi–Priednieki. Vidzemē – Doles Vampenieši I un II, Salaspils Laukskola,
Aizkraukles Lejasbitēni, Kokneses kapulauks, Pļaviņu Radzes, Krimuldas Liepenes,
Priekuļu Kampi–Ģūģeri, Drabešu Liepiņas, Ērgļu Jaunāķēni, Daugmales, Kokneses un
Aizkraukles pilskalni, Mārtiņsalas pils un ciems. Latgalē – Pildas Ņukši, Zvirgzdenes
Kivti, Kapiņu Kristapēni, Višķu Maskavas sādža, Asotes un Jersikas pilskalns.
No ieroču izplatības kartēm redzams, ka ar mazāku atradumu vietu skaitu
ir pārstāvēta Kurzeme, Rietumzemgale un Augšzeme. Plašas ieroču kolekcijas no
daudziem kapulaukiem un dzīvesvietām ir par Vidzemi, sevišķi tās rietumu un
centrālo daļu, bet vāji pārstāvēts ir Vidzemes ziemeļu stūris un austrumu nomale,
tā sauktā Maliena. Latgalē ir daudz plaši pētītu kapulauku, kas devuši ieročus, tomēr
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dienvidaustrumu daļā, Krievijas pierobežā, atradumi ir skaitā trūcīgi. Trūkumus kopējā
ainā it kā izlīdzina daudzie savrupatradumi, kas bieži aizpilda baltos plankumus ieroču
izplatības kartēs.
Neraugoties uz to, ka senvietas Rietumlatvijā ir mazāk pētītas, šis novads,
pateicoties kuršu ugunskapos iegūtiem atradumiem (salīdzinājumā ar Austrumlatviju),
dod attiecīgi lielāku ieroču daudzveidību un apbruņojuma vienību skaitu vienā
apbedījumā. Kurzemes ugunskapos bieži sastopam zirglietas, kas citās Latvijas daļās
kā kapu piedevas ir liels retums. Šīs īpatnības uzskatāmas kā atšķirīgu apbedīšanas
tradīciju rezultāts.
Vairogu un bruņu līdzdošana kapā ne baltu, ne Baltijas somu ciltīm 10.–13. gs.
nav parasta. Tomēr dažos Daugavas lībiešu kapos (Vampenieši I, Laukskola) iegūti arī
vairogu umboni un citas vairogu detaļas un paliekas. Umboni atrasti arī Mežotnes un
Aizkraukles pilskalnos. Bauskas Dreņģeru kapulauks 1991. gadā deva pirmo vairoga
umbonu Zemgales vēlā dzelzs laikmeta kapulaukos; Lībagu Sarājos 1990. gadā – divas
bruņucepures.
Viens no mūsu rīcībā esošā materiāla trūkumiem ir, ka Kurzemē, sevišķi tās
ziemeļdaļā, samērā vāji pazīstami 9.–10. gs. atradumi. Arī Daugavas lejtecē plaši
pētītajos, ieročiem bagātos lībiešu kapos agrākie apbedījumi ir tikai no 10. gs. beigām,
bet Gaujas lībiešu novadā – no 11. gadsimta. Ņemot vērā to, ka arī 5.–9. gs. akmeņu
krāvumu kapulaukos Vidzemē nav bijusi paraža mirušiem kapā līdzdot ieročus, tad
saprotams, ka vēlā dzelzs laikmetā ieroču formu izcelšanās jautājumu risināšanā – it
īpaši attiecībā uz lībiešu un kuršu novadiem – sastopamies ar grūtībām. Pagaidām maz
mūsu rīcībā ir kapu inventāru, kas satur 12. gs. beigu un 13. gs. ieročus. Visvairāk tādu
atrasts Kurzemē, vismazāk – Zemgalē un Latgalē.
Ieročus datē dzīvesvietu slāņos kopā ar tiem atrastās rotaslietas, monētas un
citi atradumi. Stratigrāfija sevišķi labi izsekojama tādos daudzslāņu pieminekļos kā
Kokneses pilskalns un priekšpils un Āraišu ezera pils; samērā labi slāņi izdalās arī
Asotes un Mežotnes pilskalnā, Tērvetes pilskalnā un priekšpilī, Daugmales un Talsu
pilskalnā, Mārtiņsalas pilī un citās dzīvesvietās. Tomēr noteicošā loma apbruņojuma
pētīšanā, vismaz attiecībā uz tuvcīņas ieročiem, pieder kapu kompleksiem, kur ieroču
lietošanas laiku parāda rotaslietas, atsevišķos gadījumos šo laiku palīdz precizēt arī
monētas. Šādi ar monētām datējami kapu inventāri atrasti Priekuļu Kampos–Ģūģeros,
Doles Vampeniešos, Salaspils Laukskolā, Salaspils Vējstūros, Salaspils Lipšos, Mežotnes
centra kapulaukā. Ne mazāka kapu inventāru nozīme ir tajā ziņā, ka tie parāda
vienlaikus lietotus ieročus, turklāt to lietošanas kompleksā.
Vērtējot Latvijā iegūto arheoloģisko materiālu par 10.–13. gs. ieročiem kopumā
(2. tab.) un salīdzinot ar arheoloģisko materiālu kaimiņzemēs, tas jāatzīst ne vien par
ļoti bagātīgu, bet arī par pirmšķirīgu no vēstures avotu viedokļa: mūsu rīcībā ir daudzi
kompleksi, kādi kaimiņzemēs ir retums. Neviena no kaimiņos esošajām valstīm,
atskaitot Lietuvu un Krievijas Federāciju, nespēj ar mums sacensties atrasto 10.–13. gs.
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Vāles

Vairogi
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2

2

1

19

4
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Kaujas naži

26
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37

Aizputes apr.

Cirvji

68

Kuldīgas apr.

41

Liepājas apr.

Šķēpi

Tuvcīņas
ieroču un
apbruņojuma
veids

Talsu apr.

2

–

–

28

–
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Ventspils apr.
3

–

–
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–
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Tukuma apr. ZR daļa
–

–

–

2

1

7
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7
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8

3
1

1

–
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Kopā
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1

–

–
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6
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–

–

–

1

–

–

4
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2

1

–
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4

4

3

3

3

35
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–

–

–

–

–

3

2
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4

4

3

3

3

38

72

Kopā
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Cēsu apr.
–

–

1

3

6

94

110

Madonas apr.
1

–

1

3

2

92

50

Vidzeme

–

7

5

74

19

200

537

Rīgas apr.
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–

–

–

1

–

17

7

Valkas apr.

Etnogrāfiski administratīvie novadi

Valmieras apr.
–

–

–

4

–

9

15

Kopā
1

7

7

85

27

412

719

Abrenes apr.
–

–

–

–

1

17

12

Daugavpils apr.

1

–

–

5

3

164

65

1

–

–

3

3

27

33

Rēzeknes apr.
Pavisam kopā: 3019

–

–

–

–

15

166

94

Latgale

Ludzas apr.

2. tab. 10.–13. gs. tuvcīņas ieroču atradumu teritoriālais sadalījums

Kopā
2

–

1

8

22

375

204

Kopā
16

15

11

252
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1138

1509
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ieroču daudzuma ziņā, kaut arī Latvijas teritorija ir mazāka par tām. Latvija, Lietuva
un pa daļai Igaunija visā ziemeļaustrumu Eiropā ieņem īpatu stāvokli atrasto vēlā
dzelzs laikmeta ieroču daudzuma ziņā tāpēc, ka te salīdzinājumā ar kaimiņzemēm
ilgāk saglabājās paraža kapos līdzdot ieročus. Tas izskaidrojams ar attiecīgi vēlu vai
nepilnīgu kristīgās ticības tradīciju ieviešanos, kā rezultātā senās apbedīšanas tradīcijas
pārveidojušās tikai daļēji.
Kapā līdzdotie ieroči ne vienmēr atspoguļo pilnīgu karavīra apbruņojumu;
nelaiķim kapā likto ieroču izvēle ir ne vien vispārējo, bet arī lokālo apbedīšanas tradīciju
noteikta. Tādēļ, lai precizētu ieroču izplatību un hronoloģiju, salīdzināti senkapos un
dzīvesvietās iegūtie atradumi. Vērtējot pilskalnos un citās dzīvesvietās atrastos ieročus,
tika ņemts vērā, ka ne vienmēr iespējams tos nedalāmi saistīt ar etnosu, kas minētā
piemineklī bijis dominējošais.
Rakstītie vēstures avoti. Divas hronikas – Indriķa hronika2 un Vecākā Atskaņu
hronika3 – satur ziņas arī par Baltijas tautību apbruņojumu. Pirmā, kas uzrakstīta
1225.–1227. gadā, aptver laika posmu no 1184. līdz 1227. gadam un atspoguļo bīskapa
Alberta intereses; otrā, kas radusies 13. gs. beigās un pauž vācu ordeņa mestra un tam
tuvu stāvošu personu viedokli, aptver laika posmu no 12. gs. beigām līdz 1290. gadam,
taču lielāka vēsturiska ticamība tai ir par periodu no 1236. līdz 1290. gadam. Autors,
šķiet, bija aculiecinieks tikai no 1278. līdz 1290. gadam notikušajām cīņām, par tām
sniedzot daudz mūs interesējošu sīkumu.4
Šajās hronikās retumis sastopam norādes par vietējo tautību apbruņojuma
īpatnībām un atšķirībām no vācu feodāļu karaspēkā lietotā. Tiklab bīskapa, kā
ordeņa hronistu nolūks bija parādīt iekarotāju un sludinātāju cēlo misiju, demonstrēt
viņu militāro spēku un cildināt savus varoņus. Vietējās tautības un to apbruņojums
hronistiem interesēja maz vai interesēja tikai tajā gadījumā, ja pagāni bija krustnešu
sabiedrotie. Pretinieku kaujas māka tiek rādīta tad, kad vajag attaisnot sava karaspēka
neveiksmes.
Izmantojot hronikas, allaž jāpatur vērā, ka Indriķa hronikā dotajā apbruņojuma
un militāro notikumu raksturojumā bieži sastopam no Bībeles vai viduslaiku populārās
garīgās literatūras patapinātas formulas un ka Vecākajā Atskaņu hronikā līdzīga nozīme
ir dzejiskām standartfrāzēm. Šajos gadījumos hronistu izteikumi jāvērtē kritiski. Pašu
ieroču pētīšanā šo hroniku loma ir niecīga, bet ieroču lietojuma veida, cīņas paņēmienu
un taktikas pētīšanā tā ir pirmšķirīga un neatsverama.
13. gs. apbruņojuma pētīšanai noder arī dokumentārie vēstures avoti, kas
raksturo ieročus galvenokārt tirdznieciskā un juridiskā aspektā. Šajā sakarā interesi
rada Livonijas senākās bruņinieku tiesības5 un pāvesta bullas par ieroču pārdošanas
aizliegumu Baltijas pagānu tautām.6
Dažas ziņas par skandināvu cīņām ar senās Latvijas karotājiem sniedz sāgas.7
Sāgu saturs ir tik teiksmains un Skandināvijai raksturīgām detaļām piesātināts, ka
pavisam maz izmantojams Baltijas tautu apbruņojuma raksturojumam.
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Valodniecības atzinumu izmantošana ieroču pētniecībā, protams, neaprobežojas
ar dažādu ieroču vai to daļu seno nosaukumu izcelsmes precizēšanu latviešu un
citās valodās un ar vēlamās terminoloģijas jautājumu skaidrošanu, lai gan šajā ziņā
tās nozīme ļoti svarīga. Dažādu senlietu, to skaitā dažādu ieroču tipu izplatības
salīdzinājums ar dialektologu sastādītām kartēm, kā mums šķiet, slēpj zināmas iespējas
etnisku jautājumu skaidrošanā. Diemžēl maz ir pieturas punktu valodniecisko parādību
datēšanai.
Etnogrāfijas dati militārās vēstures un apbruņojuma pētīšanā tikpat kā netiek
izmantoti. Taču etnogrāfi un vēsturnieki atzīst, ka kāzu paražās, it īpaši vedēju un
panāksnieku “spēlēs”, atblāzmo senlatviešu kaujas kārtība un ka aizvēsturiska cilme
ir kāzās piekoptajām, ar ieročiem izpildītajām ceremonijām,8 kas atspoguļojas arī
tautasdziesmās.
Folkloras žanri, sevišķi tautasdziesmas, bieži daudzina ieročus,9 taču šajā nozarē
mēs saduramies ar folkloras parādību datēšanas jautājumiem. Tīri folkloristiskie
tautasdziesmu hronoloģijas risinājumi rezultātus nav devuši. Tomēr arheoloģijas,
valodas un folkloras liecību konfrontācija spēj dot dažus, kaut aptuvenus hronoloģiskus
pieturas punktus to dziesmu datēšanai, kurās minēti ieroči.
Rakstot par senajiem ieročiem, tautasdziesmas līdz šim parasti izmantotas tikai
populārzinātniskos darbos – teksta atdzīvināšanai un senatnīgas noskaņas radīšanai,
ja vien starp arheoloģijas sniegtajiem datiem un izmantotajām tautasdziesmām nav
pretrunu. Pašreiz mums ir daži pētījumi par tautasdziesmām (P. Šmits, A. Švābe,
J. Rozenbergs10), kuros salīdzināti folkloras, valodniecības un vēstures sniegtie dati –
arī par mūs interesējošo tēmu. Tāpat līdzīgi pētījumi ir par ticējumiem un paražām,
buramiem vārdiem (K. Straubergs11), taču trūkst speciālu pētījumu folkloras un
arheoloģijas salīdzināšanas nozarē.
Tādējādi folkloras un etnogrāfijas materiāliem – tautasdziesmām, buramiem
vārdiem, kāzu paražām u.c. – šimbrīžam nozīmīgākā loma ir ar ieročiem saistīto
seno paražu izpratnē, sevišķi runājot par tām paražām, kas izrādījušas ievērojamu
noturīgumu un atspoguļojas gan viduslaiku rakstītos avotos, gan arheoloģijas liecībās.
No eksakto zinātņu sniegtajiem datiem senās Latvijas apbruņojuma pētīšanā
lielākā nozīme ir metalogrāfijai. Sekojot arheologam – senās tehnikas pētniekam
B. Kolčinam,12 Latvijā metalogrāfiskus pētījumus 20. gs. 50. gadu beigās sāka
A. Anteins13 (vēlāk līdzīgi pētījumi radušies gan Lietuvā, gan Igaunijā). A. Anteina
veikto metalogrāfisko analīžu rezultāti apkopoti divās viņa monogrāfijās. 14
Plašākus pētījumus A. Anteins veicis par agrā feodālisma šķēpiem un zobeniem
Baltijā, sevišķu uzmanību pievēršot damascētā tērauda izstrādājumiem. Diemžēl
parastie, masveidā sastopamie ieroči pētīti tikai izlases kārtā. Šie pētījumi dod iespēju
noteikt ieroču kvalitatīvās īpašības, salīdzināt vietējo un citzemju ieroču meistaru
prasmi.
Ieroču datēšanā palīdz pētījumi numismātikā15 un zobenu uzrakstu paleogrāfijā.16
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10.–13. gs. ieroču pētniecībā avotu bāzi papildina arī vēl citu zinātņu sniegtā
informācija: dendroloģija (nosakot koku, no kāda izgatavotas ieroču koka detaļas),
paleozooloģija (nosakot no kaula darinātas ieroču detaļas), medicīna (pēc cilvēka
kauliem nosakot ieroču atstātos ievainojumus, ar tiem saistītās slimības, ieroča
īpašnieka fiziskās īpatnības, vecumu). Kā redzams, šo un vēl dažu eksakto zinātņu
ieguldījums izpaužas, galvenokārt sniedzot ieroču pētniekiem speciālas analīzes. Šie
materiāli nav apkopoti, tādēļ pašreizējā pētniecības stadijā minēto zinātņu dotumi
spriedumus par ieročiem ietekmē maz.

Literatūra
Jautājums par Baltijas iedzīvotāju apbruņojumu periodā pirms vācu feodāļu
iebrukuma (un 13. gs. cīņu laikā) vēsturiskajā literatūrā figurē jau kopš 19. gs. 40. gadiem. To, ka dažādi vēsturnieki aplūkojuši minēto jautājumu, nosacījuši pirmām
kārtām divi apstākļi: 1) iegūtā arheoloģiskā materiāla daudzums un kvalitāte, kas
katrā periodā izriet no arheoloģisko pētījumu stāvokļa Baltijā vispār. Nozīme bijusi arī
citu (sevišķi rakstīto) vēstures avotu pieejamībai, taču daudz mazāka, jo arheoloģiskie
materiāli ieroču pētniecībā dominē pār visiem pārējiem; 2) autoru nacionālā un
sociālā izcelsme, kas gala rezultātā noteikusi sekošanu vispāratzītiem historiogrāfijas
virzieniem. Pētnieku šķiriskā nostāja cieši saistās ar viņu nacionālo piederību. Autori
bieži vien uz vietējo tautību apbruņojumu raugās caur šķiriskās un nacionālās
aprobežotības šaurajām brillēm.
Aplūkojamā jautājuma pētniecības vēsture, tāpat kā visa Latvijas arheoloģijas
vēsture, dalāma trijos pamatperiodos: 1) Baltijas vāciešu periods;17 2) Latvijas
Republikas periods; 3) padomju un vācu okupācijas periods.
Laikā no 1917. līdz 1919. gadam revolūcijas un pilsoņkara apstākļos arheoloģiskā
pētniecība netika veikta. Vācu okupācijas gados (1941.–1944. g.) zinātniskie pētījumi
pavisam neapstājās, taču notika ļoti ierobežotos apmēros. Ieročiem un apbruņojumam
veltīti speciāli raksti parādās tikai 20. gadsimtā. Līdz tam šis jautājums bija skarts tikai
materiālu publikācijās vai vispārīgos darbos.
Baltijas vāciešu periods aptver laiku līdz 1917. gada oktobra apvērsumam.
Ieroči un rotaslietas bija pirmās senlietu kategorijas, kas saistīja senatnes pētnieku
uzmanību jau 18. gs. otrajā pusē. Vietējo senatnes pētnieku – amatieru rakstiem
(piemēram, laikrakstā “Rigische Anzeigen” publicētajiem) ir tikai ļoti vispārīgas
informācijas nozīme. Dziļāka interese par Latvijā atrastajiem ieročiem un apbruņojumu
sākās 19. gs. 30.–40. gados līdz ar pirmajiem arheoloģiskajiem pētījumiem 1837. gada
pavasara plūdu atsegtajā Aizkraukles kapulaukā. 1838.–1839. gadā izrakumus šeit veica
Tērbatas Universitātes vēstures profesors F. Krūze pēc Krievijas Zinātņu akadēmijas
priekšlikuma cara uzdevumā.
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1842. gadā F. Krūze izdeva plašu ilustrētu grāmatu.18 Bez Aizkraukles
atradumiem F. Krūze apskatīja vairākus arheoloģiskos pieminekļus citās Latvijas
vietās, tādēļ viņa publikācijā iekļuva arī daži Raunā, Krimuldā un citur iegūtie ieroči.
F. Krūze Aizkrauklē atklātos lībiešu un latgaļu apbedījumus piedēvē varjagiem–
rusiem, respektīvi, vikingiem. Viņa darbs kalpo par ilustrāciju tolaik vispāratzītiem
uzskatiem par vikingiem kā kultūras nesējiem Krievzemē un arī Baltijā. Tādēļ
F. Krūze pat nepieļauj domu, ka Aizkraukles senkapi varētu būt piederējuši lībiešiem vai
latgaļiem, bet ieroču formās mēģina saskatīt līdzību ar vikingu senlietām. Tomēr jau
šeit ieroču aprakstos ir sastopami spriedumi par to, kādam nolūkam – tuv-cīņai vai
tālcīņai, ciršanai vai duršanai – ierocis lietots.19 Tāds ieroča apraksts un tulkojums
sastopams, piemēram, par īso, plato vienasmens zobenu jeb kaujas nazi (scramasax).20
F. Krūze sniedz arī vīriešu tērpa un apbruņojuma rekonstrukcijas (1. att.).
Izrakumu nepilnīgo metožu dēļ un tādēļ, ka izmantotas galvenokārt savrupatrastas
senlietas, rekonstrukcijā jaucas dažādu laikmetu vīriešu un sieviešu kapu piedevas:
vīrietim, kurš apjozis 10. gs. un 11. gs. sākumam raksturīgu jostu, rokas rotātas ar
sieviešu spirālaprocēm, kājās – starp ceļgaliem un lieliem – ir 7.–9. gs. sievietēm
raksturīgas manšetaproces, galvā no grīstes vainaga veidota bruņucepure, pie
sāniem – patvaļīgi pēc svešiem paraugiem rekonstruēts bultu maks. Iedomātajam 9.
gs. varjagu karotājam šķēpi ar atkarpēm (līdzīgā veidā kā metamie šķēpi senajiem
romiešiem) novietoti ietverē uz karavīra muguras. Taču, neraugoties uz šīm kļūmēm,
jāatzīst F. Krūzes nopelni: viņš publicējis mūsu zemē atrastos ieročus un ir tiem meklējis
analoģijas. Ņemot vērā tuvāko teritoriju vājo arheoloģisko izpēti 19. gs. pirmajā pusē,
saprotama pievēršanās visai tālām paralēlēm.
Mūsdienu atzinumiem tuvāks ir gleznotāja un mākslas vēsturnieka J. Bēra
1850. gadā iznākušais darbs “Die Gräber der Liven”.21 Pretsvarā F. Krūzes uzskatiem par
Aizkraukles kapulauka etnisko piederību J. Bērs piedēvē šos un Siguldas atradumus
lībiešiem. Grāmatā sniegti diezgan rūpīgi ieroču apraksti un attēli. J. Bērs izmantojis arī
salīdzināmo materiālu un mēģinājis ieročiem rast paralēles pat latviešu etnogrāfiskajā
materiālā.22 J. Bērs pārņem vairākas kļūdainas F. Krūzes rekonstrukcijas (2. att.), kritiski
tās nevērtēdams (cirvis ar šķēpu kāta galā, Aizkraukles “bruņucepure”). Pēdējā, kā to
turpmāk redzēsim, atstājusi dziļu iespaidu mūsu mākslinieku darbos (3., 4. att.).
F. Krūze un J. Bērs jāuzskata par Latvijas seno ieroču zinātniskās pētniecības
aizsācējiem. Plaši vispārinājumi par apbruņojumu tolaik nebija iespējami. Vispirms
bija jāapraksta atsevišķi ieroči, jāuzkrāj arheoloģiskais materiāls, tikai tad varēja to
klasificēt un izdarīt secinājumus.
19. gs. otrajā pusē Baltijas arheoloģijā pārsvarā bija apoloģētiskais, F. Krūzes
aizsāktais virziens, kas bagātākos, greznākos ieročus un apbruņojuma piederumus
saistīja ar ģermāņu pasauli. Šie pētnieki noliedza to, ka vietējās tautas spējušas pašas
apstrādāt metālus un tātad arī izgatavot ieročus. Pēc šī uzskata vietējie iedzīvotāji, zvēru
ādās tērpti un ar rungu rokā, turējušies pretī vācu kultūras nesēju misijai. Lai gan tāds
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1. att. Karavīra rekonstrukcija, ko 1839. gadā
devis Tērbatas Universitātes profesors Frīdrihs
Krūze pēc Aizkraukles kapulaukā savāktām,
kā arī 1838.–1839. gadā izraktām senlietām
(Kruse 1842, Taf. 78)
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2. att. F. Krūzes publicētā tabula, kurā attēloti mācītāja
Neienkirhena Aizkrauklē savāktie ieroči ar fantastisku
sakarības meklējumu starp cirvi un šķēpu (Kruse 1842,
Taf. 7)

primitīvs priekšstats par mūsu senču karamākslu bija pretrunā ar rakstītās vēstures
avotiem, kas bija pazīstami un publicēti no 18. gs. vidus (Indriķa hronika),23 šā uzskata
dzīvotspēju nosacīja Baltijas vācu muižniecības un reakcionārās pilsonības intereses.
Sīkākās publikācijās, kas iznāca 19. gs. 40.–80. gados,24 sastopam ieroču aprakstus,
taču trūkst kaut cik nozīmīgu vēsturisku secinājumu. Reti kādā publikācijā var izšķirt
kapu inventārus. Publikācijās attēlu nav vai to skaits ir tik niecīgs, ka autors bieži
vien senlietu attēlu vietā parāda līdzību ar F. Krūzes un J. Bēra, vēlāk – J. Aspelīna
katalogā publicētajām. Mūsdienās šiem darbiem galvenokārt ir nozīme kā 19. gs. iegūtā
arheoloģiskā materiāla publicējumiem, no kuriem laba daļa (to skaitā ieroči) tagad
izkliedēta ārzemju muzejos vai gājusi bojā.
Galvenie arheoloģiskie materiāli par ieročiem atradās divu vācu senatnes
pētītāju biedrību un pie tiem nodibināto muzeju rīcībā – Kurzemes provinces muzejā
(1818) Jelgavā un Doma muzejā (1834) Rīgā. Mazākā skaitā ieročus ieguva pie Rīgas
Latviešu biedrības 1869. gadā nodibināta Zinību komisija. Abas vācu senatnes pētītāju
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3. att. Latvietis. Artura Baumaņa zīmējums,
19. gs. 90. gadi

4. att. Franča Baloža zīmēta latgaļu karavīra
rekonstrukcija pēc Ludzas Odukalna izrakumu
materiāliem (Баллод 1910, titullapa)

biedrības jau no 1850. gada25 un 1874. gada26 regulāri izdeva sēžu pārskatus par muzeja
arheoloģiskajiem jaunieguvumiem, to skaitā ieročiem, ar to atradumu apstākļu un
pašu senlietu aprakstiem. Sēžu protokolus izdevusi arī Igaunijas senatnes pētnieku
biedrība Tērbatā,27 kur nokļuva ievērojama daļa no pirmsrevolūcijas periodā Vidzemē
iegūtajiem ieročiem. Mūsdienās šie pārskati ir svarīgs avots, kas ļauj pārbaudīt un
precizēt ziņas par ieročiem vairākkārt pārkārtotajās kolekcijās.
Līdz pat 19. gs. 80. gadu beigām ieroču minētajās krātuvēs nebija daudz. Pēc
J. Dēringa ziņojuma par Kurzemes provinces muzeja arheoloģisko kolekciju 1867. gadā28 redzams, ka tajā ir 332 senlietas. Izmantojot J. Dēringa sniegto atradumu vietu
uzskaitījumu un to konfrontējot ar vēlāk izdoto 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresa
izstādes katalogu, iespējams gūt priekšstatu par Kurzemes provinces muzeja kolekcijā
1867. gadā glabājošamies dzelzs laikmeta ieročiem. Pārstāvēti bija šķēpi, zobeni, zobenu
makstu galu apkalumi, cirvji un pieši no 10 atradumu vietām. 19. gs. 70.–80. gados
klāt nāca atradumi no trīs vietām (to skaitā no Vecsaules Čapāniem). Šajās kolekcijās
dominē vidējā un agrā dzelzs laikmeta atradumi; vēlā dzelzs laikmeta ieroču tajās ir
nedaudz. Visiem tiem ir kapulaukos iegūtu savrupatradumu raksturs.
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Par Rīgas senatnes pētītāju biedrības muzeja ieroču kolekcijas stāvokli 1884. gadā var spriest pēc K. Borhaupta ziņojuma.29 Ieroči iegūti deviņās atradumu vietās.
Arheoloģijas attīstību Baltijā lielā mērā ietekmēja Eiropas arheoloģijas zinātnes
līmeņa celšanās, kas iezīmējās 19. gs. 80. gados ar J. Aspelina, I. Undseta, O. Monteliusa
darbu parādīšanos un jo sevišķi izpaudās atradumu hronoloģijas noteikšanā. Parādījās
arī daži vispārīgi pētījumi par ieročiem (V. Bēheima un A. Demmina rokasgrāmatas par
ieročiem)30 vai to kategorijām (V. Osborns – par cirvjiem), ko izmantoja arī senatnes
pētnieki Baltijā.
19. gs. 90. gados, sevišķi sakarā ar gatavošanos 10. Viskrievijas arheoloģijas
kongresam, Rīgas, Jelgavas, Maskavas un Pēterburgas muzeji papildinājās ar
ievērojamām ieroču kolekcijām, kas bija iegūtas sistemātiskos izrakumos Jaunsvirlaukas
Ciemaldes, Užavas, Piltenes Pasilciema, Matkules, Krimuldas, Ludzas Odukalna,
Kokneses Pastamuižas un Auliciema kapulaukā. Šajā laikā izdarot izrakumus, sāka
izšķirt kapu inventārus. Tādēļ K. Bojam pēc Jaunsvirlaukas Ciemaldes izrakumu
materiāliem bija iespējams parādīt jostas un kaujas naža nēsāšanas veidu.31 Tiesa,
arī K. Boja apbedījumu inventārā bija monētas (Ciemalde, Pasilciems), K. Bojam un
V. Sizovam32 bija iespējams noteiktāk runāt par ieroču datējumiem.
Savam laikam augstā zinātniskā līmenī ir izdota krievu arheologu J. Romanova
un V. Sizova 1890.–1892. gadā Ludzas Odukalnā izdarīto izrakumu publikācija, ko
sagatavoja ievērojamais krievu arheologs A. Spicins. Viņš apskata kapulaukā atrasto
ieroču raksturīgākās formas,33 ieroču un citu senlietu stāvokli apbedījumos, sniedzot
statistiku par ieroču sastopamību kapos un lomu apbedīšanas paražās. A. Spicins vērš
uzmanību arī uz atšķirībām, kādas ir starp apbedījumiem piedevu daudzuma ziņā.
Diemžēl šis darbs daudz no savas nozīmības pašreiz zaudējis nesaprātīgas kolekciju
komplektēšanas dēļ, kā rezultātā lielākā daļa ieroču ir ne vien nošķirta no rotaslietām
un pārējiem atradumiem, bet arī tādā mērā depasportizēta un sajaukta, ka gandrīz
pilnīgi zudusi cerība kaut cik droši identificēt kapu inventārus. Līdzīga aina ir ar
Piltenes Pasilciema kolekciju (šajos senkapos atrastas arī 12.–14. gs. monētas). Līdz
tam laikam, kamēr nav pieejamas V. Sizova un N. Brandenburga izrakumu laikā
izdarītās piezīmes, ne rotaslietas, ne monētas nebūs iespējams konfrontēt ar ieročiem
un izmantot ieroču hronoloģijas skaidrošanai.
19. gs. veikto pētījumu rezultātus – arī seno ieroču pētniecībā – apkopo
R. Hausmana sarakstītais ievads 1896. gadā rīkotā 10. Viskrievijas arheoloģijas
kongresa katalogam, kur dots īss pārskats par Baltijas aizvēsturi un apskatītas atsevišķu
cilšu grupām raksturīgās senlietas. Konfrontējot to ar A. Buhholca sastādīto senlietu
sarakstu, iegūstam diezgan labu ieskatu par visiem tajā laikā Krievijas impērijā
glabājošamies mūs interesējošiem ieroču atradumiem. Šī darba trūkums, no mūsdienu
sasniegumu viedokļa raugoties, ir pārāk vispārīgais apskata raksturs un nepilnīgais
senlietu apraksts. Šajā laikā iedibinās ieroču vāciskā terminoloģija, kas turpmāk citos
R. Hausmana, A. Buhholca un M. Eberta darbos pilnveidojās, sekojot Eiropas
arheoloģijas sasniegumiem.
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Pirmais speciālais pētījums par Baltijas ieročiem arheoloģijas nozarē pieder
M. Ebertam, kurš publicēja un aprakstīja dažus Latvijā un Igaunijā atrastos grezni
ornamentētos 11. gs. šķēpus un zobenus, secinādams, ka tie ir Skandināvijas imports.34
Baltijas ieroču un citu senlietu pētniecībā ar M. Eberta vārdu saistās tipoloģiskās
metodes zinātniska lietošana. Tomēr M. Eberta un citu Baltijas vācu arheologu darbos
maz uzmanības izpelnās visbiežāk sastopamie, ikdienišķie ieroču atradumi – “masveida
materiāls”. Tajā pašā laikā daži Baltijā atrastie skandināviskas cilmes zobenu makstu
gala apkalumi ir saistījuši T. Arnes uzmanību.35
Latvijas Republikas periods (1918–1940). Interese par seno apbruņojumu
pieauga Latvijas Republikas laikā. To pirmām kārtām noteica pie varas nākušās latviešu
pilsonības un demokrātisko slāņu centieni ar bruņoto spēku palīdzību nostiprināt
savu valsti.
Pēc daudzu gadsimtu pārtraukuma latviešiem atkal pašiem bija iespēja lemt
savus likumus, ar ieročiem rokās sargāt savu zemi un valsti. Pieauga interese par
senvēsturi. Gan Latvijas valstij, gan tās kareivjiem aizsākums tika meklēts senatnē.
Šī interese jau bija augusi 1. pasaules kara strēlnieku pulkos: strēlnieki lasīja
1915. gadā izdoto J. Krieviņa-Lietgalieša grāmatiņu “Zemgaliešu simtgadu cīņas
par patstāvību”, un strēlnieku nozīmes rotāja stilizēts senlaiku zobens – it kā aicinot
pabeigt senās cīņas. Cieņu pret Latvijas militāro pagātni rāda ne tikai šķēpi, zobeni,
vairogi un bruņucepures, kas sastopami nozīmēs, emblēmās un karogos. Šo interesi
sekmēja Kara muzejs, ko 1916.–1917. gadā vadīja K. Straubergs, 1921.–1923. gadā –
E. Brastiņš.
20. gs. 20. gados un 30. gadu sākumā (sevišķi tikmēr, kamēr šiem jautājumiem
nopietni nebija paspējuši pievērsties arheologi) jautājumus par latviešu un lībiešu
vēlā dzelzs laikmeta apbruņojumu risināja Latvijas vēsturnieki, mākslas vēsturnieki,
mākslinieki un žurnālisti – J. Juškēvičs, P. Bērziņš, E. Paegle un E. Brastiņš. Minētie
autori izmantoja rakstītos vēstures avotus, taču maz pārzināja arheoloģiskos
datus un trūkstošās ziņas aizstāja ar dažādām analoģijām un brīvu fantāziju.
Raksturīgi šajā sakarā ir 1925.–1926. gadā žurnālā “Aizsargs” publicētie J. Juškēviča
raksti.36 E. Paegle tagadnes un senatnes problēmas risināja apcerējumā “Seno latviešu
aizsargs – karavīrs”.37
Latviskās reliģijas (dievturības) dibinātājs un dižvadonis E. Brastiņš ieročos
meklēja latviskās īpatnības. Viņš ierosināja Latvijas armijā lietot zobenus, kas darināti
pēc latgaļu, sēļu un zemgaļu zemēs sastopamo īso, plato vienasmens zobenu parauga.38
Nevaram noliegt E. Brastiņa nopelnus senās Latvijas fortifikācijas pētniecībā, viņa
vadībā uzmēroti, aprakstīti un publicēti visi tajā laikā zināmie Latvijas pilskalni.39
Tik fundamentālu izdevumu 20.–30. gados neredzam nevienā kaimiņu zemē. Atšķirībā no pārējiem J. Juškēviča rakstiem zināma nozīme ir tikai tiem, kas pēc hroniku
datiem analizē atsevišķu kauju norisi un spriež par vietējo tautību kaujas taktiku.40
Nopietnākas ir A. Švābes41 un P. Šmita42 folkloras studijas un militāro vēsturnieku
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P. Bērziņa43 un A. Kalēja44 20. gados un 30. gadu sākumā publicētie raksti. Šie autori
mūs interesējošai tēmai pievērsušies, izmantojot galvenokārt kādu atsevišķu vēstures
avotu grupu. A. Švābe un P. Šmits analizēja datus par seno apbruņojumu folkloras –
galvenokārt tautasdziesmu spogulī. A. Kalējs rakstīja par seno latviešu karamākslu
un taktiku pēc rakstīto avotu ziņām. Pētot šo jautājumu, dažus arheoloģijas dotumus
izmantoja P. Bērziņš.
No vēsturniekiem 30. gados senās Latvijas iedzīvotāju apbruņojumu un
karamākslu popularizēja V. Lamsters.45 Viņš rakstīja arī par kuršu bruņām un
bruņucepurēm.46 V. Lamstera konsultanti bija F. Balodis un E. Šturms. Plaši pazīstamas
ir viņa gatavotās karavīra rekonstrukcijas, kas publicētas galvenokārt populāros
izdevumos.
No arheologiem, kas savos darbos skāruši jautājumu par Latvijas iedzīvotāju
apbruņojumu, vispirms jāmin latviešu nacionālās arheoloģijas dibinātājs F. Balodis.
Autoru kolektīva sarakstītajā “Latvijas archaioloģijā” F. Balodis izstrādāja nodaļu par
vēlo dzelzs laikmetu,47 dodot arī īsu pārskatu par latviešu ieročiem 9.–12. gadsimtā.
Vēlākie F. Baloža darbi par apbruņojumu papildina atzinumus, kas izteikti minētajā
darbā.48 Novatoriskas ir F. Baloža hipotēzes par dažām vidējā un vēlā dzelzs laikmeta
senkapos konstatētām rituālām izdarībām un to sakaru ar tautas ticējumiem.
Liels ieguldījums agrā dzelzs laikmeta ieroču pētniecībā, dažādu formu izcelsmes
skaidrošanā ir H. Mooras ievērojamais darbs par Latvijas agrā dzelzs laikmeta
problēmām.49 H. Mooras darbu pieminam tādēļ, ka vēlā dzelzs laikmeta ieroču, sevišķi
cirvju un šķēpu, tipoloģijas problēmas nav izprotamas bez salīdzinājuma ar iepriekšējos
periodos sastopamajiem, tādēļ arī šajā darbā vairākkārt īsumā pakavēsimies pie ieroču
formu izcelsmes un attīstības kopš mūsu ēras sākuma.
Šķiet, ka nav nejaušības, ka senajiem ieročiem speciāli pievērsies V. Ģinters
(5. att.). Viņš bija Latvijas Atbrīvošanās cīņu dalībnieks (no Studentu rotas), Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieris un, tāpat kā F. Jēkabsonam un E. Šturmam, viņa skolotājs
Karalauču Universitātē bija M. Eberts, kuram tuva bija ieroču tēma.
V. Ģintera galvenais darbs šajā jomā nav saistīts ar Latvijas problemātiku.50
V. Ģinters rakstīja arī par kuršu un zemgaļu vairogiem51 un deva senā karavīra
rekonstrukcijas52 (6. att.). Pēckara gados, strādādams Zviedrijā, viņš nedaudz rakstīja
arī par ieročiem – par ornamentēto Pasilciema āvas cirvi un zobeniem.
Kuršu zobenus aplūkojuši E. Šturms53 un H. Riekstiņš.54 E. Šturms galvenokārt
pievērsās zobenu roktura ornamentikas analīzei. Diemžēl nav izmantoti Maskavas
un Ļeņingradas muzejos glabājošies zobeni, ja neskaita pāris no Piltenes Pasilciemā
atrastiem, kas pazīstami pēc V. Sizova publikācijas. H. Riekstiņš vērsa uzmanību uz
dažiem Vilkumuižas kolekcijā nejauši atklātiem ierakstu zobeniem (metalogrāfiskos
pētījumus, kas ļautu atklāt damascētos ierakstus, tolaik vēl neizdarīja).
Pētījumu par dzelzs laikmeta cirvjiem Baltijā bija iecerējis F. Jākobsons,
taču autora pāragrās nāves dēļ darbs palika nepabeigts. Kā tas redzams pēc viņa
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5. att. Pieminekļu valdes darbinieki. No kreisās: Edvards Šturms, Hugo Riekstiņš (otrajā rindā) un
Valdemārs Ģinters ar kolēģēm (fotogrāfijā glabājas LNVM A)

savāktajiem materiāliem, kas glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas
departamentā, F. Jākobsona intereses saistījās galvenokārt ar agrā un vidējā dzelzs
laikmeta problēmām.
Vērtējot Latvijas Republikas perioda pētījumus par ieročiem kopumā, jāatzīst,
ka salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu uzkrājās jauni materiāli, kas deva iespēju
saskatīt dažas ieroču formu attīstības pamatlīnijas (F. Baloža darbi), tomēr par 10.–
13. gs. apbruņojumu nav darbu, kur būtu dota kādas apbruņojuma kategorijas
detalizēta analīze, kā arī sistemātiski vispārinājumi par apbruņojumu kopumā. F.
Balodi var pieskaitīt pie romantiskās skolas pārstāvjiem arheoloģijā, kurš senās Latvijas
karavīru savos darbos tēlo kā mākslinieks un ar lielu iztēles spēku.
Latvijā atrasto ieroču bagātās kolekcijas jau 20. un 30. gados piesaistīja citzemju
pētniekus. Ziņas par Latvijā no Skandināvijas importētiem ieročiem, galvenokārt
zobeniem un šķēpiem, apkopotas B. Nermana darbā.55 Plaši pazīstams ir 1939. gadā
pirmo reizi, bet 1956. gadā otrreiz papildinātā izdevumā iznākušais P. Paulsena pētījums
par Ziemeļeiropas un Austrumeiropas cirvjiem,56 kur aplūkoti arī Latvijā atrastie cirvji,
sevišķi greznie importa eksemplāri. Šajā darbā uzmanība koncentrēta uz grezni rotāto
cirvju tipoloģisko un stilistisko aplūkojumu. P. Paulsens, tāpat kā B. Nermans, savos
pētījumos ir ne vien ideālists, bet arī kaislīgs normaņu teorijas piekritējs. Vairāki viņu
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6. att. Latgaļu jaunava un karavīrs 12. gadsimtā.
V. Ģintera rekonstrukcija. O. Freibergas akvarelis
(Dzērvītis, Ģinters 1936, priekšvāks)

secinājumi nav pārliecinoši. Piemēram, P. Paulsens visas cirvju formas cenšas atvasināt
no trīs Skandināvijā sastopamiem pamattipiem. Viņu maz interesē cirvis kā darbarīks
un ierocis. P. Paulsens savu monogrāfiju veltīja cirvja lomai ģermāņu reliģiskajā kultā.
Padomju un vācu okupācijas periods (1940–1991). Pēckara gados, sevišķi no
1947.–1948. gada, izvēršoties arheoloģiskajiem pētījumiem mūsu republikas teritorijā,
iegūti daudzi kompleksi (tiklab kapulaukos, kā dzīvesvietās), kas satur ieročus un
apbruņojuma piederumus. Lai gan 40. gadi un 50. gadu sākumā vēl neparādās šī
materiāla plašākas publikācijas, taču pēckara gadi iezīmējas ar ievērojamām pārmaiņām
mūs interesējošā materiāla interpretācijā. Akcents tiek likts uz saimniecisko un sociālo
vēsturi. Vislielākie nopelni agrā feodālisma problēmu risināšanā ir H. Mooram57 un
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E. Šnorei. Grāmatā “Pirmatnējās kopienas iekārta un agrā feodālisma sabiedrība
Latvijas PSR teritorijā” pirmoreiz Latvijas historiogrāfijā ieroči un apbruņojums
aplūkoti kopsakarā ar sabiedriski ekonomiskām izmaiņām un šķiriskās noslāņošanās
procesu.
Nozīmīgas ir E. Šnores sarakstītās nodaļas Pildas Ņukšu kapulauka materiālu
publikācijā, it sevišķi III nodaļa (“Орудия труда. Оружие”); II nodaļa (“Хронология
могильника”); V nodaļa (“Социальное расслоение в отражении погребальных
инвентарей”).58
Ieroči kā sociālās piederības atribūts labi parādīts arī E. Šnores monogrāfijā par
Asotes pilskalnu,59 sevišķi rakstā par Asotes piešiem.60
Ieroču analīzi padziļina arī A. Anteina pētījumi, kas senos ieročus ļauj aplūkot
no struktūras, īpašību un izgatavošanas tehnoloģijas viedokļa. A. Anteina darbus mēs
pieminējām, jau runājot par ieroču pētniecības avotu bāzi. Diemžēl pēc 1960. gada
ieroču masveida produkcija vairs nav analizēta. Autora uzmanības centrā bija rakstainā
damascētā tērauda šķēpu gali un zobenu asmeņi. Dažas kļūmes ieroču klasifikācijā
un paleogrāfijā, uz ko norādījuši recenzenti,61 nemazina A. Anteina pētījumu nozīmi.
Latvijas damascētā tērauda ieročus A. Anteins ir centies rādīt uz plašā Baltijas jūras
baseina zemju fona.
Pilnīgāko apcerējumu par ieroču importu lībiešu un latgaļu zemēs sniedza
Ē. Mugurēvičs savā monogrāfijā.62
1960. gadā rakstu par vairogu atradumiem Latvijas teritorijā publicēja V. Urtāns.63
Atsevišķu pētījumu V. Urtāns veltīja Tīras purva depozītam, sīkāk pievēršoties Tīras
purva vairogiem.64 Salīdzinājumā ar V. Ģintera 1937. gadā publicēto rakstu V. Urtāna
darbos ir daudz jaunu atzinumu. E. Tenisons grāmatā par Gaujas lībiešiem deva
diezgan plašu apkopojumu par Gaujas baseina lībiešu apbruņojumu – galvenokārt
pēc arheoloģiskās literatūras dotumiem.65 A. Zariņa, analizēdama latgaļu un lībiešu
apģērbu, aplūkoja arī vīriešu jostas un to darināšanas veidu.66 Sevišķi nozīmīgi ir viņas
apģērba pētījumi, bez kuriem nav domājamas ticamas karavīra tērpa, bruņojuma un
uzkabes rekonstrukcijas. Unikālos zobenus un citus ieročus no Krimuldas Liepeņu
uzkalniņu kapulauka pazīstam pēc J. Graudoņa un E. Tenisona publikācijām.67
Detalizēti ieročus, jātnieka piederumus un zirglietas aplūkoja Ē. Mugurēvičs, rakstot
par Oliņkalna un Lokstenes pilskalnu un Pļaviņu Radžu kapulauku atradumiem.68
Nozīmīgi ir Laukskolā un Vējstūros (A. Zariņa), Vampeniešos I un II un
Bēteļos (E. Šnore), Lipšos (J. Daiga), Ikšķiles Rumuļos (J. Graudonis), Priekuļu
Kampos–Ģūģeros (Z. Apala), Koknesē (I. Žeiere), Kapiņu Kristapēnos (I. Briede),
Jaunsaules Siliņos (V. Caune), Bauskas Čunkānos–Dreņģeros (V. Bebre un M. Atgāzis),
Dobeles Bāļās–Šķērstaiņos (M. Atgāzis), Lībagu Sārajos (J. Asaris) un Pūres Zviedros
(Ē. Mugurēvičs). Āraišu ezerpilī atrasti šķēpu un cirvju kāti,69 kas labi parāda
iekātošanas veidu; Lejasdopelēs – vairogu atliekas;70 Durbes Dīros – bruņucepure.71
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Lai gan 1974. gadā iznākušajā darbā “Latvijas PSR arheoloģija” vidējā un vēlā
dzelzs laikmeta ieročiem veltītas kopumā tikai 10 lappuses (ap divām autorloksnēm
teksta), tas ir līdz šim plašākais Latvijas arheoloģiskā materiāla vispārinājums tiklab
par 5.–9. gs., kā arī par 10.–13. gs. ieročiem.
20. gs. 60. un 70. gados bez jau minētajiem ieroču metalogrāfiskajiem pētījumiem,
importa ieroču studijām, pētījumiem par uzkabi (pieši, jostas) parādījās darbi arī ieroču
tipoloģijas, hronoloģijas un funkcionālās analīzes jomā (par cirvjiem, šķēpiem72).
Latvijā atrasto zobenu, šķēpu un cirvju pētījumi šajā virzienā ir turpinājušies.73
Tieši šādā griezumā – īsi aplūkot Latvijas 10.–13. gs. iedzīvotāju dažādās
apbruņojuma kategorijas un uz šī pamata vērtēt apbruņojumu militārā un sabiedriski
ekonomiskā aspektā – ir monogrāfijas galvenais mērķis.
Agrākie pētnieki mūsu zemē un ārzemēs nav devuši ieroču vai kāda to veida
tipoloģisku dalījumu, ko pilnībā varētu ņemt par pamatu Latvijā atrasto ieroču
klasifikācijā. Par zobeniem literatūras ir daudz, to vidū ir vispāratzītie J. Petersena,74
E. Okšota,75 A. Brūnas-Hofmeieres,76 A. Kirpičņikova77 u.c. darbi, tomēr neviena
no šīm klasifikācijām pilnībā neatbilst Latvijas materiāliem vai hronoloģiski pilnībā neietver tos. Tādēļ šķēpiem, cirvjiem un kaujas nažiem tipi apzīmēti pēc pašu
radītas sistēmas vai nu ar latīņu alfabēta lielajiem burtiem, vai arābu cipariem, bet
varianti – ar atbilstošu indeksu apakšā (piemēram, tips A, varianti A1, A2 utt.) vai
indeksu augšā (tips 1a,1b utt.). Pazīstamākajām formām mēs norādām atbilstību
J. Petersena, A. Kirpičņikova u.c. ieviestajiem tipiem vai lietojam pārsvarā tos.
*
Tuvcīņas ieročiem visā Ziemeļeiropas mežu joslā agrā feodālisma laikā bija
noteicošā loma kaujā. Aplūkojot tuvcīņas ieročus Latvijā 10.–13. gs., pētot, kā tie
mainījušies laika gaitā un kāda tiem bijusi nozīme, radās vēlēšanās tos grupēt pēc
funkcionālas nozīmes. Latvijā atrastos tuvcīņas ieročus varam iedalīt duramos,
cērtamos un sitamos ieročos. Tomēr daži ieroči vai to tipi (piemēram, zobens) pieder
kā cērtamiem, tā duramiem ieročiem, bet šķēps ir arī tālcīņas metamais ierocis. Tādēļ
lietderīgāk ir aplūkot katru ieroču veidu atsevišķi.
Katra ieroča veida apskatā autors ir centies aplūkot šādus jautājumus, pēc iespējas
ievērojot secību: 1) jēdziens, avoti un literatūra; 2) tipi, hronoloģija un izplatība;
3) lietošana. Formas un funkcionālo izmaiņu sakars. Loma: a) kaujā; b) apbedīšanas
paražās un kultā.
10.–13. gs. ieročus ne vienmēr iespējams uzreiz hronoloģiski klasificēt un parādīt
to attīstību, ja norobežojamies no līdzīgiem, tipoloģiski šķietami tuviem atradumiem
iepriekšējā un sekojošā periodā. Tādēļ vairākos gadījumos nepieciešamas hronoloģiskas
atkāpes, kuru nolūks ir palīdzēt atklāt formu attīstības dinamiku.
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Atsauces un skaidrojumi
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43

Hausmann 1902, 125–145.
Indriķa hronika 1993; Генрих Латвийский 1938; Indriķa hronika 1936.
Livländische Reimchronik 1876; Atskaņu hronika 1936.
Зутис 1949, 6–22.
Švābe 1932; Švābe 1922.
LVA 1937.
Turpat, 10. dok.; Klaustiņš 1914, 51–56.
Šmits 1931b, 163–173; Šmits 1931a, 5–16; Švābe 1956, 373–378; Straubergs 1954, VII–XX; Švābe 1931,
505; Švābe 1938, 9–44.
LTD 1984, 7–257.
Rozenbergs 1958a, 49–59; Rozenbergs 1958b, 33–45. Sk. arī P. Šmita un A. Švābes rakstus, kas norādīti
literatūras apskatā.
Straubergs 1939.
Колчин 1953; Колчин 1959, 7–120.
Anteins 1959, 207–217.
Антейн 1973; Anteins 1976.
Берга 1988, 1–101; Берга 1976, 83–112; Берга 1977, 86, 99; Berga 1978, 119–128; Pelda 1978, 129–137.
Дрбоглав 1984.
Šis periods zinātniskā literatūrā dažkārt dēvēts par baltvācu periodu. Šajā darbā lietosim T. Zeida
ieteikto – Baltijas vāciešu periods.
Kruse 1842.
Kruse 1842, Beilage C, 21.
Turpat.
Bähr 1850.
Turpat, 13, 14.
Gruber 1740.
Plater 1848.
Sb. Kurl.
Sb. Rig.
Sb. GEG.
Döring 1867, 31–41.
Bornhaupt 1884, 67, 68.
Demmin 1891; Boeheim 1890.
Воу 1896.
Сизов 1896.
Спицын 1893, 45, 46.
Ebert 1914, 117–146.
Arne 1913.
Juškēvičs 1925f, 75–77; Juškēvičs 1925e, 138–140; Juškēvičs 1925b, 244, 245; Juškēvičs 1925c, 267–269;
Juškēvičs 1925a, 173–175.
Paegle 1934, 589, 590, 835–837.
Brastiņš 1931, 89.
Brastiņš 1923; Brastiņš 1926; Brastiņš 1928; Brastiņš 1930.
Juškēvičs 1926a, 165–168; Juškēvičs 1926c, 263–268; Juškēvičs 1925g, 207, 208; Juškēvičs 1926b,
140–143; Juškēvičs 1925d, 366–369.
Švābe 1923, 18–45.
Šmidts 1918; Šmits 1923a, 123–134; Šmits 1923b, 26–29.
Bērziņš 1926, 21–74.
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Kalējs 1932, 126–146.
Lamsters 1939, 15–17, 94–97.
Lamsters 1935, 83–94.
Balodis 1926, 70–125.
Balodis 1932–1933, 15704–15709; Balodis 1930, 76–122; Balodis 1938, 206–208.
Moora 1938.
Ginters 1928.
Ģinters 1937a, 92–95.
Dzērvītis, Ģinters 1936.
Šturms 1936, 111; sk. arī: Šturms 1936b, 72–86.
Riekstiņš 1936, 71–81.
Nerman 1929, 63–133.
Paulsen 1956.
Moora 1952.
Нукшинский могильник 1957, 26–30, 40–46; Моора 1953.
Шноре 1961, 130–132.
Шноре 1962, 577–585.
Селиранд 1974, 200–203; Glosek 1975, 632–636; Glosek, Kajzer 1977, 419–421.
Мугуревич 1965, 42–45.
Уртан 1961, 216–224.
Urtāns 1962b, 83–94.
Tõnisson 1974, 97–117.
Zariņa 1970, 156–161; Zariņa 1988.
Граудонис, Тыниссон 1963, 241–252; Тыниссон, Граудонис 1961, 37–54.
Mugurēvičs 1977, 36, 37, 80–82, 110–111.
Apals 1968, 46; Apals 1971, I tab. (293), 88–91.
Šnore 1961, 9.
Stepiņš 1967, 23–28.
Atgāzis 1964, 105–125; Atgāzis 1974, 154–173.
Kazakevičius 1996; Asaris 1994, 21–28; Atgāzis 1994, 29–40; Atgāzis 1997, 53–63.
Petersen 1919.
Oakeshot 1960; Oakeshot 1964.
Вruhn-Hоffmeуer 1954.
Кирпичников 1966a.
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2. nodаļа
ŠĶĒPI

1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
Jaunākajā ārzemju literatūrā par ieročiem šķēpu pieskaita garkāta ieročiem (vācu
val. Stangenwaffen), iekļaujot to vienā pamatgrupā ar helebardi, garkāta vāli un kaujas
spriguli.1 Šķēpa arhaiskākā forma ir asināts miets (kārts). Agrā feodālisma laikā šķēps
ir rīks ar garu kātu, kura galā kā kāta turpinājums iestiprināts dzelzs smailis (šķēpa
gals). Šķēps kalpo par duramo ieroci tuvcīņā un metamo ieroci tālcīņā.
Latviešu oriģinālajā un tulkotajā daiļliteratūrā un dažkārt vēstures pētījumos
termins “šķēps” tiek nepareizi lietots, visbiežāk – zobena nozīmē. Tāda paviršība
sastopama pat zinātniskos rakstos.
Vārda šķēps izcelsme latviešu valodā ir neskaidra. Uzskata, ka tas ir jauns
darinājums, patapināts no serbu štâp.2 Par labu tam runā ļoti retā šī vārda pārstāvētība
tautasdziesmās.3 Iespējams, ka šķēpa senākais nosaukums nav saglabājies sakarā ar
attiecīgi ātrāku (salīdzinājumā ar zobenu) šī ieroča nozīmes zudumu apbruņojumā.4
Jēdzieniski šķēps ievērojamā mērā sedzas ar vārda karogs nozīmi, kas tautasdziesmās
bieži daudzināts5 un uzskatāms par īpašu šķēpa veidu.
Latviešu arheoloģiskajā literatūrā šķēpa smailes metāliskās daļas apzīmēšanai
visbiežāk lietoti termini “šķēpa smailis” un “šķēpa gals”, retāk – “šķēpa uzgalis”.
Pirmo terminu sastopam F. Baloža,6 R. Šnores,7 V. Ģintera8 un A. Anteina9 darbos,
turpretim E. Šnore,10 H. Moora,11 E. Šturms12 u.c. arheologi lietojuši galvenokārt
“šķēра gals”. Autoram šķiet, ka pirmais termins pareizāk izsaka šķēpa “darba daļas”
būtību, precīzi atbilstot arī vācu terminam “Lanzenspitze”, bet apzīmējums “šķēpa
gals” ir pārāk vispārīgs. Rēķinoties ar latviešu arheoloģijā ieviesušos tradīciju un
apstiprinātiem terminiem,13 disertācijā lietots termins “šķēpa gals”. Autora ieskats ir, ka
visos gadījumos, kad nevar rasties pārpratumi, varētu lietot arī saīsināto formu “šķēps”,
kā to atsevišķos rakstos ērtības labad darījuši E. Šturms,14 E. Šnore15 un V. Urtāns.16
Īsinātā forma ir vispāratzīta arī citu ieroču un darbarīku aprakstos, piemēram, “cirvis”,
“kaplis”, “izkapts” (“rauknis”, “nazis” u.c.).
Šķēpa kāta apakšējā uzgaļa (krievu val. вток) apzīmēšanai lietosim terminu
“kāta uzgalis”. Šķēpa aprakstā lietotie termini parādīti 7. attēlā.
Šķēpi no 10.–13. gs. ieročiem veido skaitliski lielāko grupu. Mūsu uzskaitē ir
1509 eksemplāri, no kuriem vairāk nekā 90% devuši senkapi. Šķēpu trūkums 10.–
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37
7. att. Dzelzs iedzītņa šķēpa
ar atkarpēm (angons)
aprakstā lietotie termini.
Shēma

13. gs. vīriešu kapos ir reta parādība, kas novērojama atsevišķos kapulaukos kādā
periodā (piemēram, Pildas Ņukšās 10. gs. kapos). Dzīvesvietās biežāk atrod nozaudētus
iedzītņa šķēpu galus.
Indriķa hronikā Baltijas tautām, vāciešiem un krieviem šķēps minēts 30 reizes,
to apzīmējot parasti ar terminu lancea, Vecākajā Atskaņu hronikā – 12 reizes, lietojot
apzīmējumu sper. Šie dati ļauj spriest par šķēpa lietošanas paņēmieniem 13. gs. cīņās
un parāda dažus ar šķēpu saistītus ticējumus.
Šķēps ir bieži sastopams atradums arī Latvijā (2. tab.), tādēļ salīdzinājumā ar
citiem ieročiem tas pētnieku uzmanību pievērsis mazāk, bet plašāku vispārinošu
darbu rašanos par šķēpiem apgrūtina to lielais skaits, dažādība un vājā saglabāšanās.
Latvijā 10.–13. gs. sastopamās šķēpu galu formas īsi raksturotas darbā “Latvijas PSR
arheoloģija”.17 Detalizētāks pētījums veikts par atsevišķu šķēpu veidu – iedzītņa šķēpa
galiem ar atkarpēm.18
Latvijā atrastos šķēpus svarīgi salīdzināt ar atradumiem citur Eiropā, sevišķi
Baltijas jūras baseina zemēs. J. Petersens savā darbā par zobeniem devis arī Norvēģijas
šķēpu tipoloģiju.19 Polijas šķēpus apskatījis A. Nadoļskis.20 Par Somijas šķēpiem spriežam
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pēc E. Kivikoska,21 Igaunijas – J. Seliranda,22 Lietuvas – R. Volkaites-Kulikauskienes23
darbiem. Lietuvas dzelzs laikmeta šķēpu galu formu izcelsmes jautājumi skaidroti
V. Kazakeviča darbā.24 Nozīmīgākais pētījums pieder A. Kirpičņikovam, kurš devis
9.–13. gs. senkrievu šķēpu tipoloģisku un funkcionālu analīzi.25 Baltijā atrasto šķēpu
galu izgatavošanas tehnoloģiju un damascētos šķēpu galus pētījis A. Anteins, 26
Lietuvas šķēpus – J. Stankus,27 Igaunijas damascētos šķēpus – J. Selirands.28 Interesants,
vispārinošs darbs par Ziemeļeiropas šķēpiem pieder dāņu pētniekam M. Illehaugem,29
jo tas balstās tikai uz seniem attēliem un rakstīto avotu ziņām.

2. Šķēpu tipi, izplatība, izcelšanās
un hronoloģija
Agrākie pētnieki mūsu zemē un ārzemēs nav devuši šķēpu tipoloģisku dalījumu,
ko varētu ņemt par pamatu Latvijā atrasto šķēpu klasifikācijai pilnībā. Tādēļ šķēpi
sagrupēti trīs pamatgrupās, kuru ietvaros tipi apzīmēti ar latīņu alfabēta lielajiem
burtiem, bet varianti – ar atbilstošu indeksu apakšā (piemēram, tips A, varianti A1, A2).
Pēc iekātojuma veida šķēpu galus var iedalīt divās lielās pamatgrupās: iedzītņa un
uzmavas šķēpu galos. Iedzītņa šķēpu galiem Latvijā ir gara priekšvēsture,30 kas attiecas
uz laikmetu līdz mūsu ēras sākumam. Otrreiz iedzītņa šķēpu gali Latvijā parādās pēkšņi
6. un 7. gs., taču sevišķi izplatīti ir vidējā dzelzs laikmeta otrajā posmā – 8.–9. gs.;
vēlā dzelzs laikmeta sākuma posmā šī forma it kā panīkst, tikai laikmeta beigās –
12.–13. gs. gūstot plašu izplatību, taču, kā to turpmāk redzēsim, citā kvalitātē.
Uzmavas šķēpi dzelzs laikmetā ir senākā31 un izplatītākā forma.
Latvijā atrastos iedzītņa šķēpus pēc lapas formas var iedalīt trīs pamatgrupās
(8. att.):
1) I grupa – ar atkarpēm;
2) II grupa – lapveida;
3) III grupa – rombveida.
I grupu – iedzītņa šķēpu galus ar atkarpēm šeit aplūkosim pavisam īsi, jo tie
pa daļai attiecas uz tālcīņas metamiem ieročiem. Taču tāds apskats šeit nepieciešams,
lai parādītu dzelzs iedzītņa šķēpu galu rašanos Latvijā.32
I grupas iedzītņa šķēpu galu Latvijā atrasti pavisam 156 eksemplāri no
64 atradumu vietām. I grupas iedzītņa šķēpu galu garums svārstās no 7 līdz 44 cm;
biežāk sastop 25–40 cm garus eksemplārus. Mūs interesējošā periodā dominē
samērā īsi (10–15 cm) eksemplāri. Šīs grupas šķēpus var iedalīt četros tipos – A, B, C,
D – ar variantiem.
Tips А – ar attiecīgi strupu, it kā pietūkušu lapas smailes daļu (9. att.). Iedzītnis
griezumā apaļš vai daudzskaldņots. Šādi šķēpi datējami ar 6. gs. un 7. gs. sākumu.
Vislabāk tie pārstāvēti Ābeļu Boķu kapulaukā.
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8. att. Dzelzs šķēpu divas pamatgrupas. Shēma. I – iedzītņa šķēpi:
1 – ar atkarpēm; 2 – lapveida; 3 – rombveida; II – uzmavas šķēpi:
1 – lapveida; 2 – rombveida

9. att. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm, A un B tips (6.–9. gs.): 1 – Ābeļu Boķi, 3. uzkalniņš,
24. kaps, LNVM, A 11777: 103; 2 – Ķentes pilskalns, D apmetne, 3.b izrakumu laukums, 2. kārta, LNVM,
VI 31: 1175; 3 – Ābeļu Boķi, 3. uzkalniņš, 19. kaps, LNVM, A 11777: 86; 4 – Vecpiebalga, LNVM,
RDM I 1208; 5 – Cesvaines Luces, 12. kaps, LNVM, A 11937: 36; 6 – Ābeļu Boķi, 3. uzkalniņš, 11. kaps,
LNVM, A 11777: 41; 7 – Pļaviņu Kalnieši, 25. kaps, LNVM, CVVM 64538: 132; 8 – Nautrēnu Smiltaine,
3. kaps, LNVM, A 8114: 9; 9 – Pļaviņu Kalnieši, 10. kaps, LNVM, CVVM 64520: 56
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Tips В – ar trīsstūrveida vai pēc formas tam tuvu lapu (9. att.). Iedzītnis griezumā
apaļš vai daudzskaldņots. Tips pārstāvēts galvenokārt Augšzemes un Aiviekstes baseina
kapulaukos (Ābeļu Boķi, Pļaviņu Kalnieši, Cesvaines Luces u.c.) 8. gs. un ap 800. gadu
datējamos kompleksos.
Tips С – ar īsu trīsstūrveida lapu (10. att.). Iedzītnis griezumā kvadrātveida
vai taisnstūrveida. Pavisam zināmi 12 šā tipa eksemplāri. Variantā C1 sastop iedzītņa

10. att. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm. C tips (9.–13. gs.): 1 – Višķu Maskavas ciems, 40. kaps,
LNVM, A 9987: 5; 2 – Pļaviņu Radzes, 15. kaps, LNVM, VI 85: 24; 3 – Mērdzenes Mediševas purvs,
savrupatradums, LNVM, A 9876; 4 – Skrudalienas Vitanišķi, savrupatradums, LNVM, A 25229: 5;
5 – Ikšķiles Kābeles, 33. kaps, LNVM, RDM I 2226d; 6 – Doles Vampenieši I, 112. kaps, LNVM,
VI 124: 1274

tordējumu. Varianti C2 un C3 ir bez tordējuma; tie atšķiras ar iedzītņa griezumu. С tipa
iedzītņa šķēpu gali atrasti ar 9.–13. gs. datējamos kompleksos. Variantā C1 sastopams
tordējums (Višķu Maskavas sādža, 40. kaps; Pļaviņu Radzes, 15. kaps). C1 varianta agro
formu pārstāv Maskavas sādžas 40. kapā atrastais šķēps, kas datējams ar 9. gadsimtu.
Šī šķēpa tipa varianta un visa tipa attīstības tālāko tendenci rāda Pļaviņu Radzēs ar
11. gs. datējamā kapā atrastais šķēps: šķēps kļūst īsāks un masīvāks. Paralēli pastāvējuši
varianti C2 un C3, ko sastop 11.–13. gs. atradumos (Ikšķiles Kābeles, 33. kaps; Doles
Vampenieši I, 112. kaps). Variants С3 pārstāvēts tikai ar vienu 11. gs. eksemplāru.
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11. att. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm. D tips (11.–13. gs.): 1 – Kokneses pilskalns, 9. laukums,
9. slānis, LNVM, VI 62: 5755; 2 – Raņķu Kapenieki, 17. kaps, LNVM, A 7436: 1; 3 – Piltenes Pasilciems,
savrupatradums, LNVM, RLB 126; 4 – Alsungas Kalniņi, 2. kaps, LNVM, A 11668: 67; 5 – Talsu
Vilkumuižas ezers, LNVM, A 10994: 1373; 6 – Talsu Vilkumuižas ezers, LNVM, A 8170: 97; 7 – Talsu
Vilkumuižas ezers, LNVM, A 8326: 117; 8 – Dignājas Strautmaļi, 10. kaps, LNVM, A 10204: 3; 9 – Krustpils
Asotes pilskalns, 1932. gada izrakumi, B laukums, 1. (16.) slānis, LNVM, VI 14: 164

Tips D no iepriekš aplūkotajiem atšķiras ar slaidu un tievu kakliņu, bez izteikta
paresninājuma, kāds raksturīgs tipiem A, B un C, un ar plakanīgu iedzītni (11. att.).
A, B un С tipa šķēpu svars sasniedz 230 g (tips B), bet D tipa šķēpi parasti ir divtik
vieglāki. Tips D ir izplatīts no 11. līdz 13. gs., taču raksturīgs tas ir 12.–13. gadsimtā.
Eksemplāri, ko var attiecināt uz 11. gs. vai 12. gs. sākumu, sastopami variantā D1
(Kokneses pilskalna 9. laukuma 9. slānis; Raņķu Kapenieku 17. kaps).
Tipos A, B un С var izsekot šķēpa galu ar iedzītni un atkarpēm attīstībai no 6.
līdz 13. gadsimtam. Tips D atšķiras no minētajiem tipoloģiski un izplatības ziņā. Mūsu
rīcībā nav precīzu datu par to, ka šis tips būtu attīstījies no tipa C.
Dažādu tipu šķēpu galu ar atkarpēm izplatība Latvijā parādīta 12. attēlā. Tipa
A un В izplatība kapu pieminekļos un šīs izplatības salīdzinājums ar dialektoloģijas
datiem rāda, ka minētais areāls sakrīt ar kāpjošās intonācijas izplatību, kas raksturīga
sēļu dialektam. Šis areāls aptver Augšzemi un Aiviekstes baseinu.
Tips D visbiežāk sastopams kuršu ugunskapos (Piltenes Pasilciems, Alsungas
Kalniņi, Medzes Strautiņi u.c.).
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12. att. Dzelzs iedzītņa šķēpu galu ar atkarpēm atradumu vietas Latvijā (skaitļi zem apzīmējumiem – atrasto
šķēpu skaits). I – kapulaukos; II – dzīvesvietās un citās atradumu vietās; III – šķēpu atradumu izplatības
salīdzinājums ar dialektoloģijas datiem (pēc M. Rudzītes): 1 – areāls, kas aptver sēliskās izloksnes (kāpjošā
intonācija); 2 – izloksnes ar sēliskām iezīmēm; 3 – izloksnes ar vairākām augšzemnieku iezīmēm

Tipam A tuvākās analoģijas sastop dienvidrietumu Somijā un dažos eksemplāros
Igaunijā. Somijas atradumi atšķiras ar detaļām, it īpaši ar to, ka iedzītņi ir ar kvadrātisku
vai kvadrātam tuvu griezumu.
Jautājums par šī tipa šķēpu ieviešanos Baltijā nav noskaidrots. Latvijā un Igaunijā
atrasti tikai atsevišķi uzmavas šķēpi, kas pēc formas tuvi klasiskajiem angoniem. Tomēr
šķiet, ka “Latvijas angonos” atspoguļojas šajā laikā Rietumeiropā iecienīto šķēpu vēla
atblāzma.
Analoģijas tipam D redzam kuršu kapulaukos Lietuvā un senprūšu kapulaukos
tagadējā Kaļiņingradas apgabalā. Daži eksemplāri atrasti arī Igaunijas salās. Kaujas
skatu attēlojums Bajē paklājā, ko datē ap 1100. gadu, liecina, ka šķēpus ar atkarpēm
12. gs. sākumā pazina arī vikingi. Normaņu jātnieki tos lietojuši kā metamo ieroci. Šo
šķēpu garums bija apmēram 1 1/4 karavīra auguma, t.i., ap 2,10 metriem. Turpretim
Anglijā līdzīgi šķēpi – arī 1 1/4 karavīra auguma, tikai ar šķēršiem pie lapas kātiņa –
periodā no 990. līdz 1025. gadam lietoti kā duršanai, tā mešanai.33
9.–13. gs. šis šķēpa veids zaudēja militāro nozīmi. Šajā laikā parādījās tips C, kas
bija izplatīts Vidzemē un Latgalē – plašāk nekā tips A un B.
Tipa D un citu speciāli metamo šķēpu parādīšanās saistāma ar tālcīņas ieroču
nozīmes pieaugumu un kājnieku aktivizēšanos 12.–13. gadsimtā.34 Šī tipa šķēpi lietoti,
domājams, arī medībās un zvejā.
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II grupa – iedzītņa šķēpu gali, ko raksturo lapveida lapa (asmens), hronoloģiski
seko I grupas šķēpu galiem ar atkarpēm (tips A). Arī I grupas tipu B lapveida šķēpu
gali ar iedzītni pastāv vienlaikus (ja nerunājam par vēlajām formām). II grupas šķēpu
galu garums svārstās no 22,8 līdz 49,0 centimetriem.35 Biežāk sastopami 25–40 cm
gari šķēpu gali.
Lapveida šķēpu gali pēc lapas formas ir samērā vienveidīgi. Tomēr tajos varam
izdalīt atšķirīgas formas, kas var būt par pamatu iedalījumam tipos un variantos:
1) tips A, ar strupu, plānu lapu;
2) tips В, ar slaidu lapu:
a) ar slaidu, plānu lapu (variants B1),
b) ar slaidu, lejasdaļā paplatinātu plānu lapu (variants В2);
3) tips С, ar strupu, biezu lapu un masīvu kātiņu.
Pirmajām divām lapas formām atbilst apaļīgs vai daudzskaldņots iedzītņa
griezums, iedzītņa galiņš dažkārt tordēts. Visas šīs formas sīkāk šeit neapskatīsim, jo
tas pa daļai jau ir ārpus mūs interesējošiem hronoloģiskiem ietvariem. Atzīmēsim tikai,
ka pirmās divas formas (ar apaļu vai daudzskaldņotu iedzītņa griezumu – tips A un tipa
В variants B1) raksturīgas 8. un 9. gs., bet trešā un ceturtā (B2 un C) – 9. gs. beigām un
reizumis vēl 10. gadsimtam. Tomēr formu A1, B1 un B2 ziedu laiks ir 8. un 9. gadsimts.
Tipu A un В1 iedzītņa šķēpi visbiežāk sastopami 8.–9. gs. kapos kopā ar
šaurasmens cirvi un īso, plato vienasmens zobenu. Sevišķi daudz lapveida šķēpu
galu atrod šī laika latgaļu apbedījumos (Pildas Ņukši, Zvirgzdenes Kivti), pat tādā
mērā, ka citas šķēpu galu formas te nesastopam vai sastopam kā retu izņēmumu.
Tipa A un B lapveida šķēpu galus atrod arī Vidzemē (Baižkalna Upmaļi, Aizkraukles
Lejasbitēni), Augšzemē (Slates Boķi) un Zemgalē (Mežotnes centra kapulauks, Вēnes
Kaijukrogs). Vispār šī forma izplatīta no Baižkalna ziemeļos līdz Ludzai un Višķiem
dienvidaustrumos, līdz Bēnei rietumos, bet dienvidos un dienvidrietumos sniedzas līdz
Linksmūčiem un Paežerim (zemgaļu un žemaišu apdzīvotajā Lietuvas daļā). Lapveida
šķēpu galu ar iedzītni izplatība Baltijā parādīta 12. attēlā.
Par hronoloģisku atšķirību starp tipu A un B detalizētu pētījumu pagaidām
trūkst.
Kā jau minēts, tipa B variants B2 – ar lejasdaļā platāku, pret smaili stieptu lapu,
ar īsu, samērā masīvu kakliņu (kātiņu) un griezumā kvadrātisku iedzītni – pārstāv šīs
grupas iedzītņa šķēpu galu vēlāko formu. Iedzītņa galiņš bieži tordēts. Sastop vairākus
variantus. В2 attiecas galvenokārt uz 9.–10. gs. un sastopams tajā novadā, kur tipi A un
B1 pirms tam bija sevišķi iecienīti (bijušais Daugavpils un Ludzas apriņķis). Piemērs
ir Jasmuižas (Aizkalnes) Maskevicišku 2. kapā atrastie šķēpi (LNVM, CVVM 60520;
A 7336: 6, 7). Kaps datējams ar 9. gadsimtu.
Tips C ar pastrupu lapu, masīvu kātiņu (kakliņu) un četrskaldņotu iedzītni
pārstāv vēlāko lapveida šķēpu galu ar iedzītni formu. Višķu Maskavas sādžas 75. kарā
(LNVM, CVVM 62990, A 10019: 2, PV 21655), Kokneses Aizelkšņu 2. kapā (LNVM,
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CVVM 64825, RDM I 1120), Vilces skolas parka 3. kapā (LNVM, CVVM 63602,
PV 30612) tipa C šķēpi atrasti ar 9. gs. beigām un 10. gs. sākumu datējamos inventāros.
Minētos kapu inventārus labi datē lielās pakavsaktas ar lokam piekļautiem galiem.
Atšķirībā no tipiem A un B1, kas pārstāvēti lielā vairumā, tipi B2 un С pazīstami mazāk,
tādēļ pēdējo izmantošanas hronoloģiskās robežas vēl precizējamas. Tomēr nav šaubu,
ka īstenas, t.i., tādas, kuru sānu kontūra ir neleņķota, lapas formas šķēpu gali ar iedzītni
laikā pēc 10. gs. nav tipiski un 11.–13. gs. kompleksos tos sastopam pavisam reti.
Šos sporādiski parādījušos lapas formas šķēpu galus var uzskatīt par citu tipu bojātu
eksemplāru pārveidojumu vai paviršu darinājumu.
III grupa – rombveida šķēpu gali ar iedzītni – agrākajās formās maz atšķiras
no II grupas (lapveida) šķēpiem. III grupas iedzītņa šķēpu galu garums svārstās no
15,7 līdz 50,5 cm,36 taču biežāk sastop 20–30 cm garus eksemplārus. III grupas iedzītņa
šķēpu gali, kas visumā pārstāv attiecīgi vēlākus tipus par II grupā atzīmētajiem, parasti
ir īsāki par II grupas šķēpiem. Eksemplārus, kam lapas malas apdrupušas, grūti atšķirt
no II grupas šķēpiem. Tā ka III grupas šķēpi cēlušies no II grupas, ir neapšaubāms
fakts. Uz to norādījusi jau E. Šnore, Ņukšu kapulauka materiālu publikācijā atzīmējot,
ka lapveida šķēpi pakāpeniski pieņem stūrainas lapas kontūras.37 Šo apstākļu dēļ
III grupas šķēpu dalījumu tipos mēs nesāksim ar tradicionālo A, bet, turpinot
II grupā aizsākto, – ar D.
Tādējādi tipu, ko raksturo rombveida, pret smaili stiepta lapa un vāji izteikti
lapas stūra lūzumi, varam apzīmēt par tipu D. Kakliņš (kātiņš) īss, apaļīgs, iedzītnis
lejpus paresninājuma kvadrātiska vai taisnstūrveida griezuma. Jasmuižas kapulauka
kapā B šī tipa šķēps (LNVM, RLB 272, CVVM 58709) atrasts kopā ar 10. gs. raksturīgo
karavīra aproci38 un šaurasmens cirvi – 10. gs. un 11. gs. sākumam raksturīgo formu.
Šo agrīno formu apzīmēsim par variantu D1.
Variants D2 atšķiras ar vairāk izceltiem stūru lūzumiem – tā, ka par romba formu
(kam pret smaili ir stiepts stūris) varam runāt visai nosacīti. Variantam D2 dažkārt ir
pat it kā figurālas lapas pazīmes, līdzīgi vidējā dzelzs laikmeta uzmavas šķēpiem “ar
pleciņiem” un “piepampušu” lapas smailes kontūru. Taču pēdējā pazīme sastopama
visai reti un acīmredzot tai ir gadījuma raksturs.
Variants D3 – ar paplatu rombveida lapu un taisnstūrveida griezuma kakliņu
un tāda paša griezuma iedzītni. Forma nav tipoloģiski “tīra”: “romba” kontūra bieži
tuvojas lapai. Tāds, piemēram, ir Līvānu Jersikas kapulauka 17. kapā atsegtais šķēps
(LNVM, CVVM 63466, PV 28605).
Variants D4 – ar paplatu rombveida lapu, taisnstūrveida griezuma kakliņu un
tāda paša griezuma iedzītni, iedzītņa galiņš paliekts taisnā leņķī – visbiežāk sānis.
Tādi, piemēram, ir Talsu pilskalnā (A I 17: 1) un Mārtiņsalas pilsdrupās atrastie šķēpi
(LNVM, CVVM 64844, RDM I 2545, 2543).
Variants D2 sastopams galvenokārt 11. gs. kompleksos, bet varianti D3 un D4 –
12. un 13. gs., turklāt tos atrod arī 14. gs. pieminekļos. Variantiem D1 un D2
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bija duramā vai universāla šķēpa nozīme, bet D3 un D4 lietoti kā metamais ierocis.
Tālab par pēdējiem runāsim, apskatot tālcīņas ieročus.
Varianti D1 un D2, kā jau minēts, cēlušies no II grupas iedzītņa šķēpiem (tips C).
Taču, kā turpmāk redzēsim, šo variantu plašāku ieviešanos un tālāko attīstību
ievērojami iespaidoja līdzīgas formas uzmavas šķēpu parādīšanās 11. gs. (uzmavas
šķēpu tips B).
Otra, skaitliski pati lielākā šķēpu galu pamatgrupa ir uzmavas šķēpi. Uzmavas
šķēpu galus pēc lapas veida un lapas samēra ar uzmavu varam iedalīt septiņos tipos
(13. att.):
l) tips A, ideāli slaidas lapas (“lancetveida”) šķēpi ar īsu vai vidēji garu uzmavu;
2) tips B, rombveida, ar lapu, kas stiepta pret smaili, un vidēji garu uzmavu;
3) tips C, rombveida, ar slaidu lapu un garu, tievu uzmavu;
4) tips D, rombveida, ar platu lapu un īsu uzmavu;
5) tips E, lapveida, ar slaidu lapu un garu, tievu uzmavu;
6) tips F, liesmveida, ar vidēji garu lapu un īsu uzmavu;
7) tips G, rombveida, ar vidēji garu un vienmērīgi sašaurinātu masīvu lapu un
skaldņotu uzmavu.

13. att. Šajā darbā lietotais uzmavas šķēpu tipoloģiskais dalījums (Normunda Jēruma zīmējums)
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Tips A – šķēpu gali ar ideāli slaidu lapu, kas griezumā ir rombiska (14.,
15. att.). Šo formu bieži apzīmē par lancetveida (sk. arī Кирпичников 1966a, 9). Šī
tipa šķēpi atrasti visās Latvijas daļās (Matkules Tojāti, Mežotnes centra kapulauks,
Doles Vampenieši, Priekuļu Kampi, Jasmuižas Maskevičiški u.c.). Zemgalē, piemēram,
tie atrasti 12 vietās. Šie šķēpi raksturīgi 10. gs., taču variantos sastopami arī 9. gs. un
11. gs. sākumā.

14. att. Lancetveida šķēpu gali. Tips A: 1 – Jaunsvirlaukas Ciemalde, vīrieša kaps, LNVM, KPM, 1984;
2 – Matkules Tojāti, 1. uzkalniņš, vīrieša kaps, LNVM, A 8086: 5; 3 – Tukuma Jaunais tirgus laukums,
savrupatradums, LNVM, A 8813; 4 – Aizkraukles Lejasbitēni, 341. kaps, LNVM, A 11847: 41; 5 – Višķu
Maskavas sādža, 55. kaps, LNVM, A 10001: 15
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15. att. Lancetveida šķēpu gali. Tips A: 1 – Salaspils Laukskola, 1. kaps, LNVM, CVVM 62091; 2 – Salaspils
Laukskola, 1. kaps, LNVM, CVVM 62091 (īsākais šķēps); 3 – Kapiņu Kristapēni, 24. kaps, LNVM,
A 7086: 10; 4 – Sēlpils, C laukums, 8. kārta, dziļums 223 cm, LNVM, VI 87: 1826; 5 – senkapi Tukuma
Jaunajā tirgus laukumā, 2.–3. kaps, LNVM, A 8318: 6; 6 – Līvānu Jersikas kapulauks, savrupatradums,
LNVM, CVVM, 62475

Variants A1 – ar attiecīgi īsāku un platāku lapu pārstāv agrāko, ar 9. gs. datējamu
formu. Šāds šķēps bija arī Mežotnes pilskalna 9. gs. aizsargceltnē bojā gājušam
karavīram (LNVM, CVVM 64609: 159).39 Kapa inventārā to redzam Vilces skolas
parka 2. kapā (LNVM, CVVM 63601, PV 30607).40
Variants A2 – ar slaidu lapu un samērā īsu uzmavu. Šī forma, kas raksturīga 10. gs.,
ir sastopama visbiežāk. Piemēram, tāds ir Mežotnes centra kapulauka 76. kapā atrastais
šķēps, kas datējams ar 10. gs. beigām. Šī forma ir plaši pazīstama Viduseiropā un
Ziemeļeiropā (J. Petersena E tips), un to uzskata par vikingu laikmetam raksturīgu
formu. Bēnes Kaijukrogā, Ciemaldē, Ludzas Odukalnā un Bauskas Čunkānos–
Dreņģeros ir atrasti šķēpi, kuru uzmavu rotā šaurā leņķī sakārtotu līniju ornaments.
Šādus šķēpus ar rotājumu, ko reizumis sastop arī mūsu republikas kaimiņos – Somijā,40
Igaunijā,41 Lietuvā42 un Krievzemē,43 – uzskata par importu no Reinzemes ieroču
darbnīcām vai Skandināvijas. Salaspils Laukskolas 1. kapā atrastajam šī tipa šķēpam
ir ar sudrabu inkrustēta uzmava.44
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Variants A3 – ar attiecīgi īsu lapu un garu uzmavu (apmēram 1/2 kopgaruma),
kam lapas griezums tuvojas kvadrātam.
Variants A4 – ar slaidu, bet paplatu lapu, īsu uzmavu un stieņveida šķērsi starp
uzmavu un lapu. Latvijā zināms tikai viens eksemplārs, kas atrasts pie Salaspils baznīcas
(LNVM, CVVM 162746, A 11793), diemžēl ekskavatora izmestās zemēs. Šī forma
jau pazīstama vidējā dzelzs laikmetā (tā sauktā Merovingu posma) atradumos. Tās
izcelsmi pētnieki saista ar Franku valsti. Rietumeiropā un Viduseiropā šī forma nav
sveša arī vēlākā laikā. Skandināvijā (J. Petersena D1 tips) šī forma lietota 9.–10. gs.,45
Polijā – 9.–11. gs., taču tur šādi šķēpi iegūti galvenokārt uz 10.–11. gs. attiecināmos
kapulaukos.46 Viens eksemplārs atrasts Igaunijā.47
Tādējādi aplūkotie A tipa šķēpi bija iecienītākā uzmavas šķēpu forma laikā no
900. līdz 1050. gadam.
Tips B raksturojas ar rombveida, pret smaili stieptu lapu. Lapas forma un lapas
uzmavas samēri variējas. Šī forma literatūra apzīmēta dažādi. A. Kirpičņikovs48 to dēvē
par šķēpu ar stieptu trijstūrveida lapu (A. Kirpičņikova III tips), “tīro” rombveida formu
izdalot atsevišķi (III tips). Mums to darīt nešķiet mērķtiecīgi, jo šāda forma aplūkojamā
periodā vairs nav pazīstama. Biežāk sastopamās lapas formas tipā B neatbilst ne īstam
rombam, ne trijstūrim, taču neapšaubāmi tuvāk ir rombam. Priekšroku terminam
“rombveida” dodam tālab, ka ģenētiski tipa B izcelsme vedama sakarā ar vidējā dzelzs
laikmetā pazīstamajām šķēpa lapas rombveida formām. Jāatzīmē, ka arheoloģiskajā
materiālā fiksējama arī pārejas forma no lancetveida uz rombveida šķēpiem (16. att.).

16. att. Pārejas formas no lancetveida (tips
A) uz rombveida (tips B) uzmavas šķēpu
galiem (attēlā 1, 2). Tipa B šķēpu gali
(attēlā 3, 4): 1 – Bunkas pagasta Bunkas
muiža, 3. kaps, LNVM, A 8140: 12;
2 – Lielvārdē, pie pārceltuves, 1. kaps,
LNVM, PV 29552; 3 – Bunkas pagasta
Bunkas muiža, 1. kaps, LNVM, A 8135: 2;
4 – Lielvārdē, pie pārceltuves, 1. kaps,
LNVM, PV 29551
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Pēc B tipa šķēpu lapas formas un tās samēriem ar uzmavu izšķirami četri varianti
(16.–19. att.).
Variants B1 – šķēpi ar vidēji platu (3–5,5 cm), pret smaili stieptu lapu un vidēji
garu uzmavu (17. att.). Lapas platākā daļa parasti atrodas nedaudz lejpus šķēpa gala
vidusdaļai. Lapas sāni dažkārt pavisam viegli iežmaugti. Šķēpam raksturīga masīva,
rombveida šķērsgriezuma smailes daļa. Šāds šķēps pārstāv vienu no visā Eiropā un arī
Latvijā 11.–12. gs. izplatītākajām formām (J. Petersena M tips). Tomēr arī šī varianta
robežās ir atšķirības – pirmām kārtām attiecībā uz uzmavas pāreju lapā (respektīvi,
kakliņa darinājumu). Te mums darīšana, šķiet, ne tikai ar šķēpu izgatavošanu dažādās
ieroču darbnīcās un šo darbnīcu tradīcijām, bet arī ar hronoloģiskām atšķirībām, kas
prasa detalizētus pētījumus. Variantā B1 izplatītāko formu redzam Bauskas Čunkānu–
Dreņģeru kapulauka “vīrieša kapā” atrastajā, daudzkārt publicētajā šķēpā (LNVM,
A 9062: 2).50 Šo variantu pārstāv arī Salaspils Laukskolas kapulauka 105. kapā atrastais
šķēpu pāris.51

17. att. Rombveida šķēpu gali ar vidēji
platu, pret smaili gari stieptu lapu un vidēji
garu uzmavu. Variants B 1 (tips M pēc
J. Petersena): 1 – Bauskas Čunkāni, vīrieša
kaps, LNVM, A 9062: 2; 2 – Salaspils
Laukskola, 475. kaps, LNVM, VI 122: 6792;
3 – Višķu dārzkopības skola, 1. kaps, LNVM,
CVVM 64043

Variants B1 atrasts visās Latvijas daļās. Tiesa, Kurzemē, kur mēs vājāk pazīstam
11. gs. senkapus, to iegūts maz. Vienīgi lībiešu kapulaukā Tukuma tirgus laukumā
redzam vairākus eksemplārus. Lielākais B1 šķēpu daudzums vienā kapulaukā līdz šim
iegūts Daugavas lībiešu novadā – Salaspils Laukskolā, kur autoram zināmi vairāk nekā
10 labi datēti kapu inventāri ar B1 varianta šķēpiem.52
Lai gan variants B1 ir izplatīts Latvijas kaimiņu teritorijās, arī tajās šādu šķēpu
nepazīst vienādā mērā. Polijā, piemēram, tie (A. Nadoļska II tips) sastopami samērā
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reti.53 Somijā un Igaunijas cietzemē atrasti pa 20 eksemplāriem. Skaitliski precīzu datu
par Lietuvas teritoriju mums šimbrīžam trūkst.
Variants B2 – pilnīgi līdzīgs B1, ar to atšķirību, ka kakliņu (kātiņu) rotā tikko
manāms apaļīgs, retāk skaldņots paresninājums (18., 19. att.). Sarūsējušiem vai pietiekami neattīrītiem eksemplāriem šī pazīme grūti saskatāma. Samērā bieži šī šķēpa
varianti atrasti lībiešu apdzīvotajā teritorijā (Krimulda, Salaspils Jaunzemi,54 Salaspils
Laukskola55) un Igaunijā. Vērojams, ka šī forma ir vēlāka par B1, un B2 šķēpu atradumi
Latvijā pieder galvenokārt 12. gadsimtam. Pēc B. Kivikoska datiem šī varianta šķēpu
Somijā iegūts skaitā 20 un tie attiecināti galvenokārt uz 11. gs.; Karēlijā šis variants
lietošanā ir arī 12. gadsimtā.56 Krievzemē atrastos eksemplārus A. Kirpičņikovs apzīmē
par III A tipu un ieskaita pie 12.–13. gs. raksturīgām formām.57
Tips C – gari šķēpi ar slaidu rombveida lapu un garu, tievu uzmavu. Šķēpa lapas
platākā daļa atrodas aptuveni vidū vai augstāk par pusi no šķēpa gala garuma. Smailes
daļa attiecīgi plāna. Šādi šķēpi, kas pazīstami no 11.–13. gs., bija iecienīti 12.–13. gs.
Kursā. Tādi atrasti Raņķu Kapeniekos (LNVM, CVVM 60868, 59575), Saldū, Ezera

18. att. Rombveida šķēpa gals ar pret smaili stieptu lapu, kurai viegli iežmaugti sāni un vidēji gara uzmava
ar profilētu kakliņu – tipa varianti 3 (attēlā 1, 2). B tipa izplatītākais variants 3 (attēlā 3): 1 – Tukuma Jaunais
tirgus laukums, savrupatradums, LNVM, A 8700: 1; 2 – Cēsu rajons, CNM 2730; 3 – Līvānu kapulauks,
savrupatradums, LNVM, A 11881: 19
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19. att. Rombveida šķēpu gali ar pret smaili
stieptu lapu, kurai viegli iežmaugti sāni
un vidēji gara uzmava. Tips 3 (varianti):
1 – Jaunjelgava, savrupatradums, LNVM,
CVVM 64375; 2 – Salaspils Laukskola,
224. kaps (ugunskaps), LNVM, VI 126: 2401/2;
3 – Salaspils Laukskola, 224. kaps (ugunskaps), LNVM, VI 126: 2401/2

ielā 9 (LNVM, CVVM 61427), Pasilciemā (ГЭ 890/913), Talsu Vilkumuižas ezerā
(LNVM, CVVM 61726; LNVM, VI 8571: 664, 8170: 89). Retumis tos atrod arī citur,
piemēram, zemgaļu kapulaukā Rubas Rūsīšos–Debešos (LNVM, A 12071: 21),58 lībiešu
kapulaukā Salaspils Laukskolā (47., 121., 128., 447. kaps). Bieži šie šķēpi ir damascēti.
Pārejas formas starp B un C tipu raksturo šķēpi ar garu vai vidēji garu uzmavu un pret
smaili stieptu rombveida lapu (20., 25. att., 26. att.: 1, 2). Minētā tipa parastāko variantu,
kas ir šajā uzskaitījumā, varam apzīmēt par variantu C1 (21., 22. att.).
Variants C2 – pilnīgi analoģisks ar minēto C1, ar to atšķirību, ka kakliņā veidots
profilējums (23. att.). Lībiešu kapulaukā pie Lielvārdes pārceltuves divi šādi šķēpi
atrasti divos bagātos, ar 12.–13. gs. datējamos kapu inventāros (1. un 4. kaps).59 Pie
šī varianta varētu pieskaitīt Īslīces grantsbedrēs atrasto šķēpa galu, kura kakliņš
profilēts ar Skandināvijā iecienīto skaldņaino bronzas krelli. C2 variantu redzam arī
Asotes pilskalna 14. slānī (13. gs.).60 Kakliņa paresninājumi ir reta parādība, kas, kā to
redzējām, sastopama tipos B, C un, kā redzēsim turpmāk, arī D.

52

Māris Atgāzis. TUVCĪŅAS IEROČI LATVIJĀ10.–13. GADSIMTĀ

20. att. Rombveida šķēpu gali ar pret smaili stieptu
lapu, vidēji garu uzmavu. Tips B–C (varianti):
1 – Ikšķiles Zariņu kapulauks, 28. kaps, LNVM,
VI 152: 202; 2 – Sēlpils Lejasdopeles (Stabben),
LNVM, RDM III 282d; 3 – Salaspils Laukskola,
228. kaps, LNVM, VI 128: 2435/2

21. att. Rombveida šķēpu gali ar rombveida lapu, kas stiepta pret smaili un
garu, slaidu uzmavu. Tips C:
1 – Raņķu Kapenieki, savrupatradums,
LNVM, A 7688: 11; 2 – Raņķu Kapnieki,
savrupatradums, LNVM, A 3860;
3 – Piltenes Pasilciems, V. Sizova izrakumi, ГИМ, клад 29/1а, инв. 35189,
No. 52
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22. att. Rombveida šķēpa gali ar tievu, slaidu
uzmavu un lapveida šķēpu gali ar tievu, slaidu
uzmavu. Tips C/E: 1 – Rīga, 13. janvāra iela,
kolektora akas vieta, LNVM, VI 162: 1;
2 – Piltenes Pasilciems, V. I. Sizova izrakumi,
ГИМ, клад 27/49а, инв. 35129; 3 – Rubas Liepukalns, savrupatradums, LNVM, A 12071: 2

23. att. Rombveida šķēpu gali ar pret
smaili stieptu lapu, tievu, slaidu,
garu vai vidēji garu uzmavu, kuras
kakliņš profilēts: 1 – Salaspils Laukskola, 447. kaps, LNVM, VI 128: 6724;
2 – Lielvārdes pārceltuve, 25. kaps,
LNVM, VI 216: 44; 3 – Talsu apkārtne,
savrupatradums, LNVM, CVVM, 63151
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Ne vienmēr piederība tipiem ir neapšaubāma. Jo vairāk tādēļ, ka tips B un C,
liekas, ir ģenētiski saistīts: tips В galvenokārt pazīstams 11. gs., C – 12. un 13. gadsimtā.
Drošākus pierādījumus šādai attīstības līnijai varētu dot detalizētas tipoloģiskās studijas.
Tips D – šķēpu gali ar garu, platu rombveida lapu un īsu uzmavu (24. att.). Lapas
platākā daļa parasti atrodas šķēpa gala apakšējā daļā, pirmās un otrās ceturtdaļas
robežā. Šādi šķēpu gali pazīstami galvenokārt lībiešu apdzīvotajā teritorijā – Gaujas
baseinā (Krimulda) un Daugavas lejtecē (Salaspils Jaunzemi) un attiecināmi uz 11.–
12. gadsimtu. Bieži šo šķēpu uzmavu grezno sudraba inkrustācija61 (1. att. tab.: 6). Tieši
šim tipam uzmavas inkrustācija sastopama visbiežāk. Paralēles šiem šķēpu galiem
redzam Skandināvijā un Igaunijā62 (J. Petersena G tips).

24. att. Rombveida šķēpa gals ar garu, pret
smaili stieptu lapu un vidēji garu uzmavu
(tipa B reti sastopams variants, attēlā –1).
Rombveida šķēpa gals ar platu lapu un
īsu uzmavu (tips D, attēlā – 2, 3). Atbilst
J. Petersena G tipam: 1 – Turaida, 39. kaps,
LNVM, RDM I 470b; 2 – Limbaži, LNVM,
RDM I 1448; 3 – Salaspils Laukskola,
482. kaps, LNVM, VI 128: 6851

Turpmāk izklāstā pievērsīsimies lapveida šķēpu galu formām.
Tips E – gari lapveida šķēpu gali ar slaidu lapu un garu, tievu uzmavu (25. att.).
Pēc proporcijām tie ir ļoti tuvi iepriekš aplūkotajiem šķēpiem ar rombveida lapu (tips
C), atšķirība starp tiem ir neliela, tāpēc, it īpaši to bojātie eksemplāri, grūti atšķirami no
līdzīgiem šķēpiem ar rombveida lapu. Šādi šķēpu gali pazīstami pēc atradumiem kuršu
(Pasilciems) ugunskapos, bet nav pilnīgi sveši Daugavas lejtecē, lībiešu apdzīvotajā
teritorijā. Kurzemē atrastie šķēpu gali atšķiras ar sevišķi izteikti tieviem kakliņiem un
slaidu uzmavu. Kurzemes ziemeļdaļā (Pasilciems) šī forma ir valdošā, tikai retumis
to dublē rombveida gari stiepta lapa (uzmavas un kakliņa uzbūve tāda pati). Šie
lapveida šķēpi pazīstami galvenokārt pēc Valsts Ermitāžas (Ļeņingrada) un Valsts
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25. att. Rombveida šķēpu gali ar šauru, pret smaili stieptu lapu un vidēji garu uzmavu: 1 – Tērvetes
senpilsēta (apmetne Īkšķīšu dārzā), savrupatradums, LNVM, VI 23: 2; 2 – Medzes Strautiņi, senlietu
kopatradums, savrupatradums, LNVM, A 10790: 4; 3 – Salaspils Laukskola, 430. kaps, LNVM,
VI 128: 6630; 4 – Allaži, AI, bez numura; 5 – Salaspils Laukskola, 429. kaps, LNVM, VI 128: 6623

vēstures muzeja (Maskava) krātuvēm. Lai gan pašlaik mēs arhīva materiālu trūkuma
dēļ nevaram izšķirt kapu inventārus, ir skaidrs, ka lielais vairākums šādu šķēpu pieder
12.–13. gs., un 11. gs. varētu būt tikai šo formu aizsākums. Vai tips E turpinās arī
14. gs., vēl nav noskaidrots. Taču nav apstiprinājies N. Brandenburga pieņēmums,
ka Pasilciema atradumi attiecināmi tikai uz 14. gadsimtu.63 Pārejas eksemplāriem
starp E un F tipu raksturīga vidēji gara uzmava un pret smaili stiepta liesmveida lapa
(26. att.: 3–5).
Tips F – šķēpi ar liesmveida lapu un īsu uzmavu (27. att.). Pēc lapas un uzmavas
samēriem tie tuvi jau apskatītajiem šķēpiem ar garu, platu rombveida lapu un īsu
uzmavu (tips D), atšķiras pāreja no lapas uz kātiņu. Tāpat kā tipu D, tipu F atrod
pirmām kārtām lībiešu apdzīvotajā teritorijā, sevišķi Gaujas baseinā (Turaida,64
Krimulda,65 Krimuldas Liepenes66). Retāk šādas šķēpus ar liesmveida lapu atrod
Kurzemē (Lībagu Ķīļi,67 Kazdangas Roņi68). Lībiešu apdzīvotajā teritorijā atrastajiem
F tipa šķēpiem bieži ir ar sudrabu inkrustēta uzmava (2. att. tab.); Kurzemē tādus
pagaidām zinām tikai Kazdangas Roņos.
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Krimuldas Liepeņu II grupas 4. uzkalniņā atsegtā kapa inventārs datē šādu šķēpu
lietošanu ar 11. gs. beigām un 12. gs. sākumu. Līdzīgi šķēpu gali Krievzemē69 un Polijā70
datēti ar 11. gadsimtu. Neapšaubāmu pierādījumu tam, ka 12. gs. lietoti šķēpi ar platu,
plānu liesmveida lapu, mums pagaidām trūkst, bet mums ir pierādījumi, ka Latvijā
12. gs. bija pazīstami līdzīgi liesmveida šķēpi, tikai ar šaurāku un biezāku lapu. Šādi
šķēpi iegūti kapu inventāros Ikšķiles Rāmuļu kapulaukā,71 Salaspils Laukskolā72 un
Krimuldā. Šo formu mēs pazīstam arī Zemgalē (Bukaišu Atvases,73 Tērvetes pilskalns74).
Tērvetes senpilsētā (Īkšķīšos) savrupi atrastais šķēpa gals75 rāda šī tipa paralēlo un,
iespējams, tālāko attīstības gaitu. Minētais Īkšķīšu šķēps pārstāv it kā robežformu
(pārejas formu) starp īso rombveida un liesmveida lapu (starp tipu D un F). Tajā
pašā laikā lapai ir arī dažas B un C tipa iezīmes. Tādiem eksemplāriem, kā Tērvetes
senpilsētā un Tērvetes pilskalnā atrastajiem, noteikt, vai tas pieder tipam D vai F, bieži
vien visai grūti. Izplatītākos D un F tipa šķēpus ar platu, samērā plānu rombveida lapu
varam apzīmēt par variantu D1, liesmveida – par F1, Ikšķiles Rumuļos un Bukaišu
Atvasēs atrastos liesmveida šķēpus – par variantu F2, bet Tērvetes senpilsētas (Īkšķīši)

26. att. Rombveida šķēpu gali ar šauru, pret smaili stieptu lapu un vidēji garu uzmavu (1, 2). Lapveida
(liesmveida) šķēpu gali ar vidēji platu lapu un īsu uzmavu (3, 5). Vēlajam dzelzs laikmetam netipiska
lapveida šķēpa forma (4): 1 – Raunas Strante, AI 1242: 103; 2 – Kalsnavas Daktiņi, savrupatradums,
LNVM, A 1048; 3 – Bukaišu Atvars, 3. kaps, LNVM, A 10690: 7; 4 – Krimuldas Tālēni (?), apbedījums
4. uzkalniņā, AI 1161: 1; 5 – Krimulda, 22. vai 4. kaps, AI 1161: 26
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27. att. Lapveida (liesmveida) šķēpu gali ar attiecīgi īsu, platu lapu un īsu uzmavu, F tips: 1 – Lībagu
Ķīļi, savrupatradums, LNVM, A 7344: 2; 2 – Elkšņu Beteļi, 20. kaps, LNVM, VI 228: 149; 3 – Elkšņu
Beteļi, savrupatradums, 14. kapa kājgalī, LNVM, VI 228: 145; 4 – Salaspils Laukskola, 208. kaps, LNVM,
VI 128: 2305

šķēpu – D2. Par minēto variantu ģenētisko sakaru mums trūkst speciālu pētījumu, un
to piederība tipam pašreiz jāuzskata par hipotētisku (26., 27. att.).
Tips G – ar vidēju garu un vienmērīgi sašaurinātu masīvu rombveida lapu,
masīvu kakliņu un skaldņotu uzmavu (28. att.). Parasti uzmava ir astoņskaldņota,
tomēr ir atrasti šķēpi ar sešām un desmit skaldnēm. Tāpat sastopami eksemplāri ar
griezumā romba formai tuvu uzmavu, kam ir noapaļotas skaldnes (29. att.). Latvijā
minētais tips parādās 13. gs. beigās vai 14. gs. sākumā un 14. gs. ir izplatītākā šķēpu
galu forma. Tā pazīstama 15. gs. un, spriežot pēc Lietuvas materiāliem, arī 16. gadsimtā.
Lielākā skaitā šī tipa šķēpi iegūti Talsu Vilkumuižas ezerā76 un Valgales Veģos,77
tie atrasti arī Sēlpils kapulaukā,78 Dzelzavas Strūgukalnā,79 Jaunpiebalgā,80 Šķilbēnu
Daņilovkā un Lokstenē. Daņilovkas 1. žaļņika 1. kapā kopā ar G tipa šķēpu atrastais
Livonijas ordeņa artigs (kalts Tallinā, lietošanā no 14. gs. vidus līdz 15. gs.) apstiprina,
ka šādi šķēpi visizplatītākie bija 14. gadsimtā.81 Šī tipa šķēpus aplūkojis Ē. Mugurēvičs
savā monogrāfijā, analizējot Lokstenes atradumus.82 Ņemot to vērā, kā arī faktu,
ka tips G sniedzas ārpus mūsu pētījuma hronoloģiskiem ietvariem, tipu G sīkāk
neaplūkosim. Atzīmēsim tikai, ka šādi šķēpi pazīstami 13.–16. gs. gan Lietuvā,83
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28. att. Rombveida šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu. Tips G: 1 – Talsu Vilkumuižas ezers, LNVM, A 1767;
2 – Talsu Vilkumuižas ezers, LNVM, A 8571: 663; 3 – Valgales Veģi, 2. kaps, LNVM, A 9150: 1;
4 – Kandavas pilskalns, Kandavas ordeņa pils vieta, JNM, KPM, III 3525

Igaunijā,84 Krievzemē,85 gan arī Ziemeļeiropā un Rietumeiropā. Piemēram, Gotlandē,
Visbijas tuvumā pie Korsbetningenas konstatētos karavīru masu kapos, kas datējami
ar 1361. gadu, šādi šķēpi atrakti, iestrēguši 14. gs. bruņinieku galvaskausā.86
Tipa G šķēpi liecina par ieroču unifikācijas un standartizācijas izteiktu tendenci,
ko sekmēja plašā ieroču tirdzniecība. Zīmīgi, ka G tipa šķēpi atrasti gan Vecrīgā, gan
Rīgas pievārtē – Ķengaragā un Zvirgzdu salā.87
Šķēpa kā duramā ieroča formu attīstība Latvijas teritorijā 10.–13. gs. varam
rezumēt šādi.
10.–13. gs. noteicošā loma bija uzmavas šķēpiem (3. tab.). Tikai Austrumlatvijā
(latgaļu un sēļu zemēs), sekojot 6.–8. gs. aizsāktai tradīcijai, 10. gs. turpina lietot
iedzītņa šķēpus. Šķēpu izgatavošanā tādējādi parādās šī novada ieražu noturība un
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29. att. Rombveida šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu. Tips G. Īpašs G tipa variants ar griezumā romba
formai tuvu uzmavu, kam noapaļotas skaldnes (3): 1 – Talsu Vilkumuižas ezers, LNVM, A 10994: 1345;
2 – Dobeles kapulauks, 1084. kaps, LNVM, VI 234: 2885; 3 – Dobeles kapulauks, 964. kaps, LNVM,
VI 234: 2661

zināma noslēgtība. Rietumlatvijā iedzītņa šķēpus drošos, ar 10. gs. datējamos inventāros
pagaidām nezinām. Arī Zemgalē iedzītņa šķēpi 10. gs. pazīstami niecīgā skaitā. Kursā
un Zemgalē šajā laikā, tāpat kā vidējā dzelzs laikmetā, dominē uzmavas šķēpi. Stāvoklis
krasi mainās pēc 1000. gada, sevišķi no 11. gs. beigām. 12.–13. gs. dažādu tipu iedzītņa
šķēpu gali ir viens no parastiem atradumiem kā dzīvesvietās, tā senkapos. Gandrīz visi
tie pieskaitāmi metamiem ieročiem.

4

9

28

II un III Ar iedzītni,
lapveida
un rombveida
(Šie)

IV Ar uzmavu,
lapveida
un rombveida
(Šu)

Aizputes apr.

I Ar iedzītni
un atkarpēm
(Šieat)

Šķēpu grupas pēc
iekātojuma un lapas
pamat-pazīmēm

Kuldīgas apr.

33

21

14

Liepājas apr.

46

4

3

Talsu apr.

54

25

12

Ventspils apr.
44

13

23

Tukuma apr. ZR daļa
19

1

3

Kopā
356

224

73

59

Bauskas apr.
33

7

4

Jelgavas apr.
61

40

9

Tukuma apr. D daļa
4

–

–

Kopā
158

98

47

13

Jēkabpils apr.
45

18

7

Ilūkstes apr.
1

–

1

72

46

18

8

Kopā

Augšzeme

Cēsu apr.
73

27

10

Madonas apr.
22

23

5

Vidzeme

394

92

51

Rīgas apr.

Zemgale

3

4

–

Valkas apr.

