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Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu 
policijas nolikumi 16.–18. gadsimtā / Valdas 
Kvaskovas zinātniskajā redakcijā = Policeyord- 
nungen der Städte im Herzogtum Kurland 
und Semgallen im 16.–18. Jahrhundert / wis-
senschaftliche Redaktion von Valda Kvasko-
va (2021). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs.  
366 lpp.: il. (Vēstures avoti, XII)

ISBN 978-9934-836-09-6 
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēs-

tures arhīvā (LVVA) glabājas apjomīgas kolekcijas, 
kas dokumentē Latvijas pilsētu vēsturi no 13. gs. 
līdz 1945. gadam. Nesen klajā nācis žurnāla “Lat-
vijas Arhīvi” pielikuma – sērijas “Vēstures avoti” – 
12. sējums. Krājums veltīts nozīmīgai pilsētu vēs-
tures dokumentu kopai – Kurzemes un Zemgales 
hercogistes pilsētu policijas jeb kārtības noliku-

ZINĀTNISKI KOMENTĒTAS AVOTU PUBLIKĀCIJAS

miem, kas pieejami pētniekiem Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 
Ar terminu “policija” agrajos jaunajos laikos neapzīmēja institūciju, kam jārūpējas 

par valsts iekšējo drošību, bet gan valsts pārvaldes, saimnieciskās dzīves un sociālās kār-
tības noteikumu kompleksu. Policijas nolikumi, kas aptver plašas un heterogēnas tiesību 
jomas, bija valdnieku vai pilsētu pārvaldes institūciju izdoti likumi, kuru rašanos noteica 
nepieciešamība pēc dažādu sabiedrības dzīves jomu sakārtošanas absolūtisma valstu 
tapšanas procesā. 

Izdevuma ievadraksts iepazīstina lasītājus ar policijas nolikumu tapšanu vācu zemēs, 
tālāk pievēršoties šāda veida tiesiskiem dokumentiem Kurzemes un Zemgales herco- 
gistes pilsētās. Līdz mūsu dienām LVVA saglabājies salīdzinoši neliels policijas nolikumu 
skaits. Lielākoties tie atrodami konkrēto pilsētu dokumentu grāmatās, kā arī dažādos  
17. un 18. gadsimta pilsētu tiesību aktu norakstos. Nolikumos, ko reizēm sauca arī par 
pilsētas statūtiem, apkopotā informācija sniedz plašu ieskatu pilsētu vēsturē. 

Ievadrakstā analizēti šo nolikumu rašanās avoti, motīvi, būtība un mērķi hercogistes 
pilsētu saimnieciskās un sabiedriskās dzīves organizācijā un modernizācijā agro jauno 
laiku vēstures diskursā. Izsludinot pilsētu policijas nolikumus vai apstiprinot rātes izstrā- 
dātos likumus, hercogs, t. i., valsts, pretendēja uz pilsoņu sadzīves, morālās un tiku- 
miskās uzvedības visaptverošu reglamentēšanu un pakļaušanu vienotai disciplīnai visas 
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sabiedrības interesēs. Šo nolikumu būtība, lietojot vācu vēsturnieka Gerharda Estreiha 
(Oestreich) radīto terminu, bija sabiedrības sociālā disciplinēšana. Šo procesu G. Estreihs 
saista ar valstiskuma nostiprināšanos un racionālisma idejām un atklāj, ka politiski admi-
nistratīvās pārmaiņas iespaidoja arī cilvēku garīgi morālo sfēru.

Pie jomas, ko regulēja pilsētu policijas nolikumi, piederēja viss, kas kalpoja “vis-
pārējam labumam”, tādēļ liela daļa rātes likumu un policijas nolikumu pantu bija adresēta 
visu kārtu un sociālo slāņu iedzīvotājiem.

 Īpaši svarīgs pilsētas iedzīvotāju vidū bija birģera jeb namnieka statuss. Noteikumi 
par birģera tiesību iegūšanu ir gandrīz neiztrūkstoša pilsētu policijas nolikumu sastāv- 
daļa, tāpat arī pilsētu privileģēto kārtu – tirgotāju un amatnieku – tiesības un pienākumi.

