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vēsture
Ose, Ieva (sast.). Latvijas viduslaiku 

pilis VII. Pētījumi un avoti par Livonijas 
ordeņpilīm. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2011. 543 lpp.: il.

iSBn 978-9984-824-123-9

Sērijā “latvijas viduslaiku pilis” iznācis 
kārtējais sējums, kas turpina stāstu par 
jaunākajiem pētījumiem latvijas viduslaiku 
piļu vēsturē. Šajā krājumā tie ir pētījumi par 
viduslaiku pilīm, kas kalpoja par atbalsta 
punktiem aizsardzības sistēmā Vācu 
ordeņvalstī 13.–16. gadsimtā. 

iepriekšējos sējumos rakstu autori 
aplūkojuši senās aizsargceltnes latvijas 
valsts teritorijā. tomēr viduslaikos tagadējās 
latvijas robežās esošās zemes ietilpa lielākā 
valstiskā veidojumā – te atrodama ne tikai 
tagadējā igaunijas teritorija, bet arī Vācu 
ordeņa livonijas atzara zemes, kas stiepās gar Baltijas jūras krastu no Somu līča 
un Peipusa ezera līdz pat klaipēdai. līdz ar to latvijas viduslaiku pilīm ir daudz 
kopēja gan ar senajiem nocietinājumiem igaunijā, gan ar Vācu ordeņa pilīm tagadējā 
Ziemeļpolijā. lai parādītu šīs saiknes, rakstu krājumu ievada vācu vēsturnieka, izcilā 
viduslaiku livonijas rakstīto avotu pazinēja Frīdriha Benninghofena publikācija 
“Pilis kā galvenie atbalsta punkti vēlo viduslaiku aizsardzības sistēmā Vācu ordeņa 
valstī Prūsijā un livonijā”. tam seko arheologa un vēsturnieka andra Caunes 
plašais pārskats par livonijas robežpilīm no 13. līdz 16. gadsimtam. Savukārt trešais 
apkopojošais raksts, kura autore ir arheoloģe ieva Ose, veltīts latvijas viduslaiku 
piļu kapelu un baznīcu celtnēm, no kurām neviena mūsdienās vairs netiek izmantota 
savam sākotnējam mērķim kā katoļu dievnams.

jaunu informāciju par latvijas viduslaiku pilīm sniedz arheoloģiskie izrakumi, 
tāpēc šajā sējumā pārpublicēti divu vecākās paaudzes pētnieku raksti – arheoloģes 
jolantas Daigas par ludzas pilsdrupās atrasto senlietu, kā arī profesora Ēvalda 
Mugurēviča plašais pētījums par rēzeknes pili un novadu. 
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arheoloģe Zigrīda apala raksta par Cēsu pilsdrupu teritorijā izraktām altārgaldu 
plāksnēm. arheoloģe un numismāte tatjana Berga aplūko Valmieras pils senāko 
apbūvi. rīgas pils pētnieki jānis Ciglis un artūrs tomsons pievērsušies rīgas pilsētas 
būvkonstrukcijas fragmentiem zem 1330. gadā celtās ordeņpils. Savukārt arheoloģe 
ilze Mālkalniete atspoguļo arheoloģiskos atradumus no rīgas pils 17. un 18. gadsimta 
virtuves.

Daudziem ar viduslaiku pilīm saistītiem jautājumiem pievērsušies ne tikai 
arheologi, bet arī vairāki citi pētnieki – vēsturnieki Mārīte jakovļeva, agris Dzenis, 
kā arī arhitekti − ilmārs Dirveiks un Gunārs jansons.

Grāmatā plaši izmantoti jauni vēstures avoti no Stokholmas arhīviem – alūksnes, 
Cēsu un Valmieras piļu 17. un 18. gadsimta sākuma plāni un jaunu nocietinājumu 
projekti, kā arī 1700. gadā izgatavoti senākie zināmie rēzeknes un ludzas pils 
zīmējumi.

rakstu krājuma noslēgumā vācu vēsturnieka rainera Cahariasa rakstā par 
Bernhardu Šmidu (1872−1947) izvērtēta šī ievērojamā Marienburgas (tag. Polijas 
pilsēta Malborka) pils būvmeistara darbība pieminekļu aizsardzības jomā un viņa 
veikums viduslaiku piļu dokumentēšanā, kas nav zaudējis savu nozīmi līdz pat 
mūsdienām.

