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Latvijas viduslaiku pilis, VIII. Pētījumi 
un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā. 
Sast. Ieva Ose. Rīga: LU Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2014. 431 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-33-8

Rakstu krājumu sērijas “Latvijas viduslaiku 
pilis” kārtējā, astotajā sējumā apkopoti 
daudzveidīgi raksti par senajām pilīm visā 
Latvijas teritorijā, kurā viduslaikos atradās 
gan Zobenbrāļu, gan Vācu ordeņa Livonijas 
atzara zemes, kā arī Rīgas arhibīskapija un 
Kurzemes bīskapija. Krājumā atrodami ne tikai 
arheologu, vēsturnieku un arhitektu nesen 
notikušu pētījumu rezultāti, bet arī uz agrāk 
savāktu materiālu bāzes veikti jauni atklājumi 
un vairāku avotu publikācijas.

Krājuma pirmajā nodaļā atrodami trīs 
apkopojoši pētījumi. Mākslas vēsturnieces 
Ievas Oses ievadraksts veltīts viduslaiku piļu bojāejai 13.–16. gs., kas ir tikpat nozīmīgs 
kā viduslaiku piļu izcelsmes skaidrošanā, tā arī to norieta un izzušanas izpētē. 
Vēsturnieks Jānis Asaris pievērsies Latvijas viduslaiku piļu aizsardzībai Pieminekļu 
valdes darbības laikā (1923.–1924. g.), rūpīgi izstudējot Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas arhīvā glabātos dokumentus, kas liecina gan par pilsdrupu 
aizsardzības sistēmas veidošanas aizsākumiem, gan atsevišķām neveiksmēm un 
pārpratumiem 20. gs. 20. un 30. gados. Savukārt jaunā vēsturniece Una Cine savā 
rakstā apkopojusi ziņas par viduslaiku piļu arheoloģiskajiem pētījumiem Latvijā 
iepriekšējo astoņu gadu laikā, kad seno pilsdrupu aizsardzība un arheoloģiskās 
uzraudzības organizēšana notiek pat nelielu zemes darbu laikā, toties plašāki 
izrakumi veikti visai maz.

Otrajā nodaļā savu pētījumu rezultātus par četrām pilīm publicējuši arheologi. 
Vēsturnieks un arheologs asoc. prof. Andris Caune pievērsies agrāko pētnieku 
savākto materiālu pārvērtēšanai, izvirzot jaunas hipotēzes par Ludzas pils 
plānojumu un analizējot pilsdrupu jauno uzmērojumu. Turaidas muzejrezervāta 
arheologs Egils Jemeļjanovs, analizējot atradumus no saviem 2007.–2009. gada 
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pārbaudes izrakumiem, izsecinājis varbūtējo Vanno celtās pirmās Siguldas ordeņpils 
atrašanās vietu. Viduslaiku vēsturnieks un arheologs Ēvalds Mugurēvičs apkopojis 
materiālus par Dinaburgas pili un pilsapmetni, izmantojot gan rakstīto avotu sniegto 
informāciju, gan paša veikto izrakumu laikā 1982.–1987. gadā iegūtos atradumus. 
Savukārt arheoloģe Sandra Zirne dod ieskatu 2007.–2012. gadā Raunas pilsdrupās 
veikto izrakumu pirmajos rezultātos.

Trešajā nodaļā lasāmi divi vēsturnieku raksti. Kurzemes un Zemgales hercogistes 
vēstures pētniece Mārīte Jakovļeva pievērsusies Bauskas pilij kā Kurzemes un 
Zemgales hercogistes administratīvajam un militārajam centram 16.–17. gs., publicējot 
līdz šim nezināmus vai maz zināmus dokumentus no bagātīgā Latvijas Valsts 
vēstures arhīva krājuma. Roberta Melvesa (1905–1982) sagatavotajā apcerējumā, kas 
līdz šim bija pieejams tikai mašīnrakstā, apkopotas un izvērtētas ziņas par Turaidas 
pils būvvēsturi 13.–18. gadsimtā.

