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Anotācija

Kārļa Bukuma ieguldījums latviešu teiku vākšanā par Kocēnu novadu

Darba autore: Paula Grīnberga

Zinātniski pētnieciskā darba vadītāja: Ineta Amoliņa

Zinātniski pētnieciskā darba saturs. Darbā analizēta literatūra par folkloras vācējiem Latvijā 20. 

gadsimtā, Latvijas folkloras krātuves darbības virzieniem un vēsturi, sniegts Kārļa Bukuma dzīves 

stāsts un apkopots Kārļa Bukuma devums Latvijas folkloras krātuvei. Praktiskajā daļā tika atlasītas 

un analizētas teikas par Kocēnu novadu.

Pētījuma mērķis.  Iepazīt  un izpētīt  folkloras vācēja Kārļa Bukuma savāktās teikas par Kocēnu 

novadu. 

Darba uzdevumi: 

1. apkopot  publikācijas  un  zinātniskos  rakstus  par  folkloras  vācējiem  Latvijā  20. 

gadsimtā,

2. noskaidrot Latvijas folkloras krātuves darbības virzienus, 

3. aprakstīt folkloras vācēja Kārļa Bukuma dzīves gājumu,

4. iepazīties un atlasīt nepublicētās Kārļa Bukuma teikas par Kocēnu novadu,

5. analizēt un paskaidrot iegūtās teikas par Kocēnu novadu.

Pētījuma  metodes.  Darba  gaitā tika  izmantota  vēsturiskā  metode,  jo  iepazinos  ar  zinātnisko 

literatūru un publikācijām par folkloras vācējiem Latvijā 20. gadsimtā. Pētījumā laikā iepazinos un 

analizēju 17 teikas par Kocēnu novadu. Teiku saturā parādās senvārdi, tos skaidroju izmantojot 

vārdnīcu. Apkopoju materiālus par folkloras vācēja Kārļa Bukuma dzīves gājumu.

Pētījuma bāze. Latvijas folkloras krātuves fonds nr.23

Pētījuma atslēgas vārdi. Teikas, Kocēnu novads, folklora un Kārlis Bukums 
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Annotation

Karla Bukuma contribution in the collecting of the legends about the Kocenu region 

Author: Paula Grinberga

The supervisor of the scientific project: Ineta Amolina

The volume of the scientific Project. In the project is analised literature about folklor collector’s in 

20th century in Latvia and Latvian folklor storage lines of work and history, Karlis Bukums life and 

his contribution to the Latvian literature storage facility.  In the practical part of the project were 

selected and analised legends about the Kocenu region. 

The purpose of the study. To find and reaserch folklor collector’s Karlis Bukums collected tales 

about Kocenu region. 

Work tasks: 

1. collect publication’s and scientific texts about folklor collectors in Latvia in 20th 

century,

2. find out Latvian storage facilitys lines of action,

3. describe folkor collector’s Karla Bukuma life,

4. get  acquinted  and  pick  out  unpublicated  Karla  Bukuma  legends  about  Kocenu 

region, 

5. analize and describe found legends about Kocenu region.

Study methods. In the course of the work was used a historical aprouch, because in the process of 

analyze with the scientific literature and publication’s about folklor collectors in 20th century in 

Latvia. In the proces of examination I found out and analized 17 legends about Kocenu region. In 

the contents of the legends appears archaisms wich in the literary language are used very rearly, so 

the decription of these words I described. I collected materials about the folklor collector Kārlis 

Bukums life.

The study database. Latvian folklor storage facility fond Nr.23

Scientific Project key words. Legend, Koceni region, folklor and Karlis Bukums.
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Ievads
Pētnieciskā  darba  tēmu  „Kārļa  Bukuma  ieguldījums  latviešu  teiku  vākšanā  par  Kocēnu 

novadu”  izvēlējos,  jo  folkloras  vācējs  Kārlis  Bukums  ir  mans  vecvectēvs.  Ģimenē  par  viņu  ir 

saglabājušās tikai atmiņas, bet Latvijas folkloras krātuvē glabājas viņa savāktais folkloras materiāls 

rokrakstos. Pētnieciskā darba veikšanas laikā strādāju Latvijas folkloras krātuvē un veicu pētījumu 

par 23. fonda teikām.

Latviešu  folkloristikā  teikas  ir  mazāk  pētītas  nekā  citi  folkloras  žanri.  Bagātajā  latviešu 

tautas teiku materiālā sastopami daudzi teiku sižeti, kam atrodamas paralēles citu tautu folklorā.

Skaitliski  latviešu  tautas  teiku  bagātības  ir  lielas.  Teikas  pierakstītas,  tikai  sākot  ar  19. 

gadsimta pēdējo ceturksni, kad sistemātiski sāka vākt latviešu folkloru. Latvijas folkloras krātuvē 

glabājas vairāk kā 57 000 teiku. 

Latvijas iedzīvotāji vairs tik ļoti neinteresējas par Latvijas tautas folkloru, par to rašanos un 

nozīmību tautai. Uzskatu, ka vajadzētu atjaunot daudzas tautas paražas, piemēram, svētku norises 

un rituālus.

Literatūras analīze liecina, ka 20. gadsimtā folkloras vākšana bija ļoti izplatīta visā Latvijā, 

vidzemnieki bija aktīvāki folkloras vācēji ekspedīciju ietvaros. Latvijas iedzīvotājus motivēja ne 

tikai samaksa par savākto, bet arī tas, ka daudziem folkloristiem tā bija sirdslieta. 

   Darba aktualitāte.

 2014.  gadā  folkloras  vācējam  Kārlim  Bukumam  apritēs  130  gadi.  Kocēnu  pagasta 

bibliotēkā  tiks  organizēts  piemiņas  pasākums,  kurā  savās  atmiņās  dalīsies  Latvijas  folkloras 

krātuves  darbinieki  un  ģimenes  locekļi.  Gaismā  tiks  celti  visi  viņa  bagātīgi  savāktie  folkloras 

materiāli  (  mīklas,  anekdotes  un  tautas  ticējumi  par  medicīnu,  spēles),  jo  līdz  šim  lasītāji 

iepazīstināti ar plašo teiku krājumu. 2014. gadā Latvijas folkloras krātuvei apritēs 90 gadi, kas līdz 
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šim veiksmīgi glabājuši savāktās folkloras bagātības un veidojusi zinātniskas apceres par dažādiem 

folkloras  žanriem,  līdz  ar  to  svētkus  atzīmēs  ne  tikai  Kocēnu  novada  ļaudis,  bet  visa  Latvijas 

folkloristu saime. 
Valmieras Valsts ģimnāzijā sociālajā izglītības programmā apgūst novadu vēsturi, pētījums 

noderēs mācību procesā un citiem Valmieras novada folkloras pētniekiem un interesentiem.

   Darba mērķis. Iepazīt un izpētīt folkloras vācēja Kārļa Bukuma savāktās teikas par Kocēnu 

novadu. 
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Darba uzdevumi:

1. apkopot  publikācijas  un  zinātniskos  rakstus  par  folkloras  vācējiem  Latvijā  20. 

gadsimtā,

2. noskaidrot Latvijas folkloras krātuves darbības virzienus,

3. aprakstīt folkloras vācēja Kārļa Bukuma dzīves gājumu,

4. iepazīties un atlasīt nepublicētās Kārļa Bukuma teikas par Kocēnu novadu,

5. Analizēt un paskaidrot iegūtās teikas par Kocēnu novadu.

Strādājot Latvijas folkloras krātuvē vērtīgus padomus un atbalstu sniedza krājuma fondu 

glabātāja Māra Vīksna un datorspeciālists Aldis Pūtelis.

Pētījuma metodes. Darba gaitā tika izmantota vēsturiskā metode, jo iepazinos ar zinātnisko 

literatūru un publikācijām par folkloras vācējiem Latvijā 20. gadsimtā. Pētījumā laikā iepazinos un 

analizēju 17 teikas par Kocēnu novadu. Teiku saturā parādās senvārdi, kurus literārajā valodā maz 

lietojam, tāpēc šos vārdus paskaidroju. Apkopoju materiālus par folkloras vācēja Kārļa Bukuma 

dzīves gājumu. 

Darba apjoms un struktūra.

Darbs sastāv no ievada, kas ietver darba tēmas izvēli un tā aktualitātes pamatojumu, darba 

mērķa,  uzdevumu  formulējuma,  literatūras  un  avotu  apraksta,  sešām  darba  nodaļām  un 

secinājumiem. Darbā ievietoti četri attēli.   
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1. Avotu un literatūras apskats
Zinātniski  pētnieciskajā  darbā  „Kārļa  Bukuma  ieguldījums  latviešu  teiku  vākšanā  par 

Kocēnu  novadu”  izmantoju  21  uzziņas  materiālu.  Izmantoju  avīžu  publikācijas,  grāmatas  un 

interneta resursus, bukletus, attēlus un krātuves fondu. 

Laikrakstā „Liesma” 1984. gada 7. aprīļa izdevumā ir publicēts raksts par Kārli Bukumu, 

par atmiņām un vispārīgu aprakstu par folkloras vācēju. Šo publikāciju rakstīja Latvijas folkloras 

krātuves darbiniece Māra Vīksna. Šī publikācija tika izmantota teorētiskajā daļā par K. Bukuma 

devumu Latvijas folkloras krātuvei. Izpētot visu K. Bukuma devumu, varu piekrist M. Vīksnai par 

to, ka katrā sūtījumā ir vērojama dziļa folkloras vācēja interese par paveikto darbu. 

Viļa  Lāča  Nacionālajā  bibliotēkā  ieguvu ziņas  par  Kārļa  Bukuma biogrāfiju  un dzimtas 

aprakstu.  Dzīves stāstu rakstījis  K. Bukums neilgi  pēc 90 gadu jubilejas svinībām. K. Bukuma 

autobiogrāfija tika sastādīta, atsaucoties uz šo K. Bukuma dzīves gājuma aprakstu. 

Teorētiskās  daļas  nodaļu  par  Latvijas  folkloras  krātuves  darbības  virzieniem  un  vēsturi 

sastādīju,  pamatojoties  uz  folkloras  krātuves  2004.  gadā  sastādīto  izglītojošo  bukletu.  Tika 

izmantoti  gan bukletā pierakstītie fakti,  gada skaitļi  un pieminētās personas. Buklets ir  sastādīts 

latviešu, krievu un angļu valodā.

 L.  Bīberes  1987.  gadā  sastādītā  grāmata  „Paliekamdziesma:  Krišjānim  Baronam  150” 

noderēja par lielisku palīgu, lai apkopotu 20. gadsimta folkloras vācējus Latvijā. Autore sastādītajā 

grāmatā novērtē folkloras vācēju darbu, jo viss vākšanas darbs tiek atspoguļots ļoti atzinīgi. Šis 

literatūras avots man deva iespēju plašāk ielūkoties ekspedīciju norisēs 20. gadsimtā.

