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Auns, Muntis. Ikšķiles novads. Vieta, kur 
sākās Latvija. Ikšķiles novada dome, 2020.  
136 lpp.: il.

ISBN 978-9934-23-111-7

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūta pētnieka Munta Auna darbs veltīts 
Ikšķiles novadam no senākajiem laikiem līdz 
mūsdienām. Sākot ar vēlo paleolītu, autors 
izved lasītāju cauri gadsimtiem un novada 
nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām – lībiešu 
ciemiem, pirmajai vācu apmetnei Latvijas 
teritorijā, Ikšķiles, Tīnūžu, Turkalnes, Sprēstiņu 

un Berkavas muižām, kā arī mūslaiku Ikšķilei. Atsevišķās apakšnodaļās autors izdala 
ziņas par reliģiskajām draudzēm katrā no vēstures periodiem un, sākot ar 18. gs., arī 
ziņas par skolām, saimniecību un kultūras dzīvi. Nodaļu par 20. gs. norisēm ievada  
1905. gada revolūcijas notikumi novadā, kam seko Pirmā pasaules kara kauju Nāves salā 
un pie Mazās Juglas apraksti. Pavisam kodolīga ir informācija par Neatkarības karu un 
Otro pasaules karu, bet plašāks ieskats sniegts novada saimnieciskajā un kultūras dzīvē  
20. gs. 20.–30. gados. Grāmatu noslēdz nodaļa par 20. gs. otro pusi un 21. gs. sākumu. 

Kaut arī, paša autora vārdus citējot, grāmata ir “skrējiens cauri Ikšķiles novada 
vēsturei,” tā sniedz pietiekamu ieskatu šās teritorijas vēsturiskajās pārmaiņās un 
attīstībā. Grāmatai pievienotas krāsainas un melnbaltas ilustrācijas un dažādas tabulas, 
beigās atrodams kopsavilkums angļu valodā. Tās sagatavošanā M. Auns izmantojis ne 
vien publicētos darbus, bet arī Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentus. 
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Ceļš uz izcilību. Latvijas izgudrotāji 
pasaulē. Teksta autore Ilze Grīnuma. Rīga: 
Patentu valde, 2020. 317 lpp.: il.

ISBN 978-9934-8732-3-2

Atzīmējot Latvijas Patentu valdes simtgadi, 
klajā nākusi grāmata, kurā sniegtas ziņas 
par zinātniekiem, kas dzimuši Latvijā, bet 
radošo darbību realizējuši galvenokārt ārpus 
tās robežām. Teksta autore Ilze Grīnuma 
apkopojusi informāciju par 25 zinātniekiem, 
bez kuru pētījumiem un izgudrojumiem nav 
iedomājama mūsdienu ikdiena un zinātnes 
attīstība un kas nesuši mūsu valsts vārdu tālu 
pasaulē. To vidū sastopam gan Latvijā labi 

pazīstamas personas, kā, piemēram, ķīmiķus Vilhelmu Ostvaldu un Paulu Valdenu 
vai lidaparātu būves pionieri Kārli Irbīti, gan arī tādas, kas plašākai publikai mazāk 
zināmas, piemēram, “Porsche” Dizaina studijas vadītāju Anatolu Lapiņu, moderno 
datorzinātņu aizsācēju Juri Hartmani un čipsu “Pringles” izgudrotāju Aleksandru 
Liepu. 

Vēstījuma galvenais akcents likts uz zinātniskajiem sasniegumiem un ieguldījumu 
attiecīgajā jomā, bet sniegtais biogrāfisko ziņu apjoms katrai personai ir atšķirīgs. 
Šķirkļus papildina fotogrāfijas, zinātnieka izgudrojumu saraksts un to tehniskās 
skices, kā arī izmantoto avotu saraksts un īss kopsavilkums angļu valodā. 

