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Līdz pagājušā gadu 
simteņa (19.gs.) vidum 
dažos apgabalos īpašas 

dzīvojamās ēkas vēl 
retums kam bij, bet 

dzīvoja vai nu pavisam 
rijās, vai jau kambaros 

pie rijām. Agrāk, 
zināms, rijās vien 
dzīvoja it visi kā 
daždien rijās: bez 

logiem, bez 
skursteņiem. 



Ēku ziņā 
vecpiebaldzieši būs 
gan bijuši vieni no 

pirmākiem, kas 
sākuši līst laukā no 
dūmu pilnām rijām.



Skolas bērnu lietošanā nāca 
divas istabas: viena kā 
klase ar četriem logiem 

(..), un otra kā ēdamā un 
guļamā istaba, bez tam 

iztikas pieliekamais 
kambaris, ietaisīts vienā 

no diviem agrākiem 
ķēķiem, jo tai ērberģī bija 
dzīvojuši divi saimnieki, 
katrs savā galā, kur katrā 
bija viena lielāka un divas 
mazākas istabas, bez tam 
vēl viena mērena istaba 

augšā.



Mūsu pusē gan visi 
zināja bez vārda 

runas, kas ir Skanuļi. 
Uz Skanuļiem brauca 

malties un kalties 
cauru gadu, jo 
Skanuļos bija 

dzirnavas un smēde



Skanuļu ciems, lai gan 
mājas gāja tāpat vienā 
laidā, dalījās Kalna un 
Lejas Skanuļos. Katrā 
pusē pa trīs saimnieki. 

Dzirnavas un smēde, kā 
arī jēru un vēršu 

kautuves atradās Kalnā, 
tuvāk pie lielceļa; ratiņu 

dreimaņi un audējs 
Lejā, pie upītes, kur 
pavasarī visu pļavu 

gandrīz piestiepa baltu 
ar audekliem.



 Agrāk mūsējie ar šojiem
dzīvojuši zem viena 
jumta, bet tad šotēvs
uzcēlis jaunu ērberģi. 

Laikam no tā laika vēl šojo
vecā kūts palikusi gandrīz 
vai mūsu ustabpriekšā. Šo 

baltu dien vēl pastāv 
kopīga rija (..)

 Uz jaunākām ēkām mums 
bija iegriezts vai iekalts 
Kristus vecums. Pirts ar 
kūti celtas vienā gadā-

1874.



Irbēnos bij pavisam divi 
saimnieki, bet viņu ēkas 

stāvēja labu gabaliņu 
vienas no otrām, tā ka 

bij gandrīz jādomā, ka ir 
īpaši divi ciemi. (..) 

Ienācējiem rāda jaunā 
vieta diezgan nemīlīgu 
un šausmīgu vaigu (..) 
un pašas ēkas arī nebij

nekādas jaunās un 
skaistās.

Tātad Oļiņam bij jau 
tolaiku- paldies viņa 

lielmanīgai sievai- māja 
tā iedalīta kā tagad 

gandrīz visiem 
slātaviešiem, kuri taisīja 
savus dzīvokļus gluži 

pēc bezdelīgu 
arhitektūras likumiem, 

jo tur nedrīkst būt 
nevienam kāds logs vai 
durvis citā vietā nekā 

otram.





Mēs dzīvojām meža 
malā mazā būdiņā. 

Tur es pavadīju 
priecīgas bērnības 
dienas. Trīs lielas 

slaikas egles aiz loga 
tur dziedāja man 
šūpļa dziesmu. 

Ziemas svētki būdiņā. 1915.



Un kāpēc es nevarēju te 
ietaisīt pasauli? Mūsu 
istabas bedrainā māla 

kulā tak tāpat bija 
kalni un lejas.  Kad 

nejauši apgāzās ūdens 
spainis, tad tur 

parādījās arī mazi 
ezeriņi un tecēja 
upītes, pa kurām 

kuģoja manas 
skaidiņas.





Celiņš uz smēdi, kur brālis 
kala, bija jau atkusis, un 

tikai abās pusēs vēl 
karājās plāna, robaina 

gālīte, kurā vēl bija 
manāmas kalēja melnās 

pēdas. Basām kājām 
aizskriet uz smēdi un, 
sēdot uz ūdens siles, 

sildīt nosalušos papēžus 
pie ēzes uguns bija 

mans pirmais pavasara 
prieks. 



Ieeja smēdē, durvis no ustabas atverot, izlikās tīri 
kā pašā ellē, jo tur stāvēja oļu pilns kakts, loga 

rūtiņa aizkvēpusi, viss melns un nemīlīgs. 
Tikai, kad ēzē uzpūta uguni, tad viss it kā 

atdzīvojās.



 Pie vecas rijas stūra, 
ar zariem skardama 
nomelnējušo jumtu, 
zaroja salda vasaras 
ābele. (..)

