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PrIEKŠVĀrDS

šai rakstu krājumā publicēti referāti, kuri tika nolasīti 2015. gada 26. novembrī Valmierā noti-
kušajā zinātniskajā konferencē “jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. diemžēl krājumā dažādu 
iemeslu dēļ nav nonākuši vairāki konferences lasījumi. bet arī desmit iesniegtie rāda plašu hronolo-
ģisko, tematisko, arī ģeogrāiski topogrāisko amplitūdu, tiesa, latvijas vēstures pētniecības ietvaros. 
pētījumu laika vektora sākumu iezīmē bronzas laikmets, bet noslēgumu – 20. gadsimta 40. gadi, 
savu kārt telpas areāls aptver gan visu latviju, gan atsevišķu pilsētu – rīgas, Valmieras, Cēsu, baus-
kas vēsturi; tematikas ziņā līdztekus pilsētu vēsturei jaunos vēsturniekus ir saistījuši latvijas arheo-
loģijas un kultūras vēstures jautājumi. 

trīs jaunās pētnieces sniedz interesantu ieskatu latvijas arheoloģijas problēmās un iespējās. 
bc. hist. Vanda Visocka analizē salīdzinošā griezumā divos Kurzemes pilskalnos – Krievukalnā 
un paplakā atrasto bronzas laikmeta keramiku, tās ietekmi uz saimniecisko dzīvi un estētiskajiem 
priekšstatiem. savdabīgu lībiešu kapu keramikas materiālu, t.s. zīmogotos traukus vēlajā dzelzs laik-
metā 11.–13. gadsimtā aplūko mg. hist. alise šulte, dodot iespēju izsekot atsevišķu indivīdu rad-
niecīgajām ģimenes saitēm. savukārt mg. hist. sandras salmiņas uzmanību saistījusi viduslaiku 
arheoloģija. pētot arheoloģiskās liecības par sievieti Cēsu pilī 13.–16. gadsimtā, rasti materiāli, kas 
papildina mūsu diezgan trūcīgos priekšstatus par livonijas sievietēm. 

livonijas laiks, bet ne vairs no arheoloģijas viedokļa ir bijis mg. hist. latvijas universitātes dok-
toranta edgara plētiena uzmanības lokā. apskatot Valmieras pilsētas nozīmi viduslaiku livonijas 
telpā, tās ģeogrāiskā novietojuma ietekmi uz pilsētas saimniecību un politisko dzīvi, sniegts ieskats 
livonijas mazpilsētas dzīvē. laika straumē krietni tuvāk mūsdienām aizved bc. hist. beāte lielmane, 
izsekojot rīgas pilsētas maskavas ielas apbūves vēsturei 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta 
sākumā. Ņemot vērā, ka daļa koka ēku jau ir zudušas, šim pētījumam par pakāpenisku pāreju no 
koka uz mūra apbūvi ir arī tīri praktiska nozīme. jautājums par nacionālās identitātes atspoguļo-
jumu latviešu tēlotāja mākslā no 1900. līdz 1914. gadam ir bijis tuvs mg. hist. alisei Ozolai, rodot un 
analizējot tās pazīmes, kas ļauj nešaubīgi saistīt mākslas darbus ar latviju, tās kultūru, tradīcijām, 
iedzīvotājiem. 

Vairāki jaunie pētnieki pievērsušies 20. gadsimta 20.–30. gadu latvijas vēsturei. tā mg. hist. lat-
vijas universitātes doktoranta Gunta Vāvera pētniecības objekts ir atturības kustība. savā pētījumā 
autors mēģina izsekot atturības organizāciju un sporta savstarpējām attiecībām, parādot, kā sports 
kļūst par atturības organizāciju būtisku darbības instrumentu. latvijā ražoto skaņuplašu statistikas 
izpētei pievērsies mg. hist. jāzepa Vītola latvijas mūzikas akadēmijas doktorants alberts rokpelnis. 
Vērtējot un interpretējot šos datus latvijas tā laika vēstures kontekstā, pētnieks sniedz ieskatu latvi-
jas skaņuplašu vēsturē kopumā. jau gluži citādi – sociālpolitiski latvijas vēstures aspekti šķituši no-
zīmīgi bc. hist. agnijai ruhockai, pētot komunistu pagrīdes darbību bauskas apriņķī 20. gadsimta 
20.–30. gados. autore centusies noteikt galvenās personas, pagrīdes darbības mērogus, veidus, šīs 
darbības kontinuitāti ar 1940. gada notikumiem.



jaunO VēsturnieKu zinātnisKie lasījumi  i8

par pirmajiem gadiem latvijā pēc Otrā pasaules kara savā pētījumā runā mg. hist. liene 
 rokpelne. aplūkojot kultūras iestāžu darbību Valmierā no 1944. līdz 1949. gadam, izsekots kultūras 
dzīves sovetizācijas procesam un tā konkrētām, speciiskām izpausmēm Valmieras pilsētā.

mīļais lasītāj, kas gribi iepazīties ar šo krājumu! priecāsimies kopā par mūsu jauno vēsturnieku 
darbu un veikumu, nebūsim pārāk skarbi pret vājākām vietām viņu opusos, jo viņi ir tikai sava ceļa 
sākumā. novēlēsim jaunajiem pētniekiem ilgu un ražīgu turpmāko darbu latvijas vēstures izzinā-
šanā un aprakstīšanā!

dr. hist., prof. Ilgvars Butulis



PrEFaCE

the present collection comprises papers that were presented at the research conference “the 
scholarly readings of Young Historians” which took place in Valmiera on 26th november 2015. 
 regretfully, due to various reasons several presentations from the conference have not found their 
way into the present collection. However, the ten submitted ones represent a broad chronological, 
thematic as well as geographic and topographic range of topics, although only within the framework 
of latvia’s history. the time vector of the research starts at the bronze age and ends at the 1940s, 
while in geographic terms both the history of latvia as a whole as well as that of individual towns – 
riga, Valmiera, Cēsis and bauska - is covered; in terms of the topics apart from the history of towns, 
the young historians have been captivated by the issues pertaining to the archaeology and the 
 cultural history of latvia.  

three young researchers provide interesting comparative analysis of the problems and op-
portunities of latvia’s archaeology. b.a. in history Vanda Visocka offers comparative analysis of the 
ceramics found on two fort hills in Kurzeme region – on Krievukalns and paplaka – as well as the 
impact of the ceramics on economic life and aesthetic conceptions. m.a. in history alise šulte 
examines a specific ceramic material – the-so-called branded vessels – from the late iron age livs’ 
burials that allow tracing the kinship and family ties of some individuals. m.a. in history sandra 
salmiņa’s attention is focused on medieval archaeology. studying archaeological evidence about the 
woman in Cēsis Castle in the 13th–16th centuries she has found materials that enrich our relatively 
meagre knowledge about women in livonia. 

the period of livonia, this time from a vantage point other than archaeology, has also come 
into the focus of attention of m.a. in history, doctoral student at the university of latvia edgars 
plētiens. by examining the importance of Valmiera town in the context of medieval livonia as well 
as the impact of the town’s geographical location on its economy and political life, he provides an 
insight into the life of the small livonian town. b.a. in history beāte lielmane takes us through the 
stream of time to a period much closer to the present day as she traces the history of building on 
maskava street in riga city in the second half of the 19th century and the early 20th century. Consid-
ering the fact that a part of the wooden buildings, which once stood in this street, have now dis-
appeared from the face of the earth, such study of gradual transition from wooden to masonry 
buildings has a purely practical significance as well. m.a. in history alise Ozola has been captivated 
by the issue of the reflection of the national identity in the latvian fine arts from 1900 to 1914; she 
identifies and analyses the features that allow with confidence associating a work of art with latvia, 
its culture, traditions and people. 

several young researchers have turned to the history of latvia in the 1920s-30s. thus the re-
search topic of m.a. in history, doctoral student at the university of latvia Guntis Vāveris is the 
temperance movement. the author aspires to explore the relationship between temperance move-
ments and sports revealing how sports became an important tool of temperance organisations. m.a. 
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in history, doctoral student at jāzeps Vītols latvian academy of music alberts rokpelnis focuses on 
the statistics of latvian-produced sound records. by assessing and interpreting the data in the con-
text of the history of latvia in the respective period of time, the researcher provides an insight into 
the history of latvian-produced sound records in general. b.a. in history agnija ruhocka finds im-
portance in quite different aspects of latvia’s history – in socio-political ones – as she researches the 
activities of the Communist underground in bauska district in the 1920s-30s. the author has at-
tempted to identify the key persons, the scope and types of underground movement and the conti-
nuity of the relevant activities during the events of 1940. 

m.a. in history liene rokpelne focuses on the aftermath of the second World War in latvia. by 
examining the activities of cultural institutions in Valmiera from 1944 to 1949 she follows the pro-
cess of sovietisation of cultural life and concrete expressions of it in Valmiera town. 

dear reader who is about to become acquainted with the collection! let us rejoice together in 
the work and achievements of our young historians and let us not be too harsh about relatively 
weaker points in their opuses as they stand only at the beginning of their road. let us wish the 
young scholars many years of fruitful work in studying and describing the history of latvia!

phd, prof. Ilgvars Busulis

tulkojusi Eva Eihmane



atSKatS JauNO VĒSturNIEKu KONFErENČu 
VĒSturĒ*

pēc Valmieras muzeja jauno speciālistu ierosmes 2015. gada 26. novembrī Valmieras muzejā no-
tika pirmie “jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Konferences organizēšanā un krājuma izdošanā 
līdzdarbojās arī latvijas universitātes latvijas vēstures institūta un citu institūciju atzīti vēsturnieki.

savulaik, apmēram pirms 35 gadiem, latvijas universitātes latvijas vēstures institūts (toreiz – 
latvijas psr zinātņu akadēmijas Vēstures institūts) un tā jauno zinātnieku padome, kas izveidota 
1978. gadā, arī uzsāka jauno vēsturnieku konferenču rīkošanu un vēlāk arī referātu tēžu izdošanu. 
toreiz par jaunajiem zinātniekiem tika uzskatīti jaunieši līdz 33 gadu vecumam.

atskatīsimies tā laika jauno vēsturnieku konferenču vēsturē. pirmā jauno zinātnieku konference 
“Vēsture, personība, sabiedrība” notika 1979. gada 9. oktobrī, tajā ar 16 ziņojumiem piedalījās tikai 
institūta gados jaunie darbinieki – vēsturnieki un filozofi. jāpaskaidro, ka no 1963. līdz 1981. gadam 
filozofi bija Vēstures institūta sastāvā kā atsevišķa pētnieciskā grupa vai sektors. Konferencē apmē-
ram puse referātu skāra filozofiskās tēmas, puse – pētījumus vēsturē (padomju perioda latvijas vēs-
turi, kā arī viduslaiku vēsturi, arheoloģiju, antropoloģiju, etnogrāfiju). iesākumā jauno vēsturnieku 
konferences tika organizētas katru gadu, bet vēlāk – tas laikam bija saistīts ar tēžu publicēšanu – 
reizi divos gados.

pirmās referātu tēzes iznāca tikai 1983. gadā,1 un tajās bija ievietoti ceturtās konferences 18 ziņo-
jumi, no kuriem daļa bija publicēta krievu valodā, un arī konferencē daži referenti norunāja savus 
ziņojumus krieviski. tēžu redkolēģijas sastāvā bija vēsturnieki maksims duhanovs (1921–2001), 
irēne šneidere un indulis ronis (atbildīgais redaktors). redkolēģijas ievadrakstā atzīmēts, ka šajā 
rīgas pilsētas jauno vēsturnieku zinātniskajā konferencē piedalījās arī Vēstures un filozofijas fakul-
tātes aspiranti un jaunie lektori, muzeju zinātniskie līdzstrādnieki un citi jaunie vēsturnieki. plašs 
bija referātu tēmu loks un hronoloģiskās robežas – no 20. gadsimta 70.–80. gadiem līdz pat dzelzs 
laikmetam. pirmie un svarīgākie programmā bija referāti par padomju latvijas sociālekonomiskās 
augšupejas un kultūras attīstības jautājumiem, bet jaunie etnogrāfi un arheologi šķetināja latvijas 
senāku laiku vēsturi, pamatojoties uz lietiskajiem avotiem.

nākamie tēžu izdevumi jau bija pakļauti lielākai padomju ideoloģijas ietekmei, katra konference 
tika veltīta kādai nozīmīgai padomju valsts gadadienai. piemēram, piektā jauno zinātnieku – vēs-
turnieku konference (1985) bija veltīta 40. gadadienai kopš padomju tautas uzvaras lielajā tēvijas 
karā un 45. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas latvijā, bet sestā republikāniskā jauno zi-
nātnieku konference (1987) – lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai. abām šo 

* ievadraksts izstrādāts Valsts pētījumu programmas “letonika”  projekta “latvijas vēsture: kultūr-
vēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises baltijas jūras reģiona kontekstā” ietvaros.

1 Latvijas PSR vēstures problēmas: Rīgas pilsētas jauno vēsturnieku zinātniskās konferences referātu tēzes, 1983. 
rīga: latvijas psr zinātņu akadēmijas Vēstures institūts, 95 lpp.
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 konferenču tēzēm bez redkolēģijas īsā ievadraksta priekšvārdu apmēram 2,5 lappušu garumā uz-
rakstījis toreizējais institūta direktors vēstures doktors Vincents Karaļuns (1918–1988).

interesanti atzīmēt, ka 1985. gadā izdoto tēžu viss teksts ir krievu valodā, izņemot vāku, kur 
konferences nosaukums dots latviešu un krievu valodā.2 iespējams, tas bija direktora V. Karaļuna 
nolēmums, jo, pirmkārt, lielākā daļa no padomju latvijas Komunistiskās partijas darboņiem runāja 
un rakstīja krieviski, kaut gan daļa no viņiem labi pārzināja latviešu valodu. Otrkārt, padomju laikā 
disertācijas (tagad – promocijas darbi) bija jāraksta krievu valodā, un aizstāvēt tās varēja psrs lielā-
kajās, centrālajās augstskolās un institūtos, un likumsakarīgi publikācijām par disertācijas tēmu bija 
jābūt krievu valodā. Visbeidzot, padomju laikā visi drukātie izdevumi bija pakļauti stingrai lpsr 
valsts cenzūrai – t.s. glavļitam (latvijas psr Galvenā literatūras pārvalde), tādēļ, lai vieglāk izdotos 
iegūt atļauju iespiest jauno zinātnieku tēzes, tās noformēja atbilstoši padomju laiku priekšrakstiem. 
arī priekšvārdā V. Karaļuns saskaņā ar padomju ideoloģijas postulātiem slavina “1940. gada sociā-
listisko revolūciju”, padomju latvijas sasniegumus sociālekonomiskajā jomā un kultūras attīstību 
psrs brālīgo tautu saimē. norādījumi ir arī jaunajiem vēsturniekiem, kuru pirmais pienākums ir 
dziļi analizēt un apkopot sociālisma celtniecību latvijas zemē, palielināt attīstītā sociālisma pētī-
jumu skaitu.3 

šo otro tēžu redkolēģijas sastāvā novērojamas izmaiņas – m. duhanova vietā ir vēsturnieks jānis 
Vasermanis. laika gaitā audzis arī jauno vēsturnieku dalībnieku skaits, piektajā konferencē piedalās 
jau 31 pētnieks un referāti tiek sadalīti trijos tematiskos blokos: 1) latvijas psr sociālisma periodā; 
2) latvijas vēstures jautājumi pirmssociālisma periodā un 3) latvijas psr etnogrāfijas pro blēmas.

astoņdesmito gadu beigās ir sācies latvijas republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas pro-
cess, noris straujas pārmaiņas sabiedrībā, kultūrā un arī vēstures zinātnē. tas uzskatāmi atspoguļojas 
arī jauno vēsturnieku tēžu transformācijā, piemēram, 1987. gada tēzēm uz vāka nosaukums jau 
 iespiests tikai latviešu valodā,4 paralēli krievu valodā sniegta tikai galvenā informācija titullapā un 
saturā, kur sekciju nosaukumi doti abās valodās. pat tēžu priekšvārdu V. Karaļuns publicējis tikai 
latviešu valodā, parakstoties kā lpsr za korespondētājloceklis, un tajā daudz mazāk izskan pa-
domju iekārtu slavinošu frāžu, kaut gan autors pieturējies aizvien pie oficiālās padomju vēstures in-
terpretācijas. attiecībā uz vēstures zinātni V. Karaļuns atzīmē, “ka vēsturnieki nav visu izdarījuši, ko 
sabiedrība no viņiem gaida. Vēstures atainojums tika vienpusīgi nogludināts, daudzi fakti un noti-
kumi palika neizskaidroti vai pat tika noklusēti.”5 Viņš aicina jaunos zinātniekus stingri pieturēties 
pie atklātuma un patiesības atspoguļojuma vēsturē. 

sestajā konferencē piedalās rekordliels dalībnieku skaits – 37, to vidū arī trīs igaunijas jaunie 
etno grāfi. referāti, ievērojot hronoloģiju un tematiku, jau sagrupēti četrās sekcijās: 1) arheoloģija 
un antropoloģija; 2) etnogrāfija; 3) latvija feodālisma un kapitālisma laikmetā; 4) latvija sociālisma 
posmā. trešā sekcija bija visplašākā – ar 13 ziņojumiem, kas aptvēra divus lielus latvijas vēstures 
laikmetus. toties ceturtajā sekcijā deviņos referātos joprojām apskatīti strādnieku kustības un latvi-
jas Komunistiskās partijas vēstures dažādi aspekti, tiesa, mazāk ideoloģizēti.

pēdējās jauno vēsturnieku tēzes iznāca 1989. gadā, laikā, kad latviešu valodai jau nostiprināts 
valsts valodas statuss, nodibināta latvijas nacionālās neatkarības kustība (lnnK), darbojas lielākā 

2 Latvijas PSR vēstures problēmas, II = Problemy istorii Latviiskoi SSR. Vyp. II: Tezisy dokladov nauchnoi konfe
rentsii molodykh uchenykhistorikov, posviashchennoi 40letiiu pobedy sovetskogo naroda v Velikoi Otechestven
noi voine i 45i godovshchine vosstanovleniia Sovetskoi vlasti v Latvii, 1985. riga: institut istorii akademii nauk 
latviiskoi ssr, 113 s.

3 turpat, 4.–6. lpp.
4 Latvijas PSR vēstures problēmas: Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai veltītas 6. republikānis

kās jauno zinātnieku konferences tēzes, 1987. rīga: latvijas psr zinātņu akadēmijas Vēstures institūts, 121 lpp.
5 turpat, 7. lpp.
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sabiedriskā organizācija – latvijas tautas fronte (ltF) un vērojama nelokāma tautas atbrīvošanās 
kustība no padomju varas. arī vēstures pētniecības institūcijās notiek pārmaiņas, piemēram, latvi-
jas universitātē zinātniskā komunisma katedra pārtop par politoloģijas katedru, bet padomju savie-
nības Komunistiskās partijas vēstures katedra – par sociālpolitikas vēstures katedru. lu latvijas 
vēstures institūta struktūrā arī tiek pārveidotas nodaļas, jo pavērušās iespējas pievērsties agrāk aiz-
liegtajām un noklusētajām latvijas vēstures tēmām.

šīs konferences tēžu nosaukums vienkāršs: “latvijas psr vēstures problēmas: 7. republikānis-
kās jauno zinātnieku konferences tēzes”.6 priekšvārdu sarakstījis lpsr za Vēstures institūta jauno 
zinātnieku padomes priekšsēdētājs ēriks rozenbaums, kas tēžu redkolēģijā nomainīja j. Vasermani. 
Konferencē piedalās 15 jaunie arheologi, etnogrāfi, dendrohronologi un 20. gadsimta vēstures pēt-
nieki no institūta, muzejiem un citām institūcijām.

noslēgumā jānovēl, lai jauno vēsturnieku lasījumi un izdevums izveidotos par regulāru, at pazītu 
konferenču izdevumu, kam sava loma jauno vēsturnieku izaugsmē un vēstures pētniecībā.

dr. hist. Viktorija Bebre
latvijas universitātes latvijas vēstures institūts

6 Latvijas PSR vēstures problēmas: 7. Republikāniskās jauno zinātnieku konferences tēzes, 1989. rīga: zinātne, lat-
vijas psr za Vēstures institūts, 60 lpp.

Viktorija Bebre. atskats jauno vēsturnieku konferenču vēsturē



rEtrOSPECt OF tHE HIStOrY OF YOuNG HIStOrIaNS’ 
CONFErENCES  

the first „scholarly readings of Young Historians” took place in Valmiera museum on 26th no-
vember 2015 on initiative of young scholars from Valmiera museum. the conference was organised 
and the present collection prepared for publication in collaboration with acknowledged historians 
from the institute of latvia’s History at the university of latvia and other institutions. 

approximately 35 years ago the institute of latvia’s History at the university of latvia (then 
 called the institute of History at the latvian ssr academy of science) and its Council of Young 
 scholars, which had been founded in 1978, also launched such young historians’ conferences and 
later started to publish the abstracts of the conference papers. at that time scholars up to 33 years of 
age were regarded as young scholars. 

let us have a retrospect of the history of young historians’ conferences before the restoration of 
latvia’s independence. the first young history scholars’ conference carried the title “History, per-
sonality and society” and took place on 9th October 1979. participation was restricted to the young 
 scholars – historians and philosophers - from the institute and 16 papers were presented in total. 
Here an explanation is due: from 1963 to 1981 philosophers were part of the institute of History as a 
separate research group or section. approximately half of the papers presented at the conference 
were dedicated to topics of philosophy while the other half focused on historical research (latvia’s 
history in the soviet period, medieval history, archaeology, anthropology and ethnography). Origin-
ally the young historians’ conferences were held every year, but later once in two years, likely due to 
considerations pertaining to the publication of the abstracts. 

the first abstracts of conference papers were published only in 19831 and contained 18 abstracts 
of papers from the fourth conference. part of them were published in russian and in the conference, 
too, some presentations were delivered in russian. the editorial board of the abstracts consisted of 
historians maksims duhanovs (1921-2001), irēne šneidere and indulis ronis (as the editor-in-
chief). as mentioned in the preface by the editorial board, among the participants of the respective 
research Conference of the Young Historians of riga City there had been also post graduate stu-
dents and lecturers from the department of History and philosophy of the university of latvia, staff 
of museums and other young historians. the range of topics and chronological borders of con-
ference papers were broad: from 1970s-1980s to the iron age. the first and most important on the 
programme were papers dedicated to the issues of the socio-economic growth and cultural develop-
ment of soviet latvia, while young ethnographers focused on more distant history of latvia, based 
on material sources. 

1 Latvijas PSR vēstures problēmas: Rīgas pilsētas jauno vēsturnieku zinātniskās konferences referātu tēzes, 1983. 
rīga: latvijas psr zinātņu akadēmijas Vēstures institūts, 95 lpp.
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the subsequent publications of the abstracts were subjugated to stronger impact of soviet ide-
ology and each conference was dedicated to an important anniversary of the soviet state. For 
 example, the fifth conference of young scholars of history (1985) was dedicated to the 40th anni-
versary of the victory of the soviet people in the Great War for the Fatherland (the second World 
War) and the 45th anniversary of the re-establishment of the soviet rule in latvia, while the sixth 
conference of the young scholars of history of the latvian ssr (1987) focused on the 70th anniver-
sary of the Great October socialist revolution. apart from brief introductory remarks by the edito-
rial board, the publications of the abstracts of both these conferences contained approximately 
2.5 pages long prefaces by the then director of the institute doctor of History Vincents Karaļuns 
(1918–1988). 

it is interesting to note that the whole text of the abstracts published in 1985 was in the russian 
language, except for the cover, on which the title of the respective conference was both in latvian 
and russian.2 such decision was probably made by director V. Karaļuns for the following reasons: 
First, the majority of the officials of the Communist party of soviet latvia spoke and wrote only 
russian although a part of them were fluent in latvian. secondly, during the soviet period doctoral 
theses (then called dissertations) had to be written in russian and could be presented only in the 
major universities and institutes of the ussr, thus logically publications pertaining to the topic of 
the doctoral theses also had to be in russian. last but not least, during the soviet period all publica-
tions were subject to a strict lssr state censorship from the part of the-so-called glavlit (abbrevia-
tion from the latvian ssr main literature authority); thus to make it easier to receive a permit to 
publish the abstracts of the young scholars of history, they were made to comply with the instruc-
tions, which were in force in the soviet period. in his preface, too, V. Karaļuns, in accordance with 
the postulates of soviet ideology eulogizes “the socialist revolution of 1940”, the socio-economic 
achievements of soviet latvia and the development of its culture within the family of the brotherly 
peoples of the ussr. He also instructs the young historians that their first and foremost task is 
deeply to analyse and draw conclusions about the construction of socialism on latvian soil and to 
increase the output of research papers on the developed socialism.3

the membership of the editorial board of the second issue of abstracts saw considerable 
changes: m. duhanovs was replaced by historian jānis Vasermanis. in the course of time the number 
of young historians taking part in the conference grew. in the fifth conference there were already 
31 participants and the presentations were divided into three thematic groups: 1) the latvian ssr in 
the period of socialism; 2) the issues of the history of latvia in the pre-socialism period and 3) the 
issues of ethnography of the latvian ssr. 

in the late 1980s the process of the restoration of the national independence of the republic of 
latvia had started and rapid changes were taking place in society and culture, as well as in the 
 science of history. it was demonstratively reflected in the transformation of the young historians’ 
abstracts. For example, the title on the cover of the 1987 abstracts is in latvian only,4 merely the key 
information on the front page as well as the titles of sections in the list of contents are given in two 
languages - latvian and russian. even the preface to the abstracts by V. Karaļuns who this time had 

2 Latvijas PSR vēstures problēmas, II = Problemy istorii Latviiskoi SSR. Vyp. II: Tezisy dokladov nauchnoi 
konferentsii molodykh uchenykhistorikov, posviaschchennoi b40letiiu pobedy sovetskogo naroda v Velikoi 
Otechestvennoi voine i 45i godovshchine vosstanovleniia Sovetskoi valsti v Latvii, 1985, riga: institut istorii 
akedemii nauk latviiskoi ssr, 113 s. 

3 ibid., p.4-6.
4 Latvijas PSR vēstures problēmas: Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai veltītas 6. republikāniskās 

jauno zinātnieku konferences tēzes, 1987. rīga: latvijas psr zinātņu akadēmijas Vēstures institūts, 121 lpp. 

Viktorija Bebre. retrospect of the History of Young Historians’ Conferences
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signed himself as the associate member of the lssr academy of science, was only in latvian and 
contained a much smaller number of phrases that praised the soviet system, although the author 
still adhered to the official soviet interpretation of history. Writing about the history of science 
V. Karaļuns notes that “historians have not done everything that society had expected from them. 
the depiction of history has been smoothened down in a one-sided manner, many facts and events 
have remained unexplained or even ignored.”5 He called on the young historians strictly to adhere to 
openness and the reflection of the truth in history. 

the sixth conference saw a record-high number of participants – 37, including three young 
 estonian ethnographers. the presentations were grouped into four sections based on their chronol-
ogy and themes: 1) archaeology and anthropology; 2) ethnography; 3) latvia in the period of feu-
dalism and capitalism; 4) latvia in the period of socialism. the third section was the largest of all: it 
included 13 reports and covered two large periods in the history of latvia. the nine papers of the 
fourth section traditionally focused on various aspects of the history of the workers’ movement and 
the latvian Communist party, although in a manner less ideologized than before. 

the last young historians’ abstracts were published in 1989 – at the time when the latvian lan-
guage had already been granted the status of the official language, the national independence move-
ment of latvia had been founded, the largest public organisation, the popular Front of latvia, had 
launched its activities and the people had staunchly embarked on a movement for their liberation 
from the soviet rule. Changes took place in the institutions for historical research, too, for example 
in the university of latvia the department of the research of Communism turned into a depart-
ment of political science while the department of the History of the ussr Communist party was 
transformed into a department of socio-political History. Within the institute of latvia’s History at 
the university of latvia, too, departments were transformed as opportunities had arisen to address 
topics of latvia’s history, which earlier had been forbidden to study and were ignored. 

the abstracts of the last conference carried a simple title: “issues of the History of the latvian 
ssr: abstracts of the 7th Conference of latvia’s Young scholars.”6 preface was written by the Chair-
man of the Young scholars’ Council at the institute of History of the lssr academy of science ēriks 
rozenbaums who had replaced j. Vasermanis in the editorial board of the abstracts. the conference 
brought together 15 young archaeologists, ethnographers, dendrologists and researchers of the 20th 
century history from the institute, museums and other institutions.  

let the young historians’ readings take place and the collections of their papers be issued on 
regular basis, let it develop into a well-known conference publication and play a role in the growth 
of the young historians and the research of history.

Viktorija Bebre, phd
institute of latvia’s History at the university of latvia

tulkojusi Eva Eihmane

5 ibid., p.7.
6 Latvijas PSR vēstures problēmas: 7. Republikāniskās jauno zinātnieku konferences tēzes, 1989. rīga: zinātne, lat-

vijas psr za Vēstures institūts, 60 lpp. 
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anOtāCija

nelielai, bet nozīmīgai agrās ripas keramikas daļai 11.–13. gadsimtā uz podu dibeniem ir reljefā veidotas 
zīmes. mūsdienās šīs zīmes visbiežāk interpretē kā īpašuma zīmes. darbā aplūkota identisko zīmju izplatība 
latvijas teritorijā (11.–13. gs.). podi ar identiskām zīmēm izplatīti plašā teritorijā, vienā gadījumā pat 200 km 
attālumā. Ģime nes zīmju izplatība rāda, cik izvērstas šajā laikā bija cilvēku savstarpējās – personiskās attiecī-
bas. identisko zīmju atkārtošanās ļauj attīstīt ģimenes zīmju interpretāciju un meklēt tālākos pētniecības vir-
zienus, ko paver šī parādība.

Atslēgas vārdi: agrā ripa, ģimenes zīmes, meistara zīmes, keramika, lībieši, radniecība.

ieVads

agrā ripas keramika (saukta arī par slāvu tipa keramiku, baltijas keramiku u.c.) ir keramikas 
tips, kas parādās slāvu apdzīvotajās teritorijās un 11.–12. gadsimtā izplatās visā baltijas jūras reģionā 
( Cimermane 1962, 95; roslund 2007, 287, 319, 346; lamiová 1982, 49–50). rakstā aplūkota viena 
no agrās ripas keramikas īpatnībām – tā sauktās meistara vai pasūtītāja zīmes. zīmes uz podu dibe-
niem parādās 10. gadsimtā visā agrās ripas keramikas teritorijā un pastāv līdz 13. gadsimtam (pla-
vinskii 1998, 58; beletskii 2014, 383; rozenfel’dt 1963, 121–122, 129). latvijā tās ienāk kopā ar agrās 
ripas keramiku 11. gadsimtā (Cimermane 1962, 95).

zīmes atrodas uz trauka dibena. tās ir nevis iespiestas vai iegrieztas, bet ciļņa veida atspiedums 
no veidošanas virsmas (1. att.) (Cimermane 1962, 95; rozenfel’dt 1963, 125; plavinskii 1998, 58). lai 
gan sākotnēji zīmju nozīmi skaidroja dažādi, ilgstoša arheoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla analīze 
ir novedusi pie teorijas, ka tās bija pasūtītāja jeb ģimenes zīmes (rozenfel’dt 1963, 125; beletskii 2014, 
383–387; Cimermane 1962, 103–104). pēc šīs teorijas ģimene (vai dzimta) izvēlas savu ģimenes zīmi. 
Kad konkrētā ģimene pasūtīja traukus, podnieks paliktnī iegrieza zīmi, piestiprināja to virpai un uz 
tās uzvirpoja podu šai ģimenei (bobrinskii 1959, 240). taču podniekam bija arī tiešajam tirgum iz-
gatavoti trauki bez zīmēm (rozenfel’dt 1963, 125–130). šāda hipotēze skaidro lielāko daļu izrakumu 
rezultātā gūto datu gan slāvu teritorijās, gan latvijā (Cimermane 1962, 103–104).

rakstā salīdzināti uz podu dibeniem redzamie zīmju atspiedumi latvijas teritorijā. izmantojot 
zīmju izmērus, leņķus, kļūdas un paša paliktņa nepilnības dažādos atspiedumos, konstatēti trauki, 
kas veidoti uz viena paliktņa. tālāk analizēta identisko zīmju izplatība un sniegts ieskats, kā šī izpla-
tība mijiedarbojas ar ģimenes zīmju interpretāciju. 
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1. att. ar roku griežama podnieku ripa, kurai 
piestiprināts paliktnis ar iegrieztu zīmi 
(rybakov 1948, 172, ris. 33)

zīmju atradumi latVijas materiālā

latvijas teritorijā novērojama podu dibenu zīmju koncentrācija daugavas baseinā (2. att.). 
tomēr jāņem vērā, ka zīmes pamatā var konstatēt un atpazīt uz veseliem podu dibeniem apbedī-
jumos. iespēja atpazīt zīmi ārpus apbedījumu konteksta diemžēl ir liels retums. šajā laikā ikdienā 
lietotos māla podus mirušajiem kapā līdzi deva tikai lībieši. daļēji tādēļ lielākā daļa mums zināmo 
zīmju ir konstatētas daugavas lejtecē, kur ir notikuši apjomīgi lībiešu senkapu izrakumi. maldino-
šais topogrāfiskais izvietojums izgaismojas, iekļaujot podu dibenu zīmju izplatības reģionā arī 
dzīves vietas. lai gan zīmju izplatības dominante saglabājas daugavas lejtecē, zīmes ir atrastas plašāk 
Vidzemē, latgalē, kā arī zemgalē.

Visapjomīgāko materiālu zīmju pētniecībai sniedz laukskolas senkapi (salaspils pag.). šie sen-
kapi ļauj vismaz aptuveni nojaust zīmju izplatību. anna zariņa norāda, ka laukskolas senkapos 55% 
no mirušajam līdzi dotās keramikas bija agrā ripas keramika un uz 16% no tās ir konstatējamas 
podnieku zīmes (zariņa 2006, 307–309). taču šīs aplēses ievērojami ietekmē izvēlētie materiāla atla-
ses principi. laukskolas senvietā ir konstatēti skeletkapi, ugunskapi, simboliskie kapi, rituālie uguns-
kuri un dažādu periodu dzīvesvietu pēdas. Visi minētie objekti ir daļēji postīti. līdz ar to atsevišķos 
apbedījumos atrastās keramikas lauskas ir nevis kapu piedeva, bet cita veida piejaukums. precīzi no-
teikt šo robežu diemžēl ne vienmēr ir iespējams. ievērojot dažādus materiāla atlasīšanas principus, 
statistiskie rādītāji var variēt aptuveni 10% robežās. tomēr redzams, ka podi ar zīmēm tika ievietoti 
vien nelielā daļā apbedījumu.

starp konstatētajām trauku zīmēm ir tādas, kas, atspiestas uz vairāku podu dibeniem, atrodas 
vairākos kapos. tipiski vienādās zīmes, kas atrodamas vairākos apbedījumos, ir ne tikai ģeometriski 
līdzīgas, bet arī atspiestas no viena paliktņa. tālāk aplūkoti tieši šādi viena paliktņa atspiedumi, 
nevis vienkārši līdzīgas zīmes.
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2. att. latvijas senvietas, kur konstatētas zīmes uz podu dibeniem: 1. Čiekuru senkapi, 2. pūteļu senkapi, 
3. liepeņu senkapi, 4. Vējstūru senkapi, 5. Vampeniešu ii senkapi, 6. Vampeniešu i senkapi, 7. raušu senkapi, 
8. laukskolas senkapi, 9. daugmales pilskalns, 10. zariņu senkapi, 11. rumuļu senkapi, 12. nariņu senkapi, 
13. lielvārdes pārceltuves senkapi, 14. lielrutuļu senkapi, 15. aiz kraukles senkapi, 16. Oliņkalna pilskalns, 
17. asotes pilskalns, 18. jersikas pilskalns, 19. latišonku senkapi, 20. mežotnes pilskalns

skaitliski visbiežāk konstatētā un vissarežģītākā ir ragainā cilvēka zīme, ko laukskolas senkapos 
izdevās konstatēt četros apbedījumos (3. att.: 115, 336, 497, 510), atsevišķi 480. kapa tuvumā un 
 rituālā ugunskura vietā (bez degšanas pazīmēm). taču šīs pašas zīmes atspiedums ir atrodams arī 
aizkraukles senkapos (dzelzceļa ūdens pumpētava) (3. att.: 16). sekojot ģimenes zīmju interpretāci-
jai, ar vienādām zīmēm apbedītie ir radinieki. skaitliskais pārsvars un bērnu apbedījumi laukskolas 
senkapos liecina, ka ģimene pamatā dzīvojusi salaspils apkārtnē, bet sieviete pārcēlusies uz aiz-
kraukles apkārtni. interpretāciju balsta viens ragainā cilvēka zīmes atradums laukskolas apmetnes 
teritorijā (Vi 128: 8604) un divi šīs zīmes atradumi daugmales pilskalnā (a 9964: 8351, 8667).

