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CEĻOJUMS PAGĀTNĒ 
AR JŪLIUSU DĒRINGU

Atzīmējot Latvijas Nacionālā arhīva simtgadi, Latvijas Valsts vēstures arhīvs 
sagatavojis jaunu izdevumu divos atsevišķos sējumos – vācu valodā un tulkojumā 
latviešu valodā – “Unterwegs mit dem Künstler Julius Döring in Lettland: Reisenotizen, 
2.  Hälfte des 19.  Jahrhunderts” / “Iepazīstot Latviju: mākslinieka Jūliusa Dēringa 
ceļojumu piezīmes, 19. gadsimta otrā puse”. Izdevuma autore ir arhīva Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece Valda Kvaskova, un 
izdevums zināmā mērā ir turpinājums 2016. gadā izdotajam Jūliusa Dēringa atmiņu 
krājumam “Was ich nicht gerne vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem 
Leben” / “Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves”. Darbs 
izdots žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijā “Vēstures avoti”, un tā prezentācija notika  
2019. gada 11. septembrī Latvijas Universitātes Bibliotēkā.

Grāmatas atvēršanas pasākumu ar svinīgām uzrunām atklāja Latvijas Nacionālā 
arhīva un Latvijas Valsts vēstures arhīva administrācijas pārstāvji. Uzrunās viņi 
uzsvēra gleznotāja, kultūras vēsturnieka, Kurzemes provinces muzeja sekretāra, 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrības biedra un sekretāra Jūliusa Dēringa  
(1818–1898) ieguldījumu 19. gs. otrās puses Latvijas kultūras vēsturē, īpaši atzīmējot 
viņa sacerējumus – dienasgrāmatas, atmiņu stāstījumus, ceļojumu piezīmes u.c. 
manuskriptus, no kuriem daļa joprojām glabājas un lasītājiem pieejama Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā. Žurnāla “Latvijas Arhīvi” galvenā redaktore Valda Pētersone savā 
uzrunā pievērsās sērijas “Vēstures avoti” izveidošanai un avotu krājumu publikācijām. 
No 1999. līdz 2020.  gadam sērijā publicēti vienpadsmit avotu izdevumi, un katrs 
no tiem uzskatāms par nopietnu ieguldījumu nacionālā dokumentārā mantojuma 

Raksturojot konferences norises gaitu, gribētu izcelt tās svinīgumu, lietišķo un 
draudzīgo gaisotni. Kuluāros dalībnieki atzīmēja nepieciešamību arī pēc turpmākiem 
līdzīgiem Austrumeiropas un Ziemeļeiropas arhīvistu forumiem.

Konferences organizatori ir plānojuši sagatavot un izdot konferences referātu 
krājumu, kurā par katrā ziņojumā analizētajām problēmām varēsim lasīt plašāk.
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reprezentācijā. V. Pētersone atzīmēja, ka četrus no publicētajiem sērijas izdevumiem 
sagatavojusi Valda Kvaskova. Bez jau minētajiem J. Dēringa izdevumiem V. Kvaskovas 
zinātniskajā redakcijā publicētas Kurzemes hercogienes Dorotejas (1761–1821) 
44 vēstules vecākiem, kas uzrakstītas 1782.–1784. gadā, bet 2003. gadā izdoti viņas 
sagatavotie Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gs. protokoli, kas sniedz lasītājiem 
unikālu informāciju par Ventspils pilsētas vēsturi.

Pasākuma turpinājumā Valda Kvaskova iepazīstināja klātesošos ar jauno izdevumu, 
tā sagatavošanas principiem un saturu, kā arī ar gleznotāja Jūliusa Dēringa dzīves 
gājumu. Viņa uzsvēra, ka atšķirībā no 2016. gadā izdotā J. Dēringa atmiņu krājuma, 
kas stāsta par viņa dzīvi no 1844. līdz 1860. gadam, jaunajā vēstures avotu izdevumā 
dienasgrāmatas to lielā apjoma dēļ nav publicētas pilnībā, bet gan fragmentāri, izvē-
loties informatīvi bagātus tekstus un atsakoties no ikdienas rutīnas aprakstiem. 
Publicēti dienasgrāmatu ieraksti, kas vēsta par J.  Dēringa veiktajiem pilskalnu 
un pilsdrupu pētījumiem kopā ar Augustu Bīlenšteinu (1826–1907) u.c. vēstures 
entuziastiem Jersikā, Altenē, Dobelē, Tērvetē u.c. un izrakumiem pirmskristietības 
laika apbedījumos Kurzemē. Apraksti papildināti ar pilsdrupu, pilskalnu un to 
apkārtnes plānu zīmējumiem. Izdevumā iekļauti mākslinieka vērojumi par iz-
maiņām Jelgavas apbūvē, pilsētas arhitektūras pieminekļiem un kultūrvēsturiskiem 
notikumiem, kā arī Rīgas vēstures, arhitektūras, kultūras un mākslas dzīves apraksti. 
Izdevumā atrodamas ziņas par aktieriem un mūziķiem, kas 19. gs. otrajā pusē strādāja 
Rīgā, par māksliniekiem, kuri šeit bija ieradušies viesizrādēs no dažādām Eiropas 
pilsētām. Stāstījumā V.  Kvaskova atzīmēja, ka J.  Dēringa uzmanību īpaši saistīja 
muižu vēsture un arhitektūra, turklāt ne tikai piļu vai kungu māju ārējais izskats, 
plānojums un interjeri, bet arī šo ēku apkārtne – saimniecības kompleksi, parki un 
dārzi, tuvējās kapsētas, ezeri, upes, tilti u.tml. Nobeidzot stāstījumu, viņa norādīja, 
ka dienasgrāmatās muižu apbūves kompleksu, vēstures faktu un ikdienas norišu 
aprakstus autors papildinājis ar skicēm un zīmējumiem: ēku plāniem un fasādēm, 
arhitektoniskām detaļām, muižnieku dzimtu ģerboņiem, kapakmeņiem u.c.