Kurzeme

Valmieras apr.
11

3

1

Kopā
719

503

149

67

Abrenes apr.
1

9

2

55

34

5

Latgale

23

39

3

Ludzas apr.

Etnogrāfiski administratīvie novadi

Daugavpils apr.

3. tab. 10.–13. gs. šķēpu galu četras grupas un to atradumu teritoriālais izvietojums Latvijā

Rēzeknes apr.
12

17

4

Kopā
204

91

99

14

Kopā
1509

962

386

161
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30. att. Lancetveida šķēpu galu izplatība Latvijā 9.–11. gs.

11.–13. gs. šķēpiem ar iedzītni visumā ir zudušas novadu īpatnības, tikai vieglie
metamie šķēpi ar atkarpēm raksturīgi kuršu apdzīvotajā teritorijā un Daugavas lejteces
lībiešu novados.
10.–13. gs. galvenais duramais ierocis ir uzmavas šķēps. 10. gs. dominē ideāli
slaidas lapas (lancetveida) ar īsu vai vidēji garu uzmavu – tips A, kas izplatās visā
Latvijas teritorijā un reizumis sastopamas arī tajos Austrumlatvijas lauku apvidos,
kur vēl sastop iedzītņa šķēpus (30. att.). Tips A izplatīts 10. gs. un 11. gs. sākumā
apmēram līdz 1050. gadam, un tā ir tā sauktās vikingu kustības vēlajā periodā visā
Ziemeļaustrumeiropā iecienīta forma. Vikingu šķēpi ar zigzagu ornamentētām
uzmavām varētu būt devuši šī tipa straujākas izplatības impulsu. Nav pamata domāt,
ka visi A tipa šķēpi būtu imports.
Tips B apmēram no 1050.–1150. gada ir izplatītākā forma; variants B2 (ar kakliņa
paresninājumu) sastopams galvenokārt 12. gadsimtā. Vienā kapa inventārā A un B tipa
šķēpus kopā parasti nesastop, atskaitot pavisam vēlās, netipiskās un retās tipa A formas.
Līdztekus B tipam 12. un arī 13. gs. Latvijā pazīstamas slaidas rombveida un
lapveida šķēpa formas (tips C un E), kas sastopamas galvenokārt Kurzemē un nedaudz
lībiešu zemēs Daugavas lejtecē. Iespējams, ka tipi C un E, kuru dalījums lapveida un
rombveida lapā ir tīri formāls, ir tipa B tālākas attīstības rezultāts.
Galvenokārt lībiešu teritorijā Gaujas un Daugavas baseinā 11. gs. ir pārstāvētas
šķēpu formas ar platu lapu. Ar rombveida lapu ir aprīkoti D tipa šķēpi, bet lapveida
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daļa raksturīga F tipa eksemplāriem. To varianti ar ievērojami sašaurinātu lapu turpinās
12. un 13. gs., turklāt ir pazīstami arī citos Latvijas novados.
Zēnu un nabadzīgu vīriešu kapos sastopamas šķietami neparastas šķēpa formas –
galvenokārt nolauztu vai citādi bojātu šķēpu pārveidojumi, lai tos vēl varētu izmantot.
13. gs. beigās un 14. gs. ieroču ražošanas unifikācijas un ieroču tirdzniecības
paplašināšanās rezultātā izplatās tips G – ar masīvu rombveida lapu un skaldņotu
uzmavu. Taču Rietumlatvijā pēc agrākās tradīcijas turpinās šķēpu slaidās formas
ar tievajām, garajām uzmavām. Šķiet, ka Kurzemē izkoptā damascēšanas prasme
nodrošināja arī tipu C un E izmantošanu cīņā ar bruņās tērptiem pretiniekiem.
Taču masīvais tips G šim nolūkam bija piemērotāks, racionālāks, tā izgatavošana –
vienkāršāka un lētāka.

3. Šķēpa lietošana
Šķēps ir duramais ierocis; ar to “cērt” tikai tur, kur kādam sajukuši termini
“zobens” un “šķēps”.88
10.–13. gs. Latvijas teritorijā, tāpat kā kaimiņiem, apbruņojumā šķēps bija
galvenais ierocis. Vienīgi vikingu apbruņojumā, pēc M. Illehauges domām,89 šķēpam
neesot bijusi galvenā loma; vikingi priekšroku devuši cirvim.
Šķēpa lietošanu, protams, noteica tradīcijas, taču šķēpa izmantošanas dzīvīgums
daudzām tautām, šķiet, skaidrojams ar diviem faktiem: 1) šķēps sniedzās tālāk nekā
jebkurš tuvcīņas ierocis, 2) pretiniekam šķēps deva dziļu un parasti nāvīgu brūci.
Indriķa hronikā Baltijas tautām, vāciešiem un krieviem šķēps minēts pavisam 30 reizes. Kā duramā, tā metamā ieroča nozīmē hronikā tas apzīmēts ar terminu lancea90
ar pāris izņēmumiem, kad runa ir par tālcīņas ieročiem (metamajiem šķēpiem).
Kā duramais ierocis tas minēts tikai 10 gadījumos. Tas skaidrojams ar hronikas autora
un citu priesteru kā aculiecinieku iespaidiem – viņi varēja redzēt kauju piļu aplenkumu
laikā, karaspēku tuvošanās brīdi, kad abas puses noskaņojas kaujai, kad skanēja kaujas
saucieni un abi pretinieki meta šķēpus un izšāva bultas, kamēr par tuvcīņu, kad tika
laists darbā šķēps, zobens vai cirvis, viņi varēja uzzināt tikai pēc nostāstiem, kas parasti
saistījās ar kādas izcilas personas bojāejas apstākļiem.
Arī vācu krustnešu karaspēkā 13. gs. šķēps bija viens no galvenajiem ieročiem.
Šajā sakarā var atzīmēt kādu Vecākajā Atskaņu hronikā bieži lietotu izteicienu, kam ir
formulas raksturs. Piemēram, 1236. gadā mestram Folkvīnam, kurš uzrunāja karaspēku
pirms došanās cīņā pret leišiem, karaspēks sauc:
Nu gana runāts, mums tūlīt
Būs pirmo cīņu izcīnīt
Ar šķēpiem un ar zobeniem! (1821–182391)
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Cīņa bieži vien tika ievadīta, šaujot ar bultām no lokiem, stopiem vai metot
šķēpus, bet tuvcīņa, kam agrā feodālisma laikmetā bija sevišķi svarīga loma, parasti
tika sākta ar mēģinājumu nodurt vai ievainot ienaidnieku ar šķēpu vai arī ierobežot
pretinieka aizsardzības spējas, iedurot šķēpu vairogā.92
Ieskatu par šķēpa un zobena lietošanu kaujā dod Indriķis, stāstot par krustnešu
un zemgaļu kopīgu uzbrukumu leišiem 1205.–1206. gada ziemā pie Ropažiem.
“Kāds no bīskapa ļaudīm Teodoriks Scillings atrada arī Svelgatu, kurš bij runājis,
ka grib iznīcināt Dieva pilsētu, viņu tas redzēja ragavās sēžam un caurdūra ar šķēpu
viņa sānus. Daži zemgaļi, redzot viņu spārdāmies, nocirta viņam galvu un ielika
savās ragavās, kas bija piekrautas tikai ar leišu galvām, un veda uz Zemgali” (IX 4).93
Šķēps bija pirmais tuvcīņā lietotais ierocis. Kaujā pie Rīgas kalna 1198. gadā bīskaps
Bertolds top ar šķēpu caurdurts un pēc tam, domājams, ar zobeniem sakapāts (II 6).94
1217. gadā kaujā ar igauņiem Vīlandes pils apkārtnē abi sāni ar šķēpu ir caurdurti
Kaupo un no ievainojuma viņš mirst (XXI 4).95 Ar šķēpu parasti pretinieku ievaino, ar
zobenu – pieveic galīgi. Šķēpa lielo lomu kaujā var apstiprināt arī tas, ka šķēpu Baltijas
tautas pēc Indriķa hronikas ziņām lietoja ceremonijās: pieteicot karu (leiši; XVII 2),96
slēdzot mieru (lībieši; II 5),97 zīlējot jeb izzinot dieva gribu (lībieši; I 10).98 Tamlīdzīgas
ceremonijas bija izplatītas arī Rietumeiropā.99
Pārskatot aplūkotos iedzītņa un uzmavas šķēpu galu tipus, mēģināsim nodalīt tos,
kas lietoti galvenokārt kā duramie ieroči. No duramajiem ieročiem izslēdzama I iedzītņa
šķēpu grupa – šķēpi ar atkarpēm, jo tos lietot duršanai var tikai vienreiz, t.i., ārkārtējā
gadījumā. II iedzītņa šķēpu galu grupa jeb lapveida šķēpu senākā forma – vītollapas
veida šķēpu gali (8.–9. gs.) vērtējami kā universāls ierocis. Latgaļu apbedījumos tie
sastopami pa pārim un izmēros parasti būtiski neatšķiras viens no otra, arī garuma
starpība parasti nav lielāka par 1–3 centimetriem. To varētu nosaukt par duramā un
metamā šķēpa unificētu formu. Tajā pašā laikā un jau agrāk – 6.–9. gs. – sēļu apdzīvotajā
teritorijā Augšzemē un Aiviekstes baseinā kā duramie ieroči kalpoja galvenokārt šķēpu
gali ar īsu, platu lapu un īsu uzmavu, bet kā metamie – iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm
(tips A, B). Šeit metamie un duramie ieroči ir specializēti. Retumis tomēr arī sēļi to vai
citu šķēpa veidu tradicionālajā šķēpu pārī aizstāj ar latgaļu teritorijā iecienīto vītollapas
šķēpu vai kādu no slaidām lapveida vai rombveida uzmavas šķēpu galu formām,
piemēram, ar Ķentes pilskalnam raksturīgo slaido uzmavas šķēpu.
Sastopami liela izmēra iedzītņa šķēpu gali ar rombveida lapu (III grupa, tips D2),
kas datējami ar 10. un 11. gs., pēc formas atgādina uzmavas šķēpu tipu B un kas lietoti
kā universāls ierocis, galvenokārt duramais. Retāk ar iedzītni darināti šķēpi, kuru lapas
forma ir analoģiska uzmavas šķēpu A tipam (iedzītņa šķēpu II grupa, tips C). Šie šķēpi,
kas, neapšaubāmi, ir vietējs darinājums, liecina par seno ieroču meistaru centieniem
vienkāršot un paātrināt kalšanas procesu. Ieroču kalēji nav rēķinājušies ar faktu,
ka šķēpa iekātošana padarīta sarežģītāka un pats iestiprinājums kātā ir mazāk
kvalitatīvs.
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12. un 13. gs. nemēdza darināt lielāka izmēra iedzītņa šķēpus, ko varētu lietot
duršanai. Tomēr dažreiz pieaugušu vīriešu un zēnu kapos atrod maza vai vidēja izmēra
šķēpu, kas pēc izmēriem atbilst metamajam šķēpam, bet kapā ir vienīgais ierocis. Nav
pamata domāt, ka šajos gadījumos tie būtu šķēpmetēji, ticamāk – trūcīgs karavīrs vai
pusaudzis, kas bruņots ar vieglo šķēpu.
Vērtējot Latvijā atrastos 10.–13. gs. uzmavas šķēpu galus no funkcionālā viedokļa,
jāatzīst, ka visā periodā dominē vairāk vai mazāk izstrādātas formas, kas piemērotas
cīņai pret bruņās tērptu pretinieku, atskaitot vienīgi dažus īsos, ļoti platos un greznos
D1 un F1 variantus. Tas pats attiecas uz dažiem E tipa variantiem, kam smailes daļa ir
samērā plāna. Taču šiem eksemplāriem sevišķi bieži ir damascējums, ar ko panākta
šķēpa gala liela izturība. A. Anteina metalogrāfiskie pētījumi liecina, ka damascētus
šķēpu smaiļus sastop visiem mūsu aplūkotiem tipiem. Ir pamats domāt, ka daļa no
šiem it kā kaujai maz piemērotiem šķēpiem kalpoja kā izcilu personu parādes ieroči,
izmantoti ceremonijām un dažreiz varbūt arī karoga kāta uzgaļiem.
Tuvāk iepazīstoties ar šķēpu smaiļu profiliem sānskatā, t.i., garengriezumā,
secināms, ka, sākot apmēram ar 1000. gadu, šķēpa smailes daļa kļūst biezāka un
griezumā tuvojas kvadrātam. Liekas neparasti, ka šķēpiem ar garu, pret smaili stieptu
rombveida lapu (tips B1) sašaurināta smailes daļa ir biezāka nekā lapa vidusdaļā,
citreiz – vienāda. Piemēram, 44,5 cm garajam Turaidas Pūteļu 39. kapā atrastajam
šķēpam100 3 cm lejpus smailes lapas biezums ir 9,5 mm, lapas vidusdaļā – 6,5 mm,
platākajā daļā – 7,5 milimetri. Ar smailes rombiski kvadrātisko griezumu varam
atšķirt dzelzs laikmeta šķēpus no retumis agrāk, jau vidējā dzelzs laikmeta 2. posmā,
sastopamām šķietami līdzīgām formām (Pļaviņu Kalniešu 2. un 5. kaps, kas datējami
ar 8. gs.).101 Kvadrātiskais vai rombiskais griezums nodrošināja bruņukrekla riņķīšu
un plāksnīšu caurduršanu, turklāt pēc to pārciršanas šķēps labi iedziļinājās ķermenī,
jo šķēpa lapa pret uzmavu bija gan pakāpeniski paplašināta, taču samazinājās šķēpa
lapas biezums. Tagad smailes daļā šķēpa gals lūza reti, bet biežāki šķēpa lūzumi radās
tur, kur gari stieptā smailes daļa beidzās un sākās paplašinājums. Ar to izskaidrojamas
tādas vēlajam dzelzs laikmetam netipiskas šķēpu galu formas, kādas redzam, piemēram,
Višķu Maskavas sādžas 23. kapā102 un Kapiņu Kristapēnu 32. kapā.103 Kapa inventāri
liecina, ka te vairumā gadījumu darīšana ar zēnu vai nabadzīgu vīriešu apbedījumiem,
kuros līdzdoti kādreiz nolauzti, pēc tam noasināti vai pārkalti šķēpi. Šādu
pieņēmumu apstiprināja arī A. Anteina veiktie metalogrāfiskie pētījumi: tērauda
šķiedras, kas smailes sānos pārtrūkst, liecina, ka šķēps nolauzts un pēc tam uzasināts.
Par senās Krievzemes šķēpu formu izmaiņu nolietojuma (notrīšanas) rezultātā runā
arī A. Kirpičņikovs.
Vēlākajiem šķēpiem, galvenokārt tiem, kas jau pieder 12. gs., redzam biezu
asmens plāksni, taču tā vienmērīgi sašaurinās pret smailes galu (tips F). Ļoti
kompakti, sānskatā ķīļveidīgi ir G tipa šķēpu gali. Domājams, ka to plašāka ieviešanās
14. gs. saistāma ar tālāku aizsargapbruņojuma attīstību un smago panta bruņu
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lietošanu. Aizsardzības apbruņojuma pārvarēšanai tika izvēlēts izturīgākais un
vienkāršākais tips.
10.–13. gs. šķēpiem Latvijā uzmava sašaurinās konusveidīgi, nodrošinot kāta
labu iekļaušanos un ieķīlēšanos uzmavā. Lai šķēpa gals neizvilktos no uzmavas (tas ir
ļoti svarīgi, izraujot šķēpu no brūces vai vairoga), kātu uzmavā fiksējusi nagla (retāk
kniede). Šim nolūkam uzmavas sānos ierīkots caurumiņš. 10.–13. gs. šķēpiem šāds
kāta nostiprinājums iztrūkst reti.
Šķēpa kātu koka analīzes līdz šim izdarītas tikai nelielā skaitā, lai gan tādas
iespējas ir. Pļaviņu Kalniešos konstatēti gan ozolkoka, gan no oša koka izgatavoti šķēpu
kāti.104 Pēdējie – šķēpiem ar atkarpēm (angoniem). 9.–10. gs. metamo šķēpu kāti, kas
atrasti Āraišu ezerpils izrakumos, darināti no apaļkoka kārtīm.105 Koka paliekas dažās
liela izmēra šķēpu uzmavās ļauj pieņemt, ka duramiem šķēpiem dažkārt bija no lielāka
koka šķilām drāzti kāti. No tāda materiāla iespējams gatavot gludāku, precīzāku,
stingrāku un izturīgāku kātu.
Indriķa hronikā minētos šķēpus saistīt ar kādiem konkrētiem duramo šķēpu
tipiem nav iespējams. Ir skaidrs, ka laikā no 1197. līdz 1227. gadam nevarēja lietot tipus
A un B, kas ir hronoloģiski agrāki, ne arī G tipu, kas parādās tikai pašās 13. gs. beigās
un 14. gs. sākumā. Tas pats zīmējas arī uz Vecākās Atskaņu hronikas datiem. Tā kā tipi
D1, F1 un E ir samērā maz pārstāvēti, atliek pieņemt, ka 13. gs. lietoti galvenokārt C,
D un F tipa varianti C1, C2, D2 un F2. Jāatzīst, ka 10. un 11. gs. šķēpi mums pazīstami
labāk nekā 12. un 13. gs. šķēpi. Sevišķi maz ir šķēpu, ko datē ar 13. gadsimtu. Šķiet,
tādēļ, ka daļa 13. gs. atradumu pieskaitīti 12. gadsimtam.
Nav nosakāms, kādi šķēpi lietoti kultā un ceremonijās – piesakot karu vai slēdzot
mieru, zīlējot, zvērot. Jau minēts, ka šim nolūkam varēja noderēt platlapainie, greznie,
damascētie, inkrustētie (tips F1, D1), tāpat C2, kam pāreju no lapas uz uzmavu grezno
apaļīgs vai skaldņots posms. Zīmīgi, ka līdzīgas formas uzgaļi karogiem pazīstami 13. gs.
un vēlākos attēlos, miniatūrās un kolekcijās. Apaļīgais, izceltais posms starp lapu un
kakliņu ir raksturīga karoga uzgaļu pazīme.
Paraža kapā līdzdot dzelzs šķēpu Latvijā ir cieņā no 2. līdz 14. gs. un 15. gs.
sākumam. Vēlāk šķēpu kapā sastop ļoti reti. Dažādām ciltīm un tautībām dažādos
laikmetos šķēpam apbedīšanas paražās bija atšķirīga loma. Piemēram, vidējā dzelzs
laikmeta akmeņu krāvuma kapulaukos ne šķēpi, ne citi ieroči kapā mirušo nepavada.
Mūsu teritorijā dzīvojošām baltu ciltīm un tautībām paraža līdzdot kapā šķēpu turpinās
līdz 14.–15. gs. nepārtraukti. Tas pats sakāms par lībiešiem. Tomēr ir daži latgaļu
kapulauki (Pildas Ņukši, Zvirgzdenes Ķivti), kur 10.–11. gs. kapos šķēpu līdzdošana
kapos pēkšņi beidzas, bet Višķu Maskavas sādžas kapulaukā, Kapiņu Kristapēnos,
Jasmuižas Maskeviciškos un Aizkalnē tā turpinās, taču tad parasti vairs netiek dots
līdzi šķēpu pāris, bet tikai viens šķēps. Paraža līdzdot kapā šķēpu pāri 10.–13. gs. pilnīgi
neizzūd. Latgaļu, zemgaļu un sēļu zemēs parasti ir viens šķēps; šķēpu pāri samērā bieži
sastopami bagātākos lībiešu kapos (Salaspils Laukskola, Krimuldas Tāleni un Liepenes,
Turaidas Pūteļi, Allažu Saknītes).106
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Skeletkapos šķēpi novietoti blakus mirušajam; ja vairāki – ar kātiem līdztekus un
šķēpu galiem blakām cits citam. Novērojumi Dobeles Bāļu–Šķērstaiņu107 un Mežotnes
centra senkapos liecina, ka 9.–11. gs. šķēps likts kapā bedres malā virs vienkoča zārka.
Tikai tā var izskaidrot faktu, ka šķēpu gali gulēja tādā pašā līmenī kā galvaskausa
augstākais punkts vai arī virs tā.108 Nav noskaidrots kādēļ sastopams atšķirīgs šķēpu
novietojums: kājgalī un pie galvas. Līdzās galvai šķēpu biežāk liek zemgaļi un lībieši,
bet latgaļi un sēļi – līdzās kājām. Tomēr gandrīz visos plašāk pētītos kapulaukos ir
izņēmumi. Nav zināms, kādos gadījumos šķēpu lika pa labi, kādā gadījumā – pa kreisi
no mirušā. Tā kā dominē labā puse, varētu hipotētiski pieņemt, ka šķēpu novietojums
kreisajā pusē varētu norādīt mirušā kreilību,109 kas senatnē bija plašāk izplatīta nekā
mūsdienās. Katrā ziņā ticamāka ir šāda iespēja nekā mēģinājums šķēpu novietojumu
kapā izskaidrot ar nejaušību, kā to uzskata lietuviešu arheologs V. Kazakevičs.110
Lībiešu ugunskapos, kur kaulu ligzda iebērta taisnstūrveida kapa bedrē un
senlietas izvietotas līdzīgi kā skeletkapos, šķēpi parasti ir kapa bedres ziemeļu galā,
iedomātā galvgalī, līdzās māla traukam. Kuršu ugunskapos, kur bieži sastop divus
vai vairākus šķēpus, tie bieži ir ar uguns patinu un tīša bojājuma pēdām – atlaidināti,
saliekti vai salauzti, bieži ar iecirtumiem lapas uzasinātajā daļā.
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1930, 110).
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1984, 5.2 sēj., 256); R. Klaustiņa vākumā – trīs dziesmas (Klaustiņš XII, 1936, 207, reģistrs).
Krievzemē no 15. gs. beigām un 16. gs. sākuma (Кирпичников 1976, 19, 20).
Klaustiņš XII, 1936, 95, 96, reģistrs.
Balodis 1938, 122, 123 u.c.
Šnore R. 1938, 78, 79.
Ģinters 1937b, 42, 50, 66.
Антейн 1973, 132 (kopsavilkums).
Šnore E. 1933, 8, 9 u.c.
Moora 1952, 73, 78 u.c.
Šturms 1937, 14.
Graudonis 1984, 114.
Šturms 1937, 351, 357 u.c.
Šnore E. 1937, 22, 30, 36.
Urtāns 1962a, 50, 51.
LA 1974, 243, 244.
Atgāzis 1974, 154–173.
Petersen 1919, 23–34, Fig. 7–26.
Nadolski 1954.
Kivikoski 1951, 17, 18.
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Selirand 1974, 109–116.
Volkaitė-Kulikauskienė 1970, 219–240.
Казакявичус 1984, 5–8.
Кирпичников 1966б, 5–25.
Антейн 1973, 64–124.
Stankus 1970, 113.
Selirand 1975, 174–187.
Ellenhauge 1948.
Iedzītņa šķēps (šķēps ar iedzītni) – arhaiskākais šķēpa iestiprināšanas veids kātā. Tas labi pazīstams
akmens, bronzas laikmetā un pirms mūsu ēras dzelzs laikmetā – galvenokārt krama un kaula šķēpiem.
Agrajā dzelzs laikmetā šī forma pazūd.
Uzmavas šķēpa sākumi meklējami akmens vai bronzas laikmetā. Vispirms parādās no cauruļkaula
izgatavoti uzmavas šķēpi, pēc tam – bronzas uzmavas šķēpi. Ar mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem plaši
ieviesās dzelzs uzmavas šķēpi.
Sīkāk minētās grupas šķēpi analizēti atsevišķā rakstā (Atgāzis 1974, 154–173). Tur norādīta arī atbilstošā
literatūra un atradumu inventāra numuri.
Ellehauge 1948, 74, 75, Fig. 51–53.
Кирпичников 1966б, 25.
Īsākais – Kokneses Pastamuižā (3. kaps, LNVM, CVVM 64829, RDM I 1473), garākais – Kokneses
Auliciemā (LNVM, CVVM 64828, RDM I 863).
Viens īsākais – Kokneses Aizelkšņu 1. kapā (LNVM, CVVM 64824, RDM I 119a), garākais – Viesienas
Mežāru 4. kapā (LNVM, VI 10: 15).
Нукшинский могильник 1957, 96.
Daiga 1974, 193.
LA 1974, 157, 243, 54. tab.: 4.
LA 1974, 157, 243, 39. tab.: 4.
Kivikoski 1951, 17, Taf. 101, N 795–796.
Selirand 1975, 176, 177, Taf. I: 2; Selirand 1974, 110, XI tab.: 2.
Volkaitė-Kulikauskienė 1970, 226–230, 42. pav.: 1.
Кирпичников 1966, 9.
LNVM, CVVM 62091, A 8942: 3, PV 16346.
Petersen 1919, 24, 25, 10. att.
Nadolski 1954, 55, 56, Tab. XXVII: 2–4, XXVIII: 1–3.
Selirand 1975, 175, 176, Taf. I: 1.
Кирпичников 1966, 7, 12–14.
LKS 1937, 86, 87, XLIV tab.: 1; LA 1974, 243, 54. tab.: 3.
LA 1974, 197, 119. att.
LNVM, A 128. kolekcija (100., 143., 148., 152., 156., 157., 162., 177., 473., 475. kaps).
Nadolski 1954, 54, XX tab.
Katalog 1896, 23. tab.: 9. Minētajam šķēpam uzmava platēta ar sudrabu.
Nelieli B2 varianta šķēpi atrasti divos vīriešu kapos – Salaspils Laukskolas 177. kapā – kopā ar divasmens
zobenu un lielu, 6,8 cm platu, īpatnu B1 varianta šķēpu, kuram viens kakliņa posms skaldņots, un tādēļ
šo šķēpu varētu pieskaitīt īpašam B1 variantam.
Kivikoski 1951, 18, 104. tab.: 809.
Кирпичников 1966б, 7.
LA 1974, 54. tab.: 2.
P. Stepiņa izrakumi 1940. gadā, LNVM, PV 29551, 29573.
Шноре 1961, 37, Х: 33 таб.
Katalog 1896, Taf. 23: 6, 8; Ebert 1914, 128, 129; Мугуревич 1965, 44–46, рис. 10, 11, 12, 13.
Nerman 1929, 115, 116.
Бранденбург 1902, 85.
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Ebert 1914, 127, Abb. 5; Мугуревич 1965, 44, рис. 9.
Katalog 1896, 549, Taf. 23: 8; Мугуревич 1965, 47, рис. 14.
Тыниссон, Граудонис 1961, 42, 47, рис. 6.
LNVM, A 7344: 2.
LNVM, CVVM 61135.
Кирпичников 1966б, 13, 14, рис. I, табл. V: 4.
Nadolski 1954.
6. kaps. Šķēpa gals damascēts (LNVM, VI 203: 65).
Salaspils Laukskolas 163. kapā šāds šķēps atrasts kopā ar pakavsaktu ar atrotītiem galiem, kas raksturīga
12. gs., un Vācijā kaltu grāfa Bruno III (1038–1057) denāriju (Берга 1976, 101).
LNVM, A 10690: 7; LA 1974, 243, 54. tab.: 6.
LNVM, VI 24d: 17.
LNVM, VI 23: 2. Sk.: LA 1974, 243, 54. tab.: 5.
LNVM, CVVM 64212: 1752 (šķēpa gals damascēts); LNVM, A 109994: 1361.
Šturms 1937, 357, II tab.: 3, 5, IV tab.: 2.
Šņore, Zariņa 1980, 188, 200, 203, 165. att.: 1, 173. att.: 3, 4.
Karnups 1937, 108, 109, LV tabula: 6, 8.
Elksnīte 1935.
Шноре 1980, 39, 41, рис. 3a: 1.
Mugurēvičs 1977, 81.
Stankus 1974, 64, рис. 1: 1, 4; Urbanavičius 1974, 83, 6. pav.
Kustin 1962, 118.
Медведев 1959, 129, 130, рис. 4: 3.
Thordeman 1939–1940.
LNVM, CVVM 65459.
Visbiežāk tā tas ir latviešu dzejā, kur allaž šķēps un ciršana dominē pār zobenu un duršanu.
Ellenhauge 1948.
Ar lancea latīņu valodā pieņemts apzīmēt vieglu šķēpu, jātnieka šķēpu (pīķi) un medībās lietoto šķēpu
(Дворецкий 1976, 575).
Atskaņu hronika 1936, 47.
Разин 1957, 127.
Indriķa hronika 1936, 36.
Turpat, 19.
Turpat, 144.
Turpat, 114.
Turpat, 19.
Turpat, 15.
Švābe 1938, 24, 25.
LNVM, RDM I 470b.
Urtāns 1962a, 52, 53, 75, X tab.: 12, XXI tab.: 1, 10. att.: 3.
LNVM, A 9463: 12, PV 1918 (zēna apbedījums ar karavīra aproci).
LNVM, CVVM 60281, A 7094 (vīrieša kaps, kurā vienīgā piedeva – šķēps).
Urtāns 1962a, 43.
Arheologa J. Apala sniegtā informācija.
Tõnisson 1974, 40–90.
Atgāzis 1982, 35.
LA 1974, 212, 129. att.: 1.
Atgāzis 1974, 163.
Kazakevičius 1978, 41.
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3. nodaļa
KAUJAS NAŽI UN ZOBENI

Arheoloģiskajā literatūrā par dzelzs laikmeta ieročiem Eiropā arvien biežāk
autori dunčus, kaujas nažus, zobenus un līkos vienasmens zobenus aplūko vienkop,
tos dēvējot “rokturieročiem ciršanai un duršanai” (vācu val. Griffwaffen für Hieb und
Stich).1 Tas ir attaisnojams, pirmkārt, tādēļ, ka ciršanas un duršanas funkcijas minētajos
ieročos ir diferencētas tikai pa daļai; otrkārt, tādēļ, ka šo ieroču attīstības gaitā to
lietošanas veids pakāpeniski mainījies vai nu par labu ciršanai, vai duršanai (pavisam
reti sastop formas, kur kāda no tām pilnīgi izslēgta).
Zobens Latvijas teritorijā ir samērā jauns ierocis. Akmens un bronzas laikmetā
galvenie tuvcīņas ieroči Latvijas iedzīvotāju apbruņojumā bija šķēps un cirvis. Zobens
šiem ieročiem pievienojās tikai dzelzs laikmetā (droši bronzas laikmeta zobeni mūsu
republikā nav atrasti). Visvairāk kaujas nažu atrasts Kurzemē, mazāk – pārējos Latvijas
etnogrāfiski administratīvajos novados (4. tab.).
Atšķirībā no šķēpa, kas izcēlies un lietots arī kā medību ierocis, un atšķirībā no
cirvja, kam sākumā bija universāla darbarīka nozīme, zobens ir tipisks ierocis, kas
lietots kaujai. Eiropā tas ieviesās bronzas laikmetā, pilnveidojoties bronzas duncim.
Latvijā šī “dižciltīgā” ieroča vietējā izgatavošana sākās tikai dzelzs laikmetā, turklāt ne
tikai pateicoties svešzemju ietekmēm un pirmparaugiem, bet galvenokārt ar darbarīka – naža piemērošanu kaujas vajadzībām, ar kaujas nažu attīstību.

A. Kaujas naži un vienasmens zobeni
1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
Kaujas nazis ir ar rokturi apgādāts iegarens, vienpusīgs liela izmēra asmens, kas
kalpo par cērtamo vai duramo ieroci. Lai izvairītos no pārpratumiem, nepieciešams
dot kritēriju jēdzienu “nazis”, “kaujas nazis” un “vienasmens zobens” nošķiršanai.
Pazīstamais somu vidējā dzelzs laikmeta (t.i., Merovingu posma, 550.–800. g.)
ieroču pētnieks H. Salmo2 ieteicis par kaujas nažiem jeb skramasaksiem (vācu val.
Kampfmesser oder Skramasaxe) dēvēt 20–80 cm garus eksemplārus, bet garākus –
par vienasmens zobeniem (vācu val. einschneidige Schwerter). Šādu dalījumu varam
attiecināt arī uz atradumiem Latvijā.

–

1

25

Vienasmens
zobeni
(Zv)

Divasmeņu
zobeni
(Dv)

Aizputes apr.

Kaujas
naži
(Kn)

Rokturieroču
grupa

Kuldīgas apr.

14

–

2

Liepājas apr.

15

4

4

Talsu apr.

28

1

–

Ventspils apr.

38

–

–

Tukuma apr.
ZR daļa
2

–

1

Kopā
135

122

6

7

Bauskas apr.
9

6

13

Jelgavas apr.
10

3

6

Tukuma apr.
D daļa
1

–

–

Kopā
48

20

9

19

Jēkabpils apr.
2

–

3

Augšzeme

Ilūkstes apr.
–

–

–

Kopā
5

2

–

3

Cēsu apr.
2

1

6

Madonas apr.
1

2

2

Vidzeme

62

12

19

Rīgas apr.

Zemgale

1

–

–

Valkas apr.

Kurzeme

Valmieras apr.
3

1

–

Kopā
112

69

16

27

Abrenes apr.
–

–

1

Daugavpils apr.
–

–

15

Latgale

3

2

3

Ludzas apr.

Etnogrāfiski administratīvie novadi

3

–

3

Rēzeknes apr.

4. tab. 10.–13. gs. kaujas nažu un zobenu atradumu teritoriālais izvietojums Latvijā

Kopā
30

6

2

22

330

219

33

78

Kopā
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Agrīno, 20 cm un nedaudz garāku nažu pieskaitīšana ieročiem var likties
naiva. Bet mēs jau neapgalvojam, ka tā sauktie kaujas naži izmantoti tikai kā ieroči.
Tomēr jāņem vērā, ka šāda izmēra nažus sastop kapos kopā ar citiem ieročiem – šķēpiem, cirvjiem. Tas liecina, ka šie naži pakāpeniski kļuvuši par raksturīgu karavīra
atribūtu. Runājot par šāda kaujas naža iespējamo militāro lietojumu, jāpiemin, ka tā
garums senatnē bija par kādiem 5 cm lielāks, jo jāpierēķina koka spala garums.
Latviešu arheoloģiskajā literatūrā lieto terminus “kaujas nazis”, “kara duncis”,
“skramasakss”, “īsais vienasmens zobens”, īpaši tos nediferencējot un bieži vien
lietojot kā sinonīmus. Tā kā termins “kaujas nazis” ir plašāks jēdziens un der visu šī
veida ieroču apzīmējumam (kā duršanas, tā ciršanas nozīmē), kamēr “kaujas duncis”
uzsver šim ierocim piemītošo duršanas funkciju, bet “īsais vienasmens zobens”
akcentē ciršanu, mēs šī darba virsrakstā izvēlējāmies vispārīgāko apzīmējumu –
“kaujas naži”.
Somu arheoloģiskajā literatūrā ir mēģinājums ieviest apzīmējumu “īsais zobens”,
attiecinot šo terminu uz 60–80 cm gariem eksemplāriem.3 Latvijā, kā turpmāk
redzēsim, šāda izmēra kaujas naži gandrīz nav sastopami, tādēļ mums šāds nosacījums
nav pieņemams, taču, kā tas turpmākajā izklāstā būs redzams, kaujas nažus, kam ir
izteikta ciršanas funkcija, mēs atļausimies dēvēt par īsajiem vienasmens zobeniem.
Lielāko skaitu kaujas nažu un vienasmens zobenu devuši izrakumi senkapos.
Nozīmīgākie ir kapu inventāri, kas iegūti pēdējos 60 gados. Izrakumos, kas izdarīti
agrāk par šo laiku, gadījumi, kad varam izšķirt piederību kompleksiem, ir samērā
reti (Ķeipenes Saliņas, Jaunsvirlaukas Ciemalde). Minēsim kapulaukus, kas ir būtiski
svarīgi vai nu datēšanai nozīmīgo kompleksu un atradumu daudzskaitlības dēļ, vai
izceļas ar reti sastopamu tipu pārstāvētību, vai arī atzīmējami tādēļ, ka labāk ļauj
izprast kāda tipa izcelsmi un izplatības robežas. Jāmin arī objekti, kas dod labāku
priekšstatu par kaujas nažu un vienasmens zobenu maksts iekārtojumu un nēsāšanas
veidu. Latgalē tādi kapulauki ir Nautrēnu Laizānu Smiltaine, Zvirgzdenes Kivti, Pildas
Ņukši, Ludzas Odukalns, Višķu Maskavas sādža, Višķu dārzkopības skola, Kapiņu
Kristapēni. Vidzemē – Cesvaines Luces, Lubānas Vēverāji, Pļaviņu Kalnieši un Radzes,
Aizkraukles Lejasbitēni, Priekuļu Kampi, Drabešu Liepiņas, Krimulda, Ķeipenes
Saliņas, Salaspils Laukskola, Doles Vampenieši. Augšzemē – Ābeļu Boķi–Priednieki,
Sēlpils Lejasdopeles. Zemgalē – Dobeles Oši un Bāļas–Šķērstaiņi, Zvārdes Grīnerti,
Jaunsvirlaukas Ciemalde, Mežotnes centra kapulauks, Īslīces Ziedoņskola, Bauskas
Čunkāni–Dreņģeri, Ceraukstes Podiņi–Rušiņi. Kurzemē – Rucavas Ģeistauti, Grobiņas
Smukumi, Bunkas muiža, Kandavas Reinas, Matkules Tojāti.
Arī savrupatrasto kaujas nažu un vienasmens zobenu vairākums iegūts postītos
kapulaukos; ir tikai daži kaujas naži, kas atrakti senās dzīvesvietās un tie attiecas
uz kaujas nažu agrīnām formām (Ogres Ķenteskalns, Āraišu ezerpils, Kokneses
Mūkukalns).
Vērtējot šīs tēmas iztirzājumam nepieciešamo arheoloģisko avotu pašreizējo
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stāvokli, jāatzīmē atradumu vājā pārstāvētība Kurzemē, runājot par vidējā dzelzs
laikmeta otro posmu; Latgalē, – par vidējā dzelzs laikmeta pirmo posmu.
Kaujas nažus un vienasmens zobenus redzam jau pirmajās baltvācu arheologu
publikācijās 19. gs. pirmajā pusē – F. Krūzes4 un J. Bēra5 darbos. Viņu uzmanību
saista pirmām kārtām garie zobeni. Tomēr jau F. Krūze vērš uzmanību uz īsā, platā
vienasmens zobena neparasto formu, to atspoguļojot arī teksta miniatūrattēlā. Labi
pārzinādams tajā laikā pazīstamos Eiropas arheoloģiskos materiālus, F. Krūze pilnīgi
pamatoti redz Aizkrauklē atrastam kaujas nazim līdzību kaimiņzemēs un attiecina
uz to nosaukumu Kampfmesser oder Saramasax. Te sastopam arī spriedumus par to,
kādam nolūkam – ciršanai vai duršanai – šie ieroči varētu būt lietoti.
Pētot senās Latvijas dzelzs laikmeta problēmas, jautājumam par Latvijā atrastiem
kaujas nažiem vai vienasmens zobeniem nācies pieskarties daudziem autoriem. Tos
redzam R. Hausmana,6 A. Spicina,7 K. Boja,8 M. Eberta,9 F. Baloža,10 M. Šmīdehelmes,11
F. Jākobsona,12 K. Engela,13 V. Ģintera,14 R. Šnores,15 E. Šnores,16 H. Mooras,17
B. Nermana,18 H. Salmo,19 E. Šturma,20 A. Stubava,21 V. Urtāna,22 J. Graudoņa,23
J. Apala,24 A. Vaska,25 Ē. Mugurēviča26 un M. Atgāža27 darbos.
Vairākumā no minētajiem darbiem mūs interesējošie ieroči ir publicēti tikai
kā kapa inventāra sastāvdaļa vai dzīvesvietas inventārs. Tomēr dažos vispārinošos
darbos atsevišķi kaujas nažu un vienasmens zobenu tipi ir parādīti kā atsevišķiem
arheoloģiskiem kultūras novadiem zīmīgi, bieži sastopami atradumi (F. Balodis,
V. Ģinters, R. Šnore, E. Šnore, H. Salmo, V. Urtāns). V. Urtāns rakstā “Etniskās
atšķirības apbedīšanas tradīcijās un kapu inventārā Latvijā 5.–9. gs.” pieskaras īso,
plato vienasmens zobenu – kaujas nažu īpatnībām Austrumlatvijā,28 M. Atgāzis – to
izplatībai Latvijā un Lietuvā;29 pēdējais darbā “Latvijas PSR arheoloģija” apskatījis
kaujas nažu attīstību vidējā dzelzs laikmetā30 un kopā ar E. Šnori un Ē. Mugurēviču –
arī vēlajā dzelzs laikmetā.31
Latvijas kaujas nažu un vienasmens zobenu attīstību izprast palīdz pētījumi
kaimiņzemēs – Igaunijā,32 Lietuvā,33 Krievijā34 un Somijā.35 No minētajiem darbiem
tikai M. Mandela pētījums aptver kaujas nažu attīstību Igaunijā visā mūsu ēras dzelzs
laikmeta kopumā. V. Kazakevičs un H. Salmo aplūko galvenokārt vidējā dzelzs laikmeta
atradumus, A. Tautavičs – vienu tipu – īsos, platos kaujas nažus. Vēlā dzelzs laikmeta
Lietuvas kaujas nažus un vienasmens zobenus īsi raksturo R. Volkaite-Kulikauskiene.
Lai gan Krievzemē ne kaujas naži, ne vienasmens zobeni nav raksturīgi, svarīgas
atziņas par šī ieroča lietošanu sastopam arī A. Kirpičņikova darbā. Par Somijas un
Skandināvijas zemēs atrastajiem vēlā dzelzs laikmeta kaujas nažiem speciālu pētījumu
mūsu rīcībā pašreiz nav.
2. Kaujas nažu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
Pārskatot Latvijā atrastos kaujas nažus, t.i., tādus eksemplārus, kas nav garāki
par 80 cm, izšķirami četri biežāk pazīstami tipi, kas pārstāv hronoloģiski atšķirīgas un
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secīgas formas. Divas no tām sastopamas aplūkojamā laika posmā. Tādēļ tās apskatīsim
vispirms.
Pirmais – īsais, platais vienasmens zobens jeb kaujas nazis. Tā garums parasti
nepārsniedz 60 cm, platums – 10 centimetrus. Visbiežāk sastopami ap 35–40 cm gari,
5–6 cm plati, 0,25–0,5 cm biezi eksemplāri, kas darināti liela, pret smaili paplatināta
naža veidā, kura asmens pret smaili pakāpeniski paplatinās un, sasniedzot aptuveni
četras piektdaļas kopgaruma, spēji sašaurinās, veidojot 130–145 grādu leņķi.
Šī paplatinātā asmens daļa izveido īstu “zobu”, kas noderīgs ciršanai. Tomēr leņķi
ar asu stūra lūzumu šiem kaujas nažiem sastopam reti. Iespējams, ka tas nedaudz
noapaļojies, kaujas nazi trinot. Nesastop arī ļoti asu smaili. Tas norāda, ka duršanai
šo ieroci parasti nelietoja. Starp muguru, smaili un asmens visvairāk izvirzīto punktu
platākajā vietā veidojas 25–40 grādu leņķis. Kaujas naža iedzītnis kalpoja iestiprināšanai
koka rokturī, kas parasti aptvēra arī 0,5–1,0 cm no asmens plāksnes, kas piekļaujas
iedzītnim. Neliela izmēra kaujas nazi ar pilnībā saglabājušos koka spalu sastopam
Āraišu ezerpils izrakumos.36 No 42 cm garā naža spals aizņem aptuveni vienu trešo
daļu – 13,5 centimetrus. Tā galā (pie iedzītņa pārejas asmenī) iegriezta gropīte, kurā,
jādomā, bija notinums spala stiprināšanai, kā tas redzams no Alsviķu Asaru 4. kapā
atrastajam mazākajam skramasaksam pierūsējušām koka paliekām. Aizkraukles
Lejasbitēnos un Zvirgzdenes Kivtos atrastajiem eksemplāriem spals šķērsgriezumā
parasti bija smaili ovāls, ar platāku augšējo daļu, kas aptverot balstījās pret delnas
vidusdaļu. Ir ziņas par vienu šī tipa kaujas nazi no Jaunpiebalgas, kura rokturis
izgatavots no kaula (raga). Diemžēl muzejā tas nav nonācis un saglabājies tikai LNVM
Arheoloģijas departamenta krājumā glabātajā fotonegatīvā. Minētais atradums un koka
paliekas kapu atradumos ļauj pieņemt, ka tiklab no raga, tā arī no koka gatavotie spali
(vismaz dažkārt) bija viegli paplatināti pret iedzītņa galu, lai kaujas nazis neslīdētu no
plaukstas. Īsajiem, platajiem kaujas nažiem nav ne iedzītņa gala sāniska paliekuma,
ne arī spala aptveres gredzena, kas kalpo spala stiprināšanai (atskaitot dažus agrīnus
šī tipa kaujas nažus, par kuriem runa būs turpmāk). Īsajiem, platajiem kaujas nažiem
nesastopam bronzas stieples aptinumu. Unikāls ir Bauskas Čunkānu–Dreņģeru
kapulauka 74. kapā atrastais šī tipa kaujas nazis, ko pēc kapā atrastas stopsaktas var
datēt ar 9. gadsimtu. Tā rokturis darināts no dzelzs vienlaidā ar asmeni – līdzīgi kā
milzu skalpelim. Roktura noapaļotajā galā ir caurumiņš.
Īsais, platais kaujas nazis (vienasmens zobens) Latvijā sastopams visbiežāk 8. un
9. gs. apbedījumos. Taču, kā tas novērots Ābeļu Boķu 3. un 8. uzkalniņa pēcapbedījumos,
nelieli vai vidēja izmēra īsie, platie kaujas naži sastopami jau 7. gadsimtā. 7. gs. un jau
pa daļai 6. gs. redzam pārejas formas starp 6.–7. gs. dominējošo šauro kaujas nazi, kam
bieži sastopam minēto spala stiprinātāju riņķi, un nupat aplūkoto īso, plato kaujas nazi.
Agrīnie, ar 6. gs. beigām un 7. gs. datējamie eksemplāri, kas atrasti Boķos, bija ap 20–
25 cm gari un 2,5–3,0 cm plati. Piemēram, III uzkalniņa 19. kapā, kurā līdzdots lapveida
uzmavas šķēps un šķēpa gals ar atkarpēm (A tips), šaurasmens cirvis, bronzas aproce
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ar vāļu galiem, bronzas nierveida sprādze, atrasts ap 25 cm garš skramasakss,37 kura
asmens paplatinātajā daļā ir 2,8 cm plats. L. Vankina un E. Šnore šo kapu datē ar 6. gs.
beigām.38 Tāds kapa datējums atbilst arī šķēpu galu ar atkarpēm tipoloģiskās studijās
novērotajam – līdzīgi šķēpi sastopami 6. un 7. gadsimtā.39
Vairākas pazīmes liecina, ka īsie, platie kaujas naži attīstījušies no 6.–7. gs.
izplatītajiem šaurajiem kaujas nažiem. Šī tipa kaujas naži nebija piemēroti ciršanai.
Lietuviešu arheologa V. Kazakeviča uzskatu, ka tie izmantoti tikai duršanai, varētu
uzskatīt par nelielu pārspīlējumu.
Nedaudz paplatinot asmeni kaujas naža pirmās un otrās trešdaļas sadurē,
smaguma centrs tiek tuvināts cirtiena vietai, bet smaile līdz ar to kļūst viegli
noapaļota. Mazs, 23,5 cm garš kaujas nazis ar paplatinātu smailes daļu (2,3 cm)40
kopā ar krustadatu, uzmavas cirvi un nelielu uzmavas šķēpa galu atrasts Dobeles
Bāļu 2. kapā, bet 29 cm garu, 3,3 cm platu, neapšaubāmi īsam, platam kaujas nazim
pieskaitāmu eksemplāru41 rāda šī paša kapulauka 53. kaps. Šajā gadījumā mirušo kapā
vēl pavada slaids vītollapas veida šķēpa gals un dzelzs rotadata. Kaps datējams ar 7. gadsimtu. Garāku kaujas nazi, ko varētu uzskatīt par pārejas formu starp šauro un plato,
īso vienasmens zobenu, sastopam Īslīces Ziedoņskolas 13. kapā, kopā ar uzmavas
cirvi un bronzas krustadatu ar apaļīgām, masīvām pogaļām un ažūru rombveida
izgriezumu adatas centrā. Tā kā ne minētā tipa rotadatas, ne uzmavas cirvji pēc 7. gs.
nav sastopami, minēto Ziedoņskolas kapu varam attiecināt uz 7. gadsimtu.
Latvijā autoram nav zināmi lieli un plati šī tipa skramasaksi, kas būtu datējami
ar 7. gs., ne arī ar 7. gs. beigām. Piemēram, Bauskas Čunkānu–Dreņģeru kapulauka
3. izrakumu laukumā, kur atsegtie apbedījumi attiecināmi uz laiku ap 700. gadu un,
domājams, uz 8. gs. pirmo pusi, par 4 cm platākus eksemplārus nesastopam.
Par Latvijā atrastajiem īsajiem, platajiem kaujas nažiem varam teikt, ka garākie,
platākie eksemplāri attiecas galvenokārt uz 9. gs. un 10. gs. sākumu. Tomēr pēc
izmēriem vien minētos kaujas nažus pašreizējā pētniecības stadijā izšķirt nevaram:
vismaz tiklab 8., kā 9. gs. atrod atsevišķus zēnu vai jauniešu apbedījumus ar maziem
(dažkārt pat it kā miniatūriem) kaujas nažiem. Nelielus kaujas nažus sastopam arī
pieaugušu (parasti ne bagātu) vīriešu kapos. Aizkraukles Lejasbitēnu kapulauka
materiāls, kur skramasakss atrasts 180 gadījumos, liecina par dažāda izmēra kaujas
nažu lietošanu vienā un tajā pašā laikā. To apstiprina Alsviķu Asaru 4. kaps, kas pēc
tajā atrastām senlietām – bronzas dobā profilētā aproce ar sašaurinātiem galiem, dzelzs
pakavsakta ar atrotītiem galiem un ar bronzas sloksnīti aptītu loku un šaurasmens
cirvis – datējams ar laiku ap 800. gadu vai 9. gs. sākumu. Šajā kapā viens otram līdzās
atrasti divi īsie, platie kaujas naži – viens 38,6 cm garš, 4,9 cm plats, otrs 28,5 cm garš,
3,2 cm plats.
Vēlie Latvijā atrastie īsie, platie kaujas naži (Aizkraukles Lejasbitēni, Kapiņu
Kristapēni, Ceraukstes Podiņu kapsēta) sasniedz 55–60 cm garumu, bet asmens
platums – 8–10 centimetru. Kā to rāda kapu inventāri no Aizkraukles Lejasbitēniem,
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31. att. Īso, plato vienasmens zobenu (7.–9. gs.) un iedzītņa šķēpu galu ar atkarpēm izplatība
Latvijā 6.–9. gs.

vēlākie īsie, platie kaujas naži datējami ar laiku ap 900. gadu vai ar 10. gs. sākumu.
Minētā tipa kaujas naži, kas varētu attiekties uz 10. gs. otro pusi vai vēlāku laiku, Latvijā
nav pazīstami. Šo ieroci un tā attīstību sīkāk aplūkojām, pirmkārt, tādēļ, ka tas cieši
saistīts ar baltu kultūras attīstību; otrkārt, tādēļ, ka šis tradicionālais cērtamais ierocis,
kā to turpmāk redzēsim, atstājis pēdas vienasmens zobena turpmākajā attīstībā.
Īsais, platais kaujas nazis laikā no 7. līdz 10. gs. atšķirībā no iepriekšējā periodā
5.–7. gs. pazīstamajām kaujas nažu formām, kas vairāk vai mazāk zināmas arī Igaunijā,
Latvijā pārstāvēts tikai baltu cilšu kapos un dzīvesvietās (31. att.). Latvijā šādi kaujas
naži izplatīti no Ludzas austrumos (Ludzas Odukalna kapulauks) līdz Aucei rietumos
(kapulauks Auces pilsētas teritorijā). Ziemeļaustrumos tālākie punkti, kur tas atrasts,
ir Stāmerienas Smoņi (Stāmerienas ezera austrumu krastā) un Alsviķu Asaros (Indzera
ezera ziemeļrietumu krastā, 5 km uz dienvidrietumiem no Alūksnes), ziemeļos –
Baižkalna Upmaļu kapulaukā (netālu no Raunas), dienvidos – Braslavas kapulaukā
Sīvera ezera ziemeļrietumu krastā un Višķu Maskavas sādžas kapulaukā Višķu
ezera dienvidu krastā. Vidzemē tālākais punkts uz rietumiem ir Ķentes pilskalns,
Zemgales ziemeļrietumos – Dobeles Bāļas. Zīmīgs ir fakts, ka, atskaitot Ķentes kalnu,
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šo kaujas nažu tipu neredzam vēlā dzelzs laikmeta lībiešu apdzīvotajā teritorijā un
tas nav pārstāvēts Kurzemē vispār. Iespējams, ka šis ieroču veids rietumbaltiem nav
bijis pazīstams, lai gan Latvijā kuršu 8.–9. gs. kapulauki mums nav pazīstami. Ja šis
ierocis šeit būtu plašāk izplatīts, tam vajadzēja atspoguļoties savrupatradumos un
atradumos Lietuvas kuršu kapulaukos. Skandināvu kapulaukā Grobiņas Smukumos42
un akmeņu krāvumu kapulaukā Kandavas Reinās43 redzam līdzīgu kaujas nazi, bet
bez aplūkotiem kaujas nažiem raksturīgā asmens paplatinājuma. Reinās atrastajam
kaujas nazim bez tam ir iedzītņa gala sānisks paliekums. Šis kaujas nazis pieder
Ziemeļeiropā un Viduseiropā izplatītā skramasaksa vieglajam paveidam, kas bija
iecienīts Skandināvijā,44 Somijā45 un senprūšu apdzīvotajā teritorijā.46 Somijā un dažiem
Igaunijā atrastajiem kaujas nažiem (pēdējos uzskata par importu no Somijas) sastop
arī nelielu paplatinājumu, taču tas, no iedzītņa gala rēķinot, atrodas trešajā ceturtdaļā,
turklāt tuvu centram. Leņķis, ko smailes punktā veido mugura ar asmeni, ir mazāks
par 20 grādiem un liecina, ka šis ierocis kalpoja arī duršanai. Atšķirībā no Latvijā
sastopamajiem eksemplāriem šiem kaujas nažiem ir attiecīgi garāki iedzītņi (aizņem
apmēram vienu trešo daļu kopgaruma),47 bez tam šiem kaujas nažiem sastop arī
asmens sānu rievas. Gotlandiešu kolonistu kapulaukā Grobiņas Smukumos48 atrasts
Ziemeļeiropā un Viduseiropā izplatītā skramasaksa masīvais paveids, kura smaili veido
slīps muguras nošķēlums.49
Īsais, platais vienasmens kaujas nazis ir izplatīts tikai Latvijas centrālajā daļā
un austrumdaļā; Lietuvā – ziemeļdaļā, turklāt tos neredzam ne pašos rietumos, ne
arī austrumdaļā, kur (sekojot mūsu priekšstatiem) mēs to varētu sagaidīt. Tālākais
punkts Lietuvas austrumos ir Smilgeļu kapulauks, kas ir zemgaļu un sēļu saskares
zona. Šī tipa kaujas nažu izplatības tālākais punkts uz dienvidrietumiem ir Paežeru
kapulauks Žemaitijas austrumu daļā, bet tālākais punkts uz dienvidiem – Daugirdavas
un Kalnišku kapulauki žemaišu teritorijas pierobežā ar augštaišiem.
Latvijā pašreiz zināmi īsie, platie kaujas naži no 62 objektiem (to skaitā 59 kapulaukiem) pavisam 368 eksemplāri, Lietuvā – no 38 objektiem pavisam 178 eksemplāri,
visi no senkapiem.50
Lietuviešu arheologs V. Kazakevičs agrākos īsos, platos kaujas nažus Lietuvā
datē ar 7. gs. beigām (zemgaļu Jauneiķu kapulauks, žemaišu Kastaunaļu kapulauks).
Jauneiķu kapulaukā šādu datējumu dod kapos atrastās bronzas stopsaktas ar trīsstūra
pēdu. Vēlākie platie skramasaksi atrasti zemgaļu Linksmūču kapulaukā, kur atsevišķus
eksemplārus izrakumu vadītāja R. Volkaite-Kulikauskiene datējusi ar 10. un 11. gadsimtu. Latvijā īsie, platie kaujas naži, ko varētu attiecināt uz 10. gs. otro pusi vai 11. gs.,
nav pazīstami. Tādējādi jāsecina, ka minētie kaujas naži bija sēļu, latgaļu, zemgaļu
un žemaišu apbruņojumā no 7. gs. beigām līdz 10. gs. sākumam, taču šī ieroča ziedu
laiki ir 8. un 9. gadsimts.
Otrs agrā feodālisma laikā Latvijā izplatīts kaujas nažu tips ir 30–60 cm garš
kaujas nazis (visbiežāk sastopami 40–45 cm gari eksemplāri), kam ir ap 3 cm plats
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un 1 cm biezs asmens ar viegli uzliektu muguru. Asmens pret smaili parasti viegli
paplatināts. Skaitot no iedzītņa gala, minētais paplatinājums iekrīt trešās un ceturtās
ceturtdaļas robežā.
Salīdzinājumā ar 6.–7. gs. sastopamajiem šaurajiem kaujas nažiem minētais
tips atšķiras pirmām kārtām ar asmens šķērsgriezumu. Ne īsajiem, šaurajiem, ne
īsajiem, platajiem kaujas nažiem asmens muguras biezums nepārsniedza 0,4–0,6 centimetrus. Vēlā dzelzs laikmeta šaurajiem kaujas nažiem tas ir ap 1,0 centimetru. Bieži
sastop eksemplārus, kuru mugura ir rievota. Rievojumu veido divas līdz četras
garenvirziena gropes. Asmens griezums, kas atgādina šaurleņķa trīsstūri, sastopams
reti. Uguns patinas iespaidā labāk saglabājušamies eksemplāriem redzams, ka šī
trīsstūra vidusdaļa ir viegli iežmaugta. Tādējādi tā griezums kaut kādā mērā atgādina
bārdas naža griezumu. Smailes daļa šiem kaujas nažiem ir šaurāka nekā vidējā dzelzs
laikmetā sastopamajiem šaurajiem kaujas nažiem. Atšķiras arī roktura darinājums.
Kā jau minēts, metāliskā daļa šiem kaujas nažiem atšķiras galvenokārt ar muguras
un asmens plāksnes sānu virsmas veidojumu. Pēc muguras darinājuma sastop vairākus variantus: 1) ar gludu vai lēzenu divslīpju muguras virsmu; 2) ar divām gropēm;
3) ar trim gropēm; 4) ar četrām gropēm.
Vēlā dzelzs laikmeta īsais, šaurais kaujas nazis Latvijas arheoloģiskajā materiālā
labāk kļūst pazīstams kopš 1895. gada – pēc K. Boja arheoloģiskajiem pētījumiem
Jaunsvirlaukas Ciemaldes kapulaukā. Tagad tie ir pārstāvēti visos Latvijas novados.
Būtiski svarīga nozīme šo kaujas nažu aplūkošanā ir atradumiem šādos kapulaukos:
Kurzemē – Matkules Tojātos un Dundagas Laukumuižā; Zemgalē – Dobeles Bāļās–
Šķērstaiņos, Mežotnes centrā un Bauskas Čunkānos–Dreņģeros; Augšzemē – Ābeļu
Boķos–Priedniekos un Sēlpils Lejasdopelēs; Vidzemē – Salaspils Laukskolā, Doles
Vampeniešos I un II, Pļaviņu Radzēs, Mārcienas Oliņos, Tirzas Zvanulejās; Latgalē –
Višķu dārzkopības skolā, Kapiņu Kristapēnos un Ludzas Odukalnā.
Roktura darinājumā šiem kaujas nažiem ir vienots princips, bet izpildījumā,
tāpat kā maksts greznojumā, eksistē vairāki varianti.
Kurzemē atrastajiem kaujas nažiem mums nav zināmi ar bronzu tik bagātīgi
rotāti rokturi un makstis, kādus pazīstam Augšzemē, Vidzemē un Latgalē. Arī Zemgalē
iegūtie vēlā dzelzs laikmeta kaujas nažu spala un makstu rotājumi ir atturīgi. Šī paraža
greznot kaujas nazi Austrumlatvijā atšķirībā no Zemgales redzama jau iepriekšējā
perioda īso, plato kaujas nažu makstu apdarē. Tādēļ šķiet, ka arī Austrumlatvijas
vēlā dzelzs laikmeta kaujas nažu atšķirības nevarētu būt nejaušas. Toties Zemgalē
biežāk līdzās šaurajam kaujas nazim sastop uz ādas sloksnītēm uzvērtu bronzas spirāļu
bārkstu pušķus ar masīviem, daudzskaldņotiem vai arī trapecveida (pincetveida) galu
apkalumiem.
Šaurā kaujas naža spala veidojumu vislabāk redzam A. Štokmaņa pētītajā Ābeļu
Boķu–Priednieku uzkalniņa 2. kapā, kurā iegūtajam kaujas nazim rokturis darināts
no raga. Tas griezumā ir ovāls, ar paplatinājumu pret delnu vērsto daļu un platāku un
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biezāku spala augšējo, noslēdzošo daļu, kuras nolūks ir neļaut ierocim izslīdēt no rokas.
Spala lejasdaļā, kas piekļaujas iedzītnim, ir iegrieztas gropes, spals šajās gropēs notīts ar
sīku vītu bronzas stiepli, bet starpposmu virsma ir greznota saulīšu joslām. Darinājumā
līdzīgs ir Pļaviņu Radzēs 15. kapā atrastais kaujas nazis,51 kam bija grezna ādas maksts,
kas rotāta ar caurlauzuma tehnikā izgatavotām bronzas plāksnēm. Līdzīgs, tikai no
koka darināts spals ir Višķu dārzkopības skolas 1. kapā līdzdotajam kaujas nazim.
Zīmīgi, ka visi trīs minētie apbedījumi pieder ļoti bagātiem sēļu un latgaļu karavīriem.
Priedniekos atklāto kapu pēc līdzdotajām rotām varam datēt ar laiku ap
1000. gadu. Tajā apbedītam karavīram bija grezni svārki, kas priekšpusē aizdarīti
ar lentveida uzšuvumā piestiprinātiem āķīšiem un cilpām. Pļaviņu Radžu 15. kaps
pēc karavīra aproces52 un citiem priekšmetiem – pakavsaktām, platasmens cirvja,
šķēpa ar atkar-pēm – datējams ar 11. gs. pirmo pusi.53 Ar 10. gs. datējams arī Pļaviņu
Radžu 18., 21. un 27. kaps, kur līdzdoti analoģiski kaujas naži, bet bagātīgajā 32. kapā
(11. gs. pirmā puse) mazāka izmēra nazim sastopam līdzīgu, ar sīkas bronzas stieples
aptinumu darinātu spalu. Arī šajā kapā konstatēta ar bronzas gredzentiņiem izrotāta
svārku priekšpuse, kādu retumis sastopam bagātos latgaļu un sēļu apbedījumos.54
Īso, šauro kaujas nažu datēšanai svarīgi ir to atradumi Mežotnes centra kapulauka
76. un 79. kapā, kur tos palīdz datēt bagātais inventārs un monētas. Tie abi pieder
līdzās guldītu sešu bagātu apbedījumu grupai, kurā apbedīti arī divi tirgotāji. Viens no
tiem – minētais 79. kaps,55 kurā bez svariņiem, atsvariņiem, platasmens bārdas cirvja,
slaida lancetveida uzmavas šķēpa gala, jostas piederumiem un rotām atrasti trīs griezti
sudraba arābu dirhemi, no kuriem, pēc numismātes A. Jaņinas atzinuma, divi kalti
Samanīdu dinastijas emīru Ismaila ibn Ahmeda (901.–907. g. Samarkanda) un Nasra
ibn Ahmeda (914.–943. g.) valdīšanas laikā, bet trešais ir Samanīdu 10. gs. dirhema
viltojums.56 Spriežot pēc senlietām un minētajām monētām, 79. un 76. kaps un tur
atrastie īsie šaurie kaujas naži datējami ar laiku no 950. līdz 1000. gadam.
Aplūkotos šauros kaujas nažus parasti datē ar 10. gs. beigām, laiku ap 1000. gadu
vai 11. gadsimtu. Neapšaubāmi, 10. gs. beigās un ap 1000. gadu tie Latvijā bija plaši
pazīstami. Jautājums ir par šī tipa kaujas nažu agrākajiem atradumiem Latvijā. Tā kā
īsais, platais kaujas nazis lietošanā bija apmēram līdz 900. gadam vai 10. gs. sākumam,
bet par vēlā dzelzs laikmeta īso, šauro kaujas nazi runājam tikai ar 10. gs. beigām, tad
mums kaujas nažu lietošanā it kā veidojas iztrūkums starp apmēram 925. un 975. gadu. Šajā periodā nav īsti pierādīta ne pirmo, ne otro kaujas nažu lietošana. Pa daļai to
varētu izskaidrot ar faktu, ka ieroču tipa maiņa būtu likusi atturēties no jauno kaujas
nažu līdzdošanas kapā. Iespējams, mēs šobrīd vēl nezinām dažu rotaslietu pastāvēšanas
laiku un līdz ar to nepareizi datējam kaujas nažus un citus ieročus. Piemēram, somu
arheoloģe P. L. Lehtosalo-Hilandere raksta, ka, spriežot pēc Somijas jaunākajiem
atradumiem, daži pakavsaktu veidi izrādījušies agrāki, nekā iepriekš uzskatīja, un ka
šo materiālu gaismā šādu pakavsaktu vēlais datējums Austrumbaltijā liekas savāds.57
Somijā Luistari kapulauka 348. kapā, kurā apbedīts tirgotājs, mūs interesējošais
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kaujas nazis atrasts kopā ar lancetveida uzmavas šķēpa galu ar reljefu līniju ornamentu
uz uzmavas, kas ir J. Petersena tips E, ko Somijā un Skandināvija parasti datē ar
9. gs.58 vai laiku ap 900. gadu, bet atsevišķus eksemplārus Krievzemē – ar 10. un
11. gadsimtu.59 Šajā pašā kapā atrasts arī divasmeņu zobens, kas ir J. Petersena
tips X, ko datē no 10. gs. sākuma līdz 11. gs. vidum.60 No šī kapa nāk arī 9. gs. beigās
un 10. gs. sākumā kalti dirhemi, no kuriem vēlākais kalts 926.–927. gadā, tādēļ kaps
tiek datēts ar 10. gs. pirmo pusi.61
Ka arī Latvijas teritorijā īsais, šaurais biezmuguras kaujas nazis, iespējams,
parādījās jau 10. gs. pirmajā pusē, liecina Bauskas Čunkānu–Dreņģeru 198. kapa
inventārs. Tajā bez citām piedevām – šaurasmens cirvja, kaklariņķa, jostas sprādzes –
ir šķēpu pāris, kas analoģisks minētajā Luistari 348. kapā atrastajam šķēpu pārim. Bez
tam tajā atrasta dzelzs pakavsakta ar atrotītiem, piekļautiem galiem, kas izgatavota no
dzelzs. Tā kā dzelzs pakavsaktas Zemgalē lietošanā ir galvenokārt pirms 10. gs., tad
minētā kapa piederība gadsimta pirmajai pusei ir ticama. Šim kaujas nazim mugura ir
ar viegli nošļauptām muguras sānu šķautnēm, izveidojot it kā lēzenu divslīpju virsmu,
rievojuma trūkst. Muguras biezums ir 0,8–0,9 centimetri. Kaujas naža platums ir
2,8 cm, garums – 34,8 centimetri. Mežotnes centra kapulauka 76. kapā atrastā kaujas
naža izmēri ir atbilstoši – 43,2 cm; 3,2 cm un 0,8 centimetri. Tā kā ar periodu starp 950.
un 1000. gadu datējamā Mežotnes centra kapulauka 76. un 79. kapā atrasti līdzīgi kaujas
naži, varam pieņemt, ka ar rievotām mugurām darinātie ir attiecīgi hronoloģiski vēlāki.
Uguns patinas iespaidā labi saglabājušos kaujas nažus ar rievotām mugurām,
ko var attiecināt uz 11. gs. vai laiku ap 1000. gadu, sastopam Daugavas lībiešu teritorijā – Salaspils Laukskolas, Doles Vampeniešu I un Aizkraukles kapulaukā.
Kaujas nažu muguras rievojumam nav tikai dekoratīva nozīme. Metalogrāfiskie
pētījumi, kas veikti par Igaunijā atrastiem šī tipa nažiem, liecina, ka rievas kaujas nažu
mugurā atspoguļo tērauda un dzelzs joslas, kas parādās nažu asmens šķērsgriezuma
šlifos. Trīsslāņotiem kaujas nažiem parasti vidusjosla ir no tērauda, bet malējās –
dzelzs. Piecslāņotiem un septiņslāņotiem nažiem sastop vienu līdz divas tērauda joslas.
Pazīstami arī trīsslāņoti kaujas naži, kas sastāv tikai no dzelzs joslām.62
Īso, šauro biezmuguras kaujas nažu atradumi pārsvarā nāk no latgaļu, lībiešu
un zemgaļu teritorijām. Zīmīgi, ka kapulaukos, kuros nav pārstāvēts 10. gs., laiks
ap 1000. gadu un 11. gs. sākums, aplūkoto kaujas naža tipu parasti nesastop. To
kapos parasti ir viens vai divi lancetveida šķēpu gali (J. Petersena E tips). Lejasdopeļu
5. uzkalniņa 2. kapā kaujas nazis atrasts komplektā ar uzmavas šķēpa galu, kam ir
rombveida, pret smaili stiepta lapa, un kopā ar divasmeņu zobenu.63 Šī kapa datēšanā
palīdz tajā pašā kapu uzkalniņā (blakus 1. kapā) atrastie trīs Vācijas 11. gs. sākuma
sudraba denāri, viens no kuriem kalts 1025. gadā.64 Kaujas nazis sastopams kopā ar
šaurasmens un platasmens cirvi.
Tādējādi īsais, šaurais un biezais kaujas nazis Latvija lietots 10. un 11. gs.,
galvenokārt laikā starp 950. un 1050. gadu. Tāpat šī tipa kaujas naži datēti Somijā un
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Igaunijā,65 bet Lietuvā – ar 10.–11. gs., atzīmējot, ka tie sastopami vēl 12. gadsimtā.66
Latvijā drošu norādījumu par kaujas naža lietošanu 12. gs. trūkst. Krievzemē pazīstami
tikai deviņi uz 10. gs. un 10. gs. otro pusi attiecināmi eksemplāri,67 kurus tur uzskata
par aizguvumu no Rietumeiropas vai Ziemeļrietumeiropas. Krievzemē 10. gs. kaujas
nazis uzskatāms par arhaisku parādību.
3. Vienasmens zobenu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
Vienasmens zobenus, kam ir labi saglabājusies roktura daļa, Latvijā zinām 15 eksemplārus. To garums svārstās no 72 līdz 85 cm, platums no 2,0 līdz 4,4 cm, asmens
biezums no 0,5 līdz 0,7 cm (32. att.).

32. att. Zobena aprakstā lietotie termini: 1 – rokturis (zobena roktura daļa);
2 – šķeltnis (zobena asmens daļa); 3 – roktura tveramā daļa; 4 – spals (roktura ietvere);
5 – poga (roktura poga); 6 – augššķērsis; 7 – apakššķērsis; 8 – šķeltņa šķērsgriezums;
9 – grope (asmens vidusrieva); 10 – smaile

J. Petersens zobenu tipoloģizējis pēc to rokturu detaļu izveidojuma (33. att.).
Latvijā pēc roktura veidojuma izšķirami septiņi tipi (34. att.), kuru rokturi gandrīz visi
ir divasmeņu rokturu kopijas, tādēļ tos apzīmēsim ar indeksu v vai 1.
J. Petersena H tipa divasmeņu zobenam analoģisks rokturis ir Ciemaldē savrupi
atrastajam vienasmens zobenam, kura garums ir 85,5 cm,68 asmens viscaur vienāda
platuma – 4,3 cm, pogas trūkst. Zobenu varētu apzīmēt par Hv tipa zobenu. Zobens
satur damascēta tērauda joslas. A. Anteins to datējis ar 9.–10. gadsimtu.69 Pēc vienlaicīgi
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33. att. Vikingu laika zobenu tipoloģija (pēc: Petersen 1919)

atrastās karavīra aproces70 un kaklariņka zobenu varam attiecināt uz 10. gadsimtu.
Līdzīgs vienasmens zobens atrasts Vircavā (KPM 184/IXa9).
Tips Gv – ar antenveida dzelzs pogu, ar taisnu, šauru vai vidēji platu apakššķērsi,
kura gali noliekti uz leju (35. att.). Pogu veido antenveida stienis, kura gali ir atrotīti.
Zobens ir vistuvāk divasmeņu zobenu G un Y tipam pēc J. Petersena (33. att.), ko viņš
attiecina uz 10. gs. un 11. gs. sākumu.71 Vecsaules Čapānos atrasts šī tipa divasmeņu
zobens72 ar ierakstu Ulfberht. Senākais šī tipa vienasmens zobens kapa inventārā atrasts
Bunkas grantsbedru 1. kapā (ugunskaps), kopā ar 1. tipa platasmens bārdas cirvja
agrīnu formu un B tipa (J. Petersena M tips) šķēpa galu un datējams ar 10.–11. gs.
miju. Zobena garums ir 72 cm, asmens platums – 2,6 cm, biezums 0,5–0,7 centimetri.
Zobens ugunī deformējies, taču saskatāms muguras viegls noliekums (apmēram 30 cm
no smailes). Līdzīgs, fragmentārs zobens atrasts kā savrupatradums Medzes Strautiņu
kapulaukā. Tā asmens platums ir 2,9–3,0 centimetri. Lubānas Vēverājos savrupi atrastā
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34. att. 10. gs. otrās puses – 13. gs. zobeni. Tipoloģiskā shēma
(pēc: Кирпичников 1966а, 50, рис. 10)

35. att. Vienasmens zobens ar antenveida pogu.
Tips Gv (poga pēc formas tuva J. Petersena G tipam).
Latvija, savrupatradums, LNVM, A 3683
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fragmentārā Gv tipa zobena asmens platums ir 4 cm, biezums – 0,5–0,7 centimetri. Šos
trīs zobenus,73 kam apakššķērša gali nolaisti uz leju, varam apzīmēt par Gv1 variantu
un datēt ar laiku ap 1000. gadu vai 11. gs. sākumu.
Gv2 variantu pārstāv Latvijā atrasts zobens (precīza vieta nav reģistrēta,
LNVM, A 3683) ar taisnu, pret galiem viegli paplatinātu dzelzs apakššķērsi (garums
9,5 cm). Zobena garums ir 75 cm, platums – 2,7–3,5 centimetri. Asmens pret smaili
ir paplatināts, biezums 0,4–0,7 centimetri. Pēc apakššķērša formas zobens var būt
vēlāks nekā Yv1.
Minētie zobeni ar antenveida pogu izplatīti tikai Latvijā un Lietuvā – kuršu
teritorijā. Tur tos datē ar 10. gs. otro pusi un 11. gs.,74 un šādam datējumam varam
piekrist.
Tips Xv – ar pusapaļu, noplacinātu dzelzs pogu un šauru (0,3–1,6 cm), taisnu,
pret galiem viegli paplatinātu, 9,8 cm garu apakššķērsi. Asmens ir 3,4 cm plats, 0,8 cm
biezs, pret smaili paplatināts. Vienīgais autoram zināmais fragmentārais eksemplārs
atrasts Īslīces Viesturu (Ziedoņskolas) kapulaukā (BNM 4806) kā savrupatradums.
Zobenu, tāpat kā tipa X divasmeņu zobenus, var attiecināt uz 10. gs. otro pusi vai
sākumu.75 Mežotnes pilskalnā savrupi atrastā poga, kas tuvāka A. Kirpičņikova
IV tipam, domājams, ir vēlāka.
Tips Zv – ar trīsdaļīgu dzelzs pogu, paceltiem augššķērša galiem un lejup
nolaistiem paplatinātiem apakššķērša galiem. Šādi vienasmens zobeni atrasti Bauskas
Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā 1936. gadā izpētītajā “vīrieša kapā” (36. att.) un
Salaspils Laukskolas 473. kapā. Izcili saglabājies ir Čunkānu zobens, tā garums ir
77,6 cm; asmens ir 0,4–0,7 cm biezs, 2,8–4,4 cm plats, ar taisnu muguru, pret smaili
vienmērīgi paplatināts. Šķērša sānus rotā slīpsvītras. Laukskolas 473. kapā atrasts līdzīgs
zobens – 84 cm garš, 5 cm plats, ar augstu (ap 10 cm), garu maksts uzgali. Šajā kapā
ir kubiskas slēdzenes atslēga un jostas piederumi. Kā Čunkānu, tā Laukskolas kapā ir
J. Petersena M tipa šķēpi un pakavsaktas ar magoņpogaļu galiem. Čunkānos atrastā
josta ar taisnstūrveida plāksnīšu apkalumiem ir hronoloģiski nedaudz agrāka.
Tips Zv īpašais – ar pusapaļu, plakanīgu, masīvu dzelzs pogu un augššķērsi,
kam ir uz augšu paliekti gali.76 Apakššķērsis ir ar paplatinātiem, uz leju nolaistiem
galiem. Darināts pēc “Z īpašais” parauga, ko Latvijā pazīstam pēc atraduma
Vampeniešu I kapulaukā. Vienīgais Latvijā zināmais fragmentārais eksemplārs
atrasts, rokot granti Īslīces Viesturu (Ziedoņskolas) kapulaukā (BNM 5001). Zobena
poga un augššķērsis ir vienlaidu kaluma, šķērsis iezīmēts ar gropi. Pēc analoģijas ar
līdzīgiem divasmeņu zobeniem to var attiecināt uz 10. gs. beigām vai 11. gs. sākumu.
Tips Vv – ar masīvu plakanīgu pogu, kas tuvojas rombveidīgai un atbilst
divasmeņu zobenu tipam V pēc A. Kirpičņikova. Rietumeiropā tas ir lietošanā no 950.
līdz 1250. gadam, sevišķi no 1150. līdz 1250. gadam. Tips cēlies no tipa Z zobeniem.
Tādējādi var uzskatīt, ka tipa Vv priekštecis ir aplūkotais “Zv īpašais”. Šī tipa zobeni
savrupi atrasti Lībagu Ķīļos un Liepājas apkārtnē. Vesels eksemplārs iegūts Krimuldā
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36. att. Vienasmens zobens (LNVM, A 9062: 1). Tips Z1. Bauskas Čunkāni, kāds vīrieša kaps
un tā inventārs. P. Stepiņa izrakumi, 1936. gads (Normunda Jēruma zīmējums)
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37. att. Vienasmens zobens ar romba formas pogu (LNVM, A 10184: 1), tips V1 pēc A. Kirpičņikova.
Ceraukstes Podiņi, 20. kaps un tā inventārs (Normunda Jēruma zīmējums)
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(garums 90 cm, asmens platums 3,5 cm, biezums 0,5–0,9 cm)77 un Saksukalnā.78 Slēgtos
kapa inventāros Vv tips atrasts Ikšķilē, E. Zēvalda vasarnīcā, kapā B un Ceraukstes
Podiņu kapulauka 20. kapā (37. att.). Ikšķiles zobens ir 81 cm garš, ar šauru 2,0–2,5 cm
platu un 0,5–0,8 cm biezu asmeni. Apakššķērsis iemontēts ačgārni – tā, ka ciršanai to
izmantot grūti. Pogas augšdaļa noapaļota. Kapā ir Petersena G tipa uzmavas šķēpa gals,
agras formas aproce ar zvērgalvu galiem un spaiņa riņķis – stīpa. Apbedījums pieder
11. gadsimtam. Ceraukstes Podiņu 20. kapā vienasmens zobens ir 84 cm garš, 3,2 cm
plats un salīdzinājumā ar Ikšķiles zobenu ar vairāk horizontāli izstieptu rombveida
pogu, kas tuvāka V tipa divasmeņu zobenu pogām.79 Kapā atrastais platasmens bārdas
cirvis un josta ļauj zobenu attiecināt uz 12. gadsimtu.
Tādējādi vienasmens zobenu lietošanas laiks attiecas galvenokārt uz 11. gs.,
kad nozīmi zaudēja kaujas naži un uzvaru guva divasmeņu zobeni. Tādēļ vienasmens
zobeniem ir abu šo ieroču iezīmes. Teritorijās, kur bija īsā, platā kaujas naža tradīcijas,
tās turpinājums parādās arī vienasmens zobena paplatinājumā (Čunkānu zobens).
Gan divasmeņu (tips Z), gan aplūkoto vienasmens zobenu rokturos atspoguļojas
šo ieroču piemērošana kavalērijas vajadzībām (ciršanai auļojot). Apakššķērsis sāka
kalpot pretinieka cirtienu atvairei, uzņemoties daļu vairoga funkciju.
10.–13. gs. Latvijā nav reģistrēts neviens līkais zobenasmens, tādēļ nevar runāt
par līko vienasmens zobenu, bet tikai par ietekmēm, kas gūtas no austrumu kavalērijas
(ar senkrievu karotāju starpniecību) un kas 11. gs. parādās Latvijā un Lietuvā.

B. Divasmeņu zobeni
1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
Latviešu valodā atšķirībā no krievu un vācu valodas nav ieviesies speciāls
termins taisnā zobena (krievu val. меч, vācu val. Schwert) un līkā zobena (krievu val. сабля, vācu val. Säbel) apzīmēšanai. 80 Ar terminu “zobens” parasti
saprotam divasmeņu zobenu. Īpašos, retāk sastopamos zobenu veidus apzīmējam
aprakstoši – “vienasmens zobens”, “līkais vienasmens zobens”. Pārpratumu novēršanai lieto arī terminu “divasmeņu zobens”.
Zobena nosaukumam latviešu valodā ir sena cilme. Valodnieciski to var pierādīt tikai ar 16. gs. – ar 1586. gadā datētā luterāņu katķismā minēto (to sobenne) un
1587. gadā – nevācu psalmos (to passoulige sobenne).81
Vārds etimoloģiski saistās ar vārdu zobs, kam viena no nozīmēm ir ‘asmens’.
Divasmeņu zobens ir abpušu griezīga, šaura iegarena plāksne, kuras viens gals parasti
sašaurināts, bet otrā ierīkots rokturis, lai varētu to izmantot kā cērtamo vai duramo
ieroci. Senai šī vārda cilmei par labu runā zobena (zuobens) biežā sastopamība latviešu
tautasdziesmās. Vislabāk to parāda J. Endzelīna un R. Klaustiņa tautasdziesmu
izdevumam pievienotais priekšmetu reģistrs.82
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Latvijā atrasto divasmeņu zobenu skaits – 170 eksemplāru – ir ievērojams
(4. teksta tabula), ja ņemam vērā, ka A. Kirpičņikova aplūkotajās senkrievu
arheoloģiskajās kolekcijās figurē 171–183 eksemplāri (neminot 140 līkos vienasmens
zobenus),83 kam Latvijā drošu analogu trūkst.
Salīdzinot apbruņojumu un kara mākslu Latvijā un Krievzemē, minēto faktu
nedrīkstam pārvērtēt. Ar nedaudziem izņēmumiem vairākums Latvijā atrasto
divasmeņu zobenu iegūts senkapos, kur to līdzdošanu noteica pagāniskās apbedīšanas
paražas. Turpretim Krievzemē līdz ar kristietības ideoloģijas nostiprināšanos no
11. gs. zobena līdzdošana kapā netika pieļauta. Šī pagāniskā paraža saglabājās
atpalikušos, etniski jauktos apvidos, kur slāvu iedzīvotājus ietekmēja somu vai baltu
paražas.84 Krievzemes arheoloģiskais materiāls liecina, ka ieroču bagātība apbedījumos
11.–12. gs. arvien lielākā mērā sāk iezīmēt zināmu sabiedrības attīstības sociālo un
politisko atpalicību tajos rajonos, kur šāda paraža pastāvējusi.85
10.–13. gs. divasmeņu zobenu atradums Latvijā sadalās nevienmērīgi
tiklab hronoloģiski, tā teritoriāli. 9.–10. gs. šī starpība nav liela, bet 11.–13. gs., kā
redzēsim turpmāk, – pārsteidzoša. Tā ir starpība starp Rietumlatviju (Kurzemi) un
Rietumvidzemi (ar daudziem divasmeņu zobenu atradumiem) un pārējo teritoriju.
Šķiet, ka ar atšķirību ticējumos vien to izskaidrot nevaram.
No dzīvesvietām vesels zobens atrasts tikai Mežotnes pilskalnā (38. att.),
tomēr dzīvesvietās iegūtiem zobenu fragmentiem un detaļām (sevišķi makstu galu
apkalumiem) ir liela nozīme, jo tie palīdz pildīt lielo tukšumu Austrumlatvijas un

38. att. Divasmeņu zobens ar damascētā tērauda ierakstu. Tips H.
Mežotnes pilskalns, 10. slānis. LNVM, A 64609: 1
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Viduslatvijas zobenu atradumos, sevišķi attiecībā uz 12.–13. gadsimtu. Depozītos
10.–13. gs. zobenus nesastop.
Zobens kā vācu un Baltijas tautu ierocis Indriķa hronikā apzīmēts ar latīņu vārdu
gladius, Vecākajā Atskaņu hronikā – ar lejasvācu vārdu swert. Indriķa hronikā, runājot
par notikumiem Baltijā laikā no 1198. līdz 1227. gadam, zobens minēts 34 reizes.
Uzmanības centrā ir vācu zobens. Zobena lietošana kaujā vietējām tautībām attēlota
pāris gadījumos. Dinamiskāk zobens parādās Vecākajā Atskaņu hronikā, sevišķi stāstot
par 13. gs. otrās puses cīņām. Zobens ieroča nozīmē te parādās 11 reizes.86 Abas
hronikas palīdz izprast zobena lietošanas paņēmienus.
No Latvijā atrasto zobenu pētījumiem 20. gs. 20.–30. gados ievērību pelna
normaņu teorijas piekritēja B. Nermana monogrāfija par Skandināvijas sakariem
ar Austrumbaltiju,87 E. Šturma raksts par kuršu zobeniem88 un H. Riekstiņa raksts
par Vilkumuižas ezerā atrastiem ierakstu zobeniem.89 Padomju laikā iznākusi
Ē. Mugurēviča monogrāfija par Austrumlatviju un kaimiņzemēm 10.–13. gs. novērš
“buržuāziskās historiogrāfijas vienpusību zobena atradumu tulkojumā,” skata Latvijas
iedzīvotāju apbruņojumu mijiedarbībā ar Krievzemē sastopamajiem.90 Ē. Mugurēviča
doktora disertācijā uzmanība pievērsta 13.–14. gs. zobeniem, ko pazīstam vismazāk.91
Krimuldas Liepeņu lībiešu uzkalniņkapos iegūtos unikālos zobenus aplūkojis
J. Graudonis un E. Tenisons.92 E. Tenisons monogrāfijā par Gaujas lībiešiem šim
jautājumam pievērsies detalizētāk.93
Nozīmīgi ir A. Anteina veiktie zobenu pētījumi no metalogrāfiskā viedokļa,94
sevišķi par damascētajiem ieročiem.95 Izmantojot modernās zobenu attīrīšanas un
kodināšanas metodes, Pasilciemā atrastos ierakstu zobenus analizējis A. Kirpičņikovs
un vērtējis tos uz plaša Austrumeiropas zobenu attīstības fona.96 Viņa darbiem par
senkrievu zobeniem ir liela nozīme Latvijas zobenu tipoloģijas un hronoloģijas
jautājumu skaidrošanā, tie palīdz izprast zobena lietošanu kaujā, cīņas taktiku, zobena
īpašnieku sakaru ar feodālām attiecībām.97 Dažas jaunas atziņas par ieroču importu
no Kijevas uz Baltijas dienvidaustrumu daļu atrodam ukraiņu arheologa V. Zocenko
rakstā.98 Latvijā atrasto zobenu zīmes un uzrakstus mūsdienu latīņu paleogrāfijas
sistēmā iekļauj D. Drboglavs.99
No kaimiņu republiku arheologiem Lietuvas zobenus pētījusi R. VolkaiteKulikauskiene100 un V. Kazakevičs (par divasmeņu zobeniem),101 Igaunijā – J. Selirands102 un M. Mandels,103 tomēr detalizētāku pētījumu par Igaunijas divasmeņu
zobeniem šobrīd trūkst. Zobena agro formu pētniecībā liela nozīme H. Salmo darbam
par Merovingu laika ieročiem Somijā104 un bagātīgi ilustrētajam J. Lepjaho Somijas
ieroču pētījumam no makroskopijas viedokļa. Šis darbs ir svarīgs damascēto, inkrustēto
un platējumu rotāto zobenu studijās.105
Eiropas zobenu tipoloģijā joprojām vispāratzīta ir norvēģu arheologa J. Petersena
izstrādātā Skandināvijas zobenu tipoloģiskā un hronoloģiskā klasifikācija.106 Tā kā
J. Petersena tipoloģiskā skala neietver 12. un 13. gs. zobenus, tādēļ, aplūkojot vēlākos
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zobenus, plaši izmanto angļu zinātnieka R. Okšota viduslaiku zobenu tipoloģisko
sistematizāciju,107 ko mēs pazīstam pēc poļu108 autoru sniegtajiem šī autora izstrādātās skalas pārpublicējumiem. Kapitāls darbs par Eiropas viduslaiku zobeniem
pieder A. Brūnai-Hofmeierei.109 Prūsijas zobenus aplūkojis B. Nīlens. Vikingu laika
zobenu maksts gala apkalumu studijām, kuras veicis P. Paulsens,110 ir svarīga nozīme
arī Latvijā atrasto zobenu pētījumos. Viņa darbā daļēji izmantots arī pirmskara laikā
savāktais mūsu zemes arheoloģiskais materiāls. Minētos darbus sīkāk apskatījām
tādēļ, ka 10.–13. gs. zobenu lielākā daļa pārstāv visā Eiropā izplatītas formas, īpatnības
parādās rokturu darinājumā, apdarē un ornamentikā.
2. Divasmeņu zobenu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
Senākā Latvijā zināmā divasmeņu zobena seši fragmenti atrasti Zvārdes
Kokmuižas I depozītā, no kuriem šobrīd labāk saglabājies viens ap 10 cm garš fragments, kura platums vairs nav precīzi nosakāms.111 Tas datējams ar 5. gs. beigām un
sasaucas ar šī paša laika dzelzs zobenu atradumiem Lietuvā Taurapils112 un Krikštoņu
kapulaukā.
Agrākie, uz 7. gs. un 8. gs. sākumu (650.–700. g.) attiecināmie divasmeņu zobenu
fragmenti, kam saglabājušās roktura daļas, atrasti Kurzemē, skandināvu kolonistu
ugunskapos Grobiņas Smukumos un uzkalniņkapos pie mācītājmuižas (Priedulāji).113
Šie atradumi pieder Vendeles tipa zobeniem, kas rokturu uzbūves ziņā ir vikingu
perioda zobenu priekšteči.
No J. Petersena vikingu laika (800.–1050. g.) zobenu tipoloģiskajā skalā ietvertiem
zobeniem Latvijā pārstāvēti šādi tipi.
Tips B – ar trīsstūrveida pogu, kas sānskatā tuvojas taisnstūrveidīgai, ar samērā
platu, īsu apakššķērsi un augššķērsi, kam izcelta vidusšķautne. Arī šķērsis horizontālā
griezumā tuvojas taisnstūrveidīgam. Iežmaugums galos niecīgs.114 Šāds samērā labi
saglabājies B tipa zobens, salauzts piecās daļās, atrasts Grobiņas Smukumu 50. kapā
(ugunskaps), kopā ar J. Petersena B tipa šķēpu.115 Zobenam trūkst tikai smailes daļas.
Rokturis darināts no dzelzs. Ir arī poga, turklāt vienlaidus ar augššķērsi. Zobena
garums – 95 cm, no tā roktura daļa aizņem 14,8 centimetrus. Pogas un augššķērša platums ir 5,4 cm, augstums – 3,8 cm, biezums – 1,9 centimetri. Apakššķērša
garums ir 7,7 cm, platums – 2,1 cm, biezums – 2,1 centimetri. Asmens platums pie
pamatnes ir 5,4 cm, vidusdaļā – 4,1 cm, asmens biezums ir 0,55 mm, vidusrievas
platums – 1,8 centimetri.
B tipa zobeni pieder tautu staigāšanas jaunākajam posmam, bet turpina pastāvēt
vēl vikingu laika sākumā.116 B tipa zobeniem nosacīti var pieskaitīt arī Durbes
Sauslauku kapsētas senkapos atrasto zobenu (pēc pusapaļās pogas noslēguma tas
atgādina J. Petersena D tipu). B. Nermans un A. Anteins to aplūko kopā ar B tipa
zobeniem.117 Vairāk šī tipa zobeni nav atrasti. Baltijā zināmi pieci B tipa zobeni –
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vēl divi atrasti Igaunijā (Palukila un Sane), viens Lietuvā (Laivji). Tiem visiem uz asmens
sāniem ir damascētais tērauds. Durbes zobenam bez tam ir vēl bezburtu ieraksti.
Lielā skaitā B tipa zobeni atrasti Zviedrijā (sevišķi Gotlandē) un Norvēģijā, mazāk
Dānijā, Šlēsvigā-Holšteinā un Somijā; tie pazīstami arī Krievzemē (trīs eksemplāri).118
Zobenu izgatavošanas centrs atradās Piereinas apgabalā, tomēr pieļaujams, ka tos
izgatavoja ne tikai Franku zemē.119 Pēc A. Anteina pētījumiem, šādi zobeni damascētā
tērauda dēļ bijuši skaisti un izturīgi; taču to asmens izgatavošana bijusi ļoti darbietilpīga.
Asinot zobenu, tērauda slānis, kas apņem no dzelzs izgatavoto pamatu, ātri tiek notrīts.
B tipa zobeni bija izplatīti Viduseiropā un Ziemeļeiropā no 8. līdz 9. gadsimtam.120
10. gs. piederīgos kompleksos to nesastop.
Tips H – ar sānskatā trijstūrveida pogu, kas vertikālā griezumā (atšķirībā no
tipa B) ir trijstūrveida (sk. 38. att.), augššķērsis un apakššķērsis taisns, ar mazliet
uzliektiem sāniem (vertikālā griezumā muciņveida). Augššķērsis horizontālā griezumā
ir atspolveida. Augššķērša galos ir vertikāli caurumi pogas piestiprināšanai.121
H tipa zobens, kas atrasts Aizkraukles Lejasbitēnu kapulauka 341. kapā, ir 96 cm
122
garš. Tā roktura daļa aizņem 15,5 cm, augššķērsis, kas piekniedēts pogai, ir taisns,
7 cm garš, kopā ar pogu – 4 cm augsts; arī apakššķērsis taisns, 10,5 cm garš, 2,5 cm
plats. Zobena pogu, augššķērsi un apakššķērsi klāj sīkām garenrieviņām rotāts bronzas
platējums. Zobena asmens pie pamatnes ir 6,0 cm, vidusdaļā – 5,5 cm ar attiecīgi platu
(1,8–2,0 cm) vidusrievu. 341. kapā mirušo apbedījumā vēl pavada dzelzs šķēps ar īsu
uzmavu, slaidu, bet attiecīgi paplatu lancetveida lapu, masīva karavīra aproce (smagākā
no Latvijā zināmām, sver 700 g), divi bronzas spirālgredzeni, trapecveida mēlīšu
piekariņi un spirālītes. A. Anteins šo zobenu datē ar 9. gs.,123 J. Daiga pēc karavīra
aproces – ar 9.–10. gs. miju,124 izrakumu autors V. Urtāns – ar 10. gs. sākumu.125
Salīdzinājumā ar B tipa zobeniem H tipa zobena rokturis, kā redzams pēc izmēru
salīdzinājuma, ir ar lielāku pogu un garākiem šķēršiem. Abus zobena tipus vieno
attiecīgi plats asmens un plata vidusrieva, kā arī pastrupa smaile. Tā liecina, ka duramā
ieroča funkcija šiem zobeniem nav bijusi,126 vismaz tā nav bijusi būtiska.
H tipa zobenu ģeogrāfiju Latvijā iezīmē atradumi Bēnes Kaijukroga kapulaukā,
Mežotnes pilskalnā, Aizkraukles Lejasbitēnu un Ludzas Odukalna kapulaukā, Āraišu
ezerpilī.
Bēnes Kaijukrogā H tipa zobens atrasts kā savrupatradums, bet kopā ar J. Petersena E tipa uzmavas šķēpa galu tādu variantu, ko rotā reljefu līniju ornaments. Tādus
šķēpus datē ar 9. gs. un ar laiku ap 900. gadu, 10.–11. gs. tie ir retums. Vesels H tipa
divasmeņu zobens atrasts Mežotnes pilskalna 10. slānī, vaļņa pārrakuma ārējā nogāzē.
Zobenu pieskaita 9. gadsimtam.127 Vai tas piederēja Mežotnes pils aizstāvim – zemgaļu
karavīram vai vikingu sirotājam, nav nosakāms.128
Divi H tipa zobeni atrasti Ludzas Odukalna kapulaukā.129 Abiem garums ir ap
100 cm, rokturis aizņem apmēram sesto daļu garuma (16–17 cm). Uz apakššķērša ir
rievota bronzas platējuma pēdas. III 53. kapā zobens atrasts kopā ar bronzas trīsviju
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aproci, kādas 9. un 10. gs. bieži sastopamas bagātu vīriešu kapos Zemgalē. Ludzas
Odukalna zobeni attiecināmi uz 10. gadsimtu.
Āraišu ezerpils izrakumos H tipa zobena trijstūrveida poga, kas rotāta ar vertikālu
vītu sudraba stīdziņu inkrustāciju, atrasta kultūrslānī netālu no ažūra bronzas zobena
maksts uzgaļa, kas darināts tā sauktajā Baltijas zvēru stilā un datējams ar 10. gadsimtu. Arī Āraišu ezerpils radioaktīvā oglekļa analīžu dati (sākotnējās apbūves
konstrukciju absolūtais vecums 1120±50, pēdējās – 1060±60 gadu) nerunā pretim
šādam datējumam.130
E tipa zobenu atradumi Latvijā tādējādi attiecas uz 9. un 10. gadsimtu. Pēc
J. Petersena pētījumiem, Norvēģijā šie zobeni lietoti no 800. līdz 950. gadam, Krievzemē – no 9. gs. beigām līdz 11. gs., bet lielākā daļa atradumu pieder 10. gadsimtam.131
H tipa zobens no Bēnes Kaijukroga darināts no damascēta tērauda. H tipa
zobeniem no Mežotnes pilskalna un Vampeniešu 40. kapa ir damascēta tērauda ieraksts
Ulfberht, kas apzīmē Ulfberhta ieroču darbnīcu Ziemeļfrancijā vai Piereinas apgabalā – Franku zemē. Šāds ieraksts Latvijā sastopams vēl septiņos gadījumos – bez tipa
H vēl I, T, Y2 un Z tipa zobeniem.132 Eiropā zināmi vairāk nekā 120 Ulfberhta zobenu,
no kuriem lielākais skaits – Skandināvijas valstīs, Somijā, Vācijā, Francijā, Polijā un
Padomju Savienībā.133 Ulfberhta darbnīcas marka vien nedod pamatu šo zobenu
datējumam. Līdzīgi zobeni bijuši lietošanā pamatvilcienos līdz 11. gs., bet, kā to rāda
atradumi Igaunijā, Sāremā salā, retumis šis ieraksts H un T zobeniem sastopams vēl
12. gs., vismaz 11.–12. gs. mijā (ap 1100. g.).134 Šādam vēlam zobena datējumam
nerunā pretī arī latīņu ierakstu paleogrāfiskie pētījumi: viens no Ulfberht ierakstiem sastopams kombinācijā ar INIO [INI], ko D. Drboglavs tulko: “I(n) n(omine) J(esu).
O(mnipoten) ... [Jēzus vārdā. Visuvarenais...]. Pēdējais uzraksts parasti sastopams
12. gadsimtā.135
Aizkraukles Lejasbitēnu 341. kapa H tipa zobenam A. Anteins konstatējis
damascēta tērauda ierakstu, kas sastāv no burtveida līnijām un ornamenta asmens
plāksnes sānos. Ir pamats domāt, ka šīm zīmēm bija maģiska nozīme.136
Tips S – šī tipa zobeniem poga sadalīta trīs vai (retāk) piecās daļās; pogas vidējais
posms paceļas augstāk par pārējiem un ir arī biezāks. Apakššķērsis ir ar paplatinātiem
galiem.137 Latvijā tas sastopams reti. Kapa inventārā vienīgais S tipa zobens atrasts
Krimuldas Pālēnu 2. kapu uzkalniņā. Tā poga rotāta ar tītu sudraba stiepli, šķērsis
ir ar sudraba platējumu, ko grezno lentes pinuma ornaments. Zobens atrasts kopā
ar uzmavas šķēpa galu (pēc mūsu klasifikācijas B1 tips, pēc J. Petersena – līdzinās
M tipam)138 un kopā ar jostu, kam ir lirasveida sprādze.139 J. Petersens un E. Kivikoski tipu
S attiecina uz 10. gs.,140 bet M tipa šķēpus – uz 11. gadsimtu. Otrā uzkalniņa inventārs
šo zobenu neļauj datēt agrāk par 11. gs. pirmo pusi. Somijā zināmi trīs, Krievzemē –
10 eksemplāri, kas attiecināmi uz 10. gs. otro pusi un 11. gs. pirmo pusi.141
Tips T – J. Petersens izdala T1 un T2 tipu.142 Šī tipa zobenu īpatnība (līdzīgi
tipam S) ir pogas sadalījums trīs (39. att.) vai (retāk) piecās daļās (40. att.). Atšķirībā
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39. att. Divasmeņu zobens ar krāsainā metāla
ierakstu (detaļa). Tips T (pēc J. Petersena).
Piltenes Pasilciems. LNVM, RDM III 192

40. att. Divasmeņu zobens. Tips T1 vai I tips pēc
A. Kirpičņikova (ar Z tipam raksturīgu šķērsi).
Piltenes Pasilciems, ГЭ 890/1089

no tipa S, pogas vidusposms ir lielāks, sānu daļas mazākas, bet šķērsis – taisns. Sastop
arī pārejas formas starp S un T tipa zobeniem. Tipa T1 rokturiem raksturīgs sudraba
platējumā iestrādāts rievojums, gravēts pinuma ornaments un bedrītes. Tips T2 atšķiras
no T1 ar to, ka pogas malējie posmi ir nogludināti un neizceļas.143
T tipa zobeni Latvijā un Baltijā vispār ir vieni no izplatītākajiem. Jau 1929. gadā Baltijā reģistrēti 34 eksemplāri.144 Latvijā ļoti iecienīti bija T1 zobeni ar bedrīšu
rotājumu apakššķērsī, augššķērsī un dažreiz arī pogā (Pasilciemā, Kazdangā, Rīgā
atrastie zobeni).
No pašreiz zināmiem T tipa zobeniem 11 gadījumos konstatēti ieraksti. Viens,
kas atrasts Aizkrauklē (LNVM, RDM 2956), ir ar damascēta tērauda ierakstu Ulfberht,
pieci – ar dzelzs ierakstiem (Pasilciems, Lielīvande, Nurmuižas Dziļlejas), pieci – ar
krāsainā metāla ierakstiem (Pasilciems, Kazdanga, Rīga un viens Vidzemē atrasts
eksemplārs bez tuvākas atraduma vietas norādes).145 Visi tie datējami ar 11. gs.
(sk. 39.–40. att.).
Salaspils Laukskolas 482. kapā (ugunskaps) T tipa zobens atrasts kopā ar D tipa
šķēpa galu (J. Petersena G tips), kura uzmava inkrustēta ar sudrabu. Līdzīgus šķēpus
attiecina uz 11. gs. beigām.146 Laukskolas 474. kapā (skeletkaps) pilnīgs, trīs daļās
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salauzts T tipa zobens (garums 91 cm, asmens platums ap 5 cm) atrasts kopā ar 1. tipa
platasmens bārdas cirvi, lielu bronzas pakavsaktu ar rēdžu galiem, šķēršotu loku un
veģveida šķiļamdzelzi. Minētās saktas ar šķēršiem pieder attiecīgi vēlākām formām,147
bet līdzīgus šķiļamdzelžus datē ar 11. gadsimtu.148 T tipa zobenam (garums 97,5 cm,
asmens platums 5,5 cm, roktura daļa aizņem 17 cm, apakššķērsis 12,5 cm garš, 2,8–
3,0 cm plats, 3 cm biezs) pieder arī Krimuldas Liepeņu II grupas 4. uzkalniņā atrastais
zobens. Tā maksti rotā 20,6 cm garš sudraba maksts uzgalis,149 ko pēc kapa inventāra
un ornamentācijas var datēt ar 11. gs. otro pusi vai 12. gs. sākumu.150 Līdzīgs maksts
uzgalis atrasts Turaidas Pūteļu 22. kapā (ugunskaps) kopā ar 2. tipa platasmens bārdas
cirvi un uzmavas šķēpa galu. Zobena roktura daļa nav saglabājusies, taču pārējie ieroči
ļauj apbedījumu attiecināt uz 11. gs. beigām. Pa vienam līdzīgam maksts uzgalim atrasts
vēl tikai Kijevā151 un Lietuvā.152
Kurzemē atrastie T tipa zobeni labi datējamos inventāros nav atrasti. Labāk
saglabājies Nurmuižas Dziļleju zobens ir ar attiecīgi šauru asmeni (3,9–4,0 cm);
ar dobītēm rotātos tā šķēršus sedz sudraba platējums. Zobena asmenī krustiem
norobežots ieraksts D. Drboglava lasījumā ir O(mnipotens) [Visuvarenais] un pēc
paleogrāfijas nerunā pretī šī zobena attiecināšanai uz 11. gadsimtu.153
Otru Latvijā izplatītāko zobenu grupu veido Z tips, ko J. Petersens piešķīra
vēlajam vikingu laikam.154 Šī zobena pazīmes – uz augšu paliekti augššķērša un nolaisti
apakššķērša gali. Z tipa zobeni pazīstami visās Latvijas daļās, bet Kurzemē un lībiešu
teritorijā Daugavas un Gaujas lejtecē sastopam lielākā skaitā un datējamos inventāros
(Kuldīga, Pasilciems, Krimuldas Tāleni, Doles Vampenieši I, Salaspils Laukskola,
Salaspils Jaunzemi, Aizkraukles Lejasbitēni). Tālenu 5. uzkalniņā Z tipa zobens atrasts
kopā ar diviem B tipa (J. Petersena M tips) uzmavas šķēpu galiem, 2. tipa kaujas
cirvi un pakavsaktu ar magoņpogaļu galiem un šauru zoslu.155 Kopā ar līdzīgiem
šķēpiem 88 cm garš Z tipa zobens atrasts Aizkraukles Lejasbitēnu 16. kapā, kas pieder
bagātam lībiešu tirgotājam, kurš greznots ar trīs jostām un sudraba rotām.156 Tālenu
zobena šķērsim ir sudraba inkrustācija, rokturim – vīts stieples aptinums, Lejasžagaru
zobenam – bronzas, sudraba un zelta rotājums. Šie apbedījumi datējami ar 11. gadsimtu.
Lejasžagaru zobenam ir damascēta tērauda ieraksts Ulfberht.157
Vairākus labi datējamus, uz 11. gs. attiecināmus Z tipa zobenus devuši E. Šnores
izrakumi Vampeniešos I (73. kaps), A. Zariņas – Laukskolā (105., 224. kaps),158 kā arī
J. Apala pētījumi latgaļu kapulaukā Drabešu Liepiņās (95. kaps).159 Z tipam varam
pieskaitīt arī sēļu kapulaukā Lejasdopelēs atrasto zobenu, kam poga nav saglabājusies
(5. uzkalniņš, 2. kaps).160
Hronoloģiski vēlākos Z tipa zobenus (II tips pēc A. Kirpičņikova)161 pārstāv
Kuldīgas “Vulkāna” fabrikas teritorijā atsegtā kapā atrastais zobens. Tā garums ir
95 cm, asmens šaurs (3,9 cm), ar šauru (1,1–1,2 cm) vidusrievu, trīsdaļīgā dzelzs
poga viengabala, doba. Agrāk šī zobena ierakstu saistīja ar ieroču meistaru Gicelinu
un datēja ap 1200. gadu. D. Drboglavs pierādīja, ka ieraksts pareizi lasāms vienā
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asmens sānā INNOMINEDOMINI, otrā – ETCELIN ME FECIT +.162 Pārējie kapā
atrastie ieroči liecina, ka zobens attiecināms uz 13. gadsimtu.163 Trīs Z tipa (II tips pēc
A. Kirpičņikova) vēlie eksemplāri (arī ar ierakstiem) atrasti Pasilciemā.164
Sastopamas arī T un Z tipu bastardformas (41. att.), piemēram, Rēzeknē, Grāvju
ielā 6, savrupi atrastais zobens, kas pēc apakššķērša atgādina T tipu,165 pēc augššķērša
un pogas – Z tipu. To, ka Z tips (II) plaši lietots pat vēl 14. gs., liecina attēls uz ordeņa
mestra Burharda Dreilēvena zīmoga, kurā redzam zobenu ar trīsdaļīgu pogu.