Izdevums ir vērtīgs ne vien ar tajā atrodamo informāciju, bet varētu būt arī 
iedvesmojošs jaunajai paaudzei.
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Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz  
1945. gadam: rakstu krājums. Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. Rīga: Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, 2019. 367 lpp.: il. 
(Zinātniskie raksti, 4)

ISSN 1691-5941

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnisko 
rakstu kārtējais laidiens ir veltīts izcilā 
grāmatniecības un literatūras vēsturnieka 
Alekseja Apīņa (1926–2004) deviņdesmitajai 
jubilejai. Tajā ir apkopoti pētījumi, kas 
balstīti 2016. gadā notikušajā starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Grāmata un sabied- 
rība Latvijā līdz 1945.  gadam”. Krājuma  

22 rakstu autori pieder pie dažādām humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu sfērām 
un pārstāv plašu specialitāšu loku. Autoru rādītājs atrodams sējuma beigās. 

Izdevumu ievada Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāves Lilijas Limanes 
apcerējums “Alekseja Apiņa pētniecības virzieni un metodes”, kam seko Latvijas 
Universitātes profesores literatūrzinātnieces Māras Grudules eseja “Jānis Alberts 
Jansons un viņa “Latviešu literatūrvēsturnieka uzdevumi” (1936) toreiz un šodien”. 
Turpmākā sējuma daļa ir sadalīta trijās lielās nodaļās. Pirmā nodaļa ir veltīta 
grāmatniecības vēsturei, otrā – literatūrzinātnei, bet trešā saucas “Bibliotēku vēsture 
un krājumi”. Rakstu tematika ir daudzveidīga un hronoloģiski aptver laiku no 16. gs. 
līdz 1945.  gadam. Neapšaubāmi, krājums būs noderīgs ikvienam, kas interesējas par 
grāmatzinātni, bibliofiliju un dažādiem kultūras vēstures aspektiem.

Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai. Sast. un atb. red. Mārīte Saviča; 
LU Bibliotēka. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 312 lpp.: il. 

ISBN 978-9934-18-549-6

Atzīmējot Latvijas Universitātes (LU) profesora un izcilā latviešu zinātnieka 
Pētera Šmita (1869–1938) 150. gadadienu, 2019. gada aprīlī universitātē notika 
plaša starptautiska zinātniska konference “Personība kultūru un valodu krustcelēs. 
Pēterim Šmitam 150”. Konferencē nolasītie referāti veido apskatāmā rakstu krājuma 
pamatu. Kopumā krājumā publicēti 19 zinātnieku raksti. Tematiski grāmatas 
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saturs iedalīts četrās lielās nodaļās, no tām 
pirmās trīs atspoguļo Pētera Šmita darbības 
sfēras, bet pēdējā veltīta profesora atstātajam 
kultūrvēsturiskajam mantojumam, kas glabājas 
dažādās atmiņas institūcijās. 

Krājuma pirmo lielo nodaļu “Pētera Šmita 
darbība Tālajos Austrumos un Latvijā” ievada 
Dr. habil. med. Māra Baltiņa raksts “Profesora 
Pētera Šmita ieguldījums Latvijas Universitātes 
izaugsmē”, kurā autors sniedz ieskatu 
profesora dzīvesgājumā un akadēmiskajās 
gaitās. Nākamie trīs raksti, kuru autori ir 
profesionāli vēsturnieki Ēriks Jēkabsons, Uldis 
Krēsliņš un Tālis Pumpuriņš, aizved lasītāju uz 
Vladivostoku 20. gs. sākumā, tuvāk aplūkojot P. Šmita sabiedriski politisko darbību. 
Tālo Austrumu tēmu turpina krājuma otrā nodaļa, kas veltīta P. Šmita ieguldījumam 
sinoloģijas studijās. Kaut arī pagājuši vairāk nekā simts gadi kopš viņa pirmajām 
publikācijām šajā tematikā, tomēr tās nav zaudējušas aktualitāti vēl arī mūsdienās. 
To apliecina ārzemju zinātnieku dalība konferencē un apskatāmajā rakstu krājumā. 
Grāmatas otro nodaļu atklāj Krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas nodaļas 
Austrumu manuskriptu institūta direktore Irina Popova, ieskicējot orientālistikas 
studiju vēsturi Baltijas valstīs. Tēmu turpinot, LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
profesors Dr.  habil.  theol. Leons Taivāns rakstā uzsver, ka P.  Šmits bija sava laika 
labākais mandžūru valodas eksperts, bet LU Konfūcija institūta Dr. h. c. philol. Pēteris 
Pildegovičs raksturo profesoru kā jauna virziena aizsācēju Krievijas sinoloģijā. To, 
ka Pētera Šmita darbi joprojām nav zaudējuši aktualitāti pasaulē, apliecina krājumā 
ietvertie vācu filologa Hartmuta Valrāvensa, kā arī vairāku Ķīnas zinātnieku raksti. 