Policijas nolikumu pirmie paragrāfi parasti veltīti pilsētu pārvaldei, kas bija rātes un 
tās amatpersonu rokās. Sīki raksturotas rātskungu, kā arī vadošo pilsētas administrā- 
cijas pārstāvju – birģermeistara (vai birģermeistaru), tiesas fogta un pilsētas sekretāra 
jeb rakstveža – darbības jomas. Vairākos pilsētu policijas nolikumos detalizēti reglamen-
tēts tiesvedības process. Lielākajā daļā nolikumu ir akcentēti priekšraksti attiecībā uz pil-
sētas saimniecisko dzīvi: tirdzniecību, pareizu svaru un mēru lietošanu, alus brūvēšanu, 
kroģēšanu u. c. Svarīga nozīme pilsētas kopienas dzīvē bija tās nodrošināšana ar kvalita-
tīvu pārtiku par taisnīgām cenām, tāpēc rātes likumos atrodami īpaši paragrāfi, kas attie-
cas uz maizes cepšanu un pārdošanu, kā arī uz lopu kaušanu un gaļas tirgošanu.

Lai gan noteikumi par pilsētu amatnieku darbu un sadzīvi formulēti cunfšu statūtos 
jeb šrāgās, tie atrodami arī policijas nolikumos, dažkārt pat nosakot konkrētu samak-
su par amatnieku darbu. Vairāku pilsētu statūtos, it īpaši 17. gs., liela uzmanība pievēr- 
sta arī civiltiesiskām normām, proti, attiecībā uz dažādu līgumu slēgšanu, darījumiem ar 
nekustamo īpašumu, mantošanas tiesībām, audžubērnu uzturēšanu u. tml. Hercogistes 
pilsētās, kuru apbūve bija galvenokārt no koka, gan rātes, gan visu iedzīvotāju uzdevums 
bija rūpēties par ugunsdrošību; par to atgādina arī lielākā daļa policijas nolikumu.

Īpaši nolikumu panti centās nostiprināt kristīgu dzīvesveidu un sabiedriskās kārtības 
normas. Bargs sods draudēja ne tikai par kaušanos un uzbrukumiem ar ieročiem, bet 
arī par lamāšanos, apsaukāšanos un personas goda aizskaršanu. Par ikvienu policijas 
nolikumu panta pārkāpumu bija noteikts konkrēts sods: naudas sods, cietums, 
ieslodzījums pie maizes un ūdens, piesiešana pie kauna staba jeb kāķa, bet nevāciem – 
pēriens vai pat izraidīšana no pilsētas.

Pilsētu policijas nolikumos līdzās saimnieciska, civiltiesiska un ētiska rakstu-
ra pantiem atrodami arī īpaši noteikumi, kas reglamentēja dažādu iedzīvotāju kārtu 
un slāņu apģērbu un ģimenes svētku norisi. Šīs specifiskās normas pazīstamas arī ar  
nosaukumu “greznības aizliegumi”. Parasti tie aprobežojās ar vispārējām frāzēm,  
uzdodot rātei cīnīties pret pārmērīgu lepnību, izšķērdību un greznību, kā arī ievērot  
kārtu atšķirības un ētikas normas. Piemēram, Bauskas pilsētas 1635. gada policijas no-
likumā rātei uzdots raudzīties, lai ikviens – gan augstas, gan zemas kārtas – tērptos at-
bilstoši amatam un statusam, lai tiktu izskausta pārmērība ēšanā un dzeršanā, kā arī 
citi netikumi, tādējādi “kalpojot vispārējam labumam, izskaužot un likvidējot nejēdzības, 
kas zemi un ļaudis ved postā”. Bija arī tādi policijas nolikumi, kuros sīki reglamentēta 
visu pilsonisko slāņu sadzīve, atļautie un aizliegtie apģērbi, kāzu, kristību un bēru norise 
(Jelgava, 1606. g.; Ventspils, 1748. g.). Jāsecina, ka galvenā ideja, kas caurauž visu laiku 
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pilsētu policijas nolikumus, proti, sabiedrības iedalījums kārtās un slāņos, kā arī centieni 
saglabāt kārtu atšķirības, visspilgtāk atklājas tieši “greznības aizliegumos”.