Ceturtajā nodaļā atrodami arhitektu pētījumu rezultāti. Arhitekts Ilmārs 
Dirveiks iepazīstina ar 2003. gadā veikto būvizpēti Rīgas arhibīskapa vasaļa nelielajā 
nocietinājumā Nabes tornī. Arhitekts Gunārs Jansons mēģinājis grafiski rekonstruēt 
Ludzas ordeņpils priekšpils aizsargmūra kādreizējo izskatu, jo līdz mūsdienām tā 
augšdaļa nav saglabājusies. Arhitekts Ilgonis Alfs Stukmanis iepazīstina ar precīzi 
uzmērotām akmens un keramikas būvdetaļām, kas atrastas 1975.–1987. gada 
arheoloģiskajos izrakumos Cēsu pilī.

Piektā nodaļa veltīta starpdisciplināriem pētījumiem. Tajā ievietots vēsturnieka 
Ēvalda Mugurēviča un biologa Arņa Mugurēviča kopīgi sagatavots raksts par 
Latvijas teritorijā viduslaikos dzīvojošiem tauriem, par kuriem liecina gan atrastie 
skeleta kauli, gan atsevišķi vietvārdi. Šīs ziņas būtiski papildina dati no rakstītiem 
vēstures avotiem kaimiņu reģionos.

Sestajā nodaļā ievietotas četras avotu publikācijas. Pateicoties viduslaiku 
vēsturnieka Ēvalda Mugurēviča labajām latīņu valodas zināšanām, latviskā 
tulkojumā lasāms Kuldīgas komturejas 1341. gada inventāra saraksts ar tulkotāja 
komentāriem. Raunas pils turpmākiem pētījumiem daudz jaunas informācijas dos 
dzīvojamo celtņu un saimniecības ēku apraksti 1688. gada inventarizācijas protokolā, 
kuru gandrīz pirms 40 gadiem latviski tulkojis vēsturnieks Rūdolfs Šīrants (1910–
1985). Minēto rakstu par Pieminekļu valdi papildina publikācija no tās kādreizējā 
arhīva – 1924. gadā K. Lēvisa of Menāra (1855–1930) sagatavotais Ludzas pilsdrupu 
plāns un apraksts. Rakstu krājumu noslēdz vēsturnieces Gunitas Baumanes raksts 
par mākslinieka un novadpētnieka Arvida Gusara 20. gs. 40.–70. gados savāktiem 
materiāliem par Latvijas viduslaiku pilīm, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā.

Dišlere, Inta. Jaunpils muižas, muižiņas. Rīga: Atēna, 2013. 472 lpp.: il.
ISBN 978-9984-34-454-6

Grāmatā apkopotais Intas Dišleres divdesmit gadu pētījums ir unikāls Jaunpils 
novada muižu vēstures atspoguļojums. Izmantojot plašu avotu klāstu, grāmatā 
pirmo reizi apkopota vēsturiskā informācija no vissenākajiem laikiem līdz 1920. 
gada agrārreformai. Atsevišķu novada muižu un Jaunpils pils vēsturē atklājušies 
jauni, maz zināmi vai līdz šim nezināmi fakti. Dokumentārās senatnes liecības, kā 
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arī ilustrācijai izmantotie attēli iegūti Latvijā, 
Vācijā un Kanādā. Šis ir vienīgais izdevums, kur 
atrodams Jaunpils novada un muižu vēstures 
stāsts no 13. līdz 20. gadsimtam. Jaunpils 
muižu vēsture apkopota no viduslaikiem 
līdz to pastāvēšanas beigām, bet atdalīto 
muižu vēsture pēc to nošķiršanas no Jaunpils 
apgabala ieskicēta tikai galvenajos vilcienos.

Plašākas vēsturiskas ziņas par Jaunpils 
muižām meklētas 19. un 20. gs. vācu valodā 
publicētajā vēsturiskajā literatūrā. Krājumā 
izmantoti vēstures un piļu pētnieku Jūliusa 
Dēringa (1883. g.), Bernharda Šmīda (1917. g.), 
Heinriha Pīranga (1930. g.) un Armīna Tūlses 
(1942. g.) apkopotie materiāli. Neatsverams 
avots Jaunpils muižu pētniecībā ir 1878. un 
1975. gadā izdotās ievērojamās Reku dzimtas 
vēstures grāmatas, dažādi leksikoni un 
ģenealoģijas krājumi. Pētījumā izmantotas Tīsa fon der Rekes dēla Matiasa (1565–
1638) Jaunpilī rakstītās vēstules no 17. gs. pirmās puses, Maksimiliana fon Kniges 
(1653–1721) un viņa radinieku vēstules no Jaunpils un Bikstiem. 19. gadsimta 
Jaunpilī caur savām atmiņām palīdz ieskatīties mācītājs un Jaunpils mācītājmuižas 
mājskolotājs Hanss Frīdrihs Bernevics (1812–1896) un mācītājs un literāts Aleksandrs 
Bernevics (1863–1935). Savukārt visprecīzāko informāciju sniedz Latvijas Valsts 
vēstures arhīva plašie materiāli.

