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vēsture
Franciska no Moliano izmeklēšanas 

protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana 
par notikumiem Livonijā 13.–14. gadsimta 
mijā. No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu 
un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. 
455 lpp.: il. 

iSBn 978-9984-824-19-2

Profesora Dr. hist. Ēvalda Mugurēviča 
veikums dod latvijas lasītājiem iespēju 
iepazīt saturiski nozīmīgu vēstures avotu, kur 
rodama plaša informācija ne tikai militārās 
vēstures (cietokšņu un pilsētu aplenkšanas 
un ieņemšanas taktika, atsevišķo karaspēka 
grupējumu loma ordeņa karaspēkā), bet arī 
feodālās rīgas un vietējo zemju izpētei.   

Protokola sastādītāju, lānas (Francijā) 
Dievmātes katedrāles domkungu, maģistru 

Francisku, kas dokumentos dēvēts par pāvesta kapelānu un palātas svarīgu lietu 
izmeklēšanas tiesnesi, uz Vidzemi nosūtīja romas Pāvests, lai izmeklētu apsūdzību 
pret Vācu ordeni un pārbaudītu bīskapu ievēlēšanas likumību. 13. gadsimta 
beigās livonijā pastāvošās pretrunas starp livonijas ordeni, no vienas puses, un 
garīdzniecības vadošajiem pārstāvjiem, kā arī rīgas pilsētu, no otras puses, arvien 
vairāk saasinājās un romas Pāvests arvien biežāk saņēma dažādas sūdzības. Vien 
1300. gada sākumā pāvestam tika iesniegti trīs apjomīgi ziņojumi par ordeņa 
izdarītajiem noziegumiem, līdzīgi turpināja pienākt arī 1304. un 1305. gadā. 

Francisks no Moliano rīgā ieradās jau 1311. gada jūlijā. nopratināšana sākās 
1312. gada martā, līdz 5. jūlijam vairāk nekā 24 liecinieki atbildēja kopskaitā uz vismaz 
230 jautājumiem. liecību teksti tika uzrakstīti uz 28,3 cm platām, 34 pergamenta slok-
snēm, to kopgarums – 24,9 m. līdz Otrajam pasaules karam protokola iespējamais 
oriģināls glabājās kēnigsbergas arhīvā, kāds noraksts 64 lpp. apjomā atradās arī 
igaunijas bruņniecības arhīvā. 
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1  august Seraphim. Das Zeugenverhör des Franciscus de Moliano (1312): Quellen zur Geschichte des 
Deutschen Ordens. königsberg, 1912.

latīņu valodā rakstīto dokumentu pirmo reizi 1912. gadā publicēja kēnigsbergas 
pilsētas bibliotekārs un arhīva direktors augusts roberts Zerafims (Seraphim, 1863–
1924).1 

 

Caune, Andris, Ose, Ieva. Latvijas 
viduslaiku mūra baznīcas. 12. gs. beigas – 
16. gs. sākums. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2010. 511 lpp.: il.

iSBn 978-9984-824-17-8

Grāmata ir pirmais mēģinājums izvērtēt 
un apkopot ziņas par nozīmīgajiem 
eiropas romānikas un gotikas arhitektūras 
pieminekļiem – latvijas teritorijā celtajām 
romas katoļu viduslaiku mūra baznīcām. 
Darbs hronoloģiski aptver laika posmu no 
1184. gada, kad Daugavas lejtecē – ikšķilē  
uzcēla pirmo mūra baznīcu, līdz svētbilžu 
grautiņiem rīgā 1524. gadā, kas uzskatāms 
par luterānisma izplatīšanās sākumu. 

enciklopēdijā ietvertas 52 baznīcas, 
vairākas no tām (Cēsu Sv. katrīnas, liepupes, 
Piebalgas, rīgas pirmais Doms jeb Sv. Ma-

rijas baznīca u.c.) līdz mūsdienām vairs nav saglabājušās, par vairāku citu baznīcu 
kādreizējo eksistenci liecina tikai drupas un avotu ziņas. autori centušies apkopot 
informāciju, kas gūstama, veicot pētniecisko darbu vēl pastāvošajās celtnēs, 
apzinot rakstīto vēstures avotu liecības un daudzu arhīvu, muzeju un bibliotēku 
krātuvēs atrodamos senos zīmējumus un uzmērojumus, kā arī veicot arheoloģiskos 
izrakumus. 