Šajā sējumā atrodami gan latviešu, gan vācu pētnieku bagātīgi ilustrēti raksti. 
Sējums sākas un beidzas ar vācu vēsturnieku pētījumiem, bet pa vidu tiem publicēti 
latviešu pētnieku darbu rezultāti. Savā ziņā tas ir simboliski, jo latvijas viduslaiku 
pilis ir gan latviešu, gan vācu kopējais mantojums, kura izpētē apvienojas dažādu 
speciālistu un dažādu tautību pētnieku zināšanas.

Die Herzogin von Kurland im Spiegel ihrer 
Zeitgenossen: Europäische Salonkultur um 
1800 Zum 250. Geburtstag der Herzogin von 
Kurland Klaus Hofmann (Hrsg.). 248 S.: il. 
Museum Burg Posterstein, 2011

iSBn 978-3-86104-086-6
 
anna Šarlote Doroteja, dzimusi grāfiene 

Mēdema (Medem, 1761–1821), pēdējā kurzemes 
hercoga Pētera fon Bīrona (Biron, 1714–
1800) sieva, ir viena no ievērojamākajām un 
spilgtākajām personībām eiropas sabiedriskajā 
dzīvē un politikā apgaismības gadsimta 
beigās un jauno laiku sākumā. Viņa dzīvoja 
eiropai nozīmīgā laikmetā, kad mainījās varas 
un valstu robežas, dzima jaunas ideoloģijas un 
aizsākās sieviešu emancipācijas process. 

Pēc kurzemes hercogistes pievienošanas 
krievijas impērijai hercogiene lielu mūža daļu 

pavadīja savā muižā lēbihavā, Saksijas–altenburgas hercogistē Vācijā, un radīja 
tur ievērojamu kultūras, politikas un sabiedriskās dzīves centru – salonu, ko dēvēja 
par “mūzu galmu”. netālu no lēbihavas atrodas Posteršteinas pils muzejs, un 
tā darbinieki Sabīne un klauss Hofmaņi (Hofmann) jau 20 gadus pēta hercogienes 
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un viņas meitu dzīvi un salonu kultūru. Muzejā ierīkotā ekspozīcija iepazīstina ar 
šo pētījumu rezultātiem visus interesentus. atzīmējot hercogienes Dorotejas 250. 
dzimšanas dienu, Posteršteinas pils muzejā 2011. gada vasarā bija sarīkota viņai 
veltīta izstāde un izdota minētā grāmata “kurzemes hercogiene savu laikabiedru 
spogulī. eiropas salonu kultūra ap 1800. gadu“.