Vienas zīmes atrašanos tālu no citām varētu skaidrot ar pārcelšanos un ieprecēšanos, bet grūtāk 
ir izprast ģeogrāfiski izsētos rūtotā taisnstūra zīmes atradumus. šī zīme ir konstatēta aizkraukles 
(palata), laukskolas, lielvārdes pārceltuves, rumuļu un Vampeniešu ii senkapos (3. att.: 11; 155, 
414; 17; 9, 10; 33). ar šiem traukiem ir apbedītas divas sievietes, četri vīrieši un viens bērns. Ņemot 
vērā bērnu vārīgumu un biežo mirstību, vecāki maksimāli ierobežoja bērnu pārvietošanos. līdz ar 
to laukskolas senkapos fiksētais bērna apbedījums varētu nebūt tālu no šī bērna dzimšanas vietas 
un pašas ģimenes dzīvesvietas. taču pārējo apbedījumu atrašanās salīdzinoši attālās apbedījumu 
vietās sarežģī iespējamo interpretāciju.

podi ar rūtotā taisnstūra zīmi ir arī vieni no retajiem, kas ir pietiekami labi saglabājušies, lai tos 
savstarpēji salīdzinātu. trauki ir veidoti uz vienas virsmas (identiska zīme), vienā tehnikā (pabē-
rums) un ar vienu māksliniecisko paņēmienu (augšmala) – tas viss kopā liecina par viena meistara 
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3. att. latvijas senkapos konstatētās amata zīmes: 0. – kapa numurs; s.a. – savrupatradums; n – nezināms; 
s – sieviete; v – vīrietis; b – bērns. 
datēts pēc: *Ciglis 2015; **spirģis 2008; ***zariņa 2006; ****Cimermane 1962; *****Graudonis 1987

darbu. ja traukus ar ģimenes zīmēm veidoja pēc pasūtījuma, tie nonāktu konkrētās ģimenes īpa-
šumā salīdzinoši īsā laika periodā. līdz ar to cilvēki, kam apbedījumā likti šie trauki, ir atradušies 
hronoloģiski tuvu cits citam, ko vēlreiz apliecina apbedījumu datējums (3. att.).

identisko zīmju atspiedumu izplatības tendences skaidri parāda daugavas ceļa nozīmīgumu. 
tas, vai šī izplatība ir skaidrojama vienīgi ar ģimeņu pārvietošanos un savstarpējām precībām, paš-
reiz nav pierādāms. tomēr var novērot, ka noteiktas senvietas uzrāda lielāku savstarpēju saistību 
nekā citas. aizkraukles senkapos ir konstatētas tikai trīs zīmes uz podu dibeniem, bet tās visas ir at-
rodamas arī laukskolas senkapos (3. att.). savukārt savdabīgi ir Vampeniešu i senkapi, kur visas at-
rastās zīmes atšķiras no Vampeniešu ii senkapos konstatētajām. 

zīmju apjoms un daudzveidība daugavas lejtecē ir tikai viens aspekts, kam vērts pievērst uz-
manību. latvijas pierobežā latišonku uzkalniņu senkapos (šķaunes pag.) ir atrasti divi podi ar vie-
nādu krusta zīmju atspiedumiem (3. att.: 1, 5). piektajā uzkalniņā konstatētā zīme izceļas starp citām 
podu zīmēm kā “brāķis” (4. att.). Veidošanas laikā zīme nav pietiekami labi atspiedusies. podnieks to 
centies izlabot, izveidojot otru atspiedumu. Cenšoties radīt vizuālu iespaidu, ka cilnis ir izteiktāks 
nekā patiesībā, viņš ar nazi padziļinājis vienas zīmes malas. no šiem iegriezumiem gar zīmes garā-
kajām malām ir saglabājušās naža smailes pēdas. savukārt neskaidrā zīme ir tikai daļēji aizlīdzināta, 
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3. att.

atstājot vēl vienu vāji redzamu krusta kājiņu. podnieks bija gatavs ieguldīt papildus laiku un darbu 
zīmes uzlabošanā, kas liecina par zīmes nozīmīgumu. 

papildus “brāķa” zīmei latišonku senkapi ir ievērojami arī ar faktu, ka šīs pašas krusta zīmes 
atspiedums ir atrodams lielrutuļu senkapos (skrīveru pag.) (3. att.: 11). lai gan zīme ir ļoti sliktā 
stāvoklī, nosakāmie krusta kājiņu izmēri un līniju saskares leņķi dod zināmu pārliecību, ka lati-
šonku un lielrutuļu senkapos atrastās podu dibena zīmes ir iegūtas no vienas atspiežamās virsmas.

Alise Šulte. trauku zīmju izplatība latvijā un tās iespējamie skaidrojumi
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4. att. atspiestas zīmes 
“brāķis” (lnVm, latišonku 
senkapi, a 7721: 6, a. šultes 
foto)

lielrutuļu krusta zīmes atradums ievērojami paplašina teritoriju, kuras robežās var atrast vie-
nādus podu dibena zīmes atspiedumus. latišonku senkapi atrodas vairāk nekā 200 km attālumā 
no lielrutuļu senkapiem un atšķirībā no vairākuma senkapu neatrodas liela ūdensceļa krastā. 
jāņem vērā arī tas, ka latišonku senkapi pēc arheoloģiskā materiāla ir slāvu, nevis lībiešu ap-
bedījumi.

seCinājumi

podu dibenu zīmju plašā izplatība gar daugavas krastu apliecina jau zināmos ciešos tirdzniecības 
sakarus. taču keramikas plašā izplatība un stilistiskā viendabība neļauj zīmes skaidrot kā importu. 
tirdzniecība un līdz ar to arī ceļošana šajā laikā ir tieši atkarīga no personīgajām attiecībām un rad-
niecības saitēm (roslund 2007, 141–143). tādējādi savstarpējas radniecības apzināšanās starp da-
žādu dzīvesvietu iemītniekiem nav pārsteidzoša. tomēr bez plašākiem pētījumiem nav iespējams pa-
teikt, cik tuva ir iespējamā radniecība un kā to ietekmē aizbildniecība, kara draudžu subordinācija vai 
kādi citi faktori. līdz ar to nav pārsteidzoši zīmju atradumi, ko pašlaik ir problemātiski inter pretēt.

īpatnējs ir gadījums ar sievietēm, kas ir apbedītas ar vienas ģimenes zīmēm attālos senkapos 
(piemēram, iepriekš minētā krusta zīme). šķiet loģiski pieņemt, ka viena no viņām ir pārvietojusies 
precību rezultātā. tomēr sieviešu ieprecēšanās svešā tautā gandrīz vienmēr nozīmē iepriekšējās 
identitātes zaudēšanu un strauju asimilāciju jaunajā kultūrā – visuzskatāmāk tas redzams pēc ap-
ģērba un rotu nomaiņas (Hodder 1982, 80–81). tādā gadījumā pods ar iepriekšējās (ne jaunās) 
 ģimenes zīmi apbedījumā spēcīgi kontrastē ar šo tradīciju. 

zīmogoto trauku izplatību var būt ietekmējusi arī tirdzniecība, taču jāņem vērā, kādā kontek-
stā šie trauki atrasti. rakstā apskatītie trauki atradās apbedījumos, kur priekšmeti ir īpaši atlasīti. 
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lai gan tradicionāli katrā lībiešu apbedījumā ievietots tikai viens pods, Krievijas kapu uzkalniņos 
ir skaidri redzama zīmogoto podu un specifisku zīmju mērķtiecīga atlasīšana. pat ja pieļauj, ka 
podi ar ģimenes zīmēm otro reizi izmantoti tirgus attiecībās – kā trauki, kuros ievieto pārdošanai 
paredzēto preci, – šo podu mērķtiecīga ievietošana tirgotāja ģimenei nepiederoša indivīda apbedī-
jumā nebūtu sa protama. 

piedāvātā ģimenes zīmju interpretācija liek saskarties ar vairākām problēmām saistībā ar iden-
tisko zīmju atrašanos plašā teritorijā. tomēr citas interpretācijas (amatnieka zīmes, tirdzniecības 
blakusparādība) rada daudz problemātiskāku nesakritību ar arheoloģisko materiālu (sk. rozen-
fel’dt 1963; Cimermane 1962). šī jautājuma tālāku virzību varētu nodrošināt turpmāki pētījumi, bet 
skaidru atbildi par ģimenes zīmju hipotēzes pareizību vai maldīgumu var sniegt ar podiem apbedīto 
cilvēku dns analīzes. līdz turpmākiem pētījumiem atliek vien operēt ar hipotētisku iespējamību, 
ka podu īpašnieki ir bijuši radinieki, kas liedz tālāk risināt jautājumus par radniecības izpratni un to 
ietekmējošiem faktoriem.

pateiCības
Izsaku pateicību Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam par doto iespēju pētīt lībiešu keramikas 
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palīdzēja gūt jaunu skatījumu un attīstīt manu argumentāciju.
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abstraCt

during the 10th–13th centuries a small but significant part of baltic ware pottery was specially marked with 
signs on the bottoms of pots. nowadays these marks are most commonly interpreted as signs of  owner ship. 
the research analyzes the spread of identical marks in latvia during the 11th–13th centuries. pots with identical 
marks are found across a wide area, in one case even 200 km apart. the distribution of family signs indicates 
the interconnectedness of people and possible family ties across large distances. the recurrence of identical 
signs provides the possibility to further develop the interpretation of family signs and points to new directions 
of research.

Key words: baltic ware, family marks, potter’s marks, ceramics, the livs, kinship.

summarY

baltic ware in spite of its broad distribution has many features that remain similar in all regions; 
one of these are marks on pot bottoms. the origin and meaning of these marks have been widely 
discussed. in russia and latvia it has been concluded that they were made by attaching a tablet with 
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a carved sign to the potter’s wheel. (Fig. 1.) the current interpretation of the archaeological material 
is that the mark represented the buyer or his family rather than the craftsman who made the pot 
(rozenfel’dt 1963, 125–130; Cimermane 1962, 103–104).

the marks on pot bottoms were compared using microanalyses, which identified pots with 
identical marks/tablet impressions not just in many burials, but across different burial fields. the 
identification of identical marks can be done with the best accuracy in burial fields (which contain 
whole pots), thus the study focused on this particular group of ancient monuments. the only 
culture, which placed every day use pots in burials, were the livs who lived around the upper reaches 
of the daugava and Gauja rivers. (Fig. 2.) it needs to be kept in mind that the baltic ware and pottery 
marks were spread in a much larger region as can be seen by the discovery of pot marks in hillforts 
and settlements. 

if identical pottery marks indeed were a ‘family’ sign, their distribution shows that we are look-
ing at an interconnected society with far-reaching family ties. as intermarriages both for trade and 
political reasons are not unknown, this was to be expected. Child burials and the number of identi-
cal marks found in the same site can indicate the place of origin of the respective mark. However, 
such interpretation is problematic as we do not know how ‘family’ ties were understood at that time 
and how they were affected by adoption, dependents or warrior retinues. 

FiGure CaptiOns

Fig. 1. a slow rotating potter’s wheel with a tablet for producing marks (rybakov 1948, 
172, fig. 33)

Fig. 2. latvian archaeological sites where the pot marks have been found:
1. Čiekuru burial site, 2. pūteļu burial site, 3. liepeņu burial site, 4. Vējstūru 
burial site, 5. Vampeniešu ii burial site, 6. Vampeniešu i burial site, 7. raušu 
burial site, 8. laukskolas burial site, 9. daugmale hillfort, 10. zariņu burial site, 
11. rumuļu  burial site, 12. nariņu burial site, 13. lielvārdes ferry-crossing burial 
site, 14. lielrutuļu burial site, 15. aizkraukles burial site, 16. Oliņkalna hillfort, 
17. asote hillfort, 18. jersika hillfort, 19. latišonku burial site, 20. mežotne hillfort

Fig. 3. pottery marks found in ancient burials of latvia
0. – grave number; s.a. – stray finds; n – unknown; s – female; v – male; b – child
Dating based on: *Ciglis 2015; **Spirģis 2008; ***Zariņa 2006; ****Cimermane 1962; 
*****Graudonis 1987

Fig. 4. a flawed pottery mark (lnVm, latišonku senkapi, a 7721: 6, by a. šulte)
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anOtāCija

darbs ir tapis ar mērķi noskaidrot skrundas Krievukalna un paplakas pilskalna keramikas kolekciju līdzības 
un atšķirības. lai veiksmīgi salīdzinātu abu pilskalnu keramiku, tā tika analizēta pēc dažādām pazīmēm – 
veidmasas sastāva, virsmas apdares, trauku formām un izmēriem. rezultātā tika noskaidrots, ka Krievukalna 
keramikas veidmasas sastāvs ir gan a, gan b veida, tāpat tajā novērojams dzelzs savienojumu piejaukums, 
savukārt paplakas pilskalna keramikai ir tikai a veida veidmasa un arī tajā konstatēti dzelzs savienojumi, taču 
daudz mazākā mērā. abi pilskalni ir izteikti švīkātās keramikas arheoloģijas pieminekļi. dominējošās trauku 
profila formas abos pieminekļos ir iC un Cs.

Atslēgas vārdi: vēlais bronzas laikmets, arheoloģija, podniecība, keramikas veidošanas tradīcijas, māla veid-
masas sastāvs, rietumlatvija.

ieVads

arheoloģiskā keramika ir bagātīgs ziņu avots. analizējot un klasificējot to, ir iespējams izprast 
seno kultūru saimniecisko dzīvi, estētiskos priekšstatus, trauku veidošanas tehniskos aspektus, tra-
dīcijas, kā arī maiņas sakaru ietekmi uz tām. latvijas pētnieku vidū bronzas laikmeta keramikas 
izpēte nav plaši pārstāvēta. tā aprakstīta konkrētā arheoloģiskā pieminekļa kontekstā, līdz ar to ir 
nozīmīgi veikt padziļinātus pētījumus, kas vērsti uz plašāku redzējumu. Vienīgais arheologs, kurš 
pievērsies vēlā bronzas laikmeta keramikas izpētei plašākā kontekstā, ir andrejs Vasks (Vasks 1991). 
Kopš šī pētījuma ir pagājuši vairāk nekā divdesmit gadi, kuru laikā notikuši ne tikai arheoloģiskie 
izrakumi dažādos pieminekļos, bet arī gūtas jaunas atziņas par keramiku un tās pazīmēm 
(Visocka 2016). tāpat svarīgi atzīmēt, ka rietumlatvijas arheoloģiskā materiāla plašāka apzināšana 
un izpēte sākusies visai nesen, tāpēc ir nepieciešams noskaidrot šī reģiona keramikas kolekciju 
 raksturu. 

iepriekš minēto faktoru dēļ darba autore izvēlējusies pētīt rietumlatvijā, precīzāk, Kurzemes 
dienvidos esošo vēlā bronzas laikmeta arheoloģisko pieminekļu – skrundas Krievukalna un pa-
plakas pilskalna keramikas kolekcijas (1. att.). īpaši perspektīvs sīkākai izpētei ir skrundas Krievu-
kalns, kurā izrakumi notikuši 2012. un 2013. gadā un kura keramikas kolekcija, lai gan ir apzināta, 
bet vēl nav detalizētāk analizēta (doniņa, Vasks, Vilka 2014). savukārt paplakas pilskalna 1976. gada 
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1. att. Krievukalna un paplakas pilskalna lokalizācija kartē

izrakumos iegūto keramikas kolekciju ir izpētījis andrejs Vasks (Vasks 1978), tomēr autore, ņemot 
vērā Krievukalna keramikas veidmasas sastāva īpatnības, nolēmusi kolekciju vēlreiz izanalizēt. tā-
dējādi pētījuma mērķis ir noskaidrot skrundas Krievukalna un paplakas pilskalna keramikas ko-
lekciju  līdzības un atšķirības. lai šo mērķi īstenotu, ir nepieciešams analizēt keramikas kolekcijas 
pēc to veidmasas sastāva, virsmas apdares veida, izmēra un formas.

jāpiebilst, ka sīkāk tika analizēti tie fragmenti, kas spēj sniegt pietiekami lielu informācijas dau-
dzumu. tas nozīmē, ka galvenokārt izmantoti trauku malu un dibenu, retāk sānu fragmenti. skrun-
das Krievukalnā pavisam tika atrastas 31 568 lauskas, no kurām visi identificējamie fragmenti, kop-
skaitā 7133, nonāca latvijas nacionālā vēstures muzeja (lnVm) arheoloģijas departamenta 
krājumā (doniņa, Vasks, Vilka 2014). no Krievukalna kolekcijas sīkāk bija iespējams izanalizēt 
1305 lauskas. paplakas pilskalna keramikas kolekciju, kas atrodas lnVm krājumā, pārstāv 858 kera-
mikas fragmenti, no kuriem detalizētāk bija iespējams izanalizēt vien 74 fragmentus. 

terminOlOĢija un pētnieCības metOdes

Keramikas terminoloģija aizgūta no baibas dumpes lnVm vajadzībām veidotā uzskates mate-
riāla “trauku daļu apzīmējumi”. šajā uzskates materiālā trauka forma tiek sadalīta trijās daļās: 
1) mala – trauka augšējā daļa jeb augšmala; 2) sāni – augšdaļa bez augšmalas un dibena un 3) di-
bens – trauka apakšējā daļa jeb pamatne.

Visplašāk izplatītā keramikas klasifikācija ir pēc tās virsmas apdares veida, t.i., pēc dažādām 
trauka virsmas apstrādes tehnikām. arī šajā darbā autore pieturēsies pie šāda principa. respektīvi, 
keramika tiks iedalīta vēlajam bronzas laikmetam atbilstošajās četrās grupās – švīkātajā, gludajā, ap-
mestajā un tekstilajā.

Vanda Visocka. Vēlā bronzas laikmeta keramika skrundas Krievukalna un paplakas pilskalnos



jaunO VēsturnieKu zinātnisKie lasījumi  i28

2. att. pieminekļos sastopamās keramikas trauku profila formas (no: Vasks 1991. , ris. 1; 
iK veidojusi V. Visocka)

analīzē svarīgas ir ne tikai keramikas virsmas apdares īpatnības, bet arī trauka profila forma. 
trauku formu sistemātiska klasifikācija ir nepieciešama, lai varētu salīdzināt keramikas kolekcijas 
un izvērtēt tās grupu līdzības un atšķirības (bērziņš 2003, 54–55). šajā pētījumā autore balstās uz 
rimutes rimantienes izstrādāto trauku formu klasifikāciju – i, C, Cs, s, K (rimantienė 2005, 45) 
(2. att.). izmantojot šo klasifikāciju, tomēr rodas zināmas problēmas. Valdis bērziņš atzīmē, ka bieži 
vien i formas trauku fragmentus nevar atšķirt no C formas, jo ne vienmēr ir iespējams precīzi orien-
tēt trauka malas fragmentu pret mutes plakni, šādos gadījumos pareizāk ir lietot apzīmējumu iC 
(bērziņš 2003, 55). svarīgi, ka izteikta K forma novērojama salīdzinoši reti, biežāk sastopams taisns, 
bet viegli ieliekts kakls, kas tiks apzīmēts kā iK (Visocka 2016). savukārt trauku dibenu klasifikācija 
balstās uz jāņa Graudoņa “arheoloģijas terminu vārdnīcā” doto iedalījumu – a, b, c, d, e, f, g un h 
(Graudonis 1994, 130–132) (3. att.). taču, apskatot podu dibenu fragmentus, darba autore ievēroja 
tādas formas, kuras pēc būtības pieskaitāmas kādai no šīm grupām, bet ir atšķirīgas, tāpēc tika izda-
līta b1 un g1 grupa. 

3. att. pieminekļos sastopamās keramikas trauku dibenu formas 
(no: Graudonis 1994, 80: 2. zīm.; b1 un g1 veidojusi V. Visocka)
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Keramikas analīzē tiek fiksēti arī zvirgzdu piemaisījumu lielumi, darba autore mērīja lielāko 
zvirgzdu katrā lauskā. mērījumiem tika izmantots parasts lineāls ar milimetru iedalījumu, tāpēc 
zvirgzdi, kuri mazāki par 1 mm, fiksēti kā < 1 mm.

KeramiKas Veidmasas sastāVs

pēc a. Vaska pētījumu rezultātiem noskaidrots, ka laika posmā no 1. g.t. p.m.ē. līdz m.ē. 1. g.t. 
pirmajai pusei sastopami divi veidmasas sastāva veidi: a – māla masai piejaukti sasmalcināti zvirgzdi 
un b – piejaukti zvirgzdi un organiskie materiāli (Vasks 1991, 19–20). Vēlā bronzas laikmeta švīkā-
tajai keramikai raksturīgākā ir a veida veidmasa, piemēram, tā izteikti dominē dievukalnā un 
madalānu pilskalnā (Vasks 1994, 61). svarīgi piebilst, ka pētījuma autore, apskatot abu pilskalnu ke-
ramikas fragmentu veidmasas sastāvu, nav konstatējusi šādas māla masas atšķirības fragmentiem ar 
dažādiem virsmas apdares tipiem. Veidmasā pievienotos sasmalcinātos zvirgzdus pēc to izmēriem 
var iedalīt trīs grupās – smalki (< 1 mm), vidēji (1–1,9 mm) un rupji (> 2 mm) (Vasks 1991, 19). Kā 
tipiskākie piejaukumi vēlā bronzas laikmeta keramikā atzīmējami vidēji un rupji zvirgzdi. 

Skrundas Krievukalna keramikā galvenokārt sastopams a veida sastāvs, taču dažos fragmen-
tos tika konstatēti “caurumi”, kas radušies poda dedzināšanas laikā, izdegot augu stiebriņiem (i lau-
kums, 2. kārta, 6. kvadrāts; iV laukums, 2. kārta, 2. kvadrāts; Vii laukums, 2. kārta, 1. kvadrāts u.c.), 
kas liecina par organisko piejaukumu pamatmasā, tātad pārstāvēta arī b veida veidmasa. Krievu-
kalnā sastopams pavisam nelielu izmēru (līdz 1 mm) zvirgzdu piejaukums – 0,5% no izanalizēto 
lausku kopskaita. Krievukalna keramikas veidmasā visbiežāk sastopami trīs zvirgzdu izmēri: 
1–2 mm (14%), 2–4 mm (36%) un 4–6 mm (26%), reti – 6–8 mm (3,7%). tāpat konstatēts piemaisī-
jums, kas izmēru ziņā pārsniedz iepriekšminētos, respektīvi, no 8 līdz 10 mm lieli zvirgzdi (Vi lau-
kums, 3. kārta, 3. kvadrāts). šādu milzīgu zvirgzdu piejaukumi konstatēti tikai švīkātā tipa keramikā, 
un tādas lauskas veido 0,4% no izanalizēto fragmentu kopskaita (diagramma).

Paplakas pilskalna keramikai veidmasas sastāvs ir tikai a veida. a. Vasks konstatējis, ka bez 
zvirgzdiem šādai veidmasai piejauktas arī smiltis (Vasks 1978, 66). salīdzinājumā ar Krievukalnu 
paplakas pilskalnā keramikas veidmasā esošie zvirgzdi ir mazāki, jo nav neviena, kas būtu lielāks par 
6 mm. tāpat atšķirībā no Krievukalna paplakā netika konstatēta neviena lauska ar zvirgzdu piemai-
sījumu, kuru izmērs būtu mazāks par 1 mm. paplakas pilskalna keramikā dominē divas zvirgzdu iz-
mēru grupas: 1–2 mm (41%) un 2–4 mm (50%). reti sastopami 4–6 mm lieli zvirgzdi (8%) (dia-
gramma). 

Diagramma. zvirgzdu īpatsvars 
Krievukalna (a) un paplakas 

pilskalna (b) keramikā 
pēc izmēriem (mm)
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interesanti, ka abu pilskalnu keramikas kolekcijās sastopami fragmenti, kuros konstatējami 
dzelzs savienojumi. paplakas pilskalnā dzelzs savienojumi konstatēti vien divām lauskām, taču pār-
steidzoši daudz šādu lausku ir Krievukalna keramikas kolekcijā – veseli 12% no kopskaita.

Virsmas apdares Veidi

Krievukalna un paplakas pilskalna keramikas materiālā pēc virsmas apdares īpatnībām tika 
konstatēti četri tipi – švīkāta, apmesta, gluda un spodrināta. Gan Krievukalna, gan paplakas pils-
kalna keramikas kolekcijās dominē švīkāta tipa keramika, attiecīgi 82% (5876) un 73% (622), tādē-
jādi abas dzīvesvietas pieskaitāmas pie švīkātās keramikas pieminekļiem, kas raksturīgi vēlajam 
bronzas laikmetam.

skrundas Krievukalnā un paplakas pilskalnā esošo švīkāto keramiku var iedalīt divās grupās: 
švīkātā un švīkātā apmestā. par švīkāto apmesto keramiku tiek dēvēta tāda keramika, kura sākotnēji 
bijusi švīkāta, bet vēlāk apmesta ar šķidru, plānu, zvirgzdainu māla slāni (Vasks 1991, 41). 

Krievukalnā švīkātā keramika fiksēta visos izrakuma laukumos, visvairāk šādu lausku atrasts 
i (2410), iV (1291) un Vii (602) laukumā. Keramikas lausku lielais īpatsvars (īpaši švīkātās) šajos 
laukumos skaidrojams ar to, ka tajos konstatēti vairāki pavardi (doniņa, Vasks, Vilka 2014, 38). pie 
pavardiem tika apstrādāta un reizēm arī uzglabāta pārtika, tāpēc ir tikai loģiski, ka šeit atradīsies 
vairāk trauku nekā citviet dzīvesvietā. 

savukārt paplakas pilskalnā švīkātā keramika visvairāk (541 lauska) atrasta ii laukuma 4. kārtā, 
kurā jau skaidri atklājās celtnes vieta (Vasks 1976, 3). taču pavarda akmeņi bija izkliedēti pa visu 
celtni, tāpat kā trauku lauskas, tāpēc keramikas koncentrāciju pie pavarda (vai pavardiem) konstatēt 
nebija iespējams (Vasks 1978, 65–66).

no visa Krievukalna keramikas kolekcijas materiāla švīkātā apmestā keramika veido 3% jeb 
254 lauskas. savukārt paplakas pilskalnā švīkātā apmestā keramika veido 1,2% no visa materiāla. 
Kopumā jāsecina, ka švīkātās apmestās keramikas izplatība paplakas pilskalnā bijusi krietni vien 
mazāka nekā Krievukalnā. mazais procentuālais švīkātās apmestās keramikas īpatsvars varētu lieci-
nāt, ka apmestās keramikas tradīcija nostiprinājusies nelielā mērā, saglabājot švīkātās keramikas do-
minanti. Krievukalna kolekcijā apmestās keramikas trauku fragmenti veido 4% jeb 280 lauskas, vis-
lielākais apmestās keramikas īpatsvars sastopams i (185) un iV (43) laukumā.

 savukārt paplakas pilskalnā apmestās keramikas ir procentuāli vairāk nekā Krievukalnā, res-
pektīvi, 9,4% jeb 81 lauska. tāpat kā švīkātā, arī apmestā keramika visvairāk atrasta ii laukuma 
4. kārtā, kur atsegtas celtņu paliekas.

Krievukalna kolekcijā gludo keramiku pārstāv vien 2% jeb 159 trauku fragmenti. Vislielākais 
gludās keramikas īpatsvars konstatēts i (99) un iV (35) laukumā. no šiem datiem var secināt, ka 
gludā keramika ir visretāk sastopamā visā pilskalnā.

 atšķirībā no Krievukalna paplakas pilskalnā gludā keramika, tāpat kā apmestā, sastopama pro-
centuāli lielākā skaitā – 7% jeb 60 lauskas. tāpat kā švīkātās un apmestās, arī gludās keramikas laus-
kas visvairāk (21) atrastas ii laukuma 4. kārtā. 

interesanti, ka paplakas pilskalnā tika atrasti divi keramikas fragmenti (a 12438: 10, a 12438: 11), 
kuri pieskaitāmi spodrinātajai keramikai. tā ir niecīga daļa no kopskaita – 0,2%. šeit jāatzīmē 
a. Vaska atzinums, ka piemineklis ir atkārtoti apdzīvots m.ē. 1. g.t. pirmajā pusē, tāpēc jādomā, ka 
atrastā spodrinātā keramika attiecināma uz vēlāko apdzīvotības posmu, nevis uz vēlo bronzas laik-
metu (Vasks 1976). 
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trauKu izmēri un FOrmas

skrundas Krievukalna un paplakas pilskalna keramikas kolekcijas pēc trauku izmēriem var 
ieda līt četrās grupās: miniatūrie (diametrs 3–6 cm), mazie (6–10 cm), vidējie (10–20 cm) un lielie 
(20–40 cm).

Skrundas Krievukalnā no visiem nosakāmo diametru fragmentiem lielie trauki veido 18% 
(57), vidējie – 70% (218), mazie – 9% (27), bet miniatūrie trauki – 3% (11), tādējādi miniatūrie 
trauki pilskalnā ir sastopami visretāk.

Miniatūro trauku izmēri Krievukalnā ir dažādi, no 2,6 cm līdz 6 cm, taču visbiežāk podiņi ir 
6 cm diametrā (27%), bet to malu biezums svārstās no 0,5 cm līdz pat 0,9 cm. šajā grupā ir sastopa-
mas divu veidu profila formas – iC (86%) un Cs (14%). savukārt trauciņu dibenu formu varēja no-
teikt tikai diviem fragmentiem, kas pārstāvēja b un b1 formu.

Mazo trauku diametrs ir no 7 cm līdz 10 cm, taču lielākoties sastopami podiņi ar 8 cm diametru 
(29%), to biezums no 0,4 cm līdz 1 cm. mazajiem traukiem izteikti dominē gan iC (47,4%), gan Cs 
(47,4%) forma, atšķirībā no miniatūrajiem traukiem tiem sastopama arī s forma (5,2%). arī dibenu 
formās vērojama lielāka dažādība nekā miniatūrajiem traukiem, dominējošā ir b forma (67%), retāk 
tās apakšgrupa b1 (17%) un h (17%).

Vidējo trauku izmēri sniedzas no 11 cm līdz 20 cm diametrā, taču dominējošie ir 16 cm (22%) 
un 18 cm (21%), bieži sastopami arī 14 cm (15%), 12 cm (12%) un 20 cm (12%) diametrā lieli trauki. 
trauku biezums dažāds – no 0,4 cm līdz pat 2 cm, tātad kopumā tie ir biezāki nekā miniatūrie un 
mazie trauki. dominē divas profila formas – Cs (44%) un iC (41%), salīdzinoši bieži sastopama arī 
s (13%), bet pavisam reti iK (2%) forma. no dibenu formām bieži sastopamas ir b (41%) un b1 
(29%), retāk g (12%), h (10%) un f (8%).

Lielie trauki no visiem nosakāma izmēra podiem veido 18%. trauku diametrs sniedzas no 21 
cm līdz 38 cm. šeit gan jāņem vērā, ka tik liela izmēra traukiem kaut cik precīzi diametru var noteikt 
tikai tad, ja ir saglabājies pietiekami liels fragments. šajā izmēru grupā dominē trauki ar 24 cm (28%) 
un 22 cm (26%) diametru, bieži sastopami arī 26 cm (16%) un 21 cm (9%), retāk 23 cm (5%), 28 cm 
(5%), 30 cm (3%) u.c. izmēri, trauku biezums dažāds – no 0,4 cm līdz 1,7 cm. tātad kopumā tie ir 
plānāki nekā vidēja izmēra trauki. dominē divas profila formas – Cs (44%) un iC (42%), retāk sa-
stopama iK (3%) un s (3%) forma. interesanti, ka vienam fragmentam izdevās noteikt piederību pie 
C veida profila formas. trauku dibenu diametru, kas atbilst lielo trauku grupai, varēja noteikt vien 
sešiem fragmentiem, kuriem dominējošā forma bija g (trīs fragmenti) un b (divi fragmenti), sasto-
pama arī b1 forma.

Paplakas pilskalna keramikas kolekcijā atšķirībā no Krievukalna nav sastopami miniatūrie 
trauki, tātad pārstāvētas tikai trīs no iepriekš minētajām trauku izmēru grupām. paplakas pilskalnā 
no visiem nosakāmo diametru fragmentiem (39) mazie trauki ir vien 8% (3), vidējie – 74% (29), bet 
lielie – 18% (7). 

Kā redzams, mazo trauku īpatsvars paplakas pilskalna keramikas kolekcijā ir visniecīgākais. no 
visiem konstatētajiem mazo trauku fragmentiem neviena diametrs nebija mazāks par 10 cm, to bie-
zums dažāds – no 0,6 cm līdz pat 1 cm. tikai vienam fragmentam bija nosakāma profila forma – Cs. 
pārējie ir poda dibena fragmenti, to formas attiecīgi b un g.

Vidēja izmēra trauku procentuāli ir visvairāk. to diametrs svārstās robežās no 12 cm līdz 20 cm. 
šajā izmēru grupā dominē trauki ar 18 cm (21%) un 20 cm (17%) diametru, bieži sastopami arī 
14 cm (14%), 16 cm (14%) un 15 cm (10%) diametrā lieli trauki, to malu biezumam lielas variāci-
jas – no 0,45 cm līdz 1,2 cm. Vidējiem traukiem novērojamas trīs profila formas – iC (38%), s (38%) 
un Cs (24%). no dibenu formām sastopamas b (87%) un b1 (13%).
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Lielo trauku izmēri ir dažādi – no 22 cm līdz 40 cm diametrā. Visbiežāk sastopami trauki ar 
22 cm (43%) un 24 cm (29%) diametru. interesanti, ka šī izmēra traukos vienādā skaitā sastopamas 
Cs (28,6%), iK (28,6%) un s (28,6%) profila formas, savukārt atšķirībā no vidējiem podiem mazākā 
mērā iC (14,3%) forma.

seCinājumi

apskatot abu pieminekļu keramikas kolekciju māla sastāvu, tika secināts, ka skrundas Krievu-
kalnā ir izmantotas abu veidu veidmasas – a (māls un zvirgzdi) un b (māls, zvirgzdi un organiskie 
materiāli), par ko liecina izdegušo augu stiebriņu veidotie caurumiņi lauskās, savukārt paplakā 
pārstāvēts tikai a veids. dominējošie zvirgzdu piejaukumu izmēri māla masā abos pils kalnos ir 
vienādi, proti, 2–4 mm. atšķirībā no paplakas pilskalna, kurā atrastas vien divas lauskas ar dzelzs 
savienojumu piejaukumu, Krievukalnā tādas veido 12% no kopskaita. šāds dzelzs savienojumu 
piemaisījums rada vairākas neskaidrības par pilskalna hronoloģiju, dzelzs apstrādi, dzelzs rūdas kā 
liesinātāja izmantošanu māla masā, citu kultūru ietekmi cilšu savstarpējo kontaktu ceļā u.tml.

abos pilskalnos pēc virsmas apdares veida dominē švīkātā keramika, kas tos padara par švīkā-
tās keramikas arheoloģiskajiem pieminekļiem. paplakas pilskalna keramika virsmas apdares ziņā 
ir daudzveidīgāka, jo tajā sastopama ne tikai švīkātā, apmestā un gludā, bet arī spodrinātā kera-
mika (2 fragmenti). Gan Krievukalnā, gan paplakā švīkātā keramika dalās divās grupās – švīkātā 
un švīkātā apmestā, kas, lai gan veido nelielu daļu no kopskaita, liecina par dažādu vietējo reģionu 
kultūru mijiedarbību. apmestā keramika paplakas pilskalnā sastopama procentuāli lielākā skaitā 
(9,4%) nekā skrundas Krievukalnā (4%). Gan Krievukalnā, gan paplakā izteikti dominē vidēja iz-
mēra trauki, attiecīgi 70% un 74% no visiem nosakāmo diametru fragmentiem. atšķirībā no pa-
plakas pilskalna Krievukalnā sastopami arī miniatūrie trauki, kuru īpatsvars gan niecīgs – 3%. Gan 
skrundas Krievukalna, gan paplakas pilskalna keramikas fragmentu malu biezums lielākoties ir 
no 0,5 cm līdz 1 cm, tātad visbiežāk tika izgatavoti vidēji biezi podi. dominējošā profila forma abu 
pilskalnu keramikā ir iC, retāk sastopama Cs forma. šādas formas ir izplatītas arī austrumlatvijā 
un Centrāllatvijā, interesanti, ka relatīvi netālu esošajā beltu pilskalnā dominējošā ir Cs forma.

Kopumā Krievukalna keramikas kolekcija ir daudzpusīgāka un tajā ir vairāk reģionam un laika 
posmam netipisku iezīmju, kas padara to savā ziņā unikālu, tāpēc ir pelnījusi plašāku ievērību un 
turpmāku izpēti. 
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abstraCt

the aim of the paper is to identify the similarities and differences between the ceramic collections of skrun-
das Krievukalns and paplaka hillforts. the author has used simple methods based on quantitative analysis. 
the author systematized various characteristics of pottery, for example, the structure of clay, type of surface, 
the size and form of vessels. the results show that in Krievukalns both types of clay structure – a and b – 
are common and there is also iron oxide in some shards. in paplaka only type a can be found and only two 
shards contain iron oxide. both hillforts are archaeological monuments of typical scratched pottery. the most 
common shapes of vessel profile in both hillforts are iC and Cs.   

Key words: late bronze age, archaeology, pottery, the traditions of pottery making, the structure of clay, 
Western latvia.

summarY

the aim of this paper is to identify the differences and similarities between the ceramic 
collections of Krievukalns and paplaka hillforts. to reach this aim, the author has analysed both 
ceramic collections. the analysis of the ceramic helps to understand more about the household of 
ancient cultures, their aesthetic perceptions and the impact of the communication exchange on local 
traditions, therefore, further research should not be neglected. both hillforts, based on their artefacts, 
are dated to the i millennium b.C., i.e. the period of the late bronze age.

