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vēsture

vēstures erudītam 
teodoram zeidam – gadsimts 

Ikvienai sociālai kopai ir savi līderi. Daudzu paaudžu Latvijas vēstur-
niekiem tāds bija Teodors Zeids. Slava un cieņa gāja viņam pa priekšu. Vairākus 
gadu desmitus ikviens vēsturnieks, vai viņš būtu arheologs vai jaunāko laiku 
pētnieks, nerunājot nemaz par mediavistiem un jauno laiku speciālistiem, 
viņu zināja un cienīja. Šķiet, ka 20. gadsimta 60.–80. gados viņš bija spožākā 
Latvijas vēstures akadēmiskā zvaigzne. Apbrīnojamas bija T. Zeida zinā-
šanas, pozitīvu greizsirdību izraisoša viņa nenogurdināmā mīlestība pret 
vēsturi, eleganta bija viņa diplomātija, kā kolēģis viņš bija tēvišķīgi draudzīgs 
un labsirdīgs. Un šogad šai vienai no Latvijas vēsturniekiem – leģendām aprit 
100 gadu, un es apzināti lietoju tagadnes formu “aprit”, jo viņa uzrakstītais, 
pateiktais, viņa joki un nedaudz greizais smaids joprojām ir kopā ar mums. 

Teodors Zeids dzimis 1912. gada 1. augustā Jelgavā vienkāršu un strādīgu 
vecāku ģimenē. Izglītību viņš ieguva turienes Pētera klasiskajā ģimnāzijā, 
ko 1930. gadā pabeidza ar zelta medaļu, prezentējot darbu “De vita et opera 
Vergilii”. Tālāk sekoja studijas Latvijas Universitātē, kas ieilga uz desmit 
gadiem – vēstures maģistra grāds tika iegūts tikai trauksmainajā 1940. gadā, 
absolvējot LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu. Līdzīgi 

Godinot profesoru Teodoru Zeidu (1912–1994) viņa 100. dzimšanas dienā, 
publicējam viņa kolēģu, skolnieku un domubiedru atmiņas.

Atslēgvārdi: Teodors Zeids, Latvijas Universitāte, Latvijas vēstures institūts, Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs, latviešu vēsturnieki, Latvijas vēsture, Rīgas vēsture
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kā beidzot ģimnāziju kopā ar diplomu tika iegūta balva – zelta medaļa par 
pētniecisko darbu par kuršu ķoniņiem. Jau studiju gados T. Zeids sāka 
strādāt – sākumā LU bibliotēkā, 1936. gadā Latvijas ZA Materiālās kultūras 
institūtā, bet kopš 1937. gada arī pie profesora Arveda Švābes Latvijas 
konversācijas vārdnīcas redakcijā.

Kara pēdējā gadā veiksmīgi izvairījies no iesaukšanas Sarkanajā armijā, 
pēc kara Teodors Zeids turpināja darboties vēstures laukā, kaut arī sākums 
bija grūts un nepatīkams – jaunās varas zinātnes funkcionāriem nepatika 
daži ieraksti T. Zeida biogrāfijā, tāpēc aizdomas un neuzticība bija viņu 
tipiskie pavadoņi. Tam par spīti, T. Zeids 1951. gadā uzrakstīja un publicēja 
monogrāfiju “Feodālisms Livonijā”, bet 1955. gadā aizstāvēja disertāciju 
vēstures zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. 

Teodors Zeids
LVVA, 291. f., 1. apr., 159. l., 6. lp.
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1962. gadā Teodors Zeids kļuva par Latvijas Vēstures institūta Viduslaiku 
vēstures sektora, vēsturnieku mīļi sauktas par „feodāļiem”, vadītāju. Paralēli 
tika lasītas lekcijas LU vēsturniekiem – gan Latvijas viduslaiku un jauno 
laiku vēsturē, gan Rīgas vēsturē, gan Latvijas avotos. Latvijas vēstures abiem 
akadēmiskajiem izdevumiem tika uzrakstītas daudzas nodaļas. Pateicoties 
T. Zeidam, ceļu uz mājām – Latvijas Valsts vēstures arhīvu – atrada arī 
svešumā aizvestais Kurzemes zemes arhīvs. Īpaši gribētu izcelt divus cieši ar 
T. Zeidu saistītus izdevumus – 1978. gadā klajā nāca viņa izlolotā “Feodālā 
Rīga”, kurā strādāja virkne toreizējo vadošo Latvijas vēstures pētnieku, 
un tajā pašā gadā T. Zeida vadībā tika uzsākts darbs pie vēl grandiozāka 
projekta – Johana Kristofa Broces “Monumente” sagatavošanas izdošanai. 
Darbs nebija viegls, turklāt tā tiem laikiem nepieredzētais apjoms bieži lika 
pārcelt pirmā sējuma izdošanas termiņus. Tikai 1992. gadā dienas gaismu 
ieraudzīja 1. sējums. Darbs turpinājās pie nākamajiem, diemžēl 2. sējumu 
idejas autors un realizētājs vairs nepiedzīvoja – 1994. gada 28. jūnijā ceļā uz 
Vēstures institūtu Pasaules galvenais vēsturnieks pasauca viņu pie sevis.

Savas dzīves laikā Teodors Zeids bija vadījis daudzu promocijas darbu 
izstrādes, tāpēc vairāku šodienas vadošo vēsturnieku ar lepnumu sauc viņu 
par Skolotāju.

Jubilejas reizē mēs neapšaubāmi atceramies T. Zeidu kā vēsturnieku, 
zinātnieku, bet tiem, kas ar viņu strādāja diendienā blakus, viņš pirmām 
kārtām nāk atmiņā kā kolēģis un cilvēks, ar kuru bija interesanta ikviena 
pavadītā minūte. Laiks sarunās ar Teodoru skrēja nemanot. Šodien diemžēl 
jānožēlo, ka to dienu tehniskās iespējas neļāva ierakstīt šīs regulārās sarunas 
Zinātņu akadēmijas 12. stāva “feodāļu” kabinetā. Tās vienmēr bija vieglas 
un nepiespiestas. T. Zeida dzīves ritums bija kā perfekti noregulēts Šveices 
pulkstenis, un sektorā visi zināja, ka ceturtdienā viņš būs klāt: no rīta apmeklēs 
savu vācu valodas nodarbību pie Bērziņa kundzes, pēc tam pusdienos, bet 
pēcpusdienā gribēs runāties ar kolēģiem. Zeida nedaudz hedoniskā daba 
neļāva runāt pie tukša galda, tāpēc jau pēc pirmajām 15 minūtēm tika nolūkots 
jaunākais kolēģis, kurš laipni tika lūgts sagādāt kādu brendija pudeli, sektora 
dāmām sekoja aicinājums sarūpēt kafiju un smalkmaizītes – naudu tam 
T. Zeids vienmēr deva no sava maka – un tad jau sarunas raisījās ar dubultu 
sparu un tēmas bija visdažādākās – no akadēmiskām līdz sadzīviskām. Viena 
no Teodora vājībām bija sports, jo īpaši futbols. Jaunībā pats aizrāvies ar šo 
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spēli, tomēr diezgan komisku apsvērumu dēļ tomēr atteicās no tā par labu 
šaham, viņš regulāri provocēja sektora kolēģus uz derībām katra Eiropas vai 
Pasaules čempionāta priekšvakarā. Un derību likme bija augsta – divas pudeles 
franču konjaka. Nezinu kā vienmēr, bet kad šo rindu autoram bija tā laime un 
gods strādāt Zeida vadībā, viņš nekad nevinnēja un tāpēc bija spiests sarūpēt 
balvu pats, ko tad ar gardu mutu “feodāļos” iztukšoja. Interesantākais, ka 
visus padomju gadus metrs tika pie šiem franču konjakiem. Pats T. Zeids 
azartiski spēlēja šahu, kā arī peldēja un ar labiem panākumiem pat piedalījās 
PSRS laikos ZA olimpiādēs.