Saskaņā ar avotu publicēšanas principiem hercogistes pilsētu policijas nolikumi 
publicēti oriģinālā – vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Tie kārtoti hronoloģiskā 
secībā atkarībā no pilsētu tiesību piešķiršanas gada. Ja kādai pilsētai ir vairāki policijas 
nolikumi, tie secīgi seko cits citam. Izdevumā ir publicēti šādi nolikumi: Kuldīga (1577., 
1695. g.), Ventspils (ap 1500., 1694., 1748. g.), Jelgava (1593., 1606. g.), Liepāja (1772. g.), 
Bauska (1635. g.), Jaunjelgava jeb Frīdrihštate (1647., 1762. g.), Jēkabpils (1730. g.).

Pilsētu policijas nolikumi ir pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un morālās dzīves 
liecības, kas atspoguļo Kurzemes un Zemgales hercogistē valdošās tradīcijas un garu. 
Salīdzinot šos dažāda laika dokumentus, iespējams gūt priekšstatu par sadzīves kultūras 
attīstību hercogistes pilsētās.

Astra, Gunārs (2021). Pēdējais vārds = Fi-
nal Statement = Das letzte Wort = Dernières 
paroles = Последнее слово. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 172 lpp. 

ISBN 9789984840703
Ginta Apala zinātniskajā redakcijā sadar-

bībā ar Latvijas Okupācijas muzeju ir laista klajā 
Gunāra Astras piemiņai veltīta grāmata. To ie-
vada īsa Gunāra Astras biogrāfija un nozīmīga 
vēstures avota publikācija – Gunāra Astras 
teiktais pēdējais vārds pēc viņu notiesājošā 
sprieduma Latvijas PSR Augstākajā tiesā  
1983. gada 15. decembrī. Spriedumu paslu-
dināja 19. decembrī, ar kuru G. Astra tika atzīts 
par sevišķi bīstamu recidīvistu un viņam pie-
spriesti septiņi gadi ieslodzījumā, kā arī pieci 
gadi izsūtījumā. Grāmata izdota piecās valo- 
dās – latviešu, angļu, vācu, franču un krievu. To 
ilustrē fotogrāfijas no Latvijas Okupācijas muzeja krātuves un no Gunāra Astras brāļa 
Leona Astras arhīva. Grāmatas idejas autors ir Arnis Šablovskis.
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Grīnberga, Mērija (2021). Mērijas Grīn-
bergas atmiņas un dienasgrāmatas: mana pa-
saku zeme. Rīga: Latvijas Mediji, 621 lpp. 

ISBN 9789934159787
Vēsturnieces Agitas Ančupānes zināt- 

niskajā redakcijā ir izdotas Mērijas Grīnber- 
gas (1881–1973) atmiņas un dienasgrā- 
matas. Grāmatu ievada A. Ančupānes veido-
tais Mērijas Grīnbergas īss dzīves apraksts. 
Mērija Grīnberga dienasgrāmatu sāka rakstīt  
1926. gadā. Pēdējais ieraksts datēts ar  
1968. gadu. Pierakstītās atmiņas aptver laika pos- 
mu no 19. gs. beigām līdz 1965. gadam. Ierak-
stos savijas sajūtas, ikdienas gaitas, sabiedriskās 
dzīves notikumi, politisko procesu sekas un Gros- 
valdu–Grīnbergu dzimtas likteņi. Lasot Mērijas 
Grīnbergas atmiņas, var iepazīties ar pašas au-
tores interesanto personību, kā arī ar tā laika 

inteliģences dzīvi. Grāmatā saglabāta autores rakstīšanas maniere papildināt tekstu ar 
kādu vārdu vai teikumu krievu vai vācu valodā. Grāmatai ir bagātīgs vizuālais materiāls – 
vairāk nekā 50 fotogrāfiju no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. 