Vanda Visocka. Vēlā bronzas laikmeta keramika skrundas Krievukalna un paplakas pilskalnos
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the author has used a simple – standartized pottery research methods, which are based on sta-
tistical analysis. in this paper pottery is analysed by the type of its surface (scratched, plastered, 
smooth and polished), shape, size and clay structure. in analyzing the shapes of pots, the author has 
used r. rimantiene’s classification of profile shapes – i, C, Cs, s, K (Fig. 2.) and j. Graudonis’ 
classification of bottom shapes - a, b, c, d, e, f, g and h (Fig. 3.).

the results of the examination of the clay structure reveal considerable differences between the 
pottery of Krievukalns and paplaka hillforts. in Krievukalns pottery two types of clay were found: 
a) with crushed gravel stone; b) with organic materials and crushed gravel stone. iron oxide was 
also traced in some shards (12% from all shards in the collection). but in paplaka pottery only the 
first type of clay was found and only two shards contained iron oxide. 

the most common type of surface finish in both hillforts is scratched texture, in Krievukalns it 
constitutes up to 82% (5876), but in paplaka hillfort – 73% (622) of the total number of shards. the 
most common profile shapes in both hillforts are iC and Cs, which were typical vessels shapes in 
the territory of latvia in the late bronze age.

FiGure, CHart CaptiOns

Fig.1.  the location of Krievukalns and paplaka hillforts on map

Fig. 2.  the profile forms of pottery, which are common in sites (from: Vasks 1991, ris. 1; 
iK by V. Visocka)

Fig. 3.  the forms of pottery bottoms, which are common in sites (from: Graudonis 1994, 
80:2. zīm.; b1 and g1 by V. Visocka)

Chart.  the proportion of the size of crushed gravel stones in Krievukalns (a) and paplaka 
hillfort (b) pottery 
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anOtāCija

rakstā tiek apskatīti gan Valmieras pilsētas raksturlielumi, piemēram, pārvalde un apbūve, gan pilsētas no-
zīme, piemēram, saistībā ar pakļautību tās senjoram – Vācu ordenim. Valmiera viduslaikos bija vidēja lieluma 
livonijas mazpilsēta un dzīvoja visnotaļ mierīgu mazas apdzīvotās vietas dzīvi: tajā darbojās rāte, kuru veidoja 
četri pilsētas pilsoņi, sākot ar 14. un 15. gadsimta miju, to ieskāva akmens mūris, tās iedzīvotāji nodarbojās ar 
tirdzniecību un amatniecību, un pilsētas teritorija cieši piekļāvās Vācu ordeņa pilij.

Atslēgas vārdi: Valmiera, pilsēta, pils, livonija, tirdzniecība, pilsoņi, Hanza.

ieVads

Valmiera šodien ir viena no nozīmīgākajām Vidzemes apdzīvotajām vietām. tajā cilvēki nodar-
bojas ar tirdzniecību, rūpniecību un piekopj arī noteiktas amata prasmes. taču salīdzinājumā ar 
rīgu Valmiera ir vidēja lieluma pilsēta, kura valsts mērogā nodrošina drīzāk noteiktas reģionālās 
funkcijas. tātad nozīme ir interpretējams lielums. raksta mērķis – ar konkrētu lielumu un faktu pa-
līdzību apskatīt izpausmes, kas liecina par Valmieras pilsētas nozīmi livonijas politiskajā un ekono-
miskajā sistēmā. livonijas mazo apdzīvoto vietu, piemēram, mazpilsētu vai pilsētciemu, pētniecība 
latvijā ir maz attīstīta, tāpēc ir maz zināms par to izveidošanos, attīstību un procesiem kopumā. 
turklāt latvijas teritorijā atsevišķas viduslaiku mazpilsētas vai vairāku mazpilsētu nozīme konkrētās 
telpas sistēmā nav pētīta un uzmanība pievērsta tikai livonijas lielāko pilsētu problemātikai. jāatzīst, 
mazpilsētu “izstumšana” no pētniecības nav tikai latvijas vai igaunijas (agrākās livonijas telpas) 
 fenomens, tas raksturīgs arī eiropas pētniecībai. taču nav iespējams pilnīgi attēlot kādas telpas ur-
bāno vidi, ja netiek ņemta vērā mazpilsētu loma tās politiskajā, reliģiskajā un ekonomiskajā sistēmā. 
tas attiecināms arī uz livoniju. līdz ar to, lai varētu analizēt Valmieras pilsētas nozīmi livonijā, tiks 
aplūkoti tādi raksturlielumi kā vietas izcelsme, pilsētas pārvalde, topogrāfija, sociālais faktors un re-
liģiskā telpa.

1532. gada landtāgā, kas notika Valmierā no 25. februāra līdz 7. martam, rēveles (tallina) sek-
retārs markus tierbahs (Marcus Tierbach) veica tajā pieņemto lēmumu pierakstu. 43. punktā  minēts, 
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ka “28. februārī norīkotie kungi rātsnamā sanāca kopā un [tādas] mazās pilsētas, kā pērnava, narva, 
Cēsis, Vilande un Valmiera, viņu lēmumu nolasīja” (ar, bd. 3, nr. 301). šeit minēto pilsētu nodēvē-
šana par mazajām nebija sekretāra brīva interpretācija, jo līdzīgs dalījums sastopams arī citos doku-
mentos (ar, bd. 1, lief. 4, nr. 362), un tas norāda, ka livonijā bija izveidojies pilsētu sadalījums ne 
tikai tirdznieciskajos apgabalos jeb t.s. trešdaļās (derdendele) (lub, abt. 1, bd. 6, nr. 2895), bet arī 
lielajās un mazajās pilsētās. un Valmiera, kā redzēsim, piederēja pie otrās pilsētu grupas.

pilsētas raKsturOjums

Kādas vietas izveidošanās jautājums, lai gan mūsu rīcībā ir saglabājušies vēstures avoti un citu 
pilsētu piemēri, nereti ir piepildīts ar virkni varbūtību. tā tas ir arī ar vietu, ko livonijā sauca par 
Woldemar vai Wolmar un ko šodien pazīstam kā Valmieru. senākās zināmās liecības ir lakoniskas, 
taču ļauj izdarīt vairākus būtiskus secinājumus. 13. gadsimta 80. gadu vidū Valmierā tika nodibināta 
vai apgādāta baznīca, kas nozīmē, ka jau pastāvēja vieta, kurā dzīvoja cilvēki (Hirsch, töppen, 
strehlke 1863, 50).1 ap šo laiku un 20 gadus vēlāk rīgas pilsētā tirdzniecības darījumos iesaistījās 
vairāki tirgotāji no Valmieras (de Woldemer) (Hildebrand 1872, nr. 257, 728, 741, 811, 925, 1452), 
kas nozīmē, ka bija ar šādu nosaukumu pastāvoša konkrēta vieta, kur dzīvoja cilvēki, turklāt tie no-
darbojās ar tirdzniecību. Viņu vidū aktīvākais bija johaness, kurš tirdzniecības darījumos 9 gados 
iesaistījās gandrīz 10 reizes (Hildebrand 1872, nr. 811, 860, 871, 873, 900, 933). iespējams, viņiem 
bija būtiska loma apdzīvotās vietas attīstības procesos, jo jau 1323. gadā šajā vietā bija izveidojusies 
pārvaldes sistēma ar fogta un rātskunga amatiem (lub, abt. 1, bd. 6, reg. 805a). zināmie vēstures 
avoti neļauj nosaukt konkrētu pilsētas dibināšanas gadu, taču dod iespēju to nospraust laika periodā 
no 13. gadsimta 90. gadu sākuma līdz 14. gadsimta 20. gadu sākumam. jādomā, ka šai laikā pastā-
vēja apdzīvotā vieta ar divām tās galvenajām dominantēm: baznīcu un pili.

Vietas izvēle varēja būt saistīta ar notikumiem 13. gadsimta sākumā, kad tika teritoriāli pakļauta 
livonijas telpa. Ceļu sistēmai šajos procesos bija milzīga loma, un militārā atbalsta punkti tika izvei-
doti stratēģiski izdevīgās vietās. Valmieras, kas atradās Vācu ordeņa livonijas atzara kontrolētajā te-
ritorijā, gadījumā ceļu krustpunkts, atrašanās uz lielceļa līnijas rīga–tērbata (tartu) un upes tuvums 
tika novērtēti un šajā vietā izveidots nocietinājums, pie kura 13. gadsimta beigās attīstījās ārpus pils 
esoša apdzīvotība (1. att.). lai apstiprinātu šādu notikumu gaitu, trūkst vēstures avotu. Varam tikai 
apgalvot, ka Valmieras pils vietā apdzīvotība pirms tam nav pastāvējusi (berkholce 1955, 3). senā-
kas liecības par 14. gadsimta pirmo pusi Valmieras arheoloģiskajā izpētē nav izdevies iegūt 
(bebre 2002, 310), kas nosacīti apstiprina apdzīvotības izveidošanos iepriekš minētajā laika periodā.

pilīm, kas ilgu laiku bija drošākās vietas livonijā, apdzīvotības attīstībā bija ievērojama loma. 
tāpat kā citas, arī Valmieras pils, kas uzcelta, jādomā, 13. gadsimta beigās,2 bija drošības garants kat-
ram cilvēkam, kas uz šo vietu devās (bunge 1846, 170). tā bija vieta, kur patverties un nepieciešamī-
bas gadījumā arī lūgt palīdzību. tajā pašā laikā pils struktūras noteica, ka tā nebūs ražotāja, bet gan 
patērētāja. tas deva iespēju tiem, kas spēja saražot, kā arī tiem, kas spēja saražotās lietas pārvadāt no 
vietas uz vietu. respektīvi, iespējas parādījās amatniekiem un tirgotājiem. ar laiku pie pils uz dzīvi 
bija apmetusies kopiena, kas savā ziņā veidoja Valmieras pilsētu. Kopienas un pilsētas dzīvi 
14.–16. gad simtā pārvaldīja rāte, kurā bija divi birģermeistari un divi rātskungi (ar, bd. 2, lief. 2, 
nr. 127; ar, bd. 1, lief. 5, nr. 540). pilsēta dzīvoja pēc tiesībām – privilēģiju un brīvību kopuma 
(ar, bd. 1, lief. 5, nr. 517; lG, bd. 2, nr. 641). Valmieras tiesības iznīcinājuši vēlāko laiku uguns-
grēki, un no tām nekas nav saglabājies, taču tādas pašas privilēģijas un brīvības baudīja arī Cēsu un 
Kuldīgas pilsētu pilsoņi (bunge 1849, 156). tas nozīmē, ka Valmiera kādā brīdī bija ieguvusi t.s. rīgas 
tiesības jeb tiesību kopumu, kurš bija izstrādāts, balstoties uz rīgas tiesībām (lub, abt. 1, bd. 3, 
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nr. 1131). tādas pašas tiesības bez iepriekš minētajām 
izmantoja arī Ventspils, aizputes, piltenes, limbažu, 
Kokneses un straupes pilsēta (lub, abt. 1, bd. 3, 
nr. 1131; napiersky 1835, nr. 3564; lG, bd. 1, nr. 65, 
76, 117, 636). tas, pēc kādiem principiem darbojās rāte 
un cik bieži tā sanāca, nav zināms, taču rātes sastāvā 
bija atsevišķas dzimtas, kuras pārvaldē darbojās, iespē-
jams, vairākās paaudzēs (lub, abt. 1, bd. 8, nr. 753; 
ar, bd. 1, lief. 4, nr. 519; ar, bd. 2, lief. 1, nr. 54). 
rāte savus lēmumus izdeva pilsētas rātsnama sekretari-
ātā jeb kancelejā (ar, bd. 3, nr. 135; lub, abt. 2, bd. 1, 
nr. 78). pēc tam tos apstiprināja ar pilsētas zīmogu 
(lG, bd. 2, nr. 639) (2. att.). uz tā bija redzama Vācu 
ordeņa simbolika un uzraksts “Valmieras pilsēta” (Civi
tatis de Woldemer) (sachssendahl 1887, 94), kas vēlreiz 
apliecināja simbolisko piederību ordenim. rātsnama 

Edgars Plētiens. mazpilsētu nozīme livonijā 13.–16. gadsimtā: Valmieras pilsētas piemērs

1. att. tirdzniecības ceļi baltijas reģionā viduslaikos. ar sarkanu punktu atzīmēta Valmieras atrašanās vieta 
(bruns, Weczerka 1962, Karte Viii)

2. att. Valmieras pilsētas zīmogs no 
1524. gada (sachssendahl 1887, 94)
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3. att. arheoloģisko izrakumu laikā 
atsegtā pilsētas iela un mūris 
(berga 2008, 109)

telpās atradās arī ģildes istaba, kuras nosaukums liecina par kādas ģildes esamību. nav zināms, vai 
ģildē bija apvienojušies tirgotāji vai amatnieki.

pilsētnieki pārsvarā nodarbojās ar tirdzniecību un amatniecību. tikai neliels cilvēku skaits pil-
sētā bija Vācu ordeņa livonijas atzara vasaļi – tātad militārpersonas. Valmieras tirgotāji, cik zināms, 
iesaistījās tirdzniecības darījumos ar rīgu, rēveles tirgotājiem un lietuviešiem (lettouwen) (Hilde-
brand 1872, nr. 257, 728; lub, abt. 1, bd. 8, nr. 1022; lub, abt. 2, bd. 2, nr. 630). uz to norāda arī 
arheoloģiskās izpētes materiāli (atgāzis 1973, 15; berga 2010a, 86). šī veida vēstures avoti liecina 
arī par amatniecību – metāla un kaula apstrādi. pilsētnieku dzīvojamie nami 14.–16. gadsimtā 
celti gan no koka, gan mūra un izvietoti gar pilsētas ielām, kas, sākot ar 15. gadsimtu, bija bruģētas 
(berga 2008, 106). Kura veida celtnes apbūvē dominēja, nav zināms. ielu virzieni tika izmainīti jau 
16. gadsimta beigās (berga 2008, 111; 3. att.), līdz ar to 17. gadsimta pilsētas plāni izmantojami ar 
piesardzību (4. att.). lai gan pilsētā darbojās arī vairākas tavernas, tomēr vietu trūkuma gadījumā 
pilsētas viesi varēja apmesties arī šķūņos (ar, bd. 3, nr. 297).3

Valmieras pilsētā gluži kā citās blīvi apdzīvotās vietās bija izteikta kristīgi reliģiskā dzīve. pie tir-
gus laukuma atradās pilsētas draudzes baznīca, kas bija veltīta sv. sīmanim un sv. jūdam. to, ka 
baznīca celta ap 13. un 14. gadsimta miju, norāda gan senākās zināmās kapa plāksnes fragments no 
1346. gada (malvess 1981, 112), gan arheoloģiskās izpētes gaitā noskaidrotais, ka apbedījumi pie 
baznīcas veikti kopš 14. gadsimta pirmās puses. apbedīšana notikusi, ievērojot kristīgās tradīcijas: 
izteikti maz līdzi doto lietu, sanagloti vienkāršu dēļu zārki, kapu orientācija rietumu virzienā un mi-
rušais guldīts ar skatu uz austrumiem. uz to, ka dzīve pilsētā nav bijusi viegla, norāda mirušo kaulu 
analīzes rezultāti,4 kas liecina par smagu fizisko darbu. pie baznīcas apbedījumi veikti ilgstoši, tādēļ 
laika gaitā izveidojušās astoņas apbedījumu kārtas (atgāzis 1973, 14; bebre 2002, 310). pie kādas ta-
vernas pilsētā atradās baznīcai piederošs gruntsgabals (ar, bd. 3, nr. 135), iespējams, izmantojams 
mācītāja vajadzībām. baznīcā bijis izvietots tāds reliģiska rakstura nodibinājums kā vikārija,5 kas 
bija veltīta sv. annai. diemžēl precīzākas norādes par tās atrašanās vietu vai dibinātāju nav saglabā-
jušās. Vikāriju uzturēja vikārs Georgs Gasenhovers (Georg Gassenhower). bez minētās baznīcas 
dievkalpojumi tika noturēti arī pilsētas priekšā esošajā kapelā (ar, bd. 3, nr. 135). iespējams, kapela 
bijusi veltīta sv. annai un domāta vietējo iedzīvotāju garīgajām vajadzībām (riechof 1764, 483).  
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4. att. rīgas–tērbatas (tartu) ceļa karte, zīmējis j. ā. ulrihs 1695. gadā ( lna-lVVa, 7404–1–2195)

interesanti, ka abas baznīcas nepieciešamības gadījumā tika izmantotas arī apspriežu noturēšanai 
(ar, bd. 3, nr. 19, 135). saistībā ar reliģisko telpu ir kāds interesants aspekts. no spānijas teritorijas 
nākušas svētceļnieku nozīmes atradums liecina, ka, iespējams, Valmieras pilsētā 15.–16. gadsimtā 
uzturējusies kāda persona, kas bija devusies svētceļojumā uz spānijas teritoriju (berga 2008, 110), 
kas bija populārs viduslaiku svētceļojumu mērķis. Vai Valmierā varēja uzturēties kāds svētceļnieks, 
pašlaik nav zināms, jo rakstītajos vēstures avotos norādes par svētceļnieku klātbūtni kādā no livoni-
jas mazpilsētām nav atrodamas. 

Edgars Plētiens. mazpilsētu nozīme livonijā 13.–16. gadsimtā: Valmieras pilsētas piemērs
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5. att. rīgas vārtu rekonstrukcija. zīmējis arhitekts un 
mākslinieks artūrs lapiņš (rīgas vārti. Viduslaiku 
Valmieras aizsargmūris. pieejams: http://www.historia.
lv/vietas/rigas-varti-viduslaiku-valmieras-
aizsargmuris)

Viduslaikos Valmiera bija viena no nedaudzajām pilsētām livonijā, kas varēja lepoties ar mūri, 
jo daudzām livonijas apdzīvotajām vietām kā nocietinājumi kalpoja tikai grāvis un parasts palisā-
des6 žogs. mums nezināmā laika periodā ap pilsētu tika uzbūvēts akmens mūris. iespējams, tas noti-
cis 14. un 15. gadsimta mijā. mūra biezums sasniedza 2–2,6 m pie pamatnes un 1,5 m augšpusē, un 
tā kopējais garums bija aptuveni 3 kilometri. tas veidots tradicionālajā čaulmūra tehnikā, kas no-
zīmē, ka tā ārējās malās tika mūrēti lieli laukakmeņi, bet vidus aizpildīts ar mazākiem laukakme-
ņiem vai būvgružiem. mūra augstums, kad tas pildīja savu galveno funkciju – aizsargāt, varēja sa-
sniegt aptuveni 6–7 metrus (berga 2010b, 112–124, 5. att.). pilsētā varēja iekļūt un izkļūt pa diviem 
vārtiem, kas bija nosaukti divu pilsētu – rīgas un tērbatas vārdos (5. att.). Vārtu nosaukumi nav ne-
jauši, jo pilsētas teritorijā atradās iela, kas pirms pilsētas bija rīgas–tērbatas ceļa sastāvdaļa. respek-
tīvi, šajā vietā izveidojoties pilsētas teritorijai, šis ceļa posms tika integrēts tās apbūves struktūrās. 
pilsētas mūrī bija trīs torņi. divi no tiem atradās vārtu vietās un tika saukti tāpat kā iepriekš minētie 
vārti. trešais bija izvietots pilsētas dienvidrietumu stūrī un 17. gadsimta kartogrāfiskajos materiālos 
dēvēts par “stārķa ligzdu” (Storchs Nest) (balodis 1911, 4). līdztekus mūrim aizsardzības funkcijas 
pildīja arī apkārtnes reljefs. pilsētu no apkārtnes ziemeļos norobežoja dziļa grava, kurā tecēja rāts-
upīte (saukta arī par melnupīti vai dzirnavupīti). pilsētu rietumos norobežoja grāvis, kas bija pildīts 
ar ūdeni. Grāvis mums nezināmā laikā bija izrakts no rātsupītes līdz pat Gaujai. pilsētas dienvidos 
atradās nogāze, kas lejā robežojās ar Gauju. savukārt austrumos pilsēta piekļāvās Valmieras pils no-
cietinājumiem.

pilsētas nOzīme liVOnijā

tam, ka pilsēta atradās pie pils un būtībā kopā ar to veidoja vienotu kompleksu, bija gan sava 
pozitīvā, gan ne tik pozitīvā ietekme. jādomā, ka pilsētnieki novērtēja pils tuvumu visvairāk tieši 
drošības apstākļu dēļ, jo pils savā ziņā garantēja drošus tirgošanās un dzīvošanas apstākļus, kas bal-
stījās uz regulāru militārpersonu klātbūtni un pilī esošo bruņojumu. taču pilsētai esot tik tuvu Vācu 
ordeņa livonijas atzara pilij, turklāt izvietotai tā, ka tā atgādināja drīzāk pils daļu, nevis atsevišķu 
apdzīvotu vietu, bija liela iespēja neiegūt pilsētas cienīgu pašnoteikšanās brīvību. apskatīsim, cik 
lielas brīvības pilsētai bija un kāda bija tās kopējā nozīme.

iepriekš jau tika minēts, ka mums nav zināms pilsētas tiesību kopums, kas ļautu spriest par pil-
soņu brīvībām un privilēģijām, līdz ar to arī par to pienākumiem pret virsvaru. tas nozīmē, ka norā-
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des uz šiem aspektiem jāmeklē citur. tā kā Valmiera atradās Vācu ordeņa livonijas atzara kontrolē-
tajā livonijas daļā, pilsētai pret ordeni bija jābūt zināmai atbildībai. Ņemot vērā citu pilsētu, 
piemēram, Kuldīgas vai limbažu piemēru (lub, abt. 1, bd. 1, nr. 985; lG, bd. 1, nr. 117), pilsētu 
dibinātājs livonijā gandrīz vienmēr bija attiecīgās teritorijas pārvaldnieks vai, tieši tulkojot, zemes 
kungs (landesherren). ja šo attiecinām arī uz Valmieru, tad varam pieņemt, ka pilsētu dibināja un tās 
senjors bija Vācu ordeņa livonijas atzara mestrs. par to, ka šis pieņēmums varētu būt pareizs, liecina 
Vācu ordeņa livonijas mestra 1544. gada 13. maijā Vasknarvas (Neuschloss) fogtam rakstītā vēstule: 
“dārgais fogta kungs! mūsu dārgais un uzticamais Valmieras pilsētas birģermeistars ziņoja un darīja 
zināmu, [ka] mēs viņam baznīcas galvenajā kasē vēl 60 rīgas markas, ar renti kopā tas būs ap 
100 markām, parādā esam [..]. tā kā mēs esam minētās baznīcas augstākie aizbildņi, līdz ar to arī 
jūs [tāds esat [..], tāpēc] lūdzam jums žēlīgi un atgādinām, [lai] mūsu [iepriekš] minētajiem un uzti-
camajiem valmieriešiem visu [iepriekš minēto] apņematies un samaksājat, un jūs noslēgsiet bez-
žēlabu mieru” (švābe 1941, nr. 154). Vēstulē bez pieklājības frāzēm un tradicionālās rakstu formas 
tika uzsvērta Valmieras pilsētas piederība ordenim, turklāt netieši norādīts, ka, ja fogts visu, kaut arī 
ar nokavēšanos, izdarīs, no pilsētnieku puses iebildumu nebūs. lai gan mestra klātbūtne pilsētā no 
14. gadsimta otrās puses, kad saglabājušies pirmie mestra izdotie dokumenti Valmierā, līdz pat livo-
nijas konfederācijas pastāvēšanas beigām nebija regulāra un nemaz tik bieža, tomēr viņa kā pilsētas 
senjora virsvara nav noliedzama.

nav daudz tādu dokumentu, kuros būtu pieminēta pilsētas rāte, un vēl mazāk ir tādu, kurus rāte 
ir izdevusi pati. taču, izskatot šos dažus dokumentus, ir liecības tikai par vienkāršotām rātes izpild-
varas funkcijām, piemēram, dokumentēšanu, apstiprināšanu, sarakstes veikšanu, viesu uzņemšanu 
u.c. (lG, bd. 2, nr. 641; lub, abt. 1, bd. 6, nr. 3092; lub, abt. 1., bd. 8, nr. 387; ar, bd. 3, nr. 297). 
arī tirdzniecības jautājumos rātei nebija īpašas lomas, jo savas intereses starptautiski visas livonijas 
mazpilsētas uzticēja pārstāvēt trīs livonijas lielajām pilsētām (lub, abt. 1, bd. 7, nr. 571). tāpat kā 
plašākā reģionālā līmenī, arī livonijā tirdzniecības interešu lauki bija sadalīti jau minētajās trešdaļās 
(lub, abt. 1, bd. 6, nr. 2895) jeb lielo pilsētu tirdzniecības ietekmes zonās. rīgas ietekmes zonā bija 
Koknese, limbaži, Valmiera un Cēsis. savukārt Vilande un pērnava piederēja pie tērbatas trešdaļas, 
bet rēvelei šādas trešdaļas nebija. šķiet, pilsētu sanāksmes (Städtetag)7 bija vienīgā vieta, kur Val-
mieras rātes pārstāvji kopā ar citu livonijas mazpilsētu sūtņiem pieņēma kādus atsevišķus lēmumus 
(ar, bd. 3, nr. 301).

no 14. gadsimta vidus līdz 16. gadsimta vidum Valmierā regulāri un daudz biežāk nekā citās vie tās 
notika jau minētās pilsētu sanāksmes, landtāgi (Landtag),8 mantāgi (Manntag),9 tiesas dienas (Gerichts
tag)10 un zemes tiesas (Landesgerichtstag).11 regulāri notika arī ordeņa kapitula jeb augstākās padomes 
tikšanās. nav zināms, kāpēc par dažādu sanāksmju norises vietu izvēlējās tieši Valmieru. iespē jams, 
tas saistīts ar Valmieras ģeogrāfisko novietojumu, jo pils un pilsēta atradās visiem livonijas te ri toriālo 
valdījumu pārstāvjiem ērtā vietā: tā bija visai viegli sasniedzama gan Kurzemes bīskapam, kas uz-
turējās livonijas rietumdaļā, gan livonijas vistālāk uz ziemeļiem esošās rēveles pilsētas pārstāvjiem.

Kopš 14. gadsimta sākuma Valmieras apdzīvotajā vietā darbojās tāltirgotāju zeimes (Seyme) 
dzimtas pārstāvji vai tirdzniecības partneri (benninghofens 2001, 222). tas nozīmē, ka šajā laikā 
Valmiera bija piesaistīta Hanzas tirdzniecības sistēmai un tāda nebija vienīgā mazpilsēta, jo dzimtas 
tirdzniecības sakari darbojās arī Koknesē un Cēsīs. 1369. gadā Valmiera ar 36 rīgas markām vēlreiz 
apliecināja savu piesaisti Hanzas tirdzniecības sistēmai (lub, abt. 1, bd. 6, nr. 2895). maksājumu 
kopā ar citām livonijas lielajām un mazajām pilsētām Valmiera veica kā ieguldījumu kara vajadzī-
bām, ko Hanzas pilsētas bija uzsākušas pret dānijas Karalisti un tās karali Valdemaru iV (Waldemar, 
Valdemar Atterdag, 1320–1375, tronī 1340–1375). Valmieras pilsētai bija paveicies – atrašanās re-
ģionā, kuram cauri vijās rīgas–tērbatas ceļš, bija būtisks priekšnoteikums piesaistei pie Hanzas 
tirdzniecības sistēmas.

Edgars Plētiens. mazpilsētu nozīme livonijā 13.–16. gadsimtā: Valmieras pilsētas piemērs
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seCinājumi

Valmiera, ņemot vērā jau zināmo par mazajām livonijas apdzīvotajām vietām, bija savam lai-
kam tipiska mazpilsēta, kura, lai gan tai nebija plašas brīvības, šķiet, dzīvoja diezgan mierīgu ik-
dienas dzīvi. pilsētas rātē darbojās vismaz četri pilsoņi, kas veica vienkāršas izpildvaras funkcijas. 
Kopš 14. gadsimta sākuma Valmiera bija piesaistīta Hanzas tirdzniecības sistēmai – tajā darbojās 
Hanzas telpas tāltirgotāji, un tā kopā ar citām livonijas pilsētām netieši iesaistījās Hanzas aktuālajos 
notikumos. jādomā, ka, pateicoties mūrim, kas norobežoja pilsētu no pils, un grāvim pie tā, pils dzī-
voja citu, ar pilsētu maz saistītu dzīvi. tajā pašā laikā Vācu ordenim kā pilsētas senjoram tās dzīvē 
bija diezgan būtiska loma. pilsētas apbūve bija no koka un akmens, kopš 15. gadsimta pilsētas ielas 
tika bruģētas. Valmiera livonijas mērogā bija ievērojama ar to, ka tajā norisinājās lielākā daļa 
14.–16. gadsimtā notikušo landtāgu, kā arī tajā visai bieži sabrauca livonijas pilsētu pārstāvji, lai 
risi nātu sev aktuālos jautājumus. Valmiera piederēja pie livonijas mazajām pilsētām un niecīgo paš-
noteikšanās brīvību dēļ no šīs kvalitātes tā arī nekad neizauga.

saīsinājumi

ar – akten und rezesse der livländischen ständetage

lG – livländische Güterurkunden

lub – liv-, est- und Kurländisches urkundenbuch

lna-lVVa – latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīvs

VKpai pdC – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pieminekļu dokumentācijas centrs
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piezīmes
1 “item cum domino joanne archiepiscopo rigensi instituit et dotavit ecclesias in Wolmar, Wenden, burtnic et 

tricaten in parte fratrum.”
2 Valmieras pils celšanas laiks, tāpat kā daudzām livonijas pilīm, nav zināms. ir zināms, ka 13. gs. 80. gadu sā-

kumā šeit izveidota baznīca, kā arī ap šo laiku tirdznieciskajos darījumos rīgā tiek minētas personas no Val-
mieras. Ņemot vērā iepriekš minēto, var konstatēt, ka šajā laikā Valmieras vietā norisinājās jau aktīva dzīve. 
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tāda 13. gs. nemierīgajos apstākļos bija gandrīz neiespējama, ja tuvumā nebija kāda drošības garanta, piemē-
ram, nocietinājuma. 

3 šķūnis (viduslejasvācu val. schiune, schiun, spicher, schune; latīņu val. horreum, granarium, scuria) viduslaiku 
pilsētā nereti kalpoja kā nakšņošanas vieta. Viduslaikos ar šo vārdu saprata celtni, kas visbiežāk bija veidota 
pildrežģa tehnikā (koks un māla kleķis) un kur uzglabāja lauksaimniecībā saražotos produktus (sienu, salmus). 
to izmantoja arī kā kulšanas vietu un noliktavu. tam parasti bija plašs piebraucamais ceļš un augstas durvis un 
griesti, bieži vismaz divi stāvi, kuru grīdā bija lūkas.

4 1972. gadā kaulu apskati un analīzi veica paleopatologs doktors Vilis derums.
5 Vikārija – nodibinājums, kas parasti bija domāts kādas personas pieminēšanai. Vikārija viduslaikos bija kaut 

kas līdzīgs mūsdienu fondam. parasti vikārijas bija veltītas kādam baznīcas svētajam, līdz ar to tās ieguva no-
teiktāku formu, jo parasti dibinātājs bija veltījis šim svētajam altāri baznīcā. Vikārijas darbība bija vienkārša. 
Konkrētās personas jeb dibinātāja interesēs bija viņa pieminēšana, kurai viduslaikos bija būtiska nozīme. līdz 
ar to persona, dibinot vikāriju, paredzēja tai noteiktu summu, kas bija izmantojama vikāra (palīgpriesteris) al-
gošanai, kas noturēja lūgšanas par dibinātāja dvēseli, kā arī vikārijai vajadzīgo priekšmetu (piemēram, sveču) 
iegādei. taču pastāvēja iespēja vikārijai novēlēto naudas summu daļēji laist saimnieciskajā apgrozībā, piemē-
ram, kādam aizdot uz nomas nosacījumiem. tā rezultātā summa palielinājās un aizlūgumus par aizgājēju va-
rēja noturēt ilgāk. protams, šajā procesā pastāvēja arī savi riski, piemēram, nauda varēja netikt atdota laicīgi, 
kas sagādāja problēmas šī dibinājuma tālākā uzturēšanā.

6 palisāde (latīņu val. palus – miets; viduslejasvācu val. pal – miets) – no nosmailinātiem baļķiem veidota aizsar-
dzības siena. baļķu viens gals tika nosmailināts, bet otrs ierakts zemē. šāda aizsardzības siena tika veidota kopā 
ar uzbērumiem (vaļņiem) un grāvjiem.

7 sanāksme, kurā sapulcējās konkrētā reģiona, šajā gadījumā livonijas, pilsētas. šajās sanāksmēs tika izskatīti 
visai Hanzas telpai svarīgi dokumenti, kā arī kopīgi izstrādāts viedoklis par aktuālajiem tirdzniecības jautāju-
miem, kuru lielās livonijas pilsētas aizstāvēja Hanzas dienās jeb sanāksmēs (Hansetage), kas notika galvenokārt 
lībekā.

8 sanāksme, kurā pulcējās visu četru galveno livonijas kārtu pārstāvji: garīdzniecības (rīgas arhibīskaps, bīskapi, 
domkapituli), ordeņa (amatpersonas), bruņniecības (vasaļi) un pilsētu pārstāvji. Katra kārta veidoja savu kūriju 
jeb kopumu, kur apspriedās tikai attiecīgās kārtas pārstāvji. lēmumi, kas skāra livonijas ārpolitiku un iekšpoli-
tiku, tika pieņemti balsojot.

9 sanāksme, kurā pulcējās konkrētās teritorijas (arhibīskapijas, bīskapijas, ordeņa zemes) vasaļi.
10 sanāksme, kurā tika risināti dažādi ar iztiesāšanu saistīti jautājumi, kuriem bija lokāls raksturs.
11 sanāksme, kurā tika risināti dažādi ar iztiesāšanu saistīti jautājumi, kuriem bija reģionāls (livonijas mēroga) 

raksturs.
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abstraCt

in the middle ages Valmiera grew into a typical small town of livonia and lived a very peaceful small loca-
lities life. the paper describes both Valmiera’s attributes, such as its government and structures as well as its 
significance, for example, in connection with its seigneur, the teutonic Order. Valmiera was a typical small 
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town of livonia: it had its town council, which consisted of four town’s citizens, from 14th/15th century it 
was surrounded by a stone wall, its inhabitants were engaged in trade and crafts and the urban area clang 
 closely to the teutonic Order’s Castle.

Key words: Valmiera, town, castle, livonia, trade, citizens, Hanza.

summarY

the research of small settlements of livonia such as towns or urban villages is poorly developed 
in latvia that is why little is known about the formation of these urban structures, their develop-
ment and other aspects. this is also the case with Valmiera town.

the distinction between small and large livonian urban areas is not accidental. such 
classification is indicated in the 43rd paragraph of the 1532 landtag decision that contains a phrase: 
‘On the 28th February the appointed gentlemen gathered in the town hall and small towns like 
pärnu, narva, Cesis, Valmiera and Viljandi read out their decision’ (ar, bd. 3, no. 301). Here the 
mentioning of the towns as ‘small towns’ was not an arbitrary act from the part of the scribe as 
similar classification can be seen in other documents (ar, bd. 1, lief. 1, no. 362). it can be concluded 
that livonian towns were divided not only into trade areas or the-so-called thirds (derdendele) (lub, 
abt. 1, bd. 6, no. 2895), but also into cities and towns. and Valmiera, as shown in the paper, belonged 
to the latter group.

Valmiera, taking into consideration what is known about small settlements of livonia, was a 
typical small town for the standarts of the respective period of time and, although it did not have 
much freedom, it seems to have lived a quite and peaceful everyday life. the town had its own town 
council consisting of at least four citizens who carried out simple executive functions. From the 
beginning of the 14th century Valmiera was attached to the Hanseatic trading system – Hanseatic 
long-distance traders operated there and the town together with other livonian towns was indirectly 
involved in the Hanseatic affairs. presumably due to the fact that the town was fenced off from the 
castle with a wall and a moat, the castle lived a different life, not linked to that of the town. at the 
same time the teutonic Order as the town’s seigneur had a significant role in its life. the structures 
of the town were made of wood and stone and starting from the 15th century the town’s streets were 
paved. Valmiera was significant on livonian scale as the seat of most of the 14th–16th century 
landtags; thus it was very often visited by representatives of other livonian towns in order to address 
various issues that they found topical. Valmiera belonged to the category of small livonian towns 
and due to its very limited freedom of self-determination, it never grew out of this category.