Pētera Šmita ieguldījumam valodniecībā un folklorā veltīta trešā grāmatas nodaļa. 
Profesores Inas Druvietes rakstā analizēti vispārīgās valodniecības jautājumi P. Šmita 
darbos, bet filologs Guntis Pakalns aplūko P.  Šmita devumu pasaku pētniecībā 
un publicēšanā. Interesants pētniecības aspekts atklājas LU Humanitāro zinātņu 
fakultātes profesores Ievas Kalniņas rakstā par Pētera Šmita tēlu latviešu literatūrā. 
Autore uzskata, ka profesora P.  Šmita personība un darbs iedvesmojis rakstniekus 
un viņš kalpojis par prototipu tēliem Viktora Eglīša romānā “Domājošā Rīga” un 
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Annas Sakses romānā “Dzirksteles naktī”, un romāni zināmā mērā ļauj ieskatīties 
profesora cilvēcīgajās īpašībās. Par profesora ietekmi uz Eiropas folkloristiku vēsta 
Polijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Latvijā Dr.  philol. Monikas 
Mihališinas raksts par ievērojamā poļu literatūrzinātnieka un folklorista Juliāna 
Kšižanovska darbību, kurš 1930.–1934. gadā strādāja LU un lielā mērā iedvesmojās 
no P. Šmita darbiem.

Profesoram Pēterim Šmitam piemita ne vien liels zinātnieka talants, bet arī 
milzu darbaspējas, kas atspoguļojas arī viņa atstātajā dokumentārajā mantojumā. 
Dažādās atmiņas institūcijās atrodamās liecības sniedz ieskatu gan viņa zinātniskajā 
darbībā un biogrāfijā, gan arī ilustrē viņa dzīvesgājuma vēsturisko kontekstu. Šiem 
materiāliem veltīta krājuma pēdējā nodaļa, ko atklāj LU Bibliotēkas pētnieces Ilgas 
Mantinieces raksts par LU Bibliotēkā esošo Pētera Šmita speciālo kolekciju, kas 
bibliotēkas krājumā nonāca saskaņā ar profesora testamentu. LU Akadēmiskās 
bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunmuktāne raksturo Pētera Šmita 
rokrakstu fondu. Apjomā neliela, taču interesanta ar Pēteri Šmitu saistīta fotoattēlu, 
manuskriptu un iespieddarbu kolekcija atrodas arī Rakstniecības un mūzikas muzeja 
krātuvē, ko analizē muzeja speciāliste Ilona Miezīte. Nodaļu noslēdz Latvijas Valsts 
vēstures arhīva vadošās pētnieces Dr. hist. Mārītes Jakovļevas raksts, kurā raksturoti 
arhīvā glabātie dokumenti, kas atspoguļo Pētera Šmita gaitas gan Vladivostokā, gan 
arī Latvijā un kuru vidū ir arī profesora personas lieta no LU.

Krājumā ietverts bagātīgs ilustratīvais materiāls, kas ievietots grāmatas noslēgumā. 
Fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbi un citi attēli aizņem teju 90 lappuses, papildinot 
un vizualizējot rakstītos tekstus.   