41. att. Divasmeņu zobens. Tips T1
vai I/III tips pēc A. Kirpičņikova ar
Z tipa iezīmēm. Piltenes Pasilciems,
ГЭ 890/1088

Tips I (pēc A. Kirpičņikova) raksturojas ar taisnu vai viegli izliektu bronzas
apakššķērsi un augššķērsi, kā arī piecdaļīgu bronzas pogu.166 Šādi zobeni vislabāk
pārstāvēti kuršu kapulaukos. Kuršu zobeniem raksturīgi šķērši, kas greznoti ar slīpu
krustu un apļu ornamentu (Užavas Silmalciema un Pasilciema zobeni). Daļa šo
zobenu asmeņu ir ievesta, bet roktura noformējums liecina, ka tie ir vietējo amatnieku
darbs. Oriģināli darināts un rotāts ir Kazdangas zobens.167 Šie zobeni sīkāk aplūkoti
E. Šturma,168 Ē. Mugurēviča169 un A. Kirpičņikova170 darbos.
Tips III (pēc A. Kirpičņikova) – ar sedlveida pogu, kas darināta no dzelzs,
un izliektu apakššķērsi (uz leju nolaisti gali). Augššķērša trūkst. Tips radies no
J. Petersena Y tipa zobeniem, Rietumeiropā lietošanā tie bijuši no 1175. līdz
1250. gadam, Krievzemē – 12.–13. gadsimtā.171 Izcili saglabājušos šī tipa zobenus
devis Vilkumuižas ezers un Pasilciema kapulauks. Kompleksu, kas III tipa zobenu
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atradumus varētu precizēt, trūkst. Ierakstu analīze apstiprina šo zobenu piederību
12. un 13. gadsimtam.172
Tips IV – ar pusapaļu, plakanīgu dzelzs pogu un taisnu šauru šķērsi. Augššķērša
trūkst. Rietumeiropā un Krievzemē tie bijuši lietošanā no 1150. līdz 1250. gadam.173 Šie
zobeni atgādina J. Petersena X tipu.174 IV tipa rokturis ir savrupi atrastajam vienasmens
zobenam no Īslīces Viesturu (Ziedoņskolas) kapulauka (glabājas BNM). Mežotnes
pilskalnā atrasta IV tipa zobena poga.
Tips V – ar rombveida, plakanīgu dzelzs pogu, garu, taisnu vai viegli uzliektu
šķērsi. Tuvs tipam Z, no kura, domājams, cēlies. Rietumeiropā labi datējamos
kompleksos (pēc R. Okšota pētījumiem) pieder laikam no 1150. līdz 1250. gadam.175
Latvijā kapa inventārā atrasts Turaidas Pūteļos, kopā ar diviem uzmavas šķēpu galiem
un 2. tipa platasmens bārdas cirvi, kas apstiprina zobena piederību 12. gadsimtam.176
Tips VI – ar masīvu ripveida pogu un garu, šauru, taisnu (vai mazliet uzliektu)
dzelzs šķērsi (42. att.). Pieder 12.–14. gadsimtam. Kapa inventārā tas atrasts Lipšu

42. att. Divasmeņu zobeni ar apaļu diskveida
pogu. VI tips pēc A. Kirpičņikova: 1 – Tērvetes
Kalnamuiža, Tērvetes dārzs, JNM, KPM, 411 /IX 1;
2 – Salaspils Lipši, 210. kaps

43. att. Divasmeņu zobens. VI tips
pēc A. Kirpičņikova. Salaspils Lipši,
210. kaps
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kapulauka 210. kapā, kopā ar īsu bronzas maksts uzgali, ko rotā krustveida izvirzījums
(43. att.). Lipšu zobens datējams ar 12. un 13. gs. miju.177 VI tipa zobena roktura daļa
atrasta Tērvetes dārzā, Vilkumuižas ezerā un Daugmales pilskalnos.

C. Kaujas nažu, vienasmens un divasmeņu zobenu
lietošanas un nēsāšanas veids
No 34 gadījumiem, kad zobens minēts Indriķa hronikā, konkrētu un kaut kādā
mērā detalizētu rīkošanos ar zobenu kaujas apstākļos redzam tikai piecas reizes, turklāt
arī tad – ar simboliskas nozīmes piedevu. Vecākajā Atskaņu hronikā, kur zobens
daudzināts 11 reizes, kaujas darbībā zobenu redzam biežāk, taču bruņinieku poēzijas
skatījumā.
Karaspēku savstarpējās tuvošanās brīdī vispirms notika apšaude no lokiem vai
stopiem un šķēpu mešana. Kad karotāji pievirzījās tuvāk un sāka tuvcīņu, hronists
galvenokārt runā par zobenu un vairogu. Tas tādēļ, ka tēlojuma centrā ir bruņinieki un
vietējo labiešu karadraugi (karadraudžu locekļi) kā karaspēka vienības kodols. Tie no
zemessardzes (kājniekiem) ieroču ziņā atšķīrās pirmām kārtām ar zobenu, bruņām un
bruņucepurēm. Bruņas pieļāva drošāku rīcību, cērtot ar zobenu, jo cirtiena brīdī daļēji
vajadzēja atvirzīt vairogu un atsegt ķermeni. Ja nolēma kauju pieņemt kā kājnieki, tad
minētie labāk bruņotie, ar zobeniem apgādātie kareivji bija tie, kas ar kaujas saucieniem
(“kliedzot”) un slēgtā ierindā un vienā solī (ar zobeniem, “vairogus sitot”)178 pirmie
devās pretim ienaidniekam. Pretinieka pastiepto šķēpu “žogs” un daļa šķēpu, kas jau
iestrēgusi uzbrucēju vairogos, apgrūtināja virzīšanos uz priekšu. Vispirms ar zobenu
neitralizēja pretinieka šķēpu iedarbību,179 pārcērtot to kātus,180 pēc tam šķēla vairogus
un centās ievainot pretinieku. Visu to varēja izdarīt arī ar cirvi (piemērotākais – āvas
cirvis pagarā kātā) vai ar kaujas nazi, bet šie ieroči bija mazāk efektīvi asmens līnijas
īsuma un mazākas izturības dēļ. Zobens bija kompakts, efektīvs un ļoti izturīgs ierocis.
Ja zobens bija darināts no damascēta tērauda, tā lūzums kaujas karstumā varēja notikt
tikai ārkārtējā gadījumā.
Neraugoties uz tādām šķēpa priekšrocībām kā garš kāts, iespēja to nepieciešamības
gadījumā mest, vieglāka izgatavošana, šķēps pēc dūriena bija jāizvelk no pretinieka
brūces vai arī tajā jāatstāj, un tas aizkavēja karavīra darbību. Cīnoties burzmā, neērtības
sagādāja arī šķēpa garais kāts. Ar zobenu turpretim bija iespējama ātra rīcība, cīņa ar
vairākiem pretiniekiem, cērtot pa labi un pa kreisi. Spilgti to rāda hronists Indriķis,
stāstot par vāciešu un latgaļu izrēķināšanos ar igauņiem 1219.–1220. gada ziemā
Karedas (Karetenas) ciemā.181
Protams, ka ne “visus nogāza ar zobena asmeni”. Hronista izteiciens tikai uzsver
zobena simbolisko nozīmīgumu. Zobens daudzām tautām ir uzvaras, varenības,
slavas, pārticības un veselības simbols.182
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Līdzīgi uzskati atspoguļojas arī latviešu folklorā. Maz ticams, ka zobena lietošana
saderību183 un kāzu184 paražās būtu ieviesusies pēc vācu feodāļu iebrukuma, jo sevišķi
tādēļ, ka no 16. gs. sākuma ieročus latviešu zemniekiem bija aizliegts nēsāt.
Zobenu kā tradicionālu lībiešu un latgaļu ieroci rāda arī Indriķa hronika. 1212. gadā Turaidas lībieši un latgaļi noslēdza militāru savienību pret vāciešiem, uzminot uz
zobeniem185 un tā apliecinot izturību un uzticību kaujā. Arī latviešu tautasdziesmās,
kas pierakstītas Vidzemē, sastopam līdzīgu zvērestu ar zobenu.186 Zvēresta došana ar
diviem zobeniem uz zemes gabala vai velēnas pazīstama arī citām ziemeļu tautām.
Šo ceremoniju sīki attēlo senkrievu miniatūras. Zobena simbolikas attīstība ir raksturīga feodālai sabiedrībai.187
Vācu feodāļu karaspēkam 13. gs. zobena simbolika bija cieši saistīta ar vietējo
tautu pakļaušanas un kristīšanas ideju. Zobenu sastopam arī Livonijas ordeņa
bruņinieku tērpa emblēmā: uz balta mēteļa kreisās piedurknes viņi nesa īpašu zīmi –
sarkanu krustu virs sarkana zobena un saucās par zobenbrāļiem (lejasvācu val.
swert brudere, fratres gladiferi).188 Krusts ar zobenu bija arī Livonijas ordeņa mestra
zīmoga centrā.189 Zobens bija neiztrūkstošs atribūts bruņinieku iesvētīšanas un lēņa
izsniegšanas ceremonijās.
Indriķa hronikā uzzinām par zobena izmantošanu nāvessoda izpildīšanā,190
spīdzināšanā,191 pašnāvībā192 un sējumu postīšanā.193
Vienasmens zobeni, kam asmeņi parasti bija šaurāki salīdzinājumā ar divasmeņu
eksemplāriem, bija piemērotāki tam, lai vajadzības gadījumā tos izmantotu kā duramos
ieročus. Turpretim, ja ar vienasmens zobenu cīnoties radās vajadzība strauji mainīt
cirtiena virzienu, tad ar to bija grūtāk manevrēt nekā ar divasmeņu zobenu. Vienasmens
zobena asmens izgatavošanas tehnoloģija bija vienkāršāka un lētāka, bet arī pats zobens
neizturīgāks. Tomēr arī starp vienasmens zobeniem retumis bija no damascēta tērauda
darināti asmeņi un līdzīgi divasmeņu zobenam darināti un kaparoti dzelzs šķērši.194
Kaujas nažu lietošanas ziedu laiks beidzas 11. gs., un 13. gs. rakstītos avotos, kas
attiecas uz Latvijas teritoriju, kā ierocis kaujā tie nefigurē. Ir zināms, ka šajā laikā Eiropā
kā individuālas aizsardzības ieroči bruņinieku lietošanā bija dunči (vācu val. Dolche),
ar šo terminu tiem apzīmējot gan tipiskos (divasmeņu), gan nažveidīgos. Žēlastības
dūriena (vācu val. Gnadenstoß, latīņu val. misericordia) izdarīšanai kalpojuši speciāli
dunči.195 Arī Latvijā gan pirmie, gan otrie atrasti, bet attiecas 14.–16. gs. (Cēsis,196
Alūksne). Ka ordeņu brāļiem dunči nav bijuši retums, liecina 13.–14. gs. likumdošana,
kas regulē sadzīves ķildas, paredzot sodus par slepkavību vai tīši izdarītu ievainojumu
ar dunci.
Kaujas nažu ieviešanās 5.–8. gs. Latvijā nav lokāla, bet visā Eiropā šajā laikā
sastopama parādība, kas saistīta ar tautu staigāšanas laikmeta cīņām un tā ierosinātām
pārmaiņām apbruņojumā. Sevišķs kaujas nažu lietošanas uzplaukums Latvijā saistās
ar divasmeņu zobenu parādīšanos kaimiņtautu apbruņojumā, sevišķi tad, kad nācās
sadurties ar skandināvu ekspansiju Rietumlatvijā. Šaurie, plānie 5.–7. gs. izplatītie
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10. gs.

11. gs.

12. gs.

13. gs.

44. att. 10.–13. gs. šķēpu, cirvju un zobenu korelācijas tabula. Šķēpi: 1 – Kokneses Aizelkšņi, 2. kaps;
2 – Vilces pamatskolas parks, 2. kaps; 3 – Aizkraukles Lejasbitēni, 341. kaps; 4 – Višķu Maskavas sādža,
55. kaps; 5 – Salaspils Laukskola, 1. kaps; 6 – Līvānu Jersikas kapulauks, savrupatradums; 7 – Bunkas
muiža, 3. kaps; 8 – Bunkas muiža, 1. kaps; 9 – Lielvārdes pārceltuve, 1. kaps; 10 – Salaspils Laukskola,
482. kaps; 11 – Bauskas Čunkāni, vīrieša kaps (P. Stepiņa izrakumi, 1936. g.); 12 – Krimulda, 24. kaps;
13 – Medzes Strautiņi, atradumu komplekts; 14 – Elkšņu Beteļi, 20. kaps; 15 – Pļaviņu Letgaļi, 3. kaps;
16 – Jaunsvirlaukas Kakužēnu Mīklaskalns, atradumu komplekts; 17 – Dzelzavas Strūgukalns, 14. kaps
(14. gs. raksturīga forma). Cirvji: 18 – Višķu Maskavas sādža, 55. kaps; 19 – Salaspils Laukskola, 2. kaps;
20 – Bunkas muiža, 3. kaps; 21 – Bunkas muiža, 1. kaps; 22 – Lielvārdes pārceltuve, 1. kaps; 23 – Krimulda,
24. kaps; 24 – Medzes Strautiņi, atradumu komplekts; 25 – Elkšņu Beteļi, 20. kaps; 26 – Pļaviņu Letgaļi,
3. kaps; 27 – Pļaviņu Letgaļi, 3. kaps; 28 – Dzelzavas Strūgukalns, 14. kaps. Zobeni: 29 – Aizkraukles
Lejasbitēni, 341. kaps; 30 – Bunkas muiža, 1. kaps; 31 – Salaspils Laukskola, 482. kaps; 32 – Bauskas
Čunkāni, vīrieša kaps (P. Stepiņa izrakumi, 1936. g.); 33 – Piltenes Pasilciems, ГЭ 890/1088;
34 – Jaunsvirlaukas Kakužēnu Mīklaskalns, atradumu komplekts
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45. att. Dižciltīga latgaļu vīrieša tērpa rekonstrukcija
(no: Apala, Zariņa 1991, 26)

kaujas naži kā cērtamais ierocis bija mazefektīvs un nevarēja sacensties ar divasmeņu
zobeniem un skandināvu kaujas nažu masīvo variantu. Paplatinot šaurā kaujas naža
smailes daļu līdz 8–10 cm, tika radīts diezgan efektīvs cērtamais ierocis, kas izplatījās
sēļu, latgaļu, zemgaļu un pa daļai žemaišu apdzīvotajā teritorijā un bija lietošanā no
7. gs. beigām līdz 10. gs. sākumam. Šī ieroča smailes daļai cirtiena brīdī bija cērtoši
griezoša iedarbība. Tas deva plašu un dziļu brūci, bet tajā pašā laikā kavēja kaujas nažu
lūzumu un iestrēgšanu. Par 60 cm garākus minētā tipa kaujas nažus darināt tolaik
neļāva ne tikai vietējo amatnieku tradīcijas, bet arī kalumu kvalitāte. Tikai 11. gs.
vienasmens zobenos veiksmīgi tika izmantota iepriekšējo gadsimtu pieredze īso, plato
kaujas nažu kalšanā.
Ar īso, plato kaujas nazi sekmīgi varēja cīnīties, maksimāli tuvojoties pretiniekam.
10. gs., īsajam, šaurajam, biezajam kaujas nazim nomainot īso, plato, kaujas nazis kļūst
tikai palīgierocis. To apstiprina gadījumi, kad kapā līdzdots gan divasmeņu zobens,
gan īsais, šaurais, biezais kaujas nazis. Šādi kaujas naži bija izturīgi, jo gatavoti no
vairākslāņu tērauda un dzelzs joslām, tādēļ tos varēja izmantot ne tikai kā aizsargieroci
ikdienā, bet nepieciešamības gadījumā pat zobena cirtiena atvairīšanai.
Latvijas vienasmens zobenos redzam kaujas nažu tālāku attīstību un no
divasmeņu zobena aizgūtus roktura elementus. Apakššķērsis dod iespēju to lietot
aizsardzībai pret ienaidnieka cirtieniem daudz sekmīgāk nekā ar kaujas nazi, līdzīgi
kā ar divasmeņu zobenu.
Īsais, platais kaujas nazis skeletkapos parasti atrodas labajā pusē ar iedzītni pie
bļodaskaula – līdzās labajam augšstilbam vai šķērsām pāri abiem augšstilba kauliem.
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Saglabājušās maksts paliekas liecina, ka tas nēsāts makstī, kas piekārta pie jostas ar
divu bronzas vai dzelzs riņķu palīdzību tā, ka rokturis bijis labajā pusē.
Īsie, šaurie, biezie kaujas naži nēsāti līdzīgi, taču to makstis parasti bija apkaltas
ar bronzas plāksnēm. Lai maksts pie jostas nekūļātos, tā fiksēta ne tikai labajā, bet arī
kreisajā pusē – ar stienīšu važiņu starpniecību, bet kaujas nazim līdzās bija uz ādas
uzvērtu bronzas spirālīšu pušķis, kuru galus noslēdz apkalumi.
Zobenus atrod gan labajā, gan kreisajā pusē skeletam. Piemēram, Aizkraukles
Lejasbitēnu 341. kapā (10. gs. sākums) – labajā pusē, ar šķērsi pie elkoņa un smaili virs
labā ceļgala, bet Aizkraukles Lejasžagaru 16. kapā (11. gs. sākums) – ar rokturi kreisajā
pusē pie galvas, ar asmeni it kā padusē – asmens paiet zem kreisās rokas augšdelma,
bet asmens lejasdaļa guļ virs kreisās rokas augšdelma, ar smaili pie bļodaskaula.197
Šķiet, ka pamatots ir to pētnieku uzskats, ka kājnieki (45. att.) zobenu parasti
nēsājuši pie jostas, bet jātnieki – kreisajā plecā.198 Kara zirga klupšana ar kareivi, kam
zobens piestiprināts pie jostas, bija bīstama un ne tikai zobena iespējamās lūšanas dēļ
(kā to atspoguļo tautasdziesmas). Zobena maksts gala apkaluma nozīme saistās ne
tikai ar maksts sastiprināšanu un greznošanu, bet ar galveno uzdevumu – lai nejauši
nesavainotos pats zobena īpašnieks.
Atsauces un skaidrojumi
1
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4. nodaļa
CIRVJI

1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
Cirvis ir darbarīks un ierocis, ko izmanto galvenokārt ciršanai; tas sastāv no asmens
plāksnes, kas iestiprināta kātā attiecībā pret pēdējo taisnā vai nedaudz par 90 grādiem šaurākā leņķī. Kāts it kā pagarina cirtēja roku, tādējādi vairojot cirtiena spēku.
Cirvis (lietuviešu val. kirvis) un cirst (lietuviešu val. kirsti)1 ir seni baltu vārdi.
Kirve – cirvja nosaukuma igauņu valodā – arī ir no baltiem patapināts. 13. gs. rakstu
avotos cirvja baltiskais nosaukums pavīd tikai vietvārdos, piemēram, Tālavas dalīšanas
līgumā 1214. gadā fiksētajā Cirgaļu (Zirvegale) vārdā.2 Līdzīgu toponīmu sastopam
arī 1253. gadā kādā Kursas zemju dalīšanas dokumentā (latīņu tekstā Cervigal, vācu
Cervicallen).3
Baltu ciltīm piederošo kapulauku pētījumi Lietuvā, Latvijā un tagadējā
Kaļiņingradas apgabalā liecina, ka tiklab mūsu ēras agrajā, tā arī vidējā dzelzs laikmeta
pirmajā posmā cirvja līdzdošana kapā bija parasta, atsevišķos apgabalos tā turpinās
arī vēlajā dzelzs laikmetā, 13.–14. gs. un pa daļai vēl 15. gadsimtā. Baltu teritorijas
ziemeļu novados, sevišķi Latvijā, paraža kapā likt cirvi ir daudz noturīgāka, tādēļ
Latvijā atrasto 10.–13. gs. cirvju kopējais daudzums ir ievērojams (5. tab.). No 2714
Latvijā atrastajiem dzelzs laikmeta cirvjiem uz 10.–13. gs. attiecas 1138. Ņemot vērā to,
ka plašajā Krievzemē reģistrēti 1600 uz 10.–13. gs. attiecināmi eksemplāri,4 tad mūsu
rīcībā esošais arheoloģiskais materiāls uzskatāms par bagātīgu.
Dzelzs laikmeta cirvju attīstības gaitu izsekot palīdz gan iepriekšējā, gan nākamā
perioda cirvji. Vidējā dzelzs laikmetā (5.–8. gs.) kaujas cirvji sastopami biežāk. 10.–
11. gs. mijā Latvijā parādās cirvji, kas kalpo galvenokārt kā ieroči. Ar 1400 eksemplāriem
Latvijā pārstāvēti 1.–9. gs. cirvji, bet 108 eksemplāriem ir attiecināmi uz 14.–
17. gadsimtu. Lielākā daļa atradumu pieder kapulaukiem un iegūti slēgtos kapu
inventāros.
13. gs. rakstītos avotos cirvis vietējām tautām minēts tikai divas reizes – ieroča
nozīmē, abos gadījumos – igauņiem. 1214. gadā sāmsaliešu cirvji dēvēti securis,5 un šo
terminu parasti lieto kaujas cirvja apzīmēšanai. Otrajā gadījumā lietots parasto cirvi
apzīmējošs termins Beil: 1226. gadā kādam igauņu zemniekam Poderejalas ciemā
Karkus draudzē ir divi cirvji (zwei beil).6 Agrākie cirvja minējumi Latvijā attiecas uz
1300.–1350. gadu: Kurzemes bīskapijas daļā Pērbones domā (dokumenta Barbone)

10

2

Āvas (Cā)

14.–17. gs. (C)

2

37

2

1.–9. gs.

10.–13. gs.

14.–17. gs.

Cirvju skaits
dažādos
periodos

–

26

Bārdas (Cb)

Kurzeme

3

88

34

4

–

Kurzeme

1

15

46

3

18

62

1

–

20

26

176

8

16

43

3

Šaurasmens,
1.–9. gs.,
10.–11. gs.
(Cš)

135

–

Uzmavas (Cu)

Cirvju
pamatgrupas

Aizputes apr.

Aizputes apr.

Kuldīgas apr.

Kuldīgas apr.

Liepājas apr.

Liepājas apr.

3

122

4

2

2

53

223

39
8

46

2

204

–

143
2

26

139

8

65

53

8

155

Zemgale

4

30

250

2

7

21

8

90

317

4

35

188

4

1

8

3

33

181

117

53

9

234

2

3

4

–

21

Zemgale

4

–

23

52

205

Augšzeme

Etnogrāfiski administratīvie novadi

Augšzeme

–

–

3

–

–

–

3

–

4

38

188

13

94

78

32

92

87

32

2

13

4

82

91

4

4

1

80

75

181

36

13

9

Vidzeme

5. tab. 1.–17. gs. cirvju atradumu teritoriālais izvietojums Latvijā

2

22

17

–

2

Ventspils apr.

Ventspils apr.

Talsu apr.

Talsu apr.

Kopā
Kopā

Tukuma apr.
Tukuma apr.

Bauskas apr.
Bauskas apr.

Kopā
Kopā

Jelgavas apr.
Jelgavas apr.

Jēkabpils apr.
Jēkabpils apr.

Kopā
Kopā

Ilūkstes apr.
Ilūkstes apr.

Cēsu apr.
Cēsu apr.

19

1

12

10

3

Vidzeme

12

17

169

288

60

12

200

334

9

17

9

14

352

2

9

3

68

412

502

–

17

3

8

166

53

8

–

1

78

141

–

68

–

6

464

24

–

83

2

–

9

–

3

Valmieras apr.
Valmieras apr.

Madonas apr.
Madonas apr.

Kopā
Kopā

Rīgas apr.
Rīgas apr.

Abrenes apr.
Abrenes apr.

Valkas apr.
Valkas apr.

Daugavpils apr.
Daugavpils apr.

Latgale

Latgale

6

–

48

215

–

6

164

103

733

153

Kopā

6

27

30

20

375

189

20

2714

108

1138

1400

108

173

1220

405

2

481

Latvijā kopā
–

6

1

13

43

–

Rēzeknes apr.
Rēzeknes apr.

Ludzas apr.
Ludzas apr.

Kopā
Kopā
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divās sētās nolaupītā inventāra uzskaitē ir cirvji, kas apzīmēti ar bipennis,7 ko tulkojam
kā divasmeņu cirvjus jeb dubultcirvjus.
Par cirvi ļauj spriest arī latviešu folklora – tautasdziesmas, paražas, ticējumi,
buramie vārdi. Taču folkloras materiāli nav noteikti datējami, tie palīdz izprast
galvenokārt cirvi kā darbarīku un tā lomu senajās ceremonijās – ziedojumos un citās
maģiskās darbībās, pavisam maz raksturojot cirvi kā ieroci.
Latvijā atrasto 10.–13. gs. cirvju pētniecības pirmais ievērojamākais panākums
saistāms ar E. Šnores monogrāfiju par Pildas Ņukšu kapulauku, kur dota cirvju
tipoloģiskā analīze.8 Jau pirms tam Latvijas agrā dzelzs laikmeta cirvju attīstību iezīmēja
H. Moora.9 Par Latvijas cirvjiem no mūsu ēras sākuma līdz 13. gs. pārskatu dod
kolektīvais darbs “Latvijas PSR arheoloģija”.10 Speciāls pētījums veltīts latgaļu 9.–13. gs.
cirvjiem.11 Atsevišķas cirvju formas analizēja Ē. Mugurēvičs (Saltovas tipa cirvji)12 un
V. Ģinters (kāds rotāts āvas cirvis, kas atrasts Pasilciemā).13 Dziļāk Latvijas un Lietuvas
cirvju formās un funkcionālās izmaiņās ielūkoties ļauj A. Anteina14 un J. Stankus15
metalogrāfiskie pētījumi. A. Anteins metalogrāfiski pētījis arī trīs no Vilkumuižas
ezerā atrastajiem āvas cirvjiem, konstatējot, ka asmens josla šiem āvas cirvjiem parasti
darināta no piemetināta tērauda. Tā panākts izturīgāks asmens un cirvim piemērotāks
asmens ķīļa leņķis (7 30’–17 grādi).16 Lietuvas vēlā dzelzs laikmeta (9.–13. gs.) kaujas
cirvjus aplūkoja R. Volkaite-Kulikauskiene,17 vidējā dzelzs laikmeta (5.–8. gs.) – V. Kazakevičs.18 Ļoti svarīga nozīme baltu cilšu cirvju īpatnību pētīšanā dažādos novados ir
M. Mihelberta sastādītajām uzmavas un šaurasmens cirvju izplatības kartēm.19 Ieskatu
par Igaunijas cirvjiem 10.–13. gs. dod J. Seliranda,20 Krievzemes – A. Kirpičņikova21
darbi. Pēdējā darbā novatorisks ir mēģinājums universālo cirvju grupā izdalīt darba
un kaujas cirvjus. Ziemeļeiropas cirvju attīstības problēmās, sevišķi Skandināvijas
materiālā, palīdz orientēties P. Paulsena pamatīgā, kaut arī tendenciozā grāmata.22
Latviešu valodā trūkst speciāla, vispāratzīta vārda cirvja metāliskās daļas
apzīmēšanai. Tehnisko zinātņu pārstāvju ieteiktajam vārdam “belzenis” vēsturnieku
vidū nav piekritēju. Pēc autora uzskata, piemērotākais, šķiet, būtu “galva”. Termins
“galva” lietots tikai tajos gadījumos, kad var rasties pārpratumi (varētu domāt, ka runa
ir par cirvja atradumu kopā ar saglabājušos kātu). Cirvja aprakstā lietoti vēl šādi daļu
apzīmējumi: piets, kāta caurums, kāta cauruma sānu pagarinājumi, šķeltnis jeb asmens
plāksne, asmens piemetinājuma līnija, cirvja kāts, kāta aptinums un kāta ķīlis. Cirvja
un tā daļu aprakstā lietotie galvenie termini saskaņoti ar terminoloģijas komisijas
apstiprinātajiem.23
2. Cirvju tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
Aplūkojamā laika posmā biežāk sastopamās cirvja formas (46., 47. att.) ir šādas:
1) šaurasmens cirvis ar abpusēji pagarinātu pieta segu;
2) platasmens, tā sauktais bārdas cirvis ar abpusēji pagarinātu pieta segu;
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3) platasmens bārdas cirvis ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida
ielaidumiem kāta cauruma sānos;
4) āvas cirvis.
Tie ir 10.–13. gs. cirvju pamattipi un vienlaikus izplatītākie tipi. Pārējie, mazāk
pazīstamie tipi mūsu teritorijā ir ievesti, atvasināti jau no minētajiem vai radušies
ievesto un vietējo tipu mijiedarbībā.
46. att. Latvijā 10.–13. gs. sastopamo cirvju piecas
grupas: I – šaurasmens cirvji; II – platasmens bārdas
cirvji; III – āvas cirvji; IV – vesercirvji; V – cirvji ar
plakanu pietu un trīsstūrveida kāta caurumu

47. att. Četras Latvijā 10.–13. gs. izplatītāko cirvju
formas: 1 – Madonas kapulauks, 1. kaps, MNM 308;
2 – Mārcienas Oliņi, 4. kaps, MNM 191;
3 – Turaidas Pūteļi (Pūtelis), LNVM, RDM I 471C;
4 – Vilkumuižas ezers Talsos, LNVM, A 8326: 93
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Šaurasmens cirvis, ko pazīstam 10. gs. un 11. gs. sākumā, raksturojas ar masīvu,
samērā biezu un platu asmens plāksni, abpusēji pagarinātu pieta segu un apaļi ovālu
kāta caurumu. Minētās formas cirvjus atsevišķam tipam var pieskaitīt visai nosacīti –
tik nepārtraukta un secīga ir cirvja attīstība 8.–9. gs. un iepriekšējos gadsimtos – laika
posmā no 1.–2. gs. līdz 11. gs. sākumam. Pavisam zināmi 1220 šaurasmens cirvji
ar horizontālu kāta caurumu. No tiem mums interesējošam laika posmam pieder
209 eksemplāri. No tiem 187 attiecināmi uz jau minēto šaurasmens cirvju 10.–11. gs.
izplatītāko formu, 1011 eksemplāri pieder 1.–9. gs. raksturīgām formām (48. att.).
Šaurasmens cirvja attīstībai agrā, vidējā un vēlā dzelzs laikmetā vislabāk varam
izsekot pēc Austrumlatvijas kapulauku materiāla Augšzemē, Vidzemes vidienē un
daļēji (8.–11. gs.) arī Latgalē (49. att.). Zemgalē 7.–11. gs. šaurasmens cirvjus šimbrīžam
zinām krietni mazāk. Taču 20. gs. 70.–80. gados veiktie izrakumi Mežotnes centra un
Bauskas Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā liecina, ka šaurasmens cirvis Zemgalē (50. att.;
vismaz tās austrumdaļā) bija iecienīts, tradicionāls darbarīks. Pašreiz Zemgalē zināmi
117 šaurasmens cirvji, bet uz mūs interesējošo laika posmu attiecas tikai 34.

48. att. Dzelzs cirvju attīstības tipoloģiskā shēma Latvijā no 1. gadu tūkstoša p.m.ē.
beigām līdz 13. gs.: I – uzmavas cirvja attīstība līdz 7. gs.; II – šaurasmens
un bārdas cirvja ar horizontālo kāta caurumu attīstība līdz 13. gs. beigām
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49. att. Šaurasmens cirvji (7.–10. gs.): 1 – Ābeļu Boķi, III uzkalniņš, 19. kaps, LNVM, A 1177: 76;
2 – Pļaviņu Kalnieši, 15. kaps, LNVM, CVVM 64528: 3; 3 – Aizkraukles Lejasbitēni, 250. kaps, LNVM,
A 11823: 593; 4 – Pildas Nukši, 164. kaps, LNVM, CVVM 65406: 9

50. att. Šaurasmens cirvji (1, 2), platasmens bārdas cirvji ar liektu muguru (3, 4)
un izplatītākā bārdas cirvju forma (5):
1 – Bēnes Kaijukrogs, savrupatradums,
LNVM, CVVM 163300; 2 – Bauskas
Čunkāni–Dreņģeri, 49. A kaps, LNVM,
VI 250b: 258; 3 – Bauskas Čunkāni–
Dreņģeri, 56. kaps, LNVM, VI 250b: 304;
4 – Mežotnes centra kapulauks, 79. kaps,
LNVM, VI 150: 331; 5 – Bauskas Čunkāni–
Dreņģeri, 63. kaps, LNVM, VI 250b: 355
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Šaurasmens cirvi Kurzemē 7.–11. gs. gandrīz nepazīstam, tāpat kā pavisam maz
zinām par 8.–10. gs. kuršu kapiem (Kazdangas Roņos savrupi atrasts viens atipisks
eksemplārs). 10.–11. gs. šaurasmens cirvi nezinām arī Kurzemes lībiešu novados,
neskaitot kādu savrupi Valgales pagasta Ezerniekos atrastu eksemplāru.
10.–11. gs. šaurasmens cirvja pirmais tips ir samērā vienveidīgs – pat tādā mērā,
ka, runājot par Latgali un Augšzemi, varam atsevišķus variantus neizdalīt. Citādi tas ir
dienvidrietumu Vidzemē un Zemgalē, ko varam uzskatīt par pirmā tipa otro variantu.
Tas atšķiras ar cirvja priekšpuses, tā sauktās muguras uzliekumu.
Šaurasmens cirvja pirmā tipa pirmā varianta jeb pamattipa attīstībai no 8.–
9. gs. cirvja vislabāk var izsekot pēc Pildas Ņukšu kapulauka materiāliem, kur cirvji
slēgtos, labi datējamos 8.–9. gs. kapu inventāros atrasti piecos gadījumos, 10. gs. –
17 gadījumos, 11. gs. – septiņos gadījumos.
9. gs. latgaļu un sēļu zemēs lieto šaurasmens cirvi ar gandrīz pilnīgi taisnu
muguru vai ar tikko jūtamu muguras uzliekumu un abpusēji pagarinātu pieta segu. Tās
pagarinājums vairāk izteikts pret kātu, bet uz priekšpusi izdalās maz. Cirvja asmens ir
samērā šaurs (Ņukšos 52–64 mm), apakšā pie kāta asmens plāksne abās pusēs mazliet
iežmaugta. Cirvja asmens līnija ir izliekta. Raksturīgākā 9. gs. šaurasmens cirvju iezīme,
tāpat kā 7.–8. gs. cirvjiem, ir ovālais kāta caurums.24 9. gs. šaurasmens cirvim kāta
caurums vēl joprojām ir slīps, iedomātā kāta ass ar cirvja asmens plāksnes muguru
veido šauru leņķi, tomēr šis leņķis salīdzinājumā ar agrā dzelzs laikmeta cirvjiem
ievērojamā mērā tuvojas 90 grādiem.
10. gs. šaurasmens cirvis saglabā tādas pašas pamatpazīmes – pagarinātu pieta
segu un ovālu kāta caurumu, bet kļūst manāmi masīvāks, smagāks un ar platāku
asmeni. Ņukšos tas 10. gs. cirvim svārstās no 54 līdz 83 milimetriem. Arī kāta caurums
ir kļuvis ieapaļas formas, lai gan nav apaļš: augšpusē pret pieta segu platāks, kur tā
apveidi tuvojas apaļam, bet lejas daļā pret asmeni šaurāks, ovāls. Šādu kāta caurumu
varētu saukt par apaļīgi ovālu. Atsevišķi šādi cirvji sastopami ap 1000. gadu un 11. gs.
sākumā.25
Minētais šaurasmens cirvja tips ir izplatītākais, bet ne vienīgais. Otrs šaurasmens
cirvja tips raksturīgs ar izlaidumiem kāta cauruma sānos, diezgan simetrisku, uz leju
paplatinātu asmeni un iežmaugumu zem kāta cauruma gan kāta pusē, gan mugurpusē.
Izlaidums kāta cauruma sānos var būt gan trīsstūrveida, gan garāks, mēlveida. Latvijas
teritorijā zināmi 22 šādi cirvji. Tie atrasti Latgales austrumos un ziemeļaustrumu
Vidzemē (51. att.).
Pēc pieta veidojuma no minētā tipa šaurasmens cirvjiem izdalāmi divi apakštipi:
1) šaurasmens cirvji ar norauktu pieta segu, ar trīsstūrveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos un apaļi ovālu kāta caurumu (52. att.);
2) šaurasmens cirvji ar norauktu pieta segu, ar gariem mēlveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos un ovālu kāta caurumu.
No minētajiem 22 cirvjiem 18 pieder pirmajam apakštipam, četri – otrajam.
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51. att. Šaurasmens cirvju ar norauktu pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos izplatība
Latvijā: 1 – Raunas Kalna Strante, 1 eksemplārs; 2 – Alūksne, Mellums, savrupatradums ezera dūņās, 1;
3 – Alūksnes upītes izteka, 1; 4 – Viļakas Cirnavas “Kara kapi”, 48. uzkalniņš, 1; 5 – Mērdzenes Dzērves,
“Kara kapi”, 6. kaps, 1; 6 – Zvirgzdenes Kivti, 154. kaps, 1; 7 – Lielā Ludzas ezera krasts, 3; 8 – Ludzas
Odukalns, 3; 9 – Pildas Ņukši, 3; 10 – Istras Šilkuciems, 1

52. att. Šaurasmens cirvji ar norauktu
pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos: 1 – Mērdzenes
Dzērves, “Kara kapu kalns”, 6. kaps,
LNVM, A 8209: 12; 2 – Rankas Kalna
Strante, LNVM, RDM I 1737; 3 – Pildas
Ņukši, 41. kaps, LNVM, CVVM 65296: 1;
4 – Viļakas Cirnava, “Kara kapi”,
48. uzkalniņš, LNVM, A 8191; 5 – Istras
pagasta Šilkuciems, LNVM, A 9386: 4;
6 – Ludzas Odukalns, LNM 101
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Tā kā otrais apakštips pamatvilcienos attiecas uz hronoloģiski agrāku laika
posmu (5.–9. gs.), aplūkosim galvenokārt pirmos.
Pēc atradumu izvietojuma jāsecina, ka pirmā apakštipa cirvji sastopami latgaļu
apdzīvotās teritorijas austrumdaļā, sevišķi Ludzas novadā, Veļikajas upes baseinā,
latgaļu un slāvu (kriviču) apdzīvoto zemju saskares tuvumā. Izņēmums ir Raunas cirvis.
Citur Latvijā šādi cirvji nav pazīstami. Analoģiski šaurasmens cirvji ar trīsstūrveida
izlaidumiem kāta cauruma sānos sastopami slāviem un somu ciltīm mežu joslā jau
kopš 1. gadu tūkstoša vidus līdz 13. gs., bet somu ciltīm līdzīgi cirvji bija lietošanā vēl
14. gadsimtā. Latvijā atrastie eksemplāri attiecas uz 10. un 11. gadsimtu. Raksturīgi, ka
viens šaurasmens cirvis ar norauktu pieta segu, trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma
sānos atrasts arī Latvijas teritorijā esošajos slāvu kapos Viļakas Cirnavā.26
Trešais šaurasmens cirvju tips – šaurasmens cirvis ar abpusēji pagarinātu pieta
segu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos (53. att.: 1) ir Latvijā reti
sastopama forma, kas it kā pārstāv pirmā un otrā tipa šaurasmens cirvja bastardformu.
Minētā tipa cirvji, kas Latvijā pazīstami 11. gs., cieši saistīti ar līdzīgu pietu darinātiem
platasmens cirvjiem.
No pirmā tipa šaurasmens cirvja izveidojas parastākais, izplatītākais platasmens
cirvja jeb bārdas cirvja tips – ar platu, pieta pusē bārdveidīgu paplatinātu asmeni (ko
veido lokveida izgriezums zem kāta cauruma), ar abpusēji pagarinātu pieta segu un
apaļu kāta caurumu (54. att.).

53. att. Šaurasmens (1) un platasmens
bārdas cirvji (2–4) ar abpusēji pagarinātu
pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos. 11.–12. gs. iecienīta
kaujas cirvju forma: 1 – Kapiņu Kristapēni, 24. kaps, LNVM, A 7086: 9;
2 – Kapiņu Kristapēni, 22. kaps, LNVM,
A 7085: 9; 3 – Višķu Maskavas sādža,
6. kaps (ugunskaps), LNVM, A 9447: 2;
4 – Skaistas Stirnas, 4. kaps, LNVM,
CVVM 63138
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54. att. Platasmens bārdas cirvji (11.–14.gs.): 1 – Pildas Ņukši, 205. kaps, LNVM, CVVM 65443: 1;
2 – Pļaviņu Letgaļi, 3. kaps, LNVM, PV 30329; 3 – Dzelzavas Strūgukalns, 13. kaps, LNVM, A 7383: 2

Agrāk platasmens cirvja parādīšanos Latvijā skaidroja ar svešzemju formu
ieviešanos, ignorējot vietējo attīstību. Nenoliedzot skandināvu paraugu ietekmi,
vietējā platasmens cirvja attīstība tagad uzskatāma par pierādītu.27 To apstiprina:
1) platasmens cirvju atrašana tajos pašos kapulaukos, kuros atrasti šaurasmens cirvji ar
analoģisku pieta veidojumu; 2) tipoloģiska un hronoloģiska pēctecība starp šaurasmens
un platasmens cirvju pamatformām.
Platasmens bārdas cirvis Latvijā ieviesās pakāpeniski. Austrumlatvijā, kā
redzējām, vēl 10. gs. lietošanā pārsvarā ir šaurasmens cirvis. Kādu laiku ap 1000. gadu
lietošanā būs bijuši tiklab šaurasmens, tā arī platasmens cirvji, to apstiprina Mārcienas
Oliņu 4. kapa inventārs, kurā ir divi cirvji – šaurasmens un platasmens. Tikai 11. gs.
vietējie kalēji pārliecinājās par platasmens cirvja priekšrocībām.
Platasmens cirvja vietējā nepārtrauktā attīstība no šaurasmens cirvja daudzo
slēgto kapu inventāru dēļ vislabāk pašreiz izsekojama latgaļu apdzīvotajā teritorijā,
bet līdzīga gaita ir skaidri saskatāma arī sēļu un zemgaļu apdzīvotajās zemēs, tāpat
lībiešu teritorijā. Īpatnība tikai tāda, ka Zemgalē, Vidzemes rietumos un Kurzemē mēs
redzam vairākus skandināvu cirvjus, kas varēja dot ierosmi platasmens cirvju vietējiem
darinājumiem (55. att.), bet Latgalē šādus cirvjus pagaidām nepazīstam. Visspilgtāk
platasmens cirvja vietējā attīstība parādās Pildas Ņukšu kapulauka materiālos. Ņukšu
cirvju tipoloģiskā analīze liecina, ka platasmens cirvja izplatītākais veids – bārdas
cirvis ar abpusēji pagarinātu pieta segu – pakāpeniski izveidojies no vēlā masīvā
šaurasmens cirvja, paplatinot asmens plāksnes lejasdaļu, it sevišķi kāta virzienā, radot
it kā “bārdu” (56. att.). Pieta darinājuma princips pirmā tipa platasmens cirvjiem ir
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55. att. Platasmens bārdas cirvji ar liektu muguru un
Skandināvijā izplatītās formas ar līdzīgu profilu, bet
ar veserveida pietavirsmu: 1 – Tadaiķu Brenču kapi,
savrup-atradums, LNVM, A 7259: 23; 2 – Bunkas
muiža, 1. kaps, LNVM, A 8135: 1; 3 – Tāšu Rolavas
Līči, LNVM, A 10238: 1; 4 – Mežotnes centra senkapi,
76. kaps, LNVM, VI 150: 313

56. att. Šaurasmens (1–3, 5) un platasmens bārdas cirvju (4, 6, 7), kas piemēroti lietošanai kaujā
(9.–12. gs.), attīstība
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tik līdzīgs šaurasmens cirvju pieta darinājumam, ka nevar būt šaubu, ka šādi cirvji ir
vietējo amatnieku darbs, kas atspoguļo daudzus gadsimtus vecas amatnieku tradīcijas.
Tādējādi šajā cirvju tipā parādās, ka latgaļi nav pārņēmuši svešas formas, tās kopējot,
bet gan aizguvuši vienu cirvja būtisku īpašību – platāku asmeni. Šie cirvji bija efektīvāki
par šaurasmens cirvi, cēla līdumnieka darba ražīgumu.
10. gs. šaurasmens cirvja asmens platums pēc Ņukšu kapulauka materiāliem
bija vidēji ap 7 cm, bet platasmens cirvim tā attīstības agrajā formā asmens platums
sasniedz 10 cm, lai gan bieži vien asmens platums daudz neatšķiras no vēlā šaurasmens
cirvja. Lielākai daļai agro platasmens cirvju nav lielas atšķirības no masīvākajiem
10.–11. gs. šaurasmens cirvjiem arī svara ziņā. Kā vispārēja parādība atzīmējama cirvju
formas dažādošanās, svārstības izmēru un svara ziņā. Sastopami ļoti mazi un viegli
platasmens cirvīši (piemēram, 56. kapā 224 g), bet tajā pašā laikā ir arī lieli un smagi
cirvji (135. kapā atrastais cirvis sver 710 g). Tik lielas svārstības cirvju svara ziņā nebija
vērojamas 9.–10. gadsimtā.
Agrajiem platasmens cirvjiem asmens (57. att.) paplatinās galvenokārt paralēli
kāta virzienam. Asmens līnija ir ieapaļas formas. Cirvja mugura priekšpusē tikai
nedaudz ieliekta, bet kāta pusē veidots izgriezums puslokā. Kāta caurums parasti ir
apaļš, izņēmuma kārtā dažreiz arī apaļi ovālas formas. Biežāk tāds kāta caurums veidots
agrākajiem bārdas cirvjiem, kas izmantoti 11. gadsimtā.

57. att. Platasmens bārdas cirvji
ar taisnu priekšpusi un aizmugurē
pagarinātu, norauktu pieta segu:
1 – Priekuļu Kampi, 12. kaps, LNVM,
CVVM 58880; 2 – Priekuļu Kampi,
5. kaps, LNVM, A 637; 3 – Ludzas
Odukalns, 3. kaps, LNVM, A 7708;
4 – Trikātas Lubu muiža, LNVM,
DM I 2811; 5 – Tukuma mācītājmuiža,
savrupatradums, LNVM, A 8369: 11
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Aplūkotie platasmens cirvji bija izplatīti visā latgaļu apdzīvotajā teritorijā, tos
atrod arī Zemgalē, Kursā un Vidzemes lībiešu teritorijā. Taču Kursā un Vidzemes
lībiešu novados šīs formas ir attiecīgi retākas. Kursā izplatīts ir šī tipa variants, kam ir
izliekta priekšpuse (mugura), pieta raga pagarinājums priekšpusē – niecīgs vai vispār
trūkst. Platasmens cirvji ar abpusīgu pieta segas pagarinājumu ir atrasti arī Lietuvā28
un Austrumprūsijā29 un, kā to atzīmējusi V. Ļevašova,30 ir specifiska “rietumu forma”,
kas ir valdošā Baltijā, sastopama arī Krievijas rietumu un dienvidrietumu apgabalos,
bet ziemeļu un austrumu rajonos – retāk. Mazākā skaitā šī tipa bārdas cirvjus atrod
Polijā.31 Igaunijā tie sastopami reti.
Tādējādi Latvijā pirmā tipa platasmens cirvji ir pazīstami no 11. līdz 14. gadsimtam. Vērojams, ka agrākajiem Latvijā atrastiem šī tipa cirvjiem ir mazliet uzliekta
pieta sega un tās virsma ir ar slīpumu pret kātu. Vēlākajiem, 13.–14. gs. eksemplāriem,
kas parasti ir smagāki, pieta virsma ir diezgan taisna, mazliet noplacināta, līmeniska.
Tādi ir Dzelzavas Strūgu kalnā,32 Zaubes Bērzmuižā,33 Dobeles kapulaukā34 un Valgales
Veģos35 atrastie cirvji.
No 733 bārdas cirvjiem, kas atrasti Latvijā, apmēram 60% (433 eksemplāri)
pieder aplūkotajam platasmens cirvju tipam ar abpusēji pagarinātu pieta segu.
Otrs izplatītākais platasmens cirvja tips – bārdas cirvis ar abpusēji pagarinātu
pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos (53. att.: 2–4). No kopējā
bārdas cirvju skaita (733 gabali) šie cirvji Latvijā veido ap 20% (154 eksemplāri).
Sastopamība Latvijā tiem ir trīs reizes mazāka nekā iepriekš jau aplūkotajiem
cirvjiem, tomēr, salīdzinot ar kaimiņzemēm, mēs ar šādiem cirvjiem esam bagāti.
Latvijā tie atrasti 76 senvietās (pārsvarā kapulaukos) pavisam 154 eksemplāri (58. att.).
Krievzemē36 šādi cirvji ir reģistrēti 256 gadījumos.
Cirvji ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta
cauruma sānos Kurzemē atrasti 14 objektos, Vidzemē – 36, Latgalē – 11, Zemgalē –
sešās, Augšzemē – četrās vietās. Dominējošais šis cirvju tips ir lībiešu apdzīvotajā
teritorijā Rietumvidzemē, sevišķi Gaujas baseina kapulaukos – Turaidas, Krimuldas un
Siguldas apkārtnē. Pārsvarā pār pirmā tipa cirvjiem otrais tips ir arī Daugavas lībiešu
novadā, piemēram, Salaspils Laukskolas kapulaukā. Jāatzīmē, ka tieši šī tipa cirvji
visbiežāk tikuši rotāti (59. att.).
Latvijā otrā tipa platasmens cirvji sastopami 11.–12. gs. kapu inventāros. Ne
Zemgalē, ne Kurzemē pašreiz nav nozīmīgāku kapu inventāru to datēšanai. Tips
uzskatāms par Austrumlatvijai, sevišķi lībiešu novadiem raksturīgu. Tas veidojies no
šaurasmens cirvjiem ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos (60. att.). Norādījumu, ka šāds cirvis lietots 10. un 13. gs., trūkst.
Platasmens cirvji ar pieta segas pagarinājumiem un trīsstūrveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos ir raksturīgi 10.–12. gs. visā Krievzemes teritorijā, sastopami
rietumslāviem, bet pārsvarā ir Baltkrievijā un Smoļenskas zemē.37 Platasmens cirvja
otrais tips izplatīts arī Lietuvā,38 Austrumprūsijā,39 Polijā40 un Igaunijā,41 tomēr tur to
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58. att. Šaurasmens un platasmens tipa cirvju ar trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos un
abpusēju pieta segas pagarinājumu (III un IV tips pēc A. Kirpičņikova) izplatība Latvijā: 1 – Aizvīķu
Tiltiņi, 1 eksemplārs; 2 – Purmsāti, 1; 3 – Bunkas pagasts, Bunkas muiža, 1; 4 – Tadaiķu Brenču kapi,
1; 5 – Durbes Dīri,1; 6 – Aisteres Aploki, 1; 7 – Vecpils Stroķi, 1; 8 – Kazdangas Apariņas, 1; 9 – Asītes
Misiņkalns, 1; 10 – Basu Kalēji, 1; 11 – Alsungas Kalniņi, 4; 12 – Ēdoles centrs, 2; 13 – Piltenes Pasilciems,
1; 14 – Vilkumuižas ezers, 6; 15 – Tukuma mācītājmuiža, 1; 16 – Tukuma Jaunais tirgus laukums, 1;
17 – Jaunsvirlaukas Roķi, 1; 18 – Auce, 1; 19 – Jaunsvirlaukas Ciemalde, 1; 20 – Mežotnes kapulauks, 1;
21 – Īslīces Ziedoņu grantsbedres, 1; 22 – Vecsaules Čapāni, 1; 23 – Doles Vampenieši I, 2; 24 – Doles
Vampenieši II, 2; 25 – Daugmales kapulauks, 1; 26 – Salaspils Laukskola, 10; 27 – Salaspils Vējstūri, 1;
28 – Salaspils Lipši, 2; 29 – Tomes Nariņi, 1; 30 – Skrīveru Lielrutuļi, 1; 31 – Aizkraukle, 10; 32 – Koknese, 5;
33 – Sece, 1; 34 – Sēlpils Lejasdopeles, 2; 35 – Krimuldas Priedes, 5–10; 36 – Krimuldas Tāleni, 4;
37 – Krimuldas Stenderi, 1; 38 – Krimuldas Liepiņas, 10–19; 39 – Turaidas Pūtelis, 10–19; 40 – Sigulda, 1;
41 – Līgatnes Vecpringšļi, 1; 42 – Vainižu Kapukalns, 1; 43 – Lielstraupe, pie Ikuldas ezera, 1;
44 – Lielstraupes Jātnieki, 1; 45 – Lenču Strīķi, 1; 46 – Drabešu Liepiņas, 1; 47 – Priekuļu Piļas, 1;
48 – Trikātas Lubumuiža, 1; 49 – Raunas Lejasrunči, 1; 50 – Raunas Kalna Strante, 1; 51 – Vecpiebalga, 1;
52 – Ērgļu Jaunāķēni, 3; 53 – Viesienas Mežāres, 1; 54 – Bērzaune, 1; 55 – Liepkalnes Ķesteri, 1; 56 – Pļaviņu
Latgaļi, 1; 57 – Kalsnava, 1; 58 – Ļaudonas Ozolkalns, 1; 59 – Sāviena, 2; 60 – Mētriena, 1; 61 – Lubānas
Vēverāji, 2; 62 – Viļakas Cirnava, 1; 63 – Balvu Salmiņi, 2; 64 – Jersikas kapulauks, 2; 65 – Dignājas
Strautmaļi, 2; 66 – Līksnas Jaunušāni, 1; 67 – Višķu Maskevičiški, 1; 68 – Višķu Maskavas sādža, 2;
69 – Saliena, pie Siķeles baznīcas, 1; 70 – Kapiņu Kristapēni, 4; 71 – Maltas Giņeviči, 1; 72 – Kaunatas
Batņi, 2; 73 – Kaunatas Rikopole, 3; 74 – Rāznas Jusi, 1; 75 – Pildas Ņukši, 3; 76 – Ludzas Odukalns, 10
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59. att. Rotāti platasmens bārdas cirvji ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta
cauruma sānos: 1 – Trikātas Lubumuiža, AI 1856: 53; 2 – Turaidas Pūtelis, RDM I 477; 3 – Vilkumuižas
ezers; 4 – Auce, LNVM, RDM 111303; 5 – Kaunatas Rikopole, 11. uzkalniņš

60. att. Šaurasmens un platasmens kaujas cirvji ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida
izlaidumiem kāta cauruma sānos: 1 – Kapiņu Kristapēni, 230. kaps, LNVM, A 12643: 31; 2 – Līvānu
Jersikas kapulauks, 32. kaps, LNVM, CVVM 63479; 3 – Salaspils Laukskola, 443. kaps, LNVM,
VI 128: 6695; 4 – Vecpiebalga, savrupatradums, AI 3284; 5 – Krimuldas Tālēni, 10. uzkalniņš, AI 1161: 25;
6 – Īslīces grantsbedres pie Ziedoņu skolas, 5. kaps, LNVM, A 10775: 13; 7 – Salaspils Laukskola, 156. kaps,
LNVM, VI 128: 1871
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kopējais skaits nav liels. Piemēram, Igaunijas cietzemē otrā tipa cirvji atrasti 22 objektos – 34 eksemplāri. Vairāki krievu arheologi uzskata, ka šis platasmens cirvju tips
ir slāviska forma, kas ieviesusies pie to kaimiņiem slāvu ietekmē.42 Normaņu teorijas
piekritēji bārdas cirvjus ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida pieta sānu
pagarinājumiem uzskata par vikingu43 vai vikingu baltisku44 formu. Šādu pieņēmumu
apšaubīt liek fakts, ka, lai gan šādi cirvji atrasti arī Skandināvijā,45 vairākums atradumu
koncentrējas Baltijā un Krievzemē. Pakāpeniski, sākot ar 11. gs. beigām, no otrā
tipa cirvjiem rodas eksemplāri ar norauktu pietu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta
cauruma sānos (61. att.). 12. un 13. gs. mijā pēdējie attīstās kā cirvji ar masīvu pieta
daļu, taisnu priekšpusi un aizmugurē pagarinātu, norauktu pieta segu, kas veido it kā
nelielu trīsstūrveida izlaidumu (62. att.). Tomēr jāatzīmē, ka šie cirvji Latvijā atrasti
daudz mazākā skaitā (63. att.).
Otrā tipa platasmens cirvju izcelsmes jautājumam Baltijā vēl nepieciešami
speciāli pētījumi. Būtiski svarīgs minētajā jautājumā ir Krievzemē atrasto cirvju
datējums ar 10. gs. (neņemot vērā 10. gs. beigas un 11. gs. sākumu, t.i., periodu ap
1000. gadu). Ja patiešām iespējams pierādīt šo cirvju pastāvēšanu jau 10. gs. pirmajā
pusē, tad šī tipa cirvju izcelsmi Krievzemē var uzskatīt par pierādītu (tā uzskata
A. Kirpičņikovs46). Pievēršama uzmanība faktam, ka Krievzemē daudz biežāk nekā
Latvijā un Lietuvā sastop šaurasmens cirvjus ar analoģiski veidotu pieta segu un sāniem
(atrasti 62 eksemplāri no 42 vietām, bet Latvijā zināmi tikai seši eksemplāri). Daļu no
Krievzemē atrastajiem minētajiem šaurasmens cirvjiem A. Kirpičņikovs attiecina uz
10. gadsimtu.47 Latvijā hronoloģisku atšķirību ar līdzīgu pietu veidotiem šaurasmens un
platasmens cirvjiem (A. Kirpičņikova III un IV tips) pagaidām nav izdevies konstatēt.
Dažkārt pie platasmens cirvjiem pieskaita arī āvas cirvjus. Tie izdalāmi īpašā
grupā, jo no 11. gs. tie kļūst par vienu no iespaidīgākajiem kaujas cirvju veidiem.
No platasmens bārdas cirvjiem tie nodalās krasi; jautājumu sarežģī nošķiršana no
šaurasmens cirvju reti sastopamām formām (piemēram, Lielā Ludzas ezera krastā divi
savrupi atrasti cirvji,48 kas atgādina āvas cirvju agrīno formu).
Āvas cirvjiem raksturīgs nedaudz noraukts piets un trīsstūrveida vai mēlveida
izlaidumi kāta cauruma sānos, kā arī plats (15–20 cm) vēdekļveida asmens un trīsstūra
formas (ar noapaļotiem stūriem) kāta caurums. To svars ir no 200 līdz 400 gramiem.
Trūkst jebkādu norādījumu, ka šī forma varētu būt vietējas cilmes. Līdzīgs pieta
sānu profila darinājums gan ir nedaudziem Austrumlatvijā un Ziemeļaustrumlatvijā
atrastiem šaurasmens cirvjiem, taču tie teritoriāli nesakrīt ar āvas cirvju vēlākās
izplatības apvidiem.
Latvijā zināmi 250 āvas cirvji no 50 atradumu vietām (64. att.), visbiežāk tie
atrasti Kurzemē. Pirmie divi āvas cirvji, kuru atrašana ir dokumentēta, iegūti 1834. gadā
Ēdoles Kaķu ezerā pie mācītājmuižas. Mācītājs Šmits tos nodeva Kurzemes provinces
muzejam Jelgavā. Saistībā ar šo atradumu jāmin, ka 1896. gadā izdotajā 10. Viskrievijas
arheoloģijas kongresa katalogā ieviesusies kļūda – Ēdole (Edwahlen) kļuvusi par Ārlavu
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61. att. Platasmens bārdas cirvji ar mēlveida izlaidumiem kāta cauruma sānos: 1 – Pildas Ņukšas, 108. kaps,
LNVM, CVVM 65355: 1; 2 – Mežotnes kapulauks, 6. kaps, LNVM, A 9605: 1; 3 – Vecsaules Čāpāni, LNVM,
KPM 1370: 163; 4 – Tukuma tirgus laukums, VI kaps, LNVM, A 86999: 14; 5 – Mežotnes kapulauks, 25.
kaps, LNVM, A 9621: 10

62. att. Latvijā retāk, vairāk austrumu daļā sastopamas cirvju formas ar norauktu pietu un trīsstūrveida
izlaidumiem kāta cauruma sānos (1, 2), kā arī šī un parastā (I) tipa cirvju bastardformas (3–5): 1 – Pildas
Ņukši, 172. kaps, LNVM, CVVM 65414: 7; 2 – Asotes pilskalns, 1953. gada izrakumi, Bd laukuma 13.
slānis, 60 cm dziļi, LNVM, VI 15: 43; 3 – Madonas apriņķis, savrupatradums, MNM 658; 4 – Cesvaines
Kalna Paukši, MNM 723; 5 – Madonas apriņķis, savrupatradums, MNM 659
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63. att. Latvijas austrumdaļā un Viduslatvijā 11.–13. gs. mazizplatīto platasmens cirvju trīs formas un to
atradumu izvietojums Latvijas teritorijā

(Erwahlen).49 Šajā laikā tādus cirvjus vēsturnieki pēc ārējās līdzības parasti dēvēja par
namdaru cirvjiem. Vairāk nekā 10 āvas cirvju iegūts 1895. gadā V. Sizova un 1897. gadā N. Brandenburga vadītajos izrakumos kuršu ugunskapos Piltenes Pasilciemā.
V. Sizovs bija pirmais, kurš savā publikācijā 1896. gadā vērsa uzmanību uz Pasilciema
āvas cirvju un citu ieroču līdzību ar Bajē paklājā attēlotajiem Britānijas iekarošanas cīņās
(Heistingsas kauja 1066. g.) lietotajiem ieročiem.50 Pasilciema senlietas glabājas Valsts
vēstures muzejā Maskavā un Valsts Ermitāžā Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga).
Daži āvas cirvji bija nokļuvuši Kurzemes provinces muzejā Jelgavā (tagad Mākslas un
novadpētniecības muzejs) un Latvijas Vēstures muzejā Rīgā. Latvijas brīvvalsts laikā tika
atklāti vairāki kapu inventāri, kas liecināja par āvas cirvjiem kā kuršu karavīru kapos
(11.–14. gs.) raksturīgu piedevu. Vairāk nekā 100 āvas cirvju deva 1934. gadā E. Šturma
un 1936. gadā H. Riekstiņa vadībā veiktā “senlietu zveja” Talsu Vilkumuižas ezerā. Īsu
tur atrasto cirvju vērtējumu deva E. Šturms 1936. gadā publicētajā rakstā “Vilkumuižas
ezera atradumi”. Viņš tos attiecina galvenokārt uz 13. un 14. gadsimtu.51 Vairāki āvas
cirvji no Vilkumuižas ezera iegūti arī pēckara gados A. Šulca un J. Znotiņa pētījumos
1953. Gadā un J. Apala vadītajā ekspedīcijā 1967. gadā. Vilkumuižas pētījumu materiāli,
to skaitā 142 cirvji, glabājas Latvijas Vēstures muzejā Rīgā un Talsu novadpētniecības
muzejā. Kopā ar atradumiem Pasilciema kapulaukā āvas cirvji no Vilkumuižas ezera
veido lielāko šo ieroču skaitu.
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64. att. Āvas cirvju izplatība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 11.–14. gs. (Lietuvā pēc: Volkaitė-Kulikauskienė
1964, 105; 1970, 210; Kazakevičius 1996, 255; Igaunijas kontinentālajā daļā – pēc: Selirand 1974, 270;
Igaunijas salās – pēc A. Kustinas disertācijas (1962. g.) nepublicētajiem materiāliem; datus par jaunākajiem
atradumiem Igaunijā autoram sniedzis M. Mandels). Āvas cirvju atradumu vietas Latvijā: 1 – Dundagas
Upesvagari; 2 – Dundagas Pārupi; 3 – Ārlavas Diženieki; 4 – Talsu Vilkumuižas ezers; 5 – Lībagu Sāraji;
6 – Lībagu Ķīļi; 7 – Lībagu Kāpurkalns pie Mežītes pilskalna; 8 – Vārves Lodziņi; 9 – Užavas Silmalciems;
10 – Piltenes Pasilciems; 11 – Alsungas Kalniņi; 12 – Ēdoles Kaķu ezers; 13 – Lielīvande; 14 – Kuldīgas
Upesostu mājas; 15 – Matkules kapsēta; 16 – Tukuma Jaunais tirgus; 17 – Gudenieku Adzu kapi;
18 – Cīravas pagasts; 19 – Aizputes grantsbedres; 20 – Raņķu Kapenieki; 21 – Sātiņu Upesmuiža;
22 – Rāvas Ābrami; 23 – Tosmāres grantsbedres; 24 – Medzes Strautiņi; 25 – Tāšu Kalnenieki; 26 – Durbes
Dīri; 27 – Nīcas Kušķi; 28 – Bunkas muiža; 29 – Aizvīķu Tiltiņi; 30 – Nīgrandes Grāviņi; 31 – Rīgas pils
apstādījumi; 32 – Doles Rauši; 33 – Mārtiņsala; 34 – Salaspils Laukskola; 35 – Daugmales I kapulauks;
36 – Salaspils Lipši; 37 – Ikšķiles Zariņi; 38 – Lielvārdes pārceltuve; 39 – Aizkraukles Lejasžagari;
40 – Kokneses kapulauks; 41 – Ērgļu Jaunāķēni; 42 – Krimulda; 43 – Līgatne; 44 – Drabešu Liepiņas;
45 – Āraišu mācītājmuiža; 46 – Priekuļu Ģūģeri; 47 – Launkalnes Jaunpieneņi; 48 – Jērcēnu Ķeižu Kumpas;
49 – Taurupes Aderkaši; 50 – Kapiņu Kristapēni
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Kurzemē āvas cirvjus atrod kuršu ugunskapos, mazākā skaitā – Rietumvidzemē
lībiešu senkapos. Tikai pāris gadījumos – Ērgļu Jaunāķēni, Drabešu Liepiņas – tie
atrasti kapulaukos, kur dominē apbedījumi, kuru materiālā kultūra pieskaitāma
latgaļiem. Jaunāķēnos āvas cirvis atrasts kapa bedres virspusē, un to varētu tulkot kā
kara biedra ziedojumu aizgājējam.
Pēckara gados nozīmīgākos materiālus par āvas cirvjiem Kurzemē devuši
I. Cimermanes 1959.–1960. gadā veiktie arheoloģiskie izrakumi Alsungas Kalniņos,52
P. Stepiņa izrakumi 1960.–1961. gadā Durbes Dīros53 un J. Asara izrakumi 1988.–
1992. gadā Lībagu Sārajos.54
Svarīgākos kompleksus atrasto āvas cirvju datēšanai dod Bunkas muiža, Medzes
Strautiņi, Alsungas Kalniņu, Lielvārdē (pie pārceltuves) un Salaspils Laukskolas
apbedījumi.
Āvas cirvji jau kopš 19. gs. beigām (galvenokārt kā savrupatradumi) atrasti
arī Vidzemē. Nozīmīgākais kapa inventārs ar āvas cirvi iegūts P. Stepiņa 1940. gadā
veiktajos arheoloģiskajos izrakumos lībiešu kapulaukā pie Lielvārdes pārceltuves
(1. kaps). Daugavas lībiešu kapulaukos Rīgas HES celtniecības zonā 60.–70. gados āvas
cirvjus trīs kapos atsegusi A. Zariņa Salaspils Laukskolā (452., 537., 538. kaps), divos
kapos – J. Daiga Salaspils Lipšos (79., 155. kaps), vienā – J. Graudonis Ikšķiles Zariņos
(26. kaps), E. Šņore Doles Raušos.
Kad 1964. gadā šī darba autors publikācijā par 9.–12. gs. latgaļu cirvjiem minēja
āvas cirvju atradumus arī latgaļu zemēs, par āvas cirvjiem bija pavisam maz, ko teikt.55
Visi tie bija savrupatradumi. Trīs āvas cirvjus, kas atrasti Vidzemē – Launkalnes
Jaunpieneņos, Jērcēnu Ķeižu Kumpās un Taurupes Aderkašos, kā importu no kuršu
zemes savā monogrāfijā vērtē Ē. Mugurēvičs.56 Tagad pa vienam vai diviem āvas
cirvjiem atrasts vairākos plaši pētītos latgaļu kapulaukos: J. Apala un Z. Apalas
1972. gada pētījumos Drabešu Liepiņās (65. kaps), Z. Apalas 1990. gada izrakumos
Priekuļu Ģūģeros (117. kaps), J. Graudoņa 1972. gadā pētītajā Ērgļu Jaunāķēnu
kapulaukā (55. kaps), I. Kunigas 1986. gadā veiktajos izrakumos Kapiņu Kristapēnos
(255. kaps) un I. Žeieres izrakumos Kokneses kapulaukā 1988. gadā (84. kaps).
Apkopojošu publikāciju par Latvijas āvas cirvjiem nav. Rakstot par cirvi ģermāņu
reliģiskajā kultā, Latvijā atrastos materiālus savā grāmatā plaši izmantoja P. Paulsens.
Viņa pētījums palīdz izprast āvas cirvja vietu Ziemeļeiropas karamākslā un ticējumos.57
Igaunijas āvas cirvju atradumu vietas savā monogrāfijā uzskaitīja igauņu arheologs
J. Selirands.58 Sāremā salā iegūtos 10 āvas cirvjus aplūkoja A. Kustina savā disertācijā,
kas nav publicēta.59 Rakstot par kaujas cirvjiem, Lietuvā atrasto āvas cirvju pirmo
reģistru sniedza R. Volkaite-Kulikauskiene.60 Plašāk šo jautājumu apcerēja V. Kazakevičs rakstā “M tipa kaujas cirvji. Hronoloģija un izcelšanās baltu zemēs”. 61
Tajā uzskaitīta arī lielākā daļa kuršu un latgaļu senvietu, kurās atrasti āvas cirvji.
Uzmanību saista rakstā atzīmētās šķēpu, zobenu un āvas cirvju korelācijas. Par
cirvja kā ieroča lietošanu ir divi norādījumi Indriķa hronikā un kādā ap 1300.–
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1350. gadu datējamā dokumentā par Kursu, ko var attiecināt uz āvām. Par to būs runa
šīs nodaļas noslēgumā.
No vēstures avotiem par āvas cirvjiem vēl minami valodniecības dotumi.
Valodnieks J. Zēvers raksta, ka vārds āva, āve laikam ir patapināts no vācu valodas.
Patapināšana ir notikusi no vecākas formas hawe. Latviešu valodā šis vārds ir apliecināts
J. Langes vārdnīcā I, 38 (“Hellepard die, ta ahwe”) un II, 6 (“Ahwe, ein Hellepart”), kā
arī G. F. Stendera vārdnīcā I, 3 (“ahwe, ahwis, eine Gewehr, halber Mond genannt”).
K. Ulmans ietver šo vārdu arī savā vārdnīcā I, 3, bet piezīmē, ka tas vairs gandrīz netiek
lietots.62 Nav šaubu, ka āvas cirvji ir vēlāko āvu – helebaržu – priekšteči.
Latvijā sastopamos āvas cirvjus kopumā vēl varētu raksturot šādi. Āvas galvai jeb
cirvja metāliskajai daļai raksturīgs plats vēdekļveida šķeltnis. Asmens platums visbiežāk
svārstās no 15 līdz 20 cm; lielākais platums – 24,5 centimetri. Attālums no pieta
virsmas līdz asmenim variē tādos pašos izmēros. Kāta caurums ir griezumā olveida
vai trīsstūrveida ar noapaļotiem stūriem. Kāta cauruma sānos gan priekšpusē, gan
aizmugurē ir trīsstūraini, taisnstūra formas vai mēlesveida izlaidumi (pagarinājumi).
Salīdzinot ar darba cirvjiem, āvas cirvja šķeltnis ir plāns un viegls. Āvas cirvja svars reti
kad pārsniedz 500–600 gramu. Veicot cirvju svēršanu daudzskaitlīgajā Vilkumuižas
ezera kolekcijā, noskaidrots, ka biežāk sastopamais āvas cirvja galvas svars ir ap
400 gramu. Īpaši izdalāmi mazie āvas cirvīši, kuru asmens platums ir no 6 līdz
12 centimetriem.
No 50 atradumu vietām 30 ir Kurzemē. Tur atrasta piektā daļa no visiem Latvijā
zināmajiem 10.–13. gs. piederīgajiem 1295 cirvjiem. Neskaitot lībiešu kapulauku
Tukuma Jaunajā tirgus laukumā, kur atrasts viens āvas cirvis, Zemgalē un Augšzemē
šī tipa cirvji nav pazīstami. Deviņpadsmit atradumu vietas ir Vidzemē – lībiešu un
latgaļu apdzīvotajā teritorijā. Latgalē zināma tikai viena āvas cirvju atradumu vieta,
un tas ir Kapiņu Kristapēnu kapulauks.
Latvijā atrastie āvas cirvji atbilst M tipam (65. att.) pēc J. Petersena 1919. gadā
dotās cirvju klasifikācijas.63 Šos cirvjus J. Petersens sīkāk nav analizējis tā iemesla dēļ,
ka to lietošanas laiks pārsniedz vikingu laika ietvarus. Latvijā atrastos eksemplārus
varētu iedalīt divos vai trijos M tipa apakštipos (M1, M2, M3). Āvas cirvji atšķiras pēc
pieta darinājuma un pēc tā, kādā mērā cirvja šķeltnī iezīmējas no tērauda kaltā un
piemetinātā asmens josla. Atskaitot nelielos un miniatūros āvas cirvjus, pazīme, kas
ir svarīga šo cirvju apakštipu noteikšanā, ir tās daļas izmēri, kas atrodas starp pietu
un šķeltni (skatot cirvi no sāniem, t.i., profilā). Tā ir vieta, kur beidzas kāta caurums.
Ņemot vērā pieta virsmas izmērus, kāta cauruma sānu pagarinājumu veidu un kāta
cauruma formu, var mēģināt izdalīt āvas cirvju apakštipus. Vienkāršotā veidā varam
izdalīt āvas cirvju trīs grupas: M1 variants – šķeltņa kakliņa (cirvja daļa, kas atrodas
starp kāta caurumu un šķeltni) izmēri (platums sānskatā) svārstās no 2,0 līdz 2,5 cm,
M2 variants – šķeltņa kakliņa platums ir 2,5–3,5 cm, M3 variants – šķeltņa kakliņš
3,5–5,0 cm plats.
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65. att. Āvas cirvji. M tips (pēc J. Petersena) un šī tipa
atvasinājumi. 1, 2 – senākā šī tipa forma (M1). Atradumu
vietas: 1 – Bunkas muiža, 3. kaps, LNVM, A 8140: 13;
2 – Lielvārdes pārceltuve, 1. kaps, LNVM, A 10373: 3;
3 – Talsu Vilkumuižas ezers, LNVM, A 8571: 763; 4 – Salaspils Lipši, 79. kaps; 5 – Talsu Vilkumuižas ezers, LNVM,
A 8571: 772; 6 – Lībagu Kāpurkalns pie Mežītes pilskalna,
LNVM, A 13455: 1

M1 apakštipam raksturīgs šaurs, 2,0–2,5 cm plats, veseri atgādinošs piets, kura
biezums ir līdz 7 mm, ir simetriski trīsstūrveida izlaidumi kāta cauruma sānos un
šaurs kakliņš. Pieta segas un kakliņa izmēri parasti sakrīt, t.i., kakliņa platums ir no
2,0 līdz 2,5 centimetriem. Datējamā kompleksā šādi cirvji atrasti Kurzemē Bunkas
muižas grantsbedrēs 1933. gadā E. Šturma savāktajā 3. apbedījumā, bet Vidzemē lībiešu
apdzīvotā teritorijā – Lielvārdes pārceltuves 1. kapā. Abos apbedījumos šos cirvjus
palīdz datēt tur atrastie šķēpi. Bunkas muižā atrastais šķēps pārstāv E tipa vēlīno formu
(pēc J. Petersena klasifikācijas), ko var attiecināt uz laiku ap 1000. gadu (sk. 44. att.:
7, 20). Mirušajam līdzās novietoti dzelzs iemauktu laužņi. Blakus kreisajai kājai atrasts
dzelzs piesis ar īsu piramidālu dzelksni un atrotītiem loka cilpu galiem. Raksturīgi, ka
Bunkas muižā ir konstatēti arī citi kapi, ko var attiecināt uz 10. gs. beigām vai 11. gs.
sākumu. Šeit iegūtais āvas cirvis pārstāv mazskaitlīgu, reti sastopamu formu.
Lielvārdes pārceltuves kapulauka apbedījumā iegūtais āvas cirvis pēc pieta
darinājuma ir analoģisks, bet ar ļoti platu, vēdekļveida izvērstu šķeltni. Cirvja kakliņa
platums ir 2 centimetri. Minētais cirvis atrasts kopā ar uzmavas šķēpu, kas pieskaitāms
M tipam (pēc J. Petersena) un kas hronoloģiski iederas 11. gs. sākumā (sk. 44. att.:
9, 22). To apliecina šajā kapā konstatētā pakavsakta ar magoņpogaļu galiem un
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bronzas jostas sprādze. Tai analoģiju redzam Gotlandē, Helvi draudzē, Ires kapulauka
222.A kapā atrastajā jostas sprādzē. Arī 222.A kapā mirušajam līdzi dots ar 11. gs.
sākumu datējams āvas cirvis, tikai izmēros mazāks par Lielvārdē atrasto.64 Tāpat kā
Bunkas muižas apbedījums, Lielvārdes 1. kaps pieskaitāms pie skeletkapiem, taču
ar uguns rituālam raksturīgām iezīmēm (cirvis bija deformēts un daļa no asmens –
atlauzta). Saliekts bija arī minētais Bunkā atrastais cirvis.
Pie agrajiem M tipa cirvjiem pieskaitāms J. Urtāna izrakumos 1979. gadā
Daugmales kapulauka 1. kapā atrastais eksemplārs. Tas iegūts kopā ar šauro kaujas
nazi, M tipa šķēpu un bronzas taisnstūrveida apkalumiem greznotu jostu ar siksnu
sadalītāju. Jostai ir liela ažūra bronzas sprādze. Arī šim cirvim un jostai paralēles
redzam Gotlandē Ires kapulauka 222.B kapā.
M tipa cirvju parādīšanās Latvijā vienlaikus Kurzemē un Vidzemē, pirmām
kārtām Daugavas krastos, izskaidrojama ar tirdznieciskiem sakariem ar Skandināviju.
Agrās M tipa cirvju formas vairāk ir pārstāvētas Daugavas krastos un Vidzemē nekā
Kurzemē. M1 vai M2 apakštipam pieskaitāms cirvis vēl pārstāvēts Kokneses kapulauka
84. kapā. Šķiet, ka M1 tipam var pieskaitīt arī Priekuļu Ģūģeros un Drabešu Liepiņās
atrastos āvas cirvjus. Drabešu Liepiņās cirvis atrasts kopā ar slaidas lancetes veida
uzmavas šķēpa galu, kas pieder E tipa šķēpiem (pēc J. Petersena klasifikācijas), kas pēc
10. un 11. gs. mijas parasti nav sastopami. Ar 11. gs. varētu datēt arī Ērgļu Jaunāķēnu
kapulauka 55. kapā uzieto āvas cirvi, kas atrasts kapa bedrē virs apbedījuma. Ņemot
vērā, ka kapā atrodas vēl latgaļiem raksturīgais bārdas cirvis ar abpusēji pagarinātu
pieta segu, 55. kapa āvas cirvi var uzskatīt par kara biedra vai tuvinieku ziedojumu.
Kokneses kapulauka 84. kapā cirvis atradās kapa kājgalī līdzās M tipa šķēpam (pēc
J. Petersena), kas raksturīgs vikingu laika beigām, bet sastopams vēl 11. gs. beigās un
12. gs. sākumā. Salaspils Laukskolas kapulauka 452. kapā atrastais āvas cirvis ir līdzīgs
jau aprakstītajiem M1 un M2 apakštipa cirvjiem, pārstāvot robežformu. Cirvja kakliņa
platums ir 2,5 centimetri. Kapā atrastā pakavsakta ar magoņpogaļu galiem tomēr ļauj
cirvi attiecināt uz 11. gadsimtu. Kapā ir līdzi dots arī divasmeņu zobens ar bronzas
zobena maksts gala apkalumu, kas pēc formas ir līdzīgs Bauskas Čunkānu–Dreņģeru
kapulauka 46. kapā atrastajam zobena maksts uzgalim, ko var datēt ar 11. gs. vai pat
1000. gadu. Salaspils Laukskolas kapulauka 537. kapā iegūto āvas cirvi var attiecināt
uz M2 apakštipu, tā pieta platums ir 3,5 cm, kakliņa platums – 3 centimetri. Cirvim
asmens lejasdaļā saskatāma tērauda asmens piemetinājuma līnija, kas minētajiem
M1 apakštipa cirvjiem nav izteikta. 537. kapā līdzi dots šķēpa gals ar šauru, bet masīvu
lapu un samērā īsu uzmavu. Šādi šķēpi biežāk sastopami 12. gs. apbedījumos. Kapā
konstatēta arī bronzas lirasveida jostas sprādze, ko var attiecināt uz 11. gs. beigām vai
12. gs. sākumu. M3 apakštipam varam pieskaitīt Kurzemē Medzes Strautiņu kapulaukā
atradumu komplektā iegūto āvas cirvi ar 4 cm platu kakliņu un izteiktu tērauda asmens
piemetinājuma līniju. Kāta cauruma sānu pagarinājumi ir mēlesveida, asimetriski,
kāta pusē pagarinājums lielāks. Interesanti, ka šis cirvis atrasts kopā ar līdzīgu
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uzmavas šķēpa galu (44. att.: 13, 24) kā Salaspils Laukskolas kapulauka 537. kapā, kas
ir raksturīgi 12. gadsimtam.
11. gs. beigām un 12. gs. raksturīgā āvas cirvju M2 forma labi pārstāvēta Lībagu
Sāraju senkapos, kur šo cirvju hronoloģijas noteikšanai kalpo bagātīgais kopā ar tiem
atrastais šķēpu, zirglietu un rotaslietu klāsts. Vienā gadījumā (30. kaps) āvas cirvis iegūts
kopā ar divasmeņu zobenu. Jāatzīmē, ka tas ir viens no nedaudzajiem gadījumiem, kad
Latvijā šie divi cērtamie ieroči atrasti vienkopus. Viduslatvijā un Austrumlatvijā tāda
gadījuma nav. Tas liecina, ka āvas cirvji šeit, sevišķi Latvijas austrumu daļā, latgaļu un
lībiešu teritorijā, pārsvarā bija kājnieku ieroči. Āvas cirvju lietotāji tur, domājams, bija
vidēji turīgi vai mazturīgāki ļaudis, kas dārgo zobenu nevarēja iegādāties. Iespējams, ka
Kurzemē šī tradīcija (vismaz 12.–13. gs.) bijusi atšķirīga. Alsungas Kalniņos 20. apbedījumā kopā ar āvas cirvi ugunskapā mirušajam līdzi dots zobens. Trīs āvas ar zobenu
atrastas Durbes Dīros.
Paši vēlākie Latvijā atrastie āvas cirvji, ko varētu pieskaitīt M3 apakštipam, ir
Talsu Vilkumuižas ezera ieroču kolekcijā. Tā kā šie cirvji atrasti, nepazeminot ezera
ūdens līmeni, ar senlietu zvejas palīdzību, tad to piederība kompleksiem nav nosakāma.
Kā jau minēts, analizējot Talsu Vilkumuižas rotu, darbarīku un ieroču atradumus,
E. Šturms secināja, ka lielākā daļa ezerā atrasto cirvju attiecas uz 13. un 14. gadsimtu.
Pēc tur un Lībagu Kāpurkalna senkapos atrastajiem cirvjiem var spriest, ka vēlākiem
eksemplāriem raksturīgs platāks, kaut arī plānāks piets, garāki kāta cauruma sānu
pagarinājumi un platāks kakliņš (66. att.: 5, 6). Cirvja asmens platums ir lielāks par
cirvja augstumu. Tērauda asmens piemetinājuma līnija sevišķi izteikta, pieta virsma
bieži ir daudzskaldņota. Zīmīgi, ka 14. gs. uzmavas šķēpiem arī ir raksturīgs uzmavas
skaldņojums. Vairāki 14. gs. raksturīgie uzmavas šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu
sastopami Vilkumuižas ezera senlietu kolekcijā. Āvas cirvju vēlajam M3 apakštipam
pieskaitāms Alsungas Kalniņu 28. kapa cirvis. Šī cirvja kakliņa platums ir 5 centimetri.
Kapa inventārs šo cirvi ļauj datēt ar 13. gs. vai 14. gs. sākumu.
Tādējādi M1 tipa cirvjus varētu attiecināt uz 11. gs. sākumu un vidu, M2 – uz 11. gs.
beigām un 12. gs., bet M3 – uz 12. gs. beigām, 13. gs. un, iespējams, 14. gs. sākumu.
Āvas cirvji 11.–14. gs. bija izplatīti no Britānijas rietumos līdz Karēlijai austrumos.
Sevišķā cieņā āvas cirvji bija Norvēģijā. Interesanti atzīmēt, ka Norvēģija ir vienīgā
valsts, kuras bruņoto spēku karogā un ģerbonī attēlots āvas cirvis. To, paceltu ķepā, tur
karaliskais lauva. Tādu cirvi redzam arī Norvēģijas valsts ģerbonī. Āvas cirvju izplatība
Latvijā (īpaši kuršu zemēs), kā arī kaimiņu zemēs Igaunijā un Karēlijā liek domāt, ka
paraža lietot tieši šo skandināvisko cirvja formu varēja pastiprināti izplatīties sevišķi
12. un 13. gs., pateicoties dāņu centieniem nostiprināties Kurzemē, Ziemeļigaunijā
un Karēlijā. Jādomā, ka ievērojama loma skandināvisko āvas cirvju ieviešanā 11. gs.
bija kuršu, lībiešu un latgaļu kontaktiem ar Dienvidzviedriju un Gotlandi. Āvas cirvji
bija izplatīti arī kuršu apdzīvotajā Rietumlietuvā un prūšu zemēs. Šo cirvju nokļūšana
lībiešu teritorijā lielā mērā, iespējams, saistīta ar sakariem ziemeļaustrumu virzienā.
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Latvija var lepoties ar vienu no bagātākajām dzelzs laikmeta cirvju kolekcijām
Eiropā, to skaitā arī āvas cirvjiem. Zviedrijā šī tipa cirvju atradumu skaitu lēš ap 30–40,
Somijā – 95, Krievijā – 48, Igaunijā – 25 eksemplāriem. Lielais āvas cirvju atradumu
skaits Latvijā (250) gan nenozīmē, ka šie cirvji radušies un attīstījušies mūsu zemē.
Tiesa, daļa no tiem izgatavota uz vietas, daļa te nonākusi tirdznieciskā ceļā vai iegūta
kā kara laupījums. Latvijas 5.–13. gs. cirvju attīstības shēma (66. att.) rāda, ka āvas
cirvjiem ar īpatnējo pieta konstrukciju nav nepārtrauktas vietējas attīstības, kā tas
ir Skandināvijā. Taču skandināvu cirvji ir ietekmējuši vietējo cirvju attīstību. Tas, ka
Latvijā atrasts vairāk āvas cirvju nekā to dzimtenē, no vienas puses, liecina par mūsu
zemes iekļaušanos Ziemeļeiropas 11.–13. gs. cīņās, bet, no otras puses, atradumu lielo
skaitu tomēr galvenokārt noteicis tas, ka Latvijā ilgāk nekā citur saglabājās paraža kapā
līdzi dot cirvi.
1. gs.
2. gs.
3. gs.
4. gs.
5. gs.
6. gs.
7. gs.
8. gs.
9. gs.
10. gs.
11. gs.
12. gs.
13. gs.

66. att. 5.–13. gs. cirvju
pamatformas Latvijā. Kreisajā
pusē – izplatītāko šaurasmens
un platasmens bārdas cirvju
attīstības pamatlīnija

14. gs.
15. gs.
16. gs.
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Dāņi bija pirmie, kas sludināja kristīgo ticību (katoļticību) Kurzemē, cēla
baznīcas un dibināja bīskapiju. Kurši karoja ar dāņiem un papildinājās kara mākslā,
bet pagāniskās paražas neatmeta. Dānijā āvas cirvju atradumu nav daudz, bet tos viņi
pamatoti dēvē par “dāņu cirvjiem”. Āvas cirvis iemūžināts Ringseboles baznīcas granīta
cilnī (12. gs.). Tajā attēlots zemessargs zemnieks, bruņots ar apaļu vairogu un āvas cirvi,
kurš cīnās kā kājnieks ar bruņinieku, kas nokāpis no zirga.65 Latvijā nav šādu izcilu
mākslas pieminekļu, toties daudzus kuršu āvas cirvjus saglabājusi zeme un ūdens.
3. Jautājums par darba un kaujas cirvjiem
Jau kopš akmens un bronzas laikmeta cirvī apvienots darbarīks un ierocis.
Tomēr cirvja kā ieroča nozīme ir pakāpeniski mainījusies. Šīs pārmaiņas ne vienmēr ir
uzkrītošas un neapšaubāmas, tādēļ arī ne par vienu no ieročiem neatradīsim tik daudz
pretrunīgu interpretāciju kā par cirvi.
Runājot par vidējā un vēla dzelzs laikmeta cirvjiem, vieni autori, aplūkojot cirvi
kā ieroci, atsakās no cirvja vispārējās attīstības analīzes un pie ieročiem pieskaita tikai
rotātos, greznos un atšķirīgi darinātos eksemplārus.66 Runājot par 5.–9. gs. cirvjiem,
šis pieņēmums balstās uz novērojumu, ka rotāti cirvji parasti sastopami ar piedevām
(to skaitā ieročiem) samērā bagātos kapos. Tomēr šāda cirvja kā ieroča pazīme var
radīt pamatotas šaubas, jo balstās tikai uz ticamiem pieņēmumiem, ka ierocim jābūt
greznākam nekā darbarīkam un jāatšķiras no tā. Izņēmumu ir diezgan daudz. Tādēļ
autoram šķiet, ka rotājums kā ieroča pazīme nedrīkstētu tikt vienpusīgi pārvērtēts. Nav
pareizi, ja pilnīgi analoģiski nerotāti cirvji, kas atrasti līdzīgos inventāros, pie ieročiem
netiek apskatīti. Grūtības ir arī nošķirt greznu cirvi – ieroci un cirvi – kultam domātu
rīku.
Citi autori turpretim jebkuru cirvi, kas apbedījumā atrasts kopā ar šķēpu vai
zobenu, pieskaita ieročiem.67 Šis uzskats pelna ievērību, tomēr jāatzīmē, ka militārās
demokrātijas elementu samērā ilgā saglabāšanās Latvijā liek šaubīties, ka visi inventāri,
kuros līdzās ir šķēps un cirvis, būtu pieskaitāmi profesionāliem karavīriem, kā tas
varēja būt Krievzemē, kur plaisa starp zemnieku un feodālas karadraudzes locekli bija
dziļāka, feodalizācijas pakāpe augstāka.
Jāatzīst, ka pēc tipoloģiskām pazīmēm bieži vien nav iespējams nodalīt visus
cirvjus divās grupās, no kuriem vieni būtu lietoti tikai kaujā, otri – darbā. Daļa cirvju
ne tikai 5.–9. gs., bet arī 10.–13. gs. lietoti abiem šiem nolūkiem.
Gan ar cirvjiem vispār, gan ar kaujas cirvjiem Latvijā arheoloģiskais materiāls
ir bagātīgs. Lielāko cirvju skaitu – vairāk nekā 95% veido atradumi senkapos un
savrupatradumos, kas saistīti ar postītiem apbedījumiem. No 1138 vēlā dzelzs laikmeta
cirvjiem tikai 40 eksemplāri (lielākoties bojāti) atrasti senajās dzīvesvietās – pilskalnos,
senpilsētās, apmetnēs. Lielākā nozīme cirvja kā ieroča pētniecībā pieder nepostītiem
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kapu kompleksiem, kuros sastop arī citus ieročus – šķēpus, zobenus, bez tam arī uzkabi
un rotaslietas, kas rāda cirvja īpašnieka mantisko un sociālo piederību, kā arī palīdz
noteikt hronoloģiju. Nozīmīgākos materiālus par cirvjiem latgaļu zemēs dod 20. gs.
otrajā pusē veiktie izrakumi Pildas Ņukšos (atrasti 83 cirvji), Kapiņu Kristapēnos (kopā
ar pirms kara izraktajiem – 82), Aizkraukles Lejasbitēnos (kopā 175), Ērgļu Jaunāķēnos
(31), Drabešu Liepiņās (28), lībiešu novados – Salaspils Laukskolā (kopā 65), zemgaļu
teritorijā – Mežotnes centra kapulaukā (11), kuršu zemēs – Alsungas Kalniņos (16).
Kuršu, Kurzemes lībiešu un kuronizēto lībiešu cirvju pētīšanā jāņem vērā agrākie
izrakumi Bunkas muižā (seši), Aizvīķu Tiltiņos (pieci), Tukuma tirgus laukuma
kapulaukā (četri), bet Zemgalē – Ceraukstes Podiņu senkapos (četri). Minētie objekti
ir labi dokumentēti, un pēc šiem materiāliem varam spriest par cirvja novietojumu
kapā. Ar monētām apliecināti cirvju atradumi Latvijā ir no inventāriem Priekuļu
Kampos, Salaspils Laukskolā, Salaspils Lipšos, Doles Vampeniešos, Ikšķiles Kābelēs,
Tomes Nariņos un Mežotnes centrā. Diemžēl monētas kapos dod iespēju tikai aptuveni
lielās līnijās kontrolēt datējumus, turklāt, kā redzēsim, galvenokārt par laiku no 10. gs.
otrās puses līdz 11. gs. vidum. Arābu dirhemi–piekariņi, kas kopā ar cirvjiem bieži
sastopami lībiešu zēnu kapos, datējumam dod maz, jo kalpojuši par rotām ilgu laiku
un, domājams, ir mātes rotu sastāvdaļa.
Pie kaujas cirvjiem jāpieskaita vispirms mazi, grezni ornamentēti un viegli cirvji
(67. att.), šādus cirvjus bieži atrod bagātos apbedījumos. Austrumlatvijai, galveno-

67. att. Rotātie āvas cirvji (2, 4), bārdas cirvju miniatūrās formas (1, 3) un maza izmēra āvas cirvji (5, 6).
Atradumu vietas: 1 – Raņķu Kapenieki, 28. kaps, LNVM, A 7635: 29; 2 – Piltenes Pasilciems, ГЭ 27/57a,
inv. 35129, Nr. 820; 3 – Piltenes Pasilciems, ГЭ 890/859; 4 – Salaspils Laukskolas apmetne, 1973. gada
izrakumi, Nr. 5928; 5 – Piltenes Pasilciems, LNVM, RLB 137; 6 – Piltenes Pasilciems, ГИМ 27/50а, Nr. 451
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kārt tā sauktajai latgaļu teritorijai uz austrumiem no Daugavas, raksturīgi šaurasmens
cirvji, kuru kāti aptīti ar greznu, ornamentētu bronzas lenti. Tāds cirvis atrasts parasti
bagātos apbedījumos. E. Šnore Pildas Ņukšu kapulauka 80. kapu, kurā līdzās citām
piedevām atrasts šāds cirvis, iedala I kategorijā, kurā ietilpst sociāli augstāk stāvošs
slānis, pēc E. Šnores ieskata, varbūt pat novada feodālo piļu valdnieki, kurus hronists
Indriķis dēvē par seniores.68 Nav šaubu, ka šīs grupas apbedījumi pieder noteiktas
apdzīvotas vietas sabiedrības virsslānim. Iespējams, ka šādi cirvji, kas latgaļu un sēļu
kapulaukos sastopami reti, ir ne tikai kaujas cirvji, bet arī noteiktas varas vai dižciltības
pazīme.69
Zināmi 25 cirvji ar bronzas lenti aptītu kātu; 21 no tiem atrasts latgaļu zemēs, viens – Sēlijā; 21 eksemplārs iegūts sistemātiskos izrakumos,70 bet viens ir
savrupatradums.71 Šaurasmens cirvji ar bronzas lenti aptītu kātu ir piemēroti lietošanai
kaujā – tie ir viegli, rūpīgi darināti. Liekas, ka ar ornamentēto bronzas lenti aptītais
kāts ir bijis ar zināmu praktisku nozīmi – šāda cirvja kātu pretiniekam grūtāk pārcirst
ar zobenu, bez tam kāts, kas ir šī ieroča vājākais punkts, tika aizsargāts no pēkšņa
lūzuma kaujas karstumā. Agrāk datējamie no šiem cirvjiem attiecas uz 8. gs. (Baižkalna
Upmaļi72), bet vēlākie – uz 10.–11. gs. miju (Mērdzenes Dzērvju “Kara kapi”, Mārcienas
Oliņi73). Laikā no 6. gs. sākuma līdz 11. gs. sākumam bija mainījusies ne vien cirvja
forma, bet arī bronzas lentes aptinums ap kātu. Baižkalna Upmaļu cirvim74 bronzas
lente ir šaura, izgatavota no pabiezas (1,2 mm) bronzas sloksnes, kas rotāta ar sīku,
gravētu ornamentu, bet vēlākajiem cirvjiem bronzas lente ir platāka (Ņukšos75 23 mm),
izgatavota no plānas (0,5 mm) bronzas sloksnes, kuras rotājumā lietota arī štancēšanas
tehnika. Piemēram, Aizkraukles Lejasbitēnu cirvjiem iecienīts bija no lentes kreisās
puses iesistu palielu dobumu ornaments, kas priekšpusē parādās reljefu pussfērisku
apļu veidā.76 Agrākajiem cirvjiem bronzas lentes aptinums sedzis īsāku kāta daļu
cirvja pieta tuvumā, bet vēlākajiem aptinums aizņem 35 cm un pat vairāk. Kāta
tveramā daļa nav bijusi aptīta. Jāatzīmē, ka arī vairākiem Piltenes Pasilciemā un Talsu
Vilkumuižas ezerā atrastajiem āvas cirvjiem kāta caurumā ir saglabājušās bronzas
sloksnes paliekas.
Zināmi divi šaurasmens cirvji ar sīki ornamentētu asmens plāksni un vēl vairāki
cirvji ar vienkāršāku ornamentāciju. Mērdzenes Dzērvēs ļoti bagātīgā apbedījumā
(2. kaps77) atrasts cirvītis (234 g), kam bija ar bronzas lenti aptīts kāts un simetriskiem
iecirtumiem izrakstītas cirvja asmens plāksnes četras šķautnes. Cirvim ir 10.–11. gs.
raksturīgā forma un kāta caurums. Piedevas Dzērvju cirvīti atļauj datēt ar 10. gs.
beigām.78
Vēl smalkāk izstrādāts ir Viesienas Dietlavu māju Pendera kalnā savrup atrastais
šaurasmens cirvis, kas tipoloģiski datējams ar 7.–9. gadsimtu. Šaurasmens cirvja sānus
rotā četras paralēlas horizontālas līnijas – divas zem kāta cauruma, divas asmens
vidus daļā. Cirvja četras sānu šķautnes ir ornamentētas ar iecirtumiem, kas līdzīgi
Mērdzenes Dzērvju cirvja asmens greznojumam, tikai Viesienas Dietlavu cirvim tas ir
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daudz smalkāks un neaptver asmens lejas daļu: ornamentējums koncentrējas asmens
augšdaļā un ap cirvja kāta caurumu.79 Sīki ornamentēta ir cirvja priekšpuse (mugura).
Līdzīgā rotājuma tehnikā mēdza rotāt bronzas lentes aptinuma sloksni šaurasmens
cirvjiem, bet līdzīgs motīvs ar guļkrustiem un līdzīgu tā sauktās trīsinātas līnijas
izpildījumu sastopams uz vairākām latgaļu rotaslietām, piemēram, manšetaprocēm,
karavīra aprocēm un dobām, profilētām aprocēm ar sašaurinātiem galiem.
Līdzīgi šaurasmens cirvji ar divu, četru vai sešu līdztekus līniju rotājumu, tikai
bez jebkāda cita ornamenta trijos gadījumos konstatēti Aizkraukles Lejasbitēnu
kapulaukā,80 turklāt 169. kapā, kurā apbedīts zēns (kapa inventārā ir arī neliels kaujas
nazis, karavīra aproce un citas rotas), cirvja kātu rotājusi bronzas lente. Viens līdztekus
līnijām rotāts šaurasmens cirvis atrasts Ābeļu Boķu VI uzkalniņā pie 1. kapa.81 Paraža
līdzīgi ornamentēt šaurasmens cirvjus zināma Ziemeļaustrumlietuvā, kur tas atrasts
Dukštas senkapos82 un attiecināts uz 9.–10. gadsimtu.83 Latvijā atrastie šaurasmens
cirvji, kas rotāti tikai ar līdztekus līnijām, datējami ar 9. gs., taču līdzīgs ornaments,
kā to turpmāk redzēsim, rotāja platasmens bārdas cirvju kakliņu.
Nelielus, darbam maz piemērotus šaurasmens cirvjus bieži sastop Austrumlatvijā,
latgaļu kapulaukos un nereti – piedevām bagātos vai vidēji bagātos apbedījumos.
Piemēram, Višķu Maskavas sādžas kapulauka 55. apbedījumā84 līdzdotais cirvītis ir
rūpīgi apstrādāts un sver tikai 206 gramus. 55. kapā vēl atrasts uzmavas šķēpa gals, ar
bronzas apkalumiem greznota josta, nazis, karavīra aproce un citas rotas. Līdzīgs cirvis
(270 g) atrasts Kapiņu Kristapēnu 31. kapā,85 kurā vēl mirušajam līdzdots šķēps un
nazis, bet rokas un tērpu greznoja karavīra aproce, lentveida aproce ar paplatinātiem
galiem, pieci spirālgredzeni, divas pakavsaktas un citas bronzas rotas.
Šaurasmens cirvjus Rietumvidzemē – 10.–13. gs. lībiešu apdzīvotajā teritorijā – reizumis atrod samērā bagātīgos vai bagātīgos kapos (Salaspils Laukskola86), kopā
ar ieročiem, taču īpašas apdares, kas liecinātu, ka tie speciāli izgatavoti kā kara cirvji,
tiem nav. Šaurasmens cirvi kā ieroci, domājams, nebūs pazinuši ne kurši, ne lībieši
Ziemeļkurzemē, jo šaurasmens cirvjus tur neatrod.
Masīvi un lietošanai kaujā nepiemēroti ir 10.–13. gs. cirvji Zemgalē. To varētu
izskaidrot ar faktu, ka šaurasmens cirvim Zemgalē ir attiecīgi jaunāka tradīcija –
ar 8. gadsimtu. Var pieņemt, ka šī iemesla dēļ vājāka kļuva gan cirvja līdzdošanas
paraža kapā, gan tā greznošana un izmantošana par ieroci. Atsevišķi cirvji, kas bija
vieglāki un ko sekmīgi varēja izmantot kā cērtamo ieroci, attiecas uz 8.–9. gs. miju
(Dobeles Bāļu–Šķērstaiņu 37. kaps87), bet tajā pašā kapulaukā ap 1000. gadu datējamā 51. kapā88 ar uzmavas šķēpu bruņotam vīrietim līdzdots masīvs šaurasmens
cirvis, ko varam apzīmēt par darba cirvi, bet ne par profesionāla karavīra ieroci.
Bagātu karavīru kapos sastop arī neliela vai vidēja izmēra platasmens bārdas
cirvjus – parastāko platasmens cirvju tipu visā Latvijā. Šādi nelieli platasmens cirvji,
kas no parastajiem atšķiras ar mazāku svaru, mazāku kāta cauruma diametru un
arī, spriežot pēc kapa inventāra, varētu būt kaujas cirvji, atrasti, piemēram, Ņukšu
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kapulauka 56. kapā89 (224 g, kāta cauruma horizontālais diametrs 26 mm). Tikai
296 g sver cirvītis, kas līdzdots Jaunpiebalgas uzkalniņu 5. kapā,90 kas, spriežot pēc
citām piedevām – uzmavas šķēps, kaujas nazis ar bronzas stiepli aptītu spalu, bronzas
svariņi ar atsvariņiem koka kārbiņā, ādas josta, izgreznota ar bronzas apkalumiem,
bronzas karavīra aproce, divas aproces ar zvērgalvu galiem, bronzas pakavsaktas,
spirālgredzeni u.c. – pieder bagātam karavīram – tirgotājam.
Kaujas cirvji atšķiras ne tikai ar svaru un kāta diametru, bet parasti arī apdares
ziņā. Saikavas Kapukalnos atrastajam cirvītim91 (387 g, kāta cauruma diametrs 3,4 cm)
asmens plāksnes sāni rotāti ar ieštancētu kvadrātiņu rindu, kas iet līdztekus asmens
līnijai. To, ka Saikavas cirvis bija karavīra piederums, apliecina kapā atrastais uzmavas
šķēpa gals un latgaļu zemēs tik reti apbedījumos sastopamais divasmens zobens ar
sudraba platējumu rotātu apakššķērsi.
Austrumlatvijā latgaļu apdzīvotajās zemēs arī savrupatradumos iegūts daudz
platasmens cirvju ar abpusēji pagarinātu pieta segu, kurus, spriežot pēc formas, varētu
apzīmēt par kaujas cirvjiem. Tādi, piemēram, ir pie Braslavas pilskalna92 (210 g, kāta
cauruma diametrs 2,6 cm), pie Stupānu ezera93 (293 g, kāta cauruma diametrs 3,2 cm),
Skujenes Bumbās94 (354 g, kāta cauruma diametrs 2,8 cm), Grostonas Ļoviņa
jaunsaimniecībā95 (226 g, kāta cauruma diametrs 2,8 cm) atrastie cirvji. Arī Daugavas
lībiešu novadā (Salaspils Laukskola96) vidēja vai neliela izmēra pirmā tipa platasmens
bārdas cirvjus redzam vīriešu vai zēnu kapos kopā ar šķēpiem, taču samērā reti un
ne kopā ar divasmeņu vai vienasmens zobenu. Šīs formas nelieli vai miniatūri cirvīši
sastopami arī kuršu teritorijā (Alsungas Kalniņi). Ka tie būtu lietoti kā kara cirvji,
drošu pierādījumu nav (iespējams, ka tie gatavoti kulta, respektīvi, bēru, vajadzībām
vai arī bijuši zēnu vai pusaudžu piederums). Austrumzemgalē vidēja izmēra pirmā tipa
bārdas cirvji atrasti bagātu tirgotāju kapos kopā ar bronzas svariņiem un atsvariņiem
(Mežotnes centra kapulauks97), bet Ceraukstes Podiņu kapulauka 20. kapā – kopā ar
garo vienasmens zobenu.98
Par kaujas cirvjiem jāuzskata lielākā daļa platasmens cirvju ar pieta segas
pagarinājumiem un trijstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos – bārdas cirvju otrais
tips. Šie cirvji ir vieglāki, ar plānāku asmens plāksni un mazāku kāta cauruma diametru,
kas parasti nepārsniedz 3 centimetrus. Cirvji izgatavoti ļoti rūpīgi. Tos visbiežāk
sastop bagātīgos kapu inventāros. Šī tipa cirvis atrasts arī lībiešu kapulaukā Turaidas
Pūteļos, 22. kapā, kurā bija divasmeņu zobens ar pazīstamo sudraba maksts uzgali.99
Starp šī tipa eksemplāriem biežāk nekā citiem sastopami rotāti cirvji. No latviešu
arheologiem E. Šturms100 ir pirmais, kas visus cirvjus ar pieta segas pagarinājumiem
un trijstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos uzskata par kaujas cirvjiem. Lai gan
starp otrā tipa bārdas cirvjiem ir sastopami atsevišķi ļoti masīvi eksemplāri (tādi atrasti
Dignājas Strautmaļu 2. kapā,101 Skaistas Stirnu 4. kapā102), tomēr visumā E. Šturma
vērojums uzskatāms par pareizu. Tam par labu runā fakts, ka otrā tipa platasmens
cirvjiem biežāk nekā cita tipa cirvjiem asmens plāksnes vidū ir caurums (68. att.).
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68. att. Platasmens bārdas cirvji ar abpusēji pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida
izlaidumiem kāta cauruma sānos (11.–12. gs.). Šķeltņa plāksnē – caurumiņš

Atradumi Krievzemē liecina, ka cirvji ar caurumu asmens plāksnē nēsāti makstī,103
kur cirvja asmens nostiprināts, uzbāžot to uz kniedes, kas iestiprināta maksts ādā vai
kādā citā saturīgā pamatnē. Latvijā pagaidām ne maksts, ne kniede nav konstatēta,104
tādēļ pieļaujama arī vienkāršāka cirvja nostiprināšana ar auklas105 vai ādas siksniņas
palīdzību. Neskaidrs paliek jautājums par šāda cirvja nēsāšanas veidu. Ja ņemam vērā,
ka kaujas cirvjiem bija attiecīgi garāki kāti, tad saprotams, ka kājniekiem nesāt šādu
cirvi nebija izdevīgi, jo garais kāts kuļātos karavīram pa kājām. Var pievienoties A. Nadoļska uzskatam, kurš šādus cirvjus dēvē par jātnieku cirvjiem. Ja jātniekam cirvis bija
piestiprināts pie segliem vai jostas, tad netraucēja arī samērā garais kāts.
Latgaļu un sēļu zemēs zināmi 14 cirvji ar caurumu asmens plāksnē, no tiem 12
pieder bārdas cirvju otrajam tipam ar pieta segas pagarinājumiem un trijstūrveida
izlaidumiem kāta cauruma sānos.106 Aplūkojot tos eksemplārus, kas atrasti kapu
inventāros, apstiprinās pieņēmums, ka tie varētu būt piederējuši turīgiem karavīriem –
jātniekiem. Viesienas Mežāru kapulauka 4. kapā, kas datējams ar 12. gs. un, domājams,
pieder turīgam karavīram – tirgotājam, bez šāda cirvja (547 g, kāta cauruma diametrs
2,7 cm) un rotaslietām bija bronzas svariņi, kaujas nazis un iedzītņa šķēps. Šāds cirvis
karagājiena laikā varēja noderēt arī citiem nepieciešamiem darbiem. Ļoti bagātajā
Liepkalnes Ķesteru kapulauka 2. kapā107 bez šāda cirvja bija damascēts šķēps. Sastopami arī mazāki eksemplāri, piemēram, Ludzas Odukalna II kapulauka 117. kapā108
(ap 200 g, kāta cauruma diametrs 2,3 cm).
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Tomēr raksturīgs, ļoti bieži sastopams ierocis otrā tipa bārdas cirvis ir lībiešu
apdzīvotajā teritorijā Rietumvidzemē. To apliecina tiklab jaunākie izrakumi Daugavas
lībiešu novados (Salaspils Laukskolas, Doles Vampeniešu u.c. kapulauki), tā arī pētījumi
Gaujas lībiešu novadā. Daugavas baseina lībiešu kapulaukos biežāk izņēmuma kārtā
sastop baltu cilšu iecienīto pirmo tipu, bet Gaujas lībiešu kapulaukos pilnīgi dominē
otrais tips. Šādi bārdas cirvji lietoti arī Kurzemē, bet Zemgalē to pagaidām atrasts maz
(Īslīces Ziedoņskola, Jaunsaules Siliņi, Auce).
Otrā tipa bārdas cirvji ar caurumiņiem asmens plāksnē (sk. 68. att.) Salaspils
Laukskolas, Turaidas Pūteļu109 un Krimuldas kapulaukā vairākos gadījumos atrasti
kopā ar divasmeņu zobenu vai damascētiem un ar sudraba platējumu rotātiem uzmavas
šķēpu galiem, kas jau pēc šiem ieročiem vien liecina par minēto cirvju īpašnieku
bagātību. Viens no Krimuldas cirvjiem bija inkrustēts ar sudrabu.110 Šo cirvi datē ap
1100. gadu.111
Kā kara cirvji galvenokārt kalpoja āvas, un šeit ieroču pētnieku uzskats ir
vienprātīgs. Tomēr senas miniatūras liecina, ka šādus cirvjus vajadzības gadījumā
izmantoja arī celtniecībā – koku tēšanai.112 Šim nolūkam varēja izmantot masīvākos
eksemplārus. Āvas cirvis kalpoja karavīram pārgājienu laikā ne tikai kā darbarīks, bet
arī aizcirtumu ierīkošanai un to pārvarēšanai. Ar 12. gs. datējamā attēlā no manuskripta
“Hortus deliciarum” redzam, ka bruņukreklos tērpušies, ar vairogu un zobenu bruņoti
karavīri pils aplenkumā āvas cirvi izmanto slēgto vārtu saciršanai (69. att.). Kurši ar āvas
cirvjiem gremdējuši pretinieku kuģus. Jāatzīmē, ka Skandināvijas zemēs arī āvas cirvji
tika izgreznoti ar sudraba vai pat zelta inkrustāciju. Vienam no Pasilciemā atrastajiem
āvas cirvjiem saglabājušās sudraba rotājuma pēdas (sk. 67. att.: 2). Interesanti, ka
tieši šī cirvja kāta caurumā saglabājušās bronzas sloksnes aptinuma paliekas. Minētajam, ar sudrabu rotātajam cirvim V. Ģinters veltīja atsevišķu rakstu, kurā cirvi datē
ar 12. gadsimtu. Cirvja rotājumam analoģijas viņš saskata Somijas atradumos.113
Pasilciemā iegūtajam cirvim līdzīgas formas sastopamas Lībagu Sāraju kapulaukā.
Minētie cirvji pieskaitāmi M2 apakštipam.
Gan kuršu kapulaukos, gan Vilkumuižas ezerā, kas arī uzskatāms par savdabīgu
apbedīšanas vietu (nogremdējot mirušo vai kritušo ieročus, darbarīkus un rotas),
diezgan bieži sastopami nelieli āvas cirvīši, ko nevar pieskaitīt miniatūrpriekšmetiem.
Varbūt daļa no tiem piederēja zēniem vai pusaudžiem, kas vingrinājās karamākslā?
Tā liek domāt Bajē paklājā attēlotā kaujas aina: karavīrs, kas stāv uzbrucēju pēdējās
rindās – līdzās stopniekiem un šķēpu metējiem, ir atvēzis šādu mazu cirvīti metienam
uz pretinieka ierindu. Mazāk ticama ir versija, ka mazie cirvīši kalpoja par vienības
komandiera zīmi. Sena tautas gudrība, kas izteikta somu eposā “Kalevala”, vēsta, ka
cirvis kalējam jākaļ “pa vīram”. Tas nozīmē, ka, izvēloties cirvi kā ieroci, bija jāņem
vērā īpašnieka augums un fiziskais spēks.
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69. att. Krusta karotāji aplenc pili. Āvas cirvja lietošana pils vārtu uzlaušanā
(pēc: “Hortus deliciarium”, 12. gs.; attēls reproducēts no: Friese 1967)

4. Cirvja lietošana kaujā, paražās un kultā
Cirvis kā cērtamais ierocis bija efektīvs: tas deva ļoti dziļu brūci. Taču tam
kā ierocim bija viens trūkums – iespējama kāta lūšana. Tieši tādēļ notika labāka
iekātojuma meklējumi kaujas cirvjiem. Pilnīgākais no tiem bija otrā tipa bārdas cirvis
ar garu pieta segas pagarinājumu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos.
Arī trīsstūrveida izgriezumiem kāta cauruma sānos bija sava loma – tie padarīja cirvi
vieglāku. Kaujas cirvim tas bija ļoti svarīgi – vieglāks cirvis ļāva ātrāk atkārtot cirtienu.
Cirvju ergometriskie pētījumi liecina, ka tas, cik smags cirvis kādam ir ērtāks darbā,
atkarīgs no lietotāja fiziskā spēka. Taču kaujas vajadzībai lietoto cirvju svarā šī starpība
nav izteikta. Kaujā izšķirošā bija iespēja cirtienu izdarīt ātri.
Otrs cirvja kā ieroča “vājais” punkts saistās ar pretinieka mēģinājumiem pārcirst
uzbrucēja cirvja kātu brīdī, kad cirvis šķēla pretinieka vairogu. Šķiet, ka bez šaurasmens
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cirvju rotāšanas nozīmes bronzas lentes aptinumam bija arī kāta aizsargāšanas funkcija.
Šāds kāta nodrošinājums ir 7.–10. gs. latgaļu cirvjiem. Interesanti, ka no bronzas skārda
plāksnes gatavota kāta aptvere pie kātcauruma vairākkārt sastopama arī 12.–13. gs.
āvas cirvjiem Kurzemē (Vilkumuižas ezers, Pasilciems).
Cirvim kā ierocim lielāka nozīme neapšaubāmi bijusi tajā laikā, kad nebija
izplatījušies garie divasmeņu un vienasmens zobeni un kamēr tie bija retums, t.i.,
līdz 10. un 11. gs. mijai. Ar cirvi, šķēpu un vairogu bruņota karavīra divcīņa ar tādu
pretinieku, kam cirvja vietā ir zobens, daudz lielākas izredzes bija pēdējam – zobena
garākas asmens līnijas (rezultatīva cirtiena lielākas varbūtības dēļ) un zobena izturības
dēļ.
Par cirvja priekšrocību var uzskatīt iespēju nepieciešamības gadījumā cirvi
izmantot kā metamo ieroci. Tādu iespēju pieļauj zviedru un poļu pētnieki. Pierādījuma
tam, ka arī Latvijā cirvji šādam nolūkam izmantoti, pagaidām trūkst.
12. gs. cirvja kā ieroča nozīme Latvijā, līdzīgi kā Krievzemē un Rietumeiropā,
mazinājās. Tajā pašā laikā lietošanā visu laiku bija no Krievzemes importētie Saltovas
tipa vesercirvji (70. att.), kas kalpoja cīņā pret bruņās tērptu pretinieku. Tomēr pēdējo
nelielā skaita dēļ to militārā nozīme nebūs bijusi liela. Jāatzīmē, ka arī atsevišķiem āvas
cirvjiem virs pieta veidots neliels veseris sišanai (71. att.: 3). Tomēr šķiet, svarīgāka loma
kaujā bija Latvijā biežāk atrastajiem platasmens bārdas cirvjiem ar norauktu pietu,
trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos un zemu, veserveida pietu (72. att.).
Cirvja nozīmes pagrimumu profesionālo karavīru apbruņojumā 12. gs. Krievzemē
saista ar kavalērijas nozīmes pieaugumu, kā rezultātā cirvis daļēji pārvērtās plebeju
ierocī. Latvijas teritorijā kavalērija tik lielu nozīmi kā Krievzemē neguva, tomēr arī
šeit vērojama līdzīga tendence. Cirvis pārvērtās pirmām kārtām par kājnieku ieroci.
Vienkāršam zemniekam tas ir pirmais aizstāvēšanās un uzbrukuma rīks. Piemēram,
Podrejalas ciemā notikušajā uzbrukumā vācu tirgotājam (par ko stāsta Atskaņu
hronika), igauņu zemnieks, lai pārsteigtu no pirts nākošo vācieti, pats ņem cirvi, bet
ar otru apbruņo sievu.114
13.–14. gs. cirvis atkal piedzīvo renesansi,115 kuras cēlonis ir aizsargbruņojuma
pilnveidošanās un kājnieku karaspēka lomas pieaugums. Vislabāk tas atspoguļojas āvas
cirvju lietošanas straujā pieaugumā 13. un 14. gs. kuršu apdzīvotajā teritorijā. Kapu
inventāri liecina, ka āvas cirvis raksturīgs ne pārāk turīgiem ļaudīm. Vienā inventārā
ar divasmeņu zobenu šādus cirvjus sastop reti.
Salīdzinājumā ar zobenu āvas cirvi izgatavot bija daudz vieglāk un tas bija daudz
lētāks. Tajā pašā laikā par parasto cirvi garāka asmens līnija cirtienu darīja rezultatīvāku,
bet samērā garie kāti deva iespēju labāk aizsniegt pretinieku. Griezumā ķīļveidīgais, no
tērauda darinātais, uzbiezinātais asmens ļāva cīnīties ar bruņās tērptiem pretiniekiem.
11. gs. otrajā pusē (ap 1082.–1090. g.) darinātajā Bajē paklājā, kas attēlo 1066. gadā
notikušo Heistingsas kauju, redzami karavīri bruņutērpos, kuriem pie jostas ir zobens
un kas darbojas ar āvas cirvi garā kātā. Šo cirvju priekšrocība salīdzinājumā ar zobenu
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70. att. Saltovas tipa kaujas cirvji (10.–
11. gs.): 1 – Pildas Ņukši, 194. kaps,
LNVM, CVVM 65434: 2; 2 – Zvirgzdenes
Isnauda I, 3. uzkal-niņš, LNVM,
A 7735: 17; 3 – Doles Vampenieši II, LNVM,
VI 144: 651; 4 – Daugmales pilskalns,
savrupatradums, LNVM, A 12600: 93;
5 – Salaspils Laukskola, 2. kaps, LNVM,
A 8943: 4

71. att. Āvas cirvji un āvas–vesercirvju
bastardformas: 1 – Talsu Vilkumuižas
ezers, LNVM, A 8571: 772; 2 – Lībagu
Kāpurkalns pie Mežītes pilskalna,
LNVM, A 13455: 1; 3 – Turaidas
Pūteļi, AI 1163; 4 – Kalsnavas Daktiņi,
savrupatradums, LNVM, A 1046
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72. att. Platasmens bārdas cirvji ar norauktu pietu un trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos un
zemu, veserveida pietu – forma, kas atbilst kaujas cirvjiem: 1 – Katlakalna Parumba, Daugavu bagarējot,
LNVM, A 20607; 2 – Krimuldas Priedes, I uzkalniņš, AI 1161: 13; 3 – Salaspils Laukskola, 20. kaps, LNVM,
A 9975: 12; 4 – Ikšķiles Rumuļu kapulauks, 12. kaps, LNVM, VI 203: 138; 5 – Krimuldas pagasts, LNVM,
RDM I 1458–1467; 6 – Turaidas Pūteļi, AI 1162: 2; 7 – Limbažu pagasts, Dūņezers, LNVM, A 7058

bija tā, ka tie sniedza tālāk un tādēļ bija ļoti noderīgi pretinieka kavalērijas apkarošanai.
Tā anglosakšu karavīrs, nostājies kaujas ierindas priekšgalā līdzās karodzniekam,
sagaida pretim auļojošos normaņu jātniekus (73. att.). Aiz viņa, veidojot aizsardzības
sienu vairogs pie vairoga, ir izvietojušies pārējie anglosakšu karavīri ar duršanai vai
mešanai paceltiem šķēpiem. Ka nevienam no karavīriem – šķēpnešiem nebūtu zobena,
nevar apgalvot, jo jostasvietu tiem aizsedz mandeļveida vairogi. Līdzās esošajā vienībā
vismaz trim karavīriem, kas rīkojas ar šķēpiem, pie sāniem makstī ir zobens. Citos
attēlos redzams, ka vairākiem karavīriem, lai tie varētu brīvi darboties ar cirvi un būtu
pasargāti no normaņu bultām un šķēpiem, vairogs siksnā atmests uz muguras. Krīt
zirgi Vilhelma Iekarotāja karaspēkā, bet vēl vairāk krīt anglosakšu kājnieki, kas ar tiem
cīnās. Ar zobenu āvas cirvja galva tiek nodalīta no kāta. Krīt anglosakšu kājnieki zem
normaņu zirgu kājām, krīt āvas cirvis un līdz ar to karaļa Haralda vara.
Kā minējām, 13.–14. gs. cirvju atdzimšanas cēlonis ir aizsardzības apbruņojuma
pilnveidošanās un kājnieku karaspēka lomas pieaugums.116 Šķiet, ka to mēs varam
konstatēt arī kuršiem, spriežot pēc viņu 13.–14. gs. apbruņojuma. Cirvis noderēja bruņu
šķelšanai. Kapu inventāri liecina, ka cirvis raksturīgs ne pārāk bagātiem ļaudīm. Kādā
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73. att. Bajē paklāja attēla fragments (Heistingsas kauja, 1066. g.). Ierindas priekšā karavīrs
ar paceltu āvas cirvi (Bayeux 1985, 61)

ar 1300.–1350. gadu datējamā dokumentā – inventāra aprakstā Pērbones (dokumentā
Barbone) ciemā divās viensētās minēti kaujas cirvji, latīņu tekstā tos apzīmējot ar
terminu bipennis. Šī termina burtiskā nozīme ir ‘divspārnis’. Nav šaubu, ka 14. gs. kuršu
zemnieka sētā varēja glabāties āvas cirvji. Konkrētajā gadījumā dokuments sastādīts kā
akts par īpašumu, tajā skaitā vairogiem un cirvjiem, ko ordeņbrāļi nolaupījuši kuršu
ciemā. Ir pamats domāt, ka 13. gs. cirvi kā ieroci izmantoja arī ordeņbrāļi. Par to liecina
Indriķa hronikas nodaļa (XIII: 2–4), kas stāsta par mestra Venno noslepkavošanu
1209. gadā. Ordeņbrāļu vidū bija kāds degradēts brālis Vikberts, ordeņa īpašumu
pārvaldnieks Cēsīs no 1207. līdz 1209. gadam, “kas savu sirdi laikam vairāk bija
pievērsis mīlestībai uz laicīgo pasauli nekā ordeņa disciplīnai un starp ordeņa brāļiem
sēja daudz nesaskaņu”. Viņš, atsaucis savā mājā ordeņa mestru un priesteri Johannesu ar ieganstu, ka grib nožēlot grēkus, “ar kaujas cirvi, ko arvien mēdza nēsāt klāt,
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mestram pēkšņi trieca pa galvu un turpat reizē ar mestru noslepkavoja arī priesteri”.
Par šo noziegumu Vikberts tika sodīts ar nāvi uz rata. Minētais cirvis arī šajā latīņu
tekstā tiek apzīmēts kā bipennis un pieskaitāms āvas cirvjiem.117
Norvēģijas karalis Svētais Olavs kaujā pie Stiklestades 1030. gada 29. jūlijā
tika nogalināts ar āvas cirvjiem. Arī 1387. gadā gleznotā miniatūra rāda 14. gs. āvas
formu.118 Jāmin, ka āvas cirvis kalpoja arī kā bendes ierocis.
Jautājumu par cirvja kā kapa piedevas sastopamību dažādos Latvijas novados
un kaimiņzemēs jau aplūkojām nodaļas sākumā. Skeletkapos cirvis parasti atrodas
labajā pusē, ceļgala vai pēdas rajonā, retāk – pie jostas (74. att.). 10.–13. gs. pie galvas
vai pleca cirvji novietoti reti. Piemēram, Laukskolā viens no atrastajiem āvas cirvjiem
gulēja kapā ar asmeni līdzas galvai, Dobeles Šķērstaiņos – līdzās plecam. Novērojumi
zemgaļu kapulauku pētījumos Dobeles Šķērstaiņos, Mežotnes centrā un Bauskas
Čunkānos–Dreņģeros liecina, ka cirvis likts kapā starp vienkoča zārku un kapa bedres
malu, dažreiz pat virs zārka (tā malā).
Cirvji satopami arī simboliskos apbedījumos jeb kenotafos (piemēram, Pildas
Ņukšos) un noguldījumos (Sauleskalna depozīts), taču galvenokārt iepriekšējā perioda
un agrā feodālisma sākuma posmā. Vienīgi Doles Raušu kalēja depozītā atrasts 11. gs.
šaurasmens cirvis, Blomes Pērļukalna depozītā – 12.–13. gs. mijai raksturīgs cirvis.