FiGure CaptiOns

Fig. 1.  trade routes in the baltic region in the middle ages. Valmiera’s location is marked 
with a red dot

Fig. 2.  Valmiera town seal from the year of 1524

Fig. 3.  a street and the wall of the town uncovered during archaeological excavations

Fig. 4.  riga–tartu road map, drawn by j. a. ulrich in 1695

Fig. 5.  the reconstruction of the riga Gate. drawn by architect and artist artūrs lapiņš

Edgars Plētiens. mazpilsētu nozīme livonijā 13.–16. gadsimtā: Valmieras pilsētas piemērs
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anOtāCija

darbā, izmantojot dzimtes aspektu, identificēti priekšmeti, kas var liecināt par sievietes iespējamo klātbūtni 
un darbības jomām Cēsu viduslaiku pilī. Vadoties no šī aspekta, atlasītas 470 senlietas. tās sistematizētas pēc 
to funkcijas – sievietes izskatu, sievietes darbu un sievietes higiēnu raksturojošas senlietas. pils materiālā iegū-
tas atradumu grupas ar augstu ticamības pakāpi – blakus sieviešu mirstīgajām atliekām atrastās senlietas, 
depozīti ar sievietēm raksturīgu priekšmetu kopumu, ekskluzīvi priekšmeti, kurus pētnieki attiecina uz sie-
vietēm.

Atslēgas vārdi: dzimtes arheoloģija, viduslaiku pils, livoniete, sieviete.

ieVads

Viduslaiku piļu arheoloģiskajā materiālā atrodamas dažādas viduslaiku dzīvi un sabiedrību rak-
sturojošas priekšmetu grupas. līdz šim pētījumi lielākoties veltīti šo piļu militārā mantojuma analī-
zei, taču interesantas atziņas var sniegt materiāla izpēte no citiem aspektiem. šajā rakstā apskatīts 
Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskais materiāls, par galveno kritēriju izvirzot arheoloģisko liecību sais-
tību ar sievieti jeb izmantojot sieviešu dzimtes aspektu. dzimtes arheoloģijas virziens norvēģijā un 
rietumeiropā aizsākts jau 20. gadsimta 70. gados, taču uzplaukumu tas piedzīvojis 80. gados, aptve-
rot laika posmu no aizvēstures līdz 19. gadsimtam, un arī šobrīd tiek izmantots visai bieži. tiek pē-
tīts ne vien sievietes apģērbs, lietotie rīki un izmantotās telpas, bet arī dažādi sociāli aspekti, kurus 
nosaka sievietes dzimte. 

latvijas vēstures pētnieki līdz šim mērķtiecīgi nav pievērsušies dzimtes aspekta izmantošanai 
savos pētījumos. livonijas sievietes pētniecībā šobrīd ievērojamākais ir Vijas stikānes paveiktais, 
pētot sievietes darbu un tiesiskos aspektus viduslaikos un jauno laiku sākumā (stikāne 2012a; 
 stikāne 2012b), taču arheoloģiskais materiāls no dzimtes aspekta nav apskatīts. tā kā daļa no Cēsu 
pilī atrastajām liecībām par sievieti izrādījušās unikālas vai īpaši interesantas, rakstus par tām krā-
jumā “arheoloģija un etnogrāfija” publicējusi arheoloģe zigrīda apala (apala 1983; apala 1994a; 
apala 1994b; apala 2005). raksti veltīti kaula kosmētikas komplektiņu, 1577. gadā bojā gājušo sie-
viešu senlietu kopuma, zelta gredzenu un pils rietumu nogāzē atrasto katlu aprakstam un analīzei. 
lielākoties tās ir vienīgās publikācijas, kas veltītas Cēsu viduslaiku pilī atrastajām liecībām par raksta 
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tēmu. īpaši vērtīgas tās padara tas, ka rakstu autore ir izrakumu vadītāja. Gan rakstītie, gan vizuālie 
avoti par livonijas sievieti sniedz niecīgas ziņas. arheoloģiskā materiāla nozīmi palielina fakts, ka 
līdz šim plašāk zināmie laikabiedru zīmētie livonijas sieviešu attēli tomēr neatspoguļo šīs teritorijas 
pārstāves. 

iepazīstoties ar 20 latvijas arheoloģiski pētīto viduslaiku piļu materiālu, kurā kopumā konsta-
tēti 2194 priekšmeti, kas var liecināt par sievieti, autore secinājusi, ka daudzskaitlīgākās un spilgtā-
kās liecības atrastas divās bīskapu pilīs – turaidā un Koknesē – un četrās ordeņa pilīs – Cēsīs, aiz-
krauklē, alūksnē un tērvetē (salmiņa 2015). pārskatot šo piļu arheoloģisko materiālu, nācās secināt, 
ka visdaudzveidīgāk sievieti raksturo Cēsu viduslaiku pils atradumi. tās arheoloģiskajā materiālā 
konstatētas 470 liecības par sievieti. pils izpētes vairāk nekā 30 gados atrasts vairāk nekā 13 000 sen-
lietu, un šķiet, ka uz sievietēm attiecināmo liecību ir nenozīmīgi maz. taču Cēsu pils gadījumā tās 
nereti ir unikālas un pat droši attiecināmas uz sievieti. 

Caurskatot Cēsu pils senlietu klāstu, konstatētas 470 liecības ar dažādu ticamības pakāpi. ne-
šaubīgi sievieti raksturojoši ir blakus 1577. gadā bojā gājušo sieviešu mirstīgajām atliekām atrastie 
priekšmeti. samērā droši par sievietēm liecina arī depozīti, kuru sastāvs pēc literatūras un avotu 
ziņām, kā arī atrašanas apstākļu kontekstā ir sievieti raksturojošs. Cēsu pilī atrasti arī vairāki unikāli 
un ekskluzīvi priekšmeti, kurus arheologi un pētnieki attiecina uz sievietēm. lai veidotu pēc iespējas 
pilnīgāku priekšstatu par liecībām, kuras Cēsu pilī varēja atstāt sieviete, noskaidrotu attiecīgo priekš-
metu pielietojumu, kā arī to, ko par sievietes klātbūtni spēj pastāstīt arheoloģiskais materiāls,  iepriekš 
minētās drošticamās senlietas salīdzinātas ar pārējā pils materiālā sastopamām līdzīgām liecībām. 
senlietas tika sadalītas trīs grupās – sievietes izskatu, sievietes darbu un sievietes higiēnu raksturo-
jošas senlietas. 

aHeOlOĢisKās lieCības par sieVietes izsKatu

par izskatu visbiežāk liecina apģērba rotāšanas detaļas, rotaslietas un aksesuāri. no visiem sie-
vieti raksturojošiem atradumiem pie šīs kategorijas pieder 72% jeb 365 senlietas (1. tabula). liela 
apģērba detaļu un rotaslietu koncentrācija novērojama ārpus pils mūriem, t.i., pils rietumu nogāzē 
pret rietumu korpusa ziemeļu malu (salmiņa 2010, 45). arheoloģisko izrakumu laikā no 1986. līdz 
1989. gadam noskaidrots, ka tieši šī vieta bijusi visērtākā dažādu vērtību noguldīšanai livonijas kara 
laikā (apala 1986; apala 1987; apala 1988). senlietu novietojums pils rietumu nogāzē ļauj tās attie-
cināt uz 16. gadsimta otro pusi. dažādas apģērba un rotu sastāvdaļas atrastas arī pils iekšienē, taču 
tur nav novērojama īpaša koncentrācijas vieta. 

Visdaudzskaitlīgākās liecības par apģērba rotāšanu sniedz pils kultūrslānī atrastās dažādu iz-
mēru krāsaina stikla krellītes, kas izmantotas gan apģērba un aksesuāru izšūšanai, gan vietējas izcel-
smes ļaužu kaklarotu pagatavošanai jau kopš 12. gadsimta. šo krellīšu lietošana bijusi visai izplatīta, 
jo tās ir visvairāk atrastās senlietas arī citās viduslaiku pilīs (salmiņa 2015, 43). stikla krellītes atras-
tas pils rietumu korpusā 1577. gada dramatiskajos notikumos bojā gājušās sievietes jeb 2. skeleta so-
miņā (5. tabula). tajā atradās sarkanas krāsas krellītes, bet lielākoties šajā periodā atrodamas dzelte-
nas krellītes. somiņā atradās arī uzpirkstenis un citi rotājuma elementi, kas ļauj secināt, ka krellītes 
izmantotas apģērba rotāšanai. uz to plašāku pielietojumu norāda līdzīgas krellītes, kas atrastas kādā 
kaklarotas sastāvdaļas saturošā depozītā, kas visticamāk piederējis nevācu sievietei (apala 1987) (5., 
7. tabula). atšķirīgu kaklarotu nēsājusi cita rietumu korpusā bojā gājusī sieviete (4. skelets). Viņas 
somiņā atradās astoņi zelta ķēdes gredzeni, kas izgatavoti no apaļas stieples (apala 1983, 20). zelta 
vai apzeltīta sudraba ķēdes bija kaklarota tāpat kā kreļļu virtenes. tādas nēsāja gan sievietes, gan vī-
rieši. sievietēm šī laika portretos ap kaklu dažkārt ir trīs (un pat vēl vairāk) ķēdes. tāda ap kaklu ir 
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arī uz Cēsu pils kultūrslānī atrastā krāsns podiņa attēlotajai sievietei (salmiņa 2010, 42). bez minētā 
somiņā atrastā ķēdes fragmenta pie 4. skeleta konstatēja citādas, no sīkākiem gredzeniem blīvāk sa-
vērtas zelta ķēdes posmiņus.

ievērojama daļa no aksesuārus raksturojošām lietām ir kaula krelles, kas visticamāk bijušas 
rožu kroņa sastāvdaļa. Vācu mācītājs Kristiāns Kelhs rakstījis, ka nevāciešu dārgākā rota esot sud-
raba važas un pātaru krelles ar krucifiksiem, ko ļaudis pārņēmuši valkāšanai “pāvestu laikā” (stikāne 
2012, 234). laikabiedru – josta amana, abrahama de bruina – zīmējumos livonijas un ziemeļeiro-
pas sievietei biežs aksesuārs ir lūgšanu krelles. pils pagalms atrakts līdz 16. gadsimta līmenim, kas 
sakrīt ar laiku, kad lūgšanu krelles bija kļuvušas par sieviešu iecienītu aksesuāru.

par sievietes apģērbu Cēsu pils materiālā stāsta arī brokāta audumu fragmenti, pogas, apģērba 
aizdarei lietotie āķīši un kniepadatas (1. tabula). pogas atrastas nelielā skaitā – trīs gatavotas no bro-
kāta un atrastas pils rietumu korpusa telpās, viena no tām rietumu korpusā bojā gājušās sievietes 
somiņā. šādas pogas viduslaiku piļu materiālā gadās reti, bez Cēsīs uzietās tāda zināma vēl tikai 
Koknesē, kur tā atrasta priekšpils teritorijā. pilī atrasta arī bronzas un sudraba skaldņota poga. do-
mājams, pogas viduslaiku periodā lietotas samērā maz, visvairāk pogu uziets bauskas pils teritorijā, 
kur tās datētas ar 16.–17. gadsimtu, bet citās viduslaiku pilīs tās sastopamas diezgan reti (sal-
miņa 2015, 43).

neiztrūkstošs aksesuārs viduslaikos bijuši dažādu veidu gredzeni. tā kā tie visbiežāk bija jāpie-
mēro konkrētam indivīdam, gredzeni var sniegt interesantu informāciju par to valkātāju – pirksta 
izmēru, gredzena simbolisko nozīmi, kā arī valkātāja etnisko piederību. Vietējām tautām raksturīgu 
gredzenu atrasts maz. pilī atrasti dažādu materiālu gredzeni, pieci no tiem zīmoggredzeni, kurus 
16. gadsimtā lietoja abu dzimumu pārstāvji. trīs zīmoggredzenu virsmā redzams shematisks putna 
atveids, un tie raksturīgi 16. gadsimtam (senkēviča 1983). šādus gredzenus varēja lietot arī nevāci. 

uz diviem no trim zelta gredzeniem lasāms iegravējums, un tie atrasti Cēsu pils rietumu kor-
pusa 3. telpā (salmiņa 2010, 48). spriežot pēc to diametra (19,5 mm mazākais, 24 mm lielākais) un 
iegravējuma, tie piederējuši vīram un sievai (apala 2006, 14). lielākā gredzena iekšpusē ir iegravē-
jums, visticamāk, sievas veltījums vīram, un to valkājis vīrietis. savukārt mazākais bijis sievietes sa-
derināšanās gredzens. sievietei piederējušais gredzens ir daudz rūpīgāk darināts, to veidojis kvalifi-
cēts meistars (apala 2005, 223). trešais zelta gredzens ir ļoti maza izmēra – 13 mm, tas, iespējams, 
piederējis kādai sievietei, kuras vīrs, kā liecina iegravējums gredzena iekšpusē, ir bijis J. Hannes 
 Liphart. ierakstus gredzena iekšpusē iegravēja, sākot ar 16. gadsimtu (senkēviča 1983, 95). Gredzena 
izmērs liek domāt, ka, iespējams, tas valkāts pirms pirksta locītavas, kā tas redzams dažos 16. gad-
simta zīmējumos (salmiņa 2010, 48). zigrīda apala uzskata, ka šis gredzens tomēr gatavots johan-
nesam liphartam, viņam vēl bērna gados esot, tā atzīmējot kādu svarīgu notikumu viņa dzīvē 
(apala 2005, 223).

unikāli ir sudraba ķēžu jostu atradumi. Cēsu pilī atrastas divas – viena ap vidu 1577. gadā bojā 
gājušajai sievietei, otra kā t.s. Voltera štrika depozīta sastāvdaļa (6. tabula). tās uzskatāmas par se-
nākajām zināmajām šāda veida jostām latvijas teritorijā. šie atradumi apliecina, ka eiropā 16. gad-
simtā populārā ķēžu jostu mode ienākusi livonijā ar sabiedrības virsslāņa sieviešu – pilsētnieču – 
starpniecību. 16. un 17. gadsimta mijā šīs jostas ienāk arī citu livonijas iedzīvotāju apģērbā, vēlāk 
īpašu vietu ieņemot Kurzemes tradicionālajā 19. gadsimta tērpā, kur tās dēvē par sleņģeņu jostām. 
Kurzemē atrasts visvairāk ķēžu jostu, kas konstatētas apbedījumos, savukārt austrumlatvijā šādas 
jostas galvenokārt ir depozītu sastāvdaļa vai savrupatradumi. tās atrastas arī turaidas pilī, Katla-
kalna jumpravmuižā un bērzpils bonifacovas senkapos (muižnieks 2015, 122).

par vēl kādu iespējamu jostu pils kultūrslānī liecina bronzas važiņa, kas atrasta pils dienvidu 
pusē pie dienvidu torņa (apala 1980). posmiņi abām sudraba jostu važiņām un atsevišķi atrastajai 
bronzas važiņai ir līdzīgi pēc izmēra. Gan ap sievietes vidukli atrastajai, gan bronzas važiņai posmiņi 
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stiprināti pamīšus – viens rievots, viens gluds. 16.–17. gadsimtā vācu apdzīvotajās eiropas zemēs 
sudraba ķēžu vai segmentu jostas bija izplatīta sieviešu rota un apģērba sastāvdaļa, sudraba un zelta 
jostas drīkstēja nēsāt tikai augstāko kārtu sievietes, savukārt bronzas vai misiņa – visu kārtu sievietes 
(dzenis 2014). iespējams, minētā važiņa piederējusi zemākas kārtas sievietei, kura nēsājusi arī no 
bronzas darinātu jostu. 

interesantu informāciju sniedz arī piekariņš ar monogrammu, kas bija komplektā ar abām Cēsu 
pilī atrastajām jostām. sievietei ap vidu apliktās jostas piekariņa galā ir monogramma BB. arheoloģe 
zigrīda apala izteikusi versiju, ka jostas galā ir iniciāļi, kas, iespējams, apzīmē beatrisi borhu, kuras 
vārds, diemžēl bez dzīves gadskaitļiem, lasāms livonijas muižniecības sarakstos (apala 2007, 56). 
Vēsturnieks agris dzenis uzskata, ka šie iniciāļi varētu būt svētās dievmātes godinājums un apzīmē 
vārdus “beata beatissima” (svētā, vissvētākā – latīņu val.) (dzenis 2014). Voltera štrika depozīta jos-
tas piekariņam iniciāļi ir HG. jau Valdemārs Ģinters, apskatot jumpravmuižā atrasto sleņģeņu jostu, 
norādījis uz piekariņa burtu piederību kādam katoliskam sauklim, kas liek domāt, ka šie piekariņi 
apzīmē svēto aizbildni vai kādu reliģisku devīzi (Ģinters 1938, 150). 

Voltera štrika depozīta sastāvā konstatēts jostas somiņas rāmis, kas ir greznākais no Cēsu pils 
teritorijā atrastajiem, taču pilī atrasti kopumā pieci apkalumi, kas kalpojuši par pamatu makam vai 
somiņai (6. tabula). trīs no tiem ir ovāli un varētu veidot arī vīriešiem raksturīgos pie jostas piestip-
rināmus makus. divi rāmīši ir trijstūra veida. šādas somiņas redzamas 16. gadsimta eiropas sieviešu 
tērpu attēlojumos. 

arHeOlOĢisKās lieCības par darbu un HiGiēnas prieKšmetiem

pils teritorijā atrasti darbarīki, kas lietoti parasti sievietēm raksturīgu darbu veikšanā. puse no 
šīs grupas senlietām atrasta ārpus pils mūriem rietumu nogāzē (salmiņa 2010, 57). tur uzietas da-
žādu materiālu – dzelzs, kaula un vairākumā gadījumā bronzas adatas, kā arī vienīgā adatu kārbiņa, 
kas atrasta pils teritorijā (2. tabula). tiesa, ievērojama daļa adatu atrasta arī pils pagalmā. adatas ir 
visvairāk pārstāvētā darbarīku grupa – 62% no sieviešu darbarīkiem (salmiņa 2010, 57). pilī atrastas 
deviņas šķēres, no kurām vienas garantēti piederējušas vīrietim – ivana bargā karavīram. darbarīku 
vidū ir arī bronzas uzpirksteņi un nelielā skaitā vērpjamo vārpstu skriemeļi, vārpstas kaula uzgalis, 
kā arī priekšmets, kas varētu būt dzelzs adāmais irbulis (2. tabula). senlietu materiāls rāda, ka pilī 
bijusi aktīva amatnieku darbība, bet par to dzimumu drošu pierādījumu nav, taču rietumu korpusā 
bojā gājušās sievietes somiņā atradās no bronzas skārda darināts uzpirkstenis ar tiem ierasto bedrī-
tēm klāto virsmu un ornamenta joslu malā. eiropas literatūrā kā viena no viduslaiku sieviešu kvali-
tātēm minēts darba tikums, kas piekopjams neatkarīgi no sievietes materiālā un sociālā statusa. tu-
rīgām un augstdzimušām sievietēm šis tikums visbiežāk tika uzturēts ar rokdarbu palīdzību. bez 
minētā atrasti vēl 15 bronzas uzpirksteņi, kas veido arī 15% no sieviešu darbarīkus raksturojošajām 
detaļām pils materiālā (salmiņa 2010). 

retumis pilīs atrod arī traukus ēdiena gatavošanai. pie Cēsu pils mūriem rietumu nogāzē atrasti 
kopumā septiņi depozīti, no tiem divi ir bronzas katlu depozīti. arī katli, visticamāk, noguldīti livo-
nijas kara laikā. Katrā depozītā noguldīti divi katli, kas ievietoti viens otrā (apala 1994a, 112–113). 
iespējams, tas norāda, ka divi katli – lielais un mazais – bijis ierastais vienas virtuves aprīkojums. 
šādi katli ir bijuši ārkārtīgi vērtīgi, tāpat kā rotaslietu un monētu depozīti, kas arī atrasti noglabāti 
rietumu nogāzē. Citās viduslaiku pilīs atrastas arī dažādas katlu sastāvdaļas, katla karamie āķi 
( salmiņa 2015, 62). 

lielākā daļa no higiēnas piederumiem (77%) ir kaula ķemmītes, kuras arī pieder pie abu dzi-
mumu lietotajiem priekšmetiem (salmiņa 2010, 61). tomēr ievērību šajā atradumu grupā pelna 
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mazskaitlīgākās senlietas – trīs bronzas pincetes, kaula kosmētikas piederumu komplektiņš, ausu 
karotītes, kas ir ekskluzīvi, īpaši darināti rīki (3. tabula). ausu karotītes atrastas tikai septiņās vidus-
laiku pilīs (salmiņa 2015, 43). Cēsu pilī tās atrastas četras, pārējās pilīs – pa vienai. Visgreznākā ir 
Cēsu pils pagalmā atrastā sudraba karotīte ar apzeltītu kātu. Visas karotītes uzietas 15.–16. gadsimta 
kultūrslānī.

savukārt pavisam īpaši un visticamāk ekskluzīvi ir kosmētikas piederumu komplektiņi. Cēsu 
komplektiņš uziets pils ziemeļu torņa pakājē. tas darināts no valzirga ilkņa. Cēsu komplektiņa pie-
derumi piestiprināti kātam, kura viens gals veidots kā svilpe, bet otrā galā katrā pusē piestiprināti 
divi priekšmeti. tie ir ausu karotīte, irbulis ar sirpjveida galu, nazītis ar asmeni, kas noasināts no 
abām pusēm, ceturtajam komplekta piederumam puse nolūzusi, domājams, tāpat kā sēlpils atradu-
mam, tā būs bijusi dakšiņa. 

seCinājumi

senlietu atlase, par galveno kritēriju izvirzot saistību ar sievieti, ir gana sarežģīts uzdevums. lie-
lākā daļa senlietu, kas spēj raksturot sievieti, bez citiem šādu saistību apliecinošiem elementiem ne-
spēj droši apliecināt sievietes klātbūtni pilī. Gan apģērba rotājuma elementus, gan higiēnas priekš-
metus varēja lietot abu dzimumu pārstāvji. reti ir priekšmeti, kas viennozīmīgi attiecināmi tikai uz 
sievieti, kā tas ir ar ķēžu jostām. arī darbarīki, lai gan var tikt izmantoti sieviešu darbu veikšanai, var 
noderēt arī vīrietim, turklāt tieši viduslaikos vīrieši profesionālā līmenī sāka pārņemt tādus sieviešu 
amatus kā aušana, ēdiena gatavošana u.c. no darbarīku klāsta droši sievietēm piedēvējamas ir vērp-
jamo vārpstu detaļas – dažādu materiālu skriemeļi, vārpstiņas kaula uzgalis, adāmais irbulis.

tomēr, vērtējot viduslaiku pils materiālu vienas dzimtes ietvaros, ir iespējams papildināt vēl aiz-
vien trūcīgo priekšstatu par sievieti livonijā, īpaši par pilsētniecēm. Cēsu viduslaiku pils gadījumā 
atradumi ir sevišķi vērtīgi atsevišķu atradumu grupu konteksta dēļ. pils arheoloģiskajā materiālā at-
lasītās liecības, kas var norādīt uz sievieti, lielākoties attiecināmas uz livonijas kara spilgtajiem noti-
kumiem Cēsīs – tuvojoties ivana bargā karaspēkam, patvērumu pilī meklēja turīgi pilsētnieki ar 
savām meitām un sievām, savukārt tie, kas netika pilī, steidza savas vērtīgākās mantas noguldīt pils 
rietumu nogāzē pretī mūsdienu riekstu kalnam. sievietes raksturošanai vērtīgākās liecības sniedz 
blakus sieviešu mirstīgajām atliekām konstatēti priekšmeti un depozīti ar sievietēm tipisku priekš-
metu kopumu. arī pārējais pēc sieviešu dzimtes kritērija atlasītais materiāls galvenokārt raksturo 
15.–16. gadsimtu, taču tas skaidrojams arī ar to, ka daļā pils teritorijas kultūrslānis nav izsmelts līdz 
pamatzemei. piemēram, pils iekšpagalma bruģis atrakts 16. gadsimta līmenī. 

tā kā latvijas teritorijā viduslaiku un jauno laiku pieminekļi reti ir pilnībā izpētīti vai pētīti tik 
ilgstoši kā Cēsu pils, sagaidāms, ka turpmākā izpēte sniegs jaunus materiālus par sieviešu izskatu, 
nodarbēm un citiem lietotajiem priekšmetiem. 

1. tabula. Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskajā materiālā atrasto 
ar apģērbu un rotaslietām saistīto senlietu saraksts

Sievietes apģērbs un rotas

Senlietas nosaukums Senlietu skaits

Dzintara sirds veida rotājums 1

Dzintara aproces posms 1

Bronzas piekariņš 7

Sudraba piekariņš 1
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Senlietas nosaukums Senlietu skaits

Kalnu kristāla piekariņš 1

Bronzas piespraude 1

Brokāta lente 29

Monētpiekars 8

Bronzas gredzens 15

Zelta gredzens 3

Dzintara krelle 18

Skaldņota stikla krelle 4

Krāsaina stikla krelle 78

Kaula krelle 65

Apzeltīta krelle 1

Sudraba krelle 2

Māla krelle 2

Koka krelle 1

Bronzas kreļļu turētājs 1

Sudraba sprādze 1

Bronzas apģērba āķītis/cilpiņa 20

Dzelzs āķītis 3

Baltmetāla kniepadata 10

Bronzas kniepadata 16

Bronzas važa 6

Sudraba važa 2

Bronzas spirālīte 11

Bronzas ķēdīte 3

Vara ķēdīte 1

Zelta ķēde 2

Sudraba josta 2

Brokāta poga 3

Sudraba poga 1

Jostas somiņas cilpa 1

Jostas somiņas maka apkalums 6

Jostas somiņas ādas detaļas 2

Zelta brokāta diegi 7

Saktas 3

Bronzas pakavsakta 8

Saktas adata 5

Alvas riņķasakta 1

Kauri gliemežvāki 9

Rotadatas 3

Kopā 365
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2. tabula. Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskajā materiālā atrasto 
ar darbarīkiem saistīto senlietu saraksts

Sievietes darbarīki

Senlietas nosaukums Senlietu skaits

Dzelzs adata 23

Bronzas adata 20

Kaula adata 10

Kaula adatu kārbiņa 1

Vērpjamās vārpstas skriemelis 9

Kaula vērpjamās vārpstas gals 1

Šķēres 9

Bronzas uzpirkstenis 15

Adāmā irbuļa fragments 1

Kopā 89

3. tabula. Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskajā materiālā atrasto 
ar higiēnu saistīto senlietu saraksts

Higiēnas rīki

Senlietas nosaukums Senlietu skaits

Kaula ķemme 23

Bronzas pincete 3

Ausu karotīte 4

Kaula kosmētikas piederumu komplekts 1

Kopā 31

4. tabula. pie 1577. gadā bojā gājušās sievietes – 4. skeleta – atrasto senlietu 
salīdzinājums ar citur Cēsu viduslaiku pilī atrastajām senlietām

1577. gada upuri. 4. skelets

Pie skeleta atrastās 
senlietas

Senlietu skaits
Līdzīgas senlietas 

Cēsu pilī, kas attieci-
nāmas uz sievieti

Zelta ķēdes posmiņš 1 1

Monētpiekariņi 2 6

Monētas 13 *

Piezīme. šeit un 5.–7. tabulā ar zvaigznīti apzīmētas senlietas, kas netika atlasītas pēc 
sieviešu dzimtes kritērijiem.
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5. tabula. pie 1577. gadā bojā gājušās sievietes – 2. skeleta – atrasto senlietu salīdzinājums 
ar citur Cēsu viduslaiku pilī atrastajām senlietām

1577. gada upuri. 2. skelets

Pie skeleta atrastās senlietas Senlietu skaits

Līdzīgas senlietas 
Cēsu pilī, kas 

attiecināmas uz 
sievieti

Sudraba ķēžu josta 1 1

Pie jostas piekarama važiņa 1 2

Atslēga 1 *

Nazis 3 *

Monētas 3 *

Jostas somiņa

Somiņas materiālu paliekas (zīds, vilna, āda) 1 1

Brokāta pogas 1 2

Brokāta auduma fragmenti, lentes 1 29

Rozete somiņas rotāšanai 1 1

Zelta ķēdīte 1 1

Sudraba krelle 1 1

Sīkas krāsaina stikla krellītes 8 71

Kalnu kristāla plāksnīte 1 0

Sudraba riņķītis 1 *

Sudraba piekariņš 1 0

Bronzas uzpirkstenis 1 14

Sudraba dakšiņa-karote 1 0

Monētas 4 *

6. tabula. “Voltera štrika” depozīta sastāvā esošo senlietu salīdzinājums 
ar citur Cēsu viduslaiku pilī atrastajām senlietām

“Voltera Štrika” depozīts

Depozītā atrastās 
senlietas

Senlietu skaits

Līdzīgas senlietas 
Cēsu pilī, kas 

attiecināmas uz 
sievieti

Tērpa sudraba rotājumi 11 0

Somiņas sudraba rāmis 1 4

Sudraba ķēžu josta 1 1

Brokāta lentes fragmenti 19 29

Sudraba futrālis 1 0

Monētas 965 *
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7. tabula. monētu un kaklarotas depozīta, kas atrasts pilij pieguļošajā 
rietumu nogāzē, salīdzinājums ar citām pilī uzietajām senlietām

Monētu un kaklarotas depozīts

Depozītā atrastās senlietas Senlietu skaits

Līdzīgas senlietas 
Cēsu pilī, kas 

attiecināmas uz 
sievieti

Monētas 38 *

Monētpiekariņi 2 6

Krāsaina stikla krellītes 46 32

Bronzas gredzeni 1 14

Bronzas spirālītes 5 6

Rozete ar caurumiņiem malās 1 1
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abstraCt

based on the gender-specific aspects the author seeks to identify the possible presence of women and the 
possible women’s spheres of work in Cesis medieval castle. in this paper the author will identify and analyze 
the archaeological material that can give further details about the woman. 470 items, which may have been 
used by women, have been selected for analysis. they are systematized and analyzed according to their 
function – clothing and jewellery, work and hygiene. this paper focuses on groups of items that with high 
credibility can be associated with women. these are items that have been found together with women’s 
skeletons, hoards that contain artefacts traditionally used by women and exclusive artefacts that researchers 
attribute to women. 

Key words: Gender archaeology, medieval castle, livonian women, women.

summarY

the archaeological research of Cesis medieval castle has been one of the longest-running 
 excavations in latvia. the castle has been researched for more than 30 years and more than 13 000 
artefacts have been collected. 470 items, which may have been used by women, have been selected 
for analysis. as a result the artefacts have been divided into three groups: women’s clothing and 
jewellery, women’s work tools and items of women’s hygiene. 

the majority of the artefacts cannot prove female presence in the castle without a larger con-
text. most of them could have been used by both genders.  even tools that are used for the tra-
ditional women’s chores, like needles, scissors, thimbles, can be useful for men, too. there are some 
exceptions that obviously can apply only to women. these are chain belts, elements of spindles and 
knitting instruments. in this context the archaeological material of Cesis medieval castle is unique. 
archaeologists have discovered the remains of women together with artefacts they had with them at 
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the time of death. they died in the livonian War in 1577 during the invasion of ivan the terrible. 
One of them had with her a silver chain belt, a purse and various small items for the decoration of 
clothes. similar items for decoration like glass and silver beads and thimbles have been found 
 elsewhere in Cesis Castle. another chain belt was found in the-so-called “Wolter strick” hoard. this 
hoard contains also other silver items – a luxurious frame of a purse, a wand and fragments of 
 brocade fabric. Fragments of purses and brocade fabric are also part of other finds of Cesis Castle. 

it is possible to analyse the archaeological material of a medieval castle within the framework of 
one gender.  most of the artefacts that characterize women are found in the cultural layer of the 
15th–16thcenturies. Further research is expected to provide new material related to women’s outfits 
and personal items, activities and other general aspects. 

table CaptiOns

Table 1.  the list of clothing items and jewellery in the archaeological material of Cesis 
medieval castle 

Table 2.  the list of women’s work tools in the archaeological material of Cesis medieval 
castle 

Table 3. the list of hygiene items in the archaeological material of Cesis medieval castle 

Table 4.  the comparison between the artefacts found along with the fourth skeleton and   
the rest of the archaeological material of Cesis Castle. 

Table 5.  the comparison between the artefacts found along with the second skeleton and 
the rest of the archaeological material of Cesis Castle 

Table 6.  the comparison between the artefacts found in “Wolter strick” hoard and the 
rest of the archaeological material of Cesis Castle 

Table 7.  the comparison between artefacts found in hoard in West slope of the Cesis 
Castle, that is considered to belong to women, and the rest of the archaeological 
material of Cesis Castle
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anOtāCija

raksta mērķis ir izpētīt maskavas ielas dzīvojamo ēku celtniecības tendences laikposmā no 19. gadsimta otrās 
puses līdz 1915. gadam. izpētes hronoloģiskās robežas noteiktas no rīgas pilsētas vaļņu nojaukšanas līdz 
pirmā pasaules kara iespaidā notikušajai uzņēmumu un iedzīvotāju evakuācijai. šo laikposmu maskavas ielā, 
līdzīgi kā visā pārējā rīgā, raksturo aktīva būvniecība, kas būtiski izmainīja pilsētvidi. šajā periodā tapušo ēku 
arhitektonisko veidolu raksturo divi vadošie arhitektūras stili – eklektisms un jūgendstils. pētījuma rezultātā 
var secināt, ka maskavas ielas apbūvē saskatāmas līdzīgas tendences kā visā rīgā kopumā. tas skaidrojams ar 
to, ka priekšpilsētas pakāpeniski sāka iekļauties rīgas pilsētas dzīvē. 

Atslēgas vārdi: maskavas iela (rīgā), maskavas priekšpilsēta, 19. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums, rīgas 
apbūves vēsture, dzīvojamās ēkas.

ieVads

raksta mērķis ir izpētīt maskavas ielas dzīvojamo ēku celtniecības tendences laikposmā no 
19. gadsimta otrās puses līdz 1915. gadam. mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1) raksturot 
rīgas kopumā un maskavas ielas dzīvojamās apbūves attīstību pēc pilsētas vaļņu nojaukšanas līdz 
pirmajam pasaules karam; 2) aplūkot arhitektūras stilu izplatību maskavas ielas dzīvojamajā 
 apbūvē.

raksta hronoloģisko robežu sākumu iezīmē rīgas pilsētas vaļņu nojaukšana no 1857. līdz 
1863. gadam, bet tās noslēdz 1915. gads, kad pirmā pasaules kara iespaidā notika lielāko uzņēmumu 
un iedzīvotāju evakuācija, kas kardināli izmainīja ielas turpmāko attīstību.

rakstā aplūkotais temats ir aktuāls, jo 19. gadsimta beigās rīga piedzīvoja vienu no plašākajiem 
un aktīvākajiem apbūves periodiem, it sevišķi dzīvojamo ēku celtniecībā. un, tā kā maskavas iela 
bija starp lielākajām rīgas priekšpilsētu ielām, tās ēku celtniecības vēstures izpēte var kalpot par pie-
mēru rīgas attīstībai šajā periodā. 

līdz šim tapušajos pētījumos par rīgas apbūves vēsturi maskavas iela nav bijusi galvenais iz-
pētes objekts, tā tikusi minēta tikai atsevišķos gadījumos. tas ir radījis situāciju, ka ne vienmēr pie-
nācīgi tiek novērtēta tās apbūves vērtība, kas savukārt rada draudus tās saglabāšanai ilgtermiņā.
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par galvenajiem raksta tēmas izpētes avotiem kalpoja latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts 
vēstures arhīvā pieejamie 2761. fonda (rīgas pilsētas būvniecības komisijas) 3. apraksta materiāli, 
kuros atrodama informācija par konkrētu gruntsgabalu apbūvi, publicētie avoti, kā arī historio-
grāfija, veltīta 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma arhitektūras tendencēm. starp nozīmīgā-
kajiem pētījumiem minami arhitekta jāņa Krastiņa darbi un laimas slavas redakcijā iznākusī mono-
grāfija “Koka rīga”.

apbūves tendenču izpēte, izmantojot avotus un historiogrāfiju, tika balstīta uz vēsturiski ģenē-
tisko metodi, kuru, pamatojoties uz statistikas datiem par iedzīvotāju skaitu un īres namu jaunbūvju 
skaitu, papildināja kvantitatīvās vēstures pētniecības metodes.

apbūVes tendenCes

rīga 19. gadsimta otrajā pusē pēc pilsētas vaļņu nojaukšanas piedzīvoja vienu no straujākajiem 
un izmaiņām bagātākajiem attīstības posmiem un 20. gadsimta sākumā kļuva par vienu no lielāka-
jiem Krievijas impērijas rūpnieciskajiem centriem. rīgas straujo rūpniecisko attīstību sekmēja vai-
rāki faktori. Viens no būtiskākajiem bija tās ģeogrāfiskais novietojums, t.i., atrašanās pie daugavas 
ietekas baltijas jūrā, kas jau viduslaikos rīgu bija padarījis par vienu no nozīmīgākajām reģiona 
ostām. savu nozīmi osta saglabāja arī Krievijas impērijas laikā.

sakarus ar citiem impērijas apgabaliem, īpaši 19. gadsimta otrajā pusē, veicināja dzelzceļa tīkla 
izbūve. tam bija svarīga loma rīgas rūpniecības un tirdzniecības attīstībā, jo tas rīgu savienoja ar 
Krievijas pilsētu tirgiem, no kuriem varēja ievest izejvielas. 1861. gadā latvijā atklāja pirmo dzelz-
ceļa līniju rīga–daugavpils. pa dzelzceļu un arī ūdensceļiem rīgā no Krievijas un ārzemēm tika 
ieves tas rūpniecībai nepieciešamās mašīnas, izejvielas un pusfabrikāti, kas sekmēja rīgas rūpnie-
cisko attīstību, it īpaši vagonbūves, mašīnbūves un metālapstrādes jomās (skolis 1965, 100–101).