       

      
      
          
            

Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 10. sēj. Sast. Ieva Ose. Rīga: 
Zinātne, 2020. 303 lpp.: il.

ISBN 978-9934-599-07-1 

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeju izdevis nu jau desmito Rīgas vēsturei veltīto zinātnisko rakstu 
krājumu “Senā Rīga”. Tradicionāli tā sastādītāja un zinātniskā redaktore ir institūta 
vadošā pētniece Dr. hist. Ieva Ose, kura arī ir sastādījusi grāmatas beigās ievietoto visu 
desmit sējumu rakstu rādītāju. 

Apskatāmajā krājumā kopumā publicēti 14 raksti, kas iedalīti četrās tematiskās 
nodaļās. Pirmā un lielākā nodaļa veltīta jaunākajiem atklājumiem Rīgas arheoloģijā. 
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Tā, piemēram, Viktorija Bebre pievērsusies 
tādai interesantai tēmai kā bumbas spēle 
viduslaiku Rīgā, vienīgās liecības par kuru 
ir arheoloģiskajos izrakumos atrastās ādas 
bumbas. Par dažādiem Rīgā 17.–19.  gs. 
sastopamiem keramikas veidiem vēstīts 
Ievas Oses un Ilzes Reinfeldes rakstos, bet 
11.–14.  gs. piešu tipoloģiju izstrādājis Jānis 
Tereško. Rūdolfa Brūža un Māra Zundas 
rakstos atrodama informācija par atsevišķiem 
Rīgas būvelementiem. Kā sējuma otrā nodaļa 
atsevišķi izdalīts vācu pētnieka Dirka Rīgera 
angļu valodā (ar kopsavilkumu latviešu 
valodā) iespiestais raksts par Lībekas pilsētas 
pastāvēšanas pirmajiem gadsimtiem, parādot 
senā slāvu tirdzniecības centra transformāciju 
par Hanzas viduslaiku pilsētu.

Trešajā nodaļā apkopoti raksti, kuros aplūkoti dažādi Rīgas vēstures un kultūras 
mantojuma jautājumi. To ievada Margaritas Barzdevičas raksts par Rīgas priekšpilsētas 
teritoriālo attīstību 18.  gs., kas izstrādāts, balstoties kartogrāfiskajos materiālos. 
Par Rīgas attiecībām ar augstākām varas instancēm 18.  gs. un to atspoguļojumu 
historiogrāfijā lasāms Anitas Čerpinskas pētījumā, bet Mārīte Jakovļeva pievēršas 
izcilajam Rīgas ārstam Oto Hūnam (1764–1832) un viņa darbībai Rīgā 18. un 19. gs. 
mijā. Vēsturnieka Rūdolfa Šīranta (1910–1985) nepublicētos pētījumus par Vecrīgas 
arhitektūras mantojumu raksturo Mārtiņš Mintaurs, bet Indulis Zvirgzdiņš aplūko 
fotogrāfa Alfrēda Plātes uzņēmumu kolekciju, kur fiksēti postījumi Rīgā 1941. gada 
jūlija sākumā.

Sējuma noslēdzošajā daļā iekļauti raksti, kas tapuši, izmantojot bagātīgās Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzeja krātuves, un ir veltīti Rīgas amatniecības vēsturei. 
Stiklinieku cunftes darbības liecības 16.–19. gs. apskata Ilona Audere, bet Inita Dzelme 
iepazīstina ar Rīgas virvju vijēju zeļļu apvienībai piederošām 18. gs. sudrablietām. 

Rakstiem ir pievienoti kopsavilkumi angļu vai vācu valodā, kā arī informatīvs 
vizuālais materiāls.
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interesi. Šādas zinātniskas intereses rezultātā tapis vēstures avotu izdevums “Inflantijas 
poļu muižniecība pārmaiņu laikā. Materiāli no 1764.–1775. gada Daugavpils pilstiesas 
grāmatām”, kura galveno saturu veido Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīva 712. fondā esošie Daugavpils pilstiesas (apriņķa) dokumenti, kas rakstīti poļu 
valodā. 