Atrodoties Latvijas folkloras krātuvē, iepazinos ar fondu nr. 23. Šis fonds man kļuva par 

pamatu manai pētnieciskajai daļai. Fondā atrodas teikas, mīklas, anekdotes un fotogrāfijas, folkloras 

vācēja vēstules, spēles, sakāmvārdi. Teikas atlasīju, jo darbā nepieciešamas tikai teikas par Kocēnu 

novadu. 23. fondā atradu K. Bukuma vēstules, kuras iekļāvu darbā. Šis fonds pavēra man plašas 

iespējas  zinātniski  pētnieciskā  darba  izvēlē,  jo  fonds  uzglabā  daudz  materiālu.  Šis  fonds  man 

palīdzēja sasniegt mana darba mērķi.

Izmantoju  daudz  vārdnīcu,  it  sevišķi  konversācijas  vārdnīcu,  jo  pētnieciskajā  daļa  bija 

nepieciešams skaidrot senvārdus.

Darbā  izmantoju  analīzes  metodi,  lai  atlasītu  nepieciešamāko  informāciju  manas  darba 

problēmas atrisināšanai. Savus savāktos materiālus analizēju, lai varētu izdarīt secinājumus.
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2. Kārļa Bukuma biogrāfija

1. att. Redzams Kārlis Bukums (1884-1979) 30 gadu vecumā. Fotogrāfija izgatavota 1914. 

gadā Strenčos fotogrāfa Dāvja Spundes foto darbnīcā, kad K. Bukums strādāja par fotogrāfa D. 

Spundes palīgu.

   Kārļa Bukuma autobiogrāfiju ieguvu Latvijas Nacionālās bibliotēkas reto rokrakstu krātuvē, 

un to izmantoju par pamatu biogrāfiskajā aprakstā. Ģimenes arhīvā glabājas datorrakstā pārrakstīts 

Kārļa Bukuma dzīvesstāsts uz 90 lappusēm.
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   Kārlis Bukums ir dzimis 1884. gada 25. martā Vaidavas pagastā, Gribiešās , bet aizgāja no 

šīs pasaules 1979. gada 10. martā. Kārļa Bukuma tēvs bija no Vaidavas, bet māte no Kocēniem, bet 

toreiz, vienas draudzes locekļi – Rubenes draudzes locekļi. (11, 4)

   Dzīves pirmos gadus pavadīja Gribiešās, viņa vectēvs šajā māja bija ienācis kā rentnieks. 

Ģimene bija ļoti nabadzīga. Gribiešās viņi pavadīja kā laukstrādnieku ģimene 2 gadus ( vienu gadu 

skaita no vieniem Jurģiem līdz nākamajiem – 23.aprīlis). (11, 8)

  1886. gadā ģimene pārcēlās uz Skovu, kas atrodas Rīgas – Valmieras lielceļa malā. No šīs 

mājvietas K. Bukumam ir pirmās atmiņas par sevi. Dzīvojot Skovā, viņš iepazina apkārtējo pasauli,  

piedzīvoja  pirmo  sodu  par  nepaklausību,  pirmās  traumas,  kas  atspoguļojās  uz  ādas  arī  dzīves 

pēdējos gados. (11, 8)

   1887. gadā, Jurģos no Skovas pārcēlās uz Jankām. K. Bukums vissāpīgāk atcerējās brīdi, 

kad Jankās viņam uzbruka gailis, tas viņu nogāza zemē un no mugurpuses sāka sit. Viņš sāka kliegt, 

vecmamma  piesteigusies  pie  viņa,  bet  arī  viņai  gailis  ieķēra  stilbā.  Savās  atmiņās  K.  Bukums 

rakstīja: „Jankās es vēl staigāju kleitā,  pa māju klejoju viens, draugu nav, vieta sveša, bet visu  

gribu redzēt.” Jankās nodzīvoja tikai vienu gadu, bet tā kā viņam draugu šeit nebija, tad zēns sevišķi 

nebēdājās,  ka  bija  jāpamet  šī  māja.  Viņš  priecājās  par  iespēju pārcelties  uz jaunu mājvietu,  jo 

jaunajās mājās bija pirmās bikses un jaciņa, kā jau visiem vīriešiem pienākas. (11, 12)

      Pēc astoņiem gadiem ģimene atgriezās Jankās otro reizi, Kārlis mācījās Rubenes draudzes 

skolā, bet brīvajos brīžos apstaigāja bērnības takas. Ģimene šeit pavadīja tikai gadu, jo tēvs bija 

saderējis pie jauniem saimniekiem. Ģimene devās pie Ķieģeļu Raveļa, cerībā, ka saņems lielāku 

algu. Tā 1888. gadā ģimene pameta Jankas un devās uz Rāvām. Rāvās Kārlis iepazinās ar saimnieka 

dēlu Rihardu. Saimniece Rāvās bija nejauka, jo nejaukiem vārdiem lamāja kalpones. Tas cilvēkus 

aizvainoja, arī māte un vecmamma to visu pārdzīvoja. Kad viņām jautāja, kāpēc raud, vai kas sāp? 

Viņas tik atbildēja, ka sirds sāpot. Kādreiz mātes, klusu sarunādamās, kopā raudāja, lai tik ar godu 

līdz Jurģiem varētu nodzīvot,  pazemojumu ciešot kā zobu sāpes. Sāpīgākais notikums bija,  kad 

mežsargs nošāva saimnieka suni Azoru, katru reizi iedomājoties par Azoru, Kārlis esot raudājis. 

(11, 14)

   1889. gada Jurģu dienā ģimene pārvācās uz Podzēnu Gāršām. Jaunajās mājās, sešu gadu 

vecumā Kārlim bija pirmais darbs – jaunais kazu gans, bet tā esot bijusi visbēdīgākā jaunā kazu 

gana vasara. Vasara bija lietaina, auksta, ar lieliem pērkoniem. Rentnieku ģimeni ēdināja slikti – 

reizēm siļķes aste brokastīs, dadža vai kāpostu lapā ietīta, bet virsū padzēra purva ūdeni. (11, 17)

  Dzīvoja vienā istabā istabu ar kalponi un viņas meitu Kristīni, kura bija ābečnieču gados. 

Kārlis  savās atmiņās  rakstīja:  „Un to prieku,  ko es  vēlāk  piedzīvoju,  kad māte ar Trezinieti  uz  

svētkiem grīdu mazgāja ar stipri  noslaucītu slotu,  berza,  mazgāja un ar lielu lupatu,  slapjumu  

uzņēma un to izgrieza virs govs dzēriena spaiņa, iznesa netīro ūdeni un izgāza, izlēja mēslainē. Un  
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kas tas bija par prieku, kad pēc mazgāšanas istabā ienesa sausus māju salmus, ko izšķieda, kas tur  

palika vairākas dienas, kamēr grīda izžūst. Noliecies zemē un vārties kā zirgs, kas no arkla atjūgts,  

kājas pa gaisu.” Kārlis iepazinās ar kalpones dēlu Pēteri. Abi mainījās ar rotaļlietām, šeit Kārlis 

jutās  kā  laimes  vietā,  salīdzinot  ar  Raveli.  Abi  puiši  uzsāka  biznesu,  vāca  čiekurus,  jo  bija 

padzirdējuši, ka par glāzi čiekuru muižas kungs maksājot 20 kapeikas. Puiši aizrāvās gan ar čiekuru 

lasīšanu, gan ogošanu, protams, nepiemirsa arī par ganos iešanu. Brīvajos brīžos, ko nepavadīja ar 

Pēteri vai ģimeni, Kristīne Kārlim mācīja lasīt un skaitīt. Gāršās ģimene turpināja dzīvot vēl vienu 

gadu, tad ģimenē piedzima brālis, kuru nosauca par Jāni. Bija ļoti grūti pamest šo māju, jo nevēlējās 

atstāt šo ogām un riekstiem bagāto vietu. Arī šķiršanās no Pētera bija grūta. (11, 25)

1891. gadā pārcēlās uz mujēniešu Dravikām. Mujēnieši laukstrādniekiem maksāja lielākas 

algas, kas strādniekam bija labs ieguvums. Dravikas mājas bija uz robežas ar Ķiegeliešu un Bākšas 

zemi. Kad 1891.gada vasarā Kārlis bija Dravikās par ganu, tad bezvēja laikā, kad Rubenes baznīcā 

iezvanīja svētvakaru un svētdienas rītos dievkalpojumu, tad zvanu skaņas varēja dzirdēt Dravikās. 

Dravikās pietrūka ierastā ogošana un riekstošana. Šeit izmēģināja pirmo cigareti, ievelkot dūmus, 

viss sāka griezties, palika nelabi un viņu tādēļ pazemoja, jo nekāds vīrietis no viņa nesanākšot. Šajā 

saimniecībā ģimene nodzīvoja vienu gadu. (11, 47)

1892. gadā Bukumi pārcēlās uz Zeltiņiem, šajā saimniecībā ģimene pavadīja piecus gadus. 

K. Bukums vasarā sāka mācīties rakstīt.  1892. gada ziemā Kārlis tika pie māsiņas, varēja mazo 

Anniņu arī  auklēt.  Jau agrā vecumā Kārlis  sāka domāt par skolu,  jo bija iemācījies  latviski  un 

krieviski rakstīt, kā arī divas darbības rēķināšanā - saskaitīšanā un atņemšanā. Rubenes draudzes 

skolā Kārlis sāka iet nepilnu deviņu gadu vecumā. 1894.gada ziemā kā saimnieka gaitnieks Kārlis 

mācījās  skolā.  K.  Bukumu  ļoti  interesēja  vēsture,  etnogrāfija  un  arheoloģija.  Pēc  Zeltiņos 

pavadītajiem pieciem gadiem ģimene 1897. gada Jurģos pārcēlās uz Rubeni. (11, 54)

1898. gada 18. aprīlī pienāca K. Bukuma bēdu diena, jo notika skolēnu atlaišana. Kārlis par 

šo dienu savās atmiņās  rakstīja:  „Izsniedz liecības,  pienāk mana kārta un ar piezīmi -  Bukums  

Kārlis, viens no labākajiem skolniekiem - saņemu liecību( liecība tagad atrodas Valsts arhīvā Rīgā). 

Tajā atlaišanas dienā neviens  tādu pagodinājumu nesaņēma.  Man no savējiem atnācis  neviens  

nebija.  Parādīju tikai  tēva brālēna dēlam, ar kuru kopā sēdējām. Mājās pasniedzu liecību,  bet  

asaras novaldīt nevaru.” (11, 56)

1900. gadā ģimene dzīvoja Bērzkalnā. Viņam interesēja grāmatas par vēsturi, arheoloģiju un 

lielām personībām. Domās Kārlis vienmēr kavējās pie pēdējās liecības saņemšanas, un visu mūžu 

nesa sevī šo sāpju pilno domu, jo vēlējās mācīties skolā, bet ģimene viņa vēlēšanos neņēma vērā. 

