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1944. gadā vācu okupācijas iestādes uz sudetijas apgabalu (mūsdienu Čehijas teritorija) izveda 
dažādos latvijas arhīvos un muzejos uzkrātās kultūras vērtības. pārvietošana, kas tika pamatota 
ar nepieciešamību nogādāt kultūras vērtības tālāk no karadarbības zonas, lielā mērā skāra 
arī tagadējo latvijas valsts vēstures arhīvu – tika evakuēti vēsturiski vērtīgākie fondi gan no 
valsts arhīva, gan no rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva. lai gan arhīvi drīz pēc kara beigām tika 
pārvesti rīgā, tie, kā parāda kurzemes hercogu arhīva fonda piemērs, bija cietuši ievērojamus 
zaudējumus. publikācijā iekļauti divi dokumenti, kas ataino evakuācijas un reevakuācijas 
gaitu – valsts arhīva dokumentus pavadījušās laumas slokas atmiņas par norisēm no 
1944. gada augusta līdz 1945. gada jūlijam un rīgas pilsētas arhīva līdzstrādnieka rūdolfa 
Šīranta piezīmes par dokumentu atgriešanos rīgā 1945. gada novembrī – 1946. gada februārī.
Atslēgvārdi: Otrais pasaules karš, arhīvu evakuācija, Čehija, lauma sloka, rūdolfs Šīrants, 
latvijas valsts vēstures arhīvs, rīgas pilsētas vēsturiskais arhīvs, kurzemes hercogu arhīvs.

vēstot par lna latvijas valsts vēstures arhīvā (turpmāk – lvva) 
glabātajām vērtībām, parasti tiek minēts arī 554. fonds – kurzemes hercogu 
arhīvs. bagātais fonda dokumentu klāsts spilgti atspoguļo kā kurzemes 
hercogu dzīvi un darbību, tā latvijas un eiropas jauno laiku vēsturi kopumā. 
vienlaikus šis fonds ir uzskatāmākais piemērs sarežģītajam arhīvu liktenim 
tādā vēsturiskām kolīzijām un politiskām pārmaiņām pakļautā zonā, kādā 
atrodas latvijas teritorija.

vēstures literatūrā visai izvērsti ir atainots hercogu arhīva komplicētais 
ceļš līdz latvijas valsts arhīva fonda statusam.1 aprakstītas gan vairākkārtējās 
dalīšanas un pārvietošanas vēl hercogu laikā, gan kurzemes kamerālvaldē 
nonākušās arhīva daļas izsviešana makulatūrā 19. gadsimtā, gan vērtīgu 
dokumentu atgriešanās latvijā 1971. gadā līdz ar ilgstoši par zudušu uzskatīto 
kurzemes zemes arhīvu.2
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kā zināms, 19. gadsimts salīdzinoši veiksmīgāks bija tai kurzemes 
hercogu arhīva daļai, kas pēc hercogistes pievienošanas krievijai bija 
nonākusi kurzemes guberņas valdes glabāšanā. 19. un 20. gadsimta mijā to 
aprakstīja speciāla kurzemes hercogu arhīva sistematizācijas komisija, kuras 
darba rezultāti tika apkopoti drukātā izdevumā.3 sakārtotais arhīvs kā īpaši 
vērtīgs valstiska līmeņa dokumentu komplekss 1909. gadā tika pārvietots 
uz pēterburgu, no kurienes latvijā pārvests 1929. gadā. diemžēl nonākšana 
latvijas valsts arhīvā nenozīmēja tā klejojumu beigas.

Otrā pasaules kara laikā nacistiskās vācijas okupācijas iestādes organizēja 
plašas akcijas kultūras vērtību izvešanai no austrumeiropas. to ietvaros uz 
sudetijas apgabalu (mūsdienu Čehijas teritorija) 1944. gada vasaras beigās 
un rudenī tika transportēti arī vērtīgākie valsts arhīva (t.i., lvva) un rīgas 
pilsētas vēsturiskā arhīva (kopš 1964. gada iekļauts lvva sastāvā) fondi, to 
skaitā arī kurzemes hercogu arhīvs. 

lai gan evakuētie arhīvi pēc kara beigām tika atgūti un 1945. gada 
novembrī un 1946. gada februārī tie kopumā 17 vagonos iebrauca rīgā, 
tomēr kara laika pārvietošanas bija iecirtušas pamatīgus robus daudzu 
fondu sastāvā. dokumentu bojāeju un zudumus vēl pastiprināja atgriezto 
dokumentu haotiskais stāvoklis, kas arī kurzemes hercogu arhīva 
gadījumā stipri apgrūtināja arhivāliju identifikāciju un iepriekšējās kārtības 
atjaunošanu.

Otrā pasaules kara sekas lvva faktiski nav pārvarētas vēl šodien, jo 
vēl joprojām lvva 554. fonda 1. aprakstā trūkst 702 lietas, kuru neesamība 
skaidrojama ar karalaika pārvietošanu sekām.4 tā kā vecais apraksts 
daudzos gadījumos neļauj droši atpazīt atsevišķus dokumentus, tad kāda 
daļa trūkstošo dokumentu nenoliedzami varētu būt meklējama vai nu šajā 
pašā, vai arī citos lvva fondos kā pēckara periodā atkārtoti aprakstīti un 
pievienoti dokumenti. taču nav noliedzams arī tas, ka ievērojama daļa 
neesošo dokumentu varētu būt gājusi bojā vai pazudusi. tas ir skumjš un 
reizē cerīgs secinājums, jo vismaz pazudušās arhivālijas kādreiz var atkal 
atrasties. apstiprinājums tam ir fakts, ka jau vairākkārt – 1960., 1987. un 1996. 
gadā – no Čehijas (Čehoslovākijas) saņemti atsevišķi dokumenti vai nelielas 
dokumentus kopas, kas identificējamas kā kādreizējā kurzemes hercogu 
arhīva sastāvdaļas.5 turklāt arhivālijas būtu vērts meklēt ne tikai evakuācijas 
galamērķī Čehijā, bet arī tajās valstīs, kuru arhīvi kara laikā bija iesaistīti 
līdzīgos procesos vai caur kurām veda latvijas dokumentu sarežģītais ceļš. 
tā, piemēram, atsevišķi kurzemes hercogu arhīva dokumenti varētu būt 
atrodami arī ukrainas valsts centrālajā vēstures arhīvā kijevā.6
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pasaulē izkaisīto latvijas dokumentu apzināšanu līdz šim kavējis arī tas, ka 
vēl nesen publiskajā telpā bija pieejama visai skopa informācija par norisēm, 
kas latvijas arhīvus skāra Otrā pasaules kara laikā. 2009. gadā situāciju 
lielā mērā mainīja plašs mākslas zinātnieka Jāņa kalnača raksts. izmantojot 
arhivāra, daudzu notikumu aculiecinieka un reizē arī pētnieka georga 
Jenša (1900-1990) apkopoto materiālu un amerikāņu zinātnieces patrīcijas 
kenedijas grimstedas (Patricia Kennedy Grimsted) pamatīgos pētījumus par 
arhīvu pārvietošanām Otrā pasaules kara laikā, J. kalnačs sniedzis plašāku 
ieskatu arī vācu okupācijas varas organizētajā latvijas arhīvu evakuācijā.� 
pie šī jautājuma viņš bija nonācis, izvērtējot līdzīgas norises latvijas muzejos 
un interesējoties par valsts vēstures muzeja līdzstrādnieci Mēriju grīnbergu 
(1909-1975), kas devusi nenovērtējamu ieguldījumu izvesto latvijas kultūras 
vērtību saglabāšanā, daļu no tām pavadīdama, sākot ar izvešanu 1944. gada 
oktobrī līdz pat brīdim, kad tās atkal atgriezās rīgā 1946. gada februārī.�

pateicoties J. kalnačam, mums ir pieejams vērtīgiem faktiem bagātais 
Mērijas grīnbergas pārskats par muzeju kolekciju un arhīvu dokumentu 
pavadīšanu.� tas nenoliedzami ir precīzākā un visaptverošākā, tomēr 
nebūt ne vienīgā liecība par 1944.–1946. gada norisēm. Šeit piedāvājam 
dokumentus, kas daudzējādā ziņā apstiprina M. grīnbergas rakstīto, reizē 
papildinot informatīvo telpu ar emocionāli uzlādētiem un visai detalizētiem 
aprakstiem tieši attiecībā uz arhīviem vai pat atsevišķiem fondiem, to skaitā 
arī par kurzemes hercogu arhīvu.

publicēti tiek divi pēc sava rakstura visai dažādi avoti. ilggadējā latvijas 
valsts arhīva darbiniece lauma Juliana sloka (1891–1960)10 savas dzīves 
noslēguma posmā tālajā santa barbarā pierakstījusi atmiņas un informāciju, 
ko piedāvāja trimdas latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem.11 autore informē 
par piedzīvoto no 1944. gada augusta līdz 1945. gada jūlijam, sniedzot nelielu 
ekskursu arī iepriekšējo gadu norisēs. lai radītu saprotamu kontekstu, viņa 
informē arī par norisēm, kurās pati nav bijusi tieši iesaistīta. l. slokas pārskata 
nosaukums – “latvijas arhīvi trimdā”, kā arī cilvēciskās intonācijas tajā 
vedina uz dokumentu izvešanu paraudzīties kā uz vēl vienu latviešu trimdas 
aspektu.

savukārt rīgas pilsētas valsts arhīva līdzstrādnieka rūdolfa Šīranta (1910-
1985)12 piezīmes droši vien ir tapušas aptuveni vienlaikus ar tajās attēlotajiem 
notikumiem – evakuēto dokumentu atgriešanos rīgā 1945. gada novembrī –
1946. gada februārī. iespējams, šis dokuments ir sava veida dienasgrāmatas 
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1. att. lauma Juliana sloka. 
LVVA, 2996. f., 17. apr., 26412. l.

