


94(474.3):(53) 
Pa 111 

Juris Paiders 
ARĀBU LAIKI LATVIJĀ 

Literārā redaktore Zinta Stikute 
Mākslinieks Jānis Karelis 
Kristīnes Sīmanes vāku dizains 
Korektores Gaida Cimniermane, 

Anita Inte, Iveta Pūle 

Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, 
K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, LV-1010, 
Red. nr.469. 
A/s Poligrāfists, 
K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, LV-1010, 

© Juris Paiders, I/U JPA, 2002 
ISBN 9984-22-483-X 

Satura radītājs 
Priekšvārds 5 
Ievads 9 
I Pasaule 8. - 11. gadsimtā 13 
2, Nauda, finanses un tirdzniecība arābu laikmetā 25 

2.1. Arābu dirhemu atradumi Ziemeļaustrumeiropā 25 
2.2. Nauda un finanšu sistēma 8. - 11. gadsimtā 31 
2.3. Cenu sistēma Austrumeiropā un Latvijā 9. - 11. gadsimtā 44 
2.4. Tirdzniecība Ziemeļeiropā un Austrumeiropā 45 
2.5. Latvijas eksportpreces 49 

2.5.1. Dzintars 50 
2.5.2. Dzelzs un tā izstrādājumi 53 
2.5.3. Sāls 59 
2.5.4. Drava 60 
2.5.5. Sadzīves priekšmeti 62 
2.5.6. Pārtika 62 
2.5.7. Zvērādas 62 
2.5.8. Vergi 63 
2.5.9. Pakalpojumu eksports 65 
2.5.10. Tranzīta maksājumi 66 

2.6. Importa un tranzītā vestās preces 66 
2.6.1. Krāsainā metalurģija un tās izejvielas 66 
2.6.2. Sudrabs 68 
2.6.3. Varš 69 
2.6.4. Zelts 70 
2.6.5. Alva 71 
2.6.6. Svins 72 
2.6.7. Cinks 72 
2.6.8. Greznumlietas un audumi 73 
2.6.9. Stikls 74 

2.7. Svarīgākās tirdzniecības pilsētas ceļā uz Austrumiem 74 
2.7.1. Daugmale 75 
2.7.2. Daugmales pilskalna monētas 76 
2.7.3. Gņezdova 76 

2.8. Tirdzniecība Latvijā 10. gadsimta vidū 78 
2.8.1. Latvija 9. - 10. gadsimtā 79 
2.8.2. Pagānu un islamticīgo tirdzniecība 79 
2.8.3.Kā tad noritēja tirdzniecība Volgas Bulgārijā 10. gadsimtā? 82 

2.9. Sirojumi un svētceļojumi 85 



2.9.1. Sirojumi 85 
2.9.2. Svētceļojumi 87 

3. Arābu laika atradumi Latvijā 91 
3.1 Kā tika atrasta arābu nauda Latvijā? 92 
3.2. Arābu nauda Latvijas muzeju ekspozīcijās 140 
3.3. Arābu nauda no Latvijas privātkolekcijām , 142 
3.4. Austrumu preču atradumi no arābu perioda 143 

3.4.1. Volgas bulgāru figūriņa 143 
3.4.2. Kauri gliemežvāku rotas 143 
3.4.3. Hazāru vesercirvis 144 
3.4.4. Austrumniecisku ornamentu jostas 144 
3.4.5. Austrumu audumu paliekas 145 
3.4.6. Arābu monētas kapulaukos un kā rotaslietas 145 

3.5. Svariņu un atsvariņu atradumi 146 
3.5.1. Svariņu atradumi 148 
3.5.2. Uzraksts «(Allāha) svētība» uz Mežāru kapulauka svariņiem ... 150 
3.5.3. Uzraksts «Allāham»(?) uz Mežotnē atrastas svaru bumbas 152 

3.6. Cinka lietošana krāsainajā metalurģijā 158 
3.7. Pārmaiņas rūnu rakstos un līdzības ornamentos 159 
3.8. Līdzības likumos un tradicijās 168 

4. Arābu ceļotāju un ģeogrāfu ziņas par Latviju, Baltiju 
un Volgas-Daugavas ūdensceļu 169 

4.1. Problēmas, pētot avotus par Ziemeļzemju iedzīvotājiem 169 
4.2. Arābu avotu izpēte Latvijā 173 
4.3. Mežotnes pieminēšana Ibn Idrīsī (1100—1165) 

aprakstā "Kitāb Rugār" 176 
4.4. Baltu (prūšu) pieminēšana arābu ceļotāju darbos 180 
4.5. Tirdzniecība Ziemeļeiropā arābu ģeogrāfa ibn Haukala darbos 182 
4.6. Ibn Fadlāna ceļojuma apraksts 184 
4.7. Arābu ģeogrāfs Masūdī (900. — 956. g.) par rusiem 

un Volgas tirdzniecības ceļu 193 
4.8. Ibn Batutas ceļojumi uz Tumsas zemi 197 
4.9. Citu arābu ceļotāju ziņas 199 

5. Dažādās izpratnes par arābu periodu 20. gadsimtā 203 
5.1. Baltvācu vēsturnieku melu atspēkošana 204 
5.2. Krievijas valstiskās pretenzijas un vēstures izpratne 206 
5.3. Izpratne par senlatviešiem pirms 1920. gada 207 
5.4. Pētījumi par sakariem ar islama zemēm Pirmās Republikas 

laikā (1920—1940) 208 
5.5. Pētījumi padomju laikā (1940—1990) 212 
5.6. Pētījumi par arābu laiku mūsdienu izdevumos (pēc 1990. gada) 218 

6. Kādi jautājumi varētu rasties uzmanīgiem lasītājiem 221 
6.1. Kā un kāpēc notika atteikšanās no arābu naudas? 221 
6.2. Kādas tautas tirgotāji ceļoja pa Austrumeiropu? 225 
6.3. Pie kādas tautības piederēja arābu pieminētie rusi? 227 
6.4. Kāpēc latviešu ciltis nepieņēma islamu? 229 

Nobeigums 235 
Izmantotā literatūra 237 

PRIEKŠVĀRDS 

Izlasot grāmatas virsrakstu, lasītāji, kuri ir izlasījuši ma
nu grāmatu «Islams un Rietumi», iespējams, nodomās, ka šī 
grāmata ir par nākotni. Tik tiešām, turpinoties pašreizējām 
demogrāfiskajām tendencēm Latvijā un Eiropā, iespējams, pēc 
simt, bet dažās Eiropas valstīs jau pēc piecdesmit gadiem is-
lamticīgie veidos trešdaļu un pat pusi no iedzīvotāju skaita. 
Tad varbūt sāksies «arābu laiki» gan Latvijas, gan Eiropas vēs
turē. Taču šī grāmata nav par nākotni. Šī grāmata ir par pa
gātni. Arābu laiki Latvijā un visā Ziemeļu un Austrumu Eiro
pā ir bijuši un ilguši vismaz divus gadsimtus. Tas bijis pirms 
vairāk nekā tūkstoš gadiem. Šī ir grāmata par vēsturi. Par Lat
viju pirms krusta kariem. 

2001. gada 8. novembrī grāmatas «Islams un Rietumi» at
vēršanas svētkos uzņēmuma Latvijas gāze prezidents Adrians 
Dāvis, kurš jau bija paguvis izšķirstīt grāmatu, aizrādīja, ka 
tajā trūkst nodaļas par islamu un Latviju. 

Tobrīd solīju šo trūkumu labot. Tomēr uzrakstīt vienkārši 
un ātri trūkstošo nodaļu par Latvijas un islama vēsturiskajām 
attiecībām nemaz nebija tik vienkārši, jo no 8. gadsimta līdz 
1.1. gadsimta vidum islama valstīs kaltie arābu sudraba dirhe-
mi tika lietoti kā Latvijas teritorijas iekšējā nauda. Faktiski 8. 
gadsimts ir laiks, kad sākas pirmie Latvijas un islama sakari, 
kuru rezultāts ir arābu naudas pieņemšana par vietējo naudu, 
ka arī arābu svaru standartu pieņemšana Latvijas norēķinos. 

Šī grāmata ir ekskursija vairāk nekā tūkstoš gadu senā pa
gātnē, - par to, kāpēc Latvijas ciltis kā naudas vienību lietoja 
nrabu sudraba naudu. Tālaika arābu sudraba monētas nebija 
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bezkaislīgas un neitrālas monētas, kuru nozīme bija tikai to 
nominālvērtībā. Tālaika arābu monētas bija arī nelieli plakā-
tiņi, kuriem bija jāpalīdz sludināt pravieša Muhameda mācī
bu. Uz katras monētas bija izkalts kāds korāna citāts, islama 
ticības apliecinājums utt. 

Ikviens mūsdienās var aiziet uz Latvijas Vēstures muzeju 
(Rīgas Pilī) un aplūkot ekspozīciju «Latvijas nauda», kurā ir 
īpašs stends, kas veltīts arābu naudas periodam. Viena lappu
se par šo laiku ir publicēta Latvijas Bankas izdotajā grāmatā 
«Nauda Latvijā». Fakti ir neapgāžami: 2-3 gadsimtus Latvijas 
teritorijā kā naudas vienība tiek lietots arābu sudraba dir-
hems, un šo posmu mūsu vēsturē var droši dēvēt par arābu 
laikiem. 

Pirms lasāt tālāk, lūdzu, paņemiet Austrumeiropas karti 
vai vismaz atšķiriet 3.att. 1. nodaļā! 

Grāmatā bieži tiks lietots apzīmējums «bulgāri», «Bulgāri
ja», ar to nav domāta mūsdienu valsts ar šādu nosaukumu, bet 
gan visur ir domāti Volgas bulgāri un Volgas Bulgārija. Bulgā
ri, kuri bija tjurku tauta, 7.-8. gadsimtā sadalījās divās daļās. 
Viena cilts daļa aizceļoja uz Balkānu pussalu, kur nodibināja 
bulgāru valsti, taču, asimilējoties ar vietējiem slāviem, zaudē
ja savu valodu, līdz bijušie tjurki - bulgāri sāka lietot slāvu 
valodu. Pāri palikusī bulgāru daļa palika dzīvot pie Kamas ie
tekas Volgā. Volgas bulgāri nodibināja savu valsti, kura 10. 
gadsimta sākumā par valsts reliģiju pieņēma islamu. Šī valsts 
tika sagrauta mongoļu-tatāru uzbrukuma laikā, un Volgas 
bulgāru pēcteči pašlaik ir Krievijas tatāri un Krievijas čuvaši. 

Grāmatā bieži lietots valsts nosaukums Hazārija. Šāda 
valsts 8.-10. gadsimtā atradās Volgas lejtecē. Tās galvaspilsēta 
bija netālu no Astrahaņas pilsētas Kaspijas jūras ziemeļu pie
krastē. Hazārija ilgstoši bija varenākā Austrumeiropas valsts, 
kurai pat Kijevas Krievzeme ilgstoši maksāja meslus. Tās valsts 
reliģija bija jūdaisms. Hazārijas karadraudze 8. gadsimtā aptu
rēja arābu virzīšanos uz ziemeļiem Kaukāza priekškalnēs. 

Lietot vārdu «latvieši», attiecībā uz 8.-11. gadsimtu nav īs
ti precīzi, jo latviešu tajā laikā vēl nebija. Grāmatā, lietojot 
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vārdu «latvieši», šajā periodā ir domātas visas ciltis, kuras pē
cāk izveidos latviešu nāciju: ne tikai baltu ciltis - latgaļi, zem
gaļi, sēļi un kurši, bet arī somugru cilts lībieši (l.att). Tas tiek 
darīts ērtības labad, lai vienmēr nebūtu jāuzskaita šīs ciltis. 
Arī ar vārdu «Latvija» 8.-11. gadsimtā ir domāta teritorija 
mūsdienu Latvijas robežās. 

Grāmata nebūtu varējusi iznākt bez daudzu jo daudzu ma
nu kolēģu, studiju biedru palīdzības un atbalsta. 

Autors izsaka visdziļāko pateicību māksliniekam Agrim 
Liepiņām, cilvēkam, kurš, balstoties tikai uz paša spēkiem, 
spēja uzcelt Lielvārdes senlatviešu pili. Bez Agra Liepiņa palī
dzības šī grāmata noteikti nebūtu tāda, kāda tā ir. Autors iz
saka vislielāko pateicību LU Ģeogrāfijas fakultātes pasniedzē
jam, ģeogrāfijas zinātņu maģistram Aivaram Markotam par 
palīdzību karšu sagatavošanā. Liels paldies Ingai Balodei par 
palīdzību tulkošanas darbos no vācu valodas un Dacei Marko-
tai par palīdzību tulkojumos no franču valodas. 

Autors izsaka vislielāko pateicību tiem privātkolekcionā-
riem, kuri piekrita savu glabāto senlietu publicēšanai un no
došanai vispārējai apskatei vismaz šādā formā. 

Juris Paiders 
7.01.2002. 

IEVADS 

Uzdosim viens otram retorisku jautājumu. Kuras valsts 
muzejos būtu jāglabājas visvairāk Indijas senlietu? 

Visai loģiska atbilde būtu - Indijā. Turpināsim jautāt: ku
ras valsts muzeju krātuvēs būtu jāglabājas visvairāk Ņujor
kas senlietu? Visloģiskākā atbilde būtu - ASV. 

Vēl viens jautājums - kuru valstu muzejos būtu jāglabājas 
visvairāk arābu 8.-10. gadsimta monētu? Nezinātājs droši vien 
teiktu - arābu vai islama valstu muzejos. Tas, kurš vēsturi 
pārzina nedaudz labāk, droši vien piebilstu, ka varbūt lielākā 
daļa atradumu varētu nonākt bijušo koloniju metropolēs. Pie
mēram, Britu muzejā Londonā no Anglijas bijušajām koloni
jām savests tik daudz senlietu, ka Britu muzejs var konkurēt 
ar daudzu Āfrikas un Āzijas zemju muzejiem. 

Taču atbilde uz jautājumu -
kuru valstu muzejos būtu jāglabājas visvairāk arābu 8.¬ 

10. gadsimta monētu? - ir visai paradoksāla. Nē, tās nav arā
bu zemes un pat ne kolonizatoru valstis. Visvairāk arābu 8.¬ 
10. gadsimta monētu glabājas Sanktpēterburgas, Maskavas, 
Tallinas un Stokholmas muzeju noliktavās. Zviedrijā kopumā 
arābu sudraba naudas (dirhemu) atradumi ir gandrīz 100 000 
monētu. Skandināvijā, Baltijas valstīs un Krievijā kopumā re
ģistrēts 1000 atradumu (depozītu), kuros ir bijušas vairāk ne
kā 5 arābu monētas (J. Gabriel - 41. lpp). 

Šim sarakstam varbūt tiktu pievienota arī Rīga (Latvijā ofi
ciāli zināmi aptuveni 2400 arābu monētu atradumi), ja vien pā
ri Latvijai 20. gadsimtā nebūtu brāzušies postoši kari, kuru dēļ 
daudzie Latvijas atradumi un muzeju krājumi tikuši nozaudēti. 
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Latvijā arābu naudu sāka atrast 1790. gadā, kad Rīgas tu
vumā uzgāja 36 arābu monētas. 

18. gadsimta beigās arābu sudraba naudas atradēji droši 
vien nosprieda, ka tās būs nobēdzinājis kāds Palestinas krusta 
kara dalībnieks. Taču 19. un 20. gadsimtā Latvijā atradumu 
skaits palielinājās gandrīz līdz 2400 monētām. Uz arābu hali-
fāta monētu pārpilnības fona pārāk maz tika atrasts Romas 
impērijas mantinieces Bizantijas monētu. Tādas Latvijā ir at
rastas niecīgā skaitā - tikai 24. 

Šis fakts pats par sevi ir pirmajā brīdī pārsteidzošs. 
Arābu naudas pārpilnība rada vairākus jautājums. 
Latvijā ir bijuši vācu laiki. Ir bijuši zviedru laiki. Ir bijuši 

krievu laiki. Varbūt Latvijā un Ziemeļaustrumeiropā ir pamats 
runāt arī par arābu laikiem? Galu galā, kas tad lietoja tādos 
apjomos arābu naudu Latvijā, Gotlandē, Ziemeļkrievijā? Kā
diem mērķiem šī nauda ir tikusi lietota? Sudraba monētas ar 
iekaltām korāna vārsmām lietotas ne tikai kā naudas vienība. 

8.-11. gadsimtā Latvijas iedzīvotāji ir lietojuši piekariņus 
arī ar skaidri salasāmu uzrakstu arābu valodā: «Nav citu die
vu, izņemot Allāhu». Latvijas teritorijā ir arī vairāki atradu
mi, kad, apglabājot mirušos, tiem līdzi dots sudraba gabals 
(monētas fragments) ar citātu no korāna. Latvijā ir atrasti tir
gotāja svari ar uzrakstu arābu valodā. 8.-11. gadsimtā Latvi
jas iedzīvotāji rotājās ar kauri gliemežvāku rotām, bet kauri 
gliemežvāki ir iegūstami tikai Indijas okeānā, utt. 

Kā izskaidrot šādus atradumus? Kā katoļticīgam, pareizti
cīgam vai luterāņu pētniekam nenonākt konfliktā ar savu reli
ģisko pārliecību, analizējot 8.-11. gadsimta atradumus Latvi
jā un Ziemeļaustrumeiropā? 

Ne vienmēr pētnieki var būt objektīvi. Pirms krustnešu ie
rašanās Latvijas iedzīvotāji lietoja piekariņus krusta formā. 
Slāvu pētniekiem tā bija kā medusmaize, kas pierādīja, ka Lat
vijas ciltis kristietību pieņēmušas pareizticības formā, bet ne
kaunīgie krustneši ļaunprātīgi iekaroja citas kristīgas varas 
sasniegto. Zinātnisku rakstu krājumos ir lappuses ar tabulām 
par krustveida piekariņu formām. Taču par piekariņiem ar Al-
lāha vārdu tiek minēts tikai reta Latvijas arheologa darbos. 

Latvijā līdz šim nav publicēti visaptveroši darbi, kuros tik
tu interpretēti un skaidroti 8.-11. gadsimta atradumi bez ideo
loģiskām vai reliģiskām nostādnēm. 

Latvijas vēstures posmu - 8.-11. gadsimtu, balstoties tikai 
uz naudas atradumiem vien un pat neko nezinot par citiem 
atradumiem, kuri apskatīti 3. nodaļā, var droši dēvēt par arā
bu laiku Latvijas vēsturē. 

Divus gadsimtus arābu dirhemi kļūst par Latvijas iekšējo 
naudu - vietējo valūtu. Kā tas varēja būt iespējams, ar ko raks
turīgi arābu laiki Latvijas vēsturē - tieši šim jautājumam ir 
veltīta šī grāmata. 

Par gramatu pateicamies Salvatore Mundi !!! 
http://www.antik-war.lv 

sancho-76@navigator.lv 
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1. PASAULE 8.-11. GADSIMTĀ 

Lai saprastu Latvijas situāciju 8.-11. gadsimtā, ir jāat
svaidzina atmiņā, kas tajā laikā notiek Eiropā, Vidusjūras re
ģionā un arī Āzijā. 

7. gadsimta vidū tikko radusies reliģija - islams sagrauj 
valstis un dinastijas, kuras valdījušas savās zemēs gadsimtiem 
ilgi. Izveidojas milzīgs arābu halifāts, kurš sevī iever zemes no 
Ziemeļāfrikas līdz pat Indijai un Ķīnai. 

7. gadsimta beigās Arābu halifāts kļūst par pasaules 
lielāko, spēcīgāko, varenāko valsti. Ja mēs salīdzinātu tā-
laika situāciju ar mūsdienām, tad redzētu, ka 7. gadsimta bei
gās Arābu halifāta loma pasaulē bija līdzīga tai lomai pasaulē, 
kādu ASV ieguva 20. gadsimta pašās beigās. Tā ir militārā jo
mā varenākā valsts. Līdz tam zināmajā pasaulē kā spēcīgākā 
valsts dominēja Bizantija, taču jau 674. gadā arābu karaspēks 
aplenc Bizantijas galvaspilsētu Konstantinopoli (pašreizējā 
Stambula Turcijā), tomēr nevar to ieņemt un atkāpjas. Arābu 
spiediens ir tik liels, ka Bizantiju var glābt tikai brīnums. 
Vēstures līkloči ir neizdibināmi, tāds brīnums parādās! Bizanti
jas impērijai talkā nāk pēkšņs zinātnes un tehnoloģijas atklā
jums. Tieši trīs gadus pirms arābu svarīgākā uzbrukuma, kurā 
izšķiras Bizantijas galvaspilsētas un Rietumromas impērijas 
liktenis, Bizantijas zinātnieki izgudro un iemācās ražot t.s. grie
ķu uguni, naftas produktu(mazuta) maisījumu, kurš aizdedzies 
vairs nav nodzēšams ar ūdeni. Ja šo grieķu uguni izmanto jūras 
kaujās, tad kuģis, kuram ar to trāpa, vairs nav glābjams. Gluži 
kā 1941. gadā PSRS karavīri aptur vācu tanku kolonnu uzbru
kumu, apmētājot tankus ar Molotova kokteili - aizdedzinātām 
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benzīna pudelēm, tieši tāpat Konstantinopoles aizstāvji apmē
tā ar grieķu uguns pildītiem podiem arābu kuģus un laivas, 
padarot par nepieejamu Konstantinopoles ostu. 

Militārā tehnoloģija ir stiprāka par reliģisko fanātismu un 
arābu karavīru pārliecību un ticību pravietim. 

Lai gan Bizantija netiek iznīcināta, tā zaudē visvarenākās 
pasaules lielvalsts pozīcijas. Par neapstrīdamu lielvaru kļūst 
Arābu halifāts. 

717. gadā arābi vēlreiz mēģina aplenkt un ieņemt Bizanti¬ 
jas galvaspilsētu, bet viņiem tas atkal neizdodas. Bizantija 
kontrolē Balkānu pussalu Mazāziju, bet brīžiem - lielu daļu 
Dienvideiropas austrumu vēl veselus piecus gadsimtus, līdz 
tās galvaspilsētu Konstantinopoli 1204. gadā satriec krustne
šu karapūļi. Taču pasaules varenākās lielvalsts slavu 8. gad
simtā Bizantija zaudē uz neatgriešanos. Tagad ikvienam jārē
ķinās ar lielvaru - tikko izveidotas reliģijas islama spārnoto 
Arābu halifātu. 

Kopš Arābu halifāta izveides brīža arābu nauda Eiropā, 
Āzijā un Ziemeļāfrikā sāk pildīt tieši tādas pašas funkcijas un 
iegūst tieši tādu pašu vērtību kā ASV dolārs 20. gadsimta paš
ās beigās visā pasaulē. 

Tā ir pasaules varenākās, militāri visspēcīgākās lielvaras 
naudas vienība. 7. gadsimta beigās arābu nauda sāk kļūt par 
pasaules naudu, izspiežot un atspiežot jebkuras citas naudas 
vienības. 

Pēc arābu iekarojumiem Eiropas politiskais centrs, kurš at
radās Vidusjūras baseinā, pārvietojas uz rietumiem, uz Fran
ku valsti. Šajā laikā Rietumeiropā ir maz naudas un maz pre
ču, tāpēc kā vienīgais kapitāls paliek zeme. Trūkst cēlmetālu. 
780. gadā Franku valsts realizē naudas reformu - atsakās no 
zelta standarta un nosaka sudraba standartu. Zelta monētas 
turpina lietot Bizantija un Arābu halifāts, kur naudas vienība 
ir zelta dinārs (694. gadā). 

Šajā laikā kristīgā Eiropa ir apdraudēta kā vēl nekad ag
rāk. Ziemeļeiropā siro un faktiski kontrolē visus ūdenceļus pa
gānismu piekopjošie vikingi. 

787. gadā vikingi pirmo reizi noposta Anglijas piekrasti. 

14 15 



7. gs. 30. gados vikingi sāk sirot pa visu Rietumeiropas pie
krasti un izlaupa pilsētas gan jūru, gan upju krastos, simtiem 
kilometru talu no juras piekrastes. 

Vikingu laivas ir piemērotas braukšanai pa jūru, kā arī pa 
sekliem piekrastes ūdeņiem un upēm. 

Normaņu (vikingu, varjagu) sirojumi iesniedzas ļoti dziļi 
sauzeme. 

882. gadā varjagi ieņem Kijevu un nodibina tajā savu vi
kingu aristokrātijas pārvaldi. 

885 gadā vikingi uzbrūk Parīzei un to izlaupa. Parīze spies
ta s a t f l B ^ ^ r E H ^ f f l № & e n v i d o 8 dzimst jaunas valstis. 

9. gadsimta pie Volgas ietekas Kaspijas jūrā izveidojas jau
na un spēcīga valsts Hazārija, par kuras oficiālo reliģiju kļūst 
judaisms. 

817. gadā Hazārija nostabilizē savas valsts robežas no Kau
kāza priekškalnēm līdz Ziemeļkrimai rietumos, Kamai zieme
ļos uā-JSftEa¥1^r!au^ī'rļIm^gPPas dienvidus pārstaigā ungāru 

ciltis, kuras no Volgas vidusteces pārceļas uz Centrāleiropu. 
Ungāru staigāšana beidzas tikai 896. gadā, kad tie apmetas 
pie Donavas tur, kur ir pašreizējā Ungārija. 

Līdz pat 9. gadsimta pirmajām desmitgadēm pa Rietumei
ropas jūru un upju piekrasti siro vikingi. Arī kontinentālajā 
Eiropā nav miera, jo ungāri noposta plašus jo plašus apvidus 
Francijā, Vācijā un Itālijā. 

926., 937,, 954. gadā ungāru uzbrukumos centrālā Eiropa 
tiek nopostīta. Ungāri aizsiro līdz Romai un NeapoleJr-Itālijā, 
Ķelnei Vācijā un Parīzei Francijā. Rietumeiropa nevar spēlēt 
nekādu būtisku lomu tālākā pasaules politikā, jo tā nespēj tikt 
galā nedz ar vikingu, nedz ungāru sirotājiem. 

Savukārt Vidusjūras baseinā 8. - 9. gadsimtā brīvi saim
nieko arābi, kuri atkaro Bizantijai Vidusjūras salas. 9. gad
simta vidū arābiem pieder gan Sicīlija, gan Korsika. 

8. gadsimta pašā sākumā Arābu halifāts ir kļuvis par pa
saules lielāko valsti. Apvienojot milzīgas teritorijas, arābi ra
dīja milzīgu brīvu iekšējo tirgu, kurā sākotnēji nebija muitas 
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un nodokļu barjeru. Brīva tirdzniecība varēja notikt tūksto
šiem kilometru plašos apvidos, kuri līdz tam laikam bija teri
toriāli un reliģiski sašķelti - no Pireneju pussalas līdz pat Ķī
nai. Arābu halifātā dabas resursi un derīgie izrakteņi bija iz
vietoti nevienmērīgi. Halifata centrā - Arābijas pussalā bija 
maz dzelzs rūdas. Dzelzi un dzelzs izstrādājumus nācās ievest 
no halifata nomalēm. 

Sudrabu ieguva Centrālāzijā un Irānā. 
Zeltu naudas kalšanai nācās ievest no Nūbijas Āfrikā. 
No Austrumirānas un Ziemeļindijas tika piegādāti dārgak

meņi. 
Ēģipte apgādāja visu halifātu ar kālija un nātrija, alumīni

ja sulfātiem, kurus izmantoja tekstilrūpniecībā krāsošanai un 
noturīgu krāsvielu ražošanai, lai piešķirtu krāsām noturību. 
Persijas jūras līcī tika iegūtas pērles, bet Sarkanajā jūrā - ko
raļļi utt. 

Šis milzīgais iekšējais tirgus transformē tirdzniecību. Pre
ču pārvešana tūkstošiem kilometru tālu - 7. gadsimtā vēl bīs
tams, riskants un neiespējams pasākums, kas robežojas ar 
avantūru - jau 8. gadsimtā arābu halifātā kļūst par normālu 
tirgotāja biznesu. Ļoti ātri^ittīstās iemaņas pārvarēt milzīgus 
attālumus un orientēties telpā. 

Arābu tirgotāju maršruti sasniedz Mozambiku Āfrikā. Tie 
ceļo uz Ķīnu un no tās pārved zīdu, uzzina papīra ražošanas 
noslēpumu utt. Arābu tirgotāji apgūst Austrumeiropas ūdens
ceļus. 

Kāda gan cita nauda, izņemot pasaules varenākās valsts 
monētas, šādos apstākļos un uz šāda vēsturiska fona varētu 
pildīt svarīgākās pasaules naudas funkcijas? 

Tāpēc nevar būt pārsteigums, ka 8. gadsimtā pati nozīmī
gākā pasaules valūta ir arābu dirhemi. 

8. - 9. gadsimta mijā arābu dirhemi kļūst par dominējošo 
starptautiskās tirdzniecības valūtu, galveno norēķina vienību 
darījumos starp dažādu tautu un ticību tirgotājiem. Arābu dir-
hemos notika visi svarīgākie starptautiskie darījumi. Tāpēc 
arābu dirhemi, tieši tāpat kā dolārs 20. gadsimtā aizplūda no 

ASV teritorijas, kļūstot par norēķina vienību Krievijā un Āfri
kā, Latīņamerikā un Šanhajā, 8. gadsimtā sāka aizplūst no 
Arābu halifata robežām un tos kā norēķinu līdzekļus pieņēma 
arī tautas, kuru robežas atradās tūkstošiem kilometru tālu no 
islama valsts teritorijas. 

Ziemeļeiropā un Austrumeiropā (Zviedrijā, Gotlandē un 
Alandu salās, Latvijā un pat pie Muromas Krievijā) kopsum
mā ir atrasts vairāk nekā divsimt tūkstoš arābu dirhemu mo
nētu, kuras attiecas tieši uz laika posmu 8. - 10. gadsimtā. 

Arābu halifāts ir pakļāvis tikai nedaudzas Dienvideiropas 
zemes. Tā varā ir Spānija, Vidusjūras salas, Dienviditālija. 
Taču trešdaļa Eiropas 9. gadsimtā pieņem arābu naudas un 
arābu svara standartu. Līdz pat 10. gadsimta vidum Baltijas 
jūras piekrastē nav iespējams atrast Rietumeiropas kaluma 
monētas. 95-97% visu atradumu ir arābu dirhemi. Nelielā 
skaitā ir atrodamas Bizantijas monētas. Tomēr Bizantija ne
var izkonkurēt arābu halifātu. Latvijā uz 100 atrastām arābu 
monētām atrod labi ja vienu Bizantija kaltu monētu. Arābiem 
neizdevās Bizantiju satriekt ar militāru spēku, taču arābu 
nauda iekaroja Eiropu krietni efektīgāk nekā karaspēks. 

Arābu monētu pārbagātība 8. - 10. gadsimtā Latvijas, Got-
landes, slāvu zemju depozītos izzūd kā nebijusi 11. gadsimta 
otrajā pusē. Kas tad ir noticis? 

11. gadsimta sākums ir radikālu pārmaiņu gadsimts. 
Lai saprastu notiekošo, ir jāsaprot, kā risinās starptautis

kie notikumi 10. gadsimtā. 
9. un 10. gadsimta mijā plaša teritorija no Skandināvijas līdz 

Franku valstij un Bizantijai ir pagāniska. Vienīgi Volgas bulgāri 
ir pieņēmuši islamu, bet Hazārijas valdošā reliģija ir jūdaisms. 

Taču pasaulē norisinās būtiskas pārmaiņas. Kristīgā ticība 
sāk uzvaras gājienu uz ziemeļiem un austrumiem. 

Jau 863. gadā Morāvijas un Bohēmijas rietumslāvi pieņem 
kristīgo ticību. 

966. gadā Mješko Pirmais un Polija oficiāli pieņem katoļti
cību. 
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973. gadā ungāru lielākā daļa pieņem katoļticību. 
979. gadā Kijevā par godu pagānu dieviem tiek upurēti divi 

kristieši. Bet jau 989. gadā kristīgo ticību oficiāli pieņem Kije
vas Krievzeme, bet tikai 996. gadā Kijevā tiek uzcelta Dievmā
tes baznīca. Pārējā Krievzemē kristīgā ticība ienāk lēnām, 
Smoļenska tiek kristīta 1013. gadā. 

Taču plašo slāvu zemju tiesiskā regulēšana, balstoties uz 
kristīgās baznīcas normām, sākas tikai 1037. gadā kņaza Ja-
roslava laikā. Nomalēs kristīgā ticība ieviešas lēnām, krietni 
vēlāk. Piemēram, tikai 1086. gadā parādās ziņas, ka Muromā 
atvērts klosteris. 

993. - 995. gadā Olavs Trigvesons kļūst par pirmo kristīgo 
un Norvēģijas karali. Norvēģijas karalis pavēl kristīties ari sa
viem pavalstniekiem. 

999. gadā Bizantija paplašina savu ietekmi. Tā pievieno sev 
Gruziju, Sīriju un Armēniju. 

1008. gadā Olafs Sketkonung*, Zviedrijas karalis, pievieno 
Zviedriju kristīgo valstu pulkam. 

1018. - 1035. gadā Knuta Lielā laikā par kristīgu valsti 
kļūst Dānija. 

Vikingi pārstāj būt Rietumeiropas lielākais drauds. 
1042. gadā mirst pēdējais skandināvu karalis Hardekunds, 

kurš valdīja Anglijā. Šis gadskaitlis parasti tiek norādīts kā 
vikingu laiku pēdējais gads. Lai gan vikingu apmetnes jopro
jām ir saglabājušās Īrijā, Dublinas apkārtnē, Menas un Šet-
lendas salās, vikingu sirojumi beidzās, lai nekad vairs neat
kārtotos, tikai 12. gadsimta vidū. 

Radikālas pārmaiņas notiek pasaules spēcīgākajā valstī -
Arābu halifātā. Uz 10. gadsimta sliekšņa pasaulē izveidojas 
spēku līdzsvars starp Franku valsti, Bizantiju un Arābu hali-
fātu. Uzvarēt var tikai tas, kurš savā pusē dabū divas no liel
valstīm. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka, piemēram, 904. gadā 
Romas pāvests sūta vēstniekus uz Bagdādi, lai panāktu kopē
ju katoļu valstu un musulmaņu uzbrukumu Bizantijai. 

Taču 10. gadsimtā halifāta vara lēnām sāk pavājināties. 
909. gadā Muhameda meitas Fatimas pēcnācēji - Fātimīdi 

nodibina no halifāta neatkarīgu valsti Tunisijā. 

929. gadā Kordovas (Pireneju pussalas dienvidi) emīrs pa
sludina sevi par suverēnu, no Bagdādes halīfa neatkarīgu vald
nieku. 

935. gadā Ēģipte kļūst neatkarīga no halīfa varas. 
Sākas milzīgās arābu impērijas iziršanas centrbēdzes pro

cess. 
Līdz 976. gadam Fātimīdiem izdodas pakļaut Meku.. 
Halifāta sašķelšanās dažādās valstīs ir milzu trieciens vie

notajai tirdzniecībai. Tagad ir jāšķērso robežas, citu zemju pa
valstniekus var turēt aizdomās par spiegošanu. Halifāta iek
šienē rodas nodokļu barjeras. Varas decentralizācija padara 
pārāk bīstamus daudzu tūkstošu kilometru ceļojumus, kas bi
ja visai izplatīti pirms viena vai diviem gadsimtiem. Kad arā
bu halīfus un emīrus nomaina turkmēņu vietvalži, tirdzniecī
ba pat islama valstu iekšienē ir paralizēta un kopējais tirgus, 
iespēja nopirkt citur savā zemē trūkstošo izzūd vai preces ne
žēlīgi sadārdzinās. 

Radikālas pārmaiņas notiek arī valstīs gar Daugavas - Vol
gas ūdensceļiem. 

921. gadā bulgāru hans pie Volgas pieņem islamu. Daļa pa
valstnieku atsakās atteikties no pagānisma un aiziet mežos; 
L. Gumiļovs uzskata, ka čuvašu tauta radās no tiem bulgā
riem, kuri šajā laikā pameta Volgas Bulgāriju. 

964. - 967. gadā pēc Hazārijas sagrāves Volgas Bulgārija 
kļūst pilnīgi patstāvīga. 

965. gadā hazāru kagans lūdz palīdzību Horezmai cīņā pret 
slāvu un pečeņegu apvienoto uzbrukumu. Horezma piekrīt, ja 
hazāru hans atteiksies no jūdaisma un pieņems islamu. Hazā
ru hans atsakās mainīt ticību, un viņa karaspēks bez kaimiņu 
atbalsta cieš sakāvi. 

965. gadā slāvu karapūļi noposta Volgas bulgāru galvaspil
sētu Bulgāru, kā arī sagrauj un izposta Hazāriju. Bulgārija lē
nām atjaunojas, bet Hazārija, kura aizsargāja un padarīja dro
šu Volgas ūdensceļu, lai arī iekasēja milzu nodevas no ceļinie
kiem, pazūd no zemes virsas. Centralizētu valstu vietā Volgas 
stepju plašumos sāk saimniekot mežonīgas nomadu ciltis. 
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11. gadsimta sākumā Dienvidkrievijas stepes pilnīgi nonāk 
klejotājcilšu rokās, kuras padara tirdzniecības ceļojumus vēl 
bīstamākus, faktiski neiespējamus. 

11. gadsimta sākumā Bizantijai izdodas atkarot lielu daļu 
Mazāzijas un tā atkal nonāk kristiešu kontrolē. 

11. gadsimtā arābu vara un ietekme sāk mazināties visur. 
1030. gadā normaņi iekaro Dienviditāliju un padzen Bizan-

tiju no Vidusjūras rietumiem. 
Vienpadsmitā gadsimta sākuma notikumi sagrauj Vidusā

zijas labklājību. Samarkanda un Buhāra ir Lielā Zīda ceļa pil
sētas, no kurām sākas karavānu ceļi uz Volgas Bulgāriju un no 
turienes caur Latviju uz Skandināviju. 

999. gads ir katastrofāls Vidusāzijai. Tjurku ciltis ieņem Sa-
manīdu emirātu. Buhāra ir spiesta kapitulēja Līdz 1005. gadam 
tiek nogalināts pēdējais Samanīdu valdnieks - Muntasirs. 

Faktiski šajā laikā arī sākas sudraba krīze. Vidusāzija ir 
tjurku cilšu varā. Senie tirdzniecības ceļi kļūst nedroši. Irākas 
sudrabs Vidusāzijā ienāk nepietiekamā daudzumā. Jaunie, ma
zāk izglītotie valdītāji naudas apritei pieiet bez tradīcijām un 
aizspriedumiem. Sāk kalt zemākas raudzes sudraba monētas 
un tām samazina svaru. 

1041. gadā sākas lūzums Vidusāzijas vēsturē. Ziedošā, ba
gātā Vidusāzija tiek nopostīta. Guzi ieņem Horezmu, bet sel-
džuku turki - Balhu. 

1044. gadā seldžuku turki atņem guziem Horezmu. 
1052. gadā Bagdādes emīrs ar grūtībām noturas pret sel

džuku turku uzbrukumu, 1055. gadā ar halīfa atļauju turki 
ieiet Bagdādē. 

1060. gadā seldžuki ieņem visu Dienvidirāku. 

1055. gadā seldžuku turki iekaro arābu teritorijas Tuvajos 
Austrumos, viņi iekaro Bagdādi un gāž halīfu no troņa. 

1061. - 1090. gadā normaņi iekaro Sicīliju. 
1064. gadā Spānijas ziemeļdaļa pilnīgi tiek atbrīvota no 

arābiem. 
1079. gadā seldžuku turki ieņem Jeruzalemi un pastrādā 

zvērības pret kristiešu svētceļniekiem. 

1092. gadā Seldžuku impērija sadalās sīkās valstiņās, bet 
jau 1095. gadā Romas pāvests aicina visu kristīgo valstu karo
tājus doties krusta karā pret islama pasauli. 

Faktiski vēl pirms pusotra gadsimta pasaules ietekmīgākā 
un varenākā valsts ap 11. gadsimta vidu ir sašķēlusies sīkās 
savstarpēji karojošās valstīs. Tradicionālie tirdzniecības ceļi, 
kas savieno Skandināviju un Vidusāziju, Baltiju un Tuvos Aus
trumus, pāriet klejotāju cilšu kontrolē. Volgas bulgāru valstij 
ir vairāk jādomā, kā atvairīt slāvu kristiešu uzbrukumus, bet 
Hazāru kaganāts, kurš apsargāja Volgu, tālaika galveno Eiro
pas tirdzniecības ūdensceļu, ir iznīcināts. Tirgotājam Volgas 
ūdensceļš pārvēršas par bezcerīgu avantūru, drīzāk karagā
jienu, jo jāšķērso teritorijas, kurās siro klejotāju ciltis, aplau
pīdamas ceļiniekus. Tirdzniecība ar Austrumiem pa veciem ce
ļiem kļūst neizdevīga un pārlieku bīstama. Arī Samarkanda 
un Horezma zudē savu spožumu. Tās viena pēc otras saceļas 
pret turkmēņu varu, turku vietvalži nežēlīgi apspiež katru 
dumpi, pilsētas tiek nopostītas, bet dumpinieki aizdzīti kā gūs
tekņi. Kad nav droši pašu pilsētās, tad prāts vairs nenesas at
jaunot ceļojumus uz Baltiju un Bulgāriju. 

Turklāt reizē ar Samanīdu dinastijas sagrāvi izsīkst sud
raba raktuves Centrālāzijā. 1000. gadā sudrabs dirhemos vei
doja 90 % svara, taču jau 1050. gadā dirhemos sudrabs sasnie
dza tikai 5 % no svara. (J. Gabriel — 41. lpp) Iepriekš arābu 
uzraksti uz monētas apliecināja sudraba kvalitāti, taču pēc 
11. gadsimta sākuma Vidusāzijas naudai vairs nav seguma: 
tās ir vara monētas, kurām vērtība ir tikai tajā zemē, kurā 
tās ir apgrozījumā. 

Notiek plaša ekonomiskā krīze. Kā raksta A. Švābe, 11. gad
simta sākumā Priekšāzijā iestājas sudraba krīze, un pēc 1012. 
g. beidzas arābu dirhemu ieplūdums Krievijā un Baltijā; sud
rabs kļūst dārgāks, spriežot pēc Russkaja Pravda trešās re
dakcijas, - pat divreiz.(A. Švābe, 1940.g. - 265. lpp.) Notiek vēl 
nepiedzīvota cenu revolūcija. Savukārt Vidusāzijas tirgotājiem 
nav sudraba, ko piedāvāt par Baltijas un Austrumeiropas pre

cēm. 
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Turklāt līdz šim pret svešām ticībām tik tolerantās pagānu 
zemes lēnām cita pēc citas pieņem kristīgo ticību. Arābu un 
islama ticīgajam ceļotājam ir jāpārvietojas caur daudzām kris
tiešu kontrolētām valstiņām. Turklāt kristiešu un islama kari 
visu 11. gadsimtu noris Pireneju pussalā un Vidusjūrā. Jau 
11. gadsimta beigās, sākoties krusta kariem, islamticīgajiem 
tirgotājiem vairs nav ko meklēt laimi un bagātību kristiešu 
zemēs. 

Arābu dirhems no drošas un stabilas 10. gadsimta beigu 
pasaules valūtas 11. gadsimta beigās zaudējis jebkādu nozīmi, 
un tā vērtība paliek tikai sudraba svars, kurš ir to sastāvā. 
Turklāt beidzas arī dirhemu pieplūdums no Vidusāzijas un 
Bagdādes, jo tirdzniecības ceļi ir pārrauti. Beidzas arī viltotu 
dirhemu ražošana, jo drupās un krāsmatās guļ dirhemu atda-
rinātāju darbnīcas Hazārijā. 

Dirhemus no naudas apgrozījuma sāk izspiest Rietumeiro
pas monētas. Taču tajās sudraba ir vairākas reizes mazāk ne
kā arābu dirhemos, turklāt sudrabs ir kļuvis dārgāks. Lai vie
nādotu valūtu apmaiņu un norēķinus, 11. gadsimtā dirhemus 
sāk skaldīt pusītēs un ceturtdaļās. Dirhemi vēl noder kā pie
kariņi un rotājuma elements, kas liecina par bagātību, tie kal
po arī kā sudraba izejviela. Taču daži baltu tirgotāji, naudas 
mijēji un amatnieki dirhemus noglabā līdz labākiem laikiem, 
tos atstāj bērniem un mazbērniem: varbūt arābi atkal atgūs 
varenību un dirhems atkal iegūs pasaules valūtas slavu. 

11. gadsimta vidū naudas depozītos sāk dominēt tikai Rie
tumeiropas monētas. Latvija ir sarāvusi saites ar Austrumiem 
un sākusi ekonomisko integrāciju Eiropā. 

2. NAUDA, FINANSES UN 
TIRDZNIECĪBA ARĀBU LAIKMETĀ 

2.1. Arābu dirhemu atradumi 
Ziemeļaustrumeiropā 

6. un 7. gadsimts Ziemeļeiropā tiek uzskatīts par bezmonē-
tu periodu, kad, visticamāk, noris maiņas tirdzniecība. 

No 8. gadsimta Ziemeļaustrumeiropā sāk iekļauties tirdznie
cības sistēmā ar citām Eiropas valstīm un lēnām sāk pieņemt kā 
naudu arābu dirhemus. Domājams, ka 8. gadsimtā tie tiek lietoti 
galvenokārt starptautiskiem norēķiniem, bet jau no 9. gadsimta 
sākuma arī naudas iekšējais apgrozījums gandrīz trešdaļā Eiro
pas balstās vienīgi uz arābu halifatā kaltiem dirhemiem. 

E. Rosdāla (E. Rosdal - 100. lpp.) norāda, ka Skandināvijā 
kopumā atrastas 85 000 arābu monētas. Turklāt E. Rosdāla 
uzskata, ka visa lielā dirhemu masa ir ietirgota Austrumeiro
pā vai arī daļēji saņemta no Austrumeiropas meslu veidā. Vi
ņasprāt, milzīgajiem depozītu atradumiem Gotlandē joprojām 
nav ticama izskaidrojuma. Iespējams, ka Gotlandē bija tradī
cija naudu glabāt ieraktu savā zemē un, īpašniekam ejot bojā 
tirdzniecības braucienā vai sirojumā, naudas atrašanās vietu 
neviens nezināja. Pēc E. Rosdālas (E. Rosdal - 244. lpp.), pa 
valstīm arābu monētu atradumi sadalās šādi: 

Dānijā 4000, 
Norvēģijā 400, 
Zviedrijā 80 000. 
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Salīdzinājumam: Igaunijā ir atrastas 6000, Latvijā — 2400, 
bet Lietuvā, kā norāda V. Urtāns, atrasto dirhemu skaits ir 
neliels, tie atrasti 13 vietās, bet Baltkrievijā arābu monētas 
iegūtas 73 vietās (V. Urtāns - 102. lpp.). Savukārt Ziemeļkrie-
vijas somu zemes monētas atrastas tik niecīgā skaitā, ka tiek 
noliegta aktīva Somijas tirdzniecība ar Bizantiju un arābu ha-
lifātiem. (Fr. Balodis - 11. lpp.,12. lpp.) 

Baltijas jūras dienvidu piekrastē arābu nauda ir plaši at
rasta Vācijā, taču nevis vācu, bet tolaik rietumslāvu apdzīvo
tās teritorijās. Līdz 12. gadsimtam lielu daļu pašreizējās Vāci
jas teritorijas apdzīvoja slāvu ciltis. Baltijas jūras piekrastē, 
Elbas un Oderas krastos dzīvoja vendi. Viņi savus mirušos ap
bedīja kurgānos tāpat kā slāvi. Vendu apglabājuma vietas tiek 
datētas pēc tajos atrastajām monētām, un tajās vietās galve
nokārt tiek atrasti Vidusāzijā kalti Samanīdu 9. - 10. gs. dir-
hemi. Vendu kapu vietās daudz tiek atrastas sudraba rotaslie
tas. (A. Arcihovskij - 171. lpp.) 

Senajā Krievzemē arābu monētas ir plaši atrastas pie gal
venajiem tālaika ūdensceļiem, kā arī svarīgākajās tirdzniecī
bas pilsētās. Jau A. Švābe norādīja, ka «šī nauda atrasta arī 
Krievijā, pie tam ļoti lielā vairumā. Galvenie krājumi uzieti ap 
seniem ūdensceļiem - Volgu, Ladogas ezeru, Somijas jūras lī
ci, Dņepru un Daugavas augšgalu. Tā Mogiļevas gub. 1822. g. 
uzgāja 2 1/2 pudus no 639. - 815. g. un pie Ladogas ezera pat 
7 pudus. Ka Latvijā Kufas nauda ievesta pa Daugavas ceļu, 
pierāda atradumi Vitebskā no vienas puses un Sāmsalā no 
otras puses. Zināms, šis ceļš nebija vienīgais. Daži pieļauj, ka 
arābu karavanes nākušas pat līdz Baltijas robežām un vedu
šas Eiropas ziemeļiem pērles, dārgakmeņus, zīdu, tepiķus, vī
nus un dienvidu augļus. Baltija bijusi tikai tranzīta zeme. To 
liecinot lielie krājumi pie Ladogas ezera.» (A. Švābe, 1922 .g. 
56. - 57. lpp.) 

Arābu monētu periods bija faktiski visās lielākajās Kriev
zemes pilsētās. Pie Polockas atrasts «Kozjanku depozīts, kura 
sastāvā ir 7588 kufisko dirhemu. Tas noguldīts ap 940. gadu.» 
(A. Radiņš - 109. lpp.) 
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Smoļenskā galvenajā kriviču centrā kurgānos tiek atrastas arā
bu monētas līdz 10. gs., bet Rietumeiropas 10. gs. vēlākajos atradu
mos monētu vairs nav. Monētas kā nauda Smoļenskas apkārtnē 
atkal parādās 14. - 15. gs. (A. Arcihovskij - 186. lpp.) Novgorodas 
kurgānos tiek atrasta nauda -10. gs. arābu monētas, Rietumeiro
pas 11. gs. monētas, kā ari atrastas krievu monētas, kuras kaltas 
Novgorodā Jaroslava Gudrā laikā 11. gs. sākumā. Vēlākajā laikā 
monētas pazūd, un 12. - 13. gs. tās nomaina sudraba stienīši. Mo
nētu atradumi sākas no 15. gs. (A. Arcihovskij — 204. lpp.) 

Tā var turpināt un turpināt. 
Kopumā Senās Krievzemes teritorijā ir atrasti 250 depozī

ti, kuros ir bijuši vismaz 100 000 dirhemu. 
No 9. gadsimta sākuma Baltijas jūras reģiona valstīs līdz 

pat 950. gadam arābu sudraba dirhemi veido gandrīz 100 % no 
visām apgrozībā esošajām monētām (4.att). Turklāt šīs naudas 
lietošana aptver plašu Eiropas teritoriju, kurā ietilpst mūsdie
nu Norvēģijas dienvidi, Dānija, Zviedrija, Vācijas un Polijas zie
meļdaļa, (Baltijas valstis, Baltkrievija, Ukrainas ziemeļdaļa, 
Krievijas teritorija no Kaukāza līdz pat Urālu kalniem un Lado
gas ezeram ziemeļos, kā ari Somija un Ālandu salas. 

V. Potins min, ka arābu monētu depozīti ārpus PSRS teri
torijas sadalās šādi: 

Somijā 33 Dānijā (kopā ar Skoni) 87 
Ālandu salās 19 Bornholmas salā 11 
Gotlandē 358 Vācijā (ziemeļu 
Zviedrijā un dienvidu Polābijā) 41 
(bez Gotlandes) 120 Prūsijā 20 
Norvēģijā 56 Polijā 255 
Lielbritānijā 12 Čehijā un Morāvijā 5 
Islandē 4 Ungārijā 13 

Turklāt Lielbritānijas 12 atradumos uzieti 110 dirhemi, bet 
ho 13 Ungārijas atradumiem 10 ir apbedījumu vietas, kurās ir 
tikai dažas arābu monētas. V. Potins dirhemu izplatīšanas ro-

ežu velk, iekļaujot tajā Skandināviju, tad robeža tiek vilkta 
pa Labes upi, izslēdzot mūsdienu Čehijas un Slovākijas terito
rijas. (V.M. Potin - 38. lpp.) 
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J. Hermanis, uz kartes izvietojot arābu naudas atradumus 
par laikposmu līdz 9. gs. vidum, ieguva ļoti līdzīgu ainu (J. Her¬ 
man — 84., 85. lpp.) - 6.att. 

Latvijas teritorija ir pilnīgi iekļauta šajā naudas izplatības 
areālā. 

Turklāt, ja neskaita nedaudzu Bizantijas monētu atradu
mus, cita nauda visā šajā plašajā reģionā par laikposmu līdz 
pat 10. gadsimta sākumam nav atrasta. Tāpēc nav jābrīnās, 
ka Latvijas vēsture M. Goppera izdevumā (Stokholma, 1948. 
g., 97.1pp.) piešķīra «9. un 10. g. simtiem arābu tirdzniecības 
laikmeta nosaukumu». Atrasto monētu skaitliskie apjomi tie
šām ir iespaidīgi. 