Novada vēstures grāmata veidota tā, lai iespējami vairāk pastāstītu ne tikai par 
līdz šim nezināmo, bet arī atklātu savdabīgo un interesanto. Grāmatas vairāk nekā 
400 lappusēs un 200 attēlos aprakstīti ne tikai vēstures notikumi un fakti, bet arī vietas 
un cilvēki, kas šeit dzīvojuši. 

Vairāku gadu garumā, strādājot arhīvos, bibliotēkās un muzeju krājumos Latvijā 
un ārzemēs, uzklausot novadnieku atmiņas, grāmatas sastādītāja Inta Dišlere kopā ar 
muzeja darbiniecēm apkopojusi bagātīgu novada vēsturi. Kā paliekošs un nozīmīgs 
ieguldījums Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un popularizēšanā 
grāmata ir īpašs veltījums Jaunpils novada ļaudīm un viņu veikumam.

Laszczkowski, Michał. Welecja. Dzieje Korporacji. Warszawa: Drukarnia Stabil, 
2012. 400 s.: il.

ISBN 978-83-933116-1-3

Izdevuma autors Mihails Laščkovskis pētījis studentu korporācijas “Welecja” 
gaitas Rīgā pirms Pirmā pasaules kara, starpkaru periodā Varšavā, komunistu režīma 
laikā, kā arī emigrācijas viļņa laikā, kas sekoja pēc Otrā pasaules kara.

Akadēmiskā studentu korporācija “Welecja” dibināta 1883. gadā un ir viena no 
senākajām, arvien eksistējošām poļu akadēmiskajām organizācijām. Neraugoties 
uz to, ka “Welecja” bija oficiāli atzīta organizācija un tās darbību regulēja Krievijas 
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impērijas likumi, korporācijas biedri nebaidījās 
riskēt ar tās eksistenci, atsakoties piedalīties 
varas iestāžu rīkotās demonstrācijās vai 
nododoties pagrīdes darbam. Tādējādi šajā 
publikācijā aplūkota “Welecja” atšķirīgā nostāja 
pretstatā citām poļu studentu korporācijām.

Studentu korporāciju arhīvi nav 
saglabājušies, tādēļ grāmatas autors veicis 
plašu pētniecisko darbu Polijas un citu valstu 
arhīvos un bibliotēkās, īpašu uzmanību 
pievēršot akadēmiskajai periodikai. Izdevumā 
izmantots arī LNA Latvijas Valsts vēstures 
arhīva dokumentu krājums. Pētījumā savāktie 
materiāli skaidri iezīmē studentu korporācijas 
“Welecja” portretu, kas nav raksturīgais, 
stereotipiem pakļautais  tēls par korporāciju kā 
iedomīgu militāristisku organizāciju. Izdevuma 
autoram izdevies iegūt informāciju par 
korporācijas pretējo nostādni valstī vadošajai 
antisemītiskajai gaisotnei.

Pētījuma autors uzsver, ka visus korporācijas “Welecja” pastāvēšanas gadus tās 
rindās bijuši cilvēki ar dažādu pārliecību – sākot ar sociālistiem līdz pat konservatīviem 
monarhistiem un radikālajiem nacionālistiem, un tā nekad nav atkāpusies no tiem 
ideoloģiskās tolerances principiem, kurus korporācijai piešķīra tās dibinātāji.

Aksenoks, Aivars, Liepiņš, Edvīns, 
Korčaks, Boriss, Popovs, Aleksejs. Spēkratu 
vizītkarte. Transporta reģistrācijas vēsture 
Latvijā. Rīga: Rīgas Motormuzejs, CSDD, 
2013. 191 lpp.: il.