2. att. rūdolfs Šīrants. LVVA, 
7427. f., 1. apr., 12907. l., 15. a lp.

noraksts, kas sastādīts personīgām vajadzībām. bagātīgā arhīva darba 
pieredze ļāvusi autoram tajā izteikt novērojumus pat par konkrētu arhivāliju 
likteni.

lai arī l. slokas dokuments varētu būt radies vismaz desmit gadus vēlāk 
nekā r. Šīranta piezīmes, šeit tos publicējam pretējā secībā, jo r. Šīranta 
piezīmes saturiski turpina l. slokas pārskatu. publikācijā saglabāta autoru 
lietotā, daudzviet kļūdainā rakstība. ņemts vērā, ka l. slokai nav bijusi 
pieejama rakstāmmašīna ar latviešu burtiem vai atbilstošām diakritiskām 
zīmēm. skaņas garumu, mīkstinājumu vai šņācošo kvalitāti viņa norādījusi ar 
tildi virs burta, šeit tas atveidots atbilstoši attiecīgajam latviešu alfabēta bur-
tam. publikācijā nekādi netiek izcelti autoru veiktie labojumi. kvadrātiekavās 
likti papildinājumi, kuru nav oriģinālajā tekstā.

atsauces un piezīmes
1 piemēram, krajevska, b., zeids, t. zwei kurländische archive und ihre schicksale. in: 

Oberländer, e., Misāns. i. (hrsg.). Das Herzogtum Kurland 1561-1795. lüneburg, 1993. s.13-28; 
Енш, Г.А. Из истории архивного дела в Латвии. Рига, 1981. c. 52–56, 77–79, 121–126, 159.

2 zinātniski tehniskās apstrādes rezultātā daļa kurzemes zemes arhīva dokumentu tika iekļauta 
554. fondā kā 3. apraksts.

3 Герцогский архив в Митаве. Митава, 1903. tagad tas veido pamatu, latvijas nacionālā arhīvaа, 1903. tagad tas veido pamatu, latvijas nacionālā arhīva 
lvva 554. fonda 1. aprakstam.
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latvijas archīvi trimdā 1

latvijas archīvu postīšanu uzsāka 1940. g. krievi, aizvedot nezināmā 
virzienā bruņņiecības archīva vidzeMes MuiŽu dOkuMentus 
(urkunden, 1400.-1800. g.) un diŽciltības dOnācijas diplOMus 
(adelsdiplome) uz pergamenta ar skaistām miniatīrēm un krievu ķeizaru 
(pētera lielā, katrinas lielās, aleksandra i un nikolaja i) parakstiem.2  citus 
archīva fondus, kā tie bija nodomājuši, tiem par laimi neizdevās izvest.3 

Šo postīšanas darbu sekmīgāk turpināja vācieši 1944. g. vasarā un rudenī. 
tie nu tik pamatīgi izkaisīja lielo tiesu archivāliju pa visiem vējiem, kā gandrīz 
nekas nepalika neskārts.

it kā gaisa aizsardzības nolūkos viņi jau no pavasara sāka pārkārtot un 
pārkrāvāt visus archīva fondus, vērtīgākos iesaiņot un sapakot koka kastēs.4  
vienu daļu vēstures nodaļas archīvāliju nosūtīja “glabāšanai” uz kurzemi, 
Ēdoles pili, citus uz rundāles pili.5  pamazam noskaidrojās vāciešu plāni 
par latvijas archīvu evakuāciju uz vāciju. rīga vairs neesot droša vieta, 
tādēl archīvi jānogādā uguns un no kara briesmām drošā zemē. par tādu 
tika izraudzīta, ak, ironija, trOpavas (troppau)6  pilsēta Ostsudētijā, tuvu 

4 tas joprojām veido 23% no 554. fonda 1. apraksta lietu kopskaita (3023 lietas) un 8% no visa 
fonda lietu kopskaita. Jāpiezīmē, ka šis procents ir ievērojami augstāks, ja kā atskaites punktu 
izvēlas 1. apraksta lietu kopskaitu pirms Otrā pasaules kara (2500 lietas) (lvva, 554. fonda 
lieta).

5 sal. lvva 554. fonda lietu, kā arī psrs galvenās arhīvu pārvaldes 01.10.1960. rakstu lpsr 
ieM arhīvu daļas priekšniekam a. kadiķim par dokumentu saņemšanu no Čehoslovākijas 
(lva, 1163. f., 1. apr., 356. l., 19. lpp.).

6 ar latvijas vēsturi saistīto dokumentu sarakstā, kas kā pielikums pievienots ukrainas arhīvu 
valsts komitejas 09.10.2008. vēstulei latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijai, atrodami trīs, 
kuru apraksts atbilst trūkstošām lvva 554. fonda 1. apraksta lietām.

� kalnačs, J. “latvijas izņēmums” nacistiskās vācijas Otrajā pasaules karā evakuētās un asv 
karaspēka psrs 1945. gadā atdotās latvijas arhīvu un muzeju vērtības. Mākslas Vēsture un 
Teorija. 2009. 12: 71-85.

� kalnačs, J. “tā kā neesmu bibliotekāre” latvijas kultūras nosargātās vērtības un Mērijas 
grīnbergas, jaunākās, mūžs. Mākslas Vēsture un Teorija. 2006. 6/7: 77-89.

� turpat, 87.-88. lpp.
10 par viņu sk. Latvijas Arhīvi. 1994. 3: 3-11; Mirusi mākslas vēsturniece lauma sloka. Laiks. 

1960. 16. jūl., 2.lpp.
11 sal. l. slokas 15.10.1957., 19.02.1958., 24.04.1959. un 21.03.1960. vēstuli a. spekkem (lvva, 

293. f., 1. apr., 5138. l., 22., 27.,41., 47. lp.).
12 par viņu sk. rīgas vēstures pētniekam rūdolfam Šīrantam – 90. Latvijas Vēstures Institūta 

Žurnāls. 2000. 2: 188.
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pie polijas robežām... nelīdzēja archivāru aizrādijumi, ka šī vieta nebūt nav 
droša nekādā ziņā, nerunājot jau par archīvu evakuāciju kara laikā. visu šo 
akciju vadija vācu reihskomissara archīvu lietu vadītājs dr. duelfers.�  un 
sākās latvijas archīvu lielā trimda...

kā pirmās pavadones pie evakuējamiem archīviem bija izraudzītas 
Ģimeņu lietu [arhīva]� archivāres lūcija pāvs� un nannija lūkina10 un no 
valsts archīva vecākā archivāre lauma Juliana sloka.

tā kā kara darbības dēl nebija iespējams tai laikā nosūtīt vagonus ar 
archīviem, tad minētās archīvares līdz ar piederīgiem tika nozīmētas 
uz kuģa “Monte rosa”, kas rīgu atstāja 3.8.44. g. vācijā valsts archīvu 
generāldirektors, dr. zipfels,11 archivāres l. pāvs un l.J. sloku pagaidam, 
līdz archīvu pienākšanai, komandēja uz drēzdeni darbā drēzdenes galvenā 
valsts archīvā12. archivāre n. lūkina aizbrauca līdzi māsai uz Westsudētiju.

drezdenē l. pāvs un l. J. sloka piedalijās arī internacionālā archivāru 
kongresā kā latvijas pārstāves t.s. italienische hof. skaistā saksijas metropole 
toreiz vēl nebija izbumbota. bija, kā vācieši paši sacīja, “am laengsten 
gewesen”13. dažas nedēļas vēlāk lielā daļa drezdenes bija drupās un daudzi, 
arī latvieši, dabuja galu lielos uzlidojumos.

Oktobra sākumā tropovā pienāca pirmie archīvu transporti un 
dr. zipfels, kas bija ieradies drezdenes valsts archīvā, komandēja l. pāvs 
un l. J. sloku uz turieni.14 lai pilna atzinība dr. zipfelim, jo viņa izturēšanās 
pret latviešu archivārēm bija ļoti korekta un laipna.