18. gs. otrajā pusē Žečpospoļita pārdzīvoja politisko krīzi un satricinājumus, 
kas ārēji izpaudās valsts sadalīšanā starp apkārtējām lielvalstīm, bet valsts iekšienē 
nozīmēja milzu pārmaiņas sabiedrības eksistencē. Inflantija nonāca Krievijas sastāvā 
jau pēc Pirmās Polijas dalīšanas 1772. gadā, kā rezultātā tika pārveidota administratīvā 
sistēma, bet vietējai elitei nācās pielāgoties jauniem apstākļiem. Avotu izdevumu, kura 
mērķis ir atspoguļot un izvērtēt svarīgākos elementus pārejas procesā no Žečpospoļitas 
pārvaldes sistēmas uz jaunajām reālijām, sagatavojuši un izdevuši Toruņas Nikolaja 
Kopernika universitātes Vēstures un arhīvistikas institūta līdzstrādnieks Boguslavs 
Dibašs un Polijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta pētnieks Pāvels Ježorskis.  

 Publikācija kopumā sastāv no 158 atšķirīga apjoma dokumentiem, izvērsta ievada, 
kā arī personu un vietu rādītāja. Avotu teksti grupēti četrās nodaļās, kas kārtoti pēc 
hronoloģiskiem un tematiskiem principiem. Pirmā nodaļa “Reformu laikmetā – 
Inflantijas vojevodiste no 1764. līdz 1767. gadam” sastāv no 29 dokumentiem, kas 
attiecas uz pēdējā Polijas karaļa Staņislava Augusta Poņatovska pirmajiem valdīšanas 
gadiem. Pārsvarā tie ir Daugavpilī sanākušā Inflantijas vojevodistes landtāga jeb 

Szlachta polsko-inflancka wobec 
przeƚomu. Materialy z Dyneburskich akt 
grodzkich i ziemskich z lat 1764–1775. 
Wydali Bogusƚaw Dybaś, Pawel A. 
Jeziorski. Toruǹ: Towarzystwo Naukowe w 
Toruniu, 2018. 700 s.: il. 

ISBN 978-83-65880-45-1 (IH PAN); 
ISBN 978-83-65127-41-9 (TNT)

Inflantija jeb tagadējā Latgales teritorija 
no 1561. līdz 1772. gadam atradās Polijas–
Lietuvas kopvalsts (Žečpospoļita) sastāvā, 
tādēļ saprotams, ka tās dokumentārais 
mantojums izraisa ne vien vietējo, bet arī 
ārvalstu, pirmām kārtām Polijas, zinātnieku 
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seimika lēmumi un instrukcijas sūtņiem, dokumenti par Daugavas muitas jautājumu 
risināšanu, amatu piešķiršanu, kā arī dokumenti, kas saistīti ar veicamo reformu 
īstenošanu. Otrajā nodaļā “Konfederācijas zīmē (1767–1771)” publicēti 38 dokumenti 
(nr. 30–67), to vidū līdzās seimika lēmumiem  ir dokumenti, kas saistīti ar konfederātu 
un Krievijas karaspēka vienību formēšanu Inflantijas teritorijā un tās tuvumā. Trešā 
nodaļa “Starp Žečpospoļitu un Krieviju (1771–1775)” ietver 36 dokumentus (nr. 68–
103), kas atspoguļo pēdējos Inflantijas mēnešus Žečpospoļitas sastāvā, Krievijas varas 
ieviešanas procesu Poļu Vidzemē un pirmos jaunās pārvaldes funkcionēšanas gadus. 
Ceturtā nodaļa “Inflantijas muižniecība jaunās realitātes priekšā – muižnieku dzimtu 
ģenealoģiskie materiāli” sastāv no 53 dokumentiem, kas datēti 1772.–1775. gadā (nr. 
104–157). Satura ziņā tie atšķiras no iepriekšējas nodaļās publicētajiem avotiem, jo 
dokumentē politisko pārmaiņu izraisītās sociālās sekas, ar kādām nācās saskarties 
Inflantijas muižniecības elitei, kam bija jāpierāda savas tiesības uz privilēģijām. 
Nodaļā ievietots salīdzinoši neliels avotu skaits no arhīva fonda bagātīgā materiālu 
klāsta, galvenokārt zināmāko Inflantijas muižnieku ģimeņu ģenealoģiskie dokumenti. 
Dokumentu kopuma summārais pārskats ar attiecīgu priekšvārdu atrodams grāmatas 
ievadā. Ievadā lasāmas arī piezīmes un pētnieciskās atziņas par Inflantijas muižniecības 
ģerboņu grāmatu, kas, iespējams, tapusi 1778. gadā un kuras saīsināto versiju  
1964. gadā publicējis Ādams Hejmovskis (Heymowski). Tās oriģināls glabājas arhīvā 
Rīgā. 