Kārlis,  būdams  17  gadus  vecs  jaunietis,  nelietoja  apreibinošos  dzērienus  un  nesmēķēja.  Viņš 

vairākus  gadus  strādāja  pie  kurpnieka  par  mācekli.  Ceļoja  apkārt,  iepazinās  ar  vietējiem 

iedzīvotājiem un klausījās viņu stāstos par pilskalniem, ezeriem un māju saimniekiem. Viņš iestājās 
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maksas kursos pie fotogrāfa Dāvja Spundes (1878-1960), kuram piederēja foto darbnīca Strenčos. 

Fotogrāfa iemaņas apguva veiksmīgi un uzsāka strādāt pie Spundes par fotogrāfa palīgu līdz 1914. 

gadam.  Fotografēšanas  prasmes  noderēja  mūža  garumā,  jo,  vācot  teikas,  viņš  vietas,  kas  tika 

aprakstītas teikās, nofotografēja. 1914. gadā iesauca cariskās Krievijas armijā. (11, 66)

   1915. gada 7. februārī Kārli Polijā smagi savaino, tika noņemta kāja. Ārstējās slimnīcā, 

atguvās no traumām, ieguva jaunas slimības, bet Kārlis pēc 20 mēnešiem iznāca no slimnīcas kā 

pāragras nāves uzvarētājs. Viņam piešķīra ceturtās pakāpes Jura ordeņa apliecība. Slimnīcā apguva 

prasmes siet somas no diegiem, vēlāk gatavoja koka kastītes, lineālus un citus koka priekšmetus.  

Strādājot šo darbu, nopelnīja naudu, lai varētu iegādāties savu pirmo fotoaparātu. 1.pasaules karš 

vēl nebija beidzies, viņš devās atpakaļ uz Petrogradu, jo karot nebija spējīgs. Petrogradā ieguva 

darbu Olgas Feļiksones foto darbnīcā. (11, 78) 

1920.  gada  20.  augustā  Kārlis  Bukums  atgriezās  Latvijā,  iestājās  Invalīdu  savienībā  un  no 

Valmieras viņu ievēlēja kā pārstāvi Rīgas invalīdu biedrībā, kur valdē piešķīra kasiera darbu. 1926. 

gadā Valmierā piešķīra apbūves gabalu mājas celtniecībai. Nižņijnovgorodā iepazinās ar strādnieka 

meitu Elīzu-Olgu, iemīlējās, un 1927. gada 27. augustā Latvijā viņi apprecējās. Abi attīrīja vairāk 

kā 3000 kvadrātmetru lielo apbūves gabalu, ko piešķīra, uzbūvēja māju, iekopa mazdārziņu. Jaunajā 

ģimenē  piedzima  divi  dēli-  Kārlis  un  Gunārs,  dēlu  izskološana  bija  grūts  darbs.  Dēli  ieguva 

izglītību, kādu vēlējās. Kārlis Bukums atmiņās rakstīja „Vecākais dēls beidza Valsts universitātes  

Fizikas-matemātikas fakultāti. Jaunākais nebija sevi izzinājis, kas viņā slēpjas, beidza Fizkultūras  

institūtu. Viņam gan vajadzēja mākslas amatniekam būt, ko rāda viņa darbi, ko strādā. Jaunākais 8  

gadus nostrādāja par skolotāju. Sieva ar pamatskolas skolotāja. Dēls skolu atstāja un no pirmās  

dienas  iestājās  Stiklu  šķiedrā  par  operatoru.  Bija  Novgorodā  kursos  un  jau  13  gadus  strādā  

šķiedrā. Abi žiguļus ieguva. Var teikt, dzīvo labi!” (11, 77)
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3. Latvijas folkloras krātuve
   Veicot  pētījumu „Folkloras  vācēja  Kārļa  Bukuma teikas  par  Kocēnu novadu”,  galvenos 

pētniecības darba materiālus – teikas - ieguvu Latvijas folkloras krātuvē.

   Latvijas  folkloras  krātuve  (turpmāk  LFK)  ir  Latvijā  lielākais  folkloras  vākšanas, 

uzglabāšanas,  publicēšanas  un izpētes  centrs.  LFK pārziņā  ir  viens  no Eiropas  apjomīgākajiem 

folkloras arhīviem ar aptuveni 3 miljoniem folkloras vienību. Arhīvā glabājas rokraksti, skaņu un 

video  ieraksti,  kā  arī  foto  materiāli,  kas  attēlo  folkloras  teicējus  un  folkloras  vākšanas  vēsturi 

Latvijā. Arhīva materiāli dokumentē tautas dzīvesveidu, pasaules uztveri, vēsturi un valodu vairāku 

gadsimtu garumā. LFK arhīva kolekcijai ir ne tikai kultūrvēsturiska un zinātniska, bet arī sociāla 

vērtība. (14, 3)

   LFK  dibināta  1924.  gada  2.  decembrī  pie  Izglītības  ministrijas  Pieminekļu  valdes  pēc 

skolotājas  un  folkloristes  Annas  Bērzkalnes  ierosmes.  Dibināšanas  pavēli  un  LFK  noteikumus 

parakstīja Izglītības ministrs Kārlis Straubergs. Savas pastāvēšanas laikā LFK vairakkārt mainījusi 

savu nosaukumu, atrašanās vietu un institucionālo piederību. Sākotnēji tā bija Izglītības ministrijas 

pakļautībā. 1945. gadā LFK nonāca Latvijas Universitātes pārziņā un tika pārdēvēta par Folkloras 

institūtu,  kurš  1946.gadā  tika  iekļauts  Latvijas  Zinātņu  akadēmijā.  1950.  gadā  izveidoja  LZA 

Etnogrāfijas un folkloras institūtu, ko sadalīja 1956. gadā, izveidojot Folkloras nodaļu Valodas un 

literatūras institūtā un Etnogrāfijas nodaļu vēstures institūtā. 1992. gadā Latviešu folkloras krātuve 

atguva savu vēsturisko nosaukumu.  Kopš 1999.  gada tā  ir  LU literatūras,  folkloras  un mākslas 

institūta sastāvdaļa. (14, 4)

Padomju laikā tika saglabāti visi krātuves fondi un liela daļa darbinieku turpināja strādāt 

krātuvē.  Folkloras  vākšana  netika  iesaistīti  skolēni,  jo  tas  nebija  pieņemami  un  bija  kaitīgi 

audzināšanas izpratnei padomju garā. (10, 14)

   Visā pastāvēšanas laikā LFK saglabājusi trīs darbības pamatvirzienus: folkloras arhivēšanu, 

publicēšanu un pētniecību.  Materiālu vākšanas pamatā sākotnēji  bija vēsturiski ģeogrāfiskās jeb 

skolu pieņēmums, ka folkloristikas uzdevums ir atklāt tekstu senākās formas un, salīdzinot dažādus 

variantus, noskaidrot folkloras attīstības un izplatības gaitu. Pirmie folkloras materiāli, kurus LFK 

saņēma,  bija vākti  jau pirms tās dibināšanas – skolēnu aptaujās iegūtā bērnu dziesmu kolekcija 

(42 358 vienības), Barona biedrības krājums (33 416 vienības), kā arī plašie vākumi, kurus LFK 

iesniedza profesori. 1940. gada sākumā LFK pārziņā nonāca vairāki izcili 19. un 20. gadsimta mijas 

manuskripti : Dainu skapis, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas folkloras vākums (84 566 

vienības) un A. L. Pušhaiša rokraksti. LFK glabājas lielākie tautas mūzikas materiālu krājumi. LFH 

arhīvā atrodami arī etnogrāfiski zīmējumi un fotogrāfijas, kuros atainoti saimniecības priekšmeti, 

ēkas un to arhitektoniskās daļas, māju piederības zīmes, adījumu un izšuvumu raksti u.c. Lielākie 
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19. gadsimta latviešu folkloras vākumi – Krišjāņa Barona  Latvju dainas ( 1894 – 1915) un Anša 

Lerha – Puškaiša  Latviešu tautas teikas un pasakas ( 1891 – 1903) - šai  ziņā bija nepilnīgi,  jo 

nesniedza materiālu no visiem Latvijas pagastiem. Tāpēc LFK uzsāka intensīvu vākšanas darbu, lai 

nodotu pētnieku rīcībā pēc iespējas lielāku tekstu variantu skaitu. 

   Dibinot  Latviešu  folkloras  krātuvi,  tika  izstrādāti  materiāla  kārtošanas  un  glabāšanas 

principi,  lai  padarītu  savākto  folkloru  pieejamu  un  lietojamu.  Materiālu  sistematizācijā  tika 

izmantota 1920. gadu starptautiskā pieredze. Līdz mūsdienām arhivēšanas principi nav mainījušies. 

Folkloras materiālu apstrāde sākas ar reģistrāciju un žanru noteikšanu. Katram atsevišķas personas 

vai  iestādes  vākumam tiek  piešķirts  savs  numurs,  un  katram folkloras  tekstam tiek  dots  kārtas 

numurs attiecīgajā vākumā. Līdz 2004. gadam LFK reģistrēti 2130 vākumi jeb kolekcijas. Viena un 

tā paša vācēja materiāli aizvien tiek pievienoti viņa iepriekšējam vākumam. (14, 9)

   Kopš  LFK  pastāvēšanas  pirmsākumiem  tās  paspārnē  norisinājusies  arī  aktīva  folkloras 

pētniecība.  1920.  –  1940.  gados  nozīmīgākie  veikumi  šajā  jomā  bija  vēsturiski  ģeogrāfiskie 

tautasdziesmu tekstu pētījumi, latviešu mitoloģiju un vēstures vielu folklora, buramvārdu, maģijas 

un ieražu  apcerējumi  un ieražu  apraksti.  1950.  –  1970.  gados norisinājās  galvenokārt  folkloras 

žanriska,  poētiska  un  salīdzinoša  izpēte.  1990.  gados savukārt  aizsākās  jauni  izpētes  virzieni  – 

notika pievēršanās  tradīciju  lomai  mūsdienu kultūrā un cilvēka  ikdienas  dzīvē,  folkloras  izpētei 

kontekstā.  Paralēli  interesei  par  klasisko folkloras  mantojumu pētnieku  uzmanības  lokā  nonāca 

mūsdienu teikas, spoku stāsti un atmiņu albumi. (14, 5)

   LFK šodien turpina attīstīt tradicionālos darba virzienus – arhivēšanu, publicēšanu, izpēti –, 

izmantojot mūsdienīgas metodes un tehnoloģijas. Tiek veidota atsevišķo arhīva materiālu rādītāju 

kopēja datorizēta versija. Paredzēts, ka datorizētais rādītājs aptvers visus žanrus ( dziesmu tekstus, 

melodijas, sakāmvārdus, pasakas, teikas) un folkloras materiālu veidus (manuskriptus, attēlus, audio 

un video ierakstus) . Jau pabeigta datu bāzes izveide, tajā ievadītas ziņas par ieskaņojumiem un 

attēliem. (14, 14)

14



4. Folkloras vācēji Latvijā 20. gadsimtā 
   20.gadsimtā loti plašos apmēros notika folkloras vākšanas darbi. Lai iegūtu tautasdziesmas 

no 218 pagastiem, lai rastu priekšstatu par dziesmu izplatību Latvijā, lai nenokavētu iespēju vēl 

papildināt tautasdziesmu krājumu, lai sakopotu visu materiālu vienkopus, Annas Bērzkalnes vadībā 

1925.  gadā  uzsāka  Latvijas  folkloras  krātuves  darbību.  Ar  daudzu  līdzstrādnieku  palīdzību  jau 

pirmajos trīs gados tika savāktas vairāk tautasdziesmu, nekā iespiests „Latvju dainās”. 