Vēl viens no šo attīstību veicinošajiem faktoriem bija 1863. gadā izdotais Vidzemes pasu likums, 
kas būtiski paplašināja kalpu un zemnieku pārvietošanās tiesības, kas savukārt veicināja to došanos 
uz pilsētām (skolis 1965, 100–101). rīga tādējādi ieguva lētu darbaspēku, un iedzīvotāju skaits 
strauji auga. 1867. gadā pilsētā dzīvoja aptuveni 100 tūkstoši cilvēku (jung-stilling 1873, 2), bet 
1913. gadā – jau vairāk nekā 500 tūkstoši (shtida 1914, 17).

šie rīgas attīstību sekmējošie priekšnosacījumi kalpoja par iemeslu plašākai un aktīvākai pilsē-
tas apbūvei, jo bija gan palielinājusies apbūvei atļautā pilsētas teritorija, gan parādījušies pietiekami 
daudz materiālo līdzekļu un pats galvenais – bija radusies nepieciešamība pēc jaunām dzīvesvietām.

lielākā daļa iebraucēju, kuri uz rīgu devās darba meklējumos, uz dzīvi apmetās kādā no trim 
rīgas priekšpilsētām (pēterburgas, maskavas un mītavas), tādēļ arī tajās palielinājās apbūves 
 apjoms.

maskavas priekšpilsētas galvenā iela bija maskavas iela, kura bija veidojusies kā rīgas–poloc-
kas–Vitebskas tirdzniecības un pasta ceļa daļa pilsētas robežās. 18. gadsimtā šis ceļš ieguva nosau-
kumu jaunkrievu ceļš, bet 1810. gada rīgas ielu sarakstā tas minēts kā lielā jaunkrievu iela. pēc 
1812. gada ugunsgrēka ielu tīkls tika pārveidots un lielā jaunkrievu iela pagarināta, pievienojot tai 
jāņa dambi un lastādijas ielu. 1859. gadā iela tika pārdēvēta par lielo maskavas ielu (turpmāk mas-
kavas iela). pēc vaļņu nojaukšanas tā vairākkārt tika pagarināta: 1867. gadā līdz Ķeizara (tagadējai 
dzērvju) ielai, pēc tam līdz Kuzņecova fajansa un porcelāna rūpnīcai un pirms pirmā pasaules kara 
līdz Kišiņevas (tagadējai Ķengaraga) ielai (jērāns 1988, 448).

tā kā rīgas priekšpilsētās bija aizliegta mūra ēku celtniecība, līdz pat iekļaušanai rīgas pilsētā 
maskavas ielas apbūvi veidoja koka ēkas, pārsvarā vienstāva vai ar mansarda stāvu (Vasil’ev 1961, 207), 
kas daudz neatšķīrās no zemnieku mājām (Vasil’ev 1961, 188). šīs apbūves mūžs visbiežāk nebija 
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ilgs, jo, pirmkārt, rīgas priekšpilsētas, tuvojoties pretinieka karaspēkam, salīdzinoši bieži tika dedzi-
nātas (pēdējo reizi tas notika 1812. gadā), otrkārt, ne pārāk augstas kvalitātes koka ēkas laika gaitā 
tika pārbūvētas vai nojauktas.

pēc rīgas pilsētas nocietinājumu likvidēšanas 19. gadsimta otrajā pusē pakāpeniski sāka izmai-
nīties arī celtniecības likumdošana, kas tagad priekšpilsētu apbūvē pieļāva daudz lielāku brīvību 
nekā iepriekš. 1860. gadā rīgas apbūves nolikumā maskavas priekšpilsētā iezīmēja robežu, kuras 
iekšpusē drīkstēja būvēt mūra ēkas (slava 2001, 108). tomēr strauja pāreja uz mūra apbūvi maska-
vas ielā vēl nesekoja. tas skaidrojams ar to, ka jaunu ēku būvniecībai gruntsgabala īpašniekam bija 
nepieciešami finansiālie līdzekļi. tāpēc tikai ekonomiskā uzplaukuma periodos ielā visaktīvāk cēla 
jaunbūves un veica pārbūves darbus.

rīgā pētāmajā periodā pirmais uzplaukuma laiks bija 19. gadsimta 60. gadu otrā puse, kad no-
tika pāreja no manufaktūru uz fabriku ražošanu. pēc 19. gadsimta 80. gadu ekonomiskās stagnācijas 
perioda gadsimta beigās ekonomiskā pacēluma rezultātā bija vērojams jauns būvniecības uzplau-
kuma periods. 20. gadsimta pirmajos gados būvniecībā iestājās atslābums. 1900.–1903. gadā, ekono-
miskās krīzes sākuma periodā, būvniecības apjomi uzreiz vēl nesamazinājās, jo tika pabeigti jau 
 iepriekš iesāktie būvprojekti, tomēr pēc tam sekoja milzīgs kritums. masveida būvniecība pilnā 
spēkā atjaunojās tikai ap 1910. gadu (Ozoliņa 1976, 192–196).

par šīm tendencēm liecina arī apstiprināto būvprojektu skaits. no 1879. līdz 1883. gadam vidēji 
gadā tika apstiprināti 370 jaunbūvju būvprojekti; 1894. gadā – 281; 1896. gadā – 952; 1898. gadā – 
1469 (Ozoliņa 1976, 192); 1900. gadā – 926; 1901. gadā – 1024; 1902. gadā – 786; 1903. gadā – 722; 
1904. gadā – 500; 1905. gadā – 416; 1906. gadā – 424; 1907. gadā – 586; 1908. gadā – 730; 1909. gadā – 
892; 1910. gadā – 1176; 1911. gadā – 1206; 1912. gadā – 1087; 1913. gadā – 895; 1914. gadā – 615 
(bērzkalns 1940, 389).

Vēl 19. un 20. gadsimta mijā attiecība starp koka un mūra ēkām bija 63 koka ēkas uz 37 mūra 
ēkām. tomēr jau 1913. gadā šī proporcija bija kļuvusi diametrāli pretēja – 39 koka ēkas uz 61 mūra 
ēku (bērzkalns 1940, 390).

maskavas ielā un rīgā kopumā aplūkotajā periodā pilsētas apbūvē dominēja īres namu celtnie-
cība, jo, palielinoties iebraucēju skaitam, dzīvojamo telpu izīrēšana kļuva par ienesīgu peļņas avotu 
(strods 1969, 352–353).

īres namu plānojums un labiekārtotības līmenis bija atkarīgs no tā, kādai iedzīvotāju sociālajai 
grupai tie bija paredzēti. lielie un labiekārtotie dzīvokļi koncentrējās galvenokārt rīgas centrālajos 
rajonos. šie nami arī arhitektoniski mākslinieciskā ziņā bija augstvērtīgāki (Krastiņš 1978, 422). 
savu kārt priekšpilsētu apbūvē joprojām dominēja mazstāvu koka ēkas, kuras vēl nebija nomainījuši 
mūra īres nami. tajās dzīvoja sīktirgotāji, ierēdņi un strādnieki, kuru skaits šajā periodā kļuva arvien 
lielāks. tas bija saistīts ar ielā un tās tuvākajā apkārtnē esošajām rūpnīcām. maskavas priekšpilsētā 
19. gadsimta 60. gados atradās 23 rūpnīcas (Krastiņš 1978, 37). savukārt 1900. gadā maskavas 
priekšpilsētā rūpnīcu skaits bija palielinājies līdz 63 (Krastiņš 1978, 52–53). nozīmīgākās rūpnīcas, 
kuras atradās maskavas ielā, bija Kuzņecova fajansa un porcelāna rūpnīca (72. grupa, 70. grunts i. 
lna-lVVa, 2761–3–9824) un alus darītava “livonija” (72. grupa, 56. grunts. lna-lVVa, 2761–3–
9808).

izmaiņas likumdošanā ļāva daudzām vienstāva koka ēkām uzbūvēt papildus stāvus un tās pa-
plašināt. ar to tika turpināta jau 19. gadsimta sākumā aizsāktā tendence kādreizējos vienģimenes 
koka dzīvojamos namus pārprojektēt par īres namiem. to parasti veica, sētas fasādei piebūvējot ga-
leriju ar kāpnēm, dažus logus pārveidojot par durvīm un izbūvējot jaunas iekšsienas. lai ziemā ne-
būtu tik auksti, galeriju apšuva ar dēļiem un ielika logus. ir grūti precīzi datēt, kad šādas pārbūves 
notikušas, iespējams, pat vēl pirms 19. gadsimta vidus. droši zināms, ka šādas izmaiņas bija skāru-
šas namus maskavas ielā 7, 16 (slava 2001, 163–164) un 41 (Cinis 1991, 64).

Beāte Lielmane. maskavas ielas (rīgā) dzīvojamo ēku celtniecības pamattendences
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arHiteKtūras stili

par galveno ēkas raksturlielumu var uzskatīt tās arhitektonisko veidolu, kas ietver ne tikai ārējo 
formu un elementus, bet arī būvniecības metodi un izmantojamos materiālus.

no arhitektūras viedokļa, par spīti stila norietam 19. gadsimta otrajā pusē, maskavas ielas dzī-
vojamo koka ēku apbūvē joprojām saglabājās klasicisms. šajā stilā dzīvojamās koka ēkas maskavas 
ielā turpināja būvēt līdz pat 19. gadsimta beigām. piemēram, ēka maskavas ielā 138 (agrāk 130a) ir 
viena stāva augstumā ar mezonīnu un līdzinās 19. gadsimta sākumā tapušajām, tomēr tā ir celta 
1874. gadā (48. grupa, 14. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5873).

nav iespējams precīzi datēt maskavas ielas koka apbūvi pēc tās ārējā veidola, jo atšķirībā no 
mūra apbūves koka apbūvei pāreja no klasicisma uz eklektismu notika daudz lēnāk un pakāpe-
niskāk. ar novēlošanos eklektisms ienāca arī maskavas ielas koka arhitektūrā. sākotnēji tas izpaudās 
jau pēc 19. gadsimta sākuma parauga fasādēm celto namu izmainītajās fasādēs un piebūvēs. tomēr 
pie eklektisma stilā celtajām jaunbūvēm var pieskaitīt ēkas maskavas ielā 95a (agrāk 105), 171 (agrāk 
183) (sk. 1. att.) un 181 (agrāk 193).

Koka ēku, kuras varētu pieskaitīt jūgendstilam, maskavas ielā nav, jo, pirmkārt, stila uzplau-
kuma periodā 20. gadsimta sākumā cēla gandrīz tikai mūra ēkas, otrkārt, eklektisms koka arhitek-
tūrā bija noturīgāks (Krastiņš 2005, 112) un pāreja uz jūgendstilu koka namu apbūvē notika lēnāk 
nekā mūra apbūvē. 

mūra ēku būvniecības uzsākšana sakrita ar laiku, kad eklektisms bija vadošais stils arhitektūrā. 
piemēram, neorenesanses stilā ir tapusi reinholda šmēlinga 1891. gadā (Krastiņš 2011, 20) projek-
tētā trīsstāvu mūra dzīvojamā māja maskavas ielā 172 (agrāk 142b) (sk. 2. att.).

sākoties 20. gadsimtam, arī maskavas ielā notika arhitektūras stila nomaiņa, un arvien biežāk 
mūra ēkas sāka celt jūgendstilā. jūgendstila ēkas maskavas ielā pārsvarā pieskaitāmas pie stateniskā 
jūgendstila. uz dažām ēkām ir atrodami dekoratīvāki elementi, tomēr atšķirībā no rīgas centrā bū-
vētajiem īres namiem tie ir daudz vienkāršāki un mazāk grezni.

maskavas ielā 55 (agrāk 61) 1905. gadā pēc Heinriha devendrusa projekta tika uzcelta piecstāvu 
mūra ēka, kurā var pamanīt pāreju no eklektisma uz jūgendstilu, kas izpaužas uz tās fasādes esošajos 
jūgendstila dekora motīvos (Krastiņš 2002, 27).

1. att. maskavas iela 171. Foto: beāte lielmane, 2016
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2. att. maskavas iela 172. Foto: beāte lielmane, 
2016

3. att. maskavas iela 39. Foto: beāte lielmane, 
2016

Vēl viena Heinriha devendrusa 1912. gadā projektēta ēka atrodas maskavas ielā 39 (agrāk 43) 
(sk. 3. att.) (43. grupa, 58. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5269). šī ēka ir celta stateniskajā jūgend-
stilā. tajā pašā stilā ir arī lielākais ielas sešstāvu īres nams maskavas ielā 108/110 (agrāk 106), kurš 
celts 1912. gadā pēc arhitekta nikolaja norda projekta (43. grupa, 131. grunts. lna-lVVa, 2761–
3–5332).

pie stateniskā jūgendstila var pieskaitīt arī pēc arhitekta Oskara Frīdriha Hakela projekta 
1911. gadā celto sešstāvu mūra namu maskavas ielā 79 (agrāk 89) (39. grupa, 136. grunts. lna-
lVVa, 2761–3–4964).

Vēl viena stateniskā jūgendstila ēka ir 1911. gadā Oskara bāra projektētais sešstāvu mūra īres 
nams maskavas ielā 68 (agrāk 62) (43. grupa, 153. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5352). tomēr šī ēka 
arhitektoniski nav viennozīmīgi pieskaitāma tikai jūgendstilam, tās dekorā ir saskatāmas nacionālā 
romantisma iezīmes.

Vienīgā ēka maskavas ielā, kuru viennozīmīgi var pieskaitīt pie nacionālā romantisma, ir rīgas 
pazīstamākā nacionālā romantisma arhitekta eižena laubes 1908. gadā projektētais piecstāvu mūra 
nams maskavas ielā 18 (agrāk 6) (sk. 4. att.) (41. grupa, 94. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5168).

Vēl citas ēkas, kuras ne tik izteikti, tomēr arī būtu pieskaitāmas pie nacionālā romantisma, ir 
maskavas ielā 24 un 131. piecstāvu mūra nams maskavas ielā 24 (agrāk 14/16) tika būvēts 1911. gadā 
pēc jāņa alkšņa projekta (41. grupa, 90. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5164). par nacionālo roman-
tismu tās arhitektoniskajā veidolā liecina dekora elementi. 

Beāte Lielmane. maskavas ielas (rīgā) dzīvojamo ēku celtniecības pamattendences
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4. att. maskavas iela 18. Foto: beāte lielmane, 
2016

5. att. maskavas iela 177. Foto: beāte lielmane, 
2016

maskavas ielā tika uzceltas arī vairākas rīgas apbūvē ne tik izplatītajā neoklasicisma stilā veido-
tas ēkas. piemēram, sešstāvu mūra ēka maskavas ielā 163 (agrāk 173), kuru 1912. gadā pats sev pro-
jektējis arhitekts Viktors štams (46. grupa, 110. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5716).

arī pēc Oskara bāra projekta 1912. gadā uzceltais sešstāvu mūra nams maskavas ielā 177 (agrāk 
189) (sk. 5. att.) (46. grupa, 119. grunts. lna-lVVa, 2761–3–5724) var tikt pieskaitīts pie neo-
klasicisma. 

seCinājumi

rīgas pilsētas vaļņu nojaukšana no 1857. līdz 1863. gadam kalpoja par robežšķirtni, kas iezī-
mēja jauna posma sākumu pilsētas attīstībā. šo posmu raksturo rīgas industrializācija, kas sekmēja 
iedzīvotāju skaita strauju palielināšanos, kas savukārt radīja nepieciešamību pēc vairāk dzīvojamās 
platības, un tādēļ tas kļuva par vienu no aktīvākajiem celtniecības posmiem pilsētas vēsturē. 

Visu iepriekšējo laikposmu priekšpilsētas bija atradušās ārpus pilsētas un bija attīstījušās patstā-
vīgi. tā kā iepriekš tajās drīkstēja būvēt tikai koka ēkas, priekšpilsētas apbūves ziņā atšķīrās no pilsē-
tas centra mūra apbūves. tomēr pēc iekļaušanas rīgas sastāvā lēnām, bet pakāpeniski koka apbūvi 
sāka nomainīt mūra nami.
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maskavas iela 19. gadsimta sākumā, tāpat kā citas rīgas priekšpilsētu ielas, bija veidota no koka 
apbūves, jo mūra ēku būve šeit bija aizliegta. tomēr gadsimta otrajā pusē sākās jauns posms tās attīs-
tības vēsturē, kurš ienesa tajā mūra apbūvi. 

aplūkojamā laika periodā divi valdošie arhitektūras stili bija eklektisms un jūgendstils, tādēļ 
tajos ir veidota arī maskavas ielā esošo ēku arhitektūra. ielas mūra dzīvojamo namu apbūvē izplatī-
jās gan eklektisma, gan jūgendstila novirzieni, savukārt maskavas ielas koka arhitektūrā valdīja citas 
tendences. šīs ēkas visu 19. gadsimta otro pusi vēl turpināja celt iepriekš valdošajā parauga fasāžu 
klasicisma stilā, un tikai ēku pārbūvju rezultātā koka arhitektūrā sāka ienākt eklektisma stila ele-
menti. tomēr pēc eklektisma parādīšanās tas maskavas ielas koka arhitektūrā nostabilizējās un sa-
glabājās līdz pat pirmajam pasaules karam, tādēļ jūgendstils ielas koka arhitektūrā tā arī neienāca.

pilsētā ienākušajiem iedzīvotājiem bija nepieciešama dzīvesvieta, tāpēc šo periodu raksturo ļoti 
aktīva īres namu celtniecība. īpaši liels ieceļotāju skaits apmetās uz dzīvi priekšpilsētās, tuvāk savām 
darbavietām. tāpēc arī maskavas ielā palielinājās celtniecības darbu apjoms. tika celtas gan jaunas 
ēkas, gan arī īres namu funkcijas pildīšanai pārprojektētas vecās.

saīsinājumi
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tHE MaIN tENDENCIES IN tHE CONStruCtION OF rESIDENtIaL 
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abstraCt

the aim of this paper is to examine the main tendencies in the construction of residential buildings on mas-
kavas street from the 2nd half of the 19th century until 1915. the chronological limits were set from the demo-
lition of riga’s fortification system until the evacuation of the city during the First World War. 

this period is characterized by intensive construction both on maskavas street and in the city of riga as a 
whole, which significantly changed the urban environment. in the buildings built during this period, mainly 
two architectural styles – eclecticism and art nouveau – were used.

the results of the research suggest that building tendencies on maskavas street were similar to those in riga 
as a whole during this period. it can be explained by the fact that the suburbs gradually began integrating into 
the life of the city.

Key words: maskavas street in riga; maskavas suburb; the late 19th century – early 20th century; the con-
struction history of riga; residential buildings.

summarY

the paper aims to examine the main tendencies in the construction of residential buildings on 
maskavas street from the 2nd half of the 19th century until 1915. this period brought the industri-
alization of riga and a rapid increase of the city’s population, which led to an urgent need to expand 
the residential area. it is the reason why this became one of the most intensive periods of construc-
tion in the history of riga.

before becoming an integral part of the city, riga’s suburbs developed independently. the con-
struction of masonry buildings was forbidden there and only after the demolition of riga’s fortifica-
tion system it became possible to use stone and brick as building materials. 

maskavas street like the rest of riga’s suburban streets consisted of wooden buildings and only 
in the late 19th century masonry houses began to gradually appear on maskavas street.
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From the architectural point of view, it was the time of eclecticism and art nouveau, which can 
be observed in the architecture of the masonry houses on maskavas street, whereas in the wooden 
architecture other tendencies prevailed. until the very end of the century, the facades of new  wooden 
buildings followed the  examples of the previously predominant style of Classicism. it was only due 
to the alterations made to the wooden buildings that elements of eclecticism started to appear there. 
nevertheless, eclecticism gained a stable position and remained the leading style of wooden build-
ings until the First World War and because of that art nouveau did not have the chance to express 
itself in the wooden architecture of maskavas street. 

the low-skilled labour force who came to riga in search of employment mainly settled in riga’s 
suburbs, which caused a very active construction of rental houses. maskavas street was also highly 
affected by it because of the presence of many factories near and on this street.

FiGure CaptiOns

Fig. 1. maskavas street 171. photo: beāte lielmane, 2016

Fig. 2. maskavas street 172. photo: beāte lielmane, 2016 

Fig. 3. maskavas street 39. photo: beāte lielmane, 2016

Fig.4. maskavas street 18. photo: beāte lielmane, 2016 

Fig. 5. maskavas street 177. photo: beāte lielmane, 2016
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anOtāCija

raksts veltīts nacionālās identitātes atspoguļojumam latviešu glezniecībā un grafikā no 1900. līdz 1914. gadam. 
tuvāk aplūkoti atsevišķi mākslas darbu piemēri, akcentējot pazīmes, kuras ļauj tos saistīt ar latviešu kultūru 
un tradīcijām. izvēlētie glezniecības un grafikas darbi atlasīti ar nolūku pēc iespējas labāk raksturot  galvenās 
 nacionālās identitātes atspoguļojuma metodes un īpatnības, un tie nebūt neataino 20. gadsimta sākuma māk-
slas dzīvi pilnībā. raksta noslēgumā konstatēts, ka šā perioda latviešu glezniecībā un grafikā dominē tādi tra-
dicionāli pieņemtie latviešu pašidentifikācijas elementi kā zemnieku dzīve, daba, mitoloģija, folklora un etno-
grāfiskie ornamenti.

Atslēgas vārdi: nacionālā identitāte, latviešu glezniecība, latviešu grafika, 20. gadsimta sākums.

ieVads

nacionālā identitāte jeb nacionalitāte ir piederības apziņa pie kādas nācijas, kā arī to veidojošie 
faktori, kas vistiešāk izpaužas caur kultūru. bez identitātes nācijai pastāvēt nav iespējams, un tieši tā 
ietekmē sabiedrības attīstības ceļu. raksturīga identitātes iezīme ir arī savdabība, jo tikai atšķiršanās 
spēj nodrošināt tās pastāvēšanu (Henings 2006, 126–127).

lai izprastu nacionālās identitātes būtību, primāri nepieciešams saprast pašu “nācijas” jēdzienu. 
Vācu vēsturnieks Frīdrihs maineke nošķīra divus nāciju veidus – kultūrnācijas (Kulturnation) un 
valstsnācijas (Staatsnation). pirmās balstās uz kopēju kultūras mantojumu, bet otrās – uz politisku 
vienotību (lawrence 2005, 24). šim nāciju iedalījumam piekrīt arī entonijs d. smits, kurš gan ak-
centē, ka jebkura nācija saistāma arī ar vismaz nelielu politiskās kopības izjūtu (smits 1997, 17). 
laika periodā no 1900. līdz 1914. gadam latvijas valsts vēl nebija dibināta, tomēr latvieši jau apzinā-
jās savu etnisko un kultūras kopību, kā arī bija pakļauti vienādiem likumiem Krievijas impērijas 
ietva ros. tātad bija izveidojusies latviešu kultūrnācija, kas ir galvenais priekšnoteikums nacionālās 
identitātes apziņas esamībai.  

šī raksta mērķis ir raksturot nacionālās identitātes atspoguļojumu latviešu glezniecībā un gra-
fikā laikposmā no 1900. līdz 1914. gadam. tolaik savu darbību vietējā mākslas dzīvē aktīvi uzsāka 
vairāki pēterburgā izglītību ieguvušie latviešu mākslinieki, to vidū janis rozentāls, Vilhelms purvītis 
un johans Valters. ja iepriekš latviešu profesionālo mākslinieku, piemēram, artura baumaņa, daiļ-
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radē atainotais latvieša tēls vēl balstījās uz baltvāciešu radītajiem priekšstatiem, tad šajā periodā 
 autori sevi un savas tautas kultūru jau apzinājās patstāvīgi (spārītis 1992, 1). pirmais pasaules karš, 
kas sākās 1914. gadā, bija nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai politiskajās norisēs, bet arī mākslas 
dzīvē, ieviešot izmaiņas darbu tematikā un stilistikā. rezultātā 19. un 20. gadsimta mijas neoroman-
tiskā modernisma periodu 1915. gadā nomainīja klasiskā modernisma un jaunreālisma periods. 

rakstā tuvāk analizēti tie nacionālās identitātes etniskie elementi, kuri saistāmi ar 19. un 
20. gadsimta mijā izveidojušos latviešu kultūrnāciju. Kaut arī centieni akcentēt mākslas darbos at-
ainotos nacionālo identitāti raksturojošos elementus historiogrāfijā nav bijuši sveši (sk. spārītis 1992; 
Krastiņš 2013; Kļaviņš 2014), tomēr joprojām trūkst plašāka pētījuma, kurā mākslas darbos ietver-
tajiem latviešu pašidentifikācijas elementiem būtu pievērsta centrālā uzmanība. tēlotājas mākslas 
darbu analīze var būt viens no veidiem, kā turpināt citu autoru jau uzsāktos pētījumus par latviešu 
pašidentifikāciju un paštēlu (sk. boldāne 2011). 

naCiOnālās identitātes atainOjums latViešu GleznieCībā

latviešu mākslinieki glezniecībā darbojās jau no 19. gadsimta vidus, taču sākotnēji viņi galveno-
kārt dzīvoja un strādāja ārpus mūsdienu latvijas teritorijas. rīga par viņu centrālo darbības vietu 
kļuva tikai 19. gadsimta beigās, kad norisinājās ievērojamas pārmaiņas vietējā mākslas dzīvē (sk. 
ābele 2006). tajā latviešu tautības mākslinieki bija kaut kas jauns, taču tas, cik latviski, proti, saistīti 
ar latviešu valodas un kultūras vidi, viņi patiešām bija, sabiedrībā tika arī apšaubīts. dzejnieks un 
lite ratūrkritiķis teodors zeiferts, kurš 1899. gadā laikrakstā “mājas Viesis” aplūkoja rīgas mākslas 
veicināšanas biedrības rīkotās izstādes norisi, šajā jautājumā rakstīja: “bet nu varētu teikt, no latvie-
šiem gan šie mākslinieki, purvītis un Valters, cēlušies, pie latviešiem savā mācības laikā turējušies, 
bet kas zina, vai tie vairs ir īsti latvieši; mazākais, par vienu no viņiem var šai lietā it stipri strīdēties” 
(teodors 1899, 5).

izpratne par to, kas ir uzskatāms par latvisku, laika gaitā, protams, ir mainījusies. Katrā vēstures 
periodā dzīvojošajiem cilvēkiem piemīt atšķirīga pašidentifikācija. mākslas zinātnieks Ojārs spārītis 
to dēvē par “laika identitāti”, norādot, ka tā formējas visdažādāko attiecīgā brīža garīgās un materiā-
lās dzīves apstākļu ietekmē. tāpat liela nozīme identitātes konstruēšanā vienmēr bijusi tautas vēstu-
riskajai attīstībai. latviešu etniskās un nacionālās identitātes veidošanās procesus būtiski iespaidoja 
tas, ka līdz pat dzimtbūšanas atcelšanai visi latvieši tika uzlūkoti kā zemnieku kārtas pārstāvji. šis 
priekšstats laika gaitā ir kļuvis par tradicionāli pieņemtu latviskās identitātes kritēriju mākslā, kuram 
līdzās likumsakarīgi ierindojas tādas pazīmes kā lauku ainavas un darba dzīves tēlojums, mitoloģijas 
un folkloras tēlu atainojums, etnogrāfiskie ornamenti un to stilizācijas (spārītis 1992, 1).

Viens no vadošajiem aplūkotā perioda māksliniekiem bija janis rozentāls (1866–1916). 20. gad-
simta sākumā viņa darbos parādījās jūgendstila un simbolisma iezīmes, un mākslinieks savās glez-
nās atainoja dažādus ar teikām, leģendām un nostāstiem saistītus elementus (blūma u.c. 1986, 120–
121). iedvesmu savu darbu sižetiem j. rozentāls tolaik meklēja folklorā un mitoloģijā, par ko liecina 
tādi darbi kā “Gulbju jaunavas” (dažādas variācijas, 1904–1911) un “pēc pirmajiem gaiļiem” (1905).

latviskā vide un tradīcijas labi atainotas vairākos j. rozentāla sadzīviskā sižeta darbos. Viņš bija 
viens no pirmajiem māksliniekiem, kurš 19. gadsimta beigās sāka glezniecībā precīzi parādīt tautas 
ikdienu. šajos darbos j. rozentāls lielu vērību pievērsa zemnieka vai laucinieka tēlam, kas joprojām 
tiek uzskatīts par spilgtu latviskās dzīves tradīciju izteicēju. īpaša uzmanība tika veltīta cilvēka ap-
ģērbam, nodarbei un apkārtējai videi. tādos darbos kā “pie strauta” (1901, divi varianti), “no pļa-
vas” (“no darba”, 1903), “siena laikā” (1903), “sieviete ar ūdens nēšiem” (1904), “Veļas mazgātājas” 
(1904) un citos j. rozentāls ir gleznieciski dokumentējis dzīvi latvijas laukos 20. gadsimta sākumā
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1. att. janis rozentāls. Gulbju jaunavas 
(1904–1911. papīrs, tempera, tuša; 
22 × 18,5 cm. privātkolekcija)

2. att. johans Valters. pavasaris (bārenīte) (1907. audekls, eļļa; 78 × 95 cm. latvijas nacionālais 
mākslas muzejs)
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3. att. jūlijs madernieks. zīmējumi no krājuma 
“Ornaments” (no: Ornaments: 

Jūlija Madernieka oriģinālzīmējumu krājums. 
1. daļa. rīga: autora izdevumā, [1913], 45. lpp.)

(blūma u.c. 1986, 124–125). Ļoti reālistisku un latvisku vidi j. rozentāls attēlojis arī savās ainavās. 
Gleznotājs, grafiķis un mākslas kritiķis jūlijs madernieks, vērtējot viņa gleznas “lauku istabas 
priekša” un “mājiņa ar malkas ielu”, 1925. gadā rakstīja, ka “tik izjusti dzīvi tēlota salmu jumta mēs 
neatceramies redzējuši” (madernieks 1925, 99).

izteikti latvisko identitāti raksturojoši elementi saskatāmi arī Vilhelma purvīša (1872–1945) 
daiļradē. Viņš bija pirmais latviešu gleznotājs, kas konsekventi pievērsās latvijas dabas attēlošanai. 
piemēram, 1910. gadā tapusī slavenā eļļas glezna “pavasara ūdeņi” jeb “maestoso” ataino tipisku lat-
vijas lauku ainavu pavasara palu laikā. V. purvīša radītie dabasskati bija vispārināti un ar tik perfektu 
kompozīciju, kāda dabiskos apstākļos nebūtu iespējama. Kaut arī tas mazina to reālistiskumu, tomēr 
šie mākslas darbi tik un tā izcili sniedz priekšstatu par latvijas dabas tēlu. 

V. purvīša teicamā dabas un lauku ikdienas izjūta tiek skaidrota ne vien ar vēlāko gadu studi-
jām, bet arī ar viņa bērnības pieredzi, jo gleznotājs uzauga zemnieku sētā zaubes pagastā. mākslas 
vēsturnieks jānis siliņš publikācijā, kas veltīta Vilhelma purvīša 70 gadu jubilejai, norāda, ka “daž-
kārt runāts par mūsu ievērojamā vecmeistara latvisko izjūtu, to saskatot dabas tēlojumā, tematikā. 
īsteni šī izjūta visnotaļ meklējama viņa uztveres veidā un skatījuma struktūrā” (siliņš 1942, 265). 
mūsdienās V. purvīša ainavas ir neatņemama latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa, kas iekļauta 
arī nozares ekspertu sastādītajā latvijas kultūras kanonā. Varētu pat teikt, ka viņa gleznas neuzkrī-
toši ir radījušas tautas apziņā priekšstatu par to ainavu, kas šodien tiek izprasta kā latviska. to aplie-
cina arī vēlākos gados tapušie daudzie V. purvīša gleznu atdarinājumi. 

trešais ievērojamākais šā perioda mākslinieks bija johans Valters (1869–1932), kurš gan latvijā 
uzturējās tikai līdz 1906. gadam, kad pārcēlās uz Vāciju. Viņa personība labi raksturo tā laika multi-
etnisko latvijas sabiedrību. mākslas vēsturniece Kristiāna ābele viņu pat nodēvējusi par “hibrīda 
personību”, jo j. Valters bija audzis vāciskā vidē, studiju gados aktīvi darbojies latviešu tautības māk-
slas studentu pulciņā “rūķis”, bet vēlākos gados atkal galvenokārt uzturējies vācbaltiešu sabiedrībā 
(ābele 2010, 3).
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studiju perioda latviskā vide būtiski iespaidoja j. Valtera vēlāko darbību mākslas jomā. Viņa 
glezniecību spēcīgi ietekmēja arī impresionisma idejas, kas labi saskatāmas viņa ainavās attēlotajās 
krāsu un gaismu spēlēs (blūma u.c. 1986, 128). lai gan j. Valters, tāpat kā V. purvītis, gleznoja arī 
latvijas pavasara dabasskatus, tomēr viņa impresionistiskais stils šīs ainavas padarīja grūtāk identi-
ficējamas ar latvijas lauku vidi, jo tā laika sabiedrība bija pieradusi pie akadēmiskās glezniecības 
tradīcijas (pelše 2007, 159). latvisko identitāti raksturojošas pazīmes saskatāmas, piemēram, ap 
1904. gadu tapušajā j. Valtera gleznā “zemnieku meitene” un jau Vācijā uzgleznotajā “bārenītē” 
(“pavasaris”, 1907), kas bija pēdējais darbs, kurā mākslinieks iekļāva savas dzimtenes tēmu (blūma 
u.c. 1986, 129). “zemnieku meitene” labi parāda latviskā un vāciskā mijiedarbību j. Valtera daiļradē, 
jo, uzlūkojot fonā atainoto tipiski latvisko ainavu un pļāvēju ar izkapti, kuru nezinātājs varētu notu-
rēt arī par j. rozentāla gleznotu, priekšplānā redzamā meitene šķiet kontrastējoša un svešāda. šādas 
izjūtas raisa viņas sastingušais skatiens, tumšais apģērbs un neparastā galvassega.  

naCiOnālā identitāte latViešu GraFiKā

tāpat kā glezniecībā, arī latviešu grafikā 20. gadsimta sākums bija strauja uzplaukuma laiks. 
nacionālās identitātes meklējumi saskatāmi daudzos tolaik tapušajos šī tēlotājas mākslas veida 
 darbos. 