Grāmatā publicētas izstādē rādīto gleznu, skulptūru, zīmējumu un fotogrāfiju 
reprodukcijas, kā arī vācu un ārzemju autori raksti, kas stāsta par dažādiem 
hercogienes dzīves posmiem. krājumu ievada Dr. h. c. art. imanta lancmaņa raksts par 
hercogu Bīronu un grāfu Mēdemu dzimtu kurzemē, kā arī par rundāles pili un citām 
hercogu Bīronu rezidencēm kurzemē. Pašreizējais Bīronu dzimtas galva ernsts johans 
kurzemes princis Bīrons (Ernst Johann Prinz Biron von Kurland) publicējis pārskatu par 
Bīronu dzimtu. Franciska engelmane (Engelmann) pievērsusies hercogienes Dorotejas 
paziņas, uzticīgās napoleona līdzgaitnieces grāfienes augustes Šarlotes kīlmanseges 
(Kielmannsegge, 1777–1863) biogrāfijas izzināšanai. Sabīne Hofmane publicējusi divus 
rakstus: “kurzemes salons Berlīnē” un “no kurzemes uz lēbihavu”, bet Dr. Doroteja 
fon Hellermane (Hellermann) sagatavojusi publikācijai izvilkumus no tērbatas 
universitātes profesora karla Morgenšterna (Morgenstern, 1770–1852) ceļojuma 
dienasgrāmatas, kur aprakstīta viņa viesošanās lēbihavā. Grāmatā publicēti arī 
fragmenti no ernsta brīvkunga Blimnera-Froburga (Blümner-Frohburg), Saksijas 
karaliskā sūtņa Parīzē, dienasgrāmatas. Barbara Brudereka (Bruderreck) stāsta par 
kurzemes hercogienes “mūzu galmu” lēbihavā, bet andrē Bo (Beau) par hercogienes 
dzīvi Francijā, kur viņa bija izpelnījusies titulu “Francijas firstiene”. Cits Francijas 
vēsturnieks alans Žoli (Joly) raksta par kurzemes hercogienes atbalstu Parīzes 
luterāņu draudzei. izcilā Francijas diplomāta un Vīnes kongresa deputāta Šarla 
Morisa de taleirāna (Talleyrand, 1754–1838) saraksti ar hercogieni Doroteju raksturojusi 
anna de Banjo (Bagneux). Pirmo reizi vācu valodā, Monikas Dīdrihas (Diedrich) tulkojumā, 
publicētas taleirāna vēstules Dorotejai no Vīnes kongresa. Šie dokumenti, kas atrodas 
privātā kolekcijā Parīzē, ir iespaidīgs vēstījums par politisko situāciju Vīnē 1815. gadā. 
Par taleirāna lomu eiropas likteņu lemšanā stāsta klausa Hofmaņa raksts “taleirāns un 
Vīnes kongress”. Vairāki autori pievērsušies arī hercogienes meitu un viņu pēcnācēju 
likteņiem, proti, Dr. kataržina adameka-Pujšo (Adamek-Pujszo) raksta par hercogienes 
jaunāko meitu Doroteju de Dino-taleirāni-Perigoru (de Dino-Talleyrand-Perigord, 1793–
1862), Ginters Brīninghauzs (Brüninghaus) par hercogienes vecākās meitas Vilhelmīnes 
ārlaulības meitu (1781–1839) Gustavu, sauktu Vava (1801–1881), un viņas tēva – grāfa, 
virsnieka un valstsvīra Gustava Morica armfelta (Armfelt, 1757–1814) ģimeni. 
Savukārt elizabetes Blākas fon einzīdelas (Blaack von Einsiedel) raksts iepazīstina 
lasītājus ar hercogienes mazmeitas Marijas (1805–1893) un viņas pēcnācēju dzīvi. Par 
hercogienes epistulāro mantojumu, kas, neraugoties uz vēstures kolīzijām, joprojām 
atrodas latvijā, stāstīts Valdas kvaskovas rakstā. Sējumu noslēdzošais raksts vēlreiz 
pievēršas hercogienes Dorotejas iemīļotajai muižai un pilij – lēbihavai; tā autore ir urzula 
Bode (Bode). izdevumu papildina plašs avotu un literatūras saraksts, personu reģistrs un 
grāmatā publicēto mākslas darbu autoru biogrāfijas.

Grāmatu iespējams iegādāties, pasūtot to Posteršteinas muzeja (Museum Burg 
Posterstein) mājaslapā. Cena 29,00 eur plus pasta izdevumi. 
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Neiburgs, Uldis, Zelče, Vita (red.). (Divas) 
puses: Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules 
karš karavīru dienasgrāmatās. Rīga: Mansards, 
2011. 424 lpp.: il.

iSBn 978-9984-872-19-3

latvijas universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Sociālo un politisko pētījumu 
institūta pētnieku sagatavotais krājums izdots 
valsts pētījumu programmas “nacionālā 
identitāte” projekta “latvijas sociālā atmiņa 
un identitāte” ietvaros. Grāmatas izdošanu 
finansiāli atbalstījis Frīdriha eberta fonds 
(Friedrich-Ebert-Stiftung). krājumu veido divas 
daļas − pirmajā iekļauti ulda neiburga un Vitas 
Zelčes raksti, kā arī lauras ardavas, Didža 
Bērziņa un Gitas Siliņas kopraksts par karavīru 
dienasgrāmatām kā vēstures un sociālās 
atmiņas avotu, grāmatas otrajā daļā lasāmas 

pašu karavīru dienasgrāmatas. Grāmata ir ļoti izsvērta un pat uzkrītoši neitrāla. ar 
neitrālu attieksmi apskatītas abas – vācu un padomju – karojošās puses, saudzīgi 
izturoties pret abu pušu karotājiem un pat demonstrējot matemātisku ekvivalenci 
izvēlēto dienasgrāmatu skaitliskajā attiecībā: trīs padomju pusē – trīs vācu pusē. 