T. Zeida gandrīz enciklopēdiskās zināšanas jaunākie kolēģi varēja 
veiksmīgi izmantot savā labā, jo Skolotājs spēja novērtēt gandrīz ikvienu 
tēmu, tādējādi parādot, kādas ir perspektīvas un vai vispār vērts tērēt laiku. 
Bet arī viņa paša personīgā dzīve bija kā vēstures avotu grāmata, no kuras 
varēja pasmelties interesantus faktus. Šajā sakarā ar gandarījumu nākas 
atcerēties reizi, kad gatavoju rakstu par Jelgavas Sv. Annas baznīcas mācītāju 
un latviešu tautas anekdošu varoni Konrādiju. T. Zeids, to izdzirdējis, 
pastāstīja gadījumu par savu māti, kura bija devusies uz komūniju Annas 
baznīcā. Visas iesvētāmās bijušas skaistās baltās kleitās, bet T. Zeida māmiņai, 
kas bijusi trūcīga bārene, bijusi vienkārša kleita, tāpēc neviena nav gribējusi 
iet baznīcā pārī ar viņu. Konrādijs, kurš vienmēr izcēlies ar savu neordināro 
uzvedību, paņēmis bāreni pie rokas un ievedis baznīcā kā pirmo, tādējādi 
izrādīdams viņai vislielāko godu starp iesvētamajiem.

Diplomātisks un saprotošs Teodors Zeids bija zinātniskos forumos un 
konferencēs, sanāksmēs. Turklāt viņš mācēja atzīt savu nezināšanu vai 
kļūdīšanos kādā jautājumā un vienmēr to skaļi paziņoja, nevis izmantoja 
savu autoritāti vai izlikās, ka nekas nav noticis. Dažu reizi viņa elegantā 
diplomātiskā uzstāšanās paglāba vēsturnieku prātus no asiem strīdiem un 
pat nopietnām problēmām. Tā kādā disertācijas aizstāvēšanā, kad oponenti 
negribēja akceptēt jaunā censoņa disertācijas rezultātus, Skolotāja runa ar 
aicinājumu respektēt arī cita viedokli atvēsināja viņus un sekmēja pozitīva 
lēmuma pieņemšanu.

Interesanta bija T. Zeida eksaminēšanas sistēma. Kādreiz sarunās viņš 
atzina, ka labi sagatavojušos studentu viņš atpazīst jau pirmajās divās 
atbildes minūtēs, tāpēc nav jātērē daudz laika, lai pārliecinātos, vai students 
ko zina un ir domāt spējīgs. No visiem saviem eksāmeniem, ko šo rindu 
autoram kā studentam nācās likt LU VFF, eksāmens pie Skolotāja Latvijas 
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Teodors Zeids studiju laikā Latvijas Universitātē. 
1939. gads. LVVA, 291. f., 1. apr., 160. l., 4. lp.

vēsturē bija visinteresantākais – tajā netika doti jautājumi, bija jāzina viss. 
Eksāmena norise bija vienkārša – T. Zeids lēnām šķirstīja savus A4 formāta 
padriskātos pierakstus un, apstājies kādā lapaspusē, nosauca tēmu, tad pēc 
nelielas pauzes turpināja šķirt tālāk. Ja apmēram minūtes laikā sekoja atbilde, 
viņš to noklausījās, ja ne – ne, un sekoja nākošais jautājums. Un pēc trim 
jautājumiem rezultāts bija gatavs. Uz tādu pārbaudījumu nebija jēgas gatavot 
špikerus, zubrīt jautājumus, glābt varēja tikai paša zināšanas un spēja zibenīgi 
orientēties vēsturē. Ja nedaudz kļūdījies, T. Zeids to neuztvēra slimīgi, tikai 
draudzīgi uzvedināja uz pareizā ceļa.
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Teodors Zeids ģimenes lokā. 1972. gads. 
LVVA, 291. f., 1. apr., 161. l., 3. lp.

Ārija un Teodors Zeidi. 1961. gada 23. februāris.  
LVVA, 291. f., 1. apr., 161. l., 2. lp.
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Kā vadītājs un kolēģis Teodors Zeids uzticējās saviem padotajiem un 
vienmēr bija gatavs viņiem palīdzēt. Šo rindu autors ir pateicīgs Skolotājam 
par viņa sagādāto iespēju doktorantūras laikā nonākt Vācijā, toreizējā VDR, 
lai strādātu arhīvā – T. Zeids lika lietā personisko pazīšanos ar vadošu VDR 
vēsturnieku, kurš personīgi uzaicināja jauno pētnieku ciemos. Līdz ar to tika 
iegūta lieliska iespēja izmantot interesantus un oriģinālus avotus disertācijas 
uzrakstīšanā.

Interesanti bija Teodora Zeida stāsti par agrāko gadu akadēmisko aprindu 
dzīvi. Šodien toreizēji tikumi ir gandrīz vai izmiruši, bet Zeids ar smaidu 
atcerējās savus jaunības gadus, kad kā jaunam pētniekam nācās piedalīties 
saviesīgos pasākumos. Un kaut arī nākošajā rītā bija jābūt darbā, toreiz valdīja 
stingri principi un no pasākuma prom doties drīkstēja noteiktā hierarhiskā 
kārtībā – vispirms vecākie un cienījamākie profesori, pēc tam docenti, un 
tikai kā pēdējie drīkstēja pamest telpas jaunākie lektori. Bet ja gadījās kāds 
draiskāks profesors, kurš bija gatavs izklaidēties visu nakti, tad no gulēšanas 
bija jāatsakās arī jaunākajiem kolēģiem, lai arī cik grūta solījās būt nākamā 
diena, jo šo nerakstīto likumu neievērošana bija daudz bīstamāka karjerai 
nekā slikta lekcija pēc negulētas nakts.

Neapšaubāmi katram, kas ticies ar Teodoru Zeidu, ir savas atmiņas, bet 
esmu pārliecināts, ka visiem tās ir pozitīvas. Skolotājs bija goda vīrs, vitāls, 
humoru mīlošs, erudīts, draudzīgs, džentelmenis ikvienā situācijā, Latvijas 
patriots.

Gvido Straube, 
LU profesors, Dr. hist.

Ar Teodora Zeida vārdu saistāma Latvijas arheoloģijas attīstība pagājušā 
gadsimta 40.gadu otrajā pusē un 50. gados, kad viņš 12 gadus (1946.1.VII- 
1957.XII) bija LPSR ZA Materiālās kultūras /Arheoloģijas sektora vadītājs. 
Viņam šo amatu piedāvāja situācijā, kad pirmskara vadošie arheologi atradās 
trimdā vai dzimtenē palikušie bija padomju varas represēti. Par T. Zeida 
tuvāko palīgu kļuva pieredzējusī arheoloģe Elvīra Šņore (1905–1997), pie 
kuras viņš bija strādājis kā students arheoloģiskās prakses laikā. Pati E. Šņore 
vadītāja posteni sektorā nevarēja ieņemt, jo viņas vīrs Rauls Šņore atradās 
apcietinājumā.
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T. Zeids bija labi sagatavots organizatorisku jautājumu un senvēstures 
zinātnisku problēmu risināšanai, jo bija darbojies par Latviešu konversācijas 
vārdnīcas redaktoru (1937–1940) un par LVU docētāju 40.–50. gados. T. Zeids 
bija nokārtojis eksāmenu arheoloģijā pie profesora F. Baloža un arheoloģisko 
praksi izrakumos Mazstraupē (1936).

Ar LZA nodibināšanu un Materiālās kultūras sektora izveidošanu radās 
iespējas izvērst plašāku arheoloģisko pētniecību, kas pēc Otrā pasaules kara 
bija tikai dažu arheologu redzeslokā republikāniskajos vēstures muzejos 
Rīgā. Pateicoties T. Zeida pūlēm, arheologu kolektīvs nostiprinājās ar LVU 
beigušajiem vēsturniekiem. Pēckara arheologu darba stratēģijā bija vērojama 
cenšanās senkapus izpētīt pilnībā (Nukšu kapulauks) un plašos laukumos 
atsegt pilskalnu kultūras slāni (Asote, Ķenteskalns, Tērvete). Uzsāka apmetņu 
un vienlaicīgu senkapu pētniecību akmens laikmeta (Kreiči) un dzelzs 
laikmeta (Ķivti) pieminekļos.

Līdz ar arheologu kolektīva veidošanos bija jārisina jautājums par 
pieminekļu aizsardzību un izrakumu materiāla publicēšanu. T. Zeids 
iesniedza rakstus par senatnes pieminekļu aizsardzības un izpētes darbiem 
republikāniskajā presē. Ar viņa iniciatīvu un tiešu līdzdalību institūts sāka 
izdot rakstu krājumu “Materiāli un pētījumi par LPSR arheoloģiju”. Šis 
izdevums bija iecerēts kā publikāciju sērija krievu valodā ar kopsavilkumiem 
latviešu un vācu valodā, lai šie materiāli būtu pieejami visiem speciālistiem. 
Sērijas pirmais krājums bija veltīts Nukšu kapulaukam (aut. E. Šņore, 
A. Zariņa, J. Daiga) ar T. Zeida priekšvārdu (1957). Krājumā tika dots kritisks 
pārskats par agrākajiem pētījumiem un izvirzīta prasība vispusīgi analizēt 
iegūto materiālu, parādot sabiedrības sociālekonomiskos procesus.