74. att. Dzelzs cirvju tradicionālais novietojums vīriešu kapos pie kājām Kokneses kapulaukā
(I. Žeieres izrakumi), 11.–12. gs.
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Sakrālie ziedojumi raduši atspulgu arī folklorā. Ar mēģinājumu atpirkties no nāves
saistāma tautasdziesma “Sviežu cirvi, veļ akmeni / Savā kapa vietiņā...”.
Ar cirvi saistās arī citas maģiskas darbības, piemēram, krusta ciršana ozolā,
cirvja izmantošana kāzu ceremonijās. Interesantas ir ornamentālās svītras uz cirvja
kakla (Aizkraukles Lejasbitēni), punktu un trīsstūru rindas (Vilkumuiža), kas, šķiet,
izteic cirtēja un ciršanas objekta norobežošanu. Tādēļ asmens tiek nodalīts no cirtēja
rokas.
Cirvis 10.–13. gs. Latvijā ir tipisks vīrieša piederums. Iepriekšējā periodā 8.–
9. gs. ļoti retos gadījumos sieviešu kapos sastopamie šaurasmens cirvji, šķiet, liecina
par sievietēm, kurām kādu īpašu apstākļu dēļ bija jāuzņemas noteikti pienākumi
saimniecībā un kultā.119 14. gs. rakstītie avoti atzīmē, ka ielenktiem leišiem Pilenes
pilī 1336. gadā, izdarot pašnāvību, šo asins upuri izpildījusi kāda sieviete ar cirvi.120
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6. un 28. kaps (LNVM, CVVM 59755 un 59773).
4. kaps (inventārs glabājas Madonas novadpētniecības muzejā).
28. kaps. LNVM, CVVM 59773.
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KAUJAS VĀLES LATVIJĀ 10.–14. GADSIMTĀ

*

1. Jēdziens, avoti un literatūra
Vāle mūsdienu latviešu valodā parasti nozīmē nūju ar paresninātu galu, kas
piemērota sišanai. To izmantoja galvenokārt kā darbarīku. Vāli gatavoja no koka un
plaši lietoja saimniecībā un būvniecībā mietu un baļķu (pāļu) iedzīšanai (iesišanai). To
lietoja arī šķelšanai, dzenot ķīļus. Plaši vāli izmantoja sētu, žogu, laipu, tiltu un zvejas
aizsprostu ierīkošanai. Īpašas vāles lietoja drēbju velēšanai un labības kulšanai.
Vāle ir ļoti sens ierocis, ko, domājams, sākotnēji lietoja medībās, pēc tam arī
kaujās.1 Jau akmens laikmetā cilvēks pārliecinājās, ka, kāta galam piestiprinot akmens
vai kaula uzgali, kas vāles smaguma centru tuvina vāles galam, sitiens ir spēcīgāks.
No akmens gatavotas vāles galvas Skandināvijas dienvidos pazīstamas jau mezolītā.2
Latvijā, kā arī citur Baltijā senākie vāļu galvu atradumi attiecināti uz neolītu3 un bronzas
laikmetu.4 No akmens darinātas vāles galvas arheoloģiskajos izrakumos atrastas bronzas
laikmeta nocietinātās dzīvesvietās – Doles Ķivutkalnā un Ikšķiles Vīnakalnā, kur tās
datējamas ar 1. gadu tūkstoti p.m.ē. Vāles gatavotas divējādi: 1) ovālam akmenim vidū
visapkārt izveidojot gropi, lai akmeni varētu piesiet kātam; 2) izurbjot caurumu kāta
ievietošanai ieapaļai, apdarinātai akmens plāksnei. Līdzīgas vāles galvas atrastas arī
Igaunijā un Baltkrievijā.
Jāpieņem, ka senajā Latvijā dažādos laikmetos kā sitamais ierocis izmantotas arī
vienkāršas koka vāles.
Divas 86–90 cm garas ozolkoka vāles atrastas Kurzemē un Zemgalē. Viena no
tām atrasta Durbes pagastā, Durbes–Aizputes ceļa malā, 1 km no Durbes pilsētas,
pie Ligutu kapiem, rokot grāvi Durbes purva malā, 1 m dziļumā, otra – Garozes
Ruteniekos. Vāles glabājas Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā (LNVM,
A 8551 un 9493). Tās abas ir savrupatradumi. F. Balodis darbā “Latviešu vēsture: Senākie
laiki. Latviešu senvēsture” (45.–49. lpp.), vadoties no tā, ka Rutenieku vāle atrasta
kapulauka tuvumā, abus šos atradumus saista ar baltu laivascirvju un auklas keramikas
kultūru 2. gadu tūkstoša p.m.ē. sākumā un uzskata par kaujas vālēm. Radioaktīvā
oglekļa analīzes šīm vālēm nav izdarītas. Nav arī skaidrs, kādam nolūkam tās
*

Šīs nodaļas pamatu veido “Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā” 1999. gada 2. numurā 18.–33. lpp.
publicētais autora raksts.
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kalpojušas. Diemžēl trūkst arī konkrētu arheoloģisku datu par vāles izmantošanu
Baltijā mūsu ēras 1. gadu tūkstotī. Romiešu vēsturnieka Tacita etnogrāfiskajā apcerējumā “Ģermānija” mūsu ēras 98. gadā rakstīto parasti atreferē tā, ka aisti dzelzi lietojot
maz un par ieročiem izmantojot koka vāles. Patiesībā Tacita teksts ir daudznozīmīgāks,
nekā uzskata. Autors runā par aistu dievbijību, čaklumu, miermīlīgo dabu un tikumiem:
“Rarus ferri, frequens fustium usus” (J. Endzelīna tulkojumā “Reti ķeras pie dzelzs,
vairāk pie rungām”5).
Vārda vāle sakne latviešu un leišu valodā ir kopēja. Vārds latviešu valodā reģistrēts
tikai 19. gs. beigās,6 taču, pēc valodnieces V. Dambes domām, šis vārds (sakarā ar
verbu velt) uzrāda senu cilmi un latviešu valodā ir daudz senāks nekā šajā nozīmē
dažkārt lietotais vārds runga, kura etimoloģija latviešu un leišu valodā saistās ar
viduslejasvācu valodas formām. Ar līdzīgu nozīmi latviešu valodā lieto vārdu milna –
‘resna, smaga nūja sišanai’. Milnai paralēles sastop leišu, senskandināvu un slāvu
valodā. Vārds kūja mūsdienās asociējas ar vienkāršu gājēja spieķi jeb nūju, taču kūja
nākamībā var “sacensties” ar jau tradicionālo apzīmējumu kaujas vāle. K. Karuļa un citu
valodnieku etimoloģiskie pētījumi liecina, ka kūja ir indoeiropiešu cilmes vārds, kas
neprasa piebildi, ka runa ir par kaujas vāli, jo vārdam kūja ir tā pati cilme kā vārdiem
kaut un kauja. Kūjas nozīme – ‘sist, cirst’. Vārdam ir paralēles prūšu, leišu un slāvu
valodā. Vārds nūja, ar kura palīdzību nodaļas sākumā skaidrojām vāles nozīmi, latviešu
valodā minēts jau pirms 17. gs., tas ir aizguvums no lībiešu nuja. Jādomā, ka garā ū
skaņa šeit ieviesusies latviešu vārda kūja ietekmē. Vāli jeb nūju ar resnu, paresninātu
galu un spriguli leišu un latviešu valodā dažkārt sauc par bozi.7
Pēckara gadu arheoloģiskie izrakumi rāda, ka daži jau agrāk iegūtie
savrupatradumi nav nejauši un Latvijas iedzīvotāji jau agrajos viduslaikos lietojuši arī
sitamo ieroci – vāli. Tā ir samērā īsa nūja, kuras vienā galā uzmaukts masīvs metāla
vai kāda cita smaga materiāla uzgalis.
No 10. līdz 14. gs. vāļu atradumiem Latvijā (75. att.) pirmām kārtām atzīmēsim
sistemātiskajos izrakumos iegūtos.
Asotes pilskalna 16. slānī, kas attiecas uz 13. gs. otro pusi, atrasti divi bronzas
vāles galvas fragmenti (līdzīga vesela vāles galva atrasta kā savrupatradums katoļu
kapsētā pie Asotes pilskalna). 16. slānī atklāta arī dzelzs vāles galva (9. attēlu tabula: 2).
Asotes pilskalna vāles apskatījusi E. Šnore pilskalna arheoloģisko materiālu publikācijā.8
Nozīmīgs bronzas vāles galvas atradums iegūts izrakumos Mārtiņsalā.9 Vāles galva
attiecināma uz Mārtiņsalas pils sākotnējās apdzīvotības periodu un datēta ar 12. gs.
beigām – 13. gs. sākumu.10
Vāles galvas puse iegūta Daugmales pilskalna 1938. gada izrakumos “I” laukuma
2. slānī (10. att. tab.: 4). Tā izgatavota no kaļķakmens un rotāta ar pinumveida ornamentu
un rūnu rakstu. Spriežot pēc slāņa un rūnu raksta, šis priekšmets datējams ar 11.–
12. gadsimtu.11 Slēgtā kapu inventārā Latvijā vāles galvas atrastas divos gadījumos.
Viens no šādiem apbedījumiem attiecas uz vēlāku laiku – dzelzs vāles galva atrasta
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75. att. Vāļu galvu atradumu izplatība Latvijā 11.–14. gs. 1 – Babītes Buļļi, 1 eksemplārs; 2 – Rīga, 1; 3 – Rīga,
1; 4 – Salaspils Mārtiņsala, 1; 5 – Daugmales pilskalns, 1; 6 – Jaunpiebalgas Kāpurkalns, 1; 7 – Kalsnavas
Strazdiņi, 1; 8 – Kokneses senpilsēta, 1; 9 – Krustpils Asotes kapsēta, 1; 10 – Krustpils Asotes pilskalns, 1;
11 – Krustpils Asotes pilskalns, 1; 12 – Bērzgales Vaidu kapi, 1

Jaunpiebalgas Kāpurkalna 3. kapā. Tā datējama ar 14.–15. gadsimtu.12 Uz 13. gs.
beigām vai 14. gs. attiecināts bronzas vāles galvas atradums Bērzgales Vaidu kapu
29. apbedījumā13 kopā ar datēšanai pretrunīgu inventāru – šķēpu, kāds parasti pēc
11. gs. nav sastopams, rozā šīfera nošķelti bikonisku vērpjamās vārpstas skriemeli,
bronzas saktu un slēgtu gredzenu, ko varētu attiecināt uz 13.–14. gadsimtu. Vēlākam
datējumam par labu runā mirušā orientācija ar galvu uz rietumiem.
Latvijas Vēstures muzeja organizētajos pārbaudes izrakumos Kokneses senpilsētā
1986. gadā (vadītāja I. Žeiere) atrasta vienīgā Latvijā zināmā cilindrveida deviņlapu
vāles galva (10. att. tab.: 5). Izrakumu laukumā atrastie priekšmeti, starp tiem kursiskas
aproces fragments, liecina, ka senpilsēta apdzīvota arī 13. un 14. gs., kad šāda veida
vāles galvas bija izplatītas.
Vēl zināmi četri vāles galvu savrupatradumi – divi bronzas14 un divi dzelzs.15
Tādējādi pašlaik ir ziņas tikai par 12 vāles galvām, kas attiecināmas uz laiku no 11.
līdz 14. gadsimtam.
Indriķa hronikā un Atskaņu hronikā sniegtie dati par vāli kā Baltijas tautu ieroci
ir neskaidri un problemātiski, taču ļoti svarīgi, lai skaidrotu vāles lietojumu kaujā.
Pētnieku uzmanību ir saistījušas pirmām kārtām Latvijā atrastās ievestās bronzas
vāles galvas. Tās sīkāk aplūkotas Ē. Mugurēviča monogrāfijā16 un vēstures zinātņu
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doktora disertācijā.17 Īss vāles apskats dots darbā “Latvijas PSR arheoloģija”.18 Apcerot senās Rīgas tirdznieciskos un kultūras sakarus, bronzas vāles galvas aplūkojis
A. Caune.19
Par bronzas vāles galvu ievešanu prūšu un citās baltu zemēs rakstīja arī J. Antoņēvičs,20 par unikālajām Novgorodas vālēm – A. Medvedevs.21 Ievērojamākais pētījums
par vālēm kā ieroci un to attīstību senajā Krievzemē pieder A. Kirpičņikovam, kurš
aplūkojis gan 9.–13. gs.,22 gan 13.–15. gs. vāles, salīdzinot tās ar atradumiem Asotē
un Rīgā. Senkrievu 11.–13. gs. vāles un to izcelsmi Austrumeiropā A. Kirpičņikovs
koncentrēti apcerējis 1985. gadā publicētajā kolektīvajā darbā, sniedzot vairākas
jaunas atziņas. Mūs interesē viņa minētais vāļu apzīmēšanai senkrievu valodā
lietotais vispārinošais apzīmējums кий.23 Par Baltijas vālēm rakstījis arī ukraiņu
arheologs V. Zocenko.24
2. Vāļu tipi, hronoloģija un izplatība
A. Kirpičņikovs izdala sešus vāles galvu secīgus tipus.25 No tiem Latvijā pārstāvēti
trīs – II, III, IV un, ja ņemam vērā vēlākos atradumus, arī V un VI tips.
II tipa vāles galvas izgatavotas no dzelzs. Tās darinātas vai nu kubveida, vai kā
paralēlskaldnis ar nocirstiem stūriem. Latvijā atrastās vāles ir tuvākas pēdējām. Vāles
dzelkšņus iezīmē četri piramidāli izvirzījumi, kas izveidojušies sānu skaldņu lūzuma
vietā.
Latvijā zināmas trīs šādas vāles galvas, kas atrastas Asotē (LNVM, VI 14: 405),
Kalsnavas Strazdiņos (LNVM, CVVM 64683, RDM 2015; 9. att. tab.: 1–2) un Babītes
Buļļos (LNVM, CVVM 58850, LNVM, A 285). Vāles galvas izmēri Asotes vālei ir
4,8 × 3,5 cm, kāta cauruma diametrs – 1,7–1,8 cm, svars – 371 grams. Kalsnavas
Strazdiņu vāles galvas izmēri ir 5,4 × 3,95 cm, kāta cauruma diametrs – 2,1–2,2 cm,
svars – 481 grams. Nedaudz mazāka ir Lielupes krastā pie Buļļiem atrastā vāles galva,
kuras izmēri ir 4,0 × 4,4 cm, kāta diametrs bijis 2,25–2,50 centimetri. Strazdiņu un
Buļļu vālēm saglabājušās koka kāta paliekas. Caurumu diametra starpība veidota
speciāli, lai vāles galā būtu dažu milimetru paplatinājums un ieķīlētais kāts būtu
noturīgāks. Asotes vāles metalogrāfiskie pētījumi liecina, ka tā izgatavota no dzelzs,
virsma cementēta.26 II tipa vāles galvas konstatētas Krievzemē un prūšu zemēs, tās
attiecas uz 12.–13. gadsimtu. Asotes pilskalnā ar 13. gs. otro pusi datējamā slānī atrastā
vāles galva šim datējumam atbilst. Zīmīgi, ka uz laiku no 1200. līdz 1300. gadam
attiecas arī vairākums citu senlietu – savrupatradumu, kas atrasti Kalsnavas Strazdiņu
senkapos un 1910. gadā nodoti Rīgas Doma muzejā.
Turpmākajos pētījumos jāvērš uzmanība uz II tipa vāles galvu un etnogrāfiskajās
kolekcijās pazīstamo koka bezmēnu dzelzs galvu formām un izmēriem, jo ir iespējams,
ka vāles galvu II tipu no bezmēnu galvām nevar nodalīt.
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No sešām Latvijā atrastajām bronzas vāles galvām (9., 10. att. tab.) divas
pieskaitāmas A. Kirpičņikova III un IV tipam (divi Asotes pilskalnā 16. (1.) slānī atrastie
fragmenti pēc A. Medvedeva atzinuma pieder vienam eksemplāram27). Analoģiska ir
katoļu kapsētā pie Asotes pilskalna 1957. gadā, kapu rokot, savrupi atrastā bronzas
vāles galva (Jēk. NV, inv. nr. 1119). Tās platums ir 5,3, garums – 4,9, kāta cauruma
diametrs – 2,5 centimetri. Apaļais, tievais kāts bijis ieķīlēts ar kvadrātveida naglu, kas
sniegusies cauri visam kāta caurumam it kā serdenis, tā padarot kātu izturīgāku. Kātu
nostiprina dažus milimetrus liels kāta uzmavas pagarinājums, kas garāks ir kāta pusē.
Vāles galvai, kuras svars ir 220 g, ir četri lielāki un astoņi mazāki piramidāli dzelkšņi
un 12 mazi lodveida izciļņi. Līdzīgi kā Krievzemē atrastajam vāles galvu IV tipam,28
Asotes kapsētas vāles galvas 12 dzelkšņus aptver divu šķērsrievotu līniju josla. Šī vāles
galva, pēc A. Kirpičņikova, ir pilnīgi analoģiska bijušās Kijevas guberņas Babičos
un Čerņigovas guberņā Vasiļevkā atrastajām vāles galvām,29 no kurām pirmā iegūta
1936.–1937. gadā Kijevā izdarītajos izrakumos un datējama ar 12.–13. gadsimtu.
Pārējos savrupatradumus pēc analoģijas attiecina uz 12.–13. gadsimtu. Asotes pilskalna
bronzas vāļu fragmenti no 16. (1.) slāņa stratigrāfiski iederas 13. gs. otrajā pusē.
Asotes kapsētā iegūtā analoģiskā vāles galva atrasta kopā ar divasmeņu zobenu, kas
šādu datējumu apstiprina. III tipam pieskaitāma arī Vecrīgā, pamatus rokot, atrastā
bronzas vāles galva30 (9. att. tab.: 3), bet tagadējās Krišjāņa Valdemāra un Palīdzības
ielas stūrī atrastā vāles galva (9. att. tab.: 4) – IV tipam (tā ir līdzīga bijušajā Kijevas
guberņā Bukrinā atrastajai vālei). A. Kirpičņikova detalizētie pētījumi apstiprinājuši
jau 20. gs. 40., 50. un 60. gados izteikto domu, ka Kijeva ir bijusi dzelkšņoto vāļu
izgatavošanas centrs, no kurienes tās izplatījušās citur Krievzemē un nonākušas arī
Baltijā. Interesanti, ka Latvijā to atradumi grupējas ap Daugavas tirdzniecības ceļu,31
bet Asotes pils atradās Polockas kņazistes vasaļatkarībā esošās Jersikas sastāvā, kur šos
sakarus veicināja politiskās attiecības (75. att.). Svarīgs ir jaunais atzinums, ka tālākos
novados biežāk nonākušas Kijevas oriģinālu atkārtotas kopijas.32 Liekas, ka tikai tā var
izskaidrot atšķirības starp A. Kirpičņikova minētajām Latvijā un Kijevā atrastajām vāļu
galvām, kuru platums un garums svārstās no 2 līdz 6 milimetriem.33 Kopijas var būt
izgatavotas kā Krievzemē, tā arī ārpus tās robežām. Vairākas III un IV tipa vāles galvas
atrastas senprūšu un slāvu zemēs, piemēram, Polijā, Zviedrijā – Ēlandē un Gotlandē
(Barshalderas kapulauka 1. kapā, kurā vāle ir vienīgais līdzdotais priekšmets). Vismaz
divas III un IV tipa bronzas vāles galvas ir zināmas arī Dānijā.
Vāles galvu V tipa formām pieskaitāma arī Jaunpiebalgas Kāpurkalna 3. kapā
atrastā vāles dzelzs galva (10. att. tab.: 1). Tā ir lodveida, sešstūrveida kāta cauruma
virzienā nedaudz saplacināta. Galvas platums – 5,9 cm, garums – 4,4 cm, svars –
425 g, kāta cauruma diametrs 1,3–1,6 centimetri. Kāts bijis ieķīlēts ar naglu. Šādas
formas vāles sastopamas reti. Iespējams, ka vāles galvai izmantota pārveidota
divasmeņu zobena roktura poga, tajā izveidojot kāta caurumu. Kapā atrasts arī iedzītņa
šķēps, tāpēc var domāt, ka apbedījums nav vēlāks par 14. gadsimtu.
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V tipa – lodveida vāles apakštipam var pieskaitīt Salaspils Mārtiņsalā un Bērzgales
Vaidu kapos atrastās bronzas vāles (10. att. tab.: 2, 3). Tām ir lodveida vidusdaļa un
cilindrisks kāta pagarinājums, līdzīgs kā III, IV un VI tipa vālēm. Tā uzdevums –
padarīt izturīgāku vāles iekātojumu.
VI tipa vāli – bronzas cilindrveida vāles galvu ar deviņām “lapām” – pārstāv viens
eksemplārs no izrakumiem Kokneses senpilsētā (10. att. tab.: 5).
3. Vāles lietošana
Vāļu parādīšanās Latvijas iedzīvotāju apbruņojumā 10.–13. gs. ir likumsakarīga.
Vāles bija arī Zobenbrāļu ordeņa locekļu – bruņinieku apbruņojumā. Katrs bruņinieks
no ordeņa saņēma trīs zirgus, vairogu, zobenu, šķēpu un vāli.34 Vāles izplatīšanās
saistāma ar pārmaiņām aizsardzības bruņojumā, kad sāka lietot bruņukreklus,
plāksnīšu bruņas, bruņucepures, tāpēc bija vajadzīgi efektīvi sitamie ieroči. Interesantas
ir B. Ribakova izteiktās domas par bronzas vāļu galvām – vāles ar metāla uzgali (galvu)
domātas galvenokārt, lai ar sitienu pa bruņucepuri apdullinātu pretinieku.35 Sitot pa
bruņucepuri ar dzelzs vāli, tā slīd, bet bronzas vāles galva (lai gan ar to nevar pārsist
bruņucepuri) neslīd, un sitiens ar tādu vāli ir spēcīgāks, it sevišķi tāpēc, ka bronzas
vāles galvā bieži vien ir iepildīts svins.
Daudzas tautas vāli lietoja ne tik daudz kā ieroci, cik kā varas simbolu. Pirmām
kārtām tas sakāms par greznajām vālēm ar bronzas galvu. Nav izslēgts, ka Asotes
pilskalna bronzas vāles arī ir šāds greznuma priekšmets, turklāt ne katram pieejams.
Viena no tām atrasta kopā ar divasmeņu zobenu. Arī Krievzemē bronzas vāles piederēja
karavīriem, feodālā virsslāņa pārstāvjiem un amatniekiem.36 Jautājumu par to, vai
jau pirms mongoļu iebrukuma Krievzemē vālei piešķirta varas simbola nozīme,
A. Kirpičņikovs atstāj atklātu.37 Šķiet, ka šāda varas simbola – zižļa nozīme bijusi
Mārtiņsalā atrastajai vāles galvai.38
Mārtiņsalas vāle ir pieskaitāma V tipam. Tā ir viengabala lējuma, vidusdaļā
saplacinātas lodes veida, kuras augšpusi un apakšpusi rotā nelieli, rievoti valnīši.
Virsma gluda, bez dzelkšņiem. Vāles galvu grezno četri dekoratīvi izvirzījumi, kas
rotāti palmetēm. Vāles ieplīsumā redzams, ka tai bijis svina vai alvas pildījums. Vāles
galvu Ē. Mugurēvičs attiecina uz Mārtiņsalas pils pastāvēšanas sākuma periodu –
12. gs. beigām un 13. gs. sākumu. Līdzīgas vāles atrastas Zviedrijā vēlo vikingu un pēc
vikingu (11.–12. gs.) pieminekļos.39
V tipa bronzas vāļu galvas visvairāk atrastas Gotlandē. Zviedru arheoloģe
L. Tunmarka-Nīlena divas no piecām Gotlandes senkapos atrastajām V tipa vālēm ir
publicējusi monogrāfijas par vikingu laikmetu Gotlandē 1. sējumā, kurā fotoattēlos un
lakoniskās norādēs atspoguļoti tikai kapu inventāri. Trīs no minētajām vāles galvām
pieder noteiktiem kapu inventāriem. Viena atrasta Grētlingsbo draudzē Gotlandes
salas dienvidaustrumu krastā, Barshalderas kapulauka 14. kapā. Otra – līdzīga vāles
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galva atrasta Hemses draudzē, arī Gotlandes dienviddaļā, trešā iegūta Tingstēdes
draudzē salas ziemeļdaļas vidienē. Barshalderas kapulauka 14. kapa vāle pēc formas
ir ļoti līdzīga Mārtiņsalā atrastajai. Par to var pārliecināties, salīdzinot Gotlandes vāles
fotogrāfiju, kas dota mērogā 1: 1, ar Mārtiņsalas pilī atrasto vāli. Kā papildu materiālu
var izmantot Stokholmas Valsts vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas fondos šī darba
autora 1996. gada februārī izdarītos Gotlandes vāļu galvas zīmējumus. Vāles galvas
garums gan Mārtiņsalas pilī, gan Barshalderā ir 75 mm; cilindrisko pagarinājumu
diametrs atšķiras par 1 mm (23 un 24 mm); lodveida vidusdaļas diametrs – 45 mm,
tās augstums, mērot starp rievotajiem, dekoratīvajiem valnīšiem, – 26 milimetri.
Abu vāļu galvas salīdzinājums liecina par tuvu analoģiju, kas varētu būt radusies,
Gotlandes amatnieku izstrādājumiem nonākot Mārtiņsalā bez starpniekiem un
bez atdarinājumiem (kad kopiju darina no agrākas kopijas). Līdzīga ir Tingstēdes
draudzē atrastās vāles galva, tikai tai ir īsāks (70 mm) korpuss, nav svina pildījuma
(SHM 10658: 37). Samērā līdzīga ir Hemses draudzē atrastās vāles galva.
Gotlandes atradumi sniedz norādes par vāļu hronoloģiju, taču pārliecinošu datu
par vāles īpašniekiem nav. Pārsteidzoši, ka Barshalderas apbedījumā bez vāles galvas
atrastas tikai nedaudzas senlietas – neliela (diametrs 30 mm) bronzas pakavsakta ar
daudzskaldņu galiem, griezumā rombisku loku un samērā platu zoslas pamatni, mazs
(26 × 32 mm) dzintara piekariņš – cirvītis, sarkana stikla krelle un kaltas naglas no
zārka. Kapa inventāru var attiecināt uz 12. gadsimtu. Diemžēl nav zināms apbedītā
indivīda vecums. Jāņem vērā, ka pagāniskās paražas Gotlandē saglabājās ilgāk nekā
citur Zviedrijā, taču ieroču līdzdošanas tradīcija arī šeit pa daļai zūd. 14. kapā vienīgais
ierocis ir vāle, kura bijusi kātā iestiprināta tā, ka kronīti veidojošo palmešu gali vērsti
uz leju un apņem kātu. Līdzīga, bet izmēros mazāka vāles galva (garums 71 mm, tādā
pašā iekātojumā) atrasta Hemses draudzē Annexhemmanet kapulauka 2. kapā. Apbedītā
tērpu rotā divas bronzas pakavsaktas, viduklis apjozts ar greznu, dažādiem bronzas
apkalumiem rotātu jostu ar siksnu dalītāju. Jostas lirasveida sprādze un saktas pārstāv
formas, ko Latvijā pieņemts datēt ne agrāk par 1100. gadu.
Vairāki pētnieki šeit aplūkotās vāles uzskata par vadoņa vai valdnieka atšķirības
zīmi – zizli. Iespējams, ka Mārtiņsalas vāli mantošanas ceļā paaudze nodevusi paaudzei
līdz pat 13. gs., līdz vācu krustnešu iebrukumam. Par to, ka Mārtiņsalas vāle lietota kā
varas simbols – zizlis (scepteris), liecina lodveida forma un dzelkšņu trūkums. Tās ir
pazīmes, kas raksturīgas zižļiem tiklab Krievzemē, kā Rietumeiropā.40 Mārtiņsalas vālei
šo pazīmi uzsver kroņveida rotājums. Speciāls pildījums, lai palielinātu vāles svaru,
norāda, ka vālei bijusi arī ieroča funkcija. Šāds zizlis liecināja par tā īpašnieka augsto
sociālo stāvokli un dižciltību.
V tipa vālēm nosacīti varam pieskaitīt Daugmales pilskalnā atrasto saspiestas
lodes veida vāles galvu (10. att. tab.: 4), jo tā ir tuvāka nošķeltai bikoniskai formai
(LNVM, A 9964: 6493). Analīzes liecina, ka šis priekšmets darināts no vietējā dolomīta.
Saglabājusies tikai apmēram puse vāles galvas, kuras diametrs ir ap 77 mm, augstums – 46 milimetri. Kāta cauruma diametrs (ap 20–22 mm) atbilst bronzas un dzelzs
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vāļu kāta diametram. Skandināviskais ornaments ar 11.–12. gs. tipisku uzrakstu liecina,
ka tās darinātājs cēlies no Skandināvijas. Fragmentārais uzraksts senskandināvu valodā
lasāms runar pesar O, tulkojumā – “rūnas šīs iegreba O”. Domājams, ka “O” ir izplatītā
skandināvu vārda Olafs pirmais burts.41 Šāda vāle, protams, nevarēja izturēt lielu slodzi
un par kaujas ieroci nederēja. Pirmām kārtām to varēja izmantot kā greznumlietu
un varas simbolu ar maģisku nozīmi. Vērā ņemamas, taču pārbaudāmas ir profesora
A. Spekkes 1948. gadā norādītās ziņas par Daugmales vālei līdzīgu vāli Gēteborgas
muzejā, kur tā tulkota kā “bezmera atsvars vai zižļa uzgalis”. Bezmēnu tirgotājs
lietoja gan darbā, gan aizstāvot savu dzīvību un preci. Interesanti, ka vienam no vāles
nosaukumiem lietuviešu valodā buože ir arī nozīme ‘bezmēns’, ‘bezmērs’.42
VI vāles galvu tipam pieder Kokneses senpilsētā atrastā, no bronzas darinātā
cilindrveida galva. Cilindram radiāli piekļaujas deviņas vāles galā paplatinātas, 3–
6 mm biezas “lapas”, veidojot bumbierveida formu. Pie katras “lapas” pamatnes
izveidoti nelieli dekoratīvi dzelkšņi. Vāles augšgalu noslēdz maza dekoratīva podziņa.
Vāles garums ir 84 mm, diametrs – 57 mm, kāta uzmavas ārējais diametrs – 22–
23 mm, iekšējais – 20 milimetru. Uzmavu rotā četri valnīši. Uzmavas sānos ir caurumiņš
ar bronzas kniedi. Uzmavā saglabājušās koka paliekas. Vāles galvas svars – 283 grami.
Kokneses vāle pārstāv 13.–14. gs. raksturīgo vāles formu. Nedaudz atšķirīgas, tikai
daudz krāšņāk izgreznotas šī tipa vāles redzam līdz pat 18. gs. gan Eiropas, gan Tuvo
Austrumu zemju karaļu un augstmaņu attēlos. Šīs vāles ir ne tikai ļoti kompaktas,
izturīgas, racionālas un iedarbīgas kā sitamais ierocis bruņu dragāšanai, bet arī daiļas
un piemērotas reprezentācijai. Krievu valodā VI tipa vāles sauc par шестопер, kas
norāda uz sešu “lapu” skaitu. Uzskata, ka no 14. gs. šīs vāles kļuva par komandiera un
karavadoņa zīmi.
Latvijā atrastajām vālēm kāta garums nav nosakāms. Novgorodas vālēm bijis
ap 50 cm garš kāts.43 Ar 50–60 cm garā kātā iestiprinātu 200–300 g smagu vāli ar
tiešu sitienu varēja nogalināt bruņinieku. Sevišķi no 13. gs. vāli bieži lietoja bruņinieki – jātnieki. Tomēr nelielais vāļu atradumu skaits liecina, ka vāles lomu kaujā
nedrīkstam pārvērtēt. Pat Krievzemē, kur vāles atrod biežāk, tās uzskatāmas tikai par
palīgieroci.44
Kā vāles lietošana aprakstīta 13. gs. hronikās? Ir izteikta doma, ka Indriķa
hronikā, kuršiem 1210. gadā uzbrūkot Rīgai, minētās, ar garu spieķi salīdzinātās nūjas
(clava), uz kurām tie atbalstījuši vairogu,45 esot lietotas kā sitamais ierocis. F. Balodis to
uzskata par vāli,46 V. Lamsters – par īpašu smagā vairoga – pavēzes sastāvdaļu.47 Kāda
Pleskavā atrastā kaula apkaluma plāksnīte (12. gs.), kurā attēlots kentaurs ar pavēzi
(no diviem dēļiem darināts vairogs) kreisajā rokā un vāli labajā,48 vedina uz domām,
ka pēdējā apvienojusi abas funkcijas. Šādam clava tulkojumam, šķiet, pievienojas arī
Indriķa hronikas pēdējais tulkotājs A. Feldhūns un komentētājs Ē. Mugurēvičs.
1253. gadā pēc kaujas pie Klaipēdas sembji apbedījuši savus kritušos, tos kopā
ar zirgiem un ieročiem sadedzinot. Atskaņu hronikā šī notikuma aprakstā sārtā
likto ieroču uzskaitījumā 3886. rindā lasām arī keye (daudzskaitlī – keyen): “spere,
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schilde, brunje, pfert / helme, keyen und swert.”49 Jēkaba Saivas 1936. gada atdzejojumā
vārds keyen tā nozīmes problemātiskuma dēļ izlaists.50 Tā tas darīts arī jaunākajā –
1998. gada izdevumā V. Bisenieka atdzejojumā: “šķēpus, bruņas, vairogus, / bruņucepures, zobenus, / zirgus tie nu dedzināja, / nelabo tā labināja, / lai tas rimst tur
viņsaulē. / Stulbums kāds vēl pasaulē.”51
Jau atzīmēts, ka keye atgādina vācisko vāles nosaukumu keule. Tāpēc jau agrāk
atzīts par ticamu, ka šeit domāta kaujas vāle, tomēr arī Atskaņu hronikas 1876. gada
izdevējs Tērbatas Universitātes profesors L. Meiers par keye nozīmi ir šaubījies.52
E. Šturms un V. Lamsters nešaubīgi uzskata, ka keyen apzīmē vāles.53 Šķiet, ka tādēļ
E. Šturms pieļāvis iespēju, ka bronzas vāles senprūšu zemēs ir vietējais darinājums.
Līdz šim tulkotāji nav pievērsuši uzmanību tam, ka senkrievu valodā kaujas vāles
vispār sauca par кий. Šķiet, ka key un кий nozīme ir vienāda vai ļoti tuva. Par to var
pārliecināties K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā”. Prūšu valodas cugis (izrunā
kujis), leišu kūjis, kūja, latviešu kūja, krievu кий ir vienas cilmes vārdi. Jaunākos laikos
biljarda un novusa nūju (līdzīgi kā krievu valodā) dēvē par kiju.
Pēc Indriķa hronikas ziņām, kaujas vāles (pedum) 1208. gadā lietojuši leišu
jātnieki, uzbrūkot zemgaļu un vāciešu apvienotajam karaspēkam.54 Tās izmantotas kā
metamais ierocis līdzās šķēpiem. (Jaunākajā tulkojumā un Ē. Mugurēviča komentārā
pedum – metamnūja.55) Vārdu pedum burtiski tulko kā gana spieķi.56 Kā tālcīņas ieroci
pedum 1215. gadā izmantojuši arī sāmsalieši, jūras kaujā no laivām uzbrūkot vāciešiem:
“Citi igauņi īrās ap mums un ar šķēpiem un bultām daudzus ievainoja, un citi, vēlreiz
atbraukdami pie mums pa to pašu ceļu, mūs apmētāja ar akmeņiem un metamnūjām.”57
Arī Vecākajā Atskaņu hronikā, stāstot par Garozas kauju 1287. gada 26. martā
(10716. rinda), vāle (klupfel) minēta kā zemgaļu metamais ierocis. Atriebdamies par
sava virsaiša nāvi, zemgaļi vienu no gūstekņiem sadedzina, bet kādu citu uzsēdina zirgā,
piesien un nomētā ar vālēm (...mit klupfeln wurfen sie in tot58). J. Saivas atdzejojumā
bruņinieku brāli “Uz zirga muguras piesprādzēja / Viņš moku nāvē bojā gāja: / ar
milnām viņu nomētāja.”59 V. Bisenieka atdzejojumā atšķiras tikai detaļas: “tie viņu
sagrāba, / uz zirga uzsēja / un tad ar rungām nomētāja; / kā moceklis viņš bojā gāja.”60
Šķiet, ka tā ir ceremonija, kas simbolizē karatiesu, kad gar ierindu (vai pa apli) dzen
zirgu, un karavīri par sava vadoņa nāvi atmaksā tās vaininiekam, līdzīgi kā Tērvetē
1279. gadā tika sodīts bruņinieks Nameiša apvainotājs.
Iespējams, ka pēdējos trīs hronikā minētajos gadījumos jāsaprot koka vāle ar
paresninātu galu, bez metāla uzgaļa. Ir skaidrs, ka greznās vāles mešanai parasti nebūs
izmantotas. Šī ieroča varbūtējā forma redzama kādai ar 14. gs. datētai 48 cm garai
koka vālei, kuras resgalī iedzīti piramidāli vara dzelkšņi.61 Tā glabājas Lietuvas
Vēstures un etnogrāfijas muzejā. Vāles rokturis šķērsrievots, nedaudz paresninātajā
roktura galā ir caurumiņš. Varam pieņemt, ka tajā ievēra auklu vai siksnu vāles
piekāršanai vai fiksācijai pie delnas. Saprotams, ka šādu samērā smagu rīku varēja
izmantot pirmām kārtām jātnieki un kuģinieki, kā tas arī ir atzīmēts 13. gs. hronikās.
Šāds vienkāršs vāļu lietojums balstījās uz novērojumu, ka bruņās tērpto, samērā
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neveiklo pretinieku var padarīt nekaitīgu ar trieciena spēku tiklab sitiena, kā arī
metiena rezultātā.
Materiālu par vāles lomu apbedīšanas paražās ir maz. Bērzgales Vaidu kapos
(29. kaps) vāle atrasta mirušajam labajā pusē, ceļgalu rajonā, ar kātu pret galvgali,
līdztekus šķēpa kātam. Līdzīgs vāles stāvoklis bijis Jaunpiebalgas Kāpurkalna 3. kapā,
kur tā atrasta kopā ar iedzītņa šķēpu. Kapsētā pie Asotes pilskalna vāle atrasta līdzās
divasmeņu zobenam; arī Kalsnavas Strazdiņu vāle Doma muzejā nodota kopā ar
divasmeņu zobenu.
Tā kā Rietumlatvijā un Viduslatvijā paraža kapā līdzdot vāli nav bijusi izplatīta,
tās sastopamību Austrumlatvijā varētu skaidrot ar Krievzemes ietekmi. Šī paraža
pirmām kārtām izpaudās sabiedrības virsslāņa apbruņojumā.
Vāles lietošanā Latvijā 10.–14. gs. izšķirami divi posmi. Ar 10.–11. gs. datējumu
metāla vāles galvas nav atrastas. Latvijā šajā laikā bija pazīstami Saltovas tipa cirvji,
kurus varēja izmantot kā sitamo ieroci. Jāpieņem, ka arī 10.–11. gs. reizumis lietots
vienkāršāks ierocis – parastās koka vāles. Interesanti, ka Britānijas iekarošanas laikā
Heistingsas kaujā (1066. g.) koka vāle (gan īpaša – figurāli veidota dzīvnieka veidā)
Bajē paklājā redzama Vilhelma I Iekarotāja rokās. Vāles ar metāla galvu Latvijā parādās
11. un 12. gs. mijā un jo sevišķi izplatās 13. gs. līdz ar bruņu plašāku ieviešanos
un izplatīšanos, kuru dragāšanai tās lietoja. Sava loma 13. gs. cīņās zemessardzes
bruņojumā bijusi arī vienkāršām vālēm, kā to uzsvēris P. Stepiņš, rakstot par Durbes
kauju.62 Tomēr galvenā nozīme bija dzelzs un tērauda ieročiem, kuru darināšanā un
izmantošanā senās Latvijas ieroču meistari un karavīri centās neatpalikt no laikmeta
labākajiem paraugiem.
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6. nodaļa
VAIROGI, BRUŅUCEPURES UN BRUŅAS
LATVIJĀ 10.–13. GADSIMTĀ∗

Tāpat kā citas Austrumeiropas tautas, arī Latvijas iedzīvotāji 10.–13. gs. lietoja
aizsardzības apbruņojumu – vairogus, bruņucepures un bruņas.

A. Vairogi
1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
Vairogs ir plākšņveida rīks, ar kuru karavīrs (ar vairogu manipulējot vai novietojot
to starp sevi un pretinieku) atvaira pretinieka dūrienus, cirtienus, sitienus, metienus,
pretinieka raidītas bultas un tādējādi aizsargājas no ievainojumiem.1
Vārdu vairogs nesastopam ne latviešu tautasdziesmās, ne veclatviešu rakstos. Tas
apstiprina, ka mūsdienās lietotais nosaukums pieskaitāms jaunlaiku darinājumiem, ko
19. gs. 60. gadu beigās vai 70. gadu sākumā radījis A. Kronvalds, bet 1873. gadā dzejā
iemūžinājis Auseklis.2 Pēc valodnieku atzinuma, senākais vairoga apzīmējums latviešu
valodā ir šķīda.3 Lietuviešu valodā šo vārdu lieto vēl tagad – skydas. Tas sasaucas ar
vecaugšvācu sceit un latīņu scutum.4 Vecos garīgos rakstos vairogs dažkārt dēvēts par
priekšturamām jeb elkoņu bruņām.5 Tādējādi tautasdziesmās lietotais teiciens “bruņas
nesti” ietver arī rīkošanos ar vairogu. Sedzamās bruņas – tā G. F. Stendera (1789. g.)
vārdnīcā 18. gs. beigās dēvēts vairogs.6 Visi minētie apzīmējumi, kā turpmāk redzēsim,
labi norāda vairoga lietošanas veidu.
Par 10.–13. gs. vairogiem Latvijā materiālu ir daudz mazāk nekā par vidējā
dzelzs laikmeta. Šajā laikā vairoga līdzdošanai kapā ir lokāls raksturs, turklāt vairogs
kapā likts tikai izņēmuma kārtā. Vairogi kapos konstatēti lībiešu un sēļu zemēs –
galvenokārt Daugavas krastos posmā no Salaspils–Doles salas augšgala līdz Sēlpilij.
10.–13. gs. vairogi Latvijā konstatēti 13 pieminekļos – sešos kapulaukos (11 gadījumi)
un divās dzīvesvietās. Tie atrasti E. Šnores vadītos izrakumos Lejasdopelēs 1960. gadā
un Doles Vampeniešos 1966. gadā, A. Zariņas izrakumos Salaspils Laukskolā 1969. un
1970. gadā un J. Daigas izrakumos Salaspils Lipšos 1975. gadā, M. Atgāža izrakumos
*

Nodaļas pamatu veido “Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā” 2002. gada 3. numurā 21.–53. lpp. publicētais autora raksts. I. Žeiere un A. Zariņa noskaidrojušas, ka kuršu karavīra apmetnis bijis īsāks.
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Bauskas Čunkānos–Dreņģeros 1991. gadā. Vairoga kontūras izsekotas arī Ā. Karnupa
izrakumos Krimuldas Tālēnos 1945. gadā. Vairoga dzelzs umboni atrasti Mežotnes
un Aizkraukles pilskalnā. Ziņas par to atradumu apstākļiem sastopamas izrakumu
pārskatos, lielākā daļa no tiem minēta atskaites sesiju referātu tēzēs vai publikācijās.
Indriķa hronikā Baltijas tautām un vāciešiem, runājot par 1210.–1227. gada
notikumiem, vairogs minēts deviņas reizes. Piecos gadījumos lietots apzīmējums
clypeus, kā latīņu valodā parasti sauc apaļu vairogu.7 Kuršu vairogi cīņā pie Rīgas
1210. gadā aprakstīti, speciālu nosaukumu nelietojot. Indriķa hronikā vienā gadījumā
vairogs jāsaprot simboliski,8 piecos gadījumos tas minēts, stāstot par militāru
ceremoniālu – brīdī, kad notiek tuvošanās pretiniekam vai uzvaras svinības. Tikai trīs
gadījumi saistāmi ar cīņu. Arī Vecākajā Atskaņu hronikā vairogu (schild) sastopam
gan vācu, gan vietējo tautu apbruņojumā. Taču vairoga lietojums kaujā šeit redzams
tikai vienā gadījumā.

76. att. Tīras purva depozīta vairogs: 1 – vairoga dēlīši un ādas apšuvums; 2 – vairogs – oriģināls
(no priekšpuses) un tā rekonstrukcija; 3 – vairoga umbons no sāniem un apakšas
(pēc: Urtāns 1962b, 88, 89)
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Vidējā dzelzs laikmeta vairogu atradumus Latvijā līdz 1936. gadam analizēja
V. Ģinters.9 Viņa pētījumā aplūkota vairoga lietošana, kam agrīnie pētnieki reti kad
pievērsuši pienācīgu uzmanību. Tīras purvā atrasto vairogu sīkāk apskatīja V Urtāns.10
Viņš deva arī vairoga rekonstrukciju (76. att.) un kopsavilkumu par vairogu atradumiem
līdz 1960. gadam.11 V. Urtāns skaidroja vairogu atrašanas apstākļus, rakstot par Latvijas
depozītiem.12 Darbos par vairogiem izmantotas tehnisko zinātņu speciālistu analīzes.
Vairoga formas attēlojumu viņš saskatīja arī jostu bronzas apkalumos. Līdz 1970. gadam
iegūto dzelzs laikmeta vairogu atradumu apskats sniegts izdevumā “Latvijas PSR
arheoloģija”.13
Pārskatu par Lietuvas senkapos bieži sastopamiem vairogu umboniem (atrasts
80 eksemplāru) devis A. Tautavičs,14 agrā un vidējā dzelzs laikmeta vairogus detalizētāk
analizēja V. Kazakevičs.15 Taču Lietuvā tie pēc 7. gs. nav zināmi. Tomēr tas nenozīmē, ka
tie nav lietoti. Līdzīgs stāvoklis ir Igaunijā, tikai šeit arī 5.–9. gs. vairogu umbonus atrod
pavisam reti;16 bagātāki ir atradumi Somijā17 un Skandināvijā,18 kur pārstāvēti atradumi
arī no 10.–11. gadsimta. Mums ir svarīgi vikingu laika Gotlandes vairogi, ko 1995. un
1998. gadā publicējusi L. Tunmarka-Nīlena. Vēlā dzelzs laikmeta vairogu atradumi
Krievzemē izrakumos konstatēti 23 gadījumos, no tiem 19 pieder 10. gs. apbedījumiem,
bet pārējie – 11. gadsimtam. Cenšoties aizpildīt arheoloģisko datu trūkumu par 12.–
13. gs. vairogiem, A. Kirpičņikovs, analizējot ikonogrāfisko, numismātisko, sfragistisko
un heraldisko materiālu, senās miniatūras, rakstu liecības un šos datus salīdzinot ar
Rietumeiropā iegūtiem vairogiem, devis vairogu attīstības ainu Krievzemē 10.–12. gs.,19
vēlāk arī par 13.–15. gadsimtu. Šie pētījumi palīdz izprast Latvijā iegūtos nedaudzos
12.–13. gs. vairogu atradumus. No Vācijā publicētajiem pētījumiem uzmanību pelna
E. Nikela darbs par viduslaiku vairogiem Rietumeiropā.20
2. Vairogu tipi un to priekšvēsture
Pirmās norādes par vairogiem Latvijā attiecas jau uz bronzas laikmetu, taču šie
priekšmeti nav saglabājušies.21 Agrajā dzelzs laikmetā (1.–4. gs.) par vairogu formu
varam runāt jau noteiktāk, lai gan vairogu metāla daļas – umboni un apkalumi – nav
atrastas. Rucavas Mazkatužu kapulauka 11. kapā (3. gs.) konstatētas 1,45 m gara,
0,22–0,65 m plata, ovāla (olveida) vairoga paliekas.22 Līdzīgu vairogu kontūras bijušas
sazīmējamas vēl divos Mazkatužu kapos. Mazkatužu 3. kapā atrasts slikti saglabājies
varbūtējs dzelzs umbons.
Zemgalē un Kurzemē samērā labi pārstāvēti 5.–9. gs. vairogu apkalumi.
Pussfēriski dzelzs umboni atrasti Tērvetes Stūru kapulaukā un Kalnamuižas depozītā,
koniski umboni (Kalnamuiža) un noplacinātas puslodes veidā, ar dzelksni darināts
umbons atrasts Dobeles Ošu senkapos. Minētie vairogi attiecas uz 5.–6. gadsimtu.
Pussfēriski dzelzs umboni, vairogu rokturi, apkalumi un dzelzs kniedes atrastas
arī skandināvu kapulaukos Grobiņas apkārtnē (Smukumi, Priedulāji).23 Vislielākā
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nozīme ir Rucavas Tīras purva depozītā atrastajiem 9. gs. vairogiem, pēc kuriem arī
var spriest par 10.–11. gs. lietoto vairogu konstrukciju (76. att.).
No vairoga detaļām visbiežāk saglabājas umbons. Tas ir vairoga vidusdaļas
apkalums, kura uzdevums ir, pirmkārt, uztvert pretinieka galveno triecienu, otrkārt,
pasargāt roku no ievainojuma.
Vairogu dzelzs umbonu dalījumam izmantojama krievu ieroču pētnieka
N. Kirpičņikova izstrādātā tipoloģija (77. att.). Latvijā 10.–13. gs. atrasti divu tipu
umboni – pussfēriskie (I tips) un pussfēriski koniskie (III tips).

77. att. Vairogu umboni. Tipoloģiskā shēma
(pēc: Кирпичников 1976a, 36, рис. 10)

Mežotnes pilskalnā 1939. gada izrakumos F celtnes austrumu daļā atrasts
stipri izrūsējis, fragmentārs dzelzs pussfērisks umbons.24 Atradums iegūts 4. slānī un
attiecināms uz 12.–13. gs. miju.25 Bauskas Dreņģeru–Čunkānu kapulauka 446. kapā,
no kura saglabājies tikai kājgalis, atrada pussfērisku, ar nedaudz asimetrisku kupolu
darinātu umbonu, kura pamatne mazliet pacelta virs apmales (78. att.). Umbona
diametrs kopā ar apmali ir 15 cm, augstums – 8,7 centimetri. Umbona apmale ir
tikai 1,7 cm plata, tajā ir caurumi, kas izmantoti umbona piestiprināšanai pie vairoga
dēļiem un roktura. Umbons kalts no 2–3 mm biezas dzelzs plāksnes. Koka paliekas
saglabājušās tikai pie rūsējuma vairoga apmalē. Šķiet, ka tās saglabājušās tur, kur
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78. att. Vairoga dzelzs umbons, pussfērisks (I tips
pēc A. Kirpičņikova), kas atrasts Bauskas Dreņgeru–Čunkānu
kapulauka 446. kapā

atradies rokturis, ko parasti darināja kā nūju, kuru piestiprināja šķērsām vairoga
dēlīšiem, un tā tos sastiprināja gan augšpus, gan lejpus umbona, līdz ar to arī visu
vairogu. Umbons šajā vīrieša kapā atradās nedaudz augšpus ceļgaliem un bija pārsedzis
apbedījuma vidusdaļu un kājgali. Līdzās apbedījumam atrasts neliels iedzītņa šķēpa
gals. Kaps pieder 8.a apbedījumu rindai, kur dominē 10. gs. apbedījumi.
Īpašam pussfērisko dzelzs umbonu variantam pieskaitāms Aizkraukles pilskalnā
atrastais. Tā diametrs ir 19 centimetru. Umbona vidusdaļa lēzena, ar nelielu (2 cm)
izcēlumu (diametrs 9 cm) un ar 5–10 cm platām apmalēm, kuras iezīmē apaļīgu,
taču neregulāru ārmalu kontūru. Umbons atrasts 12. gs. slānī.26 Šī darba autoram šim
umbonam tiešas paralēles nav zināmas.
Pussfēriski koniski vairogu umboni atrasti trijos apbedījumos Doles salas –
Salaspils apkārtnē – Doles Vampeniešu I kapulauka 22. un 30. kapā un Salaspils
Laukskolas 315. kapā. Tie izmēros ir ļoti tuvi cits citam. To ārējā apmale iezīmē ovālu,
kura diametrs ir no 13,8 līdz 14,8 cm, apmales platums – no 1,4 līdz 1,8 centimetriem.
Izvirzītās, pussfēriski koniskās daļas augstums no apmales pamatnes līdz smailei ir
7,0–8,2 centimetri. Umbons izgatavots no 3,75 līdz 6,0 mm biezas dzelzs plāksnes.
Apmales ir 3,75 mm biezas, umbona izvirzītā daļa uzbiezināta. Sānskatā umbonu
griezums tomēr ir atšķirīgs – Salaspils Laukskolas 315. kapa umbons ir tuvs
pussfēriskam, smaile koniska, bet īsa un strupa, turpretim Vampeniešu 22. kapa umbons
ir pussfēriskā un koniskā umbona bastardforma (sk. 77. att.: II tips). Vampeniešu
30. kapa umbons ir līdzīgs minētajam, tikai ar resnāku, vairāk uzbiezinātu smaili.
Šim umbonam viena puse ir asimetriska. Vai umbons tāds darināts vai deformācija
radusies no kāda trieciena vai cirtiena (apmalē ir trīsstūrveida robs), pašreiz grūti
nosakāms. Umboni bijuši piestiprināti vairogam vismaz ar četrām kniedēm.
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Labāk tās saglabājušās Vampeniešu 30. kapa vairogam. Kniedes garums – 2,2 cm,
to apaļīgās galvas (diametrs 1,3–1,5 cm) rotājušas umbona apmali. Vairoga iekšpusē
rombveida (2,5 × 5 cm) kniežu paliktņi.
Vampeniešu I kapulauka 30. kapā saglabājušās umbona malai pieguļošā vairoga
dēlīša paliekas. Dēlīša gals nogriezts tā, ka tas precīzi sakrīt ar umbona iekšējās apmales
apaļīgo kontūru. Lai šķautne netraucētu cīnītāja rokai un neaizķertos, tā ir nošļaupta.
Vairoga dēlīši bijuši darināti no skuju koka. Dēlīša biezums – 5,0–5,5 milimetri. No
cik dēlīšiem vairogs sastāvējis, pašreiz nav nosakāms.
30. kapā iegūti vēl divi vairoga dēlīšu fragmenti, kas saglabājušies bronzas
apkalumu un kniežu konservējošās iedarbības rezultātā. Dēlīšu fragmenti ir 4,5–
5,0 mm biezi. Vienā gadījumā apkalums darināts no milimetru biezas, 11,2 cm garas,
vidusdaļā 2,5 cm platas, galos sašaurinātas sloksnes, kas piekniedēta dēlīšu salaiduma
vietā ar trīspadsmit 5,7 mm garām bronzas kniedēm. Dēlīša otrā pusē bijušas bronzas
plāksnītes – kniežu paliktņi, kas nav saglabājušies. Otram fragmentam starp dēlīti un
kniežu paliktņiem (6 × 6 mm) saglabājusies āda. Abi fragmenti liecina, ka tas ir vairoga
labojums dēlīšu salaiduma vai plēsuma vietā. Pirmajā gadījumā tāds varēja rasties no
šķēpa dūriena.
Norādījumu par Vampeniešu I kapulauka vairoga konstrukciju dod 45. izrakumu
laukumā savrupi atrastā vairoga dēlīša gala (7 × 16 cm) fragments, kas priekšpusē
apkalts ar divām pamīšus sakniedētām, iegarenām, milimetru biezām bronzas
strēmelēm, kuras rotātas ar guļkrustu ornamentu (vienai starp diviem guļkrusta
posmiem ir krusts). Otrā – “kreisajā” pusē dēlīši nostiprināti ar šaurākām, nerotātām
bronzas plāksnes strēmelēm perpendikulāri koka šķiedras virzienam. Arī šinī gadījumā
bronzas plāksnes piekniedētas, vairogu labojot. Atrastais vairogs, šķiet, bijis darināts
no 4,5 mm bieziem lapu koka dēlīšiem. Starp minētajiem apkalumiem un dēlīšiem gan
vairoga priekšpusē, gan mugurpusē saglabājusies 0,5 mm bieza, gaišbrūna āda. Vairoga
biezums kniedējuma vietā ir 7,5 milimetri. Pēc vairoga ārmalas hordas iespējams
postulēt apaļu vai mandeļveida vairoga formu.
Vampeniešu I kapulauka 30. kapā bez vairoga vēl līdzdots divasmeņu zobens,
divi šķēpi, rotas un Vācijā 11. gs. pirmajā ceturksnī (domājams, laikā no 1000. līdz
1010. g.) kalts sudraba vendenfeniņš.27 Šo kapu var datēt ar 11. gadsimtu.28 Vampeniešu
I kapulauka 22. kapu datē bronzas pakavsakta ar magoņgalvu galiem un šauru,
sekstveidīgi robotu zoslas pēdu. Šādas saktas bija raksturīgas 11. gadsimtā. Tajā pašā
laikā iederas arī Salaspils Laukskolas 315. kaps, kurā līdzdota pakavsakta ar atrotītiem
galiem, divi uzmavas šķēpi un platasmens bārdas cirvis ar pieta segas pagarinājumu,
trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos un caurumiņu asmens plāksnē.
Krimuldas Tālēnos 17. uzkalniņā atsegtajā dubultkapā konstatētas apaļa vairoga
paliekas.29 Vairoga diametrs bijis 80 cm, tas izgatavots no skuju koka dēlīšiem. Pēc
platasmens bārdas cirvja ar trīsstūrveida izlaidumiem kāta cauruma sānos, bronzas
jostu sprādzēm un rotām šis dubultkaps datējams ar 11. gadsimtu.
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Salīdzinot Latvijā atrastos dzelzs umbonus ar A. Kirpičņikova izstrādāto
tipoloģisko skalu, jāsecina, ka 10.–13. gs. mūsu teritorijā pamatvilcienos lietoti tie
paši umbonu veidi, kas Senajā Krievzemē.30 Latvijas pussfēriskie vairogu umboni
atbilst I – senākajam tipam, kas visā Eiropā raksturīgs līdz 10. gs. beigām; pussfēriski
koniskie – III tipam.
3. Vairoga lietošana
Pussfēriskajiem umboniem parasti atbilst arī apaļa vairoga forma, kas vairāk
piemērota kājnieku vajadzībām.31
Koniskajiem, Latvijā atrastajiem vairogu umboniem (III un IV tips), kas Eiropā
izplatījušies pēc 1000. gada, atbilst mandeļveida vairoga forma. Mandeļveida vairogs
radies Rietumeiropā. Tas pārņemts daudzās zemēs līdz ar kavalērijas izplatīšanos, kam
viduslaiku karaspēkā bija izšķiroša nozīme. Šādi vairogi labi aizsedza bruņinieku no
pleciem līdz pat ceļgaliem.32 Mandeļveida vairogi dominē arī pazīstamajā Bajē paklājā.
Latvijā apaļā vairoga ilgāku saglabāšanos varēja sekmēt kājnieku karaspēka cīņu
iesakņojušās tradīcijas, kas atspoguļojas vēl 13. gs. Atskaņu hronikas liecībā, ka vietējām
tautām bijusi paraža izšķirošo cīņu izcīnīt kā kājniekam, karavīram nokāpjot no zirga.
Netieši par apaļā vairoga lietošanu 11.–12. gs. liecina tā konstatējums Krimuldā.
Apaļie, plakanie vai viegli uzliektie vairogi, kādus tos redzam 9. gs. vidū
noglabātajā depozītā Tīras purvā, izgatavoti no 0,6 cm bieziem egles dēlīšiem, kas
no abām pusēm apvilkti ar ādu, starpā liekot presētu zāli, centrā nodrošināti ar
māzerpuna umbonu, kas piestiprināts ar kniedēm, aizmugurē sastiprināti ar karkasu
veidojošu nūju, kam reizē ir roktura funkcija. Tādi vairogi bija viegli un ērti (diametrs
no 68 līdz 90 cm)33 un pilnībā atbilda Baltijas tautu cīņas taktikai. Šādam vairogam
nav viduslaiku smagā vairoga pasīvā loma cirtiena uztveršanai. Cīņas laikā vairogu
parasti turēja nedaudz izstieptā kreisajā rokā, cenšoties pretinieka dūrienu, cirtienu vai
metienu novirzīt ar veiklu pretgrūdienu.34 Ka līdzīgi vairogi lietoti vēl 10. gs., apstiprina
analoģisku vairogu atradumi Norvēģijā, Gokstādē, kur tos datē ap 900. gadu.35 Zināmas
priekšrocības, novirzot pretinieka ieroci, bija, rīkojoties ar vairogu, kura virsma ir
izliekta (Tīras purva otrs vairogs).
Interesanti, ka 12. un 13. gs. iecienīti bijuši apaļie pussfēriskie jostu apkalumi,
kas pēc formas atgādina apaļos vairogus. Retāk sastop mandeļveida apkalumus vai
mandeļveida, ar taisni nogrieztu augšpusi (tā sauktie vairogveida apkalumi).36
Šķiet, ka arī uz Latvijas vairogiem var attiecināt A. Kirpičņikova pieņēmumu, ka
lielākai daļai 11.–13. gs. vairogu metāla umbonu nav bijis; mandeļveida vairogi 12. gs.
beigās zaudējuši umbonus un arvien vairāk izmantoti heraldiskiem mērķiem.37 Tam
par labu it kā runā minētais 12. gs. Aizkraukles lēzenais umbons kā iespējamā pārejas
forma uz gludo vairogu. Tomēr Aizkraukles atradums nav pietiekami labi saglabājies,
lai to uzskatītu par drošu.
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Šķiet, ka mandeļveida vairogu bez umbona iespējams rekonstruēt arī pēc sēļu
kapulaukā Sēlpils Lejasdopelēs 3. uzkalniņā pie 3. kapa atrastā vairoga (79. att.), kura
abas puses bija krāsotas baltas, ar vēlā dzelzs laikmeta baltu tautām svešu, sarežģītu
līniju rotājumu melnā un sarkanā krāsā.38 Sliktāk saglabājies iespējamu vairogu
krāsojums Lejasdopelēs konstatēts vēl trijos gadījumos.39

79. att. Koka vairoga iespējamais krāsojums ar sarkanu un melnu krāsu
uz balta pamata. Sēlpils Lejasdopeles, III uzkalniņš, 3. kaps

Krāsota koka paliekas no vairoga konstatētas arī lībiešu kapulaukos – Doles
Vampeniešos I, Salaspils Laukskolā un Lipšos. Dažos gadījumos varbūt bijis krāsots arī
šķirsts. Diezgan tuvas paralēles Lejasdopeļu 3. uzkalniņa 3. kapa vairoga ornamentikai
redzam Volgas bolgāru darinājumos, taču līdzīgi vairogi tur nav atrasti. Minētie
atradumi, kā šķiet, Daugavas krastos nav nejauši, un nav droša pamata izskaidrot tos
tikai ar kara laupījumu.
Indriķa hronikā atzīmēts, ka katram kuršu karavīram bijušas aizsargierīces,
ko var saukt par vairogiem (80. att.). Tās darinātas no diviem dēļiem baltā krāsā un
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80. att. Kuršu karavīrs 9. gs. V. Urtāna rekonstrukcija pēc Tīras purva depozīta
materiāliem (Normunda Jēruma zīmējums pēc Urtāns 1977b, 126)

balstītas uz nūjas.40 J. Krīpēna tulkojumā (1936. g.) lietots vārds “aizsargs” (“..un nesa
ikviens koka aizsargu sev priekšā”).41 Aiz šiem vairogiem kurši slēpušies no rīdzinieku
bultām. Jāpiekrīt hipotēzei, ka tie pieskaitāmi smagākam vairogu tipam,42 ko par
aizsegu varēja izmantot kājnieki. Rietumeiropā šo ierīci sauca par pavēzi (no itāļu val.
palvese); tās funkciju izsaka vācu nosaukums Sturmvand (uzbrukuma siena). Kājnieku
pavēze darināta noapaļota taisnstūra veidā, līdz 130 cm augsta. Tā bija populāra stopa
šāvējiem, kuriem bija sevišķi nepieciešams drošs aizsegs stopa uzvilkšanai.43 Pavēzes
ziedu laiki ir vēlāk – 14. gs., taču to sāka lietot jau 12.–13. gadsimtā. Pleskavā 12. gs.
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slānī atrasta kaula plāksnīte (maka apkalums), kurā attēlots kentaurs ar vairogu (ko
dala garenrieva), it kā rāda pavēzes evolūciju.44 Arī kentaura labajā rokā redzamā vāle
sasaucas ar kuršu vairoga balstīšanai lietoto vāli vai spieķi (clava).45 Jādomā, ka kurši,
kas ar saviem sirojumiem jau 11. gs. iedvesuši bailes pat Dānijā un Zviedrijā,46 bija pa
daļai apguvuši arī savam laikam progresīvo militāro tehniku un cīņas paņēmienus.
Vairogs bija nepieciešams arī tajā gadījumā, kad karavīrs bija bruņās tērpts.
Vairogs deva iespēju aktīvi aizsargāties, jau pašā sākumā atvairot pretinieka mēģinājumu
karavīru ievainot vai sabojāt bruņas. Vidējā dzelzs laikmeta asās umbonu smailes
nepieciešamības gadījumā bija piemērotas dot pretiniekam ar vairogu dūrienu vai
belzienu, turpretim 12.–13. gs. vairogiem šī funkcija jāuzskata par maznozīmīgu.
Pussfēriski koniska umbona forma izraudzīta, lai ar vairoga palīdzību pretinieka
šķēpa dūrienu vai zobena cirtienu novirzītu un tas pa umbona virsmu slīdētu, un
tā mazinātos caursišanas spēja. Tādēļ umbona forma ir tuva pussfēriski koniskas
bruņucepures formai.
Liela nozīme vairogam bija metamo šķēpu un izšauto bultu atvairīšanā. Tā,
piemēram, 1211. gadā cīņā ar igauņiem pie Turaidas “kristīgie uzķēra šķēpus ar saviem
vairogiem”47.
Arī vāciešiem kopā ar Rīgas lībiešiem kuģos 1206. gada jūnijā uzbrūkot Salas pilij
(Mārtiņsalai), no krasta lībiešu mestos “krasta akmeņus un ienaidnieka šķēpus, kuri
bargi lidoja pār viņiem,” uzbrucēji “uzķēra”, domājams, ar vairogiem.48
Spriežot pēc 13. gs. hronikām un senajiem attēliem, vairoga lietojums bija ļoti
dažāds. Vairogs ne vienmēr jātur rokā vai uz elkoņa – to var atbalstīt un novietot
starp sevi un pretinieku, uzkārt kā aizsegu pie kuģa borta vai nocietinājuma apmales,
var likt pat zem kājām. Tā, piemēram, Livonijas bīskapa, mestra, lībiešu, latgaļu un
igauņu apvienotajam karaspēkam 1227. gada 3. februārī aplencot Monas pili, kāds
vācietis, cīnīdamies pret sāmsaliešiem, sasniedza “pašu aizsargsienas augšu, kas
slējās pār pretinieku galvām, un, lai ar ienaidnieku šķēpiem netiktu ievainots no
apakšas, nolika vairogu sev zem kājām un, uz vairoga stāvot, viens pats ar ienaidnieku
kāvās”49.
Lai atbrīvotu rokas, vairogu ar tam piestiprināto siksnu vai auklu varēja atmest
uz muguras. Arī bēgot vairogu atvirzīja uz muguras – tagad jau kā aizsegu. Kritiskā
brīdī, lai atvieglotu bēgšanu un pievērstu pretinieka uzmanību vairogam kā trofejai, –
to pameta. Atgriezties bez vairoga nozīmēja pilnīgu sakāvi. Vācu un viņu mobilizēto
latgaļu un lībiešu uzvaras beigu skatu pār krievu karaspēku pie Ogenhūzenes (kuras
vietu daži vēsturnieki meklē pie Ogres upes, citi – starp Koknesi un Cēsīm, bet kaujas
norisi attiecina uz laiku pēc 1218. g.) Atskaņu hronika tēlo šādi:
Viss ceļš, kas nāk no Krievzemes,
Bij sētin nosēts vairogiem
Par lielu prieku kristīgiem.50
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Ievērojama vieta vairogam ierādīta arī militārajās ieražās un ceremonijās,
pirmām kārtām – brīdī, kad notiek tuvošanās pretiniekam. Tā, piemēram, 1220. gada
februārī pie Karetenas (Kareda) ciema sāmsalieši izvēršas un nāk pretim, “skaļā balsī
kliegdami un dauzīdami vairogus,” “lai cīnītos uz lauka ar vāciešiem”51. Arī 1224. gadā
(cīņās pret Tērbatas pilī aplenkto igauņu un krievu karaspēku) naktīs sarīkoto spēļu
laikā lībieši ar latgaļiem trokšņoja, “sizdami zobenus pret vairogiem un reizē kliegdami”52. 1211. gadā pēc veiksmīga sirojuma un bagātīga laupījuma latgaļi naktī
“atgriezās un sarīkoja kara spēli ar skaļu klaigāšanu un vairogu dauzīšanu” (cum
clamore magno et clypeorum percussione facientes).53
Vairogu dauzīšana ar zobeniem kļūst saprotama, ja ņemam vērā, ka tie parasti
bija ar ādu apvilkti, ka to virsma bieži vien bija viegli izliekta un, līdzīgi bungām,
deva zināmu noskaņu. Grezni izkrāsotie vairogi šim nolūkam nav piemēroti. Spēlei
uz vairogiem un kaujas saucieniem varēja būt ritma ieturēšanas, savu cīnītāju
uzmundrināšanas un pretinieka iebaidīšanas nozīme. Krāsotie un ornamentētie
vairogi palīdzēja atšķirt savus cīnītājus, cēla to īpašnieku prestižu; tiem bija arī psihiskā
uzbrukuma loma.54
Vairogs bija nepieciešams katram ierindas karavīram. Šķēpu varam uzskatīt par
karavīra uzbrukuma ieroču minimumu, bet aizsardzības apbruņojumā tāds ir vairogs.
Tādēļ arī sembju labieši, gatavojot uzbrukumu vācu rokās esošajai Klaipēdai (1253. g.),
piedraud ar nāvessodu, ka no karagājiena nedrīkst atrauties neviens: “[..] ikviens, kas
nest spēj vairogu,55 / lai nāk mums līdz uz Klaipēdu!” Uz lauka savāktie 40 000 vairogi
rādīšot, vai sembi spēj pret netaisnību aizsargāties.
Viduslaiku vairogu īpatnībās, rotājumā un simbolikā vajadzētu atspoguļoties
arī īpašuma zīmēm un dzimtu ģerboņu sākotnei. To nevar izsekot vairogu sliktās
saglabāšanās dēļ. Piedalīšanos karā hronists dažkārt apzīmē par kalpošanu ar vairogu.
Tā, piemēram, stāstot par cīņām Igaunijā (Viru) 1219. gadā, vācieši kopā ar lībiešiem
un latgaļiem steidzas un skrien “pie kalpošanas ar vairogiem un zobeniem”56.
Kapu inventāri, kuros atrasti vairogi, liecina, ka ar dzelzs umboniem darinātie
vairogi, tāpat krāsotie un ornamentētie bijuši galvenokārt bagātu, profesionālu
karavīru – karadraudžu locekļu īpašums. Vienkāršos – tikai no koka darinātos vairogus, jo tie līdzi doti tikai izņēmuma kārtā, grūti konstatēt.
Vairogu umbonu un apkalumu stāvoklis skeletkapos liecina, ka vairogs parasti
pārsedzis zārku kapa bedres kājgalī vai vidusdaļā (Salaspils Laukskolas 315. kaps,
Vampeniešu I 22. un 30. kaps). Dažreiz vairogs likts kapa bedres malā starp eventuālo
zārku un kapa bedres malu, novietojot vairoga plāksni vertikāli “uz sāna” (Sēlpils
Lejasdopeļu 3. uzkalniņa 3. kaps). Tieši šī apstākļa dēļ slikti saglabājušās vairoga
paliekas ir grūti konstatējamas. Krimuldas Tālēnu 17. uzkalniņa vairogs pārsedza
visu kapā līdzās guldītu vīriešu vidukli un augšstilbus.57 Var pieņemt, ka šeit seklā
bedrē apbedīti vienlaikus bojā gājuši karavīri, pārsedzot tos ar vairogu un uzberot
uzkalniņu.58
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B. Bruņucepures un bruņas
1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
Arheoloģisko dotumu par šo jautājumu nav daudz un tie ir visai fragmentāri
(6. tab.), pirmkārt, tā iemesla dēļ, ka latviešu un lībiešu ciltīm paraža kapā līdzdot
bruņas un bruņucepures nav bijusi vispāratzīta, otrkārt, hronoloģiski vēlās bruņu
ieviešanās dēļ. Tomēr ir daži izņēmumi.
6. tab. Bruņucepuru un riņķīšu bruņu atradumu izplatība Latvijā
Nr. p. k.

Atraduma vieta

Priekšmets

Skaits

1

Durbes Dīri

Bruņucepure

1

2

Kuldīga, bij. a/s “Vulkāns” teritorija

Bruņucepure

1

3

Kuldīga, bij. a/s “Vulkāns” teritorija

Bruņukrekla fragments

1

4

Piltenes Pasilciems

Bruņucepure

1

5

Piltenes Pasilciems

Bruņukrekls un pārējie tērpa
piederumi

2

6

Lībagu Sāraju kapulauks

Bruņucepure

1

7

Lībagu Sāraju kapulauks

Bruņukrekla fragments

1

8

Tērvetes pilskalns

Bruņukrekla fragments

1

9

Mežotnes pilskalns

Bruņukrekla fragments

1

10

Kokneses pilskalns

Bruņukrekla fragments

1

11

Kokneses kapulauks

Bruņukrekla fragments

2

12

Krustpils Daugavas Oglenieki

Bruņukrekla fragments

1

13

Viesienas Kučuri

Bruņukrekla fragments

1

14

Gaigalavas Jaunrozes

Bruņukrekla fragments

1

15

Ludza

Bruņukrekla fragments

1

Kopā:

17

Rietumlatvijā kuršu apdzīvotā teritorijā zināmi pieci bruņucepuru atradumi
senkapos: 1895. gadā bruņucepure atrasta V. Sizova izrakumos Piltenes Pasilciemā,59
1961. gadā P. Stepiņa izrakumos Durbes Dīros (81. att.: 2),60 1930. gadā bruņucepure
kā savrupatradums, kas pieder vienam apbedījumam, atrasta Kuldīgā, a/s “Vulkāns”
zemē.61 Divas bruņucepures konstatētas J. Asara 1990. gada izrakumos Lībagu Sārajos
(81. att.: 1). Turpretim Viduslatvijā un Austrumlatvijā nav zināms neviens drošs
bruņucepures atradums, kas būtu attiecināms uz 10.–13. gadsimtu.
Bruņukrekli slēgtos kapa kompleksos iegūti divos gadījumos. Piltenes Pasilciemā
kuršu 11.–14. gs. kapulaukā, kurā dominē ugunskapi, kā arī N. J. Brandenburga
izrakumos 1897. gadā konstatēts bruņukrekls, no kura šimbrīžam saglabājušies ir
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81. att. Bruņucepures: 1 – Lībagu Sāraju kapulaukā
atrastās bruņucepures rekonstrukcija (glabājas
Tērvetes vēstures muzejā); 2 – Durbes Dīru
bruņucepures vizuālā rekonstrukcija (Normunda
Jēruma zīmējums, pēc: Stepiņš 1967, 29, 15. att.)

40 lielāki un bez tiem vēl mazāki fragmenti.62 Diemžēl bruņukrekla atrašanas
apstākļi sīkāk nav zināmi,63 tādēļ tā hronoloģijas noteikšana ir apgrūtināta.
Austrumlatvijā vienīgais sistemātiskos izrakumos kapu inventārā konstatētais
bruņukrekls iegūts E. Šnores veiktajos pētījumos Krustpils Oglenieku kapulauka 5. kapā
(12. gs.).64 Publikācijā tas uzmanību, šķiet, nav izpelnījies tāpēc, ka ir stipri izrūsējis
un turklāt atrasts sievietes kapā.65
Kā savrupatradums neliels riņķīšu bruņu fragments atrasts Gaigalavas pagasta
Kuderu sādžā – Jaunrozēs66 (12. gs.). Riņķīšu bruņu fragments kopā ar 13.–14. gs.
senlietām savrupi atrasts Ludzas67 un Viesienas Kučuru68 kapulaukā. Riņķīšu bruņu
fragments atrasts arī Kuldīgā, kopā ar jau minētās bruņucepures fragmentiem.69
Nelieli bruņukreklu fragmenti atrasti Tērvetes un Kokneses pilskalna un
Mežotnes senpilsētas 13. gs. slāņos. Mežotnes pilskalnā konstatētas arī plāksnīšu
bruņas (atsevišķas plāksnītes), kas varētu attiekties uz 13. gs. beigām vai 14. gs. sākumu.
Indriķa hronikā bruņucepure minēta divas reizes, vienā gadījumā lībietim, otrā –
latgaļu vecākajam Rūsiņam.70 Abos gadījumos bruņucepures apzīmēšanai lietots latīņu
vārds galea71. Vecākajā Atskaņu hronikā bruņucepures (helm) minētas 22 reizes,72 to
skaitā pa reizei arī kuršiem (4820. rinda) un zemgaļiem (10651. rinda).
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Indriķa hronikā bruņas minētas astoņas reizes. Sešos gadījumos bruņu nozīmē
lietots vispārīgs vārds arma, ko parasti lieto aizsardzības apbruņojuma apzīmēšanai,
ietverot vairogu, bruņas, bruņucepuri un uzkabi.73 Četros gadījumos to lietotāji ir
vācieši, vienā – latgaļi.74 Vāciešu bruņas tieši nosauktas divos gadījumos.75 Abos
gadījumos tās dēvētas par lorica, kā parasti apzīmē bruņu vieglākos veidus – ādas
bruņas ar apkalumiem un bruņukreklus.76
Vecākajā Atskaņu hronikā bruņas minētas 22 reizes,77 no tām Baltijas tautām –
astoņas reizes (1227. g. kaujā pie Aizkraukles un 1287. g. Garozas kaujā). Hronikā
bruņas apzīmētas ar vārdu brunje.
Par latviešu vārda bruņas un senprūšu brunyos izcelšanos izteikti divējādi uzskati.
Daļa valodnieku, to skaitā K. Būga, to saista ar senslāvu, citi – ar ģermāņu valodām.78
Jaunākie pētījumi liecina, ka krievu un citās slāvu valodās vārds броня cēlies no
senaugšvācu brunja, vācu Brünne, kas savukārt atvasināmi no praģermāņu brunjon.79
Tas tomēr pilnībā vēl neizšķir, vai latviešu vārds patapināts no ģermāņiem tieši vai ar
slāvu starpniecību. Šajā jautājumā nepieciešami speciāli pētījumi.
Spriedumus par senās Latvijas iedzīvotāju bruņucepurēm un to rekonstrukcijas
sastopam jau 19. gs. 40.–50. gados un 20. gs. sākumā pēc Aizkraukles80 un Raunas
Strantes81 kapulaukos iegūtiem atradumiem, kur kapā vienkopus atrasts lielāks
daudzums resnu bronzas spirāļu. Tādēļ arī populāros apcerējumos tiek pausts uzskats,
ka seno latgaļu un lībiešu bruņucepure būtu darināta no tūka vai ādas, tās virsma segta
bronzas spirālēm, savērtām uz auklām un koncentriski sakārtotām. Tomēr minētie
“bruņucepuru” atradumi nav droši.82 Tie nav atrasti dokumentētos izrakumos, un
trūkst pierādījumu, ka būtu piederējuši vīriešu kapiem. Cepures iespējams konstruēt
no latgaļu sieviešu grīstes vainagu spirālēm, taču rekonstrukcijai nav pamatojuma.
Līdz 1935. gadam zināmos arheoloģiskos materiālus, tos salīdzinādams ar rakstu
liecībām, analizējis V. Lamsters rakstā “Par Baltijas cilšu un īsti kuršu bruņām un
bruņu cepurēm XII–XIII gs.”.83 Šo jautājumu viņš aplūkojis arī vēlākos darbos,84 pareizi
iztirzādams kopsakarā ar Austrumeiropas tautu karamākslas un taktikas attīstības
īpatnībām un vietējiem apstākļiem. Arheoloģiskie dati analizēti atbilstoši tālaika
zināšanu līmenim. Ļoti nozīmīgo Durbes Dīru bruņucepuri publicējis P. Stepiņš, dodot
arī tās rekonstrukciju (82. att.).85
Dažas interesantas detaļas par bruņām, to darināšanu un sakrālo nozīmi devis
A. Švābe savās folkloras studijās.86
Dati par bruņām un bruņucepurēm līdz 1970. gadam īsi aplūkoti darbā “Latvijas
PSR arheoloģija”.87 Bruņu attīstības galvenās tendences Baltijā 12.–15. gs. labi parādītas
Ē. Mugurēviča doktora disertācijā.88 Jaunas detaļas par Kurzemes bruņucepurēm sniedz
J. Asara 1990. gada izrakumi Lībagu Sāraju kapulaukā. Cepures restaurācijā Latvijas
Vēstures muzejā izmantoja jaunākos konservācijas un restaurācijas paņēmienus.
Latvijā bruņucepuru un bruņu atradumu ir pārāk maz, vairākumā gadījumu
tie ir fragmentāri, tādēļ to izvērtēšanā svarīga nozīme ir atradumiem kaimiņzemēs.
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82. att. Durbes Dīru bruņucepures rekonstrukcija
(pēc: Stepiņš 1967, 29, 15. att.)

Vairākas bruņucepures, kas atrastas Lietuvā, aplūkojusi K. Gabrjunaite89 un R. VolkaiteKulikauskiene.90 Krievzemes bruņu bagātas kolekcijas un to vietu Eiropas aizsardzības
apbruņojuma attīstībā parādījis A. Kirpičņikovs.91 Kijevas Krievzemes ietekmi uz
bruņucepuru izplatīšanos Baltijā skāris ukraiņu arheologs V. Zocenko darbā par Kijevas
ieroču eksportu Baltijas dienvidaustrumu daļā.92
2. Bruņucepuru un bruņu tipi,
izplatība un hronoloģija
Kuršu ugunskapos Durbes Dīros, 3. ugunskapa vietā, savrupi situētā kapā
guldītajam (vēl bez citiem ieročiem līdzi dots damascēta tērauda uzmavas šķēps,
divasmeņu zobens, āvas cirvis, piesis un bronzas svariņi) atrasta bruņucepure, kam
kuršu bruņucepures konstrukcijas izpratnē ir vissvarīgākā loma. Bruņucepure ir
koniska, ar nelielu sānu izliekumu, augstums – 21 cm, apkārtmērs – 63 centimetri. Tā
izgatavota no 1 mm bieza riņķveida skārda gabala, tā malās izcērtot četrus trīsstūrveida
izgriezumus. Piecus centimetrus platās skārda loksnes gali noliekti uz leju un veido
konusveida cepuri. Izgriezumi aizpildīti ar trīsstūrveida vairodziņiem, tos piekniedējot
cepures karkasam un pie 4 cm platās apmales stīpas. Cepures apmale izgatavota no
diviem gabaliem. Bruņucepures priekšējā daļā stīpa paplatināta līdz 7,6 cm, izveidojot
3,6 cm platu cepures nagu, kas aizsargā pieri un arī degunu. Apmales stīpas sānos ir
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apaļi caurumiņi (diametrs 0,5 cm), kuros, domājams, bija ievērta siksna bruņucepures
nostiprināšanai. Stīpas mala apmēram 2 mm platumā atliekta uz āru. Bruņucepure
gar trīsstūrveida plākšņu malām rotāta ar plānām, 0,5 cm platām bronzas skārda
sloksnītēm ar izspiestu punktiņu rindu.93
Pasilciemā atrastā bruņucepure ir samērā labi saglabājusies.94 V. Sizovs raksta, ka
tā darināta no četriem nedaudz izliektiem dzelzs skārda trīsstūriem, kuru malas nosedz
četras platas stīpas. Stīpota, ar kniedēm sastiprināta ir arī bruņucepures apakšējā mala.
Pēc apraksta spriežot, cepurei bija arī deguna aizsargs, no kura saglabājusies tikai daļa.
Kuldīgas nomalē, Ventas kreisajā krastā, bijušās a/s “Vulkāns” teritorijā no kuršu
ugunskapos atrastās bruņucepures saglabājusies tikai daļa. V. Lamsters raksta: “Cik
no paliekām vērojams, tad cepure ir bijusi pazemas bļodas veidā, ar nelielu smaili. Šī
cepure pieskaitāma t.s. kaldinātām, resp., viengabalainām, bruņu cepurēm..”95 Nesen
veiktā Kuldīgas bruņucepures konservācija minētos pieņēmumus neapstiprināja.
Tagad nepārprotami ir skaidrs, ka, līdzīgi kā Durbes Dīru un Piltenes Pasilciema
bruņucepuri, to veidojušas 0,9–1,2 mm biezas trīsstūrveida dzelzs plāksnes, kuru
augšējais, smailei pieguļošais leņķis ir apmēram 90 grādu, apakšējās malas garums –
apmēram 25 cm, trīsstūra augstums – ap 12,5 centimetriem. Arī šai cepurei apakšmala
stīpota, bet, spriežot pēc stīpas nevienādā platuma, kas sasniedz 6,5 cm, tai, līdzīgi kā
Dīru bruņucepures priekšpusē, bija apmales paplašinājums, kas atbilst cepures nagam.
Apmalē bija aptuveni 1 × 2 cm liels caurums, kas, iespējams, izmantots bruņucepures
fiksācijai ar siksniņu zem zoda.
Cepures apakšmalā saskatāmi vismaz pieci caurumi, kuru diametrs ir 3 milimetri.
Tā kā tajā pašā ugunskapā atrasti divi lielāki (8,0 un 12,3 cm) riņķīšu bruņu fragmenti,
var pieļaut, ka bruņucepurei bija kakla aizsargs. Bruņu riņķīši gatavoti no noplacinātas
stieples. Riņķīšu diametrs ir 10 un 11 milimetru.
Kuldīgas bruņucepuri datēt ir iespējams, izmantojot kopā ar to atrastās senlietas – pirmām kārtām ieročus. Atrastais divasmeņu zobens (tā samērā masīvā roktura
daļa viscaur gatavota no dzelzs) ir ar trīsdaļīgu pogu un apakššķērsi, kura gali viegli
nolaisti uz leju. Tas pieder A. Kirpičņikova II zobenu tipam, kādi Krievzemē pārstāvēti
no 11. gs. līdz 13. gs. pirmajai pusei.96 Kuldīgas zobena datējumu palīdz precizēt
ieraksts, kas saskaņā ar latīņu paleogrāfijas speciālista D. Drboglava pētījumiem
piešķirams tā sauktajiem Etcelina ieroču darbnīcas darinājumiem97 un datējams ar laiku
ap 1200. gadu.98 Uzmavas un iedzītņa šķēpu gali pārstāv 13. gs. sastopamās formas, arī
ovālā šķiļamdzelzs ar “nošķeltiem” galiem ir no 13. gadsimta.
Pēc konstrukcijas visas trīs Kursā atrastās bruņucepures ir līdzīgas. Spriežot
pēc apraksta, Pasilciema bruņucepures krustveida karkass nav darināts no vienas, bet
vairākām plāksnēm, turpretim bruņucepures zīmējums liek domāt, ka bruņucepures
lūzuma dēļ tā izskatās vairākdaļu. Arī V. Sizova atzīmēto deguna aizsargu viņa
publicētajā attēlā neredzam. Tādēļ Dīru, Pasilciema un Kuldīgas bruņucepures var
nosacīti attiecināt uz vienu tipu. Šī tipa bruņucepures bija izplatītas Dienvidkurzemē
un Viduskurzemē.

