
Pasaules uzskats un maģiskie simboli akmens laikmetā Latvijā. 

Akmens laikmets Latvijā ilgst no 10500.-1800. g. pr. Kr. To atspoguļo arheoloģiskajos 

izrakumos iegūtas un savrup atrastas senlietas, kas mums sniedz pietiekoši plašu informāciju 

gan par seno saimniecību, gan pasaules uzskatu. Ja tā laika saimniecība šodienas cilvēkam 

vairāk vai mazāk ir saprotama, tad pasaules uzskata izpratne iespējama abstrahējoties no 

šodienas, mēģinot iejusties laikā, kad cilvēks bija sevis un apkārtējas vides izzināšanas 

pirmsākumos. 

Liecības par akmens laikmeta pasaules izpratni sniedz uz senlietām iegrieztais 

ornaments un no dažādiem materiāliem darinātas cilvēku, dzīvnieku, putnu, čūsku un zivju 

figūras. Tā nav māksla, bet gan materializēti simboli, kurus izmantoja dažāda veida reliģiskos 

rituālos – totēmismā, burvestībās, zintniecībā, apbedīšanas kultā, iniciācijā, ekonomiskajā 

kultā, senču kultā, šamanismā u.c. Ar reliģisko rituālu palīdzību cilvēks centās kompensēt savu 

nevarību dabas priekšā, papildinot spēkus cīņā par izdzīvošanu. 

Senais cilvēks sevi cieši saistīja ar dabu un dzīvnieku pasauli, mēģināja identificēties 

ar to, un ar reliģisko rituālu palīdzību iegūt novēroto dzīvnieku spēku un spējas. Atbilstoši 

mitoloģiskajam pasaules modeļa trīskāršajam vertikālajam dalījumam kopā ar sevi viņš tajā 

iekļāva arī dzīvniekus. Pasaules modeļa augšējo slāni veido putni, vidējo slāni veido cilvēks 

kopā ar dzīvniekiem (brieži, aļņi utt.), bet apakšējo – čūskas un zivis. 

Latvijā paleolītā, mezolītā un neolīta sākumā cilvēks savu pasaules izpratni attēlojis 

pārsvarā ar ornamenta palīdzību. Daudz komplicētāka tā kļūst vidējā un vēlajā neolītā (5400.-

1800. g. pr. Kr.), kas saistās ar Narvas un ķemmes-bedrīšu kultūru mednieku-zvejnieku 

sabiedrību. Reliģisko rituālu saturu un simbolus mēs varam iepazīt pasaules tautu etnogrāfijā 

un mitoloģijā, taču tikai ar zināmu varbūtību to iespējams identificēt arheoloģiskajā materiālā. 

Aplūkosim dažus simbolus un to iespējamo saikni ar maģiskajiem rituāliem. 

Vidējā un vēlajā neolītā no zināmajiem skulpturālajiem veidojumiem visvairāk ir 

cilvēka figūru vai to galvas un sejas atveidu. Lielāko daļu var saistīt ar vīriešiem, atsevišķas 

– ar sievietēm, bet daļai dzimums grūti nosakāms. 

Užavas Sārnates apmetnē zināma Latvijā vienīgā maģisko rituālu veikšanas vieta, kuras 

centrā atrodas stāvus zemē ierakts koka stabs ar augšdaļā rupji izcirstu cilvēka seju. Dzimums 

nav izcelts, taču visticamākais tas attēlo vīrieti. Iespējams, tas saistāms ar senču kultu, ticību, 

ka mirušie senči var aizstāvēt un palīdzēt saviem dzīvajiem pēctečiem. Cilvēki ticēja mirušā 

dvēselei un tās eksistencei pēc nāves, kuras materiālais atveids šajā gadījumā ir koka elks. Elku 

pielūdza un pie tā veica godināšanas rituālus. Tāpat tika pielūgtas arī speciāli darinātas neliela 

izmēra shematiskas koka un detalizēti izstrādātas kaula cilvēku, galvenokārt vīriešu, figūras. 