īpaši aktuāls šis jautājums bija grafiķim rihardam zariņam (1869–1939), kurš savā daiļradē 
iedves mojies no dabas un latviešu teikām. Viņa darbu klāstā sevišķi izceļams ofortu cikls “Ko latvi-
jas meži šalc” (1908–1911), kas sākotnēji bija iecerēts kā ilustrācijas teikai par Kurbadu, taču netika 
līdz galam pabeigts. paredzēto trīsdesmit darbu vietā tapuši tikai seši: “pērkons brauc”, “raganas 
būda”, “Kurbads un sumpurnis”, “Varonis Kurbads un deviņgalvainais velns”, “nemierīgi laiki” un 
“Gaujas atvarā”. šajās grafikās spilgti atainoti r. zariņam tematiski tuvie latvijas meži, kas padarīti 
par mītisku un trauksmainu notikumu norises vietu.

seno latviešu varonībai pievērsies arī j. rozentāls, kurš zīmējumā “strēlnieks” (1914) attēlojis uz-
brukumam gatavu loka šāvēju. drīz pēc tam tapusi arī tāda pati krāsaina litogrāfija, kas izmantota 
iV latviešu mākslinieku izstādes reklāmas plakātā (1914). šis j. rozentāla darbs vēlākos gados kļuva 
par iedvesmas avotu citiem māksliniekiem, kuri turpināja latviešu karavīra tēmu (Kļaviņš 2014, 267). 

nacionālās identitātes meklējumu process izteikti atklājas jūlija madernieka (1870–1955) gra-
fikā. Viņš savos darbos veiksmīgi apvienojis dažādus ģeometriskos ornamentus ar jūgendstilam rak-
sturīgo floras un faunas motīvu stilizāciju (Kļaviņš 2014, 335). 

latviešu mākslinieku vidū kopš 19. gadsimta beigām bija izveidojušies divi strāvojumi, kas iz-
paudās arī grafikā. tādi mākslinieki kā rihards zariņš un Gustavs šķilters iestājās par atgriešanos 
pie tautas mākslas tradīcijas neizmainītā veidā, bet jūlijs madernieks, teodors zaļkalns un janis ro-
zentāls – par jaunradi un radošu tautas mākslas mantojuma apguvi (novadniece 1982, 37). lai arī 
j. madernieks senāko gadsimtu tautas mākslu tradīciju izpētei pievērsa lielu uzmanību, tomēr, kad 
1913. gadā tika izdots viņa zīmējumu krājums “Ornaments”, izcēlās samērā plaša rezonanse. izde-
vums tika nosodīts, pārmetot tam atkāpšanos no tautas mākslas materiāla, un viens no tā lielākajiem 
kritiķiem bija G. šķilters (novadniece 1982, 61–66). Vēlākos gados j. madernieka daiļrade saņēmusi 
arī gana daudz pozitīvu novērtējumu. piemēram, gleznotājs Kārlis miesnieks 1920. gadā par j. ma-
dernieku rakstīja, ka “viņš ir ieaudzis savā stilā un latvju tauta ieaugsi viņā” (miesnieks 1920).

nacionālā identitāte spilgti izpaužas arī grāmatu grafikā – eduarda brencēna (1885–1929) ilus-
trācijās brāļu Kaudzīšu “mērnieku laikiem” (1911–1913) un jāņa jaunsudrabiņa (1877–1962) spal-
vas zīmējumos “baltajai grāmatai” (1914). lauku vides tēlojums dominē jau pašos literārajos dar-
bos, jo vairums latviešu tolaik pārstāvēja zemniecību, tādēļ piederība šim sociālajam slānim tika 
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uzskatīta par vienu no latviskuma pazīmēm. tā kā 
ilustrāciju saturu galvenokārt nosaka literārā darba 
saturs, tad arī tajās redzams lauku ļaužu darbs un sa-
dzīve.  

eduarda brencēna ilustrācijas tapa tikai pēc tam, 
kad mākslinieks pats bija tuvāk iepazinis “mērnieku 
laiku” norises vietu, apstaigājot piebalgu un vācot 
materiālus. etnogrāfe anna Krastiņa apstiprinājusi, 
ka grafiķis 19. gadsimta otrās puses Vecpiebalgas un 
jaunpiebalgas māju ārskatus un iekšskatus savos zī-
mējumos attēlojis ļoti precīzi, tādējādi veiksmīgi pa-
pildinot brāļu Kaudzīšu detalizētos vides aprakstus 
(Krastiņa 1959, 18).

savukārt j. jaunsudrabiņa ilustrācijas pārsteidz 
ar vienkāršību, kas atstāj vietu paša lasītāja fantāzijai. 
izteiksmīgi ir viņa zīmētie bērzi, kuri it nemaz nelī-
dzinās V. purvīša gleznotajiem, tomēr ir tikpat atpa-
zīstami un tuvi latviskajai mentalitātei. Gan šo koku, 
gan lauku ikdienas atainojums j. jaunsudrabiņa zī-
mējumos un “baltajā grāmatā” plašākā mērogā uzlū-
kojams kā simbols latvieša identitātei, ko tradicionāli 
pieņemts saistīt ar zemnieku sētu un dabas tuvumu. 

seCinājumi

laika periodā no 1900. līdz 1914. gadam nacionālās identitātes atspoguļojums uzskatāmi parā-
dās gan latviešu glezniecībā, gan grafikā. tas, ka šie motīvi bija ļoti aktuāli, skaidrojams ar šī perioda 
vēsturisko situāciju, jo tolaik turpinājās tautas garīgā atmoda un nacionālās pašapziņas veidošanās.

lielākajai daļai no 20. gadsimta sākuma populārajiem māksliniekiem bija tuva saikne ar zem-
nieku dzīvi un dabu, jo viņi bija uzauguši lauku saimniecībās. tas nenoliedzami iespaidoja darbu 
 sižetus, kuros atklājās bērnībā gūtie iespaidi. lauku ainava un zemnieku dzīves tēlojums bija ļoti po-
pulāri temati šā perioda tēlotājmākslā. tā kā latvieši tautas vēsturiskās attīstības rezultātā pieraduši 
sevi identificēt ar zemnieku kultūru, tad šie sižeti uzskatāmi par nacionālās identitātes atspoguļojumu.

Kā nacionālo identitāti raksturojoši motīvi minami arī latviskie ornamenti, mitoloģiskie un 
folk loras sižeti. bieži tika izmantoti ne tikai oriģināli, nepārveidoti etnogrāfiskie raksti, bet arī stili-
zēti “tautiskie” raksti. tāpat darbu sižetos atainotas latviešu mitoloģiskās dievības (piemēram, pēr-
kons, saule, Veļu māte) un tēli (piemēram, sumpurnis, ragana), kā arī folkloras varoņi, piemēram, 
Kurbads. Vairākos darbos redzams arī senlatviešu karavīra tēls. nereti konstatējami tādi gadījumi, 
kad pašā mākslas darbā kādi izteikti nacionālo identitāti raksturojoši elementi saskatāmi ļoti maz 
vai varbūt pat nemaz, taču tas tomēr tiek pieskaitīts pie identitāti atspoguļojošiem mākslas darbiem 
tā autora tautības, panākumu vai popularitātes dēļ.

tas, vai mākslas darbs uzskatāms par nacionālo identitāti raksturojošu, saistāms arī ar mākslas 
stilu, kādā tas radīts. latviskajai identitātei ļoti svarīgs bija jūgendstils, kas asociējas ar nozīmīgu lat-
viešu nacionālo mākslinieku, piemēram, j. rozentāla un V. purvīša, ienākšanu kultūras apritē un ar 
nacionālās pašapziņas palielināšanos. tāpat jūtams, ka latviešu skatītājam tuvāki bijuši reālistiskajā 
stilā tapušie darbi, kamēr, piemēram, impresionistu darbi dažkārt palikuši nepelnīti nenovērtēti.

4. att. eduards brencēns. Oļiņiete un liena. 
ilustrācija “mērnieku laikiem” (no: 
Kaudzīte, r., Kaudzīte, m. Mērnieku laiki. rīga: 
[rlb derīgu grāmatu nodaļa], 1913, 125. lpp.)
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abstraCt

the paper is dedicated to the representation of the national identity in the latvian painting and graphic art 
from 1900 to 1914. it looks closer at definite samples of art work emphasizing the features that allow associat-
ing them with the latvian culture and traditions. the respective works of painting and graphic art have been 
selected with the purpose better to characterize the main methods and peculiarities of reflecting the national 
identity and they do not represent the art of the early 20th century in its entirety. the research leads to the 
conclusion that the latvian painting and graphic art in the respective period were dominated by such tradi-
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tionally accepted elements of the latvian self-identification as peasant life, nature, mythology, folklore and the 
latvian ornaments. 

Key words: national identity, latvian painting, latvian graphic art, the early 20th century. 

summarY

the period between 1900 and 1914 was very important in the history of latvia as it was the 
time when the intellectual awakening of the nation took place and its national self-confidence and 
the aspiration towards statehood were developing. it was also a period of rapid growth of latvian 
fine arts when many artists who had been educated abroad started their creative carriers. their 
works of painting and graphic art demonstrate their search for their national identity, which was a 
topical theme at that time. 

most of the artists who were popular in the early 20th century still had close bounds with the 
peasant life and nature because they had grown up in farms. rural sceneries and the depiction of 
peasants’ everyday life were among the popular themes of the art of that period. as latvians had 
been accustomed to identifying themselves with the culture of peasantry, these subjects should be 
considered a reflection of the national identity. among the motifs that characterize the national 
identity the latvian ornaments and characters of folklore and mythology are also to be mentioned. 
not only unchanged ethnographic ornaments but also their pastiches were in broad use. the art-
works on mythological themes depict mostly latvian deities, but characters of folklore like Kurbads 
also appear. in several works an image of an ancient latvian soldier can also been seen. 

Whether a work of art is to be perceived as one characterizing the national identity, depends 
also on the art style that is employed in the particular work. For the latvian identity art nouveau 
was of high importance and was associated with the first artists of latvian origin who entered the 
cultural circles and with the growth of national self-confidence. it is also perceptible that the latvian 
audience has always been more in favour of works made in the realistic manner while the works of 
impressionists have sometimes been undeservedly underestimated.   
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paper; 22 x 18,5 cm. private collection)
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Madernieka oriģinālzīmējumu krājums, 1. daļa. riga: author’s edition, [1913], 
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Fig. 4.  eduards brencēns. Oļiņiete and liena. a plate from ‘the times of the land-
 surveyors’ (in: Kaudzīte, r., Kaudzīte, m. Mērnieku laiki. riga: [rlb derīgu 
Grāmatu nodaļa], 1913, p. 125)
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anOtāCija

pētījuma mērķis ir analizēt divu aktīvāko pagrīdes organizāciju – komunistu un komjaunatnes pretvalstisko 
darbību bauskas apriņķī 20. gadsimta 20. un 30. gados. šīs pagrīdes organizācijas 20.–30. gados sagatavoja 
pamatu varas maiņai bauskas apriņķī 1940. gadā, kad padomju savienība okupēja latviju. tad šo organizāciju 
locekļi ieņēma nozīmīgus amatus apriņķa pārvaldē un līdzdarbojās sociālistiskajos pārkārtojumos.

Atslēgas vārdi: bauskas apriņķis, komunisti, komjaunatne, pagrīdes organizācija, 20. gadsimts.

ieVads

pēc brīvības cīņām 1920. gada 11. augustā tika noslēgts miera līgums, padomju Krievijai oficiāli 
atzīstot latvijas neatkarību, tomēr miers bija relatīvs. boļševiku partijā joprojām valdīja idejas par 
vispasaules revolūciju, kā rezultātā ar komunisma idejām saistīta konspiratīva darbība latvijā 
20. gadsimta 20. un 30. gados turpinājās, un cerības tika liktas uz komunistisko pagrīdi. latvijas ko-
munistu organizācija, lai gan aktīva, bija samērā vāja, jo tās biedrus bieži arestēja par pretvalstiskām 
darbībām pēc sodu likuma 6. vai 7. nodaļas 87.–116. panta, piespriežot aktīvistiem spaidu darbus 
vai ieslodzījumu.

jaunās latvijas valsts drošības intereses aizstāvēja Valsts drošības departaments, kas no 
1924. gada 9. maija plašākai sabiedrībai kļuva pazīstams kā politiskā pārvalde. tā izvērsa aktīvu cīņu 
pret nelegālajām organizācijām, it īpaši Kārļa ulmaņa autoritārā režīma laikā, kad tika pievērsta pa-
stiprināta uzmanība visām aizdomīgajām personām un organizācijām, kas būtu saistītas ar komu-
nistu, pērkonkrustiešu1 pagrīdi, un cita veida valsts drošības apdraudējumiem.

pētījuma mērķis ir atspoguļot bauskas apriņķa aktīvākās pagrīdes organizācijas – komunistu – 
darbību 20. gadsimta 20. un 30. gados, noskaidrojot pagrīdes darbības pašu sākumu, galvenās perso-
nas, darbības mērogu, kādas tieši pretvalstiskas darbības tika veiktas un kāda bija pagrīdes komu-
nistu loma 1940. gada jūnija notikumos bauskas apriņķī, kad latviju okupēja psrs spēki.
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izmantOtie aVOti

pētījumā kā pamats tika izmantoti bauskas muzeja krājumā esošie nepublicētie dokumenti – 
lielākoties laikabiedru vēstules, atmiņas un 20. gadsimta 50. un 60. gados bauskas muzeja darbi-
nieku pierakstītās pašu komunistu atmiņas. analizēti arī preses izdevumi, kas iznāca laika posmā no 
1920. gada līdz 1940. gada vasarai, kā, piemēram, “bauskas avīze”, “bauskas Vēstnesis”, “jaunais 
zemgalietis”, “jelgavas Vārds”, kuri sekojuši līdzi un atspoguļojuši politiskās pārvaldes darbu cīņā 
pret pagrīdes komunistiem bauskas apriņķī. laikraksti palīdzēja arī rast notikumu sakritību ar lai-
kabiedru un pašu komunistu atmiņās teikto.

mūsdienu latvijas historiogrāfijā nav veikti nozīmīgi pētījumi par komunistu pagrīdes darbību 
starpkaru perioda latvijā, īpaši latvijas apriņķos. Vairāk šim jautājumam pievērsušies padomju lat-
vijas pētnieki, pastāvošās ideoloģijas ietekmē publicējot virkni pētījumu par komunistu cīņu par so
ciālistisko revolūciju. Kā fundamentāli darbi no lpsr historiogrāfijas jāmin lKp CK partijas vēstu-
res institūta sējumi “latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi: 1920–1940” (1–2, 
1961–1965), lpsr zinātņu akadēmijas izdevums “sociālistiskās revolūcijas uzvara latvijā 1940. gadā 
(20. Vi–5. Viii): dokumenti un materiāli” (1963), kā arī ērika Žagara grāmata “sociālistiskie pārvei-
dojumi latvijā: 1940–1941” (1975).

paGrīdes darbības sāKums

aktīva komunistu darbība bauskā vērojama, sākot ar 20. gadsimta 20. gadu otro pusi, kad 
1927. gadā tika izveidota bauskas komunistu pagrīdes organizācija (bnm 1.263, 2. lp.) un vēlāk ap-
cietināti pirmie komunistu aģitatori. piemēram, 1928. gada 7. novembrī bauskas pilsētā plašos ap-
mēros bijušas izplatītas komunistu proklamācijas, kā arī pilsētas apkārtnē izkārti seši sarkani karogi 
(latvis, 1928, 13. nov., 1). tajā pašā mēnesī politiskās pārvaldes jelgavas rajona darbinieki atklāja 
slepeno komunistu organizāciju bauskā un apcietināja vairākus tās dalībniekus, tomēr brīvībā pali-
kušie turpināja darboties, izplatot bauskā un tās apkārtnē komunistiska satura literatūru un izkarot 
sarkanus karogus ar uzrakstiem, vērstiem pret latvijas pastāvošo valsts iekārtu. 

par pagrīdes komunistu darbības areālu jāsecina, ka galvenā komunikācija ietvēra trijstūri starp 
bausku, jelgavu un rīgu: no jelgavas un rīgas galvenokārt tika piegādāta nelegālā prese un uzturēti 
kontakti, kā arī gaidītas norādes no tur esošajiem komunistiem. Vistiešākā un aktīvākā sadarbība 
bija starp jelgavu un bausku. no bauskas komunistiska rakstura materiāli un informācija tika nogā-
dāta tālāk uz bauskas apriņķa tā laika administratīvā iedalījuma pagastu ciematiem, kur mitinājās 
komunisti, – Codi, īslīci, mežotni, rundāli, Vecumniekiem. šāds modelis ir attiecināms arī uz pa-
grīdes komjaunatni, izņemot to, ka tai visintensīvākā sadarbība bija ar rīgu.

1928. gadā sevišķi rosīgas bija bauskas komunistu aģentes. politiskā pārvalde novēroja vienu 
otru aizdomīgu vietu un sievietes. novērošana sevišķi pastiprinājās no 1929. gada maija, kad poli-
tiskās pārvaldes darbinieki saņēma ziņas, ka bauskas komunistu organizācijai komunistisko litera-
tūru piegādājot kāda propagandiste, maza auguma sieviete ar tumšiem matiem un rētu uz sejas 
(jaunais zemgalietis, 1930, 8. jūn., 2). pēc tām pašām ziņām, propagandiste bauskā bieži apmek-
lēja kādu ernu daudzvārds, caur kuru uzturēja sakarus starp bauskas slepeno komunistu organi-
zāciju un komunistu organizācijas centrālo komiteju rīgā. politiskās pārvaldes jelgavas rajona dar-
binieki ieradās bauskā, lai novērotu pagrīdes organizācijas biedrus un tos aizturētu. Viņu 
uz manības lokā bija arī nams, kurā dzīvoja aizdomās turētā erna daudzvārds, pie kam 1929. gada 
16. novembrī viens no  viņiem ievēroja, ka tajā laikā, kad no rīgas bauskā pienāca autobuss, kāda 
maza auguma sieviete  iegāja pa šī nama sētas vārtiņiem ar nelielu ceļasomu rokā. apmēram pēc 
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pusstundas viņa iznāca uz ielas kopā ar otru sievieti, un abas saķērušās zem rokas gāja, un mazāka-
jai sievietei rokā bija jau agrāk ievērotā ceļasoma. politiskās pārvaldes darbinieki sekoja sievietēm, 
panāca tās un aizturēja, pēc tam aizveda uz bauskas pilsētas policijas telpām (jaunais zemgalietis, 
1930, 8. jūn., 2). noskaidroja, ka viena no sievietēm ir bauskas pilsone erna daudzvārds, bet otra, 
mazākā, uzrādīja latvijas iekšzemes pasi uz annas timofejevas vārda. attiecībā uz šo personas 
vārdu – anna timofejeva – tika noskaidrots, ka aizturētā komuniste dzīvo latvijā ar citas personas 
pasi. sākumā domāja, ka viņai pasi sagādājusi čeka (jelgavas Vārds, 1929, 24. nov., 1), taču vēlāk 
jelgavas politiskā pārvalde noskaidroja, ka sieviete nelegāli ieradusies latvijā maskavas Kominter-
nes uzdevumā, lai veiktu nelegālas darbības, bet pasi ieguvusi no kādas personas latvijā, kura bija 
latvijas pavalstniece. pasē viņa ielīmējusi savu foto, bet vārdu atstājusi agrāko. politiskā pārvalde 
izmeklēšanas rezultātā atklāja arī to, ka komuniste boļševiku laikā 1919. gadā latvijā ieņēmusi 
ievē rojamu amatu un piedalījusies pilsoņu slepkavošanā un daudzu arestēto mocīšanā. pēc komu-
nistu izdzīšanas aizbraukusi uz maskavu, kur beigusi dažādus propagandas kursus (bauskas Vēst-
nesis, 1929, 22. nov., 3). pēc tautības viņa bija latviete, agrāk dzīvojusi jelgavas apriņķī. Veicot 
kratīšanu viņas dzīvoklī, tika atrasti dažādi kompromitējoši dokumenti, proklamācijas un vietējo 
komunistu pagrīdes organizāciju sarakste ar maskavu. ar šīs sievietes apcietināšanu politiskā pār-
valde veiksmīgi nonāca uz pēdām nelegāliem komunistu pulciņiem, kuru darbības vietas līdz tam 
nebija zināmas.

aizturēšanas brīdī sievietes ceļasomā atrada saini ar dažāda satura komunistu literatūru, uz kura 
bija uzrakstīts “bauska”, mazā rokassomiņā bija latvijas sarkanās palīdzības ziedojumu vākšanas 
liste. somiņā bija arī sarkanos vākos iesieta grāmatiņa ar uzrakstu “dienas grāmata” un dažādām 

piezīmēm, caurspīdīga papīra lapa ar zīmuli 
veiktām piezīmēm un 60 lati. attiecībā uz šo 
naudu aizturētā sieviete paskaidroja, ka tā esot 
komunistu organizācijas nauda (jaunais zemga-
lietis, 1930, 8. jūn., 2).

bauskas komunistu pagrīdes organizācijas 
satikšanās vieta bija rūpniecības ielā, kur mūs-
dienās atrodas tirgus laukums. satikšanās notika 
nelielā ēkas piebūvītē, kur vienam no pagrīdnie-
kiem bija kurpnieka darbnīca. piebūvīte node-
gusi psrs–Vācijas kara gados. tās izmantošana 
bija ļoti izdevīga, jo pie kurpnieka pastāvīgi nāca 
pasūtītāji, kam vajadzēja nodot nelegālo litera-
tūru (bnm 2.379, 2. lp.). turpat aiz sienas dzī-
voja arī pagrīdes organizācijas līderis jāzeps lei-
tāns (1. att.), kurš kopā ar Vasīliju Korelovu bija 
uzsācis organizācijas darbību. revolucionāro 
lite ratūru slēpuši speciāli izbūvētā lielā krāsnī. 
šo paslēptuvi nav spējuši atrast pat politiskās 
pārvaldes aģenti un policija kratīšanu laikā 
(bnm 1.263, 3. lp.).

jāzeps leitāns pagrīdes darbā bauskā aktīvi 
piedalījās no 1927. līdz 1929. gadam. līdz pa-
grīdes organizācijas izveidošanai bauskā j. lei-
tāns uzturēja sakarus ar zemgales apgabala pa-
grīdes organizāciju jelgavā (bnm 1.263, 3. lp.). 

1. att. jāzeps leitāns drīz pēc atbrīvošanas no 
cietuma 20. gadsimta 30. gadu sākumā. bnm-8976
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2. att. mežotnes komjauniešu grupa, 20. gadsimta 30. gadi. no kreisās: j. stariņš, a. brežinskis, V. rutkovskis, 
j. pelēns. bnm-16094

j. leitāns dzīvoja vienkārši, strādāja par akmeņskaldītāju, līdz 1926. gadā kopā ar domubiedru 
V. Korelovu tika ievēlēts bauskas domē no Neatkarīgo strādnieku, sīkamatnieku un bezzemnieku sa-
raksta nr. 5, jo, lai gan likumā komunistu partija netika aizliegta (bnm 6.200, 2. lp.), pēc sodu 
 likuma tai piedēvēja apvienības/biedrības pantu, kas piekopj uz naidu musinošus, valsts drošību un 
mieru apdraudošus mērķus (sodu likums, 1934, 43–44). partijas darbs 1928. gadā bija ļoti aktīvs 
un nevarēja nepievērst politiskās pārvaldes uzmanību, tāpēc ilgs mūžs šai darbībai nebija – j. lei-
tānu 1929. gadā apcietināja uz 5 gadiem, 1935. gadā neilgi pēc iznākšanas no cietuma viņu apcieti-
nāja otrreiz, un arī citi bauskas pilsētas un apriņķa aktīvisti bieži nonāca aiz cietuma restēm, nereti 
pat atkārtoti. iemesli bija dažādi, bet parasti tā bija nelegālās preses un proklamāciju izplatīšana, 
publiska pretvalstisku uzskatu paušana. pagrīdniekus bieži piekāva vietējie aizsargi, nacionālā 
kluba biedri un 30. gados arī “pērkonkrusta” locekļi tā oficiālās un neoficiālās darbības laikā 
(bnm 3.272, 1. lp.). pēc j. leitāna apcietināšanas 1929. gadā bauskas revolucionāri noskaņotajā 
strādnieku kustībā iestājās atslābums, taču pavisam tā neiznīka. pēc j. leitāna pagrīdes organizāciju 
vadīja juris šņore, erna daudzvārds, lai gan arī e. daudzvārds turpmākajos gados tika vairākkārt 
apcietināta. 

Agnija Ruhocka. Komunistu pagrīdes darbība bauskas apriņķī 20. gadsimta 20. un 30. gados
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KOmunistu jaunatnes Kustība

Kamēr lielākā daļa bauskas pagrīdes komunistu sēdēja cietumos, daudz lielāka aktivitāte komu-
nistu ideju piekopšanā 20. gadsimta 30. gados bija atsevišķu jauniešu vidū, izvēršot pagrīdes komu-
nistu jaunatnes kustību. pētot latvijas darba jaunatnes savienības (ldjs) jeb komjaunatnes aizsāku-
mus un darbību bauskas apriņķī, vērojams, ka 20. gadsimta 30. gados par jaunatnes kustības centru 
izveidojās mežotne un rundāle (bnm 24.062, 3. lp.). trīsdesmito gadu sākumā mežotnē Voldemāra 
rutkovska vadībā darbojās ap 20 cilvēku liela jauniešu grupa (2. att.). V. rutkovskis uzturēja regulā-
rus sakarus ar jelgavu un rīgu, no kurienes saņēma dažādus komunistiska rakstura materiālus. jau-
nieši parasti pulcējās tuvējā mežā, “ezeriņos”, “birzniekos”, kur dzīvoja brāļi Celzes, vai Codes ciema 
“stirnās” pie ludviga draudziņa. šajās slepenajās sanāksmēs V. rutkovskis izdeva izplatīšanai revo-
lucionāro literatūru, stāstīja jauniešiem par partijas izvirzītajiem uzdevumiem (bnm 24.062, 3. lp.), 
bieži nolasīja referātus par marksisma-ļeņinisma teorijas jautājumiem. laiku pa laikam apspriedēs 
piedalījās arī partijas pārstāvji no rīgas un iepazīstināja jauniešus ar starptautisko stāvokli un darba-
ļaužu cīņu latvijas fašistiskās diktatūras apstākļos. V. rutkovskis arvien atgādināja biedriem par pa-
domju latviju, kas bija radusies 1919. gada cīņu ugunīs un kuru aktīvs cīnītājs bija viņa tēvocis ro-
berts Ģelze. V. rutkovskis savai biežajai braukāšanai pie domubiedriem bija izdomājis interesantu 
iemeslu – braukāšanu pie iecerētajām, kas bija atsaukušās uz viņa ievietoto tolaik populāro “precību 
sludinājumu” avīzē. tiesa gan, šī braukāšana pie “līgavām” vietējiem varasvīriem likās aizdomīga. 
Vietējais policists bieži ieradās “ezeriņos” uz telpu pārbaudi, kas bija neoficiāla kratīšana. partijas 
lite ratūra tika glabāta dārzā bišu stropos, bet tur policija nepārbaudīja (bnm 24.062, 3. lp.). māji-
nieki, arī jaunākais brālis Olģerts labi zināja, ka nav lieks vārds jārunā par kūtsaugšas salmos ierau-
dzīto krāsu kasti ar tipogrāfijas burtiem un citiem piederumiem vai arī par malkas šķūnītī atrasto 
noslēpto nelegālo laikrakstu “Cīņa” un dažādām lapiņām (bnm 24.062, 4. lp.).

1940. gadā jau padomju okupācijas laikā bauskas policijas papīros atrada sagatavotu pavēli par 
vairāku pagrīdnieku, to skaitā arī V. rutkovska, arestu. pēc padomju latvijas nodibināšanas jaunie-
šus – pagrīdniekus, kuri bija veikuši revolucionāros partijas uzdevumus, uzņēma latvijas Komunis-
tiskās partijas rindās. V. rutkovskis sāka strādāt par lKp bauskas apriņķa komitejas pirmo sekretāru 
(bnm 24.062, 4. lp.). precīzs bauskas apriņķa komjauniešu skaits līdz 1940. gada vasarai nav doku-
mentēts.

runājot par vispārējo situāciju, 1940. gada jūnijā ldjs iznāca no pagrīdes novājināta, jo lielākā 
daļa tās Centrālās komitejas locekļu, kā arī daudzi apgabala un rajonu organizāciju vadītāji bija ares-
tēti. legalizācijas periodā ldjs rindās bija apmēram 1500 biedru un 200 sarkano pionieru nelegālo 
grupu biedru. ldjs kodolu veidoja rīgas organizācija, kurā pēc iznākšanas no pagrīdes bija ap 
500 biedru. 1940. gada jūnijā un jūlijā tās rindās tika uzņemti 1500 jaunu biedru. ldjs bija 15, bet 
vēlāk 17 rajona organizācijas, kuras savukārt sastāvēja no šūniņām. Katrs rajons apvienoja četras–
piecas šūniņas, kurās katrā bija četri–pieci biedri (latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienī-
bas vēstures apcerējumi, 1987, 93), ieskaitot bauskas apriņķi, kur gan bauskā, gan apkārtējos pagas-
tos – mežotnē, rundālē, Codē, īslīcē, stelpē, bārbelē un citur tika legalizētas un dibinātas šīs nelielās 
jauniešu šūniņas.

seCinājumi

1940. gada jūnijā gan komunistiskās organizācijas, gan komjaunatnes biedri iznāca no pagrīdes 
vai tika atbrīvoti no cietuma un ar jaunu sparu sāka darboties. starpkaru periodā viņu darbība, kura 
galvenokārt izpaudās kā proklamāciju, komunistiskas literatūras izplatīšana, sapulču rīkošana un 
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jaunu biedru piesaiste, no 20. gadsimta 20. gadu otrās puses līdz 1940. gadam nebija veiksmīgi izvēr-
sta daudzo arestu un drošības iestāžu radītā spiediena dēļ, taču būtiski ir tas, ka šīs pagrīdes organi-
zācijas bauskas apriņķī 20. un 30. gados bija pamats un kodols nākamajai varas maiņai bauskas pil-
sētā un apriņķī, psrs okupējot latviju. jau 1940. gada 20. jūnijā vietējo komunistu vadībā tika 
nodibināta orgkomiteja, kas apsargāja galvenos pilsētas pārvaldes objektus un uzņēmās rūpes par 
kārtību pilsētā, drīz vien legalizējās arī komunistiskās organizācijas – Komunistiskās partijas baus-
kas šūna un komjaunatne. pēc partijas legalizēšanas bauskas apriņķī bija ap 20 lKp biedru. par no-
zīmīgāko varas orgānu pēc padomju okupācijas bauskas pilsētā un līdz ar to arī visā apriņķī kļuva 
latvijas Komunistiskās partijas bauskas šūna. lKp bauskas šūnu varētu raksturot kā varas institū-
ciju, kuras pārvaldē bija visas pilsētas dzīve – lielāko uzņēmumu pārraudzība, 13. bauskas aizsargu 
pulka likvidācijas process, politiskā izglītība biedru, iedzīvotāju un sarkanās armijas jauniesaucamo 
vidū, lauksaimniecības darba organizācija, atbalstītāju šūnu organizēšana, agrārā reforma, naciona-
lizācija, bauskas militārie formējumi, kā, piemēram, strādnieku gvarde, un citas sfēras.

starpkaru periodā komunistiskās pagrīdes aktīvistiem bija nenozīmīga loma bauskas apriņķa 
dzīvē, taču tā laika aktīvākie pagrīdes organizācijas biedri pēc 1940. gada okupācijas, pēc iznākšanas 
no cietuma, spēja izveidot galveno latvijas Komunistiskās partijas bauskas nodaļas sastāvu, ieņēma 
nozīmīgākos amatus un līdzdarbojās sociālistiskajos pārkārtojumos. jāzeps leitāns bija bauskas pil-
sētas vecākais, jānis šņore – revīzijas komisijas loceklis, jāzeps dulmiņš – pilsētas valdes loceklis/
pilsētas vecākā vietnieks, alfrēds birznieks – revīzijas komisijas priekšsēdētājs, bauskas apriņķa mi-
licijas priekšnieks, ādolfs Fogts – bauskas apriņķa partijas komitejas tehniskais sekretārs un nKVd 
jeb bauskas čekas priekšnieks, ludvigs draudziņš – apriņķa vecākais, jānis Veņislavs – partijas val-
des loceklis. arī latvijas darba jaunatnes savienības bauskas apriņķa šūniņām bija īpaša loma. tās 
20. gadsimta 30. gados, kad lielākā daļa komunistiskās pagrīdes aktīvistu sēdēja cietumos, turpināja 
aktīvi pievērsties komunistiskajām idejām un popularizēt tās jaunu cilvēku vidū. pēc 1940. gada pa-
domju okupācijas komjaunatne kļuva par aģitācijas instrumentu lKp pārziņā visu turpmāko 
1940./41. gadu līdz nacistiskās Vācijas okupācijai, un komjaunieši, kuri aktīvi darbojās 30. gados, 
iesais tījās lKp bauskas nodaļas darbā.

saīsinājumi

bnm – bauskas muzeja dokumentu novietojuma koda iniciāļi

CK – Centrālā komiteja

ldjs – latvijas darba jaunatnes savienība

lKp – latvijas Komunistiskā partija

lpsr – latvijas padomju sociālistiskā republika

nKVd – narodnyi komissariat vnutrennikh del (krievu val.) – iekšlietu tautas komisariāts

psrs – padomju sociālistisko republiku savienība
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piezīme
1 “pērkonkrusts” (latviešu tautas apvienība “pērkonkrusts”) – latviešu aktīvā nacionālisma organizācija un poli-

tiska partija latvijā; dibināta 1933. gadā rīgā Gustava Celmiņa vadībā uz slēgtās apvienības “ugunskrusts” 
bāzes; 1934. gadā tika aizliegta, vācu okupācijas sākumā darbību atjaunoja; pēc 1944. gada “pērkonkrusta” dar-
bība apsīka un pēc padomju okupācijas atgriešanās neatjaunojās ne latvijā, ne trimdā.
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abstraCt

the aim of this research is to analyze the antigovernment activities of two of the most active underground 
organizations in bauska district in the 1920s-1930s: the Communist and Komsomol organizations. in the 
1920s-1930s these underground organizations built the foundation for and formed the core of the alternation 
of power in bauska district in 1940, when the soviet union occupied latvia – then the members of these or-
ganizations occupied significant positions in district administration and participated in socialist reforms.

Key words: bauska district, Communists, Komsomol, underground organization, 20thcentury

summarY
the aim of this research is to analyze the antigovernment activities of two of the most active 

underground organizations in bauska district in the 1920s–1930s: the Communist and Komsomol 
organizations. the research tasks include the clarification of the beginnings of these underground 
organizations, the identification of their leading activists and the antigovernment activities that they 
carried out and finding out whether these underground organizations played any role in june 1940, 
when the soviet union occupied latvia.

bauska Communist underground organization was created in 1927. it distributed illegal news-
papers, literature and leaflets and raised anti-government flags. it was active only until 1929, because 
then many of its members were arrested, but in the 1930’s the basic functions of this organization 
were taken over by the underground Komsomol. 

in june 1940 the Communist and Komsomol organizations started operating openly and their 
arrested members were released from prison and resumed their activities with renewed vigour. thus 
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we may conclude that in bauska district in the 1920s–1930s these underground organizations built 
the foundation for the 1940 alternation of power and formed the core of the new authorities. the 
members of these underground organizations constituted the core of the bauska department of the 
latvian Communist party, occupied important positions in district administration and participated 
in socialist reforms.

FiGure CaptiOns

Fig. 1. jāzeps leitāns shortly after release from prison in the early 1930s

Fig. 2. members of the Young Communist league in mežotne in the 1930s. j. stariņš, 
a. brežinskis, V. rutkovskis, j. pelēns

Agnija Ruhocka. Komunistu pagrīdes darbība bauskas apriņķī 20. gadsimta 20. un 30. gados
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anOtāCija

raksta mērķis ir aktualizēt 20. gadsimta 30. gados latvijā ražoto skaņuplašu izpētes jautājumu, balstoties uz 
oficiāli publicēto rūpniecības statistiku. izmantojot Valsts statistiskās pārvaldes izdevumos sniegtos datus, kas 
papildināti ar latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem un pētnieku viedokļiem, 
analizēta latvijā saražoto skaņuplašu statistika par laiku no 1933. līdz 1940. gadam. Galvenās izpētes problē-
mas rada pētījumu trūkums, “bellaccord – electro” un citu latvijas 30. gadu skaņuplašu fabriku dokumentā-
cijas fragmentārais raksturs, kā arī tas, ka statistikas dati neatspoguļo visu apskatāmo laika periodu. 