Izdevumā ievietota arī neliela Inflantijas teritorijas karte un vairāku dokumentu 
faksimili. Ar tā saturu īsumā iepazīstina kopsavilkumi angļu, vācu, latviešu un krievu 
valodā.        

Šiliņš, Jānis, Zanders, Māris. Ķēpīga tēma. Latvieši – boļševiku balsts? Rīga: 
Aminori, 2020. 158 lpp.

ISBN 978-9934-884-49-8

Vēstures interesentiem neierastā populārzinātniskas sarunas formā radusies 
iespēja iepazīties ar Latvijas vēsturnieku pārdomām par dažādām diskutablām 
vēstures tēmām jeb, kā norādīts jaunās grāmatu sērijas nosaukumā – “Latvijas vēstures 
mītiem un versijām”. Tāda ir 2020. gada novembrī izdotā žurnālista Māra Zandera 
saruna ar Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva pētnieku Dr. hist. 
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Vidzemes bruņniecība un Latvija = Livländische Ritterschaft und Lettland. 
Izstādes katalogs = Ausstellungskatalog. Cēsu vēstures un mākslas muzejs, 2020. 
926 lpp.: il.

ISBN 978-9934-8472-7-1

Apjomīgā grāmata tapusi pēc 2015. un 2016. gadā Cēsu muzeja Jaunajā pilī 
eksponētās vērienīgās izstādes un atspoguļo kādreiz nozīmīgas iedzīvotāju daļas – 
Vidzemes bruņniecības – vēsturiskās gaitas un atstātās pēdas Latvijas teritorijā. 

Jāni Šiliņu. Ne velti grāmatas, kurā apspriež 
jautājumu par latviešu darbību boļševiku 
atbalstīšanā (vai, tieši pretēji – neatbalstīšanā), 
nosaukumā likta frāze “ķēpīga tēma”.  
M. Zanders caur jautājumiem, bet J. Šiliņš 
ar atbildēm, kas balstītas ilggadējā pētījumu 
pieredzē un vēsturnieka darbā, šķetina šo 
sarežģīto jautājumu loku, kas nereti raisījis 
plašākas diskusijas arī Latvijas sabiedrībā.

M. Zanders uzdod jautājumus par latviešu 
kreisumu, latviešu darbību Padomju Krievijā 
un vēlāk Padomju Savienībā, par konkrētām 
personām  – Jukumu Vācieti, Pēteri Stučku, 
kā arī par Padomju Latviju un citām saistītām 

tēmām. J. Šiliņš sniedz daudzpusīgas atbildes, raksturojot ilgāku laika posmu, ne tikai 
šauri skatoties uz Pirmo pasaules karu un Krievijas pilsoņu kara laiku. Interesanti, 
ka vairākas atbildes vēsturnieks sniedz, arī balstoties savas dzimtas vēsturē, tādējādi 
parādot, cik tuvs šis “ķēpīgais jautājums” ir gan pašiem vēsturniekiem, kas šo laiku 
pēta, gan Latvijas sabiedrībai kopumā.