Līdzīgi iespējams skaidrot Dundagas Ģipkas un Pūrciema apmetnēs atrasto cilvēka 

māla figūru fragmentus. Tām raksturīgs shematisks, ornamentēts ķermenis ar salīdzinoši rūpīgi 

izstrādātu sejas daļu. Vienai no tām seja ir okerēta, kas norāda, ka tā, iespējams, rituālu laikā ir 



“atdzīvināta”, jo, kā zināms, okera sarkanā krāsa ir asins un dzīvības simbols. Savukārt citas 

figūras sejas daļu klāj ornaments, kas varētu norādīt uz to, ka Latvijā akmens laikmetā cilvēki 

sevi tetovēja. Cilvēka atveidus māla figūrās varētu saistīt ar dzimtas elku dieviem un senču 

kultu. Cilvēka galvas atveidi darināti arī no dzintara un nēsāti kā piekariņi – amuleti. Interesanti, 

ka viena no retajām sieviešu figūriņām Sēļu Zvejnieku kapulaukā ievietota bērna apbedījumā, 

norādot uz ciešo saikni starp māti un bērnu, taču patieso simbolisko jēgu mēs nezinām. 

No dzīvnieku pasaules visvairāk zināmas aļņa, bet no putniem – ūdensputna figūras, 

kas gatavotas no kaula, dzintara un koka. Acīmredzot, tās, vismaz daļa, saistāmas ar 

ekonomisko maģiju – rituālām darbībām, kas augstāko spēku ietekmē nodrošina veiksmi 

medībās, zvejā un arī citās saimnieciskajās sfērās. Rituāli ietvēra dejas, kuru laikā tika 

atdarināts medījamais dzīvnieks, noburti medību rīki, kā arī izmantota attiecīgā simbolika.  

Viens no šādiem medību rituālu simboliem varētu būt aļņa galvas atveids kaulā. Tie 

plaši izplatīti arī ārpus Latvijas, bieži ar garākiem kātiem, un tiek uzskatīti par rituālajiem 

zižļiem vai to sastāvdaļām. Aļņa figūras izmantotas arī kā piekariņi – amuleti. Ar medību 

maģijas simboliku var saistīt stilizētus ūdensputnu siluetus un speciāli izgatavotus dunčus ar 

ūdensputnu siluetiem spalu galos. Varbūt atšķirīga nozīme ir koka kausiem, kuru rokturu galos 

izgrieztas putnu galvas un arī dzintara piekariņiem – amuletiem. Mitoloģijā putnus saista ar 

cilvēka dvēseli, un tie nodrošina tās pārcelšanos uz viņpasauli. Varbūt piekariņi vairāk atbilst 

šai kategorijai. Ar ekonomisko maģiju var saistīt arī zivs figūras, kas sākotnēji, iespējams, 

izmantotas kā māneklis, bet vēlāk tām piedēvēta maģiska nozīme un tās izmantotas rituālos. 

Vēl vienu akmens laikmeta cilvēka pasaules izpratnes aspektu atspoguļo gan naturāli, 

gan stilizēti veidotās čūskas figūras, kas izmantotas par piekariņiem – amuletiem. Mitoloģijā 

čūskai ir daudz nozīmju, taču kādu no tām saistīt ar akmens laikmetu ir samērā grūti. Tās varētu 

simbolizēt pazemi vai “citu pasauli”, tāpat – atdzimšanu un nemirstību. Čūskas katru gadu 

maina savu ādu, pateicoties kam, atjauno savu jaunību un spēku. Šo atdzimšanas ideju netieši 

apstiprina akmens laikmeta apbedīšanas rituāls Oņegas ezera salā, kur mirušais tiek ierakts 

zemē (pazemē), līdzi dodot čūskas figūru, kas simboliski nodrošina atdzimšanu. 

Dažādu pasaules tautu mitoloģija un etnogrāfiskās tradīcijas ir saglabājušas informāciju 

no ļoti tālas pagātnes, taču to tiešā veidā nav iespējams pielietot akmens laikmeta izpratnē. Ja 

mitoloģijā ir reģionālas atšķirības un vēlāko laiku uzslāņojumi, tad etnogrāfija atspoguļo senu, 

bet laika gaitā tomēr izmainītu dzīvesveidu. Līdz ar to uz šiem materiāliem veidotais akmens 

laikmeta pasaules uzskata un maģisko simbolu skaidrojums ir ļoti hipotētisks. Šī iemesla dēļ 

arheologi neolīta skulptūras un figūras lielākoties aplūko tikai kā mākslas priekšmetus. 

 