2.2. Nauda un finanšu sistēma 
8.-11. gadsimtā 

7. gadsimta beigās (694. gadā) arābi sāk kalt monētas, ku
rās ir uzraksti tikai arābu valodā. Pirms tam tiek kaltas monē
tas, kurās uzraksti ir gan arābu, gan to tautu valodā, kurās šīs 
monētas ir bijušas apgrozībā. Uz vienas monētas ir uzraksts 
arābu un grieķu valodā vai arābu un persiešu valodā. Islama 
valstu monētās tikpat kā nekad nav sastopami attēli, toties 
arābu uzraksti tiek veikti ļoti precīzi un kaligrāfiski. Omeijā-
du un Abāsīdu dinastiju laika arābu monētas ir visai vienvei
dīgas. Monētas averss gan lielai daļai monētu ir pilnīgi vie
nāds - tā ir ticības apliecinājuma frāze: «Nav citu dievu, izņe
mot Allāhu», kura papildināta ar vēl kadu frāzi. Šis raksts ir 
izpildīts 3 - 4 paralēlās rindās. Apkārt šim uzrakstam ir cits 
teksts, kurā tiek norādīta kalšanas vieta un kalšanas datums. 
Monētas reversa daļā parasti ir citāti no Korāna. Kā norāda 
profesors A. Arcihovskis (A. Arcihovskij - 152. lpp.), Omeijādu 
un agrīnajos Abāsīdu halīfu laikos halīfa vārds uz monētas ne
tika norādīts. Abāsīdi ar laiku sāka uz monētām norādīt vald
nieka vārdu. Halifātam decentralizējoties, savas monētas sā
ka kalt arī emīri (novadu pārvaldnieki). Emīru kaltajās monē
tās ir divi vārdi: Abāsīdu emīra vārds, kā arī paša emīra vārds. 
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Gads un datums tiek norādīts pēc islama laika skaitīšanas, 
skaitot no hidžras, tas ir, no tā mēneša, kad Muhameds bēga 
no Mekas uz Medīnu. Tas ir noticis 622. gadā mūsu ērā. Taču, 
lai iegūtu gada skaitli pēc hidžras gada, nevar lietot vienkāršu 
summēšanu. Musulmaņu gadā ir 354 dienas. 33 islama gadi ir 
apmēram vienādi ar 32 mūsu gadiem. Tāpēc, ja netiek veikti 
speciāli aprēķini, datējot monētas, visai bieži tiek norādīti divi 
gada skaitļi, jo musulmaņu gads var iekrist divu gadu periodā. 
Tikai pāris reižu 30 gadu laikā musulmaņu gads sakrīt ar mū
su pieņemto gadu. 

Lai gan arābi lietoja kā zelta, tā sudraba monētas, tieši sud
raba monētas kļuva par vietējo naudu Ziemeļaustrumeiropā. 
Cēloņi, kāpēc šajā teritorijā sudraba nauda ieguva šādas pozī
cijas, ir visai neskaidri. Skandināvijā atrasto zeltlietu ir ļoti 
maz. Lai gan vajadzētu būt pilnīgi pretēji, ņemot vērā to, ka 
vikingi uz šo reģionu ir nogādājuši Rietumeiropā salaupītās 
vērtslietas, turklāt pat ļoti lielos daudzumos. Taču zelts vikin
gu mītnes zemēs nav uzkrāts. Skandināvijā no šā laikposma 
ir atrasts ļoti maz zelta rotaslietu un zelta monētu. (E. Ros-
dal - 99.1pp.) 

Iespējams, ka nevienlīdzīgai attieksmei pret diviem cēlme
tāliem bija reliģiska izcelsme. Arābu sudraba monētu vislielā
kā priekšrocība bija to augstā kvalitāte. Dirhemi tika kalti no 
ļoti tīra sudraba (90%). Naudas vietā lietojot sudraba stienī
šus vai no sudraba rotaslietām atskaldītus gabalus, preces pār
devējam nav zināms, cik labas kvalitātes ir pēc svara piedāvā
tais sudrabs. Taču arābu monēta ar halīfa vārdu, kura piede
vām kalta halifatā, pati par sevi bija pierādījums, ka tajā ir 
visaugstākās proves sudrabs. 

Pastāvot šādiem priekšnosacījumiem un jau aprakstītajiem 
starptautiskajiem apstākļiem, pāriet uz monētu naudu bija 
drošāk nekā lietot sudrabu uz svara. Tā ari notika, trešdaļa 
Eiropas pieņēma par savu naudu arābu monētas. 

Iepriekšējā nodaļā, ņemot vērā zināmus atradumus, šokē 
arābu monētu daudzums. 

Atradumu, kuri nonākuši līdz mūsdienām, ir ārkārtīgi daudz. 
Taču tas, kas nonāk muzejos vai privātkolekcijās, ir tikai sīka 

daļa, aisberga redzamā virsotne no visas tās naudas masas, kura 
bija apgrozībā. Jo pilnīgi neiespējami, ka visus dirhemus, kuri 
bija apgrozībā Ziemeļeiropā, nobēdzināja depozītos un atrada ti
kai mūsdienās, lai nodotu muzejos. Monētas vienmēr ir kalpoju
šas par izejvielu juvelierizstrādājumiem. Tā ir bijis visos laikos 
un visās iekārtās. Tāpēc monētu tūkstoši viduslaiku un padomju 
gados nonāca kausējamā tīģelī un ieguva citu mūžu pavisam ci
tos izstrādājumos. Turklāt viduslaikos nekādu muzeju nebija, un, 
ja ko atrada, tad to izmantoja atradējs, visdrīzāk, izmantodams 
atrastā metāla vērtību. 

Turklāt, kad 10. - 13. gadsimtā Ziemeļeiropā kļuva pilnīgi 
kristīga, īpaši pirmajos gados pēc Palestinas krusta karu ne
veiksmēm, monētas ar arābu burtiem varētu tikt uzlūkotas kā 
kaut kas ar sātana zīmi, tāpēc tās tika pārkausētas vai atras
tas vienkārši iemestas ugunī. Tāpēc arī muzejos uzkrājās tikai 
neliela daļa no tā daudzuma, kurš reāli bija sastopams katrā 
zeme. 

Ziemeļeiropas (arī Latvijas) sudraba krājumi 11. gadsimta 
beigās bija ļoti lieli, tāpēc 13. un vēlākajos gadsimtos sudraba 
krājumi ari svešzemju monētu izskatā ir pārkaiti vietējā - Livo
nijas naudā, izmantoti amatniecības izstrādājumiem utt. Līdz 
mūsdienām ir nonākuši tikai tie atradumi, par kuriem nebija 
zināms 13. - 18. gadsimtā dzīvojošajiem. Nauda, kura glabājās 
zināmās vietās, pārtapa jaunā naudā, tika pārkalta utt. Tādējā
di ir jāsecina, ka līdz mūsdienām muzejos un privātajās kolekci
jās nonākusi tikai neliela daļa no tā laika apjoma. 

Taču pat šo atradumu skaits ir pārsteidzoši liels. Ja līdz 
mūsdienām (no 18. gadsimta beigām) ir nonākusi tikai katra 
tūkstošā monēta no tām, kuras apgrozījās Baltijā, tad arābu 
monētu apgrozījums Latvijā jāvērtē uz vairākiem miljoniem 
arābu monētu un desmitiem miljonu Zviedrijas austrumu pie
krastē un Baltijas jūras salās. 

A. Kirpičņikovs, I. Dubovs, G. Ļebeģevs kopējo sudraba un 
monētu apgrozījumu Ziemeļaustrumeiropā vērtē kā krietni lielā-

ļ ku. Pēc viņu lietotās metodikas Ziemeļu un Austrumu Eiropā 9. -
11. gadsimtā apgrozībā bija 12 - 15 miljoni sudraba marku jeb 
4 8 - 6 0 miljoni Novgorodas grivnu (1 sudraba marka aptuveni 
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sver 0.8 kg, bet Novgorodas grivna - 197 g). Vismaz 10 miljoni 
sudraba marku apgrozījās kā arābu monētas. 60 - 70 % no visām 
arābu monētām bija apgrozībā senajā Krievzemē. Senajā Kriev
zemē ir atrasti 250 depozīti, kuros ir bijuši vismaz 100 tūkstoši 
dirhemu. Pēc V M. Potina aprēķiniem, 9. gadsimta pirmajā treš
daļā sudraba eksports no Krievijas nepārsniedza 1.5 % no visa 
importētā sudraba. 9. gadsimta otrajā pusē šis rādītājs bija 25 %, 
10. gadsimtā - 45 - 50 %. Pārejot no Austrumu monētu eksporta 
uz Rietumu monētu importu, krievi saņēma no Skandināvijas &5 
miljonus sudraba marku, 15 - 25 % kopējā naudas daudzuma, ko 
saņēma Baltijas jūras reģions. Ziemeļeiropas ekonomikā 3 - 5 
miljoni marku sudraba, kuri ienāca no senās Krievzemes, veidoja 
pusi no Skandināvijas naudas līdzekļiem. (A- Kirpičnikov u.c. -
218. lpp.) 

Tā kā Latvijā ir atrasts aptuveni viens procents no atrasto 
arābu monētu kopskaita, tad var pieņemt, ka arābu naudas 
apgrozījuma teritorijā (7. att.) Latvijas tālaika ekonomiskais 
īpatsvars bija šajās robežās. Latvijas teritorijas kopējos sudra
ba krājumus var vērtēt 300 000 mārciņu apjomā. Tas būtu pie
tiekams 42 miljoniem arābu dirhemu monētu. Taču, ņemot vē
rā, ka tikai 60 - 70 % tālaika sudraba apgrozījuma veidoja arā
bu dirhemi, Latvijas ekonomikā 9. - 11. gadsimtā apgrozījās 
25 miljoni sudraba dirhemu monētu, kā arī tikpat daudz Rie
tumeiropas monētu, sākot ar 10. gadsimta otro pusi. Lai sa
prastu šo aprēķinu, ir jāņem vērā, ka Rietumeiropas monēta ir 
2 reizes vieglāka par sudraba dirhemu. 

Šāds rādītājs liecina par ļoti augstu ekonomisko un eks
porta potenciālu. Līdzīgu sudraba daudzumu dāņi ieguva, iz
laupot Angliju 10. gadsimtā. Anglija oficiāli pēc līguma (ne
skaitot individuālu aplaupīšanu) kā meslus Dānijai no 991. 
līdz 1014. gadam samaksāja 150 000 mārciņu sudraba. Kā no
rāda E. Rosdāla (E. Rosdal - 99. lpp.), šis daudzums būtu 
pietiekams 36 miljonu monētu izkalšanai. Vikingu veiktā An
glijas izlaupīšana ir radījusi līdzīgu atradumu dīvainību: ti
kai Zviedrijā vien ir atrasts 30 000 monētu, kuras kaltas Ang
lijā. Zviedrijā to ir atrasts pat vairāk nekā visā Anglijā kopā. 
(E. Rosdal - 44. lpp.) 

Taču Latvijas ciltis nav kļuvušas slavenas kā lielu valstu 
paverdzinātajās. Gluži otrādi, ja neskaita nedaudzus kuršu si
rojumus, zemgaļi vai latgaļi nav atstājuši vēsturisku slavu kā 
sirotāji varmākas vai nežēlīgi laupītāji. Tātad šī nauda nonāca 
Latvijas iekšējā tirgū, kura piedāvāja savas preces un pārdeva 
pakalpojumus. 

Tāpēc nav jābrīnās, ka, vācu krustnešiem ienākot Baltijā, 
tiek atrasti milzīgi sudraba krājumi. Objektivitātes labad uz 
bridi atturēsimies no rēķiniem un vērtējumiem un dosim vār
du A. Švābem: 

«Daudz pilnīgākas ziņas par Baltijas tautu sudraba bagātī
bām iegūstam no pāvesta legata Ainas Balduīna pazīstamā sū
dzības raksta 1234. g., kur apgalvots, ka zobenbrāļi Jervas un 
Virijas jaunkristītiem pēc kāda kara gājiena uzlikuši 2000 sud
raba markas lielu naudas sodu no 400 arkliem, bet Sāmsalas 
igauņiem 1000 ozeriņus (oserinis), pie kam pēdējā naudas (pe¬ 
cunia) suma tiekot vērtēta uz 500 markām sudraba. Šī liecība 
ir ārkārtīgi svarīga, jo ļauj mums spriest par Baltijas tautu 
lielajām sudraba bagātībām 13. g. s. Ja nu 400 igauņu arkli 
bija aplikti ar (2 X 2000) 4000 ozeriņiem, tad katrs arkls spēja 
maksāt 10 ozeriņus, t. i., vienu kilogramu (100 g X 10) sudra
ba. Tā kā 13. g. s. Baltijā visumā arkls un lauku saimniecība ir 
identiski jēdzieni, tad redzam, cik liela bija toreizējo igauņu 
zemnieku turība; katrā sētā bij vismaz 1 kilo sudraba. Patiesī
bā sudraba daudzumam bija jābūt vēl lielākam, jo grūti ticēt, 
ka ar šo zobenbrāļu kontribūciju igauņiem tika atņemti visi 
sudraba krājumi.» (A. Švābe, 1940.g. - 239. - 240. lpp.). Vēl 
viens spilgts citāts: 

«Protams, nesalīdzināmi prāvākas bij tās sudraba bagātī
bas, ko vācu okupācijas karaspēks gan kara laupijuma, gan 
kontribūciju veidā atņēma Baltijas tautām 13. gs. un izveda uz 
Vāciju. Tikai gadijuma pēc no jau minētā Ainas Balduīna sū
dzības un pāvesta citacijas raksta iegūstam mazu priekšstatu 
par mūsu senčiem atņemtā sudraba daudzumu kara operāciju 
pirmos 30 gados. Šai rakstā pāvests Gregorijs IX prasa, lai 
Zobenbrāļu ordenis restituē Romas kūrijai jaunkristītiem neli
kumīgi atņemtās sumas, pavisam 45.000 markas sudraba (§ 45). 
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8. att. īslamticības un arābu naudas izplatība ap 950. gadu. 
Ar melno krāsu iezīmētas arābu un islamticibu pieņēmušo valdnieku pārvaldītās 
teritorijas. 
Ar režģveida svītrojumu iezīmētajā teritorijā kā galvenā vietējā naudas vienība 
tika pieņemts arābu sudraba dirhems. 
Ar vertikālo svītrojumu iezīmētas teritorijas, kurās dirhemi ir atrasti, bet kurās, 
domājams, tie tika lietoti starptautiskiem norēķiniem. 



Pārrēķinot ozeriņos, dabūjam 90.000 jeb 9000 kilo sudraba. Ja 
nu viens pats ordenis 30 gados rekvizēja Baltijā, galvenokārt 
Igaunijā, 9 tonnas sudraba, cik daudz lielāks gan nebij visu 
vācu zemes un kara kungu ieguvums simts gadu laikā, ka^ 
mēr tika pabeigta Livonijas iekarošana.» (A. Švābe, 1940.g. -
241. lpp.) 

Visai plaši ir debatēts, ka, lai ari monētas Latvijā ir atras
tas, galvenā nauda bija sudrabs uz svara un monētas tika svēr
tas. Svariņu un atsvariņu atradumus mēs aplūkosim 3.5. no
daļā. Taču jāpiebilst, ka svariņi sāk savu masveida izplatību 
nevis laikā, kad apgrozībā ir arābu monētas, bet gan laikā, kad 
arābu monētu apgrozība sāk samazināties un sākas monētu 
ieplūšana no Rietumeiropas. 

8.-10. gadsimtā Latvijā jau bija izveidojušās preču-nau-
das attiecības un kā naudas vienība bija arābu dirhems, kurš 
kalpoja kā galvenais maksāšanas līdzeklis gan norēķinos ar 
citzemju tirgotājiem, gan arī iekšzemē. 

Arābu dirhems bija Latvijas teritorijas naudas vienība vai
rākus gadsimtus. 

Taču šādu slēdzienu nevar atrast lielākajā daļā vēstures 
grāmatu. Tajās var atrast apgalvojumus, ka preču-naudas 
attiecības bija tik neattīstītas, ka vērtības mērs bija sud
rabs, kuru tirgoja uz svara, ka monētas nevis skaitīja, bet 
svēra, ka šīs monētas ir uzglabātas nevis kā nauda, bet kā 
sudrabs. 

Šādam raksturojumam ir divi cēloņi. Vispirms politiskais -
atzīt, ka Latvijas, Baltijas jūras krasta apgabalam bija sava 
nauda, lai arī kalta Bagdādē, Samarkandā, Kufā, nozīmē at
zīt, ka Latvijas teritorijā civilizācijas un kultūras attīstība 9. -
10. gadsimtā bija ne mazāka vai līdzīga kā tālaika Vācijā un 
lielākajā daļā Rietumeiropas valstu. Tas nozīmē, ka kristietī
ba nevis nāca kā progress, bet, līdzīgi kā Amerikā, - ar krustu 
un Bībeli, un zobenu tika sagrauta un iznīcināta savdabīgāka, 
ļoti augsta, taču skaitliski neliela un tikai militārā tehnoloģijā 
nedaudz atpalikusi kultūra. 

Taču ir ari otrs cēlonis: ir pietiekami daudz rakstisku liecī
bu, ka Zviedrijā vikingi naudu neskaitīja, bet svēra, piemēram, 

Islandes sāgās, kaut vai sāgā «Par cilvēkiem no Laksdāla». Šīs 
sāgas krievisko tulkojumu izmanto Joahims Hermans.(J. Her¬ 
man - 113. - 114. lpp.) 

Fragments no sāgas atstāstījumā ir šāds. Hakskulds sado
mā nopirkt verdzeni un ierodas pie vergu tirgotāja. Viena ver
dzene Hakskuldam iepatīkas, un viņš vēlas to nopirkt. Tirgo
tājs pieprasa trīs markas sudraba. Hakskulds saka, ka viņš 
nemaz nezina, cik sudraba ir viņa makā. Maks tiek nosvērts, 
un tajā tik tiešām ir trīs markas sudraba, verdzenei pietiek. 
(Šis sāgas fragments liecina, ka naudas vērtība ir sudrabam 
un tā vērtību nosaka pēc svara.) 

Taču citi ceļotāji, piemēram, sk. 4.6. nodaļu - Ibn Fadlāns 
922. gadā apraksta rusu tirgotāju, kurš pie sava pagānu die
vekļa lūdz dieviem palīdzību, lai ceļā satiktu tirgotāju (kupci), 
kuram būtu daudz dināru un dirhemu, lai varētu viņa preces 
nopirkt. Šajā piemērā tirgotājs lūdz konkrētu naudas vienību, 
nevis tirgotāju ar sudraba kravu. 

Arābu ceļotāji, kas atstājuši piezīmes par ceļojumiem uz 
Volgas bulgāru zemi, kurā valdošā reliģija bija islams, norāda, 
ka cenas Austrumeiropas reģionā izsaka nevis sudraba svara 
vienībās, bet gan arābu dirhemos. 

Arābu dirhemam bija krietni augstāka vērtība nekā sudra
ba svaram tajā. To pierāda arābu dirhemu viltojumu pārpilnī
ba, no kuriem daži ir publicēti ari šajā grāmatā. Viltotos dirhe-
mus esot kaluši Volgas bulgāru zemē, varbūt Hazārijā, taču 
tikpat labi varētu kalt arī kaut kur Latvijas teritorijā. Viltota
jiem dirhemiem ir mazāks svars, un tie atšķiras pēc burtu un 
gramatiskajām kļūdām arābu tekstos uz monētām. Ja tirdz
niecība noritētu tikai pēc sudraba svara, tad ir pilnīgi bezjē
dzīga nodarbe kalt viltotus dirhemus ar samazinātu svaru. 
Nav sniegta atbilde uz jautājumu, kur tika kalti viltotie dirhe-
mi. Lielākoties tiek uzskatīts, ka tie tikuši kalti Volgas Bulgā
rijā vai Hazārijā. 

Numismate T. Berga ir apkopojusi ziņas par 39 viltotiem 
Rietumeiropas denāriem, kuri attiecas uz 11. gadsimta sāku-
mu.(K. Ducmane, Ē. Vēciņš - 32. lpp.) T. Berga ir atklājusi, ka 
visvairāk viltotu denāru tiek atrasts Daugavas lejtecē un Gaujas 
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vidustecē. Pēc T. Bergas domām, viena no viltotas naudas iz
gatavošanas vietām varētu būt Daugmales pilskalns. Kā uz
skata K. Ducmane un Ē. Vēciņš, «arī citās zemēs vietējo monē
tu kalšana ir sākusies ar ievesto monētu atdarināšanu». 
(32.1pp.) Ir pilnīgi skaidrs, ka viltotie dirhemi nav ražoti arābu 
halifātam. Tajā tos viegli atpazītu kā viltojumus nepilnīgā sva
ra un zemākas raudzes sudraba dēļ. Šie ražojumi ir domāti 
plašai teritorijai no Baltijas jūras līdz pat Kamai, kurā dirhe
mi kļuva par vietējo un starptautiskās tirdzniecības naudu. 

Turklāt oficiāli atrastajos Latvijas depozītos dirhemi pār
svarā tiek skaldīti. Tos skalda nevis jebkādā formā, bet lielā
koties ģeometriski pareizās pusēs un ceturtdaļās. Ja vērtība 
būtu svaram un būtu jānosaka precīzs svars, tad dirhemus va
rētu skaldīt arī neregulārās formās, trešdaļās, atskaldītās 
šķembās utt. Taču Latvijas depozītos dirhemi tiek skaldīti pu
sītēs un ceturtdaļās. Tas liecina, ka sīkākā naudas vienība Lat
vijā bija ceturtdaļdirhems, kuru ieguva, normālo monētu sa
skaldot četrās daļās. 

Taču kā tad būtu ar vikingu sāgām, kur naudu sver. 
Vikingi savas bagātības ieguva, aplaupot Rietumeiropas 

piekrastes pilsētas. Pēc veiksmīga karagājiena, atgriežoties ar 
vērtīgu naudas un sudraba lietu kravu, šīs vērtslietas sāka uz
krāties Skandināvijā. Sirojumu rezultātā Skandināvijā uzkrā
jas daudz sudraba. Ja tas kalpo kā naudas vienība, sudraba 
krājumi ievērojami pārsniedz vajadzību pēc naudas. Sekas ir 
inflācija. Sudraba ir ļoti daudz. Taču sudraba monētas sver 2 -
5 gramus atkarībā no kalšanas vietas. Neizglītotam laupītā
jam, kurš neprot lasīt un skaitīt, var būt grūti saskaitīt, ja dau
dzums lielāks par simtu. Turklāt varonīgam, veiksmīgam lau
pītājam nav nepieciešams skaitīt monētas, krāt tās citu pie ci
tas. Tāpēc nav brīnums, ka vidē, kurā skaitīšana pāri simtam 
var radīt lielas grūtības, vieglāk un ĒRTĀK IR MONĒTAS 
SVĒRT. Šāda pieeja ir raksturīga arī mūsdienās. Latvijā pa
domju laikā tirdzniecībā vara kapeikas svēra, nevis skaitīja, ja 
to bija vairāki tūkstoši. Vara monētām nomināls 1, 2, 3, 5 ka
peikas precīzi atbilda to svaram gramos. Arī 21. gadsimtā 
anekdotes par jaunbagātniekiem iesaka citu naudas mērīsa-

nas metodi, nevis skaitīšanu. īsts bagātnieks nevis skaita do
lāru naudas zīmes, bet gan mēra tās ar lineālu un norēķinās 
pēc centimetru skaita paciņas biezumā. 

Kā uzskata E. Rosdāla, Dānija un Zviedrija 800. - 1015. ga
dā bija vienā ekonomiskā sistēmā ar visu Baltijas jūras piekras
ti un Krieviju, šajā teritorijā norēķini tika veikti ar monētām. 

Svešas naudas lietošana izzuda, valsts varai nostiprinoties. 
Tā, piemēram, Dānijā tikai 1070. gadā tika pieņemts likums, 
kurš par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli noteica Dāni
jas karaļa kaltās monētas. 

Kopš 8. gadsimta beigām arābu monētas nonāca šajā eko
nomiskajā telpā no Irānas un Irākas caur Kaukāzu, Volgu un 
Donu. 

Arābu monētas ienāca šajā ekonomiskajā telpā visai ne
vienmērīgi. Ir periodi, piemēram, 875. - 900. gads, kad tirdz
niecība nenotiek un monētu plūsma apsīkst. Pēc tam nomai
nās monētu kalšanas areāls: Bagdādes un Kūfas vietā tas pār
ceļas uz Vidusāziju, sāk dominēt Samarkandā, Šašā kaltas mo
nētas. Tieši šajā laikā notiek Volgas Bulgārijas uzplaukums. 
Ap 975. gadu monētu plūsma atkal apsīkst. Tajā laikā izput 
pirmā gadu tūkstoša lielākā tirdzniecības pilsēta Baltijas jū
ras piekrastē - Birka. Pašās 10. gadsimta beigās monētu plūs
ma atjaunojas, lai pavisam izbeigtos 1015. gadā. 

Viens no iemesliem, kāpēc izbeidzas naudas plūsma, ir arā
bu halifāta sairšana, Samanīdu dinastijas sagrāve, kā arī sud
raba raktuvju izsīkums Vidusāzijā. 

Izbeidzoties sudraba monētu plūsmai no Arābu halifāta, 
pietrūkst naudas apgrozījumam. Turklāt, zaudējot Austrumu 
tirgu savu preču eksportam, ir jāsamazina eksportam domāto 
preču ražošana. Sekas ir krīze: sudraba cenas kāpums un visu 
preču cenu krišanās attiecībā pret sudrabu. A. Švābe to ap
raksta tā: «11. gs. sākumā Priekšāzijā iestājās sudraba krīze, 
un pēc 1012. g. beidzās arābu dirhemu ieplūdums Krievijā un 
Baltijā; sudrabs kļuva dārgāks; spriežot pēc Russkaja Pravda 
trešās redakcijas, pat divreiz. Sakarā ar to minams interesants 
fakts, ka Latvijas izrakumos vēlākie dirhemi pieder 10. gs. un 
uz šo laiku attiecas arī neliela daļa Rietumeiropas monētu, 
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kamēr noguldījumu lielākā daļa sastāv no 11. gs. pirmās puses 
kalumiem, kas ierakti zemē galvenokārt ap 1040. g. Tas pierā
da, ka agrāko austrumu dirhemu vietā 11. gs. plašākā skatā 
Latvijā sāka ieplūst rietumu sīknauda. Pretstatā ļoti niecīgiem 
(14) bizantiešu monētu krājumiem, kas pieder 9. - 11. gs., Lat
vijā atrasti ap 1500 Rietumeiropas sudraba denariji, kas te ie
vesti 11. gs.» (A. Švābe, 1940. g.- 265. - 266. lpp.). Ļoti plašā 
teritorijā arābu monētas sāk nomainīt ar Rietumeiropas mo
nētām. 

Rietumeiropas monētas ir divas reizes vieglākas par arābu 
monētām, tāpēc, lai atvieglotu pāreju starp apgrozībā joprojām 
lietotajiem dirhemiem un Rietumeiropas monētām, dirhemus sāk 
skaldīt. «... Arābu monētu saciršana notika galvenokārt tāpēc, ka 
dirhemi bija 2-̂ 4-kārt smagāki un vērtīgāki par anglosakšu un 
vācu peniņiem, kāpēc sudraba krīzes sākuma 11. gs. iedzīvotāji, 
izlietodami maksājumiem savus agrākos dirhemu krājumus, lai
da tos apgrozībā pēc sudraba paritātes, rēķinot uz 1 Rietumeiro
pas peniņu dirhema pusi vai pat ceturtdaļu. Tomēr jādomā, ka 
Kufas naudas sagriešana notika arī agrāk, pie kam pusdirhe-
miem toreizējā zvērādu tirgū atbilda noteiktas lēto ādiņu šķir
nes.» (A. Švābe, 1940. g - 261. lpp.) Lai kompensētu monētu trū
kumu tajos reģionos, kuri ir tālāk no Rietumeiropas, sāk kalt arī 
vietējo naudu. Savas pirmās monētas kaļ slāvu ciltis. 

«11. gs. Krievijas kņazi sāka kalt arī savu naudu. Nauda 
tika kalta trijās pilsētās - Kijevā, Novgorodā, Tmutarkanā 
(Krimas pussalā). Taču 12. - 13. gadsimtā, līdz pat 14. gadsim
tam slāvu zemēs izzūd monētu apgrozījums. Monētas un nau
du nomaina sudraba stienīši, sudraba grivnas. Līdz 12. gad
simtam sudraba stienīši tikpat kā netiek lietoti, tāpēc ka to
laik Austrumeiropā kā nauda tiek lietotas monētas, 9. - 10. 
gadsimtā, precīzi - līdz 1012. gadam, kā nauda tiek lietotas 
arābu monētas, 11. gadsimtā arābu monētas nomaina vācu un 
angļu sudraba nauda, kā arī tiek lietota krievu kņaza nauda. 
Pēc tam monētas slāvu zemēs pilnībā izzūd un kā naudas vie
nība kalpo sudrabs uz svara.» (A. Arcihovskij, 179. - 180. lpp.) 

Pārmaiņas skar Latvijas teritoriju. Arābu monētas 11. 
gadsimtā papildina Rietumeiropas monētas, taču jau 12. gad-

simtā notiek pāreja uz naudas sistēmu, lietojot sudrabu uz 
svara. Latvijai šis laika posms nav ļoti ilgs. Trīspadsmitajā 
gadsimtā līdz ar krustnešu ienākšanu monētu naudas apgro
zījums atjaunojas. Savukārt slāvu zemēs, kurās krustnešu 
vara nenodibinās, bezmonētu periods ilgst līdz pat 15. gad
simtam. 

Kāpēc notiek degradācija, no monētu apgrozījuma atsako
ties par labu sudrabam uz svara? 

Arābu monētu lielā priekšrocība bija to kvalitāte. Halīfa 
vārds apliecināja, ka tas ir 90 % raudzes sudrabs. Tāpēc šīs 
monētas ir tik labi saglabājušās līdz mūsu dienām Latvijas un 
Ziemeļvalstu klimatiskajos apstākļos. Savukārt, kā norāda V. 
Potins, sudraba krīze ietekmēja arī Rietumeiropu. Rietumei
ropas monētām regulāri tika samainīts svars. Francijā 9. gs. sā
kumā denārs svēra 1.25 gramus, bet 12. gadsimtā - jau 0.84 g. 
Saksijā - no 1.17 uz 0.84 utt. 

Turklāt to raudze varēja svārstīties no 80 % līdz pat 50 %. 
(V. M. Potin - 77.1pp.) Bavārijā tika kaltas monētas gan ar 93 %, 
gan ar 55 % un pat ar 47.4 % sudraba. Valstu spektrs, kurās 
sudraba raudzes brīžiem bija 60 % vai 70 %, ir plašs: Čehija, 
Ungārija, Vācija. 

Rietumeiropas monētām ar viņu visiem karaļu ģerboņiem 
vai ticības simbolu attēlojumiem nebija nekādu garantiju par 
sudraba kvalitāti, tā atšķīrās vienai monētai no otras, un arī 
monētu svars bija atšķirīgāks. Faktiski Rietumeiropas monē
tām, ja makā ir dažādu valstu dažāda kaluma monētas, to kva
litatīvs vērtējums ir līdzvērtīgs sudraba maksāšanai uz svara. 
Nav drošības par kvalitāti, un skaitīšana neko nedod. Šajā pe
riodā tirgotājs vairs nevar iztikt bez svariņiem, un to atradumi 
Latvijā ir pārsteidzoši lieli. Rietumeiropas monētu zemā kva
litāte radīja apstākļus, ka tajos Austrumeiropas un Ziemeļei-
ropas apgabalos, kuros iepriekš kā naudu lietoja arābu monē
tas, atteicās no monētām un pārgāja uz norēķiniem ar sudra
bu uz svara. Bet, mazinoties sudraba krājumiem, - uz norēķi
niem ar zvērādām. Vēl saglabājušies dirhemi šajā perodā tika 
pārkausēti, un 12. gadsimtā tie no apgrozījuma pavisam izzu
da. Persiešu rakstnieks Achmeds no Tušas 1160. gadā raksta, 
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ka krieviem vairs neesot dirhemu, bet adas nauda - vāveru un 
caunu ādas ar priekšējām un pakaļējām ķepiņām. (A. Švābe, 
1940. g.- 254. lpp.) 

2.3. Cenu sistēma Austrumeiropā 
un Latvijā 9.-11. gadsimtā 

Joahims Hermanis raksta, ka Skandināvijā verdzene vai 
vergs maksāja 200 - 300 g sudraba. Līgumā, kuru Kijevas 
kņazs Igors 944. gadā noslēdza ar Bizantijas imperatoru, tika 
fiksētas vergu cenas. Par jaunu vergu maksāja 426 g, par bēr
nu vai sirmgalvi - pusi no šīs summas. Kijevas Krievzemē bija 
šādas cenas: 

zirgs 150 g, aita 15 g, 
govs 80 g, cūka 10 g. 
vērsis 50 g, 
Salīdzinājumā ar arābu zemēm sudraba pirktspēja bija 

krietni lielāka, it īpaši pērkot lauksaimniecības produkciju. 
Prāgā par 1 dirhemu (2,97 g sudraba) 965. gadā varēja nopirkt 
25 vistas vai kviešus tik, lai viens cilvēks būtu paēdis 75 die
nas, vai tik miežu, lai viens zirgs būtu paēdināms 100 dienas. 
Irākā tajā pašā laikā cenu attiecība bija šāda: par 1 dirhemu 
varēja nopirkt kviešus sešu dienu iztikai vienam cilvēkam vai 
miežus trīs dienu iztikai vienam zirgam. Normālā gadā sudra
ba izteiksmē kvieši Irākā maksāja 12 reizes dārgāk nekā Prā
gā, neražas gados kvieši Irākā maksāja 200 reizes dārgāk ne
kā Prāgā. Pēc Hermaņa, amatniecības izstrādājumu cenas bi
ja šādas: 

zobens 125 g, 
segli 125 g, 
šķēps 50 g, 
pieši 20 g, 
iemaukti 10 g, 
nazis 3 g, 
viena cauna 3 g, 
viena krellīte 3 g. (J. Herman - 80. - 81.1pp.) 

11. gadsimta beigas sudrabs uz svara kļuva par Latvijas 
galveno vietējo valūtu. Ieskatam citēsim Arņa Radiņa kopsa
vilkumu par preču cenām sudraba izteiksmē. (A. Radiņš 1999 
g. - 140. lpp.) 

Prece 

Dzelzs zobens 
Dzelzs šķēps 
Dzelzs cirvis 
Dzelzs nazis 
Apkalta josta 
Kāpšļi 
Laužņi 
Pieši 
Šķiļamdzelži 

Cena sudraba 
gramos 

125 
50 
50 

3 
50 

125 
11 
20 

3 

Prece Cena sudraba 
gramos 

Atslēga 6 
Slēdzene 6 
Ķemme 6 
Svariņu kārbiņa 30 
Bronzas gredzens 3 
Bronzas sakta 15 
Bronzas aproce 30 
Bruņukrekls 820 

2.4.Tirdzniecība Ziemeļeiropa 
un Austrumeiropā 

Par 8. - 10. gadsimta tirdzniecību ir visai maz liecību. 
Krietni vairāk ziņu un informācijas hronikās ir par 12. - 13. 
gadsimtu. Daļu no tālaika tirdzniecības precēm un preču pār
vietošanas virzieniem var attiecināt arī uz mūsu apskatāmo 
laikmetu. E. Laviss un A. Rambo savā tūkstoš lappušu biezajā 
«Krusta karu vēsturē» norāda, ka 13. gadsimtā Baltijas jūra 
apgādāja Eiropu ar izejvielām. Uz Ziemeļvalstīm brauca pēc 
ādām, kokmateriāliem. No Zviedrijas tika vesta darva, koku 
pelni kā krāsošanas izejviela. No Baltijas valstīm (Rīgas un 
Tallinas) tika vestas kažokādas, ādas, speķis. Savukārt uz Zie
meļvalstīm tika eksportēta drēbe, garšvielas, pārtika, grez
numlietas. (Lavis E., Rambo A. - 574. lpp.) Kopš 11. gadsimta 
uz Ziemeļvalstīm tiek vestas ari islamvalstu preces - zīda au
dumi, arābu zirgi u.c, iepērkot galvenokārt tos no Pireneju 
pussalas arābu valstīm. (Lavis E., Rambo A. - 554. lpp.) 

A. Švābe uzskata, ka «Vikingi pārdeva grieķiem un arā
biem - zvērādas, vaskus, dzintaru un vergus, bet paši iepir-

45 
44 



ka Konstantinopolē zīdu, vīnu un zelta audumus un no arā
biem - safiana zābakus, dārgas drēbes un virces. Pirmās 
arābu ziņas par russiem taisni tēlo varagus kā vergu tirgotā
jus: viņi uzbrūkot slāviem, saņemot gūstfā un tos pārdodot 
chazariem un bulgāriem. Ļoti vērtīga prece bija arī zvēriņu 
ādas; tamdēļ vikingi iekarotām slavu ciltīm liek maksāt mes
lus ar caunu un sabuļu ādām.» (A. Švābe, 1922. g. - 56. lpp.) 

Savukārt Else Rosdāla (E. Rosdal - 104. un 241. lpp.) norā
da, ka Skandināvija importēja visus metālus, izņemot dzelzi. 
No Francijas teritorijas, par spīti daudzajiem likumiem, kuri 
aizliedz pārdot ieročus vikingiem, tika iepirkti zobeni un bru
ņas, kā arī labas kvalitātes sāls. No Reinas baseina tika ievesti 
dzirnakmeņi, krāsvielas, stikls un keramika. No Baltijas un 
Austrumeiropas Skandināvija iepirka Austrumu preces, zīdu, 
vieglos audumus, stiklu un keramiku, krelles no kalnu kristā
la vai pusdārgakmeņiem. Uz Baltijas jūras otru krastu vikin-

gu tirgotāji brauca, lai iepirktu dzintaru, vasku, medu, ādas, 
kažokzvērus, vergus. Skandināvijā uz vietas un ari eksportam 
ražoja ādas izstrādājumus, dzelzs izstrādājumus, bronzas ro
taslietas, akmeņus asināšani utt. E. Rosdāla vispār noliedz, 
ka Skandināvija būtu nodarbojusies ar Austrumu preču tran
zītu uz Rietumeiropu. (E. Rosdal - 106. lpp.) Arābu halifāta 
preces, kuras nonāca Skandināvijā, bija domātas vietējam pa
tēriņam, nevis tranzītam. Turklāt Skandināvijai bija pietieka
mi daudz sudraba, lai samaksātu par Austrumu greznumlie
tām savam patēriņam. 

Izpēti apgrūtina arī tas, ka importēta derīga lieta kļūst par 
atdarināšanas objektu un tūdaļ līdztekus importētajai precei 
parādās šīs preces vietējie atdarinājumi. 

Tirdzniecība tolaik nebija tāda kā mūsdienās, tad bija trīs 
starpvalstu attiecību tipi: karstāvoklis, kad pretējās puses pār
stāvjus varēja nesodīti laupīt un nogalināt; miers bez draudzī
bas, kad cita pavalstnieka drošība netika garantēta, ja viņš 
devās uz šo teritoriju; draudzība, kad divas valstis garantēja 
savstarpēju drošību tirgotājiem un miermīlīgiem ceļotājiem. 
Tirdzniecība varēja notikt tikai tad, ja bija šādas attiecības. 
Pat varonīgie vikingi, ievācot meslus no Ziemeļu tautām, ne
brauca uz apvidiem, ar kuriem nebija panākta vienošanās par 
drošības garantijām ceļotājiem un tirgotājiem. Piemēram, dā
ņi šādu līgumu slēdz ar Vācijas karali 873. gadā Vormsā, do
dot abpusējas tirgotāju drošības garantijas. 

Latvijas cilšu tirgotāji ir braukuši tirgoties uz Zviedriju, 
Birku, Gotlandi. Tas, ka šāda netraucēta tirdzniecība notika, 
liecina par to, ka ir bijis līgums par drošības garantijām. Tur
klāt Latvijas ciltīm bija tādi vadītāji, kuri varēja šādu līgumu 
ar zviedru vikingiem noslēgt. 

«Arī zviedru rūnu raksti stāsta par zemniekiem bajāriem, 
kas braukuši iepirkties uz Baltijas krastiem. Viena gada lai
kā tie bija zemkopji, otrā tirgotāji. Viņi pirka preces pašu va
jadzībām vai arī sava pagasta un ciema ļaudīm. Tikai vikin
gu laiku beigās uzrodas profesionāli tirgotāji, kuri no šī dar
ba pārtiek. Nonākuši kādā ostā, vikingi noslēdza ar vietējiem 
iedzīvotājiem preču apmaiņas līgumu uz zināmu laiku, piem., 
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pusmēnesi. Termiņam notekot, mieru lauza un uzsāka lau
pīt, kamēr tirgotājus nedzina atpakaļ uz viņu kuģiem. Šādu 
rīcību var saprast, ja zin, kāda bij tirgus prece. Visvairāk vi
kingi pieprasīja vergus un it īpaši verdzenes. Ja tirgū šo pre
ču bij maz, vaj tās par dārgām, tad centās>ar ieročiem tikt pie 
tām. Tirgotājs, karavīrs un jūrnieks bij viena persona. Tirdz
niecības centrs bij tirgus laukums kādas ostas vaj upes grī
vas malā, kur parasti zināmos gada laikos noturēja tirgu. No 
šādām tirgus vietām vēlāk izcēlās pilsētas, kuru bij ļoti maz.» 
(A. Švābe, 1922.g. - 56.1pp.) 

Taču šādi līgumi, it īpaši, ja tie bija mutiski noslēgti, nav 
saglabājušies. Par to saturu var spriest pēc citiem tālaika līgu
miem. Piemēram, paņemsim līgumu, kuru Bizantija slēdza ar 
Kijevas lielkņazu.(7. Zaičkin, I. Počkajev 31. - 32. lpp.) 

944. gadā Krievzemes kņazs noslēdza līgumu ar Bizantiju. 
Līgumā bija noteikti braukšanas noteikumi uz Konstantino-
poli. Katram, kurš ceļoja kņaza vārdā, bija jābūt līdzi vēstulei, 
kurā ir jābūt norādītam kuģu skaitam. Slāvi, kuri ieradās bez 
vēstules Konstantinopolē, tika aizturēti nolūku noskaidroša
nai, par viņu aizturēšanu tika sūtīta ziņa Krievzemes kņazam, 
jautājot, vai tie ir viņa pavalstnieki. Ja aizturētie pretojās, tos 
vienkārši nogalināja. 

Slāvu tirgotājiem un diplomātiem Bizantijas zemēs ir aiz
liegts veikt varas darbus pa ceļam uz Konstantinopoli. Ierodo
ties Konstantinopolē, slāvu tirgotājiem bija obligāti jāreģistrē
jas, viņi drīkstēja dzīvot tikai vienā konkrētā priekšpilsētā un 
nekur citur. 

Konstantinopoles pilsētā slāvi drīkstēja ieiet tikai caur vie
niem pilsētas vārtiem. Viņi drīkstēja pārvietoties tikai grupās. 
Katru grupu, ne vairāk kā 50 cilvēku, uzraudzīja imperatora 
ierēdnis, kuram bija jāseko, lai tirgotāji savos darījumos ievē
rotu Bizantijas likumus. Slāvi nedrīkstēja ienest ieročus pilsē
tas teritorijā. Ierēdnim bija jākontrolē viss, ko tirgotāji iepirka 
Bizantija, jo vērtīgās preces viņi drīkstēja izvest ne vairāk kā 
50 zelta monētu vērtībā uz vienu tirgotāju. 

Slāvu tirgotājiem bija kategoriski aizliegts palikt pa ziemu 
Konstantinopolē. Rudenī viņiem visiem bija jādodas prom. 

Konstantinopolē apmetušies slāvi tika tiesāti pēc Bizanti
jas, nevis Krievzemes likumiem. 

Daudzi likuma panti norāda uz savstarpējām sūdzībām par 
bizantiešu un slāvu tirgotāju aplaupīšanām. 

Abām valstīm bija jāpalīdz ceļotājiem, kuri cietuši kuģu ka
tastrofās. 

Izdevumus par slāvu kņazu sūtņu un diplomātu uzturēšanu 
Konstantinopolē sedza Bizantijas valsts kase. Ja diplomāts uz
turējās Konstantinopolē ne vairāk kā trīs mēnešus, viņu finan
sēja Bizantijas valsts, viņš arī ieguva tiesības bez maksas lietot 
imperatora pirtis. Diplomātu svītas uzturs tika izsniegts grau
dā: maize, vīns, gaļa, zivis un augļi. Diplomātiem aizceļojot, vi
ņus apgādāja ar pārtiku, kā ari no Bizantijas valsts rēķina pie
šķīra enkurus, tauvas, buras, ja tādas bija nepieciešamas. 

Domājams, ka šie notikumi maz atšķīrās arī citviet. J. Her
manis, apskatot 8.-11. gadsimta tirdzniecību, uzskaitīja gal
venās preču grupas, kuras dominēja Baltijas reģiona preču ap
grozījumā: 

1) zvērādas un ādas, 
2) lauksaimniecības produkti, t.sk. medus un vasks, 
3) jūras produkti, 
4) izejvielas un darbarīki, 
5) mājsaimniecības preces, t.sk. sāls, 
6) vergi, 
7) rotaslietas un ķermeņa higiēnas priekšmeti, 
8) ieroči. (J. Herman - 101. lpp.) 
Apskatīsim apgrozījumā ietilpstošās preces, vērtējot, ku

ras bija no Latvijas eksportējamas un kuras - importējamas. 

2.5. Latvijas eksportpreces 

Kā jau norādījām 2.2. nodaļā, Latvijas apgrozījums arābu 
periodā varētu būt 25 miljoni sudraba dirhemu. Latvijā un Bal
tijā bija uzkrāti tik milzīgi sudraba krājumi, ka pat 13. gad
simta beigās var uzlikt soda naudu vienu sudraba kilogramu 
no katras sētas. Tas nozīmē, ka vairākus gadsimtus Latvijas 
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teritorijai bija tik milzīgs eksporta potenciāls, ka tā spēja tā
dus sudraba krājumus ietirgot, arī to, ka Latvija bija ļoti plaši 
iesaistīta ārējā tirdzniecībā, jo sudrabs nav iegūstams ne tikai 
Baltijā, bet pat tuvākajā apkārtnē, 1000 km rādiusā ap Rīgu. 
Norādīsim svarīgākās Latvijas eksportpreces šajā laikā. 

2.5.1. Dzintars 

Jau kopš Romas impērijas laikiem dzintars ir pazīstamā
kais Baltijas jūras dienvidu un austrumu krasta eksportpro-
dukts. 

Dzintars ir augu izcelsmes minerāls. Tā galvenā sastāvda
ļa ir organiskās skābes. Dzelteni caurspīdīgā dzintara ķīmisko 
sastāvu veido skābeklis, ogleklis un ūdeņradis. Tā kā dzintaru 
veido dažāda sastāva ķīmiskie savienojumi, tam nav noteiktas 
ķīmiskās formulas. Dzintara blīvums svārstās starp 1.0 un 
1.1, - jo tas ir caurspīdīgāks, jo tā blīvums mazāks. Dzintara 
blīvums ir tuvs jūras ūdens blīvumam, tāpēc tas viegli izskalo
jas un nokļūst krastā. 

150 grādu karstumā dzintars paliek mīksts, bet pie 350 -
370 grādiem kūst. (V. Ansulis - 13. lpp.) Dzintars deg, izdalot 
patīkamu aromātu, taču jau pie 100 grādiem pēc Celsija tas sāk 
oksidēties un kļūst tumšāks. Lai gan dzintars ir trausls, to var 
zāģēt, vīlēt un pulēt. 20. gadsimtā dzintaru ieguva rūpnieciski, 
karjeros. Iežu slānis, kurā sastopams dzintars, tiek atrakts, ieži 
tiek pārskaloti un dzintars atdalīts. Līdz rūpnieciskās ieguves 
sākumam dzintaru ieguva Baltijas jūras piekrastē. 

V. Ansulis grāmatā «Baltijas dzintars» dzintara ieguvi 
raksturo šādi: 

«No jūras dzīlēm dzintars gaidāms galvenokārt rudeņos un 
agros pavasaros. Tad stiprie vēji un vētras veic savu darbu -
sabango Baltijas jūras ūdeņus, kas savukārt izkustina dzinta
ra noguluma slāņus jūras dibenā. Tad savu ceļojumu uzsāk 
dzintari kopā ar dažādiem dzintara zemes gružiem. Lai mūsu 
pusē loms būtu bagātāks, jāgaida uz vētras labvēlību - lai tā 
iegriežas no dienvidrietumiem, lai brāž saksenis, kā to dēvē 
vecie piekrastes zvejnieki. Dzintara «nākšana» iespējama arī 
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pie ziemeļrietumu vējiem, tikai īsāku laika sprīdi. Kad vētra 
sāk pierimt, arī mūsdienās uz jūras krasta rosās vūsi - dzinta
ra zvejnieki. Ģērbušies dzintara zvejošanai atbilstošos tērpos, 
viņi brien jūrā un ar speciālām ķeselēm pārbauda piekrastes 
viļņu sanestās gružu un aļģu kaudzes. Katrs tad cenšas atrast 
labāko vietu, kur jūras masu uzplūdi mijas ar atplūdiem, kur 
ūdens straumē skalojas dzintara zemes gruži. Starp šiem gru
žiem tad palaikam parādās arī ilgi gaidītais dzintars. Veikla 
ķeseles kustība - un dzintars beidz savu ceļojumu pa jūras ūde
ņiem. Gadās arī, ka tas pats gabaliņš vēl ilgi jāgaida otrreiz. 

Nereti vētra sadzen krastā jūras mēslu kaudzes, kur var 
būt ieķērusies dzintari. Tādās reizēs pamatīgi jāizcilā un jā
pārbauda prāvāks daudzums sanesumu. Tas, protams, prasa 
lielu pacietību un fizisko piepūli. Tāpēc to dara tad, kad stiprie 
vēji pierimusi. 

Labvēlīgos vēja un laika apstākļos dzintara zvejnieki dienā 
var iegūt divus trīs kilogramus dzintara. Pēc nostāstiem, dzinta
ra daudzums atkarīgs arī no Mēness fāzes. Dzintars vislabāk «nā
kot» tad, kad ir jauns, pieaugošs mēness.» (V. Ansulis - 19. lpp.) 

Domājams, ka tieši tā vai līdzīgi dzintaru ieguva arī 8.- 10. 
gadsimtā. Dzintars kļuva par svarīgu Latvijas (galvenokārt 
kuršu cilšu) eksportpreci gan virzienā uz Rietumeiropu, gan 
Austrumiem. Lai arī reti, tas ir lietots ari slāvu zemēs. Netālu 
no Rjazaņas ir atrasta dzintara kreļļu darbnīca, kas liecina par 
to, ka dzintara krelles ir ražotas arī slāvu zemēs. Taču kopumā 
slāvu zemēs dzintara krelles atrastas ļoti maz, kas liecina, ka 
šie izstrādājumi tika ražoti eksportam uz Austrumu zemēm. 
(A. Arcihovskij - 191. lpp.) 

Skat. 11. att. - dzintara atradumi. 
Kā norāda Voldemārs Ansulis: «8. gadsimtā plaša dzintara 

tirdzniecība notika arī ar arābu zemēm. To konstatējis padom
ju zinātnieks V. Jaņins. Viņš norāda, ka arābu sudraba nau
da lielos daudzumos maksāta par iepirkto Baltijas dzintaru.» 
(V. Ansulis - 26. lpp.) 

Dzintara ieguves vietas bija Kurzemes jūrmalā, par lielāko 
reģionu dzintara pārstrādei, apstrādei un sagatavoto rotu un 
apstrādātā materiāla eksportētājiem kļuva Daugavas lejteces 
pilskalni, īpaši Daugmale. (J. Ciglis, S. Zirne, I. Žeire - 39. lpp.) 

2.5.2. Dzelzs un tā izstrādājumi 

Dzelzs ir pazīstama jau sirmā senatnē. Latvijā pirmie dzelzs 
izstrādājumi tiek datēti ar 500. gadu pirms mūsu ēras. Laik
mets, kuru mēs apskatām, Latvijas vēstures grāmatās tiek dē
vēts arī par agro dzelzs laikmetu. Iemesls ir tāds, ka Austrumei
ropas tautas un arī Latvijas ciltis šajā laikā ir iemācījušās ne 
tikai lietot, bet ari ražot dzelzi un dzelzs izstrādājumus. 
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Pirms cilvēki iemācījās dzelzi iegūt no rūdām, dzelzs, do
mājams, tika iegūta no meteorītu tīrradņiem. 

Galvenais šķērslis dzelzs ieguvē ir dzelzs augstā kušanas 
temperatūra. Dzelzs kūst pie 1540 grādiem. Iegūt šādu tempe
ratūru senajos laikos un agrīnajos viduslaikos nebija pa spē
kam. Taču pat tad, ja domna tiktu uzbūvēta un no domnas iz
šļāktos šķidra dzelzs, kas, šņākdama un visu dedzinādama sa
vā ceļā, paklausīgi ietecētu formiņā, senie cilvēki nezinātu, ko 
darīt ar šādu dzelzi. Mūsdienu ražošanā no domnām iztek ne
vis dzelzs, bet čuguns. Čuguns ir dzelzs, kurā ir izšķīdināts 
ogleklis. Šķidrā dzelzī ogleklis izšķīst gluži kā cukurs ūdenī. 

Ja čuguna kluci uzliek uz kalēja laktas un uzsit tam ar veseri, 
tad čuguns sašķīst drumstalās. Čuguns ir ciets, bet ļoti trausls. 
Mūsdienās čugunu vēlreiz apstrādā, lai iegūtu dzelzi un tēraudu: 
no čuguna ar skābekļa palīdzību izspiež oglekli un tā rodas dzelzs. 

Senajiem cilvēkiem nebija tādas tehnoloģijas. Seno laiku 
cilvēkiem bija pārāk dārgi un tehnoloģiski neiespējami iegūt 
dzelzi ar čuguna starpniecību. Turklāt iegūt 1540 grādu tem
peratūru bija ļoti sarežģīti. Ir vajadzīgi māli ar tādu ķīmisko 
sastāvu, kuri iztur šādu temperatūru. Izņemot Nīgrandes ap
kārtni, Latvijā tādu mālu nemaz nav. Parastie Latvijas māli 
var izturēt tikai 1100 - 1400 grādu temperatūru. 