No 1957. gada sāka iznākt rakstu krājums “Arheoloģija un etnogrāfija” 
(AE), kas bija plānots kā gadagrāmata iegūtā materiāla publicēšanai latviešu 
valodā. T. Zeids panāca šī rakstu krājuma izveidošanu, aktīvi sadarbojoties 
ar Etnogrāfijas sektora vadītāju Marģeru Stepermani (1898–1968). AE ir 
kalpojusi daudzus gadu desmitus par visas arheologu un etnogrāfu   saimes   
saliedēšanas,  jaunāko   zinātnes   atziņu   efektīvu  popularizēšanas līdzekli 
republikā un ārzemēs. AE rakstus varēja iesniegt arī vēsturnieki un citu 
nozaru speciālisti materiālās kultūras izpētes jomā.

T. Zeids centās būt lietas kursā par jaunākajiem atklājumiem, kas viņam 
noderēja zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā. Grāmatā “Feodālisms Li-
vonijā” (1951) viņš veltīja veselu nodaļu 9.–12.gs. Latvijas arheoloģiskā 
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materiāla analīzei par zemkopību, lopkopību, amatniecību, tirdzniecību u.c. 
jautājumiem. Arheologu jaunākās atziņas T. Zeids ir iestrādājis arī Latvijas 
PSR vēstures kursu nodaļās līdz 13. gs. (1967, 1971).

Tie studenti, kuri ir klausījušies T. Zeida lekcijas Latvijas vēsturē, avotu 
mācībā un speckursos, atceras, ka viņš senāko vēstures posmu raksturošanai 
izmantoja arheologu jaunākos atklājumus. Man atmiņā palicis sekojošs 
fakts: Asotes pilskalna izrakumos 1953. gadā tika izpētīta 13. gs. maltuve. 
Jau 1953/54. mācību gada avotu mācības lekcijā T. Zeids, uzskaitot arheologu 
Latvijas pilskalnos atrastos dzirnakmeņus, vērsa studentu uzmanību uz to, 
ka seno dzirnakmeņu skaits esot palielinājies, jo arī Asotes pilskalnā esot 
atrasta šī graudu malšanai svarīgā ierīce.

Šādu jaunākās informācijas iekļaušanu savās lekcijās T.  Zeidam nodrošināja 
tas, ka viņš apmeklēja arheoloģiskās ekspedīcijas un pats centās būt lietas 
kursā. Jāatzīmē, ka 50. gadu sākumā radās vēlāk tik populārās arheologu 
atskaites skates vasaras sezonas noslēgumā, kad arheologi vietējo sabiedrību 
un citus interesentus iepazīstināja ar svarīgākajiem atklājumiem.

LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē T. Zeids vadīja Latvijas vēstures 
pulciņu, kur piedalījās studenti ar interesi par viduslaikiem. Šajā pulciņā 
studenti sagatavoja un nolasīja referātus, ko vadītājs kritiski izvērtēja. Labākos 
referātus rekomendēja studentu zinātniskajai konferencei.

Teodors Zeids ar kolēģiem Ēvaldu Mugurēviču un 
Martu Jāņkalniņu apskata Stukmaņu muižu. 

1963. gads. Ē. Mugurēviča personiskais arhīvs.
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Atceros, ka 50. gadu vidū savu zinātnisko izaugsmi sāka vairāki vēlāk 
pazīstami vēsturnieki, starp tiem arī Ārija Bērziņa/Zeida (1932–1984), kura 
kļuva par sava skolotāja uzticamu dzīvesdraugu. Nobeigumā ar pateicību 
savam skolotājam varu atzīmēt, ka T. Zeida vadītajā pulciņā sākās arī mans 
zinātniskais darbs.

Ēvalds Mugurēvičs, 
Latvijas ZA akadēmiķis, Valsts emeritētais zinātnieks

Profesors Teodors Zeids nodzīvoja garu mūžu – 82 gadus, kā pats draugu 
pulkā mēdza jokojoties teikt: “Pie septiņām dažādām valdībām. Dzimis cara 
laikā. Pirmā pasaules kara laikā zem vācu ķeizara varas, pēc tam brīvajā 
Latvijā, pirmie krievu okupācijas gadi, tad vācu okupācija, tad atkal krievu 
komunisti un beidzot mūsu pašu valsts. Ko lai dara, būs man jādzīvo vien 
tālāk.” Viņš nāca no tās paaudzes, kas savus skolas gadus pavadīja un 
vēsturnieka izglītību ieguva brīvajā Latvijā. Latvijas Universitāte zinātniekus 
negatavoja, sniedza tikai vispārēju izglītību. Bet toreiz profesori no izcilāko 
studentu vidus sāka savlaicīgi gatavot sev maiņu. Profesoram R. Viperam 
pēctecis būtu M. Stepermanis, profesoram A. Tentelim viduslaiku 
vēsturē – R. Malvess, arī A. Altementu Tentelis gatavoja universitātei. 
Profesors A. Švābe kā savus skolniekus un pēctečus bija izvēlējies T. Zeidu, 
B. Āberu, arī T. Zemzari vēstures un juridiskajās fakultātēs. Tautsaimniecības 
fakultātē tāds bija E. Dunsdorfs. Visas minētās personības ir atstājušas savu 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā. Šī bija spēcīga latviešu 
jauno vēsturnieku paaudze. Zeids viņu vidū bija pats jaunākais, dzimis 1912. 
gadā. Stepermanis par viņu bija 14 gadus, bet Ābers trīs gadus vecāks. Līdz 
1940. gada 13. februārim, kad Zeids beidza universitāti ar maģistra grādu, 
vistālāk bija tikuši Stepermanis, Dunsdorfs un Ābers. Lielas darbspējas bija 
parādījuši arī Altements un Malvess. Zeida vārds vēl kā studentam kopā ar 
profesoriem bija jau atrodams vairākos zinātniskos rakstu krājumos, taču 
nopietnu vēstures pētījumu vēl viņam nebija. 

Tātad 28 gadu vecumā beidzis universitāti, sekmīgi nokārtojis doktora 
eksāmenus, uzsācis doktora disertācijas rakstīšanu, viņš sagaidīja jauno varu 
pirmajos pēckara gados. Vecie profesori vai nu bija miruši vai atstājuši Latviju, 
emigrācijā bija devušies arī Dunsdorfs un Ābers. Dzimtenē Latvijas vēstures 



164 Teodors zeids

pētniecībā iesaistās Stepermanis, Altements, Malvess, Zemzaris un Zeids. 
Tātad it kā ir ievērojama konkurence. Tad pēkšņi 1946. gadā mirst Altements. 
Drīz seko padomju varas uzsāktā kadru ideoloģiskā tīrīšana un Malvess ar 
Zemzari tiek izstumti no vēstures pētniecības un zinātniskā darba vispār. 
Viņi kā zinātnieki tālākā dzīvē pilnībā vairs sevi nespēja parādīt. Vēstures 
institūtā, kas bija kļuvis toreiz par galveno vēstures pētniecības iestādi 
Latvijā, darbu izdevās saglabāt Stepermanim un Zeidam. Padomju varas 
gados ne cilvēka spējas un zināšanas noteica personas izvirzīšanos zinātnē. 
Mākslīgas grūtības radīja un formālus šķēršļus zinātniskajā darbā lika visiem 
no “buržuāziskās” Latvijas nākušajiem zinātniekiem. Tas bija iemesls, kāpēc 
Zeida zinātniskajai karjerai tika uzlikti noteikti “griesti”. Tie bija – zinātņu 
kandidāta grāds, sektora vadītājs institūtā, docents universitātē. Tikai Latvijai 
atgūstot neatkarību, tas jau bija īsi pirms zinātnieka nāves, viņš saņēma sev 
pienākošos pagodinājumus – profesora titulu, habilitētā vēstures doktora 
grādu, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitāte viņu ievēlēja par 
savu goda doktoru. 