Šo pirmo archīvu transportu (gimeņu lietu archīva baznīcu grāmatas, 
valsts archīva dažādi fondi, kā daļa veco baznīcu grāmatu, hercogu archīva15, 
galma tiesas16 un c. un rīgas pilsētas archīva archivālijas) novietoja 13 kilm. 
attālā no tropavas gross herrlicas pilī1�, kas piederēja austrijas grāfienēm 
Fon bellegarde. pils atradās lielceļa malā.

Oktobra beigās un novembrī pienāca turpmākie transporti ar valsts 
archīva un rīgas pilsētas archīviem, kā arī etnogrāfiskā1� un doma muzeja1�  
mantām. 250 kastes ar jaunāko gadu baznīcu grāmatām un citām valsts 
archīva archivālijām (tā kā nebija pie rokas kastu saraksta, kas glabājās pie 
dr. duelfera, neizdevās noskaidrot, kādas archivālijas) sadega naktī no 28 
uz 29 augustu karalaučos gaisa uzbrukuma laikā.20 vienpadzmit kastes ar 
doma mūzeja vērtīgiem sudrabiem mīklainā veidā pazuda pa ceļam...
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3. att. grosherlicas pils.  LVVA, 293. f., 1. apr., 5134. l., 4. lp.

4. att. trpistu pils.  LVVA, 293. f., 1. apr., 5134. l., 4. lp.
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novembrī latviešu archivārēm piebiedrojās v. bilķins21, rīgas pilsētas 
archīva direktors un tā pāša archīva darbinieks k. skapars22 ar ģimeni, kā arī 
tērbatas archīva direktors tenters23 un archivāre kachner ar māti. ieradās arī 
mūzeja darbinieces Mērija grinbergs24 un nora purpēters25.

gross herlicā novietoja dzīvot un strādāt archivāres l. pāvs un l. J. 
sloku, kā arī no etnogrāfiskā mūzeja M. grinbergs un n. purpēteri. tropavā 
palika v. bilķins ar k. skaparu, kas strādaja pie tropavas archīvā novietotām 
rīgas pilsētas archivālijām. tropavas archīva direktors bija dr. krauss26, ļoti 
labvēlīgs latviešiem.

pārejos latvijas archīvus novietoja 19 klm. attālā no tropavas hrabinas2�  
pilī. terbatas pilsētas archīvi atradās Maidelbergas2� pilī pie tropavas un 
turpat arī dzīvoja direktors tenters un archivāre kachners.

1944. g. 10. novembrī gross herlicā ieradās savā fazānu uniformā 
dr. duelfers, pasniedza visiem divus pirkstus un pavēlēja izsaiņot 
archivālijas, sastādīt inventāra sarakstus un archīvus novietot speciāli šim 
nolūkam izbūvētos plauktos pils otrā stāvā. hrabinā un Maidelbergā archīvi 
bija novietoti labības šķūņos un spīķeros un tos pagaidam nekustināja.

tāds pats darbs bija jāveic v. bilķinam un k. skaparam tropavā.
gross herlicā archivālijas sākumā bija novietotas pils pagrabos, apm. 1/8 

klm. attālumā no archīviem nozīmētām telpām. tā kā nebija nekādu ierīču 
to pārnešanai, tad visas archivālijas un smagās baznīcu grāmatas l. pāvs un 
l. J. slokai bija jānes uz rokām pa līču loču ganģiem un kāpnēm milzīgajā 
pilī. tad sākās cietušo archivāliju notīrīšanas un žāvēšanas darbs. daudzas 
archivālijas bija apgruzdējušas, dažas pilnīgi apoglējušas un sadegušas un 
daudzas kādu indīgu, fosforveida šķidrumu aplaistītas.

Šis darbs bija ļoti veselībai kaitīgs un abas archivāres vairākkārt 
saindējās.

tikko archivālijas bija novietotas plauktos un pa daļai inventarizētas, kā 
tropavai sāka tuvoties fronte. krievi bija jau 15 klm. no pilsētas,2� pils logi 
drebēja no lielgabalu duņonās un mūsu sirds ne mazāk. arvien biežāk sākās 
tropavas bombardēšana. pa lielceļu, garam pilij, plūda bēgļu bari. sākās 
pānika.

ar lielām lūgšanām izdevās panākt kaut daļu archīvu pārsūtīšanu 
(10. martā 1945. g., tieši l. J. slokas 25 gadu archīva darbības dienā) uz 
Westsudētiju, trpista30 pili, kur atradās dr. duelfers un daļa latvijas 
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archīvu. uz turieni vienā laikā arī nosūtija grāfieņu bellegarde vērtīgākās 
mantas un sudrabus. bet ceļā daļa šo vagonu ar grāfienu mantām mīklainā 
veidā tika izlaupītas...

pārējie archīvi palika tropavā, hrabinas un Maidelbergas pilīs. viņu 
tālākais liktens nav zināms.

v. bilķinu un k. skaparu dr. duelfers jau agrāk bija izsaucis uz trpistu, 
n. purpētere jau dažus mēnešus agrāk bija pārvietota uz hochštetu pie 
donavas31. pārējiem bija jāpaliek līdz beigām.

20. martā 1945. ar pēdejo bēgļu vilcienu, tikai pateicoties dzelzkalēja32  
kungam, kas vadija archīva transportus, l. pāvs un l. J. slokai izdevās ar 
piederīgiem atstāt tropavu visai dramatiskos apstākļos. M. grīnberga palika 
vienu nedēļu ilgāk, cerēdama izklūt no pilsētas ar grāfienēm, dabuja jau iet 
kalnos un tikai no turienes tika vilcienā.

22. martā, šķērsojot visu Čechiju, archivāres ieradās trpistā pie Miessas33, 
Westsudētijā. trpista bija maza sādžiņa ar lielu pili, kur “rezidēja” dr. duelfers 
ar ģimeni un bija arī novietots pie ukrainas evakuētiem archīviem archivārs 
gepners (krievs)34 ar ģimeni un divas duelfera darbinieces, vācietes.

kaut gan pilī bija daudz telpu un grezni iekārtotu istabu, dr. duelfers 
latviešu archivārus ar piederīgiem novietoja vienā istabā, agrākā pils 
virtuves noliktavā (19 cilvēkus), ar sapelējušām sienām, mazu skārda krāsnīti 
vienā kaktā.35 gultu nebija, visi gulēja vienā laidā uz sapelējušiem salmiem uz 
grīdas. pārtikas kārtiņas duelfers atnēma. to vietā deva pusdienas, kaut kādu 
ūdens viru ar 3 kartupeļiem, pie kam balandas un nātras bija pašiem jāsalasa 
pils parkā. vakaros un rītos pie melnas kafijas plānu šķēlīti rupjmaizes... 
zemniekiem uz stingrāko noliedza kaut ko pārdot “den letten”.

archivālijas bija novietotas pils gaiteņos un lielājā neapkurināmā dārza 
zālē. Ģimeņu lietu archīva baznīcu grāmatas novietoja zem klajas debess, 
tikai zem mazas pajumtes 1 klm. attālā no pils kieģelnicā. tie tur bija pilnīgi 
padoti laika un temperatūras maiņai. daudzas citas archivālijas novietoja aiz 
Miessas kladrOvas36 pilī, puspagraba telpās, kas rudeņos un pavasaros 
pārplūda ar ūdeni. visi kraušanas un izkraušanas darbi bija jāveic archivāriem, 
no gaismas līdz gaismai, arī sievietēm.

grūti bija latviešu archivāriem jāvergo bārgā dr. duelfera valdīšanas laikā. 
darbs noritēja neapkurinātās telpās un bez atļaujas nedrīkstēja atstāt darba 
telpas. piederiģiem bija jāveic visi aptīrišanas darbi, jāvāra un bez tam vēl 
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jāapkalpo dr. duelfera ģimeni. Frontei atkal tuvojoties, archivāri sāka cerēt 
uz atpestīšanu no dr. duelfera valdišanas. pienāca slepens rīkojums atbrīvot 
pili gauleitera henleina3� uzņemšanai. daļu archivāru pārvietoja turpat 
sādžā pussagruvušās skolas telpās neiedomājami primitīvos apstākļos, daži 
pārgāja dzīvot pie apkārtējiem zemniekiem, igauņi pārgāja uz 12 klm. attālo 
krokovicas3� pili.

pienāca maijs. kapitulācija. sādžā uzvilka baltos karogus agri no rīta 
ienāca pirmās amerikāņu karaspēka vienības, ieņēma pili. pirmā pat momentā 
izmeta no pils dr. duelferu, kas ar savā[m] divām darbiniecēm un ģimeņi 
pārgāja uz stacijas viesnīcu. bet vakarā šīs vienības atkal atstāja pili un trpistu. 
naktī pili, kas bija atstāta pilnīgi likteņa varā, izdemolēja un izlaupija sādzā 
novietotie t.s. Ostarbeiter’i, poļi un slovāki. grāfienu bellegarde mantas un 
dārgumi, kas bija vēl saglabājušās pēc laupīšanas akcijas ceļā uz trpistu, 
gandrīz visas bija pievāktas un izzagtas. archīvi bija palikuši neskārti.