6. nodaļa. VAIROGI, BRUŅUCEPURES UN BRUŅAS LATVIJĀ 10.–13. GADSIMTĀ

173

Šādas bruņucepures latviešu valodā varētu dēvēt par stīpotām bruņucepurēm
(vācu val. Spangenhelm). Līdzīgas bruņucepures pazīstamas visā Eiropā līdz 11. gs.
beigām, bet rietumslāvu zemēs sastopamas vēl 14. gadsimtā. Šo bruņucepuru dzimtene
meklējama austrumos, un jau tautu staigāšanas laikā tās ieviesušās Rietumeiropā un
Ziemeļeiropā.99
Salīdzinot Latvijā atrastās bruņucepures ar A. Kirpičņikova izstrādāto Krievzemes
bruņucepuru tipoloģiskās attīstības rindu, jākonstatē, ka tās pilnībā neatbilst nevienam
no viņa izdalītajiem tipiem. Varam atzīmēt, ka Latvijā atrastās bruņucepures pēc
koniskās formas parāda zināmu līdzību ar I tipu, taču atšķiras konstruktīvi (Gņezdovas
bruņucepure ir divdaļīga, tai trūkst naga), tās atšķiras arī hronoloģiski – I tipa
bruņucepures datējamas ar 10. gs.,100 Dīru bruņucepure – ar 13. gs., iespējams,
1260. gadu.101 Pasilciema bruņucepure datēta ar 12. gs. vai 13. gs. sākumu,102 Kuldīgas – ar 13. gadsimtu.
Krievzemē koniskās bruņucepures pēc 11. gs. netika lietotas, bet Rietumeiropā
un Lietuvā tās pastāv līdz pat 14. gadsimtam. Dīru un Pasilciema bruņucepures detaļās
nelīdzinās arī Skandināvijā atrastajām, lai gan nevaram noliegt konstrukcijas elementu
kopību.103 Analoģijas neredzam arī Rietumeiropā. Vienīgi rietumslāvu teritorijā –
Pomerānijas valdnieku Kazimira I un Boguslava I zīmogu nospiedumos, kas attiecas
uz 1170. gadu, – attēlotas līdzīgas bruņucepures, tikai tām trūkst naga, bet ir deguna
aizsargs.104
Turpretim kakla bruņu piestiprināšana pie bruņucepurēm 13. gs. nebija modē – parasti kakla bruņas apsedza arī galvu un bruņucepuri uzmauca tām pāri. Tajā
pašā laikā Austrumeiropā kakla bruņas lielākoties tika piestiprinātas pie bruņucepures.
Ja šāds aizsargs Kuldīgas bruņucepurei bijis, tad tā ir tuvāk senkrievu darinājumiem.
Tādēļ Dīru, Pasilciema105 un Kuldīgas bruņucepures jāatzīst par kuršu amatnieku
darinātām.
Arī bruņutērps Latvijā 12.–13. gs. sastopams ne tikai svešzemju karotāju, bet
reizēm arī pamatiedzīvotāju apbruņojumā.
Riņķīšu jeb cilpu bruņu fragmentu lielais skaits (40 lielāki gabali) mudina
domāt, ka Pasilciema kapā līdzdots bruņukrekls vai pat pilnīgs tērps, ieskaitot varbūt
arī bruņuzeķes, jo bruņu riņķīšu “auduma” kopējais garums lēšams apmēram 180–
200 centimetru. Lielākā fragmenta izmēri – 17 × 13 cm, biezums – 1,9–2,2 centimetri. Pagaidām bruņas nav konservētas un bruņukrekla garumu grūti noteikt.
Pasilciema bruņukrekla riņķīšu diametrs svārstās no 10 līdz 11 mm (vidēji
10,5 mm), stieples diametrs, no kuras tie izgatavoti, – no 2,2 līdz 2,7 mm (vidēji 2,5 mm).
No tik resnas stieples darināti bruņu riņķīši Krievzemē ir samērā reti, tomēr starp
11.–13. gs. bruņukrekliem sastopams, piemēram, Kijevas apkārtnē atrastais, ar 13. gs.
datētais bruņukrekls.106
Krustpils Daugavas Ogleniekos atrastā bruņukrekla riņķīšu diametrs ir 9 mm,
stieples diametrs, no kuras riņķīši darināti, – 1,5 milimetri.
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Gaigalavas Jaunrozēs atrastā bruņukrekla nelielā fragmenta riņķīšu diametrs ir
10 mm, stieples – 1,5 milimetri. Abi šie atradumi ir agrāki par Pasilciema bruņukreklu
un pieskaitāmi 12. gadsimtam. Analoģiskus bruņukreklus sastopam Novgorodā 11.–
13. gs. slāņos (riņķīšu diametrs no 8 līdz 11 mm, stieple griezumā apaļa, diametrs 1–2 mm).107
Bruņukrekls bieži vien tika izrotāts ar vara vai bronzas riņķīšiem, sevišķi tā
apmales.108 Šādu rotājumu redzam arī vēlākām bruņām, piemēram, Z. Apalas izrakumos
Cēsu pils grāvī atrastajam unikālajam galvas un kakla aizsargam. Arī Ludzas kapulaukā
atrastā riņķīšu bruņu fragmentā (kas, domājams, pieder bruņukreklam) ir vairāki
bronzas riņķīši, kam bija šāda rotājuma nozīme. Pārējās turpat atrastās senlietas – josta,
cirvis – liek domāt, ka šis bruņukrekls varētu attiekties uz 13. vai 14. gadsimtu. Šķēps
ar astoņskaldņu uzmavu (kāds šeit atrasts) Latvijā izplatās, sākot ar 14. gs., tāpēc šīs
bruņas varētu attiecināt uz šo laiku.
Latvijas pilskalnos un senpilsētās atrasto riņķīšu bruņu fragmentu precīzākai
datēšanai materiālu trūkst, un tie tiek attiecināti uz 13. gadsimtu.
Tādējādi, ja nemin sīkos, ar skandināvu kolonistu bruņucepurēm saistītos
atradumus,109 bruņucepures un bruņas Latvijā kļūst pazīstamas 12. un 13. gadsimtā.
Kurši 12. un 13. gs. ir apguvuši bruņucepuru izgatavošanu.
Tā kā riņķīšu bruņu atradumi vairāk pārstāvēti Austrumlatvijā un starp tiem
(Oglenieki) ir arī uz 12. gs. attiecināmi atradumi, tad šķiet, ka šis bruņu veids šeit
ieviesies no Krievzemes, kuras karadraudzēs bruņukrekli bija parasti. Vai bruņukrekli
ražoti uz vietas vai ievesti, pašreiz nav nosakāms. 13. gs. līdzīgus bruņukreklus lietoja
arī vācu bruņinieki.
A. Švābe uzskatīja, ka tautasdziesmās minētās “sīkās”, “smalkās” bruņas un “stīgu
kalēji” būtu saistāmi ar bruņukreklu lietošanu un izgatavošanu Latvijā jau pirms vācu
iebrukuma.110 Par bruņukreklu lietošanu pirms 13. gs., pēc A. Švābes,111 T. Zeida112 un
vairāku citu autoru ieskata, secināms arī no tautasdziesmām, kur minēti “brūni svārki”,
kuru nosaukums būtu radies no bruņu svārku nosaukuma, tā pirmatnējai nozīmei
laika gaitā kļūstot nesaprotamai.
Pēc A. Švābes atzinuma, latviešu tautasdziesmās minētais “kara krekls” saistāms
ar bruņukrekla pirmveidu – tā sauktajām virvju bruņām,113 kurām ir zināmas
etnogrāfiskas paralēles ar Austrumsibīrijas tautām (giļaki). Latvijas arheoloģiskā
materiālā to nevaram pierādīt. Taču tas, ka pakulas spēj aizsargāt pret ievainojumu,
bija vispārzināms. Ne velti arī latviešu buramos vārdos sastopamas formulas, kas aicina
pret ievainojumiem tīties pakulās.114 Arī Rietumeiropa ir pārdzīvojusi līdzīgu bruņu
attīstības pakāpi – sākotnēji bruņas izgatavoja no ādas, ko vēlāk apšuva ar metāla
plāksnītēm.115
Sākot ar 12. gs. beigām un 13. gs., Krievzemē apgrozībā ieviesās plāksnīšu
bruņas.116 Latvijā tās parādījās 13. gs. beigās vai 14. gadsimtā.117 Šīs bruņas sastāv no
plāksnītēm, kuru izmēri ir dažādi – 3 × 8; 6 × 7; 7 × 12; 8 × 12 centimetri. Plāksnītes
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savā starpā bija sastiprinātas ar ādas siksnu sloksnītēm vai arī ar kniedēm. Šādas
bruņas atrastas Mārtiņsalas, Vecdoles, Altenes, Sēlpils un Mežotnes pilī. Neapšaubāmi,
ka tās bija vācu bruņinieku apbruņojumā. Vai tās izmantoja arī vietējie feodāļi un
viņu karadraudzes, norādījumu trūkst. Laiks, kad tās plašāk ieviesās, sakrīt ar vietējo
tautību brīvības cīņu noslēgumu. Lībagu Sāraju kapulaukā, kur apbedīšana turpinājās
apmēram līdz 13. gs. vidum, 20. kapā atrastas 60 šādu bruņu plāksnītes. Šajā kapā
trūkst priekšmetu, pēc kuriem varētu bruņas precīzāk datēt. Zīmīgi, ka Tērvetes
pilskalnā, kas pastāv līdz 1286. gadam, tās nav konstatētas, bet Mežotnes pilskalnā,
kas pastāvēja vēl 14. gs. sākumā, tās sastopam. Pilnīgi šā laika bruņutērpa komplekti
atrasti Gotlandes salā, Visbijā, Korsbetningenas laukā vairākos brāļu kapos 1361. gadā
aprakto bruņinieku apbedījumos.118
3. Bruņucepures un bruņu lietošana
Apgalvojums, ka Baltijas tautas līdz vācu iebrukumam 13. gs. nebūtu lietojušas
bruņas, jāuzskata par pārspīlējumu. Tiesa, Indriķa hronikā, runājot par lībiešiem
un igauņiem, teikts, ka tie esot neapbruņoti – inermes,119 taču jāievēro kopsakars,
kādā tas sacīts.120 Turpat attiecībā uz igauņiem norādīts, ka “viņi nebija paraduši
lietot bruņas tādā daudzumā (in tantum quantum) kā citas tautas”. Hronistam tādu
iespaidu, šķiet, varēja radīt zemessardzes lielais īpatsvars karaspēkā. Rietumeiropā
karaspēks komplektējās galvenokārt no izlasītiem pulkiem – smagi apbruņotiem,
pilnā bruņutērpā tērptiem jātniekiem – vasaļiem un viegli apbruņotie kājnieki
tur bija tikai palīgnodaļas, bet Baltijā un citur Austrumeiropā karaspēku veidoja
galvenokārt zemessargi, kuru apbruņojums pa lielākai daļai bija viegls. Šeit blakus
viegli apbruņotiem pulkiem pastāvēja labi bruņotas karaspēka nodaļas – vietējo kungu,
vecāko, valdnieku karadraudzes, kuru apbruņojumā bija arī bruņas. Kunga vīri jeb
kara draugi (amicis) vietējiem feodāļiem bija ne vien karabiedri, bet arī padomnieki
un palīgi pārvaldē.
Bruņas bija dārgs apbruņojums, tās varēja iegādāties tikai turīgi ļaudis. Bruņu
vērtību noteica to sarežģītā izgatavošana un šī procesa darbietilpība. Tā, piemēram, Krievzemē atrastie bruņukrekli sastāv no 35 000 līdz 50 000 riņķīšiem. Gotlandē atrastajās plāksnīšu bruņās (Korsbetningena) katrā komplektā iemontēts
līdz 628 plāksnītēm.121 Zīmīgi, ka bruņucepure tiek minēta latgaļu vecākajam jeb
kungam (senior) Rūsiņam 1212. gadā Turaidā, aizstāvot Dabreļa pili.122 Arī Rūsiņam
bija sava karadraudze.
Bruņas ikdienā parasti nelietoja, bet karagājiena laikā veda vai nu ratos,
kamanās, vai arī piekārtas pie segliem. Tās uzģērba, gatavojoties kaujai vai draudot
pēkšņam uzbrukumam. 1218. gadā Lēdurgā priesteris Gotfrīds, gatavojoties cīņai
ar iebrukušajiem sakaliešiem, “apjozās ar saviem kara ieročiem un uzģērba savas
bruņas..”123. Arī latgaļi 1208. gadā pie Beverīnas pils, “uzģērbuši savus ieročus, kādi
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viņiem bija,”124 dodas karagājienā uz Sakalu. Tā kā šinī gājienā minēts gan latgaļu
vecākais Varidots, gan Rūsiņš – “visvaronīgākais no latgaļiem”, bet Rūsiņa apbruņojumā
bruņucepure patiešām ir bijusi (kā to redzējām dažus gadus vēlāk no 1212. g. notikumu
apraksta), nav šaubu, ka latgaļu karavīri lietoja arī bruņas. No hronista piebildes
jāsecina, ka latgaļu aizsardzības apbruņojums salīdzinājumā ar vāciešiem nav bijis tik
pilnīgs.
Vecākajā Atskaņu hronikā (4832. rinda) atzīmēts, ka 1259. gadā, gatavojoties
kaujai ar žemaišiem pie Skodas, Kuldīgas komturs Hārens pavēlējis kuršiem nekavējoties
sasiet savas bruņucepures.125 Tādējādi rakstītie avoti apstiprina, ka 13. gs. bruņucepures
kuršu karaspēkā ir parasts apbruņojums. Kā redzējām iepriekš, Dīru un Kuldīgas
bruņucepurēm konstatēti arī to fiksēšanai nepieciešamie caurumiņi, kur ievērt ādas
sloksnīti vai auklu. Nav zināms, kāda bija bruņucepures iekšējā izolācija.
Lai ziemā pasargātos no sala, bet vasarā no bruņu sakaršanas saulē, uz
bruņukrekla tika uzvilkts kāds apģērba gabals. Normālā temperatūrā dažreiz cīnījās
tikai bruņās. Spriežot pēc Atskaņu hronikas, bruņu spožums pretiniekos viesa bijību.
Bruņucepures un bruņas pieskaita pie vērtīgākajiem kara laupījumiem. Vietējām
tautībām nav bijis nekādu aizspriedumu par to tūlītēju izmantošanu. 1198. gada
24. jūlijā kaujā ar vācu karaspēku pie Rīgas kalna kāds lībietis tūlīt licis galvā
bruņucepuri, ko atņēmis paša nogalinātam teitoņu bruņiniekam.126 1208. gadā
Kokneses mazķēniņa kalpi un vīri 20 vācu bruņinieku brāļiem, kuri lauž akmeņus
pils grāvī, nolaupa zobenus un bruņas, bet pašus nogalina. Tūlīt pēc tam Vetseke kā
dāvanu Polockas Valdemāram sūta vāciešu labākos zirgus, balistas un bruņas, lūdzot
steidzami ieņemt Rīgu.127 Savukārt vācieši kaujā pie Aizkraukles 1228. gadā zemgaļiem
atņemtā laupījuma uzskaitījumā min arī bruņas un zirgus.
Šī epizode svarīga tāpēc, ka runa ir par rakstos pēdējo minēto Viestarda kauju un
vienīgo vietu hronikā, kur viņu sauc par ķēniņu (konic Vesters). Viestarda uzbrukums
bija atbilde par iepriekšējā – 1227. gadā notikušo ordeņmestra Folkvīna iebrukumu
Tērvetē. Kad zemgaļu karaspēks ar laupījumu no izsirotā, ordeņbrāļiem pakļautā
Aizkraukles novada bija jau ceļā uz Zemgali, Aizkraukles pils komturs Markvards saziņā
ar lībiešiem un latgaļiem slepeni zemgaļiem sekoja un pārsteidza viņus nakts nometnē
pie ugunskuriem rīta agrumā. Viestarda vadībā zemgaļu karaspēks cīnās, bet 500 viņa
vīru krīt. Viestardam izdodas izglābties, atvairīt zirgā uz viņu auļojošā Markvarda
uzbrukumu, tverot no ugunskura liesmojošu pagali, kuru viņš triec bruņinieka sejā, pēc
tam paspēdams paglābties pilī. Hronikā teikts, ka vācieši ieguvuši “Daudz bruņu un vēl
dažu zirgu, / Kas vairāk marku vērts ir tirgū” (J. Saivas atdzejojums).128 Šinī gadījumā
kristīgo karaspēks bruņas dabūja no kritušajiem zemgaļu karavīriem. Tas liecina,
ka jau aptuveni astoņus gadus pirms Saules kaujas Viestarda pulku apbruņojumā
bija pietiekami daudz bruņu. Jau vairākus gadu desmitus iepriekš, kā liecina Indriķa
hronika, šis kareivīgais vadonis un tālredzīgais politiķis saprata, ka jāapgūst Vāczemes
karamāksla, ieroči un aizsardzības apbruņojums.
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Kuršu bruņucepuru koniskā forma bija piemērota tā, lai novirzītu zobena cirtienu,
bet nags piesedza seju. Pret kakla aizsargu atsitās bultas un pa bruņucepuri slīdošais
zobens. Perpendikulāri bruņucepures centram vērsts cirtiens, protams, neglāba pat
vispilnīgākās bruņucepures īpašnieku, īpaši, ja cirta ar damascētā tērauda zobenu. Arī
bruņukrekls un plāksnīšu bruņas nevarēja aizsargāt karotāju pilnīgi, sevišķi pretinieka
pārspēka un panikas gadījumā. Tā jau minētajā kaujā pie Ogenhūzenes starp Koknesi un
Cēsīm pēc 1218. gada, kad vācieši un viņu sabiedrotie piespieda krievus bēgt. “Leti un
līvi / kāvās tur sīvi. / Tur bruņas tika caurdurtas / un bruņucepures salauztas / no vācu
vīru zobeniem.”129 Tomēr jāņem vērā pārspīlētā un standartizētā rīmju retorika. Šajā
ziņā daudz objektīvāki ir sīvāko kauju attēlojumi, kur vācu karaspēks ir zaudētājs. Tā,
piemēram, pie Garozes 1287. gada martā, kad zemgaļiem izdevās iznīcināt ordeņa
karaspēka pamatu – 30 ordeņbrāļus, četrus saņemt gūstā un starp kritušajiem bija gan
mestrs Villekīns, gan zemgaļu karavadonis. “Tur abām pusēm karsti bija, / tur bruņukrekliem cauri lija / sviedri sarkani. / Tur šķinda zobeni, / tur bruņucepures šķaidīja /
un vīrus nāvē raidīja.”130
Divām atrastajām bruņucepurēm (Dīros un Pasilciemā) ir uguns patinas pēdas
un kā šķiet, arī tīša bojājuma pēdas – tās saplacinātas. Kuldīgas bruņucepurei uguns
patinas pazīmes neredzam, taču tā bija salauzta. Ir pamats domāt, ka uz bruņucepurēm
kurši attiecināja to pašu principu kā uz pārējiem ieročiem – viņā saulē nelaiķim derīgas
tikai mirušas, t.i., bojātas un sadedzinātas lietas. Arī jaunākos – J. Asara izrakumos
kuršu kapulaukā Lībagu Sārajos 36. kapā atrastā bruņucepure ir bijusi ugunī un
saplacināta, taču saglabājusies labāk.131 Savrupi Sārajos atrasta arī otra fragmentāra
bruņucepure. 36. kapa bruņucepure atšķiras ar skaldņotu smaili jeb čukuru, līdzīgu
prūšu zemēs atrastajām bruņucepurēm. Prūsijas bruņucepurēm ir izteikts deguna
aizsargs, kāds it kā bijis arī Pasilciemā bruņucepurei. Pasilciemā, Dīru un Sāraju
bruņucepuru galvenās pazīmes ir līdzīgas. Dīru bruņucepurei ļoti tuva analoģija
ir ar Lietuvā Pavirvītes–Gūdu kapulauka 65. ugunskapā atrasto. Izrakumu vadītāja
I. Vaškevičūte to apzīmējusi par kuršu bruņucepures atradumu zemgaļu kapulaukā.132 Sāraju bruņucepuri šī darba autoram neklājas sīkāk aplūkot, bet laimīgajam
atradējam J. Asarim novēlēt pēc bruņucepures restaurācijas tās aprakstu un analīzi
publicēt atsevišķā pētījumā.
Ar bruņutērpu saistās īpašas paražas. Pasilciemā atrastie fragmenti liecina, ka
mirušā sadedzināšanas laikā tas nav bijis uzģērbts, jo tam nav uguns patinas un tas
bijis salocīts. Domājams, ka bruņutērps nolikts ugunskapa bedrē vai līdzās tam. Līdzīga
aina ir Krustpils Ogleniekos, tikai šeit bruņukrekls atrasts skeletkapa sānos. Zīmīgi, ka
arī senkrievu ugunskapos konstatētie bruņukrekli bieži vien novietoti līdzās kapam.133
Ievērojot, ka Oglenieku 5. kapā apbedīta sieviete, varam hipotētiski pieņemt, ka
bruņukreklu (vai tā daļu) kapā ielicis kāds viņai tuvs vīrietis kā ziedojumu.134 No kapā
atrastā Volīnijas rozā šīfera vērpjamās vārpstas skriemeļa var nojaust, ka, iespējams,
arī līdzdotās bruņas izgatavotas Krievzemē.
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Bruņas bija karavīra dzīvības sargātājas. Šķiet, ka tas radis atspoguļojumu senās
Latvijas iedzīvotāju ticējumos. I. Žeieres izrakumos Kokneses kapulaukā, kurā apbedīti
Kokneses pilskalna un senpilsētas iedzīvotāji, divos turīgu karavīru apbedījumos
(50. un 47. kaps), kuros līdzdoti šķēpi, cirvji, jostas, saktas, gredzeni un aproces,
atrasts pa bruņukrekla fragmentam,135 kas abos gadījumos nēsāti labajā pusē pie jostas.
50. kapā atrastajam bruņukrekla fragmentam no resnas bronzas stieples darināta
austiņa piekāršanai. Riņķīšu diametrs 50. kapā atrastā bruņukrekla fragmentā ir 9–
10 mm, 47. kapā – 11 milimetru. Abus kapus var datēt ar 12. gadsimtu. 50. kapā ir
līdzdota arī vidēja izmēra sakta ar magoņgalvu galiem un šauru, robotu sekstveida
izcēlumu. Šādas saktas parasti attiecinātu uz 11. gs., ja vien kapā tās nebūtu kopā ar
12. gs. raksturīgām aprocēm ar zvērgalvu galiem. Tāpēc nav pamata šo kapu datēt ar
12. gs. beigām, bet drīzāk gan ar tā sākumu. Vai bruņukreklu fragmenti ir pašu apbedīto
kādreiz valkāta krekla vai kara trofejas daļa, to varam tikai minēt. Ticamāka ir pirmā
iespēja. Tas, ka 50. kapā atrastajam bruņu fragmentam bija no bronzas stieples darināti
riņķīši, liek domāt, ka fragments nodalīts no bruņukrekla apmales vai kakla aizsarga.
Šīs bruņu daļas visbiežāk tika rotātas sīkiem bronzas riņķīšiem.
Atsauces un skaidrojumi
1
2

3

4
5
6
7
8

9
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13
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16
17

Senākajiem vairogiem dažkārt bijusi arī uzbrukuma ieroča funkcija.
Vairuogs darināts pēc vārda karuogs parauga. Sk.: Mülenbachs, K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis,
papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, 1923–1932. 1.–4. sēj. Šeit: 4. sēj., 443. lpp.; Karulis, K. Latviešu
etimoloģijas vārdnīca. Rīga, 1992. 2. sēj. 470. lpp.
Vārdu šķīda vairoga apzīmēšanai lietojis jau K. Grevings. Sk.: Grewingk 1865, 98. Vārds skyde atrodams
Tērbatas Universitātes bibliotēkā esošajā Evaņģēlijā 1587. gada eksemplārā ierakstītā dziesmā; otrs
variants – 1583. gada katoļu katķismā: “Kunx Dews, es tu mans palliks vnde skidre [..]” Sk.: Augstkalns
1930, 110; Karulis, K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 2. sēj. 351. lpp.
Lamsters 1939, Nr. 2, 17, 83–94.
Turpat.
Mülenbachs, K. Latviešu valodas vārdnīca. 1. sēj. 340. lpp.
Дворецкий 1976, 105.
Šajā gadījumā vairogs ir no Bībeles patapināta simboliska izteiciena – biblisma sastāvdaļa. Tas lietots,
lai parādītu bīskapa, ordeņa un tā sabiedroto lībiešu un latviešu apvienoto spēku varenību Igaunijā
1224. gada decembrī un 1225. gada janvārī. Krievu kņazu sūtņi, kas atradušies Rīgā, esot brīnījušies,
ka “rīdzinieki nekad neatgriežas bez uzvaras [..]”; “Jonatāna bulta nekad nelaidās atpakaļ, un viņa
vairogs neliecās karā.” Indriķa hronika 1993, XXVII: 6, 297.
Ģinters 1937, 92–97.
Urtāns 1962, 83–94.
Уртан 1961, 221–223.
Urtāns 1964, 45, 49–51; Urtāns 1977, 47.
LA 1974, 111, 152, 157, 158, 244, 245.
Tautavičius 1978, 122–124.
Казакявичюс 1988, 119–129.
Eesti esiajalugu 1982, 282, 293, joon. 186.
Salmo 1938, 266–303.
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Arbman 1940, 8; Arwidsson 1977, 21–48; Thunmark-Nylén 1995, Abb. 296; Thunmark-Nylén 1998,
Taf. 263, 303; IV: 1, 2, 3; Katalog 2000, 1044.
Кирпичников 1971, 30–40; Кирпичников 1976, 136.
Nickel 1958. Šis darbs autoram bija pieejams tikai atreferējumā.
Уртан 1961, 216.
Šturms 1950, 66.
Nerman 1958, 134–136, 164, 165; Уртан 1961, 220–222.
Уртан 1961, 223.
LA 1974, 244.
Urtāns V., Briede, Urtāns J. 1975, 88.
Берга 1976, 94; LA 1974, 244, 245.
Šnore E. 1996, 114–116, 4. att.: 1.
Уртан 1961, 222, 223, рис. 7.
Кирпичников 1971, 36, рис. 10.
Turpat, 37.
Turpat.
Urtāns 1962, 83, 84; Urtāns 1977, 47.
Ģinters 1937, 94, 95.
Salmo 1938, 294, 295, Abb. 64; Кирпичников 1971, 35.
Уртан 1961, 223, рис. 8.
Кирпичников 1971, 38, 39.
LA 1974, 244, 245, 78. tab.
Šnore E. 1961, 8–10; Šnore E. 1997, 78–80, 7. att.
Hronikā tabulam ligneam. Jau S. Aņņinska tulkojums hronikas tekstā papildināts ar vārdu “vairogs”.
Sk.: Генрих Латвийский 1938, XIV: 5, 131, 319. Lai nerastos pārpratums, arī A. Feldhūna tulkojumā
lietots apzīmējums “vairogs” (Indriķa hronika 1993, XIV: 5, 136, 137).
Indriķa hronika 1936, 81, XIV: 5.
Lamsters 1939, 17. Liela izmēra vairogu raksturošanai antīkajā literatūrā piemērotais termins scutum,
ko lietoja senie romieši (Дворецкий 1976, 909), tomēr šeit netiek lietots.
Кирпичников 1976a, 46.
Turpat, 47, 19. att.
Indriķa hronika 1993, 135–139, XIV: 5.
Zutis 1948, 47.
Indriķa hronika 1993, 153–156, XV: 3.
Turpat, 88, 89, X: 8.
Turpat, 324–327, XXX: 4 (clypeum locavit sub pedibus).
Atskaņu hronika 1998, 76, 1599. rinda.
Indriķa hronika 1993, 252, 253, XXIII: 9.
Turpat, 302, 303, XXVIII: 5.
Turpat, 161, XV: 7.
Par kuršu vairogiem 1210. gada 12. jūlijā, uzbrūkot Rīgai, teikts: “..kad saule apspīdēja baltos vairogus,
to atstaroja ūdens un lauks, jo tas bija liels un stiprs karaspēks, un tas tuvojās pilsētai.” Turpat, 137,
XIV: 5.
Atskaņu hronika 1998, 123, 3799. rinda “der den schilt getragen mac”.
Indriķa hronika 1993, 246, 247, XXIII: 7 “ad clypeorum gladiorumque ministeria” (“pie vairogu un
zobenu darbiem ”).
Tõnisson 1974, 97–117.
Уртан 1961, 222, 223, рис. 7.
Сизов 1896, 37.
Stepiņš 1967, 21–29, 11., 12., 14. att.
LNVM, CVVA 61621, А 8467: 13.
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ГЭ, 890/1080.
Бранденбург 1902, 85.
LVI A 3; 2. kaps.
Шноре 1961, 50–54.
LNVM, CVVM 62047, А 8898: 4.
LNVM, CVVM 61706, А 8552: 6.
LNVM, CVVM 63159, PV 24688.
LNVM, CVVM 61621, А 8467: 13.
Sk. 122. un 126. atsauci.
Indriķa hronika 1993, 56, 57, II: 7; 176, 177, XVI: 4; sk. 122. atsauci.
Kristīto karaspēkam, ieskaitot pakļauto tautu karotājus, bruņucepures minētas septiņas reizes (Atskaņu
hronika 1998, 1155., 2374., 3281., 4752., 7079., 8340., 10651. rinda), vāciešiem – trīs (2247., 9009.,
10411. rinda), krieviem – piecas (1580., 1597., 2109., 2219., 2247. rinda), leišiem – divas (11966.,
11991. rinda), pa vienai reizei – žemaišiem (5018. rinda), sembiešiem (38866. rinda), kuršiem
(4832. rinda), igauņiem (1085. rinda) un varbūtēji arī zemgaļiem (10651. rinda). Sk.: Lamsters 1935, 92;
Lamsters 1939, 94, ar dažiem mūsu precizējumiem.
Дворецкий 1976, 95, 96.
Indriķa hronika 1993, 122, 123, XII: 6.
Turpat, 110, 111, XI: 9, 226, 227, XXI: 7.
Дворецкий 1976, 600.
Atskaņu hronikā kristīto karaspēkam bruņas minētas septiņas reizes (Atskaņu hronika 1998, 3283., 4698.,
4753., 4867., 7178., 8341., 10649. rinda), vāciešiem – četras reizes (4051., 9010., 10410., 10649. rinda),
krieviem – četras reizes (1578., 1594., 2108., 2217. rinda), žemaišiem – četras reizes (469., 5017.,
5450. rinda, varbūtēji – 4686. rinda), pa vienai reizei – sāmiem (3885. rinda), varbūtēji – leišiem (8421.
rinda) un zemgaļiem (1797., 10649. rinda). Sk.: Livländische Reimschrohik 1876, 59; Lamsters 1935,
88, 89.
Mülenbachs, K. Latviešu valodas vārdnīca. 1. sēj. 340. lpp.; Lamsters 1935, 85.
Мартынов 1963, 58, 59; Кирпичников 1971, 11.
Kruse 1842, Taf. 78; Bähr 1850, Taf. V: 1.
Баллод 1910, 82, 83.
Šturms 1928–1929, 3137, 3138.
Lamsters 1935, 83–94.
Turpat, 94–97.
Stepiņš 1967, 21–29, 11., 12., 14. att.
Švābe 1923, 37–43.
LA 1974, 245, 304.
Мугуревич 1983, 249–251.
Габрюняйте 1965, 115–133.
Volkaitė-Kulikauskienė 1970, 251–256.
Кирпичников 1971, 7–32; Кирпичников 1976a, 29–43.
Зоценко 1983, 29–43.
Stepiņš 1967, 21–29, 11., 12., 14. att.
Сизов 1896, 37, рис. 5. Bruņucepure Valsts vēstures muzejā (ГИМ) Maskavā pašreiz nav identificējama.
Lamsters 1935, 91.
Кирпичников 1966a, 53, 54. Atrasto zobenu var nosacīti pieskaitīt J. Petersena Z tipam, ar ko tas
ģenētiski saistīts. Taču, tā kā J. Petersena tipoloģiskā skala periodu pēc 11. gs. neaptver, Latvijas
zobenu klasifikācijā bieži esam vadījušies pēc A. Kirpičņikova dotās 11.–13. gs. zobenu klasifikācijas.
Sk., piemēram, Anteins 1964, 79.
Дрбоглав 1978, 222–227; Дрбоглав 1984, 107–109.
Schwietering 1916, 211–215; Anteins 1964, 76–79, 3. att.: 5.
Arendt 1935, 31; Lamsters 1935, 91; Müller, Kunter 1984, 22–26.
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Кирпичников 1971, 24, 25, рис. 8.
Stepiņš 1967, 13.
Сизов 1896, 37.
Piemēram, līdzība ar vidējā dzelzs laikmeta bruņucepuri no apbedījuma kuģī Ultrunā Upsalas tuvumā.
Lamsters 1935, 90, 91.
Мугуревич 1983, 251.
Кирпичников 1971, 81.
Медведев 1959, 175.
Рыбаков 1948, 230, 231; Арциховский 1949, 174.
Nerman 1958, 165.
Švābe 1928–1929, 3138–3141.
Turpat, 3080, 3081.
Zeids 1951, 49.
Švābe 1928–1929, 3138–3141.
Straubergs 1939, 422.
Арциховский 1939, 194.
Ieroču pētnieki šo bruņu agrāko veidu dēvē par plāksnīšu, bet vēlāko – par zvīņu bruņām.
Sk.: Кирпичников 1971, 17–19.
Мугуревич 1983, 250.
Thordeman 1939, 210–229; Thordeman 1940, 1, 132–145.
Indriķa hronika 1993, 68, 69, VII: 4 (lībieši Ikšķilē 1203. g.); 152–155, XV: 3 (sāmsalieši, rēvelieši,
redālieši Turaidā pie Kaupo lielās pils 1211 g.).
Pirmajā gadījumā Ē. Mugurēvičs hronikas komentārā (turpat, 357, VII: 4, 15. atsauce) norāda, ka,
iespējams, Polockas kņaza karaspēks ieradies ievākt kārtējos meslus un apmierinājies ar ikšķiliešu
piesolīto naudu. Varētu vēl piebilst, ka tieši lībiešu novados 11.–12. gs. un 13. gs. sākuma vīriešu
apbedījumi liecina par ievērojamu bagātību. Otrā gadījumā (XV: 3) runa ir par zemessardzi, kas
vienmēr bijusi sliktāk apbruņota.
Кирпичников 1971, 13, 17.
Indriķa hronika 1993, 176, 177, XVI: 4 – Rūsiņu vācu stopa šāvēja bulta ķer brīdī, kad viņš, uzrunājot
savu agrāko kara draugu Cēsu komturu Bertoldu, “noņēmis no galvas bruņucepuri” (tollens galeam
de capite).
Turpat, 226, 227, XXI: 7 – “..succinixt se armis bellicis suis et induit se lorica sua..”. Ar vārdu lorica
parasti apzīmē ar metālu apkaltas ādas bruņas, bet riņķīšu bruņas dēvē par lorica serta.
Turpat, 122, 123, XII: 6 – “..et indutis armis suis, que habebant..”.
Atskaņu hronika 1998, 4832. rinda – “bindet die helme ûf zû hant”.
Indriķa hronika 1993, 56, 57, II: 6 – “..Theuthonici galeam militarem, quam capiti suo Lyvo percussor
imposuerat..”.
Turpat, 112, 113, XI: 9, šinī gadījumā lietots vārds lorica, kas apzīmē vieglākos bruņu veidus, ieskaitot
no riņķīšiem darinātos bruņukreklus.
Atskaņu hronika 1998, 80, 81, 1797., 1798. rinda –“..sie brâchten brunjen und pfert / zû hûs mancher
marke wert”. V. Bisenieka kopumā rūpīgajā Atskaņu hronikas atdzejojumā šīs prozaiskās divrindes
saturu tomēr nav izdevies atspoguļot, tādēļ šo epizodi dodu Jēkaba Saivas atdzejojumā (Atskaņu
hronika 1936, 46).
Atskaņu hronika 1998, 75, 1578.–1581. rinda – “vil manche brunje rîche / sach man dâ durchstechen /
ir helme vil zubrechen / mit den dûtschen swerten”.
Turpat, 272, 10648., 10649. rinda – “man sach menchen rôten sweiz, / durch die brunjen dringen”.
Asaris 1992, 21; Asaris 1994a, 17.
Vaškevičiūtė 1989, 61.
Авдусин 1952, 98.
Līdzīgi tulkoti atradumi senajā Krievzemē. Sk.: Кирпичников 1971, 9.
Žeiere 1988, 188.
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7. nodaļa
ETNISKO ĪPATNĪBU UN SOCIĀLĀS NOSLĀŅOŠANĀS
ATSPOGUĻOJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU
10.–13. GADSIMTA APBRUŅOJUMĀ
1. Avoti un literatūra
10.–13. gs. Latvijā notiekošie etniskie, sociālie un daļēji arī politiskie procesi ir
cieši saistīti. Jau iztirzājot avotus par atsevišķiem ieroču veidiem, pārliecinājāmies, ka
rakstītie dati par ieročiem ir tik skopi, ka etniskās īpatnības kopumā tie neraksturo,
bet dod tikai atsevišķus faktus, ko varam izmantot kā papildmateriālu arheoloģisko
datu skaidrojumam, piemēram, par kuršu bruņucepurēm, vairogiem, cirvjiem, vālēm,
jūras kaujā izmantotiem ieročiem, par lietoto taktiku. Vēl mazāk rakstītie avoti sniedz
materiālu par atšķirībām apbruņojuma ziņā starp dažādiem sociāliem slāņiem.
Indriķa un Atskaņu hronikā redzam karaspēka apbruņojumu kopumā; detalizējumi
sastopami ļoti reti, parasti tad, kad no pagānu ieročiem cieš kāds iekarotājs vai to
piekritējs. Zīmīgi, ka ieroci kā kara rīku šīs hronikas nepiemin nevienam no vietējo
tautību vecākajiem, vadoņiem un karadraudzes locekļiem – vienīgi latgaļu vecākais
Rūsiņš krīt no vācu krustnešu bultas brīdī, kad noņēmis bruņucepuri,1 Viestardam
(kurš pārsteigts atpūtā pie ugunskura), atgaiņājoties no bruņinieku brāļa, rokā nav
ieroča, bet liesmojoša pagale.2 Hronistu nolūks nav bijis izcelt pagānu vadoņus un
labiešus, ne arī raksturot sociāli zemākos slāņus.
Speciāli pētījumi par etnisko īpatnību un šķiriskās noslāņošanās atspoguļojumu
Latvijas iedzīvotāju 10.–13. gs. apbruņojumā pēc arheoloģiskām liecībām trūkst.
Ir atsevišķi vērojumi un atziņas, kurām pieskārāmies jau I nodaļā. Senkrievu
apbruņojuma atšķirības dažādos sociālos slāņos veiksmīgi analizējis A. Kirpičņikovs.3
Etniskās īpatnības Krievzemes dažādu novadu iedzīvotāju apbruņojumā izvērtēt
apgrūtina apstāklis, ka Krievzemē maz pazīst ieročus no 5.–9. gs., turklāt te vērojams
agrāks šo īpatnību zudums nekā Baltijā. Turpretim Latvijā šie materiāli ir pilnīgāki,
tādēļ pieskarsimies arī 10. gs. pazīstamo ieroču formu priekšvēsturei dažādos Latvijas
novados.
2. Etnisko īpatnību atspoguļojums apbruņojumā
Apbruņojumā un tā attīstībā savdabīgā veidā atspoguļojas galvenie dzelzs
laikmeta etniskie grupējumi un svarīgākie etniskie procesi.
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Cirvja, šķēpa un kaujas naža attīstība Latvijā vidējā dzelzs laikmetā liecina, ka
atšķirības starp Rietumlatvijas, Viduslatvijas un Austrumlatvijas ieročiem, kas vēl ļoti
labi saskatāmas aplūkojamā perioda sākumā – laikā ap 900. gadu – nav nejaušas un
ka šeit slēpjas dziļākas saknes, kuru sākumi meklējami jau mūsu ēras agrā un vidējā
dzelzs laikmeta kultūrās, it īpaši uzkalniņkapu kultūras divos nozarojumos. Rietumu
grupā, no kuras izaug zemgaļu, žemaišu un kuršu etniskās vienības, līdz pat 7. gs.
raksturīgs uzmavas cirvis, bet uzkalniņkapu ar akmeņu riņķi austrumu grupā – sēļu–
latgaļu senākajā teritorijā Augšzemē un Aiviekstes baseinā – šaurasmens cirvis ar
horizontālu kāta caurumu. Uzmavas cirvja ilgstoša saglabāšanās liecina par zemgaļu,
kuršu un žemaišu kultūras dziļo konservatīvismu un zināmu nošķirtību līdz pat
7. gs., kad arī Zemgalē ieviešas šaurasmens cirvji ar horizontālu kāta caurumu. Par
kuršu un žemaišu šaurasmens cirvjiem maz ko zinām, jo, pārstājot lietot uzmavas
cirvjus, viņiem uz kādu laiku izbeidzas paraža kapā līdzdot cirvjus vispār. Zemgaļu
kātcauruma cirvji atšķirībā no sēļu un latgaļu lietotajiem pārstāv arhaiskāku,
agrā dzelzs laikmeta (2.–4. gs.) cirvjus atgādinošu formu. Tas ļauj pieņemt, ka
Zemgalē šaurasmens cirvis bija pazīstams līdztekus uzmavas cirvim, taču pēc
tradīcijas kā kapa piedevai (un, jādomā, arī saimniecībā) priekšroka dota uzmavas
cirvim. Var teikt, ka Zemgales šaurasmens cirvja attīstībā bija ilgstošs stagnācijas
periods.
Šie masīvie zemgaļu kātcauruma cirvji, kuru svars bieži pārsniedz 700–800 g
(smagākais 9. gs. šaurasmens cirvis atrasts Bauskas Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā
un sver 1430 g) lietošanai par kaujas ieročiem nav piemēroti, atskaitot atsevišķos
bagātos kapos atrastus cirvjus (piemēram, Dobeles Bāļu–Šķērstaiņu 32. kapā), kas
tuvi latgaļu–sēļu zemēs sastopamiem cirvjiem. Latgaļu un sēļu 7.–9. gs. kapos atrastie
šaurasmens cirvji ir nelieli, parasti labi apstrādāti un to svars nepārsniedz 500 gramu.
Tam, ka šie cirvji izmantoti militārām vajadzībām (kaujā, ceremoniālā) par labu runā
fakts, ka sastop cirvjus, kuru kāti ornamentēti ar bronzas lenti; dažkārt rotāti arī paši
cirvji. Šādi cirvji līdz šim konstatēti tikai latgaļu un sēļu apbedījumos galvenokārt
7.–9. gs. un 10. gs. sākumā. Vienīgā vieta, kur atrasts šāda cirvja bronzas lentes
fragments, ir Jaunsvirlaukas Ciemalde, taču tas ir savrupatradums, kura iegūšanas
apstākļi tuvāk nav zināmi.
Aplūkojot 10.–13. gs. cirvju kapā līdzdošanas tradīciju, izrādās, ka tā tieši tur
ir visdzīvākā un ilgstošāk saglabājusies, kur cirvja formu attīstībā vērojama lielāka
pakāpenība un nepārtrauktība. Tādas ir Aiviekstes baseina zemes un Augšzeme
(pirmām kārtām Madonas un Jēkabpils rajons). Minētais fakts runā par labu
uzskatam, ka sēļi, kas šajā apvidū dzīvojuši, pārstāv salīdzinājumā ar pārējām dzelzs
laikmeta baltu ciltīm Latvijas teritorijā attiecīgi senākas cilmes substrātu. Līdzīgu
uzskatu jaunākajos antropoloģiskos pētījumos atbalsta R. Denisova.4
Iepriekšējā perioda beigās (7.–9. gs.), laikā ap 900. gadu un 10. gs., zemgaļiem un
kuršiem dominē uzmavas šķēpu gali, bet sēļiem sastop kā uzmavas, tā iedzītņa šķēpus,
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latgaļiem pilnīgā pārsvarā 7.–9. gs. (ievērojamā mērā arī 10. gs.) ir iedzītņa šķēpu gali.
Kurzemē agrie (7.–10. gs.) iedzītņa šķēpu gali pārstāvēti ar vienu savrupi Kazdangas
Rolavu pilskalnā atrasto eksemplāru (lapveida šķēpa gals ar iedzītni), kas pilskalnā
varēja nokļūt arī kara apstākļu dēļ. Kā to rāda jaunākie izrakumi Mežotnes centra un
Bauskas Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā, Austrumzemgalē apbedījumos sastopam
abus šķēpu veidus. Lapveida šķēpu galu ar iedzītni izplatīšanās vidējā dzelzs laikmeta
beigu posmā Zemgalē skaidrojama ne tikai ar faktu, ka latgaļu ciltīm piederīgie
iedzīvotāji skaitliski dominēja pār pārējiem (un kaut kādā mērā varēja iefiltrēties arī
Zemgalē), bet arī ar to, ka iedzītņa šķēpi bija ievērojami vieglāk izgatavojami, lētāki;
kā metamais ierocis šie lapveida šķēpi daudz neatpalika no uzmavas šķēpiem. Tādēļ
zemgaļi un daļēji arī sēļi tos izmantoja pārī ar uzmavas šķēpiem, bet dažkārt lietoja
arī tipiski latgalisko lapveida šķēpu galu pāri ar iedzītni.
Iedzītņa šķēpu galiem ap 900. gadu lapa kļuva platāka, attiecīgi īsāka, pēc
kontūras tuva liesmveidīgai; iedzītnis īss un masīvs, skaldņots, bieži (lai to padarītu
izturīgāku) tordēts. Šī forma ilgāk turpināja pastāvēt tur, kur tā iepriekš, sevišķi 8.–
9. gs., bija dominējošā, – latgaļu zemēs. Iedzītņa šķēpi kompleksos, kur tiem ir
duramā ieroča nozīme, pieder gan 10. gs. sākumam (Aizkraukles Lejasbitēni), gan
10. gs. beigām, periodam ap 1000. gadu (Aizkalnes centrs) un 11. gs. sākumam
(Viesienas Mežāres). Vēlākajiem eksemplāriem lapai nav pludlīnijas, bet gan leņķota
forma ar asiem stūra lūzumiem platākajā vietā. Līdzīgi eksemplāri pagaidām nav
zināmi ne Zemgalē, ne Augšzemē, ne arī kuršu apdzīvotajā teritorijā. 10. gs. kapos
šādus duršanai piemērotus iedzītņa šķēpus neredzam arī lībiešiem. Tādējādi iedzītņa
šķēpu lietošanas tradīcija Zemgalē, kur tā patapināta, neturpinās tik ilgi kā Latgalē.
Šinī gadījumā mēs nerunājam par vēlajiem (13.–14. gs.) metamajiem šķēpiem, kad
tie kļūst par masveida parādību visā Baltijā.
Sēļu apdzīvotajā teritorijā gan Augšzemē, gan Aiviekstes baseinā lapveida
iedzītņa šķēpu pazīstam maz. Šeit jau kopš 6. gs., sevišķi 7.–9. gs. iecienīts ir iedzītņa
šķēps ar atkarpēm, ko lietoja pāri ar īsu uzmavas šķēpu. Šādi šķēpi ar iedzītni un
atkarpēm sastopami retumis vēl 11. gs. (Pļaviņu Radzes, 15. kaps5), taču to lietošanas
tradīcija zūd. Rodas iespaids, ka šīs sēliskās ieroču formas zudums un izplūšana
plašākā reģionā atspoguļo sēļu pakāpenisko saplūšanu ar latgaļiem.6
6.–7. gs. raksturīgie īsie, šaurie kaujas naži jeb vienasmens zobeni pazīstami
galvenokārt no zemgaļu apdzīvotās teritorijas, īsie, platie vienasmens zobeni – latgaļu,
sēļu, zemgaļu zemēs un daļēji Žemaitijā lietoti 7.–9. gs., taču šis ierocis neapšaubāmi
populārs bija latgaļu un sēļu zemēs un, kā to rāda izrakumi Bauskas Čunkānu–
Dreņģeru senkapos (kur tie ir parasta piedeva vīrietim), arī Austrumzemgalē. Daudzu
senlietu izcelsmē Zemgali agrā un vidējā dzelzs laikmetā uzskatām par formu devēju
Austrumlatvijai. Par lapveida iedzītņa šķēpu un īso, plato vienasmens zobenu (kaujas
nažu) senākiem atradumiem jāatzīst tas pats, tikai ar to starpību, ka šie ieroči senajā
Latgalē 8.–9. gs. kļūst tik izplatīti, ka drīz latgaļu un sēļu iespaidā atgriežas savā
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dzimtenē. Ka lielākā skaitā latgaļi vai sēļi būtu ieplūduši Zemgalē, mums norādījumu
trūkst. Par Austrumzemgali runājot, tas īsti neiespējams nav. Latgaļu vai latgaļu–
sēļu ekspansija gājusi galvenokārt ziemeļu un austrumu virzienā un skārusi agrāk
zemgaļu apdzīvoto ziemeļrietumu Vidzemi. Šī ieroča popularitāti pirmām kārtām
būs noteikusi ne tikai samērā vienkāršā izgatavošana, bet arī savam laikam diezgan
pilnīgā cērtamā ieroča forma: ar zobena paplatinājumu panākta smaguma centra
tuvināšana cirtiena centram. Līdzīgi kā tas bija ar lapveida šķēpu galiem ar iedzītni,
arī minētie īsie, platie kaujas naži latgaļu zemēs saglabājas līdz pat 10. gs. sākumam,
bet Zemgalē tik vēlos kapulaukos nav pazīstami.
No pārējiem tuvcīņas ieročiem vidējā dzelzs laikmeta atradumos pārstāvēti vēl
tikai vairogu dzelzs umboni no Zemgales un uz laiku ap 900. gadu attiecināmie koka
vairogi no Lejaskurzemes. Latvijā vidējā dzelzs laikmetā vairogs retumis kapā līdzi
dots tikai zemgaļiem. Austrumlatvijā šāda paraža nav bijusi vai arī vairoga umboni
darināti no koka un tādēļ nav saglabājušies.
Tādējādi aplūkojamā perioda sākumā – ap 900. gadu Latvijas teritorijā
iedzīvotāju apbruņojumā šķēpu, kaujas nažu un cirvju attīstībā pamatvilcienos
turpinās vietējām ciltīm – zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem, kuršiem – raksturīgo formu
tālāka veidošanās ar to atšķirību, ka tās mainās straujāk.
10. gs. beigas un jo sevišķi 10.–11. gs. mija tuvcīņas ieroču attīstībā Latvijā
ir lielo pārmaiņu laiks. Ar 10. gs. lielākā vai mazākā skaitā visā Latvijā izplatījās
uzmavas šķēpi ar ideāli slaidu lancetveida lapu (A tips). Šī tipa agrākie eksemplāri,
kas zināmi Zemgalē, ieviesās jau 9. gs., šķiet, vikingu karagājienu vai ieroču
tirdzniecības rezultātā. Tiem diezgan tuvas lapveida formas šķēpi pazīstami Lietuvā
un Zemgalē jau agrāk, tādēļ drīz uzsākta to vietēja izgatavošana. Par Rietumeiropas
(Skandināvijas?) importu var uzskatīt šķēpus ar zigzagveida rotājumu uz uzmavas
(Bēnes Kaijukrogs, Bauskas Čunkāni–Dreņģeri, Ludzas Odukalns). To, ka A tipa
uzmavas šķēpi izgatavoti arī uz vietas, liecina A tipa uzmavas šķēpu un vītollapas
šķēpu galu ar iedzītni konteminācijas formas, turklāt Zemgalē sastop eksemplārus,
kuros ir pārsvarā uzmavas šķēpam raksturīgās iezīmes (Bukaišu Atvases), bet no
latgaļu kapulaukiem Aizkraukles Lejasbitēnos un Kokneses Pastamuižā nāk 9. gs.
beigu un 10. gs. sākuma šķēpu galu formas, kurās redzam tradicionālo, tikai pēc
A tipa uzmavas šķēpa parauga šaurāku, slaidāku un masīvāku lapu. Iedzītņa šķēpu
darināšanas seno tradīciju saglabāšanos latgaļu zemēs, turklāt ne tikai perifērijā,
11. gs. rāda Viesienas Mežāru 4. kapa šķēps (III grupas D tips), kura lapa ir uzmavas
šķēpa (B tips) lapas precīza kopija, bet kāta iestiprinājums ir ar masīvu, griezumā
kvadrātisku iedzītni, kura gals tordēts.
10. un 11. gs. iedzītņa šķēpi kā duramais ierocis lietoti galvenokārt latgaļu un
sēļu zemēs, bet 12.–13. gs. dažādu tipu iedzītņa šķēpu gali izplatās visā Latvijas teritorijā – pārsvarā rombveida formas, taču jau citā kvalitātē, galvenokārt kā metamie
ieroči. Kurzemē un (mazākā mērā) Daugavas lejteces lībiešu apgabalā atrod metamos
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šķēpu galus ar atkarpēm (iedzītņa šķēpu galu ar atkarpēm D tips). To lielākais
vairākums atrasts kuršu ugunskapos.
Arī uzmavas šķēpu attīstībā visā Latvijas teritorijā, sākot ar 11. gs., bet sevišķi
12. un 13. gs. vērojamas ieroču standartizācijas tendences, tādēļ līdzīgus šķēpus
atrodam zemgaļu, sēļu un latgaļu kapulaukos un dzīvesvietās. Līdzās analoģiskiem
atradumiem lībiešu un kuršu zemēs lībiešu kapulaukos Gaujas un Daugavas lejtecē
atrod šķēpus ar sudraba platējumu un inkrustāciju rotātām uzmavām (D un
F tips). Liela daļa no šiem šķēpiem ir imports no Skandināvijas. Zemgalē (Īslīces
grantsbedres) un latgaļu teritorijā (Drabešu Liepiņas) atrasti C2 tipa šķēpu gali, kam
ir ar bronzu rotāts kakliņš (uzmavas pāreja lapā), bet šķēpi, kam ir ar sudrabu rotāta
uzmava, līdz šim nav konstatēti.
Īpatni ir Kurzemē atrastie lapveida šķēpu gali ar slaidu lapu un tievu, garu
uzmavu (E tips). Šādi šķēpi ir seno Kurzemes karavīru īpatnējs ierocis, kam varētu
būt vietēja cilme: tie sasaucas ar vidējā dzelzs laikmeta otrā posma šķēpiem zemgaļu
kapulaukos un dzīvesvietās, kā arī Baltijas somu akmeņu krāvumu kapulaukos
(Dundagas Ošbirzes). Mazākā skaitā tos atrod Daugavas lībiešu kapulaukos (Salaspils
Laukskola). Saistīt šos šķēpus tikai ar kuršiem, šķiet, ir pārsteidzīgi, jo pazīstami tie ir
arī Baltijas somiem raksturīgos pieminekļos.
Pilnīgi unificēti, visā Ziemeļeiropā izplatīti ir šķēpi ar skaldņotu uzmavu,
kādus dažādos Latvijas novados vairāk vai mazāk atrod tikai ar 14. gs. sākumu vai
13. gs. pašām beigām datētos pieminekļos (G tips). Šādi šķēpi lietošanā ir vēl 15. gs.
un 16. gs. sākumā.
Īsais, šaurais vienasmens zobens jeb kaujas nazis, kas parādās 10. gs. beigās,
zināms kuršu, zemgaļu, sēļu, latgaļu un lībiešu kapulaukos. Kapu inventāros tos
atrod kopā ar jau minētajiem lancetveida uzmavas šķēpu galiem, kas Latvijā parādās
reizē ar karolingu zobeniem. Visi šie ieroči ir starpreģionālas formas, kas izplatījušās,
domājams, ar vikingu kustību un vietējās sociāli ekonomiskās attīstības noteikto
tirdzniecisko sakaru aktivizāciju. Šo ieroču sākotnējo izplatību noteicis tas, cik
katram novadam bijuši dzīvi tirdznieciskie sakari.
Īsā, platā vienasmens zobena (kaujas naža) senās izgatavošanas tradīcijas
turpinājums atspoguļojas Bauskas Čunkānu–Dreņģeru 11. gs. vīrieša kapā (P. Stepiņa
izrakumi 1936. g.) atrastajā vienasmens zobenā ar izteiktu paplatinājumu pret smaili.
Čunkānu–Dreņgeru zobenam ir divasmeņu zobeniem raksturīgā roktura poga. Līdzīgs
zobens, kas, domājams, atrasts Latgalē, darināts ar antenveida pogu. Vienasmens
zobenu ar antenveida pogu un apakššķērsi, kam nolaisti gali (Bunkas muiža, Medzes
Strautiņi), varam uzskatīt par baltisko un visai Ziemeļeiropai raksturīgo kaujas nažu,
vienasmens un divasmeņu zobenu bastardformu jeb kontaminācijas formu, kas
pazīstama Lietuvā, galvenokārt kuršu apdzīvotajā teritorijā.
Sekojot P. Paulsena atzinumam, vairāki arheologi konstatē, ka Gaujas lejteces
lībiešu kapulaukos atrastiem vienasmens un divasmeņu zobeniem šķērši ar galiem,
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kas nolaisti uz leju, radušies nomadu līkā zobena ietekmē, un tā ieviešanās Latvijā
bija iespējama ar Krievzemes starpniecību (Siguldas Saksukalna un Ikšķiles Zēvalda
vasarnīcas zobens). Taču pilnīgi analoģiski šķērši ir arī Bauskas Čunkānu–Dreņģeru,
diviem Ceraukstes Podiņos atrastiem zobeniem, kā arī Medzes Strautiņu, Bunkas
muižas un vēl kādam zobenam no Kurzemes zobeniem, kas glabājas Liepājas muzejā
(tuvāka atraduma vieta nav zināma).
Kursa visā Ziemeļeiropā ir viens no zobenu atradumiem bagātākajiem
novadiem. Ievērojama daļa divasmeņu zobenu asmeņu, kā to apliecina ieraksti, ir
importēti no Rietumeiropas, bet zobenu roktura pogas, augššķēršus un apakššķēršus
darināja kuršu meistari paši.
Zemgaļiem, sēļiem un latgaļiem atšķirībā no kuršiem zobenu līdzdošana kapā
nav parasta. Tur, kur tie atrasti (Raunas Strante, Smiltenes Lazdukalns, Līčagals), tie
uzskatāmi par importu no Kurzemes. Vairākos gadījumos (Lazdukalns, Saikava) ar
kursiskajiem zobeniem kopā atrastas arī kursiskas rotas.
Sēļu, latgaļu un ar dažām lokālām iezīmēm arī zemgaļu zemēs no 10. līdz 13. gs.
cirvja pamatformu attīstība ir analoģiska: laikā no 950. līdz apmēram 1000. gadam
šaurasmens cirvi ar abpusīgi pagarinātu pieta segu nomaina platasmens tā sauktais
bārdas cirvis. Līdzīgi tas notiek Daugavas lībiešu zemēs ar to atšķirību, ka šaurasmens
cirvji 10. gs. sākumā un agrāk tur nav pazīstami: pirms 10. gs. beigām mēs nepazīstam
arī lībiešu materiālo kultūru. Taču vēl viens apstāklis rada interesi: ne Gaujas lībiešu,
ne arī kuršu teritorijas dienviddaļā, atskaitot vienu eksemplāru agrā dzelzs laikmeta
apbedījumā Rucavas Mazkatužos, šaurasmens cirvji nav zināmi.
Platasmens cirvji ar abpusīgi pagarinātu pieta segu un trīsstūrveida izlaidumiem
kāta cauruma sānos, kas parādās 11. gs., pazīstami latgaļu, kuršu, mazākā skaitā arī
zemgaļu un sēļu teritorijā. Daudz to ir lībiešu kapos, sevišķi Gaujas baseinā.
Latgaļu un lībiešu zemēs no austrumiem ievesti ir Saltovas tipa kaujas cirvji
(Pildas Ņukši, Zvirgzdenes Isnauda, Laukskola, Daugmale) un, domājams, arī daļa
šaurasmens cirvju ar trīsstūrveida izlaidumiem kātcauruma sānos, kam paralēles
ir Baltijas somu (votu) apgabalos. Ar līdzīgi veidotu pieta segu (vai ar radziņiem
kātcauruma sānos) Austrumlatvijā pazīstami arī bārdas cirvji. Tie rāda ciešās
saimnieciskās un politiskās saites ar Krievzemi. Arī Zemgalē šīs formas sastopamas,
bet reti (Mežotnes kapulauks).
Latvijā senākais skandināviskas cilmes šaurasmens cirvis ar veserveida pietu
atrasts Durbes Kugrās. Rolavas Līčos ir iegūts tipoloģiski senākais (8.–10. gs.)
skandināviskas cilmes bārdas cirvis Latvijā. Pārsteidzoši, ka tie ir vienīgie tāda veida
cirvji Kurzemē. Uz 10. gs. un 11. gs. sākumu attiecināmi skandināvu bārdas cirvju
atradumi Zemgalē, Mēmeles un Lielupes krastos, kur tos zinām septiņus eksemplārus.
Pēdējie šeit nokļuvuši tirdznieciskā ceļā (sk. 55. att.). Lībiešu kapos attiecīgi vairāk
nekā pārējā Latvijas teritorijā (sevišķi Gaujas baseinā) sastop vēlos skandināviskos
tipus. Šī tipa cirvju trūkums latgaļu un sēļu teritorijā norāda šo zemju kultūras sakaru
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mazāku intensitāti ar Skandināviju, toties tajā pašā laikā citas cirvju formas – dzīvus
sakarus ar Krievzemi.
Viena no vēlā dzelzs laikmeta beigu posma kuršu kultūras īpatnībām – āvas
cirvji, ko vēl reizumis sastop Daugavas lībiešiem (Lielvārdes pārceltuve, Lipši),
latgaļu teritorijā ir reti (Ērgļu Jaunāķēni, Laukkalnes Jaunpieneņi), bet ne Zemgalē,
ne Augšzemē nav atrasti. Zīmīgi, ka āvas cirvju izplatība visumā pārsedzas ar D tipa
iedzītņa šķēpu ar atkarpēm izplatību. Interesanti, ka agrākais āvas cirvju tips (11. gs.,
ar veserveida pietu) Kurzemē pārstāvēts tikai ar vienu – Bunkas muižā atrastu
eksemplāru, bet 12.–14. gs. raksturīgie tipi Kurzemē atrasti vairāk nekā 142 gabali.
Daugavas lībiešu teritorijā atrasti 17, taču šeit agrie āvas cirvji uzieti trīs kapulaukos.
Iepazīstoties ar āvas cirvju izplatības karti, rodas iespaids, ka 12.–14. gs. āvas cirvju
ieviešanās Latvijā varētu būt sekmējusies sakarā ar dāņu feodāļu centieniem pakļaut
Kurzemi, kā arī kuršu, Kurzemes lībiešu un sāmsaliešu sirojumiem Skandināvijā.
Miniatūro āvas cirvīšu izmantošana bēru ceremonijās liecina, ka te darīšana ne tikai
ar epizodiskiem ieguvumiem no Skandināvijas vai tirdznieciskā ceļā nonākušiem
āvas cirvjiem, bet ar aizguvumu, kas radies ciešāku etnisku kontaktu rezultātā.
Bronzas vāles galvu atradumus ar Latvijas seno iedzīvotāju etniskām īpatnībām
saistīt nevaram – to atradumi gar Daugavas tirdzniecības ceļu (Rīga, Asote) rāda
sakaru virzienus ar Krievzemi. Iespējams, ka līdzīgā ceļā dažkārt Latvijā nokļuvuši
arī bruņukrekli (Krustpils Oglenieku kapulauks). Krāsota koka vairogu atradumi
sēļu (Sēlpils Lejasdopeles) un lībiešu teritorijā (Vampenieši I, Salaspils Laukskola,
Lipši), no vienas puses, rāda zināmu sēļu un lībiešu apbruņojuma kopību, no otras,
šādu vairogu izplatību pie ūdensceļa, kas Latviju saista ar Krievzemi un austrumiem.
Latvijā līdz šim zināmās vairākdaļu koniskās bruņucepures ir kuršu vietējais
darinājums, kurā izpaužas kā senkrievu, tā rietumslāvu un skandināvu bruņucepuru
iezīmes, turklāt pēdējās dominē.
Tādējādi Latvijas 10.–13. gs. iedzīvotāju apbruņojumā atspoguļojas sēļu, latgaļu
un zemgaļu kultūras kopība, kas spilgtāk izpaužas perioda sākumā, parādot zināmu
zemgaļu apbruņojuma savdabību, ko daļēji varētu skaidrot ar zemgaļu sakariem ar
rietumbaltiem (kuršiem, žemaišiem), daļēji – ar zemgaļu kultūras lielo konservatīvismu.
10. gs. kuršu un lībiešu tuvcīņas ieročus mēs pagaidām pazīstam nepietiekami. 11. gs.
beigās un sevišķi 12.–13. gs. savdabība mazinās, veidojas starpreģionāli ieroču tipi, ko
noteica ieroču izgatavošanas pilnveidošanās un tirdzniecisko sakaru attīstība. Perioda
sākumā Rietumlatvijā un Viduslatvijā konstatējama Skandināvijas formu aizgūšana,
tajā pašā laikā latgaļu zemēs – Krievzemes iespaidi, kas sēļu, latgaļu un lībiešu zemēs
11. gs. un sevišķi 12.–13. gs. pieaug, atspoguļojot politisko atkarību. 13. gs. sākumā te
saduras vācu krustnešu, Polockas un Novgorodas intereses:
Jo sēļu, lībju, latvju gals,
Bij krievu zemes apgabals,
Pirms sākās ordeņbrāļu vara.7
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Tādēļ arī Austrumbaltijā Krievzemē lietotais apbruņojums nav svešs.
Spriežot pēc šķēpu, zobenu un cirvju formām, lībiešu teritorijā krustojošies
Krievzemes, baltu, Baltijas somu un Skandināvijas iespaidi. Kurzemē mijiedarbība
un aizguvumi no Baltijas somiem un ziemeļģermāņiem ir izteikta visu laiku. Kuršu
dalība sirojumos pa Baltijas jūras zemēm, vikingu un Dānijas karaļu mēģinājumi
tos pakļaut atstājuši iespaidu apbruņojumā. Tas tomēr nav traucējis kuršu ieroču
meistariem radīt damascētos šķēpu smaiļus, oriģinālus vienasmens zobenus, greznus
divasmeņu zobenu noformējumus un bruņucepures.
3. Sociālās noslāņošanās atspoguļojums tuvcīņas ieročos
Sociālās noslāņošanas atspoguļojums Latvijas arheoloģiskā materiālā ir ļoti
sarežģīts jautājums, par ko gan ir pētījumi par atsevišķiem pieminekļiem (Ņukšu
kapulauks,8 Asote,9 Oliņkalns, Radžu kapulauks10), bet maz ir plašāku vispārinājumu,11
pavisam maz – detalizētu pētījumu, to skaitā apbruņojuma analīzes12 no šī viedokļa.
Ļoti respektējamas ir A. Kirpičņikova atziņas par senkrievu karadraudzes locekļu
un vienkāršo zemessargu apbruņojumu. Viņš konstatē, ka, vērtējot 9.–11. gs.
apbedījumus, pētniekam jāpārvar “vilinājums” iedomāties, ka esi nokļuvis precīzā
spoguļvalstī, t.i., rodas vēlēšanās likt vienlīdzības zīmi starp ieročiem, kas pavadīja
karavīru kapā un kas bija īstenībā.13
Vērtējot Latvijā sastopamo apbruņojumu, jāņem vērā apbedīšanas tradīcijas
katrai etniskai vienībai piederošā teritorijā. Pretējā gadījumā varētu iznākt atkārtot
Baltijas vācu vēsturnieku apgalvojumus, ka latgaļi attiecībā pret lībiešiem veidojuši
kalpu slāni; nav loģiski arī baltu “kareivīgo” cilšu pretstatījums nabadzīgajiem
pierobežas slāviem, kuru kapos nav konstatēti ieroči, bet rotas atrod ļoti reti. Sekojot
šādai nostādnei, izdalītos galvenokārt tikai kuršu un lībiešu labiešu apbedījumi.
Analizējot senkrievu apbedījumu sastāvu, A. Kirpičņikovs nācis pie gluži pretēja
secinājuma: zobena, šķēpu, bruņu, bruņucepuru, citu ieroču un uzkabes bagātīga
līdzdošana kapā kādā novadā parasti liecina par tā sociālās attīstības atpalicību:
ieročiem bagātīgi apveltīti apbedījumi bieži sastopami Krievzemes nomalēs, etniskos
robežrajonos. Kristīgās ticības kanoni parasti nepieļāva ieroču līdzdošanu kapā un
ierobežoja arī citas pagānu iecienītās piedevas. Tas jāņem vērā, analizējot apbedījumus
latgaļu un sēļu teritorijā. Latgaļu kristīšanu dokumentējuši arī rakstītie avoti. Ņemot
vērā krievu meslu kundzības vieglo raksturu, pagāniskās paražas pamatvilcienos
saglabājās, bet ieroču līdzdošana kapā 11.–13. gs. šajos apvidos (sevišķi Latgalē) strauji
saruka. Citādi tas bija Kurzemē. Tas pilnībā saskan ar H. Mooras izteikto pieņēmumu,
ka Rietumlatvijas sabiedriski politiskā attīstība salīdzinājumā ar Austrumlatviju bija
aizkavējusies.
Šķiru sabiedrības veidošanās un etniskā pārgrupēšanās bija saistīta ar bruņotu
sadursmju skaita pieaugumu 5.–9. gadsimtā. Ne pirms, ne pēc tam ieročus vīriešu
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kapos nesastopam tik bieži kā šajā laikā. Piemēram, Pļaviņu Kalniešu II kapulaukā,
kur apbedīšana notika apmēram 100 gadu laikā no 700. līdz 800. gadam, no 33 izpētītiem apbedījumiem 23 ir vīriešu un deviņi – sieviešu kapi. Cirvis no minētajiem
apbedījumiem bijis 21 gadījumā (vienā vīrieša kapā un bērna zēna kapā tas trūkst).
Šaurasmens cirvis, īsais, platais vienasmens zobens un viens līdz divi šķēpi bija
10 kapos.14 Šajā gadījumā varam runāt par militārai demokrātijai atbilstošu kārtību. Līdzīga aina ir Pildas Ņukšu, Zvirgzdenes Kivtu un Aizkraukles Lejasbitēnu
kapulauku 7.–9. gs. apbedījumos.
Straujākas pārmaiņas paražā līdzdot ieročus kapā notiek 10. gs., īpaši tā beigās
un 11. gadsimtā. Tādēļ summāra 9.–12. gs. apbedījumu dalīšana četrās grupās pēc
piedevu daudzuma un kvalitātes15 sociālās pārmaiņas un pārmaiņas paražā līdzdot
ieročus atspoguļo nepilnīgi. Bez tam Ņukšu kapulauks atšķirībā no Ludzas Odukalna
pieskaitāms perifērijas kapulaukiem. Šķēps atrasts deviņos kapos, to skaitā divos
kenotafos jeb simboliskos apbedījumos un vēl vienā kapā. Bagātīgākajos piecos kapos
(I kategorija) šeit kaujas nažus nesastop un vienīgais ierocis ir cirvis (80. kapā – ar
bronzas lenti aptītu kātu). Divos kapos ielikta arī grezna josta un “karavīra” aproce.
II kategorijas apbedījumos (13 kapi) līdzdots īsais, platais vienasmens zobens, cirvis
un vienreiz – šķēps. III kategorijai pieskaitīti 35 apbedījumi, kuru raksturīgā piedeva
ir šaurasmens vai platasmens cirvis, kas iztrūkst trīs gadījumos. IV kategorija ir
apbedījums bez piedevām vai ar vienu maznozīmīgu priekšmetu (piemēram – nazi).
Pēc E. Šnores ieskata, I grupā jeb kategorijā ietilpa Latgales dižciltīgās un
ietekmīgās aristokrātijas pārstāvji, no kuru vidus cēlušies feodālo piļu un pilsnovadu
valdnieki, kurus Indriķa hronika dēvē seniores. II kategorijā ietilpuši “bajāri”, dižciltīgi
karavīri, kas sastāvēja feodāļa karadraudzē; III kategorijā – brīvie zemnieki, amatnieki
un pils kalpi; IV kategorijā – brīvību zaudējušie ļaudis un vergi.
Agrā feodālisma periodam raksturīgākus I kategorijas apbedījumus devusi
Pļaviņu Radžu (latgaļu) kapulauka analīze. I kategorijai pieder 15. kaps (11. gs.
pirmā puse) un 32. kaps (10. gs. otrā puse). Šajos kapos atsegti kaujas naži krāšņi
izrotātās bronzas makstīs, cirvis, viens vai divi šķēpu gali, grezni, ar bronzas lociņiem
un spirālītēm greznoti svārki un galvassega, karavīra aproce. Pēc Ē. Mugurēviča
atzinumiem,16 ņemot vērā Oliņkalna pilsnovada administratīvās organizācijas pakāpi
un nosaukumu feodālisma periodā (terra Olinae), šāda tipa novada robežās atklātie
apbedījumi varētu attiekties uz vecākajiem (seniores dy oldisten). Apbedītie varēja būt
ciemu, iespējams, pat zemes (novada) vecākie (seniores terrae), kas līdzās novadu
valdniekiem minēti Indriķa hronikā.17 II kategorijai pieskaitāmi pieci apbedījumi,
kuros mirušajam līdzdota karavīra aproce, cirvis, šķēps, kaujas nazis, apģērba vai
galvassegas rotājums. Šajos kapos, domājams, apbedīti karadraudžu locekļi, kas
varētu atbilst rakstītos avotos minētajiem labiešiem (meliores, nobiles,18 dy besten19).
Pēc A. Kirpičņikova veiktajiem Krievzemes ieroču pētījumiem, 10. gs. katrs
5–10 vīrietis bijis apbruņots, bet 11. gs. apbruņoto vīriešu skaits samazinājies divas
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trīs reizes. Viņš šo parādību saista ar karaspēka sociālā sastāva izmaiņām un karavīru
kastas rašanos.20
Minēto tendenci Latvijā apliecina ieroču parādīšanās bērnu kapos, kas vidējā
dzelzs laikmeta beigās bija ārkārtīgi reta parādība, bet 11. un sevišķi 12.–13. gs. ir
izplatīta (83. att.). Mazu šķēpu – rotaļlietu, cirvīšu un karavīra aprocīšu līdzdošana
kapā trīs četrus gadus veciem zēniem netieši apliecina dzimušu karavīru rašanos
(Sēlpils Lejasdopeles, Mežotnes centra kapulauks, Bauskas Čunkāni–Dreņģeri).
Blakus bagātiem tirgotājiem Mežotnē un Čunkānos–Dreņģeros apbedot guldīti zēni
ar cirvjiem un šķēpiem.

83. att. Bagātu lībiešu zēni ar ieročiem. A. Zariņas rekonstrukcija (Zariņa 1988, 56–58):
1, 2, 4, 5 – Salaspils Laukskolas 381., 285., 382., un 303. kaps; 3 – Doles Vampenieši I, 7. kaps

20. gs. 60. un 70. gados Sēlpils un Aizkraukles apkārtnē izdevies atklāt ļoti bagātus
tirgotāju – karavīru apbedījumus ar divasmeņu zobeniem (Sēlpils Lejasdopeles,
Aizkraukles Lejasbitēni, Aizkraukles Lejasžagari). Arī Zemgalē, Mežotnes centra
kapulaukā, izpētīti divi bagāti tirgotāju kapi ar ieročiem. Šos apbedījumus var saistīt
ar dažādu gradāciju “vecākajiem”, kas pieder novada feodālajam virsslānim.
Viens no galvenajiem feodālā virsslāņa pārstāvju profesionāla karavīra
atribūtiem no 10. gs. beigām un 11. gs. sākuma ir garais vienasmens vai divasmeņu
zobens. Tomēr ir daudzi izcili kapi bez zobeniem, kas liek domāt, ka zobena
līdzdošanu kapā Austrumbaltijā (latgaļu, sēļu, zemgaļu teritorijā) noteikuši vēl kādi
īpaši apstākļi, kurus varam tikai minēt. Zobenus šeit lietoja daudz plašāk, nekā deva
līdzi kapā. Austrumbaltijā šāds apstāklis varētu būt atrašanās feodālā senjora dienestā
un fakts, ka mirušajam nebija pieauguša vīriešu kārtas mantinieka, kas spētu dienestu
turpināt. Tāpat ir jāšaubās, ka zobenu kapā līdzi deva vecāka gadagājuma vīriem, lai
arī cik augstu stāvokli agrāk tie ieņēmuši.
A. Kirpičņikovs, analizējot 1129 senkrievu 9.–12. gs. apbedījumus, kuros atrasti
ieroči,21 konstatē, ka tiklab 9.–10. gs., kā arī 11.–12. gs. zobenus sastop 3,3–3,5%
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gadījumu. Apmēram šāds rādītājs ir latgaļu zemēs pētītos kapulaukos, piemēram,
Drabešu Liepiņās no 44 kapiem ar ieročiem zobeni vai to daļas konstatētas divos
gadījumos (4,6%). Augstākais zobenu īpatsvars ir lībiešu kapulaukos, piemēram,
Laukskolā no 168 kapiem, kuros ir ieroči, 17 kapos iegūti zobeni (apmēram
10%). Parastāki tie Kursā, piemēram, Alsungas Kalniņos no 20 kapiem zobeni
ir 12 gadījumos (60%). Šķiet, ka šāda starpība rāda atšķirību ne tikai paražās,
bet arī sabiedrības diferenciācijas pakāpē. Šī atšķirība bija starp feodālo centru
(piemēram, Ludzas Odukalns) un lauku novadu (Pildas Ņukši, Zvirgzdenes Kivti;
84. att.). Pēdējos nav atrasts neviens garais zobens. Turpretim novērojumi Gaujas
lībiešu uzkalniņkapos rāda, ka Turaidas Liepenēs un Pūtelī, kur sastop tikai vīriešu
apbedījumus un kur zobens ir tik parasts, mums darīšana ar karadraudzes locekļu
kurgāniem. Liekas, ka karadaudze arī Indriķa hronikā jāsaprot ar tiem karotājiem,
kas, zobenus pret vairogiem sizdami un skaļi kliegdami (dziedādami), pirmie dodas
pretī ienaidniekam.
Ar zobena nēsāšanu cieši saistās grezna josta, kas, tāpat kā zobens, ir savijusies
ar feodālo atribūtiku. E. Šturms pievērsis uzmanību faktam, ka senajā Prūsijā
vasalim, tam saņemot no feodālā senjora lēni un uzņemoties dienesta pienākumus,
izsniegta grezna josta. Zīmīgi, ka Latvijā jostu lietošanas uzplaukums sakrīt tieši ar
agrā feodālisma sākumu 10. gs. beigās. Lepnākās ir jostas ar bronzas apkalumiem,
riņķīšiem un spirālīšu pušķiem (latgaļu un sēļu zemēs), zemgaļu novados – jostas ar
spirālīšu pušķiem un masīviem skaldņotiem apkalumiem.

84. att. 10. gs. tirgotāja tērpa rekonstrukcija pēc Kivtu kapulauka
99. kapa. A. Zariņas rekonstrukcija. Zīmējusi E. Krastenberga
(Šnore E. 1987, 16, 17, 16. att.)
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Jautājums par piederību feodālajam virsslānim saistās ar kājniekiem un
jātniekiem, bet kapu inventārs šo dalījumu atspoguļo vāji. Austrumlatvijā zirglietas
sastopamas reti un tikai uz lielāku apbedījumu skaitu izņēmuma kārtā (šķiet, Lietuvas
iespaidā) kapā retumis līdzdoti pieši, pātagas vai zirgu zvani (Kapiņu Kristapēni,
Bauskas Čunkāni–Dreņģeri, Lielvārdes pārceltuve, Laukskola). Kara zirgus un bruņas
koknesieši 1209. gadā sūta kā dāvanu Polockas kņazam, lai viņu pamudinātu ātrāk
rīkot karagājienu un ieņemt Rīgu.
Trūcīgam zemniekam, kurš stājās zemessardzes rindās, apbruņojuma galvenais
piederums bija cirvis, ar kura palīdzību viņš varēja kļūt par vienkāršākā šķēpa –
asināta mieta (nūjas) un plēsta koka dēlīšu vairoga īpašnieku. Turīgākajiem bez tam
bija viens vai divi šķēpi un kaujas nazis. Tāds arī apbedījumos 10.–13. gs. ir parastais,
biežāk sastopamais inventārs. Tikai kaujas naži pēc 11. gs. ir liels retums.
Kaujā izšķirošā loma Baltijas apstākļos bija šķēpam, bet cirvis bija tas rīks,
kura trūkums (gadījumā, ja pieauguša vīrieša kapā nav cita ieroča) ļauj runāt par
nebrīvu personu. Zemnieku turības pakāpe bija atšķirīga. Šajā sakarā interesi rada jau
iepriekš, IV nodaļā par cirvjiem minēts dokuments, kas attiecas uz laika posmu no
1300. līdz 1350. gadam. Kurzemē, Pērbones ciemā (Kalvenes apkārtnē), ordeņbrāļu
nolaupītā inventāra uzskaitē viena zemnieka sētā minēti seši cirvji (bipennis), divi
vairogi (clipeus), divi šķēpi (hasta); citā – viens cirvis. Nolaupītajā inventārā minēta
arī josta (cingulum).22
Atsauces un skaidrojumi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Генрих Латвийский 1938, 157, 346, XVI 4§.
Livländische Reimchronik 1876.
Кирпичников 1971, 41–69.
Денисова 1984, 116.
Mugurēvičs 1977, 108, XLVII: 1 tab.
Atgāzis 1974, 163
Atskaņu hronika 1936, 17, 645.–648. rinda.
Нукшинский могильник 1957, 40–46.
Шноре 1961, 130–132.
Мугуревич 1977, 47–50.
LA 1974, 274–276.
Atgāzis 1964, 118–123; Мугуревич 1965, 42–54.
Кирпичников 1975, 7.
Urtāns 1962, 52, 53.
Нукшинский могильник 1957, 41, 42.
Mugurēvičs 1977, 117, 118.
Генрих Латвийский 1938, 267, IV 4§; XIV 10§.
Turpat, XII 6§, XXII 5§ u.c.
Livländisches Reimchronik 1876.
Кирпичников 1975, 8.
Кирпичников 1971, 44–54.
LUB 1853, DCIII, 775, 776.
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8. nodaļa
LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU TUVCĪŅAS IEROČU ATTĪSTĪBAS
LIKUMSAKARĪBAS UN GALVENĀS TENDENCES
10.–13. GADSIMTĀ
1. Avoti un literatūra
Latvijas arheoloģiskais materiāls par 10.–13. gs. ieročiem (līdzīgi kā Lietuvā
iegūtais) ieņem vienu no pirmajām vietām Austrumeiropā, turklāt ne tikai atrastā
ieroču daudzuma ziņā, bet arī ar ieroču pārstāvētību dažādos gadsimtos un ieroču
kompleksiem.
Viduslatvijā – Zemgalē, Augšzemē, Vidzemes dienvidu un centrālajā daļā,
Aiviekstes baseinā – izsekojama nepārtraukta apbruņojuma attīstība apmēram
12 gadsimtu laikā – no agrā dzelzs laikmeta līdz 14. gadsimtam. Arī šajā materiālā
ir dažas nepilnības, nelielas, pārvaramas lakūnas, kas tomēr nekavē saskatīt
kopējās likumsakarības un attīstības tendences. Tas pirmām kārtām attiecas uz
uzbrukumieročiem. Tāpat kā citās zemēs, arī Latvijā materiāls par aizsardzības
apbruņojumu ir trūcīgāks.
Latvijas iedzīvotāju tuvcīņas ieroču attīstības vērtējumam kavējošs fakts ir tas,
ka maz pazīstami ir ieroči Kurzemē agrā feodālisma sākumā posmā (10. gs.), ka nav
zināma apbruņojuma vēsture Kurzemē 8.–9. gs. līdzīgi kā Vidzemes ziemeļrietumos un
ziemeļos. Mums ir sveši dzelzs laikmeta ieroči Latgalē pirms 7.–8. gadsimta. Paradoksāli
ir, ka nemaz nav zināmi 13. gs. apbedījumi Zemgalē un līdz ar to šajā laikā zemgaļu
kapos līdzdotie ieroči. 13. gs. ieročus pazīstam galvenokārt pēc atradumiem Kurzemes
senkapos un no ieguvumiem dažādos Latvijas novados pētītos pilskalnos.
13. gs. rakstītie avoti palīdz fiksēt apbruņojuma vispārējo stāvokli un dod iespēju
spriest par tā attīstības tendenci 13.–14. gadsimtā.
No Latvijā pirmspadomju periodā šajā posmā paveiktā ievērību pelna V. Lamstera raksts par latviešu cilšu karamākslu 13. gs.,1 taču tas balstās galvenokārt uz
rakstu liecībām. Arheoloģijas dati izmantoti maz un ļoti vispārīgā veidā. Konspektīvu
apbruņojuma attīstības ainu Latvijā 10.–13. gs. dod darbā “Latvijas PSR arheoloģija”
publicētā nodaļa “Ieroči”.2 No mūsu kaimiņu arheologu pētījumiem šīs nodaļas
tematikā jaunas atziņas dod V. Kazakeviča disertācija par lietuviešu apbruņojumu no
5. līdz 9. gs.3 – jautājuma priekšvēsture.
Dziļāk un vispusīgāk apbruņojuma attīstības likumsakarības pētītas Krievzemē
(A. Kirpičņikovs).4 Šī jautājuma saistījums ar metalogrāfijas zinātņu sasniegumiem
atspoguļojas B. Kolčina darbos.5 Baltijā līdzīgus pētījumus veicis A. Anteins.6
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2. Tuvcīņas ieroču kompleksi un to izmaiņas
no vidējā dzelzs laikmeta beigām līdz 11. gadsimta sākumam
Iepriekšējās nodaļās aplūkojām atsevišķu ieroču veidu attīstību. Tā notikusi
dažādu ieroču mijiedarbībā, tādēļ nepieciešams apskatīt, kā ieroču kompleksi
mainījušies un kādi tie bija dažādos Latvijas novados. Tā kā Latvijas iedzīvotāju
tuvcīņas ieroči 10. gs. pamatvilcienos izveidojās no jau 5.–9. gs. pazīstamiem tipiem,
šis apskats jāsāk ar minētā perioda beigām.
Laika posmā no 7. gs. beigām līdz 9. gs. beigām, t.i., apmēram no 700. līdz
900. gadam, Latvijā varam izdalīt trīs raksturīgus ieroču kompleksus ar variantiem,
kas atspoguļo hronoloģiskas vai teritoriālas atšķirības.
Ia komplekss izplatīts galvenokārt Zemgalē (sevišķi Rietumzemgalē) un sastāv
no diviem lapveida šķēpu galiem ar uzmavu, īsā, šaurā vienasmens zobena jeb kaujas
naža ar riņķveida uzmavu spalam (vietā, kur ir pāreja no iedzītņa uz asmeni). Parasti
šie ieroči ir kopā ar uzmavas cirvi. Šāds komplekss parādās 6. gs. un ir raksturīgs
7. gs. (Dobeles Oši, Dobeles Bāļas, Īslīces Ziedoņu skolas grantsbedres).
Ib komplekss – divi (parasti lapveida) šķēpu gali ar uzmavu, īsais, platais
vienasmens zobens jeb kaujas nazis un šaurasmens cirvis ar ovālu kāta caurumu
(masīvais variants) sastopams Rietumzemgalē (Dobeles Bāļu–Šķērstaiņu senkapi)
un Austrumzemgalē (Īslīces Ziedoņu skolas grantsbedres). Šādi kompleksi parādās
7. gs. beigās un lietoti 8. un 9. gadsimtā.
Ic komplekss – divi šķēpu gali, viens – parasti slaidas vītollapas veida ar uzmavu,
otrs – līdzīgs, bet ar iedzītni; īsais, platais vienasmens zobens jeb kaujas nazis un
šaurasmens cirvis ar ovālu kāta caurumu (masīvais variants). Šāds ieroču komplekss
8.–9. gs. apbedījumos sastopams Austrumzemgalē (Bauskas Čunkānu–Dreņģeru
kapulauks).
IIa ieroču komplekss sastāv no diviem šķēpu galiem – viena īsa, ar īsu, platu
lapu un īsu uzmavu, otra – ar atkarpēm un iedzītni (tips A); īsā, šaurā vienasmens
zobena jeb kaujas naža (ar riņķveida spala aptveri) un šaurasmens cirvja ar ovālu
kāta caurumu un simetrisku asmeni (vienā gadījumā kopā ar uzmavas cirvi). Dažreiz
īso, šauro kaujas nazi aizstāj neliela vai vidēja izmēra kaujas nazis ar paplatinājumu
pret smaili. Šāds ieroču komplekss raksturīgs Augšzemes un Vidzemes Aiviekstes
baseina kapulaukos – sēļu apdzīvotajā teritorijā 6. un 7. gs. (Ābeļu Boķi, Cesvaines
Luces).
IIb ieroču komplekss ir līdzīgs IIa un pārstāv tā tālākas attīstības variantu –
līdzīgs ir īsais, platais šķēpa gals ar uzmavu, atšķiras šķēpa gals ar atkarpēm un
iedzītni; īsais, platais vienasmens zobens jeb kaujas nazis pārstāvēts parasti tā attīstītajā
formā; šaurasmens cirvis ar ovālu kāta caurumu un samērā taisnu muguru. Šāds
komplekss atrasts tajā pašā teritorijā, kur IIa, bieži tajos pašos kapulaukos (Ābeļu Boķi,
Aizkraukles Lejasbitēni, Pļaviņu Kalnieši II). Šāds komplekss ārpus sēļu teritorijas
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sastopams tikai izņēmuma kārtā (Nautrēnu Laizānu Smiltaine, turklāt pārī ar vītollapas šķēpa galu ar iedzītni). IIb komplekss datējams ar 8. gadsimtu.
IIIa komplekss sastāv no diviem izmēros līdzīgiem vītollapas veida šķēpu galiem,
vidēja vai liela izmēra īsā platā vienasmens zobena jeb kaujas naža un šaurasmens
cirvja ar ovālu kāta caurumu, pret kātu vairāk, priekšpusē mazāk pagarinātu pieta
segu (starp minētajiem cirvjiem sastop eksemplārus ar bronzas lenti aptītu kātu). Šādi
kapa inventāri izplatīti visā latgaļu–sēļu teritorijā uz ziemeļiem no Daugavas 8.–9. gs.
(lielākie kapulauki – Zvirgzdenes Kivtos, Kapiņu Kristapēnos, Višķu Maskavas sādžā,
Aizkraukles Lejasbitēnos). Augšzemē arheoloģiskus kompleksus pazīstam maz (turklāt
tur nepazīst cirvjus ar bronzas lenti rotātu kātu). Tādēļ ir pamats IIIa kompleksu dēvēt
par latgaļiem raksturīgu.
Arī Zemgalē sastop III ieroču kompleksam līdzīgu inventāru (vītollapas veida
šķēpu pāris ar iedzītni), taču daudz retāk, turklāt vai nu kombinācijā ar šaurasmens
cirvja masīvo variantu, vai vispār bez tā. Tas sevišķi spilgti redzams zemgaļu kapulaukos
Lietuvas teritorijā – Linksmūčos un Jauneikos, kuros šaurasmens cirvis kā kapa piedeva
vispār trūkst. III kompleksu ar masīvo šaurasmens cirvi varam apzīmēt par kompleksu
IIIb, bez cirvja – par kompleksu IIIc. Kompleksu IIIc varētu uzskatīt par zemgaļu
teritorijas dienvidu daļas lokālu īpatnību, kas sastopama arī tajā žemaišu apdzīvotās
teritorijas daļā, kas piekļaujas zemgaļu zemēm.
Var izdalīt IV ieroču kompleksu, kas raksturīgs Kurzemei, taču tikai hipotētiski,
jo kuršu 8.–9. gs. ieročus nepazīstam. Zinām tikai nepilnīgus kompleksus skandināvu
un Baltijas somu kapulaukos (Grobiņas Smukumi, Dundagas Ošbirzes, Popes mežs,
Kandavas Reinas). Variantam IVa nosacīti varam pieskaitīt šķēpu ar īsu, strupu
rombveida lapu un tievu, garu, griezumā rombisku kakliņu un īsu, vienmērīgi platu
īso vienasmens zobenu jeb kaujas nazi. Šāds apbruņojums ir Baltijas somiem, kas
dzīvojoši Ziemeļkurzemē 7.–8. gadsimtā.
Skandināvu (gotzemiešu) kapulaukā Grobiņas Smukumos IVb ieroču komplekss,
kas sastāv no lapveida šķēpu galiem ar uzmavu, otra šķēpa ar atkarpēm un uzmavu
(angons) un īsa, vienmērīgi plata vienasmens zobena (kaujas nazis) vai arī masīva
vienasmens zobena ar ļoti asu smaili, ko veido zobena muguras lūzums (noraukums).
Kādi izskatījās 8.–9. gs. cirvji Kurzemē, mēs nezinām, bet 9. gs. šeit parādījās agrīnais
skandināvu vesercirvis. Kurzemē, skandināvu kapulaukā pie Durbes Sauslauka
kapsētas, redzam Latvijas kapu atradumos agrāko divasmeņu zobenu (9. gs.).
Tādējādi no 10. gs. Latvijā dzīvojošo cilšu kareivju apbruņojumā kā
pamatbruņojums ir šķēpu pāris, kaujas nazis un cirvis; no aizsardzības apbruņojuma – apaļš dēlīšu vairogs, apšūts ar ādu (Tīras purva depozīts).
Kā atsevišķi apbruņojuma veidi, tā kompleksi jau vidējā dzelzs laikmeta
beigās parāda zināmu atšķirību starp Rietumlatviju (Kurzeme), no vienas puses, un
Austrumlatviju, no otras puses. Zemgale apbruņojuma ziņā ieņem it kā vidusstāvokli,
tomēr kopumā Zemgales iedzīvotāju apbruņojums, sevišķi Austrumzemgalē,
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liecina par tuvību ar Austrumlatviju un atspoguļo viņu kopību ar sēļu un latgaļu ciltīm,
kā arī ar žemaišiem Viduslietuvā.
Austrumlatvijā līdz 9.–10. gs. mijai dominē III un II ieroču kompleksi, kuros
svarīga loma ir kātā ar iedzītni iestiprinātiem šķēpiem. Austrumzemgalē uzmavas šķēps
ar iedzītņa šķēpu lietots aptuveni vienādā mērā (Ib komplekss), bet zemgaļu teritorija
Lietuvas ziemeļaustrumos šķēpu galu darinājumā it kā piebiedrojas latgaļu tradīcijai
(IIIb, IIIc kompleksi). Iedzītņa šķēpus Kursas kapulaukos pirms 11. gs. nepazīstam.
Metamie šķēpi no duramiem formas ziņā nošķiras tikai sēļu zemēs – Augšzemē
un Aiviekstes baseinā (iedzītņa šķēps ar atkarpēm), taču pēc 9. gs. šī forma parādās
tikai epizodiski (Pļaviņu Radzēs – 11. gs. kapā).
Kaujas nažu veids zemgaļiem, sēļiem un latgaļiem vidējā dzelzs laikmeta beigās ir
vienāds, ja neminam latgaļu kaujas nažu makstis, kas greznotas bronzas cilindriņiem un
parāda vietējo kalēju darba lokālas iezīmes (platāks smailes leņķis Bauskas Čunkānu–
Dreņģeru kapulauka īsajiem vienasmens zobeniem). Cirvim kā ierocim lielāka nozīme
bija Austrumlatvijas kareivja bruņojumā. Smagie Zemgales cirvji vairāk atbilst darba
cirvja funkcijām.
Šķiet, ka Rietumlatvijas apbruņojuma īpatnības ir saistītas, pirmkārt, ar kuršu
piederību rietumbaltiem, to ciešiem sakariem ar prūšu ciltīm, otrkārt, ar ziemeļģermāņu
kultūras iespaidiem, ko sekmēja Kurzemes dienvidrietumos apmēram no 650. līdz
800. gadam pastāvējušās gotlandiešu un Melāra ezera apkārtnes zviedru kolonijas.
9. gs. beigās un 10. gs. sākumā iedzītņa šķēpi tiek darināti ar strupāku, bet
attiecīgi biezāku lapu un resnāku, masīvāku kakliņu (kātiņu), kura gals bieži tordēts.
Apbedījumos ar 9. gs. sākumu arvien biežāk sastop tikai vienu šķēpu, bet vēlāk –
10. gs. lielā daļā latgaļu kapulauku tas pazūd pavisam.
10. gs. Latvijā izplatās jaunas ieroču formas – lancetveida šķēpu gali ar īsu
uzmavu (tips A), kurus parasti atrod pa vienam; parādās īsais, šaurais vienasmens
zobens (kaujas nazis) ar rievotu muguru un platasmens bārdas cirvis ar abpusīgi
pagarinātu pieta segu. Vienlaikus parādās atsevišķi divasmeņu zobeni.
Tādējādi 10. gs. Latvijas iedzīvotāju apbruņojumā notiek kardināla pārkārtošanās. Tā kā noris pāreja arī uz uzmavas šķēpiem, tad visuzskatāmāk šīs pārmaiņas
izpaužas Austrumlatvijā, kur pirms tam tos nelietoja. Jaunie ieroču tipi vispirms
parādās lielākos centros un feodālā virsslāņa pārstāvjiem piederošos apbedījumos,
tādi ir A tipa uzmavas šķēps ar zigzagveida ornamentu un J. Petersena B tipa
divasmeņu zobens Ludzas Odukalnā, ieroči līdzīgā kombinācijā Bēnes Kaijukroga
kapulaukā.
Tomēr jaunais ieroču komplekss iepriekš dominējošo ieroču kopumu nenomaina
uzreiz un pilnīgi. Atrod lapveida šķēpu galus ar iedzītni, kur lapa pēc formas ir ļoti tuva
lancetveidīgai (Vilces skolas senkapu 3. kaps, Kokneses Aizelkšņu 2. kaps, Aizkraukles
Lejasbitēnu 343. kaps); cits iedzītņa šķēpa variants parādās kā pilnīga lancetveida
šķēpa lapas kopija, turklāt īso uzmavu aizstāj īss iedzītnis (Bukaišu Atvašu 1. kaps).
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Aizkraukles Lejasbitēnu kapulaukā iegūtā arheoloģiskā materiāla analīze liecina, ka
lancetveida šķēpu gali ar uzmavu pazīstami jau 9. un 10. gs. mijā – ap 900. gadu.7
Tomēr tik agros inventāros lancetveida šķēpus kopā ar šaurajiem kaujas nažiem
neatrod, tādēļ par minēto tuvcīņas ieroču kompleksu varam runāt tikai, sākot ar 10. gs.
otro pusi. Šo kompleksu dēvēsim par V ieroču kompleksu. Tam ir lielāks variantu
skaits nekā jau aplūkotajiem.
Īsais, šaurais kaujas nazis dažkārt sastopams vienā inventārā kopā ar šaurasmens
cirvi un lancetveida šķēpu ar uzmavu. Tā kā šaurasmens cirvis ir tipoloģiski agrāks
par platasmens bārdas cirvi, var pieņemt, ka šie inventāri ir agrāki un varētu pat
attiekties uz 10. gs. pirmo pusi vai vidu (Pļaviņu Radžu senkapi, 21. kaps; īsais, šaurais
kaujas nazis un šaurasmens cirvis ir arī 27. kapā). Jauna ieroču kompleksa parādīšanas
10. gs. pirmajā pusē un izplatīšanās 10. gs. otrajā pusē bija gan iepriekšējās ieroču
attīstības nosacīta, gan saistīta ar piemērošanos jaunajam aizsardzības bruņojumam,
kas bija parādījies kā Rietumeiropā, tā Austrumeiropā. Ir pamats uzskatīt, ka liela
daļa no lancetveida šķēpu galiem, divasmeņu zobeniem un kaujas nažiem ieviesās pēc
vikingu tirgotāju un sirotāju braucieniem uz Baltiju. Jāņem vērā, ka vikingu rokās toreiz
atradās visas Eiropas ieroču tirdzniecība.8 Vikingu loma tomēr nav pārspīlējama,9
jo no 10. gs. otrās puses, kā to liecina ieročiem bagātie tirgotāju kapi ar bronzas
svariņiem un atsvariņiem,10 noteicošo lomu ieroču tirdzniecībā sāka ieņemt
vietējie tirgotāji.
Fakts, ka gan A tipa šķēpiem, gan īsajiem vienasmens zobeniem tuvas formas
baltu zemēs, arī Latvijā, bija pazīstamas jau iepriekš, vietējām tautībām ļāva ātri
apgūt importētajiem analoģisku ieroču kalšanu, apvienot vietējās un svešzemju
ieroču darināšanas tradīcijas. Platasmens bārdas cirvis, kas ieviesās laikā no 950. līdz
1000. gadam, uzlūkojams par vietējā šaurasmens cirvja ar pagarinātu pieta segu
pārveidojumu – kāta pusē asmens ir bārdveida paplatināts. Zīmīgi, ka agrākiem
vietējā darinājuma platasmens bārdas cirvjiem (Bunkas grantsbedres, Mežotnes
centra kapulauks) ir cirvja muguras (priekšpuses) uzliekums, līdzīgi kā skandināvu
cirvjiem, un tas, šķiet, radies J. Petersena C tipa cirvju iespaidā. 10. gs. un 10.–11. gs.
mijā Vidzemes ziemeļu daļā un Latgales austrumu daļā latgaļu kapulaukos samērā
retos šaurasmens cirvjus ar norauktu pietu un ar trīsstūrveida izlaidumiem kāta
cauruma sānos (Raunas Strante, Zvirgzdenes Kivti) pētnieki uzskata par Baltijas
somiem raksturīgiem, taču nav neiespējams, ka arī šīs formas prototips ir vikingu
šaurasmens cirvja tips,11 kas ar visu kātu klasiskā veidā atrasts Ozebergas kuģī.12 Tas
pats sakāms par Austrumlatvijā (Priekuļu Kampi, Taurenes grantsbedres, Ludzas
Odukalns) sastopamajiem platasmens bārdas cirvjiem ar taisnu vai uzliektu muguru un
viegli norauktu pieta segu kāta pusē (10. un 11. gs.). Minētie šaurasmens un platasmens
cirvji no skandināvu cirvjiem atšķiras ar to, ka mūsu cirvjiem trūkst āmurveidīgā pieta
uzbiezinājuma.
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Vesercirvji jeb Saltovas tipa kaujas cirvji, kas Latvijā atrasti latgaļu un lībiešu
teritorijā (Pildas Ņukšas, Zvirgzdenes Isnauda, Salaspils Laukskolas kapulauks,
Daugmales pilskalns) un attiecas uz 10. un 11. gs., un Latvijā nonākuši tirdznieciskā
ceļā, domājams, no Pievolgas un krievu pilsētām. Bastardforma, ko pārstāv Līksnas
Jaunušānu dubultcirvis (11. gs.), liecina, ka austrumu paraugi ietekmējuši arī vietējos
amatniekus.13
Tādējādi agrā feodālisma laika posma sākumā, periodā līdz 1000. gadam,
Latvijas iedzīvotāju tuvcīņas ieroči atspoguļo vietējo tautību – kuršu, zemgaļu, sēļu,
latgaļu un lībiešu – apbruņojuma īpatnības, kas sāk mazināties periodā starp 950. un
1000. gadu, kad līdzās vietējiem tipiem iesakņojas jauni Rietumeiropā (sevišķi
skandināvu) un austrumslāvu ietekmē tapuši ieroču tipi. To savstarpējā mijiedarbībā
radušies tādi oriģināli darinājumi kā lancetveida šķēpi ar iedzītni, šaurie kaujas naži,
kas ir vietējo amatnieku kalti vai apdarināti, šaurasmens un platasmens cirvju jauni tipi.
Šie ieroči bieži atspoguļo baltiem, ziemeļģermāņiem, somiem un slāviem raksturīgo
formu labāko ieroču īpašību un racionālas izgatavošanas meklējumu ceļus. Tas parādās
arī 10.–11. gs. garo vienasmens zobenu darinājumā. Ar 10. gs. Latvijā biežāk atrod
divasmeņu zobenus.
Apbruņojuma izmaiņas nosacīja Latvijas vietējo tautību sociāli ekonomiskā
attīstība, tirdznieciskie un kultūras sakari un pirmām kārtām sadursmes ar tuvāko
un tālāko kaimiņu karotājiem. Apbruņojumā un karamākslā aizguvumi un ietekmes
izjūtamas visātrāk. Periodā līdz 1000. gadam spēcīgāk izteikti ir rietumu iespaidi.
Pilnīgāka kļūst arī ieroču ražošana, vērtējot to no metalogrāfiskā un izgatavošanas
tehnoloģijas viedokļa. Hronoloģiski agrākais damascētā tērauda šķēpa gals atrasts
Dundagas Ošbiržu akmeņu krāvumu kapulaukā (9. gs.), 10. gs. zināmi vēl divi – no
Durbes un Aizkraukles Lejasbitēnu 379. kapa.14 Daudz plašāks damascējuma lietojums
ir divasmeņu zobenos 9. un 10. gs., kuru izplatību rāda kapulauki un savrupatradumi
šādās apdzīvotās vietās vai to tuvumā: Grobiņā, Durbē, Bēnē, Jaunsvirlaukā, Mežotnē,
Vecsaulē, Aizkrauklē, Ogrē.
10. gs. šķēpu un zobenu kvalitātes uzlabošanos nosacīja bruņu un bruņucepuru
parādīšanās, tādēļ ieviesās arī bruņucepuru pārsišanai piemēroti cirvīši. Pilnveidojās
agrāk pazīstamie ieroču tipi. Piemēram, lancetveida uzmavas šķēpa attīstības beigu
posmā starp 1000. un 1050. gadu parādās to pilnīgāks apakštips ar īsāku lapu, kam ir
vairāk nosmailināta, bet biezāka smaile un pagarināta uzmava. Tie piemēroti bruņu
caurduršanas slodžu izturēšanai.15 Šādi šķēpi lielākā skaitā iegūti lībiešu kapulaukos
Daugavas lejtecē (Salaspils Laukskola, Vampenieši I), taču pazīstami arī pārējā
republikas teritorijā.
Aplūkoto tuvcīņas ieroču V kompleksu ar variantiem, kura būtiska iezīme ir
lancetveida uzmavas šķēps, varam izsekot laikā aptuveni no 900. līdz 1050. gadam,
bet ziedu laiks ir 10. gs. otrā puse.