Latvijā dzelzs ražošana 8. - 12. gadsimtā balstās uz citu 
dzelzs īpašību. Dzelzs jau 900 grādu temperatūrā pārtop nevis 
šķidrā, bet mīklai līdzīgā formā, kas plūst. Tāpēc dzelzs iegu
ves tehnoloģija bija šāda. Tika būvēta krāsns - māla kaste ar 
gaisa pievadiem un sašaurinājumu augšā. 

Kastē ievietoja kokogles un jau izžāvētu dzelzs (purva) rū
du. Šo sastāvu aizdedzināja un pēc tam, kad viss bija izdedzis, 
krāsni izjauca. Dzelzs ieguve balstījās uz to, ka krāsns vidus
daļā rodas tvana gāze (CO), kura atņem dzelzs oksīdam, no 
kura sastāv rūda, skābekli. No skābekļa brīvā dzelzs saķep 
mīklai līdzīgos pikučos un, būdama blīvāka par oglēm un rū
du, pārvietojas lejup. Oglēm izdegot, dzelzs bija sakrājusies le
jā. Šādi iegūta dzelzs ārēji atgādina švammi (to sauca par kri-
cu). Pēc tam kad dzelzi izņēma no krāsns, to sakarsēja, un ka
lējs sakala kopā šādi iegūtas dzelzs daļas. 
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Latvijas teritorijā ir atrasti ne tikai dzelzs izstrādājumi, 
bet arī dzelzs tehnoloģijas procesa sastāvdaļas. A. Anteins 
(11. lpp.) raksta, ka Saldus rajona Kokmuižas tuvumā 1869. 
gadā atrasti 1000 dažādi dzelzs iztrādājumi. Starp tiem arī 
trīs 925 - 1450 g smagi krica gabali. 

Kad no kausējumiem ieguva 5 - 8 kg dzelzs, kalējs to saka
la vienā ripā vai stienī. Tirgus prece bija gatava. Tā bija lieto
jama, eksportējama, pārdodama vietējā tirgū. No šādas dzelzs 
ripas tad arī izkala visu nepieciešamo. Taču no šādi iegūtas 
dzelzs varēja darināt tikai vienkāršus ieročus un darbarīkus. 

Dzelzs īpašības ir atkarīgas no oglekļa satura tajā. Tīra 
dzelzs ir elastīga, lokana, bet nav īpaši cieta. Ar oglekli bagāti
nāta dzelzs ir ļoti cieta, taču trausla. Labam zobenam jāapvie
no abas šīs īpašības. Tas kaujā nedrīkst lūzt, tam vienlaikus 
jābūt elastīgam un cietam. Ieroču ražotājs sāka ražot zobenu 
asmeņus nevis no viena dzelzs gabala, bet no dzelzs plāksnēm. 
Viena bija parasta dzelzs plāksne, otra - ar oglekli bagātināta. 
Šīs plāksnītes sametināja kopā. Jo plānākas bija sametinātās 
plāksnītes, jo kvalitatīvāks skaitījās zobens. Šis aprakstītais 
process vēsturē ir zināms kā Damaskas tērauda ražošana. Tiek 
uzskatīts, ka apskatāmajā periodā kurši ir pratuši ražot t.s. 
Damaskas tēraudu ne tikai zobeniem, bet arī saimniecības 
priekšmetiem. «Bieži atrasti gan parasta dzelzs, gan damascē-
ta tērauda priekšmeti.» (J. Ciglis, S. Zirne, I. Žeire - 38. lpp.) 

Savukārt A. Anteins norāda, ka «Latvijas teritorijā apzinā
tas deviņas damascētas šķēpu smailes.» 

Dzelzs bija relatīvi lēta izejviela. Taču kvalitatīvs zobens 
bija vesela bagātība. Kalēja amatrīki bija tālaika bagātība, tā
pēc tos briesmu brīžos noglabāja gluži kā naudu vai citas vērts
lietas. Doles Raušos atrasts depozīts ar laktu veseriem utt. 
(A. Anteins - 24. lpp.) 

Ir zināms, ka caur Daugavu uz Krieviju un tālāk ir ekspor
tēti zobeni. Iespējams, ka kvalitatīvu dzelzs izstrādājumu un 
arī rūpniecisko dzelzi Latvija ieveda, taču atradumi gan par 
dzelzs ražošanu, gan par vietējiem dzelzs izstrādājumiem lie
cina, ka dzelzs iztrādājumi varētu būt viena no Latvijas eks
porta precēm šajā laikposmā. 
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Taču dzelzs ražošana prasa jau attīstītu teritoriālo organi
zāciju. Nepietiek ar Daugavas, Gaujas vai Lielupes ūdensceļu 
vien. Purva rūdu var iegūt tikai tur, kur tā ir atrodama. Piemē
ram, pie Gaujas ūdensceļa purva rūdu atradņu vispār nav. 
(12.att.) Purva rūdas kausēšanai ir vajadzīgas kokogles. Lai tās 
iegūtu, savukārt nepieciešami pietiekami lieli mežu resursi. 
Kokogles iegūst, bedrēs vai krāsnīs karsējot malku 500 - 600 
grādu temperatūrā, nepielaižot gaisu, lai koksne nevis degtu, 
bet pārogļotos. No 100 kg malkas varēja iegūt 12 kg kokogļu. No 
šāda daudzuma varēja iegūt 1.2 kg dzelzs. Lai iegūtu 5 kg sma
gu dzelzs ripu, bez rūdas bija jāsadedzina 50 kg kokogļu jeb ne
daudz mazāk par 500 kg malkas. Turklāt kokogles ir vajadzī
gas, arī dzelzi kaļot, metinot utt. Tātad, ražojot dzelzi, kokogles 
ir jāražo lielos daudzumos. Dzelzs izstrādājumu ražošana pār
vērta Latvijas karti. Tie atrasti arī tur, kur purva rūdas nebija. 
(13.att.) Lai organizētu ražošanu, bija vajadzīgi ne tikai ūdens
ceļi, bet arī sauszemes ceļi, pa kuriem piegādāja izdedzinātu rū
du, kokogles, ja to nebija, tad organizēja ražošanu uz vietas tur, 
kur ir rūda un mežs. Dzelzs izstrādājumu lietošana veicināja 
krietni vienmērīgāku teritorijas attīstību. Preču ražošanā un 
naudas preču attiecībās bija iesaistīti arī apvidi, kas atradās tā
lu no ūdensceļiem. Tāpēc Latvijas pilskalnu izvietojums neap
robežojas tikai ar lielākajām upēm. Sk. 17. att. 

Dzelzs rūdas nevienmērīgais izvietojums veicināja arī citu 
valstu teritoriju vienmērīgu apguvi. Gotlandas salā Zviedrijā, pie
mēram, dzelzs rūdas nav. Tas veicināja tirdzniecību, un Zviedri
jas kontinentālā daļa pilnībā nodrošināja dzelzs rūdas un dzelzs 
izejvielu piegādes Gotlandei. (J. Herman — 105. - 106. lpp.) 

Kurši ir eksportējuši dzelzs iztrādājumus: «Sāremā (Sām-
salā) atrasti Kursā izgatavoti zobeni; tas liecina, ka igauņi pir
kuši no latviešiem arī gatavus metāla izstrādājumus.» (Latvi
jas PSR ... 1953. g. - 46. lpp.) 

Raugoties uz dzelzs iztrādājumiem muzejos, robainajos, 
gandrīz vai sadalījušajos zobenos, neviļus pārņem žēlums par 
latviešiem, kuriem ar tik neestētiskiem rīkiem bija jākaro un 
jāstrādā. Cita lieta spožie mūsdienu naži. Taču tagad 1000 un 
vairāk gadus veci dzelzs iztrādājumi šādi izskatās tāpēc, ka 

tos ir skāris laika zobs. Paņemiet mūsdienu galda nažus, iero
ciet tos zemē, un tad paskatīsimies, kādi tie izskatīsies pēc 
tūkstoš gadiem. Jau citētais A. Anteins, rakstot par 10. - 13. 
gadsimtu, norāda, ka parasti visiem griezējrikiem darba daļu 
rūdīja, pie tam iegūtā cietība ir tuva līdzīgu mūsdienu izstrā
dājumu, piemēram, nažu, cirvju, cirtņu u. tml. cietībai. Ļoti 
augstvērtīgi ir Mežotnes nažu asmeņi, kam asmens dzelzs ķīļa 
vidū iemetināts tērauda slānis. Tas naža asmenim nodrošina 
ilgstošu asumu - griešanas spēju un palielina stingrību. Tāds 
veids ir arī citu pilskalnu, piemēram, Dignājas, Jersikas, Tēr
vetes u.c. nažu asmeņiem... (A. Anteins - 58. lpp.) 

Dzelzs un tās izstrādājumi bija Latvijas eksportprodukcija 
šajā laikmetā. Taču tas neizslēdza iespēju, ja bija izdevīgi, pie
pirkt importētas dzelzs sagataves, lai no tām ražotu dzelzs iz
strādājumus. 

2.5.3. Sāls 

Nātrija hlorīds uz zemes sastopams nevienmērīgi. Tā ir diez
gan daudz jūras ūdenī, bet tas ir reti sastopams sauzemē. Taču 
cilvēka organisms nevar iztikt bez nātrija hlorīda. Ilgstošs sāls 
trūkums noved pie smagām asinsrites un nervu saslimšanām. 
Turklāt sāls ir pirmā un viena no galvenajiem dabiskajiem kon
servantiem. Sāls kā konservants ir būtiska zemēs ar garu zie
mu. Tāpēc izsenis veidojās tirdzniecības ceļi ar uzdevumu nogā
dāt sāli no jūru piekrastes uz kontinenta iekšieni. Baltijas jū
ras ūdens nav ļoti sāļš. Rīgas jūras līča dienviddaļas sāļums ir 
0.3 %, bet Kurzemes piekrastes - 0.6 %. Sāls tika ražota, ļaujot 
saulei iztvaicēt jūras ūdeni, kas ieliets seklā renē. Sāls tika ra
žota gan iekšējam patēriņam, gan pārdošanai. Sāls, kura iegūta 
no jūras ūdens, nav tāda pati, kādu mēs tagad pērkam veikalos. 
Jūras ūdenī nav tīra nātrija hlorīda. No jūras ūdens iegūtā sālī 
nātrija hlorīds ir 85 %, bet 15 % veido magnija hlorīds, magnija 
sulfāts, kalcija sulfāts, kālija hlorīds, nedaudz magnija, kālija 
sāļu un vēl daži mazāk sastopami sāļi. Ziemeļjūrā sāls koncent
rācija ir 3.3 %, tāpēc tur var iegūt sāli 10 reizes efektīvāk. Vēl 
vieglāk iegūt sāli sauszemes atradnēs. Izsenis sāli ieguva arī 
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Soļikamskā, sāls raktuvēs pie Kamas upes, Vācijā un citur. Tā 
kā Rietumeiropā sāli ražot bija lētāk, tad sāls bija ari tran-
zītprece un tā pa Latvijas Daugavas ūdensceļu tika transpor
tēta uz slāvu zemēm. Sāli Latvijā ražoja no jūras ūdens daž
viet pat 19. gadsimtā. Tikai tad, kad tika uzbūvēti dzelzceļi, vie
tējo ražošanu pilnībā izkonkurēja rūpnieciski iegūtā sāls. Taču 
agrajos viduslaikos jūras tuvums bija gan drauds no sirotājiem, 
gan liela tirdzniecības priekšrocība, jo sāli varēja neimportēt. 

Par to, ka sāls bija svarīga tirdzniecības prece, liecina hro
nikas, preču apgrozījuma uzskaite vēlākajos gadsimtos. Taču 
par sāls tirdzniecību arheoloģisko atradumu nav. Tas droši 
vien ir tāpēc, ka pat tad, ja tādi radās, ziemeļu mitrajā klimatā 
tūkstoš gadu laikā jebkuras sāls pēdas ir aizskalotas no trau
kiem, trauku un krūku lauskām, kuros tas tika glabāts. 

Taču Baltijas jūras piekrastēs pie sāls atradnēm arābu mo
nētas tiek atrastas, sākot ar 9. gadsimta datējumu. (J. Her¬ 
man - 107.lpp.) 

2.5.4. Drava 

Vienīgā dabiskā, vienkārši iegūstamā saldviela ir medus. 
Savukārt, attīstot dravniecību, iegūst divus produktus - medu 
un vasku. Vasks lielos apjomos nāca no slāvu zemēm pa Dau
gavu uz Rietumeiropu. Taču maldās tie, kuri uzskata, ka vas
ka vienīgais pielietojums ir sveces baznīcām vai apgaismoša
nai. Vasks bija būtiska izejviela krāsainā metalurģijā, ražojot 
izlejamo formu. Tā tika izgrebta kokā, dažkārt kādā mīkstākā 
akmenī - kaļķakmenī vai dolomītā. Taču šāda forma neizturē
tu daudzkārtēju bronzas vai sudraba ieliešanu. Koks vispār 
šādiem mērķiem neder, jo tas sadegtu. Šādā formā ielēja iz
kausētu vasku. Vasks atdziestot pieņēma nepieciešamo formu, 
to vēl varēja ar nazi pielabot. Tad vaska forma tika apsmērēta 
ar māliem. Kad māli sakalta, pa nelielu caurumiņu māla for
mā ielēja izkausētu bronzu, vasks iztecēja, bet, kad bronza at
dzisa, tika iegūts pareizas formas izstrādājums. 

Vaska eksporta nozīme pieauga, Latvijas teritorijai iekļau
joties Kristīgajā pasaulē, jo vasks bija nepieciešams sveču 
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ražošanai. Latvijas PSR vēsturē (Latvijas PSR... 1967. g. -
17. lpp.) ir ziņas, ka 13. gadsimtā vasks deva 25% no visu caur 
Rīgu izvesto preču vērtības. 

2.5.5. Sadzīves priekšmeti 

Domājams, ka tie tika gan eksportēti, gan arī ražoti kā pa
šu patēriņam, tā arī to ceļotāju vajadzībām, kuri pārvietojās 
caur attiecīgo novadu. e dr 

Pie šīs grupas tiek pieskaitīti podi, tāšu kārbas utt. Sadzī
ves priekšmeti ir plaši apskatīti vēstures un arheoloģijas grā
matās, un domāju, ka šeit to vēlreiz būtu lieki atkārtot. Latvi
ja sev ražoja visu nepieciešamo. Tai nevajadzēja importēt ik
dienas priekšmetus. Taču, ja kāds vēlējās smalkāku kerami
ku, tad tā bija jāpērk no citzemju tirgotājiem. 

2.5.6. Pārtika 

Latvija, domājams, nebija liela pārtikas eksportētāja, ja 
vien neskaita medu. Taču pārtika bija nepieciešama visiem, 
kuri ceļoja caur Latvijas teritoriju. Tolaik ledusskapju un sal
dētavu nebija. Dzīvnieki tika pārdoti dzīvi, jo tad gaļa tika no
gādāta patēriņa vietā svaiga. Daugavas tranzītceļš ir pietieka
mi garš, lai tirgotājiem pārtikas piegādes izvērstos par pietie
kami svarīgu nozari. Turklāt dzīvnieki bija vajadzīgi ne tikai 
maltītēm. Tālaika reliģija noteica dzīvnieku upurēšanu, un vi
sus šādiem mērķiem nepieciešamus dzīvniekus nevar atvest 
no tālām zemēm līdzi. Tie tika pirkti uz vietas, un tas bija pie
tiekami nozīmīgs ienākumu avots. Taču, kā jau norādījām 2.3. 
nodaļā, Austrumeiropas pārtika bija 10 reizes lētāka nekā pār
tika Arābu halifatā, un par to maksāja sudraba dirhemus. 

2.5.7. Zvērādas 

Zvērādas bija neapstrīdama eksporta prece. «Vēl 15. gad
simta beigās Novgorodas tirgotāju galvenā eksporta prece bij 
vaski un vāveres.» (A. Švābe, 1940.g. - 261. lpp.) Tās vai nu 

ieguva uz vietas, vai arī tālāk tika pārdotas slāvu zemēs iegū
tās ādiņas. 

Pēc arheoloģisko izrakumu materiāliem visvairāk medītais 
dzīvnieks (11. - 12. gadsimtā) bija bebrs, medītas arī caunas, 
lāči, āpši.( J. Ciglis, S. Zirne, I. Žeire - 36. lpp.) Zvērādas bija 
tik lieliska eksportprece, ka tās izmantoja sudraba dirhemu 
vietā. 

«Tā 10. gadsimta arābu ceļotājs Ibn-Dasta stāsta, ka starp 
Volgas bulgāriem monētas vietā apgrozoties caunādas un katra 
ādiņa līdzinoties 2 1/2 dirhemiem, tā tad 1 nagatai. Tāpat jāpie
šķir ticamība t. s. Nestora chronikai, kas runājot par mesliem 
blakus sudraba monētām piemin ari zvērādu ādiņas: 859. g. va-
regi likuši Novgorodas somugriem un krieviem maksāt 1 vāveri 
no sētas; 883. g. kņazs Oļegs prasījis no drevļaniem pa sabuļam, 
bet 980. g. Vladimirs atbildējis varegiem, kas dzinuši 2 grivnas 
no vīra, lai viņi pagaida vēl kādu mēnesi, kamēr ievākšot kunas 
no kijeviešiem.» (A. Švābe, 1940.g. - 254. lpp.) 

« 11.-12. gs. latviešu cauna maksāja 2 dirhemus, bet vāve
re bij pielīdzināta dirhema pusei.» (A. Švābe, 1940.g. - 260. -
261. lpp.) 

2.5.8. Vergi 

Mūsu senči nebija sentimentāli ņuņņas. Laikmets bija skarbs 
un tikumi skarbi. Vergi bija pieprasīta prece. Tos iepirka gan 
Skandināvijā, gan islama valstīs, gan arī kristiešu valstīs. Star
pība bija tikai tā, ka gan kristiešu valstis, gan islama zemes 
savas ticības pārstāvjus nevēlējās pirkt kā vergus. Savukārt pa
gānu vergi bija ejoša prece gan Rietumos, gan Austrumos. 

Vergi radās vairākos veidos: vispirms kā gūstekņi, pēc tam 
par vergiem varēja kļūt noziegumu vai parādu dēļ, ja par no
ziegumu pienācās soda nauda, bet vainīgajam tās nebija, tad 
viņu pašu un viņa ģimeni pārdeva verdzībā vai arī tai bija 
jāatstrādā parāds vairākās paaudzēs. Par vergiem kļuva ari 
piedzimstot, ja tēvs vai māte bija vergs. Tomēr galvenais ver
gu ieguves veids bija uzbrukums kādai teritorijai ar mērķi ie
gūt vērtīgu eksportpreci - vergus. 
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Vergi, kuri prata kādus amatus vai kuriem bija bagāti ra
di, kas varētu samaksāt izpirkumu, tika uzturēti pieklājīgi. Vi
ņi dažkārt ieguva brīvību. Viens Dānijas rūnakmens ir veltīts 
brīvlaistam vergam. Savukārt eksporta vergi tika sagatavoti 
eksportam. Lai vīrieši un jaunieši necenstos bēgt un atgriez
ties savās ciltīs, tos kastrēja. 

Ibn Rustā tirdzniecībai ar vergiem dod šādu skaidrojumu: 
«Varjagi - ... saņem gūstekņus un aizved viņus uz Hazāriju 

un pie Bulgāriem, kuri no varjagiem pērk gūstekņus....Spānijā 
ir daudzas tirdzniecības preces, kas nonāk Ēģiptē un Magribā. 
Galvenās preces ir vergi, meitenes un jaunekļi no Franku, Ga-
liciešu un slāvu einuhu karagūstekņiem. Visi pasaules kastrē
tie slāvi ir Spānijas eksportprece.» 

Arābu avotos ir daudz norāžu par slāvu un ziemeļtautu jeb 
sakaliba (domājams, somugru un baltu) vergiem un einuhiem 
islama valstīs. Omeijādu dinastijas laika sakaliba miesassargi 
apsargā halīfu. Tiek vērtēts, ka pārdoto slāvu un ziemeļtautu 
vergu skaits uz Bizantiju un islama valstīm ir desmitiem tūks
tošu. (J. Herman - 110. lpp.) 

Par vergu cenām jau ir teikts 2.3. nodaļā. Kādā no zviedru 
sāgām par sirojumu uz Kurzemi stāstīts, ka vikingi nekādi ne
var ieņemt vienu kuršu pili. Tad aplenktie pils aizstāvji piedā
vā atpirkties par pusmārciņu sudraba par katru cilvēku, kurš 
ir pilī. Tā ir verga cena Baltijas piekrastē. Taču zviedri atbild, 
ka viņi iegūšot gan sudrabu, gan visus pils aizstāvjus padarī
šot par vergiem. (J. Herman - 112.lpp.) Visos vikingu siroju
mos līdz ar karavīriem piedalījās vergu uzpircēji. 

Daudzi vēsturnieki uzskata, ka tieši vergu pārdošana uz 
Austrumu un Rietumu tirgiem deva galvenos Ziemeļeiropas 
sudraba ienākumus līdz pat kristietības ieviešanai un arī kā
du laiku pēc kristietības pieņemšanas. 

2.5.9. Pakalpojumu eksports 

Daļa karaspēka tika komplektēta pēc algotņu principa. Tā
pēc, piemēram, Skandināvijā lielus ienākumus deva karadrau-
džu piedalīšanās dienestā Kijevas Krievzemē vai Bizantijā. Par 
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darbu tika maksāts sudrabā (monētās), un tas tika atvests uz 
dzimteni pēc dienesta beigām. Ja skandināvu pētnieki uzska
ta, ka retie Bizantijas monētu atradumi liecina par vikingu 
piedalīšanos Bizantijas imperatora dienestā, tad tikpat labi 
tieši tā var traktēt arī Latvijas Bizantijas monētu atradumus: 
arī kāda Latvijas karadraudze ir pelnījusi naudu kā ̂ algotņi 
Bizantijā vai pie slāvu kņaziem. 

2.5.10. Tranzīta maksājumi 

Tolaik par kuģošanu un ceļošanu bija jāmaksā nodeva. Ha-
zārijas kaganātā tā bija 10 % no preces vērtības. Ja tirdzniecī
bu regulēja abpusējie drošības līgumi, tad tie arī ietvēra nosa
cījumus, ka tirdzniecība var notikt bez abpusējām nodevām. 
Taču bez īpašiem līgumiem nodeva par braukšanu caur terito
riju bija samaksa par drošību, jo tad nodevas iekasētājs bija 
atbildīgs, lai apmaksātajā ūdensceļa posmā tirgotāju neap
draudētu laupītāji un sirotāji. Šī nodeva varēja būt stabils sud
raba naudas ienākumu avots no tirgotājiem. 

2.6. Importa un tranzītā vestās preces 

Kā jau teikts iepriekš, sudrabs Latvijas teritorijā bija uz
krāts milzīgos daudzumos. Sudraba lielie krājumi Latvijā va
rēja rasties, tikai ļoti aktīvi piedaloties starptautiskajā tirgū 
iepriekšējos gadsimtos pirms krustnešu iebrukuma. Taču Lat
vija importēja ne tikai sudrabu. Latvijas arheoloģiskajos izra
kumos par šo laikmetu mēs atrodam lielos apjomos ievestas 
preces. Tie galvenokārt ir metāli - sudrabs, zelts, vara un al
vas sakausējumi utt., kuri Latvijā nav sastopami dabā. 

Apskatīsim svarīgākās preces, kuras Latvijas ciltis importēja. 

2.6.1. Krāsainā metalurģija un tās izejvielas 

Vispirms tie ir krāsainie metāli. Latvijā pirmie krāsainās me
talurģijas uzņēmumi, bronzas kausējamās darbnīcas parādījās 
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jau 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Tomēr no 1590 tīģeļiem, 
kuri tika atrasti 20. gadsimta sešdesmito gadu sākumā, 1466 tī
ģeļus var attiecināt uz laikposmu starp 6. un 13. gadsimtu. 

Latvijas krāsainās metalurģijas uzņēmumi (16. att.) ir iz
vietojušies galvenokārt gar galvenajiem tranzīta ceļiem, kas 
varētu liecināt par to, ka no importētiem metāliem saražotā 
produkcija tika pārdota arī galvenokārt tirgotājiem un ceļotā
jiem. Taču tīģeļi ir atrasti arī lielākajos pilskalnos. 

Latvijas teritorijas lielākajā daļā māli ir viegli kūstoši un to 
ugunsizturība tikai nedaudz pārsniedz 1100 grādus. Tikai Nīg
randes apkārtnē sastopami māli ar citu ķīmisko sastāvu, kuri 
var izturēt 1600 grādu temperatūru. Tomēr arī 1100 grādu tem
peratūra ir pietiekama, lai kausētu pat zeltu un varu. Jāsaka, 
ka tajos laikos tīri elementi bija ļoti reti sastopami, taču pat ne
lieli alvas vai cinka piemaisījumi vara vai sudraba sakausēju
miem būtiski pazemina kausējamā metāla temperatūru. 

Kā būs norādīts 3.6. nodaļā, veicot Latvijā atrasto kausē
šanas tīģeļu spektrālo analīzi, ir atklātas šādu metālu pēdas: 
varš, alva, svins, cinks, sudrabs un zelts. (J. Daiga un I. Gros-
valds - 21. lpp.) 

Visos 26 izpētītajos tīģeļos ir atrastas vara un svina pēdas, 
21 tīģelī atrastas sudraba, 19 tīģeļos - cinka, bet 16 tīģeļos -
alvas pēdas. Tikai vienā tīģelī atrastas zelta pēdas. 

2.6.2. Sudrabs 

Sudrabs ir pazīstams no senseniem laikiem, un to atrod gan 
tīrradņos, gan ari kā rūdu. Sudrabs kā piemaisījums ir atrodams 
lielākajā daļā svina rūdu. Sudrabs ir lieliski kaļams, mīksts me
tāls. Latvijā tas dabā nav sastopams, tāpēc viss nepieciešamais 
sudrabs rotām utt. bija jāieved no citām zemēm. Sudrabs ir vieg
lāk apstrādājams nekā zelts vai varš, jo tas kūst pie 960 grādiem 
pēc Celsija, savukārt zelts kūst 1063, bet varš 1082 grādu tempe
ratūrā. Sudrabs ir ari ļoti blīvs metāls (10.5 g/cm). 

Nosauktas ir tīru metālu kušanas temperatūras. Taču, ja 
sudrabam bija citu metālu piedevas (iegūtās rūdas nekad ne
bija ķīmiski tīras), tad tā kušanas temperatūra bija ievērojami 

mazāka. Piemēram, sastāvs, kurā ir 68 % sudraba, 27 % vara 
un 5 % alvas, kūst pie 755 grādiem pēc Celsija. Ja, sudrabu 
samazinot, palielina alvas sastāvu līdz 10 %, šāds sakausējums 
jau kūst pie 700 grādiem. 

Ja rūdas sastāvā ir bijušas fosfora piemaises, tad sudraba 
un vara sakausējums, kurā sudraba ir 71 %, kūst 795 grādu 
temperatūrā pat bez alvas piejaukuma. 

Kad izsīka sudraba atradnes Vidusāzijā, sudrabs tika ie
vests no islama un arābu zemēm. Pēc sudraba krīzes tas galve
nokārt tika ievests no Eiropas. 

Galvenās sudraba raktuves Eiropā 10. - 12. gadsimtā bija 
Vācijā un Britu salās, Čehijā, Ungārijā. 

2.6.3. Varš 

Varš dabā ari ir sastopams tīrradņu veidā, taču tas ir atro
dams arī rūdās. Varš ir viegli apstrādājams. Tas ir mīksts, 
viegli kaļams. Taču vara trūkums ir pietiekami augstā kuša
nas temperatūra. Vēsturē izdala vara laikmetu, kuru nomaina 
bronzas laikmets. Senajiem ēģiptiešiem bija nepieciešami vai
rāki tūkstoši gadu, lai no vara pārietu uz bronzu. Senajiem 
grieķiem šis process noritēja teju vai desmit reizes ātrāk. To 
noteica ģeoloģiskie apstākļi. Senajā Grieķijā vara rūda ir atro
dama kopā ar alvas rūdu. Ja kausē vara un alvas rūdu sakau
sējumu, tad tā kušanas temperatūra ir zemāka. Ja varam pie
vieno tikai 15 % alvas, tad iegūtais sakausējums kūst jau 960 
grādu temperatūrā. Savukārt palielinot alvas piejaukumu sa
kausējumos, bronza var kust jau pie 700 - 850 grādiem. 

Iegūtais sakausējums ir izturīgāks par tīru varu. Tāpēc tū
daļ pēc atklāšanas bronza izspieda tīru varu gandrīz no visām 
sadzīves sfērām. Jāpiebilst, ka bez vara un alvas sakausējuma 
ļoti izplatīta bija bronza, kurā alvas vietā tika lietots svins. 
Antīkajos laikos monētas kala no vara un svina kausējuma. 

Varš ir sastopams biežāk nekā rūpnieciski izmantojamā al
va, tāpēc senajos laikos valstu un impēriju likteņi bija atkarīgi 
no tā, vai tiks iegūts pietiekami daudz alvas vai ne. Latvijā 
nav sastopama nedz alvas rūda, nedz varš. Visi šie metāli bija 
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jāimportē. Doles Raušu ciema rotkaļu darbnīcā atrastas 18 kg 
un 7 kg smagas vara plāksnes (J. Ciglis, S. Zirne, I. Žeire -
38. lpp.), kas liecina, ka importētie izejmateriāli bija konkrē
tā standartā sagatavoti un tirgoti amatniekiem. 

Lai gan muzejos ir pārpārēm šī laika sudraba atradumu, 
tomēr galvenais metāls, kurš ticis kausēts Latvijā atrastajos 
tīģeļos, ir varš.'Lai gan vara atradumi ir tādā pašā skaitā kā 
svina, taču vara kvalitatīvā analīze rāda, ka varš ir lietots 
daudz vairāk nekā svins.( J. Daiga un I. Grosvalds - 21. lpp.) 

2.6.4. Zelts 

Zelts dabā sastopams gandrīz tikai vienīgi tīrradņu formā. 
Zelts ir dzeltens spīdīgs metāls, kurš ir ļoti plastisks, tas ir 
lieliski kaļams. Zelts ir ideāli piemērots juvelierizstrādāju
miem un rotaslietām. Tas ir divreiz blīvāks par sudrabu (19.3 
g/cm3). Atšķirībā no sudraba, kas, reaģējot ar gaisā sastopamo 
sērūdeņradi, paliek melns, vai vara, kurš mitrā gaisā, savieno
joties ar oglekļa dioksīdu un ūdeni, veido hidrokarbonātu sa
vienojumu, kas ir zaļā krāsā un piešķir vara izstrādājumiem 
zaļgani apsūbējušu izskatu, tīrs zelts paliek tāds pats, kāds 
bija gadu tūkstošiem, neapsūbējot un nemelnējot. Tomēr zelts 
ir retāk sastopams nekā sudrabs. Tā vērtību attiecība senajā 
pasaulē bija 1:10 vai 1:12. Pēc A. Švābes, Zviedrijā 12. - 13. 
gadsimtā zelta un sudraba svaru vērtības attiecība bija 1:8. (A. 
Švābe, 1940.g. - 223. lpp.) 

Zelta ieguve ir nevienmērīga, tāpēc valstis, kurās sava zel
ta nebija, kā naudas standartu lietoja sudrabu. 

Tīģeļu spektrālā analīze liecina, ka Latvijā zeltu apstrādā
ja ļoti maz. Zelta pēdas ir atrastas tikai vienā no 26 ar spektrāl
analīzi pētītajiem tīģeļiem. (J. Daiga un I. Grosvalds - 21. lpp.) 
Spektrālanalīzē vispār nav atrastas arī dzīvsudraba pēdas, 
kurš parasti ir pavadonis, ja tiek veikta zelta apstrāde, zelta 
kausēšana utt. 

Šie atradumi vedina domāt, ka zeltu Latvijā masveidā ne
apstrādāja, bet zeltlietas mūsu apskatāmajā laikposmā, visti
camāk, ieveda. Arī A. Švābe norāda, ka 13. gadsimtā zelta va-

lūtai Latvijā bija pavisam maza saimnieciska nozīme. (A. Švā
be, 1940.g. - 227. lpp.) Zelta mazajai nozīmei ekonomikā, ie
spējams, bija vairāki cēloņi. Varbūt zelta lielās dārdzības dēļ, 
taču tam varēja būt vēl citi motīvi: iespējams, vietējā tirgū zelts 
nebija tik populārs kā sudrabs reliģisko motīvu vai kādu tradī
ciju dēļ. Piemēram, zelta un sudraba rotas nesader, kas, plaši 
jo plaši lietojot sudrabu, padara zelta lietas nevalkājamas. 

Kā norāda Else Rosdāla, ļoti maz zelta ir atrasts arī vikin
gu depozītos. Iespējams, ka zelta nelietošana bija reliģisku mo
tīvu nosacīta. (E. Rosdal - 99. lpp.) 

2.6.5. Alva 

Alva ir viens no metāliem, kurš ir pazīstams jau no seniem 
laikiem. Domājams, ka alva bijusi zināma vismaz 7000 gadus. 
Iemesls alvas tik ātrai ieguvei bija alvas zemā kušanas tempe
ratūra. Alva kūst jau 232 grādu temperatūrā. Antīkajā pasau
lē alvu ieguva Britu salās un Spānijā. 

Alva ir mīksts metāls. Tā ir stabila atmosfēras apstākļos. 
Taču, ja temperatūra ir zemāka par plus 14 grādiem pēc Celsi
ja, tad alva ir stabila nevis metāliskā izskatā, bet pelēka pul
vera izskatā. Alvas pulverveida forma ir blīvāka par metālisko 
(pulverveida 7.3 g/cm, metāliska 5.76 g/cm). Visātrāk alva pār
vēršas pulverī mīnus 30 grādu temperatūrā. Šo procesu sauc 
par alvas mēri. Tāpēc Ziemeļu valstīs alvas izstrādājumiem 
bija īss mūžs, bet, ja tādi arī bija un atradās izkaisīti zem ze
mes, tad tie ziemas periodā sadalījās. Pat ja ir bijušas alvas 
rotas, mūsu platuma grādos tās nav atrodamas, jo ir aizgāju
šas bojā. Šā iemesla dēļ alva tika lietota galvenokārt sakausē
jumos - bronzas izstrādājumos. Turklāt alvas un vara pievie
nošana sudrabam samazina kušanas temperatūru, kas ļauj 
sudrabu vieglāk apstrādāt. Alva arī plaši tika lietota, pārklā
jot ar to bronzas iztrādājumus. 

Tomēr alva tīģeļos spektrālajā analīzē ir atrasta mazāk, 
un lielākoties tās ir tikai alvas zīmes. Tā ir daudz kausēta 
tikai vienā no analizētajiem tīģeļiem. (J. Daiga un I. Gros
valds - 21. lpp.) 
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2.6.6. Svins 

Svins ir pazīstams no senseniem laikiem. Grieķi svina skavas 
sāka plaši lietot celtniecībā no 6. gadsimta pirms mūsu ēras. Tas 
ir ļoti smags, tā blīvums ir 11.34 g/cm3. Svins kūst 327 grādu tem
peratūrā un ir tik mīksts, ka to var griezt ar dzelzs nazi. Antīkajā 
pasaulē svins bija krietni lētāks par alvu. To ieguva Sardīnijā, 
Spānijā, Gallijā, Dalmācijā, Britānijā un Vācijā. Tā lētums un 
vieglā apstrāde noteica svinam plašu lietojumu. No tā lēja amule
tus un ziedojamās figūriņas, gatavoja ūdensvadu caurules, žeto
nus utt. Svinu pievienoja vara monētām. Svins savienojumā ar 
sudrabu samazina tā kušanas temperatūru. Ja sudrabam pievie
no 15 % svina, tas kūst jau 850 grādu temperatūrā. 

Ir ziņas, ka svins ir viena no precēm, kuru pa Daugavu 
transportēja, lai pārdotu Krievijā. Kā liecina tīģeļu spektrālā 
analīze, svins pēc vara bija visizplatītākais metāls, kuru kau
sēja tīģeļos Latvijā. 

Ar svinu ir tieši tāpat kā ar alvu. Ūdens un gaisa iedarbībā 
tas noārdās, veidojot svina hidroksīdu. Ir zināms, ka svins ir 
transportēts pa Daugavas ūdensceļu, bet nav zināms, kas ar 
svinu ir darīts un kādiem mērķiem tas ir lietots. 

Atradumi nedod precīzu ainu par saimniecību un sadzīvi. 
Ugunsnelaimes ir lemts izturēt grūti kūstošiem metāliem. Ja vie
nā sainītī tika aprakti vara, sudraba, zelta, dzelzs, alvas un svina 
izstrādājumi, pēc tūkstoš gadiem arheologam izdosies atrast va
ra, sudraba un zelta lietas tikpat kā neskartas. Sarūsējušu dzelzs 
izstrādājumu - tikai tad, ja tas ir bijis pietiekami liels, bet alvas 
un svina izstrādājumi nebūs atšķirami no augsnes. Tāpēc tikpat 
kā par ikvienu kultūru muzejos ir izstādītas lietas, kuras laika 
zobs neskar - apdedzināta māla trauki, zelta, sudraba, vara un 
tā sakausējumu izstrādājumi, dzelzs rīki utt. Tikai retumis tiek 
atrastas materiālās vērtības no citiem materiāliem. 

2.6.7. Cinks 

Cinka un vara sakausējums misiņš ir pazīstams kopš 1500. 
gada mūsu ērā. Ir ziņas, ka misiņu sāka kausēt Trapezundā -

mūsdienu Turcijas ziemeļaustrumos, Melnās jūras piekrastē. 
Vara-cinka sakausējumi tika plaši lietoti Romas impērijas lai
kā. Pēc tam Rietumeiropa nozaudēja misiņa ražošanas tehno
loģiju. Kā norādīts «Lexikon der antike» krieviskajā tulkojumā 
(Slovarj antičnosti, 308. lpp.) šķirklī par misiņu, misiņa izpla
tība Eiropā beidzās līdz ar antīkā perioda beigām. Eiropā līdz 
pat 18. gadsimta vidum cinka sakausējumus ieveda no Aust
rumu valstīm nelielos daudzumos, tāpēc cinka sakausējumi ša
jā laika posmā Eiropā ir ļoti reti sastopami. Taču islama vals
tīs cinka ražošanas noslēpums netika nozaudēts. Marko Polo 
savā ceļojumu aprakstā piemin cinka kausēšanu Persijā 13. 
gadsimtā. Cinka un vara sakausējumus atklāja tieši tāpat kā 
vara un alvas sakausējumu - bronzu: sajaucot vara un cinka 
rūdas, iespējams iegūt metāla sakausējumu, kura kušanas tem
peratūra ir zemāka par vara kušanas temperatūru. Ja cinka 
saturs misiņa ir aptuveni 38 %, tad šāds sakausējums kūst 
900 grādu temperatūrā. 

Galvenā problēma, kāpēc cinku ieguva tikai 18. gadsimtā, 
slēpjas šī metāla fizikālajās īpašībās. Cinks kūst pie 420 grā
diem, bet vārās jau pie 906 grādiem. Mēģinot cinka rūdu kau
sēt kā citus metālus, cinks pagūst iztvaikot. 

Latvijā, veicot kausējamo tīģeļu analīzi, cinka pēdas ir at
rastas pat biežāk nekā alvas pēdas, kas liecina par to, ka me
tālus importēja no Āzijas reģiona. Sk. ari 3.6. nodaļu. 

2.6.8. Greznumlietas un audumi 

Latvijā atrastās greznumlietas, kurām neapšaubāmi ir 
austrumnieciska izcelsme, ir apskatītas 3.4.5. nodaļā. 

Rodas iespaids, ka lielākā daļa rotaslietu, kuras atrastas 
Birkā (Zviedrijas rietumos), ir ar austrumniecisku izcelsmi un 
ataino ieražas, kuras raksturīgas Austrumu kultūrām. Turp
retim rotaslietas, kuras atrastas Hedbjū (Dienviddānijā), at
vestas no Rietumeiropas. Savukārt Norvēģijā atrastās rotas ir 
ražotas Britu salās. (E. Rosdal - 39. lpp.) 

Audumu arheoloģiskie atradumi ir reti, un pēc glabāšanās 
zemē 1000 gadus ir grūti spriest par to kvalitāti un izcelsmi. 
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Tomēr ticot skandināvu avotiem, kvalitatīvās drānas tika ie
vestas. Drēbju eksportētāju reģionos audums kļuva par nau
das vienību, līdzīgi kā zvērādu eksporta reģionos zvērādiņa pil
dīja naudas funkcijas. Piemēram, Islandē «... vadmalu lietoja 
kā maksāšanas līdzekli par noteiktu kursu». Pēc Islandes ze
mes likumiem, «jaunu, nenēsātu un cieti noaustu vadmalu, ja 
tā ir divas olektis plata, var lietot naudas vietā». «Šādi nor
mēts vadmalas gabals, 6 olektis garš, maksāja 2 lotes tīra sid
raba jeb 1/8 marku. Strīpaina vadmala bij dārgāka: minētam 
gabalam vajadzēja būt tikai 5 olektis garam. Bet 20 šādi vad
malas gabali maksāja jau vienu govi. Tā preču vērtību Islandē 
noteica vadmala.» (A. Švābe, 1922.g. - 59. lpp.) Par drēbju pa
lieku atradumiem sīkāk tiks rakstīts 3.4.5. nodaļā. 

2.6.9. Stikls 

Apgūstot krāsainai metalurģijai un dzelzs metināšanai ne
pieciešamās temperatūras, stiklu varēja ražot arī tepat. Do
mājams, ka sākotnēji stiklu importēja. Taču 8. gadsimta bei
gās Birkā (Zviedrijā), pie Lādogas ezera Krievijā u.c. jau sākās 
vietējā stikla ražošana. Volīnijā stiklu sāk ražot no 10. gad
simta, bet Rūgenas salā - jau no 11. gadsimta. Domājams, ka 
sākotnēji stikla izstrādājumi tika importēti, taču jau uz arābu 
posma beigām Baltijā sākās vietējā stikla ražošana. 

2.7. Svarīgākās tirdzniecības pilsētas 
ceļā uz Austrumiem 

Daugavas ūdensceļš bija viens no nozīmīgākajiem Eiropas 
tirdzniecības ceļiem 8. - 11. gadsimtā. Latvijas teritorijā ir at
rasta liela ostas pilsēta - Daugmale. 

Ar baltu ciltīm saistīti atradumi ir plaši sastopami ari tirdz
niecības pilsētā Gņezdovā, kura atrodas Daugavas un Dņep-
ras ūdensceļu pārejas vietā. Domājams, ka tieši tur arī pienā
ca tirdzniecības ceļš uz Volgu. Gņezdovā kļuva par preču sada
les punktu virzienos uz islama valstīm caur Volgas Bulgāriju, 

uz Bizantiju caur Kijevu un uz Skandināviju caur Daugmali. 
Daugmales raksturojumu speciāli šai grāmatai uzrakstīja Ag
ris Liepiņš. Par monētu sastāvu informāciju sniedza arheologs 
G. Zemītis (vadījis arheoloģiskos izrakumus Daugmales pils
kalnā kopš 1990. gada). 

2.7.1. Daugmale 

Daugmales komplekss atrodas 30 km no Daugavas ietekas 
jūrā, upes kreisajā krastā, iepretim Salaspilij. Komplekss sa
stāv no pils, ostas un divām senpilsētām un ir ideāli novietots 
tālaika nemierīgajiem un nedrošajiem apstākļiem. Visas tālai-
ka tirdzniecības pilsētas atradās nevis atklātas jūras krastā, 
bet dziļāk zemes iekšienē. Daugmales pils ir pirmais spēcīgais 
nocietinājums, braucot no jūras pa Daugavu, netālu augšpus 
Daugavas krācēm (Glumā krāce). Uzbrucējiem no jūras bija 
jāpārvar krāces, savukārt tirgotājiem, ar pilnām laivām brau
cot pret straumi, bieži bija jākāpj laukā un jāvelk laivas. Tad 
tiem varēja uzbrukt. Kam piederēja Daugmale, tas kontrolēja 
visus kuģus, kuri brauca pa upi uz augšu un leju. 

Līdz 9. gadsimtam tajā valdījuši zemgaļi, bet no 10. gadsim
ta pārsvaru ieguva lībieši. Tad arī sākās Daugmales augstākā 
uzplaukuma stadija, kad tur izveidojās iespaidīgs tirdzniecības 
un amatniecības centrs, kas savus ziedu laikus piedzīvoja 10. 
gadsimta beigās un 11. gadsimta pirmajā pusē. Šajā laikā Daug
males tirdznieciskajās aktivitātēs bija iesaistītas arī apkārtējās 
apdzīvotās vietas - Laukskola, Mārtiņsala, Dolessala, Nāvessa-
la un Ikšķile. Daugmale iesaistās Daugavas-Dņepras un Dau-
gavas-Volgas ūdensceļu sistēmā, gar Daugmali gāja sauszemes 
ceļš no Austrumlietuvas cauri Austrumzemgalei uz Ziemeļlat-
viju, Igauniju, Pleskavu un Lādogu. Tirdzniecības sakaru pla
šumu raksturo lībiešu, zemgaļu, latgaļu, kuršu, igauņu, votu, 
somu, leišu, slāvu, bulgāru, arābu, bizantiešu, zviedru, dāņu, 
angļu, vācu un citu zemju senlietas un monētas. 

11. gadsimta otrajā pusē sākās noriets, kas turpinājās ari 12. 
gadsimtā, bet 13. gadsimtā par Daugmali vairs nekādu ziņu nav. 
Lielais tirdzniecības centrs, kurā daudzi sliecas saskatīt Indriķa 
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hronikā aprakstīto Zemgaļu ostu, ir pazudis mierīgā ceļā bez kā
diem sevišķiem ienaidnieku uzbrukumiem un postījumiem. Cē
loņi - pasaules ģeopolitisko centru maiņa, ārējo tirgu zaudēšana, 
tas, ka iekšējais tirgus nenodrošina tirdzniecības ostas rentabili
tāti, un pašās beigās vēl konkurenta - Rīgas ostas rašanās un 
pāvesta aizliegums kristīgo kuģiem iebraukt pagānu ostā. 

2.7.2. Daugmales pilskalna monētas 

Kopsummā atrasts ap 180 monētu. 
Vecākās ir datētas ar desmitā gadsimta vidu un beigām: 

viena Bizantijas monēta un ap 10 arābu dirhemu. Te tās acīm
redzot ienākušas 11. gadsimta sākumā. 

Lauvas tiesu (ap 160 monētām) veido Vakareiropas nauda, 
kas datēta ar 1020. - 1050. gadu. Visvairāk ir vācu naudas 
(piem., denārs, kalts Deventerā Heinriha II laikā (1014 - 1024) 
un bīskapa Bertolda denāru, kaltu Deventerā un Groningenā 
(1027 - 1054)). Pēc vācu naudas seko dāņu monētas (piem., Sve
na Estridsena (1047 - 1075), denāri kalti Lundā) un anglo sak
šu nauda (Knuta (1016 - 1035) sudraba penijs, kalts Linkolnā). 

Hronoloģiski pēdējā monēta ir datēta ar 1060. gadu, un tā 
ir Vakareiropas monēta. Viena pati. Ir arī daži naudas pakaļ-
darinājumi - viens arābu dirhems un pāris vācu denāru. 

Interesanti, ka Nāvessalā 1915. gadā iegūtais 160 arābu 
monētu depozīts izrādījās par depozīta daļu, kurā ietilpa arī 
zudušais Ikšķiles muižas lauku depozīts ar 5 romiešu monē
tām un 96 arābu dirhemiem un zudušais Daugavas krasta de
pozīts ar 55 arābu dirhemiem. Tātad pavisam no Nāvessalas 
depozīta zināmas imperatora Proba (276. - 282.) Aleksandrijā 
kaltas 5 romiešu monētas un 31 arābu sudraba dirhems (797./ 
798 - 913./914.). 

2.7.3.Gņezdova 

Gņezdovā 9. - 10. gadsimta mijā izveidojās milzīga apmet
ne, kurā dzīvoja gan slāvi, gan baltu cilšu pārstāvji, gan skan
dināvi. {Herman - 242. lpp.) Šajā teritorijā ir atrastas arī rie-

tumslāviem raksturīgas senlietas. Sava pārstāvniecība te bi
jusi pat Oderas lejteces slāviem. 

Kā norāda Arcihovskis, visai plaši ir pētīti arheoloģiskie atra
dumi Gņezdovā (Smoļenskas tuvumā), kas bija svarīgs Dņepras-
Daugavas ūdensceļa tranzīta mezgls. Gņezdovas kurgānu grupa 
ir viena no lielākajām kurgānu grupām. Tajā apkārtnē bija zinā
mi gandrīz 4 tūkstoši kurgānu. No tiem 20. gadsimta vidū bija 
izpētīti 500 kurgānu, kuros izplatītākais apglabāšanas rituāls -
līdztekus vīrietim tiek apglabāta sieviete. Tieši tajā laikā, kad 
Dņepras augštecē tika radīti Gņezdovas kurgāni, Ibn Fadlāns 
Bulgārā pie Volgas novēroja rusu vergu tirgotāja bēres (sk. 4.6. 
nodaļu). Kurgānu atradumi ārkārtīgi precīzi sakrīt ar Ibn Fadlā-
na aprakstīto. Protams, Gņezdovas kurgānos nav atrastas laivu 
paliekas, jo tās ir sadegušas, bet ir atrastas laivu dēļu savienoja
mās skavas, kuras kurgānos izkārtojās elipsveida formā atbilsto
ši skavu izvietojumam laivas dibenā. Kā raksta Ibn Fadlāns, bē-
rējot laivā tika ielikti dzīvnieki: zirgi, liellopi, suns, gailis. Šo dzīv
nieku kauli ir atrasti Gņezdovas kurgānos. Ibn Fadlāns raksta, 
ka virs pelniem tika uzbērts kaut kas līdzīgs apaļam pauguram -
tieši tāda ir Gņezdovas kurgānu forma. Arcihovskis uzskata (184. 
lpp.), ka ir aplami visus kurgānus piedēvēt vikingiem vai norma-
ņiem tikai tāpēc, ka tajos ir atrasts Karolingu zobens. Šāds zo
bens ir lietots visā Eiropā, tostarp arī Krievijā. Taču Gņezdovā ir 
sastopami vairāki kurgāni, kuros ir atrasts precīzi Skandināvijai 
atbilstošs inventārs. Šajos nedaudzajos kurgānos pat sīkumi sa
krīt ar Zviedrijā atrastu apbedījumu vietu atradumiem, kuri tiek 
datēti ar 10. gadsimtu. Iespējams, ka šajos kurgānos tik tiešām ir 
apbedīti normaņu karotāji, taču šie kurgāni neizceļas nedz ar lie
lumu, nedz ar bagātību. Arcihovskis uzskata, ka lielākā daļa ir 
kriviču apbedījumi, savukārt skandināvu kareivji bija algotņi, ku
ri nepiederēja pie kriviču militārās daļas augšgala. Tomēr Arci
hovskis uzskata, ka visiem apbedījumiem ir tīri militārs raks
turs. Viņaprāt, to var pamatot ar faktu, ka visos apbedījumos ir 
zobeni, bultas, naži, kā arī bruņukreklu atliekas. 

Monētas, kuras tiek atrastas Gņezdovā, ir arābu dirhemi, 
kas datēti ar 9. gadsimtu, galvenokārt ar 9. gadsimta sākumu. 
Bizantijas monētu ir daudzkārt mazāk. Arcihovskis uzskata, 
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ka Volgas ceļš uz halifātu bija daudzkārt svarīgāks par Dņep-
ras ceļu uz Bizantijas impēriju, jo Gņezdovas kurgāni, kaut 
gan atrodas pie Dņepras, ir atstājuši no 10. gadsimta vairāk 
depozītu nekā jebkurš cits laikposms. (A. Arcihovskij - 185. 
lpp.) Gņezdovā Bizantijas monētu ir ļoti maz, bet arābu monē
tu - ārkārtīgi daudz. Starp arābu monētām dominē Vidusāzi
jas emīru - Samanīdu dirhemi, pēc tam seko Bagdādes halīfu 
Abāsīdu dirhemi. Citu dinastiju kalta nauda ir sastopama 
daudz retāk. Gņezdovā ir atrasti Irānas mākslinieciskie izstrā
dājumi: šķīvji, lejamā glāze ar arābu ornamentu utt. 

2.8. Tirdzniecība Latvijā 
10. gadsimta vidū 

Pamēģināsim iztēloties, kāda varēja būt dzīve un tirdz
nieciskās attiecības Latvijā. Ir zināmas liecības, ka balti re
gulāri brauca tirgoties uz Zviedrijas ostām, jo baltu ciltīm 
raksturīgas lietas ir atrastas Gņezdovā. Visai ticams, ka bal
tu tirgotāji varēja sasniegt ari Volgas bulgāru zemi un tālā
kas teritorijas. 

Jāpiebilst, ka tirgotājs 9. - 10. gadsimtā nav tirgotājs mūs
dienu izpratnē. Tirgotāja svarīgākais amata rīks ir šķēps un 
zobens, jo ir jāprot svešās zemēs, mazapdzīvotos ceļos aizstā
vēt sevi un savu īpašumu. Daugavas, Dņepras, Volgas tranzīt-
centrā Gņezdovā kapu kurgānos dominē ieroči. Daži pētnieki 
no tā secina, ka Gņezdovā bija militāra rakstura apmetne, ta
ču šajā skarbajā laikmetā tirgotājam bija jārīkojas ar zobenu 
biežāk nekā ar svariem. Turklāt sirotājs un tirgotājs bieži 
vien bija viens un tas pats. Kādā skandināvu sāgā par 9. gad
simtu vikingi divas nedēļas mierīgi tirgojas Kurzemes pie
krastē, tad viņiem šī garlaicīgā nodarbe apnīk un viņi dodas 
laupīt to novadu, ar kuru tik miermīlīgi tirgojušies vēl pirms 
dažām dienām, «...tirgotājs, kurš regulāri veic tuvākus vai tā
lākus ceļojumus, nav iedomājams bez ieročiem. Par to pārlie
cinoši runā skandināvu un arābu rakstītie avoti.» (A. Radiņš, 
1999. g. - 134. lpp.) 

