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Latvijas vaLsts vēstures arhīva 
dokumenti izstādē “vidzemes bruņniecība 

un Latvija”
Raksts veltīts Vidzemes bruņniecības un Cēsu vēstures un mākslas muzeja organizētai izstādei 
“Vidzemes bruņniecība un Latvija”, kurā kā sadarbības partneri – līdzautori piedalījās vairākas 
kultūrvēsturiskas iestādes un muzeji, to skaitā arī Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pēc tematikas izstāde 
ir pirmā Latvijā pēc 1920. gada, kas veltīta muižniecības izaugsmes vēsturei un tās tālākai darbībai. 
Raksta mērķis ir parādīt un analizēt Latvijas Valsts vēstures arhīva deponēto lietu nozīmību izstādes 
kopainā, jo īpaši uzsverot pergamentu un to apliecinājuma zīmogu unikalitāti, un arī ieskicēt kopējo 
izstādi kā nozīmīgu pasākumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un restaurācijā.
Atslēgvārdi: izstādes nozīme, rīkotāji un līdzautori, Vidzemes grifs, bruņniecības dzimtas koki, 
pergamenti, zīmogi, vēstures hronikas, likumdošanas akti, muižniecības diplomi, restaurētā epitāfija, 
bruņniecības sols, ģerboņu albums, muižu īpašuma dokumenti, muižu arhitektūra. 

 2015. gada 20. maijā Cēsu vēstures un mākslas muzejā pirmo reizi 
Latvijas brīvvalsts pastāvēšanas laikā tika atklāta izstāde, kas veltīta Vidzemes 
muižniecības izcelsmes vēsturei un darbībai. Visas četras mūsdienu Baltijas 
bruņniecības sāka veidoties jau Livonijas konfederācijas laikā no Rīgas 
arhibīskapa, Kurzemes, Sāmsalas-Lēnemā bīskapiju un Livonijas ordeņa valstiņu 
vasaļiem. Vadoties pēc pašu bruņniecību ziņojumiem un arhīvu dokumentu 
zīmogiem, izriet, ka korporācijas vispirms izveidojās Sāmsalas-Lēnemā 
bīskapijā1 un Rīgas arhibīskapijā. Livonijas ordeņa valsts bruņniecība materiālos 
gan ir minēta, bet tās zīmogs nav apzināts. 

Pēc Livonijas kara, kad no Baltijas politiskās dzīves nozuda tās garīgie 
valdnieki, mainījās valstu pārvalde un arī ģeogrāfiskās robežas, bruņniecība 
prata paturēt privileģētās kārtas statusu un drīz vien iemantoja valdošo lomu 
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vietējā pašpārvaldē, kā arī noteica reģiona saimniecisko un izglītojošo dzīves 
jomu. 

Oficiāli Vidzemes muižniecība savu privileģēto korporāciju veidoja vairāk 
nekā simt gadu, jo tikai 1747. gadā bruņniecības sols tika pasludināts par 
slēgtu. Pēc minētā akta nākamos pārstāvjus organizācijā varēja uzņemt tikai ar 
īpašiem Vidzemes muižniecības landtāga lēmumiem. Neraugoties uz vairākām 
likumdošanas pārmaiņām, minētais sols jeb Vidzemes muižniecība līdz pat 
Pirmajam pasaules karam ieņēma noteicošo lomu novada dzīvē un jo īpaši 
laukos. 1920. gadā bruņniecības korporācijas visā Latvijas Republikas valsts 
pārvaldes teritorijā tika slēgtas, un sola pienākumus un funkcijas Vidzemē 
pārņēma sabiedriskā organizācija “Vidzemes vispārējā labuma apvienība” 
(Livländischer Gemeinnütziger Verband). Pēc Otrā pasaules kara 1949. gadā 
Vācijā tika izveidota kopēja “Baltijas bruņniecību apvienība” (Verband der 
Baltischen Ritterschaften), kurā kā suverēnas organizācijas integrējās visas četras 
kādreizējās Baltijas zemes pārstāvošās bruņniecības. Minētajā formātā visas – 
Vidzemes (Livonijas), Kurzemes, Igaunijas un Sāmsalas-Lēnemā muižniecību 
slēgtās apvienības – turpina savu darbību līdz pat mūsdienām. 

1. att. Carnikavas muižas lauvas pie Cēsu Jaunās pils ieejas durvīm
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Izstādes “Vidzemes bruņniecība un Latvija” laikā cēsniekus un pilsētas 
viesus pie kādreizējās grāfu fon Zīversu (Sievers) Jaunās pils sagaida un ar 
skatienu aicina uz izstādes apskati divas marmora sardzes lauvas (1. att.), kuru 
heraldiskie vairogi gan nesimbolizē pils bijušos saimniekus, bet gan citas, ne 
mazāk ievērojamas Vidzemes muižniecības dzimtas – grāfus fon Mengdenus 
(Mengden) un grāfus fon Minnihus (Münnich). 

Zīmīgi, ka arī akmens lauvu, tāpat kā to saimnieku un viņu sargājamo muižu, 
liktenis cauri gadsimtiem ir bijis ļoti mainīgs. Tēlnieks tās veidoja, lai lauvas 
greznotu Rīgas arhitekta Kristofa Hāberlanda (Haberland) celto Carnikavas 
muižas kungu māju, bet Pirmajā pasaules karā pili sagrāva. Skulptūras tika 

2. att. 1920. gada 
dokuments ar Vidzemes 
muižniecības konventa 

ģerboņa zīmogu
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pārceltas uz Juglas Strazdumuižu, bet pēc tam Carnikavas lauvas pārņēma 
Rundāles pils muzejs. Tās tika restaurētas un novietotas apskatei pils pirmā  
stāva kolonādē, bet pavasarī lauvas atkal atgriezās Vidzemē – Cēsīs, lai 
papildinātu vēsturiski dokumentāro un muižu arhitektūrai veltīto izstādi 
“Vidzemes bruņniecība un Latvija”. 

Izstādes ekspozīcija, ko prasmīgi ir iekārtojuši Cēsu mākslinieki, ļauj muzeja 
apmeklētājiem vispusīgi un mērķtiecīgi izsekot pagājušajiem laikiem, izprast, kā 
veidojās, kā valdīja un ko spēja savas varas laikā veikt Vidzemes muižniecība, 
kā arī secināt, ko Latvijas iedzīvotāji ir ieguvuši vai, pilnīgi pretēji, zaudējuši, 
no tās atsakoties. 

