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Ai, darbiņi, ai darbiņi!
Bez darbiņa nevarēju;
Darbiņš man prieku deva,
Pilnu klēti labībiņas.

Darba vērtība latviešu tautasdziesmās
Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie latvieši darbu un
darba tikumu vienmēr ir turējuši augstā godā, kas senajos laikos bijusi lielākā vērtība un
bagātība, jo mūsu senči ir zinājuši patieso dzīves gudrību - viss labais nāk strādājot, neko
nedarot un nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams.
Visa mūsu senču sadzīve, pārtikas, apģērba un sadzīves priekšmetu sagādāšana balstījās tikai
uz fizisku darbu, senie latvieši pratuši savām rokām darināt visu nepieciešamo, un darbs viņus
nav baidījis. Neviena senā latviešu saime, kas bija pārtikusi, nebija sasniegusi savu labklājību
bez smaga un regulāra ikdienas darba, jo rokas klēpī maizi nepelna. Lasot latviešu
tautasdziesmas, rodas pārliecība, ka latviešu tautai darbs ir kas vairāk, kā cīņa par izdzīvošanu
vai vienīgais līdzeklis, kas palīdz sasniegt un uzturēt labklājību. Darbs ir seno latviešu laimes
avots un dzīves dvēsele, jo dzīve tiek veltīta darbam, un darba tikums ir viens no galvenajiem
morāles kritērijiem seno latviešu dzīvē un mūsdienu senču mantojumā. Senie latvieši
dvēseliski ir izpratuši, ka dzīve bez darba nav pilnvērtīga. Cilvēks, kam ir augsts darba
tikums, dzīvo strādājot, un, kas darbu godā, par to darbs arī gādā, jo mūsu senčiem darbs bija
otrā veselība.

Tautasdziesmas par darba tikumu vēsta, ka senie latvieši ticēja, ka darbs un strādāšana
nebeidzas ar dzīvi šai saulē. Viņi ticēja, ka arī aizsaulē viņu darbs, darba tikums būs vajadzīgs
un noderīgs, ka darbs un strādāšana nebeidzas ar cilvēka atvadām no šīs pasaules, jo ar lielu
iekšējo pārliecību latviešu tautasdziesmas vēsta, ka debesīs tiek turpināts strādāt un godāts
darba tikums.
Work - one of the most noble values Latvian folk songs. The ancient Latvians treated
work like one of the most important value of person character. Our ancestry new the real life’s
wisdom – all good things come with work, with doing nothing you will never reach your
goals and desires. All of our ancestors housing, food, clothing and household obtaining was
relaying on physical work, the ancient Latvians managed to make everything with their own
hands. None of the ancient Latvian family, who were wealthy, had reached it without hard
work and daily routine, because who doesn’t work, doesn’t get salary. Work is our ancestry’s
source of happiness and soul of life, because ancient Latvians thought that life is meant to be
spent on working. Ancient Latvians knew that with death work does not end and believed that
after death they will work for God. Our ancestry always asked God to help with living, when
there was bad weather and harvest was too small for big family to live until the next yield.
Work was always done with accuracy and care, Latvians never left undone works to be done
by someone other. Latvian folk songs shows daily work multiplicity, what work our ancestry
liked to do the most and how hard it was to do it.