Izdevumus papildina aplūkotā laika fotoattēli un cits vizuālais materiāls, kā 
arī skaidrotas sarunās minētās personas. Lai gan šīs sērijas izdevumiem izpaliek 
zinātniskā aparāta, tomēr tie ir bagāti ar faktoloģisko materiālu, kā arī rosina lasītājus 
pārdomāt tajos aplūkotos jautājumus. Grāmatu sērijā sarunās ar M. Zanderu izdotas 
arī Ginta Apala atbildes par tēmu “Latvieši, vācbaltieši un Krievija”, bet sagatavošanā 
ir jaunas grāmatas. 
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Pateicoties  sastādītājām Vijai Rozentālei un 
Pārslai Pētersonei, izdevumā ietverta ne tikai 
kataloga daļa, bet tas ir papildināts ar pētījumiem, 
kas skar atsevišķas ar Vidzemes bruņniecību 
saistītas vēstures problēmas. Vēsturnieks Gvido 
Straube aplūko pārmaiņas latviešu attieksmē 
pret Vidzemes bruņniecības lomu Latvijas 
vēsturē, Vidzemes bruņniecības apvienības 
priekšsēdētājs barons Heiners fon Heiningens-
Hīne sniedz ieskatu Vidzemes bruņniecības 
izveidē un darbībā, bet vēsturnieks Pauls Gailītis 
iztirzā 1710.  gada kapitulācijas nozīmi. Vairāki 
raksti veltīti atsevišķām Vidzemes bruņniecības 
dzimtām un pārstāvjiem, analizējot to lomu 
dažādās dzīves jomās. Tā Vija Stikāne pievēršas 
Rīgas arhibīskapijas bruņinieku nozīmei zemes pārvaldē 13.–16. gs., brīvkungs Aksels 
fon Kampenhauzens aplūko fon Kampenhauzenu dzimtas likteņus, Tālis Pumpuriņš 
analizē Vidzemes bruņniecības ieguldījumu izglītībā un zinātnē, Pārsla Pētersone –  
pasta sakaru un transporta attīstībā, bet mākslas vēsturniece Anita Meinarte – 
Latvijas 19. gs. pirmās puses tēlotājmākslā. Par Vidzemes bruņniecības dokumentāro 
mantojumu informāciju var iegūt vācu pētnieka Manfreda fon Betihera, Krievijas 
pārstāvja Mihaila Katina-Jarceva un latviešu filoloģes Aijas Taimiņas sagatavotajos 
rakstos.   

Pētījumu daļai seko izstādes katalogs, kas sastāv no astoņām tematiskām sadaļām un 
hronoloģiski aptver laiku no 13. gs. līdz mūsdienām. Sākumā lasītājs tiek iepazīstināts 
ar Vidzemes bruņniecības veidošanos un attīstību, sniedzot arī ieskatu bruņniecības 
dzimtu heraldikā, kam seko nodaļa par bruņniecības pašpārvaldi. Trešajā sadaļā 
aplūkots Vidzemes bruņniecības devums Baltijas vēsturē un kultūrā, ceturtā veltīta 
Vidzemes agrārajai politikai, bet piektā – bruņniecības darbībai izglītības jomā. Tālāk 
seko sadaļas par saimniecisko darbību un Vidzemes muižu arhitektūras mantojumu. 
Katalogu noslēdz sadaļa par Vidzemes bruņniecības likteņiem no 1920.  gada līdz 
mūsdienām.  

Krāsainajiem eksponātu attēliem pievienoti plaši skaidrojumi, kas sniedz bagātīgu 
informāciju gan par pašu objektu, gan arī par laikmeta vēsturisko kontekstu. Izdevumu 
papildina personu rādītājs, bet visi teksti ir iespiesti divās valodās – vācu un latviešu.

Tāpat kā savulaik izstāde, arī katalogs ir vairāku institūciju kopdarbs un ir 
vērtējams kā nozīmīgs papildinājums Latvijas historiogrāfijai.  