Irbe, Kaspars Aleksandrs (2021). Slēptā 
dzīve: homoseksuāļa dienasgrāmata, 1927–
1949. Rīga: Ascendum, 532 lpp.

ISBN 9789934879586
Vēsturnieces Inetas Lipšas zinātniskajā redak- 

cijā klajā nākušas Dubultu iedzīvotāja Kaspara 
Aleksandra Irbes (1906–1996) dienasgrāmatas, ko 
viņš sāka rakstīt 1927. gadā un turpināja līdz mūža 
beigām. Šajā izdevumā ir lasāma dienasgrāmata 
no 1927. līdz 1949. gadam. Tajā starp priekiem, 
rūpēm un bailēm var ieraudzīt paša autora “cīņu 
ar sevi”, taču Aleksandrs Irbe neraksta tikai par 
sevi, bet arī par ikdienišķo un par aizgājušo. Tas 
lasītājiem dod iespēju ielūkoties padomju režīma 
ikdienas dzīvē, tādējādi šī dienasgrāmata, kuru 
autors slēpis visu mūžu, palīdz uzburt vēsturis-
ko kopainu. Izdevumu papildina attēli – fotogrā- 
fijas un pastkartes no Kaspara Aleksandra Irbes 
arhīva. 
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Kokneviča, Taiga (sast.) (2021). Mēs tiksi-
mies mūžībā: 1941. gada 14. jūnija deportā- 
cijas piemiņai. Rīga: Latvijas Mediji, 207 lpp.

ISBN 9789934159077
Grāmata laista klajā sadarbībā ar Latvijas 

Okupācijas muzeju, pieminot 1941. gada 14. jū-
nija deportācijas. Izdevumā apkopoti aculieci- 
nieku – Oļega Viļuma, Haralda Aronieša, Stakļu 
ģimenes, Villu ģimenes un Rosas Braunas – stāsti 
par 14. jūnija deportācijām, piedāvājot pēc tau-
tības, izcelsmes, vecuma un profesijas dažādu 
cilvēku skatījumu uz tā laika traģiskajiem notiku-
miem. 

Mēs visi esam gūstekņi: Stalag 347 pa-
domju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturn-
ieka Kaspara Stroda redakcijā (2021). Rīga: Lat-
vijas Mediji, 186 lpp.

ISBN 9789934159053
Vēsturnieka Kaspara Stroda zinātn-

iskajā redakcijā ir izdota Sarkanās ar-
mijas 41. strēlnieku korpusa 177. strēl- 
nieku divīzijas 502. strēlnieku pulka karavīra 
farmaceita Aleksandra Orehova dienasgrā- 
mata, ko viņš sāka rakstīt 1941. gada 21. jū- 
nijā, atrodoties Ludzas pilsētas nometnē. Jau pēc 
dažām dienām viņa kara daļa tika iesaistīta ka-
radarbībā. Dienasgrāmatā lasāmas skumjas pēc 
mājām un tuviniekiem, aprakstīti karavīru dzīves 
apstākļi un pārtikas trūkums. 1941. gada sep-
tembrī vācieši sagūstīja Aleksandru Orehovu, un 
7. oktobrī viņš nokļuva karagūstekņu nometnē 
Stalag 347. Dienasgrāmatas ieraksti turpinās līdz 
1943. gada 8. maijam. Izdevumu no krievu valo-
das tulkojis vēsturnieks Juris Ciganovs.
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Neiburgs, Uldis (zin. red.) (2020). Viktora 
Arāja tiesas prāva: žurnālista Kārļa Štamera 
pierakstos. Rīga: Latvijas Mediji, 647 lpp.