Otra rītā sādžā atkal ieradās amerikāņu vienības. nekavējoši tie sāka 
izvākt no pils archīvus un vācu zemnieki tos lādēdami krāva ratos un veda uz 
pils labības šķūņiem. dr. duelfers nez kur sadzirdējis, kā drīz trpistā būšot 
krievi, pānikā pameta visas savas mantas un kopā ar ģimeni un direktoru 
tenteri metās bēgt. teicās uz reinzemi.

archivāri palika likteņa varā, bez naudas, bez pārtikas. sākās baigas dienas. 
amerikāņu vienības te nāca, te gāja un neviens nezināja, kas notiks rītā. poļi 
un slovāki uzmetās par kungiem, sāka laupīt. pie ķieģelnicas, kur novietotas 
bija baznīcu grāmatas, zemē atrada ieraktu spirtu lielā daudzumā. nu sākās 
tā atrakšana. archīva kastes uzlauza, meklējot zeltu un dārglietas. archivāres 
l. pāvs un l. J. sloka caurām dienām sēdeja uz kastēm ķieģelnīcā un ar 
dzīvības briesmām mēģināja atvairīt piedzērušo meklējumus, kas ne citādi, 
tad mēģināja izlietot archivālijas “smēķei” un korķem spirta pudelēm.

trpista bija pilnīgi atgriesta no ārpasaules. vilciens negāja, satiksmes 
nebija nekādas. beidzot ar lielām grūtībām izdevās kājām (12 klm.) nokļūt 
Miessā un tur lūgt amerikāņu pārvaldē aizsardzību. tūļīt no turienes atsūtija 
pārstāvi, kas pavēleja archīvus atkal pārvietot pilī. pie pils un ķieģelnicā 
norīkoja amerikāņu sardzi archivāriem izdeva atļaujas ieiet pilī un strādāt.

bet sādžā pa to laiku arvien biežāk sāka parādīties čechi ar sarkanām 
zvaigznēm pie cepures un radās baigs un nospiedošs noskaņojums. Čechi 
latviešiem neizsniedza pārtikas kartiņas un 2 mēnešus viņi pārtika vienīgi no 
savu pēdejo mantu apmaiņas un pārdošanas zemniekiem.
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kādu dienu no prāgas ieradās no kompartijas divi valsts archīva pārstāvji, 
bārgi uzkliedza, kā nekas nav ziņots par archīviem krieviem, kuriem tie 
piederot. tuvākā laikā archivārus izsaukšot uz prāgu. tos tur pārbaudīšot 
drošības (!) iestādes un tad varēšot braukt mājās... sādžas čechu žandarmiem 
uzdeva mūs uzvaktēt, kā kāds neizbēgtu. ieradās kāds krievu majors no 
krievu missijas Miessā un paziņoja, kā čechi archīvus un archivārus izdod 
krieviem.

sādzā arvien biežāk sāka rīkot transportus no apkārtējās sādžās 
dzīvojošiem igauņiem un latviešiem uz “dzimteni”, pie kam amerikāņu 
karavīri ar šautenēm rokās stāveja pie mašīnām un uzraudzīja ielādēšanu. 
Jo, lūk, tas bija toreiz tas lielais draudzības un savstarpējās sapraš[a]nas laiks 
ar krieviem...

sādžā stacionētās vienības majors, amerikānis, bija solijis latviešiem 
briesmu brīdī tos paglābt no “laimīgās atgriešanās dzimtenē”. kad krievu 
majors paziņoja, kā nu lai krāvā mantas, jo nākamo nedēļu būs jābrauc mājās, 
latvieši meklēja glābiņu pie amerikāņu majora. izmantojot gadijumu, kad 
sādžas žandarmi nebija mājās, amerikāņi latviešu archīvārus, izņemot Mēriju 
grīnbergs, kas sevi bija reklamējusi par sarkano, ielādeja armijas mašīnā un 
aizveda uz Miessu. tur pašlaik formējās transports vāciešu pārvešanai uz 
bavāriju un tiem tika latvieši pievienoti. bilkini, pāvs un slokas pierakstijās 
transportam uz Muencheni, skapari un purpētere uz passavu.

bija jāpārdzīvo baigi brīži, drebot un trīcot, kā krievi nenoķer pēdējā brīdī 
(krievu majors atbrauca un gāja meklēdams pa visu nometni, bet latvieši 
paslēpās ais vāciešu kastēm un paunām un krievs tos nepamanija), un beidzot 
pie robežām, kad amerikānis pavadonis paskaidroja, kā tie visi vāciēši, kad 
minēti transportā. 1. jūlijā 1945. ešelons pārbrauca robežu un latvieši bija 
brīvībā. pēc 5 stundām transports, skrejot bez apstāšanās milzīgā ātrumā, 
nonāca Muenchenē,3� kur bēgļus novietoja līdz turpmākam sarkanā krusta 
bunkuros.

iebraucot Muenchenē, archivāres tūlīt ziņoja latviešu komitejai40 par 
latvijas archīviem un lūdza griesties pie 5tās armijas štaba,41 lai glābtu 
latvijas vēsturiskos dārgumus. bet pēc kāda laika, jau būdami grīnvaldes 
nometnē42 pie Muenchenes, dzirdējām, kā Mērija grīnbergs caur parīzi ar 
archīviem (kādiem?) atgriezusies rīgā.43

l. J. sloka44
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atsauces un piezīmes
1 lvva, 293. f., 1. apr., 5136. l. – piecas mašīnrakstā vienpusēji aprakstītas lapas (26,5x18,5 cm).
2 norādes par seno dokumentu izvešanu 1941. gada jūnijā sniedz gan g. Jenšs (lvva, 288. f., 

1. apr., 1320. l., 97. lp.), gan v. biļķins (lvva, 2817. f., 3. apr., 8. l., 18. lp.), diemžēl tās nesatur 
skaidru informāciju ne par izvesto arhivāliju skaitu, ne to tālāko likteni. domājams, tie bija 
dokumenti no kompleksa, kas tagad iekļaujas lvva 5561. fondā “pergamenta un papīra 
dokumenti”.

3 l. sloka nemin, ka 1941. gada 26. jūnijā daļu arhīva slepeno dokumentu (t.i., latvijas 
republikas laika materiālus, kopumā 36 000 glabājamo vienību) un 17 darbiniekus evakuēja 
uz Čkalovu (Orenburgu) krievijā, kur latvijas psr iekšlietu tautas komisariāta centrālais 
valsts arhīvs darbojās līdz 1944. gada rudenim (Latvijas Valsts vēstures arhīvs 90 gadskārtās. 
rīga, 2009. 13. lpp.).

4 ņemot vērā bombardēšanā cietušo vācijas arhīvu pieredzi, 1943. gada otrajā pusē pretgaisa 
aizsardzības nolūkos tika atbrīvots arhīva augšējais stāvs, vērtīgākos dokumentus pārvietojot 
uz zemākiem stāviem. savukārt iespēja izvest valsts arhīvu ārpus rīgas pirmoreiz tika 
apsvērta jau 1943. gada jūlijā (sk. arhīva vadības 29.07.1943. un 10.08.1943. sēdes protokolu. 
lvva, 2580. f., 1. apr., 282. l., 12., 13. lp.).

5 nav gūti apstiprinājumi dokumentu transportēšanai uz rundāli nacistiskās vācijas okupācijas 
laikā, lai gan telpu trūkuma dēļ rundāles pils kā arhīva dokumentu krātuve tika izmantota jau 
kopš 1939. gada (Jenšs, lvva iF nr. 535, 5. lp.). savukārt vēl 1944. gada sākumā kā iespējamā 
vieta valsts arhīva dokumentu izvietošanai tika apspriesta dundagas, Ēdoles un arī Jaunpils 
pils (ā. kāpostiņa 05.02.1944 ziņojums valsts arhīva direktoram. lvva, 2580. f., 1. apr., 344. l., 
8. lp.). Faktiskā dokumentu evakuācija no rīgas uz Ēdoli notika 1944. gada martā un jūnijā. 
uz Ēdoli izvestie dokumenti 1944. gada vasaras beigās un rudens sākumā tāpat tika aizvesti 
uz Čehijas teritoriju.

6 Opava (čeh. Opava, vāc. Troppau), pilsēta Čehijas austrumdaļā, netālu no robežas ar poliju; 
Otrā pasaules kara laikā – administratīvs centrs austrumsudetijā.

� kurts dilfers (Dülfer, 1908-1973), vācijas arhīvu darbinieks; 1940. gadā vācu arhīvu komisijas 
sastāvā latvijā vadījis dokumentu apzināšanas un pārfotografēšanas darbus saistībā ar 
vācbaltiešu izceļošanu; vācu okupācijas laikā dažādos amatos arhīvu resora vadībā; pēc Otrā 
pasaules kara piedalījies herdera pētnieciskās padomes dibināšanā Mārburgā (1950), bijis 
hesenes valsts arhīva direktors (1963-1973) (sal.  keneź, c. J., Wörster, p. Archivbestände zur 
Geschichte Est-, Liv- und Kurlands in der Dokumentensammlung des Herder-Instituts. Marburg, 
2000. s.1).