2.8.1. Latvija 9. - 10. gadsimta 

9. gadsimta vidū Rīgas jūras līča piekrastē dzīvo lībieši, 
Kurzemē - kurši, Latvijas vidusdaļā - zemgaļi, bet uz austru -̂
miem no Rīgas - sēļi un latgaļi. Faktiski visa transporta kustī
ba norit pa upēm. Upes ir galvenie ceļi, teritorija ir apmežota, 
to klāj meži un purvi. Ezeru ir krietni vairāk nekā tagad, dau
dzi mūsdienu kūdras purvi ir redzami kā ezeri, pa kuriem var 
braukt ar laivu. Nokrišņu ir krietni vairāk, upes ir ūdeņiem 
bagātākas, ir kuģojamas pat tādas, kuras mūsdienās atgādina 
sīku strautu vai nelielu tērcīti. 

Ģeogrāfiskā karte ir citāda nekā tagad. Lielupe ir Dauga
vas pieteka un Daugava ietek jūrā nevis tajā vietā, kur paš
laik, - starp Bolderāju un Mangaļsalu, bet gan tās ieteka at
rodas starp Mangaļsalu un Vecākiem. Doles salu nav applū
dinājis Rīgas HES, uz Daugavas nav nevienas ūdenskrātu
ves. Arī Austrumeiropas karte ir atšķirīga no tā, ko redzam 
tagad: uz Volgas nav uzceltas spēkstacijas, plašie ezeri, kuri 
mūsdienu kartē redzami kā, piemēram, Ribinskas ūdenskrā
tuve, ir mežiem apauguši līdzenumi, bet Volga tek pa šaurā
ku gultni. 

Ceļu ir maz, tie galvenokārt izveidoti, lai ražojumus nogā
dātu līdz tuvākajam ūdensceļam. 

Pie ūdensceļiem ir izveidotas nocietinātas koka pilis, kuras 
ir tam laikam un ieročiem pietiekami stipras. Šaujampulveris 
un tā ražošanas noslēpums līdz Eiropai vēl nav nonācis, pret 
nocietinātu pili var cīnīties tikai ar muskuļu spēku vai zirgu 
vilkmi. Kara rīki ir šķēps, zobens, loks un bultas, kara vāle. 
Vairogi ir no koka, apvilkti ar ādu. 

Latvijas tirdzniecības zelta, bet, ņemot vērā tālaika vērtī
bas, - sudraba ādere ir Daugava un Baltijas jūras piekraste. 

2.8.2.Pagānu un islamticīgo tirdzniecība 

Pa Daugavu visu vasaru ceļo tirgotāju laivas. Brauc pagā
nu tirgotāji no Gotlandes, Brikes, Grobiņas vai Daugmales, ku
ri dodas uz Polocku un uz Gņezdovu. 

78 79 



Tajā pašā laikā Volgas Bulgārijā tirgotājs iepērk preces 
no Vidusāzijas tirgotājiem. Tie ir juvelierizstrādājumi, stikls, 
labas kvalitātes zobeni. Ar šiem preču krājumiem un ar sud
raba dirhemiem makā bulgāru islamticīgie tirgotāji dodas 
augšup pa Volgu. Volgas augštecē laivas tiek atstātas, jo ir 
jāsamaksā par preču pārvešanu un jānoīrē laiva braucienam 
pa Daugavu vai Dņepru. Pa Daugavu tirgotāji dodas uz Po-
locku, pa Dņepru - uz Gņezdovu. Pirms nonākšanas Polockā 
vai Gņezdovā, tiem jālūdz Allāhs, lai izdotos vestās preces 
pārdot un par iegūto un līdzpaņemto naudu varētu izdevīgi 
iepirkt nepieciešamo. 

Turpat kādā Daugavas līkumā pagānu tirgotāju laivas ap
stājas, lai pielūgtu savu Dievu. Zināmās vietās ir uzstādītas 
koka skulptūriņas. Tiek izlieti dzērieni, tiek atstāti un zemē 
izkaisīti ēdieni, tiek ierakts zemē nedaudz preču un kāds sud
raba gabals. Tirgotāji mēģina izlūgties Dieva žēlastību, lai Po
lockā vai vismaz Gņezdovā būtu pietiekami daudz citu tirgotā
ju, kuri nopirktu viņu atvestās preces. 

Ja tirgotājiem uzsmaida laime, viņi Polockā vai Gņezdovā 
satiekas, tur apmainās ar precēm, starpību piemaksājot, par 
visu atvesto samaksājot ar sudraba dirhemiem, kuri kalti 
Bagdādē, Taškentā vai Samarkandā. Ja tirdzniecība izdodas 
veiksmīga, tad Baltijas un Skandināvijas tirgiem tiek iepirk
ti austrumu audumi, stikla izstrādājumi. No slāvu tirgotā
jiem Gņezdovā tiek iepirktas verdzenes. Taču daļa naudas ir 
jāpietaupa, jo tā atpakaļceļā tiks iztērēta kādā no Daugavas 
lejteces pilsētām, lai nopirktu sudraba rotājumus. Latvijā tie 
ir tikpat kvalitatīvi, taču krietni lētāki nekā lielajā Gņezdo
vas tirgū. 

Ja Bulgaras tirgotājam uzsmaida laime, tad tepat uz vietas 
Gņezdovā var nopirkt vasku, dzintaru utt. 

Taču, ja tirgotājam laime neuzsmaida un precēm neizdo
das atrast pircēju, ir jāmēro tālāks ceļš. Pagānu tirgotājs ap
klaušina vietējos slāvus, skandināvus, baltus vai somugrus at
karībā no valodas, kura ir viņa dzimtā valoda. Gan slāvu, gan 
skandināvu, gan baltu, gan somugru tirgotāji jau vairākās pa
audzēs dzīvo Gņezdovā un var pastāstīt, kurp labāk nogādāt 

atvesto. Pie Polockas un Gņezdovas ceļi sadalās, ceļš tālāk pa 
Daugavu ved uz Volgu un tālāk uz Bulgaras pilsētu, Volgas 
bulgāru valsts galvaspilsētu. No Gņezdovas ceļš tālāk rit uz 
dienvidiem, pa to var aizbraukt uz Krievzemes galvaspilsētu 
Kijevu un tālāk uz Bizantiju. 

Daļa pagānu tirgotāju dodas tālāk pa Daugavu līdz Volgas 
augštecei, lai kuģotu uz Volgas Bulgāriju. 

Kijevas Krievzeme ir ar citādu preču klāstu un citām cenām. 
Nopelnīt vairāk var, braucot uz Bulgaras pilsētu. Bulgaras pil
sēta, kura atrodas pie Kamas ietekas Volgā, ir lielākais Aus
trumeiropas tirdzniecības centrs. Šeit ik gadu pavasaros atnāk 
karavānas no Vidusāzijas - Samarkandas, Hivas, Buhāras, Sa
šas (Taškentas). Karavānās ir vairāki tūkstoši zirgu, tūkstotis 
kamieļu un vismaz 5000 tirgotāju, zirgu dzinēju un bruņotu sar
gu. Šādai karavānai neuzdrošinās uzbrukt pusmežonīgās step
ju klejotājciltis. Bulgārā ir daudz ebreju tirgotāju, kuru ceļojums 
no Hazārijas ilgst tikai dažas nedēļas augšup pa Volgu. Pa Vol
gu Bulgārā ierodas arī Persijas, Bagdādes tirgotāji. No zieme
ļiem pa Volgu ierodas somu ciltis. Šī ir Austrumeiropas Bābele, 
kurā sajaucas valodas un ticības. Lai gan Volgas Bulgārija ir 
islama zeme, tā zaudējusi karā pret Hazāriju un tai ir jāmaksā 
mesli hazāru kaganam un jāgarantē ebreju tirgotāju drošība sa
vā zemē. Bulgārā satiekas pagānu, kristiešu, islama un jūdais-
tu tirgotāji. Preces ir visdažādākās, taču naudas vienība ir arā
bu dirhems. Tirgojoties ir jāuzmanās, jo pagānu tirgotājiem vil
tīgie bulgāri un hazāri cenšas kopā ar skanīgiem un vērtīgiem 
Samarkandas dināriem iesmērēt dināru atdarinājumus, kuri 
kalti turpat Bulgārijā vai atvesti no Hazārijas. Arābu tirgotā
jiem tādu neiesmērēsi. Ja tie prot lasīt arābiski, tad tūdaļ pa
manīs, ka monētas tekstu kalējs arābu valodu nav pratis un pat 
Allāha vārdu nevar uzrakstīt pareizi. 

Bulgāra varētu būt tālākais tirdzniecības ceļš lielākajai da
ļai pagānu tirgotāju. Tomēr daudzi pagānu tirgotāji ceļo arī uz 
islama zemēm un tirgojas pat Bagdādē. Tiesa, islama valstīs 
viņi saka, ka pieder pie kristiešiem, jo islama likumi ir taisnīgi 
pret ebrejiem un kristiešiem, taču dažkārt visai bargi pret pa
gāniem - elku pielūdzējiem. 
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2.8.3. Ka tad noritēja tirdzniecība 
Volgas Bulgārijā 10. gadsimtā? 

Islama valstīs tirgotāja amats ir cienījams un godājams, jo 
pravietis un pirmie halīfi bijuši tirgotāji. Islamā, kopš tā dibi
nāšanas, tiek pieņemts, ka ienākumi no tirdzniecības ir slavē
jami un godājami ienākumi. Viduslaiku Rietumeiropā valsts 
reglamentē tirdzniecību līdz pēdējam sīkumam, aizliedzot pre
ču pārpirkšanu utt. Islama valstīs tā nav. Rietumos ātri izvei
dojas amatnieku korporācijas, kuras reglamentē amatnieku 
darbu līdz pat sīkumiem: kad iet gulēt un par cik ko pārdot. 
Islama valstis vienmēr ir bijušas stiprākas, un tādas pilsētu 
brīvestības kā Rietumeiropā islama pasaulē nav. Islama ze
mēs nav arī tirdzniecības uzraugu no valsts puses, kuri rau
dzītos, lai tirdzniecība norit godīgi. 

Tipiskas islama valsts tirgū notiek ilgstoši strīdi par pār
dodamās un pērkamās preces cenu. Šis ilgstošās tirgošanās re
likts ir sastopams arī mūsdienās, kad eiropietis iet iepirkties 
kādā islama vai Austrumu valsts tirgū. 

Tiklīdz pircējs un pārdevējs bija vienojušies par cenu, pār
devējs skaļi izkliedza, lai dzird visi apkārtējie tirgotāji, kas ir 
pārdots un par kādu cenu; arī pircējam bija skaļi jāpaziņo, kas 
ir nopirkts un par kādu cenu, tad darījums kļuva likumīgs, un 
tā liecinieki bija visi apkārtējie tirgotāji. Ja nebija šādas pub
liskas pirkšanas un pārdošanas akta izziņošanas, tad no darī
juma varēja arī atteikties. Sākotnēji tirgotāji paši ievēlēja sev 
tiesnesi - kadiju, kuram bija jāizšķir tirdznieciskie strīdi. Isla
mam attīstoties, ar laiku kadija amats kļuva par valsts kalpo
tāja amatu - un kadiju iecēla emīrs vai vietvaldis. 

Arābiem ienesīgākā un līdz ar to cienījamākā profesija bija 
juvelierizstrādājumu un dārgu audumu tirgotājs. Augsta, bet 
mazāk prestiža bija tirgošanās ar graudiem. Ne visai prestiža 
bija tirgošanās ar traukiem, ādām, bet viszemākais prestižs 
bija gaļas un lopu tirgotājiem. 

Ari bulgāru tirgotājam, ja tas nav pratis būt gana izveicīgs 
Polockā, ir jāmēro ceļš uz Latviju vai uz Gotlandi. Taču ne ti
kai tirdzniecība ir tirgotāja vienīgais mērķis. Ceļi ir tāli, tie ir 

82 83 



84 

bīstami. Kad Volgas bulgāru hanam ir sūdzības par aplaupītu 
islamticīgu tirgotāju ceļā no Gotlandes, tad jāaizved vēstule 
vikingu valdniekam. Tirgotājs kļūst par diplomātu, kuram ir 
jānogādā arī diplomātiskie sūtījumi. Tā arābu tirgotāji izceļo 
Volgu un Daugavu, apmeklē Gotlandi un Oderas augšteci. Arā
bi, ceļojot caur Latviju, iegriežas arī lielākajās Latvijas tirdz
niecības pilsētās. Arābi zina, ka Latvijā ir lielas pilsētas, ap
dzīvoti novadi. Arābu ģeogrāfiskajos aprakstos piemi
nēta Tālava un Mežotne. 

Latvijas ciltis neizbrīna citādi tērptie tirgotāji, uz kuru 
amata rīkiem ir uzraksti arābu valodā. Tieši tādi burti ir uz 
monētām, kuras tiek izmantotas kā vietējā nauda. 

Latvijā kūsā aktīva tirdzniecība. Caur Latviju ceļo tirgotā
ji. Viņiem ir jāpiegādā pārtika, tās vajag tik daudz, ka, lai ap
gādātu Daugavas ūdensceļu ar nepieciešamo, tirdzniecībā tiek 
iesaistīti arī citi novadi. Uz Daugavu tiek vesta pārtika. Vie
tās, kur ir purva rūda, iegūst dzelzi, kas jānogādā tiem, kam 
vajag dzelzs izstrādājumus. Par pārtiku un atļauju netraucēti 
kuģot tiek maksāti sudraba dirhemi. 

2.9. Sirojumi un svētceļojumi 

Bez tirdznieciskiem darījumiem ir jāmin divas lielas ceļo
tāju grupas, kuri neceļo ar mērķi tirgoties. Tie ir sirotāji (lau
pītāji), kas izposta novadus, pa kuriem tie pārvietojas, un svēt-
ceļotāji, kuri tērē naudu ceļojumā un pērkot ziedojumiem ne
pieciešamo. 

2.9.1. Sirojumi 

Sirojumos iegūtais radīja lielus preču krājumus Skandinā
vijā. Taču, kā norāda Else Rosdāla (E. Rosdal - 99. lpp.), siro
jumu mērķis bija iegūt naudu, lai varētu pēc tam savās mājās 
sākt tirdzniecību. Tieši tāpēc Ulfs no Itterherdes 1000. gadā 
dodas sirot uz Angliju. Tur salaupījis daudz sudraba, viņš at
griezās, lai sāktu daudz mierīgāku tirgotāja dzīvi. 
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Sirojumu mērķi bija divi: laupīt un gūstīt vergus vai tikai 
gūstīt vergus. Laupīšanas sirojumi notika pārsvarā Rietumei
ropā. Austrumeiropas mazāk attīstītajos reģionos sirojumu mēr
ķis bija vergu gūstīšana, jo vergi kļuva par vienu no ejošākajām 
eksportprecēm. 

Arī Latvijas teritorijā ir bijuši sirojumi. Sirojumi filozofis
kā nozīmē ir savdabīga nodokļu ievākšanas forma agrīno vi
duslaiku sabiedrībā. Nodokļus ievāc tas, kurš tajā brīdī ir stip
rāks, un, ja neatpērkas, tad nodokļi tiek iegūti ar militāru spē
ku. Tirdzniecība varēja būt droša tikai tad, ja bija pietiekami 
spēki savas pilis aizsargāt. Tur, kur iedzīvotāji bija gatavi sa
gaidīt sirotājus, sirojumi notika krietni retāk. Taču tolaik sva
rīgākās pilsētas centās izvietot vismaz vienas dienas braucie
na pa upi attālumā no jūras vai vismaz stundas gājiena attālu
mā no ūdensceļa. Tie bija minimāli pasākumi, lai nodrošinātos 
pret sirotāju pēkšņu uzbrukumu. Šādi ir izvietojusies Daug
males osta. Šādi savu galveno tirdzniecības pilsētu un ari kā 
galvaspilsētu Bulgāru cēla Volgas bulgāri (6 km no ūdensceļa). 

Ne vienmēr sirošana bija galvenais mērķis. Pa Daugavas 
ūdensceļu pārvietojās algotņi, kuri brauca no dienesta vai 
brauca pieteikties slāvu kņazu vai Bizantijas dienestā. K. Or-
linga uzskata, ka nedaudzās - vairāki simti - Bizantijas mo
nētas, kuras atrastas Zviedrijā, ir iegūtas kā samaksa par vi
kingu algotņu karadraudžu atrašanos Bizantijas ķeizara die
nestā. (C. Orrling - 43. lpp.) 

Šādas algotņu grupas varēja padarīt daudz posta darbu sa
vā ceļā. Tāpēc Daugavas ūdensceļš vismaz baltu un lībiešu ap
dzīvotā teritorijā bija sadalīts militārās zonās. Ik pēc 20-40 km 
bija pils vai nocietināts, militāra rakstura objekts. Šādos ap
stākļos nemieru cēlāji visdrīzāk tika sodīti. 

Laikos, kuri attiecas uz 9. - 10. gadsimta sāgām un hroni
kām, tiek daudzkārt pieminēta Kurzeme kā zviedru sirojumu 
objekts. Tā ir teritorija, kura tiek laupīta un kurā iegūst ver
gus. Ar laiku kurši tiktāl tika uztrenēti, ka paši brauca sirot 
uz Zviedrijas salām un piekrasti. 

Apbedījuma vietās līdz 10. gadsimtam praktiski visiem vīrie
šu apbedījumiem ir militārs raksturs, taču vēlāko laiku apbedīju-

mos ieroču ir mazāk, bet parādās arī tirdzniecības svariņi bez 
liela ieroču klāsta. Šī pārmaiņa liecina, ka vismaz Latvijas latga
ļu teritorijās uz 11. gadsimta beigām tirgotājs vairs nav vienlī
dzīgs ar karotāju. Ja tirgotājs var iztikt bez ieročiem, tad acīmre
dzot tirdznieciskajām attiecībām ir daudz cilvēciskāks raksturs. 

Sirojumi tomēr iet roku rokā ar tirdzniecību, jo sirotāju ban
das pavada vai sagaida tirgotāji, kuri uzpērk visu salaupīto: ver
gus, vērtslietas utt. Tirgotāji sirojumos salaupīto sašķiro un sa
dala nosūtīšanai uz tiem tirgiem, kur to var pārdot visdārgāk. 
Katram sirojumam līdzi iet vergu tirgotājs un uzpircējs. 

2.9.2. Svētceļojumi 

8.-10. gadsimtā svētceļojumi bija līdzvērtīgi tūrismam 20. gad
simta beigās. Tie radīja tieši tādu pašu ekonomisko efektu. Svēt
ceļnieki maksāja nodevu par teritorijas šķērsošanu. Svētceļnie
ki atstāja savus dirhemus vai sudraba stienīšus par pārtiku, 
par laivu remontam nepieciešamām lietām. Svētceļnieki iepir
ka to, kas bija lēts viņu ceļojuma laikā, lai aizvestu to atpakaļ 
uz mājām. Daudzi iebildīs: kādi svētceļojumi Latvijas teritorijā 
8. - 10. gadsimtā? Tajā laikā Latvija bija pagānu zeme. Tik tie
šu kristiešu svētvietu tajā laikā Baltijā nebija, taču skandinā
viem tuvākais ceļš uz Konstantinopoli un tālāk uz Palestīnu gā
ja pa Daugavas un Dņepras ūdensceļu. «... Kad zviedri pieņēma 
kristīgo ticību un sākās svētceļojumi uz Jeruzalemi, viņi brauca 
turp caur Krieviju pa to pašu ceļu, pa kuru varagi bij devušies 
uz Konstantinopoli.» (A. Švābe, 1922. g. - 53. lpp.) 

Turklāt bez kristiešu svētceļniekiem, kuri devās uz Pales
tīnu un Konstantinopoli, bija ari pagānu svētceļnieki, jo Latvi
jā bija pagānu svētvietas. Pat vairāk. Par klasiķi kļuvušais 
Krievijas 19. gadsimta sākuma vēsturnieks N. M. Karamzins 
norāda, ka slāvi - kriviči labprāt palielināja savu elku skaitu, 
transportējot tos no citām teritorijām. 

Turklāt, atsaucoties uz Brēmenes Ādama hroniku (aptuveni 
1075. gads), N. M. Karamzins raksta, ka «slāvu cilts brauca uz 
Kurzemi un Samogitiju, lai pielūgtu elkus, ka slāviem, vismaz 
dažām Krievijas slāvu ciltīm, bija vienādi dievi ar latviešiem». 
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Kā uzskata N. M. Karamzins, vienāda dievu kopība bija 
latviešiem un krivičiem, jo kriviču nosaukums «visticamāk lie
cina, ka viņi atzina latviešu virspriesteri krīvu par savas ticī
bas lielāko autoritāti». (N. M. Karamzin - 63. lpp.) 

Proti, kriviči latviski būtu jāsauc par krīvičiem, tie ir tie 
slāvi, kuru ticības lielākās autoritātes ir baltu krīvu krīvs. 

Smoļenska tiek kristīta 1013. gadā. Tātad 11. gadsimta pir
majā pusē slāvu kristīšanās rezultātā apsīkst arī svētceļnieku 
ceļojumi uz Kurzemes un Prūsijas svētvietām, kas noteikti sa
mazina ekonomisko aktivitāti visā ceļojumu maršrutā. Krivi
ču svētceļojumu maršruti galvenokārt veda pa Daugavu, taču 
no Veļikajas vai Volhovas baseina upēm varēja arī ceļot pa 
upēm uz Somu jūras līci un pēc tam gar Baltijas jūras piekras
ti līdz Kurzemei un Prūsijai. 

Uz svētceļojumiem kā ceļojuma mērķi uz Baltijas zemēm 
norāda arī E. Brastiņš : 

«To, ka garīgā ziņā šai laikā balti bija paturējuši kultūras 
centra slavu, liecina tas, ka pie mūsu senču gudrajiem un vī-
cījiem (vīkšējiem, vīkšiem) pēc padoma griezušies ļaudis no 
tālām zemēm. Novgorodas pirmā bīskapa Joakima hronika 
vēsta, ka turienes valdnieks Gostomisls sūtījis sūtņus uz 
Zemgali pie latviešu burvjiem un zīlniekiem, iztaujājot tos 
par saviem pēcniekiem. Brēmenes Ādams ap to pašu laiku 
raksta par kuršiem, ka visas mājas esot pilnas ar zintniekiem 
un zīlniekiem un ka no visām pasaules malām turp nākot lik
teņus izzināt, visvairāk no Spānijas un Grieķijas.» (E. Bras
tiņš - 22. lpp.) 

Precīzi Brēmenes Ādams starp 1072. un 1076. gadu uzraks
tīja Hamburgas bīskapijas vēsturi (Gesta Hamma burgensis 
ecclesiae Pontificum). Teksts ir šāds: «Starp Austrumbaltijas 
salām ir vēl dziļāk citas salas, kas pakļautas zviedru kundzī
bai; vislielāko no tām sauc par Kurzemi; tā atrodas astoņu die
nu ceļojuma attālumā; tās iedzīvotāji ir ļoti nežēlīgi un visas 
citas ciltis no tiem vairās, jo tie pārāk nodevušies elku dievī
bai; tur ir ļoti daudz zelta un vislabākie zirgi. Visas viņu mājas 
pilnas ar viņu zīlniecības un burvības priekšmetiem. No visas 

pasaules dodas ļaudis prasīt viņu dievu pareģojumus, sevišķi 
no Spānijas un Grieķijas. 

Esam pārliecināti, ka tā sala, kas minēta «Sv. Ansgara dzī
vē», pieder kuršiem un maksā šai laikā meslus zviedriem. Ta
gad tur uzcelta baznīca ar kāda tirgotāja pūlēm, kuru uz to 
pamudināja dāņu karaļa daudzas dāvanas. Pats karalis, kas 
priekā un uzticībā paļaujas Dievam, visu man to pastāstīja.» 
(Latvijas vēsture - 51. lpp.) 

Tiek izteikti dažādi minējumi, kas varētu būt šī svētceļoju
ma mērķis, piemēram, tās varētu būt svētās birzis. I. Vīks iz
plata versiju - Pokaiņu mežs ir svētvieta, «...uz kurieni tālā 
senatnē nākuši cilvēki no visas tagadējās Eiropas». (A. Bise-
niece - 17. lpp.) 

Drīzāk viss novads bija sava veida svētvieta. Pēc tam kad 
10. gadsimta beigās krievi pieņem kristīgo ticību, kad Zviedri
ja ir faktiski kļuvusi par kristīgu valsti, tad ir milzīgi palieli
nājusies Zemgales un varbūt arī Kursas nozīme. Šīs teritorijas 
kļūst par sava veida pagānisma oāzēm. Norvēģijā par burša
nos var ieliet mutē izkausētu alvu, bet tajā pašā laikā Zemgalē 
var nesodīti burties. 

Else Rosdāla norāda, ka Rietumzviedrijā bija jūtama Aust
rumeiropas ietekme kā reliģijā, tā kultūrā. (E. Rosdal -
135.lpp.) 

Līdzīgi kā 20. gadsimta beigās Holande ar atļauju smēķēt 
marihuānu kļūst par narkotūristu un vieglo narkotiku cienī
tāju ceļojuma mērķi. Vācu un franču tūristi bariem vien brauc 
uz Holandi, kurā nesodīti drīkst lietot narkotikas, par ko Vāci
jā vai Francijā pienākas cietumsods. Pat vairāk, tās var brīvi 
nopirkt un lietot speciāli iekārtotās vietās. Līdzīgi, iespējams, 
ir attīstījies Zemgales un Kursas liktenis. Kad kristīgā ticība 
nelīdz, tad jādodas uz vienīgo teritoriju, kur pagānisms zeļ un 
burvji ar pareģiem tik gaida pagānu svētceļotājus. Iespējams, 
ka šāds pagāniskais svētceļošanas tūrisms varēja kļūt Latvi
jai liktenīgs, kad tika pieņemts lēmums sākt Krusta karu. Ta
ču šāda svētceļotāju plūsma noteikti deva daļu no latvju cilšu 
bagātības līdz 13. gadsimtam. 
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3. ARĀBU LAIKA ATRADUMI 
LATVIJA 

Ticis līdz šai nodaļai, lasītājs varētu uzdot jautājumu: bet 
kādi tad ir tie atradumi, kas pierāda, ka šādi arābu laiki ir 
vispār bijuši un tirdzniecība noritējusi tieši tā, kā aprakstīts 
iepriekšējā nodaļā? Varbūt taisnība ir tiem, kuri atkārto pasa
ciņu par to, ka lībieši, kuri savas pilis būvēja uz pāļiem, iero
kot tos zemē, ar striķiem mēģinātu Daugavā ievilkt mūra na
mu, kura pamati ierakti zemē? Kuri tad ir tie fakti, kurus iz
vērtējot vēsturnieks Arveds Švābe vēl 1940. gadā varēja teikt: 
«Salīdzinot ar šiem faktiem, nožēlojami sājš un naivs ir Rīgas 
birģermeistara Franča Nīenstēdes tēlojums viņa 1604. g. Sun
tažos sarakstītā chronikā, kā nodibinājušies ārzemju tirgotāju 
sakari ar Livoniju 12. gadsimtā. «Kad Brēmenes precinieki, 
braukdami uz Visbiju, vētras un Dieva prāta dēļ iemaldijušies 
Daugavā un ar maizi, alu un citām ēdamvielām pielabinājuši 
turienes pagānus (kā zvērus!), bet pēc tam apdāvinājuši viņus 
ar cukuru, vīģēm, rozinēm un baltmaizi, tad trešā dienā sāku
sies maiņas tirdzniecība, pie kam pagāni atnesuši vāciem me
du, vaskus, olas, zivis, linus, aitas, putnus un zvērādas, bet 
brēmenieši savukārt devuši pretim platmales, lentas, bikštu
rus, spogulīšus, jostas, nažus, adatas un ķemmes.»» (A. Švābe, 
1940. g. - 242. - 243. lpp.) 

Kas tad ir atrasts zinātniskās ekspedīcijās arheoloģiskajos 
izrakumos Latvijā, un ko ir atraduši vienkārši zemnieki un 
zemnieces, rokot kartupeļus savās saimniecībās? 
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3.1. Ka tika atrasta arābu 
nauda Latvijā? 

Latvijā atrasto arābu monētu skaits, kurš tiek minēts zi
nātniskajā literatūrā, ir 2343, taču tas nenozīmē, ka visi at
radumi ir aplūkojami muzejos vai pat ir zināma to atrašanās 
vieta. 

Lielisks avots, lai noskaidrotu depozītu un monētu likteni, 
ir V. Urtāna grāmata «Senākie depozīti Latvijā», kura tika iz
dota 5000 eksemplāru metienā. 

Tajā ir aprakstīti visi tolaik Latvijā atrastie un zināmie de
pozīti līdz 1200. gadam. Izsekosiem tiem hronoloģiski. 

1790. gadā Rīgas pilsētas tuvumā tika atrastas 36 Kūfas 
monētas, par to ir informācija vēstulē, kura datēta ar 1794. 
gadu. Monētu liktenis un atrašanās vieta nav zināma. 

1796. gadā pie Grobiņas tika atrasts māla pods ar 100 sud
raba dirhemiem, tie tika pārdoti Jelgavas juvelieriem pārkau-
sēšanai. Kolekcionāriem izdevās atpirkt 20 nepārkausētas mo
nētas, no kurām Jelgavas muzejā nonāca 8 dirhemi, kuri pazu
da kara laikā. 

No tiem 5 bija Abāsīdu dirhemi, divi bija kalti Bagdādē (8. 
gadsimtā), pārējie: Muhamedijā (766.g. Mahdī Muhameda val
dīšanas laikā), Abasijā (kalts halīfa Mahdī laikā 775. - 785.g.), 
Samarkandā (kalts halīfa Mahdī laikā 812. - 813. g.). 

Divi bija Samanīdu dirhemi no Sašas (kalts 902. gadā Mu-
tasida Bilaha Ismaīla laikā) un Samarkandas (935.g. Rasi Bi-
laha Nasra laikā). 

Viens dirhems bija Buveihīdu, kalts Bagdādē 946. gadā. 

1826. gadā Rīgā ģenerālkonsuls Heidekens nopirka 5 arā
bu dirhemus, kuri tikuši atrasti kaut kur netālu no Rīgas. No 
tiem 4 bija Abāsīdu dirhemi 754. - 850. g., kalti Bagdādē un 
Kūfā, viens Ukalidu dirhems, kalts Mosulā 998. gadā. 

Šī atraduma tālākais liktenis un glabāšanas vieta nav zi
nāma. 
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1827. gadā Iļģos pie Grobiņas, tika atrasti 3 dirhemi: 
halīfa Mamuna, Bagdādes kaluma 833. g., 
halīfa Vasika, kalts Samarrā, 844./845.g 
halīfa Mutavakila - Bagdādē 852./853.g. 

Depopzīts agrāk glabājās Jelgavas muzejā, taču ir pazudis. 

1828. gadā kaut kur Vidzemes guberņā izraktas 38 Kūfas 
monētas, kas glabājās privātā kolekcijā. 19. gadsimta vidū pēt
niekam K. Frēnam tās tika nodotas noteikšanai. Noteiktie dir
hemi tika kalti no 751. līdz 872. gadam, 10 Abāsīdu dinastijas 
halīfu un divu Tahrīdu emīru laikā. 

Tie bija kalti Kūfā, Samarrā, Bagdādē, Basrā, Nisibinā, Ha-
runabadā, Arminijā, Muhamedijā, Isfahanā, Zerenžā, Nišapū-
rā, Mervā, Balhā, Samarkandā. No šī atraduma 8 dirhemi kād
reiz glabājās Krievijas Zinātņu akadēmijā Pēterburgā. 

1883. gadā Makašēnu pagastā (Rēzeknes rajonā) uz kāda lau
ka zemnieks atrada lielu sudraba senlietu depozītu. Atradums ti
ka izkHdināts. Daļa no atraduma nonāca Pēterburgā Valsts ermi-
tāžā, kur tās tika pārkausētas. Atradumā bijuši 4 Kūfas dirhemi. 

1884. gada aprīlī 600 m uz austrumiem no Ipšu mājām Og
res rajonā kāds gans uzartā laukā atrada senlietas, starp tām 
5 sudraba dirhemus, no kuriem viens bija 10. gadsimta Sama-
nīdu ar cilpiņas paliekām. Monētas nonāca Latvijas Valsts vēs
tures muzejā. 

1887. gada rudenī Jaunmoku muižā atrastas kādas 420 sud
raba monētas. Starp tām 2 bija arābu dirhemi. Atradums tika 
sadalīts. Daļa monētu glabājas Rīgas Vēstures un kuģniecības 
muzejā. Daļa glabājās Doma muzejā un kara laikā pazuda. 

1896. gada septembri Kušķos Liepājas rajonā tika atrasti 
106 sudraba dirhemi: 53 veseli un 53 cirsti. Šis atradums no
nāca Maskavas Valsts vēstures muzejā, daļa monētu glabājās 
Jelgavas muzejā, bet tās pazuda kara laikā. Šajā atradumā ve
cākā monēta bija 856./857.g., jaunākā - 955. /956.g. 
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Atrastās monētas bija viena Abāsīdu, kalta Bagdādē, viena 
Safarīdu, kalta Širazā. Piecas monētas bija Samanīdu dirhe-
mu atdarinājumi (viltojumi), pārējās bija Samanīdu, to skaits 
pēc kalšanas vietas sadalījās šādi: 

Sašā 23, Anderabā 1, 
Samarkandā 14, Nišapūrā 2, 
Buhārā 3, Muhamedijā 1. 
Balhā 2, 

Ap 1900. gadu Austrumlatvijā atrasti divi depozīti ar vis
maz 194 dirhemiem, kuri nonāca Tartu tirgotāja P. Rezvova 
kolekcijā. Agrāk glabājušies Tartu. 61 bija vesels, 133 daļas 
vai saskaldīti. 9 dirhemiem ir caurumiņi piekariņiem. 

156 ir Samanīdu, 4 Buveihīdu, 
10 Abāsīdu, 4 Volgas bulgāru. 
5 Zijarīdu, 
Pēc kalšanas laikiem tie sadalījās šādi: 
9. gs. otrā puse 15, 
10. gs. pirmā puse 52, 
10. gs. otrā puse 110. 
Senākais ir no 876. gada, jaunākais - 981. gada. Saglabāju

šies un publicēti šī atraduma fotoattēli. 
1903. gadā Lēdurgas muižas laukā (Limbažu rajons) tika 

izraktas senlietas. Starp monētām bija viens sudraba dirhems, 
kurš tika nozaudēts un kura atrašanās vieta nav zināma. 

1908. gadā H. Franks grāmatā «Die baltisch-arabischen 
Fundmunzen» norāda, ka mācītājs Rotmunds no Kapsēdes 
(Liepājas rajons) nodevis 73 dažādas arābu un anglosakšu mo
nētas. To atrašanās vieta un datējums nav zināms. 

Ap 1910. gadu Cēsu tuvumā atrasts depozīts, kura sastāvā 
bija 1 arābu dirhema atdarinājums (viltojums), tas glabājās 
Doma muzejā un pazuda kara laikā. 

1910. gadā, plūcot linus Zeltiņu ciema tīrumā, Ludzas upes 
labajā krastā, tuvu Eversmuižai un pilskalnam, tika atrasts 
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Latvijā lielākais zināmais monētu depozīts. Tajā bija 1100 mo
nētas, no kurām 710 bija arābu dirhemi, bet pārējās 10. - 11. 
gadsimta pirmās puses Rietumeiropas sudraba denāriji, kā arī 
dažas romiešu monētas. Atradums tika sadalīts: līdz Rīgas 
Vēstures un kuģniecības muzejam nonāca 64 veselas monētas 
un 28 cirstas. Daļa monētu nonāca Pēterburgā, Valsts Ermitā-
žā. Bijušajā Doma muzejā glabājās lielākā daļa atraduma, ta
ču Otrā pasaules kara laikā tas daļēji tika nozaudēts. 123 ve
selas monētas nonāca tolaik Vitebskas muzejā (tolaik Latgale 
administratīvi ietilpa Vitebskas guberņā), to liktenis un atra
šanās vieta nav zināmi, un tās tiek uzskatītas par nozaudē
tām. Septiņas monētas glabājās pie kādas vietējās zemnieces, 
bet tās pazuda jau Pirmā pasaules kara laikā. 

153 sudraba dirhemi tika noteikti. Senākā monēta bija kal
ta 766. gadā, jaunākā - 1013. gadā. 

Pēc kalšanas laikiem monētas sadalījās: 
8. gs. otrā puse 3, 
9. gs. otrā puse 3, 
10. gs. pirmā puse 56, 
10. gs. otrā puse 71, ^ 
11. gs. sākums 20. 

1915. gadā Nāves salā pie Jaunlīves, Daugavas kreisajā 
krastā, kādus 100 m no upes, rokot grāvi ceļam, kas veda uz 
jaunceļamo Ikšķiles kara tiltu, māla podā tika atrasti vismaz 
311 sudraba dirhemi (64 veseli un 247 cirsti). 

160 dirhemus no šī depozīta atradējs pārdeva Pieminekļu 
valdei 1924. gadā. 1930. gadā atradēja dēls piedāvāja atpirkt 
vēl 96 dirhemus (7 veselus un 89 puses), muzejam neizdevās 
vienoties ar īpašnieku. Taču šis krājums tika nofotografēts. Šo 
monētu tālākais liktenis nav zināms. 

1936. gada 8. jūnijā Pieminekļu valdei tomēr izdevās iegā
dāties trešo arābu monētu krājumu no Nāves salas atraduma. 
Tajā bija 55 dirhemi. Šis pirkums pazuda no Daugavpils muze
ja Otrā pasaules kara laikā. 

160 dirhemi nonāca Latvijas Valsts vēstures muzejā. No 
tiem 37 veseli un 123 cirsti. 
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Senākais - 797./798. g., jaunākais - 912./913. g. Krājumā ir 
6 Abasīdu, 136 Samanīdu, 5 Safarīdu un 3 Anderabas emīru 
dirhemi, 10 nav noteikti. Pēc kalšanas vietas tie sadalās šādi: 

Šašā 59, 
Samarkandā 25, 
Anderabā 3, 
pa vienam Muhamedijā, Nišapūrā, Sindžārā, Šīrāzā, Izenabā. 

Izpētot fotoattēlus, no 96 dirhemu krājuma tika noteikts, 
ka tie ir 848. - 891. g.: 2 ir Abāsīdu, bet 94 Samanīdu. 

Kaluma vietas: 
Šašā 41, Anderabā 3 
Samarkandā 12, Mervā 1, 
Balahā 4, pārējām kalšanas vietu nevarēja noteikt. 

1930. gada novembra sākumā K. Brinkmanis apmēram 
30 m no savas dzīvojamās mājas Sārajiem izara kādu auduma 
«muckuli», no kura izbira sudraba monētas. Depozītā bija 
27 veseli un 30 cirsti dirhemi. Divas no atrastajām monētām 
K. Brinkmanis esot pārdevis kādam Talsu kolekcionāram, un 
to atrašanās vieta nav zināma. 1930. gada 2. decembrī 55 mo
nētas ieguva Latvijas Vēstures muzejs, to datējumu 1947. ga
dā noteica J. Pahomovs no Baku (Azerbaidžāņa), senākā mo
nēta bija no 7. gadsimta, kura bija kalta Basrā 6987699. gadā 
Omeijādu dinastijas laikā. 

Trim monētām ir caurumiņi piekarinās anai. Starp cirstiem 
dirhemiem ir arī astotdaļas. 

No 57 monētām 4 ir Omeijādu dinastijas, 41 - Abāsīdu di
nastijas, 12 monētām piederība netika noteikta. Dirhemi kalti 

Basrā 1, Samarkandā 2, 
Damaskā 1, Muhamedijā 5, 
Kūfā 2, Bagdādē 16, 
Balhā 2, Vasitā 1. 
Šašā 2, 

1932. gadā Berkavas muižā Rīgas rajonā tika atrasti 140 
dirhemi. Kādu laiku tie glabājās Rīgas Doma muzejā, kara lai-

kā atradums pazuda, un tā atrašanās vieta nav zināma. Depo
zīts ir ticis datēts ar 10. gadsimtu. 

1933. gadā, rokot bedri kartupeļiem, Kaņkumos Talsu ra
jonā tika atrasti 40 sudraba dirhemi: 35 veseli, 5 cirsti. No šiem 
dirhemiem viens ir pazudis, bet pārējie tika uzglabāti Latvijas 
Valsts vēstures muzejā. 

Depozītā: 5 Abāsīdu un 34 Samanīdu laika monētas. 
Kaluma vietas: 
Šaša 25, Bagdādē 1, 
Samarkandā 7, Arminija 1. 
Valdnieki noteikti 36 monētām: 
Ismaīls ibn Ahmeds - 22, 
Ahmeds ibn Ismaīls - 10, pa vienai - Nasrs ibn Ahmeds, 

Mustaīns, Mutavakils, Muktadirs. 

1936. gadā Jaunzemju māju tuvumā Liepājas rajonā, izce
ļot lm augstu un 2 m platu zemē iegrimušu akmeni, tika at
rastas senlietas, starp kurām arī divi veseli un viena puse Sa
manīdu dirhemu. Viens kalts Šašā (Ahmeda ibn IsmaīHa laikā 
9047905. gadā), otrs Samarkandā(913./914. gadā), bet cirstais 
kalts Šašā (Nūha ibn Nasra laikā 9177918.g.). 

Tie tika saglabāti Latvijas Valsts vēstures muzejā. 

1937. gada rudenī Limbažu rajona Uņģenos netālu no jū
ras kartupeļu laukā tika atrastas senlietas, starp tām sudra
ba monētas, no kurām 4 monētu liktenis ir neskaidrs, bet di
vas nonāca Latvijas Valsts vēstures muzejā, Vsitā kalts 7107 
711.g Omeijādu dirhems ar caurumu piekariņam un Muha
medijā kalts Abāsīdu valdnieka Muhameda dirhems (7927 
793.g.). 

1950. gadā, attīrot jaunceļamās ēkas būvbedri, Rīgā tika 
atrastas vismaz 300 arābu monētas, kas atradās māla podā. 
Tās tika pārkausētas, saglabājās tikai viena monēta - Samar
kandā kalta Samanīdu, Nūha ibn Nasra 944/945.g., kura gla
bājās Valsts vēstures muzejā Maskavā. 
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Šajā apskatā ir iekļautas tikai depozītos atrastās arābu mo
nētas. Kā norāda V. Urtāns: «Vairāki simti arābu monētu nāk 
no kapulaukiem, pilskalniem un atsevišķām atradumu vietām. 
Pavisam zināmas 60 atradumu vietas, galvenokārt Rietumlat-
vijā un Latvijas vidus daļā.» (V. Urtāns - 102. lpp.) 

Kāds tad ir V. Urtāna kopsavilkums par arābu dirhema de
pozītiem Latvijā par stāvokli uz- 20. gadsimta septiņdesmita
jiem gadiem? 

«Pirmie dirhemi un depozīti Eiropā parādās 8. gs. beigās; 
to skaits nav liels. Nav droši pierādāms, vai dirhemi šai laikā 
ienākuši Latvijas teritorijā. Ir gan vairākas 8. gs. monētas, kas 
parasti noguldītas kopā ar vēlākām monētām un senlietām (15. 
lpp.) vai arī kas atrastas vēlākos kapos. Jādomā, ka arābu nau
das Latvijas teritorijā nelielā skaitā sāka ieplūst 8. gs. beigās, 
par to var liecināt tas, ka šeit jau kopš 7. gs. sastopami kauri 
gliemežvāki, kuri daļēji nākuši pa tiem pašiem ceļiem kā dir
hemi. Agrākie dirhemi un monētu depozīti (kopš 9. gs.) atrasti 
Latvijas rietumu daļā un Baltijas jūras piekrastē (Sarājos, Il
gos, Uņģenos, Ventspilī, Talsos). Monētu ieplūdums pieauga 
9. gs. otrajā pusē, vēl vairāk pastiprinājās 10. gs. pirmajā pusē 
un vidū, kad depozītu monētu sastāvs laika diapazona ziņā 
kompaktāks. Tagad arābu naudas ieplūda ari pa Volgas-Dau-
gavas ceļu, nonākot tālāk zemes iekšienē. Uz 9. gs. attiecinā
mos atradumos dominē Omeijādu un Abāsīdu, bet uz 10. gs. 
attiecināmos - Samanīdu dinastijas kalumi. 10. gs. pēdējā ce
turksnī dirhemu ieplūdums Latvijā, tāpat kā visā Austrumei
ropā, krasi samazinājās, jo sudraba ieguve musulmaņu Aust
rumos, kur notika dažādas iekšpolitiskas cīņas, panīka, līdz ar 
to dirhemu kalšana 11. gs. faktiski izbeidzās. 

Kā rāda dirhemu depozītu topogrāfija Austrumeiropā, to gal
venā straume plūda augšup pa Volgu. Šī Volgas ceļa sākums 
meklējams senajā Bulgārā pie Kamas upes grīvas; par Bulgāras 
kā seno «vārtu» nozīmi liecina arī tas, ka šeit kalti 10. gs. dirhe
mu atdarinājumi. Otrs tāds centrs varēja atrasties uz dienvi
diem - Hazārijas stepēs. Dirhemu lejamām fortniņām, kas at
rastas pie Neveļas un vēl citās vietās, nav sakara ar pieminēta
jiem kaltajiem atdarinājumiem. Atdarinātie dirhemi zināmi ari 

Latvijā, piemēram, Nāvessalas, Kušķu, Eversmuižas un Aust-
rumlatvijas depozītos, Daugmales pilskalnā. 

Latvijā atrastie dirhemi kalti vairāk nekā 40 Vidusāzijas, 
Mazāzijas, Irānas, Irākas, Sīrijas un citu musulmaņu zemju 
pilsētās laikā no 698./699. līdz 1012./1013. g. Visplašāk (245 
monētas) depozītos pārstāvēta Šaša (Taškenta), Samarkanda 
(140), Bagdāde (28), Buhāra (21), Balha (15), Anderaba (14), 
Muhamedija (11). No pārējām apmēram 35 pilsētām monētu 
skaits ir krietni mazāks - no vienas līdz piecām. Atzīmējamas 
šādas kalšanas vietas: Amola, Arminija, Basra, Damaska, 
Džennaba (?), Gurgana, Haleba, Ifrikija, Isfahana, Kūfa, Mer-
va, Mosula, Nišapūra, Nisibina, Suvara, Sindžāra, Samarra, 
Šīrāza, Vasita u.c. Kaluma vietas noteiktas vairāk nekā 550 
Latvijas depozītu dirhemiem. Dzīvesvietās, kapulaukos un 
savrupatradumos iegūtie un noteiktie dirhemi tikai pavairo 
monētu skaitu, kas kaltas minētajās kaluma vietās. 

Latvijas depozītu noteiktie dirhemi pēc dinastijām sadalās šā
di: Omeijādu dinastijas monētas ir piecas, Safaridu - sešas, Abā
sīdu - 100, Samanīdu - 577, Buveihīdu - 15, Volgas bulgāru -
četras, Zijaridu - deviņas, Hamdanīdu - sešas, Ancfcrabas emī
ru - trīs, Ukailīdu - sešas, Marvanīdu - 12, Turkestānas ilekha-
nu - sešas. Pēc šādiem datiem viegli aprēķināt procentuālās at
tiecības starp attiecīgo dinastiju kaltajām monētām. Samanīdu 
monētu ir 3.3 reizes vairāk nekā pārējo. Visvairāk 214 - Samanī
du dinastijas valdnieka Ismaīla ibn Ahmeda (892. - 907.) monētu 
eksemplāri, tad seko Mansura I (961. - 976.) - 94, Ahmeda ibn 
Ismaīla (907. - 914.) - 60, Nūha ibn Nasra (943. - 954.) - 53 mo
nētas. No Abāsīdu dinastijas valdniekiem pirmajā vietā ar 17 mo
nētām minams Mutavakils.» (847. - 861.) (V. Urtāns -102. -103. 
lpp.) Ari Latvijā, līdzīgi kā Rietumeiropā, arābu nauda nav ienā
kusi vienmērīgi. Tās ieplūšanu Daugavas ūdensceļa tuvumā pē
tīja A. Radiņš. Viņš norāda to, ka arī Latvijā arābu nauda Dauga
vas ūdensceļā netiek atrasta vienmērīgi. 

Ir rakstītās ziņas, ka naudu sadalīja 8.-11. gs. jau ari Lat
vijas teritorijā. Pierādījumam var minēt to faktu, ka cirstas 
vai grieztas tika ne tikai arābu, bet ari Rietumeiropas monē
tas, kuru Austrumos nav. (V. Urtāns - 102. - 103. lpp.) 
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21.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Damaskā 122. hidžras 
gadā (turpmāk h.g.) (739./740.g.) Omeijādu dinastijas 
valdnieka Hishama laikā. Privātkolekcija. 
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21.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Damaskā 122. h. g. 
(739./740.g.) Omeijādu dinastijas valdnieka Hishama 
laikā. Privātkolekcija. 
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22.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Vasitā. Omeijādu 
dinastija. 96. h.g. (714./715. g.). Privātkolekcija. 
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22.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Vasita. Omeijadu 
dinastija. 96. h.g. (714./715. g.). Privātkolekcija. 
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23.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Abāsldu dinastijas 
valdnieka AI Mahdi laikā 775. - 785. g. Privātkolekcija. 
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23.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Abasidu dinastijas 
valdnieka AI Mahdi laikā 775. - 785. g. Privātkolekcija. 
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24.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Arminija 97. h.g. 
(715./716. g.). Averss. 
Centrā: «Nav citu dievu, izņemot Allāhu, un nav viņam 
līdzinieku.» 
Pa apli: «Allāha vārdā šis dirhems ir kalts Armīnijā 
septiņi un deviņdesmit gadā.» Privātkolekcija. 

24.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Armīnijā 97. h.g. 
(715./716. g.). Reverss. Centrā: «Dievs ir viens, dievs ir 
mūžīgs, nedzimdina un nav piedzimis, un neviens nav 
viņam līdzinieks.» Korāns, 112. sūras 1. ajats. 
Pa apli «Muhameds, Dieva pravietis, kurš (no Dieva) 
sūtīts ar mācību un patiesu ticību, lai tā paliktu uz 
visiem laikiem, tā ka pat elku pielūdzēji pret to nevarē
tu ko iebilst.» Korāns, 9. sūras 33. ajats. Privātkolekcija. 
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25.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Armīnijā Abāsīdu 
dinastijas halīfa AI Mansūra laikā 143. h.g. (760./761.g.). 
Privatkolekcij a. 



26.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Buhara Samanīdu 
dinastijas valdnieka Huka Pirmā Ibn Kasra Otrā laikā 
335. h.g. (946./947.g.). Privātkolekcija. 

26.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Buhārā Samanīdu 
dinastijas valdnieka Huka Pirmā Ibn Kasra Otrā laikā 
335. h.g. (946./947.g.). Privātkolekcija. 

112 113 



27.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Samarkandā 291. vai 
297. h.g. (903./904. vai 909./910.g.) Samanldu dinastijas 
valdnieka Ahmeda Ibn īsmaīla laikā. Privātkolekcija. 

27.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Samarkandā 291. vai 
297. h.g. (903./904. vai 909./910.g.) Samanīdu dinastijas 
valdnieka Ahmeda Ibn īsmaīla laikā. Privātkolekcija. 
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28.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Saša Samanidu di
nastijas laikā 10. gs. sākumā. Privātkolekcija. 
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28. (b) att. Sudraba dirhems, kalts Saša Samanidu di' 
nastijas laikā 10. gs. sākumā. Privātkolekcija. 
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30.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Sašā Abāsīdu dinasti- 30.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Sašā Abāsīdu dinasti
jas halīfa Haruna al Rašīda laikā 190. h.g. (805./806.g.). jas halifa Haruna al Rašīda laikā 190. h.g. (805./806.g.). 
Privātkolekcija. Privātkolekcija. 
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31.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Saša Samanīdu di
nastijas valdnieka Ismaīla Ibn Ahmeda laikā 294. h.g. 
(906./907.g.). Privātkolekcija. 
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31.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Sašā Samanidu 
dinastijas valdnieka Ismaīla Ibn Ahmeda laikā 294. h.g. 
(906./907.g.). Privātkolekcija. 
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32. (a) att. Sudraba dirhems, kalts Sašā Samanīdu 
dinastijas laikā 10. gs. sākumā. Privātkolekcija. 

32.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Saša Samanīdu 
dinastijas laikā 10. gs. sākumā. Privātkolekcija. 
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33.(a) att. Sudraba dirhems, kalts Andarabahā 
(Afganistāna) 239. h.g. (905./906.g.) Samanidu 
dinastijas laikā. Privātkolekcija. 

33.(b) att. Sudraba dirhems, kalts Andarabahā 
(Afganistāna) 239. h.g. (905./906.g.) Samanīdu 
dinastijas laikā. Privātkolekcija. 
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34.(a) att. Sudraba dirhems, kalts al Džazira (ziemeļos 
no Mosulas) 130. h.g. (747./74S. g.). Omeijādu dinastijas 
valdnieka Marvāna II laikā. Privātkolekcija. 

34.(b) att. Sudraba dirhems, kalts al Džazīrā (ziemeļos 
no Mosulas) 130. h.g. (747./748. g.). Omeijādu dinastijas 
valdnieka Marvāna II laikā. Privātkolekcija. 
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37.(a) att. Sudraba (Abasīdu dinastijas) dirhema atdari
nājums. Hazārija(?) 9. - 10. gs. Privātkolekcija. 
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37.(b .att. Sudraba (Abasīdu dinastijas) dirhema 
atdari

nājums. Hazārija(?)v9. - 10. gs. Privātkolekcija. 
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38.(a) att. Samarkandas (Samanīdu dinastijas) sudraba 
dirhema atdarinājums. Volgas Bulgārija(?) 9. - 10. gs. 
Privātkolekcij a. 