Grāmata piedāvā ielūkoties Otrā pasaules kara frontēs tapušās sešās latviešu 
karavīru dienasgrāmatās. trīs to autori karoja Padomju Savienības karaspēkā un 
trīs – Vācijas bruņotajos spēkos. krājums ir unikāls ar to, ka tajā pirmo reizi latvijā 
vienkopus ir izdotas abu pušu – gan Sarkanās armijas latviešu karavīru, gan latviešu 
leģionā dienējušo dalībnieku dienasgrāmatas, kas rakstītas frontē vai hospitālī. 
to rakstītāji sēdēja ierakumos pretējās pusēs un karu redzēja bez ideoloģiskiem 
izskaistinājumiem. tas nav ierastais stāsts par politiķiem un ģenerāļiem, kas izraisīja 
vai plānoja šo karu, tas nav arī stāsts par varonīgajām kaujām vai gremdēšanās 
vēsturiskajā traumatismā. tas ir stāsts pa latviešu karalaika ikdienu Otrā pasaules 
kara frontes abās pusēs. tā ir dzīve kara izraisītajā sociālajā katastrofā, kad daudzi 
civilizācijas likumi vairs nepastāv, bet cilvēcība, dzīves alkas, māju un latvijas vērtība 
iegūst īpaši emocionālu veidolu.

 izdevumā iekļautie stāsti spilgti liecina, ka, nokļuvuši reālā karā, cilvēki daudz 
asāk nekā miera laika apstākļos saprata un izjuta, kāda ir dzīvības, ģimenes, 
draugu, dzimtenes, māju vērtība un ka viņiem karot par nacionālistiskās Vācijas 
vai komunistiskās Padomju Savienības varas mērķiem nav vērts. Vienlaikus šīs 
dienasgrāmatas rāda arī atsevišķa cilvēka bezspēcību totalitāro un represīvo režīmu 
priekšā. Šie seši kara stāsti, ko rakstījuši latvieši divās frontes pusēs, ir cilvēcības, 
dzīves alku, latvijas un tuvinieku mīlestības caurstrāvoti. Šīs vērtības totalitārisms 
karavīram nespēja atņemt.

Šie cilvēki savus pārdzīvojumus un redzējumus rakstīja nevis pēc kara, kad bija 
zināmi uzvarētāji un virkne citu faktu, bet laikā, kad skaidrs bija tikai tas, ka ir karš, kurā 
šo cilvēku eksistenciālie pamati un dzīves vērtības tika demontētas un apdraudētas. 
liecības, vēstules un dienasgrāmatas, kas tapušas konkrēto notikumu laikā, ir ar 
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daudz lielāku vēsturisko ticamību nekā tā atmiņu memuāru literatūra, kas rodas pēc 
garākas laika distances. un, lai arī dienasgrāmatas tapušas pretējās ierakumu pusēs, 
tomēr tās vieno ilgas pēc normālas dzīves. ideoloģisku pretnostādījumu un klišeju 
neesamība šajos darbos tikai vēlreiz apliecina, ka lielākai daļai latviešu karavīru šis 
karš bija svešs. tas bija karš, kurā pret savu gribu, totalitāro lielvalstu ģeopolitisko 
ambīciju apmierināšanai tika ierauti arī latvijas pilsoņi.

izdevums ne vien vairo mūsu zināšanas par mūsu strīdīgo vēsturi un tās lomu 
mūsdienās, to mērķis ir dziļi humāns – parādīt individuālos likteņus, atsevišķus 
cilvēkus, kas stāv aiz lieliem vēstures notikumiem, analizēt, ko sociālā atmiņa nozīmē 
latvijas iedzīvotājiem, un tādējādi veicināt cieņpilnu dialogu par šiem procesiem. 

 Otrajā pasaules karā abās frontēs karoja vairāk nekā 200 000 latvijas iedzīvotāju, 
no viņiem dzīvību zaudēja gandrīz puse. Pārsvarā karā gāja bojā jauni cilvēki, kuri 
vēl nebija nodzīvojuši pusi cilvēka mūžam atvēlētā laika, kurus mājās gaidīja sievas, 
draudzenes, mazi bērni un vecāki. Grāmata ir veltījums ne tikai latvijas Otrā pasaules 
kara paaudzei, bet arī kara memuāru literatūras cienītājiem.

Grāmata saņēmusi ltV1 raidījuma 100 g kultūras gada balvu literatūrā.

Muižnieks, Nils, Zelče, Vita (red.). 
Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs. Rīga: 
Zinātne, 2011. 400 lpp. : il.

iSBn 978-9984-879-04-8

Grāmata izdota, pateicoties Frīdriha eberta 
fonda (Friedrich-Ebert-Stiftung) finansējumam, 
pētījumus veicot valsts pētījumu programmas 
“nacionālā identitāte” projekta “latvijas 
sociālā atmiņa un identitāte” finansējuma 
ietvaros. lu Sociālo zinātņu fakultātes jauno 
sociologu un vēsturnieku veiktajā pētījumā 
apkopota informācija par diviem latvijas 
liktenim būtiskiem datumiem, kas latviešu 
un krievvalodīgajā sabiedrības daļā tiek 
uztverti ļoti atšķirīgi. lu doktoranti un jaunie 
vēsturnieki apkopojuši informāciju par šo 
atzīmējamo dienu vēsturisko pamatojumu, 
atspoguļojumu vēstures literatūrā, sabiedrības 
apziņā un presē.