Izstādes organizēšanas iniciators un ierosinātājs bija Baltijas bruņniecību 
apvienības Vidzemes bruņniecības sola priekšsēdētājs Heiners fon Hoinin-
gens-Hīne (Hoyningen genannt Huene). Viņu atbalstīja vairāki Vidzemes 
muižniecības pārstāvji, deponējot izstādei savu dzimtu vēsturiskās relikvijas. 
Izstādes aicinājumam līdz ar Cēsu vēstures un mākslas muzeju vēl atsaucās 
un kā līdzautori darbojās vairākas Latvijas valsts kultūrvēsturiskās institūcijas: 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 

3. att. Izstādes telpa ar Latvijas Valsts vēstures arhīva pergamentiem
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Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības 
nodaļa, kā arī septiņi muzeji: Latvijas Nacionālais mākslas, Latvijas Nacionālais 
vēstures, Rīgas vēstures un kuģniecības, Rundāles pils muzejs, Rūjienas izstāžu 
zāle, Valkas novadpētniecības un Valmieras muzejs. Izstādes veidošanu vēl 
finansiāli atbalstīja un veicināja Cēsu novada pašvaldība, Latvijas Kultūrkapitāla 
fonds, Rūjienas evaņģēliski luteriskā draudze un Rūjienas novada pašvaldība.

Cēsu Jaunās pils pirmajā stāvā izstādes ekspozīciju ievada heraldiski akmens 
kalumi, kuru centrā novietots kādreizējais Trikātas baznīcas Pārdaugavas 
hercogistes grifs, tagad Rundāles pils muzeja īpašums. 1566. gada 26. decembrī 
Polijas karalis Sigismunds Augusts heraldisko grifu piešķīra hercogistei: “Tai 
pašai hercogistei (Pārdaugavas) piešķiram noteiktu un raksturīgu ģerboni, proti, 
sarkanā laukā stāvošu baltu (sudraba) grifu, kas labajā priekškājā (ķetnā) nes īsu 
zobenu, bet uz krūtīm kopā savienotus, zeltītus mūsu vārda pirmos vai sākuma 
burtus, proti S. un A., ar virs šiem burtiem novietotu kroni.”2 Aprakstīto ģerboni 

4. att. 1225. gada decembra dokuments 
par robežu noteikšanu un Gotlandes 

tiesībām. Zīmogi pie 1225. gada 
pergamenta: 1 – pāvesta legāta Vilhelma 

no Modenas; 2 – Livonijas bīskapa 
Alberta I; 3 – Zemgales bīskapa 

Lamberta; 4 – Rīgas domprāvesta 
Johanesa; 5 – Zobenbrāļu ordeņa

1

43

2

5
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pārņēma arī hercogistes muižniecība, un tās konvents to nemainīja līdz pat  
1920. gadam3 (2. att.), bet pati hercogiste jeb tās pārvaldnieki, mainoties 
Vidzemes karaļu un imperatoru virspakļautībai, pārveidoja grifa heraldisko 
vairodziņu ar jaunā valdnieka iniciāļiem. 

Turpinot apskati un nokļūstot pils mansarda stāvā, nelielajā izstādes 
zāles priekštelpā ir izveidota ekspozīcija, kuras centrā demonstrēta izcila 
raritāte – gleznota fon Hoiningena-Hīnes dzimtas koka kopija. Vispirms  
1620. gadā heraldisko koku dokumentāli izveidoja dzimtas agrīnie pārstāvji 
Baltijā – brāļi Bartolds, Heinrihs un Kristofs, lai to iesniegtu Kurzemes 
bruņniecības sola uzņemšanas komisijai. Kā liecina gleznas uzraksts, 1646. gadā 
dzimtas koks palielinātā veidā ir ticis uzgleznots uz audekla. 19. gs. heraldisko 
gleznu pārveda uz Lonas (igauņu val. Loona; vācu val. Kadwel) muižu Sāmsalā, 
bet pirms Otrā pasaules kara visi fon Hoiningenu-Hīnes dzimtas locekļi aizbrauca 
uz vēsturisko dzimteni Vāciju, aizvedot arī dzimtas koka gleznu. Aplūkojot 
iespaidīgo ģenealoģijas un heraldikas koku, izstādes interesenti uzskatāmi var 

5. att. 1269. gada decembra dokuments par 
strīda noregulējumu starp Rīgas pilsētu 
un Domkapitulu. Zīmogi pie 1269. gada 

pergamenta: 1 – Rīgas arhibīskapa 
Alberta II; 2 – Vācu ordeņa mestra Livonijā 
Oto no Luterbergas; 3 – Rīgas Domkapitula

21 3
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pārliecināties, kādā pakāpē kādreizējam muižniecības korporācijas kandi- 
dātam no Livonijas valstiņu bruņniecībām bija jāpārzina savi četru paaudžu 
priekšteči, lai uzņemšanas komisija apstiprinātu viņa kandidatūru. Vitrīnā 
zem gleznas ir skatāmas Anselma Augusta fon Hoiningena-Hīnes (1817–1882) 
sastādītās un rokrakstā glīti izpildītās dzimtas ģenealoģiskās tabulas, kas glabājas 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 

Latvijas Valsts vēstures arhīvs Vidzemes bruņniecības izstādi Cēsīs pārstāv 
ar vairāk nekā 30 fondu aprakstu lietām. No kopējā deponējuma ar senatni un 
unikalitāti izceļas četri pergamenti, kas rakstīti Livonijas konfederācijas laikā. 
Tie aplūkojami zālē zem Vidzemes gleznotāja Frīdriha Ludviga fon Maidela 
(Maydell; 1795–1846) vēsturisko gravīru palielinātām datorizdrukām (3. att.). 