Būtisku papildinājumu vēstures literatūrai sniedz apzinātie un publicētie latvijas 
Valsts vēstures arhīva fondos glabātie avoti. autori pētījuši 17. un 18. gadsimta baznīcu 
vizitāciju protokolus, piļu pētnieka karla fon lēvisa of Menāra arhīva manuskriptus, 
Vidzemes 17. gadsimta arklu revīzijas u.c. Grāmatā skatāmi arī zīmējumi no rīgas 
vēstures un senatnes pētītāju biedrības fondā saglabātā mācītāja Gustava Bergmana 
albuma. 

Grāmata adresēta ne tikai speciālistiem, bet arī plašam vēstures interesentu lokam, 
enciklopēdijas ievadā sniegts īss ieskats latvijas mūra baznīcu celtniecības vēsturē 
pirms reformācijas, kā arī aplūkots livonijas laika katoļu baznīcu arhitektoniskais 
veidojums un iekārta. noslēgumā atrodama speciālo terminu skaidrojošā vārdnīca, 
avotu un literatūras saraksts. 
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Lancmanis, Imants, Berči/Bertschy, 
Angelika. Bertschy. Arhitekta Paula Maksa 
Berči un viņa dēlu devums Liepājai = Das 
Werk des Architekten Paul Max Bertschy und 
seiner Söhne in Liepāja/Libau. Rīga: Valters 
un Rapa, 2011. 303 lpp.: il.  

iSBn 978–9984–805–76–4

Grāmata sagatavota, atzīmējot ilggadējā 
liepājas pilsētas arhitekta Paula Maksa Berči 
170 gadu jubileju. Vairāk nekā 30 gadu viņš kā 
pilsētas galvenais arhitekts plānojis un cēlis 
jauno industriālo liepāju. Viņa projektētie 
nami, kas tapuši galvenokārt no sarkanajiem 
ķieģeļiem, izceļ tā saukto liepājas sarkano 
ķieģeļu stilu. 

Publikācija sākas ar arhitekta 
mazmazmeitas angelikas Berči emocionālo 
stāstījumu par Berči dzimtas vēsturi, tas 
papildināts ar interesantām ģimenes locekļu fotogrāfijām.

izdevuma pamatu veido imanta lancmaņa vēstījums par Paula Maksa Berči un 
viņa dēlu veikumu. te publicēti būvmeti, kam pievienotas attiecīgo būvju šodienas 
fotogrāfijas, kā arī seni attēli. iztirzājumu ievada autora galveno celtņu un svarīgāko 
objektu analīze. ir precizēti datējumi, noskaidroti pasūtītāji, raksturota stilistiskā 
ievirze. lasītājs var iepazīt arī celtnes, kas dabā vairs nepastāv.

arhitekta mūža devumu ļauj noskaidrot liepājas vēstures muzejā saglabātais 
Paula Maksa Berči arhīvs – projekti, meti, skices, korespondence –, tos papildina dēla 
Maksa teodora Berči dokumenti. Vairums no tiem publicēti pirmo reizi.

Vienlaikus grāmata ir saturīgs un bagātīgi ilustrēts stāsts arī par liepāju, par 
pilsētas veidošanos un attīstību. tā ieinteresēs ikvienu, kurš vēlas uzzināt jaunus 
liepājas un latvijas daudzveidīgās vēstures faktus, notikumus un procesus.

Senā Jelgava. Sast. Elita Grosmane. Rīga: Neputns,  2010. 336 lpp.: il.
iSBn 978-9984-807-73-7

Mākslas vēsturnieces elitas Grosmanes sastādītais rakstu krājums “Senā jelgava” 
iepazīstina ar dažādiem jelgavas jeb Mītavas (Mitau) kultūrvēstures aspektiem, sākot 
ar kurzemes un Zemgales hercogistes un beidzot ar latvijas Pirmās republikas laiku. 
rakstu autoru lokā iekļaujas pētnieki no Vācijas un latvijas – vēsturnieki, mākslas 
un arhitektūras pētnieki, literatūrzinātnieki. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar plānu un 
karšu attēliem, fotogrāfijām, zīmējumiem un gleznu reprodukcijām.

krājumu atklāj Pētera Verstera raksts, kurā autors ieskicē ar jelgavas kultūrvēstures 
pētniecību saistītās problēmas. tam seko Margaritas Barzdevičas pētījums par jelgavas 
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lauku novada izveidošanos un attīstību līdz 
pat Otrajam pasaules karam. kā pielikums 
rakstam pievienots jelgavas 17.–20. gs. plānu 
saraksts. Daudzus no minētajiem plāniem 
savā pētījumā izmantojusi arī elita Grosmane, 
raksturojot jelgavas pilsētbūvnieciskās 
struktūras īpatnības. 