ISBN 9789934158759
Vēsturnieka Ulda Neiburga zinātniskajā re-

dakcijā ir izdoti žurnālista Kārļa Štamera (1921–
1994) pieraksti par Viktora Arāja tiesas prāvu. 
Vācijas Federatīvās Republikas policija Vikto-
ru Arāju arestēja 1975. gada jūlijā Hamburgā. 
Latviešu trimdas žurnālists Kārlis Štamers pie-
dalījās Viktora Arāja tiesas procesā, kas ilga 
divarpus gadu, un pierakstīja visu, kas notika 
tiesas zālē, to skaitā sarunas, ko dzirdēja tiesas 
sēžu pārtraukumos. 1979. gada 21. decembrī 
Viktoru Arāju notiesāja ar mūža ieslodzījumu. 
Grāmatas pirmajā daļā vēsturnieki Uldis Nei-
burgs, Kārlis Kangeris un Andrievs Ezergailis 
analizē Viktora Arāja un viņa komandas gaitas 
Otrā pasaules kara laikā, ieskicējot kopējo vēs-
turisko ainu latviešu kolaboracionistu darbībā 
holokaustā. 

Šuvajevs, Igors, Garkeviča, Maija (sast.) 
(2021). Milda Palēviča. Dienasgrāmatas, 
1911–1972. Rīga: Neputns, 703 lpp.

ISBN 9789934601224
Filozofa Igora Šuvajeva zinātniskajā 

redakcijā izdota viņa un Mildas Palēvičas 
mazmeitas Maijas Garkevičas sastādītā Mildas 
Palēvičas (1889–1972) dienasgrāmata kopā 
ar viņas darbu “Estētiskās domas attīstība 
Latvijā XIX gs. un XX gs. 1. pusē” atsevišķā 
pielikumā. Apjomīgo izdevumu ievada 
I. Šuvajeva eseja par M. Palēviču, kam seko 
viņas autobiogrāfisks apcerējums “Par manu 
dzimtu” un “Dienasgrāmatas”. Izdevumu 
papildina bibliogrāfija un personu rādītājs. 
Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām. 
Šo izdevumu no citiem atšķir dienasgrāmatu 

kā fizisku priekšmetu apraksts, kas lasītāju iebur citā laikā. Tās ir numurētas ar kārtas 
skaitļiem no II līdz X. Piemēram, par II dienasgrāmatu uzzinām, ka tā ir: “Līniju klade 
melnos vākos (17 x 20 cm), rakstīts ar melnu un zilu tinti, dažviet [..] ar zīmuli. Pēdējā 
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Ciganovs, Juris (2020). Latvijas armijas 
intendantūras dienesti, 1919–1940. Rīga: 
Latvijas Kara muzejs, 202 lpp.

ISBN 9789934887147
Grāmatas pamatā ir autora 2014. gada 

promocijas darbs “Latvijas armijas intendan-
tūras dienesti (1919–1940)” doktora grāda ie-
gūšanai vēstures nozarē. Juris Ciganovs pēta 
Latvijas armijas (LA) intendantūras dienestu 
izveidošanos 1919. gadā, tās pastāvēšanu un 
attīstību līdz padomju okupācijai 1940. gadā. 
Raksturojis Latvijas aizsardzības sistēmu un LA 
periodā no 1919. līdz 1940. gadam, autors de-
talizētāk analizē LA intendantūras dienestu iz-
veidi un darbību Latvijas Neatkarības kara laikā 
un pēc tā līdz 1933. gadam. Viņš apskata LA 
intendantūras dienestu reorganizācijas 1933. 
gadā un tās darbību pēc reorganizāciju līdz 
1939. gadam. Grāmatas pēdējā nodaļā autors 
vēstī par LA intendantūras dienestu darbību 
pēc Otrā pasaules kara sākuma līdz tās likvi-
dācijai 1940. gadā. 

ieraksta noslēgums veikts ar zaļu zīmuli. Ieraksti pārsvarā franciski. Sākumlapa daļēji 
izgriezta. Ar melnu tinti norādīts gads – 1911. Vēlāk ieraksts papildināts (ar zilu tinti): 
– 1917. X (Manas dziļākās attīstības gadi), kā arī pievienots apzīmējums – ll.” (83. lpp.).



JAUNĀKĀ LITERATŪRA

146

Jēkabsons, Ēriks (sast.) (2020). Latvijas 
zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. ga-
dam: ceļš līdz valstij. Rīga: Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, 303 lpp. 