Pirmajā vitrīnā pats agrīnākais no tiem ir datēts 1225. gada decembrī4  

(4. att.). Šajā laikā Baltijā uzturējās pāvesta Honorija III pilnvarnieks legāts 
Vilhelms no Modenas ar uzdevumu Rīgā iedibināt no Brēmenes arhibīskapa 
neatkarīgu baznīcas pārstāvniecību, kas būtu pakļauta tieši Romai. Lai 
ievadītu pāvesta politisko procesu, kā liecina dokuments, kopīgi tika noteiktas 

6. att. 1527. gada 27. aprīļa dokuments 
par Jumurdas muižas mantojuma 

sadali. Zīmogi pie 1527. gada 
pergamenta: 

1 – Kerstena fon Rozena; 
2 – Reiholda fon Tīzenhauzena; 

3 – Ernsta fon Mengdena; 
4 – Reinholda fon Tīzenhauzena; 

5 – Johana fon Tīzenhauzena

1 2 3 4 5
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7. att. 1533. gada 1. aprīļa dokuments par savstarpējo izlīgumu ticības jautājumos. 
Zīmogi pie 1533. gada pergamenta: 1 – Rīgas arhibīskapa koadjuktora Brandenburgas-

Ansbahas markgrāfa Vilhelma; 2 – Livonijas ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga; 
3 – Livonijas ordeņa landmaršala Hermana fon Brigeneja; 4 – neatpazīts; 5 – Sāmsalas-
Lēnemā bīskapijas domkunga Johana fon Lodes; 6 – Rīgas arhibīskapijas bruņniecības; 

7 – Sāmsalas-Lēnemā bruņniecības

un precizētas Rīgas apkārtnes robežas un pilsētas tirgotājiem apstiprinātas 
Gotlandes tiesības. Pergamenta nozīmību un svarīgumu apstiprina pieci 
dažādu personu un institūciju piekārti attēlu zīmogi – pāvesta legāta Vilhelma 
no Modenas, Livonijas bīskapa Alberta I, Zemgales bīskapa Lamberta, Rīgas 
domprāvesta prepozīta Johanesa un Zobenbrāļu ordeņa (sestais zudis).

Nākamais ir 1269. gada decembrī tapis dokuments, kas izšķir strīdu starp 
Rīgas pilsētu un Domkapitulu5 (5. att.). Pēc pergamenta teksta un trim zīmogiem 
ir redzams, ka minētajā laikā Rīgas bīskapam Albertam II jau ir Livonijas, 
Prūsijas un Igaunijas arhibīskapa statuss, nav vairs Zobenbrāļu ordeņa mestra, 
bet mestrs Oto no Luterbergas pārstāv Vācu ordeni Livonijā (zīmogā Betlēmes 
kūtiņas aina), trešais ir Rīgas Domkapitula zīmogs. 

1 2

3 4 5 6 7
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Divi nākamie Livonijas konfederācijas laika pergamenti rakstīti  
16. gadsimtā. Viens no tiem ir 1527. gada 27. aprīļa Jumurdas muižas 
mirušā īpašnieka Reinholda fon Tīzenhauzena (Tiesenhausen) mantojuma 
dalījuma līgums starp dēliem Reinholdu, Johanu un Engelbrehtu6 (6. att). 
Pie dokumenta sākotnēji bijuši piesieti astoņi vaska zīmogi, līdz mūsdienām 
atlikuši vairs tikai pieci (viena kapsula bez zīmoga, divas zudušas). Pēc 
līguma muižu mantoja vecākais dēls Reinholds (minēts dokumentos 1523.– 
1552. g.), vēlākais Rīgas arhibīskapa padomnieks un sūtnis. Viņam bija 
jāizmaksā brāļiem kompensācija – 2000 veco Rīgas mārku. Pie perg-amenta 
pirmais ir Turaidas fogta un Rīgas arhibīskapijas ekonoma Kerstena fon Rozena 
(Rosen) no Mazstraupes zīmogs, otrais – tikai kapsula, tālāk Rīgas arhibīskapijas 
bruņniecības padomnieka Reinholda fon Tīzenhauzena no Bērzaunes zīmogs 
(miris 1541. g., bijis precējies 1522. g. ar mantinieku māsu Annu), ceturtais – 
atrauts, piektais – Ernsta fon Mengdena (miris 1549. g.) no Meņģeles zīmogs, 
pēdējie trīs ir mantinieku Reinholda, Johana (minēti dokumentos 1513.–
1556. g.) zīmogi, astotajam jābūt trešā brāļa vēlākā Devēnas muižas īpašnieka 
Engelbrehta (minēts dokumentos 1527.–1545. g.) zīmogam, bet tas atrauts. 

Otrs pergaments ir no 1533. gada, un tas raksturo reformācijas kustības 
notikumus Baltijā, un pie tā pirmo reizi redzami Rīgas arhibīskapijas un 
Sāmsalas bīskapijas bruņniecības zīmogi. 1530. gada oktobrī Vidzemē kā Rīgas 
arhibīskapa koadjuktors bija ieradies Prūsijas hercoga Albrehta jaunākais brālis 
Brandenburgas-Ansbahas markgrāfs Vilhelms (1498–1563). Visiem līdzekļiem 
viņš centās sekot vecākā brāļa paraugam un arī Livonijā iedibināt laicīgu valsti. 
Lai to sasniegtu, enerģiskais koadjuktors sekmēja reformācijas izplatību, taču 
vecišķais Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs (Plettenberg; ap 1450–
1535), kas pieturējās pie vecās ticības, negribēja pieļaut pilsoņu jeb ticības kara 
izcelšanos. Šajos apstākļos pēc markgrāfa iniciatīvas 1533. gada 1. aprīlī Cēsīs 
tika noslēgts savstarpējs izlīgums ticības jautājumos7 (7. att.). Samierināšanās 
noteica, ka turpmāk Livonijā Dievu varēs brīvi pielūgt un sludināt pēc Vecās 
un Jaunās Derības satura, bet izskaužamas bija visāda cita veida viltus mācības. 
Tā kā Lutera mācība un katoļu ticība balstījās uz Veco un Jauno Derību, tad 
brīva sludināšanas atļauja nozīmēja kompromisu starp noteicošajiem reliģijas 
virzieniem. Pie līguma pergamenta ir septiņi vaska zīmogi (pēdējais astotais 
atrauts). Pirmais dokumentu ir apliecinājis pasākuma iniciators Brandenburgas-
Ansbahas markgrāfs Vilhelms, tālāk ir Livonijas ordeņa mestra zīmogs (attēlā 
Svētās ģimenes bēgšana uz Ēģipti), trešais – ordeņa landmaršala Hermana fon 
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Brigeneja (Brüggeney, gen. Hasenkamp) zīmogs, ceturtais – neatpazīts (? ticami 
kāds pārstāvis no Rīgas), piektais – Sāmsalas-Lēnemā domkunga Johana fon 
Lodes (Lode) zīmogs, sestais un septītais – Rīgas arhibīskapijas bruņniecības 
un Sāmsalas-Lēnemā bīskapijas bruņniecības zīmogs (astotais zīmogs atrauts). 