200

Māris Atgāzis. TUVCĪŅAS IEROČI LATVIJĀ10.–13. GADSIMTĀ

3. Tuvcīņas ieroču kompleksi un to izmaiņas
no 11. gadsimta sākuma līdz 13. gadsimtam
Nākamā – VI kompleksa galvenā iezīme ir rombveida, pret smaili gari
stiepts uzmavas šķēpa gals. Atkarībā no lapas un uzmavas attiecībām un pārējiem
ieročiem – platasmens cirvja tipa, kaujas naža, garā divasmeņu zobena – var izdalīt
vairākus kompleksu variantus.
11. gs. viens no izplatītākajiem ir komplekss VIa, kas sastāv no rombveida šķēpa
gala ar pret smaili stieptu lapu un vidēji garu uzmavu, šaurā kaujas naža un parastā
platasmens bārdas cirvja, kam pieta sega abpusēji pagarināta. Sēlpils Lejasdopeļu
5. uzkalniņa 1. kapā šādu inventāru datē maciņā līdzās svariņiem un atsvariņiem
noliktās četras vācu un anglosakšu 11. gs. sudraba monētas.16 10. gs. līdzīgi šķēpi
Latvijā nav pazīstami. Nav zināms arī, ka īsie, šaurie kaujas naži būtu attiecināmi uz
laiku, vēlāku par 11. gs. (ar Tirzas Zvanulejās iegūtiem 12. gs. savrupatradumiem tur
atrasto kaujas nazi datēt nav droša pamata).
VI kompleksa variants VIb – dzelzs šķēpa gals ar rombveida pret smaili stieptu
lapu un vidēji garu uzmavu un bārdas cirvis ar abpusēji pagarinātu pieta segu
un trīsstūrveida izlaidumiem kāta caurumu sānos. Dažreiz kopā ar šī kompleksa
dažādiem variantiem atrod arī divasmeņu zobenu. Citi kompleksa varianti atšķiras
ar platu rombveida vai liesmveida lapu, bet uzmavu sedz sudraba platējums vai
inkrustācija. Starp minētajiem VI kompleksa šķēpiem visbiežāk sastop ar rakstainu
damascēto tēraudu izrotātu lapu. VI kompleksa piedevas raksturīgas lībiešu senkapos
Daugavas lejtecē un Gaujas baseinā (Siguldas, Krimuldas, Turaidas, Allažu, Mālpils
apkārtnē). Šeit krustojušies Gotlandes un Krievzemes iespaidi (daļa damascēto,
platētie un inkrustētie šķēpi, zobeni un cirvji – imports no Skandināvijas); kaujas
cirvjos, vienasmens zobenu šķērša darinājumā un noformējumā – Kijevas Krievzemes
spēcīgas ietekmes. Taču jāatzīst, ka Siguldas, Krimuldas un Turaidas apkārtnē pastāvēja
pašu lībiešu ieroču darbnīcas, un tie nav atpalikuši no Piedņepras un Skandināvijas
meistariem. Domājams, ka nomadu zobenu iespaidā ar senkrievu starpniecību Gaujas
baseinā parādījies vienasmens zobens ar šķērsi, kam lejup nolaisti gali.
Arī Zemgalē, Bauskas apkārtnes kapulauku izrakumos un pēdējā laikā arī kā
savrupatradumi kapulaukos, iegūts lielāks skaits garo vienasmens zobenu, kas sasaucas
ar Siguldas Saksukalna, Salaspils Laukskolas vienasmens zobeniem un zināmā mērā
ar hronoloģiski agrākiem vienasmens zobeniem ar antenveida roktura noslēgumu
(pogu). Pēdējie Latvijā un Lietuvā pazīstami vairāk kuršu teritorijā (Bunka, Liepājas
apkārtne, Medze), bet īso vienasmens un garo divasmeņu zobenu līdzāspastāvēšanas
rezultātā radītās formas Zemgalē (Bauskas Čunkāni–Dreņģeri, Ceraukstes Podiņi,
Īslīces Viesturu grantsbedres), tāpat līdzīgi darinājumi Lietuvas teritorijā apliecina,
ka īso vienasmens zobenu 300 vai 400 gadu ilgās darināšanas tradīcijas 10. un 11.
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gs. radušas savu piepildījumu. Savrupatradums Īslīces grantsbedrēs un Ceraukstes
Podiņos liecina, ka 12. un 13. gs. tās ir turpinājušās.
Īpatnu tuvcīņas ieroču kompleksu, sākot ar 11. gs., vērojam Kursā (VII komplekss
ar variantiem). Tā kopējā iezīme – slaids rombveida vai lapveida šķēps ar tievu,
garu kakliņu (kātiņu) un uzmavu, metamais šķēps ar atkarpēm, tordētu kakliņu un
iedzītni, divasmeņu zobens. Minētais komplekss sevišķi iecienīts ir 12. un 13. gs.,
bet lietots arī vēl 14. gs. (Piltenes Pasilciems, Talsu Vilkumuižas ezers, Alsungas
Kalniņi, Durbes Dīri). Pasilciemā un Durbes Dīros kompleksā iekļaujas arī koniskas
kniedētas bruņucepures. Latvijā minētajam kompleksam paralēles atrodam tikai
Daugavas lejteces lībiešu kapulaukos (Lielvārdes pārceltuve, atsevišķi apbedījumi
Vampeniešu II kapulaukā), kuršu kapulaukos Lietuvā; līdzīgus ieročus atrod Igaunijas
salās, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā. Šeit turpinās jau vidējā dzelzs laikmetā iedibinātie senie sakari rietumu virzienā un sakari ar rietumbaltiem.
Nedaudzie bruņukreklu fragmenti, kas Latvijā atrasti 10.–13. gs. pieminekļos,
parāda līdzību ar Krievzemē konstatētajiem. Imports no Kijevas ir Latvijā atrastās
bronzas vāles galvas ar piramidāliem dzelkšņiem. Tām bija ne tikai bruņās tērpta
pretinieka apdullināšanas funkcija; greznākie eksemplāri varēja būt atšķirības vai
varas simbols.
13. gs. sākumā vācu krustnešu apbruņojums (neminot bruņas, bruņucepures
un arbaletus) daudz neatšķīrās no Baltijas tautu apbruņojuma. Ņemot vērā to, ka
vietējās tautas 13. gs. apguva stopnieka mākslu (zemgaļi), ka iemācījās gatavot akmeņu
metamās mašīnas un peterellas (mehāniskā linga), ka mazākā mērā lietoja bruņas, nav
pamata apgalvojumam, ka atpalicība apbruņojumā vai karamākslā būtu par pamatu
13. gs. vietējo tautu sakāvei cīņā pret vācu feodāļu karaspēku. Sakautas tika atsevišķas
etniskas vienības, vāciešiem izmantojot iekšējās nesaskaņas, savstarpējos karus, topošo
feodāļu tieksmi izcelties vai pakalpīgi sabiedroties ar vāciešiem. Krustnešiem bija
pārsvars krusta karotāju nemitīgā pieplūduma dēļ.
Latvijas iedzīvotāju apbruņojumā atšķirībā no Krievzemes mazāka nozīme
bija lokam un bultām. To noteica mežainais un šķēršļotais apvidus. Toties pēc vecas
tradīcijas bija iecienīta metamo šķēpu organizēta mešana. Nozīme bija senajai
paražai, ka izšķiroša kauja jāizcīna, nokāpjot no zirgiem. Vietējās tautības drīz apguva
izdevīgākos cīņas paņēmienus un taktiku cīņā ar smagajiem bruņiniekiem, izmantojot
to nekustīgumu un mežainos, purvainos apvidus.
Rietumeiropā kaujas parasti tika izcīnītas klajā laukā, izmantojot smago
kavalēriju, turpretim Austrumeiropā, pateicoties mežiem un muklājiem, zināmas
priekšrocības bija viegli apbruņotiem kājniekiem.17 Arī Atskaņu hronika atzīmē, ka
bruņinieki bieži vien cīnījušies, stāvot kājās. Liekas, ka tieši tādēļ mestrs Folkvīns,
piedzīvojis un rūdīts karavīrs, labs vietējo apstākļu pazinējs, kaujā pie Saules
1236. gada 22. septembrī, krusta karotājiem atsakoties cīnīties, kājās stāvot, brīdina,
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ka tādā gadījumā nāksies galvas nolikt gan zirgiem, gan bruņinieku brāļiem.
Lietuvieši kopā ar zemgaļiem vispirms nodūra vāciešu zirgus, bet pēc tam ar aizcirtumu palīdzību (uzlaižot virsū kokus) nogrieza atkāpšanās ceļu. Krita mestrs ar saviem
48 bruņinieku brāļiem.18

Atsauces un skaidrojumi
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lamsters 1939.
LA 1974, 240–246. Autori Ē. Mugurēvičs, E. Šnore, M. Atgāzis.
Казакявичюс 1984, 5–21.
Кирпичников 1971, 1–79.
Колчин 1953; Колчин 1978, 188–196.
Anteins 1977, 14–79; Антейн 1973, 5–130.
Aizkraukles Lejasbitēnu 341. kaps. Tajā atrasts J. Petersena H tipa zobens; J. Petersena E tipa šķēps (pēc
mūsu klasifikācijas A) un karavīra aproce, kas pārstāv IId tipu. A. Anteins (Антейн 1973, 62) minēto
zobenu attiecina uz 9. gs., J. Daiga karavīra aproci (Daiga 1974, 194) – uz 9.–10. gs. miju.
Кирпичников 1975, 10.
Мугуревич 1965, 34, 126.
Ceplīte 1974, 198–211.
Paulsen 1956, 20.
Osebergfunnet 1958, 27.
Мугуревич 1965, 42–44.
Антейн 1973, 68, 69, 115, 116.
Кирпичников 1966, 5–11, рис. 1.
LA 1974, 275, 64. tab.: 15–17.
Lamsters 1939, 96.
Atskaņu hronika 1936, 49–51.
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SAĪSINĀJUMI

A

– Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamentā glabāto kolekciju
šifrs

AI

– bij. Igaunijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta, vēlāk Tallinas Universitātes
Vēstures institūta, Arheoloģijas nodaļas kolekcija, tagad Tallinas Universitātes
Arheoloģisko pētījumu kolekcijas šifrs

AiVMM – Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā glabāto kolekciju šifrs
AM

– bij. Igaunijas Valsts vēstures muzejā, tagad Igaunijas Vēstures muzeja (Tallina)
Arheoloģijas nodaļā glabāto kolekciju šifrs

ANM

– bij. Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Alūksnes muzejā
glabāto kolekciju šifrs

BNM

– bij. Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Bauskas muzejā glabāto
kolekciju šifrs

CNM

– bij. Cēsu novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Cēsu muzejā glabāto
kolekciju šifrs

CVVM

– bij. Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures muzeja, tagad Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja kopējās kolekcijas apzīmējums, šajā darbā tas attiecas uz arheoloģiskajiem
priekšmetiem, kas glabājas LNVM Arheoloģijas departamentā

DNM

– Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā glabāto kolekciju šifrs

GEG

– bij. “Igaunijas zinātniskā biedrības”, vēlāk Tallinas Universitātes Vēstures institūta
Arheoloģijas nodaļas glabāto kolekciju šifrs, tagad kolekcijas glabājas Tallinas
Universitātes Arheoloģisko pētījumu kolekcijā

IEM

– Lietuvas Zinātņu akadēmijas Vēstures un etnogrāfijas muzejā (Viļņa) glabāto
kolekciju šifrs

JēkNM

– bij. Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Jēkabpils vēstures
muzejā glabāto kolekciju šifrs

JNM

– bij. Jelgavas mākslas un novadpētniecības muzejā, tagad Ģederta Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas muzejā glabāto kolekciju šifrs

KNM

– bij. Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Kuldīgas novada
muzejā glabāto kolekciju šifrs
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KVIM

– bij. Kauņas Valsts vēstures muzejā, tagad Kauņas vēstures muzejā glabāto
kolekciju šifrs

KPM

– bijušā Kurzemes provinces muzeja kolekciju šifrs, tagad kolekcijas glabājas Ģederta
Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā un LNVM Arheoloģijas departamentā

LNM

– Ludzas novadpētniecības muzejā glabāto kolekciju šifrs

LNMM

– bij. Liepājas novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Liepājas muzejā glabāto
kolekciju šifrs

LNVM

– Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamentā glabāto kolekciju
šifrs

MNM

– bij Madonas novadpētniecības muzejā, tagad Madonas novadpētniecības un
mākslas muzejā glabāto kolekciju šifrs

PV

– bij. Pieminekļu valdē glabāto kolekciju šifrs, tagad kolekcijas glabājas LNVM

RDM

– bij. Rīgas Doma muzeja glabāto kolekciju šifrs, 1936. gadā kolekcijas sadalītas,
tagad tās glabājas LNVM Arheoloģijas departamentā un RVKM Arheoloģijas
nodaļā

RLB

– Rīgas Latviešu biedrībā glabāto kolekciju šifrs, tagad kolekcijas glabājas LNVM
Arheoloģijas departamentā

RNM

– bij. Rēzeknes novadpētniecības muzejā, tagad Latgales kultūrvēstures muzejā
glabāto kolekciju šifrs

RVKM

– Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Arheoloģijas nodaļā glabāto kolekciju šifrs

SHM

– Stokholmas muzejā glabāto kolekciju šifrs

SNM

– Siguldas novadpētniecības muzejā glabāto kolekciju šifrs

ŠAM

– Šauļu vēstures un etnogrāfijas muzejā “Aušra” glabāto kolekciju šifrs

Talsu NM – bij. Talsu novadpētniecības un mākslas muzejā, tagad Talsu novada muzejā
glabāto kolekciju šifrs
TNM

– bij. Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejā, tagad Tukuma muzejā
glabāto kolekciju šifrs

TVM

– Tērvetes vēstures muzejā glabāto kolekciju šifrs

V

– tagad A (LNVM Arheoloģijas departamentā glabāto kolekciju šifrs)

VI LU

– Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļā glabāto kolekciju šifrs. Kopš
2004. gada kolekcijas glabājas LNVM Arheoloģijas departamentā un RVKM
Arheoloģijas nodaļā

ГИМ

– Valsts vēstures muzejā (Maskava) glabāto kolekciju šifrs

ГЭ

– Valsts Ermitāžā (Sanktpēterburga) glabāto kolekciju šifrs
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Topicality of the subject
Research on armaments is of considerable importance for resolving questions
of the history of ancient tribes and peoples, since weapons and armaments in general
are one of the most striking indicators of cultural development. Weapons reflect the
greatest achievements of technical and military thinking and show the level attained
in various crafts, from the working of base metals to the jeweller’s art and special
disciplines related to fashioning of weapons. On the basis of weaponry, one may draw
conclusions about trade and cultural contacts, loans and war booty.
Weapons are an important attribute of class society. This is the reason for their
importance in studies of early medieval social relationships.
The methods of research on weapons have changed with the times and made
use of the existing possibilities. In the late 19th and early 20th century, in the analysis,
classification and chronology of weapons it was typological methods and art historical
data that first revealed their usefulness. We see this most clearly in the work of
archaeologist Jan Petersen on the Viking Age swords of Norway, and later in the
works by Danish researcher Ada Bruhn-Hoffmeyer and the English collector Ewart
Oakeshott on Western European sword typology. This is also shown by P. Paulsen’s
studies on sword scabbard chapes and axes. P. Paulsen has emphasised the role of
weapons in religious cults.
In the post-war years, important research has been conducted on Late Iron
Age weapons in particular countries. A discussion of 9th–12th century weapons in
Poland has been given by A. Nadolski; a description of the swords has been given
by V. Sarnowska and M. Glosek. The missile weapons of ancient Russia (longbows,
crossbows and their arrows and bolts) have been analysed by A. Medvedyev. Ancient
Russian close combat equipment, soldiers’ gear, horsemen’s accoutrements and horsetrappings have been discussed by A. Kirpichnikov. A novel aspect of these works is
the accent placed on the functional analysis of weapons and the interpretation of their
social significance. The early medieval weapons of Germany have been studied by
M. Müller-Wille, and a morphological analysis of swords from Germany has been
given by A. Geibig. Distribution maps for Viking age swords in Europe have been
compiled and the military art and ideology of this period have been discussed by
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the Swedish researcher M. Jakobsson. The weapons of Finland have been analysed
in connection with the finds from Luitsari cemetery by P. L. Lehtosalo-Hilander.
A typology of Estonia’s 8th–13th century swords has been given by M. Mandel.
Rewiews of 10th–13th century weapons found in the Old Prussian lands have been
given by B. Mühlen and V. Kulakov. The 9th–13th century weapons of Lithuania have
been analysed by R. Volkaite-Kulikauskiene. Baltic swords of the 9th–13th centuries
(taking the finds from Lithuania as a basis) have been discussed and compared with
European swords and their distribution by V. Kazakevičius. A series of reconstructions
of the dress and arms of 13th–14th century German knights has been published by
the Polish archaeologist A. Nowakovski.
Research on the technology of weapon production started already at the end
of the 19th century and in the early 20th century. On the basis of the experience of
J. Leppäaho and several other European researchers, weapons as historical sources
have been shown in a new light by Latvian metallographer Aleksis Anteins, the Polish
metallographer, palaeographer and archaeologist Marian Glosek and the Lithuanian
metallographer and archaeologist Jonas Stankus. These works describe the technology
of weapon manufacture, the role of Damascus steel in improving the quality of weapons
and discuss swords with inscriptions in damascened and non-ferrous metal. The Latin
palaeographer D. Drboglav has specified the meaning of the inscriptions and linked
them together in one typological and chronological series. An important contribution
to the archaeology of Baltic weapons has been given by author of this book. Māris
Atgāzis is the first researcher in the Baltic who has laid firm foundations for the
direction of weapon studies in archaeology. Naturally, the origin of the archaeology
of weapons of this territory are to be found exactly in Latvia, in the mid-20th century,
which is determined mainly by the rich and voluminous archaeological collections.
These collections as well as the researcher’s profound interest in armaments allowed
M. Atgāzis, in 1959, to defend his thesis at the Latvian State University “Armament of
a Latgallian warrior in the 9th–13th centuries”. In 1967, the first article about weapons
in Baltic historiography was prepared – namely, about Latgallian 9th–12th century
axes. In the following decades, a number of publications appeared about offensive and
defensive weapons in the Late Iron Age as well as about the military art.
In comparison with the neighbouring countries, Latvia and Lithuania are
distinguished by the large number of Late Iron Age weapons because, in comparison
with Western Europe, the tradition of placing weapons in graves survived longer in
Latvia. These are also found in the post-Viking period – in the second half of the 11th,
in the 12th and 13th centuries. Thus in Latvia there are many sets of grave goods which
make it possible to determine weapons that were in use synchronously and discuss
them together.
The theme is topical in view of the fact that no summary study devoted especially
to weapons has so far been published in Latvia. The author has chosen research on
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10th–13th century weapons as the subject for his thesis, limiting this subject to close
combat weapons and defensive armaments.
The aim and structure of the study
Close combat weapons were a vitally important component of armaments in
Latvia in the early Middle Ages. Spears, battle-knives, swords, axes and maces were
used in close combat; all of these are offensive weapons which served literally to destroy
the enemy or decrease his fighting capabilities and subdue him. Shields, armour and
helmets were also used in close combat. These were defensive armaments whose task
was to protect the life of the soldier and his fighting capabilities in close combat and
remote combat. Both of these groups of weapons are the subject of this study.
The aims of the study are:
1. To classify and provide a typological analysis of 10th–13th century close
combat weapons, establish their chronology and distribution. To try to determine the
method of use of these weapons on the basis of 13th century written sources (and on
the basis of comparative material).
2. To provide a brief account of the prior development of the weapons discussed,
to try to explain the regularities and tendencies of weapons development in Latvia in
the early Middle Ages.
3. To discuss how ethnic characteristics are expressed in armaments and to what
extent one may use particular forms of weapons or sets of weapons to determine the
social position of the owners.
The methodology. The best dated artefact collections from Latvia of the 10th–
13th centuries containing close-combat weapons have been selected whose dating is
not in doubt. Analogous weapons have been chosen from among single finds. Analysis
of all arms has been conducted. For those weapons whose original form could be
determined contour drawings were made with sections and measurements. This makes
it possible to compare weapons and sets of weapons of various ages located in different
collections and facilitates the determination of weapon types. In order to indicate the
changes in weapons that took place in the 10th–13th centuries and their direction, the
weapon forms of the previous period (particularly the 8th–9th centuries) and forms
that continued to be in existence in the 14th century have been considered.
In order to show the distribution of particular weapon types and local forms the
types of weapons have been mapped.
The first illustrations in the discussion of each weapon form show the types
occurring most commonly in the area of present-day Latvia, while the rest show all of
the types and variants. It is demonstrated that the main weapon types are represented
in particular regions: southern and northern Kurzeme; Zemgale, Augšzeme; western
Vidzeme, eastern Vidzeme and Latgale. In general terms these correspond to the areas
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inhabited by the Couronians, the Kurzeme Livs, the Semigallians, Selonians, Vidzeme
Livs and Latgallians. In those cases where weapons from well-dated complexes make
it possible to trace an uninterrupted line of development it has been attempted to
group particular weapon forms (battle-knives and axes) into typological series. The
illustrations show the most characteristic 7th–13th century sets of weapons.
The review of each form of weapon is based on the following scheme:
1. Concept, terminology, sources and literature.
2. Types, distribution, origin and chronology.
3. Function.
The thesis consists of an introduction and eight chapters (256 pages). Appended
are tables on the archaeological material discussed, the abbreviations, collections and
their codes and lists of references. 80 pages of figures are given in a separate folder.
The practical significance of the study
The study shows the development of the close combat weapons of the indigenous
population of Latvia in the 10th–13th centuries. Typological, chronological and
functional analysis of the weapons makes it possible to discuss the characteristics of
the weapons, localised features related to particular ethnic groups, as well as military art
in ancient Latvia as a whole. The results may be employed in new archaeological studies
in Latvia and the neighbouring countries. The study will help to resolve the complex
social and ethnic questions of early medieval history. The material of this study has
partially been included in the collective work by the Department of Archaeology,
Latvijas PSR arheoloģija and used for student tuition in archaeology in Latvia’s
universities. The conclusions and materials of the thesis have been used to create
an exhibition entitled “Weapons in Ancient Latvia from the Beginning of Our Era
Until the 13th century” at the Latvian War Museum in 1993, in co-operation with the
Latvian History Museum and the Latvian Institute of History. The author has provided
consultations and drawings of weapons for the Latvian Military History Club, which
have been used for reconstructions of swords, spears, axes and shields.
Approbation of the study
The results and conclusions of the study have been used in lectures by the author
at research meetings and conferences in Riga and Jelgava and in published articles. The
author has given presentations on this subject at international conferences in Olszyna
(Poland, 1990) at a commemorative colloquium on the Battle of Grunwald; in Riga
(1990) at the conference “Contacts Between the East Baltic and Scandinavia in the
Early Middle Ages”; in Sostrup (Denmark, 1991) at the symposium “Economic and
Cultural Development of the Baltic Region from the Beginning of Our Era to the Year
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1200”, and in Birzai (Lithuania, 1992) at a regional conference on the proto-history of
north-eastern Lithuania.
The thesis was discussed at a meeting of the Archaeology Department of the
Latvian Institute of History in 1991 and given a positive evaluation.
Content of the thesis
The Introduction gives a definition of the term “close combat weapons”, describes
the aims of the thesis, the topicality of the subject and briefly characterises the methods
of research.
Chapter I – Sources and literature. The thesis makes use of archaeological and
written sources. The findings of related branches of the humanities and of the exact
sciences are also taken into account.
Archaeological data are of the greatest importance for research on 10th–
13th century weapons, firstly, because it is only through archaeological evidence, the
weapons themselves and the find circumstances that we can gain an idea of the form
and characteristics of the weapons. Secondly, unlike written sources, which belong
only to the 13th century, archaeological finds serve to characterise weapons over the
whole four centuries under study.
The weapons discussed in the thesis and information about the find circumstances
is kept in the collections of the following institutions: the Archaeology Department
of the Latvian History Museum (Riga); the Archaeology Department of the Latvian
Institute of History, University of Latvia (Riga), the Archaeology Department of the
Museum of the History of Riga and Navigation, the State History Museum (Moscow),
the State Hermitage (St. Petersburg), the Archaeology Department of the Estonian
Institute of History (Tallinn); the Ģederts Eliass Art and Regional History Museum
in Jelgava, as well as other regional museums in Bauska, Cēsis, Madona, Daugavpils,
Jēkabpils and Liepāja. Certain artefacts are also kept at museums in Sigulda, Valmiera,
Rēzekne, Ludza, Tukums, Talsi, Alūksne and Koknese.
Weapons have been recovered from cemeteries, hillforts and settlements, and also
as single finds, most of which derive from destroyed cemeteries. Of major significance
are finds at 110 sites – 83 systematically excavated cemeteries and 27 settlements.
Fewer monuments in western Latvia have been studied, but the 11th–
13th century cremation graves of the Couronians have more diverse grave goods than
elsewhere in Latvia: many weapons have been found, including swords, horsemen’s
equipment and horse-trappings, which are a rarity in Semigallian, Selonian and
Latgallian burials. These deficiencies are made good by finds of weapons in datable
settlement layers at the hillforts of Jersika, Asote, Oliņkalns, Koknese and Daugmale, at
Mārtiņsala and at the hillforts and proto-town sites of Mežotne and Tērvete. Wooden
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shafts and hafts of weapons, which decay under normal circumstances, have been
preserved in waterlogged conditions at Āraiši Lake Fortress.
Of greatest importance, however, are grave inventories, where the weapons
may be dated on the basis of jewellery and other objects. In certain cases coins may
serve to refine the dating (Priekuļu Kampi, Doles Vampenieši, Salaspils Laukskola,
Salaspils Vējstūri, Salaspils Lipši, Sēlpils Lejasdopeles and Mežotne centre). Over the
past ten years, significant material on weapons has come to light in excavations at
Kapiņu Kristapiņi, Koknese cemetery, Priekuļu Ģūģeri, Lībagu Sāraji and Bauskas
Dreņģeri–Čunkāni.
The thesis examines a total of 3015 weapons, classified according to weapon type,
region and administrative area in a summary table. This covers 1509 spears, 1138 axes,
78 battle-knives, 252 swords or fragments thereof, 11 maces, as well as 15 finds related
to shields and 12 finds of helmets and armour.
Of the written historical sources, most important are two chronicles: the
Chronicle of Henry, covering the events in Livonia from 1186 to 1227, and the Older
Rhymed Chronicle, which covers the period from the late 12th century to 1290. These
chronicles are not particularly significant for studying the weapons themselves, but
both chronicles are excellent historical sources for interpreting the methods of use of
the weapons, fighting techniques and battle tactics. Important are accurate translations
of the descriptions of battles and weapon terms, as well as the commentaries given for
both chronicles by Ē. Mugurēvičs.
A summary of numismatic evidence which is of importance for dating of
weapons has been given by T. Berga.
Linguistic data help to establish the ancient names for weapons. The monograph
by D. Drboglav is important for deciphering, interpretation and dating of inscriptions
on swords found in Latvia. Linguists, folklore researchers, ethnographers and historians
have demonstrated the role of ethnography and folklore in the interpretation of ancient
traditions involving weapons.
Of the exact sciences, important information for the study of weapons is
provided by metallography which indicates the technology of manufacture of the
weapons, provides the possibility of distinguishing imported weapons from those of
local manufacture, determining the professional level and achievements of the local
craftsmen and the use of Damascus steel.
Publications and consultations by palaeopathologists and anthropologists have
helped to determine injuries from weapons and the physical type, ethic and social
affiliation of the owners of the weapons
Literature. Small chapters in the well-illustrated books by F. Kruse and J. Bähr
indicate that researchers already devoted their attention to the weapons of Latvia’s
ancient inhabitants in the first half of the last century. In the late 19th century, weapons
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were described and published in works by A. Spitsin, V. Sizov, K. Boy and R. Hausmann.
While F. Kruse did not consider it possible that the local peoples could have had such
fine weapons, and consequently regarded the material from Aizkraukle as 9th century
Varangian (Rus), most of later researchers admitted that part of the weapons were made
in the Baltic. The reconstruction of a warrior’s dress given by F. Kruse was important for
popularising prehistory, but the errors indicate that in studies on dress and weaponry
one may not rely on intuition (women’s cuff-shaped bracelets on the legs of warriors;
a helmet reconstructed from a twisted crown). There were no secure, “sealed” grave
inventories from the Aizkraukle cemetery, which had been washed out by the Daugava.
M. Ebert was the first Baltic archaeologist to devote an article specifically to
weapons. He began to apply the typological method and stylistics to weapons studies
(Ebert 1914), but his attention was centred not on the mass of material, but on imports
from Scandinavia.
The first general discussions of Late Iron Age weapons are found in the works of
the founder of Latvian national archaeology, F. Balodis and in this article “The warrior
in ancient Latvia”. Here, in co-operation with A. Karnups, he published a reconstruction
of the dress and arms of a Latgallian warrior. A depiction of a 12th century Latgallian
warrior has also been given by V. Ģinters in co-operation with A. Dzērvītis (1936). In
the 1920s and 1930s, questions related to the military art of Latvia’s 10th–13th century
inhabitants have been discussed by P. Bērziņš (1926), J. Juškevičs (1925, 1926),
E. Brastiņš (1931), A. Kalējs (1932) and V. Lamsters (1935, 1939). The most important
are the studies by V. Lamsters.
The finds of shields from Rucavas Tīras Bog and Zemgale have been studied and
published by V. Ģinters. Couronian swords have been discussed by E. Šturms (1936),
who also wrote about the weapons found at Vilkumuiža. H. Riekstiņš was the first to
publish the inscribed swords found in Lake Vilkumuiža. 8th–11th century swords and
spears in Latvia attracted the attention of Swedish archaeologist B. Nerman in relation
to Scandinavian–Baltic contacts. Sword scabbard chapes and axes were the subject of
study by P. Paulsen.
In her monographs on the cemeteries at Pildas Nukši and Zvirgzdenes Kivti,
E. Šnore in dating the graves has provided a basis for dating the spears, battle-knives
and axes found there. E. Šnore considers differences in weapons placed in the graves
of 8th–12th century Latgallians as reflecting social differences. This material is
complemented by a publication on the maces and spurs from Asote hillfort.
Similarly, a monograph by Ē. Mugurēvičs, with an evaluation of weapons found
at Radzes cemetery, Oliņkalns and Lokstene, is important for the environs of Pļaviņas
inhabited by the Latgallians and Selonians. Mugurēvičs has analysed imported 10th–
13th century weapons in eastern Latvia, and has discussed the bronze mace which
found its way to Mārtiņsala from Gotland.
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A. Anteins has selectively analysed the axes, battle-knives and maces found in
Latvia. Whole series of metallographic studies of spears and swords have been carried
out, grouped according to the principles of weapon classification and well-known in
Europe.
J. Graudonis and E. Tonisson have published the swords and spears found in the
Liv barrow burials of Krimuldas Liepenes. X-ray photographs were used to identify
weapon types. In his monograph on the Livs of the Gauja River region E. Tonisson
discusses the weapons found in this region. V. Urtāns has studied shields and discussed
the social status of the owners of double-edged swords found at Aizkraukles Lejasbitēni
and Lejasžagari.
In two monographs and in the collective work Latvijas PSR arheoloģija, A. Zariņa
has presented reconstructions of Latgallian, Liv and Selonian 10th–13th century dress
and arms.
A review of 5th–9th century weapons for the collective work Latvijas PSR
arheoloģija was written by M. Atgāzis, and by Ē. Mugurēvičs, E. Šnore and M. Atgāzis
on 10th–13th century weapons.
Works have been published on weapons (axes, spears) where they are classified
according to form, with a discussion of their dating, origin and attribution. Two burials
of rich Latgallian nobles from Priekuļu Ģūģeri, accompanied by double-edged swords,
spears and other weapons, have been published by Z. Apala and J. Apals. J. Asaris has
classified the sword scabbard chapes found in Kurzeme. In writing about Baltic swords
and M type axes (according to J. Petersen’s classification) V. Kazakevičius has evaluated
the finds from Latvia.
Chapter II – Spears. In the classification of weapons spears are classed with
shafted weapons (Stangenwaffen). In the Iron Age, the spear is a thin, sturdy rod with
an iron spear-head attached at one end as a continuation of the shaft. The spear serves
as a thrusting weapon in close combat and a throwing weapon in remote combat. The
origin of the name for a spear – šķēps – in Latvian, is unclear. It is considered to be a
loan from the Serb štāp. The spear lost its significance among armaments earlier than
other weapons and thus lost its original name as well.
Spears represent the largest group among 10th–13th century weapons (1509 examples).
Over 90% have been found in cemeteries. On the basis of the form of hafting, tanged
and socketed spears are distinguished.
Tanged spears. These represent the more archaic group, which is known already
from the Stone Age. Socketed spears dominate from the time of Christ. Tanged spears
appear once more in Augšzeme in the area inhabited by the Selonians in the 6th–
7th centuries and a different form is widely distributed in eastern Latvia in the 8th–
9th centuries. Here we also find tanged spears in the 10th–11th centuries.
Tanged spears found in Latvia may be divided into three groups according to the
shape of the blade: I – with barbs; II – leaf-shaped; III – rhombic.
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Types A, B, C and D are distinguished in group I (barbed spears). The first
two types (A, B) are dated to the 6th–8th centuries and are characteristic of the area
inhabited by the Selonians on both banks of the Daugava – in Augšzeme and the
Aiviekste Basin (Ābeļu Boķi and Pļaviņu Kalnieši II). Type C is a relict form of this
spear, found in small numbers to the east of the former Selonian area as well.
Type D is found only in western Latvia in Couronian cremation graves (11th–
13th centuries), in an area where earlier forms of barbed spear-heads are not known.
No connection has been proven to exist between types C and D.
All the barbed spears served mainly as throwing weapons. In grave inventories
spear types A and B have been found together with socketed spears. These could also
have been used for hunting and fishing.
Analogies for the D type are known from Old Prussian cemeteries and the
Estonian islands. Depictions on the Bayeaux Tapestry show that the later Vikings were
also familiar with such spears in the second half of the 11th century. The appearance
of type D and other special throwing spears is linked to the growing importance of
missile weapons and the increasing role of infantry in the 12th–13th centuries.
Group II of the tanged spears (leaf-shaped with tang) chronologically succeed
barbed spear-heads. The leaf-shaped spear-heads are 23–52 cm in length, most
commonly 25–40 cm. Three types of such spear-heads may be distinguished.
The following may be distinguished within this group:
Type A – with a squat, thin blade;
Type B – with a narrow leaf. Two variants are distinguished: B1 – with a thin
blade and B2 – with a thin blade broadening in the lower part;
Type C – with a squat, thick blade and a heavy neck.
Type A of group II chronologically succeeds type A of group I; types A and B1
of group II are chronologically close to B in group I (8th century), but are found in
different burial complexes. B1 spears of group II are also found in the 9th century. B2
spears of group II belong to the 9th century. Forms A, B1 and B2 were most common in
the 8th–9th centuries, restricted to the lands of the Latgallians, Selonians, Semigallians
and Zhemaitians.
Type C is a late indigenous spear form (Višķu Maskavas sādža, Kokneses
Aizelkšņi, Vilces parks) of the end of the 9th and early 10th century.
Group III type D spear-heads have a rhombic blade. The early forms of the
spears of this group differ little from group II type C, from which they are developed.
These are included in type D, but in group III. Four variants are distinguished: D1 and
D2 spears are intended for stabbing or general purposes. D3 and D4 are lighter forms,
more suitable for throwing. D1 is from the 10th and early 11th century, D2 is from the
11th century, D3 and D4 from the 12th–14th centuries. The development of variants D1
and D2 was promoted by the type B spear (according to the classification given here),
corresponding to J. Petersen’s M type.
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Socketed spear-heads. These represent the largest main group of spears
(962 examples). Six types of socketed spears can be distinguished within this group.
Type A (corresponding to type E in J. Petersen’s classification) is characterised by
a slender lance-shaped blade which is rhombic in section. Type A spears appear in the
9th century (variant A1), they are characteristic of the 10th century (A2) and are also
found in the early 11th century (A3). Only one example is known of a lanceolate spear
with a cross-bar between socket and blade (A4), corresponding to J. Petersen’s type D
(9th–10th centuries). The distribution of type A indicates that Latvia belongs within
the northern European system of standardised socketed spear-heads.
Type B has a rhombic blade, elongated towards the tip (type M according to
J. Petersen; type III according to A. Kirpichnikov). On the basis of the form and
proportions of the blade, spear-heads of type B can be divided into four variants.
Variant B1 has a rhombic blade of medium width (3.0–3.5 cm) elongated towards
the tip and with a socket of medium length. The widest point of the blade is usually
slightly lower than the middle of the spear-head. The edges of the rhombic blade are
sometimes slightly incurving, and the tip is heavy and rhombic in section. This is the
most widely distributed form of socketed spear in Latvia and in the whole of northern
Europe in the 11th–12th centuries. Ten well-dated burials have been uncovered at the
cemetery of Salaspils Laukskola accompanied by spears of variant B1. Spear-heads
of variant B2 resemble B1, with the difference that the neck of the spear is decorated
by a hardly noticeable rounded thickening (type A III according to A. Kirpichnikov).
Spears of variant B2 are found mainly in the area inhabited by the Livs and dated to
the 12th century. They are also found in the late 11th century.
Type C represents socketed spears with a slender rhombic blade and a long,
narrow socket. The widest part of the blade is at the mid-point of the spear-head or
higher. Accordingly, the blade is thin, and is often damascened. C type spears are
characteristic of Kurzeme in the 12th–13th centuries. Variant C1 is most commonly
found. Variant C2 is similar, but the neck is rounded (with a smooth or grooved surface)
or multifaceted. Types B and C are genetically related.
Type D represents socketed spears with a long, wide blade and a short socket.
The widest part of the blade is usually in the lower part of the spear-head, between the
first and second quarter of the total length. Type D is found in the Liv area along the
lower reaches of the Gauja and Daugava in the 11th and 12th centuries. Very often the
socket is decorated with silver plating and inlay.
Type E represents long leaf-shaped socketed spear-heads with a slender blade
and a long, narrow socket. Type E resembles type C spears, with the difference that
type C has a rhombic blade, while type E has a more slender, leaf-shaped blade. Type
E is found in Couronian cremation graves and Liv cemeteries along the lower reaches
of the Daugava in the 12th and 13th centuries, but it is thought to appear already in
the 11th century.
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Type F represents socketed spears with a flame-shaped blade and a short socket.
F1 is close in terms of its proportions to type D. It is manufactured similarly, with
silvering on the socket. It is distributed in the Liv area and dates to the 11th and early
12th century. Variant F2 which differs in having a shorter, narrower and thicker blade
is found in Liv and Semigallian areas in the 12th century.
Type G represents socketed spear-heads with a heavy rhombic blade of medium
length tapering gradually and an eight-sided socket. In Latvia type G appear in the
late 13th or early 14th century, continuing in use in the 15th century. This is the most
widespread form of spear in Latvia at this time, apart from Kurzeme. Type G spears
testify to a large-scale process of unification and standardisation which was furthered
by a lively weapons trade.
Thus, socketed spears dominated among the close combat weapons of ancient
Latvia in the 10th–13th centuries. It was only in eastern Latvia in the Selonian and
later also the Latgallian lands that the 6th–9th century tradition continued of using
tanged spear-heads. After the year 1000, particularly in the 12th–13th centuries, spears
with various forms of tangs were used, serving mainly as throwing weapons. Particular
local features were preserved by barbed type D spears (among the Couronians). A, B
and G type socketed spear-heads represent the general forms most widely distributed
in northern Europe. Spears of type C and E, also D and F, are less commonly found in
Latvia, mainly in the Couronian and Liv lands. Parallels for these types are found in
various regions in the countries around the Baltic Sea.
13th century chronicles show spears as weapons used to begin close combat.
With the approach of the enemy, battle often commenced with the shooting of arrows
and throwing of spears, and close combat began with efforts to wound the opponent
with the spear or reduce his defensive capabilities by thrusting the spear into the
enemy’s shield. The spear was usually employed to wound the opponent, who was
vanquished with the sword or axe. Bishop Bertold was stabbed with spears by the Livs
in 1198, Svelgatis was stabbed in the sides with spears (in 1206) and Kaupo in 1217. In
the Chronicle of Henry thrusting spears are usually referred to as lancea, indicating a
light form of spear (for stabbing as well as throwing), and the heavy form is described
as hasta.
Often the spear was used in ceremonies (declaring war, making peace, divining
and determining the will of a god). The barbed spear was usually not employed in
close combat, since it could not be used for repeated stabs. The leaf-shaped spears
characteristic of the 8th–9th centuries and sometimes still found in the 10th century
can be considered all-purpose weapons.
Dominant in the 10th–13th centuries were spear forms that were more or less
suited for fighting enemies clad in armour: they are made with a heavy tip, square or
rhombic in section. Exceptions are some short, broad and finely made D and F variants
of spears, also E type spears (the early form). The latter were often damascened and
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differed in their greater resilience. The damascening is found in almost all groups of
10th–13th century spears. The strongest and simplest spear suitable for overcoming
armour was type G, which is also wedge-shaped in longitudinal section. The shafts of
10th–13th century spears (unlike those of the 8th–9th centuries) are often fixed in the
socket with a nail or rivet. Ash was the traditional and favoured wood for spears. It is
thought that damascened and inlaid spears with a broader and more impressive blade
were used in cult and ceremonial activities. Useful for this purpose were spears where
the transition from socket to blade was decorated with a rounded or faceted part: this
form is reminiscent of the tips of flag-staffs, known from the 13th century onwards.
The practical significance of the thickening is not to prevent a pennant attached to
the spear from sliding down. The pennant was of help in directing the movements of
a military force.
One spear was usually placed in male graves in the lands of the Latgallians,
Semigallians and Selonians in the 10th–13th centuries. A pair of spears is more
commonly found in Liv 10th–13th century graves. Following a tradition from the
Middle Iron Age, the Semigallians placed spears at the head. This was also done by
the Livs, though there are exceptions. Latgallians and Selonians placed the spear at
the warrior’s feet, with the shaft alongside the body. The spear was usually placed on
the right hand side of the body, and presumably a spear placed on the left of the body
indicates left-handedness. In Couronian cremation graves spears are often covered
by patina from fire, since they were placed on the pyre. Characteristic is the ritual
damaging (breakage, bending, hacking at the blade) of the spear.
Chapter III – Battle-knives and swords. According to the classification of
weapons, battle-knives and swords are classed as “hand-held chopping and thrusting
weapons” along with daggers. Unlike the spear and the axe, the sword is typically
a weapon for battle. In Latvia the manufacture of these weapons only began in the
Iron Age (mainly in the Middle Iron Age), through the adaptation of knives for the
requirements of battle.
The number of battle-knives found in Latvia is 446. These have been obtained
at 5th–11th century cemeteries. Four widely distributed types may he distinguished,
representing a chronological and typological sequence of forms. Types 1 and 2 are known
from the 5th–7th centuries. The period of use of types 3 and 4 (8th–11th centuries)
coincides with the beginning of the period under study – the 10th–11th centuries.
Type 3 is a short, wide battle-knife. Its length does not exceed 60 cm, and its
width is up to 10 cm. Most commonly occurring are 35–40 cm long, 5–6 cm wide
and 0.25–0.5 cm thick battle-knives. The blade of the battle-knife gradually broadens
from the tang in the direction of the tip and, reaching about 4/5 of the total length,
narrows abruptly, the edge forming an angle of 130–145°. The broadened part of the
blade together with the narrow part forms a “tooth”, which has a cutting action as well
as a chopping action. In the archaeological literature this weapon is often described
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as the short, broad single-edged sword (scramasax). A small battle-knife with a fully
intact handle is known from the excavations at Āraiši Lake Fortress. A battle-knife,
whose blade has been manufactured in one piece together with the handle has been
found as a stray find in Bauskas Dreņģeri-Čunkāni cemetery.
Battle-knives of type 3 are characteristic of 8th–9th century inventories, but are
also found in the early 10th century. Late examples of the short, broad battle-knife are
up to 55–66 cm in length and 8–10 cm in width. Battle-knives of this type are found
in the Latgallian, Selonian, Semigallian and Zhemaitian areas.
Battle-knives of type 4 replaced the short, broad battle-knife and spread at the
end of the 10th and the 11th century. These are 30–60 cm in length (most commonly
40–45 cm), with an approximately 3 cm wide, slightly raised back, about 1 cm thick. The
blade usually becomes slightly broader towards the tip. A variant with 2–4 longitudinal
grooves is widely represented. According to metallographic research, this feature
indicates that the blade is layered, consisting of layers of steel and iron.
The earliest battle-knives of this type appear in Latvia in the early 10th century
(grave 198 at Dreņģeri-Čunkāni) and spread in the second half of the 10th and early
11th century. Such a battle-knife has been found at the cemetery of Mežotne centre
together with Samanid dirhams minted in 901–907 and 914–943 (grave 79) and a
dirham-pendant from 914–943 (grave 76). In both cases an E type spear has been
placed in the grave (according to J. Petersen’s classification).
Single-edged swords. 15 single-edged swords are known from Latvia (10th–
13th centuries) with preserved hilts. The length of the swords varies from 72–90 cm, the
width is from 2.0–4.4 cm and the thickness of the blade is 0.5–0.7 cm. Seven types are
distinguished on the basis of the type of hilt, which are analogous to those of doubleedged swords. To provide a distinction from J. Petersen’s double-edged sword types,
the index “1” is used in front of the symbol.
Type 1H is represented by two single finds. One of these has been found in
the cemetery of Jaunsvirlaukas Ciemalde. Its length is 85.5 cm and the width of the
blade is 4.3 cm. The sword is missing a triangular pommel. The iron upper and lower
cross-bars are plated with bronze wire. The other example has been found at Vircava.
The dating of 1H type swords corresponds to that of H type double-edged swords (9th–
10th centuries). The blade of the Ciemalde sword is damascened. These swords have
been imported to Zemgale.
G type swords have an antenna-shaped upper cross-bar, which also takes the
1
place of the pommel. In its form it resembles J. Petersen’s G type of double-edged
sword. The only difference is in the lower cross-bar of the Latvian swords, which show
two variants: one is with broadened, downturned ends, while the other has a straight,
narrow lower cross-bar when viewed from the side. The first variant is represented by
the single-edged swords found in Couronian cemeteries at Bunkas muiža (grave 1)
and Medzes Strautiņi. At Bunka such a sword has been found together with a small
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bearded axe and an intermediate form of E/M type spear. In Vidzeme a similar sword
comes from a disturbed grave at Lubānas Vēverāji. A 1G type sword with a straight
lower cross-bar has been found in Latvia without a precise indication of the find-spot.
Seven single-edged swords with antenna-shaped guard and pommel are known from
Lithuania. Like the Couronian swords, these are found in the Couronian area and date
from the 10th–11th centuries. 1G swords are of local manufacture. A blank for a guard
and pommel found at Daugmale hillfort provides the evidence for such an assertion.
A single-edged sword of type 1X, with a flattened, semi-circular pommel and a
straight cross-bar, corresponding to the X type of double-edged sword (according to
J. Petersen’s classification), has been found at Īslīces Viesturi cemetery. The blade is
3.4 cm wide and 0.8 cm thick. Swords of this type appeared in the 10th century and
were used until the 12th century, being very widely known in Western Europe. The
manufacture of 1X swords was simple, and so it is possible that they were also made
in Latvia.
The 1Z type of single-edged sword has a tripartite iron pommel, upturned ends
on the upper cross-bar and a lower cross-bar with downturned ends. 1Z is represented
by two examples, found at Dreņģeri-Čunkāni cemetery and Salaspils Laukskola. The
sword found in a male grave at Dreņģeri-Čunkāni is 77.6 cm long, 0.4–0.7 cm thick,
the width of the blade varying from 2.8 cm at the hilt to 4.4 cm in the widest part,
resembling the blade of a short, broad battle-knife. In the grave the sword was found
together with a spear-head of type M (according to J. Petersen) and a belt with a lyreshaped buckle. The end of the scabbard for the 1Z sword from grave 473 at Salaspils
Laukskola was decorated with a high (10 cm long) bronze chape. These swords date
from the turn of the 11th century and the 11th century.
Single-edged swords with a rhombic pommel have been found in Latvia
corresponding to Type V double-edged swords according to A. Kirpichnikov’s
classification. In Western Europe such swords are dated to the period 950–1250 A.D.,
and are most widespread in the period 1150–1250. Six examples are known from
Latvia (Lībagu Ķīļi, the vicinity of Liepāja, Krimulda, Siguldas Saksukalns, Ikšķile
and Ceraukstes Podiņi). The sword from Ikšķile (grave 13) is 81 cm long, 2.0–2.5 cm
wide and 0.5–0.8 cm thick, dated to the 11th century. The sword found at Ceraukstes
Podiņi, grave 20, the 12th century. This is one of the few forms of single-bladed sword
still in use in the 12th–13th centuries.
A total of 190 double-edged swords have been found in Latvia. The earliest
fragments of double-edged swords found in Latvia belong to the 5th century (Zvārdes
Kokmuiža Hoard I); fragments of hilts of Vendel type swords have been found at
Grobiņas Smukumi and Priedulāji (7th–8th centuries).
Of the types included in J. Petersen’s scheme of Viking Age (800–1050 AD)
swords and the subsequent types that continue until the 13th century, 86 are known
in the lands of the Balts and 55 in the Liv area. In total the type could be determined
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for 141 examples (not including single-edged swords which often have similar hilts).
B, H, S, T, T1, V, X, Y and Z types are represented in Latvia, as well as swords with
saddle-shaped, rhombic, lanceolate and discoidal pommels. Certain finds of B type
swords come only from Scandinavian cemeteries. Type H is so far unknown from the
Liv areas, while type S is only known among the Livs of the River Gauja.
Type B has a triangular pommel which is quadrilateral in section. The crossbars are straight, short and wide. A sword of type B has been found in grave 50 of
Grobiņas Smukumi cemetery. Its length is 95 cm, width 5.4 cm and thickness 0.5 cm.
The width of the groove is 1.8 cm. Five such swords, brought from the Rhineland, are
known in the Baltic. Type B was widespread in the 8th–9th centuries in central and
northern Europe.
Type H has a triangular pommel, also triangular in section, and straight
cross-bars which are shuttle-shaped in horizontal cross-section. There are holes in
the ends of the upper cross-bar for fixing the pommel. Seven swords of H type are
known in Latvia (Bēnes Kaijukrogs, Mežotne hillfort, Aizkraukles Lejasbitēni, Ludzas
Odukalns (2), Āraiši Lake Fortress (2)). The sword found in grave 341 at Lejasbitēni is
96 cm long, and the pommel and cross-bars are plated with bronze wire. The cross-bars
are straight, the upper cross-bar being 7 cm long, the lower cross-bar 10.5 cm long and
2.5 cm wide. The blade is 6 cm wide, with a groove of width 1.8–2 cm. It weighs 1400 g.
All H type swords have a fairly squat point, indicating that a stabbing function
is not emphasised for these swords. H type swords in Latvia date from the 9th and
10th centuries. The sword from Kaijukrogs is of Damascus steel. The sword from
Mežotne has a damascened inscription ULFBERHT, which indicates a weapons
workshop in northern France or the Rhineland. A similar inscription has been found
in five cases in Latvia, on H, T, Y and Z type swords.
Type S has a tripartite, or more rarely, five-part pommel, where the middle
section is emphasised; the cross-bar has broadened ends. An S type sword has been
found in a grave inventory in barrow 2 of Krimuldas Tālēni and dates to the first half
of the 11th century. 10 S type swords are known from ancient Russia.
Type T has a tripartite, or more rarely a five-part pommel. The middle section is
emphasised and larger, and the cross-bar is straight. Silver plating is characteristic of
the pommel and cross-bars of T1 type swords, with engraved, plaited and pitted design.
T type swords are the most widespread in Latvia and in the Baltic. Already by 1929,
34 swords of this type had been recorded in the Baltic. Of the type T swords known
from Latvia, inscriptions have been found in 11 cases: one has been found at Aizkraukle
with an ULFBERHT inscription in Damascus steel, five swords have been fashioned
with an inscription in iron (Pasilciems, Lielīvande, Nurmuižas Dziļlejas) and five
swords have inscriptions in non-ferrous metal (Pasilciems, Kazdanga, Riga, Vidzeme).
All of these swords date from the 11th century. At Salaspils Laukskola a type T sword
was found together with a type D spear (type G according to J. Petersen), which has a
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socket inlaid with silver. The type T sword found at Krimuldas Liepenes (barrow 4 of
group II) was 97.5 cm long with a 5.5 cm wide blade, a lower cross-bar 12.5 cm long,
5 cm wide and 3 cm thick. The silver chape of the scabbard is 20.6 cm long (2nd half
of the 11th or 12th centuries). Similar chapes are known from Turaidas Pūteļi, Kiev
and Lithuania. The T type sword found at Nurmuižas Dziļlejas is decorated with an
inscription dated by palaeographic methods to the 11th century.
The second most common is the Z type sword, with the ends of the upper
cross-bar turned upwards and the ends of the lower cross-bar turned downwards.
In the Couronian and Liv areas these have been found in well dated inventories
(Kuldīga, Pasilciems, Krimuldas Tālēni, Doles Vampenieši I, Salaspils Laukskola,
Salaspils Jaunzemi and Aizkraukles Lejasžagari). From grave 16 at Lejasžagari, the
burial of a Liv merchant (11th century), there comes an 88 cm long Z type sword
together with a B type spear (type M after to J. Petersen) and three belts. The sword
is decorated with bronze, silver and gold, with the inscription ULFBERHT on the
blade. Later Z type swords (type II according to A. Kirpichnikov) are represented by a
13th century example found at Kuldīga. Its length is 95 cm, the blade is narrow –
3.9 cm, with a narrow groove (1.1–1.2 cm). The tripartite pommel is hollow and forged
in one piece. The inscription was previously associated with the swordsmith Gicelin.
D. Drboglav has shown that the inscription is to be read INNOMINE DOMINI on
one side and ETCELIN ME FECIT+ on the other. Three inscribed swords have been
found at Pasilciems. Z type swords were in use until the 14th century.
Type I (after A. Kirpichnikov) has a five-part bronze pommel and a straight lower
cross-bar made of bronze (or else with slightly downturned ends). The upper crossbar has upturned ends. Type I is often found among the Couronians. Characteristic
of these swords is a cross-bar decorated with a design consisting of crosses and circles
(Užavas Silmalciems and Pasilciems). While a proportion of the swords are imported,
the form of the hilt is indicative of the work of local craftsmen.
Type III (after A. Kirpichnikov) has a saddle-shaped hollow iron pommel and
lower cross-bar, with downturned ends. The type has developed from type Y. Well
preserved swords of type III have been found in Lake Vilkumuiža and Pasilciems. The
length of one example is 94 cm, the width of the blade is 4.55 cm, thickness 0.57 cm
and the width of the groove is 1.4 cm. The sword weighs 700 g. In Western Europe
such swords were used from 1175 to 1250. In ancient Russia and Latvia they were also
used in the 12th and 13th centuries. An exception is the sword from Lībagu Sāraji with
a damascened inscription INGELRI (width of groove: 2 cm), whose blade dates from
the 11th century (older than the hilt construction).
Type IV has a semi-circular, flat iron pommel and a straight, narrow crossbar. The
sword is reminiscent of type X (after J. Petersen). Two fragments have been found in
Latvia: at Īslīces Viesturi and Mežotne hillfort. In Western Europe and ancient Russian
type IV sword are dated to 1150–1250.
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Type V has a flat rhombic iron pommel and a long, straight or slightly upturned
cross-bar, the ends of the cross-bar being slightly downturned. Type V developed
from type Z. At Turaidas Pūteļi such a sword has been found together with a type
II bearded axe and two spears (12th century). In Western Europe type V swords are
dated to 1150–1250.
Type VI has a solid discoidal iron pommel and a long, narrow, straight (or
slightly upturned) iron cross-bar. Such a sword has been found in a grave inventory at
Lipši together with a short bronze scabbard chape decorated with a cross (turn of the
13th century). Parts of such swords have been found at Tērvete and at Mežotne and
Daugmale hillforts. VI type swords were in use until the 14th century.
Of 34 cases where the sword is mentioned in the Chronicle of Henry, its use
in battle is described only in five cases. In the Older Rhymed Chronicle the sword
is mentioned 11 times. Describing close combat, the chronicles most often mention
swords and shields. In foot combat the best armed soldiers with swords were the first
to advance on the enemy in close formation, shouting and beating their swords against
their shields. Swords were used to paralyse the enemy’s use of spears, afterwards shields
were struck in attempts to wound the enemy. The sword was a compact, impressive
and resilient weapon with a long edge. A damascened sword would break only in
exceptional circumstances. The sword could be used rapidly, striking to right and
left. This was very important when pursuing an enemy (for example in the battle of
Germans and Latgallians against the Estonians in the winter of 1219/1220 in the village
of Kareda (Carethen)).
The symbolic role of the sword is reflected in Latvian folklore (at betrothals,
weddings, oath-taking). In 1212, the Livs of Turaida and the Latgallians forged a
military alliance against the Germans, confirmed by the trampling of swords. The
development of sword symbolism is a characteristic feature of feudal society. This is
also reflected in the emblems of the German feudal army of the 13th century and the
name swertbrüdere; fratres gladiferi. The sword was used in beknighting soldiers.
The narrow, thin battle-knives used as a chopping weapon in the 5th–
7th centuries were comparatively ineffective and could not compete with double-edged
swords and various heavy battle-knives. Broadening the blade of the battle-knife to
8–10 cm, the tribes in Latvia around the year 700 created quite an effective chopping
weapon. The broadened part of the blade had a chopping and cutting action. In the
10th century, with the replacement of the broad battle-knife by a narrow, thick battleknife, the latter became an ancillary weapon which continued to be in use until the
11th century. In the late 10th and early 11th century, long single-edged swords made
their appearance, which were the expression of further development of the battle-knife
and incorporated features derived from double-edged swords in the hilt construction.
The lower cross-bar allows the parrying of blows, as with a double-edged sword. The
10th and 11th centuries were the time of co-existence of the single-edged and double-
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edged swords. Few single-edged swords and no battle-knives are known from the 12th
and 13th centuries.
The form of the double-edged sword developed from a heavy (c. 1400 g) sword
with a broad blade and a broad groove with a fairly squat tip (9th century to early
11th) into a light, narrow sword (600–700 g) with a narrow groove and a sharp tip,
which is also suitable for thrusting. Such a sword is easier to manoeuvre. From the
11th century, sword hilts appeared which were suited for cavalry action, when striking
from the saddle. The position of the sword sometimes encountered in graves confirms
that horsemen “carried” their sword on the left shoulder (Aizkraukles Lejasžagari,
Sēlpils Lejasdopeles) which is convenient for a rider.
Chapter IV – Axes. Of 2714 Iron Age axes found in Latvia, 1138 are from the
10th–13th centuries. The chapter gives a brief discussion of the development of Iron
Age axe forms. 10th–13th century axe types and their development are described.
“Cirvis” (axe) is an old Baltic word from the verb “cirst” (to chop). Already in
the Stone Age, the axe combined the functions of a tool and a chopping weapon. In
the Middle and Late Iron Age, special battle-axes began to be manufactured. Of the
narrow-bladed axes, those whose hafts are wound with an ornamented bronze band
may be considered to be battle-axes, 25 such axes are known in Latvia. These are found
in rich 8th–10th/11th century Latgallian burials. Small, light narrow-bladed axes with
an ornamented head can be included among battle-axes.
In Latvia the most widespread form of broad-bladed bearded axe has a butt-end
extended in both directions (type I bearded axe). It appears in the late 10th century and
continues in existence up to the 14th century. Small, light examples of type I bearded
axes can be considered as battle-axes, these being found in burials rich in grave goods.
The axe from grave 5 of Jaunpiebalga cemetery, the burial of a merchant, weighs 296 g.
Type II broad-bladed bearded axes with butt-end extended in both directions and
triangular processes at the sides of the shaft-hole can also be counted among battleaxes. Axes of this type are more commonly ornamented than others. Often they have a
hole in the lower third of the blade for fastening the axe in its sheath. Type II bearded
axes are found in all regions of Latvia. They are often found in Liv and Latgallian burials
of the 11th and 12th centuries. In grave 22 at Turaidas Pūtēji a type II axe was found
together with an unusual 22 cm long silver sword scabbard chape.
Typical weapons of war are axes with a broad (up to 24 cm) fan-shaped edge, a
flat butt-end and triangular processes on the sides of the butt (type M after J. Petersen),
which is represented in Latvia by 250 axes from 50 find-spots. The earliest of these,
from the 11th century, have a hammer-shaped butt and the neck is constricted when
viewed from the side; later axes have a more substantial haft attachment and a wider
neck. The origin of these axes is linked to the types found in Scandinavia. Early broadaxes are also known from Kurzeme (Bunkas muiža, early 11th century), but more
have been found on the banks of the Daugava and in Vidzeme, in Liv and Latgallian
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burials. This can be explained through the contacts between these areas and southern
Sweden and Gotland.
Broad-axes, judging by ancient illustrations, had a long haft (around 1.2 m).
They were useful for fighting against enemy cavalry and against enemies in armour.
Broad-axes were a favoured weapon of Danish militia. The distribution of broadaxes in Latvia, particularly in the Couronian lands), Estonia and Karelia, leads to
the conclusion that the tradition of using this Scandinavian form may have spread
particularly in the 12th and 13th centuries at the time of Danish efforts to gain a
stronghold in Kurzeme, northern Estonia and Karelia.
Saltov type axes of the 10th–11th century (four examples), which were used for
splitting helmets, have been found in the area inhabited by the Latgallians and Livs.
Presumably they arrived in Latvia through the Slavic tribes.
The disadvantage of the axe as a weapon lies in the possibility of breakage to the
haft. A bronze band wound around the haft served to strengthen and decorate the haft.
With the increasing role of cavalry in the 12th century the axe became the weapon
of the lower social strata. In the 13th–14th centuries, the axe enjoyed a renaissance,
linked to the improvements in defensive armaments and the greater role of infantry.
For this reason it seems, the use of broad-axes continued in Kurzeme. The militia,
consisting mainly of armed peasants, formed an important element in the armies of
the Baltic peoples. The broad-axe was rarely found in a grave together with the doubleedged sword: the broad-axe was used by not so wealthy people.
Chapter V – Maces. Maces can be classed with striking weapons. The most
primitive maces were clubs with a thickened end, known already in the Stone Age.
In the Late Iron Age maces were made with a metal head. Latvian “vāle” (mace) is
an ancient word, which linguists consider to be derived from the verb “velt” – to
roll. Eleven mace-heads have been found in Latvia, which are dated to the 11th–
14th centuries. Mace types II, III, IV and V are represented in Latvia according to
A. Kirpichnikov’s classification.
Type II maces are multifaceted iron maces. Three examples have been found,
from the 12th–13th centuries (Asote hillfort, Kalsnavas Strazdiņi and Babītes Buļļi).
The maces are cubic or rectangular with corners truncated. The side faces form
pyramidal spikes. The dimensions of the mace are 5.4–4.8 × 3.5–4.4 cm. The diameter
of the shaft-hole is from 1.7 to 2.5 cm, and the weight is 371 to 480 g. Metallographic
research indicates that the surface of the Asote mace has been cemented.
Types III and IV are bronze mace-heads with pyramidal spikes (four examples)
are from the 12th–13th centuries. These have been found in Riga (two examples), Asote
hillfort and in the cemetery next to the hillfort. Kiev is considered the centre for the
manufacture of these bronze maces.
The spread of maces is linked to the introduction of helmets, armour and chainmail, which could only be overcome by effective striking weapons. The bronze mace
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head has the effect of sticking on contact with the helmet and acts to stun the wearer.
Bronze maces were sometimes filled with lead. Maces were usually used when the
intention was not to kill the enemy, but only to paralyse him, to “bowl him over”.
Fine bronze maces also served as a symbol of power – a sceptre. Such an example
is a cylindrical mace-head with a rounded middle part and a rim resembling a crown,
which was found in the excavation of Mārtiņsala castle and is dated to the 12th or
early 13th century. Similar maces have been found in several graves on Gotland. The
Mārtiņsala mace was imported from Sweden. A second mace of this type has been
found in Bērzgales Vaidu cemetery (grave 29). This mace is undecorated and dated to
the late 13th century.
The maces at Asote cemetery and Kalsnavas Strazdiņi have been found together
with double-edged swords. In battle they served as ancillary weapons. In the Older
Rhymed Chronicle maces (keye) are mentioned as used by the Sembs in 1253: maces
were among the weapons burnt together with the men and horses that fell in a battle
at Klaipeda. In the 13th century, maces were also among the arms used by the knights
of the Order of Swordbearers.
Chapter VI – Shields, helmets and armour, discusses defensive armaments.
The shield was a flat implement that the soldier used to repel the enemy’s close
combat and missile weapons. Fifteen shields have been found at archaeological sites
of the 10th–13th centuries, mainly in Liv and Selonian cemeteries. It is the central
metal part of the shield, the boss, which survives most often: this was used to protect
the warrior’s arm and repel or deflect the enemy’s weapon. The same types of shield
bosses were in use in Latvia in the 10th–13th centuries as in Scandinavia and ancient
Russia at that time. The hemispherical bosses found in Latvia belong to type I, while the
hemispherical-conical ones belong to types III and IV according to A. Kirpichnikov.
Hemispherical bosses are the most ancient type, found in the whole of Europe,
which was in use up to the end of the 10th century. Hemispherical bosses usually
correspond to circular shields, which were more suitable for foot-soldiers. Circular,
flat or slightly convex shields are known in Latvia from the hoard in Tīras Bog, which
dates to the mid-9th century. This was made of 0.6 cm thick spruce boards and
covered in leather on both sides. The boss, made of a birch mazer, is fastened to
the shield with iron rivets and the boards of the shield are fastened together from
the left hand side with a rod which also served as a grip. The shield is 68–90 cm in
diameter. An 11th century circular shield has also been found (at Krimuldas Tālēni).
The long duration of use of round shields in Latvia may be explained through ancient
infantry traditions, confirmed by the Rhymed Chronicle for the 13th century. The
latest boss belonging to the first type, with a 2 cm high metal fitting has been found in
a 12th century layer at Aizkraukle hillfort.
The hemispherical-conical bosses (types III and IV) found in Latvia, which
became widespread in Europe after the year 1000, usually correspond to almond-
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shaped shields, but there is no proof of this in our archaeological material. Such shields
originated in Western Europe and spread to many countries in connection with the
growing role of cavalry, which was of crucial importance in the medieval army. The
almond-shaped shield provided good protection for the knight from shoulder to knee.
Most 11th–13th century shields did not have a metal boss. Almond-shaped shields
lost their bosses at the end of the 12th century and the heraldic role of the shield
became increasingly important. An almond-shaped shield without a boss can be
reconstructed on the basis of finds at the Selonian barrow graves at Sēlpils Lejasdopeles
(barrow 3, grave 3). Both sides of the shield were painted white and decorated with a
complicated design of curving black and red lines of varying widths. Wooden shields
painted white with a black linear design have also been found at Doles Vampenieši,
Salaspils Laukskola and Lipši. The most striking examples presumably reached the
lands of the Selonians and the Daugava Livs as war booty or through trade. Colourful
and decorated shields helped to distinguish friendly soldiers and lead them in battle.
Coloured shields had a psychological effect on the enemy (for example, the white
shields of the Couronians in the siege of Riga, 1210). The shield was the minimal
defensive armament of the ordinary soldier.
Helmets in Latvia are represented by five finds from Kurzeme. The helmet
from Durbes Dīri is conical with a slight bulge at the sides. It is 21 cm high, with a
circumference of 63 cm. It is made of 1 mm thick iron plates and is classed among
“riveted” helmets, consisting of a cruciform frame, three small triangular plates and
a rim broadened at the front, forming a peak. This protects the forehead and nose. At
the sides of the rim there are holes for a strap by which the helmet was fastened under
the chin. The plates are decorated with bronze sheets with a design of raised dots. The
helmet dates to the 12th–13th centuries. The helmets found at Couronian burials at
Piltenes Pasilciems and Kuldīga are similar in construction to the Dīri helmet. A Z type
sword, made at the so-called Etcelin workshop, was found together with the Kuldīga
helmet (circa 1200). A well-preserved helmet and part of another helmet were found in
excavations by J. Asaris in 1990 at Lībagu Sāraji Couronian cremation cemetery. Both
helmets are distinguished by faceted point, similar to those on helmets found in the
Prussian lands. These have a well-developed nose-guard as on the Pasilciems helmet.
In 13th century chronicles the Latgallian elder is mentioned as wearing a helmet (in
1212) as are Couronian soldiers in 1259.
Chain-mail has been found in nine cases in 10th–13th century finds, in three
cases the finds are from burials. In grave 5 of Krustpils Oglenieki (12th century) the
diameter of the rings of the chain-mail is 9 mm, and 1.5 mm diameter wire has been
used for its manufacture. The diameter of rings of chain-mail found at Pasilciems is
10–11 mm, and the diameter of the wire is 2.2–2.7 mm. Chain-mail of such thick wire
is rare in ancient Russia, but is found in the 11th–13th centuries. A coat of mail was
the most expensive piece of military equipment, and so a symbolic fragment of mail
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only has been found in the grave of a rich warrior at Koknese cemetery (12th century).
The coat of mail from Oglenieki can be considered an offering, because the deceased
is a woman and the chain-mail has been placed next to the body at the side of the pit.
Plate armour appeared in Latvia in the late 13th and 14th century. The dimensions of
the plates are 3 × 8; 6 × 7; 8 × 12 cm. The plates are fastened with strips of leather or
rivets. Such armour has been found at Mārtiņsala, Vecdole, Altene, Sēlpils and Mežotne
castles. Plate armour was part of the equipment of German knights. To what extent it
was used by local feudal lords and their military forces is not known. The time when
such armour became more widespread coincides with the final period of the struggle
by these peoples for freedom. Such plates have not been found at Tērvete hillfort which
was in use until 1286, but they are present at Mežotne hillfort, which continued to be
inhabited in the early 14th century.
The militia was quite an important component of the armies of the inhabitants of
the Baltic peoples, and so the Chronicle of Henry (XV 3) writes of the Estonians and the
Livs that they are not accustomed to using armour to the same extent as other peoples.
Chapter VII – Ethnic differences and social stratification as reflected in
the arms of Latvia’s 10th–13th century inhabitants. The earliest written sources
(13th century) provide very little information about the arms of the native peoples.
They are described in summary, general terms. Written sources do not mention the
weapons of any of the elders or leaders of the local peoples, nor in connection with
specific members of professional military units, apart from the Latgallian elder (senior)
Rūsiņš who is described as having a helmet.
The development of axes, spears and battle-knives in the Middle Iron Age in
Latvia provides evidence that the differences between weapons in western, central and
eastern Latvia, still clearly observed at the beginning of the period under study (around
the year 900), are not accidental. This fact has deeper roots, which must be sought in the
Early and Middle Iron Age in the period after Christ, in the existence of two different
groups within the barrow cemetery culture. Traditions of using socketed spears were
always stronger in the Couronian and Semigallian lands; tanged spear-heads remained
in use for longer among the Selonians and Latgallians. The uninterrupted development
of axes with horizontal shaft-holes from the 2nd to the 12th century is most clearly
seen in the Selonian area. Starting with the 11th century, but particularly from
the 12th century, such differences decrease and disappear. This is manifest in
the standardisation of spear-heads (types A and B, corresponding to J. Petersen’s
types E and M). Types D and F (imported from Scandinavia) are only known
from Liv cemeteries. The origin of type E spears is closely linked with similar spears of
the Baltic Finns and Semigallians of the 7th–9th centuries. Type G (according to the
classification in this work) is a form of spear-head common to all of northern Europe,
dating from the late 13th–15th/16th centuries.
Narrow, thick-backed battle-knives, which were used in Latvia in the 10th–
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11th centuries, are a form known in northern Europe. The single-edged sword with
antenna-shaped pommel was found mainly in Couronian graves. Most isolated from
the influences of Scandinavian imports was the southern part of the Latgallian area and
Augšzeme (the lack of axes and spears of Scandinavian origin, the rare occurrence of
double-bladed swords). An exception is Ludza and the banks of the Daugava around
Sēlpils.
A specific feature of Couronian arms are broad-axes, which are sometimes also
found among the Livs and the Latgallians of Vidzeme. The spread of broad-axes in
the Baltic in the 12th and 13th centuries may have been furthered by the efforts of
Danish feudal lords to gain control over Kurzeme, as well as through the involvement
of Couronians, Livs of Kurzeme and the people of Saaremaa in raids on Scandinavia.
Riveted conical helmets in Latvia are so far known only from the Couronian area.
Thus, at the beginning of the period under study, weapons derived from forms
of Scandinavian derivation are seen in western and central Latvia, while the political
contacts of the Selonians, Latgallians and Livs are reflected in the influence of ancient
Russia, which grows in the 11th century and particularly in the 12th–13th centuries.
Judging by spear, sword and axe forms in the Liv area, this region saw the
intersection of Baltic influences and influences from the Baltic Finns, ancient Russia
and Scandinavia. Among the Couronians, a mutual influence with the Baltic Finns
and the northern Estonians can be seen throughout the period.
When evaluating the weapons found in 9th–11th century cemeteries, one may
not equate the weapons accompanying the warrior in the grave with the situation in
real life. The mortuary practices of each ethnic group need to be taken into account.
Problematic but stimulating is the view of A. Kirpichnikov that the presence of a large
number of swords, spears, armour and military gear in 10th–12th century graves in a
particular region is indicative of the backwardness of social development in that region.
At Pļaviņu Kalnieši cemetery, used from 700 until 800, of 33 excavated burials
(23 male, 9 female), axes are found in 22 cases (missing in one male and one boy’s
grave). An axe, a battle-knife and 1–2 spears were found in 10 burials. We may conclude
that such an arrangement corresponds to a military democracy. A similar picture
emerges from the 8th century Semigallian burials at Bauskas Dreņģeri-Čunkāni
cemetery.
The tradition of placing weapons in graves declined rapidly in the late 10th and
the 11th century. For this reason the classification of 9th–12th century burials into
groups on the basis of the number and quality of artefacts is only a partial reflection
of social changes and the tradition of placing weapons in graves. There is a difference
in weapons as grave goods between formative feudal centres (Ludzas Odukalns) and
provincial cemeteries (Pildas Nukši).
At the cemetery of Pļaviņu Radzes, which is in a mixed Latgallian–Selonian
region, Ē. Mugurēvičs, in his analysis of the social status of the inhabitants, placed
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grave 15 (1st half of 11th century) and grave 32 (2nd half of 10th century) in
category I, representing the uppermost social stratum. These burials were
accompanied by battle-knives in fine sheaths decorated with bronze, an axe, 1–2 spearheads, a fine coat and a warrior’s arm-band. Ē. Mugurēvičs suggests the possibility that
graves 15 and 32 may be considered those of village elders (seniores; dy oldisten) or
regional elders (seniores terrae). Five graves with warrior’s armbands, an axe, a spear,
a battle-knife and jewellery are included in category II. These could be the burials of
members of the elite professional soldiers, corresponding to eminent people (meliores;
nobiles; dy besten).
In the Middle Iron Age weapons placed in child graves were an exceedingly rare
occurrence, but in the 11th and particularly the 12th–13th centuries, this practice was
widespread. The tradition of placing small toy-like spears, axes and warrior’s arm-bands
in the graves of 3–4 year old boys is indirect evidence of the appearance of people
who were destined from birth to be soldiers (Sēlpils Lejasdopeles, Mežotne centre
cemetery, Bauskas Dreņģeri-Čunkāni). Boys with axes and spears are buried next to
rich merchants at Mežotne centre cemetery and Dreņģeri-Čunkāni.
Richly furnished burials of merchant-soldiers, with double-edged swords,
have been found at Sēlpils Lejasdopeles and Aizkraukles Lejasžagari. The “elder” at
Lejasbitēni, who had a sword with an inscription in damascened steel and a damascened
spear, must have had a special social status. Two burials of rich merchants with weapons
were excavated at Mežotne centre cemetery. These burials can be considered to be
“elders” of various gradations, belonging to the formative feudal elite of the region.
One of the attributes of the feudal elite and of professional soldiers, starting from
the late 10th and early 11th century, was the long single- or double-edged sword. In
Latgallian, Selonian and Semigallian areas these were very rarely placed in graves. In
ancient Russia in the 9th–12th centuries, swords are found in burials in 3.3–3.5% of
cases. At the Latgallian cemetery of Drabešu Liepiņas, of 44 burials swords were found
in two cases (4.6%), at the Liv cemetery of Salaspils Laukskola swords were present in
17 out of 168 graves (10%), while at the Couronian cemetery of Alsungas Kalniņi they
were present in 12 out of 20 burials (60%). This reflects not only different traditions, but
also differences in the degree of stratification. A difference is seen between the feudal
centre (Ludzas Odukalns), where two double-edged swords were found, and country
areas (Pildas Nukši, Zvirgzdenes Kivti) where swords were not found. In contrast, at
the Liv barrow cemeteries of Turaidas Liepenes and Pūtēji, where only male burials
occur, swords are commonplace. This is where the lord’s men – the members of the
professional military unit – have been buried.
The boom period for the wearing of fine belts coincides with the birth of the
early feudal system or pre-feudalism in the late 10th century. A richly ornamented
belt and sword are characteristic features of this time. The question of affiliation to the
feudal elite and the professional soldiers is linked to the increasing role of the soldier-
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horseman and the formation of cavalry. Horsemen are not clearly distinguished by the
grave inventories, apart from the Couronian area.
In Latgale and Augšzeme the tradition of placing axes in male graves in the
10th–13th centuries is so consistent that adult male graves with no axe and no other
weapons can be considered those of an unfree person or an invalid. As an exception,
there may be no axe in the grave of a leader who has a sword (grave 341 at Aizkraukles
Lejasbitēni).
Chapter VIII – The regularities and main tendencies in the development of
close combat weapons among the inhabitants of Latvia. The forms of weapons of
the inhabitants of Latvia in the 10th century basically developed from the types of
weapons already known from the 5th–9th centuries, which reflect chronological and
regional differences in the period from 700 to 900 AD. A link can be seen with later
weapon forms, used in the 10th–11th centuries (complex V). However, there are also
new features in the arms of this period:
In the warrior’s grave of the early 10th century the arms still occasionally
included a pair of spears, a battle-knife, an axe and in certain cases also a circular
shield. Differences continued to exist between western Latvia (Kurzeme), on the one
hand, and eastern Latvia, on the other. In terms of arms, Zemgale seems to have had
an intermediate position. Features in common with the Selonians, Latgallians and
Zhemaitians increased starting with the 8th century. These are seen in the distribution
of tanged spears and short, broad battle-knives.
New forms of weapons spread in Latvia in the 10th century, such as lanceolate
spear-heads (type A according to the classification given here, type E according to
J. Petersen), which are found singly or as a pair. Short, narrow, thick-backed battleknives and bearded axes appear. Lanceolate spear-heads are sometimes also found
together with heavy forms of narrow-bladed axe. Individual double-edged and singleedged swords also occur (set of weapons V). The earlier tanged spear-heads continue
to be in use for longer among the Latgallians, only the form of the blade changes,
becoming rhombic in outline. This reflects the influence of type M socketed spear
(after J. Petersen). Hybrid forms of this spear also appear, also found in Zemgale (Vilce,
Bukaišu Atvases). Spears with a lanceolate blade and a short tang are found here. The
narrow-bladed axe was still widespread in eastern Latvia up to the early 11th century,
and only about the year 1000 it was replaced by the bearded axe, developed from the
narrow-bladed axe. This took place under the influence of Scandinavian examples.
We may assume that the introduction of lanceolate socketed spears and narrow thickbladed battle-knives and the appearance of the double-edged sword was promoted by
Viking raids on the Baltic. The whole of the European weapons trade, in which local
traders were also involved, was in the hands of the Vikings at that time. In Latvia, in
the Latgallian and Liv areas, Saltov-type battle-axes with a hammer-shaped butt occur,
which were intended for splitting helmets. In Latgale they have been found at Nukši
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and Vampenieši II cemeteries and along the lower course of the Daugava at Laukskola cemetery, Daugmale hillfort and Vampenieši II cemetery. The origin of Saltov axes
is in the Eurasian steppe. The Saltov type axes found in Latvia are from the 10th and
11th centuries and they arrived here through trade from the Volga region and the
towns of ancient Russia.
Thus in the period up to 1000 AD the close combat weapons of the inhabitants
of Latvia reflect features particular to the arms of the Couronians, Semigallians,
Selonians, Latgallians and Livs. In the period 950–1000, these decrease and alongside
local weapons new types of weapons come into use which developed through the
influence of northern and Western Europe, as well as through Eastern Slav influences.
Through such interaction original, unusual artefacts appeared. These weapons reflect
the search for more perfect form and higher quality in Baltic, north German, Finnish
and Slav weaponry.
The technical qualities and technology of manufacture of weapons improved.
The very earliest spear-head made of damascened steel has been found at Dundagas
Ošbirzes (9th century). Damascened spear-heads are known from Durbe and
Aizkraukles Lejasbitēni. Damascus steel was more widely used on 9th and 10th century
double-edged swords. With the appearance of helmets, special small axes began to be
used for splitting them. The lanceolate spear also underwent improvement, being made
with a shorter blade, the tip being quadratic in section and the socket appropriately
long.
The VIa set of weapons is one of the most widespread in the 11th century. This
consists of a rhombic spear-head with a blade elongated towards the tip and a socket of
medium length (type B); a short, narrow, thick-backed battle-knife and a broad-bladed
bearded axe (type I). At Sēlpils Lejasdopeles (barrow 5, grave 1) this set of weapons is
dated by 11th century coins.
Set VIb includes a type B socketed spear, a type II broad-bladed axe and sometimes
with a double-edged sword. Other variants of this set differ in having a spear with a
rhombic blade (VIc) or a spear with a flame-shaped blade (VId). The sockets of such
spears are often covered in silver plating or inlay. Damascening of weapons is most
commonly found in weapon set VI. Sets VIc and VId are characteristic of Liv cemeteries.
In the vicinity of Sigulda, Krimulda and Turaida there were Liv weapons workshops
where the craftsmen were no less proficient than those of the banks of the Dnieper
or Scandinavia. Eastern influence is reflected in the construction of Liv single-edged
swords, which have features of the curved single-edged sword. This is also seen in some
types of Semigallian single-edged swords. Possibly, type II bearded axes originated in
Latvia under the influence of ancient Russian examples or as a Baltic–Slavic hybrid
form of axe.
An unusual set of weapons is found in Kurzeme from the 11th century (set VII,
with variants). This includes a slender rhombic or leaf-shaped spear with a long
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socket and narrow neck, a barbed throwing spear (type D) and a double-edged sword.
Battle-axes often occur. Riveted conical helmets have also been found. Set VII was
popular in the 12th–13th centuries and still existed in the 14th. Analogies for this set
of weapons are occasionally found in Liv cemeteries along the lower reaches of the
Daugava (Lielvārde, Vampenieši II). Similar weapons are found in Scandinavia, the
Estonian islands and the Old Prussian lands.
The few fragments of chain-mail from the 12th and 13th centuries in Latvia
have a resemblance to those known from ancient Russia. Imported from Kiev or the
Prussian lands are bronze maces with pyramidal spikes found in Latvia. The bow and
arrow was less important in ancient Latvia in 12th and 13th century armaments than
it was in ancient Russia.
In the early 13th century, the arms of the German knights did not differ greatly
from those of the Baltic tribes (apart from armour, helmets and crossbows). If we take
into account that the local peoples (Semigallians) learned to use the crossbow in the
13th century and that the local peoples also had some armour, there is no foundation
for the assertion that backwardness in terms of weaponry and military art was the
main cause of defeats. In the 13th century, the local peoples quickly learned the most
advantageous battle techniques and tactics for fighting the heavy and slow-moving
knights, exploiting their lack of mobility and the boggy, forested terrain. Obstacles
of felled trees were also used with success. Lightly armed infantry and horsemen
were at an advantage here. Confirmation of this is seen in the decisive victory of the
Lithuanians and Semigallians at Saule, on the 22nd September 1236, over the combined
forces of the Order of the Swordbearers and their allies (Latgallian, Liv, Estonian and
Russian units).
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Rūdolfs Brūzis
Jaunākie pētījumi ieroču arheoloģijā Latvijā

Māra Atgāža zinātniskās intereses par bruņojumu bija plašas gan tematiski,
gan hronoloģiski – tās aptvēra periodu no vidējā dzelzs laikmeta līdz viduslaikiem.
Pētnieka uzmanību saistīja tuvcīņas un tālcīņas jeb ballistiskie stiegras ieroči, kā arī
aizsardzības bruņojums. Viņa 20. gs. vidū aizsāktie bruņojuma pētījumi ir veicinājuši
ieroču arheoloģijas virziena nostiprināšanos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā.
Pēc aizstāvēta diplomdarba, kas bija veltīts latgaļu vēlā dzelzs laikmeta
bruņojumam, M. Atgāzis sāka disertācijas gatavošanu. Šajā darbā bija paredzēts
apkopot visu vēlā dzelzs laikmeta ieroču funkcionālās grupas. Tomēr 20. gs. 80. gadu
vidū pētnieks atteicās no tālcīņas ieroču un to lādiņu tālākas izpētes. Savāktā
informācija ar M. Atgāža palīdzību tika iestrādāta lietuviešu arheologa Vitauta
Kazakeviča monogrāfijā par dzelzs laikmeta bultām Lietuvā.1 Jāatzīmē, ka 2002. gadā
publicēts Gintauta Rackeviča pētījums par viduslaiku arbaletiem un lokiem Lietuvā.2
Tāpat M. Atgāzis konsultējis V. Kazakeviču, sagatavojot monogrāfiju par 9.–13. gs.
zobeniem Austrumbaltijā.3
Pētnieka plašo zinātnisko interešu lokā ievērojama loma bija Zemgales
arheoloģijai. Šīs tēmas izpēti turpina Normunds Jērums, kas sagatavojis arī divus
rakstus par zemgaļu vēlā dzelzs laikmeta zobeniem. Tomēr vislielākais ir M. Atgāža
devums vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku pirmo gadsimtu ieroču arheoloģijā – par
šo tēmu Latvijas Universitātē aizstāvēts diplomdarbs un promocijas darbs, sagatavots
tā kopsavilkums un publicēti septiņi raksti. Lai gan publikāciju klāstā ir arī raksts par
zobeniem, tomēr pētnieks uzskatīja, ka šo ieroču izpēte joprojām nav novesta līdz
pilnībai. Lielā mērā šis bija iemesls M. Atgāža nepabeigtajai monogrāfijai. Šīs tēmas, kā
arī cita vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku bruņojuma izpēti turpina Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta galvenais krājuma glabātājs Artūrs
Tomsons, kurš par vēlā dzelzs laikmeta zobeniem Latvijas Universitātē aizstāvējis
maģistra un promocijas darbu, sagatavojis deviņus rakstus un publicējis monogrāfiju
par 7.–16. gadsimta zobeniem. Vairākos rakstos Māris Atgāzis aprakstījis arī
1

2
3

Kazakevičius, V. Geležies amžiaus strėlės Lietuvoje, II–XII/XIII amžius. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija, 2004. 136 psl.
Rackevičius, G. Arbaletas ir lankas Lietuvoje, XIII–XVI a. Vilnius: Lietuvos pilys, 2002. 295 p.
Kazakevičius, V. IX–XIII a. baltų kalavijai. Vilnius: Alma littera, 1996. 173 p.
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viduslaiku bruņojumu, ko turpina pētīt Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
pētnieks Rūdolfs Brūzis. Par 14.–16. gs. ieročiem viņš aizstāvējis bakalaura, maģistra
un promocijas darbus, sagatavojis 11 rakstus un 2016. gadā publicējis monogrāfiju
(šeit minēto publikāciju sarakstu sk. zemāk).
1. Brūzis, R. Iedzītņa šķēpu gali Latvijas 14.–17. gs. arheoloģiskajā materiālā. Latvijas
Vēstures Institūta Žurnāls. 2008. Nr. 4. 5.–20. lpp.
2. Brūzis, R. Research methods of the weapons from the Latvian 13–16th century
archaeological material. In: Internationales Studienkolloquium Mittelalter- und
Neuzeitarchäologie, 2009. Bamberg, 2009. S. 26–29.
3. Brūzis, R. Cirvji Latvijas 14.–17. gs. arheoloģiskajā materiālā: tipoloģiskā analīze.
Grām.: Daugavpils Universitāte. Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko
lasījumu materiāli. Vēsture XIII. Vēsture: Avoti un cilvēki. Daugavpils: Saule, 2010.
41.–50. lpp.
4. Brūzis, R. Šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu Latvijas 14.–16. gs. arheoloģiskajā
materiālā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2010. Nr. 1. 21.–34. lpp.
5. Brūzis, R. 15. un 16. gs. kaujas āmuri Latvijā. Grām.: Latvijas Kara muzeja
gadagrāmata, XI. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2010. 20.–30. lpp.
6. Brūzis, R. Kaujas āmuri Latvijas 15.–16. gs. arheoloģiskajā materiālā: tipoloģiskā
analīze. Grām.: Daugavpils Universitāte. Humanitārās fakultātes XX starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIV. Vēsture: Avoti un cilvēki. Daugavpils:
Saule, 2011. 77.–85. lpp.
7. Brūzis, R. 14.–16. gadsimta tuvcīņas ieroči Rīgā. Grām.: Senā Rīga: Pētījumi pilsētas
arheoloģijā un vēsturē, 7. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. 64.–95. lpp.
8. Brūzis, R. Šķēpu, cirvju un dunču korelācija Latvijas 14.–16. gs. arheoloģiskajā
materiālā. Grām.: Latvijas Universitātes raksti, 764: Vēsture. Sabiedrība, pārvalde
un saimniecība Baltijas jūras reģionā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2012. 38.–52. lpp.
9. Brūzis, R. 14.–16. gs. tuvcīņas ieroči Latvijas arheoloģiskajā materiālā. Promocijas
darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2013. 289 lp.
10. Brūzis, R. 14.–16. gs. tuvcīņas ieroči Latvijas arheoloģiskajā materiālā. Promocijas
darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. 68 lpp.
11. Брузис, Р. Кинжали 14–16 века в Латвий. В кн.: Aрхеологiя i давня iсторiя
Украïни: Експериментальна археологiя, 10: досвiд моделювання обектiв та
виробництв. Киïв: Институт археологiï НАН Украïни, 2013. C. 6–20.
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12. Brūzis, R. 14.–16. gs. tuvcīņas ieroči Kokneses pilī. Grām.: AE, XXVIII. Rīga: LU
Latvijas vēstures institūts, 2014. 154.–176. lpp.
13. Brūzis, R. Rīgā un tās apkārtnē atrastie 14.–16. gadsimta zobeni. Grām.: Senā Rīga,
8. Rīga: Latvijas vēstures institūts, 2015. 28.–47. lpp.
14. Brūzis, R. Tuvcīņas ieroči Latvijā 14.–16. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta
apgāds, 2016. 383 lpp.
1. Jērums, N. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajās teritorijās. Grām.: AE, XXV.
Rīga: Latvijas vēstures institūts apgāds, 2011. 137.–158. lpp.
2. Jērums, N. Divasmeņu zobeni zemgaļu apdzīvotajās teritorijās (5.–14. gs.). Grām.:
AE, XXVI. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. 74.–104. lpp.
3. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatai sagatavoti šķirkļi “Āvas cirvji”, “Bruņas”, “Cirvji”,
“Kaujas naži”, “Kaujas vāles”, “Šķēpi”, “Vairogi”.
1. Tomsons, A. Divasmeņu zobeni IX–XIII gs. latgaļu arheoloģiskajā materiālā.
Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, VII. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2006.
5.–27. lpp.
2. Tomsons, A. Divasmeņu zobens kā latgaļu bruņojuma sastāvdaļa 9.–13. gs. Grām.:
Akadēmiskā Dzīve, 44. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2007.
77.–82. lpp.
3. Tomsons, A. Kuršu (T1 tipa) zobenu rokturu ornaments 11.–13. gs. Grām.: Pētījumi
kuršu senatnē. Latvijas Nacionālā muzeja raksti, 14. Rīga: Latvijas Nacionālais
muzejs, 2008. 85.–102. lpp.
4. Tomsons, A. Divasmeņu zobeni lībiešu materiālajā kultūrā vēlajā dzelzs laikmetā.
Grām.: Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli. Turaida: Turaidas muzejrezervāts, 2009. 76.–84. lpp.
5. Grīnuma, I. Atmini senā karotāja mīklu! Kā var panest 30 000 dzelzs riņķīšu?
Tekstā stāsta A. Tomsons. Ilustrētā Pasaules Vēsture Junioriem. 2009. Nr. 3. 12.–17.
lpp.
6. Grīnuma, I. Līvu zobens atklāj noslēpumu. Tekstā stāsta A. Tomsons. Ilustrētā
Pasaules Vēsture. 2010. Nr. 30. 6. lpp.
7. Tomsons, A. Divasmeņu zobeni Latvijas arheoloģiskajā materiālā 9.–13. gadsimtā.
Promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai LU Vēstures un filozofijas
fakultātē. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012. 449 lpp.
8. Tomsons, A. Divasmeņu zobeni Latvijas arheoloģiskajā materiālā 9.–13.
gadsimtā. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012.
449 lpp.
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9. Tomsons, A. Symbolism of Medieval Swords from the Territory of Latvia during
the 11th–13th centuries. Grām.: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
29. Łódź, 2012. 145.–161. lpp.
10. Tomsons, A. Karadraudzes vai karotāji: militārās struktūras Latvijas teritorijā
vēlajā dzelzs laikmetā. Grām.: Latvijas Universitātes raksti, 764: Vēsture. Sabiedrība,
pārvalde un saimniecība Baltijas jūras reģionā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem.
Rīga: Latvijas Universitāte, 2012. 21.–37. lpp.
11. Tomsons, A. Symbolism of Medieval Swords from the Territory of Latvia during
the 11th–13th Centuries. In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 29.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. P. 145–161.
12. Tomsons, A. Zvērgalvas motīvs kuršu zobenu rotājumā. Grām.: Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja raksti, 19. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2013. 109.–
127. lpp.
13. Tomsons, A. Aizsardzības bruņojuma atradumi Latvijas arheoloģiskajā materiālā
dzelzs laikmetā un viduslaikos: jaunas interpretācijas iespējas. Grām.: Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja raksti, 20. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,
2014. 59.–79. lpp.
14. Tomsons, A. Liecības par zobenu un to piederumu izplatību Austrumlatvijā 9.–14.
gadsimtā: jaunas interpretācijas iespējas. Grām.: AE, XXVII. Rīga: LU Latvijas
vēstures institūts, 2014. 124.–139. lpp.
15. Tomsons, A. Zobena rokturis izrādās aptīts ar haizivs ādu. Ilustrētā Pasaules
Vēsture. 2016. Nr. 105. 36., 37. lpp.
16. Tomsons, A. Ierakstu zobeni Latvijas teritorijā 9.–14. gadsimtā. Grām.: Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja raksti, 23. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,
2017. 73.–90. lpp.
17. Tomsons, A. Liecības par zirgu bruņām Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā. Grām.:
Cēsu pils raksti, I. Cēsis: Cēsu pils saglabāšanas fonds, 2017. 167.–179. lpp.
18. Tomsons, A. Riņķīšu bruņu atradumi Cēsu pilī. Grām.: Cēsu pils raksti II. Cēsis:
Cēsu pils saglabāšanas fonds, 2018. 196.–209. lpp.
19. Tomsons, A. Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam. Grām.: Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja raksti, 27. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,
2018. 352 lpp.
20. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatai sagatavoti šķirkļi “Arbaleti”, “Bruņucepures”,
“Šaujamloki”, “Zirgu bruņas”, “Zobeni”, “Ugunsieroči”.
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Antonija Vilcāne
Arheologs Māris Atgāzis. Dzīve un darbi

Māris Atgāzis bija izcilākais 20. gs. otrās puses seno ieroču, kara mākslas un
zemgaļu pētnieks. Erudīts arheologs, izcils senlietu formu pazinējs, to izplatības un
hronoloģisko robežu pārzinātājs. Viņa vārds pazīstams ne tikai Latvijā, bet arī visā
Baltijas reģionā.
Māris Atgāzis dzimis 1935. gada 15. oktobrī Rīgā pedagogu ģimenē. Viņa tēvs
Kārlis Atgāzis (1908–1985) nāk no Zaubes pagasta Vecdurjēnu māju saimnieka
ģimenes, māte Aldona Atgāze (dzimusi Dimiņa; 1908–1982) – no Ilzenes pagasta
Kārklupes. Bez Māra ģimenē auga māsa Maija un brālis Andis, bet māsiņu Liānu
(1943–1946) paņēma skarbais kara laiks.
Pirmie M. Atgāža dzīves gadi aizritēja Alūksnes pusē – Ilzenē. Tēvs strādāja
Ilzenes (Čonku) pamatskolā, bija arī skolas pārzinis. No 1936. līdz 1940. gadam tēvs
diriģēja Valkas aizsargu pulka Ilzenes nodaļas kori, vadīja Ilzenes mazpulku. Otrā
pasaules kara un pirmajos pēckara gados vecāki turpināja darbu Alsviķos Strautiņu
skolā, kur skolas gaitas sāka arī M. Atgāzis. Saistošu atmiņu stāstu par Strautiņos
bērna acīm redzēto un ar bērna prātu aptverto, par laiku, cilvēkiem un notikumiem
publicēja pats M. Atgāzis (Atgāzis 2016). Vēlāk vecāki dzīvoja un strādāja Bejas skolā
un Alūksnē. Tēvs mācīja dziedāšanu, zīmēšanu, rasēšanu, literatūru un angļu valodu,
diriģēja skolēnu kori. Māte mācīja mazāko klašu bērnus. Bijušie skolnieki viņus atceras
kā sirsnīgus un lieliskus skolotājus. Līdztekus pedagoģiskajam darbam tēvs vadīja vīru
un sievu vokālos ansambļus, bet māte darbojās literātu pulciņā un piedalījās dzejas
vakaros.
Pēc Alūksnes vidusskolas beigšanas M. Atgāzis devās studēt uz Rīgu. Viņu
saistīja ģeoloģija, bet Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē tolaik varēja iegūt
tikai ģeogrāfijas skolotāja diplomu. Skolotāja amats viņu nevilināja, tāpēc viņš izvēlējās
Vēstures un filoloģijas fakultāti, kur no 1954. līdz 1959. gadam studēja vēsturi. Ar
romantiku apvītā ģeologa profesija tika aizstāta ar ne mazāk aizraujošo arheoloģiju.
Studiju gados M. Atgāzis bija aktīvs un sabiedrisks, iemantoja grupā autoritāti,
tika izvēlēts par grupas vecāko. Jāpiebilst, ka viņš bija to dažu labāko studentu vidū,
kuri gatavojās pieredzes apmaiņas braucienam uz Poliju, taču politiskā situācija Polijā
šo braucienu izjauca.
Pēc Otrā pasaules kara Arheoloģijas katedra Latvijas Universitātē vairs nepastāvēja, taču studiju procesā bija iekļauta arheoloģiskā prakse, ko Māris Atgāzis izgāja
Latvijas Vēstures muzeja arheoloģes Lūcijas Vankinas vadītajos akmens laikmeta
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Skolotāju Atgāžu ģimene. Tēvs Kārlis, māte Aldona,
tēvam klēpī jaunākais dēls Andis, aizmugurē meita
Maija un vecākais dēls Māris

apmetnes izrakumos Sārnatē. Tika meklētas iespējas piedalīties arī citos arheoloģiskajos
izrakumos. Pēc pasniedzēja Teodora Zeida (1912–1994) ieteikuma M. Atgāzis
organizēja studentu grupu un vērsās pie Tērvetes pilskalna arheoloģisko izrakumu
vadītājas Emīlijas Brīvkalnes (1909–1984) ar lūgumu pieņemt viņus darbā. Tērvetē
racēju bijis pietiekami, bet Arheoloģijas nodaļas koridorā M. Atgāzis laimīgā kārtā
sastapa arheoloģes Annu Zariņu (1921–2012) un Jolantu Daigu (1920–1984), kuras
viņu iepazīstina ar Elvīru Šnori (1905–1996). Viņa piedāvāja studentiem piedalīties
Ludzas Šelupinku ekspedīcijas darbā. Piedāvājums tika pieņemts, bet izbraukšana
plānotajos datumos aizkavējas, un no braukt gribētājiem palika M. Atgāzis viens pats.
Tā ar arheoloģiskajiem izrakumiem Ludzas Šelupinkos, pēc tam arī Budjankā aizsākās
M. Atgāža ceļš arheoloģijas zinātnē. Viņš pats atzina, ka daudz ko iemācījies no Raula
Šnores (1901–1962), kas arī strādāja ekspedīcijā. R. Šnorem ļoti paticis iesācējiem
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arheoloģijā visu ierādīt un stāstīt, līdzi viņam uz ekspedīciju bijusi arī zinātniskā
literatūra, ar ko topošajam arheologam bija ļauts iepazīties. Par savu skolotāju
arheoloģijā viņš uzskatīja arī J. Daigu, kas tolaik palīdzēja Šnorēm ekspedīcijas darbā.
Pēc universitātes beigšanas, pateicoties labajām atsauksmēm par diplomdarbu,
M. Atgāzis sadalē netika norīkots par skolotāju, bet varēja turpināt darbu Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā, kur kā laborants fotolaboratorijā to
bija uzsācis jau 1958. gada vasarā. Sākotnēji viņš ieņēma vecākā laboranta amatu,
1966. gadā tika ievēlēts par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku, bet 1986. gadā – par
vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas saskaņā ar
likumu par akadēmiskajiem amatiem 1993. gadā viņš tika ievēlēts par asistentu, bet
2000. gadā – par pētnieku.
Arheologa M. Atgāža vārds daudziem pirmām kārtām asociējas ar dzelzs
laikmeta bruņojuma un karošanas mākslas pētījumiem. Šī tēma viņa zinātnisko
interešu lokā bija kopš studiju gadiem. Augstskolu beidzot, viņš izstrādāja diplomdarbu
“Latgaļu karavīra apbruņojums 9.–13. gs.”, bet, turpinot pētījumus, 1964. gadā iznāca
apjomīgs raksts par latgaļu 9.–12. gs. cirvjiem (analizēts vairāk nekā 1000 eksemplāru;
Atgāzis 1964, 105–125). Cirvis ir tradicionāla piedeva vīriešu kapos no pirmajiem
gadsimtiem pēc Kr. līdz pat 13. gs. visām tagadējā Latvijas teritorijā dzīvojošām
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etniskajām kopībām, dažkārt tie sastopami arī 14. un 15. gs. apbedījumos. Minētajā
rakstā M. Atgāzis izstrādāja latgaļu cirvju tipoloģiju un hronoloģiju, skaidroja cirvja
iekātojuma veidus un cirvja funkcijas, īpaši aplūkojot kaujas cirvjus un cenšoties saskatīt
šo cirvja formu izmaiņu ekonomisko un sabiedrisko pamatu. Padziļinot pētījumus,
M. Atgāzis izsekoja Latvijas arheoloģiskajos pieminekļos uzieto izplatītāko cirvja formu
attīstības līnijai, sastādīja cirvju, šķēpu, zobenu korelācijas tabulu (Atgāzis 1997, 53–63).
Viņa pētījumi raksturo cirvi ne tikai kā darbarīku, bet palīdz izprast arī cirvja vietu un
nozīmi karamākslā un apbedīšanas tradīcijās dzelzs laikmetā. Plašu rakstu M. Atgāzis
veltīja otrai svarīgākajai ieroču kategorijai senā karavīra apbruņojumā – šķēpiem,
secinot, ka to formu attīstībā un izplatībā atspoguļojas dažādi sociālekonomiskie un
etniskie procesi. Analizējot Latvijā atrastos šķēpu galus ar atkarpēm (angoni), pētnieks
konstatēja, ka šo šķēpu tipu izplatība kalpo par vienu no pazīmēm, kas atšķir sēļu
un latgaļu kultūru, tādējādi palīdzot risināt sēļu un latgaļu sarežģītās etnoģenēzes
problēmas (Atgāzis 1974, 154–173). M. Atgāzis apkopoja materiālu arī par Latvijas
arheoloģiskajos pieminekļos uzietajām kaujas vālēm, izstrādāja šo ieroču tipoloģiju
un hronoloģiju (Atgāzis 1999a).
M. Atgāža atziņas par dzelzs laikmeta ieročiem ietvertas 1974. gadā izdotā
kolektīvā darba “Latvijas PSR arheoloģija” attiecīgajās nodaļās (Latvijas 1974, 204–217,
240–245, 250–253, 323–344, u.c.).
Ieroču tēmai bija veltīta M. Atgāža disertācija, kas tika apspriesta Arheoloģijas
nodaļā jau 1986. gadā. Tā saņēma arī pozitīvu vērtējumu PSRS Arheoloģijas institūta
Ļeņiņgradas nodaļas Slāvu un somu sektora sēdē. Jāpiebilst, ka šī sektora vadītājs
tolaik bija Senās Krievzemes ieroču un karamākslas vadošais pētnieks vēstures zinātņu
doktors A. Kirpičņikovs. Dažādu iemeslu dēļ promocijas darbu “Tuvcīņas ieroči senajā
Latvijā 10.–13. gadsimtā” M. Atgāzis aizstāvēja un vēstures zinātņu doktora grādu
ieguva tikai 1998. gadā. Promocijas darbā M. Atgāzis klasificēja un tipoloģiski analizēja
10.–13. gs. tuvcīņas ieročus, to hronoloģiju un izplatību, pēc rakstīto avotu liecībām
mēģināja noteikt ieroču izmantošanas veidu, skaidroja ieroču attīstības likumsakarības
un etniskās izpausmes ieroču formās, kā arī to, kādā mērā pēc ieročiem var spriest par
ieroču īpašnieku sociālo stāvokli (Atgāzis 1998).
Nozīmīgi zinātniskā ziņā ir M. Atgāža vadībā pētītie arheoloģiskie pieminekļi.
Pirmā patstāvīgā arheoloģiskā izrakumu atļauja viņam izsniegta 1961. gadā kā Sēļu II
ekspedīcijas arheologam kopā ar J. Daigu izrakumu veikšanai Spietiņu–Plāteru senvietu
kompleksā Pļaviņu hidroelektrostacijas celtniecības zonā, kur izrakumi norisinājās trīs
sezonas. Kā pats M. Atgāzis rakstīja – bezbēdība bija jāatmet un jāuzņemas atbildība.
Izrakumi minētajā kompleksā deva Latvijas arheoloģijai ļoti nozīmīgus atklājumus,
tie ir pamatā veselu divu senvēstures laikmetu – agrā un vidējā dzelzs laikmeta –
interpretācijai.
Pēc M. Atgāža domām, Spietiņu apmetne tika apdzīvota no pirmajiem
gadsimtiem pēc Kr. līdz 5.–6. gadsimtam. Spietiņu apmetne bija izpētīta 2250 m2 lielā
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platībā, atsegti 63 pavardi un sešas šahtas tipa dzelzs ieguves krāšņu paliekas. Vienlaikus
ar Spietiņu apmetnes izpēti norisinājās izrakumi blakus esošajos Spietiņu un Plāteru
kapu uzkalniņos ar akmeņu riņķi pie pamatnes. Spietiņos tika izpētīti divi uzkalniņi,
bet M. Atgāzis pieļāva, ka varēja būt vismaz trīs līdz četri uzkalniņi. Plāteru uzkalniņu
pētnieks saistīja ar citu saimi, kas mitusi Spietiņos, bet saimes locekļus apbedījuši ap
300 m attālumā no apmetnes, jo Plāteru uzkalniņa tuvumā apmetne netika uzieta.
Spietiņos–Plāteros izpētītos uzkalniņus M. Atgāzis pieskaitīja agrā dzelzs laikmetā
Latvijā un Lietuvā izplatītās uzkalniņu kapu kultūras austrumu grupai. Viņš konstatēja,
ka mirušie uzkalniņos apbedīti 3.–7. gs., t.i., uzkalniņi kopumā hronoloģiski atbilst
apmetnes apdzīvotības laikam, tomēr apmetnē trūkst vidējā dzelzs laikmeta otrā posma
liecību, tādējādi norādot uz turpmākajos pētījumos skaidrojamu problēmu. Balstoties
uz izrakumos iegūtajām liecībām, M. Atgāzis risināja Spietiņu apmetnes iedzīvotāju
etniskās piederības jautājumus, saistot tos ar sēļu priekštečiem, kā arī skaidroja šajā
laikmetā notiekošos etniskos procesus plašākā reģionā, t.i., latgaļu kultūras veidošanos
un zemgaļu lomu šajā procesā, kā arī mēģināja raksturot sabiedrības struktūru un
dot sociālo attiecību skaidrojumu (Atgāzis 2006, 11–28; Atgāzis 2006a, 16–40).
Diemžēl, norokot uzkalniņus, nav tikusi pētīta blakus teritorija, līdz ar to jautājums par
iespējamiem līdzenajiem apbedījumiem blakus uzkalniņiem paliek atklāts un apgrūtina
jautājuma par pāreju no uzkalniņu kapiem uz līdzenajiem kapulaukiem skaidrojumu.
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Māris Atgāzis Ziedoņskolas senvietu kompleksa izrakumos
Rundāles pagastā 1998. gadā

Lai arī savulaik M. Atgāzim kāds kolēģis jokojot teicis, ka ar apmetņu pētniecību
slavens nekļūsi, tomēr viņam laimējās atklāt dzelzs ieguves krāsns paliekas un atsegt
18 pavardus arī Jaunlīves apmetnē (izpētīti 700 m2), kas ir viens no nedaudzajiem agrā
dzelzs laikmeta un vidējā dzelzs laikmeta pirmā posma pieminekļiem (3.–5. gs.), kas
apzināti Daugavas kreisajā krastā lejpus Ķeguma un kurā veikti izrakumi. Publikācijā
par Jaunlīves apmetni M. Atgāzis aplūkoja ne tikai iegūtās arheoloģiskās liecības, bet
arī, balstoties uz etnogrāfisko materiālu, izklāstīja kokogļu, kas ir dzelzs ieguves un
apstrādes procesam nepieciešama izejviela, ieguves veidu (Atgāzis 1994, 81–94).
Arheoloģiskie izrakumi minētajos objektos, iegūtā materiāla analīze, kā arī
dziļā interese par dzelzs laikmetu izvirzīja M. Atgāzi par vienu no zinošākajiem agrā
un vidējā dzelzs laikmeta pētniekiem. Izdevumam “Latvijas PSR arheoloģija” viņš
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sagatavoja datus par 290 vidējā dzelzs laikmeta arheoloģiskajiem pieminekļiem,
sastādīja vidējā dzelzs laikmeta karti un pieminekļu sarakstu (Latvijas 1974, 134–135,
324–344, 59. att.).
M. Atgāža pētniecības gaitā iegūtās atziņas par dzelzs laikmetu guva
atspoguļojumu apkopojošā darba “Latvijas senākā vēsture no 9. g.t. pr.Kr. – 12. gs.”
nodaļā par vidējo dzelzs laikmetu, kurā dots ieskats dzelzs laikmeta hronoloģijas
izstrādes vēsturē, atšķirībām hronoloģiskajā dalījumā un posmu nosaukumos
Rietumeiropas un Ziemeļeiropas zemēs, sniegtas rakstīto avotu liecības, dots dzīvesvietu
un saimniecības (zemkopība, lopkopība, medniecība, dravniecība, zvejniecība un
amatniecība), kā arī maiņas, tirdzniecisko un kultūras sakaru raksturojums, analizētas
pārmaiņas sabiedrībā un sabiedrības noslāņošanās, raksturota etnisko grupu kultūras
īpatnību veidošanās un analizēti etniskie procesi (Atgāzis 2001, 232–289). Vidējam
dzelzs laikmetam raksturīgo iezīmju vidū pētnieks nozīmīgu vietu ierādīja dzelzs
ieguves un metāla apstrādes prasmju attīstībai, iedzīvotāju skaita pieaugumam.
M. Atgāzis veica arheoloģiskos izrakumus arī vēlāka posma dzīvesvietās, dodot
ieguldījumu viduslaiku piļu izpētē. 1963. gadā viņš vadīja izrakumus Sēlpils mūra pils
tornī un priekšpilī (7000 m2), bet 1966.–1968. gadā – Vecdoles mūra pilī, kas bija vācu
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militārais atbalsta punkts un kontrolēja tirdzniecību un militārās aktivitātes nozīmīgā
Daugavas ceļa posmā pils pastāvēšanas laikā 13. gadsimtā. Izrakumos iegūtas liecības
arī par senāku (2.–1. g.t. pr.Kr. un dzelzs laikmetā) pils vietas apdzīvotību. Balstoties
uz izrakumu dotumiem, M. Atgāzis izteica domu, ka pils celta pirms tās pieminēšanas
rakstītos avotos un pils vietā apdzīvotība vēl kādu laiku turpinājās pēc tās nopostīšanas
13. gs. beigās.
Vēl viena viduslaiku dzīvesvieta, ko M. Atgāzis pētīja, ir Alūksnes Livonijas
pils, kurā arī pēdējos gados notiek izrakumi un iegūti nozīmīgi atklājumi. Izrakumus
viņš veica 1978.–1980. gadā pils dienvidu pagalmā jeb priekšpilī pie mazā rietumu
torņa. Arheologs konstatēja, ka šajā pils daļā atradās kalpotāju, vietējo amatnieku un
karavīru mītnes, jo atradumu vidū liels īpatsvars bija vietējo iedzīvotāju materiālajai
kultūrai raksturīgajām formām. No vairāk nekā 1700 izrakumos iegūto senlietu
nozīmīgu priekšmetu grupu veido apgaismošanas piederumi – dzelzs skalturi un
svečturi, kā arī sveču šķēres. Apgaismošanas ierīcēm kā vienai no interesantākajām
atradumu kategorijām M. Atgāzis veltīja atsevišķu pētījumu, dodot uz etnogrāfisko
materiālu izpēti balstītu ieskatu par skalu un sveču lietošanu viduslaiku pilīs. Etnogrāfiskajā literatūrā M. Atgāzis bija ieguvis norādes, ka vēl 19. gs. beigās sveces simbolizēja
bagātību un pārticību, bet skali – šaurāku rocību, kas savā ziņā ir norādījums uz
izpētītās pils daļas mītņu piederību pili apkalpojošajam personālam. Ar pētījumiem
Alūksnes pilī, kā arī vairākos senkapos (Asaru, Spieķu, Ķesteru) un Cepurītes
salas apmetnē M. Atgāzis deva ieguldījumu arī savas dzimtās puses senvēstures
izzināšanā.
Lai gan dzimtās saknes M. Atgāzim ir ziemeļaustrumu Latvijā (Malēnijā),
lielāko darba mūža daļu arheologam nācās veltīt seno zemgaļu izpētei, jo tāds bija
Arheoloģijas nodaļas vadības lēmums. Latvijas arheoloģijā paliekoša nozīme ir
M. Atgāža pētījumiem par seno zemgaļu kultūras veidošanos, apbedīšanas tradīcijām
un kultūru kontaktiem. Šie pētījumi ir nozīmīgi baltu tautu etniskās vēstures izzināšanai
(Atgāzis 1974, Атгазис, 1980, Atgāzis 1992; Atgāzis 1994a; Atgāzis 2000).
Jau sākot ar 1965. gadu, gatavojot nodaļas par vidējo un vēlo dzelzs laikmetu
izdevumam “Latvijas PSR arheoloģija”, M. Atgāzis izvērsa arheoloģisko pieminekļu
apzināšanu Zemgalē un tās robežrajonos (Atgāzis 1967). Minētajā kolektīvajā darbā
viņš izstrādāja nodaļu par zemgaļiem, kā arī sniedza ziņas un literatūru par aptuveni
60 vēlā dzelzs laikmeta Zemgales arheoloģiskajiem pieminekļiem (Latvijas 1974,
204–217, 54.–59. tab., 324–344).
20. gs. 70. un 80. gados M. Atgāzis veica izrakumus daudzos arheoloģiskajos
pieminekļos Zemgalē – kā dzīvesvietās, tā senkapos: Klosterkalnā, Tērvetes sanatorijas
dārza un Sapņu senkapos, Mežotnē, Bāļu–Šķērstaiņu, Ķūru un Ošu senkapos u.c.
Apjomīgākie izrakumi veikti Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā (1984.–1991., 1994. g.),
atsedzot vairākus simtus apbedījumu. Izrakumu rezultāti apkopoti pārskatos, zinātnisko
atskaišu materiālos, izmantoti zinātniskajos rakstos.
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M. Atgāzis deva pārliecinoši objektīvu skaidrojumu par mītiem apvītajām
Pokaiņu meža akmeņu kaudzēm Rietumzemgalē. Pokaiņu apkārtnes arheoloģisko
pieminekļu konteksts, 1996. gadā veiktie izrakumi un putekšņu analīzes ļāva viņam
secināt, ka Pokaiņi ir uz 1. gadu tūkstoti attiecināms senvietu komplekss, kurā ietilpst
divi senkapi (Vecpokaiņu un Pokaiņu), un senas lauksaimniecības zemes ar nelieliem
tīrumiem, ganībām, pļavām un no laukiem novāktiem akmeņiem.
Savu pētījumu rezultātus un atziņas M. Atgāzis izklāstīja ikgadējās arheoloģisko
izrakumu noslēguma skatēs, dažādās vietēja rakstura un plašāka mēroga zinātniskās
sesijās un konferencēs. Pēc valsts neatkarības atgūšanas pavērās iespējas piedalīties
arī citu Baltijas reģiona valstu organizētos starptautiskos pasākumos Polijā, Dānijā,
Zviedrijā. 1990. gadā viņš referēja starptautiskajā konferencē “Austrumbaltijas un
Skandināvijas sakari agrajos viduslaikos”, kas notika Rīgā, un ar referātu “Dzelzs
laikmeta cirvji Latvijā un to izmantošana kaujā” piedalījās Grīnvaldes II kolokvijā
“Austrumu un Rietumu ieguldījums viduslaiku Eiropas kara mākslā” Olštinā (Polija).
1991. gadā Sostrupā (Dānija) simpozijā “Baltijas reģiona saimnieciskā un kulturālā
attīstība no 1. līdz 1200. gadam” M. Atgāzis iepazīstināja ar vikingu laikmeta
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skandināviskas izcelsmes atradumiem no zemgaļu kapulauka Čunkānos–Dreņģeros. Par zemgaļu etniskās vēstures jautājumiem minētā kapulauka izrakumu gaismā
1992. gadā viņš referēja reģionālajā konferencē Biržos (Lietuva).
Viena no viņa pēdējām uzstāšanās reizēm bija starptautiskā konference “Ieroči,
bruņojums un cilvēks” Klaipēdā (Lietuva) 2006. gadā, kas bija veltīta drauga Lietuvas
dzelzs laikmeta ieroču pētnieka habilitētā vēstures zinātņu doktora Vitauta Kazakeviča
piemiņai (1951–2005).
M. Atgāzis konsultēja arī muzeja ekspozīciju un izstāžu sagatavošanu, viena no
tām bija “Ieroči senajā Latvijā” Latvijas Kara muzejā 1993. gadā.
Māra Atgāža zinātniskais devums ir ap 200 zinātnisko un populārzinātnisko
rakstu, arheoloģiskās izpētes darbi ap 20 dzelzs laikmeta un viduslaiku arheoloģiskajos
pieminekļos Zemgalē, Daugavas hidroelektrostaciju celtniecības zonā, ziemeļaustrumu
Latvijā, kā arī daudzas arheoloģisko pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas Zemgalē,
Kurzemē, Daugavas ielejā, Latgalē un Alūksnes pusē. Šajās ekspedīcijās M. Atgāzim
aizvien izdevās iegūt jaunu informāciju par arheoloģiskajiem pieminekļiem, atradumu
vietām, seniem nostātiem, līdztekus viņš izprasīja vietējos arī par jaunāku laiku
vēsturiskiem notikumiem. Nevar nepieminēt M. Atgāža īpašo prasmi uzrunāt cilvēkus,
sarunāties ar viņiem un iegūt nepieciešamo informāciju.
M. Atgāzi, iespējams, nevar saukt par ražīgu zinātnisko rakstu rakstītāju. Taču jau
ar pirmajiem rakstiem viņš sevi parādīja kā nopietnu zinātnieku. Institūta Arheoloģijas
nodaļas sēžu protokoli liecina, ka, apspriežot viņa rakstus, recenzentiem vienīgais
aizrādījums bijis, ka raksts ir par garu (LVA 2371–1–420, 11). M. Atgāzis pētāmo tēmu
tvēra dziļi un pamatīgi, analīzē izmantoja plašu salīdzinošo arheoloģisko materiālu un
pētāmo jautājumu aplūkoja no dažādiem skatupunktiem. Visi zinātnieka raksti izceļas
ar vispusīgu historiogrāfijas apskatu, rakstīto un arheoloģisko avotu sasaisti, nereti
ar tēmai atbilstošu valodas un folkloras dotumu un etnogrāfisko materiālu analīzi.
Pētnieka darbiem raksturīga precīza terminoloģija un izsvērts atrasto priekšmetu un
to daļu apraksts. Jāatzīmē arī, ka savos padomju perioda rakstos M. Atgāzis veiksmīgi
izvairījās no obligātās prasības kritizēt buržuāziskos pētniekus un marksisma-ļeņinisma
klasiķu darbu citēšanas.
M. Atgāža raksti izceļas ar saistošu valodu. Katrs vārds, katrs termins viņa
rakstītajā ir izsvērts, pamatīgi apdomāts, raksti ir informatīvi un ilustratīvi piesātināti.
Iespējams, ka māka veidot literāri pareizus un noslīpētus teikumus ar dziļu domu
mantota no tēva un mātes, kuri mīlējuši un arī paši rakstījuši dzeju (Krauja 1931;
Ezerlāse 2006). Arī viņam pašam dzeja nebija sveša. Zinātņu akadēmijā darba telpā
viņa grāmatu plauktā līdzās arheoloģijas grāmatām atradās arī A. Čaka kopoto rakstu
sējumi. Ar lielu rūpību viņš atlasīja ilustratīvo materiālu un bija neapmierināts, ka
nereti neļāva visus sagatavotos attēlus publicēt. Tādos gadījumos ar malēniešiem
raksturīgo atjautību un spītību panākt iecerēto viņš pamanījās no diviem attēliem
izveidot vienu.
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M. Atgāzis kolēģu vidū tika vērtēts kā labs zinātniskās literatūras un rakstīto avotu
pārzinātājs. Jāatzīmē, ka pat adrešu grāmatā viņš prata atrast noderīgu informāciju
saviem pētījumiem.
Jau padomju gados, centīgi sekojot antikvariātu jaunieguvumiem, viņš
nokomplektēja savu bibliotēku ar pirmspadomju perioda izdevumiem, to skaitā arī
aizliegto 20.–30. gadu literatūru, ko ieguva nelegālajos grāmatu tirdziņos Biķernieku
mežā un citviet Rīgā un ārpus tās. Viņu pamatoti var saukt par bibliofilu, viņš aizrautīgi
krāja grāmatas ne tikai par arheoloģiju. Ja bija jāizvēlas – pirkt maizi vai grāmatu, izvēle
viennozīmīgi bija par labu grāmatai.
M. Atgāzis labi orientējās Latvijas arheoloģiskajā materiālā, vienmēr bija
informēts par jaunākajiem atklājumiem. Nebūs pārspīlēti teikt, ka viņš tagadējā Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas fondus savulaik pārzināja ne sliktāk
kā nodaļas vadītāja Lūcija Vankina. Mārim Atgāzim piemita reta spēja labi ielāgot un
atcerēties senlietu formas, kas ir īpaši noderīgi senlietu tipoloģijas un hronoloģijas
izstrādāšanā, senlietu formu izplatības pārzināšanā.
M. Atgāzis labi orientējās arī kaimiņzemju arheologu jaunatklājumos. Viņš
uzturēja draudzīgus kontaktus ar lietuviešu dzelzs laikmeta ieroču pētnieku Vitautu
Kazakeviču, igauni Mati Mandelu, Ingmaru Jansonu no Zviedrijas u.c.
M. Atgāzis allaž bija sirsnīgs, atsaucīgs, vienmēr atrada laiku parunāties un
atbildēt uz jautājumiem, vienlaikus pamanoties no sarunas gūt arī sev ko noderīgu.
Viņa aizrautība ar arheoloģiju un vienkāršā daba piesaistīja studentus dalībai
arheoloģiskajos izrakumos, uzdrošināja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātes studentus lūgt viņu vadīt kursa darbus un diplomdarbus (vadīti septiņi
diplomdarbi arheoloģijā).
M. Atgāzis vienmēr bija aizrautīgs sporta fans, dedzīgs hokeja un futbola spēļu
līdzjutējs.
Līdztekus arheoloģijai viņu interesēja latviešu strēlnieku vēsture, latviešu
leģionāru gaitas un nacionālo partizānu darbība. Arī par šiem jautājumiem viņš bija
savācis ne mazums informācijas, lielākoties gan savas zinātkāres apmierināšanai. 1988.
gada oktobrī kopā ar Andreju Vasku viņš veica izrakumus Litenē, Latvijas armijas
nometnes vietā, kur 1941. gadā tika nošauti Latvijas armijas virsnieki un karavīri.
M. Atgāzis vienmēr centās būt aculiecinieks nozīmīgām sabiedriskām un
politiskām aktivitātēm, bija klāt Atmodas perioda tautas kustībā, mītiņos pie Brīvības
pieminekļa. Viņš dedzīgi iesaistījās arī 1991. gada janvāra nevardarbīgās pretošanās
pasākumos, par ko saņēma Latvijas Republikas apbalvojumu – Barikāžu dalībnieka
piemiņas zīmi (Latvijas Vēstnesis, 2004)
Ar klātbūtni viņš apliecināja cieņu cīnītājiem par Latvijas neatkarību, piedaloties
leģionāru piemiņas aktivitātēs Morē, Litenē, Lestenē un citos tautas patriotismu
apliecinošos pasākumos. Dziļa personiska interese M. Atgāzim bija par Mores kauju.
Kara beigu cīņās bija ierauts arī viņa tēvs – 44. grenadieru pulka kara vezuma kaujas
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Māris Atgāzis 80. gadu jubilejā 2015. gadā.
A. Vilcānes foto

braucējs kaprālis Kārlis Atgāzis, kurš cīņu ainas dramatiski aprakstīja savās atmiņās
“Skolotājs kara vezumā” (Kovtuņenko 2005). 1944. gada augustā tēvs tika iesaukts un
karoja leģiona sastāvā, nonāca Sarkanās armijas gūstā un kā karagūsteknis tika nosūtīts
uz filtrācijas nometni Komsomoļskā Krievijā, no kurienes, par laimi, atgriezās dzīvs
1947. gadā.
M. Atgāzi vienmēr vairāk aizrāva izziņas process, viņš spītīgi meklēja jaunus
un jaunus datus, kas apliecinātu pieņēmuma vai izteiktās hipotēzes pareizību, kamdēļ
nereti nav spējis pabeigt pētījumus un tos publicēt. Šī iemesla dēļ viņa dzīves laikā arī
disertācija nepiedzīvoja grāmatas formātu, palika nepabeigti manuskripti “Tērvetes
senvēsture”, “Vidējā un vēlā dzelzs laikmeta kapulauki Zemgalē” u.c.
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Darba gaitas institūtā viņš beidza 2007. gadā. Tiesa, lai gan iesniegumā
rakstīts – uz paša vēlēšanos, tā nebija pilnībā viņa paša griba. Nelielās zinātnieka algas
dēļ pensija sanāca maza, līdz ar to turpmākos gadus viņam nācās dzīvot visai pieticīgi,
nereti pusdienas aizstājot ar šokolādes tāfelīti.
M. Atgāzis Latvijas arheoloģijai veltīja 50 gadus no mūža. Ar saviem pētījumiem
zinātnieks ielika fundamentālus pamatus dzelzs laikmeta bruņojuma un senās kara
mākslas, baltu tautu, bet īpaši seno zemgaļu etniskās vēstures un dzelzs laikmeta
problēmu izpētei un interpretācijai, kā arī deva lielu ieguldījumu Latvijas arheoloģiskā
mantojuma apzināšanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Viņa raksti – zinātniska
pētījuma etalons. Diemžēl viņa mūža veikums nav novērtēts ar augstiem valsts
apbalvojumiem, lai gan to būtu pelnījis.
2017. gada 23. novembrī M. Atgāzis iekļuva negadījumā, no sadursmē ar
vilcienu gūtajām traumām viņam neizdodas atlabt, un 2018. gada 8. janvārī viņa
mūžs noslēdzas. Kopā ar abām meitām, dēlu, mazdēliem un radiem, izrādot dziļu cieņu zinātnieka veikumam un viņa cilvēciskumam, no aizrautīgā Latvijas senvēstures
pētnieka kuplā pulkā atvadījās gan arheologi un kādreizējie zinātnieka vadīto izrakumu
dalībnieki, gan skolasbiedri un paziņas. M. Atgāzis apbedīts Jūrmalā Vecdubultu kapos,
līdzās mātei un tēvam.
Autore izsaka dziļu pateicību Bejas novadpētniecības centra vadītājai Jolantai
Baldiņai par piesūtītajiem arhīva materiāliem, kas glabājas centra krājumā un atspoguļo
M. Atgāža vecāku pedagoģisko un sabiedrisko darbību. Ar nožēlu jāpiebilst, ka raksta
ierobežotais apjoms neļāva plašāk tos ietver publikācijā.
Rakstā izmantotie arhīva materiāli un literatūra
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Arheoloģijas un antropoloģijas sektora sēžu
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Aivars Berķis
Mans sola biedrs Māris