 Pie maza ezera, kas 
spulgoja kā lēzena 
sudraba bļoda starp 
miežu un auzu 
laukiem, bija 
apmetušās ciema 
mājas. 



Un, ja mēs gribam 
latviešu lauku mājai 
dot kādu īpatnēju, 

mīļu apzīmējumu, tad 
sakām: pelēka māja! 
Savāda pazemība, 

piekāpšanās un it kā 
atsacīšanās dvesmo 
pretī no pelēkajām 

sienām.  Jājautā, vai 
tāds ir patiesais tautas 

raksturs? (..)



Es satiku vecu vērpēju, 
kura tuvojas jau sava 

mūža galam. Viņa 
izskatījās kā gara, 

novītusi zāle. Visu savu 
garo dzīves stāstu viņa 

saņēma divos, trijos 
vārdos. „Pakalniešos
piedzimu, Lejaskrogā

apprecējos un visu 
mūžu esmu tepat vien 
nodzīvojusi starp šitām

mājām.



Arī cilvēki Piebalgā savdabīgi, 
īpatnēji- bieži vien lieli augumā, 
atjautīgi un dažkārt zobgalīgi, 

nemierīgi, pilni darbības dziņu. 
(..) Piebaldzēni kā lieli tālumu 

apceļotāji ar saviem ražojumiem 
izbraukāja ne vien Latviju, bet 
devās arī uz Lietuvu un Poliju, 

Krievzemi un Somiju. 
Izdaudzināti bija arī Piebalgas 

tirgoņi, aitu uzpircēji, jēru 
kupči, kā viņus toreiz dēvēja. (..) 

19.gs. vidū un otrajā pusē 
piebaldzēni visai rosīgi un 
dedzīgi sūtīja savus bērnus 

skolās, izvirzīdamies izglītības 
laukā vienā no pirmajām vietām 

Latvijā.



Skanuļu Eglīte piederēja pie 
saprātīgākiem apkārtnes 

saimniekiem. Viņš prata taupīt 
un krāt… Tālab viņam, lūk, arī 
bija vienīgie atsperu rati visos 
Skanuļos.  Atrazdams savos 

laukos diezgan daudz 
kaļķakmeņu, Eglīte aprēķinājis, 
ka pamest tos tīrummalā būtu 

zaudējums. Ierīkojies 
Kangarkalniņā kaļķu cepli, kas 
atmaksājies jau jauno kūti ceļot 
vien. Tagad gan kaļķakmeņu 

krājums izbeidzies un nav vairs 
ko dedzināt, bet pēdējo reiz 
cepli kūpam i es vēl dabūju 

redzēt.



Lielais Kapūnis, kā 
daždien vēršu kupcis, 

bija visādā ziņā 
pilnīgs vīrs, patuklu,  
seju, tikpat svarīgs 
valodā kā gaitā, ar 

pašapzinīgu smieklu 
un lepnumu, pat 

lielību



 Lielais Kapūnis; „Manam 
vārdam jau ir tāda uzticība, 
pasaki tikai: no Lielā Kapūņa
Rugainē, tad jau visu izdarīs 
bez vārda runas. Man jau 
viss iet uz goda vārda, nav tā 
kā pie žīdiem vai daža laba 
jērinieka, kurš grib iegrūst 
labā precē arī kādu 
sasmakušu jēra pusīti.”

 Nepalika atbildi jau parādā 
arī jērinieks Mazais Kapūnis:  
„Lai nu izlielās un izbelžas 
tie vēršu kupči par mums, 
jēru ļipām, ka mums  
paliekot pāri dažreiz tikai 
spiras, bet vai t šiem pašiem, 
lielībām, paliek kāda 
krūtaža? Visu labumu tūlīt 
aizved uz Rīgas kungiem! 
Tādu kumosu kā mēs, 
jērinieki, baudām, viņi 
nedabū ne paostīt, kad mēs 
izņemam brangam aunam 
kuli un sacepam to uz 
pannas, tad, bračiņ, pirkstus 
laizīdams, tu vari ēst un tik 
pielūko, ka nenorij mēles.”



Uz laukiem miesnieka 
darbs iznāk tikai 

rudeņos. Tad viņš 
braukā pa tirgiem, lai 

vai zirgam aste notrūkst 
un rati nesmērēti 

aizdegas, dzen mājās 
jērus veselām ganībām, 
un kamēr viņus apkauj 
un iesāla, te tad nu viņu 
varam aplūkot ar skoteli 

priekšā, kaļķi zobos, 
dūci rokā.



No dārznieka dzirdējām 
pirmo reiz daudzinot 
vietējās izdevīgākās 

āboļu šķirnes: Vidzemes 
sīpoliņu, Serinku, Leišu 

pepiņu, kas viegli 
uzglabājami ziemas 
svētku eglītei; tāpat 
Rudens strīpaino, 
Grāvenšteinu un 
Borovinku, kā arī 

vasarīgos rožābolus, 
Balto dzidro un tāpat 
citus vārdus, kas tik 
viegli nepaliek prātā. 