Bet lai nu kā, viņš tomēr vairākām latviešu pēckara vēsturnieku paaudzēm 
ir bijis Skolotājs. Lielai daļai viduslaiku perioda vēsturnieku Zeids ir vadījis 
diplomdarbu un disertāciju sagatavošanu, gandrīz visi ir klausījušies viņa 
lekcijas vai izmantojuši viņa grāmatu par feodālismu Livonijā, vēl ilgi studenti 
izmantos viņa sarakstīto darbu – Latvijas senākie vēstures avoti. Arī es esmu 
viņa skolnieks, jo, 1969. gadā neklātienē beidzot universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultāti, docents Teodors Zeids vadīja mana diplomdarba 
izstrādāšanu.

Mēdz sacīt, ka dzīves laikā vislielāko godu jubilejās parāda tam, kurš 
ieņem augstāko administratīvo posteni. Reti kad labs administrators ir arī 
liels zinātnieks. Pēc nāves parasti drīz vien viņu aizmirst. Pēc nāves visvairāk 
piemin un godā tos zinātniekus, kuriem ir palikuši daudzi skolnieki. Tikai 
tad, kad arī šīs skolnieku paaudzes ir aizgājušas no dzīves skatuves, sāk īsti 
vērtēt, kuri no zinātnieka darbiem ir izturējuši laika pārbaudi, kas no viņa 
atstātā zinātniskā mantojuma vēl tiek izmantots.

Šobrīd pieminot Teodoru Zeidu viņa simtajā dzimšanas dienā, mēs esam 
tajā laika sprīdī, kad viņu atceramies kā savu skolotāju. Vai pēc nākamajiem 
gadu desmitiem viņa ieguldījums Latvijas vēstures pētniecībā tiks vēl 
pieminēts? Zeids bija zinātnieks enciklopēdists, ar reti bagātām un dziļām 
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Teodors Zeids ar studentiem nodarbību laikā Latvijas Universitātē. 
1967. gads. LVVA, 291. f., 1. apr., 171. l., 12. lp.

Teodors Zeids ar Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem ekskursijā Rīgā. 
1967. gada jūlijs. LVVA, 291. f., 1. apr., 171. l., 6. lp.
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zināšanām vēsture, it sevišķi Latvijas vēsturē. Kā pats mēdza teikt – jau 
no jaunības viņam bijusi absolūtā atmiņa – visu, ko vienreiz izlasījis, tūlīt 
atcerējies uz visu mūžu. Ja apskatāmies viņa rakstu bibliogrāfiju, – tajā ir 
vairāk nekā 400 publikāciju ar lielu tēmu daudzveidību. Lielākā daļa no tām 
nav dziļi pētījumi, bet vairāk gan rezumējumi, zinātniskās domas apkopojumi. 
Manuprāt, lielākais Zeida ieguldījums, kas paliks gadu gadus, ir viņa vadītie 
divi lielie darbi. “Feodālā Rīga – pilsētas vēsture no tās pirmsākumiem līdz 
19. gs.” Tā pēc K. Napierska, K. Metiga un J. Strauberga darbiem ir ceturtā 
plašākā Rīgas vēsture un laikam paies vēl gadu desmiti, kamēr nākamā 
vēsturnieku paaudze uzrakstīs jaunu, vēl plašāku pilsētas vēstures pētījumu. 
Otrs ir J. K. Broces “Monumente…” daudzsējumu izdevums. Teodora Zeida 
vārds kā šī avotu krājuma izdošanas aizsācējam saglabāsies laiku laikos. 
Man gribētos Zeida ieguldījumu salīdzināt ar F. G. Bunges izdoto “Liv-, Est- 
und Kurländische Urkundenbuch” 12 sējumiem. Šajā avotu apkopojumā 
tikai pirmos sējumus sagatavoja pats Bunge, bet nākamos jau citi autori. 
Taču šodien mēs joprojām lielo visiem Baltijas viduslaiku vēsturniekiem 
tik nepieciešamo avotu krājumu pazīstam un citējam ar Bunges vārdu. Ja 
arī Broces krājuma nākamos sējumus sagatavos un izdos jauna vēsturnieku 
paaudze, tad tas kopā pastāvēs kā Teodora Zeida Baltijas vēstures avotu 
izdevums.

Andris Caune,
Latvijas ZA akadēmiķis, profesors, Dr. habil. hist.

Pirmā saskarsme ar Teodoru Zeidu, iecienītu augstskolas mācībspēku, man 
bija kā Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures 
nodaļas studentam pirms gandrīz sešdesmit gadiem. Tolaik fakultātē viņš 
lasīja Latvijas viduslaiku vēstures kursu, uz vietējo avotu pamata papildinot 
viduslaiku vispārējās vēstures izklāstu, kas bija profesora T. Zeida ziņā. Starp 
citu, T. Zeids vadīja vienu no maniem kursa darbiem par tēmu “Kurzemes 
jautājums 18. gadsimtā”. Tad (1951. gadā) jau bija iznākusi viņa pirmā un, kā 
izrādījās, pēdējā monogrāfija “Feodālisms Livonijā”, jo erudītais zinātnieks 
turpmāk tika iesaistīts kā autors un arī atbildīgais redaktors plašāku pētījumu, 
respektīvi, kolektīvu kopdarbu radīšanā. 
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Teodors Zeids lekcijā. 1975. gads. 
LVVA, 291. f., 1. apr., 159. l., 10. lp.

Latvijas Zinātņu akadēmijas šaha turnīrs. 
1975. gads. LVVA, 291. f., 1. apr., 172. l., 3. lp.
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T. Zeidu jau kā kolēģi un Viduslaiku (Feodālisma) vēstures sektora 
vadītāju vairāk iepazinu, strādājot toreizējā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Vēstures institūtā. Piedaloties institūta zinātniskās padomes sēdēs, bieži 
nācās pārliecināties par viņa plašajām zināšanām Latvijas vēsturē, kas tālu 
pārsniedza jau minēto viduslaiku periodu. To attiecīgi novērtēja daudzu 
zinātnisko konferenču dalībnieki. Ne velti T. Zeidu daudzkārt uzaicināja 
uz konferencēm ārvalstīs. Kā kolēģis viņš bija mākošs un izpalīdzīgs, bez 
jebkādas iedomības un augstprātības, vienmēr izstaroja optimismu, reizēm 
prata sasmīdināt sarunu biedrus ar smalku humoru.

Kā cita sektora/nodaļas zinātniskajam līdzstrādniekam institūtā man 
saskare ar T. Zeidu biežāk iznāca kā ar šahistu. Viņš neslēpa, ka jaunībā, 
kad pienācis laiks izvēlēties turpmāko dzīves ceļu, vajadzējis izšķirties starp 
profesionāla šahista un vēsturnieka karjeru. Pēc nopietnām pārdomām 
talantīgais šahists tomēr pievērsies dzīvē stabilāku stāvokli solījušajai 
otrajai mūzai – vēsturei, karalisko spēli atstājot vien brīvajiem brīžiem. Par 
viņa izkopto spēlētprasmi liecināja kaut vai tas, ka kādā ātrspēles jeb piecu 
minūšu apdomas laika (katram no spēlētājiem) šaha partijā pratis pieveikt 
pasaules čempionu M. Tālu. Jāpiebilst, ka par ieguldīto uzlabojumu šaha 
teorijā, citiem vārdiem, šahistiem zināmajā Latviešu gambītā T. Zeids iekļuvis 
M. Tāla trenera A. Koblenca grāmatā “Šaha skola” ar norādi par īpašu “Zeida 
variantu” (skat. Koblencs, A. Šaha skola. Rīga, 1959. 298. lpp.).

Vēstures institūtā bija arī vairāki citi šaha cienītāji, protams, spēles 
prasmē krietni vājāki par T. Zeidu. Šad un tad pusdienas pārtraukumā vai 
pēc darbdienas turpat institūtā notika ātrspēles “mači”, kuros iesaistījās arī 
zinātniskais direktors A. Bīrons, zinātniskais sekretārs J. Babris, vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks A. Spreslis un šo rindiņu autors.