 krājums vēsta par divām latvijas sabiedrību šķeļošām un konfrontāciju raisošām 
piemiņas dienām – 16. martu un 9. maiju. Pirmajā no tām tiek pieminēti Otrā  
pasaules kara laikā nacionālsociālistiskās Vācijas bruņotajos spēkos karojošie latviešu 
leģionāri, bet otrajā — svinēta Padomju Savienības uzvara lielajā tēvijas karā. katrai 
no šīm dienām ir sava vēsture, savs dalībnieku, atbalstītāju, noliedzēju, vienaldzīgo 
pulks, savi rituāli un sava jēga. Šīs piemiņas dienas tiek izmantotas arī mūsdienu 
politikā, starpvalstu attiecībās, nereti aizmirstot morāli. Grāmatas uzdevums ir sniegt 
zināšanas par 16. martu un 9. maiju, kas ļautu veidot argumentētu sapratni par to 
lomu latvijas sociālajā atmiņā, kā arī šo piemiņas dienu nozīmi publiskajā telpā, 
politikā un cilvēku dzīvēs.
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Pētnieki uzsver, ka vēl pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā gan 16. martu, gan  
9. maiju prese pieminēja tikai garāmejot un neviens neiedomājās, ka gadsimtu mijā tie 
kļūs par “karojošiem datumiem”. 16. marts krievu valodā iznākošajās avīzēs līdz pat 
1998. gadam skaitījās neievērojams pasākums ar sirmgalvju piedalīšanos. Bet 1998. 
gada 16. martā laikraksta “SM” titullapu jau rotāja nacistiskās Vācijas laika bilde, 
kurā pūlis sveic ādolfu Hitleru. krievvalodīgā prese pēkšņi sāka runāt par “nacistu 
maršu”, tiražēt apgalvojumus, ka latvieši nevēloties tiesāt holokaustā vainojamos un 
latvijā notiekošais esot kauna traips visai eiropai. kopš tā brīža leģionāru gājiens un ar 
to saistītie notikumi kļūst par krievu valodā izdotu laikrakstu “pirmās lapas regulāru 
sastāvdaļu, pat dominanti”. Pētījuma autori kā iemeslu notikumu pagriezienam min 
gan 1998. gada Saeimas lēmumu pasludināt 16. martu par oficiālu atceres dienu (2000. 
gadā no lēmuma atteicās), gan tā paša gada 3. marta krievu pensionāru nemierus 
pie rīgas domes, kuru savaldīšanā iesaistīja policiju. tiesa, bija arī ārpolitiskais 
konteksts – latvijas virzību uz natO, kuras aizkavēšanai tādas apmelošanas akcijas 
un improvizēti nemieri varēja būt noderīgi. arī latviešu avīzēs sākotnēji leģionāru 
dienu atspoguļoja bez ažiotāžas, taču pēc 1998. gada uz krievijas un krievvalodīgās 
preses informatīvo spiedienu reaģē arī tās. latviešu mediji gan bieži sliecas atzīt, ka 
“mūsdienu latvijas politiskās un ekonomiskās intereses, starptautiskais prestižs ir 
svarīgāks nekā vēstures netaisnība”. kopumā pēc 2005. gada saasinājuma latviešu 
presē manāmas gaidas, kad konfrontācija reiz beigsies. analizējot šo preses attieksmi 
pret 9. maiju, pētījumā norādīts, ka 90. gadu sākumā latviešiem tā bijusi atturīgi 
diplomātiska, kamēr krievvalodīgajos medijos runāts par kritušo piemiņu un raksti 
bijuši vērsti uz atceri, nevis konfrontāciju. taču šobrīd 9. maijs pārtapis par “centrālo 
notikumu krievvalodīgās kopienas identitātes veidošanā un uzturēšanā”, par tādu 
kā “triumfa dienu”. krievvalodīgā prese jau kopš 90. gadiem savā skatījumā uz karu 
ir nostājusies padomiskās pozīcijās: tā uzskata, ka karš sākās 1941., ne 1939. gadā, 
un konsekventi runā par “lielo tēvijas karu”. analizējot latviešu un krievu valodā 
iznākušo presi ilgākā laikā, konstatēts, ka 16. marts latvijas avīzēs pēdējos gados 
aizvien vairāk tiek uztverts kā rutīnas notikums, bet 9. maija uztverē vērojama zināma 
samierināšanās, kuru nosaka valsts varas iecietība.