38.(b) att. Samarkandas (Samanīdu dinastijas) sudraba 
dirhema atdarinājums. Volgas Bulgārija(?) 9. - 10. gs. 
Privātkolekcij a. 





Latvijā padomju laikā arheoloģiskie atradumi bija jānodod 
valstij, taču atradējiem ne vienmēr bija vēlēšanās šķirties no 
sava atraduma. Autoram ir zināms gadījums, kad 20. gadsim
ta septiņdesmito gadu vidū Latvijā tika atrasts ievērojams mo
nētu depozīts. Aculiecinieks (kurš nevēlējās, lai viņa vārds tik
tu atklāts) man stāstīja, ka daļa no šī depozīta tika piedāvāta 
Rīgas melnajā (nelegālajā) tirgū. Aculiecinieks teica, ka viņš 
pats esot tolaik iegādājies «vairākus desmitus» arābu monētu 
no 8. - 10. gadsimta. Pārdevējam to bija «vesela riekšava». Mo
nētas bija gan veselas, gan skaldītas. Par Samanīdu dinastijas 
sudraba monētu tika prasīti seši PSRS rubļi. Tās nonāca pri
vātās kolekcijās, bet pieprasījums pēc tām bija tik neliels, ka 
manis iztaujātais kolekcionārs pēdējās piecas monētas no šī 
1975. gada pirkuma pārdevis kādam privātam kolekcionāram 
tikai 2001. gada decembra sākumā. 

20. gadsimta 90. gadu sākumā, pēc tam kad padomju likumi 
tika atcelti, Rīgas antikvariātā bija liels arābu monētu piedāvā
jums, taču tikpat kā nebija pieprasījuma, tāpēc skaldītās un slik
ti saglabājušās monētas tika nodotas sudraba uzpircējiem par 
lūžņu cenu. Kādā Rīgas centra antikvariātā viena iepirkta 8. 
gadsimta Abāsīdu monēta putēja monētu stendā gandrīz divus 
gadus, līdz tai atradās pircējs. Pēc autora informācijas, šīs mo
nētas labprāt iepirka Tuvo Austrumu valstu studenti, kuri mā
cījās Rīgā (civilās aviācijas vai medicīnas specialitātēs). 

3.2. Arābu nauda Latvijas muzeju 
ekspozīcijās 

Līdz Otrajam pasaules karam arābu dirhemi bija daudzu 
Latvijas muzeju ekspozīcijās. Tie bija Doma muzejā, Jelgavas 
muzejā u.c. Taču Otrā pasaules kara laikā ievērojama daļa mo
nētu gāja zudumā. 

Mūsdienās arābu dirhemi nav atrodami, piemēram, Rīgas 
Vēstures un kuģniecības muzejā. Ekspozīcijā atrodamas romie
šu monētas, kā arī Rietumeiropas monētas no 13. gadsimta, 
pieņemot, ka 8. - 10. gadsimta notikumus nevajadzētu atspo

guļot Rīgas sakarā, jo Rīga tolaik nemaz nebija nodibināta. Ta
ču kā var muzejs saukties par Kuģniecības muzeju, ja tajā nav 
8. - 10. gadsimta tirdzniecības norēķinu eksponātu. Rīgas Vēs
tures un kuģniecības muzeja ekspozīcija atstāj maldinošu ie
spaidu, ka no Romas monētu perioda Latvijas teritorija tūdaļ 
nonāca pie naudas attiecībām ar Rietumeiropas monētām. 

Lielākā daļa naudas un atradumu eksponātu par šo perio
du atrodas Latvijas Vēstures muzejā. Pastāvīgā ekspozīcijā re
dzamas 18 monētas, kuras paskaidro šāds teksts: 

«Sāraju dirhemu depozīts 9. g. s. Atrasts 1930.g. Lībagu 
pag. 30 soļu no Sāraju mājām. Depozitā 27 veseli un 30 cirsti 
dirhemi. Muzejā nonākuši 55 dirhemi un to daļas. Senākā mo
nēta ir Omeijādu dinastijas, kalta Basrā 698./699.g., jaunākā -
nocirstā dirhema puse ir Abāsīdu dinastijas, kalta 863./864. g. 
Dirhemi kalti: Basrā - 1, Damaskā - 1, Vasitā- 1, Kūfā- 2, 
Balhā - 2, Šašā - 2, Samarkandā - 2, Muhamedijā - 5, Bagdā-
dē - 16. Depozīta kopējais svars 111.09 g.» 

Liela daļa no arābu dirhemu atradumiem ir izlikta apska
tei pastāvīgā izstādē «Nauda Latvijā»(73. att.). No muzeja pa
stāvīgās ekspozīcijas ir pagrūti saprast arābu naudas milzīgo 
ekonomisko nozīmi Latvijas cilšu ekonomikā 8. - 10. gadsim
tā. Taču izstāde «Nauda Latvijā», gluži kā tāda paša nosauku
ma Latvijas bankas izdotā grāmata, sniedz ļoti objektīvu un 
bezkaislīgu vērtējumu par naudas attiecībām šajā laika pos
mā un neslēpj arābu naudas milzīgo nozīmi tālaika Latvijā. 

Tas ir arī viss; ja kāds grib zināt kaut ko vairāk, tad viņam 
ir jāmeklē speciālā literatūra un zinātniskie pētījumi. 

Var rasties iespaids, ka Latvija pārāk skopi ataino šī laikmeta 
senlietas. Taču Igaunijā, kurā arābu dirhemu ir atrasts vismaz di
vas reizes vairāk nekā Latvijā, Tallinas muzejos apskatei ir izlikts 
daudzkārt mazāk nekā Latvijā. Igaunijas Vēstures muzejā (Eesti 
ajaloomuuseum) dirhemi nav aplūkojami vispār. Tallinas pilsētas 
muzejā (Tallinna linnamuuseum) ir izstādīts viens depozīts, kurā 
starp Rietumeiropas monētām ir astoņas arābu monētas. Depozīts 
ir daļēji apbērts ar smiltīm, radot iespaidu, kā naudas atradums ir 
veikts. Paskaidrojošā uzrakstā angliski teikts, ka tās ir Austrumu 
zemju monētas, neatšifrējot kādu valsti. 74. att. 
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Turklāt neatkarīgās Igaunijas vēstures grāmatās par šo pe
riodu nav pat veltīts viens vesels teikums «...9. - 11. gadsimtā 
Igaunijā parādījās tūkstošiem monētu no austrumu zemēm...» 
(A. Mjaesalu u.c. - 27. lpp.). Vienīgi ar Eiropas Padomes at
balstu iznākušajā mācību grāmatā «Baltijas valstu vēsture», 
kurā vairākas nodaļas rakstīja arī Latvijas un Lietuvas auto
ri, ir divi teikumi par šo periodu: «Depozītos, kuri tiek datēti ar 
10. gadsimta vidu, parādās austrumu monētas, galvenokārt 
arābu dirhemi. Šodien tieši tās visvairāk ir atrastas Igaunijas 
teritorijā, kopskaitā aptuveni 6000 monētas.»( Z. Kjaupa u.c. -
29. lpp.) 

3.3. Arābu nauda no Latvijas 
pri vātkolekcij ām 

Senlietu atradumi ne vienmēr kļuva zināmi vēstures pētnie
kiem. Dažkārt atradējs tūdaļ atrada pircēju savam atradumam 
un tālāk nekas netika ziņots. Dažkārt, ja atradums tika iegūts 
uz svešas zemes, tad to noslēpa un slepus pārdeva. Padomju 
laikā visi atradumi bija jānodod valstij un ne katrs to vēlējās 
darīt. Daudzi sudraba atradumi tika pārkausēti. Taču izglītotā
kais atradējs apzinājās, ka senlietas, it īpaši monētas vērtība ir 
lielāka par plika sudraba vērtību. Tādā vai citādā veidā daudzi 
senlietu atradumi nonāca līdz privātām kolekcijām. Arābu dir-
hemu piedāvājums vēl pirms gadiem desmit esot bijis visai liels. 
Taču vismaz Latvijā pēc sudraba dirhemiem nebija liels piepra
sījums. Ir daži kolekcionāri, taču lielākajai daļai numismātu šī 
nauda ir sveša un nosaukumi sarežģīti. Sveši burti, grūti atšif
rējama valoda. Turklāt pirkt šādu naudu ir dažkārt slikts nau
das ieguldījums, jo, kā man izteicās viens kolekcionārs, dažus 
desmitus iepirktu arābu dirhemu viņš ir tirgojis 25 gadus, līdz 
visus pārdevis. Pieprasījums ir ļoti niecīgs. 

Enciklopēdijās un vēstures grāmatās norādītais monētu 
skaits nedot priekšstatu par kopējo monētu daudzumu, kas ir 
ticis atrasts. Tas liecina tikai par oficiālajiem atradumiem, 
tiem atradumiem, par kuriem ir publiski pieejamas liecības, 

kā arī par to monētu skaitu, kuras nonāca muzejos vai ofici
ālās Valsts krātuvēs. 

Ziemeļeiropā un Austrumeiropā šādas monētas atrastas 
simtos tūkstošos un pieprasījums ir neliels, tāpēc arābu dirhe
mu cenas ir visai nelielas. Vācijas izsolēs tikai rets sudraba 
dirhems, piemēram, Omeijādu 79. gads pēc hidžras, pārsniedz 
100 Ls cenu. Arī halifāta vairāk sastopamo zelta monētu cenas 
Vācijas izsolēs ir 100 - 200 latu robežās. Parastu sudraba dir
hemu izsoles cenas ir 16 - 25 latu robežās. Dažiem labāk sa
glabātiem un retākiem - 30 - 50 Ls. 

3.4. Austrumu preču atradumi 
no arābu perioda 

3.4.1. Volgas bulgāru figūriņa 

f )L Daugmales pilskalnā pazīstamais latviešu arheologs Valde-
V* mārs Ģinters atrada bruņota jātnieka loka šāvēja figūriņu. Kā 
^w norāda G. Zemītis: «V. Ģinters norādīja uz Sansanīdu elemen-
O tiem figūriņā, kuri caur arābu pasauli varēja nonākt līdz Latvi

jai... V. Ģinters figūriņu datēja ar 10. - 11. gadsimtu. F. Balodis 
C nosauca Volgas Bolgāru kā iespējamo šis figūras izcelsmes vie-
O) tu.» (G. Zemītis - 96. lpp.) 

3.4.2. Kauri gliemežvāku rotas 

Ne tikai arābu nauda mulsināja pētniekus. Gan Latvijā, gan 
Latvijai kaimiņos esošajās slāvu zemēs kā rotaslieta plaši izman
toti kauri gliemežvāki. Tie Latvijā bija jāieved, turklāt - tikai no 
Indijas okeāna piekrastes. 9. - 11. gadsimtā «tos plaši izmantoja 
kā rotas lietas. Kauri gliemežvāku dzimtene ir Indija un Klusā 
okeāna rietumu daļa. Novgorodas un Pleskavas zemēs tie ir ļoti 
biežs atradums. Kauri gliemežvāki te tiek saņemti no Pievolgas, 
kur tie plaši izmantoti. Daugavas lejtecē kauri gliemežvāku iz
platības areāls atrodas uz ziemeļiem no upes. Tie tiek fiksēti vai
rāk nekā 155 vietās.» (A. Radiņš, 2000. g. - 110. lpp.) 
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Jau 20. gadsimta 30. gados tika atzīts, ka Latvijas kapu
laukos ir atrastas tikai Tuvo Austrumu tirgos nopērkamās pre
ces. Kā rotaslietas 9. - 12. gs. ir lietoti kauri gliemežvāki, kuri 
atrodami tikai dienvidu jūrās. (F. Balodis, R. Šņore - 90. - 91. 
lpp.) A. Švābe izsaka minējumu, ka kauri gliemežvāki varēja 
kādu laiku pildīt naudas funkcijas. «Bez metāla naudas arābi 
lietoja ari sīkus jūras gliemežus jeb kauri, kurus atrod vienigi 
Indijas okeānā. Tie ir balti-zilganas krāsas. Vergs maksāja 
200000 šādus gliemežus. Tos atrod ari Latvijas kapenes, sākot 
ar 7. g.s., pie kam dažā kapā viņu ir veselas riekšavas. Sievie
tes tos nēsāja kā rotas lietas krellēs, jostas un vilnaiņu raks
tos. Varbūt, ka mūsu senči šos kauri gliemežus būs saukuši 
par kausiņiem, jo šādu latviešu naudu piemin vēl J. Mancelis 
savā vārdnīcā «Lettus», kas iznāca 1638. g.» (A. Švābe, 1922. g. -
58. lpp.) 

Kauri gliemežvāku plašie atradumi pierāda ne tikai nau
das izmantošanu, bet ari plašu preču apmaiņu starp islama 
valstīm un Latviju. 

3.4.3. Hazāru vesercirvis 

Vesercirvis ir «raksturīgs ierocis 9. - 10. gadsimtā Hazāru 
kaganāta ietekmes apgabalam Kaspijas un Melnās jūras zie
meļu piekrastē. Šie cirvji apvieno gan cērtamo, gan sitamo 
funkciju. Tas saistās ar bruņu ieviešanu. Kā universāls iero
cis, tas plaši sastopams to karavīru-tirgotāju vidū, kuri darbo
jās Austrumeiropas upju ceļu sistēmā. Vesercirvji atrasti gan 
Pieladogas, gan Daugavas un Dņepras starpupes, gan Jaros-
lavļas Pievolgas kapulaukos un citur.» (A. Radiņš, 2000. g. -
102. lpp.) 

3.4.4. Austrumniecisku ornamentu jostas 

Krietni vairāk ir atradumu, kurus saista ar vikingiem un 
skandināvu tirgotājiem. A. Radiņš (grāmatā «Latgaļi» - 22. 
lpp.) uzskaita latgaļu teritorijā atrastās senlietas, kurām nav 
vietēja izcelsme: šķēpagalus, bronzas rotadatu, ko, domājams, 

atveda no Gotlandes. Latvijā ir atrastas 10. gadsimta skandi
nāvu stila saktas. Tās ir atrodamas telpā no Krievijas līdz Nor
vēģijai. Atradumi koncentrējas tādā tirdzniecības centrā kā 
Gņezdova. 

Latgaļu novados atrastie ornamenti ir ar austrumniecis
kiem elementiem. Dosim vārdu Arnim Radiņam par atradu
miem Aglonas Kristapiņu un Ludzas Odukalna kapulaukā: 
«...latgaļu apdzīvotās teritorijas kapulaukos iegūtas jostas, ku
ru apkalumos saskatāmas paralēles ar Eirāzijas stepēs sasto
pamo... Apkalumi gan nav izgatavoti no sudraba, bet no bron
zas un pēc tam pārklāti ar alvojumu. Minētās jostas varētu 
būt ievestas no Senās Krievzemes teritorijas. Tur tādas atras
tas galvenokārt 9. - 11. gadsimta sākumā t.s. karadraudzes 
uzkalniņos.» (Arnis Radiņš, 1999. g. - 140. lpp.) 

3.4.5. Austrumu audumu paliekas 

Latvijas teritorijas kapulaukos ir atrastas daudzas Aust
rumu tirgu preču paliekas. Fr. Balodis: «Brokāta fragmenti at
rasti, piemēram, ne tikai Laukskolās, Daugavas krastā, bet arī 
Ludzā; mūsu īpatnējās zilās villaines ar bronzas izrotājumiem 
atrastas visos senās Latgales novados un arī vispāri pagaidām 
nav mūsu zemē konstatēti relatīvi nabadzīgāki kapu lauki at
tālāki no senām pilsētām: visās latviešu zemēs, visos šo zemju 
novados, konstatējama vienlīdzīga turība un vienlīdzīgas at
tīstības pakāpes kultūra...» (Fr. Balodis, 1939. g., 13. lpp.) 

3.4.6. Arābu monētas kapulaukos un kā rotaslietas 

Dažkārt arābu monētas ir dotas līdzi mirušajiem. A. Ra
diņš min piemērus. Drabešu Liepiņu kapulauka apbedījumos 
vīrieša kapā atrasts 10. gadsimta kūfiskais dirhems. (A. Ra
diņš, 1999. g. - 103. lpp.) Salaspils Laukskolās kapulaukā ap
bedīta pusaudža kapā līdztekus šķēpam un vesercirvim bija 
ielikti divi kūfisko dirhemu fragmenti. Viens nenosakāms, bet 
otrs Samanīdu Ismaīla ibn Ahmeda (892 - 907) valdīšanas ga
dos kalts. (A. Radiņš, 2000. g. - 102. lpp.) 
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Sudraba dirhemi ar Korāna citātiem Latvijas teritorijā lie
toti ne tikai kā nauda, bet arī kā rotaslietas. «Starp depozītu 
dirhemiem kādi 17 ir piekariņi (vismaz trim piekariņiem ir di
vi caurumiņi): Sarājos - trīs, Úngenos - viens, Nāvessalā - trīs, 
Ipšās - viens, Austrumlatvijā - deviņi. Sāraju un Uņģenu de
pozītos agrākie dirhempiekariņi ir no 698У699. un 710./711. g., 
lai gan šie depozīti noguldīti 9. gs. otrajā pusē un ap 900. g. 
Dirhempiekariņi lietoti ļoti ilgi. Deviņi dirhempiekariņi ir 11. gs. 
beigās noguldītajā Austrumlatvijas depozītā un viens ir pat Pil
das Bulīšu 15.-16. gs. depozītā. Tā kā dirhempiekariņi depozī
tos parasti ir bez cilpiņām (cilpiņas paliekas ir Ipšu depozīta 
dirhemiem), tie varēja atkārtoti izpildīt naudas funkcijas. Dir
hemiem pievienotās cilpiņas ir rupjākas, parasti darinātas no 
bronzas un ne visai saskanīgas ar monētu. Tas vedina domāt, 
ka cilpiņas veidotas nevis monētu kalšanas, bet lietošanas vie
tās. Monētpiekariņi sastopami sieviešu un vīriešu kapos: sie
vietēm tie parasti rotās, bet vīriešiem monētas bez cilpiņām 
(dažreiz ar caurumiņu) atrastas makā u. tml. un parasti pilda 
citas funkcijas.» (V. Urtāns - 104. lpp.) 

3.5. Svariņu un atsvariņu atradumi 

Vispirms jāvērš lasītāju uzmanība uz to, ka svaru sistēma, 
kura tika lietota Latvijā, balstījās uz skandināvu standartiem, 
taču Skandināvijā, ņemot vērā ciešos ekonomiskos sakarus un 
arābu sudraba monētu pieņemšanu kā vietējo naudu, tika ie
viesti arābu svara standarti. Else Rosdāla norāda, ka sudraba 
atcirtumi, kuri atrasti Dānijā un attiecas uz 10. gs. un 11. gad
simta sākumu, precīzi atbilst sākumā arābu, pēc tam Rietum
eiropas monētu svaram. (E. Rosdal - 101. lpp.) Džudīte Gab
riela uzskata, ka vikingi jau ļoti agri pieņēma arābu svaru 
standartus. (J. Gabriel - 41. lpp.) 

Līdzīgās domās ir arī daudzi Latvijas pētnieki. Jau A. Švā-
be norādīja, ka: 

«Atsaukdamies uz Baltijā izrakto 11. un 12. g. s. atsvariņu 
formu, svaru un svaru vienības apzīmēšanas veidu (ar bedrī

tēm un aplocēm uz svaru bumbiņām), J. Sachsendāls centās 
pierādīt, ka arī Baltijas svaru sistēma ir aizgūta no Itālijas, un 
ka mūsu senā svara mazākā vienība (no 3.8 līdz 4.3 g) atbilst 
romiešu denarija svaram (3.9 - 4.1 g) republikas pēdējos vai 
ķeizarvalsts pirmos gados. Turpretim T. Arne domā, ka Balti
jas un Zviedrijas svaru sistēmu nevar izskaidrot ar tiešu ro
miešu ietekmi, bet tā aizgūta no Persijas ar vikingu un arābu 
starpniecību. Pārbaudījis 220 Zviedrijā un Baltijā atrasto at
svariņu svaru, minētais autors secina, ka svēršanai lietotās 
bumbiņas vislabāk atbilst Irākas mārciņai (408 g), tās 
reizinājumiem (819 g) un daļām (piem., 204,101, 82 g), pie 
kam bedrītes bumbiņas sānos norāda, ka svara mazākā vienība 
bij apm. 4 grami, ko viņš saista ar sasanidu drachmu (4,25 g) un 
krievu zolotņiku (4.27 g), kas galu galā - tāpat kā romiešu dena-
rijs - atiet atpakaļ uz Grieķijas atisko drachmu (4.37 g). Līdz ar 
to T. Arne uzskata Gotlandes un Baltijas mārku par Irākas 
mārciņas pusi un pielīdzina vikingu laikos to 204 gramiem.» 
(A.Švābe, 1940.g. - 270. - 271. lpp.) 

Turklāt, kā norāda A. Švābe, svaru sistēmas Skandināvijā 
atšķīrās, Rietumos lietoja uz Romas svaru sistēmu balstītus mē
rus, bet Skandināvijas austrumos - arābu svaru sistēmu: «Tā 
tad Skandināvijas rietumos ārtaugs atbilst romiešu denarija, 
bet austrumos sasanidu drachmas divkāršam svaram. T. Arne 
iet vēl tālāk un, atsaukdamies uz zviedru numismata H. Hil-
debranda datiem, ka pirmā Zviedrijā (Sigtunā) kaltā sudraba 
nauda Olava Skotkonunga laikā (1013. - 1022. g.) svēra caur
mērā 2.135 g, secina, ka šie kalumi notikuši pēc persiešu svaru 
sistēmas: divi Sigtunas peniņi (4.27 g) svēruši tikpat, cik viena 
sasanidu drachma (4.25); citiem vārdiem, ārtaugs bijis līdzīgs 2, 
bet ēra 6 drachmām. Tā tad Olavs varēja no 1 ārtauga sudraba 
izkalt 4, no ēras 12, no markas 96 kausiņus, kamēr viņa dēls 
Anunds-Jēkabs (1022. - 1050. g.) divkāršoja kausiņu skaitu 
(175 - 200), samazinādams to svaru līdz 1.19 g. 

Mūsu vēsturiskiem sakariem ir svarīgi zināt, ka vienu ār-
taugu smagi sudraba stienīšu fragmenti (8.4 g, 8.6 g, 8.8 g) 
konstatēti Talsu un Līvānu izrakumos, bet 2 ārtaugus smagi 
atsvariņi (16 - 16.4 g) atrasti Turaidā un Vecsaulē. Tas pierā-
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da, ka mūsu senči labi pazina skandināvu sudraba svara un 
naudas sistēmu. Tikai ar to var izskaidrot, kāpēc zemgaļu 
1272. g. līgumā ar Vācu ordeni uzņemts noteikums, kas atļauj 
viņiem katru kunga tiesas labības pūru izpirkt ar 2 ārtaugiem 
Rīgas sudraba.» (A.Švābe, 1940.g. - 271. - 272. lpp.) 

Dažādās vēstures grāmatās atkarībā no autora politiska
jām simpātijām var atrast norādes, ka Latvija pārņēmusi sva
ra sistēmas no Krievijas vai no Skandināvijas. Taisnība nav 
nevienam no šiem apgalvojumiem. Teritorijā, kurā kā naudas 
vienība bija arābu dirhems un kurā ietilpa gan Krievzeme, gan 
Skandināvija, pieņemot arābu monētas, pārgāja uz islama sva
ru sistēmu. Tā arī to traktē Latvijas Vēstures muzeja ekspozī
cijā «Nauda Latvijā», kuras katalogā ir Kristines Ducmanes 
piezīme, ka svara vienība (4.25 g) cēlusies no islama naudas 
vērtības un svara attiecību sistēmas. 

3.5.1. Svariņu atradumi 

Saliekamie svariņi bija nešķirams tirgotāja atribūts visus 
viduslaikus. Ja ir jāsalīdzina dažāda kaluma un dažāda svara 
naudas, tad bez tiem nav iedomājama normāla tālaika tirdz
niecība. Latvijā lielisku pētījumu par saliekamo svariņu atra
dumiem veikusi Tatjana Berga: 

«Skandināvijā un Austrumeiropā šādi svariņi parādījās 9. gs. 
beigās, kad šeit lielā daudzumā ieplūda sudraba kūfiskie dirhē-
mi ar mainīgu svaru, kā arī griezti dirhēmi - tos pieņēma pēc 
svara. Spriežot pēc kultūrslāņu un kapu datējumiem, Latvijā 
saliekamie svariņi parādās vēlāk - tikai 10. gs. otrajā pusē. Sva
riņi bija īpaši izplatīti 11. gs., kad tos izmantoja jau Rietumeiro
pas denāru svēršanai, bet lietoti tie tika līdz pat 13. gadsimtam. 

Atrasto svariņu skaits Latvijā ir ļoti liels - zināmi 166 ek
semplāri (veseli un to detaļas) no 65 atradumu vietām (40. att.). 
Jāatzīmē, ka tā ir vislielākā svariņu koncentrācija Baltijā; ne
daudz mazāk svariņu atrasts vienīgi seno prūšu teritorijā - 105 
eksemplāri; Skandināvijā tādu atradumu nav īpaši daudz -
Zviedrijā 47, Norvēģijā 43, Somijā 25. Lietuvā zināmi 55 svari
ņu eksemplāri.» 
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Mugurevičs veicis svariņu analīzi (99 svariņi no 44 atradu
miem) un noteicis to hronoloģiskās robežas no 10. gadsimta 
otrās puses līdz 13. gadsimtam. 

Svariņu ir ļoti daudz senajā Krievzemē, Novgorodā vien ir 
atrasti 34 svariņi. (T. Berga, 1996. g. - 49. - 50. lpp.) 

Latvijas lielais svariņu atradumu skaits salīdzinājumā ar 
citām teritorijām liecina, ka Latvijas teritorijā tirdzniecība bi
ja viena no svarīgākajām saimnieciskajām nozarēm: 

«Pilskalnos atrastās bronzas svariņu detaļas un atsvariņi, 
kā ari apbedījumi, kuros tie atrasti, liecina, ka tirdzniecība 
kļūst par atsevišķu saimniecības nozari.»(J. Ciglis, S. Zirne, I. 
Žeire - 41. lpp.) 

3.5.2. Uzraksts «(Allāha) svētība» uz Mežāru 
kapulauka svariņiem 

Ar svariņu atradumiem saistās ari arābu teksta atradums 
uz svaru bļodiņas. Latvijā atrastais tiek uzskatīts par otru no
zīmīgāko šāda veida atradumu Austrumeiropā. 

«Risinot jautājumu par svariņu izcelsmi un datējumu, 
jāatzīmē tāds Latvijā unikāls atradums kā svariņi no Mežāru 
senkapiem. Mežāru kapulauka 4. kapā (11. gs. otrā puse) at
rastas tikai divas svariņu bļodiņas, pārējo detaļu trūka. Svaru 
bļodiņas ir lielas, 7 cm diametrā, bet neparasti lēzenas - to 
dziļums 1.6 cm. (Parasti svariem ar apmēram 7 cm diametru 
dziļums ir lielāks - ap 2.1 cm.) Viens kausiņš ir vesels, ne
daudz iesprādzis, bet otrs saglabājies daļēji - no tā atrasti ti
kai trīs saderīgi fragmenti. Katram kausiņam malā ir trīs cau
rumiņi auklas ievēršanai. No citiem kausiņiem šie atšķiras ari 
ar gludām malām, turpretī vairākumam malās vērojams ne
liels, šķērsgriezumā trisstūrveidīgs paresninājums (valnītis). 
Uz kausiņiem nav nekāda ornamenta. Taču, attīrot tos no pa¬ 
tinas, iekšpusē atklājas uzraksts arābu valodā, kas bija iegra
vēts ar trisinātu līniju. Svariņi ar arābu uzrakstu ir unikāls 
atradums - Austrumeiropā līdz šim bija zināms vēl tikai viens 
eksemplārs Timirevas kapulaukā. Uzrakstu uz Mežāru kapu
laukā atrastajiem svaru kausiņem palīdzēja izlasīt Vidusāzi-

jas arheoloģijas speciālists B. Maršaks (Valsts Ermitāža, Krie
vija). Uz abiem kausiņiem iegravēts vienāds uzraksts - «bara-
kat», kas arābu valodā nozīmē «[Allāha] svētība». Pēc arābu 
rakstības stila īpatnībām B. Maršaks secina, ka šie svari izga
tavoti 10. gs. Vidusāzijā, Irānas teritorijā. 

Otri Austrumeiropā zināmie svari ar arābu uzrakstu at
rasti Jaroslavļas Pievolgā, Timirevas kapulauka 100. kapā. Uz 
svaru kausiņiem iekšpusē bija uzrakstīts «nodoklis»». (T.Ber¬ 
ga, 1996. g. - 55. lpp.) 

Arnis Radiņš šo atradumu uzskata par ļoti nozīmīgu. 
«Ļoti nozīmīgs atradums ir Vestienas Nežāru (Āronas 

grantsbedres) svariņi. Tie ir otrie Austrumeiropā zināmie sva
ri ar arābu uzrakstu. Vēl vieni iegūti Timerevas kapulaukā pie 
Volgas tirdzniecības ceļa kādā 10. gadsimta otrās puses apbe
dījumā.» (A. Radiņš, 1999. g. - 103. lpp.) Taču A. Radiņš no 
šiem atradumiem tūdaļ pat secina: «Šie abi atradumi liecina, 
ka, iespējams, pirmie svariņi sudraba svēršanai tikuši impor
tēti no Austrumiem.» Viņš pievienojas uzskatam, ka no šādiem 
paraugiem sākusies vietējo svariņu darināšana. 

Protams, ienākt prātā domai, ka šo svariņu lietotāji varētu 
būt arābu vai Volgas bulgāru tirgotāji, kuri ceļojuši pa Volgu 
un Daugavu un apmeklējuši Latvijas teritoriju, ir neiespēja
mi. Taču arābu tirgotāji un Volgas bulgāru islamticīgie tirgo
tāji ir ceļojuši pa šo teritoriju un šie atradumi var liecināt ne 
tikai par «importu», bet arī par to, ka šie atradumi ir liecība 
par bojā gājušiem, ceļā sasirgušiem un nomirušiem arābu vai 
Volgas bulgāru tirgotājiem, kuri nokļuva svešumā uz tirdznie
cības ceļa kara vai sirojumu briesmu laikā un ziemas sala dēļ 
iestrēga un bija spiesti ziemot Latvijā. Ja vientuļš svešinieks 
nomira, viņu varēja apglabāt arī pēc vietējām paražām. 

Turpat A. Radiņš raksta, ka «Vestienas Mežāru (Āronas 
grantsbedres) svariņi gatavoti 10. gadsimtā Vidusāzijā Irānas 
teritorijā». Taču Austrumeiropā un Skandināvijā svariņus sāk 
lietot jau 9. gadsimtā. 11. gadsimtā, ar kuru datēts kapulauks, 
kurā atrasti svariņi ar arābu uzrakstu, nebija nepieciešams 
importēt svariņus, lai tos atdarinātu. Latvijā tirgotāju svariņi 
11. gadsimtā tika lietoti plaši jo plaši. 
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3.5.3. Uzraksts «Allāham»(?) uz Mežotne atrastas 
svaru bumbas 

Līdz šim nav aprakstīts arī bronzas atsvariņa atradums, 
kura lietotais ornaments ir Latvijas baltu ciltīm neraksturīgs. 
Tam ir liela līdzība ar kūfisko rakstu arābu valodā. 

Atsvariņš glabājas privātkolekcijā(41.,76. att.). Tas ir at
rasts Mežotnes pilskalna tuvumā, strādājot ar mīnu meklētā
ju. Atsvariņa īpašnieks domā, ka tas ir datējams ar 10. gad
simtu. 

Atsvariņš ir bojāts, tam ir nolauzta otra mala. Veselajā ma
lā ir skandināvu atsvariem visai raksturīgais aplīšu orna
ments, aplis ap atsvaru malu. Taču atsvara centrā ir iegravēts 
ornaments vai raksts, kurš līdzīgs arābu raksta stilizētam at
veidojumam un ir izkārtots simetriski. Centrālā figūra (42.att.) 
ir vizuāli līdzīga vārda «Allāham» atveidam, ja burtu grupu 
noslēdzošais kāsītis simetrijas dēļ ir pagarināts. LU Teoloģi
jas fakultātes docents Jānis Sīkstulis konsultācijā apstiprinā
ja, ka šajā attēla centrālajā daļā var saskatīt zināmu līdzību 
ar vārda Allāham rakstību. Savukārt apakšējā zīmju grupa, ja 
tas ir stilizēts arābu raksta atveids, ir grūti dešifrējama, jo to
laik kāsim, kurš ir redzams, bija vismaz piecu burtu nozīmes. 
(50. att.). 

Aplūkojot ap 10. gadsimtu izplatītus rakstības veidus, var 
saskatīt zināmu līdzību. Šajā laikā notiek jaunu rakstības vei
du rašanās, arābu raksts stilizēti tiek integrēts ornamentos 
un rotājumos. (43.—49. att.) 

Ļoti ticams, ka privātkolekcijā esošais Mežotnes pilskalna 
savrupatradums ir trešais tirdzniecības priekšmets ar stilizē
tu arābu uzrakstu, kurš atrasts Austrumeiropā. 

Jāņem vērā, ka Volgas Bulgārijā, ražojot dirhemu atdari
nājumus (viltojumus), arābu raksts tika stilizēts, lai tas vizu
āli atgādinātu arābu burtus, taču amatnieki, kuri ražoja šos 
atdarinājumus, iespējams, nemaz neprata arābu valodu un tā
pēc atdarinājumos ir daudz burtu kļūdu (36.—39. att.). 
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42. att. Mežotnes tuvumā atrastās bronzas svaru-
bumbas (uz kuras uzraksts varētu būt «Allāham») 
uzraksta grafisks atveidojums. 46. att. Arābu raksta kūfisko burtu paveids, 10. gadsimts. 
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50.att. Augšējā rinda - kā vārda «Allāham» pilnā rakstī
ba var transformēties vienkāršā, ornamenta funkciju 
pildošā uzrakstā. 
Apakšējā rinda - kā vārda «Allāham» īsā rakstības 
forma var transformēties ornamenta funkciju pildošā 
vienkāršotā uzrakstā. 

3.6. Cinka lietošana krāsainajā metalurģijā 

Veicot Latvijā atrasto kausēšanas tīģeļu spektrālo analīzi, 
tika atklāts, ko tad īsti latvieši ir kausējuši savos tīģeļos līdz 
13. gadsimtam. No elementiem, kas nav sastopami tīģeļa mālu 
ķīmiskajā sastāvā, no kuriem tīģeļi gatavoti, kā arī neņemot 
vērā tos elementus, kuri Latvijā principā ir atrodami pie tīģeļu 
sienām, ir atklātas šādu metālu pēdas: varš, alva, svins, cinks, 
sudrabs un zelts. (J. Daiga, I. Grosvalds - 21. lpp.) No 26 ana
lizētajiem tīģeļiem cinka pēdas atrastas 19 tīģeļos, savukārt 
zelta pēdas - tikai vienā tīģelī. Turklāt trijos tīģeļos lietotā 
cinka ir daudz, bet vienā atrastajā tīģelī pēc sudraba otrs me
tāls, kurš ir ticis visvairāk lietots, ir cinks. 

Nosauktie metāli ir neapšaubāms Latvijas imports, un par 
tiem visiem jau runājām 2.6. nodaļā - par importa precēm. 
Varš, alva, svins, sudrabs un zelts varēja tikt ievesti Latvijā 

gan no rietumu puses, gan pa Daugavas-Volgas ūdensceļu no 
austrumiem. No kurienes tie ievesti, to noskaidrot ir ļoti grūti. 
Izņēmums ir cinks. Cinka ražošanas noslēpumu Rietumeiropa 
nepazina līdz pat 18. gadsimtam. Misiņa (cinka un vara sa
kausējuma) ražošanas noslēpums bija nozaudēts līdz ar Ro
mas impērijas sabrukumu. Taču cinks un tā sakausējumi bija 
pazīstami un tika iegūti un lietoti Austrumu zemēs, Dienvid-
āzijā visus viduslaikus. Cinka lietošana Latvijas' krāsainajā 
metalurģijā 6. - 13. gadsimtā liecina par ļoti ciešiem tirdznie
cības sakariem ar Austrumu zemēm un par to, ka krāsainajā 
metalurģijā latviešu zināšanas bija iegūtas no austrumu tau
tām, ka šīs zināšanas bija pārākas par Rietumeiropas metāllē
jēju prasmēm šajā laikposmā. 

Cinka klātbūtne Latvijā lietotos tīģeļos laikā, kad Rietum
eiropā cinka sakausējumu noslēpums bija nozaudēts, ir spē
cīgs arguments, ka 8. - 11. gadsimtā islamvalstīm un Ziemeļ-
austrumeiropai bija vienota informatīva telpa, kurā notika zi
nāšanu un tehnoloģiju apmaiņa. 

3.7. Pārmaiņas rūnu rakstos 
un līdzības ornamentos 

Arābu monētas no 7. gadsimta beigām glabājas Eiropas zie
meļu un austrumu iedzīvotāju naudas makos. Tās tiek ņemtas 
rokā un aplūkotas. Viena monēta tiek salīdzināta ar citu. Vai 
tā ir tāda pati vai atšķirīga. Ikviens tirgotājs, preču pārdevējs 
redz rakstu zīmes, kuras ir uz monētām. Šo rakstu zīmju iz
skatam noteikti ir jāatstāj pēdas to cilvēku estētiskajā gaumē, 
kuri monētas aplūko. Vai mēs varam šādas pēdas un līdzības, 
un ietekmes saskatīt? 

Ir vispārzināms, ka pirmās tūkstošgades mijā kristīgā Eiro
pa sāk pārņemt vērtīgāko un praktiskāko no islamticīgo arābu 
prasmēm un iemaņām. Vēl pirms krusta kariem arābu kultūra 
sāk radikāli ietekmēt Eiropas ražošanu. Eiropas amatnieki no 
arābiem iemācās šūt dārgus audumus, izmantot atlasu, vieglos 
audumus un izšūt ar zeltu un sudrabu. No arābiem iemācās au-
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51. att. Gotlandes runakmeņa rakstu zīmes, 9. gadsimts. 
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dumu krāsot ar Jordānas indigo, no Damaskas sarkanā krāsa 
tiek pārņemta Eiropā un kristīgajā Eiropā zūd pat atmiņas par 
pirmavotu. Sīrijas meistaru prasme kausēt un griezt stiklu no
nāk Eiropā tikpat nemanot. Pat saldumu un sīrupa ražošanas 
tehnoloģija nemanāmi no Tuvajiem Austrumiem pārplūst sāku
mā uz Dienvideiropu, lai kļūtu par mūsu pārtikas tehnoloģijas 
neatņemamu sastāvdaļu. Islamticīgie arābi ir tie, ar kuru palī
dzību Eiropā nonāk tik pierastas un vajadzīgas lauksaimniecī
bas kultūras kā lini un kaņepes. 

No islama valstīm aizguva ne tikai tehnoloģijas un receptes. 
Kā norāda Arcihovskis, pat dzelzs bruņucepure ar spico ga

lu, kura bija raksturīga Krievijai 10. - 17. gadsimtā un kura 
simbolizē krievisko filmās un gleznās, ir aizgūta no islama vals
tu bruņucepures, jo islama valstīs to sāka lietot pirms Kijevas 
Krievzemes. (A. Arcihovskij - 176. lpp.) 

Pastāvot šādai neapstrīdamai ietekmei un ideju apmaiņai, 
vai mēs nevaram saskatīt līdzību un ietekmi arī citās sfērās? 

i Aplūkosim 51. attēlu. Tajā redzams visai hrestomātisks kāda 
Gotlandes runakmeņa (9. gadsimts) rakstu zīmju grafiskais at
veids. Tieši šī runakmeņa atveids ir ievietots dažādu valstu un 
tautu vēstures grāmatās, piemēram, Lietuvas skolu 8. klases vi
duslaiku vēstures atlantā. Paņemsim rakstu zīmju grupu no run
akmeņa apakšējā kreisā stūra (52. att.) un salīdzināsim to ar arā
bu burtu grupu 21. attēla augšpusē: arābu rakstā, kas ir visai 
tipisks arābu monētām, apakšējā daļā ir rūnu raksts. Arējā līdzī
ba (52.att.) ir pārsteidzoša. 

52. att. Arābu burti uz dirhe-
mu monētām ir vizuāli līdzīgi 
ar pārveidoto rūnakmeņu 
rakstību. Rūnu alfabēta refor
ma varēja notikt arābu alfa
bēta iespaidā. Augšējā rindā -
sudraba dirhema pirmā rin
da, apakšējā - rūnu raksta 
fragments no 51. attēla. 
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Turklāt, kā norāda E. Rosdāla (2£. Rosdal - 249. lpp.), 
uz arābu monētām dažkārt tika iekalti rūnu raksti. Dien-
vidkrievijā un Ukrainā atrastas 12 arābu monētas ar rū
nu rakstiem uz tām. 

Rūnu rakstiem izšķir divus posmus. Pirmais posms -
vecie rūnu raksti, kuros ir 24 burti (53. att.) un kuri at
tiecas uz 3. - 7. gadsimtu. Taču 9. - 11. gadsimtā rūnu 
raksti būtiski pārveidojas. Paliek tikai 16 burti. 54. att. 
redzami rūnu 9.-11. gadsimta burti, kuri ir sastopami 
divos variantos: zviedru - pirmais stabiņš un dāņu va
riantā - otrais stabiņš. 

Jaunajās rūnās burti kļūst vienkāršāki, daudzas 
skaņas sāk attēlot ar vienu burtu, piemēram, i, e, o, u 
apzīmēšanai izmanto burtu, kas līdzīgs vienai svītrai, 
utt. Var izvirzīt ļoti ticamu hipotēzi, ka rūnu rakstības 
reforma 8. gadsimta beigās, rūnu burtus vienkāršojot, 
notikusi arābu rakstības iespaidā. Rūnu rakstībā un 
arābu alfabētā, kuru lietoja Latvijā un Gotlandē atras
tajos dirhemos, var sameklēt lielas līdzības skaņu 1, a, 
n, t (kh), j, h rakstībā rūnās un arābu valodā. Protams, 
ir burti, kuri tikpat kā nav līdzīgi - f, m un citi. 

Ir saglabājušies visai daudz rūnu akmeņu. E. Ros
dāla {E. Rosdal - 15. lpp.) norāda, ka Norvēģijā atrasti 
45, Dānijā - 220, bet Zviedrijā - 2500 rūnakmeņi. Taču 
rūnakmeņi nav kapakmeņi. Tos uzstādīja nevis atdu
sas vietās, bet gan vietās, kurās pulcējās daudz ļaužu, 
lai uzraksti būtu pēc iespējas plašāk pieejami. 

Vienas naudas lietošana, plašas iespējas iegādāties 
citu zemju ražojumus, iespēja iepazīties ar arābu gra
fiskajām zīmēm, kā arī iepazīšanās ar šo grafisko zīmju 
iespaidu uz ornamentiem rada pārsteidzošas līdzības 
starp dažādu ticību un dažādu valodu ornamentiem Zie-
meļeiropā un Austrumeiropā. 

53. att. Runu agrīnais alfabēts, 3. - 7. gadsimts. 

75.attēlā redzamais rūnakmens atrodas Up-
salā (Zviedrija); tas attiecas uz 10. - 11. gadsim
tu (55. attēlā redzams autora veidots grafisks at
tēls no rūnakmeņa, kurš novietots pie Upsalas 
baznīcas). Salīdziniet rūnakmeņa centrālās da
ļas ornamenta stilu ar Volgas Bulgārijā atrasto 
ēku bareljefu ornamentu vizuālo formu, kura 
tiek datēta ar 14. gadsimtu (59. lpp.), gredzenu 
no 12. gadsimta (56. att.), cirvja ornamentu no 
12. gadsimta (57. att.). Vai salīdziniet to ar Ag
lonas Kristapiņu kapulaukā atrasto ornamentu 
(58. att.), kas pārzīmēts no Arņa Radiņa «10. -
13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā terito
rijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un po
litiskās vēstures jautājumi». (139. lpp.) 

Lai gan Upsalu, Latgali un Kamas ieteku 
Volgā šķir vairāki tūkstoši kilometru, rodas ie
spaids, ka estētiski un informatīvi šī ir bijusi 
vienota telpa, kura, pat slāvu valsts un tatāru 
hanu sadalīta, saglabājusi ļoti līdzīgus kultūras 
un estētiskās, skaistuma izpratnes elementus. 

Ap 1000. gadu formu bagātība sasniedz 
maksimumu. Ornamentos parādās augu motī
vi, F. Jākobsons uzskata, ka šīs ir zviedru for
mas, kuras Latvijā ienākušas no austrumiem, 
ka tā, iespējams, ir Krievijas varjagu ietekme. 
(F. Jākobsons, 52. - 53. lpp.) 

54. att. Rūnu burti 9.-11. gadsimtā. Pir
mais stabiņš zviedru, otrs stabiņš - dāņu 
variantā. 
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57. att. Cirvja ornamenta grafiskais atveids. Volgas 
Bulgārija, 12. - 14. gadsimts. 

58. att. Latgaļu apdzīvoto teritoriju jostas apkaluma 
ornamenta grafiskais atveids, 11. gs. 

59. att. Sienu ornamenta grafiskais atveids. Volgas 
Bulgārija, 14. gadsimts. 
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3.8. Līdzības likumos un tradīcijās 

Ir vērojamas līdzības ne tikai atradumos, bet arī lietās, ku
ras neatrod vai atrod nelielā skaitā. Kā zināms, pēc islama tra
dīcijas jāizvairās no dzīvu būtņu un cilvēku attēlošanas. Tāpēc 
atradumos cilvēku attēlu ir ārkārtīgi maz. 

Kā nprāda E. Rosdāla, Skandināvijā vikingu laiku atradu
mos ārkārtīgi maz ir saglabājušies cilvēku attēli. (E. Rosdal -
152. lpp.) 

Tāpat ir ar Latvijas atradumiem. Iespējams, ka tas ir isla
ma iespaidā, jo islamā neattēlo dzīvas būtnes un izvairās attē
lot cilvēku sejas. Tā kā šī bija vienota naudas aprites un infor
matīvā telpa, tā varēja ietekmēt mākslinieciskās tradīcijas. 

Iespējams, ka dažas islama likumu normas tika iekļautas 
arī Latvijas cilšu likumos. 11. gadsimtā ticības forma, kuru 
piekopj Skandināvijā un Austrumeiropā, vēl ir toleranta pret 
citām ticībām un pieļauj jaunu dievu iekļaušanu līdztekus ve
cajiem dieviem, taču jau 13. gadsimtā, vismaz pie lībiešiem, ir 
spēkā likums, kas gluži kā islama likumos nosaka nāvessodu 
par atkrišanu no ticības. Nāvessodu izpildīja, pārplēšot ar di
viem zirgiem, piesienot cilvēka katru kāju pie savas virves, bet 
katru virvi pie sava zirga. Šādu sodu piemēroja tiem lībiešiem, 
kuri kristījās un atteicās atgriezties pagānismā. 

4. ARĀBU CEĻOTĀJU UN 
ĢEOGRĀFU ZIŅAS PAR LATVIJU, 
BALTIJU UN VOLGAS-DAUGAVAS 

ŪDENSCEĻU 

Lielie arābu monētu daudzumi radīja loģisku jautājumu: 
ko paši arābi raksta par savas naudas atrašanos un aizceļoša
nu uz Ziemeļeiropu un Austrumeiropu? Kādas liecības par šo 
laikmetu atstājuši arābu ceļotāji, ģeogrāfi, laikabiedri? Arābi 
ir daudz un plaši aprakstījuši islama zemes, taču viņu darbos 
ir pieminētas arī Ziemeļvalstis un to iedzīvotāji. 

4.1. Problēmas, pētot avotus par 
Ziemeļzemju iedzīvotājiem 

Skandināvijas pētnieki un Krievijas vēsturnieki ir pamatīgi 
pētījuši vikingu vai krievu pieminēšanu arābu autoru darbos. 

No tiem darbiem, kuri ir saglabājušies līdz mūsdienām, pir
mā Ziemeļvalstu un to iedzīvotāju pieminēšana arābu darbos 
ir datējama ar 844. gadu. (J.Gabriel - 39. lpp.) Šajā gadā halī-
fa al Mutamīda pasta un izlūkdienesta priekšnieks Ibn Khor-
dadhbeh (Khurradadhbih) uzrakstīja grāmatu par ceļotājiem 
no Sakalibas (saqalibah), kuriem ir rudi mati un muskuļota 
miesas būve. Šie ceļotāji ieradās savos kuģos, vezdami bebr-
ādas, melnās lapsu ādas un zobenus, no vistālākās slāvu ze
mes nostūra, braucot lejup uz Melno jūru. Sakalibas tirgotāji 
veda savas preces ar kamieļiem no Džurānas (osta Kaspijas 
jūras dienvidos) uz Bagdādi, kur Sakalibas kalpi, kuri bija ie
mācījušies arābu valodu, tika izmantoti kā tulki. 
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Astronoms un ģeogrāfs ibn Rustā (Rustah) starp 903. un 
913. gadu par ziemeļniekiem (rusiem) rakstīja: «Rusiem ir 
valdnieks, kuru sauc par rusu hakanu. Viņi piebrauc pie slā
viem (ievērojiet - rusi nav slāvi!!!) ar kuģiem, izkāpj kras
tā, uzbrūk viņiem, saņem tos gūstā, ved uz Hazāriju vai Bul
gāru un tur pārdod. Rusiem nav iekoptu lauku. Viņi lieto pār
tikā tikai to, ko izaudzē slāvu zemēs. 

Kad piedzimst dēls, russ dāvā jaundzimušajam zobenu. No
liek zobenu bērna priekšā un saka: «Es tev neatstāšu mantoju
mā nekādus citus īpašumus, un tev nepiederēs nekas, izņemot 
to, ko tu iegūsi ar šo zobenu.» 

Viņiem nav nekustamo īpašumu, ciematu un iekoptu lau
ku. Viņu vienīgā nodarbošanās ir tirdzniecība ar sabuļu un 
vāveru, un citām zvērādām, kuras tie pārdod ikvienam, kurš 
vēlas pirkt. Kā samaksu rusi ņem monētas, kuras tie glabā 
savās jostās. Viņu drēbes ir tīras, un viņu vīri valkā zelta ro
kassprādzes. Viņi ir laipni pret saviem vergiem, rūpējas par 
vergu apģērbu, jo tirgojas ar tiem. Viņiem ir daudzas pilsē
tas, un dzīvo viņi plaši. Viesiem izrāda cieņu, ar svešzemnie
kiem, kuri lūdz viņu palīdzību, apietas labi. Labi apietas arī 
ar tiem, kuri pie viņiem bieži brauc. Savējiem tos neļauj aiz
tikt. Ja kāds aizskar vai pazemo svešzemnieku, tad palīdz un 
aizstāv to. 

Zobeni viņiem ir Zālamana (Suleimana) tipa. Ja kāda cilts 
saceļas pret viņiem, tad piedalās visi un starp viņiem nav ne
saskaņu, bet viņi visi kopā cīnās līdz uzvarai. 

Ja viens no viņiem ceļ strīdu pret otru, tad tie iet uz tiesu 
pie valdnieka, kura priekšā izsaka argumentus. Kad valdnieks 
pasaka lēmumu, tad to īsteno. Ja abas puses ir neapmierinā
tas ar spriedumu, tad to izšķir ar ieročiem: kuram zobens 
asāks, tas ir uzvarētājs. Uz šo divkauju radinieki nāk bruņoti. 
Tad strīdnieki sāk cīņu, un, kurš uzvarējis, tam ir taisnība. 

Ir viņiem zintnieki, no kuriem daži dod pavēles valdnie
kam, it kā tieši viņi būtu rusu valdnieka pavēlnieki. Gadās, ka 
viņi pavēl veikt ziedojumu Dievam (radītājam) no tā, ko viņi 
izvēlas: sievietes, vīriešus, zirgus. Ja zintnieki pavēl, tad viņu 
pavēli nepildīt nedrīkst. 

Paņēmuši upurējamo cilvēku vai dzīvnieku, zintnieki vi
ņam uzmet kaklā cilpu, pakar aiz baļķa un gaida, līdz pakār
tais noslāpst, tad saka, ka tas ir upuris Dievam. 

Viņi ir drošsirdīgi un vīrišķīgi: ja uzbrūk kādai tautai, tad 
neapstājas, līdz iznīcina visus. Visus uzvarētos iznīcina vai 
pārvērš par vergiem. Viņi ir gara auguma, stalti un drošsirdī
gi. Bet uz zirga tie neturas droši, tāpēc visus savus sirojumus 
viņi veic ar kuģiem. 

Viņi valkā platas bikses (svārkus?). Vienās biksēs ir 100 
elkoņu drēbes. Savas bikses viņi sasien pie ceļgaliem. 

Viņi visur nēsā zobenus, jo neuzticas cits citam. Viņu vidē 
ir izplatīta nenovīdība: ja kādam no viņiem izdodas iegūt kaut 
nedaudz mantas, tad brālis vai biedrs tūdaļ sāk skaust, mēģi
na nosist vai aplaupīt. 

Kad nomirst kāds ievērojams vīrs, viņam izrok kapu kā lielu 
māju. Mirušo ievieto kapā, kopā ar viņu ieliek viņa drebēs, zelta 
sprādzes, kuras viņš nēsājis, daudz pārtikas, dzeramā traukus, 
kaltas monētas. Līdzi kapā dzīvu ievieto aizgājēja mīļoto sievu. 
Tad kapa ieeju aiztaisa, un sieva nomirst ieslodzīta.» 