Vairāki raksti veltīti kurzemes hercogistes 
laikmeta problemātikai. imants lancmanis 
aplūko t. s. veco jelgavas pili 17. un 18. gs. 
mijā, almūta Būsa informē par tolaik jelgavā 
hercoga dārzos audzētajām puķēm un augiem, 
ievas lancmanes raksts iepazīstina lasītājus ar 
17.–18. gs. jelgavas māksliniekiem, bet elita 
Grosmane iedziļinās 17. gs. pirmās puses 
kokgriezēja tobiasa Heinces biogrāfijā un 
darbībā.  atsevišķos rakstos izsekots hercogu 
laikos būvēto jelgavas baznīcu likteņiem – 

kristīne Ogle pievēršas Sv. jura romas katoļu baznīcai, bet Valda Vilīte – Sv. Simeona 
un Sv. annas pareizticīgo baznīcai.

jelgavas pilsētas arhitektūru hercogistes beigu cēlienā un 19. gs. pirmajā pusē, 
kad mākslā un arhitektūrā valdīja klasicisms, analizē imants lancmanis, bet par 
zīmēšanas skolotāja un kurzemes literatūras un mākslas biedrības rakstveža jūliusa 
Dēringa dzīvi un darbību informē edvarda Šmite. Savukārt jānis Zilgalvis aplūko 
zviedru izcelsmes arhitekta kārļa eduarda Strandmana veikumu latvijā un lietuvā 
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Mākslas dzīvei jelgavā un tās mākslinieku sakariem 
ar rīgu 1925.–1944. gadā veltīti aijas Brasliņas un Gunta Švītiņa raksti. 

krājumu noslēdz skolotāja un hercoga bibliotekāra kristiana Bornmana 
1686. gadā publicētās poēmas “Mitau” (jelgava) atdzejojums latviešu valodā, 
ko paveicis Valdis Bisenieks. tam pievienots ināras klekeres priekšvārds un 
komentāri. 

                     

Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski 
politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā. Ievada aut. Visvaldis Lācis. Rīga: Jumava, 2011. 
264 lpp.:il.

iSBn 978-9984-38-846-5

Vēsturnieks, profesors ilgvars Butulis plašajā pētījumā “Sveiki, aizsargi!” vispusīgi 
analizē latvijas aizsargu organizāciju (turpmāk tekstā laO) no tās izveidošanās 
1919. gadā līdz likvidācijai 1940. gadā. autors ne tikai apskata laO sarežģīto un 
neviennozīmīgo raksturu, bet arī to, ka 20. gadsimta 20.–30. gados laO bija vislielākā, 
vispretrunīgākā un visdaudzšķautņainākā sabiedriskā organizācija latvijā. Darbā 
plaši atspoguļoti latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli un noformējumā izmantoti 
attēli no latvijas kara muzeja krājumiem. 
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Pētījumā daudz uzmanības veltīts aizsargu 
politiskajai vēsturei – organizācijas attīstībai, 
īpaši parlamentārajā periodā. Pētīts organizācijas 
juridiskais statuss, satversmes projekts, kā arī 
organizācijas pakāpeniskā nokļūšana latviešu 
zemnieku savienības ietekmē. laO bija ļoti 
liela nozīme latvijas valsts politiskajā, militāri 
politiskajā, kā arī ideoloģiskajā aspektā. 
Organizācijas izpēte ļauj izsekot kārļa ulmaņa 
autoritārā režīma veidošanās gaitai, dziļāk 
izprast daudzās šī režīma izpausmes. autors 
pievēršas līdz šim pretrunīgi vērtētajām vēstures 
lappusēm, tomēr jāuzsver, ka darba tapšanā ir 
atteicies no emocionāli sakāpinātas un galēji 
politizētas pieejas.