Izstādes Livonijas konfederācijas laika ekspozīciju vēl papildina daudz 
materiālu no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un 
reto grāmatu nodaļas, piemēram, “Jaunākās lielmestru (Vācu ordeņa) hronikas” 
manuskripts,8 Rīgas arhibīskapijas bruņniecības un Vācu ordeņa Livonijā 
tiesības,9 kā arī daudz citu interesantu materiālu no citām minētajām sadarbības 
iestādēm un muzejiem. Aplūkojamas arī Latvijā publicētās un pēdējos gados 
atkārtoti izdotās Livonijas laika hronikas. 

Polijas karaļa valdīšanas laikā Baltijā vairs nebija ne Rīgas arhibīskapijas, 
ne Livonijas ordeņvalsts. No politiskās skatuves bija pazuduši garīgie bīskapi 
un ordeņa mestri, tikmēr laicīgās dzīves priekšplānā izvirzījās bruņniecība ar 
savām politiskajām pretenzijām. Livonijas konfederācijas sabrukuma periodu 
(8. att.) izstādē ievada karaļa Sigismunda Augusta pasludinātās bruņniecības 
privilēģijas, kuru oriģināls no 1561. gada ir zudis. Valsts vēstures arhīvā ir 
uzglabāts 17. gs. kopijas variants ar skaisti veidotu titullapu.10 Ekspozīcijā 
privilēģijām blakus novietota Polijas nākamā karaļa Stefana Batorija  
1582. gada Pārdaugavas hercogistes konstitūcija (9. att.). 

1566. gada augustā hercogistes administratora postenī Kurzemes un 
Zemgales hercogu Gothardu fon Ketleru nomainīja Žemaitijas stārasts grāfs Jans 
Hodkevičs (Chodkiewicz). Izstādē parādīti viņa izdotie dokumenti – pergamenti 
ar apliecinājuma zīmogiem, kas nesen jau ir analizēti žurnālā “Latvijas Arhīvi”.11 
Tomēr vēlreiz atkārtosim, ka grifi administratoram un hercogistei ir analogi, bet 
pēdējai karalis to piešķīra ātrāk vai gandrīz vienlaikus ar grāfu J. Hodkeviču, 
un arī Pārdaugavas hercogistes ģerboņa saņemšanas dokumentā nav atsauces 
uz vietvaldi. 

Tāpat jau iepriekš žurnālā “Latvijas Arhīvi” ir publicēti arī pergamenti un 
zīmogi, kas izstādē raksturo īslaicīgo 16. gs. Livonijas karali Kurzemes un 
Sāmsalas-Lēnemā bīskapu Dānijas princi Magnusu.12 

Polijas Livonijas pārvaldes beigu posms izstādē izcelts ar Vidzemes zemes 
tiesas sekretāra Dāvida Hilhena (Hilchen) mēģinājumiem izstrādāt jaunas 
Livonijas tiesības, kas precizētu un papildinātu 1582. gada konstitūciju, tomēr 
drīzais poļu-zviedru karš minētos jurista centienus pārtrauca. 
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16. gs. otrajā pusē Polijas karaļa muižniecības diplomus saņēma sešpadsmit 
pārstāvji no Livonijas, piemēram, fon Fēgezaku (Vegesack) dzimta 1598. gadā. 
Līdz ar to Vidzemē paralēli senajām Livonijas bruņniecības dzimtām, kas savu 
dižciltību pierādīja piecās paaudzēs (Ur-Adel), sāka veidoties jaunās diploma 
(Brief-Adel) un dienesta (Dienst-Adel) muižniecības. 

Pēc kara Pārdaugavas hercogiste tika sadalīta poļu Livonijā jeb Inflantijā un 
zviedru Livonijā, kuras bruņniecībai 1629. gadā Zviedrijas karalis Gustavs II 
Ādolfs garantēja Sigismunda II Augusta privilēģiju saglabāšanu. Muižniecība 
atjaunoja centienus oficiāli pabeigt Livonijas bruņniecības sola nodibināšanu, 
bet tas prasīja ilgstošu darbu dokumentu sagatavošanas jomā. Paralēli tam 
muižniecības hauptmanis un galma tiesas viceprezidents Engelbrehts fon 
Mengdens (Mengden; 1587–1648) izstrādāja jaunu Livonijas konstitūcijas 
projektu, kas gan vēlāk Stokholmā netika apstiprināts. 

Pēc karaļa Gustava II Ādolfa nāves 1632. gadā par Zviedrijas karalieni tika 
pasludināta viņa vienīgā, bet nepilngadīgā meita Kristīne (1626–1689; karaliene 
1632.–1654. g.). Uz jaunās valdnieces nepilngadības laiku tika nozīmēta 
aizbildniecība, ko pārzināja mirušā tēva uzticības persona valsts kanclers Aksels 
Uksenšērna (Oxenstierna). 

8. att. Pārdaugavas hercogistes ekspozīcijas posms
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1644. gadā, kad tika sasniegta pilngadība, vīrišķīgi skolotā troņmantniece 
Kristīne nostājās Zviedrijas karalistes priekšgalā. Savas valdīšanas desmit gados 
viņa iecēla ļoti daudzus Vidzemes pilsētniekus muižniecības kārtā ar mērķi 
pārveidot Livonijas bruņniecību sastāvu un panākt tās lielāku lojalitāti pret 
karalisti. Izstādē ir demonstrēts tirgotāju fon Nummersu (Nummers) 1653. 
gada 20. augusta dižciltības diploms,13 kam gan ir nogriezts karalienes Kristīnes 
zīmogs (10. att.). Nākamajā gadsimtā dzimta ieņēma vērā ņemamu stāvokli 
Vidzemes sabiedriskajā dzīvē, kalpojot Vidzemes pārvaldē un vadot Mazsalacas 
Svētās Annas luterāņu draudzi. Fon Nummersu dzimtai piederēja baznīcai 
tuvīnā Idus muiža, un mūsdienās vairāki viņu sarkofāgu heraldiskie rotājumi 
ir izstādīti Mazsalacas dievnamā, tāpat ir arī plānots renovēt fon Nummersu 
dzimtas kapliču. 

Vēlāk, nodibinot Vidzemes bruņniecības solu, 45 korporācijas dzimtām bija 
zviedru laika muižniecības diplomi, un, pieaugot dokumentu apritei, 1668. gadā 
tika nodibināts bruņniecības arhīvs.