Rusu paraža valdnieku apglabāt kopā ar verdzeni, iespē
jams, ir atstājusi dziļas pēdas arī arābu un persiešu folklorā, 
transformējoties fantastiskās teiksmās, kā, piemēram, Sind-
bada 4. braucienā Tūkstots un vienas nakts pasakās. 

Pavērojiet, kā Rustā apraksts sakrīt ar Sindbada jūrasbrau
cēja 4. ceļojuma aprakstu: «Jo mūsu zemē ir tāds ieradums: ja 
nomirst sieva, tad vīru aprok dzīvu viņai līdzi un, ja nomirst vīrs, 
tad līdzi dzīvu aprok viņa sievu, jo raugi: tiem nebūs dzīvi baudīt 
pēc sava drauga nāves.» (Tūkstots un viena nakts - 446. lpp.) 

Kā norāda ļoti daudzi islama rakstnieki, no rusiem tika 
pirktas trīs preču grupas: zvērādas, dzintars un vergi. 

Arābi šos tirgotājus neapzīmēja ar vārdu vikingi, bet lieto
ja terminu rusi (izrunājot kā «rūs»). Domājams, ka šis apzīmē
jums ir cēlies no senā Zviedrijas nosaukuma somu valodā -
Routsi. Savukārt no rusiem izcēlās arī mūsdienu Krievijas no
saukums Rusj, Rosīja. «No šejienes pati Krievija dabūjusi no
saukumu Rusj. Tiešām, slāvi, arābi un grieķi sauca vikingus 
somu vārdā par rusiem - ruotsi.» (A. Švābe, 1922. g. - 52. lpp.) 
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Gan jau minētie, gan vēlākie arābu avoti sniedz neitrālu 
rusu (vikingu) raksturojumu, kas radikāli atšķiras no Rietum
eiropas hronikās izplatītajiem šausmu darbiem un aprakstīta
jām zvērībām. Taisnības pēc jāsaka, ka vikingi, nezināmu ie
meslu vadīti, īpaši nesiroja arābu teritorijās, piemēram, Anda-
lūzijā. Arī normāņi, vikingu pēcteči, Francijas rietumos tieši 
ar arābiem nekaroja. Pat Sicīlija un Dienviditālija 1030. gadā 
nenonāca normāņu rokās, atņemot tās arābiem. Šīs zemes vis
pirms iekaro Bizantija un tad normāņi atkaro tās no Bizanti¬ 
jas. Dž. Gabriela (38. lpp.) uzskata, ka vikingu zvērības tika 
pārspīlētas. Tiesa, viņa pati no Fadlāna vēstījuma citē tikai 
tās daļas, kuras atbilst viņas pieņēmumam, un necitē Fadlāna 
skarbos vārdus par rusime, kuros Fadlāns tos salīdzina ar no
maldījušies ēzeļiem. Tomēr ir jāpiekrīt, ka kristiešu, it īpaši 
Rietumeiropas avotos par vikingiem runā sliktu vai neko. Au
torus pilnīgi neinteresē vikingu dzīve, viņu zemes, tas, vai vi
kingi tirgojās, kāda ir viņu ticība; šīs ziņas ir atrodamas reti, 
toties līdz pēdējam sīkumam tiek uzskaitīti uzbrukumi, laupī
šanas, varas darbi, izpirkuma izspiešanas, slepkavības, kā ari 
politiskie līgumi un militārās savienības ar vikingiem. 

Rakstīt par vikingu darbiem nebija kristīgo hronistu uzde
vums un mērķis. 

«Brēmenes Ādams savā 1075./81. g. sarakstītā Hamburgas 
baznīcas vēsturē atklāti pasaka, ka pēc viņa domām ir «tikpat 
nevajadzīgi pētīt neticīgo darbus, cik bezdievīgi būtu noklusēt ti
cīgos, kas viņus piegrieza ticībai».» (A. Švābe, 1940. g. - 215. lpp.) 

Pašu vikingu rūnu raksti ir tikai uz piemiņas akmeņiem 
un vietu norādēm. Savukārt sāgas ir pierakstītas tikai 12. gad
simtā, kad Ziemeļvalstis jau bija pieņēmušas kristīgo ticību 
un bija pavisam vienkārši jebkuras zvērības piedēvēt pagā
niem, rādot milzīgo kristīgās ticības civilizējošo ietekmi uz me
žoņu tautām. Else Rosdāla raksta: «Priekšstats par vikingiem 
un to izmantoto tehniku ir radikāli mainījies mūsdienās. Ie
priekšējo gadsimtu ilustrācijas vikingu kuģus zīmēja silēm lī
dzīgus. Šo zīmējumu autori vadījās no dogmas, ka skandināvi 
bija primitīvi mežoņi, ar ārkārtīgi zemu tehnikas līmeni. Bija 
nepieciešams, lai arheologi atrastu vikingu kuģu paliekas, lai 

priekšstats par šiem kuģiem mainītos, jo tagad mēs zinām, ka 
šie kuģi izskatās eleganti un tiem bija lieliskas kuģošanas īpa
šības.» (E.Rosdal - 11. lpp.) 

Priekšstati par mežoņiem ziemeļos balstās uz rakstītajiem 
vēstures avotiem, kā ari uz dogmu, ka Eiropas kristiešu kultū
ra bija vairāk attīstīta. Šī dogma šobrīd tiek atzīta par apla
mu. Hronikām nekad nebija mērķis patiesi atspoguļot notiku
mu gaitu. Tās radās ar iepriekš skaidri formulētu mērķi pada
rīt slavenu konkrētu dzimtu, lai apstiprinātu šīs dzimtas tiesī
bas uz zemes īpašumiem, tiesības uz karaļa troni vai tiesības 
uz tieši tādu un ne citādu rīcību. Tie, kuri rakstīja sāgas vai 
hronikas, vadījās no nostāstiem vai leģendām: 

«Reti kuram no viņiem bija pie rokas pārliecinošas ziņas 
par to, kā norisinājās notikumi patiesībā. Parasti tika apraks
tīti notikumi, kuri norisinājās pirms simts gadiem vai pat vēl 
senāk no rakstīšanas brīža. Turklāt daudzi šādi manuskripti, 
pirms tie nonāca mūsu rokās, tika daudzkārt pārrakstīti, pie
ļaujot gan pārrakstīšanas kļūdas, gan rediģējumus.» (E. Ros-
dal - 13. lpp.) 

Vislielākā problēma, kura rodas, pētot pagātnes liecības, ir 
tautu vārdi un ģeogrāfiskie nosaukumi. Tos pierakstīja tā, kā tos 
dzirdēja. Vienotu standartu nebija. Tie var atšķirties dažādiem 
autoriem. Problēmu sarežģī ari tas, ka arābu valodā, kurā savus 
darbus rakstīja islama valstu ģeogrāfi, netiek lietoti patskaņi, kas 
ļauj plaši interpretēt ģeogrāfiskos nosaukumus. Turklāt, vikin
gus apzīmējot ar rus, bet baltus - ar brus (no prūšu nosaukuma), 
sarunvalodā, neartikulējot skaņu b, var izrunāt pilnīgi vienādi. 
Tāpēc lietuvieši pauž hipotēzes, ka rusi patiesībā bijuši balti, krie
vi uzskata, ka tie ir bijuši krievi vai vismaz pārkrievojušies vikin
gi utt. Taču pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies vēlāk 6.3. nodaļā. 

4.2. Arābu avotu izpēte Latvijā 

Arābu naudas plašā izplatība Latvijas teritorijā bija par 
pamatu pētīt jautājumu, vai arābu ceļotāji un tirgotāji ir bijuši 
Latvijas teritorijā. Šo jautājumu ir apskatījis A. Spekke, kura 
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raksts «Dažas agro viduslaiku arābu ģeogrāfu ziņas par baltu 
tautām» sniedz visai plašu avotu klāstu par šo jautājumu. 

A.Spekke norāda, ka lielākās grūtības šajā jautājumā ir 
plašas spekulāciju iespējas ar arābu īpašvārdu rakstību. Arā
bi raksta tikai līdzskaņus. Daudzie pārrakstītāji ir nevīžīgi 
pārrakstījuši diakritiskās zīmes, kuras nozīmē patskaņus, tā
pēc ir bijis sarežģīti dešifrēt arābu rakstos pat Kijevas, tolaik 
Krievzemes galvaspilsētas, arābisko nosaukumu. (A. Spekke -
336. lpp.) 

Kā raksta A. Spekke: «Mums, baltu tautu pēdu meklētājiem, 
tā tad jāmēģina - lieku reizi! - skatīties pāri slavu un ģermāņu 
tautu kalniem.» (A. Spekke - 340. - 341. lpp.), jo «... ziņas par 
Ziemeļu-Eiropu, it īpaši par tās taisni tai laikā nemiera un ie
karošanas prieka dzīto normaņu tautu, arābiem nāk parasti le
jup pa Krievijas līdzenuma upēm, cauri slavu ciltīm, Volgas bul
gāru, chazāru u.c. valstīm uz Melno un Kaspijas jūru, no vienas 
puses, un, lai minētu tikai galvenos virzienus, pāri - toreiz me
žainiem un purvainiem - tagadējās Vācijas līdzenumiem, līdz 
pat arābu bāzei - Spānijai.» (A. Spekke - 340. lpp.) 

A. Spekke citē ļoti daudzus arābu ceļotāju pārstāstus par 
Varjagu jūru, kā arābi dēvēja Baltijas jūru. Galvenokārt iz
mantoti avoti vācu un franču valodā. A. Spekke ir spiests kons
tatēt, ka: «Arābu ģeogrāfiem novadi Baltijas jūras virzienā, tā 
tad augstāk uz ziemeļiem vai tālāk uz vakariem aiz Volgas 
bulgāriem, pie kuriem daudzi no tiem bijuši (lai minu no agrā
kiem tikai Ibn-Fadlānu, Mas'udi, Ibn-Haukalu, no vecākiem 
- slaveno Ibn-Batutu utt.), ir svešas tālas un nepazīstamas 
zemes, ziņas par kurām tiem atnāk neskaidras un draudu pil
nas.» (A. Spekke - 342. - 343. lpp.) Kā norāda vēsturnieks, 
lielie arābu ģeogrāfi Latvijas teritorijā noteikti nav bijuši, bet 
savas ziņas smēlušies «...no sporādiskiem tirgoņu, karotāju 
u.c. nostāstiem, no kuriem mēs labākā gadījumā gūstam ie
skatu par dažādām, parasti grūti identificējamām slavu cil
tīm.» (A. Spekke - 343. lpp.) 

No A. Spekkes teiktā izriet, ka, lai gan lielie arābu ģeogrāfi 
pie mums nav ciemojušies, tomēr nav izslēdzams, ka Latvijas 
teritoriju ir apmeklējuši arābu tirgotāji. Ne katram tirgotājam 

bija iespēja par saviem tirdzniecības braucieniem pastāstīt lie
lajiem ceļotājiem un rakstniekiem. Tie, kuri bija apmetušies 
Volgas vidustecē un tirdzniecības darījumos ceļoja starp Skan
dināviju un Vidusāziju, tā arī nekad nenonāca Bagdādē vai 
Kordovā, lai par saviem redzējumiem pastāstītu tālaika ievē
rojamākajiem ģeogrāfiem. 

Turklāt jāņem vērā, ka tirgotājam ir ļoti neizdevīgi rakst
niekam un kartogrāfam dot precīzu savu tirdzniecības marš
rutu aprakstu. Precīzas ziņas par tirgotāja ceļiem var pievili
nāt citus tirgotājus - konkurentus. Ja maršruts ir zināms vie
nas ģimenes ietvaros, ir iespējams pasargāt savu ieņēmumu 
gūšanas avotus no citiem. Ziņas par citiem nezināmiem tirdz
niecības ceļiem bija jāslēpj, jo tikai tā varēja novērst konku
renci un uzturēt augstu cenu līmeni un līdz ar to ari augstu 
peļņu no tirdzniecības. 

Tieši tāpat kā mūsdienās - avīzes ir pilnas ar uzņēmēju 
gaudu dziesmām par slikto ekonomisko stāvokli, radot iespai
du, ka ekonomikā visu laiku ir viena vienīga krīze. Jo tie, kuri 
savās nozarēs un biznesos iegūst lielu peļņu, nelielās un uz 
katra stūra nekliedz: «Man iet labi! Manā nozarē peļņa nāk 
griezdamās!!!» 

Šādi paziņojumi pārvilinās konkurentus no nozarēm, ku
rās neklājas spīdoši, bet, rodoties konkurencei, kritīsies cenas 
un arī peļņa. Tie, kuru nozarē peļņa ir izcila, lai aizsargātu 
savu biznesu, darīs visu, lai noslēptu labos peļņas rādītājus. 
Šāda rīcība ir dziļi cilvēcīga, un tieši tā ari, visticamāk, rīkojās 
tirgotāji pirms tūkstoš gadiem. 

Iespējams, tieši tāpēc no Latvijas teritorijas, piemēram, 
Mežotnes nosaukums u.c, arābu ģeogrāfu darbos parādās ti
kai 12. gadsimtā, pēc tam, kad tirdzniecības sakari ir pārtrū
kuši (ap šo laiku monētu pieplūdums ir beidzies). Kā raksta 
Jānis Apals un Ēvalds Mugurevičs: 

«Arābu ģeogrāfi 9. - 11. gs. samērā daudz rakstījuši par 
ģermāņiem, īpaši par varjagiem un arī slāviem. Tāpēc Baltijas 
jūra, kas robežojas ar šo tautu zemēm, 9. gs. tiek dēvēta par 
slāvu jūru, bet citi autori to sauc par varjagu jūru. No Baltijas 
jūras krastiem, pēc Ibn al Gezzara liecībām, arābi eksportējuši 
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dzintaru. Par Baltijas juru ka dzintara ieguves vietu stāsta arī 
Horezmā dzimušais enciklopēdists Abū Reihāns Muhammeds 
al Birunī. (973 - 1058) 

Kāds cits arābu ģeogrāfs al Bekri (miris 1094. g.), kas dzī
vojis Spānijā, savos rakstos atsaucas uz ebreju ceļotāja Ibrahi-
ma ibn Jakuba ziņām (ap 973. gadu) par senprūšiem (Brus). 
Prūši, kuriem esot kaimiņtautām nesaprotama valoda, esot ļo
ti drošsirdīgi, cīņā lietojot zobenu.» (Latvijas senākā vēsture -
295. lpp.) 

4.3. Mežotnes pieminēšana Ibn Idrīsī 
(1100 - 1165) aprakstā «Kitāb Rugār» 

Idrīsī piederēja pie Alīdu - Idrisīdu dzimtas, kuras izcelša
nās tika skaitīta no pravieša Muhameda mazdēla. 

Idrīsī dzimis 1100. gadā Suetā. Izglītību viņš guvis Kordo-
vā (Spānijā). 1138. gadā viņš apmetās uz dzīvi Palermo pilsētā 
Normaņu Sicīlijas karaļa Rodžera II galmā. Tur arī 1154. g. 
tika radīta gan karte, gan arī pasaules ģeogrāfijas apraksts. 

Sudrabā gravētā karte ir gājusi bojā. Pie dažiem Idrīsī pa
saules kartes apraksta norakstiem ir uzglabājušās kartes, ku
rās atzīmēta pilsēta Medsūna. 

Pirmās rakstītās ziņas par Mežotni uzglabājušās 12. gs. 
arābu ģeogrāfa Idrīsī pasaules kartes aprakstā. Aprakstā mi
nēta Medsūna, kas raksturota kā ļoti liela, ziedoša un cilvē
kiem bagāta pilsēta. Pilsētas iedzīvotāji pielūdzot uguni. Izci
lais 19. gs. poļu vēsturnieks J. Lelevels Medsūnu jeb Madsūnu 
identificējis ar Mežotni, pareizi atzīmējot, ka Mežotne atrodas 
netālu no Jelgavas. Arī zviedru valodnieks R. Ekbloms tāpat 
identificējis Medsūnu ar Mežotni. (E. Brivkalne - 61. lpp.) 

Par to, ka Ibn Idrīsī minētā Medsūna varētu būt Mežotne, 
raksta arī Jānis Apals un Ēvalds Mugurevičs jau citētajā Lat
vijas senākajā vēsturē (296. lpp.): 

«Eiropas zinātnieku ievērību ir izpelnījies Abū Abdallāha 
ibn Muhammeda al Idrisī (1100. - 1165.) darbs «Kitāb Rugār» 
(«Rodžera grāmata»), kurā ir nosauktas ne tikai Baltijas jūras 

pretējos krastos esošās zemes, kā Zviedrija (Svealand) un Igau
nija (Astland) ar tai uz dienvidiem piegulošo teritoriju, bet arī 
daži tā laika centri Senlatvijā. Metsūna, šķiet, Mežotne, raks
turota kā liela, labi iekārtota, ziedoša, iedzīvotājiem bagāta 
vieta, kur pielūdzot uguni. Ar Senu varētu saprast Alsungu, 
no upēm ar vārdu Bvnv, pēc igauņu zinātnieka I. Leihmusa 
domām, varētu būt minēta Daugava (Duna - Bvnv). 

60. att. Ibn Idrīsī pasaules karte. Sicīlijas karaļa Rodže
ra II pasūtījums 1154. g. Karte publicēta, novietojot 
ziemeļu pusi uz augšu. Tā normāli ir apskatāma, ap
griežot grāmatu ar lapas apakšu uz augšu. 
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Protams, Idrisī kartes kontūras un apdzīvoto vietu novie
tojums neatbilst pašreizējiem ģeogrāfiskajiem priekšstatiem. 
Tas saprotams, ja atceramies to, ka pats Idrisī Baltijas reģionā 
nav bijis, bet informāciju ieguvis no citiem avotiem - ceļotāju, 
tirgotāju nostāstiem. Arābu autoru ziņas par Austrumeiropu 
ir svarīgas tai ziņā, ka tās dod priekšstatu par tirdzniecības 
raksturu (zvērādas, vergi), cenām, vietējo tautu, īpaši slāvu 
paražām u.c. jautājumiem.» 

Citēsim pilnībā, kāds tad izskatās arābu ģeogrāfa Abū Ab-
dallāha ibn Idrisī 1154. g. sastādītais Ziemeļu zemju apraksts: 

«Septītā klimata ceturtajā daļā atrodas liela Russijas daļa 
un Finnmarkas zeme, Tabastas, Astlandes zemes un Magu ze
me. Lielu šo zemju daļu veido tukši apgabali un līdzenumi, 
retas apmetnes un ilgi guļoši sniegi; iedzīvotāju šajās vietās ir 
maz. 

Un no Anhelas pilsētas līdz Ragvaldas pilsētai ir divsimts 
jūdzes. Anhela - skaista, ievērības cienīga, ziedoša pilsēta. Tā 
atrodas Astlandes zemē. Pie Astlandes zemes pilsētām piede
rīga arī Koluvana. Tā ir maza pilsētiņa, vairāk līdzīga lielam 
pilskalnam. Tās iedzīvotāji ir zemkopji, un viņu ienākumi nav 
lieli, tomēr lopu viņiem ir daudz. No Anhelas līdz tai sešas die
nas ceļš uz dienvidaustrumiem. Tam, kurš no Anhelas pilsētas 
ies pa ceļu gar krastu līdz Bernu upes grīvai, būs piecdesmit 
jūdzes. Bet no tās līdz Falamuzes pilskalnam, kas tālu no jū
ras, ir simts jūdzes. 

Tas ir pilskalns (Koluvana), kuru ziemā iedzīvotāji pamet; 
iedzīvotāji, meklējot patversmi, aiziet no tā alās, kas atrodas 
tālu no jūras; garajās ziemas dienās un aukstajā laikā viņi sa
kur tajās ugunskurus un kurina tos nepārtraukti. Un, kad at
nāk vasara, no krastiem pazūd migla un beidzas lieti, viņi at
griežas savā pilskalnā. Un no šī pilskalna līdz Medsunai ir trīs
simts jūdzes. 

Medsunas pilsēta - liela, daudzskaitlīga, ziedoša, ļaužu pil
na. Tās iedzīvotāji pielūdz uguni, viņi ir burvji. No tās līdz Sur-
tu pilsētai Magu zemē gar krastu ir septiņpadsmit jūdzes. Bet 
pie Magu zemēm, kas atrodas tālu no jūras, pieder Kajnu pil
sēta. Starp to un jūru ir sešu dienu ceļš. Bet no Kajnu pilsētas 
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līdz Koluvanai četras dienas. Bet no Koluvanas uz austrumiem 
līdz Hulmkari pilsētai septiņas dienas. Tā ir liela, ziedoša pil
sēta pašā kalna galā, kur nevar uzkāpt.» 

Kāda Ibn Idrīsī laika ģeogrāfisko nosaukumu nozīme varē
tu būt mūsdienās. 

Russija - Krievzeme, Finnmarka - Somija. 
Astlande - Igaunija. 
Magu zeme - vikingu - ugunspielūdzēju zeme. 
Koluvana - Tallina. 
Beru upe - domājams, Pērnavas upe. 
Medsuna - domājams, Mežotne. 
Surtu - domājams, Sortovala Karēlijā. 
Hulmkari (skandināvu sāgās Holmgadra) - Novgoroda. 
(Baltijas valstu vēstures avoti - 10. - 11. lpp.) 
60. attēlā redzams Idrīsī pasaules kartes kopskats ar uz

rakstiem arābu valodā. Bet 61. attēlā - Idrīsī kartes Eiropas 
daļa ar ģeogrāfiskajiem nosaukumiem latīņu alfabētā. 

4.4. Baltu (prūšu) pieminēšana arābu 
ceļotāju darbos 

Tautas, kuras bija iesaistītas (integrētas) tālaika tirdznie
ciskajās attiecībās un kuras prata sevi aizstāvēt, būvēja pilis pie 
ceļiem. Savukārt tautas, kuras bija vergu ieguves areālā, būvē
ja apmetnes purvos un grūti pieejamās vietās. Senās hronikās 
ir divu veidu apraksti par vienu un to pašu teritoriju. Ziedošas, 
plaukstošas pilsētas un tautas, kuras mājokļus ceļ purvos un 
dūksnājos. Atbilde - otrajā gadījumā ir apmeklēta vergu iegu
ves zona, kuras iedzīvotāji slēpās, ieraugot ikvienu svešinieku, 
bet ikviens svešinieks, kurš bija uzzinājis ceļu uz apmetni vai 
cilts apvidu, tika bez jebkādas žēlastības nogalināts. Šis likums 
darbojās arī vēlāk, kad vergu medības vairs nenotika, un, iespē
jams, tas izskaidro seno prūšu nežēlību, nogalinot misionārus, 
kuri apmeklēja to zemes. Tāpēc arī arābu ceļotāju darbos par 
baltu apvidiem var atrast neglaimojošas piezīmes. Piemēram, 
arābu ģeogrāfa Istakhi (ap 925. g.) Baltijas jūras piekrastes 

raksturojums: «...nenāk neviens no ceļotājiem, jo iedzimtie ik
vienu svešinieku nogalina un iemet ūdenī.» 

Visai bieži arābu darbos ir pieminēta Prūsija vai prūši. 
11. gadsimta arābu ģeogrāfs AI Bekri par prūšiem raksta: 

«Polija saiet robežās ar rusiem un ziemeļos ar brusiem, kas 
dzīvo pie jūras. Viņiem ir sava valoda, un viņi neprot kaimiņu 
tautu valodas. Viņi ir slaveni ar savu drosmi. Kad viņiem uz
brūk ienaidnieki, tad neviens negaida, lai tam pievienotos kāds 
biedrs, bet tik iet uz priekšu, ne par ko nebēdādams, un cērt ar 
savu zobenu, kamēr mirst. Viņiem uzbrūk rusi no rietumiem 
ar saviem kuģiem.» 

(E. Brastiņš - 26. lpp.) AI Bekri jauc fantastiskas ziņas ar 
patiesām. Turklāt viņš baltu ciltīm piedēvē slāvu vārda «grad» 
lietošanu piļu apzīmēšanai. AI Bekri pats nav bijis šajās ze
mēs, tāpēc atstāsta cita ceļotāja Ibrahima ibn Jakuba ceļoju
mā pieredzēto un uzklausīto: 

«Uz rietumiem no Rus atrodas Amazoņu valsts. Viņu īpa
šumā ir Landereien (??) un Sklaven (??). Viņas no saviem kal
piem ieņem bērnus un, kad sievietei piedzimst puika, viņus 
nogalina. Viņas jāj ar zirgiem, karo un ir drosmīgas. Ibrahims 
... teica, ka ziņa par šo valsti ir patiesība. Karalis no Rum vi
ņam to stāstījis. 

Uz rietumiem no šīs pilsētas dzīvo slāvu cilts, ko sauc par 
uraba tautu. Tā dzīvo purvainajā apvidū uz ziemeļrietumiem 
no Mesheqqo (Polijas) zemes. Tai pie Pasaules jūras ir liela 
pilsēta ar 12 vārtiem un ostu, un viņi izlieto neaptēstus kokus. 
Viņi karo ar Poliju, un viņu bruņotie spēki ir spēcīgi. Viņiem 
nav karaļa, un viņi neļauj vienai personai valdīt pār sevi, bet 
uzklausa Vecākos. 

... Cietoksnis tiek saukts par Grād. 
Uz dienvidiem no Grād atrodas cietoksnis, kas izbūvēts 

saldūdens ezerā. Tā slāvi būvēja savus pirmos cietokšņus: viņi 
gāja pļavās, kas pilnas ar ūdeni, iezīmēja apaļu vai četrstūrai
nu laukumu cietokšņa formā un apmērā. Kā nodomājuši, raka 
visapkārt, uzmeta zemi, ko nostiprināja dēļiem un pāļiem, līdz 
cietoksnis ir vajadzīgajā augstumā. Kāds iezīmē vārtus tajā 
pusē, kurā vēlas. Uz tiem ved koka tilts. No cietokšņa Grād 
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līdz Pasaules jūrai ir 11 jūdzes. Karapulki ielaužas Nāgūn ze
mē tikai ar lielām pūlēm, jo visa zeme ir vienas vienīgas pļa
vas, biezokņi un purvi, muklāji, dumbrāji. 

Viņiem nav pirtis. Viņiem ir tikai koka būda, kurā ir 
krāsns, tās plaisās izpilina kaut ko, kas veidojas uz viņu ko
kiem. Tieši tāpat kā viņi dabū darvu saviem kuģiem. Viņi būvē 
kaktā krāsni no akmeņiem, proti: būda ir krāsns. Atstāj augšā 
caurumu, pa kuru iziet dūmiem. Tiklīdz paliek silts, viņi aiz
slēdz būdas durvis un aizsprosto caurumus. Iekšā ir ūdens 
spainis. Viņi izlej ūdeni uz kvēlojošās krāsns, līdz tvaiks ceļas. 
Katram no viņiem rokās ir saišķis kaltētu zāļu, ar ko gaisu 
«vēdināt». Tad viņi atver savas poras. Viņu ķermenis atbrīvo
jas no nevajadzīgā - tas iztek straumēs kā no kalnu avota. Tas 
ārstē kašķi, augoņus, šo būdu viņi sauc izbā.» 

4.5. Tirdzniecība Ziemeļeiropā arābu 
ģeogrāfa ibn Haukala darbos 

Stāstot par Volgas Bulgārijas un Hazārijas tirdzniecību, 
viņš raksta: 

«No Hazārijas uz islama valstīm izvestās preces - medus, 
sveces un kažokzvērādas pašā Hazārijā tiek ievestas tikai no 
rusu un bulgāru zemēm. Tieši tāpat notiek ar bebrādām, ko 
sūta uz visu pasauli. Bebri mīt tikai ziemeļu upēs bulgāru ze
mē, rusu zemē un Karbanahā. Tās bebrādas, kuras nogādā An-
dalūzijā (Spānijā), ir tikai daļa no tām, kuras ir Sakalibas ze
mē. Bebrādas aprakstītajā jūras līcī (domāta Baltijas jūra), 
kurš ir Sakaliba zemē, tiek iekrautas kuģos... 

Lielākā daļa no kažokzvēriem vai praktiski visi iegūti rusu 
zemē. Daži no kažokzvēriem, kuri ir visaugstākās kvalitātes, 
nonāk no Hadžudža un Madžudža zemēm uz Krieviju, jo Krie
vija robežojas ar Hadžudžu un Madžudžu un tirgojās ar šīm 
zemēm. Pēc tam viņi pārdod kažokzvērādas bulgāriem. Tā tas 
turpinājās līdz hidžras 358. gadam (965. g.), jo tajā gadā Krie
vija sagrāva Bulgāras un Hazranas pilsētas. Dažkārt bebrādas 
un citu kažokzvēru ādas tiek ievestas Horezmā, jo Horezmas 

62. att. Pasaules karte, kura izveidota no AI īstahri un 
Ibn Haukala pasaules apraksta, 10. gadsimts. Ceļš no 
Baltijas jūras uz Melno jūru bija tik viegli un tirgojo
ties bieži izbraucams, ka arābi ilgi uzskatīja, ka Balti
jas un Melnās jūras ūdensceļš ved pa jūras šaurumu, 
nevis pa upēm. 
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iedzīvotāji bieži ceļo uz bulgāru valsti un Sakalibu, jo viņi arī 
piedalās svētajā karā pretim valstīm, tās aplaupa un sagūsta 
iedzīvotājus verdzībā.» 

Domājams, ka ar Sakalibu ir apzīmēta Skandināvija vai 
Baltijas jūras piekraste. Hadžudža un Madžudža, iespējams, 
ir Skandināvija vai Somija, bet iespējams, ka tā ir Prūsija un 
Zemgale, jo Hadžudža un Madžudža ir burvju un magu zemes. 

Ar terminu "rusi" arābi apzīmēja vikingus. Taču arābi tau
tas dalīja galvenokārt pēc ticības un ģeogrāfiskās vietas, nevis 
pēc valodas. Plašā nozīmē ar rusiem tika apzīmēti visi pagāni, 
kuri sadedzināja savus mirušos. Turklāt vārds rusi ir fonētiski 
visai līdzīgs vārdam prūsi, ar kuru arābi apzīmēja senprūšus. 

62. attēlā Pasaules karte, kura izveidota no AI Istahri un 
Ibn Haukala pasaules apraksta. 

4.6. Ibn Fadlana ceļojuma apraksts 

Visai hrestomātisks ir ibn Fadlāna ceļojuma apraksts 922. 
gada braucienam uz Volgas Bulgāriju. 

921. gadā halīfs al Muktadīrs saņēma vēstuli no Volgas bul
gāru hana, kurā hans lūdza palīdzēt jaunizveidotajai islama 
valstij Volgas Bulgārijai nostiprināties. Hans lūdza atsūtīt spe
ciālistus, kuri varētu palīdzēt uzbūvēt nocietinājumus pret ne
ticīgajiem un uzcelt mošejas bulgāru zemē, kā arī lūdza sūtīt 
skolotājus, kuri varētu mācīt islama zinības. Turklāt bulgāru 
hans meklēja sabiedrotos, ja sāktos karš ar Hazāru kaganātu. 
Halīfs aizsūtīja diplomātisko misiju uz Volgas bulgāru zemi, 
kurai par sekretāru tika nozīmēts ibn Fadlāns. 

Ibn Fadlāns bija islama likumdošanas speciālists. Par sa
vu ceļojumu viņš uzrakstīja piezīmes ar nosaukumu "Risala" 
(vēstule). Fadlāna ceļojuma fragments tika iekļauts 1228. ga
dā Bagdādē izdotajā ģeogrāfijas rokasgrāmatā. 1814. gadā šo 
fragmentu pārtulkoja vācu valodā. 

Taču 20. gadsimta sākumā Irānā ir atrasta pirmā zināmā 
"Risala" pilna versija, kura tika datēta ar 11. gadsimtu. Šis 
variants tika pārtulkots vāciski 1939. gadā un tajā pašā gadā 
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krieviski. Manā pārstāsta izmantoti krievu, vācu un angļu tul
kojuma fragmenti. 

Viena piektā daļa no vēstījuma ir veltīta rusu aprakstam. 
Šis rusu apraksts ir publicēts ļoti daudzās vēstures grāma

tās, īpaši krievu valodā, jo krievu autori ar vārdu rusi vēlas 
identificēt krievus. Taču vairums vēsturnieku sliecas domāt, 
ka rusi ir vikingi vai vienots apzīmējums tiem pagāniem, kuri 
mirušos sadedzināja. Ibn Fadlāna stāsta motīvi (pastarpināti 
balstoties uz Mihaila Kriktona (Michael Crichton) romānu) iz
matoti Touchstone pictures 1999. gadā filmā «13. karavīrs» 
(The 13-th Warrior) ar Antonio Banderasu galvenajā lomā. 

Rusu reliģisko rituālu svētvietas apraksts ibn Fadlānam 
tik precīzi sakrīt ar Latvijā atrasto svētvietu iekārtojumu, ka 
rodas pārliecība, ka rusiem, latviešu ciltīm un krivičiem ir bi
jusi pilnīgi viena vai ārkārtīgi līdzīga reliģija. Līdz ar to rusu 
izskatā un rīcībā var saskatīt pazīmes un uzzināt, kādi bija 
Latvijas iedzīvotāji 10. gadsimtā. 

Ibn Fadlāns par rusu (pagānu) ticējumiem: 
«Es redzēju rusus, kad viņi ieradās savos tirdzniecības da

rījumos un novietojās Itilas (Volgas) krastā. Un es netiku re
dzējis cilvēkus ar tik ideāliem ķermeņiem kā viņiem. Viņi ir 
līdzīgi palmām - iesārti un skaisti. Viņi nenēsā nedz kaftanus, 
nedz jakas, bet gan visi vīri apmetņus, kurus valkā tā, ka tas 
apsedz vienu sānu, bet otra roka ir no apmetņa ārā. Katram no 
viņiem ir kara cirvis, zobens un nazis, no kuriem tie nekad 
nešķiras. Zobeni ir plakani ar renītem, tādi kā frankiem. 

Dažiem no viņiem no nagu gala līdz pat kaklam tumši zaļā 
krāsā ir uzzīmēti (tetovējumi) koki, lietu attēli, cilvēki vai kas 
tamlīdzīgs. 

Savukārt katra viņu sieviete uz kakla nēsā riņķi, kurš ir 
izgatavots vai nu no dzelzs, vai no sudraba, vai vara, vai zelta 
atkarībā no naudas daudzuma, kura pieder vīram. 

Katram kaklariņķim ir lādīte, nazis tiek piestiprināts arī 
pie krūtīm. 

Uz kakliem viņām ir vairākas rindas rotājumu gan no zel
ta, gan no sudraba. Ja cilvēkam pieder desmit tūkstoši dirhe-
mu, tad viņš savai sievai dāvā vienu rotājumu rindu. Ja viņam 

pieder divdesmit tūkstoši dirhemu, tad viņš sievai dāvā divas 
rotājumu rindas, tādējādi katri desmit tūkstoši, ko viņš nopel
na, parādās viņa sievai kā viena papildu rotājumu rinda. Da
žām sievietēm uz kakla ir daudz rotājumu rindu. Rusu visvēr
tīgākās rotaslietas ir zaļas krelles no tās keramikas, kura at
rodas uz kuģiem. Viņi slēdz tirdznieciskus darījumus par tām 
un maksā par vienu krellīti dirhemu, un dāvā tās kā rotas sa
vām sievām. 

Viņi ierodas no savas zemes un piestāj ar saviem kuģiem 
Itilas (Volgas) karstā, bet tā ir liela upe, un būvē viņi krastā 
lielas mājas no koka, pulcējas tādā mājā desmit vai divdesmit 
vairāk vai mazāk. Katram ir savs sols, uz kura viņš sēž, un 
viņiem ir verdzenes tirgotāju sajūsmai. Un tad viens no viņiem 
saietas ar savu verdzeni, bet viņa biedri uz to skatās. Dažkārt 
saietas vairāki no viņiem tā, ka atrodas viens pret otru. Ja ie
iet tirgotājs, lai nopirktu no kāda verdzeni, viņš var redzēt, ka 
ar verdzeni jau saietas kāds cits, un pamēģināt arī pats, tādē
jādi jau daļēji apmierinot savu iekāri. 

Tikko kā viņu kuģi piebrauc pie piestātnes, ikviens no vi
ņiem kāpj ārā, līdzi nesdams maizi, gaļu, sīpolus, pienu un rau
dzētu dzērienu, tie iet, līdz atrod stāvus ieraktu koka gabalu, 
kuram ir seja, līdzīga cilvēka sejai, bet ap to nelieli attēli, aiz 
tiem attēliem ir gari koki, kuri ierakti zemē. Tā viņi pienāk pie 
lielā attēla (turpmāk lietošu apzīmējumu elks un elki) un kla
nās tā priekšā, tad saka tam: 

«Ak mans kungs, es atbraucu no tālas zemes, ar mani ir 
verdzeņu tik, ar mani ir tik un tik galvu, man līdzi ir tik un tik 
sabuļu, man līdzi ir tik un tik ādu,» - viņš turpina, kamēr no
skaita visas preces, kas viņam ir līdzi atvestas, tad viņš saka: 
«Šīs veltes es atvedu tev,» - un visu, kas ir bijis atnests līdzi, 
atstāj pie šī koka gabala. Tad viņš saka:«Es vēlos, lai tu man 
pagādātu tirgotāju ar daudziem, jo daudziem dināriem un dir-
hemiem un lai viņš no manis pirktu tā, kā es vēlos, un nerunā
tu man pretī, kad es ko saku.» Tad viņš dodas prom. Ja viņa 
tirdzniecība noris ar grūtībām un viņam ir jākavējas ilgāk, viņš 
atkal nāk ar savām veltēm otro un trešo reizi. Taču, ja arī tas 
nelīdz, tad atnes katram no mazajiem elkiem kādu dāvanu un 
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lūdz mazos elkus viņam palīdzēt: «Tās ir mūsu kunga sievas 
un viņa meitas, un viņa dēli.» Viņš turpina uzrunāt vienu pēc 
otra visus elkus, lūdzoties tiem palīdzēt un zemojoties to 
priekšā. Taču dažkārt tirdzniecība iet no rokas, viss tiek pār
dots. Tad viņš saka: «Man kungs ir izpildījis to, ko es lūdzu, un 
man ir jādodas viņam pateikties.» Tad viņš ņem zināmu skai
tu aitu vai liellopu, nokauj tās, sadala gaļu, daļu iedod citiem. 
To, kas paliek pāri, nes un nosviež pie lielākā elka, tad pie 
mazākajiem elkiem. Viņš uzsprauž uz mietiem, kuri ierakti ze
mē, liellopu vai aitu galvas. Kad pienāk nakts, atnāk suņi un 
apēd visu tur samesto. Bet tas, kurš ir atnesis dāvanas, saka: 
«Mans kungs ir apmierināts ar mani un visu dāvanu ir apēdis.» 

Ja no viņiem kāds saslimst, tad slimniekam nomaļus no 
citiem uztaisa zaru būdu. Slimnieku ieliek zaru būdā un tur
pat ieliek zināmu daudzumu maizes un ūdens. Pārējie slim
niekam vairs netuvojas un pat nerunā ar viņu, īpaši, ja viņš ir 
nabadzīgs vai vergs. 

Ja viņš izveseļojas, tad atgriežas pie pārējiem. Ja viņš no
mirst, tad būda ar mirušo tiek sadedzināta. Ja tas bija vergs, 
tad nedara pat to. Mirušais tiek atstāts mežā zvēriem un put
niem par barību. Ja viņi noķer zagli vai laupītāju, tad viņu 
aizved līdz resnam kokam, sasien tam ap kaklu resnu virvi un 
pakarina viņu uz visiem laikiem, kamēr pakārtais nesadalās 
gabalos no lietus un vēja. 

Man stāstīja, ka, ja nomirst vadonis, tad tie, to apglabājot, 
dara daudzas lietas, no kurām sadedzināšana ir pati mazākā. 
Man ļoti sagribējās to redzēt, līdz es saņēmu ziņu, ka miris kāds 
slavens vīrs no viņu skaita. Mirušais tika ielikts šķirstā, pārsegts 
ar vāku un atradās tur desmit dienas, kamēr tika darināti un 
šūti apģērbi mirušajam. Ja miris ir nabadzīgs, tad mironi ieliek 
laivā, laivu aizdedzina. Ar bagātu rīkojas šādi. Tikko savākta mi
rušā nauda un sadalīta trijās daļās, trešdaļu atdod mirušā ģime
nei. Trešdaļa tiek tērēta miroņa drēbēm, bet trešdaļa tiek iztērē
ta, lai darītu alu, kas tiks izdzerts dienā, kad viņa verdzene pati 
sevi nogalinās un tiks sadedzināta kopā ar savu pavēlnieku. Taču 
viņi, nodevušies alus dzeršanai, dzerto gan dienu, gan nakti, daž
kārt kāds no viņiem ari mirst, turot dzeramo trauku savās rokās. 
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Ja nomirst pavēlnieks, tad viņa ģimenei, verdzenēm un ver
giem jautā: «Kurš nojums mirs kopā ar savu kungu?» Kāds no 
viņiem tad saka: «Es.» Ja kāds tā pasaka, tad tas ir nolemts un 
to vairs nevar atsaukt. Pat ja viņš pārdomātu, pārējie to vairs 
nepieļautu. Lielākoties tā rīkojās verdzenes. 

Tad lūk, kad nomira tas vīrs, par kuru es jau pieminēju, 
tad pajautāja viņa verdzenēm: «Kura nomirs kopā ar viņu?» 
Un atbildēja viena no viņām: «Es.» 

Tad šī verdzene tika uzticēta divām jaunavām, lai tās viņu 
sargātu, lai būtu kopā ar viņu visur, kurp tā ietu, pat tiktāl, ka 
šīs divas jaunavas mazgāja verdzenai kājas pašu rokām. Tad 
sāka radinieki šūt apģērbus, lai pagatavotu to, kas nepiecie
šams. Bet verdzene katru dienu dzēra un izklaidējās, priecājo
ties par nākotni. 

... Kad bija pienākusi tā diena, kurā bija jāsadedzina cilts 
vadonis un verdzene, es atnācu pie upes, kur atradās viņa ku
ģis. Redzēju, ka kuģis jau ir izvilkts krastā un ir nostiprināts ar 
četriem papeles balstiem un citiem kokiem un apkārt ir saukti 
koku paaugstinājumi. Kuģis tika uzvilkts uz koka paaugstinā
juma. Tad viņi nāca klāt un gāja prom, un teica runu tādā valo
dā, kuru es nesapratu. Bet mirušais vēl bija savā šķirstā, viņi 
vēl nebija viņu aiztikuši. Tad viņi atnesa solu, uzlika to uz kuģa 
un pārklāja ar matraci un Bizantijas audumu. Tad atnāca vece
ne, kuru dēvē par nāves eņģeli, un izklāja tur visas šīs drēbes. 
Šī vecene vada mirušā drēbju šūšanu, mirušā sagatavošanu, un 
viņa nogalina verdzenes. Es redzēju, ka tā ir liela ragana, resna 
un drūma. Kad tie atnāca līdz šķirstam, tie noņēma vāku un 
izvilka mirušo tajās drēbēs, kurās tas nomira. Es redzēju, ka 
mirušais jau bija palicis zils no aukstuma šajā zemē. Bet viņi 
pirms tam bija ieliekuši šķirstā alu, kaut kādu augli un mūzi
kas instrumentu. Tad viņi izņēma visu ārā, bet mirušais vēl ne
maz nebija sācis smirdēt un nekas viņā nebija mainījies, izņe
mot ādas krāsu. Tad viņi uzvilka viņam bikses, zābakus, jaku 
un kaftānu ar zelta pogām, uzlika galvā viņam sabuļādas cepu
ri. Tad aiznesa mirušo uz kuģi un nolika to uz matrača, bet ap
kārt no auduma bija sataisīta telts. Ar spilveniem viņš tika at
balstīts. Uz kuģa uznesa alu, augli un kaut kādu augu, kurus 

nolika blakus mirušajam. Tad atnesa maizi, gaļu un sīpolus un 
nolika to viņa priekšā, tad atnesa suni, sagrieza to divās daļās 
un ielieka kuģī. Tad atnesa mirušā ieročus un ielika tos kuģī. 
Tad tika atvesti divi zirgi, kuri tika dzenāti, kamēr tie nosvīda. 
Tad tos sagrieza ar zobenu un gaļu iemeta kuģī, tad atveda di
vas govis, nokāva tās un gaļu iemeta kuģi. Tad atnesa gaili un 
vistu un nokautus iemeta kuģī. Bet verdzene, kura piekrita tikt 
nogalināta, dodas uz katru telti, tur ar viņu kopojas telts saim
nieks un saka viņai: «Pasaki savam kungam: «Taisnība, ka to es 

/Q\ darīju tāpēc, ka mīlu savu kungu.»» 
Kad uz kuģa tika sanests viss nepieciešamais, uz tā tika at¬ 

vesta verdzene, kura veica vēl vairākus rituālus. Kad pienāca 
laiks - piektdiena pēc pusdienas, tad viņi atveda verdzeni pie kaut 

O kā, kas bija līdzīgs lielu vārtu detaļai, viņa uzlika savas abas kā-
-C jas uz vīru plaukstām, un viņa tika pacelta pāri tā, ka varēja re¬ 
O dzēt apkārtni, un kaut ko teica savā valodā, tad nolaida, tad atkal 
C pacēla otru reizi, viņa kaut ko runāja, tad pacēla trešo reizi, viņa 
03 darīja to pašu, ko darīja pirmajās divās reizēs. Tad viņai tika ie-

(f) dota vista. Verdzene nogrieza tai galvu un aizmeta, bet pārējie 
paņēma vistu un iemeta kuģī. Es pajautāju tulkam, ko viņa teica. 

^* Pirmo reizi, kad viņu pacēla, verdzene teica: «Tagad es redzu sa-
-Q vu māti un tēvu.» Otro reizi viņa teica: «Šeit ir visi mani mirušie 
#— radinieki,» - bet trešajā reizē: «Tagad es redzu savu pavēlnieku, 

kurš sēž skaistā, zaļā dārzā, ar viņu kopā ir vīri un puiši, viņi 
. ̂ g sauc mani pie sevis, tāpēc vediet mani turp.» Tad viņi visi devās 
(/) uz kuģi. Pēc tam verdzene noņēma divas rokassprādzes un atde-
(D va tai vecenei, kura saucās nāves eņģelis, tā pati, kura pēc tam 

ja viņai, un atdeva tās tām divām meitenēm, kuras apkalpoja un 
bija meitas tai vecenei, kura tiek dēvēta par nāves eņģeli. Tad 
viņu pacēla uz kuģa, bet vēl neieveda teltī.Tad atnāca vīri, nesda
mi dēļus un pagales, un pasniedza verdzenei alus kausu. Verdze
ne dziedāja un izdzēra kausu. Tulks man sacīja, ka ar šādu dzies
mu viņa atvadās no savām draudzenēm. Tad viņai pasniedz otru 
kausu, verdzene paņēma to un sāka dziedāt, bet vecene steidzi
nāja to, lai iet uz telti, kurā bija verdzenes kungs. Tad es ierau
dzīju, ka viņa jau sāka šaubīties, gribēja ieiet teltī, bet izbāza 
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galvu starp kuģi un telti. Vecene tad paķēra viņas galvu un iebā
za teltī, un iegāja pati līdzi. Bet vīri sāka sist ar pagalēm pa dē
ļiem, lai nebūtu dzirdams viņas kliedziens, jo citādi uztrauktos 
citas verdzenes un vairs nepiekristu iet nāvē kopā ar savu kungu. 
Pēc tam ienāca teltī seši vīri un kopojās ar verdzeni. Pēc tam to 
nolika uz sāniem blakus ar viņas kungu, divi turēja kājas, bet 
divi katrs pa vienai rokai. Tad vecene «nāves eņģelis» aplika ver
dzenei ap kaklu virvi, ar virves galiem katru uz savu pusi. Galus 
iedeva diviem vīriem, lai tie virvi vilktu, tad pienāca vecene, turot 
rokā nazi ar platu asmeni, un sāka viņai to durt starp ribām, 
vilkt ārā un durt vēl, kamēr vīri žņaudza verdzeni ar virvi, un tā 
turpināja, līdz verdzene nomira. 

Tad piegāja mirušā tuvākais radinieks, paņēma pagali, aiz
dedzināja to pie uguns, tad sāka iet atmuguriski ar pakausi pret 
kuģi, aizdedzināto pagali viņš turēja vienā rokā, bet ar otru aizse
dza vēdera izejas vietu, jo bija kails. Tā viņš stāvēja, kamēr aizde
gās malka, kura bija salikta zem kuģa. Tad nāca cilvēki ar koka 
gabaliem un malkas pagalēm, katram no viņiem rokā bija skals, 
kura galu pirms tam bija aizdedzinājuši, lai ar to aizdedzinātu 
kokus. Un liesmas pārņem malku, tad kuģi, tad telti, tad mirušo 
un nogalināto verdzeni, un visu, kas tur salikts. Tad uzpūta 
stiprs, spēcīgs vējš un uzšāvās liesmas, un viss sāka degt stiprāk. 

Bija man blakām kāds vīrs no rusiem. Tad es izdzirdēju, ka 
viņš sarunājas ar tulku, kurš bija man līdzi. Es pajautāju, ko 
russ tulkam ir teicis. Tulks atbildēja: 

«Redzi, viņš saka: «Jūs, arābi, esat stulbi.»» 
Es pajautāju, kāpēc? 
Atbilde bija: «Patiesi, jūs ņemat jūsu vismīlētāko un viscie

nījamāko vīru no jūsu vidus un atstājat to pīšļos. Un apēd viņu 
tārpi un kukaiņi, bet mēs sadedzinām viņu vienā mirklī, un 
tādējādi viņš nekavējoties un uzreiz nokļūst paradīzē.» 

Pēc tam viņš sāka pārlieku skaļi smieties. 
Es pajautāju, kāpēc viņš smejas. Viņš atbildēja: «Cilts va

donis ir izpelnījies Dieva mīlestību. Dievs ir atsūtījis vēju, tik 
stipru, ka paņems mirušo stundas laikā.» 

Nepagāja pat stunda, kad kuģis, malka, verdzene un vadonis 
pārvērtās pelnos un pēc tam sīkos putekļos. Pēc tam viņi sadegu

šā kuģa vietā iztaisīja kaut ko līdzīgu apaļam pauguram un pau
gura vidū ieraka lielu koka gabalu, uz tā uzrakstīja mirušā vīra 
vārdu, kā ari rusu valdnieka vārdu, un tad viņi aizbrauca.» 

Par rusiem Fadlānam ir daudz novērojumu. 
Rusi mazgā rokas, seju un galvu katru dienu. Taču par pār

steigumu arābam rusi mazgājas un ari mazgā savas netīrās 
drēbes kopējā baseinā, jo arābi mazgājas tikai tīrā vai tekošā 
ūdenī. Taču smalkajam Fadlānam, kuram reliģiskie priekš
raksti nosaka mazgāties vismaz piecreiz dienā, rusi šķiet netī
ri. «Tie ir visnetīrākie no Allāha radītajiem cilvēkiem. Viņi ne-
apmazgājas pēc čurāšanas un kakāšans, kā arī neapmazgājas 
pēc saiešanās ar sievieti, viņi nemazgā rokas pēc ēšanas. Pa
tiesi, tie ir apmaldījušies ēzeļi...» 

Kā norāda ibn Fadlāns, kontakti ar islamu ir ietekmējuši 
ari rusus, daži no tiem ir pieņēmuši islamu, taču vecās tradīci
jas liek sevi manīt. Ibn Fadlāns: «Viņi ir ļoti kāri pēc cūkgaļas, 
un daudzi no viņim, kuri ir pieņēmuši islama reliģiju, ļoti pār
dzīvo tieši liegumu ēst cūkgaļu.» 

Tāpat Ibn Fadlāns apraksta alus dzeršanu, kā arī piedzē
rušu vīru izdarības, kuras ļoti šokē islamticīgo Fadlānu. Taču 
Fadlāns nemoralizē par notiekošo, jo tautas, kuras nav pieņē
mušas islamu, dzīvo pēc saviem likumiem. Ibn Fadlāns 922. 
gadā raksta, ka Vidusāzijas tirgotāji līdz Volgai (Bulgārai) no
nāca ar karavānu palīdzību. 

Ibn Fadlāna karavānā bija 3000 zirgu un 5000 cilvēku. No 
Džuržanas līdz Bulgārai (2000 km) karavāna gāja divus mēne
šus - no 922. gada 3. marta līdz 12. maijam. 

4.7. Arābu ģeogrāfs Masūdī (900. - 956. g.) 
par rusiem un Volgas tirdzniecības ceļu 

9. gadsimta vidus ceļotājs Masūdī (900. - 956. g.) apceļoja 
lielāko daļu no tālaika islama pasaules. Savus ceļojumus viņš 
iekļāva grāmatā «Zelta raktuves», kura, domājams, iznāca 943. 
gadā. Sniegsim nelielu pārstāstu par Masūdī ceļojumu uz Kau
kāzu, izmantojot D. Mikuļska grāmatu «Arābu Hērodots». 
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Masūdī sniedz aprakstu arī par Austrumeiropu, taču, visti
camāk, Austrumeiropā pats viņš nemaz nav bijis. 

Ceļojumu uz Kaukāzu viņš sāk Bagdādē. Pa sauszemes ce
ļu nonāk līdz ostai Kaspijas jūras dienvidu piekrastē. No Abs-
kunas ostas viņš piebiedrojas tirdzniecības kuģa pasažieriem 
un ceļo gar Kaspijas jūras rietumu piekrasti līdz Baku. Apše-
ronas pussalā viņš tiekas ar tirgotājiem, kurus izprašņā par 
viņu tirdzniecības ceļiem. Tā aprakstā tiek iekļautas upes, pa 
kurām tirgotāji ir ceļojuši, bet kur pats Masūdī nekad nav bi
jis. Priekš Masūdī lielākais atklājums ir uzzināt to, ko vietējie 
arābu tirgotāji zina vairākās paaudzēs, - ka Kaspijas jūra ne-
savienojas ar Melno jūru. 