    Folkloru  vāca  dažādu  profesiju  pārstāvji,  bet  galvenokārt  tie  bija  skolotāji,  skolēni  un 

studenti.  Folkloras krātuve neprasīja vairāk kā tikai rakstītprasmi. Brīnišķīgi, ka bija daudz tādu 

entuziastu,  kuriem  vākšana  bija  sirdslieta.  Varētu  uzskaitīt  garu  rindu  šo  vietējo  cilvēku,  kas 

sapratuši  un  spējuši  novērtēt  katras  norādes  vai  piebildes  nozīmību. Folkloras  vācēja  darbā 

vissvarīgākais ir kontakts ar teicēju, spēja iemantot viņu uzticību, baudīt viņu sirsnību un atvērtību. 

Nereti draudzīgās attiecības starp vācēju un teicēju tika apliecinātas ar dāvanām, tās turpinājās līdz 

mūža  beigām un reizēm vēl  pēcnācēju  starpā. Lielākā  daļa  no  šiem cilvēkiem šim svētīgajam 

darbam ziedojuši visu savu mūžu. (4, 73)

   Aicinājumi  laikrakstos  vākt  tautas  tradīcijas  nebija  nekas  īpašs  un  jauns.  Pēteris  Abuls 

izteica šādu aicinājumu: ”Tā tad netaupīsim mazās pūles, rūpes un tēriņus, kas mums būtu pie šāda  

teicama, tautiska darba. Ziedosim kādus brīžus, kādas ārtavas ar labpatikšanu šim tik skaistam,  

teicamam un priekš mūsu tautas tik svarīgam darbam, kā tautas gara mantu un vēsturisku ziņu  

krāšanai.  Krāsim  un  vērīgi  uzklausīsim  visu,  ko  tēvi,  māmuliņas  vēl  zina  nostāstīt  no  seniem  

laikiem! Uzzīmēsim, uzglabāsim visas senču gara mantas un skaistās tautas dziesmas, kuras ar  

viņiem ir bijušas dārgas, skaistas”. (17) Šis teksts gan ir vispārīgs un aicina veltīt pūles gara mantu 

vākšanai vispār, skaidrojot šāda darba nozīmi tautas kultūrā, nevis izklāstot kādus konkrētus darba 

principus vai aprakstot vācamā materiāla motīvus. 

   Daudzu ievērojamāko latviešu folkloras teicēju materiālus pierakstījuši viņu pašu bērni vai 

radinieki, piemēram, dziesmu vācēja Priedīša māte no Mārcienas (1652 dziesmas), dziesmu vācējas 

F.Indriksones māte Anna no Lazdonas ar 709 dziesmām.

   32  zinātniskajās  ekspedīcijās  folkloristi  un  viņu  palīgi,  studenti,  kam  šis  darbs  bijis 

sirdslieta,  pārstaigājuši  visu Latviju.  Starp daudziem labiem pieaugušajiem vācējiem atradās  arī 

tādi, kurus kaitīgi ietekmēja materiālā stimulēšana, jo līdz 1927. gadam maksāja četrus latus par 

9000 rakstzīmēm,  tas sanāca aptuveni  20 lati  par vienu pilnu burtnīcu.  Liepājā bija vislielākais 

ieguvums,  tas  divas  līdz  piecas  reizes  pārsniedza  citreizējo  ieguvumu.  Tur  tika  iepazīti  lieliski 

teicēji  un  pierakstītāji  :  K.  Cirkše,  M.  Sīkle,  A.  Gudriķe,  K.  Kuņķe.  Kurzemes  ekspedīcijās 

folkloristi  pierakstīja daudzās dziesmas no produktīvākā teicēja Augusta Lāča repertuāra ( 2271 
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folkloras vienības). Jāpiemin arī citi Kurzemes teicēji : J. Klaģis, L. Draviņa, J. Cinovska, Latgalē – 

H. Kozukupča, T. Vilcāne, G. Namsone, Zemgalē – L. Arāja. (4, 74) 

   Vidzemē  ekspedīciju  skaits  sniedzas  virs  20.  Labākie  ekspedīcijās  sastaptie  teicēji  ir  I. 

Lukstiņa, E. Celmiņa, A. Rudzīte. Labākie palīgi folkloras pierakstīšanā, tāpat kā K. Baronam, ir 

bijuši  vidzemnieki:  valmierietis  Kārlis  Bukums,  jaunpiebaldzēniete  Alīse  Robežniece,  sinoliete 

Maiga Putniņa, lejasciemietis Jānis Kučers. Spilgtākie un vēsturē ierakstāmie folkloras vācēju vārdi 

– Fricis Brīvzemnieks, Eduards Volteris, Ozoliņu Dāvis, Fēlikss Laizāns, Pēteris Smelteris, Arvīds 

Aizsils, Alma Medne-Romane, Jānis Alberts Jansons, Vilma Greble, Alma Ancelāne, Rita Drīzule, 

Jānis Rozenbergs, Mirdza Berzinska, Karmena Banga, Renāte Tavare. Īpaša sagatavotība un talants 

bija vajadzīgi melodiju vākšanā. Jurjānu Andrejs ar saviem palīgiem, pierakstot melodijas, apceļoja 

lielu daļu Latvijas, vēlāk šo darbu pusgadsimta garumā turpināja Emilis Melngailis. Viņa paraugam 

sekoja  Arturs  Salaks,  Lidija  Galeniece,  20.  gadsimta  otrajā  pusē  –  Andrejs  Krūmiņš,  Aldonis 

Kalniņš, Romualds Jermaks, Vilis Bendorfs. (17)

   Anna Bērzkalne 1927. gadā rakstījusi: „Savāktais nav jāglabā pie sevis mājās vai skolās,  

kur tas gulētu bez nozīmes un aiz kādas nejaušības varētu aiziet bojā, bet viss, kaut arī viena pati  

dziesma  vai  mīkla,  sūtāms  Latviešu  tautas  folkloras  krātuvei.  Še  vienā  vietā  sakopotās  un  

sistemātiski  sakārtotās  ziņas  pētniekiem  viegli  pieejamas  jau  rokrakstos,  jo  lielus,  visu  tautu  

aptverošus krājumus sagatavot iespiešanai var tikai ar gadiem ilgu darbu. ” (13)
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5. Kārļa Bukuma devums Latvijas folkloras krātuvei

1925. gada rudenī Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts saņēma zilu pierakstu 

burtnīcu  ar  folkloras  pierakstiem  no  Valmieras.  Sūtītājs  bija  ilggadējais  folkloristu  palīgs  un 

līdzstrādnieks Kārlis Bukums. Viņa savākto folkloras materiālu ievietoja folkloras krātuvē piešķirot 

fonda numuru 23. 

   1925.  gadā  2.  septembrī,  skolotājas  Annas  Bērzkalnes  ierosināta,  savu  darbību  uzsāka 

Folkloras krātuve. Vairākus gadus centīgais valmierietis bija pierakstījis tautā noklausītās gudrības 

un  22.  septembrī  pienāca  folkloras  krātuvei  K.  Bukuma  pirmā  vēstule  ar  teikām par  Garrozes 

pagasta nosaukumu un Vaidavas ezera izcelšanos. (3, 1) Pierakstītā teika vēsta:  Vaidavas ezers.  

Teika stāsta, ka tur, kur tagad atrodas dziļais Vaidavas ezers, agrāk bijusi pļava. Kādu rudens  

pēcpusdienu uz pļavas ganījušies lopi, gaisā pacēlies melns mākonis un laidies uz pļavu. Ganu  

meita bēgdama tik paspējusi izsaukties: „Vaij, vaij,” – kad ezers nolaidies un tā ar lopiem palikusi  

ezerā. No tā arī ezers nesot savu vārdu Vaidava. Vaidava tiek izrunāts īss i, ka j nav dzirdams un  

pat neskan kā vaids, bet it kā teiktu: vai tavu nelaimi, vai manu stundiņ! (8, 295)

   Kārlis Bukums atdzīvināja pakluso Valmieras pusi, sevišķi savu dzimto Rubenes, Vaidavas 

novadu.  Viņa  vākumā  ir  vairāk  nekā  18000  dažādu  folkloras  žanru  vienību.  Līdz  pēdējam 

sūtījumam vērojama dziļa interese, rūpīga attieksme pret materiālu. Blakus teikām, tautasdziesmām, 

sakāmvārdiem, mīklām, anekdotēm, ticējumiem, tautas medicīnas materiāliem dotas pierakstītāja 

piezīmes,  vērtējums,  norādes  par  teicējiem,  fotogrāfijas.  Nenovērtējamu  palīdzību  viņš  sniedza 

valodniekiem,  pierakstot  vietvārdus  un  apvidvārdus,  uzrādot  sava  novada  sinonīmus  un 

frazeoloģismus.  Vēsturnieka,  etnogrāfa,  dabaszinātnieka  intereses  palīdzēja  sameklēt  materiālus 

dažādiem  muzejiem.  Gara  mūža  noslēpums  meklējams  plašajās  zināšanās  un  tautas  medicīnas 

praktiskajā lietojumā. Pat Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs smēlis daudz vērtīgu ziņu no sirmā 

talcinieka, kā viņš sevi bieži pats dēvējis. (12, 1)

   Savā  nerimtīgajā  un  darbīgajā  mūžā  piedzīvoja  arī  vilšanos,  citu  cilvēku  neatsaucību, 

nevērību.  Daudzkārt  bija nobriedusi  apņemšanās  pamest  savu daudzpusīgo talcinieka darbu, bet 

mīlestība  uz  tautas  senatni,  atbildība  nākamo  paaudžu  priekšā  Kārlim  Bukumam  lika  godīgi 

nodzīvot cilvēka mūžu.

   Kārlis  Bukums  jau  kopš  1924.  gada  bija  liels  palīgs  gan  valodniekiem,  gan  folkloras 

krātuves darbiniekiem. Jau pēc 20 līdzstrādnieka gadiem, tas ir, 1944. gadā, Bukums par centību 

saņēma Kultūras fonda prēmiju. (9, 4)

   K.  Bukums  savā  vēstulē  Folkloras  institūtam rakstīja:  „Starp citu,  esmu savācis  krietni  

daudz sakāmvārdu, parunu un vecvārdu. Nezinādams, ka priekš jums esmu lietderīgs, šos vārdus  

rakstīt  atturos.  Kādā no aicinājumiem,  astotā pantā teikts,  ka labāk uzrakstīt  desmit un vairāk  
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reizes vienu un to pašu variantu nekā nemaz. Domāju,  ka,  ja vācieši  pa savu okupācijas  laiku  

savāktos  materiālus  nebūtu iznīcinājuši,  rakstīto  atkārtot  nebūtu vajadzīgs.  Esmu uzrakstījis  un  

nosūtījis arī godību paražas, sākot no bērna dzimšanas līdz atšķiršanai no krūts un šūpuļa, kāzu un  

arī bēru paražas no vairākiem pagastiem, bet par viņu likteni neko nezinu. Godību apraksti bija no  

Vaidavas, Kocēnu un vēl citiem pagastiem. Vēlams būtu, ka Folkloras institūts par šo, no manis  

iesūtīto, godību aprakstu likteni man paziņotu. Labvēlīga atbilde mani apmierinātu, ka mans darbs  

nav bijis pa velti.

