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recenzija
papildinājums rīgas vēstures pētniecībai

Margaritas Barzdevičas grāmata par zviedru laika Rīgas kartēm ir ilglaicīga un 
profesionāla pētnieciskā darba rezultāts. Tā pamatu veido 2004. gadā aizstāvētā 
doktora disertācija Rīgas pilsētas un tās apkārtnes teritoriālā attīstība un zemes izmantošana 
pēc 1621.–1710. gada kartogrāfiskajiem attēliem, kas būtiski papildināta ar avotiem no 
zviedrijas un Vācijas arhīviem. 

Pētījums izstrādāts, apzinot, sistematizējot un analizējot līdz šim maz publicētu 
avotu grupu – zviedru valdīšanas laikā izgatavotos plānus, kartes un perspektīvskatus, 
kuros attēlota Rīgas pilsēta vai kāda tā daļas, lauku novads jeb patrimoniālais apgabals 
un Rīgas pilsnovada Daugavgrīvas draudzes teritorija. Darba gaitā iepazīti tēmai 
atbilstoši avoti, kas izkliedēti dažādos arhīvos, muzejos, bibliotēkās ne vien Latvijā, 
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bet arī zviedrijā un Vācijā. no Latvijas krātuvēm izmantotas Latvijas Valsts vēstures 
arhīva, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Universitātes akadēmiskās 
bibliotēkas un Latvijas nacionālās bibliotēkas kartogrāfisko attēlu kolekcijas.

Tēmas izklāsts kārtots trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā analizēti Rīgas kartogrāfisko 
attēlu sastādīšanas mērķi un saturs, kā arī noskaidroti karšu un plānu autori. 
Šeit, ievērojot Rīgas pilsētas un tās apkārtnes kartogrāfiskā attēlojuma attīstību, 
hronoloģiskā secībā apskatīti kartogrāfisko attēlu veidi, tematiskās grupas, to 
sastādīšanas process un ietvertā informācija. Vispirms autore iepazīstina lasītājus ar 
Rīgas kartogrāfisko attēlojumu laika posmā pirms 1621. gada. Interesanti uzzināt, ka 
līdzās Daugavai uzceltā Rīgas pilsēta iezīmēta jau ap 1300. gadu izgatavotā kartē, kas 
tapusi Līneburgas Svētā Mihaela klosterī. Mūsu galvaspilsētu var ieraudzīt arī 15. 
un 16. gadsimtā zīmētajās kartēs, šai laikā tai veltīti vairāki siluetskati un panorāmas 
attēlojumi. Tomēr būtiski lielāka uzmanība Rīgai pievērsta, sākot ar 17. gadsimtu, 
tā pirmajos divdesmit gados tapuši vairāki ļoti izteiksmīgi panorāmas zīmējumi 
un gravīras, bez vairākiem citiem grāmatā apskatāma arī izteiksmīgā 1612. gada 
panorāma. 

Kā nozīmīga kartogrāfisko attēlu grupa grāmatā izdalīti militārām vajadzībām 
sastādītie zīmējumi, no kuriem hronoloģiski vecākie ir Rīgas 1621. gada aplenkuma 
skati un plāni. To izcelsmi izsauca vēsturiskā situācija – zviedru uzbrukums Rīgai un 
pilsētas kapitulācija. Lai varētu efektīvāk pārvaldīt valsti, Gustavs II Ādolfs 1628. 
gada 4. aprīlī izdeva instrukciju – sākt zemes, arī jauniegūto provinču karšu un plānu 
izgatavošanu. autore apzinājusi un analizējusi arī minētā rīkojuma izpildes gaitā 
radītos Rīgas nocietinājumu plānus – projektus 17. gadsimta vidū, kuru izcelsme 
saistāma ar notikušo nocietinājumu paplašināšanu un modernizāciju, kā arī gadsimta 
otrajā pusē izgatavotos nocietinājumu plānus. 

Margarita Barzdeviča pievērsusies arī kartēm un plāniem, kas izgatavoti 
saimnieciskās darbības un tiesvedības jautājumu risināšanas vajadzībām. Šai grupai 
vispirms pieskaitāmi pilsētas un priekšpilsētu gruntsgabalu un robežu plāni. 
Plašu informāciju dažādu nozaru pētniekiem un interesentiem sniedz apkopotie 
un analizētie zviedru mērnieku sastādītie zemes kadastra plāni, kas vienlaikus ar 
pārējo Vidzemes daļu tika izgatavoti arī Rīgas patrimoniālā apgabala teritorijai, 
lasītājs var iepazīt savulaik ļoti pazīstamu personību – mērnieku eberharda Tolka, 
Kristofa Heinriha Purgolda, Johana Ābrama Ulriha u.c. – veikumu. Saimnieciska 
rakstura karšu grupai pieskaitāmas arī ceļu kartes: Rīgas patrimoniālo apgabalu 
šķērsoja vairākas nozīmīgas satiksmes līnijas, vairums no tām ietvertas J. U. Ulriha 
izgatavotajā Vidzemes ceļu albuma plānos. Īpašu interesi lasītājiem var radīt grāmatā 
publicētās Rīgas apkārtnes upju, ezeru un zvejas lomu vietu kartes un plāni, tajās 
var iepazīt Daugavas lejteces gultnes toreizējo virzienu, kas gadsimtu gaitā mainījies, 
tāpat kartēs vēl redzamas arī lielākas vai mazākas salas, kas vēlāk pazudušas vai 
saaugušas ar krastiem. 