9. att. Polijas karaļa Sigismunda II Augusta privilēģijas un karaļa Stefana 
Batorija 1582. gada konstitūcija
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17. gs. otrajā pusē Zviedrijas aktīvā ārpolitika un milzīgās armijas 
uzturēšana Viduseiropā prasīja lielus valsts finansiālos un materiālos līdzekļus. 
Lai vairotu karalistes ienākumus, bija jāpanāk lielāka valsts centralizācija 
un pilsoņu pakļautība. Armijas pārvietošana un biežā karadarbība veicināja 
karalistes kartogrāfijas attīstību, un arī Baltijā ieradās zviedru zemes 
uzmērošanas speciālisti. Cēsu izstādi grezno viena no mērnieka Olofa 
Lundgrēna izstrādātajām Vidzemes kartēm,14 lai vietējie apmeklētāji ar  
1686. gada skatījumu varētu iepazīties ar dzimtajām vietām. 

Zviedru tā laika modernās armijas komplektācija pieprasīja rekrūšu izglītību, 
tāpēc tika paredzēta plaša skolu apmācības sistēmas ieviešana. Vismaz vēlējuma 
izteiksmē tas bija plānots arī Livonijā. Tāpat nepieciešama bija arī stingrāka 
vispārējā iekšējā kārtība. 1668. gadā Vidzemē izveidoja kārtības jeb bruģa 
tiesu, kas uzraudzīja ģenerālgubernatora pavēļu izpildi un veica arī zināmas 
pašpārvaldes funkcijas, kas izpaudās ceļu un tiltu pārzināšanā un zemnieku 
bēgšanas mēģinājumu izskaušanā. 1668. gadā Vidzemes ģenerālgubernators 
grāfs Klaudijs (Klāss) Tots (Tott; 1630–1674) izsludināja jaunus pastiprinātās 

10. att. Zviedrijas karalienes Kristīnes 1653. gada 20. augusta dižciltības 
diploms Lorensam fon Nummersam
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kārtības likumus, kas galējā veidā reglamentēja Vidzemes zemnieku iekļaušanu 
dzimtbūšanā. Stingrie Vidzemes iekšējās kārtības jeb Tota likumi no Valsts 
vēstures arhīva arī ir izstādes ekspozīcijā.15 

1681. gadā Vidzemē uzsāka muižu redukciju, un pēc dažiem gadiem lielākā 
daļa bruņniecības muižu jau atradās valsts pārvaldē. Tiesa, bieži vien atņemtie 
īpašumi tika izlēņoti atpakaļ to bijušajiem īpašniekiem, bet tas tomēr morāli bija 
liels trieciens bruņniecībai. Šīs pārmaiņas lielāko daļu Livonijas muižniecības 
noskaņoja pret Zviedrijas karali un veicināja nākotnē labvēlīgu attieksmi 
pret Krieviju. Protestējošo muižnieku priekšgalā izvirzījās Johans Reinholds 
fon Patkuls (Patkul; 1660–1707), kurš 1680. gadā bija atgriezies Vidzemē un 
pārņēmis dzimtas muižas, bet tās tapa atņemtas. Pēc R. fon Patkula naidīgajiem 
protestiem Vidzemes landtāgos 1694. gadā viņš bija spiests emigrēt uz Saksiju, 
lai izvairītos no piespriestā soda. Viņa darbībai un tēlam izstādē veltīta samērā 
plaša ekspozīcijas daļa, un nav mazsvarīgi, ka fon Patkulu dzimtai piederēja 
Cēsīm samērā tuvīnas muižas. 

11. att. Rūjienas baznīcas restaurētā epitāfija Mihaelam fon Engelhartam
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Zviedru valdīšanas periods Vidzemē noslēdzās ar Ziemeļu karu (1700.–
1721. g.). 1710. gada vasarā zviedru gubernators Nils Štrombergs pēc Rīgas 
pilsoņu un Livonijas bruņniecības ieteikuma izsludināja pamieru, lai būtu 
iespējams sagatavot provinces labprātīgas padošanās dokumentus. 29. jūnijā 
Livonijas bruņniecība bija sagatavojusi “Akorda punktus”16 jeb padošanās 
līguma noteikumus, kas arī redzami ekspozīcijas vitrīnā. Pēc noteikuma 
punktiem muižnieki atzina Krievijas imperatora virsvaldību pār Livonijas 
provinci – hercogisti, taču bruņniecība arī turpmāk gribēja saglabāt Vidzemes 
administratīvo, ekonomisko un kultūras autonomiju un vietējo tiesvedību, 
pārzināt baznīcu lietas un turpināt vācu kā oficiālās pārvaldes valodas lietojumu. 
Tā paša gada 30. septembrī imperators Pēteris I kā Krievijas valdnieks apliecināja, 
ka taps atzītas un tiks ievērotas vispārzināmās un atzītās Livonijas bruņniecības 
tiesības un privilēģijas, kā arī deva rīkojumu atdot iepriekšējiem īpašniekiem 
zviedru redukcijas laikā atņemtās Vidzemes muižas. Tiesu sistēma Krievijas 
pārvaldītajā Livonijā pamatā palika negrozīta, tikai galma tiesas spriedumus 
tagad varēja pārsūdzēt Pēterburgas Senātā. 

12. att. Fon Engelhartu un Šnellenšteinu dzimtas koks
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Viens no ekspozīcijas apskates pievilkšanas punktiem ir speciāli izstādei 
atjaunotā epitāfija no Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskās baznīcas  
(11. att.). Tā veidota drīz pēc Ziemeļu kara, lai godinātu nesen mirušo Zviedrijas 
armijas majoru Mihaelu fon Engelhartu (Engelhardt; 1678–1730) no netālajām 
Virķēnu un Endzeles muižām. 1974. gada aprīlī baznīca nodega, un no tās palika 
tikai sienu mūri, bet heraldiskā epitāfija, lai gan ar zudumiem, tika saglābta. 
Restaurācijas firma “Akants” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Rūjienas novada 
pašvaldības finansiālu atbalstu pirms izstādes to atjaunoja. Par māksliniecisko 
kokgriezumu atjaunošanu un zudušo fragmentu izgriešanu īpaša pateicība 
pienākas restauratoram koktēlniekam Ivaram Ķivulim. Nevainojamu darbu 
veica arī zeltītāju brigāde, kuras sastāvā Zina Grīnfelde pēc Johana Kristofa 
Broces (Brotze) pierakstiem pilnībā un senajā kaligrāfijā atjaunoja uzraksta 
plāksnes tekstu. Pēc izstādes izcilais 18. gs. kokgriezums tiks atdots atpakaļ 
draudzei un novietots Rūjienas renovētajā baznīcā. 