Satikāmies Alūksnes vidusskolas 8.a klasē 1950. gada rudenī. No mazajām lauku
pamatskolām sanākuši, sākumā pazinām tikai savējos. Kopmītnēs izmitinātie cits
citu iepazina ātrāk, mums (arī man un Mārim), gultas vietās pie vecāku radiem un
draugiem iekārtotiem, tuvināšanās prasīja ilgāku laiku.
Skolotāju ģimenē dzimis un stingri audzināts, Māris klasē nedraiskojās un
nepalaidņojās, bet nebija arī klases audzinātājas afišēts paraugzēns. Bija savrups un
nemanāms.
Tuvāk iepazināmies tikai pavasarī, un par to esam pateicību parādā kazām. Jā
gan, šiem anekdotiskajiem ragaiņiem, kas tukšajos pēckara gados daudzus alūksniešus nodrošināja ar pienu. Manai saimniecei bija trīs kazas ar kazlēniem un arī kazlēnu
tētis: kauslīgs āzis, kurš ik pa laikam sev čurāja bārdā. (Tas viņiem laikam odekolona
vietā.) Rudenī un ziemā man par saimnieces lopiņiem nebija daļas, bet pavasara
eksāmenu laikā saņēmu neatvairāmu piedāvājumu: “Kāpēc gan tu nevarētu mācīties
svaigā gaisā un pie reizes pieskatīt kaziņas!”
Izšķiršanās bija grūta: riskēju tikt klasē izsmiets un apsaukāts. Man par
laimi, manu pajumtes devēju namiņš atradās pašā pilsētiņas nomalē un nost no
iebraucamajiem ceļiem. Arī neviens no klases biedriem tuvumā nedzīvoja. Atklāju,
ka kazu gana darbs ir gluži interesants un pat ļoti noderīgs tālākajā dzīvē. Lielā mērā
tieši pateicoties kazām, esmu iepazinis cilvēka dabu. Proti, ganībām atvēlētais pakalns
bija apaudzis ar leknu zāli, izrotātu ar dzeltenām pieneņu zvaigznītēm. Jūs domājat,
ka manas uzraugāmās par šo idilli priecājās? Nē! Skatos: viena dzīvojas ap paugura
galā augošu blīgznu, slejas uz pakaļkājām un cenšas aizsniegt tā zarus. Palecas, aizķer,
norauj dažas lapiņas un kāri košļā. Nabaga lopiņš! Jāpalīdz! Uzkāpju blīgznā, salaužu
veselu klēpi, nolieku kaziņai priekšā. Bet aplaimotā ragainīte manu pienesumu pat
nepaošņā: turpina snaikstīties pēc koka vilinošajiem nesasniedzamajiem zariem. Lūk,
tieši tāda ir arī mūsu, cilvēku, daba! Iespējams, ka tieši tā ir visas civilizācijas pamatā.
Kamēr ņēmos ap blīgznu, kazlēnu tētis bija piestājis apraudzīt zālē pamesto
krievu valodas gramatiku un laikam secinājis, ka arī papīrs ir ēdams. Kad viņam izrāvu
grāmatu no mutes, tajā jau trūka kādas trešdaļas lapu. Krievu gramatiku joprojām
zinu vāji.
Kādu rītu saimniece stāsta: esot gaidāms liels notikums – mūsu inteliģentajam
āzim vedīšot līgavu. Tās īpašniece dzīvojot Alūksnes dienvidu malā; abas veikalā
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satikušās, sākušas runāt. Kaziņa meklējoties, pašai āzīša neesot. Tad nu mana saimniece
piedāvājusi mūsējā pakalpojumus. Pēc brīža arī redzam pa ieliņu tuvojamies āža līgavu
un tās eskortu: piepūlē elsojošu pavadas vilcējpuisi un ar šmaugu vicu apbruņojušos
dzinējtanti. Un ko jūs domājat: tas vilcējpuisis ir mans klases biedrs Māris – piesarcis,
nokaunējies un pārskaities, ka izlikts visai pilsētai par apsmiekla objektu!
Bet nu mums vismaz bija viens kopīgs noslēpums. Māris pažēlojās, ka viņa
saimniece vispār esot ar ķildīgu raksturu. Ko ar tādu lai iesāk? Nevienam neko nesakot,
nolēmu izāzēt. Uzrakstīju un Alūksnes centrā vairākās vietās piespraudu sludinājumu:
“Pārdodama slaucama kaza. Adrese tāda un tāda.” Ar ko beidzās šis joks, diemžēl
nezinu. Vienīgi ceru, ka Māra saimniecei nācās patriekt nevienu vien uzbāzīgu pircēju,
jo tajos gados kazas bija piena devēju topā; kolhoza govis tik pienīgas nebija.
Abi ar Māri bijām kārākie grāmatu lasītāji, tāpēc arī regulāri Alūksnes bibliotēkas
apmeklētāji. Mūsu lasīšanas stils gan bija atšķirīgs. Es biju grāmatu rijējs: pārsimt
lappušu biezu sējumiņu izriju jau tās pašas dienas vakarā, dažreiz pat nepaskatījies,
kas ir grāmatas autors un kāds ir romāna nosaukums. Turpretī Māris bija feinšmekers,
baudītājs, izgaršotājs: tīksminājās par katru savdabīgu teikumu, interesantākās vietas
pasvītroja, pārlasīja un rādīja citiem. Bija arī aizspriedumains: aizsācis Žoržas Sandas
romānu “Mazā Fadete”, nicīgi noteica: “Sieviete jau nav rakstnieks!”
Savukārt sporta dzīvē bijām absolūti antipodi: Māris jau toreiz bija slaids un
izveicīgs: viens no klases labākajiem skrējējiem, slēpotājiem, peldētājiem, volejbola
un basketbola spēlētājiem. Es turpretī līdz pat desmitajai klasei biju sīks augumā un
bērnību pavadījis mājās, kuru tuvumā nebija ne pauguru, ne upes, tāpēc kā slēpotājam
Alūksnes kalni man bija par stāviem un peldot Alūksnes ezera līcis likās plašāks par
okeānu. Volejbola mačos mums pamatskolas laikā bija neganta konkurence: man
līdzīgi sīkie uz laukuma nemaz netika laisti. Kad vidusskolas sporta zālē sadalījāmies
divās komandās, izrādījās, ka man ir pārlieku asa reakcija: bumba vēl nebija atlidojusi,
kad es jau bliezu. Pēc tam pielidoja bumba un netraucēti ieblieza man. Māris Atgāzis
šo manu defektu padarīja par spēles efektu. Zinādams, ka visi pretinieku komandas
spēlētāji bumbu tēmēs uz Berķi, viņš uzmetās par manu sedzēju. Servi gaidīdams,
pietupās un saliecās, lai kļūtu nemanāms, pēc tam tīģerlēcienā pārtvēra man adresēto
bumbu un ietrieca pretinieku laukumā.
Māra kroņa numurs un baudas avots bija akmeņu mešana. Pats slaids un
atsperīgs, arī roka gara un slaida. Paņēmis akmeni saujā, viņš to ar pirkstiem rūpīgi
iegrozīja delnā, samīļoja, tad, atliecis augumu, savicināja roku kā lingu un aizlidināja. Olis aizlidoja tāltālu pāri zemajai ieplakai un dažreiz pat atsitās pret kādu no
Helēnas ielas namu šīfera jumtiem. Šo numuru neviens cits no mūsu klases zēniem
nespēja atkārtot. Taču vienreiz es to izmantoju, lai Māri izjokotu. Proti, saderēju, ka
viņš nespēs mest pret sienu rupjmaizes lodīti tā, lai tā saplaktu. Gāju vēl tālāk: teicu,
ka rupjmaizes lodīte būs ar radziņiem un ka pat nevienu radziņu viņam neizdosies
deformēt.
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“Padod šurp! Un jau tūlīt salūko nazi, ar ko to maizes pļekatu pēc tam nokasīt
no sienas!” – Māris bez vilcināšanās pieņēma izaicinājumu. Maizes lodīte pingponga
bumbiņas lielumā, siena trīs metru attālumā, atvēziens kā Jānim Lūsim Minhenē,
bet… derības zaudētas. Lodītei patiešām pat neviens radziņš nebija deformēts. Tagad
varu atzīties, ka biju šo triku izzinājis no kāda cirka brīnumu rādītāja grāmatas. Labi
raudzētas rupjmaizes struktūra ir līdzīga švammei.
Kāds cits sporta mačs mums abiem izvērtās dramatisks. Desmitās klases rudenī
bijām nosūtīti novākt kolhoza kartupeļus. Naktis pārlaidām kādā izsūtīto ģimenes mājā.
Tās lielajā istabā uz gludas, krāsotas grīdas gulēšanai bija noklāti salmi. Bet oktobrī
vakari satumst ātri un miegs vēl nenāk. Arī apgaismojums vājš – tikai petrolejas lampa.
Sākām plosīties. Sagrābu Māri un nogāzu salmos. Tas man izdevās, jo uzbrukums bija
negaidīts. Māris pieprasīja revanšu. Viņš bija garāks un spēcīgāks; uzvarēt varēju tikai ar
kādu viltīgu triku. Izdomāju, ka paraušu viņu apakšā kritiena brīdī. Diemžēl manevrs
neizdevās, jo uz grīdas noklātie salmi slīdēja. Māris ar visu svaru uzgāzās uz manām
sakrustotajām kājām, un atskanēja ass krakšķis.
“Mierīgāk, mierīgāk! Jūs salauzāt krēslu!” – atskanēja mums līdzi atbraukušās
skolotājas brīdinājums. Diemžēl saucējai nebija taisnības. Salūzusi bija nevis krēsla,
bet manējā kāja. Nu gan sākās rosība! Kaut kādas zināšanas par medicīnu mums bija;
kāju vispirms vajadzēja ielikt šinās: varbūt dēlīšos, varbūt jumta skaidās. Bet kur tādas
atrast rudens nakts melnā tumsā? Nācās izlīdzēties ar koka ķipīša dēļiem, kuri gan
nespēja noturēt kāju nekustīgu.
Nākamais uzdevums: nogādāt mani uz slimnīcu. Telefona tuvējās mājās nebija;
kādam vajadzēja doties uz 11 kilometrus tālo Alūksni. Tas, protams, bija jādara Mārim,
kurš, pašam negribot, bija nonācis galvenā vaininieka lomā. Līdzi pieteicās vēl viens
zēns – Juris. Pārējie tikmēr no nezin kur atrastas dzelzs gultiņas rāmja sameistaroja
nestuves, jo līdz lielceļam bija trīs kilometri. Zēni nesa, klupa, krita un lādējās, meitenes
tecēja līdzi, lūkoja pieturēt nestuves un ar vējlukturi gaismoja ceļu. Es pirmo reizi mūžā
tēloju indiešu maharadžu, jo tos allaž nesuši nestuvēs.
Dēkainu nakti bija pieredzējuši arī palīdzības meklētāji. Kad jau pēc pusnakts
nokļuvuši līdz slimnīcai, nekādi neizdevies sadzīt pēdas ātrās palīdzības mašīnas
šoferim. Savukārt ugunsdzēsēju mašīnai bākā nebija degvielas. Taksometru toreiz
laukos vēl nebija. Ko nu lai iesāk divi puišeļi miegā un tumsā iegrimušā pilsētā?
Beidzot slimnīcas šoferis tomēr bija sameklēts. Brauciens ar auto gan nebija
vieglāks kā ceļojums nestuvēs. Lielceļš bija rudens lietavās izšķīdis un izdangāts, mana
neprasmīgi iešinētā kāja dancoja pa lāviņu kā krastā izmesta līdaka. Pat kliegt un vaidēt
nevarēju, jo līdzās sēdēja jauna skolotāja, kurā kartupeļu vākšanas laikā biju paspējis
iemīlēties. Bet es jau biju tikai neveiksmīgs cietējs. Tās nakts varoņi bija Māris un Juris.
Nelaimīgā spēkošanās bija mūsu visciešākās draudzības sākums. Divus atlikušos
gadus sēdējām vienā solā. Kad kārtējā volejbola mačā bumba sadragāja manas nesen
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Māra Atgāža fotoportreti no studiju gadiem 20. gs. 50. gados
līdz 75 gadu jubilejai 2005. gadā

Aivars Berķis. Mans sola biedrs Māris
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iegādātās brilles, Māris man atdeva vienas no savējām. Tās gan bija divreiz stiprākas,
bet acis drīz vien tām pielāgojās, un es kļuvu tikpat tuvredzīgs kā mans sola biedrs.
Arī tā laika notikumus skatījām vienādām acīm, jo abiem tēvi – bijušie leģionāri un
abi bijām tās pašas Ulmaņa laiku grāmatas lasījuši.
Studiju laikā atkal attālinājāmies, jo abi atkal mitinājāmies gultas vietās, kur
draugus ciemā aicināt nevarējām. Turklāt Māra intereses laikam saistījās tikai ar
arheoloģiju. Mēs varējām nejauši saskrieties uz ielas stūra, un viņa pirmais jautājums
bija nevis tradicionālais: “Kā tev sviežas?”, bet gan: “Kā tu, mežsaimnieks, domā – no
kāda koka senlatvieši gatavoja šķēpa kātus? Vai no oša?” Man atlika tikai šo pieņēmumu
apstiprināt, jo oša koksne ir gan cieta, gan arī elastīga un galvenais – tai nav skabargu.
Mārim bija liela cieņa pret mūsu klases meitenes Intas vīru Knutu Skujenieku.
Ja Inta rīkoja tikšanos, tad Māris nebija divreiz aicināms. Pirmā tāda tikšanās bija drīz
pēc Knuta atbrīvošanas no ieslodzījuma. Knuts, izcils citvalodu pratējs, lasīja paša
tulkotus dzejoļus. Māris dāvināja mums nesen iznākušo grāmatu “Latvijas arheoloģija”.
Es kaunīgi cēlu galdā paša brūvēto dzimtenīti, ar kādu, manuprāt, smalkā sabiedrībā
neklātos rādīties. Taču viss beidzās ar ovācijām, jo Mordovijas lēģerī tāda manta bijusi
konjaka vērtē.
Pēdējo reizi kopā sanācām manā dārza mājelē Saulkrastos – tur atkal bija gan
Māris, gan Knuts un Inta. Jau seniori, bet joprojām optimisti, jo mūsu kompānijā nekad
nav bijis neviena, kurš sūrotos par dzīves pārestībām.
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Ilze Gutāne (dzimusi Atgāze)
Ilzītes atmiņas par papu

Tēvs sevi vairāk dēvēja par papu, kāpēc tā – nezinu. Arī pārējie ģimenes locekļi
parasti sacīja – Ilzītes paps.
Kad manas dzimtas mājās no mammas Velgas puses Aizkraukles pagasta Straumēs
kāds saka, ka malkas šķūnīša jumts ir galīgi vecs un sašķiebies, mani pārņem citādas
sajūtas nekā kādam sākumā varētu likties, jo bērnībā man tika stāstīts tā: “Dienā, kad
saimes vīri likuši malkas šķūnītim jumtu, mans paps, uz riteņa iebraucis sētā, saķēris
pirmo pretimnācēju aiz rokas, griezis to uz riņķi, saukdams: “Ilzīte piedzima!”” Tā nu

Velgas Atgāzes (Kučerānes) un Māra Atgāža kāzas 1965. gada 25. decembrī
(Ziemassvētkos)

Ilze Gutāne (dzimusi Atgāze). Ilzītes atmiņas par papu
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Ilzīte ar tēti pie Ziemassvētku eglītes “Straumēs”

sanāk, ka esmu viena vecuma ar šķūnīša jumtu. Mans vārds paticis abiem vecākiem,
bet papam saistījies ar Ilzenes pamatskolu, kur mācījies.
Šajās mājās visiem dzimtas pēctečiem tiek stādīti koki – meitām liepas, dēliem
ozoli. Arī mana liepa varena izaugusi. To paps izracis netālu mežmalā, izvēlējies vietu
un pats stādījis. Arī mans dēls Nils Dāgs savai meitiņai – Māra mazmazmeitiņai Keitai
Izabellai (2016. g.) iestādīja liepu.
Brīvdienās paps pie manis brauca no Rīgas uz laukiem. Viņam patika ar manu
mammu un mani staigāt lielus gabalu gar Daugavu, aizejot uz Aizkraukles pilsdrupām,
pilskalnu un muižas vietām. Arī vēlāk, man pieaugot, papam patika staigāt pa vietām,
kas vairākumā gadījumu bija saistīti ar kādiem vēsturiskiem notikumiem. Tad viņš
skaļi prātoja, kas no kuras puses uzbrucis kādā kaujā un kā tas reāli senatnē varēja
notikt un izskatīties.
Dodoties ārpus mājas, papu atceros ar diviem trim fotoaparātiem kaklā, kur
katram bija savi plusi un mīnusi – tikai tēvs zināja, kādā vidē kuru labāk izmantot.
Fotogrāfijām manā bērnības laikā bija cita vērtība, ne katrs pie tām tika. Mūsu radiem,
pateicoties papa hobijam, fotogrāfiju daudzums bija mērāms kastēs. Te gan jāpiemin,
ka nereti sievietes (piemēram, mana mamma un vecmamma) dusmojās, ka viņš bieži
nebildēja “smukas” bildes. Tad vēl nevarēja dzēst nobildēto vai uztaisīt labāku kvalitāti – kā nobildēja, tāda bilde sanāca. Bet paps teica: “Tas ir notverts mirklis, – lēcienā
vai kritienā! Tam ir vērtība!”
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11. att. Māris, meita Ilze, mazbērni Katrīna un Nils Dāgs 1998. gadā

Papam svarīgi bija Ziemassvētki. Ziemassvētkos notikušas kāzas ar manu
mammu. Vecmamma gan parasti dusmojās, ka viņš atbraucis apkrāvies ar papīra
kaudzēm un nepiedalījās mājas darbos, piemēram, kartupeļu rakšanā. Tomēr eglīti
no meža parasti nesa tieši viņš. Negodīgi būtu teikt, ka no fiziska darba vairījās. Tāpat
gāja ar saimes vīriem uz mežu pēc malkas, bet pārsvarā centās darīt savu sirdsdarbu
– arheoloģiju. Lielākā vērtība, no laukiem dodoties atpakaļ uz Rīgu, bija līdzdotā
zaptes burciņa, par ko viņš īpaši priecājās kā jau liels saldummīlis.

Ilze Gutāne (dzimusi Atgāze). Ilzītes atmiņas par papu

281

Māris ar abām meitām Ilzi un Gundegu 2001. gadā

Manu vecāku laulība ātri izjuka un tēvs veidoja jaunu ģimeni, kur auga divi
bērni – Gundars un Gundega. Vecāki viens uz otru naidu neturēja, ka tā dzīvē sanācis.
Paps ar abiem bērniem nāca pie manis ciemos visos svētkos. Dzīve tagad katru aiznesusi un citu pusi, bet naida drumslu mūsu starpā nekad nav bijis.
Cik vien mazu sevi atceros, vienmēr sasveicinoties un atsveicinoties viņš spieda
man roku kā lielam cilvēkam. Tā citi nedarīja, tas manī iedvesa bijību un es jutos
viņam svarīga.
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Vienmēr bija klāt man un maniem bērniem nozīmīgos brīžos. Sagaidīja arī
mazmazmeitņu Keitu Izabellu, bija kopā ar mums, mazmeitu Katrīnu zaudējot.
Allaž tikām vedināti būt kopā visiem bērniem – mani bērni Katrīna un Nils Dāgs ar
Gundegas dēlu Ilvaru. Tomēr ikdienā jaunieši tuvus kontaktus neuztur.
Papum lielākā vērtība bija grāmata. Viņš varēja nepaēst, nenopirkt apavus,
bet antikvariātam nauda netika žēlota. Man pat likās, viņš tā īpaši staroja, ja bija
izdevies nopirkt kādu retu grāmatu. Bērnībā man nepatika, ka visos svētkos tika
dāvināta grāmata, vienmēr ar ierakstu – kam un kāpēc. Grāmatas tika dāvinātas arī
maniem bērniem. Tagad saprotu, cik tas viņam likās svarīgi – iemācīt jaunatnei saprast
grāmatu vērtību. Grāmata mūsmājās vēl aizvien ir lielā cieņā. Par to jāpateicas tikai
manam tēvam.
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Zigrīda Apala
Daži atmiņu atspulgi par Māri Atgāzi

Sagadījās, ka vienlaikus – 1958. gadā – abi ar Māri Atgāzi sākām darbu Latvijas
vēstures institūta Arheoloģijas nodaļā (toreiz Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures
institūta Arheoloģijas sektors) kā jaunākie laboranti. Mani pieņēma darbam Senlietu
konservācijas un restaurācijas (toreiz Arheoloģijas-ķīmijas) laboratorijā. Tā kā bija
vasaras vidus, vispirms tiku nosūtīta strādāt Ādolfa Stubava (1913–1986) vadītajos
Ogres Ķenteskalna arheoloģiskajos izrakumos. Laboratorijas telpas, kas atradās
Vecrīgas Kaķu mājas (Meistaru iela 10) 5. stāvā, ieraudzīju tikai vēlā rudenī.
Laboratorija bija iekārtota divās ar durvīm savstarpēji savienotās telpās. Pirmajā
ar atbilstošu aprīkojumu strādāja četras laborantes – Mirdza Damska, Aldona
Bricika, Ādolfīne Ēdolfa un es, jaunpienācēja Zigrīda Mieriņa. Mēs laboratorijas
vadītāja Eduarda Mačuļska uzraudzībā veicām arheoloģiskajos izrakumos iegūto
seno priekšmetu attīrīšanu no dažādiem uzslāņojumiem, to tālāko konservāciju un
restaurāciju. Dziļākajā telpā vadītāja kabineta vienā galā bija atsevišķi nodalīta vieta
fotodarbiem. Tur tad arī darbojās Māris Atgāzis.
Lai arī Māris centās turēties savrup, pamazām kļuvām biedriskāki. Manas vecākās
kolēģes, īpaši allaž optimistiskā smējēja Ēdolfa, jauno un kautrīgo fotolaborantu dažkārt
mulsināja ar asprātīgām, kaut draudzīgām replikām, kas Mārim, protams, nepatika.
Tādēļ viņš mūsu istabu centās šķērsot ātrā gaitā, izvairīdamies no iespējām sākt ar
viņu sarunas. Tomēr vēlme ielūkoties senlietu apstrādes “lauciņā”, īpaši jau aplūkot
pašas senlietas, pārvarēja mulsuma brīžus. Ar laiku viņš kļuva runīgāks, drošāks,
un atklājās, ka patiesībā ir sirsnīgs, izpalīdzīgs biedrs, kas ieinteresētību arheoloģijas
zinātnē parādīja jau studiju gados, diplomdarbu vēsturnieka specialitātes iegūšanai
veltīdams seno dzelzs laikmeta ieroču tēmai.
Arheoloģijas lauka darbu gaitās kopā ar Māri man gadījās būt tikai vienu reizi
1971. gada maijā, piedaloties Dienvidlatgales arheoloģisko pieminekļu apzināšanas
ekspedīcijā. Darbam tika organizēti visi institūta Arheoloģijas sektora zinātniskie
līdzstrādnieki un laboranti. Mēs apsekojām jau reģistrēto senvietu – pilskalnu,
apmetņu, kapulauku – stāvokli dabā, precizējām adresi. Runājoties ar vietējo lauku sētu
gados vecākajiem iedzīvotājiem, vācām ziņas par dažādiem vēsturiskiem atradumiem,
pierakstījām nostāstus un, pārstaigājot uzartos tīrumus un dārzus, atklājām jaunus
objektus, tādējādi ievērojami papildinot arheoloģisko vietu skaitu. Bruņojušies ar
kartēm un arhīva datiem, pa dienu nelielās grupās pārstaigājām teritoriju, vakaros
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Somu arheologa Torstena Edgrena priekšlasījums Rīgā 1965. gadā latviešu arheologiem
par senvēstures pētniecību Somijā. Klausītāji: no labās 1. rindā Māris Atgāzis,
otrā rindā – Vladislavs Urtāns, Dzidra Hoferte, Zigrīda Apala. J. Apala foto

apkopojām jauniegūtās ziņas. Stāstu to tādēļ, ka tieši Māris Atgāzis šajā ekspedīcijā
izcēlās ar milzu aizrautību, ātru soli pārvietojoties un veiksmīgi sarunājoties ar
iedzīvotājiem. Viņam to darīt ļoti patika un, jāpiebilst, arī labi veicās. Vienīgi, ejot no
mājas uz māju, turēt līdzi viņa tempam pārējiem grupiņas biedriem dažkārt kļuva
pagrūti.
Ilgstoši kopā strādājot Vēstures institūtā, ievēroju Mārim Atgāzim raksturīgo
paradumu vienmēr katrā pasākumā cītīgi pierakstīt dzirdēto. Iespējams, ka arī tas
sekmēja viņa izstrādāto darbu pamatīgumu. Kādreiz vērsos pie Māra Cēsu pilsdrupu
izrakumos iegūto bultu galu datējumu precizēšanas nolūkā. Aplūkojis atradumus, viņš
izteica savu atzinumu, taču tūdaļ piebilda: “Bet zini ko, es tomēr vēlreiz pārbaudīšu un
tad tev piezvanīšu.” Turklāt sarunā viņš mani bija sīki iztaujājis par senlietu atraduma
apstākļiem – kultūrslāņa raksturu, dziļumu, monētām vai citiem blakusatradumiem.
Tā izpaudās zinātnieka atbildība – vēl viena Māra personības šķautne.
Ar Māra Atgāža “vilkmi” ļoti pamatīgi aprakstīt arheoloģisko izrakumu gaitu un
jaunieguvumus sastapos laikā no 1972. līdz 2000. gadam, kad man tika uzticēta Vēstures
institūta ikgadējo zinātnisko atskaites sesiju materiālu par arheologu, etnogrāfu un
antropologu pētījumu rezultātiem komplektēšana publicēšanai. Izdevuma nelielā

Zigrīda Apala. Daži atmiņu atspulgi par Māri Atgāzi
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Māris Atgāzis, Anna Zariņa un Zigrīda Apala 20. gs. 90. gados

apjoma dēļ rakstiņu autoriem bija noteikti tekstu ierobežojumi, kam Māris pakļāvās
nelabprāt. Viņš bija stingrs savas pārliecības pozīcijās un cīnījās par katru uzrakstīto
teikumu vai pat vārdu, dedzīgi pierādīdams tā svarīgumu.
Māra Atgāža dzīvē, protams, prevalēja arheoloģija. Tomēr viņa zinātkārā daba
izpaudās ļoti plašā interešu spektrā. Viņš bija informēts gandrīz par visām sava laika
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aktualitātēm, iesaistījās dažādos sabiedriskos pasākumos un labprāt dalījās ar mums
par uzzināto, redzēto, lasīto. Ko tik viņš nezināja! Kā dzirdēju runājam, tieši šīs Māra
daudzpusīgās intereses kavēja profesionālās karjeras izaugsmi. Taču arheologa darba
mīlestība, ieinteresētība pētniecībā palīdzēja Mārim pārvarēt gan kolēģu neizpratni
jautājumos par kādu plānā paredzētajā laikā nesagatavotu darbu, gan samierināties ar
skarbākām situācijām darbu apspriežu sēdēs. Viņš turpināja strādāt tā, kā to prata –
iedziļinoties un nesteidzoties.
Manu atmiņu īso fragmentu nobeigumā senā persiešu dzejnieka un zinātnieka
Omara Haijāma rindas:
Es jautāju sev, kas patiesi
mans un paliks no manis pēc
nāves.
Mūsu dzīve ir īsa kā uguns
dzirkste,
Kā liesma, ko garāmgājējs drīz
aizmirst,
Kā pelni vējā – lūk, cilvēka
dzīve.
Māris Atgāzis aizejot atstāja mantojumā nozīmīgus arheoloģiskus pētījumus, kas
nezūdoši paliks Latvijas senvēstures izpētes telpā. Patiess darbs pārdzīvo laiku.
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Andris Caune
Mēs bijām vienaudži

Kaut arī Māris Atgāzis ir par mani divus gadus vecāks, mūsu abu ienākšana
toreizējā Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Arheoloģijas sektorā notika gandrīz
vienlaikus un turpmākā zinātniskā izaugsme ritēja līdzīgi, tādēļ uzdrošinos teikt, ka
abi bijām vienaudži.
Māris, studējot Latvijas Universitātes Vēstures fakultātē, jau vairākas vasaras
bija piedalījies Elvīras Šnores vadītajos izrakumos. Pēc universitātes beigšanas 1959.
gadā viņš Vēstures institūta Arheoloģijas sektorā tika pieņemts pastāvīgā darbā par
laborantu. No 1961. gada kopā ar pieredzējušo arheoloģi Jolantu Daigu viņš vadīja
Sēļu II arheoloģiskās ekspedīcijas izrakumus Daugavas kreisajā krastā Pļaviņu HES
celtniecības zonā. Es savu darbību pie Vēstures institūta arheologiem uzsāku 1961.
gadā, strādājot kā līguma darbinieks – ekspedīcijas tehniskais vadītājs Jāņa Graudoņa
izrakumos Mūkukalnā. Spēru pirmos soļus praktiskajā arheoloģijā, kas mani bija
saistījusi jau no studiju laika Lauksaimniecības akadēmijā. Nostrādāju institūtā šajā
amatā līdz pat 1962. gada rudenim. Secināju, ka ar savu inženiera izglītību nekur tālu
arheoloģijas zinātnē netikšu, arī ģimenes apstākļi prasīja pelnīt lielāku algu. Aizgāju
strādāt Kultūras ministrijas Zinātniskās restaurācijas remonta kantorī par projektētāju
un pēc gada iestājos neklātienē Vēstures fakultātē. Saites ar Vēstures institūta
arheologiem sarautas netika. Katru gadu gāju klausīties ziņojumus institūta arheologu
rīkotajās atskaites sesijās. Reizēm pie izdevības apmeklēju arī arheoloģiskos izrakumus,
kas jau notika Daugavas krastos Rīgas pievārtē topošās Rīgas HES ūdenskrātuves
applūdinājuma zonā. 1966. gadā Māris mani aicināja uzmērot situācijas plānu Vecdoles
pilij, kurā viņš vadīja arheoloģiskos izrakumus. Šajos gados pēc manas aiziešanas
no institūta Māris Atgāzis zinātnieka izaugsmē bija krietni aizsteidzies man priekšā.
1964. gadā rakstu krājumā “Arheoloģija un etnogrāfija” tika publicēts viņa rūpīgais
pētījums “Latgaļu 9.–12. gadsimta cirvji”. Jau ar pirmo zinātnisko publikāciju no
vecākajiem kolēģiem viņš tika atzīts par nopietnu, daudzsološu jauno zinātnieku. Kad
no Polijas arheoloģijas institūta 1964.–1965. gadā tika saņemts uzaicinājums latviešu
arheologiem piedalīties arheoloģisko senlietu nosaukumu lielās vārdnīcas “Glosarium
archaeologicum” izstrādāšanā, dodot priekšmetu attēliem latviskos nosaukumus, M.
Atgāzim uzticēja izstrādāt latviskos nosaukumus senajiem ieročiem un to detaļām.
Savu uzdevumu jaunais zinātnieks sekmīgi veica.

288

Laikabiedru atmiņas par arheologu Māri Atgāzi (1935–1918)

No 1966. gada viņš jau bija institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks,
pastāvīgs arheoloģisko ekspedīciju vadītājs. Man bija izveidojušās draudzīgas
attiecības ar Vēstures muzeja arheologu Vladislavu Urtānu. Kādā sarunā Vladis man
kā priekšzīmi minēja Māri Atgāzi. Viņš teica: “Neviens no institūta arheologiem nav
tik ilgi un rūpīgi iepazinies un pētījis mūsu senlietu kolekciju kā Māris. Viņš noteikti
kļūs par ievērojamu arheologu.” Ar nožēlu jāatzīst, ka arī es nekad netiku veicis plašas
senlietu tipoloģijas studijas par dzelzs laikmetu kā Māris, jo mana turpmākā darbība
zinātnē bija veltīta viduslaiku arheoloģijai.
1969. gadā biju sekmīgi beidzis neklātienes studijas Latvijas Valsts universitātē.
Vēsturnieka diplomu saņēmu, bet zināšanu arheoloģijā šī augstskola man gan nebija
devusi. Tās bija jāapgūst pašmācības ceļā turpmākajā dzīvē. 1968. gadā Vēstures
institūtam bija jāpārņem arheoloģiskās pētniecības vadība Vecrīgā, jo šīs pilsētas daļas
kultūrslānis bija ņemts valsts aizsardzībā kā valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tā kā Arheoloģijas nodaļas darbiniekiem katram jau bija sava pētījumu tēma, neviens
nevēlējās to mainīt un uzņemties jaunu. Tika meklēts darbinieks Rīgas izrakumu
vadībai. Zinot manu interesi par arheoloģiju, šo amatu piedāvāja man. Tā 1969. gada
rudenī sākās mans darbs institūtā kā jaunākajam zinātniskajam līdzstrādniekam – Rīgas
arheoloģiskās ekspedīcijas vadītājam. Ar Māri tagad kļuvām darba kolēģi. It kā ar vienu
statusu, bet ar zināšanām arheoloģijā, darba pieredzē un savākto materiālu apjomā
disertācijas uzrakstīšanai viņš bija man “krietnu galvas tiesu” priekšā. Uzskatāmi tas
izpaudās jau 70. gadu sākumā, sarakstot arheoloģijas sektora darbinieku lielo kolektīvo
monogrāfiju “Latvijas PSR arheoloģija”, ko izdevniecība “Zinātne” izdeva 1974. gadā.
Māris gan nesarakstīja pusi no šīs biezās grāmatas apjoma, kā tas minēts kādā dienas
presē publicētā viņa nekrologā 2018. gada janvārī, bet gan tikai apakšnodaļas par
dzelzs laikmeta ieročiem, nodaļas par zemgaļiem vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā,
kā arī sastādīja pielikumā doto senvietu sarakstu. Darba sarakstīšanā piedalījās visi
Arheoloģijas sektora zinātniskie līdzstrādnieki. Man kā iesācējam uzticēja tikai sastādīt
bibliogrāfisko rādītāju. Nav tiesa arī nekrologā minētajam faktam, ka institūta vadības
īpašas nelabvēlības dēļ no valsts prēmijai izvirzīto apbalvojamo saraksta toreiz būtu
izsvītrots M. Atgāzis. Apbalvošanai izvirzīja tikai tos kolēģus, kuriem bija zinātņu
kandidāta grāds (izņemot Jāni Graudoni), neraugoties uz to, cik liels būtu bijis viņu
uzrakstītās daļas apjoms.
60. gadu beigas bija notikušas lielas izmaiņas nolikumā par zinātnisko grādu
piešķiršanu. Disertācijas tagad bija jāraksta krievu valodā, pirms aizstāvēšanas bija
jānokārto kandidāta minimuma eksāmeni marksistiskajā filozofijā, vienā svešvalodā
un specialitātē (arheoloģijā). Disertāciju aizstāvēt varēja tikai tajā zinātniskajā padomē,
kurā būtu attiecīgās specialitātes divi locekļi – zinātņu doktori. Tā kā Latvijas PSR
toreiz nebija neviena arheologa ar zinātņu doktora grādu, tad pie mums arheoloģijas
specialitātē institūta zinātniskajā padomē vairs nevarēja aizstāvēt ne disertāciju, ne
nolikt arheoloģijas eksāmenu, ne arī atvērt aspirantūru arheoloģijā. Vēstures institūtā
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tajā laikā bijām trīs jaunie arheologi – Jānis Apals, Māris Atgāzis un Andris Caune,
kas strādājām pie disertācijām un zinājām, ka tās Rīgā nevarēsim aizstāvēt. Vistālāk
no mums trijiem bija ticis Māris. Mērķtiecīgi strādājot, viņš jau bija visu materiālu par
Latvijas senajiem ieročiem muzejā un institūtā apzinājis. Nepieciešamās zinātniskās
publikācijas par disertācijas tēmu arī bija iespiestas. Jānis Apals, kas bija atklājis
jaunu arheoloģisko pieminekļu kategoriju – ezermītnes un vēlējās par tām aizstāvēt
disertāciju, tika no vecākajiem kolēģiem atrunāts, ka nepieciešams kādā no tām izdarīt
arheoloģiskos izrakumus un uzrakstīt disertāciju par atrastajām senlietām. Tika
sākti izrakumi Āraišu ezera saliņā, kas ievilkās daudzu gadu garumā, un disertācijas
rakstīšana aizkavējās.
Andrim Caunem disertācija bija jāraksta par Rīgas arheoloģiju, ar uzdevumu
apkopot visu līdzšinējo Rīgas arheoloģiskajos izrakumos iegūto arheoloģisko materiālu.
Taču šis uzdevums nebija izpildāms. Toreizējā Arheoloģijas nodaļas vadītāja Rīgas
vēstures un kuģniecības muzejā pati zinātniskās publikācijas nerakstīja, bet pie Rīgas
arheoloģiskā materiāla jaunajiem zinātniekiem pieeju liedza. Katru vasaru veicot
arheoloģiskos izrakums pat vairākos objektos, Vēstures institūta Rīgas arheoloģiskajā
ekspedīcijā uzkrājās jauns materiāls. Tas deva iespēju pēc pieciem gadiem sākt rakstīt
disertāciju par līdz tam nepētītu tēmu – Rīgas dzīvojamām ēkām 12.–14. gadsimtā.
Gatavojot disertācijas, līdztekus bija jāsāk kārtot arī obligātie trīs eksāmeni.
Filozofijā un svešvalodā eksāmenus varēja kārtot tepat Rīgā. Dažādā laikā katrs no
mūsu trijotnes atsevišķi par šiem diviem eksāmeniem rūpējās. Specialitātē – arheoloģijā
eksāmens bija jākārto pie zinātniskās padomes, kam bija atļauts pieņemt aizstāvēšanā
disertācijas arheoloģijā. Iespējas mums bija meklēt palīdzību Maskavā vai Ļeņingradā
arheoloģijas institūtos, vai arī Viļņā – Lietuvas vēstures institūtā. Iepriekšējos gados
tiekoties konferencēs ar vairākiem lietuviešu arheologiem, iepazinos ar toreizējo
arheoloģijas sektora vadītāju Adolfu Tautaviču. Lūdzu viņa palīdzību noorganizēt
mums arheoloģijas eksāmena kārtošanu. Arī mūsu institūta vadībai iebildumu nebija,
un tā komandēja mūsu trijotni “pieredzes apmaiņai” uz Viļņu. Lietuvā pavadījām
divas dienas. Pirmajā dienā nokārtojām visu vajadzīgo dokumentāciju, otrajā jau
no rīta bija eksāmens. Katru no mums uzklausīja trīs komisijas locekļi. Jāatbild bija
krieviski, bet, tā kā uzdotie jautājumi bija par Baltijas arheoloģiju, tad eksamenācija
ritēja raiti un sekmīgi to nokārtojām. Vilciens uz Rīgu no Viļņas atgāja tikai vakarā,
tāpēc mūsu trijotne nolēma, ka vajadzētu sekmīgos eksāmena rezultātus atzīmēt ar
kārtīgām pusdienām restorānā. Pasūtījām krietnu maltīti un “stresa noņemšanai”
arī lielo karafīti ar leišu “degutini”. Māris pret mūsu kolektīvo pasūtījumu neiebilda,
bet, ēdot pusdienas, labi ja pāris “špicglāzītes” pie mutes pielika. Atšķirībā no mums,
“degutines” lietotājiem, pasūtīja sev otru porciju deserta. Jā, gaišākam prātam un
gudrām smadzenēm kā darbības stimuls savs saldumiņš jau ir vajadzīgs. Mēs abi ar
Apalu Jāni, iznākot no restorāna, bijām drusku jautrā “kunga dūšā”, bet Māris kā aizvien
palika izturēts un nopietns, kā kārtīgam zinātniekam pienācās būt.
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Māris Atgāzis (kreisajā pusē) sarunā ar lietuviešu
arheologu Ādolfu Tautaviču

70. gadu beigās vai 80. gadu sākumā Māris savu disertācijas rakstīšanu bija
pabeidzis, un to apspriedām sektora sapulcē. Būtisku aizrādījumu nevienam nebija,
visi vecākie kolēģi to atzina pa labu. Novēlēja ātrāk gatavoties disertācijas aizstāvēšanai.
Taču bija viens šķērslis – nenokārtotais kandidāta minimuma eksāmens svešvalodā.
Atgāzis skolā bija mācījies angļu valodu. Cik nopietni viņš to Alūksnes vidusskolā bija
apguvis, nezinu. Atceros, ka man divās augstskolās tā bija ne vairāk kā gadu katrā, un,
kursu nobeidzot, sekoja tikai ieskaite, ne eksāmens. Mārim bija pagājuši vairāk nekā
desmit gadi, kad mācītā svešvaloda netika lietota. Arheoloģijā angļu valodā grāmatas
toreiz nebija pieejamas. Zinātnisko rakstu izdevumos pie mums kopsavilkumus rakstīja
tikai krievu valodā. Valoda, kas nebija labi apgūta, un, gadiem ilgi to nelietojot, tika
aizmirsta. Ikdienā pētot Latvijas arheoloģisko materiālu, vecā literatūra par senlietām
bieži bija rakstīta vācu valodā. Māris bija apguvis speciālos arheoloģijas terminus vācu
valodā un šajos izdevumos orientējās labi, kaut arī gramatiku nezināja. Rezultātā, lai
noliktu svešvalodas eksāmenu, viņš pietiekoši vairs nepārvaldīja nevienu no šīm abām
svešvalodām. Nezinu, vai Māris mēģināja kārtot eksāmenu angļu valodā un nedabūja
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ieskaiti, vai arī to nemaz nemēģināja. Atceros, ka viņš meklēja iespēju izdot savu
darbu par senajiem ieročiem kā grāmatu bez disertācijas aizstāvēšanas. Taču toreiz
institūtā valdīja uzskats, ka vispirms ir jāuzraksta disertācija un pēc tam tā jāsagatavo
publicēšanai par grāmatu. Pie šīs kārtības dažs labs zinātnieks pēc aizstāvēšanas savu
disertāciju turpināja vēl desmit gadus pilnveidot par grāmatu un cits tā arī nespēja
to paveikt un savu grāmatu nekad neredzēja. Manuprāt, Atgāža darbs pie Latvijas
vēlā dzelzs laikmeta ieročiem jau toreiz bija labi sagatavots publicēšanai, bet ierasto
birokrātisko kārtību toreizējā zinātnē neviens nevēlējās mainīt. Kaut arī sava darba
rezultātus zinātnieks publicētus nevarēja ieraudzīt, Māris turpināja vākt materiālus par
senajiem ieročiem un pilnveidot savu pētījumu. Pamazām izveidojās tāds kā burvju
loks. Nebeidzams izpētes process un jaunu materiālu vākšana, bet ne savāktā materiāla
analīze un secinājumu iegūšana. Arheoloģija ir zinātne, kurā, katru gadu veicot jaunus
izrakumus, rodas jaunu vēstures avotu pieaugums, tāpēc jauno materiālu vākšana un
apzināšana nekad nebeigsies.
Kad Māris 60. gados uzsāka seno baltu cilšu ieroču studijas, viņš bija Baltijas
republikās pirmais un vienīgais pētnieks šajā nozarē. 70. gados Viļņā Lietuvas
Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā darbu sāka jauns un talantīgs arheologs Vitauts
Kazakevičs (1951–2005). Jau 1984. gadā viņš sekmīgi aizstāvēja zinātņu kandidāta
disertāciju “Baltu cilšu ieroči II–VIII. gs. Lietuvas teritorijā”. No 1987. līdz 1994.
gadam viņš bija Lietuvas Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītājs. Abu baltu
tautu seno ieroču pētnieku – Vitauta un Māra – starpā izveidojās cieša draudzība. V.
Kazakevičs līdz 1996. gadam jau bija paspējis publicēt trīs monogrāfijas par seno baltu
ieročiem Lietuvas teritorijā. Viņš sāka rakstīt habilitācijas darbu. Ilgus gadus krāto
materiālu apkopojošos rezultātus par Latvijas senajiem ieročiem M. Atgāzis nesavtīgi
nodeva savam draugam, kaut arī pats tos vēl nebija publicējis. 1998. gadā V. Kazakevičs
aizstāvēja habilitētā doktora disertāciju “Baltu cilšu apbruņojums dzelzs laikmetā”.
Latvijas valstij 1991. gadā atgūstot neatkarību, Latvijas zinātnē sākās dažādi
pārkārtojumi gan tās vadībā, gan finansēs. Vēstures institūtam grūtā brīdi 90. gadu
vidū, kad tas palika pat bez vadības, institūta Zinātniskā padome par direktoru ievēlēja
Andri Cauni. Negribot šo amatu, tomēr biju spiests to ieņemt. Daudzi vecie kolēģi
devās pensijā. Lai nostiprinātu institūta zinātnisko līmeni, centos palīdzēt un pat
ar varu piespiest vairākus disertāciju ilgrakstītājus nobeigt darbus un tos aizstāvēt.
Bija jau arī zuduši daudzie kādreiz no Maskavas uzliktie zinātnes spaidi, kavēkļi un
ierobežojumi. Visgrūtāk man gāja ar Māri. Viņš uzskatīja, ka vecā disertācija vairs
nekam nederot, esot savākti jauni materiāli, viss ir jāpārstrādā. Prasīju viņam, cik
ilgs laiks vēl ir vajadzīgs, lai to izdarītu. Uz šo jautājumu viņš nevarēja atbildēt. Tā kā
1995. gadā M. Atgāzis bija sasniedzis pensijas vecumu – 60 gadus, pateicu viņam, ja
gada laikā netiks iesniegts disertācijas darbs aizstāvēšanai, tad būs jādodas pelnītā
atpūtā – pensijā. Māris uz mani apvainojās, un mūsu vecā draudzība bija iedragāta.

292

Laikabiedru atmiņas par arheologu Māri Atgāzi (1935–1918)

Māris Atgāzis kopā ar kolēģiem svin disertācijas sekmīgu aizstāvēšanu 1998. gada 22. aprīlī.
No kreisās: antropoloģe Raisa Denisova, etnogrāfe Linda Dumpe, Andris Caune,
Māris Atgāzis

Stingrais ultimāts līdzēja, un pat ātrāk kā noliktajā termiņā disertācijas darbs tika
iesniegts, gan ar nedaudz mainītu nosaukumu, kāds bija sākotnējais. Disertācija
vairs neaptvēra visus senlatviešu ieročus, bet tikai tuvcīņas ieročus senajā Latvijā
10.–13. gadsimtā.
1998. gada 22. aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures zinātņu nozares Habilitācijas
un promocijas padomes sēdē Māris Atgāzis sekmīgi aizstāvēja disertāciju un viņam
tika piešķirts Dr. hist. zinātniskais grāds. Pēc aizstāvēšanas piedāvājām institūta
apgādā darbu tūlīt publicēt. M. Atgāzis tam nepiekrita, iebilda, ka par zobeniem viss vēl
nav pateikts, ka nepieciešams vēl arī citās nodaļās iestrādāt jaunu materiālu. Solījumu
pārstrādāt un papildināt disertācijas atsevišķas nodaļas viņš sāka pildīt. Tika sagatavoti
divu disertācijas nodaļu pārstrādātie varianti par kaujas vālēm, vairogiem un bruņām,
kas tika publicēti “Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā”.
Pēc Latvijas vēstures institūta statūtiem institūta direktors varēja amatu ieņemt
divus trīsgadu termiņus. 2002. gadā man šis postenis bija jāatstāj. Nākamajā gadā devos
pensijā, vēl dažus gadus sabiedriskā kārtā vadot institūta grāmatu apgādu.
Aprunājos ar Māri un piedāvāju publicēt viņa disertāciju, norādot, ka šobrīd,
valdot institūtā finanšu grūtībām, vēl būtu iespēja grāmatu par senlatvju ieročiem
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iespiest. Māris manam piedāvājumam sākumā piekrita, un ievadījām viņa disertācijas tekstu ar papildinājumiem datorā. Jaunās grāmatas datora izdruku iedevām
autoram caurskatīšanai, lai novērstu iespējamās drukas kļūdas. Pēc pāris nedēļām
Māris man paziņoja, ka viņš vēlas vēl papildināt savu darbu un šinī variantā to iespiest
negrib. Esmu pārliecināts, ka viņš turpināja vākt materiālus par senajiem ieročiem,
atzīmēja sev katru jaunu atradumu, bet nevienu rakstu vairs par to nepublicēja.
2007. gadā Māris Atgāzis pārtrauca darbu Latvijas vēstures institūtā un devās “pelnītā”
atpūtā, saņemot niecīgu zinātnieka pensiju par daudzajiem nostrādātajiem darba
gadiem.
Māra Atgāža nevēlēšanos savu disertāciju mūža nogalē redzēt iespiestu grāmatā
varam saprast. 20. gs. 80. gados, kad viņš bija vienīgais seno ieroču pētnieks Baltijā,
savu grāmatu dažādu no paša neatkarīgu šķēršļu dēļ neizdevās publicēt. 21. gadsimtā,
kad jau bija parādījusies ieroču pētnieku jaunā paaudze gan Lietuvā, gan Latvijā,
M. Atgāzim laikam bija vēlēšanās savā grāmatā apkopot visu iespējamo materiālu un
parādīt to augstākā zinātniskā līmenī nekā citu autoru publikācijās.
Kaut arī Mārim Atgāzim neizdevās savas ieceres līdz galam izpildīt un dzīves
laikā veiktos pētījumus apkopot un publicēt monogrāfijā, viņš Baltijas arheoloģijas
historiogrāfijā ieņems godam nopelnītu vietu kā pirmais zinātnieks, kas veltījis savu
mūžu dzelzs laikmeta baltu maztautu ieroču pētniecībai. Mūsdienās tepat Latvijā ir
izaugusi jauna seno ieroču pētnieku paaudze. Viņi savos pētījumos sper soļus tālāk
ar jauniem secinājumiem un atziņām. Ja arī viņi nav tieši Māra Atgāža skolnieki,
tad tomēr dodas uz priekšu zinātnē pa to pašu ceļu, ko nospraudis un ievadījis
Māris Atgāzis.
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Dagnija Svarāne
Ekspedīcijās kopā ar Māri

Māris Atgāzis bija mans kolēģis vairākus gadu desmitus no 1970. gada novembra, kad sāku strādāt toreizējā Zinātņu akadēmijas Vēstures un filozofijas institūta
Arheoloģijas un etnogrāfijas sektorā (1971. g. Arheoloģijas sektors tika atdalīts no
etnogrāfiem).
Mūsu sadarbība sākās 1971. gadā, manā pirmajā ekspedīcijā – jaunceļamās
Daugavpils HES applūdinājuma zonas arheoloģisko pieminekļu apzināšanā.
Šī ekspedīcija bija iespaidīga mēroga pasākums, kurā piedalījās visi sektora darbinieki. No Rīgas izbraucām 10. maijā ar diviem autobusiem, bet Daugavpilī ekspedīcijai
pievienojās trešais. Lai apzinātu senvietas applūdināmajā teritorijā, ekspedīcijas
dalībnieki sadalījās sešās nelielās grupiņās pa diviem vai trīs cilvēkiem katrā – viens
zinātniskās jomas pārstāvis, ko pavadīja viens vai divi palīgi. Diemžēl ekspedīcijas
organizācijā bija pieļautas dažas kļūdas. Informācija par senvietām nebija savākta
pietiekami detalizēti. Tā rezultātā atsevišķām grupām, meklējot senvietas, dienā bija
jāveic ļoti lieli ceļa gabali – gadījās, ka bija jānoiet ar kājām pat 30 kilometri. Vakarā
dažiem darbiniekiem tāpēc kājas bija ne tikai tulznainas, bet pat asiņainas.
No rītiem grupu vadītāji, kā ekspedīcijas vadītājs Jānis Graudonis viņus sauca –
gruporgi jeb kā Māris Atgāzis viņus dēvēja – grupenfīreri, sanāca kopā un nosprauda
katras grupas maršrutu. Ekspedīcijas sadzīves apstākļi reizēm bija dramatiski.
Pirmās divas naktis tika pavadītas telpās Vecbornes astoņgadīgajā skolā un Krāslavas
vidusskolas internātā, kurā, citējot ekspedīcijas vadītāju J. Graudoni, bija zema tīrības
pakāpe. Meklējot trešajā dienā naktsmītni, gandrīz apmetāmies kādas cūku fermas
bēniņos. Ferma smirdēja jau pa gabalu. Negribējās kāpt no autobusa laukā un iet iekšā
tajā smirdoņā. Tad pamanījām, ka uz autobusu nāk atpakaļ daži kolēģi, smiedamies no
visas sirds. Izrādās, ka restauratore Dzidra Hoferte ar savu saliekamo gultiņu pirmā bija
iekārtojusies naktsguļai. Tad pēkšņi viņa ar visu gultiņu izlūzusi cauri cūkkūts griestiem
un nokļuvusi sivēnu sabiedrībā. Vispārēju sajūsmu izraisīja cūkkopes mierīgi izteiktie
komentāri šajā lietā – ziniet, nevienam sivēnam nekas ļauns jau nenotika. Izrādījās, ka
kūts griestus veido tievas kārtis, uz kurām izklāta ap 20 centimetrus bieza salmu kārta.
Šis pārsegums neizturēja pat vienas dūšīgas sievas svaru.
Pēc šī notikuma vairs neviens nejutās noguris, tāpēc ļoti labā omā nolēmām, ka,
neraugoties uz gaidāmo lietu, nakšņosim teltīs. Bija maija pirmā puse un naktis vēl
ļoti aukstas. Uzcēlām teltis pie Slutišķu ciema. Jāteic, ka līdzpaņemtajām teltīm bija

Dagnija Svarāne. Ekspedīcijās kopā ar Māri

295

Dienvidlatgales arheoloģisko pieminekļu apzināšanas ekspedīcijā 1971. gadā.
No kreisās: Māris Atgāzis, Elvīra Šnore, ekspedīcijas autobusa šoferis

dažāda kvalitāte. Bija vairākas pat bez grīdām. Tā rezultātā naktīs darbinieki plānajos
guļammaisos, guļot uz kailās zemes, ļoti sala. Naktī arī pamatīgi lija lietus, tāpēc no rīta
kājas varēja nomazgāt, neizejot no telts – peļķē, kas bija satecējusi telpas zemākajā vietā.
Dzīvošanai teltīs ir sava specifika. Savstarpēji jokus dzenot, tika pārrunāts jautājums,
vai teltī, četrrāpus lienot iekšā, arī ir jāpalaiž dāma pa priekšu…
Vakaros, kad beidzās apzināšanas darbi, bija norunāts satikties kādā noteiktā
vietā. Tā nu darba gaitā ekspedīcijas dalībnieki nelielās grupiņās izklīda katrs
uz savu debesspusi. Padomju laikā precīzu karšu nebija. Tika lietotas 1927. gada
Latvijas Republikas Armijas štāba kartes. No oriģināla, kas piederēja Elvīrai Šnorei,
bija izgatavotas vairākas kopijas – novilkumi gaismas kopētavā. Privāti, protams,
ar pazīšanos. Ja šāda kopēšana un karšu pavairošanai taptu zināma čekai, sekotu
nepatikšanas.
Apspriežot grupu maršrutus un nosakot vakara tikšanās vietu, nebija ņemts
vērā, ka reālā situācija dabā ir mainījusies un ir uzbūvēti jauni ceļi. Pēc dienas darba
mēs visi, atskaitot Māra grupiņu, bijām jau satikušies. Sāka krēslot, bet Māra ar saviem
pavadoņiem vēl joprojām nebija. Beidzot Jānim Graudonim iešāvās prātā doma,
ka vajadzētu drusku pabraukāt un papētīt situāciju. Izrādījās, ka apmēram paralēli
vecajam, kartē iezīmētajam ceļam pēc kara ir uzbūvēts jauns ceļš. Jauno ceļu ar veco
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pēc vairākiem kilometriem savienoja šķērsceļš. Un tā nu mēs braukājām vairākas
reizes apmēram pa taisnstūri – vispirms pa veco ceļu, tad pārbraucām uz jauno ceļu,
pa to braucām atpakaļ, un tad to vēlreiz atkārtojām. Galu galā, jau tumsai iestājoties,
laimējās Māri atrast uz jaunā ceļa trases. Tad gan viņš J. Graudonim pateica dažus
niknus vārdus. Šī ekspedīcija bija tā retā reize, kad Māri redzēju dusmīgu. Par laimi,
viss beidzās labi. Kā toreiz būtu noderējuši mobilie telefoni! Bet toreiz tādi nevienam
pat sapnī nerādījās.
Nākamajā, 1972. gada Dienvidlatgales apzināšanas ekspedīcijā jau gāja vieglāk,
jo bija iegūta zināma pieredze. Izpētei paredzētie gabali vairs nebija tik gari un palīgā
tika ņemti velosipēdi. Tāpat dažas naktis pavadījām teltīs, bet tik ļoti vairs nesala, jo
bez guļammaisiem bija paņemtas līdz arī vatētās segas. Mūsu grupā, ko vadīja Māris,
vēl bija mana draudzene filoloģe Agnese. Velosipēds bija tikai Mārim, un viņš nereti
atstāja mūs divas dāmas skaistā pieneņu pļavā atpūšamies, bet uz interesanto objektu aizbrauca viens pats.
Nākamās kopīgās ekspedīcijas mums bija Zemgalē – izrakumos Tērvetes
Klosterkalnā, Sapņu un Ķūru, kā arī Bāļu–Šķērstaiņu kapulaukā.
Tehnisko darbinieku paklausību Māris galvenokārt panāca ar pierunāšanu un
pārliecināšanu, nekad ne uz vienu nepaceļot balsi. Uz sīkām tehnisko darbinieku
provokācijām Māris neiekrita, bet ignorēja tās. Strādājot Klosterkalnā, Māris reizēm
atstāja racējus strādājot un pats aizbrauca ar divriteni kārtot ekspedīcijas saimnieciskās
darīšanās. Dabiski, ka darba tempi, vadītājam aizbraucot, drīz vien būtiski palēninājās.
Tie intensīvi atsakās, kad atskanēja Māra divriteņa skaļā čīkstēšana. Māris šo lietu
ātri vien atšifrēja un vēlāk atstāja divriteni pusceļā un līdz kalnam nāca ar kājām, lai
redzētu, kurš strādā un kurš “stiepj gumiju”. Visumā ekspedīcijās valdīja biedriskuma
un labs kolektīvisma gars, pat džentlmeniskums. Tērvetē vakaros tika spēlēts volejbols
ar Māra piedalīšanos.
Ir zināms, ka padomju laikā pārtikas sagāde laukos radīja lielas problēmas. Bija
ekspedīciju vadītāji, kas, gadiem ilgi strādādami vienā objektā, pavasarī brauca uz šo
vietu un, dabūjuši savā rīcībā zemes pleķīti, iestādīja tur kartupeļus, no kuriem visu
rudeni pārtika. Jāpiezīmē, ka lielajās ekspedīcijās izpēte turpinājās līdz salam – apmēram
līdz oktobrim. Māris savus iztikas jautājumus risināja citādi. Viņš krietni patukšoja
Tērvetes pārtikas veikala saldumu krājumus. Vispirms viņš izpirka un notiesāja visus
tur atrodamos ievārījumus, to skaitā pat tādus, kas bija labi nostāvējušies. Piemēram,
apmēram 10 gadus veca aivas “zapte” tika nobaudīta un par labu atzīta. Kad ievārījumi
bija izpirkti, Māri mielojās ar kartupeļu sīrupu, ar kura garšu arī bija apmierināts.
Gadījās komiski atgadījumi. Iegrimušam zinātnes problēmās, Mārim nebija
daudz laika un gribēšanas domāt par sadzīvi. Izvadāt kartupeļus no Rīgas uz Tērveti
bija visai apgrūtinoši, tāpēc atradu vietējo saimnieci, kura par nelielu naudas summiņu
savā lauciņā man atļāva tos sarakt. Gadījās, ka izvārītos kartupeļus īsi pēc nokāšanas
piedāvāju arī Mārim. Viņš neatteicās. Tomēr, lai izvairītos no vēlākas šķīvja maz-
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Dienvidlatgales ekspedīcijā 1972. gadā, Māra Atgāža vadītā grupa. No kreisās: Dagnija
Svarāne, Māris Atgāzis, Agnese

gāšanas, izlēma, ka kartupeļus var ēst no polietilēna plēves, ko uzklāja uz plaukstas.
Brīdis, kad karstos kartupeļus uzkratīju uz plēves, Mārim un man par lielu pārsteigumu izrādījās nepatīkams – polietilēns bija plāns un pietiekami nepasargāja roku no
lielā karstuma. Ko tur lai saka – gudram gudra nelaime. Tomēr pārāk briesmīgi laikam
nebija, jo kartupeļi zemē nomesti netika un tika ar apetīti notiesāti.
Iespēju robežās Māris rūpējās, lai strādnieki būtu paēduši.
Nezinu, ar kādiem paņēmieniem, bet Bāļu–Šķērstaiņu ekspedīcijā Māris
panāca, ka no toreizējā Ždanova vārdā nosauktā kolhoza ēdnīcas visiem ekspedīcijas
darbiniekiem par velti tika vestas pusdienas. Katru darba dienu kādu stundu pirms
pusdienas laika ar divriteni (manu) uz kolhoza ēdnīcu tika sūtīts spēcīgs jaunietis ar
lielām metāla kannām ēdienam. Maltīte gan bija vienveidīga – katru dienu tikai vārīti
makaroni ar treknu gaļu, bet ekspedīcijās šāds, jau izvārīts ēdiens arī ir liela lieta.
Zemgales ekspedīcijām vairākas vasaras sekoja izrakumi Alūksnes pilsdrupās,
bet tās aizritēja bez sevišķiem notikumiem. Mārim eksistēja tikai darbs un zinātne.
Māris interesējās ne tikai par arheoloģija, bet Atmodas laikā arī par Otro
pasaules karu, īpaši par leģionāriem un nacionālajiem partizāniem. 90. gadu pirmajā
pusē braucām uz Jēkabpili meklēt nacionālo partizānu apbedījumus. Māris bija
savācis mutvārdu liecības par tā saukto istrebiteļu nošauto partizānu apbedīšanas
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Dagnija Svarāne un Māris Atgāzis 2010. gadā M. Atgāža jubilejas svinībās

vietām. Entuziastu komanda ar Māri priekšgalā brauca uz Jēkabpili meklēt partizānu
apbedījumus. Jēkabpils Vecpilsētas laukumā mūs sagaidīja ne tikai braši vietējie
zemessargi, bet arī vietējā televīzija. Arī toreizējais Jēkabpils prokurors Lietavietis.
Vietējiem iedzīvotājiem arheologu un vēsturnieku ierašanās bija liels notikums.
Daudzi bija ļoti ieinteresēti un gribēja darboties. Aizbraucām uz pirmo norādīto
vietu mežā. Tika iemērīts izrakumu laukums, un zemessargi tika apmācīti rakt pēc
visiem arheoloģijas pamatlikumiem – pa kārtām, lietojot planēšanu. Visi raka centīgi, diemžēl bez panākumiem. Tad braucām uz nākamo vietu, tad vēl uz aiznākamo,
un viss atkārtojās. Māris mēģināja sameklēt “zinātāju”, kas stāstīja par kapa vietām,
bet nesekmīgi. Mums sāka rasties nelabas aizdomas, vai tikai stāstnieks nebūs salielījies. Pārlaidām nakti pie toreizējā Tautas frontes vadītāja Oskara Dzeņa, kas mūs ļoti
laipni uzņēma un izguldīja. Otrā dienā izdarījām pēdējo mēģinājumu atrast partizānu pīšļus. Mums tika norādīta vieta pie dzelzceļa tilta. Tur zeme bija īpaši akmeņaina.
Par rakšanu pēc arheoloģijas likumiem neviens vairs nedomāja. Ticiet vai ne, tika
sameklēts ekskavators un pīšļi tika meklēti ar ekskavatoru. Atkal bez rezultātiem.
Kas gan pasaulē negadās...
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Laikā pirms Latvijas neatkarības atgūšanas arheologi un vēsturnieki pārsvarā
centās cits citu atbalstīt. Zinājām, no kuriem kolēģiem bija jāuzmanās un kuru
klātbūtnē nav ieteicams “palaist muti”. Politiskā ziņā Mārim varēja absolūti uzticēties.
Kad 1982. gadā mana māte Melita Svarāne saņēma atļauju apciemot brāli Zviedrijā,
Māris palūdza no Zviedrijas Kara muzeja atvest Alūksnes pils 17. gadsimta plānu
kopijas. Tas arī tika izdarīts. Kad manā īpašumā kā mantojums nonāca daļa kara laika
avīzes “Tēvija” numuru, nezināju, ko ar tām iesākt. Mārim šo retumu vajadzēja, viņš
man laipni piesolīja apmainīt avīzes pret arheoloģisko literatūru. Par to vēl tagad esmu
viņam pateicīga. Grāmatu un to dubulteksemplāru Mārim netrūka, jo līdztekus savam
vākumam Māris mantoja kolēģes Jolantas Daigas iespaidīgo bibliotēku.
Māris aizvien ir atbalstījis manu zinātnisko darbību. Palīdzēja ar padomiem,
piemēram, sniedza zobenu aprakstīšanas metodiku. Viņš palīdzēja meklēt arī paraugus
metāla ķīmiskajām analīzēm. Ja bija kādas neskaidrības zinātnes lietās, Māris aizvien
labprāt konsultēja. Ziemā darba apstākļi Mārim nebija labi. Pēc konsultācijām pie
viņa bija jāiet uz institūta palīgtelpām, kas atradās Raiņa bulvāra pagrabā, līdzās
Universitātes galvenajai ēkai. Šajās pagrabtelpās bija patīkami tikai ļoti lielā karstumā.
Pārējā laikā Māris sēdēja aukstā istabā.
Mainoties laikiem un Latvijas vēstures institūtā beidzoties intensīvai ekspedīciju
dzīvei, Māris kā laipns, zinošs kolēģis un labs ceļa biedrs bieži tika aicināts līdzi
dažādos ar arheoloģiju vai vēsturi saistītos braucienos. Lielāko komplimentu par
manu autovadīšanas māku esmu saņēmusi no Māra: “Dagnija brauc tik rāmi un līdzeni, ka tur pat mironim nekad nelabi nepaliktu…”
Humora izjūtas Mārim netrūka. Tūlīt pēc pensionēšanās Māris darbavietas
mantiniekam jaunajam seno ieroču pētniekam Rūdolfam Brūzim atbrīvoja savu
rakstāmgaldu, dziedādams Internacionāli – Tā ir pēdējā kauja, kas ar uzvaru nāks...!!!
Rezumējot varu pateikties Mārim par kopā pavadītajām ekspedīciju vasarām,
par viņa padomiem un konsultācijām manā zinātniskajā darbā, kā arī par iepazīstināšanu ar igauņu un lietuviešu kolēģiem.
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Silvija Tilko
Manas atmiņas par Māri Atgāzi

Ar Māri Atgāzi man ciešāka saskare ir bijusi vairākos dzīves posmos. Tā kā
mācījos universitātē vēsturniekos vakara nodaļā, tad varēju strādāt Vēstures institūta
Arheoloģijas nodaļā pilnu darba laiku. Vairākus gadus nodaļā pildīju mašīnrakstītājas
pienākumus un vasarās varēju izvēlēties, pie kura arheoloģiskās ekspedīcijas vadītāja
strādāt. To arī izmantoju un iepazinu arheoloģiskos pieminekļus visā Latvijā. Vairākas
vasaras strādāju Māra Atgāža vadītajās ekspedīcijās Zemgalē. 1976. gada vasarā
Māris izrakumus veica Tērvetes Klosterkalnā un Tērvetes pagasta Ķūru kapulaukā.
Klosterkalnā izrakumi nebija viegli, tas bija apaudzis ar kokiem un krūmiem, no
kuriem iemērītais izrakumu laukums bija jāattīra. Galvenie atradumi bija keramika
un vairākas senlietas. Protams, ekspedīcijas dalībnieki gaidīja, kad varēs sākt strādāt
Ķūru kapulaukā. Jūlijā un augustā Tērvetes arheoloģiskā ekspedīcija paralēli darbam
Klosterkalnā veica aizsardzības izrakumus Ķūros. Senvieta bija stipri postīta mantraču
darbības rezultātā 20. gs. 30. gados, kā arī vēlākā laika posmā – lauku apstrādājot ar
lauksaimniecības tehniku.
Starp postītiem kapiem atklājām divus bagātus sieviešu apbedījumus. Pa dienu,
strādājot līdz vēlam vakaram, nevarējām šos kapus līdz galam nofiksēt un noņemt.
Tad tika ierosināts, vai kāds no strādniekiem nevarētu palikt pa nakti un pasargāt šos
atraktos kapus. Es ar māsu Ināru un tehnisko vadītāju Karīnu Zariņu bijām ar mieru
nakti pārlaist tuvākajā siena šķūnī un pēc kārtas pieskatīt bagātās zemgalietes. Māris
fiksācijai pievērsa ļoti lielu uzmanību, pats visu aprakstīja, fotografēja un gandrīz
vienmēr pats taisīja kapu un senlietu skices, lai gan ekspedīcijā bija arī zīmētāja
Milda Rubene. Māris bija ļoti aktīvs, sportisks cilvēks, bieži pēc darba viņš ar riteni
devās pārbaudīt kādu senvietu vai senlietu atradumu vietu. Vakaros visi ekspedīcijas
dalībnieki Māra vadībā vai nu spēlēja volejbolu, vai badmintonu. Māris parasti spēlei
nodevās ļoti aizrautīgi ar dažādiem izklupieniem un izsaucieniem. Ja viņš ko darīja,
tad darīja no sirds.
Māris man novadīja kursa darbu un diplomdarbu par seno Mežotnes pilskalnu,
Mežotnes centra kapulauku un tuvumā esošo Vīnakalnu. Viņš pats mani aizveda uz
Latvijas vēstures muzeju, iepazīstināja ar Arheoloģijas nodaļas vadītāju Lūciju Vankinu.
Savā diplomdarbā varēju izmantot A. Auzānes veiktos pierakstus par Mežotnes
pilskalna izrakumiem. Mani darbi tika rūpīgi izlasīti, par ko liecināja gramatisko
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Māris Atgāzis un Silvija Tilko ar Auces kapulauka atradumiem
1997. gada 31. oktobrī

kļūdu un valodas negludumu labojumi. Vienmēr tika ieteikta arheoloģiskā literatūra,
ar ko vajadzētu iepazīties un izmantot darbā.
Nākamie izrakumi, kur strādājām kopā, bija Naudītes pagasta Pokaiņos 1996. gadā. Izrakumi tika veikti Pokaiņu meža akmeņu kaudzēs. Izrakumu mērķis bija
pārtraukt akmeņu kaudžu postīšanu saimnieciskās darbības rezultātā, kā arī pasargāt
kaudzes no interesentiem, kas nodarbojās ar kaudžu un atsevišķu akmeņu atsegšanu
un lielāku akmeņu eksponēšanu Pokaiņu mežā. Lai arī Arheoloģijas nodaļas darbinieki
un Pokaiņu ekspedīcijas dalībnieki veica sabiedrībā lielu izskaidrošanas darbu attiecībā
uz šo objektu, gan rakstot presē, gan diskutējot, postījumi netika pārtraukti. Māris
ekspedīcijas bāzes telpām bija izraudzījies mežsarga mājas Caunēs. Tās atradās
gleznainā vietā starp diviem dīķiem un iekoptu dārzu. Tā kā māja bija divstāvu, gandrīz
katrs dalībnieks dzīvoja atsevišķā istabā. Māris dzīvoja istabā ar kamīnu, kuru kāda
lietainā vasaras vakarā arī iekūra un paaicināja mūs pie sevis uz tējas dzeršanu. Liels
bija mans pārsteigums, kad redzēju uz galda atvērtas dzejoļu grāmatiņas, no kurām
Māris mums lasīja. Pirmo viņš izvēlējās sava tēva Kārļa Atgāža dzejoļu krājumu “Mirkļu
spēle” un dažus dzejoļu nolasīja, tad sekoja Andreja Eglīša un Aivara Neibarta dzeja.
Vairākus dzejoļus lasīja arī ekspedīcijas dalībnieki. Grāmatas Māra dzīvē nozīmēja
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Darba aina izrakumos Pokaiņos 1996. gadā.
M. Atgāža foto

daudz. Interesanti bija vērot grāmatu, ko Māris bija lasījis. Grāmatai starp rindkopām
un uz malām bija dažādi pieraksti, tāpat starp grāmatu lapām bija mazas lapiņas,
tā tika atzīmētas tekstā svarīgākās vietas. Ekspedīcija jau gāja uz beigām, kad kādu
vakaru, no rokas noņemot pulksteni un mazgājoties pie akas, Māris konstatēja, ka zem
pulksteņa siksniņas bija piesūkusies ērce. Ērci neizdevās izraut uzreiz visu, tad Māris
nodemonstrēja zināmu drosmi, sterilizēja kabatas nazi un ar asmens galu ērci izgrieza.
Galvenais jau bija rezultāts, ar ērču encefalītu Māris nesaslima.
Ekspedīcijas laikā izrakumu dalībniekiem radās iespēja divas dienas vākt ziņas
par senvietām Dobeles rajonā. Tā bija skaista divu dienu ekskursija, ko vadīja Māris –
cilvēks ar ļoti vispusīgām zināšanām ne tikai arheoloģijā, bet arī vēsturē un literatūrā.
Tika apskatīti tādi objekti kā Annas Brigaderes memoriālā muzejmāja, Ķeveles
svētavoti, bijusī PSRS armijas raķešu bāze Tērvetē, kur varējām izstaigāt milzīgos raķešu
glabāšanas angārus, visi kopā nofotografējāmies pie Lielbraņķu dižozola Naudītes
pagastā. Protams, ka apmeklējām un pārbaudījām arī arheoloģijas pieminekļus –
Tērvetes pilskalnu, Klosterkalnu, Auru Agrāriešu kapulauku, kur mājas saimnieks
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stāstīja, ka vēl atceras Jāņa Graudoņa izrakumus 1959. gadā. Nozīmīgākā senlietu
kolekcija savākta no kapulauka, kas atrodas Aucē, Vecauces Valsts mācību un pētījumu
saimniecības dārzā. Māris ļoti priecājās par atrasto divasmeņu zobena roktura daļu
ar sānskatā ovālu roktura pogu un vairākas reizes uzsvēra, ka šāds zobens Zemgalē
atrasts pirmo reizi. Starp jaunieguvumiem bija arī bronzas cirvītis – piekariņš, un
lunula, kas rotāti ar saulītēm, un vairākas saktas. Māris šai apzināšanas ekspedīcijai bija
gatavojies ļoti rūpīgi. Visi objekti bija atlikti uz kartes, izstrādāts maršruts, lai nebūtu
nekādas aizķeršanās. Visinteresantākais bija Tērvetes pilskalnā, kurā Māris uzkāpa
ar vairākām arheoloģijas grāmatām rokās un nodemonstrēja pilskalna varenumu
rakstītajos pētījumos.
Māris visur staigāja ar fotoaparātu un ar papīru un zīmuli. Viņš vienmēr centās
visu pierakstīt un fiksēt, vai tā būtu kāda sanāksme, konference. Arī sastopot cilvēku
pirmo reizi, viņš vienmēr iztaujāja, no kura Latvijas novada viņš un viņa vecāki nāk.
Māris bija apveltīts ar ļoti labu atmiņu, pie viņa allaž varēja vērsties pēc padoma.
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Kristīne Ducmane
Dažas atmiņu drumslas

Esmu no Bejas pagasta un bērnībā apmeklēju Bejas septiņgadīgo skolu, kurā
par skolotājiem strādāja arī Māra Atgāža vecāki. Dziedāšanu un zīmēšanu man mācīja
Māra tēvs Kārlis Atgāzis. Viņš vadīja arī skolas kori, ar ko mēs bieži braucām uzstāties
kaimiņu skolās, piedalījāmies skatēs un arī rajona Dziesmu svētkos Alūksnē, Pilssalā.
Māte – Aldona Atgāze bija mājturības skolotāja, atceros, ka viņas vadībā uzšuvu pirmo
virtuves priekšautiņu un lakatiņu. Aldona bija arī internāta audzinātāja, ļoti rūpējās, lai
istabiņas būtu kārtībā un bērni ievērotu higiēnu. Jāmazgājas bija aukstā ūdenī. Vēlāk
Aldona kļuva par iecienītu dzejnieci, bieži publicējās vietējā rajona laikrakstā. Turpat
Bejas skolā mācījās Māra jaunākais brālis Andis. Ar Māri iepazinos tikai pēc vairākiem
gadiem, jau strādājot Vēstures institūtā kā laborante. Mūs saistīja kopīgas atmiņas par
Beju un viņa vecākiem.
Strādājot Rīgā, atvaļinājumus parasti pavadīju vasarā pie vecākiem Bejas
Garjuros. Tajā tālajā 1978. gada vasarā Māris veica arheoloģiskos izrakumus Alūksnes mūra pilī Pilssalā. Tā kā bija pats karstākais siena laiks, es biju aizņemta vecāku
siena pļavā un vēl nebiju aizgājusi aplūkot izrakumus. Mārim vienmēr gribējās kaut ko
ātrāk uzzināt par izrakto. Tā bija arī šoreiz. Tā kā manu vecāku adresi viņš nezināja,
viņš bija sācis par mani interesēties ciemā un adresi uzzinājis. Pastnieces vīrs Andris,
viltīgi smaidot, atnesa man telegrammu apmēram ar šādu tekstu: “Kristīn, atnāc rīt
uz Salu! Māris.” Ak, kas nu ciemā bija ko pārrunāt un aprunāt! Pilssala tolaik bija,
varbūt arī šodien vēl ir, iecienīta jauniešu randiņu vieta. Mārim, protams, vajadzēja,
lai es ātrāk identificēju pilī izraktās monētas, ko es otrā dienā arī izdarīju, bez tam
izrakumu laukumā satiekot savu mīļo skolotāju – Māra tēti Kārli. Atradumu klāstā, kā
jau to varēja gaidīt, galvenokārt bija gan Livonijas periodā, gan Zviedrijas kundzības
laikā kaltās monētas un dažas no stieples kaltas krievu kapeikas.
Atceros vēl arī to, ka Māris, reiz atgriezies no komandējuma Ļeņingradā, ļoti
jūsmoja par Valsts Ermitāžā redzētajām Rubensa gleznotajām skaistajām, miesīgajām
sievietēm! Un vispār viņš bija vīrietis, kas mīlēja sievietes, un viņas mīlēja viņu!
Māri interesēja ne vien arheoloģija, bet arī politiskā vēsture, it īpaši viņa
interešu lokā bija starpkaru Latvijas vēsture un tās izcilie cilvēki, politiķi. Viņš bieži
iztaujāja manu kursabiedru Mintautu Ducmani, kurš tolaik bija tehniskais vadītājs
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Māra māte Aldona 20. gs. 80. gadu sākumā
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arheologa Jāņa Graudoņa vadītajā arheoloģiskajā ekspedīcijā, par Mintauta tēvoci
Kārli Ducmani – starpkaru laika senatoru un diplomātu.
Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļā sāka zust grāmatas. Aizdomas krita uz
kādu gados jaunu tehnisko darbinieku, bet pie rokas jau neviens nebija pieķerts.
Pēc kāda laika aizdomās turamā persona vairs nestrādāja institūtā, bet interesi par
arheoloģiju viņš nebija zaudējis un kļuvis par “privātkolekcionāru”. Lai palielītos ar
saviem atradumiem, viņš reiz bija uzaicinājis Māri ciemos. Māris ieradies, aplūkojis
puiša senlietu atradumus, tad pēkšņi ieraudzījis vienu savu kādreiz “pazudušo”
grāmatu, mierīgi piegājis pie šīs personas grāmatplaukta un savācis arī citus toreiz
“pazudušos” sējumus. Tā viss noticis mierīgi, bez lieka trokšņa, un vainīgā persona
neesot neko iebildusi pret atrasto grāmatu aiznešanu. Savu piedzīvojumu nākamajā
dienā Māris institūtā stāstīja mums visiem.
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Latvijas vēstures, tolaik, protams, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures
institūta Arheoloģijas nodaļā sāku strādāt 1979. gada martā. Biju tehniskais darbinieks
Jāņa Graudoņa vadītajā Vedgu arheoloģiskajā ekspedīcijā. Tā gan jau bija beigusi
darboties, reāli strādāju Jaunsvirlaukas Kakužēnu “Mīklas kalna” senkapos, vēlāk
Turaidas pilī. Ar Māri Atgāzi pirmo reiz iznāca parunāt autobusā. Ēvalds Mugurēvičs
beidza izrakumus Sabiles senpilsētā, institūts organizēja izbraukumu uz izrakumu
noslēgumu. Mājupceļā Māris apsēdās pie manis. Tas nedaudz pārsteidza. Biju tomēr
pilnīgi “zaļš”, Māris bija zinātnieks, viens no izdevuma “Latvijas PSR arheoloģija”
autoriem, kas manās acīs viņu pacēla teju vai dievišķā statusā. Tā nu atklāju vienu no
Māra Atgāža īpašībām – viņu interesēja cilvēki un iespēja iegūt no tiem kādu jaunu
informāciju, vēlams, protams, par arheoloģiju. Kad pateicu, ka esmu no Salgales,
Māris bija sajūsmā. Tā kā arheoloģija mani patiesi interesēja, biju lasījis par Salgales
Rijnieku un Pudžu depozītiem, bet neko daudz vairāk par savas puses arheoloģiju
tolaik nezināju. Sapratis, ka neko jaunu par vēl neatklātām senvietām Salgalē viņš no
manis neuzzinās, Māris pārslēdzās uz literatūru. Sāka, protams, ar Viļa Plūdoņa balādi
“Salgales Mada loms”, bet tad uzdeva vairākus jautājumus par citiem ievērojamiem
Salgales literātiem – Eduardu Virzu, Līgotņu Jēkabu, Elzu Stērsti. Par E. Virzu zināju
tikai tik daudz, ka mana māte bija draudzējusies ar viņa meitu Amarilli, bet Amarillis
Salgalē vairs nedzīvoja, Virzas mājas “Billītes” bija sadalītas dzīvokļos ienācējiem,
bet paša dzejnieka daiļradi es nepārzināju tik labi, lai būtu Māra cienīgs sarunas
partneris. Māris neskuma, pajautāja kaut ko par otru izcilo salgalieti – Jāni Čaksti,
tad pārsviedās pie Otrā pasaules kara notikumiem Jelgavas apkārtnē. Zināju to, ko
biju dzirdējis no vecākiem un kaimiņiem. Māris zināja par 1944. gada vasaras kaujām
Zemgalē teju visu – kurā dienā ko ieņēma, kādas daļas piedalījās, ko nopostīja. Kad
lomas bija mainījušās un es no iztaujājamā biju kļuvis par to, kurš uzdod jautājumus,
Māris pārgāja pie sporta, kurā beidzot sajutu sevi kā kaut cik līdzvērtīgu sarunas
partneri. Tā nu Māris man bija atklājies, tāds viņš bija – zinātkārs, ieinteresēts, tajā
pašā laikā delikāts, kurš spēja piemēroties sarunas partnerim, neliekot tam justies
neērti savas nezināšanas dēļ.
Lai gan strādāju Jāņa Graudoņa vadītajā ekspedīcijā, diplomdarbu rakstīju
pie Māra Atgāža. Daļēji to var izskaidrot ar interesi – dzelzs laikmets un zemgaļi
mani interesēja vairāk nekā agro metālu laikmets vai viduslaiku pilis, daļēji ar to,
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Māris Atgāzis, pārskatot muzeja senlietu kolekciju 20. gs. 80. gados

ka Māris jau bija kļuvis par draugu. Pie viņa daudzi gribēja rakstīt kursa darbus un
diplomdarbus. Klīda runas, ka tādēļ, ka Māris nav prasīgs. Tā gluži nebija. Diplomdarbiem bija recenzenti, tos tāpat vajadzēja aizstāvēt komisijā. Vāji darbi saņēma
vājus vērtējumus. Ja darbs tika novērtēts atzinīgi, nebija pamata domāt, ka vērtējums
nav ticams. Domāju, ka Māris bija lielisks darbu vadītājs. Kad rādīju viņam kādas
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nodaļas melnrakstu, viņš parasti sacīja apmēram tā: “Aizej uz muzeju, paskaties otrā
telpā aiz Vankinas, pie “Jelgavas apriņķa”, tur otrā plauktā no augšas, kreisajā pusē
būs kastīte, tajā atradīsi...” Muzeja arheoloģijas nodaļas plauktus viņš pārzināja kā
savu kabatu. Tas neapšaubāmi cēla Māra autoritāti manās acīs. Drīz pārliecinājos arī,
ka Māris, tāpat kā Lūcija Vankina (1908–1989), ir lielākās autoritātes dzelzs laikmeta
priekšmetu datēšanā. Ja Māris bija teicis, ka tas ir 7. gadsimts, tad varēja rakstīt droši.
Ja kāds apstrīdēja, tev palika pēdējais neapstrīdamais arguments jeb trumpja dūzis:
“Māris tā datē.”
Vēlāk, jau strādājot Vēstures muzejā, redzēju, kā Māris nonāca pie šiem
datējumiem. Māris bija biežs viesis muzeja Arheoloģijas nodaļā. Māris bija sazīmējis,
turklāt ne vienreiz vien, visus kapu kompleksus. Viņš bija apvilcis kontūras arī visiem
dzelzs laikmeta savrupatradumiem. Līdz ar to viņš lieliski pārzināja formu evolūciju,
spēja izsekot to pārmaiņām ar precizitāti līdz gadiem piecdesmit. Aizraušanās ar
paralēļu meklēšanu bija gan Māra spēks, gan posts. Tipiska aina – Māris izracis
importa saktu, kam Latvijā nav paralēļu, tā atrasta kapā kopā ar dzelzs šķēpu un vēl
citiem priekšmetiem. Sakta unikāla, šķēps datējams. Lai pārliecinātos par datējuma
precizitāti, Māris izskata visus iespējamos kompleksus, kuros šādi šķēpi ir pārstāvēti.
Atrod, ka vienā kompleksā šķēps atrasts kopā ar aproci, kuras datējumu vajadzētu
vēl precizēt. Tagad Māris sāk meklēt paralēles šai aprocei, līdz atduras, ka tā atrasta
kopā ar kādu rotadatu, kas jau sen Māri interesējusi... Dienas beigās Māris pa izziņas
ceļiem jau ir aizmaldījies tik tālu, ka vairs īsti neatceras, kādēļ šeit atnācis un ko
īsti vēlējies noskaidrot... Tā bija problēma, kas pavadīja Māri visu viņa mūžu. Viņa
izziņas process nebeidzās nekad. Viņš mēdza kavēt darbu nodošanas termiņus,
izpelnījās priekšniecības pārmetumus. Kad par institūta direktoru kļuva Andris
Caune, Māris vairāk vai mazāk tika “ielikts rāmjos”. A. Caune bija nepielūdzams –
vienā brīdī materiālu vākšanai vajadzēja pielikt punktu un darbu pabeigt. “Tas
Caune dikti nepacietīgs...,” Māris mēdza sūdzēties. Pateicoties Andra Caunes
nepiekāpībai, Māris pabeidza un aizstāvēja disertāciju – to pašu, kas tagad tiek izdota
monogrāfijā. Es biju virzījies uz priekšu mērķtiecīgāk un doktora grādu ieguvis jau
1995. gadā. Tā nu iznāca, ka man vajadzēja būt vienam no Māra oponentiem viņa
promocijas darba aizstāvēšanā. Savu runu sāku ar vārdiem, ka apzinos šīs situācijas
paradoksu – man jāvērtē sava skolotāja darbs. Tā arī jutos. Kaut kādus aizrādījumus
jau izteicu, bet nav šaubu, ka Māra Atgāža pētījums par dzelzs laikmeta ieročiem ir
pamatīgākais un pamatotākais pētījums, kāds līdz šim par šo artefaktu grupu ir tapis.
Māris atšķirībā no kolēģu absolūtā vairākuma nestrādāja institūta telpās “Kaķu
mājā” Meistaru ielā 10, bet Vēstures institūtam piederošajā puspagrabā Raiņa bulvārī
17 jeb vienkārši “Pagrabā”. Pagrabu viņš dalīja ar kolēģi, visai kolorīto arheoloģi
Jolantu Daigu (1920–1980). Diemžēl tajos gados, kad iepazinu J. Daigu, viņas
veselība jau vairs nebija tā labākā, lai gan enerģijas viņai netrūka. Pagrabā strādāja
arī abu arheologu tehniskie darbinieki, starp kuriem var atzīmēt nu jau aizsaulē
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Māris Atgāzis ar kolēģiem arheologiem pēc disertācijas aizstāvēšanas pie Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes ēkas Brīvības bulvārī 32 1998. gada 22. aprīlī.
No kreisās: Arnis Radiņš, Ēvalds Mugurēvičs, Dzintra Zemīte, Ieva Ose, Māris Atgāzis,
Andrejs Vasks, Silvija Tilko, Guntis Zemītis

esošo Mārtiņu Rušu (1940–2017), pašreizējo Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Arheoloģijas nodaļas vadītāju Sandru Zirni, Daci Kostenbergu, Vjačeslavu
Kadigrobu u.c. Salīdzinoši bieži tur varēja sastapt arī akmens laikmeta pētnieci Ilzi
Lozi, kura tur strādāja ar akmens laikmeta keramiku, kas tur tolaik glabājās. Tā kā
arheologi nav ne prozas meistari, ne dzejnieki, pagrabs nav ieguvis tik leģendāru
slavu kā, piemēram, slavenā kafejnīca “Kaza”, tomēr šī vieta noteikti bija leģendāra un
nozīmīga daudzu ar senvēsturi saistītu cilvēku dzīvē. Tā bija viena no nedaudzajām
brīvdomības salām pašā Rīgas centrā, laikmetā, ko pieņemts dēvēt par “stagnācijas
gadiem”.
Māris un Jolanta pagrabā uzturējās teju patstāvīgi. Domāju, ka viņi tur bieži
arī pārnakšņoja. Abi pagrabā bija izveidojuši pieklājīgu bibliotēku, kurā netrūka
retu grāmatu. Pagrabā vienmēr dega gaisma, kāds vienmēr tur bija. Ja no Jolantas
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mazliet baidījāmies, tad no Māra – nekad. Pie viņa varēja ieiet parunāt par visu,
kas bija uz sirds – pavaicāt, vai Māris nezina paralēles kādam retam atradumam,
pārliecināties, vai esi pareizi kādu priekšmetu datējis, varēja uzzināt, vai antikvariātā
nav nopērkams kaut kas no Latvijas brīvvalsts perioda darbiem utt. Varēja ieiet tāpat
vien, pašķirstīt “Senatnes un Mākslas” vai kādu citu padomju laikā grūti atrodamu
darbu. Neiztrūkstošas bija sarunas par Otro pasaules karu, par Latviešu leģionu.
Māris leģiona vēsturi lieliski pārzināja. Ziņas par to viņš vāca ar milzīgu aizrautību.
Tas arī saprotams, jo viņa tēvs bija mobilizēts leģionā un nonācis Kurzemes frontē.
Tēvs bija izdzīvojis, lielā mērā pateicoties leģiona virsniekam Rolandam Kovtuņeko
(1924–2011), kurš Māra tēvu – gados vecāko Alūksnes skolotāju bija aizsūtījis
prom no uguns līnijas. Jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Māris palīdzēja
Rolandam Kovtuņenko sagatavot atmiņu grāmatu “Neatzītie karavīri”. To viņš darīja
ar lielu prieku. Reizēm pagrabā tika arī iedzerts. Tas gan tika darīts paslepeni, īpaši
baidoties no J. Daigas, kura šādas lietas neatbalstīja. Māris bija pielaidīgāks, lai gan
pats alkoholu gandrīz nelietoja.
Māra zināšanas izmantoja daudzi. Māris cieši sadarbojās ar lietuviešu arheologu
Vitautu Kazakeviču (Kazakevičius; 1951–2005). Abus vienoja interese par baltu
ieročiem. Bija pat iecerēta kopīga monogrāfija. Diemžēl Māris kā parasti uzskatīja,
ka vajag vēl piestrādāt. Vitauts tik ilgi gaidīt negribēja. Rezultātā Māris saņēma
vien autora pateicību grāmatas1 priekšvārdā, lai gan Latvijas materiālu būtībā bija
apkopojis viņš.
Kad sākās Atmodas gadi un “dzelzs priekškarā” pavērās pirmās spraugas,
Latvijā sāka ierasties zviedru arheologi. Māris ar viņiem nesavtīgi dalījās zināšanās.
Kaut arī traucēja Māra salīdzinoši vājā angļu valodas prasme, zviedru kolēģi bija
sajūsmā par Māra zināšanām arheoloģijā. Ar zviedru arheologiem Ingmaru Jansonu
(Jansson) un Lenu Tūnmarku-Nīlenu (Thunmark-Nylén) Māri saistīja ne tikai kopējas
intereses. Viņi bija gara radinieki – arheologi līdz kaulu smadzenēm, vienaldzīgi pret
pagodinājumiem, pret visu ārišķīgo. Ingmars, tāpat kā Māris, bija izcils tipologs.
Abi spēja pamanīt nianses, kas citiem paslīdēja garām. Pirmajā plašajā konferencē
par Austrumbaltijas un Skandināvijas sakariem, kas notika Jūrmalā 1990. gada 23.–
25. oktobrī, Ingmars Jansons referēja par skandināvu ovālo saktu atradumiem Latvijā.
Ingmars bija pievērsis uzmanību arī saktu mugurpusēm, ko citi pētnieki bija atstājuši
bez ievērības. Izrādījās, ka Latvijas saktas tikušas stiprinātas pie apģērba citādi nekā
Skandināvijā, kas lika apšaubīt to, ka tās šeit ievestas. Visticamāk, tās pēc skandināvu
paraugiem darinātas uz vietas. Ingmara raksts2 publicēts konferences rakstu krājumā.
1

Kazakevičius, V. IX–XIII a. baltų kalavijai. Vilnius: Alma littera, 1996.