ISBN 9789984850924; ISSN 9789984850934
Konferenču cikla “Valsts pirms valsts” 5. kon-

ferences “Latvijas zemes no 19. gs. beigām līdz 
1918. gadam: ceļš līdz valstij” rakstu krājuma 
mērķis ir aplūkot Latvijas situāciju un tās lomu 
20. gs. sākumā. Izdevuma pirmajā daļā vēstur- 
nieki analizē politiskos un sabiedriskos notikumus 
un procesus, kas risinājušies mūsdienu Latvijas 
teritorijā 19. un 20. gs. mijā un 20. gs. sākumā. 
Otrajā daļā apkopots ārzemju vēsturnieku 
skatījums uz to, kā vēsturiskie procesi attīstījušies 
20. gs. sākumā citās Eiropas valstīs, piemēram, 
Lietuvā, Somijā, Polijā u. c. Tādējādi izdevums pie-
dāvā daudzpusīgu redzējumu plašā ģeopolitiskā 
kontekstā. Rakstu krājums pieejams arī elektro- 
niskā formātā.

Jānke, Karstens (2021). Hanza. Rīga: 
Mansards, 254 lpp.

ISBN 9789934122552
Viduslaiku vēstures profesors Kopenhāgen-

as Universitātē (Dānija) Karstens Jānke (Carsten 
Jahnke) ir apkopojis jaunākos pētījumus, kuri 
informē par mūsdienu vēsturnieku skatījumu uz 
Hanzas savienības vēsturi un tās nozīmi no pirm- 
sākumiem līdz norietam. Autors ir aplūkojis po-
litiskos un ekonomiskos aspektus visas tās pa-
stāvēšanas laikā, veltot atsevišķas nodaļas tirdz- 
niecības un tirgotāju analīzei un aprakstam. Pē-
dējā daļā ir ieskicēts Hanzas tradīciju turpinājums 
pēc tās izjukšanas līdz mūsdienām. Autoram ir iz-
devies savu Hanzas vēsturi uzrakstīt kompakti un 
lasītāja uzmanību aizraujoši. Grāmatu no vācu va-
lodas ir tulkojis vēsturnieks Kārlis Zvirgzdiņš, LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors.



JAUNĀKĀ LITERATŪRA

147

Jēkabsons, Ēriks (zin. red.) (2021). Karš 
un sabiedrība Latvijā, 1914–1920. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 447 lpp.

ISBN 9789934186332
Autoru kolektīvā monogrāfija “Karš un sa-

biedrība Latvijā, 1914–1920” ir pirmais pētījumu 
apkopojums Latvijas historiogrāfijā, kas analizē 
Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara ietek-
mi uz sabiedrību. Grāmatas pirmā daļa aplūko 
tādas tēmas kā demogrāfija un Latvijas iedzī- 
votāju sastāva izmaiņas, vairākas nodaļas veltītas 
kara izraisītajai krīzei – pārtikas deficītam, civilās 
noziedzības pieaugumam un infekciju slimību 
izplatībai. Otrajā daļā aplūkota kara ietekme uz 
atsevišķām sabiedrības grupām, kā, piemēram, 
dzimšu attiecības, sieviešu politiskā darbība, stu-
dentu dzīves apstākļi, ārpus Latvijas dzīvojošo lat-
viešu attieksme pret notiekošo, tradīciju maiņa. 

Jermacāne, Ilze (2021). Strēlnieku dzīvība 
sarkanā: latviešu strēlnieki Otrajā pasaules 
karā. Rīga: Latvijas Mediji, 397 lpp.

ISBN 9789934158438
Grāmatas pamatā ir 2014. gadā Latvijas Uni-

versitātes Vēstures un filozofijas fakultātē aizstā- 
vētais promocijas darbs “Sarkanās armijas 201. 
(43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociāl- 
politiskie procesi, 1941. gada augusts –  
1943. gada aprīlis”. Vēsturniece Ilze Jermacāne ir 
detalizēti aprakstījusi Sarkanās armijas 201. lat-
viešu strēlnieku divīzijas izveidošanu, tās sastāvu, 
kaujām un politisko audzināšanu. Izpēti viņa ir 
balstījusi uz tādiem vēstures avotiem kā karavīru 
dienasgrāmatas, vēstules tuviniekiem un krimi- 
nāllietas par karavīru apsūdzēšanu par dažādiem 
pret padomju valsti vērstiem noziegumiem. Au-
tore atklāj gan strēlnieku ikdienas notikumus, gan 
kara traģiku. Pētījumu ilustrē karavīru fotogrāfijas 
un zīmējumi, kas glabājas Latvijas Kara muzeja un 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā. 