   Nezinu  kā  priekš  jums  būtu  vajadzīgs  rakstīt  pamazināmās  formas  vārdu,  ko  savācu  

Valmieras apkārtnē, piemēram: mazīc, bērnīc, brālīc, bērzīc, kārklīc, mazīna ielīna.

   Folklora,  vēsturiskas  vietas  un zemie  pieminekļi  ir  mana sirds  lieta,  kam esmu ziedojis  

nepilnu sava mūža pusi, sācis krāt jau kopš 1905. gada, kad sāku saprast viņu lielo nozīmi.

   Ja kā līdzstrādnieks, kas gribu būt un būšu, kamēr vien spēšu un mani kā tādu paturēsiet.  

Ja  tik  tālu  tiktu,  ka  būtu  nopelnījis  kādu  grāmatu,  man  patīkamāk  būtu,  kaut  mazāku  vērtību  

saņemt,  bet  naudā,  jo  pašlaik,  kā  jau  karā  cietušais,  kas  nevar  katru  darbu  strādāt,  esmu  

bezdarbnieks, ģimenes cilvēks. Ja apstākļi būtu apmierinoši, labprāt, pieņemtu grāmatas, jo esmu  

grāmatu mīļotājs, pašam ir sava mājas bibliotēka, ne mazāk kā 100 eksemplāri – gan tulkojumi,  

gan oriģināli. Domāju, ka izņēmuma gadījumu, atalgojuma ziņā pieļaut variet. Lai kā to labāko  

priekš sevis cerēdams, Jūsu līdzstrādnieks būšu! Atbildi gaidīšu. Vecais folklorists K. Bukums.” (13, 

23)

Ar katru sekojošo vēstuli folkloras vācējs aizvien vairāk gaidīja atbildi no folkloras krātuves 

darbiniekiem, jo uzskatīja, ka visu šo darbu būs veicis par velti. 1950. gada vēstulē K. Bukums ļoti 

strikti pateica, ka gaida apstiprinošu atbildi par savākto materiālu lietderību, pretējā gadījumā savu 

veikumu viņš krātuvei nepiedāvās. Piedāvāju vēstules fragmentu: „5. jūnijā Jums nosūtīju divas ar  

tautas gara mantām pierakstītas burtnīcas. Šodien nosūtu trešo. Varbūt, ka kaut kas atkārtosies no  

jau nosūtītiem variantiem, kas varēja notikt, jo piemirsu reģistrēt pirmo burtnīcu saturu. Gaidu no  

Jums atbildi par saņemtajiem materiāliem un senāk iesūtītām godību paražām, kā arī par to, kā  

rakstīt apvidvārdus un izteicienus – ar vai bez to nozīmes un skaidrojumiem. Lai darbs nebūtu velti,  

kamēr nebūšu saņēmis labvēlīgu atbildi, tikmēr neko nesūtīšu.” (13, 23, 3)

1967. gada sūtītajā vēstulē K. Bukums rakstīja par savu veselības stāvokli,  jo karā gūtie 

ievainojumi prasīja ilgstošu ārstēšanos. Folklorists satraukumā rakstīja vēstuli:  „Šajā krājumā ir  

daļa uzrakstīta laikā,  kad vēl ar vien lietoju medikamentus.  Klade,  kā redziet,  nav pilna.  Tādu  

nekad  senāk  nebiju  sūtījis.  Šoreiz  domāju,  ka  ilgāk  saturēt  nevaru,  jo  nevar  zināt,  kad  spēšu  

apstaigāt teicējus, kuri pat man nav zināmi. Par sevi varu teikt, ka man būs jāšķiras no šīs dzīves,  

bet savas zināšanas kapā līdzi nepaņemšu, jo viņas esmu uzrakstījis un krātuvei nodevis, bet ko  
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esmu aizmirsis, tas ir izzudis. Ceru, ka es vēl kaut cik varēšu institūtam iet talkā. Visu labu, Jūsu K.  

Bukums!” (13, 23)

2. att. Redzams Kārļa Bukuma rokraksts. Burtnīcā pierakstīta teika par Velna nedarbiem, kas 

nesis  akmeņus,  bet  gaiļa  dziesma  nav  ļāvusi  pabeigt  iesākto.  Foto:  Paula  Grīnberga, 

26.02.2013.

   Kārļa Bukuma devums Folkloras krātuvei ir ļoti liels. Visai apjomīgajā materiālu vākumā 

ietilpst  aptuveni  18  000 folkloras  vienību.  Krājumā  ietilpst  teikas,  mīklas,  anekdotes  un  tautas 

medicīna, nerātnas mīklas, spēles un tautas sakāmvārdi, vietvārdi, pasakas, ticējumi, sava novada 

sinonīmi un frazeoloģismi.

   Vienīgais  folkloras  žanrs,  kas  bija  iesākts  pētīt  no  K.  Bukuma  devuma,  ir  teikas.  Viņa 

vākumā ir aptuveni 3000 teiku, aptuveni 123 no tām ir par Kocēnu novadu. Inese Ruberte savā 

grāmatā „Valmieras novada teikas” ir iekļāvusi 106 K. Bukuma vāktās teikas, kurās ir informācija 

par Kocēnu novadu. 

   Iepazīstinot  ar  folkloras  fondiem  citu  republiku  zinātniekus,  skolēnus,  dažādus  viesus, 

blakus  Barona  „Dainu  skapim”,  Puškaiša,  Dāvja  Ozoliņa  rokrakstiem  kā  unikālu  parādību 

folkloristikas  vēsturē pirmo min 23. rokrakstu krājumu,  Kārļa  Bukuma ilgāk  nekā pusgadsimtu 

vākto folkloras bagātību. (12, 1) 

3. att. Redzamas folklorista Kārļa Bukuma iesūtītās ”zilās” burtnīcas, kuras glabājas LFK ar 

fonda numuru 23. Foto: Paula Grīnberga, 26.02.2013.

19



   Folkloras vācējs Kārlis Bukums savu pirmo sūtījumu nosūtīja 1925. gadā, bet sūtīja līdz pat 

1975. gadam. K. Bukums bija 50 gadus no savas dzīves veltījis melnrakstu pārrakstīšanai. Kopumā 

50 gadu laikā viņš nosūtīja 38 burtnīcas, kurās pierakstītas vismaz 18 pilnas lapas un 26 pilnas 

klades, kuras satur vismaz 60 lappuses. 

   Latvijas folkloras krātuves darbiniece Māra Vīksna teica,  ka, lai izpētītu visas teikas par 

Saldus rajonu, tas aizņēma gadu, bet lai izpētītu viena vācēja Kārļa Bukuma veikumu, nepietiktu pat 

ar 10 gadiem.

   Kārlis Bukums savā autobiogrāfijā par šo laiku rakstīja: „Labprāt ar aizrautību klausījos  

senču stāstos, ko mans vectēvs ar saviem stāstiem bija ievadījis, kas man zēna gados izklausījās  

šausmīgi. Kad jau pratu rakstīt, dzirdēto uzrakstīju savai zināšanai. Es taču nezināju, ka kādreiz šo  

tautas folkloru vāks, zinātniski apstrādās un tautai atpakaļ dos. 

   Rīgā  dzīvojot,  kurā  gadā  neatceros,  filoloģijas  kandidāte,  vidusskolas  skolotāja  Anna  

Bērzkalne avīzē bija ievietojusi uzaicinājumu vākt tautas gara mantas, uzskaitot ko un kā vākt un  

kur savāktos materiālus nodot.

    Kad jau laba daļa materiālu bija nodoti,  vācēji  tika uzaicināti  ierasties Voldemāra ielā,  

vidusskolā uz īsu semināru. Tur mūs Bērzkalne iepazīstināja ar Vācijas folkloristu darbiniekiem,  

brāļiem Grimmiem, kas folkloras vākšanu nodibinājuši uz zinātniskiem pamatiem. Pastāstīja arī  

par Somijas folkloras materiālu vācējiem un atlīdzību pēc burtiem. Somijā samaksa par deviņiem  

vai 11 tūkstošu burtu, vidējās grupas ierēdņu algas apmērā - 2 lati. 

   Arī maksa veicināja rakstīšanas darbu, ka neesi pa velti  pūlējies,  teicējus  uzmeklējis  un  

apstaigājis. Tā es no tā laika, protams, ar pārtraukumiem kā algota darba kalpotājs un pēc tam kā  

pensionārs varēju vairāk nodoties iemīļotam darbam.

   Tā godīgu kultūras darbu darīdams, bez visas augstās izglītības esmu uzstrādājies un nācis  

godā. Tātad, ne tikai augsti mācīties vien, tautas kultūras laukā var ko paliekošu dot un atstāt. To  

pašu, ko pašas tautas masas esmu ņēmis tautai,  caur Valodas un literatūras institūtu,  folkloras  

sektoru, atpakaļ devis. Man ir 57 lielākie teicēji reģistrēti.

   Savas dzīves laikā daudz tiku lasījis, kad citi jaunieši nodevās žūpībai kā amatnieku zeļļi  

pirmdienās, ko sauca par zilo mandēgu, es ar savu grāmatu aizgāju un paslēpos Dīvala priežu  

jaunaudzes biezoknī, kur tik reti tiku iztraucēts.

     Ar visu savu zemo izglītību tomēr tik augstu biju uzstrādājies, ka Valodas un literatūras  

zinātniskās līdzstrādnieces uz manu 90 gadu jubileju, ko atzīmēju 1974.g. 6. aprīlī, viņas, augsti  

mācītās  dāmas bija  parūpējušās, lai  pa radio tiktu pieminēts un pa televizoru rādīts.  Uz manu  

godināšanu bija arī  4 institūta  darbinieces  ieradušās -  vecākā,  zinātniskā līdzstrādniece Silvija  

Raģe, folkloras sektora zinātniskā līdzstrādniece Alma Ancelaine, no toponīmu nodaļas zinātniskā  
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līdzstrādniece Vallija  Dambe un no Latvijas  valodas un literatūras institūta jaunākā zinātniskā  

līdzstrādniece Elga Kagaine. 