ISBN 978-9984-49-783-9

Pirms 20 gadiem neatkarību atguvušajā 
Latvijā tika uzsākta valstī reģistrēto 
transportlīdzekļu jaunā parauga reģistrācijas 
numurzīmju izsniegšana. Atzīmējot šo 
jubileju, Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar Ceļu 
satiksmes drošības direkciju (CSDD) izdevis 
grāmatu “Spēkratu vizītkarte. Transporta 
reģistrācijas vēsture Latvijā”. Nozīmīgo 
pētījumu sagatavojis autoru kolektīvs, kas 
centies apkopot pēc iespējas vairāk vēsturisko 
liecību par spēkratu reģistrācijas numurzīmju 
attīstību un daudzveidību. Sniegti interesanti 

fakti par transportlīdzekļu reģistrācijas vēsturi Latvijā, sākot ar 1904. gada  
14. aprīli, kad Rīgas pilsētas valde inženiera Teodora Valgera automobilim De Dion-
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Bouton izsniedza pirmo numurzīmi – baltu metāla plāksnīti ar melnu ciparu “1”. 
Vienlaikus izdevums sniedz plašu ieskatu, kā dažādos laikos gadsimta garumā 
veikta transportlīdzekļu reģistrācija, turklāt bagātīgais fotogrāfiju klāsts labi raksturo 
pašu spēkratu attīstības vēsturi.

Grāmatā apgaismoti atsevišķi laika periodi, gan ne vienmēr vienādi aptveroši 
skopā izziņas materiāla dēļ. Dažos gadījumos vienīgā vēsturiskā liecība ir saglabājušās 
numurzīmju plāksnītes, apliecības un fotogrāfijas, tomēr šis ir pirmais spēkratu 
reģistrācijas vēstures apkopojums Latvijā. 

Izdevums ilustrēts ar plašu vēsturisko fotogrāfiju klāstu, tabulām u. c. uzziņas 
materiāliem. Pētījumā izmantoti CSDD arhīva materiāli, fotoattēli no Rīgas 
Motormuzeja, LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Gunāra Dortāna, Valda 
Kļaviņa un autoru personiskajiem arhīviem. Izdevums ir latviešu valodā ar iekļautu 
tulkojumu angļu un krievu valodā. 

Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads. 
Sast. Dace Markus un Saulvedis Cimermanis. 
Rīga: apgāds Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, 2013. 383 lpp.: il.

ISBN 978-9934-8052-3-3

Grāmatā ievietoto apcerējumu pamatā ir 
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas un Alūksnes 
novada pašvaldības 2011. gada 25. un 26. au-
gustā Alūksnē valsts pētījumu programmas 
“Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra, cilvēkdrošība)” ietvaros rīkotās 
zinātniskās konferences “Alūksnes novada 
kultūrvēstures jautājumi” referāti.

Izdevuma autoru vidū ir daudzi pašreizējie 
alūksnieši un arī novadnieki, kuri savu 
profesionālo darbību šobrīd turpina ārpus 
novada, taču ar saviem pētījumiem dod būtisku 
pienesumu Alūksnes novada kultūrvēstures 
izzināšanai. Svarīgi, ka krājumā publicēto apcerējumu pamatā izmantotas lielākoties 
dažādās pirmavotu krātuvēs atrastās nepublicētās ziņas. Izmantoti materiāli no 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva, Alūksnes luterāņu draudzes saglabātajiem 
dokumentiem, no arheologu, etnogrāfu, folkloristu un valodnieku zinātniskajām 
ekspedīcijām.

Krājuma saturā iezīmētas piecas vadlīnijas: kultūrvēstures avoti un to izmantošanas 
iespējas novada izzināšanā; novadnieku daudzu paaudžu centieni iegūt zināšanas; 
ar Ziemeļvidzemi saistītu radošu personību devums Alūksnes novadam, Latvijai un 
citām zemēm; Alūksnes novads kā latviešu un kaimiņtautu sakaru un sadarbošanās 
apvidus; atsevišķu nozīmīgu norišu un darbības jomu apskats.
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Izdevumā var iepazīties ar Daces Markus un Saulveža Cimermaņa apkopoto 
ieskatu novada kultūrvēstures izzināšanas avotos, Daces Markus pētījumu par 
malēniešu izloksnēm, Māras Vīksnas analīzi par malēniešiem folkloras vākšanas 
darbā un Jēkaba Raipuļa pētījumu par malēniešiem citzemju mācību iestādēs, Imanta 
Lancmaņa informāciju par novada muižu arhitektūru, Uģa Niedres apskatu par 
18. un 19. gadsimta Alūksni un Jāņa Līča pētījumu par alūksniešiem 18. gadsimtā 
baznīcu draudžu grāmatās.