Vēstures institūts piedalījās šaha komandu sacensībās, kas norisinājās Zinātņu 
akadēmijas spartakiādes ietvaros. Galvenokārt pateicoties T. Zeidam, rezultātu 
ziņā turējāmies kaut kur pa vidu, atpaliekot no lielajiem tehniskajiem 
institūtiem, kurus pārstāvēja spēcīgi šahisti, piemēram, Fizikas institūta 
komandas vadītājs, sporta meistars un republikas čempions šahā J. Kļaviņš 
u.c. Toties mēs, vēsturnieki, parasti apspēlējām tuvākos kaimiņus Zinātņu 
akadēmijas augstceltnē – Ekonomikas institūta šahistus, un ne tikai viņus 
vien.

Valdis Bērziņš, 
Valsts emeritētais zinātnieks, Latvijas ZA akadēmiķis
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Kas paliek pāri no dzīves tūkstoš krāsām, – vien dzīvē paveiktais un 
atmiņas.

Pazīstamais erudītais Latvijas vēsturnieks Dr. h. c. hist. Teodors Zeids 
manās atmiņās dzīvo kā spilgta personība, vienmēr smaidīgs, mundrs, rosīgs 
un optimistisks kā mācībspēks un darba kolēģis.

Mūsu ceļi krustojās 1945. gada rudenī, kad es iestājos LVU Vēstures 
fakultātes pirmajā kursā. Pirmkursniekiem viņš gan lekcijas vēl nelasīja, 
bet, būdams jauns, enerģisks, darbīgs vēsturnieks, viņš mūs ekskursijās 
iepazīstināja ar vēstures ievērojamākajiem objektiem un pieminekļiem. Viena 
no pirmajām ekskursijām mūs aizveda Brīvdabas muzejā, lai mēs iepazītu 
tautas dzīves pieminekļus. Ekskursijas dalībnieki, kuru vidū arī daži vecāko 
kursu studenti, redzami pievienotajā attēlā. Pateicoties viņam, mēs iepazinām 
arī Vecpilsētu un citus nozīmīgus objektus Rīgā.

Turpmāk T. Zeids lekcijās iepazīstināja mūs ar Latvijas vēstures senāko 
posmu, ar Latvijas vēstures avotiem un historiogrāfiju. Viņa lasītais speckurss 
Latvijas vēsturē piesaistīja mūsu kursa studentu lielāko daļu. Viņš bija kopā 
ar mums arī mūsu izlaiduma sarīkojumā, fakultāti beidzot.

Pēc Vēstures fakultātes beigšanas mūsu ceļi nešķīrās, bet ritēji līdztekus 
nu jau kā darba kolēģiem zinātniskajā darbā.

Kad es 1950. gada 1. augustā ar darba sadales komisijas norīkojumu 
ierados savā pirmajā (un vienīgajā) darbavietā Zinātņu akadēmijas Vēstures 
un materiālās kultūras institūtā (Kāds toreiz bija tā nosaukums), kas atradās 
tā dēvētajā ″Kaķu mājā″ trešajā stāvā, tur sastapu vairākus savus mācīb-
spēkus no fakultātes. Direktora vietnieks zinātniskajā darbā bija Aleksandrs 
Drīzulis, kuru pazinu jau Vēstures arhīvā.

Seno un senāko laiku (vēlāk feodālisma) sektoru vadīja akadēmiķis Jānis 
Zutis, kurš interesanti lasīja lekcijas par feodālisma problēmām, īpaši Baltijas 
jautājumu 18. gadsimtā. Sektorā strādāja pazīstamais Latgales problēmu 
pētnieks Boļeslavs Brežgo, divas cienījamas zinātnieces – Marta Āboliņa un 
Irma Alksne, kuras man palīdzēja iejusties institūta atmosfērā. 1950. gadā 
šajā sektorā aspirantūrā iestājās mans kursabiedrs Heinrihs Strods. Marģers 
Stepermanis, kurš fakultātē mums lasīja lekcijas par 18. gs. vēstures problēmām, 
institūtā vadīja nelielo Vēstures palīgzinātņu sektoru.

Materiālās kultūras sektoru (kuru vēlāk sadalīja Arheoloģijas un 
Etnogrāfijas sektorā) jau kopš institūta dibināšanas no 1946. gada vadīja 
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Teodors Zeids. Tajā strādāja Elvīra Šnore, Emīlija Brīvkalne, Ādolfs Stubavs, 
Jolanta Daiga, mākslinieks Jānis Liepiņš un laborante Aldona Bricika.

Man paredzētais darba lauks bija Jauno un jaunāko laiku (vēlāk 
Kapitālisma) vēstures sektors, kura vadītājs akadēmiķis Jānis Krastiņš vēl 
nebija no Maskavas pārcēlies uz Rīgu. Sektoru vadīja temperamentīgais, 
impulsīvais vec. zin. līdzstrādnieks Teodors Draudiņš – vīrs jau gados ar 
bagātu dzīves pieredzi, kurš Pirmā pasaules kara laikā bija izglābies no 
pakāršanas par pretkara aģitāciju, izcietis Staļina laika represijas, bet nebija 
zaudējis ticību ″gaišajai komunisma rītdienai″ (varbūt izlikās ticam). Viņa 
vadībā strādāja jaunākie zinātniskie līdzstrādnieki Jānis Babris, Elvīra Buša 
un laborants, vēl students, Auseklis Spreslis. Ar 1950. gada 1. augustu viņiem 
pievienojos es un mans kursabiedrs Vasīlijs Savčenko.

Zinātnes laukā mani ceļi ar erudīto vēsturnieku T. Zeidu nekrustojās, jo 
jauno un jaunāko (vēlāk kapitālisma) vēstures problēmas no arheoloģijas un 
feodālisma vēstures šķīra laika distance, bet dažās ārpus zinātnes jomās mēs 
tomēr darbojāmies kopā.

Populāras 50. gados Zinātņu akadēmijā bija dažādas sporta sacensības 
starp institūtiem: šaušanas, slēpošanas, peldēšanas, arī šaha spēle. Šahisti 
institūtā bija dedzīgi: T. Zeids – pirmais galdiņš, Jānis Babris – otrais, 
Auseklis Spreslis – trešais. Sacensību noteikumi prasīja, lai komandā būtu 

T. Zeids (pēdēja rindā otrais no kreisās) ar studentiem ekskursijā Brīvdabas 
muzejā. 1946. gads. Austras Mieriņas personiskais arhīvs.
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arī sieviete. Visi nolēma, ka šis pienākums jāuzņemas man, kaut līdz tam 
šaha kauliņus pat rokās nebiju turējusi. Pirms sacensībām mani iepazīstināja 
ar šaha figūru nosaukumiem un to gājieniem uz šaha dēļa.Treniņa nolūkā 
izspēlējām dažas partijas un – aiziet. Avantūra!

Pirmajā spēlē mana pretspēlētāja bija toreizējā ZA čempione, bet es to 
nezināju. Viņa, kā jau klājās īstai šahistei, pirms katra gājiena ilgi domāja. Bet 
man nebija, ko domāt, jo par šaha spēles teorijām un citām gudrībām man 
nebija ne jausmas, taču iemācītos figūru gājienus biju iegaumējusi labi. Kā 
viņa izdara gājienu, tā es bez domāšanas (nebija taču par ko prātot!) izdaru 
savējo. Tas manu pretinieci šokēja. Viņa pēc katra mana gājiena ilgi gudroja, 
nervozēja, pīpēja, ka dūmi vien griežas, bet rezultātā – viņai mats. Es sākumā 
pat īsti neaptvēru, ka esmu uzvarējusi. Bet tā var gadīties tikai vienu reizi 
mūžā. Patrenējos un bez kādām teorijām un atklātnēm spēlēju tīri ciešami, 
un komandu neapkaunoju. Pateicoties komandai, pēc čempionāta ieguvu pat 
trešo sporta klasi. Taču šahs mani neieinteresēja – garlaicīga spēle, kaitināja 
pretinieku ilgā domāšana pat tad, kad nav vairs kur iet.

Arī šaušanas sacensībās es pirmo reizi rokās turēju ieroci, jo komandā bija 
jābūt sievietei un es institūtā biju jaunākā. Jāšauj bija no guļus stāvokļa 
25 metru attālā mērķī. Uz vietas man parādīja, kā jāmērķē un jānospiež gailis. 
Rezultāti, ne jau spīdoši (86 no 100), bet tomēr labāki kā maniem kolēģiem – ka-
ra dalībniekiem.

Peldēšanas sacensībās, kur viens no dalībniekiem bija arī T. Zeids, mani 
tomēr neizdevās iesaistīt, jo nevar īsā brīdī sacensībām sagatavot cilvēku, 
kurš neprot peldēt.