Saņēmu Valodas un literatūras direktora J. Kalniņa parakstītu atzinības rakstu. No zinātniecēm  

tiku sumināts arī pie mielastu galda, kur kā godinātāji bija abi dēli ar viņu atvasītēm un vedeklām,  

radi un draugi.” (11)

4. att. 1974. gada 6. aprīlī Valmierā, Meža ielā 8 Kārļa Bukuma 90 gadu jubilejas pasākumā 

piedalījās Latvijas folkloras krātuves speciālistes Elga Kagaine, Vallija Dambe un Alma 

Ancelāne. Foto no LFK arhīva.
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6. Kocēnu novada teikas
 Latvijas folkloras krātuvē iepazinos ar teikām par Kocēnu novadu. Teikās minēti novada 

māju vārdi, māju saimnieki, ezeri, alas, gravas un kapi. Vietu nosaukumi laika gaitā mainījušies, lai  

tos varētu atpazīt, piedāvāju nelielu ieskatu Kocēnu novada administratīvajā iedalījumā.

6.1. Kocēnu novada raksturojums
   Kocēnu  novads ir  viens  no Valmieras  novada administratīvajām  teritorijām  tā 

vidienē Gaujas labajā  krastā.  Novada  teritorijā  atrodas  Kocēnu,  Vaidavas,  Dikļu,  Zilākalna  un 

Bērzaines  pagasti.  Kocēnu  novads  robežojas  ar  Pārgaujas  novada  Stalbes  pagastu,  Burtnieku 

novada Burtnieku un Valmieras pagastiem, Beverīnas novada Kauguru pagastu, Priekuļu novada 

Liepas  pagastu  un  Valmieras  pilsētu.  Lielākās  apdzīvotās  vietas  ir  Kocēni  (novada  un pagasta 

centrs), Rubene, Tožas, Brandeļi.

   Tagadējā  Kocēnu  pagasta  teritorija  izveidojusies  pēc 2.  pasaules  kara.  Tajā  ietilpst  trīs 

bijušie pagasti - Kocēnu pagasts, Ķieģeļu pagasts un Mujānu pagasts. Kocēnu pagasts izveidojies 

Kokmuižas teritorijā, no kā arī radies pagasta nosaukums, jo līdz pat 16. gadsimtam šīs muižas ēkas 

tika būvētas no koka.  Kopš 1935. gada Kocēnu pagasts  (līdz 1925. gadam Koku pagasts, vēlāk 

arī Kokmuižas pagasts). (19)

6.2.Teikas definīcija
Pētījumā „Kārļa Bukuma ieguldījums latviešu teiku vākšanā par Kocēnu novadu” iepazinos 

ar visām savāktajām teikām par Kocēnu novadu, bet darbā izmantoju 17 teikas par Kocēnu novadu, 

kuras  līdz  šim nav  publicētas.  Iegūtās  teikas  iedalīju  vēsturiskajās  un  izcelšanās  teikās,  kā  arī 

paskaidroju senvārdus un analizēju teiku saturu. 

Teika  ir  pasakai,  leģendai  vai  nostāstam  līdzīgs  folkloras  žanrs,  kas  biežāk  balstās  uz 

vēsturiskiem notikumiem,  atainojot  dažādu priekšmetu  un parādību izcelsmi  un  atspoguļo  kāda 

novada savdabību. Protams, ka ir pierakstītas teikas, kas pazīstamas visā Latvijā. (9, 144)

 Latviešu  tautas  poētiskajā  daiļradē  viens  no  savdabīgākajiem,  saturā  dažādākajiem 

vēstītājas folkloras žanriem ir teikas. Teiku raksturīgākā, specifiskākā iezīme ir to izziņas raksturs. 

Tās radušās no sava laika cilvēku tieksmes un nepieciešamības izprast, izzināt apkārtējās pasaules 

noslēpumainās norises, rast atbildi uz neskaitāmajiem nesaprotamajiem jautājumiem, kas saistīti ar 

dabas un sabiedrības faktiem, domāt, vērtēt, arī pamācīt. (3, 7)

Latviešu tautas teiku skaitliskā un arī satura daudzveidības ziņā bagātais materiāls ir vēl maz 

pētīts un apgūts. Te ietvērusies daudz paaudžu dzīves pieredze, gudrība, dabas un sabiedrības norišu 

skaidrojums. Dzīves attīstības gaitā teikas savu nozīmīgo funkcionālo jēgu zaudējušas, mūsdienās 

tās turpina pastāvēt kā interesanti tautas mutvārdu sacerējumi. (3, 10)
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6.3. Vēsturiskās teikas
   Vēsturiskajās teikās atainojas reāli tautas pagātnes notikumi, vēsturiskās patiesības galvenās 

līnijas.  Tās  stāsta  par  vēsturiskām vietām,  ar  kurām tik  bagāta ir  mūsu zeme,  par  vēsturiskiem 

notikumiem un personām. Tās vēstī par mūsu apmetnēm – mūsu senču senajiem pilskalniem, par 

feodālo iebraucēju celtajām pilīm, par pilsētām, ciemiem, mūsu zemei pāri gājušajiem senajiem 

kariem,  par  latviešu  zemnieku moku un ciešanu pilno dzīvi  nežēlīgo  kungu – svešo iebraucēju 

kalpībā, augošo pretestību pret tiem. Visiem šiem vēstījumiem tiek piedēvēta vēsturiska ticamība, 

kaut  gan  nereti  vēsturiskās  patiesības  atbalsojums  visai  vājš.  Šīs  teikas  nav  vēsturisku  faktu 

reģistrācija, bet vēstī par to, kas tautas atmiņā atstājis visdziļākās pēdas. Reāli tvertie fakti, sadzīves 

ainu  patiesīgums  šais  teikās  bieži  savijas  ar  tautas  iztēli,  dažkārt  gadsimtu  gaitā  tautas  atmiņā 

saglabājušies seni notikumi ar lokālu raksturu tiek vispārināti, saistīti ar dažādām vietām, laiku un 

personām.  Plaši  vēsturiskajās  teikās  ietvērušās  atziņas  un  spriedumi  par  dažādām  sabiedriskās 

dzīves parādībām, tie izteikti,  vērtējot konkrētus notikumus, atsevišķu personu vai sociālo grupu 

savstarpējās attieksmes. (3, 11)

Darbā aplūkotas un analizētas divas vēsturiskās teikas. Teikās pieminēta vēsturiska vieta, 

kurā kādreiz bija uzcelta baznīca un aprakstīta zemnieka sēta.

Pirmajā teikā stāsta par vietējās nozīmes kalniņu, kura pakājē dzirdēja vistas kladzināšanu. 

Kalniņš  piesaistīja  gan  bērnus,  gan  pieaugušos,  jo  vietējie  ļaudis  reizēm  pārspīlēja  dzirdētos 

nostāstus, piešķirot tiem noslēpumainību, jo reālu izskaidrojumu tiem neprata rast.

1. Mans tēvs,  apmēram gadus 20 atpakaļ ar savu darba biedru,  iedami agri no rīta uz  

darbu, apmēram ap plkst. trijiem rītā, pa kocēniešu Jēkuliņu mājas sētstarpi, lopu ceļu, gar minētās  

mājas  riju  un pīleņģkalniņu par  kuru stāsta,  ka tur  agrāk bijusi  baznīca,  agrāk Kalniņa bērni  

spēlējuši mācītāju, laulājuši un kristījuši, arī mana māte, cūkas ganot, ņēmusi dalību. Kā tikusi pret  

apzīmēto vietu, vista klaudzinājusi pie kājām. Abi dzirdējuši, uztaisījuši uguni, bet nekur neko nav  

redzējuši. (23, 2536 K. Bukums)

Otrajā  teikā  aprakstīts  pērkona negaiss  Straupnieku mājas  pagalmā.  Atspoguļota  cilvēku 

māņticība – pārspīlēta pērkona nozīme, tiek skaidrota sapņa nozīme, jo tika saskatīta sakritība ar 

reālo iznākumu – nenodega rija.

2. Tagadējā kocēniešu Straupnieka tēvs kādu dienu pie rijas būvējis piebūvi. Sācis apkārt  

plosīties pērkons. Baidīdamies, ka neiesper un riju nenodedzina, viņš piebūvi noplēsis. Naktī viņš  

redzējis  sapni,  ja  nebūtu  piebūvi  noplēsis,  pērkons  būtu  iespēris  un  rija  nodegusi.  (23,  4645,  

K.Bukums)

23



6.4. Izcelšanās teikas
Plaša un tematiski daudzveidīga ir latviešu tautas teiku grupa – izcelšanās teikas. Balstoties 

uz  sava  laika  cilvēku  zināšanām,  šeit  skaidrota  minēto  objektu  izcelšanās,  atklāti  cēloņi,  kas 

noteikuši tiem raksturīgo iezīmju izveidošanos. Šai grupā ietilpstošo teiku sižetu cilme ir dažāda: 

daudzas teikas radušās uz senu ticējumu pamata, un to saknes tiecas ļoti senā pagātnē. 

Izcelšanās teikās spilgti tiek apliecināta latviešu zemnieka svarīgākā atziņa, ka visa esošā 

pamatā ir darbs, tas it visu vērtību rādītājs un mērs. Darba rezultātā radusies visa apkārtējā pasaule 

un  zeme.  Vērtējot  cilvēka  attieksmi  pret  darbu,  teikās  pausta  atziņa,  ka  ikviens  darbs  veicams 

rūpīgi, godīgi, ka katram ir ne tikvien jāstrādā, bet arī jāciena tas, kas iegūts darbā.

Visā izcelšanos teiku grupā galvenās darbojošās būtnes ir personificētie dabas spēki – Dievs 

un Velns. Teikas vēstī par viņu darbību un savstarpējām attiecībām. Vairumā šo teiktu Dievu un 

Velnu  redzam  kā  kopīga  darba  veicējus.  Šīs  mitoloģiskās  būtnes  teikās  nav  abstraktas,  bet 

iemiesotas  konkrētās  būtnēs.  Vēlāk  tās  iegūst  cilvēka  vai  kāda  dzīvnieka  izskatu,  apvienojot 

reālistiskus vaibstus.

Velns  ir  viens  no  populārākajiem  tēliem  latviešu  vēstītājā  folklorā.  Izcelšanās  teikās 

sākotnēji  ir  uzsvērts  viņa  milzīgais  spēks  un  augums,  spēja  veikt  pārdabiskus,  cilvēkam 

neiedomājamus darbus, Viņš var nest lielus akmeņus, smilšu klēpjus, kuriem izbirstot, izveidojies 

vesels kalns. (2, 15)

Teikas  par zemi,  tās izcelšanos un virsmas  izveidošanos veido plašākos izcelšanās  teiku 

ciklu. Tas ir bagāts un nozīmīgs gan teiku variantu ziņā, gan arī daudzveidīgo tematiku.

Teikās gan milzu akmeņus, gan akmeņu klēpjus nes un izsvaida Velns, kam skauž cilvēku 

darba panākumi. Velns savu darbu parasti nepabeidz, jo to iztraucē gaiļa dziedāšana; skrienot prom, 

Velns atstāj savas „pēdas” uz akmeņiem vai arī iemītas bedres tīrumos.