autors uzsver, ka latvijas aizsargu 
organizācija bija radīta galvenokārt trīs iemeslu 
dēļ: lai arī latvijā būtu organizācija, kura kara 
gadījumā varētu būt ātri mobilizējams bruņots 
papildspēks armijai, miera dzīves gados aizsargi bija vērā ņemams spēks iekšējās 
kārtības nodrošināšanai valstī – palīgspēks policijai cīņā ar noziedzniekiem, tā 
pasargāja cilvēku dzīvības, dzelzceļu tīklus, tiltus, sabiedriskās iestādes un svarīgākus 
uzņēmumus latvijas atbrīvošanas cīņu laikā, kā arī organizācija bija latviskās vides 
un kultūras kopēja. līdz ar to grāmata pārsteidz, atklājot milzīgo tā laika aizsargu 
aktivitāti.

Grāmatas pirmajā nodaļā aplūkota aizsargu veidošanās un attīstības gaita 
kaimiņvalstu paramilitāro organizāciju kontekstā, laO politizācijas process un 
organizācijas vieta latvijas politiskajā dzīvē. Otrajā nodaļā autors analizē atsevišķas 
laO sabiedriskās darbības jomas: kultūras darbu, aizsargu sporta aktivitātes, žurnāla 
“aizsargs” tapšanu un arī aizsardžu darbu.

autors skaidro organizācijas neviennozīmīgo raksturojumu – no vienas puses, 
aizsargus slavēja un loloja, bet, no otras, – pēla, nīda un lamāja. Organizāciju sauca 
gan par latvijas sargiem un nacionālisma bruņiniekiem, gan par reakcionāriem 
fašistiem un latvijas demokrātijas kapračiem.

kas tad patiesībā bija un kā darbojās aizsargi? kur slēpās šīs organizācijas spēks 
un vājums? ko mūsu vēsturei un apziņai aizsargu organizācija ir atstājusi? kāpēc 
viens no organizācijas dibinātājiem Miķelis Valters jau pēc Otrā pasaules kara par 
“aizsargu ideju bija gatavs likt roku ugunī”? uz šiem un citiem jautājumiem autors 
savā darbā meklē atbildes. 
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Early Latvian settlers in Australia. Ed. by 
Aldis L. Putniņš. South Yarra: Sterling Star, 
2010. 237 p.: il.

iSBn 9780646546803 (pbk.)

rakstu krājums veltīts latvijas vēsturnieku 
maz pētītam jautājumam – pirmajiem latviešu 
ieceļotājiem austrālijā. krājuma sastādītājs – aldis 
Putniņš, austrālijas latvietis, pēc izglītības 
psihologs, pēckara laikā darbojies latviešu 
organizācijās austrālijā un pētījis arī pirmos 
latviešu ieceļotājus. krājumā apkopoti latvijas 
un austrālijas vēstures pētnieku raksti, kas 
hronoloģiski aptver laikposmu no 19. gadsimta 
beigām līdz 1940. gadam. tematiski apskatīto 
jautājumu loks ir visai plašs. 

austrālijas nacionālās universitātes pētniece 
e. Govora (Elena Govor) kopā ar a. Putniņu 
pētījusi latviešu anzakus (latviešu karavīrus 
austrālijas un jaunzēlandes armijas korpusā, 

Australia and New Zealand Army Corps, ANZAC); Makvairas universitātes 
emeritētais profesors F. klārks (Frank Clarke) un lu latvijas vēstures institūta 
pētniece līga lapa pievērsušies latviešu anarhistiem, kas pēc 1905. gada revolūcijas 
devušies uz austrāliju. F. klārks cita starpā apskatījis latviešu anarhistus londonā, 
kuru “terorakti” izraisīja būtiskas izmaiņas austrālijas imigrācijas politikā. Vairāki 
austrāliešu pētnieki un sabiedriskie darbinieki, to skaitā jaundienvidvelsas 
universitātes emeritētais profesors P. Deniss (Peter Dennis), apskatījuši latviešu 
ieceļotāju dzīvesstāstus, kas apliecina viņu daudzveidību un daļēji izskaidro visas 
latviešu kopienas tendences. latvijas universitātes docents un ekonomikas vēstures 
pētnieks P.  karnups analizējis latvijas un austrālijas tirdzniecību starpkaru posmā, 
piedāvājot plašu statistisko materiālu. Savukārt i. Didrihsone-tomaševska pētījusi 
20.–30. gados austrālijā darbojušos latvijas konsulus, cita starpā norādot, ka pēdējais 
no tiem n. Makleods (Norman McLeod) turpināja pildīt konsula pienākumus arī pēc 
latvijas okupācijas, līdz pat savai nāvei 1958. gadā. nobeigumā krājuma sastādītājs 
a. Putniņš apskatījis pirmo latviešu organizāciju veidošanos Sidnejā, Brisbenā un 
Portpirijā, kā arī pārpublicējis latvijas nacionālās operas solista kārļa nīča atmiņas 
par latviešu sabiedrisko dzīvi Sidnejā.