Jāatzīmē vēl interesanta sakritība personīgās dzīves jomā. Mēs abi gandrīz 
vienlaicīgi reģistrējām laulību dzimtsarakstu nodaļā. Viņš ar Āriju 1961. gada 
2. martā, es – 4. martā. Darba kolēģiem tas bija liels pārsteigums, jo abi šo 
notikumu bijām turējuši noslēpumā. Es kāzas ar tuvāko kolēģu piedalīšanos 
nosvinēju vēlāk – maijā. 

Kad pēc vairāk nekā divdesmit laulībā nodzīvotajiem gadiem pāragri 
mūžībā aizgāja Ārija, T. Zeidam palika vienīgi darbs, kam viņš veltīja visu 
atlikušo mūžu līdz pēdējai stundiņai, kas pienāca ceļā uz darbu.

Pelnītu cieņu šim vispusīgajam, sabiedriskajam cilvēkam, erudītajam 
vēsturniekam, mācībspēkam un zinātniekam apliecināja lielais pavadītāju 
pulks, viņam aizejot mūžībā.

Dr. hist. Austra Mieriņa
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Dr. habil. hist. profesors Teodors Zeids bija izcils zinātnieks, lielisks 
jauno vēsturnieku audzinātājs. Viņa plašās enciklopēdiskās zināšanas un 
pedagoga talants ievadīja praktiskajā vēstures pētniecības darbā vairākas 
jauno vēsturnieku paaudzes. T. Zeids mērķtiecīgi izvērtēja savu skolnieku 
izvēlēto zinātnisko tēmu nozīmīgumu vēstures izpētē, radīja pārliecību un 
drošības sajūtu. Viņa vadībā tika izstrādāti un aizstāvēti daudzi Latvijas 
vēsturē nozīmīgi pētījumi dažādās jomās.

T. Zeidu raksturoja optimisms, dzīvesprieks un labs humors. Viņš 
mīlēja dzīvi visā tās daudzveidībā, bija sabiedrības dvēsele. T. Zeids mācīja 
neuztraukties par lietām, kuras nevar mainīt, un visos notikumos saskatīt 
būtisko un paliekošo. Augsti jānovērtē Zeida vienkāršība, sirsnība, labvēlība 
un vienmēr gatavība sniegt padomus.

Zinātnieka un skolotāja darbīgais mūžs devis paliekošu ieguldījumu 
vēstures zinātnē, un viņa iesāktos darbus šodien turpina viņa skolnieki.

Dr. hist. Ilga Grasmane

Ārēji nedaudz neveikls, bet pēc būtības galants. Tālu no profesora amata 
padomju gados, bet nekad nebija jāsūdzas, ka izvēles kursu lekcijās trūktu 
auditorijā klausītāju. Bija pat otrādi – pēdējiem, kas pieteicās klausītājos, bija 
jāmeklē cits, mazāk iecienīts lektors, kam nebija studentu.

Omulīgs joku stāstītājs pie Lambertes kundzes vārītās kafijas, kad katedras 
balkonā sapulcējās zemgalieši. Īsteni vēsturnieki tāpat kā prezidenti Latvijā 
nāk no Zemgales. Un tas bija Teodors Zeids.

Ilga Kreituse,
Rīgas Stradiņa universitātes 

Eiropas studiju fakultātes dekāne, profesore

Vēsturnieks Teodors Zeids nekad nav bijis arhīvists, tomēr viņa dzīve un 
darbs ir būtiski nozīmīgs Latvijas Valsts vēstures arhīvam. T. Zeids ar mūsu 
arhīvu bija saistīts tikai periodiski, taču viena no šīm saistībām ir īpaši nozīmīga 
visiem Latvijas vēsturniekiem – 1971. gadā, pateicoties viņa iniciatīvai 
un neatlaidībai, Latvijas Valsts vēstures arhīvs no VDR saņēma unikālu 
dokumentu kompleksu – bijušo Kurzemes zemes arhīvu, kura apzināšana un 
sakārtošana prasīja apmēram desmit gadu. Šajā darbā gan tieši, gan netieši 
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piedalījās arī pats Teodors Zeids, kurš, protams, bija neaizstājams palīgs un 
padomdevējs savai dzīvesbiedrei vēsturniecei Ārijai Zeidai (1933–1984), kura 
arhīvā izstrādāja darba instrukciju un vadīja šo dokumentu apstrādi.

Latvijas Valsts vēstures arhīvā Teodors Zeids pats aprakstīja saņemto 
pergamentu kolekciju. Viņa padoms un konsultācijas bija nepieciešamas un 
nozīmīgas visā turpmākajā darbā tai arhīvistu paaudzei, kurai septiņdesmito 
gadu otrajā pusē nācās pārņemt minētā dokumentu kompleksa apstrādi. 
Teodora Zeida enciklopēdiskās zināšanas deva drošības sajūtu, palīdzēja 
pārvarēt šaubas par dokumenta saprašanas pareizību, palīdzēja nepieļaut 
būtiskas kļūdas.

Dace Plīkša, 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva 

Zinātnisko uzziņu daļas vadošā pētniece

Teodoru Zeidu iepazinu 1958. gadā kā docētāju toreizējā LVU Vēstures 
un filoloģijas fakultātē. Viņa plašās, dziļās un profesionālās zināšanas kā 
studente – iesācēja ar patukšu galvu – toreiz īsti nespēju novērtēt. Tomēr 
uzreiz pārsteidza, cik ļoti viņa lekcijas atšķīrās no daudzajām garlaicīgajām, 
no grāmatām nolasītajām lekcijām. Īpaši vērtīgas tās bija Latvijas feodālisma 
vēstures avotu mācībās, kuras klausījos, jau specializējoties pie T. Zeida šajā 
Latvijas vēstures posmā. Tad arī sapratu, ka, lai sauktu sevi par vēsturnieku, 
nebūt nepietiek ar vēstures literatūras lasīšanu, bet jāburas  cauri avotiem 
pilnīgi svešās valodās, kurās šodien neviens vairs nerunā. Latīņu valodu divus 
gadus biju mācījusies vidusskolā un tikpat daudz universitātē, bet viduslejas- 
vācu valoda man bija pilnīgs atklājums. Gan par viduslaiku vēstures avotu 
apguvi, gan ielauzīšanos abās augstāk minētajās valodās (tiesa, skolnieka 
līmenī) varu pateikties galvenokārt T. Zeidam, kurš vēlāk vadīja arī manas 
disertācijas izstrādi.

T. Zeida darbība bija ļoti daudzpusīga: darbs universitātē, Latvijas 
feodālisma vēstures sektora vadīšana Vēstures institūtā prasīja daudz laika 
un enerģijas.

Gandrīz visām grāmatām par Latvijas 13.–19. gs. sākuma vēsturi viņš 
bija zinātniskais redaktors, skolām (un arī studentiem) viņš izstrādāja 
vērtīgu mācību līdzekli – kartes, piedalījās kolektīvo darbu sarakstīšanā, 
uzskaitījumu varētu turpināt.
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Tomēr reizēm es iedomājos, kāpēc savā garajā, aktīvajā mūžā viņš uzrakstīja 
tikai divas monogrāfijas ″Feodālisms Livonijā″ (1951) un jau pēcpadomju 
laikā ″Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti″ (1992). Tiesa, mūsu šefs, kā 
mēs reizēm viņu saucām, mīlēja omulīgu dzīvi. Tomēr mani neatstāj doma, 
ka viņu bremzēja arī tas, ka pētījumu secinājumiem bija jābūt nevis objektīvi, 
no avotiem izrietošiem, bet gan ″marksistiski pareiziem″.

Kad Latvija bija ieguvusi neatkarību, reiz mājas apstākļos T. Zeids ar 
rūgtumu pateica: ″Tas bija laiks, kad mums bija jāapmelo savi skolotāji.″

Māra Caune, vēsturniece

Šogad, 1. augusta izcilajam Latvijas vēstures pētniekam, Zinātniekam un 
Skolotajam Teodoram Zeidam aprit 100. dzimšanas diena.