Grāmatā apkopota bagātīga informācija par to, kāpēc 16. marts un 9. maijs ir 
atceres dienas, kā tās ieguvušas šo statusu un tikušas atzīmētas 20. gadsimtā un 21. 
gadsimta pirmajā desmitgadē. Būtiska vieta atvēlēta arī PSrS/krievijas varas vēstures 
un atmiņas politikai. Grāmatā publicētie pētījumi, kas analizē 16. marta un 8./9. maija 
reprezentācijas latvijas presē, sniedz ieskatu arī latvijas mediju darbā. 

Pētījums ir kā rokasgrāmata abu zīmīgo datumu atzīmēšanas vēsturē, 
vērtīgs materiāls ikvienam, kas vēlās saprast, kāpēc un kādā veidā vienā 
valstī funkcionē divas pretrunīgas kolektīvās atmiņas, kāda ir varas, viedokļu 
līderu, nevalstisko organizāciju un mediju loma tās veidošanā un uzturēšanā.  
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Cimermanis, Saulvedis (sast., red.). Kul-
tūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: 
LZA Vēstis, 2011. 405 lpp.: il.

iSBn 978-9934-8052-2-6

ar valsts pētījumu programmas “nacionālā 
identitāte (valoda, latvijas vēsture, kultūra, 
cilvēkdrošība)” finansiālu atbalstu apgāds 
“latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis” 
sērijā “letonikas bibliotēka” laidis klajā 
apjomīgu krājumu, kuru veido latvijas 
Zinātņu akadēmijas un latvijas universitātes 
akadēmiskās bibliotēkas letonikas pētīju-
mu ietvaros 2010. gadā rīkotās zinātniskās 
konferences Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava referāti. to teksti papildināti un precizēti, 
kā arī tapuši vairāki apskati par konferencē 
neaplūkotiem jautājumiem. izdevuma autoru 
loks ir plašs – latvijas arheologi, arhitekti, 
etnogrāfi, folkloristi, ģeogrāfi, mākslas zināt-
nieki, valodnieki, vēsturnieki. latvijas pētnieku 
kolektīvu papildina vēsturniece no Sanktpēterburgas Olga Fišmane, kura raksta 
par latvijas kultūrvēsturisko ainavu krievijas etnogrāfijas muzeja fotomateriālu 
kolekcijā. Grāmata atspoguļo konferences dalībnieku un organizētāju uzskatu, 
ka latvijas kultūrainava ir saturā bagāta dabas un kultūrvēsturiska parādība, kas 
dažādu apstākļu ietekmē nepārtraukti attīstās un pārveidojas, tādēļ jautājumam 
par kultūrainavu nepieciešama kompleksa pieeja, jo ainavas pārveides kontekstā ir 
būtiski, kā ne tikai pasniegt vēstures faktus, bet arī plānot nākotni. Grāmatā publicēti 
septiņpadsmit referāti, kuros analizēti ainavu veidošanās vispārējie un lokālie 
jautājumi, apzinātas ainavas kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī pievērsta uzmanība 
vēstures avotiem un to izmantošanai.

laika ziņā apcerējumi sākas no aizvēstures (mezolīta un neolīta laikmeta) un 
beidzas ar 20./21. gadsimta miju, bet teritorijas ziņā autori skata gan visu latviju, 
gan kādu vēsturiski etnogrāfisko apgabalu, gan lokālu apvidu vai kādu savdabīgu 
norišu vietu.

Grāmatas tematika veidota atbilstoši eiropas ainavu konvencijas atziņām, ka 
“1) ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa, ka tās ir eiropas dabas un 
kultūras mantojuma pamatelements, kas veido cilvēka labsajūtu un dod ieguldījumu 
eiropeiskās identitātes nostiprināšanā, 2) ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes 
daļa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan degradētos, gan augstvērtīgos apvidos, 
gan apvidos, kas atzīti par izcili skaistiem, un ikdienišķās teritorijās, 3) ainavas ir 
galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības elements, to aizsardzība, pārvaldība un 
plānošana ikvienam piešķir tiesības un atbildību” (8. lpp.).

ieskatam krājumā dažu rakstu tēmas. aija Melluma skata ainavas jēdzienu rakstā 
“latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi”. anna Seile raksta par 
zemes reformu kā jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas 
pamatu, savukārt uģis niedre pēta latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārās reformas 
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kultūra
Šmite,  Edvarda (sast., tekstu autore).

