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vēsture
Apals, Jānis. Āraišu ezerpils. Rakstu izlase 

un draugu atmiņas. Rīga: LU Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2012. 639 lpp.: il.
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izdevums ir arheologa latvijas Zinātņu 
akadēmijas goda doktora Dr. hist., Dr. hist. h.c. 
jāņa apala (1930–2011) mūža darbs, kas aizsākts 
jau 1958. gadā un veltīts āraišu ezerpils izpētei, 
rekonstrukcijai un tās izveidei par unikālu 
kultūrvēsturisku objektu. Grāmatu sastādīja 
un j. apala zinātnisko mantojumu apkopoja 
viņa dzīvesbiedre arheoloģe latvijas Zinātņu 
akadēmijas goda doktore Zigrīda apala un 
akadēmiķis Dr. habil. hist. prof. andris Caune.

jānis apals bija hidroarheoloģijas un eks-
perimentālās arheoloģijas aizsācējs latvijā, 
jaunas arheoloģijas pieminekļu kategori- 
jas – ezerpiļu – atklājējs, pirmais, kurš izstrā-
dāja ezerpiļu arheoloģisko izrakumu metodiku. 
Grāmata nav veidota kā kopotie raksti, bet kā publikācijas, kas parāda hidroarheo-
loģijas aizsākumus latvijā, ezermītņu atklāšanu, āraišu ezerpils izrakumus, seno 
mājokļu celtniecības izpēti, ezerpils rekonstrukcijas tapšanu un āraišu arheoloģiskā 
muzejparka izveidi. tajā  pārpublicētie jāņa apala raksti tematiski sadalīti piecās 
daļās. Pirmajā daļā ir raksti par āraišu ezerpils izpētes historiogrāfiju. Otrā veltīta 
latvijas ezerpiļu atklāšanai. trešajā apkopotas publikācijas par āraišu ezerpils 
arheoloģisko izpēti. Ceturtajā stāstīts, kā tapa āraišu ezerpils senākās apbūves 
rekonstrukcija. Piektajā nodaļā apkopotās publikācijas parāda jau izveidoto āraišu 
arheoloģisko muzejparku visā tā eksponējamo senatnes pieminekļu daudzveidībā 
un minētas arī rekonstruēto senceltņu saglabāšanas problēmas.
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tā kā publikācija reizē ir gan jāņa apala pētījumu apkopojums, gan viņam 
veltīta piemiņas grāmata, tad beidzamās divās nodaļās ir sniegtas populārā latvijas 
arheologa draugu un laikabiedru atmiņas un apkopotas ziņas par viņa aiziešanu 
mūžībā, publicējot daudzos nekrologus un līdzjūtības apliecinājumus tuviniekiem.

Grāmatā apkopotie jāņa apala raksti pārpublicēti bez saīsinājumiem. tiem 
rakstiem, kam bijuši kopsavilkumi svešvalodā, šie rezumējumi publicēti. Pārējiem 
rakstiem jauni rezumējumi nav pievienoti. Svešvalodā publicētie raksti šajā krājumā 
latviešu valodā nav tulkoti.

Sastādītāji centušies saglabāt pēc iespējas visas dažādo rakstu ilustrācijas, tomēr 
grūtības sagādājis fakts, ka daļai senāko rakstu attēli bijuši iespiesti sliktā kvalitātē, 
tādēļ nav vairs iespējams tos pārpublicēt. Daļai rakstu ilustrācijas mainītas vai 
papildinātas ar nepublicētiem attēliem no jāņa apala personiskā arhīva.

izdevumam un jāņa apala nesavtīgajam darbam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo 
āraišu ezerpils ir vienīgā zinātniski precīzi rekonstruētā 9.–10. gadsimta seno latgaļu 
apmetne un pirmais visplašāk pētītais šīs kategorijas piemineklis Ziemeļeiropā.