� Ģimeņu lietu arhīvs (vāc. Archiv für Personenstandsurkunden) - pirmās padomju okupācijas 
laikā nodibinātais republikāniskais arhīvs, kas bija izveidots, apvienojot iekšlietu tautas 
komisariāta civilstāvokļa aktu nodaļas dokumentus un baznīcas grāmatas no evaņģēliski 
luteriskās baznīcas virsvaldes, romas katoļu kūrijas un pareizticīgo sinodes (sal. Ģimeņu 
lietu arhīva vadītāja h. biezā 1942. gada 11. decembra ziņojumu ģenerālkomisariātam (lvva, 
p-947. f., 1. apr., 3. l., 52. lp.).

� lūcija pāva (1896-?), Ģimeņu lietu arhīva līdzstrādniece (1942–1944); pēc Otrā pasaules kara 
kopā ar l. sloku nonākusi asv, santa barbarā (sal. lvva, 293. f., 1. apr., 5138. l., 13. lp.).

10 nanija lūkina (1915-?), Ģimeņu lietu arhīva līdzstrādniece.
11 ernsts cipfels (Zipfel, 1891-1966), vācijas arhīvu darbinieks, reihsarhīva potsdamā direktors 

(1936-1945) (hermann, M. das reichsarchiv (1933-1945) – Wirken und Wirkungen unter 
einflussnahme nationalsozialistischer politik. in: Archive und Herrschaft: Referate des 72. 
Deutschen Archivtages 2001 in Cottbus. siegburg, 2002. s.43-46 (der archivar: Mitteilungsblatt 
für deutsches archivwesen. beiband 7).

12 vāc. Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (sal. ludwig, J. das sächsische hauptstaatsarchiv 
dresden in der zeit des nationalsozialismus und der sowjetischen besatzungszone (1933-
1949). in: Archive und Herrschaft: Referate des 72. Deutschen Archivtages 2001 in Cottbus. siegburg, 
2002. s. 52–68 (der archivar: Mitteilungsblatt für deutsches archivwesen. beiband 7).
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13 t.i. “visilgāk saglabājusies”. britu karaliskās gaisa flotes uzlidojumi drēzdenei notika 1945. 
gadā no 13. līdz 15. februārim.

14 l. sloka pie arhīva materiāliem tropavā varētu būt ieradusies 1944. gada 17. oktobrī (sk., 
domājams, 1945. gada jūlijā sastādīto pārskatu par evakuēto latvijas arhīvu izvietojumu. 
lvva, 293. f., 1. apr., 5133. l., 1. lp.).

15 lvva 554. fonds “kurzemes hercogu arhīvs”.
16 lvva 109. fonds “vidzemes virspilstiesa”; lvva 581. fonds “kurzemes galma virstiesa”.
1� grosherlica (vāc. Groß Herlitz, čeh. Velké Heraltice), apdzīvota vieta apmēram 13 km uz 

rietumiem no Opavas.
1� domāts valsts vēstures muzejs, tagadējais latvijas nacionālais vēstures muzejs.
1� rīgas vēstures un kuģniecības muzeja priekštecis.
20 postošākais britu karaliskās gaisa flotes uzlidojums karalaučiem (kēnigsbergai) notika 1944. 

gadā, naktī no 29. uz 30. augustu (Friedrich, Jörg. Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940–
1945. München, 2003, s.198). Jāpiezīmē, ka norāde uz kēnigsbergā bojā gājušām 250 baznīcas 
grāmatu kastēm ir atrodama jau kleyntjens J. la dispersion des archives de riga. Archives, 
bibliothèques, et musées de Belgique. 1948. 19:63-66. p.4 (kopijas veidā atrodams lvva, 293. f., 
1. apr., 5133. l., 2.–3. lp.).

21 vilis biļķins (1887-1974), rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva direktors (1935-1944); pēc Otrā 
pasaules kara vācijā (arī kā lektors baltijas universitātē pinnebergā).

22 kārlis skapars (1916–1964), rīgas vēsturiskā arhīva līdzstrādnieks (1939–1944), pēc kara 
ASV.

23 eriks tenders (Tender, 1902–1991), tartu centrālā arhīva direktors (1941–1944); pēc kara 
vācijā (arī kā lektors baltijas universitātē pinnebergā) un zviedrijā (rand, M., bernotas, a., 
shahhovskaya, t. “in spite of everything, the people of estonia are still One”: estonian 
archives abroad (personal and institutional/Organizational) in the tartu university 
library (http://www.kirmus.ee/baltic_archives_abroad_2006/kogumik/eng/rand.htm (skatīts 
06.02.2012.)).

24  Mērija grīnberga (1909-1975), valsts vēsturiskā muzeja līdzstrādniece (1936-1950) (kalnačs, J. 
“tā kā neesmu bibliotekāre”, 77.-89. lpp.).

25 nora purpētere (1910–?), valsts vēsturiskā muzeja līdzstrādniece, Jelgavas nodaļas pārzine 
(kalnačs, J. “tā kā neesmu bibliotekāre”, 88. lpp.).

26 vilhelms krause (Krause), tropavas reihsarhīva direktors (grimsted, p. k. the Fate of the 
kyiv achive of early acts in the second World War: a triple tragedy of destruction, plunder, 
and propaganda. Journal of Ukrainian Studies. 2004. 29: 82).

2� hrabina (vāc. Hrabin, čeh. Hrabyně), apdzīvota vieta apmēram 19 km uz austrumiem no 
Opavas.

2� Maidelberga (vāc. Maidelberg, čeh. Dívčí Hrad), apdzīvota vieta apmēram 40 km uz ziemeļ-
rietumiem no Opavas.

2� pēc krakovas un katovices ieņemšanas (attiecīgi 19.01.1945. un 31.03.1945.) padomju armija 
Čehijas virzienā uz apmēram diviem mēnešiem apstājās pirms racibožas (pol. Racibórz, 
ieņemta 31.03.1945.) un ribņikas (pol. Rybnik) vairākus desmitus kilometru no Opavas.

30 trpisti (čeh. Trpisty), apdzīvota vieta apmēram 10 km uz ziemeļaustrumiem no stršībro (čeh. 
Stříbro) Čehijas rietumdaļā.

31 hēhštate pie donavas (vāc. Höchstadt an der Donau), pilsēta vācijā uz ziemeļrietumiem no 
augsburgas.

 32 eižens ādolfs dzelzkalējs (1905–1987), 20. gs. 30. gados antikvārs rīgā; 1944. gadā vācu 
okupācijas iestāžu pilnvarots uzraudzīt un organizēt arhīva dokumentu evakuāciju; pēc 
kara antikvārs un kolekcionārs bostonā, asv (sal. ā. dzelzkalēja pasi (lvva, 2996. f., 4. apr., 
17170. l.). valsts arhīva direktora k. Mīlenbaha [31.07.1944.] rīkojums par evakuāciju uz vāciju 
(lvva, 2580. f., 1. apr., 344. l., 105. lp.); rožankorska, h. eižens dzelzkalējs mūžībā. Laiks. 
1987. 1.aug., 7.lpp.; latvju enciklopēdija, 1962–1982., 358. lpp.).

33 Mies – vāciskais nosaukums stršībro (čeh. Stříbro) pilsētai un Mže (čeh. Mže) upei  Čehijas 
rietumos.
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34 nikolajs gepeners (Geppener, 1901-1971), vācu izcelsmes ukraiņu filologs un bibliotekārs, kurš 
kopā ar ģimeni pavadīja no ukrainas uz tropavu 1943. gada novembrī – 1944. gada janvārī 
pārvietotos dokumentus (grimsted, p. k. The Fate of the Kyiv Achive, p.89).

35 uzkrītoša ir sakritība ar l. slokas citā vietā sniegto neietingas nometnes latviešu bēgļu 
arhīva (1947–1948) raksturojumu: “tā p. neuoettingas nometnē archīva kastes tika novietotas 
gaitenī, archivāram ierādīta guļas vieta kopējā istabā (19 per.) pie durvīm tumšā kaktā, bez 
dienas gaismas.” (lvva, 293. f., 1. apr., 5132. l., 1. lp.).

36 kladrubi (vāc. Kladrau, čeh. Kladruby u Stříbra), apdzīvota vieta apmēram 5 km uz dienvidiem 
no stršībro.

3� konrads henleins (Henlein, 1898–1945), sudetijas gauleiters (1939–1945).
3� iespējams, krukanice (vāc. Krukanitz, čeh. Krukanice), uz ziemeļaustrumiem no trpistas.
3� 1945. gada [jūlijā] bavārijā latviešu nacionālās komitejas vajadzībām apkopotā pārskatā par 

izvesto latvijas arhīvu izvietojumu norādīts, ka l. sloka un v. biļķins pie arhīviem uzturējušies 
līdz  1945. gada 5. jūlijam, kad izbraukuši uz Minheni (lvva, 293. f., 1. apr., 5133. l., 1. lp.).