JAUNĀKĀ LITERATŪRA

148

Kurovskis, Francs (2021). Nāves katls Kur-
zemē. Rīga: APP ART, 224 lpp.

ISBN 9789934899614
Vācu vēsturnieks Francs Kurovskis (Franz Ku-

rowski) grāmatā (izdota 2007. g. Vācijā) par Kurze-
mes cietoksni jeb nāves katlu Otrā pasaules kara 
laikā aplūko ar to saistītās traģiskās lappuses Lat- 
vijas un pasaules vēsturē. Apjomīgajā 26 nodaļu 
pētījumā vēsturnieks detalizēti analizē kaujas Kur-
zemes cietoksnī no “pirmās līdz pēdējai dienai”. 
Izdevumu no vācu valodas tulkojis Toms Gulbis.

Manteifels, Gustavs (2020). Poļu Inflantija = 
Manteuffel, Gustaw. Inflanty Polskie. Rīga: Juma-
va, 415 lpp.

ISBN 9788366172210
19. gs. pētnieka barona Gustava Manteife-

la (1832–1916) darbi ir nozīmīgi vēstures avoti 
mūsdienu vēsturniekiem. Grāmatas ievaddaļā 
vēsturnieki Kšištofs Zajass, Henrihs Soms un Ra-
doslavs Budziņskis aplūko Gustava Manteifela 
darba “Poļu Inflantija” (pirmizdevums 1879. g. 
Poznaņā) nozīmi mūsdienās un ieskicē vēsturisko 
kontekstu, kurā tas tapis, kā arī piedāvā lasītājiem 
īsu Gustava Mainteifela biogrāfiju. Avots publicēts 
paralēli poļu un latviešu valodā. No poļu valodas 
to tulkojis Rišards Labanovskis.
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Oberlenders, Ervins (2021). Pētījumi Kur-
zemes un Zemgales hercogistes vēsturē: rakstu 
krājums. Ventspils: Ventspils muzejs, 179 lpp.

ISBN 9789934860089
Krājumā apkopoti desmit Maincas Univer-

sitātes (Vācija) emeritētā profesora vēsturnieka 
Ervina Oberlendera raksti, kas veltīti Kurzemes 
un Zemgales hercogistes vēsturei, hercogistes iz-
veidošanās pirmsākumiem un tās pastāvēšanas 
politiskajiem un sociālajiem aspektiem. Autors ir 
analizējis arī hercogistes lomu plašākā politiskā 
kontekstā Eiropas vēsturē 16.–18. gadsimtā. Viņš 
vēstī par Krievijas centieniem 18. gs. pakļaut 
Kurzemes un Zemgales hercogisti, apraksta lat-
viešu attieksmi pret vāciešiem hercogistes laikā, 
iekļaujot savā vēstījumā interesantus faktus par 
nākamā Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanos 
Kurzemē. Šajā izdevumā apkopotie raksti jau 
ir publicēti atsevišķi dažādos akadēmiskos 
izdevumos. Krājumu tulkojuši Maija Levāne, 
Ilgvars Misāns, Indra Petrova un Valda Kvaskova.

Par Latviju: Lāčplēša Kara ordenis, tā ka-
valieri un Lāčplēša diena (2021). Rīga: Latvijas 
Mediji, 391 lpp.