Muzeja raksti, 3. Latvijas mākslas vēstures 
epizodes. 18. gs. beigas – 20. gs. sākums. Rīga: 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2011. 
184 lpp.: il.

iSSn 2255-6931

latvijas nacionālais mākslas muzejs ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izdevis 
mākslas vēsturnieces Mg. art.  edvardas 
Šmites rakstu krājumu Muzeja raksti, 3. ja 
iepriekšējie Muzeja rakstu sējumi tika veidoti kā 
autoru kopdarbs, tad trešais izdevums ir veltīts 
mākslas vēsturnieces e. Šmites pētnieciskajai 
darbībai. latvijas nacionālā mākslas muzeja 
direktore Māra lāce, kas gandrīz 40 gadus plecu 
pie pleca pavadījusi ar rakstu autori muzejā, 
par viņas sniegumu raksta: “e. Šmites interešu 
lokā visā darbības periodā, līdztekus daudzām 
citām tēmām, ir bijusi vācbaltiešu kultūra, kas 

apskatīta dažādās kopsakarībās gan laikmetu un personību aspektā, gan analizējot 
institūciju veidošanos un attīstību, gan atrodot interesantus stāstus, tos izceļot no 
vēstures dzīlēm. tas ir bijis nepārtraukts darbs ar daudzveidīgiem dokumentiem 
arhīvu un bibliotēku krājumos, tomēr e. Šmite nekad nav aprobežojusies ar sausu 
faktu konstatāciju. Viņas redzējumā tie vienmēr cieši savīti ar mākslinieku saglabāto 
un reāli eksistējošo darbības radošo rezultātu, kas jebkuru lietu spēj darīt vairāk 
izprotamu, pietuvinot mākslas neatkārtojamai burvībai. kā godprātīgs profesionālis 
edvarda Šmite ar patiesu izpratni un cieņu spējusi vērtēt mākslinieku veikumu, 
gan runājot par kvalitātēm, gan arī norādot uz nepilnībām. Pavirša nevērība nav 
raksturīga viņas spriedumos, bet kvalitātes vērtējumos mākslas zinātniece ir samērā 
skarba, precīzi formulējot savus vērojumus un viedokli” (5. lpp.).

nozīmi Vidzemes kultūrainavā. ilze Māra janelis raksta par latviešu ciemu laikā un 
ainavā, ilze loze, laimdota kalniņa un aija Ceriņa apskata lubāna mitrāja ainavu 
vēlajā ledus laikmetā un pēcledus laikmetā. juris urtāns aplūko latvijas jūras dibena 
kultūrainavu, aija taimiņa pēta Helmsa hroniku, anna Stafecka skata kultūrainavu 
latviešu valodas izloksnēs. imants lancmanis raksta par muižu centriem un to likteni 
latvijas mūsdienu kultūrainavā, Ojārs Spārītis – par latvijas kristīgās sakrālās 
kultūrainavas veidošanos.

krājumā ievietotie apcerējumi balstīti galvenokārt uz pirmo reizi izmantotiem vai 
maz aplūkotiem pirmavotiem. 

izdevuma sastādītājs Saulvedis Cimermanis grāmatas ievadā uzsver: “Šī grāmata 
ir latvijā pagaidām plašākais dažādu zinātnes nozaru pārstāvju sākotnējo atziņu 
sakopojums par latvijas kultūrainavas vēsturi, vērtībām, to saglabāšanu un citiem 
jautājumiem” (9. lpp.).
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krājums iepazīstina ar e. Šmites skatījumu uz 18. gs. beigu un 20. gs. sākuma 
laika kultūras dzīvi un vairākiem māksliniekiem. atsevišķi raksti veltīti johanam 
Heinriham Baumanim, robertam konstantīnam Švēdem, kārlim Hūnam, jūliusam 
Dēringam. Savukārt priekšstatu par kultūras dzīves aktualitātēm rīgā 20. gs. 
sākumā papildina stāstījums par vācbaltiešu māksliniekiem, kuri savulaik saņēmuši 
tā dēvēto Timma stipendiju, kā arī ieskats lnMM (toreiz vēl rīgas pilsētas mākslas 
muzeja) tapšanā un darbības sākumposmā, kad muzeju vadīja arhitekts un mākslas 
vēsturnieks Vilhelms neimanis. krājumā iekļauti gan agrāko publikāciju papildināti 
un rediģēti varianti, gan jauni materiāli.