Izstādē epitāfiju papildina vitrīna, kurā komplektēti dzimtas dokumenti un 
attēli no muižām, kas reiz piederēja Vidzemes fon Engelhartiem. Materiālu vidū 
izceļas brīvkunga Vincenta fon Engelharta un Šnellenšteina (Engelhardt und 

13. att. Vidzemes bruņniecības nama stends, pa labi – detaļu rasējumi
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Schnellenstein) 18. gs. beigās izveidotais Silēzijas dzimtas koks17 (12. att.). Pēc 
dokumenta un ģenealoģiskās literatūras zināms, ka 14. gs. beigās Valentīns fon 
Engelharts no Šveices ieradās Silēzijā, kur viņa pēcnācēji ieguva Šnellenšteinas 
pili, kuras vārdu arī pievienoja dzimtas nosaukumam, bet dzimtai radnieciskie 
fon Engelharti apmetās Baltijā.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir devis arī daudz materiālu, lai ekspozīcijā 
atainotu 18. un 19. gs. notikumus un muižniecības darbību Vidzemē. Vairāki 

14. att. Annas Ģertrūdes fon Fēgezakas zīmētais 
ģerboņu albums: 1 – titullapa; 2 – veltījums 

Vidzemes bruņniecībai; 3 – heraldiskais gleznojums 
ar grāfu fon Mellīnu un grāfu fon Mengdenu 

ģerboņiem

1 2

3
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dokumenti informē par Vidzemes bruņniecības sola dibināšanas procedūru. 
Pēc korporācijas nodibināšanās 1755. gadā tā uzcēla jaunu bruņniecības 
namu, ko tagad dēvē par veco un kas dabā vairs nav apskatāms. 19. gs.  
60. gados Vidzemes guberņas valdes arhitekts Johans Frīdrihs Baumanis un 
Roberts Pflūgs (Pflug) to pielāgoja muižniecības jaunajām prasībām. Nams tika 
ievērojami paplašināts un pārbūvēts, lai tajā varētu notikt ne tikai landtāga sēdes, 
bet arī izvietoties muižniecības amatpersonas un institūcijas. Mūsdienās arhīvā 
glabājas vairāki rasējumi no 19. gs. pārbūves perioda, kas parāda telpu interjera 
detaļas un mēbeļu izvietojumu. Izstādes ekspozīcijā pie stendiem izvietotas šo 
materiālu datorkopijas (13. att.). 

1759. gadā Rīgas birģermeistara Gotharda fon Fēgezaka (Vegesack) meita 
Anna Ģertrūde (1721–1775) pabeidza gleznot Livonijas bruņniecības solā 
uzņemto dzimtu ģerboņu grāmatu18 (14. att.). Tas ir senākais Baltijas bruņniecības 
solu heraldiskais albums krāsu izpildījumā, taču tas palika nepublicēts. Kurzemes 
muižniecības ģerboņi tika publicēti 18. gs. beigās, Igaunijas – 19. gs. sākumā, bet 
abos izdevumos heraldika ir attēlota grafiski. Fon Fēgezakas albuma titullapā 
garais nosaukums veidots sarežģītā kaligrāfijā, tam seko autores veltījuma lapa 
Vidzemes bruņniecībai, tālāk ir Vidzemes ģerbonis, aiz tā – ģenerālgubernatora 
grāfa Pētera fon Lasī (Lacy) ģerbonis. Darbā pavisam kopā ir 77 lapas, no kurām 
64 aizpildītas ar heraldiskiem gleznojumiem. 

15. att. Fon Bruiningu dzimtas lieta no 
Vidzemes bruņniecības sola revīzijas 

materiāliem
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1796. gadā imperators Pāvils I atcēla mātes Katrīnas II pirms trīspadsmit 
gadiem ieviestos vietniecības laika likumus. Baltijā tika atjaunota vecā 
likumdošana un pārvaldes kārtība, kā rezultātā bija restaurēts arī Vidzemes 
bruņniecības sols. Procedūru pavadīja vispārēja korporācijas revīzija. Matrikulas 
komisija vēlreiz pārskatīja dokumentus un apkopoja ziņas par uzņemto 
dzimtām, bet, ja informācijas nebija, tad tā bija jāiesniedz no jauna. Revīzijas 
laikā vairākas vidzemnieku dzimtas tika uzņemtas korporācijā no jauna, jo 
vietniecības gados tās bija ieguvušas dižciltības diplomus, galvenokārt no Vācu 
nācijas Svētās Romas impērijas kancelejas. 

Latvijas Valsts vēstures arhīva Vidzemes bruņniecības fondā glabājas 
vairākas iespaidīga apjoma lietas ar matrikulas komisijas materiāliem. Tās 
kārtotas alfabētiskā secībā pēc dzimtu saraksta. Izstādē ir demonstrēts pirmais 

16. att. Naukšēnu muižas 1755. gada 17. augusta pirkšnas un pārdošanas līgums
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sējums ar atvērumu pie fon Brīningu (Bruiningk) dzimtas19 (15. att.). No šīs 
dzimtas ir cēlies brīvkungs Hermans fon Brīnings (1849–1927), kura dzīves 
gaitā savāktā dokumentu kolekcija tagad glabājas arhīvā un veido atsevišķu 
uzskaites fondu. Jaunībā viņš Tērbatā studēja tieslietas, bet vēlāk strādāja par 
Vidzemes bruņniecības arhivāru, aizrāvās ar pētniecības darbu un kļuva par 
vairāku Baltijas zinātnisko biedrību locekli. Brīvkungs apkopoja ziņas par 
Vidzemes muižu vēsturi un laida tās klajā divos sējumos. 1913. gadā Hermans 
fon Brīnings saņēma Leipcigas universitātes diplomu par filozofijas doktora 
grāda piešķiršanu.20 Dokuments izstādīts arī Cēsu izstādē. 1920. gadā zinātņu 
doktors sāka strādāt par ierēdni Latvijas Valsts arhīvā un pielika daudz pūļu, lai 
jaunā iestāde sekmīgi attīstītu savu darbību. Nozīmīgs ir arī brīvkunga devums 
Latvijas valsts heraldikas izveidē. Viņš rūpējās, lai ģerbonī netiktu aizmirsta 
vēsturisko novadu heraldika un būtu izveidots korekts jaunā ģerboņa apraksts.

Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas vairāki 18. gs. muižu pirkšanas un 
pārdošanas pergamenti. Izstādē demonstrēts 1755. gada 17. augusta Rīgas 

17. att. Krievijas imperatora Pētera III 1762. gada 30. maija apliecinājums 
Frīdriham Justīnam fon Brīningam par Veselavas muižas piederību

2

1
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18. att. 1809. gada janvāra vienošanās starp Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas 
bruņniecībām par Livonijas laika dokumentu apzināšanu Prūsijas Slepenajā arhīvā 

Kēnigsbergā: 1 – titullapa; 2 – paraksti 

2

1
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rātes (?) kancelejā sastādīts dokuments. Pēc pirkšanas un pārdošanas līguma 
Naukšēnu toreizējais īpašnieks pulkvedis Aleksanders fon Esens (Essen) un 
līdzmantinieku pilnvarotais Aleksanders Reinholds fon Esens muižu pārdod 
un Rīgas Lielās ģildes vecākais Vilhelms Grote (Grote) īpašumu iegādājas. 
Darījums apstiprināts ar septiņiem dzimtu ģerboņu zīmogiem, kas ievietoti koka 
kapsulās un piesieti pie pergamenta ar zilām zīda lentītēm. Centrā ir līguma 
slēdzēju zīmogi, malās – četri darījuma liecinieki. Pergaments ir kaligrāfiski un 
mākslinieciski izstrādāts ļoti augstā līmenī21 (16. att.).

Cits Valts vēstures arhīva dokuments par muižu īpašumu ir sastādīts  
1762. gada 30. maijā, bet ar atšķirīgu saturu un formu. Tas rakstīts krievu 
valodā uz pergamenta lapām, kas iešūtas ar zīda audumu apvilktos vākos. 
Dokumentā Krievijas imperators Pēteris III apliecina, ka Frīdrihs Justīns fon 
Brīnings ir iegādājies dzimtīpašumā Veselavas muižu, un rakstīto ir apstiprinājis 
ar impērijas zīmogu22 (17. att.). 

1809. gada janvārī starp Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas bruņniecībām tika 
noslēgta svarīga vienošanās par Livonijas dokumentu apzināšanu. Notikuma 
iniciators bija arhivārs filozofijas doktors Ernsts Hennigs (Hennig; 1771–1815), 
kurš vēlējās pēc Kurzemē pavadītiem gadiem atgriezties Kēnigsbergā. Dzimtajā 
pilsētā viņš gribēja iepazīt un apzināt Prūsijas Slepeno arhīvu, bet arhivāra 
nākotnes darbībai bija nepieciešami iztikas līdzekļi. Tāpēc viņš piedāvāja 
Vidzemes landrātam un bruņniecības notāram brīvkungam Vilhelmam 
Frīdriham fon Ungernam-Šternbergam (Ungern-Sternberg; 1752–1832) savus 
pakalpojumus. Landrāts, kurš bija dažādu pētniecības nozaru entuziasts, tam 
piekrita un ierosināja arī Kurzemes un Igaunijas muižniecības apvienoties 
kopējā akcijā – finansēt Livonijas dokumentu apzināšanu Prūsijas arhīvā. 
Pārrunu rezultātā muižniecības pārstāvji pilnvaroja Ernstu Hennigu pārņemt 
Kēnigsbergas izpētes darba virsvadību un no savas puses apņēmās finansēt 
dokumentu kopiju pagatavošanu, kas paredzēja arī zīmogu pārgleznošanu. 

Darba sagatavošanas gaitā pirmo reizi Baltijā tika izstrādāta dokumentu 
izpētes un kopiju izveides metodoloģija. Darba uzdevuma un finansiālo 
saistību dokumentu parakstīja visu triju muižniecību pārstāvji (18. att.). Vēl 
bija paredzēts, ka kopijas pēc to nogādes Rīgā caurskatīs un vajadzības gadījumā 
glosāriju izveidos Johans Kristofs Broce. Viens parakstīts līguma eksemplārs 
mūsdienās glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, taču tam ir nogriezti 
bruņniecību apliecinājumu zīmogi, bet otrs, kas nesen tika atgūts no Vācijas, 
– Latvijas Valsts vēstures arhīvā.23 Minēto Livonijas dokumentu izpētes gaitu 
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Kēnigsbergā un kārtību kopiju saņemšanā ir izpētījusi un aprakstījusi Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas speciāliste Aija Taimiņa.24 

Senatnes pētnieka Johana Kristofa Broces rediģētie dokumentu noraksti 
glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.25 Jāpiezīmē, ka Kēnigsbergas noraksti ir 
jau publicēti un tālāk izmantoti Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas divpadsmit 
sējumu dokumentu krājumā,26 bet Kēnigsbergas mākslinieku gleznotās zīmogu 
kopijas – Johanesa Saksendāla sfragistikas izdevumā.27 

Izstādē skatāmi vēl daudzi interesanti dokumenti par Vidzemes vēsturiskajiem 
notikumiem. Aplūkojot vitrīnas, uzzinām par apsūdzībām, kas izvirzītas dažiem 
muižniekiem par viņu cietsirdīgu izturēšanos pret zemniekiem, bet ir arī ziņas 
par pirmajām zemnieku tiesībām Bīriņos un Aizkrauklē, par mācītāju niknajiem 
sprediķiem pret dzimtbūšanu, par likumdošanu, kas mēģina to ierobežot, līdz 
beidzot 1819. gada 26. martā pēc landtāga likuma dzimtbūšanu atcēla. Tāpat 
iespējams iepazīties ar muižas dzīves dažādām novitātēm, kā dabas parādību 
novērošanu, mēģinājumiem dibināt zinātniskās biedrības, par bruņniecības 
dzimtu ieguldījumu Vidzemes vēstures apzināšanā un pierakstīšanā, utt.

Dokumentus un rakstītos materiālus izstādē papildina muzejos uzglabātie 
sadzīves priekšmeti, kas liecina par muižas un muižnieku dzīvesveidu, portreti, 
krūšutēli un citi tēlotājas mākslas priekšmeti, sfragistikas kolekcijas, sadzīves 
piederumi utt.

Izstāde turpinās Cēsu pils konferenču zālē, kur stendos un planšetēs pēc 
arhitektūras stiliem izvietotas Vidzemes muižu fasāžu un interjeru fotogrāfijas, 
plānu kopijas un arī nedaudzi oriģinālie rasējumi. Ekspozīciju ar savu unikalitāti 
atdzīvina muižu oriģinālpriekšmeti, kas izklaidus demonstrēti starp planšetēm. 
Zāles ekspozīcija rāda, kā veidojās un attīstījās Vidzemes arhitektoniskā ainava, 
kur muižām un baznīcām gadsimtos bija noteicošā loma. 

Arhitektūras ekspozīciju rakstā tuvāk neanalizēsim, jo tuvākajā nākotnē klajā 
nāks izdevums par Vidzemes muižu arhitektūru, kas paskaidros izstādi, kā arī 
to papildinās un precizēs.