ISBN 9789934158636
Par godu Latvijas Neatkarības kara simtga-

dei, kā arī Lāčplēša Kara ordeņa simtgadei ta-
pusi grāmata par Lāčplēša Kara ordeņa vēsturi. 
Vēsturnieki Anda Ozoliņa, Laima Kostrica, Arnis 
Strazdiņš un Mārtiņš Vāveris apraksta Lāčplēša 
Kara ordeņa izveidošanu, analizē Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru biogrāfijas un viņu likteņus, 
kā arī Lāčplēša dienas svinēšanas tradīciju, pie-
vēršot uzmanību tradīcijas nemainīgajām vēr- 
tībām toreiz un tagad un ieskicējot tās mainīgās 
izpausmes. 
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Pīgozne, Ieva (2020). Krāsas un to nozīme 
baltu 3.–13. gadsimta apģērbā. Rīga: Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, 293 lpp.

ISBN 9789934528408
Grāmatas pamatā ir autores 2016. gada pro-

mocijas darbs “Krāsas un to nozīme baltu 3.–13. 
gadsimta apģērbā mūsdienu Latvijas teritorijā” 
mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Ieva 
Pīgozne analizē krāsas baltu apģērbā 3.–13. gs., 
pētot arheoloģiskās, etnogrāfiskās un folkloras 
liecības, mēģinot viest lasītājā skaidrību par to, 
kādas krāsas varētu būt bijušas baltu apģērbā un 
kādā veidā tās ieguva. Grāmatā aplūkota tekstiliju 
krāsošanas izpēte historiogrāfijā, analizēti krās-
augi, tradicionālās tekstiliju krāsošanas tehno-
loģijas un krāsošanas procesi. Autore analizē un 
interpretē arī krāsu nozīmi, ar apģērbu saistītos 
mītiskos priekšstatus, par ko vēstī latviešu folklo-
ra, kā arī krāsu un to nozīmju attīstību vēlākos 
gadsimtos.

Pličs, Igors, Korsaks, Pēteris (2021). Latgales 
fotogrāfi laika ritumā XIX–XXI gs. Preiļu novads: 
Latgales fotogrāfu biedrība, 600 lpp. 

ISBN 9789934234538
Fotogrāfi un pētnieki Igors Pličs un Pēteris 

Korsaks klajā laiduši unikālu grāmatu Latvijas his- 
toriogrāfijā, kas veltīta Latgales fotogrāfiem. Tajā 
apkopoti biogrāfiski dati par vairāk nekā 300 Lat- 
gales fotogrāfiem un viņu darbību 19.–21. gad-
simtā. Izdevuma pirmajā daļā ieskicēta vispārīga 
fotogrāfijas vēsture un tās attīstība pasaulē, Lat- 
vijā un Latgalē, kā arī apkopota informācija par 
Latgales fotosaloniem, pieejamajiem pakalpoju-
miem un to cenām. Izdevuma apjomīgākā – otrā 
daļa ir veltīta Latgales fotogrāfiem. Grāmata ir 
bagātīgi papildināta ar ilustrācijām, un tajā var 
aplūkot ap 2000 fotogrāfiju, arī fotogrāfu un foto-
darbnīcu zīmogus. 
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POPULĀRĀ ZINĀTNE

Levāns, Andris, Zanders, Māris (2021). 
Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai 
romantiskā? Rīga: Aminori, 220 lpp.

ISBN 9789934612060
Šis ir ceturtais izdevums sērijā “Latvijas 

vēstures mīti un versijas”, un tas veltīts Livonijas 
vēsturei. Grāmatas autori ir Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes viduslaiku 
vēstures profesors Andris Levāns un žurnālists 
Māris Zanders. Kodolīgā un interesantā sarunā 
viņi apspriež sarežģītus politiskos, sociālos, 
ekonomiskos un kultūrvēsturiskos procesus 
Livonijā no 13. līdz 16. gadsimtam. Pieminot 
daudzus faktus, notikumus un personības, viņu 
uzmanības centrā ir Livonijas loma un ietekme 
Eiropas vēstures kontekstā. Autoriem ir izdevies 
pavērt mūsdienīgāku skatījumu uz Livonijas 
vēsturi, aicinot lasītājus pārdomāt sabiedrībā 
dominējošos mītus un stereotipus par šo vēstures 
periodu. 