Vēl var lasīt Māras Grudules pētījumu par Ernsta Glika dzejojumiem 
latviešu, vācu un krievu valodā, Kristīnes Ducmanes atmiņu stāstījumu par 
Garjuru un Klabatu igauņu dzimtām, Aivara Kehra apcerējumu par Klotiņu 
dzimtas radurakstiem, Unas Sedlenieces ieskatu Alūksnes amatierteātra arhīvā. 
     Grāmatā publicēti arī vairāku alūksniešu materiāli – Maijas Semjonovas pētījums par 
aresta namu un mazpilsētas cietumu, Sandras Jankovskas stāstījums par Jaunlaicenes 
muižas muzeju, Ēvalda Vanaga Romeškalna stāsts, kā arī vairāki citi apcerējumi.

Izdevums novadam ir ļoti nozīmīgs, jo tas turpina un papildina iepriekš 
izdoto materiālu klāstu par Alūksnes novadu un tā ļaudīm, ar padziļinātu izpēti 
skatot novada vēsturi un kultūrvēsturi problēmu garumā no senajiem laikiem 
līdz pat mūsdienām. Publicētais materiāls palīdz lasītājiem labāk izprast novada 
kultūrvēstures cēloņsakarības un vērtības, kā arī mudina kopt un saudzēt dabas, 
kultūras un vēstures pieminekļus.

Slampē vilcieni vēl nepietur. Autoru 
kolektīvs Arņa Šablovska redakcijā. Slampe: 
tipogrāfija Zelta Rudens, 2013. 432 lpp.: il.

ISBN 978-9934-14-0006

Bagātīgi ilustrētais rakstu krājums ietver gan 
agrāk nepublicētus unikālus arhīvu pētījumus 
par pagasta vēsturi, vēsturiskas liecības no 
slampenieku personiskajiem arhīviem, gan arī 
intervijas ar pagasta mūsdienu iedzīvotājiem. 
Daudzi materiāli nākuši no ārzemēm, no tiem 
Slampes iedzīvotājiem, kuri bija spiesti doties 
trimdā 1944. gadā. 

Grāmatu divu gadu garumā veidojusi 
radoša darba grupa, kuras autoru vidū ir 
vēsturnieki Agris Dzenis, Sandra Ieviņa, Ināra 
Znotiņa, fotogrāfs Agris Jansons, mācītājs 
Āris Kronbergs, dabas pētnieks Guntis Eniņš 
un daudzi citi. Grāmatas tapšanu koordinējis 
publicists Arnis Šablovskis.

 Krājumu ievada Māras Zālītes dzejoļi, kuriem tieša saikne ar Slampes iespaidiem, 
kā arī bagāts ilustratīvais materiāls par dzejnieces dzimtas dziļajām saknēm Slampē. 
Īpašu vietu ieņem liecības par pagasta represētajiem iedzīvotājiem, kas līdz šim 
bijusi gandrīz neskarta tēma. Grāmatas dizainu darinājis mākslinieks Ints Vikmanis. 
Krājums veidots, izmantojot LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva un Tukuma muzeja 
arhīva bagātīgos materiālus un dokumentus no personiskajiem fotoarhīviem.
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Izdevums vēsta par Slampē dzimušu rakstnieku Rīgas retro tramvaja kādreizējo 
leģendāro vadītāju Laimoni Vitkus, pasaules mēroga mākslinieku Laimoni Mieriņu, 
ārstu un rakstnieku Pauli Strautzeli, kā arī par dzejnieku Voldemāru Klētiņu un 
žurnālistu Žani Klētiņu, kuri ir cieši saistīti ar pagastu. 

Krājuma autoru kolektīvs uzsver, ka ikvienas Latvijas vietas dziļa izpēte un 
apzināšana ir ieguldījums vispārējā valsts vēsturē un novadpētniecībā. Latvija 
ikvienam sākas ar dzimto vietu.

kultūra
Боссе, Гаральд. Архитектурное и гра-

фическое наследие. К 200-летию со дня рож-
дения. Санкт-Петербург: Издательство 
“Палаццо”, 2012. 224 с.: илл.