Mikuļskis uzskata, ka Hazārijā Masūdī personīgi nav bijis, 
taču viņa dotais Hazārijas apraksts ir ļoti dzīvs un saistošs, -
visticamāk, tas balstīts uz musulmaņu tirgotāju stāstiem. (D. 
Mikuļskij, 202. - 203. lpp.) Kā ikvienam islama ģeogrāfam, Ma
sūdī ir svarīgi zināt, kāda reliģija ir attiecīgajā valstī. Masūdī 
norāda, ka 9. gadsimta sākumā Hazārijā ir pieņēmusi jūdais-
mu. Taču liela daļa hazāru un bulgāru, kas ir Hazārijas pa
valstnieki, pēc Masūdī ziņām, joprojām ir pagāni. Uz Hazāriju 
ir pārcēlušies daudz musulmaņu, pārceļotāji no Horezmas. 
Musulmaņi dienot Hazārijas armijā, un tiem ir privilēģija at
teikties karot pret citu islama valstu armijām. Hazārijas gal
vaspilsētā bez jūdaistiem un musulmaņiem dzīvo arī kristieši 
un pagāni (slāvi un rusi). Hazārijas galvaspilsētā ir katrai re
liģijai savi tiesneši. Divi tiesneši ir jūdaistiem, divi - kristie
šiem un viens - pagāniem. 

Masūdī ir zināms, ka ziemeļos no Hazārijas ir Volgas Bul
gārija, zeme, kura pieņēmusi islamu. Masūdī raksta, ka Vol
gas bulgāru zemē naktis ir tik īsas, ka pa tumsas laiku nevar 
pagūt uzvārīt katlu ar ūdeni. Šādas ziņas ir atrodamas arī citu 
arābu ģeogrāfu darbos. Protams, pie Kamas ietekas Volgā nak
tis nekad nav tik īsas. 

Šie stāsti attiecas uz tirgotāju ceļojumiem tālāk uz zieme
ļiem, kur ir baltās naktis (Baltijā vai Skandināvijā). Taču, kā 
norāda Mikuļskis, «ziņas par šādām parādībām līdz arābiem 
musulmaņiem nonāca caur Volgas bulgāru zemi, tāpēc arābu 

ģeogrāfi šis parādības piedevēja «bulgāru zemei». (D. Mikuļs
kij - 204. lpp.) 

īsi pirms Masūdī brauciena kāda tauta, kuru Masūdī dēvē 
par rusiem, izlaupīja Kaspijas jūras pilsētas. Rusi atpakaļ uz 
savām mājām devās augšup pa Volgu. Rusi netiek identificēti 
ar slāviem (Krievzemes krieviem). Rusi ir cita tauta, kuri ir 
pagāni un dedzina savus mirušos. Teritoriju, kurā dzīvo rusi, 
Masūdī novieto rietumos no Hazāru zemes, slāvu zemes pašos 
austrumos. Masūdī arī Melno jūru nosauc par Rusu jūru, jo, 
izņemot rusus, citas tautas pa šo jūru nekuģo. Masūdī uzska
ta, ka rusi ir tā tauta, kura veikusi arī sirojumus Andalūzijā 
(Spānijā). Visticamāk, ka ar rusiem Masūdī domā kādu no vi
kingu ciltīm, kura bija nodibinājusi valstisku veidojumu kaut 
kur Austrumeiropā, iespējams, domāts vikingu valdīšanas 
laiks Kijevas Krievzemē. 

Masūdī sniedz ziņas arī par pagāniem. Viņš stāsta, ka ru
si un slāvu pagāni sadedzina savus mirušos, kopā ar tiem sa
dedzinot arī ieročus, rotas un zirgus. Vīram nomirstot, ir sa
dedzināta arī viņa sieva. Ja mirušais bija neprecēts, viņu ap
precināja pēc nāves, un jaunā sieva tika sadedzināta līdz ar 
mirušo. Tomēr, kā raksta Masūdī, sievietes tiecoties pēc šā
das nāves, jo nāve kapuvietas sārtā nodrošina svētlaimi aiz
saulē. 

Masūdī dotās slāvu zemes ir visai aptuvenas. Rietumos slā
vi robežojas ar frankiem, dienvidos - ar Donavas bulgāriem un 
Bizantiju, austrumos - ar rusu teritoriju. 

Masūdī nosauktās slāvu ciltis ir v'litaba, astatrana, dula-
ba, masabana, srbini, horvatini, h'šanini, hašabini, tarndža-
bīni mrava. Masūdī kļūdaini uzskata par slāviem arī namdži-
nus (vāciešus) un sasinus (sakšus). Harkovas Universitātes 
profesors A. Kovaļevskis uzskatīja, ka Masūdī ir izmantojis 
kāda arābu musulmaņa autora darbu. Domājams, ka kāds 
Spānijas arābs apceļojis slāvu zemes 10. gadsimta divdesmi
tajos gados. Šis arābs ir pratis runāt kādā no slāvu dialek
tiem, jo vāciešu nosaukumā viņš lietojis slāvu formas. Taču 
līdz mūsdienām šis manuskripts nav saglabājies. (D. Mikuļs
kij, 209. - 210. lpp.) 
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Lasītāju ieskatam fragments no Masūdī «Zelta raktu
vēm» 

«Jūdu tirgotāju maršruts, saukts par Rdhnyya. 
Šie tirgotāji runā arābu, persiešu, romāņu (grieķu un latī

ņu), franku valodās, spāņu un slāvu valodās. Viņi ceļo no Rie
tumiem uz Austrumiem un no Austrumiem uz Rietumiem, brī
žam pa zemi, brīžam pa jūru. Viņi ved no Rietumiem einuhus, 
verdzenes, zēnus (meistaru mācekļus), brokātu, bebrādas, cau
nu un citu kažokzvēru kažokus un zobenus. Viņi uzkāpj uz ku
ģa Francijā Rietumu jūrā un dodas uz al-Faram, tur viņi uz
krauj savas preces kamieļu mugurām un pa sauszemi dodas 
uz al-Kozlom(u)... Viņi uzkāpj uz kuģa Austrumu jūrā un no
gādā no al-Kozlom(as) uz al-Djar(u) (Medīnas ostu) un Djodda 
(Mekas ostu); pēc tam viņi dodas uz Sindu, Hindu un Ķīnu. 
Atgriežoties no Ķīnas, viņi apgādājas ar muskusu, alojes koks
ni, kamparu, kanēli un citiem Austrumu zemju produktiem un 
atgriežas al-Kozlom(ā), tad al-Faram, kur atkal kāpj uz kuģa 
Rietumu jūrā. Daži no viņiem kuģo uz Konstantinopob, lai tur 
pārdotu savas preces romiešiem, citi sevi atdod franku karaļu 
aizsardzībai, lai tur izplatītu savas preces. Dažreiz jūdu tirgo
ņi, kāpjot kuģos franku zemē pie Rietumu jūras, dodas uz An-
tioche (Orontas grīvā). No turienes viņi pa sauszemi dodas uz 
al-Djbia, kur viņi ierodas pēc trīs dienu gājiena. No turienes 
viņi pa Eifratu ar kuģiem nokļūst Bagdādē, no turienes tālāk 
pa Tigru nonāk Al-Oballa. No Al-Oballa(s) viņi tālāk kuģo uz 
Omanu, Sindu, Hindu un Ķīnu." 

Krievu tirgotāju maršruts 
Krievi, kas pieder pie slāvu tautām, nokļūst no attālāka

jiem Sakalibas (slāvu zemes) rajoniem pie romiešu jūras un 
tur pārdod bebru un melno (sudrablapsu) lapsu ādas, kā arī 
zobenus. Romiešu princis ievāc no viņu precēm desmito daļu. 
Vai ari viņi dodas lejup pa Tanais (Donu), slāvu upi, un ceļo 
caur Hazāru galvaspilsētu, kur zemes valdnieks ievāc no vi
ņiem desmito daļu. Tur viņi kāpj kuģos Kaspijas jūrā un dodas 
uz tādu vietu piekrastē, ko viņi jau ir apmeklējuši. ... Dažreiz 
viņi savas preces no Djordj pilsētas uz Bagdādi transportē ar 

kamieļiem. Šeit slāvu einuhi viņiem kalpo kā tulki. Viņi apgal
vo, ka ir kristieši un maksā galvas naudu tāpat kā viņi. Šos 
dažādos ceļojumus var veikt arī pa sauszemi. Tirgotāji, kuri 
brauc no Spānijas un Francijas, vispirms dodas uz Al-Akc 
(mūsdienu Marokā), tad uz Tandja (Tangu), no kurienes dodas 
tālāk uz Kairoānu (Tunisijā) un Ēģiptes galvaspilsētu. No tu
rienes viņi virzās uz al-Ramla, apmeklē Damasku, Kūfu, Bag
dādi un Basru, šķērso Persiju, Sindu, Hindu un ierodas Ķīnā. 
Dažreiz viņi sāk ceļu pie Romas un dodas uz Hazāru galvaspil
sētu, šķērsojot slāvu zemes. Kāpj kuģos Kaspijas jūrā, tad ie
rodas Balhā, ... un turpina ceļu ... uz Ķīnu. 

Apdzīvotā zeme tika iedalīta četrās daļās: 
Eiropa - kas ietver Spāniju, slāvu zemes, romiešu un fran

ku zemes un Tandja (Tangu) līdz Ēģiptes robežai. 
Lībija - kas ietver Ēģipti, Abesīniju, berberu un kaimiņu 

zemes, tālāk Dienvidu jūru. 
Etiopija - kas ietver Tehma, Jemenu, Sindu, Hindu un Ķīnu. 
Skitija - kas ietver Armēniju, Horsanu, turku zemes un Ha-

zāriju.» 

4.8. Ibn Batutas ceļojumi uz Tumsas zemi 

Viens no izcilākajiem arābu ģeogrāfiem Ibn Batuta (miris 
1377. gadā) savu darbu rakstīja vairākus gadsimtus pēc mūsu 
apskatāmā laikmeta, taču tajā ir apskatīts ari Volgas ūdens
ceļš, tiesa, jau pēc tam, kad Latvija nonāca krustnešu varā. 
Taču ir droši zināms, ka pa šo maršrutu Ibn Batuta pats ne
brauca, bet savu aprakstu balstīja uz citu arābu ģeogrāfu Zie
meļzemju aprakstiem, kuri bija vairākus gadsimtus veci. Ibn 
Batuta ieguvis slavu kā lielisks kompilators, kurš savā grāma
tā pārrakstījis tādu autoru stāstus, kuri līdz mūsu dienām nav 
saglabājušies, bet Ibn Batutas grāmata gan ir saglabājusies. 
Ibn Batutas apraksts precīzi raksturo tos priekšstatus, kādi 
arābiem otrajā tūkstošgadē bija izveidojušies par Ziemeļu ze
mēm. 
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Ibn Batuta: «Pa to laiku mēs soļojām uz ... pilsētu, kas ir 
vidējas nozīmes vieta, labi būvēta, bagāta ar labumiem, bet ar 
ļoti augstu temperatūru. Starp to un Sērā, sultāna galvaspil
sētu, ir desmit dienu gājiens. Dienas gājiena attālumā no pil
sētas atrodas Krievu kalni, viņi ir kristieši, viņiem ir rudi ma
ti, zilas acis, viņi ir neglītu seju un ar viltīgu raksturu. Viņi 
pārvalda sudraba raktuves, un no viņu zemes ved sudraba stie
ņus, ar kuru palīdzību šajā zemē pērk un pārdod. Katra stieņa 
svars ir piecas unces. 

No Tumsas zemes 
Es biju nolēmis nonākt Tumsas zemē; tur iekļūst, dodoties 

garām Bulgārai, un starp šīm divām vietām ir četrdesmit die
nu attālums; bet vēlāk es atteicos no mana plāna lielo grūtību 
dēļ, ko radīja ceļojums, un niecīgā labuma dēļ, ko tas solīja. Uz 
šo novadu neceļo savādāk kā vien mazās orēs (ragavās), kuras 
velk lieli suņi, jo šis tuksnesis ir klāts ar ledu, un cilvēku kājas 
un nastu nesēju dzīvnieku nagi tur slīd. Šajā tuksnesī iekļūst 
tikai bagāti tirgotāji, kuriem katram ir ap simt ragavu, kas 
piekrautas ar pārtikas krājumiem, dzeramo un koksni kurinā
majam. Tur neatradīsi ne kokus, ne akmeņus, ne iedzīvotājus. 
Šajā zemē ceļotāju pavadonis ir suns, kurš to jau ir šķērsojis 
vairākkārt. Šāda dzīvnieka cena var kāpt līdz pat tūkstoš di
nāriem. Ragavas ir piestiprinātas pie viņa kakla, trīs citi suņi 
ir iejūgti kopā ar viņu. Viņš ir vadonis, visi citi suņi viņam 
seko. Tiklīdz viņš apstājas, citi arī apstājas. 

Šī dzīvnieka saimnieks nedara tam pāri un nerāj. Kad ie
dala ēdienu, vispirms pabaro suņus, tad cilvēkus. Ja notiek 
nelaime, dzīvnieka saimnieks ir neapmierināts; viņš pamet sa
vu zaudējumus nesošo amatu. Kad ceļotāji šajā tuksnesī ir vei
kuši četrdesmit dienas, viņi apmetas nometnēs pie Tumsas ze
mes. Ikviens no viņiem atstāj šajā vietā atvestās preces, pēc 
tam viņi dodas uz ierasto apmešanās vietu (piestātni). Nāka
majā dienā viņi atgriežas, lai izskatītu savas preces. Pretī viņi 
saņem sabuļādas un sermuļādas. Ja preces īpašnieks ir ap
mierināts ar to, ko redz pretī savai izliktajai precei, viņš to 
ņem, ja nē - atstāj. Tumsas zemes iedzīvotāji palielina to lietu 

skaitu, ko ir atstājuši, bet bieži viņi arī nolaupa viņu preces un 
atstāj tās ārvalstu tirgotājiem. Tā, piemēram, notiek viņu da
rījumi. Cilvēki, kuri dodas uz šo vietu, nepazīst ne tos, kam 
pārdod, ne tos, kas pērk, viņi nekad nevienu neredz. Sermuļ
ādas ir visskaistākais kažokādu veids. Tā ādiņa Indijā maksā 
tūkstoš dināru, ko apmainot Magribā zeltā līdzinātos 250 di
nāriem. Tā ir īpaši balta, un to iegūst no maza dzīvnieciņa 
ādas. Tā aste ir gara, un kažokādā to atstāj tās dabiskajā iz
skatā. Sabuļāda ir zemākas cenas nekā sermuļāda: 1 kažok
āda maksā 400 dinārus un mazāk. Viena no šo ādu īpašībām ir 
tāda, ka tajās neieviešas parazīti, tāpēc Ķīnas prinči un augst
maņi liek šīs kažokādas ap kaklu. Tās tāpat izmanto arī Persi-
jas tirgotāji un daudzi Irānā.» 

4.9. Citu arābu ceļotāju ziņas 

Grāmatas ietvaros mēs nevaram izsekot pilnīgi visām liecī
bām. Arveds Švābe norāda: «Nevar noliegt, ka bulgaras un Iti-
las arābi nebūtu pazinuši Vidzemes latviešus. Vismaz arābu 
rakstnieks Ibn-el-Vardi, runādams par Krievijas tautām, pie
min arī Tālavu.» (A. Švābe 1922. g. - 56. - 57. lpp.) 

Latvijas PSR vēsturē (1953. g.) teikts, ka «Arābu vēsturis
kajos avotos par Krievzemes tirdzniecību ar austrumiem mi
nēta «Itlava». Tas norāda, ka tirdzniecībā bijusi iesaistīta arī 
latviešu Tālava.» (46. lpp.) 

Par slāviem rakstīja ne tikai arābu, bet arī persiešu tirgo
tāji, piemēram, persietis Hudud al Alama (10. gs.) par saklab 
(slāvi): 

«tie dzīvo biezos mežos, sējot vienīgi sūru; tiem esot daudz 
medus, no kā tie darinot medaļu; viņiem esot bariem cūku, tie 
sadedzina mirušos, pielūdzot sauli; viņiem esot dažādi stigu 
instrumenti, ziemā viņi dzīvojot pazemes pagrabos, viņiem esot 
daudz cietokšņu utt.» 

Savukārt rusi dzīvo «tukšajos Ziemeļu apgabalos: tie esot 
visai ļauni, ķildīgi, neiecietīgi un kareivīgi iedzīvotāji; viņi 
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savus dzīves apstākļus nemēdzot atklāt, bet nogalinot katru 
svešinieku, kas mēģina iekļūt viņu zemē.» (Latvijas vēsture, 
1948. g. -51. , 53. lpp.) 

Tā var turpināt visai ilgi. 
A. Spekke min arābu ceļotājus, kuru sniegtās ziņas viņam 

šķita «vērtīgas esam»: 
Ibn Khordadhbeh (miris 912. g.) 
Masudi (miris 956. g.) 
Ibn Fadlāns (922. gada ceļojums) 
Ibn Haukls (grāmata uzrakstīta 976. g.) 
Albiruni (11. gs.) 
AI Bekri (miris 1094. g.) 
Idrīsī (1154. gada karte) 
Abu Jakubs (9. gs. beigas) 
Albateni (10. gs. sākums) 
Aldžaihani (10. gs. sākums) 
Abu zeids (10. gs. sākums) 
Alistakri (10. gs. otra puse) 
Abu Hamids (13. gs. sākums) 
AI Rumi (miris 1229. g.) 
AI- Kazvini (miris 1283. g.) 
Abul-feda (miris 1331. g.) 
Ibn El-Vardi (miris 1349. g.) 
Ibn Batuta (miris 1377. g.) 
Šo sarakstu varētu papildināt arī: 
AI Balkhi (ap 921. g.) 
AI Makdisi vai Mukadisi (ap 985. g.) 
Ibn Rustā (Rustah) starp 903. un 913. g. 



5. DAŽĀDĀS IZPRATNES PAR 
ARĀBU PERIODU 20. GADSIMTĀ 

Viens no lasītājiem, kurš iepazinās ar šīs grāmatas uzme
tuma saturu, aizrādīja: ja tā ir taisnība, tad kāpēc par to ne
raksta mācību grāmatās, kāpēc joprojām latvieši ir pārliecinā
ti, ka tikai pēc vāciešu ierašanās latvieši «nokāpuši no ko
kiem». 

Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāpieskaras tematam, kā 
attīstījās skaidrojumi par to, kā saprast arābu un arī Rietum
eiropas naudas atradumus Ziemeļeiropā un Austrumeiropā. 

Cilvēkiem, kas dzīvo tagad, ir grūti iztēloties, ka kādreiz ir 
bijis citādi. Mēs lietojam sauszemes ceļus, un ir grūti iedomā
ties, ka gadsimtu pirms Šekspīra Ziemeļitālijā tirgotāji no Mi
lānas uz Veronu ceļoja ar kuģi, lai gan ceļš pa sauszemi ir des
mit reižu īsāks nekā pa upi. Bet tā notika. Kad cilvēki bija 
pārliecināti, ka vikingi ir necivilizēti mežoņi, tad viņu laivas 
tika zīmētas silēm līdzīgas. 

Kā naudu uztvēra cilvēki 19. gadsimtā? Eiropā bija dau
dzas spēcīgas valstis. Valstu iekšzemē apgrozībā bija vietējā 
nauda. Valūtu iekšzemē tikpat kā nelietoja. Ja valūta bija, 
tad to ņēma līdzi svešzemju tirgotājs, lai, ieradies svešā ze
mē, apmainītu pret vietējo. Ja kaut kur nauda atradās, tad to 
bija pazaudējis svešzemju tirgotājs. Šāda prakse bija 19. gad
simta ikdiena. 19. gadsimtā sāka pienākt ziņas par lieliem 
Rietumu un arābu naudas atradumiem. Pirmā doma bija: tā 
ir attiecīgās zemes tirgotāja nauda, kuru tas noglabājis bries
mu brīdī. Tieši tā N. P. Rumjancevs arī traktēja 1822. gadā 
arābu monētu atrašanu. Tie ir bijuši Austrumu tirgotāji, ku
ri atraduši ceļu uz Rietumiem caur Krievijas teritoriju, kurp 
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tie devās dzintara meklējumos. (V. M. Potin — 24. lpp.) Tieši 
tāpat arī citu zemju (piemēram, vācu) vēsturnieki un numis-
māti traktēja svešas naudas atrašanu savā zemē. 

Taču jau 19. gadsimta vidū bija pētnieki, kā, piemēram, 
P. S. Saveļjevs, kurš pauda uzskatu, ka šie atradumi piederē
juši vietējiem iedzīvotājiem. 

Tomēr dominēja uzskats, ka sveša nauda, atrasta kādā te
ritorijā, pieder tās zemes pārstāvjiem, kur šī nauda ir kalta, 
īpaši izcēlās poļu vēsturnieki, kuri visu tirdzniecību piedēvēja 
Austrumu tirgotājiem. Savukārt, augot izpratnei par vikingu 
patieso attīstības līmeni, radās tradīcija visu atrasto sudrabu, 
pat Muromas purvos atrasto, piedēvēt vikingu tirgotāju uzņē
mējdarbībai. (V. M. Potin - 25. lpp.) 

5.1. Baltvācu vēsturnieku melu 
atspēkošana 

Latvijas apstākļiem bija sava specifika. Vācu muižniekiem 
savu privilēģiju nostiprināšanai bija jāizplata pasaciņa par ne
attīstītajiem mežoņiem, kuriem vācieši atnesa jebkādu kultū
ru. Vēlreiz izlasīsim 3.1. nodaļā A. Švābes citēto pasaciņu par 
Latvijas iedzīvotājiem 13. gadsimtā: «Rīgas birģermeistara 
Franča Nīenstēdes tēlojums viņa 1604. g. Suntažos sarakstītā 
chronikā, kā nodibinājušies ārzemju tirgotāju sakari ar Livo
niju 12. gs. «Kad Brēmenes precinieki, braukdami uz Visbiju, 
vētras un Dieva prāta dēļ iemaldījušies Daugavā, un ar maizi, 
alu un citām ēdamvielām pielabinājuši turienes pagānus (kā 
zvērus!), bet pēc tam apdāvinājuši viņus ar cukuru, vīģēm, ro-
zinēm un baltmaizi, tad trešā dienā sākusies maiņas tirdznie
cība, pie kam pagāni atnesuši vāciem medu, vaskus, olas, zi
vis, linus, aitas, putnus un zvērādas, bet brēmenieši savukārt 
devuši pretim platmales, lentas, bikšturus, spogulīšus, jostas, 
nažus, adatas un ķemmes.»» 

Šī pasaciņa ļāva vācu vēsturniekiem izplatīt atziņas par to, 
ka krustnešu un latviešu attīstībā 13. gadsimtā bija vairāk ne
kā 1000 gadu plaisa. 

«Vēl arvien svešinieku historiogrāfija uztur spēkā A. Tran-
zē-Rozeneka 1896. g. formulētās tēzes, ka mūsu senču kultū
ras pakāpe 13. gs. nebijusi augstāka par to, kādā dzīvojuši ģer
māņi Tacita laikā; citiem vārdiem, minētais autors apgalvo, ka 
vācu iebrucēji savā attīstībā bijuši par 1100 gadiem priekšā 
latviešu un somugru tautām. Viņu zemkopība bijusi ļoti primi
tīva līdumu saimniecība un tikpat primitiva ari lopkopība ko
pā ar medniecību un zveju; atbilstošā attīstības pakāpē atra
dusies viņu politiskā un sabiedriskā dzīve bez jebkādas vals
tiskas organizācijas.» (A. Švābe, 1940. g. - 82. - 83. lpp.) 

Pat vairāk - izmantojot to, ka latviešu valodā ienāca daudz 
vārdu no vācu valodas, tika apgalvots, ka tās jomas, kurās lie
toti vācu cilmes vārdi, latvieši apguvuši no vāciešiem. «Vācu 
saimniecības vēsturnieks R. Kecške, kas, atsaukdamies uz da
žu ģermāņu vārdu aizguvumiem baltu un somu valodā, secina, 
ka ģermāņi bijuši saimniecības skolotāji zemāk stāvošām kai
miņu tautām - mazāk zemkopībā, vairāk lopkopībā, tirdznie
cībā un naudas lietās.» (A. Švābe, 1940. g. - 83. lpp.) 

Lai atspēkotu šādas nejēdzības, A. Švābe ironizēja: «Tomēr 
nedrīkstam aizmirst, ka starp šiem šķietamiem aizguvumiem 
laba daļa ir veca baltu vai pat indoeiropiešu kopmanta, kur 
tagad gandrīz neiespējami pateikt, kas bij devējs un kas ņē
mējs. Uz aizgūto vārdu pamata vien šādus jautājumus vai nu 
nemaz nevar izšķirt, vai ari var nonākt pie tik dīvainiem slē
dzieniem, ka mūsu senči nav pazinuši ne ribas, ne deniņus, ne 
nieres, jo tie visi ir vācu vārdi.» (A. Švābe, 1940. g. - 84. lpp.) 

Turklāt ir nozares, kurās daļai vārdu ir tīri latviska cilme, 
bet daži vārdi ir ar vācisku izcelsmi, kā, piemēram, kalēja darbs 
un metālapstrāde. «Atsaucoties uz tādiem vācu vārdiem, kā: 
smēde, ēze, ambulta, āmurs, stangas, vīle, varētu ari spriest, ka 
latvieši senāk pirkuši tikai apstrādātu dzelzi un ka kalšanas 
māksla viņiem bijusi sveša. Bet ko tad gan būs darijuši latviešu 
kalēji ar plēšām, kalvi, laktu, veseri un lūškām?» (A. Švābe, 
1940. g. - 84. lpp.) 
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5.2. Krievijas valstiskas pretenzijas un 
vēstures izpratne 

13. gadsimtā Latvijā dzīvojošie pagāni tika pievērsti kristī
gajai ticībai. Šis fakts tiek pasniegts kā milzīgs progress attie
cībā pret pagānu tautām. Atzīstot, ka kristīgā ticība latviešu 
ciltīm tika uzspiesta ar uguni un zobenu, ar ķīlnieku ņemšanu 
utt., vienlaikus tiek uzturēts mīts, ka tas ir ārkārtīgi labvēlīgi 
ietekmējis Latvijas tautas. Tiek uzturēts mīts, ka kristīgā ticī
ba Latvijas ciltīm deva progresu un iecēla tumsā mītošos pa
gānus civilizācijas klēpī. 

Tieši tā tika izgaismota Latvijas kristīšanas vēsture kato
ļu un luterāņu ticībai tuvo autoru darbos. Nelielas pārmaiņas 
ir ieviesusi Krievijas ietekme. Krievijai, lai attaisnotu savu 
ekspansiju Baltijas virzienā, bija valstiski svarīgi pierādīt, ka 
Krievijas ietekme Baltijas novados bija zināma kopš senseniem 
laikiem. Krievija, pievienojot Baltiju Pētera Pirmā laikā (vai 
1940. gadā), rīkojusies taisnīgi. 

Krievija (PSRS) nevis veica agresiju pret valstīm, gar ku
rām Krievijai nav nekādas daļas, bet gan atbrīvoja Krievijas 
sfērā jau kopš 12. gadsimta ietilpstošas zemes no citu tautu un 
valstu ietekmes. Tāpēc Krievijas un PSRS ietekmē no Latvijas 
senākās vēstures atradumiem tika uzsvērti tie, kuri apliecinā
ja slāvu klātbūtni Latvijas teritorijā 11. - 12. gadsimtā. Šādu 
atradumu ir daudz: krustiņi, slāvu ornamentika utt. Liecības 
par šo laiku sniedz ari latviešu valoda, kurā svarīgākie kristie-
tisma vārdi ir ienākuši nevis no vācu krustnešu valodām, pat 
ne no katoļu dievkalpojumu valodas - latīņu valodas, bet gan 
no slāvu valodām: krusts, grēks utt. norāda uz lielāku kopību 
ar austrumslāvu reliģiskajiem rituāliem, nevis ar dižu, senu 
saistību ar vāciem vai latīņu valodu. Lai pierādītu Krievijas 
milzīgo ietekmi, tika mēģināts pierādīt, ka latgaļu ciltis jau 
bija kristījušās, bet pēc pareizticīgo parauga, tāpēc krustnešu 
agresija 13. gadsimtā bija agresija nevis pret pagāniem, bet 
gan pret citas kristīgas valsts vasaļiem, kurā bija cits kristīgās 
baznīcas virziens. Tāpēc citu valstu (Zviedrijas, Vācijas) ietek

mes atkarošana ir tikai tā stāvokļa atjaunošana, kāds bija Lat
vijā 12. gadsimtā pirms vācu krustnešu agresijas. 

Arābu monētu atradumi netika īpaši popularizēti pirms 
Latvijas neatkarības. Lielais skaits monētu ar arābu uzraks
tiem, kuras atrastas Latvijā, bija traucēklis Krievijas impēri
jas propagandētajā uzskatā, ka Latvija un Baltija bija senatnē 
pie Krievzemes piederīga, meslus maksājoša teritorija, kuras 
iekarošanai 18. gadsimtā bija pilnīgi likumīgs pamats. Arābu 
naudas atradumi Latvijas teritorijā, kuri pat tikuši datēti ar 
7. gadsimta beigām, traucēja apgalvojumiem, ka Baltija ir «se
nas krievu kņazu kontrolētas zemes». 

5.3. Izpratne par senlatviešiem 
pirms 1920. gada 

Taču abas šīs strāvas - vācu un krievu - ir vienotas vienā 
jautājumā. Latviju apdzīvoja tautas, kuru vienīgais raksturo
jums ir - tumsoņas un pagāni, kuriem tikai no ārzemēm (Vāci
jas, Krievijas) atnesta kultūra un civilizācija. Latvijas ciltis uz 
progresa ceļa pirmajā gadījumā izvirzīja vācu bruņinieki un 
katoļu priesteri, bet otrajā gadījumā - krievu kņazi un pareiz
ticīgie sludinātāji. 

1. 13. gadsimta Latvijā dzīvoja mežoņi pagāni, kuri bija 
tumši ļautiņi. Pirmos kultūras un civilizācijas asnus latvju cil
tīm atnesa katoļu mācītāji vai pareizticīgo priesteri. 

2. Naudas attiecības bija primitīvas, un nauda bija metāls -
sudrabs, kurš tika maiņas procesā tirgots uz svara. 

3. Ja ari nauda Latvijā ieplūda, tad to noteikti atveda un 
šeit noslēpa vikingu vai slāvu tirgotāji. 

Taču laikā, kad Latvija iegūst neatkarību, šīs dogmas jau 
ir atspēkojuši aprakstītie arheoloģiskie atradumi. Agrais 
dzelzs laikmets ir pārsteidzoši bagāts ar arheoloģiskajiem at
radumiem. Tie ir tērpi, ieroči, rotaslietas, amata rīki. Vēlais 
dzelzs laikmets ir laiks, kad milzīgos daudzumos tiek atrasta 
sudraba nauda. Amatnieku prasmes ziņā Latvijas teritorijā at
rastais ir līdzvērtīgs, ja ne pārāks, par tālaika lielāko kaimiņ-
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zemju sniegumu un Ziemeļeiropā atrasto. Latvijas pilsētās 
9. - 12. gadsimtā atrastas dārgas Austrumu drānu paliekas un 
pat siltās jūrās atrodamo kauri gliemežvāku rotaslietas. Fak
tiski, paņemot jebkuru nopietnu arheoloģijas grāmatu, var ie
gūt priekšstatu par Latviju kā par zemi, kurā plauka un zēla 
amatniecība, kurā prata ne tikai kalt, bet ari prasmīgi izliet 
formās metāla izstrādājumus, kuru kušanas temperatūra ir 
virs 1000 grādiem pēc Celsija. Mākslinieciskais juveliermeis-
tarības līmenis liecina par labi izkoptu gaumi. Taču tas attie
cas uz laikposmu līdz 1200. gadam mūsu ērā. Pēc 13. gadsimta 
latviešu pašmāju amatniecībā ir tāds pagrimums, ka 10. - 12. 
gadsimta mākslinieciskās metālapstrādes līmeni latviešiem iz
dodas sasniegt tikai 19. gadsimta beigās. Ja prasmi ikdienā 
apstrādāt un lietot cēlmetālus mēs ņemtu par kritēriju, tad 
13. gadsimts ir lūzuma posms, pēc kura iestājas pagrimums. 
Amata prasmes latviešiem izzuda, bet visi latvieši kļuva par 
vācu kungu dzimtcilvēkiem, beztiesiskām lietām. Protams, vā
cu amatnieku izstrādājumi viduslaiku Livonijā bija pietieka
mi labi, taču 12. gadsimta latviešu cilšu līmenis neatpalika no 
vēlākajiem vācu meistaru sniegumiem. 

No šādām pozīcijām 13. gadsimta pārmaiņas bija liels regress. 
Latvijas teritorijā krusta kari un varmācīga kristietības ievieša
na sagrāva nelielu, taču ļoti savdabīgu un attīstītu kultūru. 

Arābu naudas un Korāna tekstu atradumu popularizēšana 
bija traucējoša ari kristīgajai baznīcai, kuras uzdevums bija 
attaisnot nežēlīgo un varmācīgo Latvijas pievēršanu kristīga
jai baznīcai, kultivējot mītu, ka Latvijā dzīvojuši neizglītoti pa
gāni, kuri faktiski tikai pēc 13. gadsimtā veiktas varmācīgas 
pievēršanas kristīgajai baznīcai «nokāpa no kokiem». 

5.4. Pētījumi par sakariem ar islama zemēm 
Pirmās Republikas laikā (1920 - 1940) 

Pārmaiņas pat Latvijas neatkarības laikā notika lēni un ne 
visas uzreiz. Latvijas demokrātiskās valsts apstākļi ļāva pub
licēties visiem, arī proslāviskiem vai provāciskiem vēsturnie
kiem, kuri tiražēja citu gadsimtu dogmas. Lielā mērā K. Ul-

maņa diktatūra radīja priekšnoteikumus, lai tiktu izcelti tie 
atradumi, kuri apliecināja, ka Latvijas teritorija pirms krust
nešu okupācijas kultūras ziņā bija visai attīstīta zeme, kas ne
atpalika no tālaika Ziemeļeiropas zemēm. 

20. gadsimta trīsdesmito gadu beigas iezīmējas ar pseido-
vēsturiskām latvju virsaišu glorifikācijām, taču reizē tika 
veikts sistemātisks darbs, lai apzinātu Latvijas senvēsturi, it 
īpaši, lai atspēkotu slāvu un vācu vēsturnieku izplatītās atzi
ņas par to, ka Baltija kulturāli bija krietni vairāk atpalikusi 
nekā slāvu zemes Latvijas austrumos. Arheologu un vēstur
nieku pētījumi saņēma finansējumu. 

Par Latvijas senvēsturi ir iznākuši vairāki grezni izdevumi. 
Latviešu kultūra senatnē (Rīgā, 1937. gadā) ir viens no kvalitatī
vākajiem senvēstures atradumu atlantiem, kāds jebkad ir izdots 
latviešu valodā. Šajā atlantā ir publicēti ari ļoti kvalitatīvi arābu 
dirhemu depozīta fotoattēli. Profesors F. Balodis, kas rakstīja šai 
grāmatai ievadu, precīzi norāda, ka šai publikācijai, kura faktis
ki sastāv tikai no atradumu fotoattēliem, ir jāatspēko meli par 
Latvijas pagātni, «...vēl pagājušā gadsimteņa pēdējos gadu des
mitos vairāki sveštautiešu tendences kalpi mēdza atkārtot sen
laiku maldu stāstus, it kā tikai 12. gadusimteņa beigās latviešu 
zemes pie Daugavas pirmoreiz atklājuši nejauši šurp atmaldīju-
šies vāciešu burenieki, kam bija ievadīt tais jaunu kultūras attīs
tības posmu un kas it kā vispāri šurp atnesa pirmo augstākas 
vērtības kultūru...» (Latviešu kultūra senatnē - 5. lpp.) Krāju
mam bija jāatspēko māņstāsti, ka «...latvieši vēl 12. gadsimtenī 
būtu «tērpušies zvēru ādās un koka vālēm apbruņoti» kā neorga
nizēti mežoņi stājušies pretim tai iedomātajai augstākajai kultū
rai, kuras nesējus it kā bija atveduši atmaldījušies kuģi 12. gad
simtenī». (Latviešu kultūra senatnē - 5. lpp.) 

Tiesa, tolaik publicētais nebija pilnīgs, un tālaika Latvijas 
vēsturniekiem savi secinājumi bija jābalsta uz krietni mazāku 
faktu materiālu nekā 20. gadsimta beigās. Lai saprastu faktis
kā materiāla atšķirību, citēsim tikai dažus avotus. 

A. Švābes secinājumi 1922. gadā: «Arābi par precēm maksā
ja sidraba naudā, kuru pēc Kufas pilsētas Eifratas tuvumā sauc 
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par kufiešu naudu. Šī nauda atrasta visā Z-Eiropā līdz pat Lap-
zemei un Islandei. Vienā pašā Skandināvijā Kufas naudas sa
vākts vairāk kā 36,000 gabalu. Ari Baltijai nav gājusi secen šī 
lielā kufiešu monētu straume, kas no 9. -11. gs. plūda no Āzijas 
uz Eiropas ziemeļiem. Līdz šim Baltijā ir atrasti kādi 1486 arā
biešu naudas gabali; 2/3 no tās pieder Samani dinastijai (874. -
998.) un kaldināta Samarkandā, Taškentā, Bucharā un citur. 
Galvenie punkti, kur Kufas nauda atrasta Latvijā, šādi: Grobi
ņa ar 206 gabaliem, starp kuriem daži ir kalti Bagdādā 8. gs.; 
Kapsēde pie Liepājas ar 73 naudām, starp kurām ari arābu, ro
miešu un angļu-zakšu. Atsevišķas Kufas monētas uzietas 
Ventspils, Talsu un Bauskas apriņķos, Vidzemē gar Daugavas 
un Gaujas krastiem: Skrīveros, Aizkrauklē, Lielvārdē, Sēlpilī, 
Krimuldā, Cēsīs, Straupē un citur. Visa šī nauda bij 773. -1013. 
g. kaluma. Bet valsts etnogrāfiskā muzejā atrodas kādi 3 nau
das gabali, kuri pēc afgāņu virsnieka Alifa Khana apgalvojuma 
esot kalti starp 636. - 661. g. Viena no šīm senām monētām 
izrakta 1920. g. Priekuļu kampu māju kapenēs. Pirmo arābu 
naudu licis kalt lielhalifs Omārs (634. - 44.). Atrastā nauda ir 
no sudraba, mazliet mazāka par sudraba rubli un plānāka; 
abās pusēs arābu uzraksti ar kalšanas gadu un valdnieka vār
du.» (A. Švābe, 1922. g. - 56. - 57. lpp.) 

F. Balodis 1939. gadā raksta: «R. Šņore savā monētu atradu
mu kopsavilkumā konstatē arābu monētu atradumus Latvijā 
52 vietās (kopskaitā 767 monētas, kas kaltas 8. un 9. gadsimtā 
Bagdādā, Damaskā, Basrā, Kūfā, Isfahanā, Vasitā un Širasā, 9. 
un 10. gadsimtā Samarkandā, Balchā, Šašā, Buchārā un 10. 
gadsimtā, arī vēl 11. gadsimta sākumā, Bagdādā, Mosulā, Buc
hārā un Uskendā), bet Bizantijas 7 vietās (kopskaitā 13 monē
tas, kas attiecas uz 10.gs. - 11. gs sākumu) un Rietumeiropas 
(vācu, angļu-sakšu, dāņu, poļu un Bohemijas) - 36 vietās (apm. 
1500 monētas)...Arābu kaltās monētas ir atrastas arī visā 
ūdensceļā no Skandināvijas uz Melno un Kaspijas jūrām... 
Krievijā atrasts vēl lielāks skaits arābu monētu. Muromā vien 
atrasti 11077 dirhemi, taču monētu atradumi pilnīgi izbeidzas 
jau 50 - 70 km attālumā no tādām upēm kā Dona un Dņepra.» 
(Fr. Balodis - 11. lpp., 12. lpp.) 

Latvijas pirmās republikas laikā Konversācijas vārdnīcā 
pat tika ievietots īpašs šķirklis «Arābu nauda Latvijā», kurā 
bija fotoattēls ar sešām arābu monētām un īss rakstiņš: 

«Vikingu laikā pastāvēja diezgan cieši tirdzniecības sakari 
starp Ziemeļeiropu un arābu kalifātiem Mesopotamijā, Persijā 
un Vidusāzijā caur Austrum- un Dienvid- Krieviju, galveno
kārt pa lielo upju ceļiem līdz Baltijas jūrai. 

Tirgotāji atveda uz z. a-bu sidraba naudu; sevišķi daudz 
tās atrasts Baltijas jūras salās - Gotlandē 23000, Ālandē 1100 
gabalu. Bet arī Baltijā izrakts ap 1500 gabalu; lielākā daļa 
atrasta Igaunijā, mazākā Latvijā; piem., Krimuldā, Allažos, 
Lielstraupē, Lielvārdē, Skrīveros, Aizkrauklē, Sēlpilī, Grobi
ņā (vesels pods ar 100 a. n.), Talsos u. c. Šai zviedru-arabu 
tirdzniecībā Baltija spēlēja tranzita zemes lomu, lai gan nav 
noliedzams, ka arī vietējie iedzīvotāji apmainīja zvērādas un 
dzintaru pret a-mu greznuma lietām: pērlēm, gliemežu vāci
ņiem, audumiem u. c. Šīs tirdzniecības ziedu laiki bij samanī-
du un abasīdu valdīšanas laiks 9. - 10. gs., lai gan atrastas, 
arī vecākas (8. gs.) un jaunākas (11. gs.) a. n.; tās kaldinātas 
Bagdādā, Samarkandā, Mosulā, Balchā, Buchārā u.c.» (802. 
sleja.) 

īpašs šķirklis bija veltīts Latvju aizvēsturei (Konversācijas 
vārdnīcas 11. sējums, sākums 21421. slejā), kurā ir norādes 
gan par arābu naudas atradumiem, gan par tehnoloģijām, kau
sējamo tīģeļu atradumiem utt. Konversācijas vārdnīca Latviju 
jau pirms 13. gadsimta dēvē par «latvju senās kultūras ziedu 
laiku» (21458. sleja.) 

A. Švābes, F. Baloža, R. Šņores, P. Šmita, A. Spekkes u.c. 
darbos lasītāji varēja atrast objektīvu un uz vēstures materi
āliem, nevis idoloģijas dogmām balstītu Latvijas senvēstures 
apskatu. 

Taču šis plašais pētījumu un atziņu loks nav atstājis nekādu 
īpašu iespaidu uz daudziem tolaik populāriem izdevumiem. Tie, 
kuru vēstures zināšanas aprobežojas ar A. Grīna redakcijā iz
nākošu Pasaules vēsturi, var uzzināt, ka latvju ciltīm pirms 
krustnešiem svarīga bijusi dravniecība, bet «lielus iejēmumus 
baltu ciltīm un vēlāk viņu kakla kungiem dod arī kažokādu 

210 
211. 



zvēri.» Pēc A. Grīna, balti pirms krustnešiem ir «mūža mežos» 
dzīvojoši mednieki, kuriem lielākā bagātība ir bišu drava. (Pa
saules vēsture - 2. sējums, 92. - 93. lpp.) 

Literatūra par Latvijas senvēsturi trimdā faktiski turpinā
ja neatkarīgās Latvijas vēstures tradīciju. 

Latvijas vēsturē (1948. g.) var atrast, ka «9. un 10. g. simte
nim ir jāpiešķir arābu tirdzniecības laikmeta nosaukumu». 

Var izlasīt, ka «arābu dirhemu un austrumu priekšmetu 
daudzums latviešu zemē sevišķi pie galvenajiem ūdensceļiem 
rāda, ka arī šī zeme bija iesaistīta ekonomisko un kultūras at
tiecību plašajā tīklā». (Latvijas vēsture - 97. lpp.) 

5.5. Pētījumi padomju laikā (1940 - 1990) 

Padomju laiks aizsākās ar krasu atziņu pārvērtēšanu. Ja 
lasītājs izlasīja divus plašus citātus, kā arābu naudas atradu
mi tika apskatīti Pirmās Latvijas republikas laikā, tad, lai sa
prastu atšķirību, ir jāizlasa tā paša laikmeta atreferējums 
1953. gadā izdotajā Latvijas PSR vēstures pirmajā sējumā. 

V. Dorošenko raksta: «Vissvarīgākā nozīme bija sakariem 
ar tuvākajiem kaimiņiem dienvidos, bet it īpaši - austrumos. 
Viens tirdzniecības ceļš, kas latviešus saistīja ar krievu ze
mēm, veda pa Daugavu; pa šo ceļu krievu tirgotāji caur Poloc-
ku nokļuva līdz pat Daugavas lejteces rajoniem. Uz šejieni ve
da ari sauszemes ceļš no Pleskavas un Novgorodas, kas gāja 
caur igauņu zemēm un tālāk uz dienvidiem pa Gauju. Pateico
ties krievu tirgotāju starpniecībai, Latvijas teritorija šai perio
dā izrādījās saistīta ar Austrumu zemēm. Par to liecina lielais 
atrasto arābu sudraba monētu - dirhemu skaits, piemēram, 
Nāves salā Ogres rajonā (160 monētu) vai Daugmales u.c. pils
kalnos. Šo monētu ievērojama daļa cēlusies Vidusāzijas pilsē
tās (Buchārā, Samarkandā) un lielāko tiesu attiecas uz IX - X 
gs. ...Uz Vidusāziju un Tuvajiem Austrumiem no Austrumbal-
tijas caur krievu zemēm apmaiņai pret sudraba naudu izveda 
zvērādas un dzintaru. Par rosīgiem tirdzniecības sakariem ar 
Kijevas Krievzemi un ar tās starpniecību arī ar Bizantiju lieci-

na atrastās Bizantijas monētas un daži izstrādājumi, piemē
ram, kristīgās baznīcas kulta priekšmeti.» (Latvijas PSR vēs
ture, 1953. g. - 1. sēj., 45. - 46. lpp.) 

«Dienvidu tirdzniecības ceļi veda pa Lielupi un Ventu. 
Viens no tiem bija sauszemes ceļš: sākot ar Daugavas lejteces 
rajoniem (pie Ikšķiles), caur Mežotni un Bausku tas gāja tieši 
uz Lietuvu. Pa šo ceļu latvieši joprojām uzturēja sakarus ar lei
šiem un senprūšiem, bet ar viņu starpniecību - ar rietumsla-
viem. No turienes Latvijas teritorijā un tālāk Igaunijā ieveda 
galvenokārt metālu. Apmēram no X gs. Latvijas teritorija ie
guva svarīgu nozīmi tranzittirdzniecībā starp Austrum- un Rie
tumeiropu. Šī tirdzniecība noritēja ne tikai pa Daugavu, bet ari 
caur rietumslavu cilšu zemēm Baltijas jūras dienvidu piekras
tē. Ļoti svarīgs starpniecības loceklis šai tirdzniecībā bija Got-
landes sala. Spriežot pēc atrastajām anglosakšu un vācu monē
tām, tirdzniecība ar rietumiem sevišķi paplašinās, sākot ar X gs. 
Monētu un sudraba stienīšu depoziti, kas Latvijas teritorijā pa
rasti atrasti gar svarīgiem ūdensceļiem, vispirms liecina par ro
sīgu preču tranzitu. Jāņem vērā, ka galvenie starpnieki bija 
ārzemju, visbiežāk skandināvu tirgotāji. Rūnu akmeņi un X -
XI gs. rakstītie avoti liecina par normaņu biežajiem braucieniem 
uz Daugavas grīvu. Kursu un Zemgali. Pie kam šajos braucie
nos pastāvīgi aplaupīja vietējos iedzīvotājus. Tādējādi, pieaugot 
Baltijas zemju nozīmei starptautiskajā tirdzniecībā starp Rie
tumiem un Austrumiem, sākumā pastiprinājās zviedru un dā
ņu, vēlāk holandiešu un vāciešu militāri tirdznieciskā ekspan
sija. Šāda veida pasākumu agresivais laupīšanas raksturs iz
slēdz pat iespēju pieņemt, ka «rietumu» sakariem būtu bijusi 
jebkāda pozitiva nozīme Latvijas teritorijas iedzīvotāju sekmī
gā ekonomiskā attīstībā. Turpretim mierīgu tirdzniecības saka
ru nostiprināšanās ar kaimiņu krievu kņazistēm, ar viņu pro
gresivo feodālo kultūru vislielākā mērā veicināja šo attīstību.» 
(Latvijas PSR vēsture, 1953. g. - 1. sēj., 46. - 47. lpp.) 

Par tirdzniecības pieaugumu vietējo iedzīvotāju un tāpat 
ari kaimiņu vidū liecina apmaināmo produktu lielā dažādība 
un daudzums. Spriežot pēc atradumiem, Latvijas teritorijā šai 
periodā ieveda daļu ieroču, dažas bronzas un sudraba rotaslie-
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tas, sāli, iespējams, ari vadmalu. Vietējām precēm, kuras tika 
pārdotas ari agrāk (dzintars, zvērādas, medus, vasks), tagad 
pievienojās labība un lopkopības produkti. Sakarā ar kristietī
bas izplatīšanos īpaši nozīmīgs kļūst tāds tirdzniecības priekš
mets kā vasks. Kā rāda rakstītie avoti, šai periodā plaši attīstī
jās arī tirdzniecība ar dzīvo preci - vergiem. Vergu tirdzniecība 
Baltijā neizbeidzās ari attīstītā feodālisma laikmetā. (47. lpp.) 

No citātiem redzams politiskās konjunktūras diktētais ne
gatīvisms pret Rietumiem un, no šodienas viedokļa raugoties, 
visai pārspīlētā slāvu un krievu tirgotāju loma. Taču, salīdzinot 
ar, piemēram, A. Grīna «Pasaules vēsturē» lasāmo latvju vēstu
res traktējumu, padomju periods ir liels solis uz priekšu objektī
vākā Latvijas tirdzniecības un ekonomiskā stāvokļa novērtēju
mā. Padomju laikā bija cita ideoloģiska orientācija, taču vienlai
cīgi padomju perioda attīstītā ideoloģija neļāva kristietības ie
viešanu pašu par sevi traktēt kā kaut ko progresīvu. Līdz ar to 
padomju vēstures darbos senie latvieši netiek attēloti kā mūža
mežos dzīvojoši mednieki, kuru vienīgā bagātība ir drava un ku
riem vācu krustneši atnesa civilizāciju un kultūru. 

Tikai 1956. gadā Krievijas vēsturiskā doma bija gatava uz
klausīt V. L. Janinu, kurš pārliecinoši pierādīja, ka depozītu 
atradumi ir pierādījumi par vietējo apgrozījumu, nevis starp
tautisko tirdzniecību. (V. M. Potin - 25. lpp.) Taču šie secināju
mi nez kāpēc tika attiecināti uz Krieviju un slāvu zemēm. At
tiecībā uz Latviju šādu secinājumu Krievijas vēstures zināt
nes funkcionāri nevēlējās ļaut izplatīt. 

Lai gan Latvijā bija vēsturnieki, kā V. Urtāns, kuru secinā
jumi bija līdzvērtīgi Krievijas tālaika vēsturnieku atziņām, ka 
arābu dirhemi bija Latvijas teritorijas naudas vienība, ka tir
gojās ne tikai slāvi un vikingi, bet ari somugri un balti, Latvi
jas PSR vēstures otrais izdevums (saīsinātais kurss), kas iznā
ca Rīgā 1967. gadā, sniedz sagrozītus priekšstatus par Latvi
jas senvēsturi. Nodaļas par agro feodālismu rakstīja J. Zutis. 

Viņa interpretācijā arābu periods raksturots šādi: 
«Tirdzniecības attīstību Latvijas teritorijā agrā feodālisma 

laikmetā raksturo prāvie monētu depozīti, kas atrasti daudzās 
vietās, bet galvenokārt pie tirdzniecības ceļiem - Gaujas, Dau-

gavas un Lielupes krastos. No 8. gs. līdz 11. gs. sākumam de
pozītos pārsvarā ir arābu un bizantiešu monētas. Arābu monē
tu depozīti Latvijā atrasti 60 vietās (kopskaitā 1450 monētu). 
Šīs monētas kaltas Damaskā, Bagdādā, Basrā, Kufā u.c. arābu 
pilsētās, bet 9. un 10. gadsimta monētas lielākoties Samarkan-
dā un Buhārā. Bizantijas monētu depozīti nav tik bagātīgi. Vai
rums arābu un bizantiešu monētu nonācis Latvijas teritorijā 
līdz 11. gs. vidum. Tā kā paši arābu un bizantiešu tirgotāji līdz 
Baltijai nenonāca, tad austrumu monētu depozitu rašanās iz
skaidrojama ar krievu tirgotāju intensīvajiem tirdzniecības ce
ļojumiem.» (Latvijas PSR vēsture, 1967. g. - 18. - 19. lpp.) Šo 
tekstu rotā liela arābu dirhemu depozīta foto, kurā redzami 
vairāki desmiti dirhemu. 

Taču 1967. gada vēstures interpretācija ir absolūtā rusofi-
liskā garā. 

«Baltijas tirdzniecības sakari ar krievu pilsētām kļuva seviš
ķi dzīvi, sākot ar 11. gs. Sakarā ar to lībieši un senie latvieši aiz-
guva no krieviem mēru un naudas sistēmu. Visā Latvijas teritori
jā bija izplatītas krievu meistaru darinātas sudraba un bronzas 
rotas lietas.» (Latvijas PSR vēsture, 1967. g. - 20. - 21. lpp.) 

Tālāk ir vēl trakāk. Izrādās, krievi latviešiem iemācījuši 
ēst no bļodas un sildīt ēdienu katlā. Vēlreiz J. Zuša citāts. 