2

Jansson, I. Scandinavian Oval Brooches Found in Latvia. In: Die Kontakte zwischen Ostabltikum und
Skandinavien im frühen Mittelalter. Studia Baltica Stockholmensia, 9. Stockholm: Centre for Baltic
Studies University of Stockholm, 1992. P. 61–78.
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Māris Atgāzis un zviedru arheologs Ingmars Jansons
Rīgā 2007. gadā

Māri šāda pieeja sajūsmināja. Māris lieliski sapratās un dalījās zināšanās arī ar Kristīnu
Kreicu (Creutz), kura atšķirībā no Ingmara un Lenas bija smalka, daiļa sieviete ar
aristokrātiskiem ģimenes sakariem. Visus vienoja interese par arheoloģiju un tolaik
arī sapnis par pilnīgi brīvu Latviju. Dažkārt sarunās kolēģi no Dānijas un Norvēģijas ir
izteikušies, ka zviedri kā bijušās lielvaras pārstāvji vāji saprot mazu tautu neatkarības
centienus. To nu nekādi nevarēja attiecināt uz mūsu zviedru draugiem.
Tā iznāca, ka sapņa piepildījumu mēs ar Māri piedzīvojām ārpus Latvijas –
Dānijā. Mēs izlidojām no Latvijas dienā, kad izcēlās “augusta pučs”. Trīs dienas
Dānijā pagāja kā murgā. Vide bija brīnišķīga – konference notika sena klostera telpās,
bija brīnišķīga gaisotne, ko vēl atbrīvotāku padarīja alus, kas bija brīvi pieejams.
Tajās dienās prātā bija Ērika Marijas Remarka romāns “Ēnas paradīzē”. Mēs, baltieši,
tur klīdām kā ēnas. Mūsu skandināvu draugi centās mūs mierināt kā prata. Nekad neaizmirsīšu igauņu arheologa, sava labākā igauņu drauga Prīta Ligi (Ligi; 1958–
1994) gaviļu saucienu no klostera balkona, kad bija saņemta ziņa, ka pučs izgāzies un
tā vadoņi apcietināti. Klāt nāca dāņi, vācieši, zviedri, poļi, arī krievi. Visi spieda rokas,
apskāva. Mēs atgriezāmies mājās jau brīvā Latvijā.
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Tomēr drīz atskārtām, ka brīvība un labklājība nav viens un tas pats. Padomju
ekonomiskā sistēma sabruka, jaunā veidojās lēni, katrā ziņā lēnāk, nekā cerējām.
Naudas trūka, īpaši zinātnei. Latvijas vēstures institūts atstāja telpas “Kaķu mājā”
un Raiņa bulvārī. Senlietu kolekcijas tika nodotas Latvijas Nacionālajam vēstures
muzejam. Visas institūta nodaļas saspiedās Zinātņu akadēmijas augstceltnē.
Domāju, ka Māris pārvākšanos izjuta sevišķi smagi. Ierastā vide bija zudusi,
nebija arī īsti kur pārvietot bibliotēku. Situāciju vēl sliktāku padarīja nesakārtotā
personīgā dzīve – bija laiks, kad Māri varēja sastapt Rīgas ielās ar grāmatu saiņiem
abās rokās. Viņš pārvāca savu milzīgo bibliotēku – grāmatas un neskaitāmas mapes
ar piezīmēm no viena dzīvokļa uz otru. Mārim patika senatne, patika dzeja, savā
būtībā viņš bija romantiķis un emocionāli trausls. Jaunajos apstākļos viņš nespēja
iedzīvoties un izskatījās apmulsis. Nāk prātā kāda tikšanās grāmatnīcā “Valters un
Rapa”, kur Māris bija patstāvīgs viesis. Sarokojamies, parunājām par jaunākajām
grāmatām. Kā parasti, drīz pārslēdzos uz bezbēdīgākām tēmām, par kurām ar Māris
vienmēr runāja ar lielu prieku. Šoreiz atsaucības nebija. Sapratu, ka esmu kļūdījies.
Kaut kas Mārī bija pārvērties.
Dzīve mainījās. 2006. gadā mani ievēlēja par Latvijas vēstures institūta direktoru.
Institūts tolaik vēl atradās Latvijas Universitātes aģentūras statusā – tas nozīmēja,
ka daudzus būtiskus jautājumus varējām izlemt paši. Institūtā bija nerakstīts likums, ka pēc 70 gadu sasniegšanas akadēmiskā amatā vairs nepārvēl. Pēc šīs robežas
sasniegšanas institūtu bija atstājuši daudzi prominenti zinātnieki, to skaitā arheologi – Elvīra Šnore, Ēvalds Mugurēvičs, Andris Caune, Jānis Apals. 2005. gadā gadā
šo robežu bija sasniedzis arī Māris. Ja gribēju būt taisnīgs visiem, vajadzēja atvadīties arī no Māra – nepārvēlēt viņu amatā, kas nozīmēja došanos pensijā.
Tā arī notika. Lai gan lieliski apzinos un to noteikti apzinājās arī Māris, ka dzīvē
ir robežas, ko mēs nevēlamies šķērsot, pienāk brīdis, kad tās nākas šķērsot, doma,
ka es biju tas, kurš savu skolotāju aizvadīja pensijā, ik pa brīdim atgriežas pie manis.
Zinu, ka tā ar īsāku vai garāku laika intervālu atgriezīsies pie manis, kamēr vien spēšu
domāt.
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Rūdolfs Brūzis
Ieroču meistars in memoriam
Māris Atgāzis kā Baltijā vispāratzīts ieroču pētnieks ir bijis mana autoritāte
gan studiju gados, gan arī zinātniskajā darbā. Viņa zināšanas izmantojuši Lietuvas
arheologi, uz M. Atgāža darbiem plaši atsaukušies Igaunijas zinātnieki. Viņš pirmais
Baltijā pievērsās ieroču arheoloģijai, pirmais apkopoja vēlā dzelzs laikmeta tuvcīņas
bruņojumu vienā pētījumā, kas pilnību sasniedza 1998. gadā aizstāvētajā promocijas darbā. Paveiktais ir pārdzīvojis pašu pētnieku un nu pārdzimis jaunā kvalitātē – zinātniskā grāmatā.
Mana pirmā tikšanās ar Māri Atgāzi notika studiju laikā, kad sāku interesēties
par tuvcīņas ieročiem un iepazinos ar viņa publikācijām. 2002. gada pavasarī, gatavojot
kursa darbu par tuvcīņas ieročiem, mani pārsteidza pētnieka rakstu viegli uztveramā
valoda un vienlaikus zinātniskais dziļums. To raksturoja vispusēji aptvertais senlietu
materiāls, skrupuloza pievēršanās pētāmās tēmas detaļām, kā arī starpdisciplināra
pieeja, piemēram, izmantojot valodniecības un etnogrāfijas datus arheoloģiskā
materiāla izpētē. Vēlāk, jau savās publikācijās, centos pārņemt šo Mārim Atgāzim
raksturīgo detalizētās analīzes metodoloģiju. Pēc maģistra studiju pabeigšanas
2007. gadā tiku pieņemts darbā Latvijas vēstures institūtā. Savus pienākumus institūtā
pildīju, sēžot pie Māra Atgāža bijušā galda, jo pirms pāris mēnešiem pētnieks bija
aizvadīts pensijā. Likumsakarīgi, ka pēc iestrādēm studiju laikā izvēlējos turpināt
tuvcīņas ieroču pētījumus. Jaunos darba pienākumus uztvēru visai atbildīgi, tomēr
pirmajās tikšanās reizēs ar Māri bija jūtams zināms rūgtums par zaudēto darbavietu.
Sākotnēji pētnieks bija visai izvairīgs un nešķita ieinteresēts, kad jautāju viņam toreiz
man svarīgus jautājumus par šķēpiem un kaujas cirvjiem. Laikam ejot, mūsu attiecības lēnām uzlabojās. Pirmoreiz ilgāku laiku pavadījām kopā 2009. gada jūlijā, kad
ar Antoniju Vilcāni meklējām un sakopām arheoloģes Emīlijas Brīvkalnes atdusas
vietu Jaunciema kapos. 2010. gadā kopā apmeklējām Jelgavas muzeju, mērījām,
skicējām un fotografējām 12.–16. gs. ieročus. Šo pašu kopīgo interešu vadīti, 2012. gada septembrī un oktobrī apmeklējām daudzus Vidzemes, Latgales un Kurzemes
muzejus. Vairāku braucienu laikā Māris Atgāzis izstāstīja savu garo dzīvesstāstu,
dalījās ar piedzīvojumiem pilno arheologa pieredzi un pikantākiem notikumiem. Tā
paša gada decembrī palīdzēju pārvest Māra Atgāža grāmatas no Tallinas ielas nama
uz viņa dzīvokli Jūrmalā. No šī notikuma toreiz 77 gadus vecais arheologs man palicis
atmiņā kā jautrs, dzīves negāciju nesagrauzts un kustīgs vīrs.
Māris Atgāzis ir piedalījies arī vairāku manā zinātniskajā dzīvē svarīgu notikumu
norisē. Laiks 2012. gada nogalē, kad kopā apmeklējām Latvijas muzejus, sakrita ar
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mana promocijas darba pabeigšanu. Kādā oktobra pirmdienas rītā, kad bija paredzēts
doties uz Kurzemes puses muzejiem, ar Māri Atgāzi tikāmies Latvijas Universitātē.
Man rokās bija promocijas darba melnraksts. Pirms tā iesniegšanas ieroču pētnieks
pieskārās vākos iesietajam Latvijas 14.–16. gs. bruņojumam veltītajam sējumam,
klusībā vēlēdams veiksmi darba pabeigšanā. Šo mirkli atcerējos arī promocijas darba
aizstāvēšanas sēdē 2013. gada jūnijā. Arī toreiz Māris Atgāzis mani atbalstīja – cēlās
kājās, atcerējās kopīgo darbu muzeju fondos un pozitīvi atsaucās par manu pienesumu
ieroču arheoloģijā.
Māris Atgāzis dzīvos tik ilgi, kamēr dzīvas būs radinieku, laikabiedru, kolēģu
un zinātnē atstāto pēdu sekotāju atmiņas par viņu. Viņu atcerēsies arī tik ilgi,
kamēr tiks pētītas arheologa savāktās senlietu kolekcijas un veiktas atsauces uz viņa
darbiem, kamēr netiks pārrakstīti viņa pētījumi Latvijas arheoloģijā. Tieši tāpēc
šī Māra Atgāža dzīves laikā neizdotā grāmata ir lielisks sākums viņa piemiņai. Un
tāpēc jo lielāku prieku sagādāja tie uzdevumi, ko paveicu šīs grāmatas sagatavošanā.
Šie man uzticētie darbi ir bijis tikai neliels graudiņš tajā piemineklī, kas ceļams
Lielajam ieroču meistaram Mārim Atgāzim Baltijas arheoloģijas historiogrāfijā.
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Sandra Zirne
Māris Atgāzis – mans pirmais skolotājs arheoloģijā

Arheologu Māri Atgāzi iepazinu 1980. gadā, sākot strādāt toreizējā Latvijas
Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta arheoloģiskajā ekspedīcijā par tehnisko darbu
vadītāju. Līdz tam par arheoloģiskajiem lauka darbiem un izrakumu ekspedīcijām
biju lasījusi tikai publikācijās, studējot Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātes neklātienes nodaļā. Vēlējos kādu vasaru praktiski piedalīties arheolo-ģiskajos
izrakumos. Tā sagadījās, ka Mārim tieši tad vajadzēja tehnisko darbu vadītāju, un,
ilgi nedomādams, viņš man – jaunai studentei – piedāvāja nopietnu un atbildīgu
darbu. Atceros viņa teikto pirms izbraukšanas uz maniem pirmajiem izrakumiem
Alūksnes viduslaiku pilī: “Ja tev nepatiks Alūksnē, nepatiks arī citur, un tu arheoloģijā
nestrādāsi.” Toreiz īsti neizpratu Māra teikto, bet vēlāk, jau izrakumu laikā, atskārtu, ka
Alūksne viņam ir īpaša vieta, dzimtā puse, kur dzīvoja viņa vecāki. Izrakumi Alūksnes
viduslaiku pilī mani aizrāva, vēlāk radās interese arī par citām arheoloģijas tēmām, un
tā vēl joprojām strādāju šajā nozarē.
Par tehnisko darbu vadītāju pie Māra Atgāža strādāju līdz 1984. gadam,
piedaloties arheoloģiskajos izrakumos Alūksnes viduslaiku pilī, Asaru senkapos, Bāļu–
Šķērstaiņu senkapos un Ošu apmetnē. Darbs bija aizrautīgs, Mārim izdevās visus
izrakumu dalībniekus ieinteresēt par atklāto. Viņš vienmēr dalījās savās pārdomās,
izteiksmīgi citēja vēstures avotus un mācīja visu rūpīgi, pat skrupulozi fiksēt. 1980. gada vasarā uz arheoloģiskajiem izrakumiem Bāļu–Šķērstaiņu senkapos neilgu laiku
atbrauca Ādolfs Stubavs. Māris Atgāzis palūdza viņu vairāk man pastāstīt par izrakumu laukumu precīzu iemērīšanu un sīkāk paskaidrot, kā labāk strādāt ar nivelieri,
busoli un citiem mērinstrumentiem. Šo pieredzi es augstu novērtēju, tāpat kā toreiz,
ar aizrautību klausījos viņu sarunās par dažādiem vēstures notikumiem, literārajiem
darbiem, personībām un tajā laikā notiekošajām Maskavas olimpiskajām spēlēm. Tas
atklāja Māra Atgāža daudzpusīgās intereses un plašās zināšanas, kas ikdienā, kopā
strādājot, ne vienmēr tika novērtētas.
Māris Atgāzis visu pierakstīja. Viņš rakstīja izrakumu laikā atklāto, apkārtējo
stāstīto, telefona sarunās dzirdēto. Rakstīts tika visur, kas dotajā brīdī bija tuvumā –
burtnīcās, kladēs, uz papīra lapām, sloksnītēm, pat uz sērkociņu kārbiņām. Raiņa
bulvāra 17 pagraba telpās, kur strādājām laikā starp izrakumu ekspedīcijām,
nepārtraukti vajadzēja mainīt pie telefona novietotos informatīvos telefonu sarakstus,
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Arheoloģisko izrakumu darba aina Alūksnes viduslaiku pilī 1980. gadā.
M. Atgāža foto

arī tos, kas bija piestiprināti pie sienas, jo telefona sarunu laikā Māris uz tiem veica
pierakstus par runāto. Šķiet, ja tagad apkopotu visu viņa pierakstīto, veidotos plašs
apskats gan par Latvijas arheoloģiskajām vietām, gan 20. gs. 80.–90. gadu notikumiem
un daudzu cilvēku biogrāfijām.
Izrakumu laukumā Māris vienmēr ieradās ar vairākiem – diviem vai pat trijiem
fotoaparātiem, jo pats šaubījās, vai uzņemtie fotoattēli būs pietiekami labi. Toreiz nebija
digitālo fotoaparātu, un parasti attēlu kvalitāti uzzinājām tikai tad, kad rudeņos pēc
arheoloģisko ekspedīciju noslēguma tika attīstītas fotofilmas un izgatavotas fotogrāfijas.
Mārim fotoattēli gandrīz vienmēr izdevās kvalitatīvi un izmantojami pārskatiem un
publikācijām. Viņš mācīja arī mums fotografēt, tomēr katru reizi, kad iedeva kādam
savu fotoaparātu, stāvēja līdzās un skatījās, vai viss tiek pareizi darīts. Atceros, kā Māris
stāstīja, ka sākumā esot fotografējis tikai izrakumu laikā atklātās liecības: attīrītās
kārtas, konstrukcijas, apbedījumus un profilus, taču vēlāk sapratis, ka tās fotogrāfijas,
kur redzami izrakumu dalībnieki darbā, ir interesantākas. Bieži fotoattēli tika uzņemti,
mums pat to nezinot, taču nereti, izsaucot vispārēju jautrību, Māris lika uz mirkli
sastingt, lai pagūtu nofotografēt kādu darba ainu. 1980. gadā, kad Alūksnē bija izvietotas
padomju armijas daļas, Māris ar vietējās draudzes pārstāvi bija sarunājis mums visiem
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Skats uz Alūksni no baznīcas zvana torņa 1980. gadā.
M. Atgāža foto

iespēju aplūkot baznīcu, uzkāpt zvanu tornī un palūkoties uz apkārtni no augšas. Toreiz
Māris daudz stāstīja par no torņa logiem redzamajām vietām, Alūksnes vēsturi, teikām
un nostāstiem. Tādā veidā viņš mums palīdzēja izprast Alūksni. Protams, no zvanu
torņa logiem tika arī fotografēts, piekodinot, ka par to nevienam nedrīkst stāstīt. Tā
tapa toreiz neatļautie fotoattēli, ko Māris īpaši nepubliskoja. Pēc ekspedīciju noslēguma
izrakumu dalībnieki saņēma fotogrāfijas ar dažādiem darba un sadzīves skatiem, kas
spilgti raksturo tā laika arheoloģisko ekspedīciju norisi un sadzīvi.
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Arheoloģisko ekspedīciju laikā Māris Atgāzis vienmēr veica arī apzināšanas
darbus tuvākajā apkārtnē, aptaujāja vietējos iedzīvotājus par arheoloģisko atradumu
vietām un pārbaudīja dabā Pieminekļu valdes materiālos esošo informāciju, ko
pirms tam bija apkopojis. Viņš arī pamudināja mani izvēlēties diplomdarba tēmu par
arheoloģiskajiem pieminekļiem toreizējā Dobeles rajonā un bija tā vadītājs. Darbs pie
diplomdarba bija interesants, kā vadītājs Māris nekad nepateica visu priekšā, bet tikai
norādīja uz avotiem un publikācijām, ko papildus informācijai vēl vajadzētu paskatīties.
Dažreiz tas bija kaitinoši, lai gan tādā veidā viņš man iemācīja patstāvīgi veikt izpēti,
analizējot avotus un nonākot pie secinājumiem. Strādājot pie diplomdarba Māra
Atgāža vadībā, apkopoju informāciju par daudziem arheoloģiskajiem pieminekļiem,
tomēr vienu no atradumu vietām Sīpeles Sellītēs lokalizēt neizdevās. Māris gan
uzskatīja, ka šo zemgaļu kapulauku vēl varētu dabā sameklēt, taču tas tā arī palika
neizdarīts. Māris Atgāzis daudz stāstīja par dabā neatrodamām vai grūti sameklējamām
arheoloģisko atradumu vietām. Pēc arheoloģisko izrakumu pabeigšanas Bāļu–
Šķērstaiņu senkapos 1981. gadā izrakumu laukumi tika sakārtoti, ar traktoru izlīdzinot
zemes. Māris palūdza traktoristu atstāt neaizbērtus izpētīto kapu bedru galus.
Uz jautājumiem, kādēļ tas vajadzīgs, viņš atbildēja, ka varbūt vēl kādreiz vajadzēs
precizēt informāciju par kapulauku un tad varēšot izrakumu vietu dabā atpazīt un
redzēt, kā apbedījumi tajā bija izvietoti. Toreiz par to īpaši neaizdomājos, taču 25 gadus vēlāk, jau strādājot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, kopā ar
kolēģiem apsekoju Bāļu–Šķērstaiņu senkapus. Vieta ir dabā nepārprotami lokalizējama,
un vēl joprojām tur var saskatīt Māra Atgāža vadīto arheoloģisko izrakumu vietu un
seno apbedījumu izvietojumu tajā.
Ar Māri Atgāzi vienmēr esam saglabājuši lietišķus un draudzīgus kontaktus.
Viņš bija spilgta personība ar daudzpusīgām zināšanām un mans pirmais skolotājs
arheoloģijā, par ko esmu viņam pateicīga.
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Jānis Ciglis
Dažas atmiņas par Māri Atgāzi

Mani ar Māri Atgāzi saistīja daudzus gadus ilga draudzība, tikai pēdējos gados,
kad Māris Atgāzis jau bija atgājis no arheoloģijas, mēs sazinājāmies retāk.
Ar Māri Atgāzi iepazinos, kad vēl mācījos vidusskolā. Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultāte rīkoja nākamajiem vēsturniekiem nodarbību ciklu –
“Vēstures mazā fakultāte”. Vienā nodarbībā kā lektors bija pieaicināts Māris Atgāzis,
kurš stāstīja par zemgaļiem, liekot akcentu uz izrakumiem zemgaļu kapulaukos –
galvenokārt tika rādīti diapozitīvi no Bāļu–Šķērstaiņu kapulauka. Pēc lekcijas tie,
kuriem arheoloģija interesēja vairāk, vēl palika parunāties, uzdot jautājumus. Neatceros,
ko Mārim jautāju, taču atmiņā palicis viņa jautājums – kā mani sauc un no kurienes
esmu. Kad nosaucu savu vārdu, man par lielu pārsteigumu viņš jautāja – vai es esmu tas,
kurš bija “reklamēts” presē. (Pēc sezonas arheoloģiskajiem izrakumiem Jānis Graudonis
mēdza uzrakstīt kādu rakstu presei par izrakumiem Turaidas pilī un minēt, viņaprāt,
čaklākos strādniekus.) Skaidroju, ka vasarās strādāju pie Jāņa Graudoņa izrakumos
Turaidā. No sīkākas iztaujāšanas paglāba citu skolēnu jautājumi. Skrupulozākai Māra
Atgāža iztaujāšanai arī es netiku pasprucis garām. Kādā citā tikšanās reizē viņš sīki
izprašņāja par manu dzimto pusi, par radiem, kāds ir mātes dzimtais uzvārds utt. Viņš to
visu ar zīmuli pierakstīja blociņā. Tad tas likās tā savādi, vēlāk pieradu, jo Māris bieži tā
svešus cilvēkus izprašņāja. Viņam tas sanāca tik dabiski, ka neviens par to neapvainojās.
Dažreiz Māra izprašņāšana tomēr likās nedaudz kaitinoša. Piemēram, izbraukuma laikā
pa Zemgales arheoloģiskajiem pieminekļiem Baldones Urlu uzkalniņus parādīja kāda
sieviete no tuvējām mājam. Māris sāka runāties ar viņu un pavisam aizklīda projām no
arheoloģijas, izprašņāja viņu par radiem, vai viņa nav rados ar to un to. Mums toreiz
bija jāsteidzas, jo autobusiņš bija no Rīgas rajona izpildkomitejas, piecos šoferim bija
jābūt Rīgā un mēs jau tā kavējām. Tikai pēc gandrīz “pusstundas” mēs Māri beidzot
dabūjām mikroautobusā.
Ciešāka draudzība ar Māri Atgāzi izveidojās vēlāk, kad jau strādāju pie Jāņa
Graudoņa Turaidas ekspedīcijā par ārštata tehnisko darbinieku. Mēs šad un tad kopā
ar Gunti Zemīti pēc darba gājām uz Raiņa bulvāra pagrabu (tur dažiem vēstures
institūta darbiniekiem bija darba telpas un glabājās liela daļa keramikas kolekciju) pie
Māra un tad visi kopā devāmies uz grāmatu antikvariātiem Brīvības (toreiz Ļeņina)
ielā un Tērbatas (toreiz Pētera Stučkas) ielā. Guntis gāja salīdzinoši retāk, mēs ar Māri
bieži gājām uz antikvariātiem divatā. Tā pakāpeniski izveidojās tradīcija daudzu gadu
garumā – gandrīz katru vakaru apstaigāt grāmatu antikvariātus un grāmatu veikalus.

Jānis Ciglis. Dažas atmiņas par Māri Atgāzi

321

Mēs pārāk lieli konkurenti nebijām, jo Mārim viss, ko man vajadzēja no Latvijas
arheoloģijas literatūras, jau bija, varbūt vienīgi par kādu arheoloģijas grāmatu krievu
valodā vai svešvalodā varējām sacenties. Parasti jau bija tā, ka, tuvojoties antikvariātam,
mūsu soļi paātrinājās, jo bija svarīgi pirmajam plauktā pamanīt grāmatu un palūgt
pārdevējai, lai to parāda. Pie durvīm jau abi gājām pusteciņiem. Tāpat bija svarīgi
nokļūt uz iepirkto grāmatu iznešanu. Tad jau bija izveidojusies rinda un pārdevēja
vispirms piedāvāja rindā pirmajam, ja tam nevajadzēja, tad nākamajam. Svarīgi bija
iestāties rindā pirms konkurenta. Māris mani bieži konsultēja par grāmatām, norādot
uz kādu retāku grāmatu un iesakot to nopirkt. Māris Atgāzis vāca gandrīz visu, kas
man dažreiz šķita nedaudz dīvaini. Piemēram, viņš kādreiz nopirka grāmatu tikai
tāpēc, ka tēvam tāda mājās esot bijusi, vai citu reizi kādu mācību grāmatu tikai tāpēc,
ka vairāk nekā simt gadus veca grāmata maksā tikai dažus desmitus santīmu. Tā biežāk
notika jau 90. gados, kad antikvariātos parādījās grāmatas, kas agrāk vienkārši netika
pieņemtas. Pakāpeniski Raiņa bulvāra pagrabā ne tikai Māra istaba, bet arī gaitenis
un citas telpas pildījās ar grāmatām. Daudzas arheoloģijas grāmatas viņam bija divos
eksemplāros, jo viņš bija mantojis arī Jolantas Daigas bibliotēku. Nopirkt vai iemainīt
tās praktiski nebija iespējams. Viņš uzskatīja, ka grāmatām vajag būt divos eksemplāros,
vienam darbā, otram mājās, lai vajadzības gadījumā būtu pie rokas un varētu ieskatīties.
Īpaši Mārim Atgāzim interesēja vecās adrešu un telefonu grāmatas. Viņš uzskatīja,
ka pēc tām var noskaidrot daža senlietu nodevēja vārdu un arheoloģisko pieminekli,
no kura senlietas nākušas. Vēlāk, manuprāt, tas viņu vairāk nodarbināja leģionāru
un nacionālo partizānu, arī 1905. gada revolucionāru sakarā. Īpaši viņam interesēja
notikumi Malienas pusē. Aizraušanās ar Otrā pasaules kara notikumiem Mārim 90.
gados arvien vairāk aizvietoja arheoloģiju un pakāpeniski kļuva par dominējošo. 16.
martā Māris Atgāzis neiztrūkstoši bija pie Brīvības pieminekļa.
Otra lieta, ar ko tika “piegružots” Raiņa bulvāra pagrabs, bija padomju armijas
kartes. Arheologam ļoti svarīgs ir kartogrāfiskais materiāls, it īpaši pieminekļu
apzināšanas laikā. Padomju gados tas bija slepens un vienkāršam interesentam praktiski
nepieejams. Parasti tika izmantotas pārfotografētas Latvijas armijas 1: 75 000 mēroga
kartes. (Jānim Graudonim bija šo karšu komplekta negatīvi – trūka tikai Rīga un pati
Pierīga.) Māris centīgi tika vācis oriģinālās karšu lapas, taču arī viņam nebija pilna
komplekta.
Pēc Padomju armijas izvešanas no Latvijas armijas daļas nodeva savus karšu
krājumus pārstrādei makulatūrā. Kad tas tapa zināms, Māris spēja novērtēt šo karšu
nozīmīgumu un izprasīja muzeja Arheoloģijas nodaļas vadītājam Guntim Zemītim
mani palīgos vākt kartes. Mēs ar Māri Atgāzi un dažiem citiem interesentiem reizes
desmit braucām uz Slokas un Jaunciema papīrfabrikām, cenšoties savākt Latvijas
kartes 1: 25 000, 1: 50 000 un 1: 100 000 mērogā. Kādreiz mūs dzina projām, bet Māris
mācēja sarunāt, viņam parasti tas izdevās. Projām devāmies ar pilnām mugursomām,
maisiņiem ar karšu lapām. Mainījāmies ar atrastajām lapām savā starpā un ar citiem,
gājām mainīt uz Ģeogrāfijas fakultāti, jo viņiem arī bija šādas kartes. Tās lapas, kuru
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viņiem bija maz, labprāt viņi sev iemainīja. Tā mums abiem izdevās savākt pilnu
Latvijas karšu komplektu 1: 100 000 mērogā un gandrīz pilnu 1: 50 000 mērogā (Mārim
bija pilnīgāks komplekts). Trūka to lapu, kur bija ierīkotas PSRS rakešu bāzes, vismaz
nezinu, ka kāds būtu šīs lapas atradis. 1: 25 000 mēroga kartes tika savāktas salīdzinoši
daudz, bet Latviju pārklāja ļoti, ļoti fragmentāri. Māris vāca arī Krievijas rietumdaļas
kartes. Kad jautāju, kāpēc tās viņam vajadzīgas, viņš teica, ka tur varbūt karojuši latvieši.
Kā rezultāts bez savākto karšu ķīpām Raiņa bulvāra pagrabā parādījās no atsevišķām
lapām salīmēta Latvijas topogrāfiskā karte, kurā Māris izdarīja atzīmes. Tieši šajos
braucienos vislabāk iepazinu Māra Atgāža aizrautību, kad, netaupot laiku un salstot,
viņš dienām spēja rakņāties pa papīra kaudzēm. Vēlāk ar iegūtajiem karšu materiāliem
viņš bez atlīdzības dalījās ar citiem kolēģiem, kuriem vien tas bija vajadzīgs.
Vairākas reizes kopā ar Māri Atgāzi devāmies apsekot arheoloģijas pieminekļus.
Tas vairāk bija 90. gadu sākumā, kad strādāju Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Rīgas rajona pieminekļu inspekcijā par inspektoru. Bija iespēja dabūt
izpildkomitejas transportu un apbraukāt rajona pieminekļus. Māris vienmēr bija
gatavs braukt līdzi. Ja nebija transporta, viņš labprāt brauca ar sabiedrisko transportu
un lielus gabalus gāja kājām. Tā kopā tikām kartografējuši Sējas pagasta Jaunāsmuižas
(Murjāņu) senkapus ap 10 km garumā no Murjāņiem līdz Vīlētāju mājām uz 1: 10 000
mēroga kartēm. Apzināšanā no Māra varēja daudz mācīties. Viņš ļoti labi spēja saskatīt,
pat nojaust kultūrslāni. Pie Sējas pagasta Vīdzenes mājām viņš saskatīja kultūrslāni,
ko es nekādi nebūtu pamanījis. Palicis atmiņā viņa tajā reizē mācītais par apmetņu
apzināšanu, ka nevajag meklēt tikai tumšo kultūrslāni ar lauskām, vajag skatīties,
vai nav zemē deguši, šķelti akmeņi. Ja ir, tad tur ir bijuši pavardi un cilvēki dzīvojuši.
Lauskas, ilgstoši apstrādājot laukus, mēdz arī sadrupt un ne vienmēr ir atrodamas. Ja
ir šķeltie akmeņi, vajag mēģināt arī atrast ko datējošu, vismaz kādu lausku. Diemžēl
lauskas pie Vīdzenēm atrast neizdevās.
Grāmatu antikvariātu apmeklējumu un kopīgo braucienu laikā Māris Atgāzis
bieži tika kavējies atmiņās. Tas parasti nebija speciāls atmiņu stāstījums, bet ekskurss
kāda fakta vai notikuma izklāstā. No Māra stāstītā varēja noprast, ka viņš 60. gadu
sākumā bija labos draugos ar arheologu Raulu Šnori un ciemojies pie viņa mājās.
Varēja kādreiz dzirdēt frāzi – “kamēr Šnores kundze virtuvē gatavoja vakariņas,”
Rauls man stāstīja to un to. Tā kādu daļu no Raula Šnores atmiņām Māra Atgāža
interpretācijā ir gadījies dzirdēt. Žēl, ka tās nav pierakstītas un tagad jau šis tas detaļās
ir aizmirsies. Māris Atgāzis bija daudz konsultējies pie Raula Šnores senlietu tipoloģijas
un hronoloģijas jautājumos. Māris mēdza uzsvērt, ka Rauls Šnore uzskatījis, ka dzelzs
priekšmeti nedatē, bet pats uzreiz mēdza piebilst, ka tā īsti neesot. Tāpat viņš minēja, ka
daudz ko esot mācījies no arheologa Pētera Stepiņa, īpaši izrakumu laikā Mazkatužos.
Par vēl dzīvajiem kolēģiem Māris Atgāzis runāja samērā maz. Visu, ko jaunu bija
uzzinājis, Māris mēdza pierakstīt uz visdažādākajiem papīriem, sākot no trolejbusa
biļetēm līdz piezīmju blociņam. Kādreiz viņš uzsvēra, ka dzirdēto ir svarīgi pierakstīt
tajā pašā dienā, kaut vakarā, jo nākamajā jau vairs precīzi nevar atcerēties. Šīs ziņas
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viņš krāja arheoloģijas vēsturei. Atceros, ka viņš pagrabā no makulatūras bija savācis
60. gadu sākuma ekspedīciju algu sarakstus un, tos izpētījis, stāstīja, ka Šnores kundze
ekspedīcijā maksājusi vīram arheologam Raulam Šnorem tādu pašu algu kā pārējiem
strādniekiem.
Māris Atgāzis bija biežs viesis Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (agrāk Latvijas
PSR Vēstures muzejs). Ar vislabākajām atmiņām viņš atcerējās 60. gadu beigas 70. gadu
sākumu, kad Vladislavs Urtāns rakstīja grāmatu par depozītiem, Jolanta Daiga gatavoja
rakstu par karavīra aprocēm un muzejā varēja strādāt gandrīz līdz vēlam vakaram. 90.
gados Māris Atgāzis nāca uz muzeju gandrīz katru otro dienu, parasti pēcpusdienās,
bet atsevišķos laika posmos (kad Kara muzejā gatavoja izstādi par dzelzs laikmeta
ieročiem) katru dienu. Īsti stingras metodikas viņa vākumam nebija, tika zīmēti un
aprakstīti priekšmeti, kas tajā brīdī Māri interesēja. Atceros, ka muzeja direktors Arnis
Radiņš Mārim jautāja: “Vai Tu, Māri, jau neesi visu muzeju pārzīmējis vismaz trīs
reizes,” Māris atbildēja, ka katru reizi varot pamanīt kādu niansi, ko neesot agrāk zinājis.
Tāpat viņš kādu reizi sūdzējās, ka jaunībā esot zīmējis ieročus bez citām senlietām un
tagad bez tām tos grūti datēt. Dažbrīd šķita, ka Mārim Atgāzim ir patīkamāk atnākt
uz muzeju un apskatīties priekšmetu no jauna, nekā atrast zīmējumus savās daudzajās
piezīmēs. Jāatzīmē, ka visumā viņš savos savāktajos materiālos orientējās labi, zināja,

324

Laikabiedru atmiņas par arheologu Māri Atgāzi (1935–1918)

kurā plauktā kāda viņa grāmata vai savāktie materiāli atrodas. Grūtāk pēc zīmējuma
viņam bija precīzi atsaukt atmiņā zīmētā priekšmeta kādu niansi, ko gribēja pārbaudīt. Ja viņš kādu grāmatu aizdeva, tad tukšajā vietā viņš mēdza ielikt lapiņu. To viņš
lika nevis tāpēc, ka kāds grāmatu neatdotu, bet gan tāpēc, ka lai zinātu, kur vēlāk atlikt
atpakaļ, jo, ja grāmatas vieta būs aizņemta ar citu, noliekot citur grāmatu, būs grūti
to atrast.
Ar Māri vienmēr varēja konsultēties par jebkuru arheoloģijas jautājumu. Māris
uzskatīja, ka, palīdzot datēt parādītos priekšmetus, viņš pats arī mācās, uzzinot ko
jaunu. Vismaz tā viņš apgalvoja. Tāpēc daudzi manas paaudzes arheologi var uzskatīt
viņu par savu skolotāju. Dažkārt, atbildot uz jautājumu par kāda priekšmeta datējumu,
viņš mēdza ieslīgt ekskursos, norādot, ka Vladislavs Urtāns to datējis tā un tā, Rauls
Šnore tā, viņš pats domājot, ka tā. Parasti jau visi datējumi bija aptuveni līdzīgi.
Dažreiz tika meklēti un skatīti līdzīgi kapu inventāri, mēģināts precīzāk skaidrot
priekšmeta hronoloģiju, diskusijā tika iesaistīti pārējie muzeja kolēģi. Jaunam
arheologam tā bija lielākā laime.
Dažreiz gadījās arī kuriozi. Laikā, kad Māris kopā ar Vitautu Kazakeviču vāca
materiālus un rakstīja grāmatu par baltu zobeniem, viņš kopā ar lietuviešu kolēģi
muzejā gandrīz mēnesi bija diendienā. Steidzoties uz Kara muzeju, kur viņu toreiz
meklēja (īsu brīdi viņš bija arī Kara muzeja darbinieks), viņš bija paķēris līdzīgo Vitauta
mēteli, uzvilcis un attapies tikai uz ielas, kad ievērojis, ka kabatā ir Vitauta šalle un
piedurknes arī ir par īsu. Vai arī, gatavojot Dobeles muzejam lekciju par Pokaiņiem,
uz Vēstures muzeju fotografēt priekšmetus bija atnācis ar bārdas aparātu fotoaparāta vietā.
Māris bija izcils senlietu pazinējs, lieliski pārzināja tipoloģijas un hronoloģijas
jautājumus, perfekti pārzināja arheoloģisko literatūru. Tādēļ žēl, ka viņš ir uzrakstījis
tik maz. Bet Mārim ļoti grūti rakstījās. To tiku izbaudījis uz savas ādas. Universitātē,
studējot neklātienē, kursa darbus rakstīju pie sava tiešā priekšnieka Jāņa Graudoņa. Viņš
tos novērtēja ar teicami. Atzīmju grāmatiņā rakstīt varēja tikai fakultātes pasniedzēji,
un docente Ingrīda Leinasāre prasīja, lai kāds vēl novērtē manu kursa darbu, jo viņa
nepārzina tik labi Turaidas pils izrakumu materiālus. Viņa piekrita, ka tas varētu
būt Māris Atgāzis. Bija jāuzraksta nepilnas puslappuses gara recenzija. Kad gāju pie
Māra pēc sarunātās recenzijas, viņš bija uzrakstījis tikai pāris teikumus. Pagrabā
nogaidīju divas stundas, un viņš neko daudz tālāk nebija ticis. Vēstures institūtā
Zinātņu akadēmijas augstceltnē bija kāda darbinieku sapulce, kuras laikā viņš solīja
recenziju pabeigt. Gāju līdzi, bet arī tur dabūt recenziju no Māra neizdevās. Tikai
nākamajā dienā ap pusdienlaiku sazvanīju Māri – viņš puslappuses garo recenziju bija
pabeidzis. Tā, šķiet, viņš mocījās ar visiem saviem rakstiem. Taču, ja, ko viņš uzrakstīja, tas bija tik labā latviešu valodā kā reti kuram citam arheologam.
Tādu spilgtu, nedaudz pretrunīgu, zinošu un izpalīdzīgu es atceros Māri Atgāzi.
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Pirmā tikšanās ar arheologu Māri Atgāzi sanāca studiju gados, kad mācījos
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Līdz tam biju lasījis viņa
publikācijas, bet autoru vēl nebiju saticis. Studiju laikā kontakti ar arheologiem un
vēsturniekiem vēl tikai veidojās. Toreiz pazīstami bija galvenokārt tikai pasniedzēji,
ar kuriem sanāca biežāk tikties vēstures nodarbībās.
1998. gadā Vēstures un filozofijas fakultātes telpās Māris Atgāzis aizstāvēja ilgi
loloto doktordarbu. Man kā studentam tā bija unikāla iespēja sastapt pieredzējušus
pētniekus un būt lieciniekam toreiz salīdzinoši retam notikumam. Uz šo pasākumu
ieradās daudz arheologu, kurus ne reizi savā mūžā vēl nebiju sastapis. To vidū bija
gan aizstāvēšanās procesā iesaistītie dalībnieki, gan arī doktora grāda pretendenta
līdzjutēji. Aizstāvēšanās norisi niansēs vairs neatceros. Atmiņā palikušas doktora grāda
pretendenta izsmeļošās atbildes uz recenzentu jautājumiem, kas radīja apbrīnu par viņa
zināšanām. Radās iespaids, ka par savas disertācijas tēmu – dzelzs laikmeta ieročiem –
Māris varētu nepārtraukti stāstīt stundām un dienām. Toreiz es nenojautu, ka tuvāko
gadu laikā ar viņu veidosies ciešāka sadarbība. 1999. gadā, kad sāku strādāt Latvijas
vēstures institūtā, iepazinos ar vairākiem vadošiem arheologiem, to vidū arī ar Māri
Atgāzi. Darbā gan viņu sanāca sastapt reti. Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa līdz
2003. gadam atradās Vecrīgā (“Kaķu mājā”), kur uzturējās lielākā daļa darbinieku. Citi,
kuriem bija iespēja, strādāja mājās vai citur, kur bija darbam piemērotāki apstākļi. Māris
Atgāzis mēdza uzturēties Vēstures institūta pagrabtelpās, kas atradās Raiņa bulvārī
pie Latvijas Universitātes galvenās ēkas. Iespējams, ka tur, prombūtnē no pārējiem
un ikdienas kņadas, bija labākas izredzes un iespējas koncentrēties pētnieciskajam
darbam. Šeit viņš bija radījis savu pasauli, sarūpējis literatūru, kartes un citus darbam
nepieciešamos materiālus. Pie sienas atradās no Padomju armijas topogrāfiskajām
lapām salīmēta liela izmēra Latvijas karte, kurā Māris veica dažādas atzīmes. Dažkārt
man sanāca ar viņu šeit tikties un apspriest darba jautājumus.
2001. un 2002. gadā, pateicoties Zinātnes padomes piešķirtajam finansiālajam
atbalstam, radās iespēja organizēt arheoloģiskās ekspedīcijas. Atceros, ka vecākās
paaudzes arheologi ar nostalģiju atcerējās pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas, kas tika
rīkotas 20. gs. 60.–80. gados, un rosināja šāda veida pasākumus atsākt. Vienā no Vēstures
institūta Arheoloģijas nodaļas sēdēm šādu iespēju piedāvāja man, par ekspedīcijas
vadītāju nozīmējot Māri Atgāzi. Par izpētes reģionu tika izraudzīta Rietumzemgale,
kur dažādu iemeslu dēļ arheoloģiskie pētījumi ir veikti mazāk salīdzinājumā ar citiem
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Māris Atgāzis pie sava darbagalda Latvijas vēstures institūtā 20. gs. 90. gados

Latvijas novadiem. Tā bija iespēja pieredzējuša arheologa uzraudzībā iepazīt nelielas
Latvijas daļas pieminekļus un apgūt arheologa darba iemaņas. Mārim šajā ziņā bija
liela pieredze, viņa zinātniskās intereses bija cieši saistītas ar Zemgali un zemgaļu
senāko vēsturi. Atmiņā iespiedušies daži spilgtākie momenti no ekspedīcijas laika.
Apmeklējot Dobes kalnu (Incēnu) pilskalnu, kas pats par sevi ir iespaidīgs un labi
izceļas apkārtējā ainavā, tā nozīmi paspilgtināja Māra deklamētās rindas no Atskaņu
hronikas. Atrodoties kalna virspusē, Māris no savas milzīgās, nedaudz padilušās somas,
kas vienmēr viņam atradās pa rokai, izvilka grāmatu un citēja tekstu dzejas formā.
Tas bija emocionāli piesātināts brīdis, kas uzrunāja mani un pārējos ekspedīcijas
dalībniekus. Teksts no hronikas radīja neaprakstāmu sajūtu, ka esi nonācis pagātnē
un kļuvis par tā laika notikumu liecinieku. Vēsturiskie fakti, kas norisinājušies tik tālā
pagātnē, tika sasaistīti ar konkrētu vietu.
Atceros, ka, apmeklējot objektus un satiekot iedzīvotājus, bija jāraugās, lai
diena nepaietu tur, kur tā bija sākusies. Ja izdevās sastapt kādu zinošu cilvēku, tā
iztaujāšana varēja ieilgt uz vairākām stundām. Jautājumi sekoja cits citam un ne tikai
par atradumiem un pieminekļiem. Māris sīki un smalki izprašņāja visu cilvēka dzīves
gājumu un to cītīgi dokumentēja piezīmju blociņā vai uz atsevišķām lapiņām. Ar to ir
sakāries gandrīz ikviens, kas ir saticies un iepazinies ar viņu.
Atskatoties uz šiem notikumiem, jāsecina, ka toreiz rīkotās ekspedīcijas bija
vairāk domātas manai izglītošanai, jo Māri Atgāzi bija grūti pārsteigt ar kādiem jauniem
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Māris Atgāzis pieminekļu apzināšanas ekspedīcijā 2001. gada pavasarī, pārstaigājot tīrumu
melnajā zemē, kas izcelta kurmju rakumos, mēģina ieraudzīt kādu senās keramikas lausku

vai nezināmiem faktiem, kas būtu paslīdējuši garām nepamanīti. Lai kur mēs dotos
un nonāktu, radās sajūta, ka jau agrāk viņš tur ir bijis un visas ziņas apkopojis. Varēja
apbrīnot viņa atmiņu, no kuras dzīlēm vajadzīgā brīdī tika izvilkta nepieciešamā
informācija. Ar zināšanu bagāžu viņš labprāt dalījās, no kā ir ieguvis ne viens vien
pētnieks Latvijā un arī ārvalstīs. Plašās zināšanas un skrupulozā pieeja darbam viņam
neļāva izdarīt ātrus un nepārbaudītus secinājumus, kas, domājams, bieži kavēja
pētījumu tapšanu.
Viņa redzesloks un intereses bija ļoti plašas. Māris aizrāvās ne vien ar arheoloģiju,
bet pārzināja arī daudzas citas jomas. Manā atmiņā viņš paliks kā nesavtīgs un
nenogurstošs arheologs, kurš saglabāja nerimstošu degsmi un interesi par savu darbu.
Māris Atgāzis nekāroja pēc popularitātes un atzinības, galvenais dzīves vadmotīvs bija
aizraujošais darbs. Pavadītais laiks kopā ar viņu bija interesants un iedvesmas pilns.
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Mati Mandels
Manas atmiņas par Māri Atgāzi

Pabeidzot Tartu Universitāti, sāku strādāt tā laika Igaunijas PSR Vēstures muzejā
(pašlaik Igaunijas Vēstures muzejs). Universitātē mans diplomdarbs bija par Igaunijas
teritorijā atrastajiem senajiem zobeniem, tādēļ arī muzejā zinātnisko tēmu par senajiem
ieročiem vēlējos turpināt. Pētīju gan Igaunijas Vēstures institūta, gan Igaunijas muzeju
krājumos esošos ieročus, tos zīmējot un izdarot izrakstus. Viena no konkrētām tēmām
bija kaujas nažu izpēte. 1969. gadā Igaunijas vidienē, tolaik Paides rajona Rikasārē, tika
atrasts ieroču depozīts ar 54 šķēpu galiem un septiņiem kaujas nažiem. Publicēju šo
atradumu kopā ar arheologu Tomu Tamlu.1 Vienlaikus pārskatīju visus kaujas nažu
atradumus Igaunijā. Izdalījās viens atsevišķs tips ar gandrīz vienlaidu platumu, jo
parasti šī tipa ieroči ir ar nedaudz paplacinātu asmeni un labi biezu muguru. Igaunijas
teritorijā ir atrasti 42 šādi naži, kas sastāv no vairāku metālu sakausējumiem un to
garums svārstās no 27 līdz 42 centimetriem. Diemžēl daudzi no tiem ir savrupatradumi
vai arī ar ļoti skopām ziņām par atraduma apstākļiem un vietu. Tas sagādāja grūtības
šo senlietu datēšanā. Atradu analogus kaimiņu zemēs – Somijas un Latvijas arheologu
publikācijās. Vēlējos pats tos apskatīt ar savām acīm. Doties uz Somiju tolaik bija
nereāli, atlika vienīgi Latvija.
Tā 1973. gadā mēs divatā ar arheologu Vello Leugasu devāmies uz Rīgu. Manas
intereses bija galvenokārt apskatīt lībiešu kapos atrastos ieročus un it īpaši kaujas
nažus, jo cerēju tajos atrast analoģijas ar Igaunijas atradumiem. Es biju jauns un
Latvijā nepazīstams, V. Leugass toties daudzus latviešu arheologus pazina personīgi.
Noskaidrojās, ka Latvijas Vēstures institūta krājums atrodas pilsētas centrā, lielas
mūra mājas pagrabā. Mūs turp pavadīja tieši Māris Atgāzis. Tallinā arheoloģijas
krājums tolaik atradās Igaunijas Vēstures institūta trešā stāva telpās un lielākoties
ievietots sienas skapjos. Šeit, Rīgā, pavērās pavisam cita aina. Viss pagrabs bija pilns
ar arheoloģiju un arheologiem. Skapji, plaukti, kārbu kārbas un starp tiem darbagaldi, pie kuriem atradumi tika pētīti un radīta zinātne. Pēc manām atmiņām – tur
brīvu vietu nebija. Vello Leugass devās uz pilsētu kārtot savas lietas, bet es paliku
pagrabā vienatnē ar Māri. Viņš jau zināja, kas mani visvairāk interesē. Man tika ierā-

1

Mandel, M., Tamla, T. Rikassaare relvaleid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised.
Ühiskonnateadused. 1977. N 2. Lk. 158–164.
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Igauņu arheologs Mati Mandels un Māris Atgāzis Rīgā
11. novembra krastmalā 2010. gadā

dīts viens galda stūris, kur varēju apmesties, un drīz vien redzēju jaunākos ieroču
atradumus no Vampeniešu kapulauka. Uzzīmēju tos, rakstīju piezīmes un pierakstīju inventāra numurus. Atradumos bija man jau Igaunijas materiālā pazīstamie vikingu
zobeni un arī kaujas naži ar biezo muguru. Par pēdējiem man tolaik bija vislielākā
interese. Biju atzīmējis, ka tie ir no 40., 112. un 120. apbedījuma. Naži bija diezgan
līdzīgi Igaunijā atrastajiem. Man, jaunam un zaļam iesācējam zinātnē, nebija saprotams,
kā Mārim izdevās šo jauniegūto materiālu man parādīt. Vēlāk dzirdēju, ka tajā laikā
arheologi pat saviem tuvākajiem kolēģiem pirms publicēšanas negribēja rādīt savus
jaunākos atradumus. Manuprāt, manā gadījumā bija tas, ka es biju pavisam zaļš iesācējs
arheologs no Igaunijas, kuru neuzskatīja par konkurentu.
Mans raksts par Igaunijas cīņas nažiem parādījās 1977. gadā.2

2

Mandel, M. Võistlusnuga muinaseestlaste relvastuses. Eesti NSV Taduste Akademia Toimetised.
Ühikonnateadused. 1977. N 3. P. 236–255.
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Māra Atgāža veltījuma ieraksts Mati Mandelam dāvinātajā grāmatā
2014. gadā

Kaut kad nedaudz vēlāk Rīgā biju vēlreiz, jo bija liela interese aplūkot arī senākos
atradumus, tos, kas atrodas Latvijas Vēstures muzejā. Atkal Māris Atgāzis bija tas, kurš
mani pavadīja uz muzeju un iepazīstināja ar kolēģiem. Muzejā viņš jutās kā savējais.
Drīz vien sēdēju muzeja arheoloģijas fondos. Tika noskaidrots, kas man vajadzīgs,
un paskaidrots, kā darboties, un krātuvē paliku viens. Tolaik Igaunijā arheoloģiskais
materiāls glabājās vaļējās kartona kastēs, bet Latvijas Vēstures muzejā tas atradās lielās
kastēs ar lieliem vākiem un tajos savukārt sīkākie priekšmeti bija ievietoti vēl mazākas
kastītes. Pētniekam, protams, tas bija laikietilpīgi, visas šīs kastītes vienlaikus atvērt un
aizvērt, bet saglabāšanai tāds veids bija labāks, jo priekšmetiem nepiekļuva ne gaisma,
ne putekļi.
Latvijas Vēstures muzejā pavadīju nedēļu. Galvenokārt interesējos par 11.–13. gs.
ieročiem, bet aplūkoju arī citus materiālus. Pārsteigums bija lielais ieroču daudzums
no Vilkumuižas ezera.
Pēc šiem Latvijas komandējumiem saikne ar Māri turpinājās. Lai būtu lietas
kursā par jaunākiem atradumiem un atklājumiem arheoloģijā, jau 1974. gadā sākām

Mati Mandels. Manas atmiņas par Māri Atgāzi

331

apmainīties ar arheoloģisko literatūru. No viņa iegūtos datus esmu izmantojis savos
turpmākajos pētījumos.3 Mūsu ciešie sakari turpinājās līdz pat Igaunijas un Latvijas
neatkarības atgūšanai. Tad man vajadzēja nodarboties arī ar Igaunijas jaunāko laiku
vēsturi. Par šo periodu uzrakstīju vairākas grāmatas – vienu par mežabrāļiem, otru
par 1940.–1941. gadu. Nācās veikt izrakumus arī mežabrāļu bunkurā. Dažas reizes biju
Rīgā, un ar Māri allaž tikāmies. Uzzināju, ka arī viņš ir pētījis 20. gs. pieminekļus un
turklāt ar arheoloģiskām metodēm.
Mani interesēja Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta galvenā mītne, kas
atradās uz Brīvības ielas Rīgā. 2014. gada 19. jūnijā Māris mani turp pavadīja un
iepazīstināja ar šo drūmo vietu. Šis mūsu apmeklējums, Mārim esot kopā ar mani un
manu sievu, kļuva par mūsu pēdējo tikšanos. Es viņu aizvien atcerēšos kā ārkārtīgi
draudzīgu un izpalīdzīgu kolēģi.
No igauņu valodas tulkojusi Kristīne Ducmane

3

Mandel, M. Eesti 8.–13. Sajandi mõõkade tüpoloogiast ja dateerimisest. In: Muinasaja teadus, 1.
Arheoloogiline kogumik. Toimetanud L. Jaanits ja V. Lang. Tallinn, 1991. P. 101–133; Mandel, M.
Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. In: Eesti Ajamuuseum. Töid ajaloo alalt 5. Tallinn, 2003; Mandel, M.
Maidla muinaskalmistu saladused. In: Eesti Ajaloomuuseum. Tallinn, 2017.
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Ernests Vasiļausks
Māri Atgāzi atceroties

1994. gadā iestājos Klaipēdas Universitātē – politoloģijas, vēstures un ģeogrāfijas
programmā (pēc gada specializējos vēstures studijās). Pirmajā kursā disciplīnas
“Arheoloģijas ievads” lekcijas lasīja profesors Dr. hab. Vlads Žulkus (dz. 1945. g.), viņš
bija tas, kas pamudināja mani par tālāko dzīves ceļu izvēlēties arheoloģiju. Otrs tāds
cilvēks, ar kuru man laimējas satikties, bija latviešu arheologs Māris Atgāzis (1935–
2018). Ar viņu iepazinos 1995. gada janvārī Rīgā, slavenajā viņa darba telpā – pagrabā
Raiņa bulvārī. Toreiz braucu uz Rīgu vākt materiālus savam pirmajam referātam
arheoloģijā (atskaitei pie V. Žulkus) par zemgaļu materiālo un garīgo kultūru 5.–
13. gadsimtā. Neraugoties uz lielu vecuma starpību (mūs šķīra 41 gads), arheologs M.
Atgāzis mani laipni pieņēma un sniedza visas vajadzīgas konsultācijas un literatūru,
kserokopijas ar viņa rakstiem par mani toreiz interesējošo tēmu – zemgaļiem dzelzs
laikmetā. Tā sākas mūsu ilgstošā draudzība un sadarbība zemgaļu arheoloģijā (tādā
secībā es liktu vārdus – draudzība un sadarbība).
Vēlāk mani braucieni uz Rīgu kļuva biežāki, paplašinājās Latvijas kolēģu loks
Latvijas Vēstures institūtā, Latvijas Vēstures muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības
muzejā u.c., bet vienmēr ceļa sākums un gals bija pie M. Atgāža pagrabā Raiņa bulvārī.
Kā visiem zināms, viņam bija bagāta arheoloģiskās literatūras bibliotēka – šo to pie
viņa vai pie Silvijas Tilko institūta bibliotēkā varēja dabūt palasīt. Parasti pēc darba
pie Silvijas institūta bibliotēkā vai arhīvā pēcpusdienās vai vakaros es vēl kā Klaipēdas
Universitātes students 1994.–1998. gadā gāju pie Māra un klausījos, ko viņš stāsta
par zemgaļu materiālas kultūras īpatnībām, etnoģenēzi, apbedīšanas tradīcijām,
dalījās ar atmiņām par pieredzi izrakumos gan viņa studiju laikos (pie Raula un
Elvīras Šnorēm), gan tos vadot, par dažiem Latvijas arheologiem, to raksturojumu un
likteņiem. Protams, viņš izmantojis manas valodas zināšanas, tulkojot dažus tekstus
no lietuviešu uz latviešu valodu, bet 2000. gadā gadījās manu studiju laikā Rīgā kopā
ar apmaiņas studentēm no Somijas kopmītnēs toreizējā Basteja bulvārī tulkot tekstu
par zobeniem no somu uz angļu un beidzot latviešu valodā. Tā man bija laba prakse
apgūt latviešu valodas zināšanas zinātniskā arheoloģijas terminoloģijā. Mūsu sarunas
noslēdzās ne tikai par arheoloģiju, retumis parunājām arī par Latvijas un Lietuvas
vēstures pagriezieniem, likteņiem, par mežabrāļiem Lietuvā un Latvijā pēckara laikos
u.c. 1997. gada sākumā es apmeklēju Rīgas Nacionālajā operas teātrī Raiņa lugu
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Māris Atgāzis un lietuviešu arheologs Vitauts Kazakevičs
2005. gadā

“Uguns un nakts”. Ar Māri apspriedām arī to – viņš interesējās, vai tā man patika
vai ne, viņš paskaidroja, ko nozīmē “melnais bruņinieks”, domāja, ka nelatvietim
tā nebūs pārāk interesanta, bet, ja es to vēl joprojām atceros, tad laikam jāsaka liels
paldies Mārim par šīs lugas izskaidrojumu. Māris dāvināja man vairākas grāmatas
par Latvijas arheoloģiju, starp tām arī “Latvijas PSR arheoloģija” (1974. g.), “Indriķa
hroniku” (komentējis Ēvalds Mugurēvičs, 1993. g.) u.c. Vēlāk, jau maģistrantūras
studiju laikā Viļņas Universitātē (1998.–2001. g.) un Latvijas Universitātē (1999.–
2000. g.) un beidzot doktorantūras – Klaipēdas Universitātē (2003.–2008. g.), Māris bez
iebildumiem dalījās ar sava izrakumu materiāliem – viņa pētītajos vēla dzelzs laikmeta
zemgaļu kapulaukos (Dreņģeru–Čunkānu, Mežotnes Centra u.c.) un dzīvesvietās
sagatavojot mana maģistra un beidzot doktora darbus, palīdzēja apgūt Tērvetes un
Dobeles senvietu izrakumu materiālus. Viņš bija liels pedants – pozitīva piezīme
arheologam. Kā bija kādreiz sacījis arheologs V. Kazakēvičs: “Atgāzis strādāja lēni,
rakstīja diezgan maz, bet, ja uzrakstīja un nopublicēja, – tad ne vienam citam vairāk
par to nebija, ko teikt.”
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Māris Atgāzis un lietuviešu arheoloģe Ilona Vaškevičiute
2005. gadā

Tāda bija mana personīgā pieredze siltās koleģiālās attiecībās ar Māri. Vajadzētu
arī šo to teikt par viņu un Lietuvas arheoloģiju. Pats pa sevi saprotams, ka viņš vairāk
vai mazāk bija cieši saistīts ar Lietuvas vecāko arheologu paaudzi – dalība kopējās
konferencēs baltu etnoģenēzes jautājumos 20. gs. 80. gados, dalīšanās ar literatūru,
konsultācijas u.c. Arheologs M. Atgāzis bija labi zināms Lietuvā – viņa darbus
zinātniskajā literatūrā atradīsim, runājot par uzkalniņu kultūru 1.–4. gs., vidējo dzelzs
laikmetu, zemgaļiem un sēļiem, ieročiem. Tos vairākkārt ir izmantojuši un veiktus
secinājumus ir akceptējuši prof. Dr. hab. Vitauts Kazakevičs (1951–2005), Dr. hab.
Adolfs Tautavičs (1925–2006), Dr. Ilona Vaškevičūte (dz. 1954. g.), Dr. Roms Jarockis
(dz. 1963. g.) u.c.
Tā kā Māris bija ne tikai zemgaļu arheoloģijas, vidēja dzelzs laikmeta Latvijā
kopumā, bet arī vēlā laikmeta ieroču speciālists, viņam izveidojās tuvas koleģiālas
attiecības ar Lietuvas dzelzs laikmeta ieroču speciālistu arheologu Dr. hab. Vitautu
Kazakeviču. Tādā veidā ar M. Atgāža palīdzību tapa V. Kazakeviča grāmata un raksti
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par baltu zobeniem, maksts uzgaļiem, āvas cirvjiem u.c.1. Atceros V. Kazakeviča
stāstu par tiem laikiem, kad viņš vāca materiālus sava pētījumam Rīgā: “Tu taču
zini Atgāzi. Mēs ejam no rīta strādāt [Latvijas vēstures] muzejā, fondos skatīties
ieročus, bet, kad viņš [M. A.] atver kādu senlietu kasti un pamana šo to interesantu
(piemēram, kādu saktu), tad viņš “aizmirst” galveno mērķi – ieročus un iet pārbaudīt
citas kastes ar tāda veida saktām un mēģina noskaidrot to datējumu, izplatību, kapu
kompleksus un ct.” Tādu Māri es arī atceros – viņu interesēja viss, kas ir saistīts ar dzelzs
laikmetu Baltijā.
Māris Atgāzis 2018. gada 8. janvārī aizgāja mūžībā, viņu un viņa darbus atcerēsies
Zemgales un Sēlijas senvēstures un dzelzs laikmeta ieroču pētnieki arī Lietuvā.

1

Kazakevičius, V. X–XIII a. baltų kalavijai. Vilnius, 1996; Kazakevičius, V. Iš Vėlyvojo geležies amžiaus
baltų genčių ginklų istorijos (kalavijų makštų galų apkalai). In: Lietuvos archeologija, 15. Vilnuis, 1998.
P. 287–332; Kazakevičius, V. Topory bojowe typu M. Chronologia i pochodzenie na ziemiach Bałtów.
In: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2. Wrocław, 1996. P. 233–241.
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Atmiņu rakstu autori

Zigrīda Apala

– arheoloģe, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Aivars Berķis

– žurnālists

Rūdolfs Brūzis

– arheologs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Andris Caune

– arheologs, vēsturnieks, Valsts emeritētais zinātnieks

Jānis Ciglis

– arheologs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Kristīne Ducmane – numismāte, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Ilze Gutāne

– skolotāja, Māra Atgāža meita

Mats Mandels

– arheologs, Tartu, Igaunija

Vitolds Muižnieks – arheologs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Dagnija Svarāne

– arheoloģe, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Silvija Tilko

– arheoloģe, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Ernests Vasiļausks – arheologs, Klaipēda, Lietuva
Antonija Vilcāne – arheoloģe, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Guntis Zemītis

– arheologs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Sandra Zirne
		

– arheoloģe, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības 		
inspekcija
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Monogrāfijas
1965
1*. Glossarium archaeologicum: [priekšmetu attēli ar paskaidrojumiem]. Red. K. Jażdżewski;
Union internationale des sciences pré- et protohistoriques; aut. latviešu tekstam: M. Atgāzis,
J. Daiga, J. Graudonis, E. Šnore. Bonn: R. Habelt; Warszawa: Éd. scientifiques de Pologne,
1965. Fasc. 7–26: il.
M. Atgāža: Fasc. 21. Bruņucepure; Fasc. 22. Zobens; Fasc. 23. Cirvis, vesercirvis, šķēps.
1974
2. Latvijas PSR arheoloģija. Autori: J. Apals, M. Atgāzis, J. Daiga, R. Deņisova, J. Graudonis,
I. Loze, Ē. Mugurēvičs, Ā. Stubavs, E. Šnore, F. Zagorskis, A. Zariņa; redakcijas kolēģija:
A. Bīrons ... [u.c.]; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Rīga: Zinātne, 1974.
373, [3] lpp., 40 nenumurētas lp. ielīmes, 1 salocīta lp.: ilustrācijas, kartes, tabulas; 30 cm.
Bibliogrāfija: 346.–[360.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 324.–[360.] lpp. Teksts
latviešu valodā, kopsav. krievu un vācu valodā.
Recenzijas:
Aņisimova, V. Jaunas atziņas par LPSR vēsturi. V. Aņisimova. Skolotāju Avīze.
Nr. 3 (1975. g. 15. janv.), 4. lpp.
Apinis, M. “Arheoloģijas pieminekļi ir skaitliski vislielākā...”. M. Apinis. Literatūra
un Māksla. Nr. 2 (1975, 11. janv.), 12. lpp.
Lāms, V. Iz simtgadu miega. V. Lāms. Literatūra un Māksla. Nr. 2 (1975, 11. janv.),
12., 13. lpp. Tas pats izdevumā: Tilts. Nr. 152./153. (1976), 45.–50. lpp.
Mugurēvičs, Ē. Runā gadu simti. Ē. Mugurēvičs. Dzimtenes Balss. Nr. 44 (1974. g.
31. okt.), 6. lpp.
Niedre, J. Runā tālā senatne. J. Niedre. Karogs. Nr. 3 (1975), 170., 171. lpp.
Urtāns, V. Nozīmīgs pētījums par Latvijas senāko vēsturi. V. Urtāns, L. Vankina.
Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Nr. 12 (1974), 143.–146. lpp.
Vasks, A. Latvijas arheologu veikums. A. Vasks. Padomju Jaunatne. Nr. 5 (1975. g.
7. janv.), 3. lpp.
Vilsone, M. “Latvijas PSR arheoloģija”. M. Vilsone. Zinātne un Tehnika. Nr. 2
(1975), 5. lpp.
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Zeids, T. Ar arheologa lāpstu zemes grāmatu šķirstot. T. Zeids. Cīņa. Nr. 2 (1975. g.
3. janv.), 2. lpp.
Федоренко, Г. Труд ученых–археологов. Г. Федоренко. Советская Латвия.
N 303 (28 дек. 1974), с. 4.
1998
3. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.–13. gadsimtā: promocijas darba kopsavilkums = Close
combat weapons in ancient Latvia, 10th–13th century = Оружие ближнего боя древней
Латвии в X–XIII веках. Māris Atgāzis; LU. Latvijas Vēstures institūts. Rīga: [LU], 1998.
80 lpp. Bibliogrāfija: 26.–28. lpp. Teksts paral. latv., angļu un krievu val.; titlp. nos. paral.
arī angļu un kr. val.
Darba aizstāvēšana notikusi Latvijas Universitātē, 1998. gada 22. aprīlī.
2001
4. Latvijas senākā vēsture: 9. g.t. pr.Kr. 1200. g. LU Latvijas vēstures institūts; A. Vasks,
J. Apals, M. Atgāzis … [u.c.]; zin. red. Ē. Mugurēvičs, A. Vasks; tulk. V. Bērziņš. Rīga:
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.: fotogr., kartes, zīm., tab. ISBN 998460151X.
Recenzija:
Zemītis, Guntis. Jauns kolektīvs darbs par Latvijas senāko... G. Zemītis. Zinātnes
Vēstnesis. ISSN 1407-1479. Nr. 19 (2001, 19. nov.), 3. lpp.

Promocijas darbs
5. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.–13. gadsimtā: [promocijas darbs]. M. Atgāzis; Latvijas
Universitāte. Latvijas vēstures institūts. Rīga: [b.i.], 1998. 256 lp.; 30 cm. + pielikums ([98]
lpp.: il.) Bibliogr.: 233.–256. lpp.
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Raksti grāmatās un periodikā
1961
6*. Pa senatnes pēdām. M. Atgāzis. Brīvā Daugava. (1961, 14. nov.).
7*. По следам древности. М. Атгазис. Брива Даугава. (14 нояб. 1961).
1962
8. Arheoloģiskie izrakumi Sēlpils Spietiņos un Plāteros 1961. gadā. J. Daiga un M. Atgāzis =
Археологические раскопки 1961 года в Спиетини и Платери Селпилсского с/с
Екабпилсского района. И. Дайга и М. Атгазис. Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
Referātu tēzes zinātniskai atskaites sesijai par 1961. gada arheoloģiskām un etnogrāfiskām
ekspedīcijām = Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам
археологических и этнографических экспедиций 1961 года. Rīga: [Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas izdevniecība], 1962. 5.–7., 32.–34. lpp.
1963
9. Izrakumi Spietiņu–Plāteru senvietu kompleksā 1962. gadā. J. Daiga un M. Atgāzis =
Раскопки в Спиетини и Платери в 1962 году. И. Дайга и М. Атгазис. Teksts paralēli
latviešu un krievu valodā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1962. gada
arheoloģiskām un etnogrāfiskām ekspedīcijām = Тезисы докладов на научной отчетной
сессии, посвященной итогам археологических и этнографических экспедиций
1962 года. Rīga: [Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība], 1963. 6.–7., 29.–32. lpp.
10*. Sēļu senāko vēsturi pētot: [arheol. izrakumi Sēlpilī]. M. Atgāzis. Padomju Daugava. (1963,
27. aug.), (1963, 29. aug.).
11*. Изучая древнюю историю: [археол. раскопки в Селпилсе]. М. Атгазис. Падомью
Даугава. (27 авг. 1963), (29 авг. 1963).
1964
12. Dzelzs ieguve Latvijā pirms 1700 gadiem: [arheol. atradumi Sēlpils Sietiņos]. M. Atgāzis.
Liesma. Nr. 8 (1964), 19. lpp.: il.
13. Latgaļu 9.–12. gs. cirvji. M. Atgāzis. Atsauces parindēs. Kopsav. krievu val.: Топоры
латгалов ІХ–ХІІ вв., 124.–125. lpp. Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas izdevniecība, 1964. 6. sēj., 105.–125. lpp.: il., karte.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37890
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14. Sēļu II arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1963. gadā. J. Daiga un M. Atgāzis = Работа
ІІ Селской археологической экспедиции в 1963 году. И. Дайга и М. Атгазис. Teksts
paralēli latviešu un krievu valodā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1963. gada
arheoloģiskām un etnogrāfiskām ekspedīcijām = Тезисы докладов на научной отчетной
сессии, посвященной итогам археологических и этнографических экспедиций 1963 года.
Rīga: [Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība], 1964. 6.–8., 38.–42. lpp.
1965
15. Muzeja zinātnisko līdzstrādnieku pētījumi arheoloģijā. M. Atgāzis. (Kritika un bibliogrāfija).
Atsauces parindēs. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Nr. 5 (1965), 121.–125. lpp.
Recenzija par grāmatu: Latvijas PSR Vēstures muzejs. Latvijas PSR Vēstures muzeja
raksti: arheoloģija: [rakstu krājums] = Труды Музея истории Латвийской ССР:
археология. Par izdevumu atbild L. Vankina; [priekšvārda autors M. Ašmanis]. Rīga:
LPSR Vēstures muzejs, 1962. 105, [2] lpp., [6] lp. iel.: il., tab.
1966
16. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1965. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites
sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1965. gada pētījumu rezultātiem. Rīga:
[Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība], 1966. 17.–19. lpp.
17. Jaunas arheoloģisko izrakumu liecības par dravniecību senajā Latvijā. M. Atgāzis. Dabas
un vēstures kalendārs, 1967. Rīga: Zinātne, 1966. 106.–109. lpp.: il.
18. Обследование археологических памятников в Земгале в 1965 году. М. Атгазис.
Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археологических
и этнографических экспедиций 1965 года. Рига: [Издательство Академии наук
Латвийской ССР], 1966. С. 19, 20.
1967
19. 1966. gada izrakumi Vecdolē. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par
arheologu, antropologu un etnogrāfu 1966. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1967.
22.–25. lpp.
20. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1966. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1966. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1967. 25.–27. lpp.
1968
21. 1967. g. izrakumi Vecdolē. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par
arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1968. 48.–52. lpp.
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22. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1967. g. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites
sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. Rīga:
Zinātne, 1968. 53.–57. lpp.
23. [Seno mūzikas instrumentu varganu atradumi Vecdoles arheoloģiskās ekspedīcijas
1996. un 1967. gada izrakumos]. M. Atgāzis. (Dienu ritumā). Māksla. Nr. 3 (1968), 52.,
53. lpp.: att.
24. Раскопки в Вецдоле. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические открытия
1967 года. Москва: Наука, 1968. С. 271, 272.
1969
25. 1968. g. izrakumi Nariņos, Strautniekos un Vecdolē. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas
referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1968. gada pētījumu rezultātiem.
Rīga: Zinātne, 1969. 22.–26. lpp.
26. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1968. g. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1968. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1969. 26.–29. lpp.
27. Latviešu un kaimiņu tautu kultūrvēsturiskajiem sakariem veltīts krājums. M. Atgāzis,
E. Čivkule. (Kritika un bibliogrāfija). Atsauces parindēs. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas
Vēstis. Nr. 3 (1969), 145.–152. lpp.
Recenzija par grāmatu: Latviešu kultūrvēsturiskie sakari ar slāvu tautām: (pēc
arheoloģijas, etnogrāfijas un antropoloģijas materiāliem): [rakstu krājums. Redakcijas
kolēģija: A. Drīzulis ... [u.c.]]; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Rīga:
Zinātne, 1968. 216 lpp.: il., plāni, karte; 30 cm. (Arheoloģija un etnogrāfija; 8).
28. Раскопки на левобережье Даугавы. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1968 года. Москва: Наука, 1969. С. 373–375: ил.
1970
29. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1969. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1969. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1970. 37.–41. lpp.
30. Mežotnes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1969. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1969. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1970. 41.–46. lpp.
Tekstā minēti: E. Brīvkalne un A. Stubavs.
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31. Археологические исследования в Межотне. М. Атгазис. (Латвийская ССР).
Археологические открытия 1969 года. Москва: Наука, 1970. С. 332, 333.
1971
32*. Arheoloģiskie izrakumi pie Pullana ezera. M. Atgāzis. Oktobra Karogs. (1971, 21. nov.).
33. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1970. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās
atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1971. 30., 31. lpp.
34. Mežotnes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1970. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites
sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1971. 27.–30. lpp.
35. Работа в Межотне. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические открытия
1970 года. Москва: Наука, 1971. С. 336, 337.
1972
36. Arheoloģijas skatījumā: daži pēdējo gadu meklējumi un atradumi [Saldus novadā].
M. Atgāzis. (Mūsu novads dažu zinātņu skatījumā). Padomju Zeme. Nr. 39 (1972,
30. marts), 3. lpp.
37. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Rīgas un Jelgavas rajonā 1971. gadā. M. Atgāzis.
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1971. gada
pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972. 44.–47. lpp.
38. Ko stāsta senā Mežotne. M. Atgāzis. (Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzība). Dabas
un vēstures kalendārs, 1973. Rīga: Zinātne, 1972. 293.–298. lpp.: il.
39. Par diviem kapulaukiem Alūksnes tuvumā: [izrakumi pie Pullana ezera un Alūksnes pilsētā,
Miera ielā]. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu
un etnogrāfu 1971. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1972. 42.–44. lpp.
1973
40. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1972. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites
sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1972. gada pētījumu rezultātiem.
Rīga: Zinātne, 1973. 17.–19. lpp.
41. Izrakumi Valmierā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu,
antropologu un etnogrāfu 1972. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1973. 14.–17. lpp.
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42. Republikas antropologu, arheologu un etnogrāfu zinātniskā konference: [Rīgā, 1973. g.
26.–27. apr.]. A. Apsītis, M. Atgāzis. (Zinātnes dzīve). Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas
Vēstis. Nr. 12 (1973), [75.]–79. lpp.
43. Раскопки в Валмиере. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические открытия
1972 года. Москва: Наука, 1973. С. 383, [384].
1974
44. 1973. gada pētījumi Jaunlīves apmetnē. M. Atgāzis. (Arheoloģija). Zinātniskās atskaites
sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne,
1974. 7.–12. lpp.: il.
45. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm Latvijā. M. Atgāzis. Parindes: 169.–171. lpp. Kopsav.
krievu val.: Железные двушипные черешковые наконечники дротиков на территории
Латвии, 171., 172. lpp. Kopsav. vācu val.: Eiserne Speerspitzen mit Angel und Widerhaken
in Lettland, 172., 173. lpp. Apcerējumi par Latvijas materiālās un garīgās kultūras pieminekļu
tipoloģiju un hronoloģiju. (Arheoloģija un etnogrāfija; 11). Rīga: Zinātne, 1974. 154.–
173. lpp.: att.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37912
46. Раскопки поселения в Яунливе. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1973 года. Москва: Наука, 1974. С. 396.
1975
47. Jaunlīves apmetnes pētījumi 1974. gadā. M. Atgāzis. (Arheoloģija). Zinātniskās atskaites
sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1974. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne,
1975. 8.–12. lpp.: il.
48. Раскопки в Яунливе. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические открытия
1974 года. Москва: Наука, 1975. С. 413.
1976
49. 1975. gada izrakumi Jaunlīvē. M. Atgāzis. (Arheoloģija). Zinātniskās atskaites sesijas
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1976.
21.–24. lpp.: att.
50*. Klosterkalns atklāj savus noslēpumus: [par LPSR ZA Vēst. inst. arheologu eksped. pētīj.
Dobeles raj. Tērvetē]. Māris Atgāzis. Komunārs. (1976, 14. sept.).
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51. Tērvetes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1975. gadā. M. Atgāzis. (Arheoloģija). Zinātniskās
atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem. Rīga:
Zinātne, 1976. 12.–21. lpp.: att.
52. Работа Терветской экспедиции. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1975 года. Москва: Наука, 1976. С. 445, 446.
53. Раскопки поселения Яунливе. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1975 года. Москва: Наука, 1976. С. 446.
1977
54. Izrakumi Tērvetes Klosterkalnā un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1976.
gadā. M. Atgāzis. Materiāli par arheologu un etnogrāfu 1976. gada ekspedīciju darba
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1977. 8.–13. lpp.
55. Ķūru senkapi. M. Atgāzis. Materiāli par arheologu un etnogrāfu 1976. gada ekspedīciju
darba rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1977. 14.–19. lpp.: att.
Tekstā minēts: P. Stepiņš.
56. Par senatnē noglabātu mantību. M. Atgāzis. Cīņa. Nr. 297 (1977, 23. dec.), 3. lpp.
Recenzija par grāmatu: Urtāns, Vladislavs. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.).
V. Urtāns. LPSR Vēstures muzejs. Rīga: Zinātne, 1977. 284 lpp., 4 lp. krās. il.: il., tab.;
22 cm.
57*. Pie senatnes spoguļa: [par senkapu pētīj. Dobeles raj.]. Māris Atgāzis. Komunārs. (1977,
15. okt.).
58. Раскопки Терветской экспедиции. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1976 года. Москва: Наука, 1977. С. 432, 433: ил.
1978
59. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles rajonā un izrakumi Anšķinu senkapos
1977. gadā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu
1977. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1978. 12.–17. lpp.: att.
60. Ieskats Alūksnes vēsturē. M. Atgāzis. Oktobra Karogs. Nr. 136 (1978, 18. nov.), 3. lpp.: il.
61. Работы в Добельском районе. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1977 года. Москва: Наука, 1978. С. 442.
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1979
62. Izrakumi Alūksnes pilī. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un
etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1979. 10.–17. lpp.: att.
Tekstā minēts: Latvijas Valsts Universitātes Astronomiskās observatorijas vecākais
zinātniskais līdzstrādnieks L. Roze.
63. Republikas arheologu un etnogrāfu zinātniskā sesija: [par 1978. g. pētījumiem kultūras
pieminekļu aizsardzības jomā (Rīgā, 1979. g. 24.–25. apr.)]. M. Atgāzis, V. Podnieks.
(Zinātnes dzīve). Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Nr. 10 (1979), [145.]–152. lpp.
64. Раскопки Алуксненского замка. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1978 года. Москва: Наука, 1979. С. 465, 466.
1980
65. Bāļu–Šķērstaiņu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs un aizsardzības izrakumi Mežotnes centra
senkapos. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu
1979. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1980. 22.–27. lpp.: att.
Tekstā minēts: F. Ozoliņš.
66. Izrakumi Alūksnes pilī un Spieķu senkapos. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1980.
17.–22. lpp.: att.
67. Pilssalas gadu simti un tūkstoši: [par arheol. eksped. rezultātiem Alūksnes Pilssalā].
M. Atgāzis. Oktobra Karogs. Nr. 88 (1980, 24. jūl.), 3. lpp.: il.
68. Вопросы этнической истории земгалов. М. Атгазис. Содержит библиогр. Kopsav.
vācu val.: Fragen der etnischen Geschichte der Semgallen, S. 100, [101]. Из древнейшей
истории балтских народов: (по данным археологии и антропологии). Рига: Зинатне,
1980. С. 89–[101]: ил.
69. Раскопки могильника Баляс–Шкерстайни и Алуксненского замка. М. Атгазис.
(Латвийская ССР). Археологические открытия 1979 года. Москва: Наука, 1980.
С. 384, 385.
1981
70. Раскопки в Алуксненском замке и Добельском районе. М. Атгазис. (Латвийская
ССР). Археологические открытия 1980 года. Москва: Наука, 1981. С. 364–366: ил.
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1982
71. Izrakumi Dobeles Bāļu–Šķērstaiņu un Ošu senvietās. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980./1981. gada pētījumu rezultātiem: arheoloģija.
Rīga: Zinātne, 1982. 33.–41. lpp.: att.
72. Pētījumi Alūksnes pilī. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un
etnogrāfu 1980./1981. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1982. 28.–33. lpp.: att.
1983
73. Grāmata par seno Sēlpili. M. Atgāzis. (Kritika un bibliogrāfija). Latvijas PSR Zinātņu
Akadēmijas Vēstis. Nr. 8 (1983), 119., [120.] lpp.
Recenzija par grāmatu: Šņore, E. Senā Sēlpils. E. Šņore, A. Zariņa. Rīga: Zinātne, 1980.
236 lpp.: il., 2 lp. il.
74. Par Alūksnes pili un tajā atrastajiem apgaismošanas piederumiem. M. Atgāzis. Parindes:
36., 37. lpp. Kopsav. krievu val.: Об Алуксненском замке и найденных там предметах,
служивших для освещения, 37., 38. lpp. Kopsav. vācu val.: Die Burg Alūksne und in ihr
gefundene Beleuchtungsgeräte, 38., 39. lpp. Apcerējumi par viduslaiku pilīm un pilsētām
Latvijas teritorijā. (Arheoloģija un etnogrāfija; 14). Rīga: Zinātne, 1983. 24.–39. lpp.:
att., tab.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37915
75. Pirms 280 gadiem un senāk: [par arheol. izrakumiem Alūksnes pilī]. M. Atgāzis. (Alūksnei –
700). Oktobra Karogs. Nr. 3 (1983, 6. janv.), 2. lpp.: il., Nr. 5 (1983, 11. janv.), 2., 3. lpp.: il.
76. Раскопки в Добельском и Алуксненском районах. М. Атгазис. (Латвийская ССР).
Археологические открытия 1981 года. Москва: Наука, 1983. С. 378, 379.
1984
77. Izrakumi Alūksnes pilī. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu
un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu rezultātiem: arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1984.
16.–21. lpp.: att.
Tekstā minēti: LPSR Vēstures muzeja numismātikas nodaļas vadītāja V. Zobiņa,
paleobotāniķis A. Rasiņš, ihtiologs J. Sloka.
78. Pētījumi Alsviķu ciema Asaru senkapos un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Alūksnes
apkārtnē. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1982.
un 1983. gada pētījumu rezultātiem: arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1984. 21.–26. lpp.: att.
Tekstā minēts: arheologs J. Apals.

347

Māra Atgāža publikācijas. 1961–2018

79. Раскопки Алуксненского замка. М. Атгазис. (Латвийская ССР). Археологические
открытия 1982 года. Москва: Наука, 1984. С. 391, 392: ил.
1985
80. Izvēršas arheoloģiskie pētījumi Tērvetē: pirms 120 gadiem. M. Atgāzis. (Vēsture stāsta un
atgādina). Dabas un vēstures kalendārs, 1986. Rīga: Zinātne, 1985. 150.–154. lpp.: il.
81. Zemgales pagātnes liecinieki: [Par Drenģeru–Čunkānu kapulauku (Bauskas raj.)]. A. Caune,
M. Atgāzis. Zvaigzne. Nr. 11 (1985), 14., 15. lpp.: il.
82. Раскопки Алуксненского замка и могильника Асари. М. Атгазис. (Латвийская ССР).
Археологические открытия 1983 года. Москва: Наука, 1985. С. 435, 436: ил.
1986
83. Pētījumi Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā. M. Atgāzis, V. Bebre. Zinātniskās atskaites sesijas
materiāli par arheologu un etnogrāfu 1984. un 1985. gada pētījumu rezultātiem: arheoloģija.
Rīga: Zinātne, 1986. [18.]–25. lpp.: att.
Tekstā minēti: paleopatalogs V. Derums, antropoloģe R. Grāvere.
84. Раскопки могильника Чунканы–Дренгеры. М. Атгазис, В. Бебре. (Латвийская ССР).
Археологические открытия 1984 года. Москва: Наука, 1986. С. 364, 365: ил.
1987
85. Раскопки могильника Чунканы–Дренгеры. М. Атгазис. (Латвийская ССР).
Археологические открытия 1985 года. Москва: Наука, 1987. С. 492, 493: ил.
1988
86. Dreņģeru–Čunkānu kapulauka pētniecība. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli
par arheologu un etnogrāfu 1986. un 1987. gada pētījumu rezultātiem: arheoloģija. Rīga:
Zinātne, 1988. ISBN 5796601237. 33.–40. lpp.: att.
Tekstā minēti: arheologi E. Vāle, A. Stubavs, V. Bebre.
87. Исследование могильника Дренгеры–Чунканы. М. Атгазис. (Латвийская ССР).
Археологические открытия 1986 года. Москва: Наука, 1988. ISBN 5020094064. С. 406,
407: ил.
Tekstā minēts: paleopatalogs V. Derums.
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1989
88. Par seno Mežotni: [par Mežotnes pilskalnu (Bauskas raj.)]. M. Atgāzis. Novads. Nr. [2]
(1989, sept.), [13.–16.] lpp.
1990
89. Pētījumi Čunkānu–Dreņģeru kapulaukā un aizsardzības izrakumi Plūdoņu II apmetnē.
M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un
1989. gada pētījumu rezultātiem: arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1990. 34.–43. lpp.: att.
1991
90. Par Bauskas Dreņģeru–Čunkānu senkapiem un to pētniecības gaitām. M. Atgāzis. Novads.
Nr. 4 (1991), [5.–10.] lpp.: il.
91. Pirmais vairogs: [par arheol. izrakumiem Bauskas Dreņģeru–Čunkānu kapulaukā].
M. Atgāzis. Bauskas Dzīve. Nr. 112 (1991, 19. sept.), [1.] lpp.: il.
1992
92. Pētījumi Dreņģeru–Čunkānu kapulaukā un pārbaudes izrakumi Stelpes Berķu kapusalā.
M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1990. un 1991. gada
pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1992. 23.–30. lpp.: att.
Tekstā minēti: antropologs Guntis Gerhards un arheologi E. Šturms, A. Caune, V. Bebre,
I. Zagorska.
93. First finds of three-armed (threfoil) brooches in Latvia. M. Atgāzis. Die Kontakte zwischen
Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter: Internationale Konferenz, 23.–
25. Oktober 1990, Riga. Hrsg. von A. Loit, Ē. Mugurēvičs und A. Caune (Studia Baltica
Stockholmiensia, ISSN 0282-5066; 9). Stockholm: Centre for Baltic Studies, University of
Stockholm, 1992. ISBN 9122015035. P. 167, 168.
1994
94. Dreņģeru–Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos.
M. Atgāzis. Atsauces: 38., 39. lpp. Kopsav. angļu val.: The 241st grave on the Dreņģeri–
Čunkāni burial field and semigallian tradition of adding spears in the burial-places (finds
of 8th–9th centuries), 39., 40. lpp. Apcerējumi par Latvijas arheoloģisko senlietu tipoloģiju
un numismātiskajiem atradumiem. (Arheoloģija un etnogrāfija, ISSN 0320-9415; 17). Rīga:
Zinātne, 1994. ISBN 579661021Х. 29.–40. lpp.: il.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37918
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95. Dreņģeru–Čunkānu kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības jautājumi.
M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada
pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1994. ISBN 5796610538. 23.–30. lpp.: att.
Tekstā minēti: arheologi E. Vāle, V. Ģinters, P. Stepiņš, E. Šturms, Ā. Stubavs, A. Caune,
V. Bebre, Bauskas novadpētniecības muzeja zinātniskais līdzstrādnieks E. Kastiņš.
96. Par Jaunlīves apmetni un tajā atklāto dzelzs ieguves krāsni. M. Atgāzis. Parindes: 90.,
91. lpp. Kopsav. vācu val.: Die Siedlung Jaunlīve und der Dort aufgedeckte
Eisenschmelzofen, 91., 92. lpp. Senās apmetnes Latvijas teritorijā. (Arheoloģija un
etnogrāfija, ISSN 0320-9415; 16). Rīga: Zinātne, 1994. ISBN 5796609807. 81.–92. lpp.: att.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37917
1995
97. Ai, cūciņa, nerušini...: [par arheol. pieminekļiem Dobeles raj.]. M. Atgāzis. Zemgale.
Nr. 122 (1995, 14. okt.), 4. lpp.: il.
98. Naudītes Pokaiņu apkārtnes senvietas: zināmās, pārbaudāmās, meklējamās: [par arheol.
pieminekļiem: Dobeles raj.]. M. Atgāzis. Zemgale. Nr. 83 (1995, 15. jūl.), 4., 5. lpp.: karte.
1996
99. Izrakumi Dreņģeru–Čunkānu kapulaukā un arheoloģisko pieminekļu apzināšana
Rietumzemgalē. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1994.
un 1995. gada pētījumu rezultātiem. Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. Rīga:
Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996. 16.–24. lpp.: il.
100. Naudītes Pokaiņu apkārtnes senvietas: zināmās, pārbaudāmās, meklējamās. M. Atgāzis.
Labietis. Nr. 92 (1996), 3311.–3317. lpp.
Satura rādītājā nosaukums norādīts kā: Pokaiņu senvietas.
101. No Pokaiņu meža atgriežoties: [sakarā ar Pokaiņu meža dabas un kultūrvēst. objektu
izpēti (Dobeles raj.)]. M. Atgāzis. (Kultūra, vēsture, grāmatniecība). Zemgale. Nr. 96 (1996,
10. aug.), 4. lpp.: foto.
1997
102. Āvas cirvji Latvijā. M. Atgāzis. (Dzelzs laikmets). Atsauces: 62., 63. lpp. Kopsav. angļu val.:
Broad-axes in Latvia, 63. lpp. Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga: Latvijas vēstures institūta
apgāds, 1997. ISSN 0320-9415. ISBN 9984601600. 19. sēj., 53.–63. lpp.: il.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37920
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103. Ko Elvīra un Rauls Šnores man mācījuši un stāstījuši. M. Atgāzis. Arheologi Elvīra Šnore
(1905–1996) un Rauls Šnore (1901–1962): bibliogrāfija, vēstules, laikabiedru atmiņas.
Apkopojis Andris Caune. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1997. ISBN 9984601846.
126.–[129.] lpp.
104*. Pokaiņos skaidrojas: [Dobeles raj.: Pokaiņu arheol. ekspedīcijas vad. raksts]. M. Atgāzis.
Zemgale. (1997, 4. janv.).
1998
105. Izrakumi Pokaiņu meža akmeņu kaudzēs un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles
un Tukuma rajonā. M. Atgāzis. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu
1996. un 1997. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998.
ISBN 998460196X. [9.]–14. lpp.: att.
106. Mūsu āvascirvji. M. Atgāzis. (Seni laiki, senas dziesmas). Dabas un vēstures kalendārs,
1999. Rīga: Zinātne, 1998. ISBN 5796612190. 55.–59. lpp.
107. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.–13. gadsimtā: disertācijas kopsav.: [publ. saīs.].
M. Atgāzis. (Zinātnes dzīve). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 2
(1998), 167., 168. lpp.
Saturā arī informācija par disertācijas aizstāvēšanu 1998. g. 22. apr. un autora CV.
1999
108. Kaujas vāles Latvijā 10.–14. gadsimtā. M. Atgāzis. Atsauces: 29.–32. lpp. Kopsav. angļu
val.: The battle maces in Latvia in the 10–14th centuries, 32., 33. lpp. Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 2 (1999), [16.]–33. lpp.: karte, zīm.
109. Pētīts vēl tik maz: [publ. saīs.]. M. Atgāzis. (Latvijas Zinātņu akadēmijas un Alūksnes
rajona padomes kopsēdes materiāli). Malienas Ziņas. Nr. 108 (1999, 16. sept.), 5. lpp.
110. Vecdoles pils nocietinājumi un apbūve. M. Atgāzis. (Pētījumi par arhibīskapa vasaļu
pilīm). Atsauces: 342.–344. lpp. Kopsav. angļu val.: The defences and structures of Vecdole
castle, 345.–346. lpp. Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm. (Latvijas viduslaiku pilis; 1).
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999. ISBN 9984601269. 312.–348. lpp.: il.
2000
111. Ai cūciņa, nerušini...: [par arheol. pieminekļiem Dobeles raj.]. M. Atgāzis. Labietis.
Nr. 100 (2000), 3692.–3695. lpp.: il.
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112. Atmiņas par Jāņa Apala hidroarheologa gaitu sākumu: [1959. g.]. M. Atgāzis. (Vēstures
avoti). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 3 (2000), [163.]–169. lpp.
113. Dzelzs laikmeta jaunieguvumi Rundāles pagasta Ziedoņskolas senvietās 1998. gadā.
M. Atgāzis. (Dzelzs laikmets). Atsauces: 85.–87. lpp. Kopsav. angļu val.: Iron age finds
at the ancient sites of Ziedoņskola, Rundāle Parish in 1998, 87.–89. lpp. Arheologu
pētījumi Latvijā 1998. un 1999. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000.
ISBN 9984601749. 75.–89. lpp.
114*. Karavīrs ticēja brīnumam: virsleitnantam Teodoram Kalnājam – 85. M. Atgāzis. Vēstnesis.
Daugavas Vanagi. Nr. 50 (2000), 23.–27. lpp.
115. Tērvetes senvietas, to pētniecības gaitu sākums un daži senvietu hronoloģijas jautājumi.
M. Atgāzis. (Arheoloģija). Atsauces: 28.–30. lpp. Kopsav. angļu val.: Ancient sites of
Tērvete: beginning of research and some questions related to the dating of the sites,
30.–31. lpp. Pētījumi par Kurzemi un Zemgali. (Arheoloģija un etnogrāfija, ISSN 03209415; 20). Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2000. ISBN 9984601153. 18.–31. lpp.: il.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37921
116. Räty J. “Ulfberht” ja muite mestari leimoja Suomen ja Tyrvään viikinkiajan
miekkalöydöissä. Eripainos julkaisusta: Tyrvään seutu Suomusjärven kultuurista uuden
ajan alkuun. Turväässä tutittua I. Vammala, 1998. 27–55 s. (Reti J. “Ulfberht” un citas
meistarzīmes Somijā un vikingu laika zobenu atradumi Tirvē). M. Atgāzis. (Jaunākās
literatūras apskats). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 2 (2000),
172.–174. lpp.
2002
117. Dzelzs laikmeta senvietu apzināšana Rietumzemgalē. M. Atgāzis, V. Muižnieks. (Dzelzs
laikmets. Dzīvesvietas). Atsauces: 78., 79. lpp. Kopsav. angļu val.: Survey of the Iron age
sites in Western Zemgale, 79., 80. lpp. Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001. gadā.
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. ISBN 9984601293. [69.]–80. lpp.: att.
118. Latvijā atrastie senākie zobeni. M. Atgāzis. (Senlietu studijas). Atsauces un piezīmes:
362.–364. lpp. Kopsav. angļu val.: The earliest swords found in Latvia, 364.–366. lpp.
Civitas et castrum ad mare Balticum: Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs
laikmetā un viduslaikos. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. ISBN 9984601404.
[345.]–366. lpp.: att.
119. Vairogi, bruņucepures un bruņas Latvijā 10.–13. gadsimtā. M. Atgāzis. Bibliogr. un
koment.: 44.–51. lpp. Kopsav. angļu val. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN 10258906. Nr. 3 (2002), [21.]–53. lpp.
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2004
120. Arheoloģiskā uzraudzība Cesvaines pils parkā. M. Atgāzis. Arheologu pētījumi Latvijā
2002. un 2003. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. ISBN 9984601676.
110., 111. lpp.
Tekstā minēti: Edgars Skreija, Rolands Kovtuņenko, Juris Celms, Viktors Barlotti,
Staņislavs Eižvertiņš, Jānis Puriņš, Jānis Barloti.
121. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Rietumzemgalē. M. Atgāzis, V. Muižnieks. Arheologu
pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
ISBN 9984601676. 111.–113. lpp.: il.
122. Māris Atgāzis (dz. 15.10.1935. Rīgā): [autobiogr. ziņas]. M. Atgāzis. Latvijas Arheologu
biedrība. Rīga: Latvijas arheologu biedrība, 2004. [4., 5.] lpp.
2006
123. Jāņa Zvaigznes grāmatu “Kas ir Litene?” atverot: [pēcvārds]. M. Atgāzis. Kas ir Litene.
Jānis Zvaigzne. Gulbene: Vītola izdevniecība, 2006. ISBN 9984969479. 350.–356. lpp.
124. Sēlpils Spietiņu apmetne un tās laiks: [Jēkabpils raj.]. M. Atgāzis. Bibliogr.: 26. lpp. Kopsav.
angļu val.: The Sēlpils Spietiņi settlement site and its time. Pētījumi sēļu senatnē. (Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja raksti, ISSN 1407-4540; Nr. 11). Rīga: Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs, 2006. ISBN 9984747085. 11.–28. lpp.: kartes, zīm.
125. Spietiņu uzkalniņkapi un to vieta Spietiņu un Plāteru senvietu kopā. M. Atgāzis. Atsauces:
36.–38. lpp. Kopsav. angļu val.: The Spietiņi barrows and their place within the Spietiņi
and Plāteri group of ancient sites, 39., 40. lpp. Arheoloģija un etnogrāfija. Latvijas vēstures
institūts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. ISBN 9984601587. 23. laid.:
Veltījums seno apģērbu pētniecei arheoloģei Dr. habil. hist. Annai Zariņai 85 gadu
jubilejā, 16.–40. lpp.: il.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37929
126. Vēlreiz par Gaujienas senseno vietas nosaukumu: [Alūksnes raj.: sakarā ar Ulda Veldres
rakstu “Latvijas senvēstures baltais (neaprakstītais) plankums – Agzeles (Alūksnes) zeme
(valsts)” laikr. Nr. 85 (2006, 25. jūl.)]. Harijs Grāvis; ar vēsturnieka Ēvalda Mugurēviča
un arheologa Māra Atgāža ievadu. Malienas Ziņas. ISSN 1691-1466. Nr. 139 (2006,
30. nov.), 6. lpp.
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2008
127. Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā. Ieva Ose, Zigrīda Apala, Māris
Atgāzis, Viktorija Bebre ... [u.c.]. (Vēstures zinātnes). Publikācijas: 219.–220. lpp. Kopsav.
angļu val.: Investigations in the medieval and postmedieval archaeology of Latvia,
220. lpp. LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni
2007. gadā = The main directions of research in economics, law and historical sciences by
the Latvian Council of Science in 2007. LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu
komisija. Rīga: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008. Nr. 13
(2008), 218.–220. lpp.
2010
128. Ceļavārdi. Ē. Mugurēvičs, M. Atgāzis. Adzele–Gaujiena, 1111–2011: senatne un mūsdienas: pagasta vēsture. H. Grāvis. Gaujienas pagasts: Gaujienas pagasta pārvalde, 2010.
ISBN 9789984490526. 10. lpp.
2012
129. Atmiņas par Jāņa Apala hidroarheologa gaitu sākumu: ieniršana. M. Atgāzis. (Jānis Apals
mūsu atmiņās). Āraišu ezerpils: rakstu izlase un draugu atmiņas. J. Apals; sastādītāji:
A. Caune, Z. Apala. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. ISBN 9789984824284.
[557.]–562. lpp.: foto.
2013
130. Auces novada senvietas: pētījumi, atziņas, problēmas. M. Atgāzis. (Vēsture). Auce tevi
vārdā sauc: Auces novads: senatne un mūsdienas. Sastādītājs G. Janaitis. Rīga: Vesta LK,
2013. ISBN 9789934511028. 33.–65. lpp.: il.
2016
131. No Alsviķu Ķemer-Reiņiem līdz Ilzenes Kārklupei: [atmiņas]. M. Atgāzis. Alsviķu
vēstures atspulgi. Redaktors J. Polis. Alsviķu pagasts: Alsviķu pagasta pārvalde, 2016.
ISBN 9789934190308. 240.–246. lpp.
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Raksti enciklopēdijās
1967
132. Ieroči. M. Atgāzis, R. Šīrants. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. Rīga: Zinātne, 1967. 1. sēj.:
Abava–Juveris, 641.–643. lpp.: il.
1968
133. Mežotnes pilskalns. M. Atgāzis. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. Rīga: Zinātne, 1968.
2. sēj.: Kabile–pianīno, 558. lpp.
1969
134. Apals, Janis. M. Atgāzis. (Addenda et corrigenda). Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und
Frühgeschichte Europas = Manuel encyclopédique de préhistoire et protohistoire européennes.
Jan Filip; unter Mitwirkung zahlreicher Wissenschaftler und Institute. Prag: Academia,
Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 1969. Bd. 2.: l–z, S. 1693.
135. Tērvete. M. Atgāzis. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas =
Manuel encyclopédique de préhistoire et protohistoire européennes. Jan Filip; unter
Mitwirkung zahlreicher Wissenschaftler und Institute. Prag: Academia, Verlag der
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 1969. Bd. 2.: l–z, S. 1451.
1970
136. Tērvetes pilskalns. M. Atgāzis. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. Rīga: Zinātne, 1970.
3. sēj.: Piebalga–Žvīgule, 532., 533. lpp.: il.
Tekstā minēti: E. Brīvkalne un F. Zagorskis.
137. Zemgaļi. M. Atgāzis. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. Rīga: Zinātne, 1970. 3. sēj.:
Piebalga–Žvīgule, 739., 740. lpp.: il.
1998
138. Alūksne. M. Atgāzis. Enzyklopädie zur Geschichte des östlichen Europa (6.–13. Jahrhundert).
Hrsg. von Ch. Lübke. Greifswald, 1998. Heft A. (Aalborg–Awdańce), S. 102.
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Intervijas un sarunas ar Māri Atgāzi
1968
139. Briede, L. Pagātne atklāj noslēpumus. L. Briede; tekstā stāsta Māris Atgāzis. Pionieris.
Nr. 76 (1968. g. 20. sept.), 3. lpp.: foto.
Tekstā minēti: Jānis Kalniņš, Ilmārs Šeflers, Valerijs Krasikovs.
1969
140. Opmanis, D. Arheologu atradumi Lielupes krastā. D. Opmanis; tekstā stāsta Māris
Atgāzis. (Jaunumi, notikumi, hronika). Cīņa. Nr. 179 (1969. g. 2. aug.), 4. lpp.
1972
141. Атгазис, М. К. Что скажут антропологи: [о раскопках в Валмиере]. М. Атгазис;
зап. С. Смирнов. Советская Молодежь. N 162 (19 авг. 1972), с. [4].
1987
142. Martinsons, O. Stāsta... kauls. O. Martinsons; tekstā stāsta Vilis Derums, Māris Atgāzis,
Lidija Kazeja. Cīņa. Nr. 113 (1987. g. 16. maijs), 3. lpp.
Tekstā minēts: Pāvels Pirpilašvili.
1988
143. Siliņš, A. Izmeklēšana sākusies: [par Litenes kapuvietas atrakšanu un izpēti]. A. Siliņš;
tekstā stāsta Juris Grīnvalds, Māris Atgāzis, Andrejs Vasks, Vladimirs Šmidts. (Uzmanības
krustpunktā). Lauku Avīze. Nr. 43 (1988. g. 29. okt.), 14. lpp.: foto.
Tekstā minēti: Ints Upmacis, Valentīns Daukšis.
1996
144. Atgāzis, Māris. Pokaiņu mežā strādā arheologi: [Dobeles raj.: saruna ar arheol. M. Atgāzi].
Māris Atgāzis; pierakst. Anita Banziņa, Jānis Zarovskis. (Kultūra, vēsture, grāmatniecība).
Zemgale. Nr. 84 (1996, 13. jūl.), 5. lpp.: foto.
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2008
145. Pole, Baiba. Eiropas kultūras mantojuma dienas – arī Pokaiņos: [par Pokaiņu mežu
(Dobeles raj.): sakarā ar Eiropas Kultūras mantojuma dienu “Neparastais mantojums”
pasākumu rīkošanu Latvijā]. Baiba Pole; tekstā stāsta Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas Dobeles raj. inspektore Inta Aroniete, māksl. Lilita Postaža,
arheologs Māris Atgāznis, ģeologs Rišards Grišjāns. Zemgale. ISSN 1407-947X. Nr. 107
(2008, 11. sept.), 3. lpp.
2010
146. Segliņš, Valdis. Pokaiņu fenomens faktos un nostāstos: [par Pokaiņu mežu (Dobeles
novads)]. Valdis Segliņš; ar arheologa Māra Atgāža koment. Ilustrētā Zinātne. ISSN 1691256X. Nr. 10 (2010, okt.), [74.–75.] lpp.

357

Māra Atgāža publikācijas. 1961–2018

Raksti par Māri Atgāzi
1968
147. Jaujenieks, Valdis. Ko stāsta izrakumi: [par ikgadējo zinātniskā pārskata sesiju par
arheologu, antropologu un etnogrāfu 1967. g. pētījumu rezultātiem]. Valdis Jaujenieks.
(Kultūras panorāma). Karogs. Nr. 8 (1968), 175. lpp.
Tekstā minēti: M. Atgāzis u.c.
1969
148. Jauģiets, Valdemārs. Mūsu arheologu darbs: [par ikgadējo zinātniskā pārskata sesiju par
arheologu, antropologu un etnogrāfu 1968. g. pētījumu rezultātiem]. Valdemārs Jauģiets.
Literatūra un Māksla. Nr. 21 (1969. g. 24. maijs), 15. lpp.
Tekstā minēti: M. Atgāzis u.c.
1970
149. Daiga, Jolanta. Sietiņu un Plāteru apmetnes un kapulauki. J. Daiga. Latvijas PSR mazā
enciklopēdija. Rīga: Zinātne, 1970. 3. sēj.: Piebalga–Žvīgule, 397. lpp.: il.
Tekstā minēti: J. Daiga un M. Atgāzis.
1972
150. Apinis, E. No gadsimtu dzīlēm: [par izrakumiem Valmierā pie Sīmaņa baznīcas]. E.
Apinis. (Jaunumi, notikumi, hronika). Cīņa. Nr. 160 (1972. g. 9. jūl.), 4. lpp.
Tekstā minēts M. Atgāzis.
151. “Ierīkojot kanalizāciju, Valmierā pie Sīmaņa baznīcas atrakti cilvēku kauli”: [notiek
arheoloģiskie izrakumi]. (Ziņas no Latvijas). Londonas Avīze. Nr. 1338 (1972. g. 28. jūl.),
6. lpp.
Tekstā minēts M. Atgāzis.
1974
152. Jauģiets, Valdemārs. Arheologu veikums 1973. gadā: [par ikgadējo zinātniskā pārskata
sesiju par arheologu 1973. gada pētījumu rezultātiem]. Valdemārs Jauģiets. (Kultūras
panorāma). Karogs. Nr. 7 (1974), 183., 184. lpp.
Tekstā minēti: M. Atgāzis u.c.
153. Zariņa, D. Savu sapņu virzienā. D. Zariņa. (Tavs studiju biedrs). Padomju Jaunatne.
Nr. 182 (1974. g. 18. sept.), 2. lpp.
Tekstā minēti: I. Sala, M. Atgāzis, T. Gustava.
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1976
154. Zemgales ragana: ko glabā Latvijas zeme: [pēc M. Atgāža un V. Deruma rakstiem].
Kr. D. Paraksts: Kr. D. Latvija. Nr. 31 (1976. g. 28. aug.), 2. lpp.
1977
155. Derums, Vilis. Vai Tērvetes “ragana”?: [arheologa M. Atgāža atradumu Dobeles raj.
Tērvetes Sapņu senkapos komentē paleontologs med. zin. dokt. Vilis Derums]. (Vaicāsim
zinātājiem). Padomju Jaunatne. Nr. 29 (1977, 11. febr.), 4. lpp.
1978
156. Kipere, Zaiga. Pirms 10000 un vēlāk: [par Latvijas arheologu darbu]. Zaiga Kipere; tekstā
stāsta Francis Zagorskis. Zvaigzne. Nr. 16 (1978), 14., 15. lpp.: foto.
Tekstā minēti: I. Zagorska, I. Loze, Ē. Mugurēvičs, J. Apals, Z. Apala, A. Cauna, M. Atgāzis.
1981
157. Mugurēvičs, Ēvalds. Arheologu piecu gadu darbs. Ē. Mugurēvičs. Dzimtenes Balss.
Nr. 39 (1981. g. 24. sept.), 6. lpp.
Tekstā minēti: M. Atgāzis u.c.
1982
158. Zelča, Iveta. Gadsimti, zemes kubikcentimetros mērāmi...: [par arh. izrakumiem Alūksnes
pilsdrupās]. Iveta Zelča. Padomju Students. Nr. 11 (1982. g. 2. dec.), 3. lpp.: foto.
Tekstā minēts M. Atgāzis.
1983
159. Riekstiņš, Hugo. Archaioloģija. H. Riekstiņš. Latvju enciklopēdija, 1962–1982. Galv. red.
Edgars Andersons. Rockville, MD ASV: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts,
1983. ISBN 0935582320. 1. sēj.: A–I, 78.–81. lpp.: il.
Tekstā minēti: M. Atgāzis u.c.
1984
160. Ziemele, D. Arheologu ieguvumu skate: [no izrakumiem Bauskas pilsdrupās un
Dreņģeru–Čunkuru kapulaukā]. D. Ziemele. (Vakar). Cīņa. Nr. 195 (1984. g. 25. aug.),
4. lpp.
Tekstā minēti: A. Caune, V. Bebre, M. Atgāzis, J. Grube.

359

Māra Atgāža publikācijas. 1961–2018

1985
161. Svīre, Māra. Ko mantojuši? Ko klāt likuši?: [par Alūksni]. Māra Svīre. (Publicistika,
piezīmes, pārdomas). Karogs. ISSN 0132-6295. Nr. 11 (1985), 123.–126. lpp.
Tekstā minēti: M. Atgāzis u.c.
1986
162. Stepiņš, Pēteris. Kur meklēt Sauli?: Saules kaujai – 750. Pēteris Stepiņš. Zvaigzne. ISSN
0132-6287. Nr. 17 (1986), 28., 29. lpp.: il.
Tekstā minēts M. Atgāzis.
1993
163. Siliņš, Jānis. Izstāde Ernesta un Arvīda Brastiņu atcerei. Jānis Siliņš. (Dievturu sadraudzes
darbība). Labietis. Nr. 85 (1993), 2989. lpp.
Tekstā minēti: J. Mikāns, G. Zemītis, M. Atgāzis, M. Grīns, G. Andersons, J. Siliņš,
L. Ošleja, D. Kalniņš, L. Dimitre, A. Frīdbergs, V. Ābele.
1994
164. Vasks, Andrejs. Latvijas arheologu veikums 1992. un 1993. gadā. Andrejs Vasks. (Zinātnes
dzīve). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 3 (1994), 188.–191. lpp.
Tekstā minēti: Ē. Mugurēvičs, J. Apals, I. Zagorska, R. Deņisova, M. Atgāzis, I. Ose.
2000
165. Arheologam Mārim Atgāzim – 65. (Personālijas). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN
1025-8906. Nr. 4 (2000), 191. lpp.
166. Zemītis, Guntis. No pagātnes miglas kāpj augšā Latvijas pilis. Guntis Zemītis. Latvijas
Vēstnesis. ISSN 1407-0391. Nr. 64/65 (2000, 25. febr.), 6. lpp.
Recenzija par grāmatu: Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm. Sastādījusi Ieva Ose;
[redaktore Ieva Jansone; māksliniece Ināra Jēgere]; LU Latvijas vēstures institūts.
Turaidas muzejrezervāts. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999. 366, [1] lpp.,
[16] lpp. iel.: il.; 25 cm. (Latvijas viduslaiku pilis; 1). ISBN 9984601269.
Tekstā pieminēts M. Atgāža raksts.
2002
167. Atgāzis Māris. Latvijas enciklopēdija. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. ISBN
9984948218. 1. sēj.: A–Cēsu, 357. lpp.

360

Māra Atgāža publikācijas. 1961–2018

2005
168. Loze, Ilze. Arheologam Mārim Atgāzim – 70. Ilze Loze. (Personālijas). Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 4 (2005), 194. lpp.
2006
169. Kovtuna, Ligita. Kā latvietis remdē slapēs?: [par Pokaiņiem]. Ligita Kovtuna; tekstā stāsta
Aivars Klūga, Janīna Kursīte. Laiks. Nr. 22 (2006. g. 27. maijs–2. jūn.), 11. lpp.: foto.
Tas pats izdevumā: Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas Avīze” un “Latvija”. ISSN 09346759. Nr. 22 (2006. g. 27. maijs–2. jūn.), 5. lpp.: foto.
Tekstā minēti: M. Atgāzis, V. Vētra, V. Vīķe-Freiberga.
170. Veldre, Uldis. Arvedam Švābem taisnība – Gaujiena bija Tālavā: [Alūksnes raj.: sakarā ar
aut. rakstu “Latvijas senvēstures baltais (neaprakstītais) plankums – Agzeles (Alūksnes)
zeme (valsts)” laikr. Nr. 85 (2006, 25. jūl.) un Harija Grāvja rakstu ar vēsturnieka Ēvalda
Mugurēviča un arheologa Māra Atgāža iev. “Vēlreiz par Gaujienas senseno vietas
nosaukumu” laikr. Nr. 139 (2006, 30. nov.)]. Uldis Veldre; tekstā fragm. no A. Švābes
1921. g. izd. māc. grām. “Latvijas vēsture”. Malienas Ziņas. ISSN 1691-1466. Nr. 142 (2006,
7. dec.), 9. lpp.: karte.
2010
171. Vilcāne, Antonija. Arheologam Mārim Atgāzim – 75. Antonija Vilcāne. (Personālijas).
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. ISSN 1025-8906. Nr. 4 (2010), 195.–198. lpp.: portr.
Pieejams tiešsaistē: URL: https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2010_files/4numurs/
A_Vilcane_M_Atgazim_LVIZ_2010_4.pdf
2011
172. Jērums, Normunds. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajās teritorijās. Normunds
Jērums. Literatūra: 155., 156. lpp. Kopsav. angļu val.: Single-edged swords from the areas
populated by the semigallians, 156.–158. lpp. Arheoloģija un etnogrāfija. LU. Latvijas
vēstures institūts. Rīga: Zinātne, 2011. ISSN 0320-9415. ISBN 9789984879086. Nr. 25:
Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr. hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves
gadskārtā, 137.–158. lpp.: il.
Pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: URL: https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/37931
Atzīmēts M. Atgāža ieguldījums senā bruņojuma izpētē.
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173. Karlsons, Pēteris. “Tautai vajadzīga pagātne, kas dod lielu spēku...”: Gaujienai–
Adzelei 900: [par vēstures konferenci “Adzelei–900” un Ulža Veldres rakstiem “Latvijas
senvēstures baltais (neaprakstītais) plankums – Agzeles (Alūksnes) zeme (valsts)” un
“Atklāts senās Agzeles (Alūksnes) zemes noslēpums”]. Pēteris Karlsons; tekstā stāsta
Harijs Grāvis. Laiks. Nr. 38 (2011. g. 8.–14. okt.), 12. lpp.: att.; Nr. 40 (2011. g. 22.–
28. okt.), 12. lpp.: foto.
Tas pats izdevumā: Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas Avīze” un “Latvija”. ISSN 09346759. Nr. 38 (2011. g. 8.–14. okt.), 6. lpp.: att.; Nr. 40 (2011. g. 22.–28. okt.), 6. lpp.: foto.
Tekstā minēti: M. Auns, I. Ose, H. Valks, U. Veldre, A. Švābe, Ē. Mugurēvičs, M. Atgāzis,
V. Dandens, A. Šnē.
2017
174. Rokpelnis, Alberts. Kas skanēja Beverīnā, kas Valmierā: [par mūziku un muzicēšanas
tradīcijām 13.–16. gs.]. Alberts Rokpelnis; tekstā fragm. no Indriķa Livonijas hronikas
(Heinrici Cronicon Lyvoniae); pēc muzikologa Joahima Brauna, etnomuzikologa Ivara
Hermaņa, arheologu Tatjanas Bergas, Māra Atgāža inform. Liesma. (Piel. “Valmierietis”).
ISSN 1691-0397. Nr. 133 (2017, 30. aug.), 3. lpp.
Pieejams tiešsaistē: URL: http://articleid.news.lv/6478745
2018
175. Līcis, Jānis. Tu bieži liksies mums vēl sveiks un vesels...: [vēsturnieka un arheologa Māra
Atgāža (1935–2018) piemiņai]. Jānis Līcis. Malienas Ziņas. ISSN 1691-1466. Nr. 7 (2018,
26. janv.), 10. lpp.: ģīm.
175. Sprūde, Viesturs. Mūžībā devies seno zemgaļu pētnieks: [arheologa, vēsturnieka, vēstures
zinātņu Dr. Māra Atgāža (1935–2018) piemiņai]. Viesturs Sprūde. Latvijas Avīze. ISSN
1691-1229. Nr. 8 (2018, 11. janv.), 5. lpp.: ģīm.
Pieejams tiešsaistē: URL: http://articleid.news.lv/6592658

Bibliogrāfiju sagatavoja
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
informācijas speciāliste

Rūta Kore

362

Māra Atgāža nepublicētie arheoloģisko izrakumu pārskati
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
Arheoloģisko materiālu krātuvē

1961

1. VIAA: 166

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Sēlpils Spietiņu apmetnē
1961. gadā (175 lp. teksts un 126 lp. attēli), līdzautore Jolanta Daiga.

2. VIAA: 95

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Sēlpils Spietiņu I uzkalniņā
1961. gadā (71 lp. teksts un 35 lp. attēli).
1961, 1962

3. VIAA: 98

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Sēlpils Plāteru uzkalniņā un
apmetnē 1961. un 1962. gadā (181 lp. teksts un 108 lp. attēli), līdzautore
Jolanta Daiga.
1962

4. VIAA: 85

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Sēlpils Spietiņu–Plāteru mežā
1962. gadā (11 lp. teksts un 10 lp. attēli), līdzautore Jolanta Daiga.
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(57 lp. teksts un 29 lp. attēli).
1974

15. VIAA: 319
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1980. gadā (58 lp. teksts un 71 lp. attēli).

27. VIAA: 431

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Dobeles Bāļu–Šķērstaiņu
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Ziedoņskolas senvietu kompleksā 1998. gadā (47 lp. teksts un 4a lp.
attēli). Līdzautore Ilga Zagorska.
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Promocijas darbs. Tuvcīņas ieroči senā Latvijā 10.–13. gs. – Rīga, 1998.
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