40 domājams, bavārijas latviešu nacionālā komiteja (sal. reins, alfons. latviešu centrālās 
padomes un latviešu centrālās komitejas pirmsākumi. Latvijas Vēstnesis. 2000. 19. sept. 
(arī http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=10832 (skatīts 18.01.2012.)). skat. 
arī l. slokas un v. biļķina ziņojuma rezultātā tapušo pārskatu par izvesto latvijas arhīvu 
izvietojumu (lvva, 293. f., 1. apr., 5133. l., 1. lp.).

41 domājams, vai nu ģenerāļa alberta brauna (Albert E. Brown) komandētā asv 5. kājnieku 
divīzija, vai asv 3. armija ģenerāļa džordža patona (George S. Patton) vadībā.

42 vāc. Grünwald, viena no pārvietoto personu nometnēm Minhenes apkārtnē.
43 Mērijas grīnbergas un viņas pavadīto kultūras vērtību garais mājupceļš veda nevis 

caur parīzi, bet gan vīni, budapeštu, kijevu u.c. vietām (sk. kalnačs, J. “tā kā neesmu 
bibliotekāre”, 88. lpp.).

44 autore pārskatu pašrocīgi parakstījusi.

5. att. vilis biļķins.  LVVA, 3234. f., 
33. apr., 86856. l.

6. att. eižens ādolfs 
dzelzkalējs.  

LVVA, 2996. f., 4. apr., 17170. l.
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7. att. Mērija grīnberga.  
LVVA, 3234. f., 33. apr., 78455. l.

8. att. nanija lūkina.  
LVVA, 7427. f., 1. apr., 

17211. l., 1. lp.

9. att. lūcija pāva.  
LVVA, 2996. f., 
15. apr., 6308. l. 

10. att. nora purpētere.  
LVVA, 7427. f., 1. apr., 

12477. l., 26. a. lp.

11. att. kārlis skapars.  
LVVA, 7427. f., 2. apr., 

1996. l., 14. lp.
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piezīmes par uz vāciju aizvesto 
materiālu atdabūšanu1

3.Xi.45.
no komandējuma atgriezās zin. darbiniece Žuckova2. viņa kopā ar valsts 

archīva darbinieku pudņiku3 bija koveļā /agrāk polijas, tagad padomju 
savienības daļā/4, lai no turienes uz rīgu pārvestu no Čechoslovākijas 
/tropavas/5 pienākušos latvijas archīvu materiālus. koveļā materiāli pārkrauti 
citos, krievu platuma mēra vagonos. pārk[r]aušanā palīdzējuši no vācijas uz 
latviju atgriezušies latvieši. sākumā vagoni piestāja ganību stacijā, vēlāk tos 
padeva rīgas galvenā preču stacijā pie otrās rampas.6

4.Xi.45.
visu 9 vagonu saturs izkŗauts /izkŗāva vācu gūstekņi/ otrās rampas 

pajumtē, kur to pa oktobŗa revolūcijas svētku laiku apsargās abu archīvu sargi. 
skats ir diezgan bēdīgs. Ļoti daudz kastes atplēstas, saturs izkaisīts pa visu 
lielo kaudzi. kā pirmās kaudzē pamanīju mūsu archīva 18.g.s. bāriņu tiesas� 

protokolu grāmatas, atsevišķas 17.g.s. dokumentu lapas, apzīmogotas ar mūsu 
archīva zīmogu /ārējā archīva� korespondences materiāli/ un 17.g.s. bolderājas 
muitnīcas grāmatu par uz Jelgavu transportētām precēm�. daudzas kastes 
uzglabājušās pilnīgi nebojātas. tomēr neizprotami, ka vairākas no bieziem 
dēļiem pagatavotās brūnās kastes atlauztas, saturs izvandīts un ieliktas pat 
mūsu archīvam nepiederīgas mantas, piemēram, valsts bibliotēkas grāmatas. 
atsevišķi kaudzē sakŗautie materiāli stipri cietuši mitruma dēļ. liekas, ka 
mitrums materiāliem piekļuvis pārvešanas laikā, jo daži sējumi ir pilnīgi ar 
ūdeni piesūkušies. bez mūsu, - rīgas pilsētas un valsts archīva materiāliem, 
daudz kastu ir ar igaunijas archīvu materiāliem, tāpat atrodamas kastes un 
vaļēji baltkrievijas materiāli, kā arī vācijas un slovākijas archīvu materiālu 
kastes. stipri daudz cietušas valsts bibliotēkas10 grāmatas, jo vairums kastu 
atlauztas un saturs izvandīts.

5.Xi.45.
bija ieradies valsts archīva priekšnieks kadiķis11, lai apspriestos par 

dežūrām preču stacijā. viņš pastāstīja, ka apm. pirms nedēļas no Maskavas 
saņemta telegramma, ka iesākušies priekšdarbi vēl palikušo 16 archīvāliju 
vagonu pārsūtīšanai uz latviju. tos pavadīšot militāras personas. bez tam viņš 
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minēja kādu mūsu archīva 14.g.s. rokrakstu /sējumu/, kuŗu čechu partizāņi 
pēc kaujas atraduši kāda nošauta vācieša mugursomā un, redzēdami tur 
iespiestu rīgas pilsētas archīva zīmogu, nodevuši viņam. tropavā bijis daudz 
kastu ar mūsu archīva uzrakstiem un tanīs atradušās drukātas grāmatas, 
dažām bijis privātīpašnieka ieraksts.12

6.Xi.45.
Šodien biju preču stacijā pārbaudīt sargu. Jo tuvāk apskata lielo dokumentu 

kaudzi, jo vairāk atklājas archīva materiālu postījumi. redzēju izkaisītas 
kurzemes hercoga archīva dokumentus ar uzspiestiem Ļeņiņgrādas archīva 
zīmogiem,13 valsts archīva revīziju fonda14 izjauktus konvolūtus un vaļējus 
mūsu ārējā archīva materiālus. starp citu atradu iekšējā archīva15 zemes 
grāmatu /erbebuch/, pāris ārējā archīva konvolūtus, Jumpravmuižas un 
ikšķiles vaku grāmatas u.c.

10.Xi.45.
no preču stacijas uz valsts archīvu aizveda divi pirmās archīvu materiālu 

auto kravas. kā pirmās aizveda vaļējās un paketēs sas[a]iņotās archīvālijas. 
ātrumā nav iespējams no lielās materiālu kaudzes izlasīt visus pilsētas archīva 
materiālus, tamdēļ daļu paņems valsts archīvs. Mūsu archīva kastes iesākām 
novietot atsevišķi, turpat novietojām arī atrastos vaļējos materiālus. arvien 
vairāk atklājas archīva materiālu postījumi. sevišķi cietuši mūsu archīva ģen. 
gub. reskripti. dom[ā]jams, ka tie kādu laiku atradušies mitrumā, vai pat 
ūdenī. patreiz sējumi ir puslīdz sausi, bet saspiesti kā pikas. arī vairākiem rātes 
protokoliem norauti vāki un ādas apvalki. no valsts archīva dokumentiem 
visvairāk cietuši kurzemes hercoga archīva materiāli, tie redzami izkaisīti pa 
visu lielo archīvu materiālu kaudzi. Šodien uz pilsētas bibliotēku aizveda arī 
trīs vezumus ar grāmatām.

12.Xi.45.
uz pilsētas archīvu pagaidām vēl nekas nav pārvests. no lielās dokumentu 

kaudzes izlasīju apm. 1 auto kravu mūsu archīva dokumentus. visu dienu 
lija lietus. Ūdens caur cauro jumtu sūcās uz dokumentiem un pa vaļējiem 
rampas sāniem tos slapina lietus gāze.

20.Xi.45.
Šodien uz palasta ielas nodaļu16 pārveda sešus pirmos archīva materiālu 

vezumus. pagaidām materiālus novietoja apakšējās trepju telpās, lai vēlāk 
uznestu archīva magazīnās.
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21.Xi.45.
turpināja un pabeidza materiālu pārvešanu no rīgas preču stacijas. 

pavisam atveda deviņus vezumus ar 160 kastēm. un 11 kastes bez uzrakstiem, 
kuŗās kopā ar mūsu archīva dokumentiem bija ielikti sveši materiāli, 
piemēram, ukrainas bibliotēku grāmatas.