Sazarojušās  ir  teikas  par  avotiem.  Lielāko  tiesu  tās  saistītas  ar  veselības  avotiņiem  jeb 

dzīvības. Tēlaini teikas vēstī par šo avotiņu izcelšanos, to dziednieciskajām īpašībām. Teikās par 
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veselības  avotiņiem atspoguļojas  novērojumos  un praktiskajā  pieredzē  gūtās  zināšanas.  Avotiņu 

apkārtnē  dzīvojošie  ļaudis  jau  sen  bija  izzinājuši  avotiņu  dziednieciskās  īpašības  un  to  ūdeni 

izmantoja veselības atgūšanai. Uzskatīts, ka ūdens dziednieciskais spēks ir lielāks, ja ūdeni izmanto 

kādā noteiktā laikā. (2, 14)

Pētījumā  „  Kārļa  Bukuma  ieguldījums  latviešu  teiku  vākšanā  par  Kocēnu  novadu  ” 

izmantotas 15 nepublicētās izcelšanās teikas. 

Pirmajā  teikā  parādās  divu  māju  nosaukumi,  kas  atvasināti  no  māju  vārda  Šķirbas  – 

Lielšķirbas  un Mazšķirbas.  Parādās tēls  – maldinātājs,  vadātājs,  kurš pa nakti  vajāja,  maldināja 

cilvēkus, bet līdz ar gaismas parādīšanos burvestība pazuda.

1. Vaidavas pagasta Lielšķirbu mājā puisis kādu vakaru gājis uz Mazšķirbi, kuri viens no  

otra tik dažas pūrvietas1 atstatu. Gājis un nav varējis aiziet. Kad gailis nodziedājis, tad tik ticis no  

maldinātāja2 vaļā un nogājis tur gluži piekusis. (23,3771 K. Bukums)

Otrajā teikā stāsta par to, ka cilvēki tika maldināti dienas laikā, tika minēta konkrēta vieta – 

Mazšķirbu tiltiņš,  kas būvēts pār  vietējās nozīmes upīti  Strīķupīti.  Parasti  arī  te bija saistība ar 

teicējam zināmo, pazīstamo vidi. Tiltiņš atrodas savā senajā vietā, bet cilvēki šo nosaukumu vairs 

nelieto. 

2.  Mazšķirba  tiltiņš.  Kāds  Jakobsons,  Mazšķirbu  rentnieks3 vēlu  braucis  no  dzirnavām,  

piebraucis pie tiltiņa, uz kura divas smuki ģērbušās preilenes4 esot dancojušas. Tiltiņa apkārtnē  

dienas laikā esot ļaudis maldināti. Mazšķirba māja atrodas Vaidavas pagastā. (23,3768 K.Bukums)

1 pūrvieta – sena laukuma mērvienība (0, 371 ha) (16, 891)
2 maldinātājs – krāpnieks (6, 665)
3 rentnieks - persona , kas no kāda īpašnieka par noteiktu atlīdzību uz noteiktu laiku iegūst lietošanā 

īpašniekam piederošās materiālās vērtības. (1, 655)
4 preilene (substantīvs jeb lietvārds) – jaunkundze (5, 383)
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Trešajā teikā stāsta par apdzīvotu vietu Vaidavmuižu un tās iedzīvotājiem, kā arī par vietējo 

dabas objektu –Vella grāvi. Vaidavmuiža un Vella grāvis tur atrodas joprojām, bet vietējie cilvēki 

šo nosaukumu vairs nelieto. 

3.Mana vecmāmuļa bieži  atstāstīja,  ka viņai kopā ar citām meitām no Vaidavmuižas, no  

kārtam5,  otriniekiem6,  vakarā  vēlu  pār  Lielo  jeb  Vellu  grāvi  ejot  dzirdējušas  zem tilta  bērnus  

raudam. Citreiz pa priekšu un no pakaļas vēlies tāds kā siena kaudze, citreiz suns skrējis blakus.  

(23,2531, K. Bukums) 

Ceturtā teika liecina,  ka podzēnieša Vindēna mājās notika spokošanās. Cilvēku māņticība 

bija  saistīta  ar  mājlopu  turēšanu.  Māņticība  palīdzēja  novērst  dažādas  nelaimes  un  no  tām 

izvairīties. 

4.  Kādreiz  podzēniešu  Vindēnmājas  saimnieka  puisis  atradis  zirgu  redelēs  siena buntīti.  

Saimnieks licis, lai puisis buntīti  aiznes un pakar pīlenģī7,  pīlādzī. Otru rītu saimnieks paņēmis  

plinti, gājis uz pīlenģi un šāvis uz siena buntīti, ielicis, un kā Vindēns šāvis, burva zirgs klupis un  

pārlauzis kāju. (23, 6691 K. Bukums) 

Piektā teika vēsta, ka cilvēki ir nosodījuši dzeršanas netikumu. Līdz ar to dzērājus maldināja 

pārdabiski spēki, ar viņiem bieži notika nelaime, jo viņi paši reibumā piesauca nelabo. Pieminēts 

Mazšķirbu tiltiņš, kur spokošanās pieredzēta vairākas reizes.

5. Mana vectēva brālis, nākdams no kapa rakšanas Rubenes kapos, iegriezies Mārciņkrogā,  

iedzēris, gājis uz māju, bet mājā nav nogājis. Rītu no Mazšķirba mājas izbraukuši bērinieki, kuram  

viņš bijis kapu rakt, viņu ieraudzījuši uz tīrumu sniegā beigtu. Drēbes un pat miesa bijusi saplosīta,  

sevišķi dzimumorgāni. Ejot pa pēdām, kas bijis sniegā redzams, bijušas tik vienas pēdas. Atraduši  

cimdus,  un  jostu  saplosītu  katru  atsevišķi.  No  ceļa,  uz  māju  ejot,  viņš  nogriezies  vaidaviešu  

Gribiešu  mežā,  kas  apmērām  pusversti8 no  viņa  dzīves  vietas  Mazšķirba  tiltiņa,  kur  vairāki  

redzējuši spokojamies un tikuši maldināti. Nomušītam esot bijusi paraža, kad bijis piedzēries, teikt,  

lai velns nāk ar mani lauzties. (23, 3939 K. Bukums)

5 kārtas – klaušu pārstāvji (zemnieku pienākums nostrādāt noteiktu dienu skaitu muižas darbos 

dzimtbūšanas laikā) (16, 490)
6 otrinieks – biedrs.
7 pīleņģis – sinonīms vārdam pīlādzis, pucene, cermūkslis. (6, 304)

8 pusversts – attāluma mērvienība, pusversts ir aptuveni 534 metri. (16, 1664)
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Sestā teika vēsta, ka Rubenes kapu kapličā klīda mirušā cilvēka gars, kas radīja nedabiskas 

skaņas, jo cilvēki baidījās no mirušā cilvēka gariem. 

6. Rubenes kapu saimnieks stāstījis: Kad nomiris Rāvas krodzinieka tēvs Ķirsis, aizvests uz  

bērkambari9. Kādu nakti kapu sargs, abi ar sievu dzird, ka zārkam vāks nokrīt. Iededzinājis uguni,  

paņēmis  bērkambara atslēgu,  gājis  lūkot.  Atslēdzis  vārtus,  zārks  bijis  kārtībā.  Pēc  kāda  laika  

nokritis atkal. Gājis lūkot, viss kārtībā. Kad trešo reiz kritis, tad vairs nav gājis, paņēmis plinti,  

uzstājies uz durvīm un izšāvis un vairs nav troksni dzirdējis. Toreiz nelaiķa dēls vēl bijis mūrnieks.  

(23,4512 K. Bukums) 

Septītā teika vēsta par gadskārtu svētkiem – Vasaras svētkiem, Jāņiem un par vārda dienas 

un dzimšanas dienas svinībām, kurus svinēja noteiktā vietā, kas atradās netālu no avotiņa. Tautas 

mutē to sauca par Veselības avotu, ar tā ūdeni ārstēja dažādas slimības, šajā gadījumā acu vainas. 

Īpaši svētīgs ūdens bija Māras dienas rīta. 

7. Pie Pobreņča Veselības avota, kocēniešos, Gaujas labā krastā, agrāk svinējuši, apmēram  

30 gadus atpakaļ, vārda un dzimumdienas. Vasaras svētkos un Jāņos taisījuši tur balles un rotaļas,  

paši apkārtējie tik mājas kārtībā. Jāņos dedzinājuši jāņugunis un līgojuši, avota tuvumā stādījuši  

puķes un avotā ziedojuši naudu, dzīparu galus un citu. Tagadējā vecā Pobreņča saimnieka māte,  

kura apmēram 30 gadus ir mirusi, kad bijusi jauna, redzējusi, ka avotiņš apstājas tecēt, gana zēns  

to bijis piegānījis, puiši avotiņu iztīrījuši, un tas atkal sācis tecēt. Avotiņa tuvumā ir laukums, kas  

rāda, ka tur pielikts cilvēku roku darbs, arī dažas ievas aug. Avots no trīs pusēm ieslēgts ar stāvu  

kalnu kā sienu un priežu mežu. Ūdens iz avota pa strautiņu ar troksni gāzās uz Gauju. Uz avotu  

Māras dienā gājuši mazgāties un vēl tagad nesot ūdeni priekš acu ārstēšanas, un acis paliekot  

veselas (23, 4645, K. Bukums).

Astotajā teikā cilvēki ir aprakstīti kā māņticīgi, jo sita pa zārka vāku, lai nelaiķis ceļas augšā. 

Vēlāk rādījās murgi, jo iztraucēja nelaiķa mieru. Arī mūsdienās ir bieži dzirdēts, ka mirušie rādās 

sapņos, lai paziņotu par nepadarītiem darbiem vai lai pastāstītu par savu nepatiku pret kaut ko.

8. 1925. gada februārī kocēniešos nomira kādam Allikam meita, skolniece. Kāds no kapa  

racējiem, nelaiķes radinieks, Vitenbergs piesitis pie pirms četriem gadiem apglabātā Allika sievas  

9 bērkambaris – kapliča (6, 177)
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tēva zārka un teicis, lai ceļas augšā un ka nu ir diezgan gulēts. Pēc meitenes paglabāšanas otram  

kapracim vecais parādījies sapnī un teicis: „Kāpēc tu mani traucēji, neliki mieru gulēt un kādēļ tik  

tuvu rakāt?” (23, 4304, K. Bukums)

Devītajā  teikā  atspoguļots  sapņa  sižets  -  mitoloģiskais  tēls  čūska  un  naudas  pods,  kas 

paslēpts  noteiktā  vietā  –  Mujānu  muižas  tuvumā.  Teiku  sižeti  par  muižām,  kuru  apkārtnē  un 

pagrabos glabājās naudas pods, bija iecienīti.

9. Mujēnu pagastā pie senā Liepas kroga bijis mežs. Kāds vīrs vārdā Gailis, nolicies meža  

malā gulēt un sapnī redzējis čūsku, kas teikusi, neguli man virsū un dzinusi gulētāju nost. Melnā  

čūska esot bijis tas pūķis, kas vaktējis naudu. Gailis to izstāstījis saviem draugiem, tie gājuši rakt  

un izrakuši naudu. (23, 534, K. Bukums)

Desmitajā teikā ir minētas Mujānu pagasta Zeltiņa mājas un Zīles. Teikā izmantoja Dieva 

motīvu  un  sargeņģeli,  kas  cilvēkus  pasargāja  no  nelaimes.  Folklorā  pārdabiski  notikumi  un 

pārvēršanās notika ap pulksten 12 – pusnaktī.