ISBN 978-5-7937-0892-8

Izdevums veltīts pazīstamā arhitekta Haralda 
Jūliusa Boses (1812–1894) dzīvei un profesionālajai 
darbībai, atzīmējot viņa 200 gadskārtu. Viņš pie-
der tai arhitektu paaudzei, kuras daiļrade Krievi-
jas  arhitektūrā ievadīja jaunu laikmetu – eklek-
tisma un historisma periodu. Aktīvākajā savas 
radošās darbības posmā H. J. Bose galvenokārt 
bija saistīts ar Pēterburgu, lai gan pēc viņa projek-
tiem tapušas celtnes arī citur. Arhitekta darbība 
bija saistīta arī ar vecāku dzimteni – Rīgu. Mums 
pazīstamākais objekts ir nesen restaurētais Rīgas 
biržas nams.

2002. gadā klajā nāca H. J. Bosem veltīta monogrāfija, bet  2009. gadā – tās precizēts 
un papildināts izdevums. Abās grāmatās analizēti lielākie un raksturīgākie H. J. Boses 
projekti, kā arī ievietots viņa darbu saraksts. Sagaidot arhitekta 200. jubileju,  autoru 
kolektīvs sagatavoja  H. J. Boses dzīvei un radošajai darbībai veltītu jaunu, pilnīgu izde-
vumu. Jaunajā, 2012. gada izdevumā stāstīts par H. J. Boses ģimeni un profesijas izvēli, 
mācību un darba gadiem, atainots Pēterburgā aizvadītais darba cēliens un Drēzdenes 
periods mūža otrajā pusē. Grāmata vēsta par arhitekta projektētajām ēkām un inter-
jeriem. Tekstuālā daļa papildināta ar jauniem, arhīvu pētniecības rezultātā iegūtiem 
datiem, kā arī ar Vācijā dzīvojošo Boses dzimtas pēcteču saglabāto ģimenes relikviju 
ilustratīvo materiālu. Jaunajā albumā iekļauts vairāk nekā 400 krāsainu ilustrāciju, no 
kurām gandrīz trīs ceturtdaļas publicētas pirmo reizi. To vidū ir daudz H. J. Boses radītu 
interjera projektu, kā arī viņa tēva Ernsta Boses gleznu un zīmējumu reprodukcijas. 
Jubilejas izdevums sniedz pētniekiem patiešām bagātīgu un izsmeļošu informāciju 
par arhitekta dzimtu, viņa dzīvi un radošo darbību, kā arī projektēto celtņu un radīto 
interjeru arhitektoniskajām, mākslinieciskajām un dekoratīvajām kvalitātēm. 

Albumu veiksmīgi papildina H. J. Boses darbu saraksts, kā arī dzimtas ģeneoloģiskā 
tabula.
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Skalbe, Kārlis. Mūža raksti, VI. Sast. 
Ilgonis Bērsons. Rīga: Mansards, 2013. 
408 lpp.: il.

ISBN 978-9984-872-96-4

Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” sesto sējumu 
sastādījis un komentējis literatūrzinātnieks 
Ilgonis Bērsons. Rakstu sestajā sējumā ievietoti 
49 dzejoļi, 18 prozas darbi, 70 raksti, sešas 
runas Latvijas Tautas padomes sēdēs, astoņas 
vēstules – Lizetei Skalbei, Augustam Saulietim 
un Annai Brigaderei (līdz šim publicēta 
tikai vēstule Lizetei 1918. gada 15. martā),  
11 ilustrācijas un rādītājs “Kārļa Skalbes darbi 
Mūža rakstos, I–VI”.

Pirmie pieci – no ieplānotajiem divpadsmit 
– Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” sējumi iznāca 
laika posmā no 2001. līdz 2007. gadam. Sesto 
sējumu ievadot, Ilgonis Bērsons raksta: 

“Protams, zaudēto piecu gadu ir ļoti žēl. Ne tikai tāpēc, ka Skalbes mantojuma 
apgūšanā bijis liels pārtraukums un ka jāsagatavo vēl sešas grāmatas. Galvenais – 
esam zaudējuši Skalbes 1917., 1918. un 1919. gada viedās publicistikas un esejistikas 
tiešo saikni ar notikumiem mūsdienu Latvijā. Nevis fragmentāri, bet kopumā, kur 
katra nākamā doma izaug no iepriekšējām. Turklāt Mazās piezīmes rakstītas brieduma 
gados – pirms autora mūža ceturtā gadu desmita. Viņš ir strēlnieks, žurnālists, 
rakstnieks, politisks darbinieks, viņš ir neatkarīgās Latvijas cīnītāju pirmajās rindās.”