Grāmatas pirmo nodaļu noslēdz vēstījums par Lielā ziemeļu kara laikā 
izgatavotajām Rīgas kartēm un skatiem. autore publicējusi Stokholmas Kara arhīvā 
saglabāto poļu–sakšu karaspēka izvietojuma shēmu Kojusalā un Morgenšterna 
muižiņas apkārtnē laikā no 1700. gada 23. jūlija līdz 16. septembrim, kā arī Rīgas un tās 
apkārtnes plānu sakšu 1700. un 1701. gada aplenkuma laikā. Par Rīgas priekšpilsētu 
plānojumu informāciju var rast, iepazīstot e. G. Hoberga izgatavoto Rīgas pilsētas un 
tās nocietinājumu plānu 1710. gada aplenkuma laikā. 
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 Otrajā nodaļā, izmantojot kartogrāfisko materiālu, skaidrota nocietinājumu 
sistēmas modernizācijas ietekme uz Rīgas pilsētas un priekšpilsētas teritoriālo 
izaugsmi un raksturotas galvenās pilsētvides veidošanās tendences Rīgas 
priekšpilsētu joslā. nocietinātās pilsētas ielu tīkla plānojuma analīzei izmantots 
inženiera Franciska Murera 1650. gadā zīmētais plāns, bet pilsētas starpvaļņa 
teritorijas apbūves attīstībai – Kristofa Heinriha Purgolda 1689. gada plāns. analizējot 
nocietinājumu projektus, kas izstrādāti priekšpilsētu izbūvei, autore izdalījusi trīs 
periodus: 17. gadsimta 20.–40. gadi, 1650.–1652. gada projekti un izmaiņas 17. gadsimta 
pēdējā trešdaļā. ar īpašu interesi var aplūkot publicētos līdz šim maz pazīstamos 
Sv. Jura hospitāļa sētas 1695. un 1709. gada plānu, kas glabājas Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja kolekcijā. atsevišķā sadaļā izdalīts stāstījums par Forburgas jeb 
Priekšpils rajona attīstību, nozīmīgu informāciju analīzei sniedzis andresa Bīlmana 
1696. gadā zīmētais Rīgas Priekšpils tā dēvētās Pēra salas plāns.

Bagātāk nekā pilsētas centrs un priekšpilsētas ar atbilstošā perioda kartogrāfisko 
materiālu pārstāvēta ir piepilsētas teritorija aiz pilsētas robežas. Par Daugavas labā 
krasta apbūvi vēsta eberharda Tolka 1696. un 1698. gadā zīmētais Rodenburgas 
grāvja apkārtnes un Helmera muižas zemes plāns (glabājas Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejā), tā paša mērnieka 1692. gadā izgatavotais Bartela muižas 
gruntsgabalu plāns (Latvijas Valsts vēstures arhīva kolekcijā) un 1702. gadā sastādītais 
Bernekena muižas plāns (Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā). Vairāki 
plāni – Torņakalna gruntsgabali, Bieķensalas pārceltuve, Sv. Jura hospitāļa zeme 
un gruntsgabali Pārdaugavā, Sv. Gara konventa jeb Iļģuciema gruntsgabalu plāna 
fragments u.c. – vēsta par Pārdaugavas ciemiem, to lielumu un apbūves blīvumu. 
autore šajā Pārdaugavai veltītajā kartogrāfisko attēlu grupā iekļāvusi arī Daugavas 
salu – Mūkusalas, Ķīpsalas, Darvas jeb Mazās Ķīpsalas – kartes. 

Grāmatas trešajā nodaļā, izmantojot kartogrāfiskos attēlus un papildinot tos ar 
rakstīto avotu datiem, analizēta Rīgas lauku novada un Daugavgrīvas draudzes 
teritorijas attīstība, kā arī noskaidrots, kā šeit procesus ietekmēja ģeogrāfiskā situācija, 
Rīgas birģeru ekonomisko privilēģiju aizsardzībai apkārt pilsētai izveidotā lieguma 
jūdze un citi faktori. Tēmas izklāstu autore iesāk ar teritorijas robežu apskatu, tad 
pievēršas patrimoniālā apgabala topogrāfiskajam raksturojumam, īpaši izdalot divu 
muižu – Piņķu un Salas muižas – attīstību un attēlojumu zviedru laika plānos. Par 
Daugavgrīvas muižas teritoriju un turienes zemnieku sētām apzinātais kartogrāfiskais 
materiāls sniedz daudzpusīgu, līdz šim nepublicētu informāciju – kā saimnieciska, tā 
ģeogrāfiska un topogrāfiska rakstura.

Tēmas izklāstam grāmatas sākumā pievienots plašs un rūpīgi izstrādāts avotu 
un literatūras apskats, bet noslēgumā ievietoti divi stāstījumu būtiski papildinoši 
pielikumi/saraksti: 1621.–1710. gada Rīgas manuskripta karšu un plānu autori un 
1621.–1710. gada Rīgas pilsētas un tās apkārtnes kartogrāfiskie attēli. Darbu ar tekstu 
atvieglo personu rādītājs un vietu rādītājs.

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar pārsvarā kvalitatīviem attēliem, kas tekstu būtiski 
bagātina un precizē. 

Margaritas Barzdevičas pētījums ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas vēstures 
pētniecībā. Priecē autores atbildības pilnā un rūpīgā attieksme pret grāmatas 
tapšanas procesu, kas ļāvis lasītājam saņemt kvalitatīvu, saistošu, jaunas informācijas 
piesātinātu darbu.

 Pārsla Pētersone


