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2007. gada sākumā pazīstamais Vācijas vēstures, kultūras un mākslas 
izdevumu apgāds “Böhlau” (tā struktūras bāzējas Ķelnē, Veimārā un Vīnē) laida 
klajā rundāles pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa grāmatas “Liepāja no 
baroka līdz klasicismam” (pirmizdevums izdevniecībā “zinātne” sērijā “Latvijas 
Psr arhitektūras un mākslas pieminekļi” 1983. gadā) papildinātu un paplašinātu 
izdevumu vācu valodā. Grāmata ar fonda “M. C. A. Böckler–Mare Balticum-Stiftung” 
Badhomburgā atbalstu izdota pēc Baltijas vēstures komisijas pasūtījuma.

Grāmata ir trešais izdevums sērijā “Baltijas vēsture un šodiena” (Das Baltikum 
in Geschichte und Gegenwart), kurā jau izdota andreasa Fīlberta grāmata “Tallina–
rīga–Kauņa. Modernu galvaspilsētu tapšana 1920–1940” (Andreas Fülberth. Tallinn–
Riga–Kaunas. Ihr Ausbau zu modernen Hauptstädten 1920–1940) un Mihaela Garlefa 
sakārtotais pētījums “Vācbaltieši, Veimāras republika un Trešais reihs” (Michael 
Garleff (Hg.). Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich).  

Grāmatas tekstu no latviešu valodas spoži tulkojusi kādreizējā liepājniece, vēlākā 
ilggadējā Līneburgas Karla Širrena biedrības (Carl Schirren Gesellschaft) bibliotekāre, 
nu jau mūžībā aizgājusī Urzula reimersa (1919–1999), kura arī Latvijas lasītājiem ir 
pazīstama kā vairāku agrāk izdotu Imanta Lancmaņa pētījumu tulkotāja. Grāmata 
ilustrēta ar paša autora, Māras Brašmanes, Inta Lūša un Jura zviedrāna fotogrāfijām, 
kā arī daudziem Liepājas ēku un to būvdetaļu zīmējumiem.

Tā kā šo rindu autoram bija iespēja kopā ar Imantu un Ievu Lancmaņiem, kā 
arī vairākiem citiem rundāles pils muzeja kolēģiem piedalīties Liepājas vecpilsētas 
namu izpētē tolaik, kad tapa grāmatas pirmizdevums, labi saprotams, ka arī šo, 
jauno izdevumu uztveru ar gluži personiskām emocijām. Domāju, ka šajās emocijās 
nepalikšu vientuļš, un grāmatas “Liepāja no baroka līdz klasicismam” atkārtotais 
izdevums uz nostalģiskām atmiņām vedinās arī daudzus manas paaudzes lasītājus, 
liekot atcerēties laiku, kad dienas gaismu ieraudzīja pētījuma pirmizdevums. 

Šodienas situācijā to, iespējams, grūti saprast, taču tolaik katra šīs ārēji necilās 
sērijas grāmatiņa tika gaidīta kā kaut kas īpašs un kļuva par pamanāmu notikumu 
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Latvijas kultūras dzīvē. Mazās, 
kvadrātiskās, melni vākotās un 
reizēm visai zemā poligrāfiskā 
kvalitātē iespiestās grāmatiņas 
veidoja sabiedrības apziņā 
savdabīgas vēsturiskās atmiņas 
salas un kļuva par būtisku pretsvaru 
sava laika banālajai realitātei. 

Šodienas lasītāju visdrīzāk tikai 
uzjautrinās 1983. gada izdevumā 
iekļautā “Vēsturnieka ievada” 
(autors T. zeids) noslēguma rindas: 
“..ja tomēr mūs interesē arī šī 
laika turīgo, proti, vācu tautības 
iedzīvotāju mājas, tad tāpēc, ka tās 
cēla darbaļaudis – vācu un latviešu 
amatnieki”, taču tolaik tā bija 
vairāk vai mazāk obligāta nodeva 
politiskajam režīmam un veids, 
kā apiet “piekasīgā” “Glavļita” 
(tālaika cenzūras iestādes) tā arī īsti 
nedefinētās, taču gauži traucējošās 
prasības. no šodienas viedokļa 
raugoties, tā vien šķiet, ka šāda 
“vīģes lapa” īpaši bija nepieciešama 
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tieši konkrētajai grāmatai – no tās jau tobrīd staroja pārāk eiropeisks skats uz 
Latvijas kultūras mantojuma izpratni, un Liepājas arhitektūras un mākslas pasaule 
bija tverta dziļās eiropas kultūras parādību un procesu kopsakarībās. 