Manā atmiņā plaši pazīstamais Latvijas vēstures patriarhs, vēstures 
zinātnes autoritāte Teodors Zeids vienmēr paliks kā izcils Skolotājs un 
Zinātnieks, kura lekcijas Latvijas Valsts universitātē klausījās vairākas pēckara 
Latvijas vēsturnieku paaudzes. Kā vēstures pasniedzējs T. Zeids bija stingrs 
prasībās un mudināja savus skolniekus meklēt un atrast, novērtēt, izprast un 
izskaidrot vēstures faktus, saredzēt vēsturisko notikumu sakarības. Viņš prata 
objektīvi novērtēt savu skolnieku zināšanas. Apbrīnojama prasme uztaustīt 
tieši vājākos punktus studenta zināšanās! Viņam nebija svarīgi sekot tam, vai 
auditorijā kāds no studentiem nešpiko. Viņš nemēģināja tos pieķert. Visiem 
studentiem bija zināma patiesība: ja tu špikosi, tad zini, ka jautājumi būs ne 
tikai par konkrēto tēmu, bet gan par visu apskatāmo periodu. Vienlaicīgi viņš 
bija arī patiesi cilvēcisks ar humoru apveltīts cilvēks. Atmiņā kāds gadījums 
pēc zinātniskas konferences. Pēc kafijas nobaudīšanas, izejot uz apledojušās 
ielas, gadījās krist atmuguriski, ar galvu atsitoties pret asfaltu ar skaļu blīkšķi. 
Pārsteigti bijām, kad zinātnieks piecēlās, nopurinājās un noteica: nekad 
nebūtu domājis, ka mana galva ir tik tukša.

Savu zinātnieka pieredzi, prasmi strādāt ar vēstures faktiem, tos analizēt 
T. Zeids nodeva tālāk jaunajiem medievistiem . Kā zināms, viņš bija piecu 
aspirantu un deviņu vēstures zinātnes kandidātu (tagad vēst.zin.doktoru) 
disertāciju vadītājs. Es patiesi lepojos ar savu piederību viduslaiku vēstures 
pētnieka Teodora Zeida skolai. Esmu pārliecināta, ka 1958. gadā, uzsākot 
studijas Latvijas Valsts universitātē Vēstures un filoloģijas fakultātē, pēc tam 
viņa vadībā strādājot par laboranti Vēstures institūta Feodālisma vēstures 
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Teodors Zeids un Dr. hist. Rita 
Brambe gatavo J. H. Broces 
“Monumente”publicēšanai. 

1982. gads. 
R. Brambes personiskais arhīvs

Teodors Zeids. 
1983. gads. 

R. Brambes personiskais arhīvs
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sektorā , vēlāk aspirante un zin. līdzstrādniece, tikšanās ar Dr. habil. hist.
profesoru Teodoru Zeidu bija manas dzīves veiksme. Man laimējās strādāt 
viņa vadībā draudzīgajā “feodāļu “kolektīvā līdz izcilā zinātnieka pēdējai 
dienai, kas noslēdzās ceļā uz darbu. Ikviena saruna ar profesoru bija gan 
aizraujoša, gan interesanta, gan pamācoša. Neaizmirstamas ir sarunas ar 
Teodoru Zeidu pie kafijas tases kopā ar kolēģiem, tās pēdējos gados bija 
kļuvušas par neatņemamu “feodāļu” ikdienas sastāvdaļu. Tās bija sarunas 
ne tikai par vēsturi, tās pētniecību, par norisēm Latvijā un pasaulē, bet arī par 
ikdienišķām norisēm. Katru no mums tās darīja bagātāku.

Teodors Zeids bija izcils zinātnieks un skolotājs, tuvākajiem kolēģiem - 
gaišs, sirsnīgs, saprotošs ar humoru apveltīts cilvēks.

Dr. hist. Rita Brambe 

Nezinu nevienu citu vēsturnieku, kurš būtu iemantojis tik lielu autoritāti 
kā Teodors Zeids. Lielā mērā tas bija viņa enciklopēdisko zināšanu (T. Zeida 
vārdiem – absolūtās atmiņas) dēļ. Raksturā mierīgs, omulīgs, optimistisks 
(droši vien daudzi atceras viņa teicienu “Jādzīvo vien būs!”), ārēji 
nesatricināms, tomēr jūtīgs. Viņa uzstāšanās konferencēs vai citos gadījumos 
bija paraugs – savas domas Skolotājs vienmēr izklāstīja skaidri, loģiski, 
argumentēti. T. Zeids nemīlēja pārliecīgu aizbildniecību pār jaunajiem 
speciālistiem, uzskatot, ka ikvienam pašam “jāķepurojas” un jāpierāda sevi, 
taču dāsni dalījās savās zināšanās. Varētu atšifrēt J. K. Broces zīmējumu 
un aprakstu 2. sējuma ievadā teikto, ka T. Zeids “rediģējis, papildinājis un 
pārstrādājis šajā sējumā esošos materiālus” – tas nozīmē, ka ne viena vien 
viņam iesniegtā manuskripta lappuse ar redaktora redzējumu tika uzrakstīta 
pilnīgi no jauna. 

Mēs neatradīsim pārāk daudz T. Zeida zinātnisko publikāciju, taču viņš 
bija izcils sava laika vēstures pētniecības organizators, jaunās vēsturnieku 
paaudzes audzinātājs, un ar viņa vārdu vienmēr saistīsies gan Kurzemes 
zemes arhīva atrašana un atgūšana, gan J. K. Broces “Monumente” kolekcijas 
izdošana un saglabāšana.

Muntis Auns, 
LU Latvijas vēstures institūta pētnieks, Dr. hist. 
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20. gs. 80. gadu sākumā, studējot LU (tolaik LVU) Vēstures un filozofijas 
fakultātē, mums nepaveicās – par profesora Teodora Zeida lasītajām 
leģendārajām Rīgas vēstures lekcijām un interesantajām ekskursijām 
dzirdējām tikai sajūsminātas atsauksmes no vecāko kursu studentiem. 
Mūsu studiju laikā programmā vairs šādu lekciju nebija. Taču, kad 1985. 
gadā sākām strādāt LPSR ZA Vēstures institūtā par laborantēm, nokļuvāmpar laborantēm, nokļuvām, nokļuvām 
Feodālisma vēstures sektorā, kuru vadīja T. Zeids. Tā mums bija lieliska 
iespēja gandrīz desmit gadu garumā strādāt ļoti draudzīgā un demokrātiskā 
kolektīvā, kura gaisotni lielā mērā noteica tieši prof. T. Zeida personība. 
Turklāt mums, padomju izglītības sistēmā augušajām, tā bija unikāla 
tikšanās ne vien ar erudītu vēsturnieku, bet arī ar neatkarīgās Latvijas laika 
inteliģences pārstāvi. T. Zeids palicis atmiņā gan ar plašajām un dziļajām 
zināšanām visdažādākajos vēstures jautājumos, gan svešvalodu – latīņu, 
grieķu, vācu, angļu u.c. labo prasmi, gan arī ar interesantajiem stāstiem par 

Profesors Edgars Andersons (no kreisās), 
LZA Latvijas Vēstures institūta direktors 

Anatolijs Bīrons un Teodors Zeids. 
1979. gads. LVVA, 291. f., 1. apr., 175. l., 3. lp.
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studiju un darba gaitās sastaptajiem cilvēkiem un notikumiem. Tāpat nevar 
neatzīmēt viņa rūpīgumu, strādājot pie rakstiem un referātiem. Tā bija laba 
skola jaunajiem speciālistiem un paraugs visai turpmākai darba dzīvei. 