Šulcs, Valters. 1000 šaujamieroči. No 
viduslaikiem līdz mūsdienām. Tulk. Dainis 
Poziņš; red. Valdis Klišāns. Rīga: Apgāds 
Zvaigzne ABC, [2012]. 336 lpp.: il.
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apgāds Zvaigzne aBC izdevis pazīstamā 
vācu ieroču speciālista un žurnāla “Deutsch-
es Waffen-Journal” redaktora Valtera Šulca 
(Schulz) 2008. gadā sastādīto katalogu “1000 
Handfeuerwaffen”, kas sniedz ieskatu ro-
kas šaujamieroču attīstībā no 14. gadsimta 
līdz mūsdienām. krāšņumā un poligrāfijas 
kvalitātē latviešu izdevums neatpaliek no 
vācu oriģināla. Vairāk nekā tūkstotī krāsu 
fotogrāfiju redzamas rokas bombardas, bi-
ses, šautenes, pistoles, mūsdienu militārie un 
sporta ieroči, kā arī medību šautenes. attēlus 
papildina informācija par ieroci, ražotāju, 

ieroča izgatavošanas laiku un vietu, izmēriem un kalibru. Grāmatu ievada ro-
kas šaujamieroču evolūcijas vispārējs apskats, savukārt atsevišķās nodaļās sniegta 
detalizētāka informācija par ieroču tehnikas progresa gaitu, piemēram, par degļa, 
rata, krama un kapseles uzsitiena mehānismiem, papīra patronu izgudrošanu un 
adatas belzeņa ieviešanu šauteņu aizdedzē, kā arī par unitārās patronas izveidošanas 
nozīmi šaujamieroču attīstībā. katalogu noslēdz attēlos redzamo ieroču rādītājs.    
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Henkel, Markus. Nationalkonservative 
Politik und mediale Repräsentation. 
Oswald Spenglers politische Philosophie 
und Programmatik im Netzwerk der 
Oligarchen (1910–1925). Baden Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2012. 504 S. 
(Würzburger Universitätsschriften zu 
Geschichte und Politik; Bd. 16)

iSBn 978-3-8329-77663-7

Vācu pētnieka Markusa Henkela darbs 
veltīts vienam no ievērojamākajiem 20. 
gadsimta sākuma domātājiem Osvaldam 
Špengleram (1880–1936). Filozofs, kultūr-
vēsturnieks un rakstnieks O.  Špenglers 
savulaik bija ļoti populārs, taču saistībā 
ar nacionālsociālisma ideoloģijas rašanos 
ieguvis arī reakcionāra domātāja slavu. 
interese par O. Špenglera idejām un 
darbiem atjaunojās 20. gadsimta 80. gados, 
un šī interese nav mazinājusies arī mūsdienās. Pētniekiem, kuri mēģina analizēt  
O. Špenglera filozofiju, politiskās nostādnes un ietekmi sava laika politikā pēc iespējas 
objektīvi un no mūsdienu skatu punkta, pieder arī Markuss Henkels. Grāmatas 
pamatā ir autora 2011. gadā Vircburgas universitātē aizstāvētā doktora disertācija. 
autors ne tikai analizē O. Špenglera uzskatus, bet arī plaši aplūko vēsturisko 
kontekstu, kas tiešā veidā ietekmēja šo uzskatu veidošanos. M. Henkels pievēršas 
gan vēstures filozofijai, gan politikas teorijai, kas valdīja eiropā 20. gadsimta sākumā, 
tomēr neaprobežojas ar teorētisko nostādņu izklāstu. Darba priekšplānā izvirzīta  
O. Špenglera kā vācu sabiedriskā darbinieka piedāvātā politiskās rīcības programma 
laika posmā no 1910. līdz 1925. gadam, atstājot jautājumu par O. Špenglera attiecībām 
ar nacionālsociālistiem ārpus pētījuma hronoloģiskajām robežām. tas gan nemazina 
grāmatas vērtību, kas atklāj daudz jauna par pretrunīgi vērtētā filozofa dzīvi un 
darbību.        