Gatavojot kāda pētījuma atkārtotu un papildinātu izdevumu, tā autors reizēm 
visai varmācīgi tiek piespiests vēlreiz “kāpt jau aiztecējušā upē”, respektīvi, 
atgriezties pie kāda jau sev noslēgta zinātnisko interešu cikla. reizēm šāda 
atgriešanās nav viegla, jo uzjunda savulaik pieļautas kļūdas un nepilnības, un vedina 
uz izmisīgiem mēģinājumiem principiāli labot situāciju. no otras puses, atkārtots 
izdevums jebkuram autoram ir kā dāvana – iespēja bagātināt savu pētījumu ar 
jauniem faktiem un ilustratīviem materiāliem, ar jauniem secinājumiem cementēt 
jau agrāk izteiktus apgalvojumus un pat visnotaļ fundamentālam darbam piedot 
jaunu svaru. 

Imanta Lancmaņa grāmata par seno Liepāju, šķiet, ir tas gadījums, kad pētījums 
godam izturējis laika pārbaudi un nav radusies nepieciešamība tajā kaut ko 
principiāli mainīt vai uzlabot. arī atsevišķi jauni fakti (īpaši pēdējos divos gadu 
desmitos veiktie atklājumi vecpilsētas ēku izpētē) tikai nedaudz koriģējuši agrāk 
izteiktos spriedumus.

Jaunajā izdevumā jau pieminēto “vēsturnieka ievadu” aizstājis paša autora 
ievads vācu izdevumam, kurā bez korektām pateicībām grāmatas sagatavotājiem un 
atbalstītājiem sniegts arī lakonisks skaidrojums par to, kas jauns Liepājas vecpilsētā 
noticis kopš grāmatas pirmizdevuma iznākšanas 1983. gadā. autors pieminējis 
gan pozitīvo (daudzu ēku, īpaši Maksa Paula Berči projektēto villu, atjaunošanu 
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neatkarības gados), gan negatīvo – proti, faktu, ka šo gadu laikā daudzas Liepājas 
18. gadsimta celtnes jau pazudušas no zemes virsas. atzīmēti arī “arhitektoniskās 
izpētes grupas” (aIG) un Jura zviedrāna nopelni Liepājas vēsturisko ēku izpētē un 
uzteiktas pozitīvās pārmaiņas, kas Liepājas vēsturiskā centra aizsardzībā un aprūpē 
ienesušas Pilsētas būvvaldes iniciatīvas.    

Grāmatas turpmākā uzbūve kopumā atbilst sākotnējam izdevumam, un tajā 
hronoloģiskā secībā pārlūkota Liepājas pilsētbūvnieciskā attīstība, nozīmīgākās 
būves un dzīvojamo ēku tipi laikā no 17. gs. beigām līdz 18. gs. beigām, kā arī 
amatniecības un mākslas situācija pilsētā, atbilstoši nosaukumam aptverot laiku no 
agrīnā baroka līdz klasicismam.

Lai vācu (īpaši vācbaltiešu) lasītājiem atvieglotu orientēšanos vēsturiskajā 
vidē, vietu un ielu apzīmēšanai, atšķirībā no pirmizdevuma, grāmatā lietoti vecie 
(vāciskie) nosaukumi, ar kādiem tās pazina līdz Latvijas Brīvvalsts nodibināšanai. 
Šim nolūkam grāmatas vāka iekšpusē izvietota arī Liepājas vecpilsētas karte, kurā 
marķētas un numurētas visas tekstā pieminētās celtnes

Grāmatas teksts lielās līnijās palicis vecais, taču vietām to papildinājuši jauni 
nozīmīgi fakti. Piemēram, autors konkretizējis koktēlnieka J. Kreicfeda dzimšanas 
gadu (1673) un vietu (Lībeka) (38. lpp.). Precizēti arī atsevišķu priekšmetu datējumi 
(piemēram, L. Šulca izgatavotajai alvas kannai (32. att.)). Kā būtisku papildinājumu 
autors grāmatā iekļāvis firmas “aIG” un atsevišķu pētnieku darbības rezultātā 
iegūtās atziņas gan par Liepājas namu arhitektonisko veidolu (sk. J. zviedrāna 
rekonstrukciju ēkai stendera ielā 13a), gan interjeru apdari – savam laikam 
modernām papīra tapetēm, sienu un griestu gleznojumiem. Grāmatā ieviesti arī 
dažu vecajā izdevumā nebijušu ēku (piemēram, Juliānes (F. Brīvzemnieka) ielas 53. 
nama) apraksti. Minētā ēka kalpo arī kā piemērs renovētai 18. gadsimta celtnei, 
kura tagad pielāgota viesu nama funkcijai. 

salīdzinājumā ar veco izdevumu (tajā bija 116 ilustrācijas) jaunā grāmata 
ilustrēta ievērojami bagātāk, un tajā iekļauti 167 attēli (42 krāsaini un 125 melnbalti). 
Grāmatas vērtību ievērojami ceļ atsevišķas vecajā izdevumā neietvertas ilustrācijas, 
starp kurām īpaši atzīmējams zviedru armijas ģenerālkvartīrmeistara Karla 
Magnusa stjuarta 1702. gadā zīmētais Liepājas pilsētas skats (1. att.) no Karaliskās 
bibliotēkas stokholmā un Liepājas pilsētas 1740. gada plāna kopija (1. krāsu att.) no 
Kurzemes Bruņniecības arhīva Herdera institūtā Mārburgā. 