23.Xi.45.
attaisījām trīs iekšējā archīva materiālu kastes. Materiāli bija mikli, istabā 

tūlīt sajuta stipru pagraba drēgnumu. no attaisītām kastēm 354. /22. brūnā/ 
pirms pārsūtīšanas ir bijusi iepriekš attaisīta vaļā, jo no tās izņemti daži mūsu 
un ielikti sveši materiāli. no mūsu materiāliem nebija atrodamas viduslaiku 
grāmatas ar 4., 6., 7., 9., 10. nr., bet klāt pieliktas bija iekšējā archīva archīvālijas 
ar 16. un 196. nr., kā arī vairāki a kapsulas pergamenti, pie kam vienam vaska 
zīmogs bija sadrupis. klātpieliktie svešie materiāli bija veci iespieddarbi 
krievu valodā un rēveles melngalvju rēķini.1� pārlikšana droši vien notikusi 
pēc 1945. gada 9. maija, kastē atradām vairākas sarkanā krāsā iespiesti 
uzsaukumi vācu virsniekiem un kareivjiem padoties un nolikt ieročus sakarā 
ar reimsā 1945. g. 7. maijā parakstīto bezierunas kapitulāciju.1� uzsaukumu 
parakstījis otrās ukrainas frontes pavēlnieks maršals Maļinovskis.1� kastē 
bija arī dažas katoļu lūgšanu kreļļu pērles.

24.Xi.45.
no ārpus kastēm atrastajām archīvālijām visvairāk cietusi rentebock no 

1550.-1584. g.20 sējums ir atradies mitrumā un tā pirmā puse piesūkusies 
lipīgu šķidrumu, tā ka lapas nav iespējams atšķirt un pergaments dažās 
vietās iesācis pūt, līdz ar to archīvālija kļuvusi neizmantojama.

25.Xi.45.
pabeidzām izsaiņot archīvāliju kastes. visvairāk cietuši ģen. gub. reskriptu 

vecākie gadu gājumi. rātes protokolu /publica/ sērija diezgan pilnīga, trūkst 
vēl 16 sējumu.

9.Xii.45.
biju valsts archīvā. patreiz sadala atvesto materiālu pa fondiem. atvestie 

pilsētas archīva materiāli tiek atdalīti atsevišķi, lai tos pārvestu uz mūsu 
telpām.
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20.i.46.21

vai visas mūsu sūtītās kastes ir pienākušas, to nezinu. nav iespējams 
izkontrolēt. kas pienākušas, tās atrodas kopā ar valsts archīva kstēm 
chrabinā22, t.i. kādā ciemā apm. 15 klm. no tropavas, ievietotas šķūnī ... 
Ģimeņu lietu baznīcu grāmatas23 atrodas citā vietā – harlicā24, apm. 15 
klm. no šejienes kādas muižas istabās. tērbatas archīvs25 atrodas patālāk no 
šejienes – Meidlbergā26. tam esot vislabākie apstākļi. vissliktākie apstākļi 
mūsu archīvam kopā ar valsts, jo nevar istabas nemaz dabūt, kur varētu 
dzīvot un dabūt ēst. –

Mūsu sievietes ir visas Ģimeņu archīva telpās, bet salst nost un nevar 
dabūt paēst.

/tropavā, 1944.Xi.1.v.b./

Mūsu izsūtītie materiāli pienākuši, liekas, visi. no va un Ģ.l.a. kāda 
daļa – daži vagoni – apskādēti un zuduši.

/tropavā, k.s. 1944.Xii.28./

Šonedēļ paši brauksim uz trpst2� muižu sudētijas rietumos ..... vecākie 
materiāli ir jau prom. visvairāk no mūsu archīva, jaunākie palika dieva 
liktenī. baznīcas archīvs un citi paliks še.

/tropavā, 1945.i.21.v.b./

vienīgi mūsu archīva mantas iekrāva vagonā, kādas 18 kastes nesvarīgas 
palika tur, t.i. sarkankalna un skolu valdes.2� valsts archīvs palika tur un 
baznīcu archīvs .... diemžēl vēl ir pienācis tikai viens vagons.

/trpst, 1945.iii.7.v.b./

12.ii.46.
vakar, t.i. 11. februārī no Čechoslovākijas pienāca 8 vagoni ar archīvu un 

mūzeju mantām. pretīm uz Ļvovu bija izbraucis valsts archīva darbinieks 
levitāns2�. Materiāli ir vesti no tachavas30, uz turieni pārvesti no trpst. 
Materiāliem līdzi atbraukusi valsts vēstures muzeja darbiniece Mērija 
grīnberga31, kas visu laiku bijusi tur, kur tie atradušies, un tagad kopā ar 
tiem atgriezusies latvijā.

Materiālu kastes izkŗauj turpat, kur pagājušo reizi – otrās rampas pajumtē. 
Šoreiz lielākais vairums materiāli atrodas kastēs, vaļējo samērā maz. no 
mūsu archīva archīvālijām ārpus kastēm atrodas daļa rātes tiesu aktis, 
draudžu tiesas aktis u.c. tās visas iesaiņotas papīrā un sasietas auklām, – tā 
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kā tās sagatavoja promsūtīšanai. pilnīgi vaļēji materiāli ir diezgan daudz no 
Ģimeņu lietu archīva. daudzām kastēm ir uzraksts: rkO32. tur, domājams, 
atrodas materiāli, kuŗus dzelzkalējs33 no palasta ielas nodaļas aizveda uz 
preču staciju, un tur tos salika kastēs un nosūtīja bez archīva darbinieku 
ziņas. bez mūsu mantām daudz ir pils34 un doma mūzeja35, kā arī valsts 
archīva kastu.

13.ii.46.
uz palasta ielas nodaļu pārveda pirmos sešus vezumus ar 132 kastēm. daļa 

no tiem ir pirmā uz vāciju aizvesto materiālu sarakstā atzīmētās archīvālijas, 
daļa otrā saraksta dokumenti.36 pēdējie atrodas kastēs, kur ar zilu zīmuli 
uzrakstīti burti rkO. bez tam pilsētas archīva kastēm ir vēl uzraksts – 
stadtarchiv, bet Ģimeņu lietu archīva – kirchenbücherarchiv.

14.ii.46.
pārveda 7 vezumus ar 150 kastēm, viens vezums bija ar Šķūņu ielas 

nodaļas materiāliem. bija jāstrādā 20 grādu salā. rampa slikti apsargāta, jo 
nāk desmitiem kaŗavīru un patvarīgi paņem dokumentus, it sevišķi baznīcu 
grāmatu reģistrus un dzimtsarakstu grāmatas, kur daudz neaprakstīta 
papīra, lai vēlāk to izmantotu kā rakstāmpapīru. tāpat tiek paņemtas 
bibliotēku grāmatas. noliktie sargi – archīvu darbinieki nespēj vieni paši 
pilnīgi novērst kaŗavīru patvarīgo rīcību un no priekšniecības neviena nav. 
ziņoju priekšniekam3�, - redzēs, kā būs rītdien.

15.ii.46.
Šodien pabeidza vest. pavisam atvestas 432 kastes un divi vezumi ar 

paketēs sasaiņotiem materiāliem /atzīmēti otrā sarakstā/.
zagšana turpinājusies vakarā vēlu, sevišķi pēc tam, kad uziets, ka vienā 

otrā kastē atrodas dažādas privātas mantas, kā drēbes, trauki, produkti u.c. 
dažas kastes atplēstas, no vienas izņemta tējmašīna un citi saimniecības 
piederumi. lēvitānam nozagta no rampas līdzi atvestā dzelzs gulta un kofers 
ar grāmatām, starp tām 1 mākslas izdevums par goju. Šorīt pāris grāmatu 
kastes bija stipri izrakņātas. sardze pastiprināta nebija, tamdēļ steidzāmies 
mūsu materiālus pēc iespējas ātrāk aizvest prom, kas arī izdevās, jo šodien 
pabeidzām.

Šodien materiālus iesāka vest arī valsts archīvs ar savu mašīnu un paņēma 
līdzi visas privātās mantas, starp citu arī dzelzkalēja kastes ar uzrakstu aed 
/augusts eižens dzelzkalējs/3�.
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1 latvijas nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, rūdolfa Šīranta fonds 
(lnb r a 285), 68. lieta – “Materiāli par dažādiem arhīviem – apcerējumi, fondu apraksti, 
izraksti u.c.”. lapas lietā nav numurētas. Šis dokuments ir a4 izmēra mašīnrakstā abpusēji 
un blīvi aprakstīta dubultlapa bez kādas autorības norādes.

2 k. Žučkova darbā rīgas pilsētas valsts arhīvā pieņemta 1945. gada 3. ceturksnī, pirms tam 
strādājusi novgorodas arhīvu daļā (lna latvijas valsts arhīvs, turpmāk – lva, 1163. f., 1.a 
apr., 219. l., 151. lp. rpva atskaite par darbu 1945. gada 3. ceturksnī).

3 boļeslavs pudņiks (1911–?), valsts arhīva darbinieks (1945-1950 un 1952-1972) (pētersone, v. 
darba mūžs arhīvā. Latvijas Arhīvi. 2001. 1: 156-157).

4 koveļa (Kovel’), pilsēta ukrainas ziemeļrietumos, volīnijas apgabalā; pirms Otrā pasaules 
kara – polijas teritorijā.

5 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
6 abas stacijas atradās uz dzelceļa līnijas atzara teritorijā starp skanstes, ganību un bukultu 

ielu (sal. riekstiņa, a. preču stacijas vietā taps jauns biznesa kvartāls (http://www.diena.lv/
sabiedriba/riga/precu-stacijas-vieta-taps-jauns-biznesa-kvartals-706251 (ievietots 02.01.2010., 
sk. 20.02.2011.)).