Atslēgas vārdi: latvijas skaņuplašu vēsture, “bellaccord – electro”, statistika.

ieVads

20. gadsimta 20. un 30. gadu mijā, kad pasaules ekonomika piedzīvoja krīzi, eiropas valstis pa-
stiprināja sava tirgus protekcionismu. Valstis un privātie uzņēmēji meklēja risinājumus, kā pēc 
iespē jas vairāk ražot uz vietas, izmantojot vietējās izejvielas un pārdodot iekšējā tirgū (zālīte 1999b, 
111–113; lerhis 2010, 61, 63). skaņuplašu rūpniecības uzsākšanu latvijā veicināja vairāki fak tori. 
asV un eiropā 20. gadu otrajā pusē bija vērojama strauja skaņuplašu ierakstu tehnoloģiju attīs-
tība, kas radīja t.s. gramofonu drudzi jeb strauju skaņuplašu patēriņa pieaugumu (Gronow, 
saunio 1998, 39). labklājības pieaugums latvijā ietekmēja pieprasījumu pēc precēm, kas neskaitījās 
pirmās nepieciešamības preces, to skaitā kvalitatīvām skaņuplatēm. Krīzes iespaidā pieauga muitas 
barjeras, kas importēto skaņuplašu cenas daudzkārt paaugstināja. tas deva impulsu latvijas 
u zņēmējiem radīt privātās skaņuplašu kompānijas vietējam tirgum (rudzītis 1984, 144; rokpelnis 
2012/2013, 52).  

raksta mērķis ir aktualizēt 20. gadsimta 30. gados latvijā ražoto skaņuplašu izpētes jautājumu, 
balstoties uz oficiāli publicēto rūpniecības statistiku.

mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi:
1) raksturot tēmas izpētes stāvokli;
2) apkopot un analizēt Valsts statistiskās pārvaldes publicēto statistiku par latvijā saražotajām 

skaņuplatēm, papildinot ar latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīva (lna-lVVa) 
fondu informāciju par skaņuplašu rūpniecību; 

3) raksturot izpētes iespējas, ko paver nepublicētie avoti un citi publicētie statistikas materiāli.
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sKaŅuplašu izpētes jautājums

skaņuplašu vēsture skar dažādu zinātņu pētniecības laukus, ieskaitot mediju, tehnoloģiju, muzi-
koloģijas u.c., bet latvijā līdz šim tēmas izpētei pievērsušies vien daži pētnieki. latvijas situācija 
20. gadsimta 30. gadu kontekstā ir līdzīga skandināvijai un somijai, kur paralēli starptautisko kom-
pāniju importētajiem skaņu ierakstiem radās vietējās firmas, kas salīdzinoši nelielos apjomos pie-
dāvāja gan vietējo mūziķu ierakstus, gan pavairoja un izplatīja ārzemju mūziku (Gronow, 
 englund 2007, 293). 

eiropā skaņuplašu vēsture, mūzikas industrijas vēsture tiek pētīta dažādos rakursos, ne tikai kā 
globālā mūzikas tirgus sastāvdaļa, bet arī jau vairākas desmitgades uzmanību pievēršot skaņu ierak-
stu mūzikas saturam. liels uzsvars pētniecībā tiek likts uz starpkaru perioda pasaules lielāko gramo-
fonu un skaņu ierakstu kompāniju, kā “Carl lindström a.G.”, “pathé Frères” un “the Gramophone 
Company”, darbības izpēti (Franzén, thelander, Vanberg 1998), arī starptautisko uzņēmumu dar-
bību atsevišķos eiropas reģionos (Griunberg, ianin 2002; liliedahl 1977). būtiska loma ir pētīju-
miem par mazo nacionālo fabriku veidošanās procesiem eiropas kontekstā 20. gadsimta 
20.–30. gados, kas tiešā veidā saistīti ar latvijas situāciju (Gronow 1998, 2007; negus 1999; Gebes-
mair, smudits 2001). latvijā pagaidām nav zinātnisku pētījumu par vietējo skaņuplašu uzņēmumu 
veidošanos un darbību eiropas kontekstā.1 

brīvpieejas katalogos internetā angļu, krievu, zviedru u.c. valodās starp populāriem un maz-
pazīstamiem 20. gadsimta pirmās puses zīmoliem atrodama neliela informācija arī par latvijas 
skaņu plašu ražotnēm (“bellaccord – electro” un pat nelielo “record – electro”).2 latvijas nacionālā 
bibliotēka uztur un regulāri papildina datubāzi “latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti”, veicot īsas piezī-
mes par skaņuplašu izdošanas laiku un izpildītājiem.3 nozīmīgi ir tas, ka lielāko daļu ierakstu var 
noklausīties, tomēr šīs datubāzes ierobežotību nosaka digitalizācijas iespējas un skaņu ierakstu pie-
ejamība, ko piedāvā sadarbības partneri (muzeji un privātkolekcionāri).

lielāko daļu informācijas par skaņuplašu vēsturi latvijā veido dažāda apjoma publikācijas presē. 
Vairākas monogrāfijas un zinātniski raksti tikai netieši skāruši ar skaņuplatēm saistītus jautājumus. 
piemēram, mediju pētnieks sergejs Kruks pētījumos par latvijas radio vēsturi un monogrāfijā par 
padomju latvijas kultūras politiku raksta par skaņuplašu lomu mūzikas izplatībā (Kruks 2001; 2008). 
muzikoloģijas jomā atzinīgi jāvērtē arnolda Klotiņa un daigas mazvērsītes pētījumi populārās mū-
zikas laukā. tomēr, pēc šī raksta autora domām, minēto muzikologu pētījumi vērsti uz populārās 
mūzikas recepcijas teorētiskajiem aspektiem, kā arī ar mūziku saistītu personību darbības izpēti 
laikmeta kontekstā, un tajos, iezīmējot tendences un procesus, skaņuplašu vēsture skarta tikai pa-
starpināti (Klotiņš 1987; 2011; mazvērsīte 2009; 2014). “bellaccord – electro” (turpmāk be) bija lie-
lākā skaņuplašu fabrika latvijā, kas kā privāta firma darbojās no 1931. gada līdz 1940. gada rude-
nim, kad padomju vara to nacionalizēja. Gan agrāk trimdas laikrakstos, gan mūsdienu latvijas presē 
saistībā ar skaņuplašu fabrikas vai tās dibinātāja Helmāra rudzīša (1903–2001) jubilejām nereti sa-
stopamas nelielas publikācijas,4 kas nepretendē uz nopietnu vēstures procesu analīzi, bet tikai uz 
retrospekciju (Korsaks 1999, 17; bolgzds 2008). 

atsevišķa uzmanība jāpievērš šķirkļiem vārdnīcās un enciklopēdiska rakstura izdevumos, kas 
jāvērtē kritiski, īpaši gadījumos, kad nav skaidri norādīta statistikas datu izcelsme. piemēram, ivara 
bolgzda šķirklis par skaņuplatēm, kas ievietots asV izdotajā “latvju enciklopēdijā: 1962–1982”, rada 
jautājumu par to, kādi dati izmantoti 1940. gada saražoto skaņuplašu kopapjoma noteikšanai. šķirklī 
minēts, ka 1940. gada pirmajos sešos mēnešos be izgatavoja 140 000 kopiju (bolgzds 1990, 308). 
salīdzinot šos skaitļus ar oficiālo statistiku par 1933.–1938. gadu, konstatējama krasa skaita atšķirība 
(sk. 2. tabulu). lna-lVVa sabiedrisko lietu ministrijas lietā par skaņuplašu ražojumiem 1940. gada 
pirmajā pusē ir uzskaitītas 39 318 be ražotas skaņuplates. pieskaitot arī otras tobrīd darbojošās 
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 firmas “a. ludziņš” saražotās 1250 skaņuplates, kopā sanāk ne vairāk kā 40 568 vienības, kas ir trīs-
arpus reizes mazāks skaitlis par enciklopēdijā minēto (lna-lVVa, 2734–1–11601, 18–28). te va-
rētu atsaukties uz kādu 1941. gadā publicētu padomju propagandas rakstu, kur minēts, ka skaņu-
plašu produkcija kopš uzņēmuma nacionalizācijas augusi par 250% ([b. a.] 1941, 27). bet apjoms 
nav norādīts absolūtos skaitļos, līdz ar to nav nosakāms, vai šis ir ivara bolgzda izmantotais avots. 
būtiski ir tas, ka apjomīgajā arnolda Klotiņa redakcijā izdotajā pētījumā “mūzika okupācijā” šie dati 
ir tikuši nekritiski izmantoti, tādējādi maldinot lasītāju un radot potenciālas kļūdas turpmākos pētī-
jumos (Klotiņš 2011, 203). 

pagaidām plašākais, tomēr ne zinātnisks darbs skaņuplašu vēsturē ir kolekcionāra ata Guni-
valža bērtiņa pētījumu apkopojums par latvijā un ārpus latvijas izdotām latvijas mūziķu skaņupla-
tēm laikā līdz 1940. gadam, kas daigas mazvērsītes redakcijā izdots 2015. gadā. lai arī grāmata pa-
redzēta kā informatīvs katalogs, tās pievienotā vērtība ir izdoto skaņuplašu saraksti, kas ļauj šo 
grāmatu izmantot kā avotu apkopojumu turpmākai padziļinātai skaņuplašu vēstures izpētei (bērtiņš 
2015). īsi rezumējot, jāsecina, ka nevienā no iepriekš minētajiem darbiem nav tikusi analizēta Valsts 
statistiskās pārvaldes apkopotā informācija.

sKaŅuplašu rūpnieCības statistiKa 

Valsts statistiskā pārvalde no 1920. līdz 1934. gadam izdeva “latvijas statistisko gada grāmatu”, 
kas no 1935. līdz 1939. gadam iznāca ar nosaukumu “latvijas statistikas gada grāmata”. skaņuplates 
latvijā ražoja kopš 1931. gada, bet neregulārus skaņu ierakstus veica jau agrāk (bērtiņš 2015, 148; 
lna-lVVa, 1326–1–1171, 74). “latvijas statistikas gada grāmatā” ziņas par šo nozari fiksētas tikai 
1939. gadā, iezīmējot 1935. un 1938. gada skaitļus. skaņuplašu rūpniecība pēc nozaru klasifikatora 
ietilpa “metālapstrādāšanas un mašīnbūves” nozarē, kas laikā no 1934. līdz 1938. gadam izvirzījās 
no ceturtās uz pirmo vietu strādnieku skaita ziņā (zālīte 1999a, 93). 1938. gadā no nozarē strādājo-
šajiem uzņēmumiem tikai trīs bija skaņuplašu uzņēmumi. to saražotā produkcija veidoja tikai 0,13% 
no nozares kopapjoma. latvijas rūpniecības kontekstā skaņuplašu pienesums bijis mikroskopisks, ar 
ko, iespējams, izskaidrojams statistisko ziņu trūkums (sk. 1. tabulu). 

Valsts statistiskās pārvaldes paspārnē no 1938. līdz 1940. gadam tika izdota “rūpniecības statis-
tika”, kas trīs gadagājumos apkopoja 1936.–1938. gada datus. pēdējos divos gados fiksēts pārskats 
par skaņuplašu rūpniecību 5 gadu laikā. tādējādi iegūstami ražojumu dati par laiku no 1933. līdz 
1938. gadam (rūpniecības statistika 1939, 18; rūpniecības statistika 1940, 24). Oficiālajā statistikā 
publicēta arī detalizētāka informācija par darbojošos uzņēmumu skaitu 30. gadu vidū, darbinieku 
skaitu, nostrādātajiem mēnešiem, stundām u.tml. no šiem datiem konstatējams, ka uzņēmumi ir 
privāti, aktīvāk darbojas ziemas mēnešos u.tml. 

analizējot statistiku, jāuzsver vairākas problēmas: 
1) dati nesniedz ziņas par konkrētiem uzņēmumiem;
2) nav iespējams noteikt atsevišķu uzņēmumu saražotos apjomus; 
3) statistikā uzrādītie skaitļi ir acīmredzami noapaļoti; 
4) rūpniecības un tirdzniecības klasifikācija nav vienota, kas rada nesakritību starp saražoto un 

pārdoto. ja rūpniecībā skaņuplates dala atsevišķi no mūzikas instrumentiem, tad tirdzniecības sta-
tistikā “mūzikas instrumenti” ir ne tikai notis, gramofoni, skaņuplates, bet arī “blakus preces”, kā 
velo sipēdi, radioaparāti un pat makšķernieku piederumi (salnais, jurevics 1938, 11);

5) darbojošos uzņēmumu skaits un tā izmaiņas nenosedz visu izpētes periodu. nav pārskata par 
visos gados ražoto, kas ir pretrunā ar skaņuplašu eksporta statistiku, kuras pārskatos publicēti dati 
arī par iepriekšējiem gadiem (latvijas ārējā tirdzniecība un tranzīts 1921–1939).
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2. tabula. latvijā ražoto skaņuplašu statistika no 1933. līdz 1940. gadam: publicēto un nepublicēto 
datu apkopojums (pēc: rūpniecības statistika 1936–1938; latvijas statistiskā gada grāmata 1939; 

bērtiņš 2015; lna-lVVa, 3724–1–11601; lna-lVVa, 3724–1–50)

1. tabula. 1938. gada metālapstrādes un mašīnbūves nozares statistika attiecībā pret skaņuplašu 
rūpniecības daļu (pēc: zālīte 1999a, 94; latvijas statistiskā gada grāmata 1939, 134)

Vadoties pēc izvirzītajām problēmām, jāsecina, ka rūpniecības statistikas detalizētākai izpētei ir 
nepieciešama korelācija ar lna-lVVa fondu dokumentiem. līdz šim nav izdevies lokalizēt be ra-
žošanas dokumentāciju, kas pagaidām tiek uzskatīta par iznīcinātu. daļu informācijas par ražoju-
miem ir iespējams izsekot un rekonstruēt pēc atskaitēm un sarakstes ar valsts iestādēm, piemēram, 
sabiedrisko lietu ministrijas preses un biedrību departamentu (lna-lVVa, 3724) vai Finanšu mi-
nistrijas tirdzniecības un rūpniecības departamentu (lna-lVVa, 4595), kas 20. gadsimta 30. gadu 
otrajā pusē pastiprināti kontrolēja skaņuplašu ražošanu, importu, eksportu un tirdzniecību. be ra-
žojumu apjomi pieejami par 1937.–1940. gadu, bet informācijas par citu mazo uzņēmumu saražoto 
nav. Vadoties pēc ata bērtiņa norādītajiem ražojumu datiem, kam ne visur tiek dotas precīzas atsau-
ces, var uzskatīt, ka laikā no 1933. līdz 1935. gadam be saražojis 77,8%, 81,2%, 83,4% no skaņuplašu 
kopapjoma (bērtiņš 2015, 175). līdzīgu proporciju apstiprina arhīva materiāli par 1938. gadu, kur 
atskaitēs par no sabiedrisko lietu ministrijas iegādātām nodevu zīmogmarkām tiek uzrādītas sara-
žotas 87 918 skaņuplates,5 kas proporcionāli veido 82,2% no latvijā saražotā (sk. 2. tabulu). tomēr 
pastāv zināmas nesakritības uzņēmumu skaita ziņā. statistikā uzrādīti trīs darbojošies uzņēmumi, 
kas kopā saražojuši 106 900 skaņuplates, bet lna-lVVa dokumentos pārējie divi netiek uzrādīti. 
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1939. gada otrajā pusē un 1940. gada pirmajā pusē, pēc sabiedrisko lietu ministrijas preses un bied-
rību departamenta informācijas, skaņuplates ražoja tikai be, kā arī nelielos apjomos firma “a. lu-
dziņš” (lna-lVVa, 3724–1–50; 3724–1–11601). jāsecina, ka tālākā izpētes procesā problēmas rada 
ierobežotās iespējas dokumentāri precizēt visus ražotājus, datēt viņu darbības hronoloģiju. balsto-
ties uz līdzšinējo izpēti, var droši apgalvot, ka be bija vienīgais uzņēmums latvijā 20. gadsimta 
30. gados, kas nodarbojās tikai ar savu skaņuplašu ražošanu un izplatīšanu. pārējie, kuru kopskaits 
vērtējams vairākos desmitos, nodarbojās ar pārpirkšanu, bet daži specializējās importā. 

raksta autors vēlētos vērst uzmanību uz vēl vienu problēmu, kas tieši saistīta ar skaņuplašu sta-
tistikas pētniecību. lai arī ražojumu kopapjomi vairākiem gadiem ir zināmi, tie nesniedz informā-
ciju par konkrētu mākslinieku ierakstīto skaņuplašu skaitu. tas, protams, nav statistikas uzdevums, 
bet skaņuplašu izpētes jautājumā tam ir būtiska loma sabiedriski kulturālā ziņā. šādi dati ļautu izda-
rīt secinājumu, piemēram, mēģinot noteikt kāda atsevišķa mūziķa popularitāti. 1940. gadā pavasarī 
kādā preses publikācijā lasāms viedoklis, ka “populāro dziesmiņu notis un skaņuplates vislabākā ga-
dījumā latvijā iziet tikai 1500–2000 eksemplāros. zināms, arī tas ir liels skaits, ja ievēro, ka nopietno 
dziesmu notis iespiež tikai 2–300 eksemplāros un apmēram tikpat daudz iziet skaņuplatēs” (Krū-
mājs 1940, 3). izmantojot pieejamo statistiku, šie skaitļi ir salīdzināmi. ja be ik gadu laida klajā ap 
100 jaunu ierakstu, tad jāsecina, ka, piemēram, 1938. gadā vidēji katru plati pavairoja apmēram 
880 eksemplāros (rokpelnis 2012/2013, 54–55). 

tēmas turpmākai izpētei svarīgi būtu importa, eksporta un iekšējās tirdzniecības jautājumi, kas 
sais tīti ar skaņuplašu tirgu latvijas reģionos. bet tas būtu vismaz disertācijas apjoma cienīgs 
 pētījums. 

seCinājumi

raksta mērķis ir aktualizēt skaņuplašu rūpniecības vēstures jautājumu latvijā, norādot uz paš-
reizējo izpētes stāvokli un problēmām. jāsecina, ka šobrīd būtiskākā skaņuplašu rūpniecības statisti-
kas datu pētniecības problēma ir zinātnisku diskusiju un fundamentālu pētījumu trūkums, kā arī 
tas, ka statistikas dati par 20. gadsimta 30. gadiem ir fragmentāri un nepilnīgi. latvijas nacionālajā 
arhīvā pieejamie dokumenti palīdz precizēt jautājumus, kas saistīti ar uzņēmumu darbību, īpaši 
30. gadu nogalē, kad Kārļa ulmaņa autoritārā režīma cenzūra un birokrātija pastiprināja kontroli 
skaņuplašu apritē. tomēr daži jautājumi paliek neatbildēti, piemēram, par nesakritību starp statisti-
kas un lna-lVVa dokumentu ziņām par uzņēmumu skaitu 1938. gadā.  

literatūrā skaņuplašu rūpniecības vēsture līdz šim skatīta tikai fragmentāri, saistībā ar citām uz 
mūzikas vēsturi attiecināmām norisēm, statistikas datiem nepievēršot īpašu uzmanību. savukārt uz-
ziņu literatūrā un publicistikā dati izmantoti nekritiski un bez dziļākas analīzes. paliek vēl daudz 
neskaidru jautājumu attiecībā uz skaņuplašu uzņēmumu skaitu un atsevišķu uzņēmumu ražoto ap-
jomu 20. gadsimta 30. gadu kontekstā. tā rodas virkne stereotipisku pieņēmumu, kas tiek tiražēti, 
piemēram, uzskats, ka “bellaccord – electro” bija vienīgā skaņuplašu fabrika latvijā, vai arī tiek pār-
spīlēti tās ražojumu apjomi, vienlaikus noklusējot skaņuplašu nozares niecīgo iespaidu uz metāl-
apstrādes un mašīnbūves nozari kopumā. tomēr, vadoties pēc izvirzītajiem uzdevumiem, autors uz-
skata, ka raksta mērķis ir izpildīts. 

saīsinājumi

asV – amerikas savienotās Valstis

be – bellaccord – electro

lna-lVVa – latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīvs
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atsauCes un piezīmes
1 ata Gunivalža bērtiņa katalogs ir pirmais ievērojamais mēģinājums popularizēt mūzikas industrijas ietekmi 

latvijā (bērtiņš 2015).
2 http://www.tufftuff.net/78/or.htm (skatīts 20.04.2016.). zviedru datubāze angļu valodā piedāvā apskatīt lielu 

daļu eiropas 78 apgriezienu skaņuplašu firmu etiķetes alfabētiskā secībā. saraksts ir nepilnīgs, ņemot vērā to, 
ka daudzi uzņēmumi izmantoja vairākus zīmolus, bet daži senākie nav saglabājušies. 

 http://www.lotz-verlag.de/online-disco-lindstroem_matrix_blocks.html (skatīts 20.04.2016.) datubāzē apkopoti 
dati par “Carl lindström a.G.” kompānijas izmantotajām matricēm, kas darbojās ar vairākiem desmitiem zī-
molu visā eiropā. 

3 http://audio.lndb.lv/lv/ (skatīts 20.04.2016).
4 plašākā rakstu sērija “pasaule zem spārna jeb Grāmatu draugs Helmars rudzītis”, kas veltīta izdevēja sabiedris-

kajai darbībai un grāmatu izdevēja darbam, publicēta laikrakstā “laiks” 45 turpinājumos no 2004. gada 18. sep-
tembra līdz 2005. gada 20. augustam, taču skaņuplašu biznesam šajā publicistikā atvēlēta tikai pa star pināta 
loma. 

5 1937. gadā tika ieviests tēvzemes balvas fonds, kas skaņuplašu ražotājiem, importētājiem un pārpircējiem no-
teica nodevu par katru pārdoto skaņuplati. par platēm virs 4 latiem nodeva bija 20 santīmu, bet lētākām tikai 
10 santīmu. realitātē tas nozīmēja, ka latvijā ražotās aplika ar 10, bet importētās ar 20 santīmu nodokli. sa-
biedrisko lietu ministrijas preses un biedrību departaments stingri apsekoja skaņuplašu izplatītājus, lai pārlieci-
nātos, vai “skaņuplates ir aplipinātas ar zīmogmarku” (lna-lVVa, 3724–1–50; 3724–1–11601).
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abstraCt

the aim of this research paper is to identify the main problems for the research of latvian-produced sound 
records from the 1930s, based on the official industrial statistics of the period. the two main sources are The 
Statistical Yearbook of Latvia and The Industrial Statistics. Consulting press publications and the findings of 
other researchers, the author has accumulated and analyzed the statistics on the total amount of latvian-
 produced sound records in the time period of 1933–1940. One of the key identified problems is the frag-
mentary character of documents as pointed out also by other researchers. the second problem arises from the 
fact that the official statistics does not cover the whole time period of 1930s. 
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summarY

the relevance of this research stems from the fact that no reliable scholarly study of the sound 
record industry of latvia has been produced yet. in the 20th and even in the 21st century the issue of 
latvian-produced records has been touched only in a handful of books, for the most part in me-
moirs of musicians. journalists have referred to this issue fragmentarily, mostly in the context of po-
pular music and individual musicians. However, the national library of latvia holds publicly acces-
sible statistics that has not been analyzed yet. 

the aim of the present paper is to identify the main problems for the research of latvian- 
produced sound records from the 1930s based on the official industrial statistics of the period. 

the main research tasks are:
1) in a comprehensive way to analyze the general discourse on the issue;
2) to evaluate the total amount of sound records produced in the specific years, based on The 

Statistical Yearbook of Latvia (Latvijas Statistikas gada grāmata) and The Industrial Statistics (Rūp
niecības statistika).

3) to characterize the perspectives for further studies based on the available statistics, as well as 
on unpublished historical sources.

the main sources are two editions of The Statistical Yearbook of Latvia (1935, 1938) and three 
editions of The Industrial Statistics (1938, 1939, 1940) that contain data about industrial statistics, 
including the production of sound records in the time period of 1933–1938. documents stored in 
the national archive of latvia offer additional data about this period and contain information also 
for the years of 1939–1949, thus increasing by two years the period covered by the statistics.

this study allows identifying the core problem for research – the scarcity of data about the total 
amount of sound records produced in the early 1930s. this is due to the lack of relevant documen-
tary sources in archives. the situation is aggravated by the fact that documents about the activity of 
factories, such as Bellaccord – Electro and smaller producers, are fragmentary and secondary. as the 
key perspective field for further research the author sees the export and domestic market of the 
sound records produced in latvia.

table CaptiOns

Table 1.  statistics on metalworking and mechanical engineering industry compared to 
the industry of sound records for the year of 1938

Table 2. latvian-produced sound records for the time period of 1933–1940
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anOtāCija

raksta mērķis ir raksturot līdz šim latvijas vēstures historiogrāfijā neaplūkotu tēmu – latvijas atturības orga-
nizāciju darbību sporta jomā, tās virzienus un īstenotos pasākumus. starpkaru periodā atturības organizācijas 
pirmoreiz latvijā pievērsās sportam kā nozīmīgai sabiedrību disciplinējošai nodarbei. Veicinot sporta sekciju 
veidošanos pilsētās un provincē, šo organizāciju darbība sporta jomā bija saistīta ar vēlmi sekmēt veselīgas, 
sportiskas un no kaitīgiem ieradumiem atturīgas sabiedrības veidošanos, kura brīvo laiku pavadītu bez alko-
holisko dzērienu lietošanas. 

Atslēgas vārdi: atturība, sports, atturības organizācijas, latvijas pretalkohola biedrība, veselība, disciplīna.

ieVads

mūsdienu organizētā sporta tradīciju sākums rodams 19. gadsimta pirmajā pusē, kad sportis-
kiem vingrinājumiem bija divējāda – militāra un pedagoģiska nozīme.1 sports 19. gadsimta pir-
majā pusē bija skolēna rakstura un disciplīnas veidošanas neatņemama daļa (Hughes 2009, 23). 
pakāpeniski 19. gadsimta gaitā sports kļuva par vienu no modernās sabiedrības iezīmēm – par kus-
tību ar misiju sakārtot, disciplinēt, attīrīt sabiedrību no kaitīgām un destruktīvām izpausmēm. 
19. gadsimta beigās pazīstamais franču pedagogs, saukts arī par olimpiskās kustības atjaunotnes 
tēvu – pjērs de Kubertēns (1863–1937) kādā no saviem rakstiem uzsvēris, ka “sports ir vienīgais 
audzināšanas līdzeklis, kas aicina samērot pretējas īpašības: piesardzību un drosmi, aizrautību un 
aprēķinu, uzticēšanos un neuzticēšanos, frustrāciju un atbrīvošanos, kaislību un saprātu” (Gulbe, 
šveica 2013, 12). 

līdzās sporta kustībai 19. gadsimts iezīmīgs arī ar citu laikmeta populāru sociālu kustību – attu-
rības kustību. tās ideju strauja izplatība asV un rietumeiropas protestantu zemēs kopš 19. gad-
simta pirmās puses ļauj to dēvēt par vienu no pirmajām globālajām sociālajām kustībām. sporta un 
atturības kustību vienoja mērķis reformēt jeb izmainīt sabiedrības ikdienas priekšstatus un para-
dumus (reinalda 2009, 175). atturības kustības kontekstā sports tika uzlūkots kā perspektīvs sa-
biedrību disciplinējošs instruments dažādos tās sociālajos slāņos. piemēram, skotijas pilsētu in-
dustriālajos rajonos strādnieku alkoholisma un citu sociālu problēmu risināšanā tur darbojošās 
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atturības organizāciju sporta nodaļas sekmīgi izmantoja strādnieku vidū ļoti populāro futbola spēli 
( telfer 2004, 197). Futbols kalpoja kā lietderīga un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēja strādnie-
kiem iepretim alkoholisko dzērienu dzeršanai bārā.

latvijā sports par vērā ņemamu atturības kustības2 jomu kļuva vien starpkaru periodā,3 kad pie 
organizācijām bez teātra, mūzikas, kino u.c. nodaļām tika izveidotas arī sporta sekcijas jeb komite-
jas. raksta mērķis ir raksturot latvijas atturības organizāciju darbību sporta jomā, tās virzienus un 
īstenotos pasākumus. atturības organizāciju izpētei latvijā pagaidām ir bijusi pievērsta minimāla 
uzmanība.4 sports kā atturības kustības darbības instruments līdz šim nav pētīts, kaut gan arhīvos 
u.c. dokumentu krātuvēs atrodamā informācija ļauj veikt kvalitatīvu izpēti. Ļoti būtiski avoti tēmas 
izpētei ir latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīva 2397. fondā (latvijas pretalkohola 
biedrība) esošie dokumenti par sporta nodaļu darbu (piemēram, nodaļu valdes ziņojumi, rīkoto sa-
censību rezultāti), biedru skaitu, darbību, inventāru u.c. dokumenti, kas ļauj gūt skaidru priekšstatu 
par organizāciju rīkoto sporta dzīvi. tāpat būtiska informācija, kas papildina arhīvā esošās ziņas, kā 
arī sniedz arhīvā neesošas ziņas, – referātu teksti, sporta sacensību hronikas un statistika atrodama 
atturības tēmai veltītajā žurnālā “jaunā balss”.5 minētie arhīva un preses materiāli ir izmantoti kā 
avoti raksta sagatavošanai.

OrGanizāCijas un spOrta Veidi

starpkaru periodā darbību sporta jomā visaktīvāk izvērsa latvijas lielākā atturības organizā-
cija – latvijas pretalkohola biedrība6 (lpb), kas darbojās trīs virzienos: 1) publicējās presē; 2) saga-
tavoja priekšlasījumus; 3) rīkoja atturībnieku sporta sacensības un paraugdemonstrējumus. 

tāpat sporta sekcijas bija izveidotas pie latvijas universitātes paspārnē esošajām studentu at-
turības organizācijām (“Veronia”, “saulstars”, “ausma”, “dzintars”), bezalkohola biedrības “ziemeļ-
blāzma”, strādnieku pretalkohola biedrības “apziņa” un latvijas labtempliešu biedrības. 

populārākie sporta veidi 20. gadsimta 20. gados bija vieglatlētika un futbols, bet kopš 30. ga-
diem popularitāti strauji iemantoja arī citi komandu sporta veidi – basketbols un volejbols. lpb 
darbības pārskatos minēts, ka bez minētajiem sporta veidiem atturībnieku iecienīts bijis arī galda 
teniss, novuss, riteņbraukšana, šaušana, šahs un slēpošana.7 interesanti, ka atturības organizāciju 
izvēle bija par labu tiem sporta veidiem, kuros nepieciešama pašdisciplīna, pacietība un nepiecieša-
mība izkopt konkrētas sporta disciplīnas nianses. 

sporta aktivitāšu sezonu lpb u.c. atturības organizāciju sporta nodaļas uzsāka maijā un noslē-
dza oktobra sākumā. ziemas sezonā sporta nodaļu darbība nebija aktīva. Vienīgais izņēmums ir 
lpb trikātas nodaļa, kuras biedri 1934. gada decembrī “cītīgi trenējās ar slidskriešanu”.8 sezonas 
laikā nodaļas centās nodrošināt treniņu apstākļus un sporta inventāru. piemēram, lpb rīgas (iekš-
rīgas) nodaļas sportisti regulāri izmantoja jaunekļu kristīgās savienības sporta laukumu, rīkojot 
volejbola treniņus katru trešdienu no plkst. 19 līdz 21. savukārt provincē nodaļas visbiežāk treni-
ņiem izmantoja vietējo skolu sporta laukumus. sporta inventāru un sporta tērpus nodaļas visbie-
žāk iegādājās par Žūpības apkarošanas fonda piešķirtajiem līdzekļiem. piemēram, lpb nurmuižas 
nodaļai 1929. gadā fonda piešķirtie 50 lati ļāva sporta sekcijas vajadzībām iegādāties vingrošanas 
trapeci, riņķus, stieņus, virves, vienu kājbumbu (15 lati), disku (20 lati), lodi (5 lati) un divus šķē-
pus (10 lati).9 savukārt 1932. gadā lpb augulienes nodaļas valde fonda piešķirtos 100 latus nolēma 
izlietot futbola un vieglatlētikas sporta tērpu iegādei.10 nepieciešamo sporta inventāru nodaļas va-
rēja iegādāties vai pasūtīt atturībnieka motmillera sporta piederumu veikalā rīgā, K. barona 
ielā 16/18.11

Guntis Vāveris. atturības kustības darbība sporta jomā latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados
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spOrta un atturības tēma Žurnālā “jaunā balss”

20. gadsimta 20. gadu pirmajā pusē latvijas pretalkohola biedrība žurnāla “jaunā balss” slejās 
pievērsās alkohola lietošanas problēmai starp latvijas sportistiem, kas, pēc lpb uzskatiem, bija 
 iemesls starptautisku panākumu trūkumam. tika pārmests, ka sporta biedrības latvijā savos sarīko-
jumos joprojām uztur alkoholisko dzērienu tirdzniecības bufetes,12 norādot, ka tas ir pretrunā ar 
biedrību statūtos nosprausto mērķi – “tautas veselības veicināšanu” (K. s. 1923, 14–15). savukārt ar 
alkoholisko dzērienu lietošanu “grēko gandrīz bez izņēmuma visi mūsu riteņbraucēji un [..] ne ma-
zums smagatlētu un futbolistu” (e. t. 1924, 15). atsevišķos rakstos tika kaunināti pat konkrēti spor-
tisti, norādot, ka neiespējami gūt panākumus, ja līdzās treniņiem nodarbojās ar “iemešanas sportu” 
(t. 1924a, 14) vai “treniņu procesu vairāk organizē krogā pie glāzītes, nevis stadionā” (solars 
1925, 17). jāpiebilst, ka līdzās vietējo sportistu kaunināšanai uzmanība tika veltīta arī starptautiskajā 
arēnā veiksmīgi startējošiem latvijas sportistiem – atturībniekiem, piemēram, ātrslidotājam alber-
tam rumbam (1892–1962), vieglatlētiem Vilim Cimmermanim (1896–1936), alfrēdam rukam 
(1890–1941) un artūram motmilleram (1900–1980) (t. 1924b, 14). 

īpaši tika pasvītrota sporta nozīme higiēnas un morāles jautājumos, kā arī pievērsta uzmanība 
atsevišķu sporta veidu (piemēram, slēpošanas un daiļslidošanas) un to treniņu metodikas izkopša-
nai. aktīvākais 20. gadsimta 20. gadu lpb lektors sporta dzīves rīkošanas jautājumos eduards 
 tūbelis (1890–1976) 1928. gadā “jaunās balss” maija numurā publicēja rakstu “sports un alkohols”, 
kurš bija daudzu provincē nolasītu lekciju kopsavilkums. tūbelis uzsvēra, ka pat minimāla alkohola 
lietošana atstāj negatīvu ietekmi uz ķermeņa fizioloģiju, treniņu procesu un izturību (tūbelis 
1928, 13). raksta teorētisko informāciju papildināja autora atlasīti izcilu ārzemju sportistu un sporta 
dzīves organizētāju izteikumi pret alkohola lietošanu.13

Cits lpb lektors jānis rācenis akcentēja sporta kā ikdienas brīvā laika nodarbes nozīmi, norā-
dot, ka pretēji “dzeršanai piesmēķētā krogā” sportošana sekmēs “veselību, ķermeņa attīstību un ēša-
nas režīmu” (j. r. 1929, 11). tāpat tika pasvītrota sporta loma amorālas uzvedības novēršanā, norā-
dot, ka kustība svaigā gaisā it īpaši jauniešiem neraisīs “dzimumorgānu kairinājumu [..], tieksmi pēc 
nenormālām dzimumattiecībām [..] un apmierinājuma meklējumus prostitūcijā, kura vienmēr bei-
dzas ar saslimšanu ar veneriskajām slimībām” (j. r. 1929, 12). rakstā par nikotīna postošo ietekmi 
uz veselību tā autors – vairāku starptautisko skriešanas sacensību uzvarētājs artūrs motmillers aici-
nāja jaunatni aizdomāties, “vai būsiet tik stipri, lai kalpotu diviem kungiem reizē: sportam un alko-
holam” (motmillers 1938, 332). rakstos kopumā uzsvērta sporta disciplinējošā nozīme, kas sekmētu 
sportiskus panākumus un atturētu no kaitīgas uzvedības.

prieKšlasījumi un parauGdemOnstrējumi

20. gadsimta 20. gadu pirmajā pusē sports bija zināms pilsētu vidē, bet laukos tas joprojām bija 
svešs. līdz ar to lpb darbība provincē bija vērsta uz to, lai tur izveidotajās biedrības nodaļās: 
1) iepa zīstinātu ar sporta aktivitāšu lietderību un 2) skaidrotu, kāda nozīme ir atturībai. šī mērķa 
īstenošanai sākotnēji lpb, bet arī “apziņa” un “ziemeļblāzma” organizēja īpašas sporta propagan-
das dienas, kur bez sporta sacensībām un paraugdemonstrējumiem lektori sagatavoja priekšlasī-
jumu par sporta vai kādu citu aktuālu tēmu.14 piemēram, 1925. gada 16. augustā lpb ramkas no-
daļas sporta svētkos uzstājās lpb lektors dr. med. Gustavs reinhards (1868–1937),15 bet pēc tam 
“tūbelis un Vītiņš demonstrēja dažus vieglatlētikas paņēmienus – diska sviešanu, lodes grūšanu, 
šķēpa mešanu un stundas skrējienu”.16 atturības organizācijas savā darbībā centās izmantot tolaik 
iecienītas brīvā laika pavadīšanas iespējas. piemēram, lpb līvānu nodaļa 1929. gada 8. septembrī 
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rīkoja pat īpašu kino izrādi par alkohola kaitīgumu, ko pēcāk papildināja 10 km skrējiena paraug-
demonstrējums.17

1930. gada 29. marta lpb nodaļu kopsapulcē pēdējo gadu paveiktais darbs sporta jomā tika at-
zīts par veiksmīgu un nākotnē perspektīvu. tika lemts par sporta dzīves tālāku attīstīšanu, “sekojot 
to valstu (asV un somijas) paraugam, kur atturības kustība un sports ir nešķirami jēdzieni” 
(j. r. 1930, 8). lai to sasniegtu, bija nepieciešams sagatavot jaunus speciālistus (piemēram, sporta 
sacensību tiesnešus, trenerus), kā arī turpmāko sporta pasākumu rīkošanu nodrošināt saskaņā ar 
konkrēta sporta veida savienību darbības principiem. piemēram, lai organizētu vieglatlētikas sacen-
sības, lpb kļuva par rīgas apgabala vieglatlētikas savienības locekli.18 turpmāk arī atturības kustības 
svētku ietvaros sports, ja vien to atļāva finanšu līdzekļi un laikapstākļi, kļuva par daļu no pasākumu 
programmas. tā, piemēram, lpb 25 gadu un bērnu un jauniešu atturības organizācijas “Cerību pul-
ciņš” 10 gadu jubilejas svinību programmā tika iekļautas vieglatlētikas un volejbola sacensības bied-
rības “ziemeļblāzma” parkā.19

lai piesaistītu sabiedrības interesi sportošanai un lielāku apmeklētību konkrētām sporta sacen-
sībām, atturības organizācijas centās aicināt goda viesus – sabiedrībā populārus sportistus. neveik-
smīga gan bija lpb dzelzavas nodaļas iecere tās 1933. gada 5. un 6. jūlijā rīkotajos sporta svētkos 
ierau dzīt divus tā laika labākos latvijas vieglatlētus – jāni daliņu (1904–1978) un jāni dimzu (1906–
1942).20 lielākie panākumi bija biedrības “ziemeļblāzma” sporta sekcijai, 1937. gadā savu ikgadējo 
sporta svētku atklāšanu uzticot olimpiskā sudraba ieguvējam edvīnam bietagam (1908–1983), bet 
nākamajos divos gados vienam no labākajiem eiropas ātrslidotājiem alfonam bērziņam (1916–
1987).21

atturībnieKu spOrta saCensības 

starpkaru periodā atturības organizācijas rīkoja gan vietēja, gan plašāka – valsts mēroga sporta 
sacensības. lokāla mēroga sacensības parasti notika starp vietējo biedrību sporta vai aizsargu pulka 
nodaļām. jāuzsver, ka, lielā mērā pateicoties aizsargu organizācijas fanātiskajam darbam sporta 
jomā provincē (butulis 2011, 142), ieguvējas bija arī atturības organizācijas, jo nereti tām radās 
 iespēja vietēja mēroga sacensībās pārbaudīt savus spēkus uz aizsargu sportistu fona. 