«Balstoties uz valodas datiem, iespējams izsekot, cik lielā 
mērā Senās Krievu valsts kultūra 9. - 12. gs. ietekmējusi lat
viešu tautas materiālo un garīgo kultūru. Latviešu valodā pār
gājuši, piemēram, krievu vārdi «kotel» (katls), «bļjudo» (bļoda), 
«pirog» (pīrāgs), «kudeļ» (kodeļa), «kožuh»(kažoks), «sapog» (zā
baks), «kapusta» (kāposti), «reģka» (rutks). Līdzīgi aizguvumi 
bija iespējami tikai tāpēc, ka latvieši ar attiecīgajiem mājsaim
niecības un sadzīves priekšmetiem pirmo reizi iepazinās, no
nākot saskarē ar krieviem.» (Latvijas PSR vēsture, 1967. g. -
24. lpp.) 

Ko te lai piebilst. Precīzi tāpat ka baltvaci un luterāņu baznī
ca nemitīgi apgalvoja, ka tieši kristietība ir atnesusi civilizāciju 
un apgaismību latviešu tautai, tāpat PSRS ideoloģijas uzdevumā 
latviešu kangari taurēja, ka pat kāpostus strēbt no bļodas latvie
šiem ir iemācījuši krievi. Kā lai nesalīdzinām šādu traktējumu 
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ar to, ko pret vācu pasaciņu stāstītājiem neatkarīgās Latvijas lai
kā veica A. Švābe vai P. Šmits. 

Pretstatā šādiem murgiem 1986. gadā A. Drīzuļa redakcijā 
iznākušajā «Latvijas PSR vēsturē», kurai bija jākļūst par va
došo Latvijas vēstures traktējumu Latvijas tālaika studentiem, 
vēstures pasniedzējiem un skolotājiem, ir jāvērtē kā progre
sīvs un drosmīgs izdevums, kurā mesli ideoloģijai, vismaz at
tiecībā uz 8. - 11. gadsimtu, maksāti minimāli. Tiesa, par arā
bu monētu atradumiem var izlasīt dažas skopas rindiņas Ēval
da Mugureviča rakstītajā nodaļā: 

«Lai būtu izprotama X — XII gs. tirdzniecība, jāaplūko, kāda 
nauda Latvijas teritorijā bija apgrozībā agrā feodālisma perio
dā. Tie bija arābu dirhemi, Bizantijas un Rietumeiropas monē
tas, kā arī sudraba stienīši. Lielākoties šī nauda atrasta depozī
tos, no kuriem daži ir itin prāvi. I X - XI gs. depozītos pārsvarā ir 
arābu dirhemi: 50 atradumu vietās - ari savrupatradumos - ko
pā iegūts ap 2000 monētu. Latvijā atrastie dirhemi kalti Sašā, 
Samarkandā, Buhārā, Bagdādē, Balhā, Kūfā un citās pilsētās. 
Bizantiešu monētas atrastas tikai 20 (X - XII gs.), turklāt tikai 
12 vietās. Vissenākās arābu dirhemu atrašanas vietas ir Latvi
jas teritorijas rietumdaļā vai piejūras rajonos. Tāpēc jādomā, ka 
IX gadsimtā dirhemus pa jūras ceļiem ieveda skandināvu tirgo
tāji. Ar X gs. datētajās senvietās dirhemu atrašanas biežums 
strauji pieauga: atradumu vietu topogrāfija liecina, ka tie ieplū
duši arī pa Daugavas ceļu, acīmredzot ar senkrievu tirgotāju 
starpniecību.» (Latvijas PSR vēsture - 28., 29. lpp.) 

Arābu posms un arābu naudas atradumi netika izcelti arī 
tālaika enciklopēdijās. «Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā» 
šķirklis par arābu naudu nav ievietots, bet šķirklī Depozits arā
bu naudas atradumi ir pieminēti ar vienu rindiņu: 

«Daudz ir agrā feodālisma monētu depozitu - gan arābu 
sudraba dirhemi (LX - XI gs.), gan Rietumeiropas sudraba 
nauda...»(Latvijas PSR mazā enciklopēdija, 1967. g. - 1. sēj. -
377. lpp.). Arī «Latvijas padomju enciklopēdijā» (20. gadsimta 
astoņdesmitie gadi) šķirklis par arābu naudu Latvijā nav ie
vietots, bet rakstā par depozītu (1982. gads) nav pat pieminēts, 
ka Latvijā atrasta arābu nauda, tikai lakoniski piebilsts, ka 

Latvijā atrastas «romiešu monētas, sudraba dirhemi, Rietum
eiropas monētas». (501. lpp.) 

Taču, lai arī kādi ideoloģijas mesli tika maksāti, rakstot mācī
bu grāmatas un plašai publikai domātus tekstus, padomju pe
riods ir ievērojams ar arheoloģijas zinātnes uzplaukumu. Relatī
va brīvība valda specializētajā literatūrā, tomēr tas neattiecas uz 
faktu interpretāciju, tāpēc padomju periods ļauj bezkaislīgi veikt 
pētījumus un kaut vai uzskaitīt atradumus. Regulāri iznāk izde
vums Arheoloģija un etnogrāfija. Valsts piešķir lielus līdzekļus se
nākās vēstures pētījumiem. Pirms tiek veiktas inženiertehniskas 
būves, arheologi izdara izrakumus utt. Padomju periods ir devis 
vairāk atradumu nekā viss iepriekšējais laiks. Padomju perioda 
pētnieku darbi, īpaši V. Urtāna darbi, ir plaši citēti šajā grāmatā. 

īpaši ražīgi ir 20. gadsimta septiņdesmitie gadi. 1974. gadā 
iznāk «Latvijas PSR arheoloģija», kurā E. Šņore, E. Mugure-
vičs, M. Atgāzis raksta: 

«Starp naudas noguldījumiem vispirms jāatzīmē tie, kas sa
tur arābu dirhemus. Arābu monētas Latvijā iegūtas 15 (ieskai
tot nedrošos - 21) 9.-11. gs. depozītos. 5 depozīti noguldīti 10. 
gs. (Dundagas Kaņkumi, Nāvessala, Rīga u.c), 5 datējami ar 
11. gs. Kā 9. gs., tā ari 10. - 11. gs. arābu dirhemu depozīti 

1 Latvijā visvairāk iegūti lībiešu apdzīvotajā teritorijā. 
Vairākos depozītos dažas arābu monētas atrastas kopā ar 

Rietumeiropas monētām (Tukuma Jaunmokas). Rietumeiropas 
monētu depozīti visumā jaunāki un attiecas galvenokārt uz 11. 
gs. Atzīmējams bijušajā Lēdurgas mācītājmuižā atrastais Rie
tumeiropas monētu depozīts ("340 monētas). Jaunsvirlaukas 
Staļģenē iegūts māla traukā noglabātu 10. - 11. gs. 16 sudraba 
dināru depozīts. Samērā reti ir gadījumi, kad vienā depozītā at
rastas Rietumeiropas monētas, arābu dirhemi, sudraba stienīši 
un dārglietas.» (Latvijas PSR arheoloģija - 233. lpp.) 

1977. gadā iznāk V. Urtāna grāmata «Latvijas senākie de
pozīti». 

Vēsturniekiem un arheologiem padomju laikā nav ko pār
mest, gluži otrādi, tieši padomju laika pētījumi noder par pa
matu, lai atteiktos no padomju laika diktētām dogmām vēstu
res izpratnē. 
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5.6. Pētījumi par arābu laiku mūsdienu 
izdevumos (pēc 1990. gada) 

Pirms apskatīt un iedziļināties šajā jautājumā, ir jāsaprot, 
kādas ideoloģiskās nostādnes dominē par Latvijas pagānisma 
perioda vēstures izpēti. Pat desmit gadus pēc Latvijas neatka
rības at jaunošanas vēstures muzeju darbinieki uz jautājumu, 
kāpēc 11. gadsimta un senāki notikumi nav atspoguļoti pat ta
jā līmenī, kādā tie ir aprakstīti padomju arheologu darbos, at
bild, ka tas ir tāpēc, lai nenonāktu konfliktā ar baznīcu. 

Tik tiešām, šis laiks, kas iezīmējas ar pieminekļu atjauno
šanu Latvijas iekarotājiem, sākot ar bīskapu Albertu un bei
dzot ar Pēteri Pirmo, nav labākais laiks, lai oficiālā vēstures 
mācīšana un atspoguļošana muzejos atbrīvotos no gadsimtus 
uzspiestām dogmām. 

Latvijas atjaunotās neatkarības laiks ir uztverams ar divē
jādām jūtām. Ir vārda un izteiksmes brīvība. Taču tajā pašā 
laikā neatkarība sākas ar mēģinājumiem atjaunot sabiedrībai 
tādu pašu tradicionālo reliģisko konfesiju statusu, kāds tas bi
ja pirms Otrā pasaules kara. Tieši no tradicionālo konfesiju 
puses reizē ar neatkarības atjaunošanu nāca ideoloģiskas no
stādnes un mēģinājumi uzspiest pašcenzūru. 1991. gada vasa
rā, kad lielāko tipogrāfiju Baltijā - «Preses namu» bija okupē
juši kompartijai uzticīgi spēki un latviešu avīzēm tikpat kā ne
bija iespēja kaut kur drukāties, laikraksts «Atmoda», kurā es 
strādāju, vienojās drukāties Luterāņu konsistorijas tipogrāfi
jā, kura kā dāvinājumu no Zviedrijas saņēma tobrīd modernā
ko tipogrāfijas mašīnu Rīgā. Taču jau pēc pāris numuru iznāk
šanas pie «Atmodas» redaktores ieradās luterāņu arhibīskaps 
K. Gailītis, kurš laikraksta redaktorei pavēstīja, ka, ja tā vēlas 
avīzi drukāt (faktiski tobrīd vienīgajā iespējamajā vietā Rīgā), 
tad tajā nedrīkst būt neviena raksta par dievturiem. Gadu pēc 
padomju cenzūras atcelšanas Latvijas luterāņu baznīca cen
zūru atjaunoja. Tiklīdz tas bija tehniski iespējams, «Atmoda» 
nomainīja tipogrāfiju, lai gan tās plānos nebija drukāt rakstus 
par dievturiem. 

Taču neatkarīgās Latvijas perioda grūtības ir ne tikai nevēlē
šanās konfliktēt ar Latvijas tradicionālajām konfesijām. Pārlieka 
aizraušanās ar arābu dirhemu izpēti var tikt uztverta kā islama 
sludināšana, it īpaši pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem. 
Tomēr Otrās republikas laikā vislielāko ietekmi uz vēstures pētī
jumiem atstāj katastrofāla līdzekļu samazināšana zinātnei. Tas 
faktiski iznīcina Latvijas zinātni. Turklāt tika atjaunots privāt
īpašums uz zemi, kas sarežģī un dažkārt padara neiespējamus 
arheoloģiskos izrakumus, ja zemes īpašnieks to nevēlas. 
Daudzviet sākās masveida būvniecība, nerēķinoties ar jebkādiem 
arheoloģijas atradumiem. Dažu apdegušu baļķu atrašana Rīgas 
centrā izraisīja vētrainus vēsturnieku protestus, kas būvniecību 
aizkavēja. Pēc šādiem piemēriem privātīpašnieki ir ieinteresēti 
slēpt vai nelikties ne zinis par atrastajām senlietām, jo tas var 
aizkavēt būvdarbus. Turklāt arheologiem nav naudas izrakumiem. 

Tomēr ari naudas ziņā ļoti grūtos apstākļos 8. - 11. gad
simta vēstures apzināšana notiek. 

Lieli pateicības vārdi šajā darbā ir jāsaka Latvijas Vēstu
res muzejam, ar kura palīdzību ir iznākuši daudzi šajā grāma
tā citētie pētījumi par Latvijas senatni. 

Ar privātu ziedojumu palīdzību un paša darbu vakaros un 
brīvdienās mākslinieks Agris Liepiņš Lielvārdē uzbūvējis pirms-
krustnešu perioda senlatviešu pili. 

Iznākuši daudzi darbi par Latvijas 8. -11. gadsimta vēsturi. 
Tā, piemēram, «Latvijas senākā vēsture, 9.g.t.pr.Kr. -

1200. g.», kurā rakstu par Vēlo dzelzs laikmetu rakstīja Ēvalds 
Mugurevičs kopīgi ar Jāni Apaļu. Savās nostādnēs šī grāmata 
maz atšķiras no 1986. gada Latvijas vēstures, jo autors abām 
nodaļām par Vēlo dzelzs laikmetu ir Ēvalds Mugurevičs. 

Par atsvariņu atradumiem (T. Berga) ir jau runāts 1.5. 
nodaļā. 

Ļoti korekti arābu naudas posmu Latvijas vēsturē ir ap
skatījusi Kristīne Ducmane un Ēvalds Vēciņš Latvijas Bankas 
izdotajā grāmatā «Nauda Latvijā» 1995. g. Ir vērts to citēt 
pretstatā padomju laika sacerējumiem par šo tēmu. 

«Bezmonētu periods beidzās, 9. gs. Latvijas teritorijā pir
moreiz parādoties Austrumu sudraba monētām - dirhēmiem. 
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Tie ieplūda gan tieši pa Volgas-Daugavas ceļu, gan ari no rie
tumiem caur Gotlandi - īpaši agrīnie, kas datējami ar 9. gs. 
otro pusi. Tādējādi arābu dirhēmi bieži vien veica visai garu 
apkārtceļu: no Austrumu zemēm līdz Bulgāras pilsētai pie Vol
gas, tālāk pa Volgas-Daugavas ceļu, nogriežoties uz Lādogas 
ezeru, tad pa Ņevu un Somu jūras līci uz Gotlandi. No turienes 
ar vikingu starpniecību tie nonāca Kursā un Zemgalē. Par to 
liecības atrodamas seno skandināvu sāgās un hronikās. Cita 
tirdzniecības plūsma virzījās cauri Kaukāzam un tālāk pa t.s. 
ceļu no varjagiem līdz grieķiem. 

Arābu dirhēmi ir plānas, apmēram 3 g smagas sudraba mo
nētas ar 29 mm diametru. Tās stipri atšķiras no citām mums 
zināmajām sudraba monētām. Uz tām nav nekādu attēlu, jo mu
sulmaņu reliģija aizliedz attēlot dzīvas būtnes, bet ir uzraksts 
arābu valodā, kas izpildījuma ziņā uzlūkojams kā savdabīgs 
mākslas darbs. Visbiežāk uz monētām ir kufiskais raksts (sav-
laik izveidojies Kufas pilsētā). Dirhēma leģendu veido kāds Korā
na izteiciens (piemēram, "Nav cita dieva kā Allahs, bet Muha
meds ir viņa pravietis"), monētas nosaukums, kalšanas vietas, 
gada un valdnieka vārda norāde. Dirhēmi ir datēti pēc hidžras, 
t.i., pēc musulmaņu kalendāra, kas sākas ar Muhameda un pirmo 
musulmaņu pārcelšanos 622. gadā no Mekas uz Jasribu (Medīnu). 

Latvijas teritorijā atrasti 2 343 dirhēmi, kalti laikā no 698. 
- 699. gada līdz 1012. - 1013. gadam vairāk nekā 40 Vidusāzi
jas, Mazāzijas, tagadējās Irānas, Irākas, Sīrijas un citu zemju 
pilsētās, visbiežāk Šašā (tag. Taškentā), Samarkandā, Bagdā-
dē, Buhārā. Visvairāk ir Samanīdu, Abasīdu, Buveihīdu, Omei-
jadu un Turkestānas ilekhanu dinastiju monētu. Lielākā daļa 
dirhēmu atrasti savrupajos noguldījumos jeb depozītos, bet ap 
130 - arheoloģiskajos pieminekļos: pilskalnos, apmetnēs, ka
pulaukos. Nāves salā atrastajā depozītā bija 311 dirhēmi, Lī
bagu Sāraju depozītā — 55 dirhēmi. 

Pēc arābu ceļotāju ziņām, Volgas Bulgārijā viena caunāda 
maksājusi 2.5 dirhēmus, bet vislētākās tās bijušas Kijevas Kriev
zemē. V.Urtāns konstatējis, ka Latvijas teritorijā caunāda mak
sājusi 2 dirhēmus, vāverāda - pusdirhēmu, savukārt viena im
portētā zaļā stikla krellīte - vienu dirhēmu.» (V. Urtāns - 28. lpp.) 

6. KĀDI JAUTĀJUMI VARĒTU 
RASTIES UZMANĪGAM LASĪTĀJAM 

6.1. Ka un kapec notika atteikšanas no 
arābu naudas? 

Pēc visa izlasītā mēģināsim rast atbildi uz jautājumu - kā
pēc arābu dirhēmi ar tādu vieglumu kļuva par Latvijas un Zie-
meļaustrumeiropas iekšējo valūtu? Kāpēc šos gadsimtus valū
tas funkcijas nepildīja sudrabs pēc svara? 

Atbilde tagad ir skaidra. Latvijā bija labi attīstīta krāsainā 
metalurģija. Ir visai vienkārši un ātri atšķirt sudrabam ārēji 
līdzīgo alvas un svina sakausējumu no sudraba. Tas kūst zemā 
temperatūrā. Taču stienītī ir visai sarežģīti noteikt, vai tas ir 
tīrs sudrabs, vai tas ir sudraba un 20 % svina sakausējums, vai 
tas ir sudraba, vara, cinka sakausējums. Blīvumi un cietība ir 
visai tuvi. Svaigi lietā stienītī vēl neparādās sūbējumi, kuri ro
das pēc atmosfēras iedarbības uz sakausējumu, vara zaļganums 
vai svina pelēkums. Pērkot pēc svara, nebija zināms, kādas kva
litātes sudrabs tiek pirkts. Dirhēmi līdz 1020. gadam sastāvēja 
no augstvērtīga 90 % sudraba. Dirhems - tā bija kvalitātes zī
me, ka sudrabs ir labs. Tāpēc parādījušies dirhēmi izspieda no 
naudas aprites sudraba stienīšus. Dažāda kaluma dirhēmus 
vērtējot, iespējams, tie tika ari svērti. Taču lielākoties tos pieņē
ma pēc skaita. Šī atbilde jau izskaidro, kāpēc dirhēmus viltoja. 
Arābu zīmju atdarinājumiem bija jākalpo par garantiju, ka mo
nētu sudrabs ir labas kvalitātes. Turklāt dirhems, kā vērtīga 
iekšējā valūta, reizē bija arī «brīvi konvertējama valūta», kuru 
pretim ņēma jebkurš caurbraucošs tirgotājs. 
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Kādas tad pārmaiņas notiek 11. gadsimta pirmajā pusē? 
1. Vidusāzijā iet bojā Samanīdu dinastija, to nomaina tjur-

ku tautu valdnieki. 
2. Izsīkst Samanīdu sudraba raktuves. 
Sekas: sudraba dirhems 50 gadu laikā zaudē vērtību no 90 % 

sudraba raudzes līdz 5 % sudraba raudzei. 
3. Politiskais stāvoklis padara neiespējamus islamticīgo tā

lus ceļojumus caur kristiešu teritorijām, Volgas ūdensceļa dien
vidu daļa nonāk klejotāju cilšu kontrolē. 

4. Strauji uzplaukst arābu un kristiešu tirdzniecība Vidus
jūras baseinā. Venēcijas tirgotāji sāk tirdzniecību ar arābiem 
tieši, neizmantojot Bizantijas starpniecību. 

5. Arābu halifāts zaudē pasaules lielvaras statusu. Tas ir 
tiktāl novājināts, iekšēji sašķelts, daļa teritorijas ir seldžuku 
turku varā, ka kristiešu valstis izšķiras sākt krusta karus. 

Dažādi autori dažādi datē, kad beidzās arābu naudas laik
mets Austrumeiropā un Ziemeļeiropā. Datējumi ir 1012. gads, 
1020. gads. Tie ir gadi, kad pārtrūkst monētu ieplūdums un līdz 
ar to ir sašaurinājusies vai izzudusi tiešā tirdzniecība starp arā
bu zemēm, Skandināviju un Baltiju. Taču domājams, ka iekšējā 
tirdzniecībā dirhems vēl tiek lietots vismaz vienu paaudzi. F. 
Jakobsons raksta: «Novērojumi depozitos tais zemēs, kur val
da naudas saimniecība, rāda, ka tur naudām ir apmēram vie
nas paaudzes mūžs - kādus 30 g. pēc kalšanas naudas ir ap
grozībā.» (F. Jakobsons - 90. lpp.) 

Pēc tam kad tas ir zaudējis pasaules naudas, brīvi konvertē
jamas valūtas statusu, tas turpina kalpot kā Latvijas iekšējā 
valūta, taču jaunas monētas neieplūst un papildus sākt lietot 
Rietumeiropas sudraba naudu. Tāpēc 11. gadsimta depozītos 
arābu nauda un Rietumeiropas nauda tiek glabāta kopā. Ma
nuprāt, 1020. gads ir robeža, kad ari iekšējā apritē arābu dirhe-
mu pietrūkst. Kā norāda Kristine Ducmane (izstādes Nauda 
Latvijā katalogā), Rietumeiropas sudraba nauda Latvijas teri
torijā parādās 10. gadsimta 4. ceturksnī. Atradumu maksimums 
ir 11. gadsimta 20 - 50 gadi. Tieši tad dirhemi vairs neieplūst 
un arābu naudu no aprites sāk izspiest Rietumeiropas sudraba 
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nauda, bet 1100. gadā arī Rietumeiropas sudraba nauda pārstāj 
būt par iekšējo valūtu. Latvijas ciltis atsakās no monētām kā 
naudas vienības par labu sudrabam pēc svara. Monētām jau 
12. gadsimtā paliek tikai sudraba vērtība. Latvijā iestājas gad
simtu ilgs bezmonētu periods. Tirdzniecībai panīkstot, visā 
Austrumeiropas ziemeļu daļā iestājas smaga, agrāk nepieredzē
ta ekonomiskā krīze. 10. gadsimta beigās panīkst Gņezdova, 
Daugavas-Dņepras ūdensceļu savienojuma vietā. Tās sekas ir 
naudas monētu izzušana no tirdznieciskiem norēķiniem, kā arī 
starptautiskā stāvokļa izmaiņas, kas padara neiespējamus ne
kristiešu un kristiešu tirdznieciskos sakarus. Latvijā Rietumei
ropas monētas īslaicīgi kļūst par Latvijas iekšējo valūtu 11. gad
simta vidū, bet slāvu apgabalos uz austrumiem un dienvid
austrumiem no Baltijas pāriet uz sudraba svaru kā naudas mē
ru jau agrāk. Šajā laikā ir vērojams arī Daugavas tik plaukstošo 
tirdzniecības pilsētu noriets. Daugmale, kurā bija osta un ap
metne ar pilskalnu un kura veidoja gandrīz 3 hektāru lielu teri
toriju, zaudē savu nozīmi kā galvenais Daugavas lejteces tirdz
niecības centrs. Ceļotāju, tirgotāju ir mazāk, un tik liels ļaužu, 
amatnieku skaits vienā pilsētā vairs ekonomiski neattaisnojas. 
Taču Daugmale panīkstot atstāj mums mantojumā vietu, kur 
veikt arheoloģiskos izrakumus. Daugmales apkārtnē ir atrasts 
vairāk nekā 20 000 senlietu. 

6.2. Kādas tautas tirgotāji ceļoja pa 
Austrumeiropu? 

Kā redzējām iepriekš, Latvijas padomju vēsturnieki apgal
voja un arī vairāki neatkarīgās Latvijas pētnieki turpina apgal
vot, ka arābu monētas Latvijas teritorijā varēja ievest vienīgi 
vikingu un senkrievu tirgotāji. Citzemju pētnieki nav tik pesi
mistiski par Latvijas teritorijā dzīvojošo cilšu attīstības līmeni 
un tirdzniecības prasmi. Taisnības labad jāpiebilst, ka pat pa
domju laikā bija vēsturnieki kā, piemēram, V. Urtāns, kuri atļā
vās nepiekrist padomju dogmām un savos darbos rakstīja, ka 
tirgojās gan skandināvi, gan slāvi, gan balti un somugri. 
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Arī Ibn Fadlāns, aprakstot Volgas bulgārus, norāda, ka 
turp tirgoties brauca gan skandināvi, gan elku pielūdzēji (krie
vu autori uzskata, ka tie bijuši krievi). Joahims Hermans arī 
norāda, ka reti, bet regulāri arābu un ebreju (hazāru) tirgotāji 
nonāca līdz Centrāleiropas pilsētām. Taču ļoti bieži arābu tir
gotāji apmeklēja Volgas bulgāru zemi un Kijevu. Arābu tirgo
tājiem, lai nokļūtu Vācijas ziemeļos, faktiski bija divi ceļi: pa 
Daugavu vai arī pa Volhovu. Lidmašīnu tolaik nebija, un arā
bu tirgotājiem, lai nokļūtu Ziemeļeiropā, bija jāšķērso Latvijas 
teritorija vai jāpiestāj Igaunijas un Somijas piekrastē. 

Arābu ģeogrāfs Ibn Haukals par Buhāras un Horezmas 
tirdzniecību raksta, ka pa Volgu un tālākajām upēm Horez
mas tirgotāji (arābi) dodas uz Skandināviju un Hadžudžu un 
Madžudžu (Magu un burvju zemi). 

Krievu reliģijas vēsturnieks Antons Kartašovs uzskata, ka 
galvenie ceļotāji pa Daugavas-Volgas (Dņepras) maršrutu bi
ja vikingu un arābu tirgotāji. (A. Kartašov — 76. lpp.) Vēlreiz 
aplūkosim 2.9.2 nodaļā publicēto Brēmenes Ādama hronikas 
citātu. Šodien viss ir vienkārši - pie Latvijas burvjiem brauca 
viesi no Spānijas un Grieķijas. Par Grieķiju, jādomā, viss būtu 
skaidrs, tā ir domāta Bizantija. Taču jau pirmie izdevēji bija 
neizpratnē par spāņiem. Jāatgādina, ka tolaik - 11. gadsimtā -
tikpat kā visa Pireneju pussala bija arābu emirātu sastāvdaļa, 
tāpēc dāņu jūrnieki, kuri Brēmenes Ādamam sniedz ziņas par 
Baltijas jūras zemēm, par spāniešiem varēja dēvēt Kordovas 
islamticīgos arābus vai arī jebkurus islamticīgos, jo, izņemot 
Kordovas maurus, dāņu jūrnieki citus «spāniešus» vai šīs ticī
bas pārstāvjus varētu nekad nebūt redzējuši. Šo Brēmenes 
Ādama fragmentu var saprast tā, ka pie Kurzemes burvjiem 
pēc padoma un pakalpojumiem braukuši arī islamticīgie arābi 
vai Volgas bulgāri. A. Spekke (53. lpp.) ironizē par pētniekiem, 
kuri meklējuši «turku» pēdas Baltijas jūras krastā. Taču ironi
ja ir lieka, šādi pieminējumi un norādes varētu būt sagrozītas 
liecības par Volgas bulgāru (tjurku tautas) tirgotāju vizītēm 
Baltijas jūras reģionā. 

Tāpēc, ja vēlamies būt objektīvi, ir jāatzīst, ka pa Daugavas 
ūdensceļu ceļoja ne tikai vikingu un senkrievu, bet arī baltu, 

rietumslāvu, arābu, Volgas bulgāru un hazāru tirgotāji. Līdz ar 
to, ja šādas pēdas ir atrodamas Daugavas augštecē Gņezdovā, 
tad tās ir atrastas arī Daugavas lejastecē un Latvijas teritorijā. 

Krievijas autori nenoliedz baltu klātbūtni, veidojoties Krie
vijas kultūrai. J. Krjanevs un T. Pavlova uzskata, ka plašie kul
tūras sakari ar kaimiņu tautām noteica to, ka Senās Krievijas 
māksla integrēja sevī Irānas, Baltijas un somu kultūru, kā arī 
Bizantijas, arābu un vikingu kultūras elementus. (J. Krjanev, 
T. Pavlova - 306. lpp.) 

Eiropas un arābu halifāta tirdzniecība 7. - 9. gadsimtā no
stabilizējās un virzījās pa maršrutu Volga-Daugava (vai Vol-
hova). (J. Krjanev, T. Pavlova - 306. lpp.) 

9. gadsimtā un 10. gadsimtā Latvijas ciltis piedalās starp
tautiskā apritē, tām ir sava nauda, arābu dirhems. Arābu nau
du kā savu naudu lieto tolaik arī Latvijas austrumos esošās 
slāvu ciltis. Latvijas ciltīm iznāk tirgoties ar visdažādāko ticī
bu un valodu cilvēkiem, kas liecina, ka tajā laikā Latvijā valda 
ticības tolerance pret ceļotājiem, un islamticīgie zina, ka šajā 
zemē tiek pieņemta viņu nauda, ka šeit pret viņu ticības piede
rīgajiem nav naida un neiecietības. 

6.3. Pie kādas tautības piederēja arābu 
pieminētie rusi? 

Laiks tolaik bija skarbs, un uzvarētāji pret uzvarētajiem 
izturējās vienādi: laupīja, slepkavoja, pārdeva verdzībā neat
karīgi no tautības vai reliģiskās piederības. 

Šajā laikā nebūt par vergu avotu varēja tikai tā tauta, kuras 
vīri prata rīkoties ar šķēpu, zobenu un kara cirvi, kuri bez baiļu 
un žēluma sašķaidīja galvu jebkuram iebrucējam. Daži fantasti 
senlatviešus iztēlojas kā ar prievītēm rotātus, sapņainus «pajo-
liņus» (līdzīgus 20. gadsimta hipiju paaudzes «puķu bērniem»), 
kuri spēlējuši kokles svētajās birzīs senlatviešu piļu torņu pa
ēnā. Cik labi koklētāji bija zemgaļi vai latgaļi, šobrīd var tikai 
fantazēt. Taču, ja senie latvieši prata nenonākt vikingu jūgā (iz
ņemot daļu Kurzemes Grobiņas apkārtnē, kura 650. - 800. gadā 

227 226 



piedzīvo vikingu laikus), tad tikai tāpēc, ka to muskuļi nebija 
vārgāki par vikingu muskuļiem. To zobeni bija tikpat labi kalti. 
Tikai šādi stipri viņi varēja būt neatkarīgi un pelnīt šajā laik
metā. 

E. Rosdāla norāda uz vairākiem arābu diplomātu ziņoju
miem. Ceļotājs at Tartuči, kurš bija apmeklējis Dāniju ar diplo
mātisku uzdevumu, raksta, ka gan vīrieši, gan sievietes lietoju¬ 
ši uzacu krāsas. Angļu hronikās par vikingu jūgu ir aprakstīts, 
ka vikingi esot sestdienās mazgājušies, bet viņu mati bijuši sa
ķemmēti, tāpēc tie angļu sievietēm patikuši labāk par vietējiem, 
kuri šādas higiēnas normas neievēroja. (E. Rosdal - 32. lpp.) 
A. Spekke, rakstot par Brēmenes Ādama hroniku, norāda uz 
pārsteidzošo līdzību, no hronikas rakstītāja viedokļa, salīdzinot 
zviedru un prūšu tikumus un tautu raksturus, saimniekošanas 
sistēmu un uzkrātās bagātības. (A. Spekke - 36. lpp.) 

Vikingi (rusi) arābu avotos ir miermīlīgi tirgotāji, kuri ne
rīko zvērības, bet kuriem rūp nopelnīt pēc iespējas vairāk. Ta
ču kari ar rusiem, kad tie izlaupa Kaspijas jūras piekrasti, arā
bu autoru aprakstos neatšķiras no kariem ar citām tālaika 
valstīm. Arābu pasaulē vikingi nav vienīgie, kuriem ir nežēlī
ga varmākas slava. 

Taču ir nepareizi par arābu pieminētajiem rusiem uzskatīt 
tikai vikingus vai skandināvus. 10. gadsimtā Alistahri, 930. -
933., izmantojot Balhi grāmatu, kura nav saglabājusies, raks
ta: «Rusiem ir 3 ciltis, no kurām viena dzīvo tuvāk Bulgārai un 
kuras valdnieks dzīvo pilsētā ar nosaukumu Kujava, kura ir 
lielāka par Bulgāru, otra cilts, vistālākā, saucas slāvija, vēl 
viena cilts - artānija, kuras valdnieks dzīvo Artā. Uz Kujavu 
cilvēki brauc tirgoties, taču par Artu mēs nevaram atcerēties, 
vai kaut viens ārzemnieks būtu tur ceļojis, jo viņi nogalina kat
ru ārzemnieku, kurš ierodas viņu zemē. Viņi ceļo lejup pa ūde
ni un tirgojas, bet neko nestāsta par savām lietām un precēm 
un neļauj, lai kāds viņiem pievienotos ceļojumā uz viņu zemi. 
No Artas tiek atvesti melni sabuļi un svins.» 

Faktiski arābiem par rusu cilti tiek norādīti balti, jo trešās 
cilts apraksts un arī svina ceļš caur Rīgu liecina, ka balti bija 
viena no rusu daļām. 

Par rusiem dēvēja baltu, slāvu, skandināvu tirgotājus, ku
rus vienoja viena kopēja ticība, ko apzīmē ar plašu terminu -
pagānisms. 

Informatīvi, ekonomiski, kultūras un citādā ziņā 9. un 10. 
gadsimta austrumu skandināvi, somugri, balti, slāvi (kriviči) 
pielūdza Dievu līdzīgā formā un veidoja vienu veselumu, ku
ram arābi deva apzīmējumu «rusi». Latviešu ciltis bija viena 
daļa no rusiem. Tāpēc tas, kas rakstīts par rusu tirgotājiem, 
tikpat labi var būt rakstīts par mums. Šī vienotība ir saglabā
jusies ne tikai arheoloģiskajos atradumos, bet arī kaut vai zi
nāmajos latviešu virsaišu vārdos. Satekles virsaitis Rūsiņš ir 
vienkāršs atvasinājums no «Russ» kopējā nosaukuma. 

6.4. Kapec latviešu ciltis 
nepieņēma islamu? 

8. - 10. gadsimtā, pastāvot visai plašai kultūru mijiedarbī
bai, tehnoloģijai, ciešai ekonomiskai integrācijai, latvju ciltis 
kā savu naudu lieto arābu halifāta monētas utt. Arābi, islam-
ticīgie Volgas bulgāri apmeklē Baltiju (Brēmenes Ādama mi
nētie «spānieši»). 

Ļoti loģisks ir jautājums; kāpēc latvju ciltis vai visi rusi, 
kuru kopībā latvju ciltis ietilpa, nepieņēma islamu? 

Ja var ticēt Ibn Fadlānam (4.6. nodaļa), daži rusi islamu 
pieņēma. Taču islams noteikti nekļuva par masveida parādību 
un neieguva nozīmīgas pozīcijas sabiedrībā, lai gan, kā jau re
dzējām, atstāja dziļas pēdas rotās, ekonomikā un, iespējams, 
arī paražās. 

Ir zināms, ka tirgotāji Indijas okeāna baseinā islamu mier
mīlīgā ceļā izplatīja ne sliktāk par fanātiskajiem arābu karo
tājiem 7. gadsimta beigās. Tautas ar visai primitīvām reliģis
kajām formām diezgan viegli pieņēma islamu. Islams izplatī
jās Indijā, Indonēzijā, Malakas pussalā, Āfrikas piekrastē, līdz 
pat Mozambikai utt. 

Korānā teikts, ka tas ir vēstījums arābiem. Citām tautām, 
kuras ir saņēmušas savus vēstījumus (grāmatas), ir jādzīvo 
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pēc likumiem, kuri noteikti šajās grāmatās. Izsakot pieņēmu
mu, ka rusiem, baltiem bija savs reliģiskais vēstījums, ir viegli 
atbildēt, ka tad islams nav domāts šīm tautām. 

Taču šādas grāmatas vai mutvārdu vēstījumi ir neglābja
mi zuduši, un par tiem nav nekādu ziņu. Lai gan ir cilvēki, 
kuri tic, ka latviešiem ir bijušas savas rakstu zīmes. 

Neielaižoties diskusijā par to, vai latviešiem bija vai nebija 
burtnieki, atbildi uz jautājumu, kāpēc senlatvieši (rūsi) nav 
pieņēmuši islamu, var formulēt citādi. 

Rusu (senlatviešu) reliģija bija tik vitāla, tik spēcīga un tik 
enerģijas pārpilna, ka to nevarēja izspiest islama klātbūtne, 
pat neskatoties uz tiem nedaudzajiem rusiem, kuri islamu pie
ņēma. 

Šī atziņa nonāk pretrunā ar visai izplatīto mītu, ka latvie
šu pagānisms bija politeisms (daudzdievība), kurš uz 1000 ga
diem atpalicis no vāciešu atnestās kristietības. Iebrucējiem, 
kuri atnesa kristīgo ticību ar uguni un zobenu, bija svarīgi pie
rādīt, ka reliģiskā ziņā latvieši stāv uz zemākas attīstības pa
kāpes, vēl mežoņu līmenī. Turklāt Brēmenes Ādams savā hro
nikā visai atklāti pasaka: «..tikpat nevajadzīgi pētīt neticīgo 
darbus, cik bezdievīgi būtu noklusēt ticīgos, kas viņus piegrie
za ticībai». (A. Švābe, 1940.g. - 215. lpp.) 

Agrīnie iespaidi par senlatviešu reliģiju ir visai pretrunīgi. 
Nav īsti skaidrs, kā tad latvieši pielūguši Dievu. Vieni pētnie
ki vai hronisti apgalvo, ka pielūguši uguni, citi -, ka sauli un 
mēnesi, vēl citi -, ka akmeņus, un citi -, ka pērkonu un zibeni. 
Daži pētnieki savukārt apgalvo, ka latviešiem ir vesels dievību 
panteons, kurā pat katram lopiņam ir savs aizstāvis cilvēcis
kota dieva izskatā. 

Šis panteons ar sarakstu, kurš dievs ir zirgu, kurš lauku 
aizstāvis, arī ir galvenais pierādījums latviešu politeismam, 
tātad pagānismam. Taču šī dievu plejāde pārāk uzkrītoši at
gādina katoļu svēto kulta sistēmu, kur katrai dienišķai norisei 
bija savs svētais aizstāvis, bet pāri visam bija Svētā Marija un 
trīsvienība. 

Ar to starpību, ka mums, pagāniem, šie mazāka kalibra die
vi bija pastāvīgas dievības, bet, lūk, monoteistiem (viena Die-

va piekritējiem - kristiešiem), daudzo svēto ikonas un svētbil
des visās baznīcās bija nedieviem, t.i., svētajiem - cilvēkiem, 
kurus par tādiem atzina baznīca. 

Turklāt latvieši ir pielūguši elkus, zemē ieraktus mietus ar 
galvām cilvēka izskatā, kurus tie uzskatījuši par dieviem. 

Saliekot visu kopā, ir skaidrs, ka dažādiem novērotājiem ir 
šķitis, ka senie balti pielūdz katrs kaut ko citu, vieniem - el
kus, citiem - pērkonu, vēl citiem šķitis, ka latvjiem ir bijis po
liteisms pēc sengrieķu Olimpa parauga. 

Faktiski vienīgā aculiecinieka liecība, kā rusu tirgotājs 10. 
gadsimta sākumā lūdz Dievu, ir Ibn Fadlāna stāstījums (4.6. 
nodaļa). Citiem ģeogrāfiem hronistiem ir iespēja atstāstīt citu 
redzēto un - kā pa bojāto cetelefonu - caur daudziem teicējiem 
sagrozīto. Brēmenes Ādams savas ziņas smeļas no dāņu jūrnie
kiem utt. 

Fadlāna dotais dievlūgšanas apraksts sniedz stipri vairāk 
vērtīgas informācijas, nekā var šķist no pirmā acu uzmetiena. 

Vispirms, pēc apraksta rusu tirgotājs nav īsti piederīgs pie 
elkdievību pielūdzējiem. Dievs ir nevis rupji aptēsts koka klu
cis, kuram lūpas apsmērē ar upura asinīm vai kuru noper, vai 
nomaina, ja sākas neveiksmju sērija. Dievu lūdz jebkur Volgas 
krastā, kur ir iekārtota attiecīga vieta. 

Nevis konkrētais koka elks, bet ikviens līdzīgs koka skulp
tūras veidojums visā ceļa posmā var tikt izmantots dievkalpo
jumam. Šis apraksts neliecina par elkdievību tās klasiskajā 
mongoļu stepju vai Āfrikas džungļu iemītnieku izpildījumā, lai 
gan dievlūgšanas vietas iekārtojums ir atšķirīgs no islamā vai 
kristietībā pieņemtā. 

Kā notiek dievlūgšanas process? Tā nav upura asiņu kvēpi
nāšana, lai šo smaržu baudītu Vecās Derības dievs Jahve, tā 
nav sengrieķu upuru kvēpināšana, lai Olimpa dievi sajustu kū
pošas gaļas smaržu. 

Dievlūgšanas un ziedošanas rituāls notiek visai savdabīgi. 
Lai izlūgtos kādu labumu, tiek izsvaidīts ēdiens, citiem vār

diem, notiek atteikšanās no kaut kāda labuma, kas pieder tev. 
Lai iegūtu prieku par veiksmīgu darījumu, tiek veikta pretēja 
darbība, izmisums un lūgšanās svētvietā. 

231 230 



Šādu pieeju var apzīmēt ar absolūtā līdzsvara principu. Lai 
iegūtu kādu labumu, no kaut kā ir jāatsakās. Ir smagi jāairē, 
lai sasniegtu krastu. Lai gūtu baudu, ir jāizbauda ciešanas, 
jāveic grūts darbs utt. 

Šāda nostāja ir uzkrītoši līdzīga ar vecmāmuļu mācīto, ka 
nav labi pārāk daudz smieties, jo pēc lielas smiešanās nāk lie
la raudāšana utt. Verdzene, pirms tai tiks nodarītas ciešanas 
un tā tiks nogalināta, saņem pilnīgu seksuālo brīvību, tiesības 
bez mēra dzert un līksmoties utt. 

Šie piemēri rada stingru pārliecību, ka rusu reliģija ir reli
ģija, kura uztver visu pasauli - gan reālo, gan pārdabisko - kā 
vienu veselumu, kā vienas gribas cauraustu, kurā, ja kādā vie
tā kaut ko atņem, citā vietā kaut kas nāk klāt. 

Šāds absolūtā līdzsvara princips ir saskatāms daudzās pa
saules reliģijās. Var lietot, var nelietot vārdu «Dievs», attieci
not to uz šo pasaules vienotības principu, taču šāda pasaules 
uztvere ir monoteistiska. Fadlāna aprakstītie rusi ir ar īpatnē
jām paražām, taču tie nav pagāni elku pielūdzēji vai par 1000 
gadiem atpalikuši sengrieķu politeisma relikti. Rusu reliģiskā 
izpratne ir tikpat stingrs monoteisms kā islamam. 

Griba (vai Dievs, vai islamticīgajam - Allāhs), kura caur
strāvo pasauli, katra cilvēka ķermeni, visu dzīvo un nedzīvo, ir 
vienota. 

Taču kā šādā gadījumā uztvert E. Brastiņa aprakstīto trīs
vienību: Dievu, Māru un Laimu, kā saprast akmeņu, uguns, 
elku vai saules un mēness pielūgšanu??? 

Nekādu pretrunu nav. 
Tās visas ir pasaules, viņpasaules, saules un aizsaules vie

notības izpausmes. Ja šo vienotību apzīmē ar vārdu «Dievs», 
tad katru šādu atsevišķu izpausmi var uzskatīt par Dieva si
nonīmu. Dieva likumu izpausmi zirga mūžā var apzīmēt, lieto
jot Ūsiņa vārdu. Taču senajiem latviešiem Dievs ir visur, ik
vienā akmenī, ikvienā upē, ikvienā amatrīkā un ikvienā dzīvā 
būtnē. Šādam absolūtam monoteistam nav nepieciešams is
lams, ar šādu izpratni, ka Dievs ir viens un viņš ir visur, nav 
nepieciešams lietot svešzemju mēlē skanošās lūgšanas un ci
tus Dieva vārda sinonīmus. Turklāt šādā izpratnē katram ir 

savs paša dievs. Katrs ir tiesīgs atrast tās formas un veidus, 
saskatīt Dievu tur un tā, kā viņš palīdz tam atrast vienību ar 
pasauli. 

Pie tādiem pašiem slēdzieniem ir nonākuši ari cilvēki, kuri 
senlatviešu reliģiju mēģināja restaurēt, balstoties uz latvju 
dainām un latvju paražām. Latviešu Dievs (pirms kara lietoja 
formu «Dieviņš») ir noteikts kā «mūžīgs», «visvietīgs» un «ie
ņem tik augsti perfektu vietu, ka augstāku nav iespējams ie
domāties». (V. Reiznieks, 270. - 272. lpp.) Tad, kad tika iegūti 
šie secinājumi, pilns Ibn Fadlāna ceļojumu apraksts nemaz ne
bija izdots Eiropas tautu valodās. 

Dievs ir «tikai viens, atšķirīgs ir, kā viņu kuri ļaudis uz
tver». (M. Voitkus-Lūkina - 3073. lpp.) «Māra ir Dieva materi
ālā izpausme» (M. Grīns, M. Grīna - 3072. lpp. un G. Miķelso-
ne - 3091. lpp.) «Dievs ar savu padomu dod palidzibu tiem, kas 
grib paši sev palidzēt.» (M. Grīns - 3158. lpp.) 

Laima ir dieva likteņa izpausme, bet pārējās dievības ir cilvē-
koti gadskārtas «teiksmu tēli». (M. Grīns, M. Grīna - 3072. lpp.) 

Šāda izpratne - zemošanās zemē iesprausta krusta priekšā, 
atziņa, ka tikai šajā krusta formā var saskatīt un pielūgt Dievu, 
bet jebkurā citā formā to darīt nedrīkst - ir solis atpakaļ. Kris
tietība ir primitīvāka un rupjāka reliģiskā forma par to stingro 
monoteismu, kurš saskata dievu visur, visās pasaules norisēs. 
Tāpēc arī islamam nav bijis panākumu baltu zemēs. Tāpēc ari 
primitivizēta kristietības reliģiskā izpratne varēja būt uzspie
žama tikai ar varu. Taču 13. gadsimts, kad tas notika, vairs nav 
šīs grāmatas apskatāmajā tēmā. 
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NOBEIGUMS 

Šajā vietā grāmatai ir pielikts punkts. 
Ikviena grāmata kādā brīdī ir jāpabeidz. 
Sākot interesēties par kādu tēmu, papildinājumi un jauna 

informācija tiek uzzināta, atsūtīta vai atnesta arī tad, kad grā
mata jau ir pabeigta. Grāmatā nav iekļauts tas, kas tapis zi
nāms pēc grāmatas nosūtīšanas uz tipogrāfiju. 

Tieši tā ir arī ar šo grāmatu. 
Tāpēc, pieliekot punktu «Arābu laikiem Latvijā», 
es nepielieku punktu tēmai. 
2002. gada beigās iznāks pirmais numurs žurnālam «Lat

vju Senvēsture». Ikvienam lasītājam ir iespēja saņemt «Latvju 
Sen vēstures» pirmo numuru bez maksas. 

Šī ir lieliska iespēja turpināt grāmatā aizsākto tēmu. 
Ja vēlaties saņemt «Latvju Senvēsturi» savās pasta kastī

tēs 2002. gada nogalē, atsūtiet savu vārdu, uzvārdu, tālruņa 
numuru un pasta adresi. Gaidīšu arī atsauksmes un kritiku 
par «Arābu laikiem Latvijā». 

Mana adrese: 
Jurim Paideram 
«Latvju Senvēsture» 
a/k 12 
Rīga -81. 
Latvija, LV 1081 



237 

Izmantotā literatūra 

Ansulis V. Baltijas dzintars. - Rīga, 1979. 
Anteins A. Dzelzs un tērauda izstrādājumu struktūras īpašības un izga

tavošanas tehnoloģija senajā Latvijā līdz 13. gs.//Arheoloģija un 
etnogrāfija. - Rīga, 1960. 

Arcihovskij A. Vvedenije v arheoloģiju. - Moskva, 1947. 
Balodis Fr. Latviešu starptautiskie sakari ap 1000. gadu pēc Kristus // 

Vēstures institūta žurnāls. - 1939. g. Nr. 1. 
Balodis F., Šņore R. Latviešu kultūra senatnē. - Rīga, 1937. 
Baltijas valstu vēstures avoti. - Rīga, 2000. 
Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.-13. gs.)//Arheoloģija un etno

grāfija XVIII. - Rīga, 1996. 
Biseniece A. Pokaiņu mežs. (Iespiešanas vieta un gads nav norādīts, do

mājams, ka 2001. g.) 
Brīvkalne E. Rakstītās ziņas un arheoloģiskās liecības par 9.-13. gs. Me

žotni .//Arheoloģija un etnogrāfija. - Rīga, 1960. 
Brastiņš E. Mūsu dievestības tūkstošgadīga apkarošana. - Rīga, 1994. 
Ciglis J., Zirne S., Žeire I. Lībieši senatnē. - Rīga, 2001. 
Daiga J., Grosvalds I. Senākie tīģeļi Latvijā//Arheoloģija un etnogrāfija, 

VI. - Rīga, 1964. 
Ducmane K., Vēciņš Ē. Nauda Latvijā. - Rīga, 1995. 
Ducmane K. Nauda Latvijā: izstādes katalogs. - Rīga, 2000. 
Gabriel J. Among the Norse Tribes: The Remarkable Account of ibn Fad-

lan//Aramko World novVdec. 1999.- 36.-42.1pp. 
Grins M., Grīna M. Latviešu mītoloģijaZ/Labietis. - 1994. - 87. burtnīca, 

3071.-3072.1pp. 
Grins M. Lieldienu daudzinajums//Labietis. - 1995. - 89. burtnīca, 

3055.-3059.1pp. 
Herman J. Slavjane i normani v rannei istoriji Baltijskogo regiona//Slav-

jane i skandināvi. - Moskva, 1986. - 8.-128.1pp. 



Jakobsons F. Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi. - Rīga, 1999. 
Karamzin N. M. Istorija gosudarstva Rossijskago. Tom 1. - Moskva, 

1903. 

Kartašov A. Očerki po istoriji russkoj cekvi . Tom 1. - Moskva, 2000. 
Kirpičņikov A., Dubov I., Ļebeģev G. Rus i Variagi//Slavjane i skandinā

vi. - Moskva, 1986. - 189.-297. lpp. 
Kjaupa Z., Mjaesalu A., Pajur A., Straube G. Istorija Baltijskih stran. -

«Avita», 1999. 
Konversācijas vārdnīca. 

Krjanev J. V., Pavlova T. P. Dvoeverie na Rusi//Kak bila kreščena Rusj. -
Moskva, 1989. - 304.-314. lpp. 

Latviešu kultūra senatnē. - Rīga, 1937. 
Latvijas padomju enciklopēdija. 
Latvijas PSR arheoloģija. - Rīga, 1974. 
Latvijas PSR mazā enciklopēdija, 1. sējums. - Rīga, 1967. 
Latvijas PSR vēsture, 1. sējums. — Rīga, 1953. g. 
Latvijas PSR vēsture, 2. izdevums. Saīsināts kurss. - Rīga, 1967. 
Latvijas PSR vēsture, 1. sējums. - Rīga, 1986. 
Latvijas senākā vēsture: 9.g.t.pr.Kr. - 1200.g. - Rīga, 2001. 
Latvijas vēsture: M. Goppera izdevumā. - Stokholma, 1948. 
Lavis E., Rambo A Epoha krestovih pohodov. - Sanktpeterburg, 1999. 
Mikuļskij D.V. Arabskij Gerodot. - Moskva, 1998. 

Miķelsone G. Latviešu dievestibas -tikumu- kultūras sakaribā//Labie-
tis. - 1994. - 87. burtnīca, 3090.-3094. lpp. 

Mjaesalu A., Lūkas T., Lauri M., Tanberg T. Istorija Estonii. - Tallinn, 
1997. 

Orrling C. Vikings. - Boras, 1999. 
Pasaules vēsture A. Grīna redakcijā. - Rīga, 1929.-1931.g. 
Potin V.M. Drevnjaja Rus i Evropeiskije gosudarstva v X-XIII vv. - Le¬ 

ningrad, 1968. 
Radiņš A. Latgaļi. - Rīga, 1999. 
Radiņš A. Daugavas ceļš un Daugmale//Cauri gadsimtiem. — Rīga, 2000. 
Radiņš A. 10.-13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un 

Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jau
tājumi. - Rīga, 1999. 

Reiznieks V. Dievības perfekcijas pakapes//Labietis. - 1938. nr. 5., 
267.-276. lpp. 

Rosdal E. Mir vikingov. - Sankt-Peterburg, 2001. 
Slovar antičnosti. - Moskva, 1989. 
Spekke A. Brēmenes Ābramu lasot ar latviešu tautas vēsturnieka acīm// 

Latvijas Vēstures institūta žurnāls - 1937. - Nr 1., 11.-66. lpp. 
Spekke A. Dažas agro viduslaiku arābu ģeogrāfu ziņas par baltu tau-

tām//Latvijas Vēstures institūta žurnāls - 1937. - Nr 3., 
335.-362. lpp. 

Švābe A. Latvijas kultūras vēsture: II. daļa. Feodālā satversme. - Rīga, 
1922. 

Švābe A. Straumes un avoti II. - Rīga, 1940. 
Tūkstots un viena nakts. - Rīga, 1957. 
Urtāns V. Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200.g.). - Rīga, 1977. 
Voitkus-Lūkina M. Ieejot Latvijas otrā 75 gadu posmā//Labietis. -1994. -

87. burtnīca, 3072.-3080. lpp. 
Zaičkin I., Počkajev I. Russkaja istorija. - Moskva, 1992. 
Zemītis G. Valdemārs Ģinters un Daugmale//Latvijas vēstures muzeja 

raksti, Nr. 7. Arheoloģija un antropoloģija, Cauri gadsimtiem. -
Rīga, 2000. 

239 238 