� lna latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk – lvva), 1380. fonds “rīgas pilsētas bāriņtiesa”.
� lvva, 673. fonds “rīgas maģistrāta ārējais arhīvs”.
� lvva, 1744. fonds “rīgas akcīzes kantoris”.

10 latvijas nacionālā bibliotēka.
11 ansis kadiķis (1906–1989), latvijas psr centrālā valsts arhīva direktors (1940-1941 un 1944–

1946), latvijas psr Ministru padomes arhīvu pārvaldes priekšnieks (1953–1971).
12 lpsr iekšlietu tautas komisariāta arhīvu daļas atskaite par 1945. gada 3. ceturksni norāda, ka 

kapteinis ansis kadiķis 56 dienas bijis komandēts uz Čehoslovākiju, lai meklētu izvesto lpsr 
arhīvu fondu (lva, 1163. f., 1.a apr., 219. l., 161. lp.).

13 kurzemes hercogu arhīvs, (lvva, 554. f., 1. apr.) no 1909. līdz 1929. gadam bija atradies 
pēterburgā (Ļeņingradā) (Енш, Г.А. Из истории архивного дела в Латвии. Рига, 1981. c. 159).

14 lvva 199. fonds “vidzemes revīziju saraksti”; lvva 630. fonds “kurzemes revīziju 
saraksti”.

15 lvva 8. fonds “rīgas maģistrāta iekšējais arhīvs”.
16 rīgas pilsētas arhīvs bija izvietots gan vēsturiskajās telpās palasta ielā 4, gan kādreizējās rīgas 

nodokļu pārvaldes telpās Šķūņu ielā 11.
1� iespējams, tieši Otrā pasaules kara pārvietošanu rezultātā lvva varētu būt nonākusi tallinas 

Melngalvju brāļu grāmata (lvva, 4922. f., 1. apr., 24. l.), uz kuru norāda kvaskova, v. rīgas 
Melngalvju biedrības arhīvs agrāk un šodien. Latvijas Arhīvi. 2006. 3: 16.

1� vērmahta bezierunu kapitulācijas akts, kas parakstīts amerikāņu karaspēka galvenajā štābā 
reimsā.

1� rodions Maļinovskis (1898–1967), padomju savienības maršals (1944).
20 lvva, 8. f., 1. apr., 17. l.
21 ar šo datumu datēti izraksti no šobrīd nezināmām viļa biļķina (v.b.) un kārļa skapara (k.s.) 

piezīmēm vai ziņojumiem Čehijā 1944. gada beigās un 1945. gada sākumā (četri datumi).
22 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
23 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
24 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
25 domājams, igaunijas centrālais valsts arhīvs tartu (eesti riigi keskarhiiv), tagadējais 

igaunijas vēstures arhīvs (ajalooarhiiv). Jāpiezīmē, ka igaunijā galvenais pārvietošanas 
objekts bija tallinas pilsētas arhīvs, savukārt citi arhīvi cieta salīdzinoši maz (grimsted, p.k. 
Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia. 
princeton, 1981. p. 67; arī Лемберг, А. Обзор развития архивного дела в Эстонской ССР 

atsauces un piezīmes



2� kārlis zvirgzdiņŠ

за 1940-1968 гг. В кн.: Архивное строительство в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. 
Рига, 1968. c. 26–35).

26 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
2� sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
2� lvva 2917. fonds “rīgas pilsētas sarkankalna slimnīca”; lvva 6716. fonds “rīgas pilsētas 

skolu valde”
2� samuils levitāns (1914-1996), valsts arhīva darbinieks (1940-1941 un 1945-?), lu mācībspēks 

(1948-1951 un 1957-1996) (butulis, i. in Memoriam: samuils levitāns. Latvijas Vēsture. 1996. 
5: 155).

30 tahova (vāc. Tachau, čeh. Tachov) – pilsēta Čehijas rietumos, netālu no robežas ar vāciju.
31 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
32 vāc. Reichskomissariat Ostland – Ostlandes reihskomisariāts.
33 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
34 tagad latvijas nacionālais vēstures muzejs. l. sloka to dēvē par “etnogrāfisko muzeju”.
35 sk. komentāru pie l. slokas pārskata.
36  atšķirībā no valsts  arhīva, par kura izvestajiem dokumentiem pieejami vien summāri saraksti 

ar kastu numuriem no – līdz vai saiņu kopskaitu (sk., piemēram, lvva, 2580. f., 3. apr., 41. l.), 
rīgas pilsētas arhīva izvestie dokumenti lielā mēra fiksēti, uzskaitot katru atsevišķo kasti un 
tās saturu (Šīranta minēto pirmo un otro sarakstu sk. lva, 1554. f., 2. apr., 54. l.).

3� domājams, rīgas pilsētas valsts arhīva vadītājam 1944.-1946. gadā borisam pekkeram.
3� r. Šīrants min nepareizu ādolfa eižena dzelzkalēja vārdu. par dzelzkalēju sk. komentāru pie 

l. slokas pārskata.

Kārlis Zvirgzdiņš

zwei zeugnisse über das schicksal der archive 
lettlands während des zweiten weltkrieges

Während der deutschen besatzung im Jahre 1944 wurde ein großer teil 
der kunst- und archivbestände aus den Museen und archiven lettlands 
in das sudetenland (heutiges tschechien) ausgelagert. diese Maßnahme, 
begründet mit der befürchtung durch kriegseinwirkungen, betraf in hohem 
Maße auch das heutige historische staatsarchiv lettlands. die historisch 
wertvollsten bestände wurden sowohl aus dem staatsarchiv, als auch aus 
dem historischen stadtarchiv riga ausgelagert. nach dem krieg wurden 
zwar die archive nach riga zurückgebracht, jedoch, wie man am beispiel 
des ehemaligen archivs der kurländischen herzöge sehen kann, haben sie 
bedeutsame verluste erlitten. im rahmen dieser publikation werden zwei 
dokumente veröffentlicht, die die auslagerung und rückkehr der archive 
schildern:

1) erinnerungen von lauma sloka (1891–1960), die als Mitarbeiterin des 
staatsarchivs bei der auslagerung der archivalien vom august 1944 bis Juli 
1945 dabei war.



2�divas liecības par latvijas arhīvu likteni

sie verließ riga am 3. august 1944, danach arbeitete sie eine zeitlang im 
sächsischen hauptstaatsarchiv dresden und traf im Oktober in troppau 
(Opava) ein, wo seinerzeit auch die ersten archivaliensendungen ankamen. l. 
sloka beschreibt die aufteilung von beständen aus lettischen, estnischen und 
auch ukrainischen Museen und archiven in der umgebung von Opava und 
von trpisty (seit März 1945) und die arbeit deren Mitarbeiter. Ferner berichtet 
sie über die in der zusammenarbeit mit den deutschen archivaren ernst 
zipfel und kurt dülfer gesammelten erfahrungen, schildert die schwierigen 
lebens- und arbeitsbedingungen während der evakuierung sowie das 
chaos, das im Mai und Juni 1945 hereinbrach. sie beschreibt situationen, bei 
denen die Witterung und auch Menschen eine überaus schädliche Wirkung 
auf die archivalien ausgeübt und deren erhaltung bedroht haben.  

2) notizen des Mitarbeiters des historischen stadtarchivs riga rūdolfs 
Šīrants (1910–1985) über die rückkehr der archivalien.

am 3. november 1945 kamen im güterbahnhof riga neun Waggons 
aus troppau an. die archivalien waren ungeordnet und zum teil in einem 
erbärmlichen zustand – kisten waren aufgebrochen, akten durchnässt, bände 
ohne umschläge. unter den akten und büchern aus lettischen archiven 
und bibliotheken gab es auch solche aus estland, ukraine, Weißrussland u. 
a. trotz des regens sollten die archivalien auf dem bahnhof gesichtet und 
mit Fuhrwerken oder lastkraftwagen in die archive gebracht werden. am 
11. Februar 1946 kamen weitere acht Waggons an. diese partie, begleitet von 
der Mitarbeiterin des historischen Museums Mērija grīnberga (1909–1975), 
kam aus trpisty und beinhaltete Materialien sowohl aus dem staatsarchiv 
und dem stadtarchiv, als auch aus dem archiv für personenstandsurkunden, 
aus dem historischen Museum und dem dommuseum. die bergung dieser 
kulturschätze wurde diesmal von einem starken Frost und auch von dieben 
gestört. die notizen von r. Šīrants brechen am 15. Februar 1946 ab, als das 
stadtarchiv seine akten zurückerhalten hatte.

Schlüsselwörter: zweiter Weltkrieg, auslagerung von archiven, tschechien, 
lauma sloka, rūdolfs Šīrants, historisches staatsarchiv lettlands, 
historisches stadtarchiv riga, archiv der kurländischen herzöge.
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