10. Kāda Millera sieva mujēniešu Zeltiņmājā stāsta, ka viņa dzīvojusi mujēniešu Zīlēs, viena  

pati gulējus klētī, klēts bijusi tālu no mājas. Kādu rudens nakti viens piesitis pie klēts durvīm. Viņa  

domājusi, ka brālis to modina uz kulšanu, piecēlusies un gājusi uz istabu, ceļā, sētstarpi viņai nācis  

pretī melns kungs, ar tādu pašu ģīmi, bet viņas nav aizskāris. Pārbijusies, ieskrējusi istabā, visi  

gulējuši, uztaisījuši uguni, pulkstenis bijis 12, sitēju, viņas modinātāju, viņa teikusi par Dieva garu  

vai sargeņģeli, kas viņai paziņojis glābties. (23, 4511, K. Bukums)

Vienpadsmitajā teikā Mujānu pagasta Arņu mājai bija uzlikts lāsts, kurš atspoguļots teikā. 

Teikā parādīta cilvēku māņticība,  jo tiek aprakstīts,  ka Velns spēja iemiesoties mājdzīvniekā un 

biedēja cilvēkus. 

11. Arņa velns. Mujānu pagasta Arņu māja bija uzsūtīts velns, kurš pat dienas laikā gājis pa  

māju, gar sienām mocījis un biedējis cilvēkus ; ar trokšņošanu un runu, visādās balsīs. No malu  

malām braukuši velnu skatīt. Velna uzsūtītājs dabūjis zināt, ka kāds no jūrmalas brauks, kas velnu  

izdzīs, tas to izsaucis, un velns par suni pārvērties. Jūrmalnieks nav varējis viņu panākt un sasiet.  

(23, 5438, K. Bukums)

Divpadsmitajā teikā minēts Ķieģeļu pagasts, kurā ļaudis ticēja māņticībai un skaidroja sapnī 

redzēto. Teikas izskaņā ieskanas pasakas motīvs. 

12. Kādā mājā Ķieģeļu pagastā kalps nolicies gubenī, diendusā. Sapnī viņam bija pienācis  

kāds vīrs un teicis: „Ko tu guli, vergs? Iejūdz bezastes ķēvi un ar dārzā tajā vietā, kur šodien ari,  

ap ābeļu celmu tur priekš tevis ir nauda. ” Vīrs pamodies, sievai stāstījis, abi sarunājuši, ka sievai  

jājūdzas arklā. Iejūgusies, pāra reizes ap ābeles celmu aparuši, arkla lemeši10 aizķērušies aiz poda 

10  lemesis – arkla sastāvdaļa, kas griež un paceļ zemes sloksni (16, 587)
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stīpu un uznācis pods ar naudu dienas gaismā. No tādas laimes kā apstulbuši, nezinājuši, ko darīt.  

Beidzot nopirkuši lauku māju un dzīvojuši laimīgas dienas. (23, 2544, K. Bukums)

Trīspadsmitajā  teikā  mītiskais  tēls  Velns  nodarbojās  ar  pārspīlētām lietām – ar  dažādām 

īpatnējām adatām šuva bikses vai segu, šajā teikā adatas vietā izmantoja ragavu ilksi.

13. Kādreiz velns Silvēra rijas jumta galā ar ragavu ilksē11 ievērtu grožu lāpījis sev bikses.  

Silvēra rija atrodas pie Kokmuižas, apmēram 4 verstis12 no Valmieras(23, 2793, K. Bukums)    

Četrpadsmitā teika vēsta par Velna nakts darbiem, kas tika pārtraukti, dzirdot gaiļa dziesmu, 

rīta agrumā. Tā radās Velna grava Kocēnu pusē.

14. Pie kocēniešu Ķerkša mājas ir tā sauktā Velna grava. Kādreiz velns gājis uz Gaujas  

atvaru, dziedājis gailis un velns nobijies, izskrējis stāvus kalnam cauri, kur vēl tagad esot redzams  

liels caurums uz alu. (23, 6334, K. Bukums)

Piecpadsmitajā teikā zvejnieku loms tika pārspīlēts, bet vēlāk Cimpēnu ezers pārpurvojās.

15. Vecos laikos mujēniešu Cimpēnu ezerā zvejojot izvilku sivēnam līdzīgu zivi, ezera māti.  

Pār  ezeru  tūliņ  pārvilksies  plēve,  un  tas  aizmiglojās.  Tagad  vēl,  kad  ar  lēsu13 pāraudzis  un 

krūmiem, ezers nes savu vārdu. Pa miglas virsu pļauj sienu. Ezers ziemeļpusē ieslēgts no stāva un  

augsta krasta, pārejās slīps līdzenums. Ezers ir tik dažas pūrvietas liels. (23, 5040, K. Bukums)

Iepazīstoties ar teikām par Kocēnu novadu, es secināju, ka ļoti bieži teikās tika pieminētas 

mājas – Lielšķirbas un Mazšķirbas, jo mājas atradās Kārļa Bukuma dzimtajā pusē, kur viņš bija 

gaidīts viesis, jo apkārtējie cilvēki ar viņu labprāt sarunājās un stāstīja savu bagāto dzīves pieredzi, 

kā arī publiskoja paaudzēs glabāto folkloras materiālu.

 Teikās  pieminēja  trīs  krogus,  kas  atradās  Kocēnu  novadā  –  Rāvas  uz  Limbažu  ceļa, 

Mārciņkrogs Rubenes centrā un Liepas krogs Mujānos, tas liecina, ka Vidzemē dzeršanas tradīcijas 

bija iesakņojušās, vīri labprāt svarīgus jautājumus apsprieda pie alus kausa vai degvīna glāzes.

 Teikās pieminēja vietējo sētu nosaukumus - Jēkulīnmājas, Straupnieka mājas, Vindēnmājas, 

Gribiešus, Zeltiņmāju, Zīles un Arņa māju.

 Pobreņča veselības avotiņš atradās Vaidavas ezera krastā un Cimpēnu ezers, kas atradās 

netālu no Cimpēnu pilskalna.

Teikās aprakstīja Rubenes kapus un kapliču, jo šajās vietās spokojās.

Teikās lietoti pagastu vecie nosaukumi - Ķieģeļu pagasts, Mujānu pagasts, Koku pagasts, 

Vaidavas pagasts un atsevišķu muižu centri - Podzēni, Vaidavmuiža, Mujānu muiža.

11 ilkss – zirga pajūga sastāvdaļa (16, 390)
12  versts – attāluma mērvienība (1067 metri) (16, 1164)
13  lēsa – migla 
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 Vaidavā pār Strīķupīti veda Mazšķirbu tiltiņš.
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Secinājumi
Zinātniski  pētnieciskajā  darbā  „Kārļa  Bukuma  ieguldījums  latviešu  teiku  vākšanā  par 

Kocēnu novadu” darba mērķi sasniedzu, jo iepazinos un izpētīju folkloras vācēja Kārļa Bukuma 

savāktās teikas par Kocēnu novadu. 

Veicot  darba  uzdevumus  apkopoju  publikācijas  un  zinātniskos  rakstus  par  folkloras 

vācējiem Latvijā 20.gadsimtā, noskaidroju Latvijas folkloras krātuves galvenos darbības virzienus, 

aprakstīju  folkloras  vācēja  Kārļa  Bukuma dzīves  gājumu,  iepazinos  un  atlasīju  nepublicētās  K. 

Bukuma teikas par Kocēnu novadu, kā arī šīs teikas analizēju un paskaidroju. 

Kārļa Bukuma devums folkloras krātuvei ir aptuveni 18 000 folkloras vienību, kas glabājas 

LFK ar fonda numuru 23. Folkloras vācējs Kārlis Bukums savu pirmo sūtījumu nosūtīja 1925. gadā, 

bet sūtīja līdz pat 1975. gadam. Kopumā 50 gadu laikā viņš nosūtīja 38 burtnīcas, kurās pierakstītas 

vismaz 18 pilnas lapas un 26 pilnas klades, kuras satur vismaz 60 lappuses.

Izstrādājot  zinātniski  pētniecisko  darbu,  secināju,  ka  Kārļa  Bukuma  dzīve  ir  bijusi 

piedzīvojumiem bagāta,  bet,  lai  arī  kādas  problēmas  dzīve  sagādāja,  viņš  turpināja  veikt  savas 

sirdslietas – fotografēt un pierakstīt savākto folkloru. 

20. gadsimtā folkloras vākšana notika ļoti plašos apmēros, tāpēc secinu, ka iedzīvotāji ir 

vēlējušies,  lai  nākamām  paaudzēm  būtu  priekšstats  par  savu  senču  paražām  un  tikumiem. 

Iedzīvotājus motivēja gan samaksa par savākto, gan tas, ka folkloras vākšana bija sirdslieta, jo daži 

folkloras vākšanā bija ieguldījuši visu savu dzīvi. 

Iepazīstoties ar Latvijas folkloras krātuves vēsturi un darbības virzieniem, secinu, ka trīs 

galvenie  pamatprincipi  –  arhivēšana,  publicēšana  un  izpēte  nav  mainījušies.  Laika  gaitā  tika 

izstrādāti jauni sistematizācijas principi, lai interesentiem savākto folkloru būtu vieglāk atrast un 

izprast.

Uzsākot pētījumu,  noskaidroju teikas definīciju.  Teika ir pasakai,  leģendai vai nostāstam 

līdzīgs folkloras žanrs, kas biežāk balstās uz vēsturiskiem notikumiem, atainojot dažādu priekšmetu 

un parādību izcelsmi un atspoguļo kāda novada savdabību.

Pētījuma daļu veicot analizēju un paskaidroju 17 nepublicētās teikas par Kocēnu novadu. 

Iegūtās teikas iedalīju vēsturiskajās un izcelšanās teikās, kā arī paskaidroju senvārdus un analizēju 

teiku saturu. Analizētajās teikas tika pieminēti trīs krogi Kocēnu novadā – Rāvas, Mārciņkrogs un 

Liepas krogs. Teikās pieminēja – Jēkulīnmājas, Straupnieka, Vindēnmājas, Gribiešus, Zeltiņmāju, 

Zīles un Arņa māju. Tika aprakstīts Veselības avotiņš un Cimpēnu ezers, Rubenes kapi un kapliča. 

Teikās tika lietoti pagastu vecie nosaukumu – Ķieģeļu, Mujānu, Koku un Vaidavas pagasts.

Darbā izmantoju vēsturisko metodi, jo iepazinos ar zinātnisko literatūru un publikācijām par 

folkloras vācējiem Latvijā 20. gadsimtā. 
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Darbu veicu ar lielu interesi un prieku, jo pirmo reizi strādāju LFK un iepazinos ar sava 

vecvectēva Kārļa Bukuma devumu Latvijas folkloras krātuvei.
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