Grāmatā publicēts arī attēls ar sv. Trīsvienības baznīcas cēlāja mūrniekmeistara 
J. M. Frēliha emblemātisku monogrammu (36. att.), kura nebija vecajā izdevumā, 
kā arī sv. Trīsvienības baznīcas projekta pirmā varianta rietumu fasādes zīmējums 
(39. att.). 

Grāmatu būtiski bagātinājušas vairākas 19. gs. beigās uzņemtas pilsētas 
panorāmas, agrāk nepublicēti krāsns podiņu, mēbeļu un portretu attēli, kā 
arī atsevišķi Kristīnes Veinbergas un Jura zviedrāna izstrādāti dzīvojamo ēku 
rekonstrukcijas zīmējumi un izpētes laikā uzņemti fotoattēli. Vairāki veci ēku attēli 
nomainīti ar citiem, kuri veiksmīgāk atsedz attiecīgās celtnes specifiku.

Kaut arī jaunajā izdevumā atsevišķu fotoattēlu datējumi salīdzinājumā 
ar pirmizdevumu precizēti, daļa attēlu joprojām palikusi bez norādes uz to 
uzņemšanas gadu, kas, nemeklējot atbildes grāmatas tekstā, uzreiz ļautu saprast, 
vai attēlā redzamā ēka tāda izskatījās 2006., 1982. vai 1895. gadā, un vai šī ēka vispār 
vēl eksistē.

186



recenzijas

Kā kopumā veiksmīgs jāuzteic grāmatas vizuālais veidols; vācu izdevuma 
formāts ir lielāks par oriģinālo un ieturēts klasiskās vertikāla taisnstūra proporcijās. 
Mainot grāmatas formātu, sērijā “Latvijas Psr arhitektūras un mākslas pieminekļi” 
uz lappušu malām iznestie apakštēmu nosaukumi kļuvuši par pilnvērtīgiem nodaļu 
un apakšnodaļu virsrakstiem, kā rezultātā grāmata tapusi skaidrāk strukturēta un 
tajā viegli orientēties.

no iekārtojuma viedokļa grāmata veidota korekti un pārskatāmi, taču lasītāju 
noteikti apbēdinās attēlu iespiedkvalitāte, kura maz atšķiras no sākotnējā izdevuma. 
Te jāatgādina, ka grāmatas pirmizdevums tapa laikā, kad telefona stabus, elektrības 
vadus un pat kādu nevietā noliktu kravas auto autors attēlos bija spiests pašrocīgi 
“novākt”, ar žileti un otiņu veicot gluži neticamu retušas darbu, savukārt šodienas 
datorgrafikas un poligrāfijas iespējas ir gandrīz neierobežotas, un arī lasītājs šajā 
ziņā ir kļuvis visai prasīgs.

attēlu kvalitāte un reizēm pat sarukušie izmēri īpaši sarūgtina vietās, kur 
objekta izpratnei nepieciešama pietiekama detalizācija (piemēram, sv. Trīsvienības 
baznīcas interjera un iekārtas ilustrācijās). 

Grāmatas satura uztverei tikai par labu nāktu arī tas, ja krāsainie attēli nebūtu 
izvietoti vienkopus, bet loģiski iesaistīti grāmatas tekstā, taču to acīmredzot 
noteikuši finansiāli apsvērumi.

Izdevumu noslēdz labi pārskatāms zinātniskais aparāts – astoņas lappuses ar 
paskaidrojumiem un atsaucēm uz literatūru un avotiem, kā arī atsevišķi nodalīti 
krāsaino un melnbalto attēlu saraksti. Kā redzams, grāmatas tapšanā izmantots 
ievērojams skaits Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālu, bez kā nav iedomājama 
neviena kaut cik nopietna Latvijas kultūrvēstures izdevuma tapšana, bagātīgie 
Liepājas muzeja krājuma un zinātniskā arhīva materiāli, kā arī daudzi plašākai 
sabiedrībai maz pazīstami publicētie avoti.   

noslēgumā atļaušos apgalvot, ka vācu valodā lasošajiem grāmatas vācu izdevums 
noteikti sagādās patiesu baudījumu, jo ir ne vien saturīgi ietilpīgs pētījums, bet 
arī laba literatūra, kurā fundamentālu kultūrvēstures tēmu skaidrojums veikts 
ar apskaužamu artistisku vieglumu. Šodien, kad esam gana lutināti ar Imanta 
Lancmaņa rakstu spožajām pasāžām un šāds rakstības veids pie mums jau kļuvis par 
pašsaprotamu parādību, ir vērts atgādināt, ka “Liepāja no baroka līdz klasicismam” 
noteikti pieder pie tām “mācību grāmatām”, uz kuru bāzes savu mākslas parādību 
izpratni un rakstības stilu veidojis ne viens vien Latvijas mākslas zinātnieks.

Dainis Bruģis
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