Savukārt par to, kā T. Zeids rūpējas un aizstāvēja sava sektora darbiniekus, 
vairākkārt pārliecinājāmies arī pašas. Viens no šāda veida spilgtākajiem 
notikumiem norisinājās 1987. gada pavasarī. Jau bijām 5. kursā un rakstījām 
diplomdarbus, kas obligāti bija jāiesniedz mašīnrakstā. Taču tolaik 
rakstāmmašīnas nemaz tik viegli nebija pieejamas, tādēļ, lai pārrakstītu 
savus darbus, vakaros nereti palikām sektorā, lai arī ne līdz vēlam vakaram. 
Tomēr 14. maijā šo tradīciju nācās pārkāpt, jo nākamajā dienā bija nodošanas 
termiņš. Tovakar, priecīgas par pārrakstīšanai pielikto punktu, posāmies 
mājup ap plkst. 23. Taču mums par lielu pārsteigumu ne tikai LZA 
Augstceltnes 12. stāvā, kur atrodas Vēstures institūta telpas, bija atslēgti 
lifti, bet arī, nokāpjot pa trepēm lejā, nācās konstatēt, ka slēgtas durvis uz 
vestibilu, un uz mūsu klauvējieniem neviens neatsaucas. Tāpēc atgriezāmies 
savā istabā un pa telefonu sazvanījām sardzi, kura bija pārsteigta par to, ka 
ēkā vēl kāds ir, un šā fakta dēļ stipri pārbijās. Taču, ko īsti bijām izdarījušas, 
sapratām tikai nākamajā dienā, kad, no rīta ierodoties darbā, ieraudzījām 
noraizējušos kolēģu sejas. Atklājās, ka Augstceltnē tik vēlu atrasties vispār 
nedrīkst, kur nu vēl 15. maija – Kārļa Ulmaņa apvērsuma gadadienas – 
priekšvakarā. Lai gan tolaik gaisā jau bija jūtama Atmodas dvesma, padomju 
režīms vēl bija gana spēcīgs, un, lai mūs glābtu no lielākām nepatikšanām, 
kolēģi ātri izdomāja, ka darbā esam aizkavējušās, lai ātrāk pabeigtu savus 
tiešos darba pienākumus – izdošanai paredzētā J. K. Broces manuskripta 
pārrakstīšanu. Tā nu apbruņotas ar labiem padomiem, devāmies “uz paklāja” 
pie institūta direktora Vincenta Karaļūna, kura kabinetā pirmo reizi mūžā 
klātienē sastapāmies ar tā laika drošības struktūras pārstāvi – LZA 1. daļas 
priekšnieku. Par laimi, centīgo darbinieču versija viņu apmierināja, taču, lai 
šādi pārkāpumi turpmāk nenotiktu, sektora vadītājam T. Zeidam piesprieda 
rājienu, kas tika izlikts uz paziņojuma dēļa publiskai apskatei. Taču mūsu 
šefs paziņojumu par sev izteikto rājienu izlasīja tikai pēc kādas nedēļas un 
pēc tam, gardi pasmējies, uzaicināja vaininieces uz kafejnīcu to atzīmēt. Savā 
dzīvē piedzīvojis daudzus režīmus, Zeids pret oficiālās varas izpausmēm 
attiecās ar veselīgu humoru.
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Līdz pat pēdējām mūža dienām Teodors Zeids saglabāja asu prātu un 
dzīvesprieku, un, kaut gan kopš viņa nāves jau ir pagājuši astoņpadsmit gadi, 
mēs joprojām viņu atceramies kā labestīgu cilvēku un vislabāko priekšnieku, 
kāds mums ir bijis. 

Dr. hist. Margarita Barzdeviča,  Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, 
LU Latvijas vēstures institūta pētnieces

Teodors Zeids 70. gados.
 LVVA, 291. f., 1. apr., 159. l., 13. lp.
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1972. gada 1. aprīlī – piektdienā, paralēli studējot P. Stučkas Latvijas Valsts 
universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, sāku strādāt par laboranti 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā. Feodālisma vēstures sektora 
vadītājs profesors Teodors Zeids apgalvoja, ka jauna darba uzsākšanai 
piektdiena esot pati veiksmīgākā nedēļas diena. Tas vēlāk arī apstiprinājās. 
Pirmajā darbadienā nokļuvu ikgadējā akadēmijas vēsturnieku zinātniskajā 
konferencē, vaigā skatīju savus nākamos kolēģus – vēstures pētniekus Martu 
Āboliņu, Irmu Alksni, Melitu Svarāni, Dzidru Liepiņu,  Vasīliju Dorošenko, 
Heinrihu Strodu ...  Institūtā nostrādāju 20 gadus. Tā bija bagātīga skola, jo 
guvu zināšanas, kuras universitātē nemācīja. Sektora vadītājs Teodors Zeids 
un daļa kolēģu bija dzīvojuši laikā, par kuru vēstures grāmatās nerakstīja, ja 
rakstīja, tad tikai virspusēji. 

Spilgtā atmiņā ir 1992. gada septembra diena, kad Vāgnera zālē atzīmējām 
profesora Teodora Zeida 80 gadu jubileju. Pasākumā prezentēja divus 
izdevumus –  Feodālisma vēstures sektora sagatavoto J. K. Broces zīmējumu 
un aprakstu 1. sējumu Teodora Zeida zinātniskajā redakcijā un T. Zeida 
monogrāfiju – faktiski lekciju kursu – „Senākie rakstītie Latvijas vēstures 
avoti”, kuras iznākšanai autors nekad īsti nebija ticējis. Mums viņš bija 
mācījis, ka nevajag ļoti paļauties uz solījumiem, jo varot vilties; ja solījums 
tiek pildīts – tad prieks un gandarījums ir divkāršs. Tā arī notika – grāmata 
kļuva bibliogrāfisks retums. Jubilejas reizē Vāgnera zālē Profesors bija patiesi 
laimīgs un gandarīts. Viņš guva pelnīto atzinību, kura tik ilgi bija jāgaida. 

Es ļoti lepojos ar saviem skolotājiem – tās bija izcilas personības, kuras bija 
iemantojušas lielu autoritāti. Teodors Zeids bija viens no viņiem. Es apbrīnoju 
viņa enciklopēdiskās zināšanas, prasmi uzstāties auditorijas priekšā, prasmi 
vadīt (ārēji tas pat nebija manāms) un sasniegt labu rezultātu. Protams, arī 
optimismu un dzīvesprieku. Viņš bija izcils jaunās vēsturnieku paaudzes 
audzinātājs. 

Valda Pētersone, 
LNA  Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece, Dr. hist. 
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LZA Vēstures institūta 40. gadu jubileja. 1976. gada marts. 
LVVA, 291. f., 1. apr., 167. l., 45. lp.

der 100. geburtstag des erudierten 
historikers teodors yeids

Teodors Zeids wurde am 1. August 1912 in Jelgava/ Mitau geboren. 
1930 absolvierte er dort das klassische Peter-Gymnasium und 1940 die 
Geschichtsabteilung an der Fakultät für Philosophie und Philologie der 
Lettischen Universität als Geschichtsmagister. Für seine Forschungsarbeit 
zum Thema „Kurische Könige“ wurde er mit einer goldenen Medaille 
ausgezeichnet. Bereits während seines Studiums begann T. Zeids zu arbeiten 
– zuerst in der Universitätsbibliothek, dann – 1936 – im Institut für die 
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materielle Kultur Lettlands und seit 1937 auch beim Professor Arveds Švābe 
in der Redaktion des lettischen Konversationslexikons.

1951 wurde die von T. Zeids verfasste Monographie „Feudalismus in 
Livland“ herausgegeben. 1955 verteidigte er seine Dissertation, um den 
akademischen Grad „Kandidat der Wissenschaften“ (Doktorgrad) zu erhalten. 
1962 wurde er zum Leiter der Abteilung für mittelalterliche Geschichte am 
Institut für Geschichte Lettlands ernannt; er hielt auch Vorlesungen zur 
mittelalterlichen und neuzeitigen Geschichte, zur Rigaer Geschichte und 
zu den Quellen zur Geschichte Lettlands für die Historiker der Lettischen 
Universität. 1978 wurde das von ihm inspirierte Werk „Das feudale Riga“ 
veröffentlicht, woran zahlreiche führende lettische Historiker gearbeitet 
hatten. Unter der Leitung von T. Zeids begann das Institut für Geschichte an 
das weitläufige Projekt zur Edition des Werks von Johann Christoph Brotze 
„Monumente“ zu arbeiten. 1992 erschien der erste Band. Leider erlebte T. 
Zeids die Veröffentlichung des 2. Bandes nicht mehr; er ist am 28. Juni 1994 
gestorben.

Professor, Dr. habil. hist. Teodors Zeids war ein hervorragender Erzieher 
der jungen Historiker. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche wichtige 
Forschungsarbeiten zur Geschichte Lettlands erarbeitet und Dissertationen 
verteidigt.

Das Leben und Werk von T. Zeids sind von großer Bedeutung für das 
Historische Staatsarchiv Lettlands. Dank seiner Initiative und Unablässigkeit 
gelang es dem Archiv 1971, von der DDR eine der bedeutsamsten 
Dokumentensammlungen – das frühere Kurländische Landesarchiv – 
zurückbekommen. T. Zeids erstellte selbst ein Register der zurückerhaltenen 
Pergamenturkunden. Mit Rat und Tat stand er der neuen Generation 
der Archivare bei, die in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre das vom 
Archiv übernommene ehemalige Kurländische Landesarchiv ordnen und 
beschreiben sollten.
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