 
Jēkabsons, Ēriks. Uzbrukums Padomju Savienības diplomātiskajiem kurjeriem 

pie Ikšķiles 1926. gada 5. februārī. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. 160 lpp.: il.
iSBn 978-9934-0-3076-5

latvijas universitātes asociētā profesora Dr. hist. Ērika jēkabsona darbā aprakstīts  
bruņots uzbrukums Padomju Savienības diplomātiskajiem kurjeriem teodoram 
netem un johanam Mahmastālam, kas notika rīgas–Maskavas vilcienā, tam izbraucot 
no ikšķiles stacijas 1926. gada 5. februāra rītā. latvieti teodoru neti uzbrukumā 
nogalināja. Pēc nāves viņa tēls kļuva par simbolu diplomātiskā kurjera varonībai. 
uzbrukuma laikā, kurjeriem izrādot pretestību, bija nogalināti abi uzbrucēji – poļu 
tautības lietuvas pilsoņi. Viņu nāves apstākļi tā arī nav līdz galam noskaidroti, 
atstājot vietu dažādām spekulācijām, jo traģiskais notikums izraisīja satraukumu 
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visā eiropā un radīja sarežģījumus latvijas un 
Padomju Savienības attiecībās. 

Ē. jēkabsons, apkopojot visu latvijā 
pieejamo informāciju, izseko līdzi šim noti-
kumam, arī priekšvēsturei un atskaņām, to 
vidū – starptautiskajām, galveno uzmanību 
pievēršot latvijas puses veiktai plašai, vairāk 
nekā gadu ilgušai izmeklēšanai. Grāmatas 
nobeigumā autors, balstoties uz plašo analizēto 
liecību un avotu klāstu, piedāvā arī savu 
versiju par uzbrukuma patiesajiem iemesliem, 
kas, iespējams, nemaz nav jāmeklē latvijā. 
Vēsturnieks galveno uzmanību velta tieši 
latvijas puses ilglaicīgi un skrupulozi veiktās 
izmeklēšanas gaitai, kā arī no tās izrietošām 
un tolaik dažādu apsvērumu dēļ neievērotām 
liecībām, mēģinot atbildēt uz jautājumu, 
kas īsti notika 1926. gada 5. februārī vilciena 
Maskava–rīga latvijas dzelzceļa vagonā nr. 
2220. Grāmatai pievienots bagātīgs ilustratīvais 
materiāls no latvijas nacionālā arhīva latvijas 

Valsts vēstures arhīva krājumiem, kā arī latvijas izmeklēšanas iestāžu notikuma vietā 
sastādītais apskates protokols.

Genealogisches Handbuch der Baltischen 
Ritterschaften (Neue Folge). Band 2. 
Herausgeber: Verband der Baltischen 
Ritterschaften e. V. Hamburg 2012. 464 S.: Ill.

iSSn 2193-164X

laikā no 1929. līdz 1939. gadam Gerlicā 
Vācijā izdoti septiņi sējumi sērijā ”�enealo-�enealo-
gisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften“ 
(Baltijas bruņniecības ģenealoģijas rokas-
grāmata), kur publicētas Vidzemes, igaunijas, 
kurzemes un Sāmsalas bruņniecībā imatri-
kulēto dzimto ģenealoģijas tabulas. tomēr 
šīs publikācijas neaptvēra visas Baltijas 
bruņniecībai piederošās dzimtas, un, 
turpinot iesākto darbu, Baltijas bruņniecības 
ģenealogi ar vairāku citu valstu vēsturnieku 
atbalstu pievērsušies jauniem pētījumiem 
par bruņniecības dzimtu vēsturi. Šī darba 
rezultātā 2011. gadā publicēts 1. sējums 

atjaunotajā Baltijas bruņniecības ģenealoģijas rokasgrāmatas sērijā, bet 2012. gadā 
iznācis otrais šīs sērijas sējums. Grāmatas ievadā citēti vēsturnieka Golo Manna vārdi 
darbā ““Deutsche �eschichte des 19. und 20. Jahrhunderts” (Vācijas vēsture 19. un 20. 
gadsimtā), attiecinot tos arī uz jauno rokasgrāmatas izdevumu, proti: “jo tālāk lietas“jo tālāk lietasjo tālāk lietas 
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grimst pagātnē, jo vairāk tās zaudē laicīgās dzīves smagumu. Ciešanas, kas izciestas 
agrāk, vairs nepastāv. rodas skaistums. katra tikšanās ar pagājušo dzīvi ir skaista.” 