Lai arī J. Dērings dzīvoja Jelgavā, viņš bieži viesojās Bauskā, pētīja Bauskas pili 
un baznīcu, bija gleznojis altārgleznu gan Bauskas Svēta Gara luterāņu, gan katoļu 
baznīcai. Cieša draudzība viņu saistīja ar Lietuvas muižnieku fon Karpu ģimeni, kas 
ziemās dzīvoja Bauskā savā privātmājā. Šajā sakarā grāmatas atklāšanas pasākuma 
organizētāji bija aicinājuši savos pētījumos dalīties Mag. art. Daini Bruģi un Dr. hum. 
Ernestu Vasiļausku (Vasiliauskas). 

Mākslas vēsturnieks Dainis Bruģis prezentācijas pasākumā stāstīja par Jūliusa 
Dēringa saistību ar Bausku. Pētnieks iepazīstināja apmeklētājus ar vēsturiskiem 
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fotoattēliem, kuros redzami J. Dēringa piezīmēs aprakstītie objekti. Bauskas vecajos 
kapos pētnieks bija atradis Francišeka Feliciana Benedikta Georga fon Karpa (Karp; 
1814–1872) kapu. Viņa mājā J.  Dērings bija bijis biežs viesis un bija gleznojis šīs 
ģimenes piederīgo portretus. Pateicoties J. Dēringa sniegtajai informācijai, D. Bruģis 
bija secinājis, ka par Korfa muižu vai dārzu dēvētā gruntsgabala patiesais īpašnieks 
bija fon Karps. D. Bruģis arī norādīja uz kādu likteņa ironiju, proti, Aleksandrs fon 
Korfs (Korff; 1794–1855), kurš arī apbedīts Bauskas vecajos kapos, piedalījās poļu 
1830.–1831. gada sacelšanās apspiešanā, kur F. F. G. fon Karps bija kāda poļu ģenerāļa 
adjutants un iemantojis drosmīga cīnītāja slavu.

Klaipēdas Universitātes Baltijas reģiona vēstures un arheoloģijas institūta vecākais 
pētnieks, Šauļu “Aušros” muzeja zinātniskais līdzstrādnieks Ernests Vasiļausks savā 
referātā pievērsās Jūliusa Dēringa pētījumiem Lietuvā – arheoloģijas, vēsturiskās 
ģeogrāfijas un kultūras vēstures jomā. J.  Dēringa interešu lokā bija Lietuvas lauku 
un pilsētu ainavas, krogu un muižu ikdiena. Viņa dienasgrāmatās aprakstīta arī 
portretu un altārgleznu radīšana un restaurācija Lietuvā, bet īpaša uzmanība veltīta 
arheoloģiskajiem pētījumiem laikā no 1876. līdz 1887. gadam.

Grāmatas atklāšanas pasākums bija saistījis sabiedrības interesi un bija plaši 
apmeklēts. Tajā piedalījās vēsturnieki, mākslas zinātnieki, muzeju un arhīvu darbinieki. 
Viesu vidū bija Herdera institūta Attēlu arhīva (Bildarchiv; Mārburga Vācijā) direktors 
Dr. Dītmars Pops (Popp) un Beklera fonda “Böckler-Mare-Balticum-Stiftung” (Vācijā) 
vadītāja Dr. Ulrike Nirnbergere (Nürnberger). Šis fonds bija finansiāli atbalstījis Jūliusa 
Dēringa atmiņu krājuma vācu valodas izdevumu.

Daudz kas no Jūliusa Dēringa aprakstītā ne Latvijas ainavā, ne arhitektūrā nav 
saglabājies, tāpēc viņa pieraksti mūsdienu lasītājiem nozīmē ne vien ceļojumu telpā, 
bet arī laikā, ļaujot jaunā gaismā ieraudzīt 19. gs. otrās puses kultūras ainu Latvijā. 

Valda Pētersone