Nezinātājam Šķestera 
māja izskatījās 

diezgan bīstama, jo 
zārcinieks blakus 

ieejas durvīm uzlika 
prāvu izkārtni, uz 

kuras uzmālēts melns 
zārks ar zelta kājām 

uz uzrakstīts:

J. Blāķis- Zārku 

noliktava



Mātei.
Cik manā istabiņā ir vēss,
Cik salti viņā un drūmi,
Kamēr ap mani vairs negriežas 
Tavas pīpītes zilie dūmi.

Pret vēju soļojot, sāpīgi
Tava vecā mugura liecas.
Šis skaudīgais vējš! Pat pīpītes
Tev aizpīpēt nenoliecas!

Ak, visumīļākā māmuliņ,
Vai svešos vējos lai saltu?
Nāc mana krūmiņa aizvējā,
Es pirkšu tev pīpīti baltu,
Ar zelta drīksniņām,
Ar sudraba maliņām.



Divas lietas Zārdiņos es 
nevarēju diezgan 

apbrīnot: melno podiņu 
krāsni, tādas otras vairs 

nebija visos Skanuļos, un 
vecomāti, kura lielāko 

tiesu pavadīja aizkrāsnē, 
savā gultā. Tas nu vēl 

nebūtu nekas, ko tad nu 
vecs cilvēks citu darīs, bet 
viņa, lūk, pīpēja. Tas nu 

man izlikās tik dīvaini, ka 
nevar nemaz pateikt, un 

es noskatījos viņā gandrīz 
kā spokā, pa lielu gabalu .



Lielu un garu godību 
mīlētāji piebaldzēni ir 

bijuši vienumēr un 
nav liedzējies ir tagad, 
ja tik gadās, kas tādas 

rīko.







Dzimšanas un vārda 
dienas nepieder pie 
Vecpiebalgas un arī 

Jaunpiebalgas 
vispārējām ierašām; jo 

kur nav saistīta klāt 
kāda īpaša vajadzība ar 

dzīves pakāpju 
pārmaiņām, tur kaut 

kādas dzīres bez lietišķa 
cēloņa rīkot izskatītos 

kā kāda nejēdzība.



Bet citās pusēs pazīstamā 
„meitās iešana”, kur 

pulka pret pulku 
dabū ne reti izkauties, 
še nav nekad bijusi un 
tāpēc šai ziņā nekādas 

piedauzības un 
ļaunprātības nav 

cēlušās.



 Lielākie godi- kāzas. 
Kāzas svinēja vismaz 5 
dienas. Dzert arī dzēra 
cik vien jaudāja, tikpat 
degvīnu, kā pašdarītu
alutiņu, pēdējo pat 
vairāk mucām ikkurās 
kāzās un brīžam uz 
beigām pat abus kopā, 
tomēr visai liels 
piedzērums līdz 
palikšanai kritumos 
bieži vis negadījās. 



„Viņi dzēra vienu dienu, 
dzēra otru, bet nekad 
vēl nebija īsti „dūšā”. 
Vecais Akmens tikai 
pēc septītās „grakas” 
glāzes sāka dziedāt (..) 
Pēc tam ilgi strīdējās, 
kāda „graka” labāka: 
silta vai auksta? (..)



Un tikai trešā dienā sākās 
īsta jautrība. (..) Garais 

Ābrams lēkāja, 
pārģērbies par sievieti 

un paslēpis zem 
brunčiem ūdens pudeli. 

Viņš lēca, lēca, tad 
apstājās un atstāja 

istabas vidū ūdens palti 
(..) Tracis sasniedza 

augstāko pakāpi, kad 
kāds ieveda istabā 

zirgu… 



Kāzas jau dzēra kā 
daždien, trīs dienas. 

No veclaiku paražām 
vēl izzudusi nebija 
naudas mešana un 

guldināšana. Arī man 
brālis iedeva sudraba 

rubli, ko uzmest 
māsai, kad uzklāja 

galdam baltu drānu 
un uzlika šķīvi. 





Daudz kas ir mēģinājuši 
ķēmot viņu pakaļ 

īstiem piebaldzēniem, 
bet nav dzirdēts 

neviens, kas būtu to 
iespējis no paviršas 
paklausīšanās vien. 

Matīss Kaudzīte.



Es dzirdu kādu skaņu, 
kura mani iepriecina. 
Tas ir ūdens, kurš līst 
no kādas mātes delnas 
uz maza bērna galviņas 

Alauksta ezera malā. 
„Un devītais man 
piedzima puisēns. 
Toreiz dzīvojām 

ezermalā. Es aiznesu 
viņu uz ezeru un pati 
nokristīju par Vilnīti.



25. JŪLIJĀ. JĀŅASKOLĀ.