Šīs publikācijas mērķis ir parādīt Latvijas Valsts vēstures arhīva lomu 
unikālās izstādes tapšanā. Jācer, ka šeit sniegtā informācija veicinās izstādes 
apmeklējumu, un jātic Cēsu vēstures un mākslas muzeja darbinieku apņēmībai 
izstrādāt izstādes zinātnisko katalogu. 
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urkunden des historischen staatsarchivs 
LettLands in der aussteLLung

“die LivLändische ritterschaft und LettLand”

Am 20. Mai 2015 wurde in den Räumen des Neuen Schlosses in Cēsis / Wenden 
die Ausstellung “Die Livländische Ritterschaft und Lettland” eröffnet. Da diese 
Ausstellung während der Tourismussaison des letzten Jahres großes Interesse bei 
den Besuchern der Stadt Cēsis und auch bei den Fachhistorikern fand, wurde 
die Ausstellung um ein Jahr verlängert. Außerdem planen die Mitarbeiter des 
Museums für Geschichte und Kunst der Stadt Cēsis am 26. und 27. Mai in ihrem 
Museum eine wissenschaftliche Konferenz zu veranstalten, deren Vorträge die auf 
der Ausstellung behandelten Themen gründlicher erklären und ergänzen werden. 
Es ist auch vorgesehen, einen Ausstellungskatalog zu erstellen. 

In der Zeit des freien lettischen Staates ist dies die erste Ausstellung, die der 
Geschichte der Entstehung und des Wirkens der Livländischen Ritterschaft 
gewidmet ist. Die Besucher werden mit verschiedenen Aspekten der vergangenen 
Zeiten bekannt gemacht. Die Ausstellung gewährt Einblicke in die vielseitige 
Tätigkeit der Livländischen Ritterschaft sowohl in der Landesregierung als auch 
im wirtschaftlichen Leben und in der Kultur des Landes. Bei der Besichtigung der 
Ausstellungsexponate entstehen Überlegungen und Antworten auf die Frage, was 
das heutige Lettland durch die Auflösung der Ritterschaft im Jahre 1920, die im 
Laufe von sieben Jahrhunderten das gesellschaftliche Leben in Livland geprägt 
hatte, eingebüßt oder gewonnen hat.

Die Ausstellung wurde auf Anregung des früheren Vorsitzenden des Verbandes 
der Livländischen Ritterschaft im Verband der Baltischen Ritterschaften, 
Herr Heiner von Hoyningen-Huene, der von etlichen Vertretern livländischer 
Adelsfamilien unterstützt wurde, veranstaltet. Der Aufforderung, sich an der 
Ausstellung mit Kunstwerken, Urkunden etc. zu beteiligen, folgten außer dem 
Museum für Geschichte und Kunst der Stadt Cēsis verschiedene kulturhistorische 
Institutionen. Genannt seien hier das Historische Staatsarchiv Lettlands des 
Lettischen Nationalarchivs, die Akademische Bibliothek der Lettischen Universität, 
die Lettische Nationalbibliothek, sieben staatliche und regionale Museen etc. 
Finanziell wurde die Ausstellung durch den lettischen Kulturkapitalfond, den 
Kreisverwaltungen von Cēsis und Rūjiena unterstützt.

Das Historische Staatsarchiv Lettlands zeigt auf der Ausstellung mehr als 
30 Archivalienakten aus verschiedenen Beständen. Unter den zahlreichen 
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archivalischen Unterlagen zeichnen sich besonders die reichlich mit Siegeln 
versehenen Urkunden auf Pergament aus dem 13. bis 16. Jahrhundert aus. Auf einer 
Pergamenturkunde von 1533 sind auch die Wappen der Livländischen und der 
Oesel-Wiiekschen Ritterschaft zu sehen. Gezeigt werden auch die Privilegien, die 
durch König Sigismund August der Livländischen Ritterschaft verliehen wurden, 
und die Urkunde zur Wappenverleihung für das “Überdünsche” Fürstentum 
und seine Ritterschaft. Mit der Aufstellung der Matrikel der Livländischen 
Ritterschaft als eines Verzeichnisses der Adelsfamilien wurde bereits in der Zeit 
der schwedischen Herrschaft im 17. Jahrhundert begonnen. In Livland wurde 
die Matrikel 1747 fertiggestellt. Die Wappen der Adelsfamilien, die 1759 zur 
livländischen Adelsmatrikel gehörten, sind im Album von Gertrud von Vegesack 
dargestellt, das auf der Ausstellung gezeigt wird.

In der Ausstellung werden Gesetzbücher und Gesetzentwürfe, Kauf- und 
Verkaufsverträge der Gutshöfe etc. präsentiert. Beachtenswert sind die ge-
nealogischen Materialien livländischer Adelsfamilien – Stammtafeln und Adels-
diplome, sowie die Forschungsarbeiten livländischer Adeligen im Bereich der 
Naturwissenschaften. In einem separaten Saal werden die Besucher mit der 
Entwicklung der Architektur livländischer Gutsgebäude bekannt gemacht. 
Diesen Teil der Ausstellung hat der Direktor des Schlossmuseums Rundāle  
Imants Lancmanis vorbereitet; die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungen  
hat er auch in dem neulich erschienen Buch “Architektur livländischer Gutshäuser” 
veröffentlicht.

Ein beeindruckendes Exponat der Ausstellung ist das barocke Epitaph für 
den Besitzer der Gutshöfe Würken / Virķēni und Henselshof / Endzele, Michael 
von Engelhardt, aus der Kirche zu Rujen / Rūjiena, das 1974, als dort ein Feuer 
ausbrach, stark beschädigt wurde. Anlässlich der Ausstellung wurde das Epitaph 
gekonnt restauriert und wird nach dem Schluss der Ausstellung in die Kirche 
zu Rujen zurückkehren und dadurch das livländische kulturhistorische Erbe 
ergänzen.

Die Ausstellung “Die Livländische Ritterschaft und Lettland” ist sehr 
umfangreich und vielseitig; sie legt gewissermaßen ein Gesamtbild der 
livländischen Geschichte vor, indem sowohl die positiven als auch die negativen 
Seiten der Vergangenheit gezeigt werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, die 
Ausstellung zu besuchen.

Schlüsselwörter: Livländische Ritterschaft, Verband der Baltischen Ritter-
schaften, Historisches Staatsarchiv Lettlands des Lettischen Nationalarchivs, 
Archivurkunden, livländisches kulturhistorisches Erbe.

Iesniegts 2015. gada 10. novembrī