Par Muzeja rakstu, 3. izdevumu autore raksta: “Pārskatot krājumu kopumā, redzu, 
ka secinājumi varbūt ir pārāk atturīgi. tomēr tam ir savi iemesli: subjektīvais faktors, 
jo šajā procesā jūtu sevi kā mākslinieka aizstāvi, un objektīvais faktors, jo uzskatu, ka 
nekad nevar apgalvot, ka ir apzināti visi iespējamie fakti un materiāli, tātad – neviens 
secinājums nevar būt kategorisks un absolūts”(5. lpp.).

 

Kalnačs, Jānis. Rīgas dendijs un autsaiders. 
Kārlis Padegs. Rīga: Neputns, 2011. 400 lpp.:il. 
iSBn 978-9984-07-87-4

atzīmējot izcilā latviešu mākslinieka 
kārļa Padega 100 gadu jubileju, nākusi klajā 
Dr. art. jāņa kalnača sen gaidītā monogrāfija 
“rīgas dendijs un autsaiders. kārlis Padegs”. 
tas ir aizraujošs un informatīvi izsmeļošs 
vēstījums par 20. gs. 30. gadu rīgas stilīgākā 
un izaicinošākā mākslinieka kārļa Padega 
dzīvi un darbiem, tas atklāj neskaitāmas līdz 
šim nezināmas mākslinieka dzīves laika ainas 
un viņa radošā mantojuma sarežģīto ceļu līdz 
mūsdienām. 

Grāmatas autoram jānim kalnačam tas 
ir vairāk nekā 30 gadu ilga darba rezultāts. 
līdzās detalizētam dzīvesstāstam apskatītas tādas tēmas kā kārļa Padega darbu 
kolekcijas veidošanās latvijas nacionālajā mākslas muzejā, viņa zudušie darbi un 
darbi privātkolekcijās, mākslinieka darbība lūcijas kreicbergas fotosalonā, grāmatu 
grafika un kārļa Padega fotoportreti. autors uzsver, ka grāmata ir ne tikai par kārli 
Padegu, bet arī par paaudzi, pie kuras viņš tagad šķiet piederam vairāk nekā savas 
dzīves laikā, un 30. gadu rīgas kultūru.

izdevums tiecas daļēji apšaubīt jau pierasto un virspusējo, kaut paša kārļa Padega 
apzināto veidoti, glamūrīgo leģendu, parādot viņa pretrunīgo personību, balstoties 
dokumentos un laikabiedru atmiņās. Viņš nepavisam nelīdzinājās 20.gs, 20.–
30. gadu rīgas iedzīvotāju vairākumam. nekam ierastam nelīdzinājās arī viņa darbi, 
un pat pāragrā nāve no diloņa 1940. gadā drīzāk viņa biogrāfiju izdaiļo, nevis vērš 
par traģisku nolemtību. Grāmatā izmantoti visi apzinātie materiāli par kārli Padegu, 
to starpā arī nepublicētās Margaritas kovaļevskas dienasgrāmatas, ernas Geistautes 
atmiņas un latvijas arhīvu un krātuvju, kā arī privāto krājumu materiāli.
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jānis kalnačs uzsver, ka kārlis Padegs bijis viens no savdabīgākajiem 
māksliniekiem 20.  gs. 30. gadu latvijā un kura mākslā atspoguļojas 
personību drāmas un sabiedrības liekulīgās morāles nicinājums. 
Diemžēl, kā daudzi talanti, arī kārlis Padegs netika novērtēts un 
nebaudīja vispārējo atzinību, taču laiks izkristalizēja patiesās vērtības. 
ilustratīvais materiāls (kopumā ap 400 vienību) ietver gan desmitiem kārļa Padega 
fotogrāfiju – materiālu, kuru var uzskatīt par hepeninga priekšteci latviešu 
kultūrā, – gan viņa darbus – gleznas, zīmējumus, skices. Starp tiem daudz nepublicētu 
darbu, arī pēdējos gados apzināto – privātkolekcijās latvijā un ārzemēs.

ilgstoša un intensīva pētnieciskā darba rezultātā iegūta skaidri un niansēti 
izklāstītā pārsteidzoši bagātīgā informācija par šo ekstraverto un traģisko personību 
saistībā ar visu daudzo mākslinieka darbu analīzi. Fundamentāls pētījums, kas 
apstiprina Padega kanonisko vērtību latvijas mākslas vēsturē un pārliecinoši iekļauj 
to eiropas kultūras kontekstā.


