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Latvijas Nacionālais arhīvs ir izdevis izcilu darbu gan satura un apjoma, gan 
noformējuma ziņā. Bez mazākā pārspīlējuma var teikt, ka izdevums “Latvijas 
arheogrā�ja” paliks par klasisku darbu daudzu gadu garumā. Izdevuma sākumā mēs 
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iegūstam izsmeļošu izskaidrojumu tam, kas ir arheogrā�ja. Tāpat kā tad, kad autors 
Aleksandrs Ivanovs ir aplūkojis historiogrā�ju savos rakstos, arheogrā�jas skaidrojums 
šajā darbā ir plašs. Arheogrā�ja pētī vēstures avotu publikāciju sagatavošanas teorijas 
un prakses jautājumus, arheogrā�skās darbības vēsturi, norisi, organizāciju un nozīmi 
sabiedrībā. Uzsvēris, ka arheogrā�ja ir vēstures palīgnozare (autors ir pētījis pat tik 
sarežģītus jautājumus kā arheogrā�jas teorija un metodoloģija), autors vienlaikus 
pamatoti norāda arī uz to, ka tā ir cieši saistīta ar historiogrā�ju, bet nav arī tikai 
akadēmiska zinātnes apakšnozare, jo tā ir sabiedrības intelektuālās vides attīstības 
faktors un garīgās kultūras fenomens. Šāds secinājums, manuprāt, ir ļoti rosinošs.

Aizraujošo ceļojumu Latvijas arheogrā�jas vēsturē A.  Ivanovs sāk ar vācu un 
Baltijas vācu arheogrā�ju. Tas, protams, ir saprotams, taču nav paiets garām arī poļu 
vēsturniekam Mateušam Dogelam (1715–1760), kura devumu avotu publikācijās 
viņš vērtē kā priekšzīmīgu. Raksturojot Baltijas vācu arheogrā�ju, autors uzsver tās 
prioritāru uzmanību tiesību vēstures avotiem; tie ir gan izdevumi, kas joprojām ir 
zinātniskās arheogrā�jas pieminekļi, gan tādi, kas nav aplūkojami tās kontekstā, bet 
ir sava laika sabiedriskās un juridiskās domas pieminekļi. Ļoti interesanti ir lasīt 
Baltijas vācu arheogrāfu biogrā�jas un viņu devuma izvērtējumu, piemēram, uzzinot 
daudz interesanta par Kārli Eduardu Napjerski (1793–1864) un jau gandrīz kļūstot 
par viņa cienītāju, ar prieku sagaidām secinājumu, ka viņa sagatavotās publikācijas 
“līdz šim laikam nav zaudējušas zinātnisko nozīmīgumu” (30. lpp.). Tas pats autoram 
sakāms par Frīdrihu Georgu fon Bungi, Hermani Hildebrandu, Hermani Bruiningu 
un citiem. Raksturojot viņu sagatavotās publikācijas, autors pamatoti lieto pat tādu 
apzīmējumu kā smalka tehnika, pat izsmalcinātība. 

Tad pienāk laiks latviešu arheogrā�jas pirmsākumiem. Nedaudz amizanti, 
bet arī patīkami ir lasīt par Roberta Klaustiņa 1913. gadā izteikto aicinājumu 
neaizmirst arhīvus un nostāties uz nacionāla viedokļa, no kura “latvis grib skatīties 
uz savu vēsturi” (48. lpp.). Un latvis, iesākot nacionālo arheogrā�ju, būtiski mainīja 
arheogrā�skā darba prioritāro tematiku (49. lpp.). Autors ļoti pārliecinoši raksturo 
Latvijas nacionālās arheogrā�jas saistību ar nacionālo historiogrā�ju un norāda, ka 
arī dzimstošā latviešu arheogrā�ja pildīja sociālu pasūtījumu, kas, protams, pavisam 
nav tas, kas vēstures falsi�kācija. Galveno uzmanību pievēršot latviešu vēsturei un 
zemniecības vēsturei, latviešu zemniecības vēstures avotus publicēja arī izcilais 
Latvijas vācbaltiešu vēsturnieks Leonīds Arbuzovs. Arī latviešu vēsturnieki, īpaši 
Edgars Dunsdorfs un Arveds Švābe, publicēja izcilus dokumentu krājumus, kas nereti 
ilustrēja jau latviešu historiogrā�jā pieņemtās koncepcijas. Šis ir uzskatāms piemērs 
par arheogrā�jas un historiogrā�jas nesaraujamo saiti, kas, šķiet, varētu izraisīt 
kāda arheogrā�jas “pūrista” iebildumus, bet no tehnikas viedokļa tiek raksturoti 
kā izsmalcinātas arheogrā�skās apdares piemēri (69. lpp.), kas atbilst sava laika 
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augstākajiem arheogrā�jas standartiem (72. lpp.). Kā uzzinām no izdevuma, Latvijas 
arheogrā�jas prioritāte 20. gs. 20.–30. gados bija jauno laiku avotu publikācijas. Tas 
bija pilnīgi saprotami, jo Livonijas vēstures avotos latviešu tautas vēsture atspoguļojās 
ļoti fragmentāri, bet politiskā prioritāte bija tieši latviešu vēsture, kas bija jāpētī – 
kā pirmais to formulēja Augusts Tentelis – patiesības un nacionālisma garā (šādas 
nostājas izvērtējums šoreiz neietilpst šīs recenzijas nolūkos).

Manu interesi īpaši piesaistīja vēsturniece arhīviste Lauma Sloka, par kuru maz ko 
zināju, it īpaši viņas publicētā tik interesantā avotu izlase – 133 nekrologi, kas aptver 
laika posmu no 18. gs. sākuma līdz 19. gs. pirmajai pusei (77. lpp.). Savukārt, lasot 
par Edgara Dunsdorfa sagatavoto Vidzemes arklu revīziju, katrs var vēlreiz izjust 
gandarījumu, kad tas tiek raksturots kā fundamentāls (79. lpp.). Toties, rakstot par 
E.  Dunsdorfa ieviesto saīsināto avotu publikāciju, autors secina, ka daudz sekotāju 
E.  Dunsdorfam nebija, un pat mūsdienās saīsinātas avotu publikācijas ir retums  
(81. lpp.).

Ar apbrīnojamu rūpību autors ir izsekojis Latvijas arheogrā�jas attīstībai 
līdz pat 2017.–2018. gadam – bibliogrā�ja vien satur 55. lappuses (!). Darbam ir 
pievienots saīsinājumu skaidrojums un pielikumi – vēstures avotu edīcijas metodika 
un arheogrā�skās apdares un noformējuma paraugi. Manu interesi te piesaistīja 
1924. gada akts par slēgtās Vidzemes bruņniecības korporācijas Latvijas Saeimas 
komandantam nodotām sudrablietām – muižniecības zudušās godības lieciniecēm: 
sudraba vīna kanna, sudraba pokāli ar un bez vāka, četras sudraba dozes un citas  
(414. lpp.). Vēl pirms 7–10 gadiem bruņniecībai pat prātā nevarēja ienākt doma par 
skaisto mantu nodošanu “bauriem”.

Izcils darbs, kas ieteicams katram vēstures draugam!

Aivars Stranga