rakstu krājums sniedz būtisku ieguldījumu pirmo austrālijas latviešu ieceļošanas 
un dzīves izpētē. Mūsdienās visbiežāk vēsturnieku uzmanības lokā nonākuši pēc 
Otrā pasaules kara austrālijā ieceļojušie latvieši, nepelnīti aizmirstot to, ka jau pirms 
tam valstī dzīvoja gandrīz 1000 latviešu. arī krājuma sastādītājs norāda, ka uz ilgu 
laiku pirmie ieceļotāji bija padarīti “mēmi”. Šis ir mēģinājums beidzot piešķirt tiem 
“balsi”.
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Urbanovičs, Jānis, Jurgens, Igors, Paiders, 
Juris. Nākotnes melnraksti. Latvija 1934.–
1941. Rīga: Baltijas forums, 2011. 448 lpp.:il.

iSBn 978-9984-9884-8-1

apvienības “Saskaņas centrs” Saeimas 
frakcijas vadītājs jānis urbanovičs, Žurnālistu 
savienības līderis juris Paiders un krievijas 
Federācijas prezidenta Dmitrija Medvedeva 
padomnieks igors jurgens izdevuši grāmatu 
“nākotnes melnraksti. latvija 1934.–1941”, 
kas stāsta par ulmaņa laikiem un pirmskara 
latviju no 1934. gada septembra līdz 1941. 
gada septembrim. notikumi, par kuriem 
raksta autori, pēc vairāk nekā 70 gadiem vēl 
joprojām ietekmē gan valsts dzīvi, gan latvijas 
un krievijas starpvalstu attiecības.

Sākotnēji grāmata iznāca krievijā. 
kaimiņzemē tā saņēma bibliogrāfu balvu kā 
labākā politoloģijas grāmata 2010.gadā. tajā vārds “okupācija” tika likts pēdiņās un 
autori ciniski piezīmēja, ka diez vai bez “okupācijas” kāds pasaulē būs zinājis par 
kori “ave sol”, Viju artmani, Maiju tabaku, raimondu Paulu u.c. iznākusī grāmatas 
latviskā versija papildināta ar arhīvu dokumentiem un prezidenta kārļa ulmaņa un 
to laiku politiķu uzrunām. Darbā daudz izmantoti latvijas nacionālā arhīva latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fotoattēli.

ikviena grāmatas nodaļa sastāv no trim tematiskiem izvērsumiem. Sākumu veido 
autoru diskusija, tad seko laikmeta liecības – publiskotie dokumenti, avīžu rakstu 
faksimili, arhīva materiāli, politisko līderu runas utt. – gan tas, ko atļāva publicēt 
tālaika cenzūra, gan tas, kas dienasgaismu ieraudzījusi tikai pēdējā divdesmitgadē. 
nodaļu noslēdz autoru veidots kopsavilkums, kur apkopotas svarīgākās tēzes, par 
kurām autori aicina diskutēt.

Grāmata nepretendē uz akadēmiska pētījuma statusu, un autori nekonkurē ar 
mūsdienu vēstures zinātnes autoritātēm. autoru kolektīvs vērš uzmanību uz to, ka 
daži aizmirstie un arhīvu plauktos noslēptie dokumenti rada pamatu šaubām par 
oficiālās un politizētās vēstures koncepciju pamatotību. autori vienlaikus sniedz gan 
vēsturisko informāciju, gan savas pārdomas par to. tomēr latvijas okupācijas fakts 
tā arī netiek atzīts.