lai gan izdevums ir vācu valodā, tā ievads, redakcijas priekšvārds, paskaidrojumi, 
saīsinājumi, simboli, igaunijas, Vidzemes un kurzemes apriņķu nosaukumi, 
matrikula un krievijas militāro un civilo rangu tabula publicēti vācu, poļu un 
angļu valodā. izdevumā atrodamas 17 dzimtu ģenealoģiskās tabulas: anhorns fon 
Hartviss (Anhorn v. Hartwiß), Barklajs de tolli (Barclay de Tolly), Barklajs de tolli-
Veimarns (Barclay de Tolly-Weymarn), Brakels (Brackel), Fišbahs (Fischbach), Gijemo 
de Vilbuā (�uillemot de Villebois), kīters (Kieter), līders (Lueder), Meinerss (Meiners), 
rape (Rappe), rass (Raß), reiterns (Reutern), reiterns-nolkens (Reutern-Nolcken), 
ruktešels (Ruckteschel, Ruckteschell), Zeidlics no Sotkilas nama (Seidlitz/ Haus Söttküll), 
trompovskis (Trompowsky), Vesels no Blomes nama (Wessel/ Haus Kulsdorf). Grāmatu 
bagātina plašs ilustrāciju klāsts: tekstā aprakstīto dzimtu pārstāvju portreti un viņu 
īpašumā kādreiz bijušo piļu un kungu māju attēli. Publicēts arī pētījumiem izmantotās 
literatūras saraksts. Sējumu noslēdz publikācijā minēto personu vārdu alfabētiskais 
rādītājs. 

Lāce, Daina. Pirmais Rīgas pilsētas 
arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902). 
LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas 
vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012.  
384 lpp.: il. 

iSBn 978-9934-8355-1-3

klajā nākusi mākslas vēsturnieces Dr.  art. 
Dainas lāces monogrāfija “Pirmais rīgas 
pilsētas arhitekts johans Daniels Felsko (1813–
1902)”, kas publicēta ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda, rīgas domes, pašvaldības aģentūras 
“rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
un M. C. A. Böckler – Mare Balticum-Stiftung 
(Vācija) finansiālu atbalstu. Grāmatas pamatā 
ir autores 2010. gadā aizstāvētais promocijas 
darbs, un tā turpina izdevumu sēriju “latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 
disertācijas”. 2013. gadā apritēs divi gadsimti 
kopš mūrnieka dēla johana Daniela Felsko (Johann Daniel Felsko) dzimšanas. Viņš bija 
pirmais rīgas būvmeistars, kurš ieguva akadēmisku izglītību un pilsētas arhitekta 
amata nosaukumu. arhitekta radošā darbība no 19. gadsimta 40. līdz 70. gadiem 
atklāj neogotikas, neorenesanses un apaļloka stila ienākšanu un attīstību krievijas 
impērijas lielākajā Baltijas jūras ostas pilsētā. autore, balstoties uz arhitektūras 
pieminekļu, arhivāliju, publicēto avotu, zinātniskās literatūras un salīdzinošā 
materiāla studijām gan latvijā, gan ārvalstīs, radījusi detalizētu darbu par vienu no 
ietekmīgākajām personībām Baltijas 19. gadsimta arhitektūrā. j. D. Felsko veikuma 
pētnieciskā rekonstrukcija un analīze ļauj iepazīt rīgas izaugsmi no salīdzinoši nelielas 
pilsētas par metropoli ar krāšņu, reprezentatīvu un vēsturisko stilu iedvesmotu fasāžu 
dekoru.

Bagātīgi ilustrēto izdevumu papildina  kopsavilkumi angļu un vācu valodā, kā 
arī dažādi rādītāji. 