īpaši jāizceļ lpb trikātas nodaļas sporta sekcijas aktīvā sporta dzīve 20. gadsimta 30. gadu ot-
rajā pusē, kad nodaļa vieglatlētikas sacensībās vairākkārt mērojās spēkiem ar 8. Valmieras aizsargu 
sporta kluba jaunvāles nodaļu.22 līdzīgi savstarpēji derbiji notika arī starp sporta spēļu komandām, 
piemēram, 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē starp Vecmīlgrāvja un jaunmīlgrāvja atturībnieku bas-
ketbola un volejbola komandām. savstarpēja sacensība bija ne tikai azartiska un sportiska brīvā laika 
nodarbe, bet arī iespēja novērtēt sportisko līmeni. jāpiebilst, ka šādas sacensības vairoja arī sporta 
līdzjutēju skaitu. trikātas nodaļas ziņojumā lbp valdei norādīts, ka “sporta sacensības interesē jau-
niešus, ir labi apmeklētas un izrādījušās par labāko propagandas metodi”.23 sportu kā veiksmīgu at-
turības organizāciju atbalstītā dzīvesveida popularizēšanas instrumentu uzsvēra arī citas lpb noda-
ļas, piemēram, mālpils un neretas pārstāvji 1932. gadā atzina, ka “uz kopumā pasīvās nodaļu 
darbības fona sports ir patīkams izņēmums”.24

par atturības organizāciju rīkoto sporta pasākumu kulmināciju starpkaru periodā kļuva ikgadē-
jās atturībnieku sporta spēles rīgā, kuras pašu atturībnieku starpā tika dēvētas par “atturībnieku 
olimpiādi”.25 laika posmā no 1930. līdz 1937. gadam, septembra beigās vai oktobra sākumā atkarībā 
no laikapstākļiem, šīs sacensības pulcēja labākos sportistus – atturībniekus no dažādām atturības 
organizācijām. sportisti sacentās vieglatlētikas (rīgas pilsētas stadions),26 volejbola (jaunekļu kristī-
gās savienības vai Konservatorijas sporta zāle) un atsevišķos gados arī riteņbraukšanas sacensībās. 
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sacensības notika trīs kategorijās – vīriešu, jauniešu un sieviešu, un sasniegtie rezultāti kalpoja kā 
atskaites punkts katrai organizācijai par aizvadīto sporta sezonu. Kopumā, pēc raksta autora aprēķi-
niem, balstoties uz arhīva dokumentiem un publicētajām sporta dzīves hronikām žurnālā “jaunā 
balss”, latvijā starpkaru periodā atturības organizācijas (galvenokārt lpb), neieskaitot paraugde-
monstrējumus, sarīkoja vismaz 60 sporta sacensības.

seCinājumi

starpkaru periodā atturības organizācijas darbā sports kalpoja, lai, gūstot fizisku un garīgu rū-
dījumu, veidotos veselīgs, sportisks un no alkohola un citiem kaitīgiem ieradumiem atturīgs sabied-
rības loceklis. nozīmīgākā atturības organizācija sporta teorētisko un praktisko zināšanu izplatīšanā 
bija latvijas pretalkohola biedrība, kuras paveiktais darbs ielika labu pamatu tam, lai sports kļūtu 
par vērā ņemamu atturības organizāciju atbalstītā dzīvesveida popularizēšanas instrumentu. nereti 
tieši lpb nodaļās provincē sports bija kļuvis par efektīvāko darbības jomu, kas piesaistīja sabiedrības 
(īpaši jauniešu) interesi un kalpoja kā alternatīvs aktīvs un veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids bez 
alkohola lietošanas.

saīsinājumi

lna-lVVa – latvijas nacionālā arhīva Valsts vēstures arhīvs

lpb – latvijas pretalkohola biedrība
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atsauCes un piezīmes
1 britu impērijā kopš 1837. gada tika aizsākta sporta sacensību rīkošana starp skolām, ar mērķi šādās sacensībās 

norūdīt fiziskās un garīgās spējas, lai “no kristīga atlēta veidotos kristīgs džentlmenis” (Kun 1982, 164).
2 latvijā starpkaru periodā pirmo reizi radās brīvas iespējas atturības organizācijām dibināt nodaļas, tādējādi 

veidojot plašu tīklu. īpaši šajā jomā izcēlās latvijas pretalkohola biedrība, kuras nodaļu skaits pirmajos tās dar-
bības gados (biedrība gan sevi uzskatīja par 1908. gadā izveidotās Vidzemes antialkoholiskās biedrības darba 
turpinātāju) izauga no 9 (1923. gadā) līdz 104 (1926. gadā), biedru skaitam attiecīgi palielinoties no 331 līdz 
aptuveni 15 000. jāpiebilst, ka lpb nekad precīzi nezināja savu biedru skaitu, jo nodaļu veidošanai bija nepie-
ciešams mazs dibinātāju skaits (pietika ar 5 biedriem), bet, kad 20. gs. 20. gadu beigās lpb centās apsekot savu 
nodaļu darbību, izrādījās, ka daļa no tām pēc dibināšanas nav turpmāk aktīvi darbojušās. Kopskaitā no 201 
lpb nodaļas līdz 20. gs. 30. gadiem darbību izbeidza 58% nodaļu. būtisks iemesls nodaļu slēgšanai bez biedru 
mazaktīvās darbības bija finanšu trūkums. Žūpības apkarošanas fonds saskaņā ar 1924. gada 24. decembra Žū-
pības apkarošanas likumu noteica iespējas pretendēt uz pabalstu darbības organizēšanai. Kopš 1932. gada līdz 
pat 1938. gada beigām (šī likuma kārtējiem grozījumiem) valsts finansiāls atbalsts atturības organizācijām bija 
minimāls. mazliet citāda situācija bija ar biedrību “ziemeļblāzma” (kopā ar biedrību “apziņa” un latvijas lab-
templiešu biedrību tās bija vienīgās biedrības, kas turpināja darboties starpkaru periodā), kur jau kopš 20. gs. 
sākuma bija izveidojušās noturīgas tradīcijas un stabils biedru skaits (vidēji virs 700 biedriem 20. gs. 30. gados), 
daļai biedru pārstāvot dzimtu jau otrajā paaudzē (Vāveris 2012, 185, 189).

3 jāpiebilst, ka jau 1914. gadā mīlgrāvja bezalkohola biedrības “ziemeļblāzma” paspārnē izveidoja sporta un vin-
grošanas nodaļu. pagaidām tas ir vienīgais zināmais piemērs līdz pirmajam pasaules karam, kad kādā no atturī-
bas organizācijām šāda īpaša nodaļa tika izveidota. tomēr zināms, ka izklaides sportiskā atmosfērā bija pazīsta-
mas arī citām atturības organizācijām, piemēram, rīgas igauņu atturības biedrība 1901. gada septembrī rīkoja 
spēka paraugdemonstrējumus, kuros piedalījās slavenais igauņu cīkstonis un svaru cēlājs Georgs lūrihs (Vāve-
ris 2014, 105).

4 pat trimdas autoru Viļa Čikas un Gunāra Gubiņa informatīvi un statistiski bagātais 1970. gadā zviedrijā izdo-
tais darbs “latvijas sporta vēsture. 1918–1944” ne ar vienu vārdu nepiemin atturības organizāciju darbību 
sporta jomā.

5 no 1923. līdz 1940. gadam žurnālu izdeva lpb, un tas bija iecerēts kā būtisks informatīvs palīglīdzeklis atturī-
bas organizāciju, it īpaši to nodaļu ārpus pilsētām, darba organizēšanai, piedāvājot ieskatu latvijas un ārvalstu 
alkohola politikā, likumdošanas izmaiņās, citu vietējo un ārvalstu atturības organizāciju darbā un vēsturiskajā 
pieredzē, kā arī referātu, priekšlasījumu tekstus, ievērojamu latvijas un ārzemju atturībnieku domas par alko-
holu, notikumu hroniku, karikatūras, anekdotes u.c. informāciju.

6 zināms, ka starpkaru periodā sporta sekcijas tika izveidotas pie 19 lpb nodaļām – augulienes, bauskas, dri-
cānu, dzelzavas, rīgas (iekšrīgas), jaunpiebalgas, jaundziru, jelgavas, Kārsavas, lejasciema, liepājas, līvānu, 
mālpils, neretas, nurmuižas, plāteres, ramkas, trikātas un tukuma. 

7 latvijas pretalkohola biedrības darbības pārskati par 1937. un 1938. gadu. lna-lVVa, 2397–1–71, 52., 
70.–71. lp.

8 dokumenti par lpb trikātas nodaļu. lna-lVVa, 2397–1–662, 68. lp.
9 lpb nurmuižas sporta sekcijas valdes sēžu protokolu grāmata. lna-lVVa, 2397–1–503, 2. lp.

10 dokumenti par lpb augulienes nodaļu. lna-lVVa, 2397–1–178, 11., 15. lp.
11 artūra motmillera sporta piederumu veikala preču katalogs. lna-lVVa, 2397–1–54, 4.–5. lp.
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12 rakstā gan autors nepiemin to, ka t.s. bufešu uzturēšana sporta biedrībām deva daļu no ienākumiem pasākumu 
organizēšanai, jo biedrības kasē ieņemtā biedru nauda nespēja pilnībā nosegt izdevumus.

13 rakstā tiek citēti izcilo un starptautiskiem panākumiem bagāto somu vieglatlētu pāvo nurmi (1897–1973) un 
Villes ritolas (1896–1982), kā arī asV boksa leģendas Viljama Harisona “džeika” dempsija (1895–1983) u.c. 
ar sportu saistītu personību izteikumi pret alkohola lietošanu (tūbelis 1928, 14). jāpiebilst, ka arī turpmāk somu 
un asV sportistu panākumi tika pievesti kā piemēri atturīga dzīvesveida un sportisku panākumu iespējamībai 
([b.a.] 1925, 18).

14 piemēram, 1931. gada 19. jūlijā lpb bauskas nodaļas rīkotajos sporta svētkos tika nolasīts (autors nav minēts) 
referāts “Cilvēka dzīves vērtība un alkohols”. lna-lVVa, 2397–1–217, bez lp. 

15 ārsts, politiķis, viens no ievērojamākajiem 20. gs. latvijas atturības kustības darbiniekiem. 
16 dokumenti par lpb ramkas nodaļu. lna-lVVa, 2397–1–548, bez lp.
17 dokumenti par lpb līvānu nodaļu. lna-lVVa, 2397–1–445, bez lp.
18 sarakste par sporta sacīkšu rīkošanu. lna-lVVa, 2397–1–133, 207. lp.
19 latvijas pretalkohola biedrības 25 gadu un Cerību pulciņa 10 gadu jubilejas svinību programma 1933. gada 

6. septembrī. lna-lVVa, 2397–1–55, 234. lp.
20 lbp Centrālās valdes sarakste ar lpb dzelzavas nodaļu. lna-lVVa, 2397–1–55, 145. lp.
21 bezalkohola biedrības ziemeļblāzma darbības pārskats par 1937. gadu. lna-lVVa, 3724–1–9313, 93. lp.
22 dokumenti par lpb trikātas nodaļas darbību. lna-lVVa, 2397–1–662, 21., 23., 34., 41., 48. lp.
23 dokumenti par lpb trikātas nodaļas darbību. lna-lVVa, 2397–1–662, 19. lp.
24 lpb nodaļu konferences delegātu ziņojumi. lna-lVVa, 2397–1–55, 64. lp.
25 dokumenti par lpb trikātas nodaļas darbību. lna-lVVa, 2397–1–662, 51. lp.
26 pārstāvēto vieglatlētikas disciplīnu skaits bija ļoti plašs – skriešanas sprinta distances (60 m, 100 m, 200 m, 

400 m, 800 m, 1500 m, 4×100 m), skriešanas garās distances (5000 m, 10 000 m, 1 stundas skrējiens), soļošanas 
distances (500 m, 1000 m, 2000 m), tāllēkšana ar ieskrējienu, tāllēkšana no vietas, trīssoļlēkšana, augstlēkšana, 
kārtslēkšana, vesera mešana, diska mešana, šķēpa mešana un lodes grūšana.

tHE aCtIVItIES OF tHE tEMPEraNCE MOVEMENt IN tHE FIELD 
OF SPOrtS IN LatVIa IN tHE INtErwar PErIOD
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abstraCt

the paper analyses a topic, which has not been studied in latvian historiography yet but is very perspective – 
the activities of latvian temperance organizations and their use of sports as a tool of social discipline. during 
the interwar period sports became for the first time a part of the course of action of temperance organizati-
ons. the aim of temperance organizations was to encourage education about the baleful influence of alcohol 
on health, about hygiene and moral behaviour and to promote sports as an effective and preferable leisure 
activity. 

Key words: temperance, temperance organizations, sports, latvian anti-alcohol society, health, discipline.

summarY 
since the 19th century sports and the temperance movement both have become important glo-

bal social movements with a common goal – to discipline society wrapped in addictions and amoral 
behaviour. this paper analyses a topic, which has not been studied in latvian historiography yet but 
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is very perspective – the activities of latvian temperance organizations and their use of sports as a 
tool of social discipline. these activities can be divided into two directions: 

1) the organization of educational lectures and publication of articles about the impact of tem-
perance on sports activities; 

2) the promotion of special sports events and games involving various local temperance and 
 similar organizations. 

the most efficient temperance organization was the latvian anti-alcohol society. it was the 
largest temperance organization in latvia and had a large number of sections throughout the coun-
try. through active temperance propaganda campaigns in cities and the countryside involving com-
petitions, rallies and educational lectures on significant social topics concerning the importance of 
temperance, latvian anti-alcohol society played a significant role in promoting sports activities. as 
mentioned in several reports, in some parts of the country sports had become the most popular and 
attractive activity. 

during the interwar period, the temperance organizations in latvia did their best to explain the 
theoretical and practical usefulness of sports for health and hygiene and the vital importance of 
abstaining from alcohol consumption in order to achieve better results in sports.
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anOtāCija

rakstā aplūkoti kultūras iestāžu darbību ietekmējošie apstākļi Valmierā laikā no 1944. gada septembra līdz 
1949. gada decembrim – pirmajā piecgadē pēc atkārtotas nonākšanas psrs sastāvā. padomju režīms solīja 
sniegt vienlīdz lielu atbalstu gan saimnieciskajai, gan kultūras izaugsmei. reālā dzīve pierādīja, ka kara radīto 
zaudējumu un postījumu rezultātā pirmajos pēckara gados solījumus nebija iespējams izpildīt. neskatoties uz 
to, visas kultūras iestādes sovetizācijas plāna realizēšanas ietvaros sāka strādāt kā padomju ideoloģijas propa-
gandas rupori. Valmierā nozīmīgākās kultūras iestādes bija kultūras nams, teātris, kinoteātris un bibliotēka. 
Kara laikā tautsaimniecība pilsētā un visā apkārtnē bija smagi cietusi, un tā sociālpolitiskās sekas ietekmēja 
cilvēku ikdienu un darbu. 

Atslēgas vārdi: kultūras iestādes, Valmiera, darbības šķēršļi, 1944.–1949. gads.

ieVads 

latvijas un kopumā baltijas valstu historiogrāfijā ir salīdzinoši maz zinātnisku pētījumu par 
kultūras un sociālajiem jautājumiem pēc Otrā pasaules kara. lielāka uzmanība pievērsta politiska-
jiem un militārajiem notikumiem (bleiere 2005, 196; ivanovs 2011, 16). maz pētītas ir arī atsevišķu 
pilsētu kultūrpolitiskās norises. izvēlētās tēmas izpētei problēmas rada avotu trūkums, jo aplūko-
jamā perioda Valmieras kultūras iestāžu materiāli saglabājušies tikai daļēji. tāpat trūkst nopietnu 
pētījumu par Valmieras vēsturi kopumā. tā rezultātā viena raksta ietvaros detalizēti izvērtēt visus 
aspektus vai salīdzināt datus nav iespējams. Kā pētījuma avotu bāze izmantotas kultūras iestāžu ma-
teriālu kolekcijas un kolekcijas, kas saistītas ar kultūras iestādēm un kas atrodas latvijas nacionālā 
arhīva latvijas Valsts arhīvā un Valmieras zonālajā valsts arhīvā. informācija atrodama arī bijušā 
Valmieras rajona laikrakstā “liesma” un Valmieras muzejā. 

Vēsturnieki, kas pēta padomju varas režīmu, uzsver, ka kultūras dzīves veidošana atbilstoši mas-
kavas izvirzītajām prasībām bija viens no sarežģītākajiem padomju režīma uzdevumiem latvijā. 
īpaši sarežģīti tas bija tādās pilsētās kā Valmiera, kuru saimniecība un ekonomika bija smagi cietusi 
karadarbības rezultātā (bleiere, butulis, Feldmanis u.c. 2008, 415).1 

raksta mērķis ir analizēt pēckara Valmierā pastāvējušos apstākļus, kas ietekmēja kultūras 
 iestāžu darbību laika posmā no 1944. gada septembra līdz 1949. gada decembrim. pētījuma hrono-
loģija izvēlēta vairāku iemeslu dēļ:
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1) Valmieras vēsturē šajā laika posmā iezīmējas ļoti precīzas hronoloģiskas robežas – 1944. gada 
23. septembris, kad Valmieru ieņēma sarkanā armija, nomainot nacistiskās Vācijas karaspēku, savu-
kārt beigu datums ir 1949. gada 31. decembris, kurā izdotais lpsr augstākās padomes prezidija 
dekrēts visā latvijā noteica apriņķu pārstrukturizēšanu rajonos (Vīksna 1999, 245);

2) latvijas mērogā laika posms no 1944. gada līdz 1949. gadam sakrīt ir pirmo piecgadi – psrs 
saimniecības attīstības plānošanas periodu;

3) latvijas kultūras institūciju attīstībā padomju kultūrpolitika bija ļoti būtiska tieši pēckara 
posmā no 1945. līdz 1949. gadam.2

pētījuma uzdevumi:
1) balstoties uz apkopoto avotu datiem, raksturot galvenās Valmieras kultūras iestādes, to svarī-

gākos darbības virzienus neatkarīgi no pakļautības institūcijām;
2) identificēt un analizēt galvenos šķēršļus, kas kavēja Valmieras kultūras iestāžu darbību pēc-

kara periodā. 

lai pilnībā izpētītu kultūras iestāžu darbību, to problēmas un attīstību, būtu nepieciešama deta-
lizēta katras iestādes kadru politikas jautājumu3 pētniecība un iestāžu strukturēšana pēc pārvaldes 
institūcijām, bet raksta ierobežotā apjoma dēļ šie jautājumi tikai ieskicēti, galveno uzmanību veltot 
uzskatāmākajiem šķēršļiem, kas ietekmēja aplūkojamo kultūras iestāžu darbību4 (sk. tabulu).

Kultūras iestāŽu darbības GalVenie Virzieni

Kultūras centralizētai attīstībai latvijas psr 1945. gadā tika izveidota Kultūrizglītības iestāžu 
komiteja (vēlāk – nodaļa) un aģitācijas un propagandas nodaļa, kurām bija jākontrolē un jāveicina 
kultūras dzīves norises.5 par galveno kultūras iestādi, kurai bija jāizglīto sabiedrība, padomju vara 
izvirzīja kultūras namu6 (lna lVa, pa-129–3–14, 53–56). līdzās kultūras namiem darbojās arī citas 
kultūras iestādes. Valmieras gadījumā tās bija lpsr Valmieras dramatiskais teātris,7 Valmieras bib-
liotēka8 un kinoteātris “Gaisma”.9 Katrai kultūras iestādei bija savi individuālie uzdevumi, tomēr tie 
visi bija virzīti uz masu ideoloģiskās audzināšanas pasākumiem.10 mūsdienu autori atzīst, ka masu 
jeb populārās kultūras izmantošana propagandai bija veiksmīgākais veids, kā iesaistīt un pārvaldīt 
pakļautās tautas padomju režīma vajadzībām (edelstein 1997; stites 1995). daži autori pielīdzina 
masu kultūras propagandu tādām narkotiskām vielām kā opijs, kas ietekmē cilvēku apziņu, viņiem 
to pat neapzinoties (stites 1995, 2, 117). Vēlme pēc kulturālas atpūtas sabiedrību ir virzījusi apmek-
lēt kultūras iestādes un pasākumus vai iesaistīties kādā amatiermākslas kolektīvā, tā kļūstot par kul-
tūras daļu. Cilvēki apmeklēja kultūras iestādes, bieži vien nedomājot par repertuāru vai vakara tēmas 
piedāvājumu. Kā apgalvojuši laikabiedri, “pēc kara bija vienkārši patīkami iziet. tas bija savādāk, kā 
visu laiku strādāt vai darīt mājas darbus” (mūkina 2012). 

Kultūras iestādēm tika izvirzīti arī dažādi uzdevumi:

Teātra•	  galvenais uzdevums bija veidot idejiski atbilstošas izrādes un lekciju veidā skaidrot ska-
tītājiem to ideoloģisko jēgu. 

Bibliotēkai•	  vajadzēja iepazīstināt ar jaunāko literatūru, veicināt grāmatu lasīšanu un izskaust 
no grāmatu plauktiem aizliegto literatūru. 

Kinoteātrim•	  bija salīdzinoši vieglāks uzdevums – izrādīt filmas, ko tam nodrošināja lpsr 
ministru padomes Kinofikācijas pārvaldes Valmieras apriņķa kinofikācijas nodaļa (1946.–
1951. gadā lpsr ministru padomes Kinofikācijas pārvalde11). turklāt kinoteātris bija po-
pulāra darbaļaužu atpūtas un izklaides vieta arī “vācu laikā” (pavlovičs 2012, 31–32; 
 mūkina 2012). 

Liene Rokpelne. Kultūras iestāžu darbības šķēršļi Valmierā (1944–1949)
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Iestādes 
nosaukums

Vārds, uzvārds
Ieņemamais 

amats
Gads 

Piezīmes 

Valmieras apriņķa 
izpildkomiteja

Rihards 
Gredzens

izpildkomitejas 
priekšsēdētājs

1944–1956

Valmieras pilsētas 
izpildkomiteja

Jānis Antons
izpildkomitejas 
priekšsēdētājs

1944–1948

K. Bomiks
izpildkomitejas 
priekšsēdētājs

1948–1952

Kultūrizglītības 
iestāžu nodaļa Arvīds Salmiņš nodaļas vadītājs 1944–1949

Nodaļas sastāvs nemainīgs līdz 
1948. gadam, kad nomainās viens 
instruktors.

Valmieras apriņķa 
kultūras nams Sora Itkins vadītāja

1944–
1946 maijs

Visā apskatāmā laika posmā vecākais 
instruktors bijis Gunārs Bošs un 
apkalpotāja Milda Kalniņa. 

Milda Eņģele 
(Engelss)

vadītāja
1946–
1948 oktobris

Emma Koķe vadītāja
1948–
1949 maijs

Jūlijs Gailītis vadītājs 1949–1951

Valmieras apriņķa 
bibliotēka

Berta Biseniece
bibliotēkas 
vadītāja

1945–1946
1945.–1949. gadā bibliotēkas kadru 
sastāvs ar nelielām izmaiņām.

Valija (Vallija) 
Ceriņa 

bibliotēkas bērnu 
nodaļas vadītāja

1945–1946
Pēc 1946. gada līdz 1949. gadam 
bibliotēkas vadītāja.

Valmieras 
dramatiskais 
teātris

Ernests Ziediņš direktors
1944–
1946 maijs

Sāra (Zara) Itkina direktore 1946–1947

Z. Luzinovs direktors
1947–
1948 jūlijs

Luzinova laikā direktora vietas 
izpildītājs Žanis Vīnkalns.

Jānis Loms direktors
1948–1949 
augusts

Elmārs Kagainis direktors 1949–195?

Žanis Vīnkalns
mākslinieciskais 
vadītājs

1944–1948

Pēteris Lūcis galvenais režisors 1945–1949

Anna Lācis režisore 1948–1957
Sākot ar 1948. gadu, arī mākslinieciskās 
daļas vadītāja un galvenā režisore.

Kinoteātris 
“Gaisma”

Jūlijs Gailītis direktors 1944–1946 Kinoteātra materiāli saglabājušies 
vismazāk. Valmieras apriņķa 
izpildkomitejas Kultūrizglītības nodaļas 
kolekcijā (LNA VaZVA, 490–1–5, 54) 
atrodams, ka 1949. gada 21. decembrī 
kantora telpās noticis ugunsgrēks 
un cietušas dokumentu mapes, 
kop skaitā 27, par laika posmu no 
1945. gada līdz 1949. gada oktobrim. 

Jānis Auniņš direktors 1946–1947

Ivans Puzins direktors 1947–1948

S. Čebutarevs
direktors

1948–1949

Tabula. Valmieras izpildkomiteju un kultūras iestāžu vadītāji 1944–1949
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Kultūras namam•	  kā galvenajam kultūras centram bija jāapvieno visu kultūras iestāžu 
funkcijas. iedzīvotāji bija jānodrošina ar izglītojošām lekcijām, izrādēm, koncertiem un 
 iespēju svinēt valsts nozīmes svētkus. tam vajadzēja funkcionēt kā vēlēšanu iecirknim, būt 
politisko notikumu skaidrojošai iestādei utt. lai pasākumiem piesaistītu pēc iespējas vai-
rāk apmeklētāju un bagātinātu to piedāvājumu, bija jānodrošina pašdarbības kolektīvu 
darbība tādās jomās kā dejošana, dziedāšana, lietišķā māksla, orķestri u.c. (rokpelne 2012, 
51–69).

Kā redzams, katrai kultūras iestādei bija savi tieši uzdevumi, taču tajā pašā laikā tām ar visiem 
pieejamajiem līdzekļiem bija jānodrošina arī iedzīvotāju ideoloģiskā audzināšana.

GalVenās prOblēmas, Kas ieteKmēja Kultūras iestāŽu 
darbību

izskatītie avotu materiāli liecina, ka aplūkojamajā piecgadē pilnvērtīgu kultūras iestāžu darbību 
Valmierā ietekmēja vairāki faktori – sadarbība ar pārvaldes institūcijām un finansiālā atbalsta trū-
kums, pēckara sociālekonomiskās problēmas – telpu trūkums, problēmas ar apkuri, kā arī darbi-
nieku nedisciplinētība. 

Izpildkomitejas un Kultūrizglītības nodaļas darbība 
apriņķa un pilsētas izpildkomitejas bija iestādes, kurām tiešā maskavas un lK(b)p CK kontrolē 

bija jāveicina ne tikai tautsaimniecības, bet arī kultūras dzīves atjaunošana (bleiere, butulis, Feldma-
nis u.c. 2005, 294). taču reālajā dzīvē lielie postījumi tautsaimniecībā un no tiem izrietošās sociāl-
politiskās problēmas ne vienmēr ļāva pievērst pietiekamu uzmanību kultūras iestāžu attīstībai 
( Krūmiņš 2009, 644). to apstiprina arī Valmieras pilsētas un rajona izpildkomiteju sēžu materiāli. 
Valmieras pilsētas izpildkomiteja četrarpus gadu laikā 111 protokolētās sēdēs izskatījusi 556 jautāju-
mus, no kuriem 18 saistīti ar kultūras iestāžu darbību (lna VazVa, 171).12 Kultūrizglītības nodaļa 
lielāku uzmanību pievērsa nevis tam, vai kultūras iestādēs pietika darbinieku un inventāra, bet tam, 
lai tiktu sarīkoti visi oficiāli noteiktie svētki un būtu par ko atskaitīties. Gan kultūras nama, gan bib-
liotēkas vadītājas pastāvīgi tika sūtītas pārraudzības braucienos ārpus pilsētas, savukārt teātrim un 
kinoteātrim lika doties pēc iespējas vairāk izbraukumos pa visu apriņķi (lna VazVa, 490; lna 
VazVa, 888–2–2).

izpētot pieejamos pilsētas izpildkomitejas (lna VazVa, 171) un Kultūrizglītības nodaļas (lna 
VazVa, 490) arhīva materiālus, kā arī laikrakstu “liesma”, var secināt, ka lielākā problēma, ar ko sa-
skārās visas kultūras iestādes, bija nevis saturiska,13 bet gan saimnieciska rakstura, proti, telpu trū-
kums un to sliktais stāvoklis, kas veicināja inventāra priekšlaicīgu nolietošanos.14 izpildkomiteja ne-
atbalstīja kultūras iestāžu iecerētos remontdarbus, aizbildinoties ar finanšu trūkumu un novirzot 
līdzekļus saimniecības jautājumu sakārtošanai. situācija nemainījās arī pēc lK(b)p CK aģitācijas un 
propagandas nodaļas lēmuma, ar kuru kultūras iestādes tika iekļautas apriņķa Kultūrizglītības no-
daļā, kas savukārt nozīmēja finansiālu atbalstu (lna lVa, pa-129–3–8, 147–154). reāls finansiāls 
atbalsts no izpildkomitejas parādījās tikai 1948. gadā. tam bija vairāki iemesli – nostabilizējās pa-
domju varas veidotās institūcijas, tika nomainīts kultūras nama direktors, teātris bija atradis līdz-
finansējumu lpsr Kultūras ministrijas mākslas lietu pārvaldē, lai veiktu remontu, kā arī tuvojās 
lpsr dziesmu svētki (1948), Valmieras apriņķa dziesmu svētki un republikas kultūras iestāžu 
skate, kuras galvenā balva – finansējums. 

Liene Rokpelne. Kultūras iestāžu darbības šķēršļi Valmierā (1944–1949)
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Inventāra, darbinieku un disciplīnas trūkums
Kultūras iestāžu inventāra bojājumus radīja biežie pasākumi, telpu trūkums un malkas sagādes 

problēmas. iegādātais inventārs cieta no milzīgās cilvēku plūsmas, to nebija iespējams arī pienācīgi 
uzraudzīt, īpaši pasākumos, kuru noslēdzošā daļa bija dejas (lna lVa, pa-129–3–8, 147–154). pa-
sākumu uzraugu skaits bija neatbilstošs lielajam apmeklētāju daudzumam. laika posmā no 1945. 
līdz 1949. gadam kultūras namā strādāja tikai četri darbinieki: direktors, divi metodiskie vadītāji jeb 
instruktori, sākot ar 1946. gadu – arī apkalpotāja. Viņiem bija jāpilda vairāku amatu – kasiera, gar-
derobista, apkopēja u.c. pienākumi. 1948. gadā laikrakstā “liesma” lasāma sūdzība, ka krasās tem-
peratūras maiņas, nemitīga klavieru dauzīšana un izmantošana cigarešu nodzēšanai nostādījusi 
 kultūras nama muzikantus nepatīkamās situācijās viesmākslinieku priekšā (mūziķis 1948, 2). aplie-
cinājums tam, ka nedz telpas, nedz inventārs netika saudzēts un publika bijusi visdažādākā, “sākot 
no jūrniekiem un beidzot ar pilsētas jaunkundzēm”, atrodams novadnieka andreja dripes spilgtajā 
aprakstā viņa atmiņu krājumā “bez skaistas maskas” (dripe 1993, 66, 76–77) un ar kultūras dzīvi 
saistīto cilvēku intervijās (mūkina 2012; Helmanis 2016). problēmas sagādāja arī pašdarbības kolek-
tīvu noorganizēšana un apgādāšana ar vajadzīgo inventāru (lna VazVa, 490–1–2, 230; 490–1–3, 
49; 490–1–4, 84; 490–1–7, 1). laikraksts “liesma” ziņoja, ka kultūras nams meklē ikvienu, kam 
mājās ir instrumenti un kas ir gatavs piedalīties pūtēju un stīgu orķestra izveidē. spēlēt aicināja arī 
tādus, kas nekad nebija to darījuši ([b.a.]. liesma, 1944, 25. nov., 4).15 

teātris saviem spēkiem mēģināja atjaunot nepieciešamo inventāru. ar sludinājumiem avīzē pil-
sētas iedzīvotājus lūdza atgriezt teātrim piederošās mantas. monogrāfijās par Valmieras teātri vairāk-
kārt aprakstīts, kā aktieri paši veidojuši rekvizītus un šuvuši tērpus. atmiņās lasāms: “Frontei tuvo-
joties pilsētai, pakāpeniski lielākā daļa inventāra tika izvazāta, noderīgais pārdots. lielu daļu no 
inventāra pilsētā palikušajiem aktieriem izdevās glābt, novietojot to ugunsdrošajos pagrabos Gaujas 
krastā” (skudra, Ferbers 1972, 73). salīdzinājumā ar citām kultūras iestādēm teātrim bija vislielākais 
štatā esošais darbinieku skaits, vidēji 60 darbinieku. līdz ar to aktieri darīja savu darbu un direktors 
pildīja savus amata pienākumus. lielākās problēmas sagādāja teātra darbinieku, īpaši aktieru, dis-
ciplīnas pārkāpumi. tas, protams, ietekmēja arī izrāžu kvalitāti un norisi.

Kinoteātrī, līdzīgi kā teātrī, problēmas radīja biežā kadru mainība un darbinieku disciplīnas jau-
tājumi. jau pirmajā gadā tā štatā strādāja 11 cilvēki. Kinoteātri neskāra inventāra problēmas, jo kino-
iekārta bija saglabājusies. Filmas piegādāja centralizēti lpsr Kinematogrāfijas ministrija (pērkone, 
balčus, surkova, Vītola 2011, 69), līdz ar to par filmām, ko izrādīt, nebija jāuztraucas. 

Valmieras apriņķa bibliotēkas arhīvs nesniedz atbildes par patieso inventāra trūkumu. Kādā no 
atskaitēm atrodams vien tas, ka telpas gaišas, iekārtots lasīšanas stūrītis un pie sienām labi noformē-
tas sienas avīzes (Vib, 20. lieta, 13–21). bibliotēkas galvenais inventārs faktiski bija grāmatas, ar kuru 
palīdzību sabiedrība tika iepazīstināta ar padomju varas ideoloģiju. Visā latvijā tika organizēta “bez-
īpašnieku” grāmatu savākšana un nodošana bibliotēkām (lna VazVa, 171–1–1, 5). taču liela daļa 
grāmatu neatbilda valdošajai ideoloģijai un atradās aizliegto vai iznīcināmo grāmatu sarakstā. to 
uzskatāmi parāda Valmieras bibliotēkas pārbaužu atskaites un Kultūrizglītības nodaļas vadītāja pa-
vēļu grāmatā atrodamie ieraksti, kuros teikts, ka pretēji norādījumiem grāmatas netika iznīcinātas, 
bet uzglabātas un reizēm pat izsniegtas lasītājiem uz mājām (Vib, 14. lieta, 3; lna VazVa, 490–2–4; 
490–2–5). diemžēl atskaitē nav precizēts, kuras no aizliegtajām grāmatām atradās plauktos vai pie 
lasītājiem. jauno grāmatu sūtījumi bieži nonāca pie nepareiza adresāta, proti, kultūras namā, jo pēc 
nolikuma visām kultūras iestādēm bija vēlams atrasties vienā ēkā (Vib, 15. lieta, 14). pētāmajā laika 
posmā visstabilākais kolektīvs gan skaitliskā (septiņi), gan personālsastāva ziņā konstatējams Val-
mieras apriņķa bibliotēkā.

analizējot Valmieras apriņķa Kultūrizglītības nodaļas, Kinofikācijas nodaļas un teātra pavēļu 
grāmatas, var secināt, ka biežākie disciplīnas pārkāpumi no darbinieku puses vērojami iestādēs, 
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kurās to bija vairāk, – teātrī un kinoteātrī. savukārt kultūras namā un bibliotēkā disciplīnas pārkā-
pumi netika konstatēti. tur galvenās problēmas bija saistītas ar kultūras darba veikšanu un inventāra 
nodrošinājumu. spriežot pēc pavēlēm, abu iestāžu vadītājas nemitīgi tika nosūtītas citu klubu vai 
bibliotēku darbības uzraudzīšanā, kā rezultātā tika kavēts ikdienas darbs pašu iestādēs. atzīmējams, 
ka kultūras nama funkcijās ietilpa pārzināt visa apriņķa darbu, bet darbinieku skaits nepārsniedza 
trīs, turklāt viens no tiem lielāko daļu laika atradās komandējumos vai mācībās.

Telpu trūkums
lielākā daļa Valmieras ēku bija gājušas bojā 1944. gada 23. septembra naktī, sarkanajai armijai 

ieņemot pilsētu. izpildkomitejai nācās pieņemt absurdus un pretrunīgus lēmumus, kas tikai teorē-
tiski atrisināja jautājumu, bet reālajā dzīvē nedarbojās. “pateicoties lK(b) partijai, tāpat pilsētas un 
apriņķa izpildkomiteju atbalstam, bijušais Valmieras latviešu b-bas nams tika nodots teātra rīcībā un 
turpmāk kalpos vienīgi teātra, kā arī pārējo organizāciju kulturālām vajadzībām” ([b.a.]. liesma, 
1944, 16. dec., 2). sākotnēji visas kultūras iestādes tika izvietotas vienā ēkā, proti, bijušajā latviešu 
biedrības namā (1. att.), bet 1945. gada gaitā tās tika pārceltas uz citām vietām. taču tas problēmu 
pilnībā neatrisināja, jo daudzās ēkās joprojām tika izvietotas vairākas iestādes. ar laiku telpas kļuva 
par mazām arī masu propagandas pasākumu rīkošanai, jo pēc kara cilvēki atgriezās pilsētā.16 
1945. gadā kultūras nams tika pārcelts uz Vecpuišu parka paviljonu, kur bija skatuve un kur zāles 
ietil pība bija 400 sēdvietas (lna VazVa, 171–1–2, 36). telpas kopš 30. gadu vidus nebija remontē-
tas un kara laikā bija kļuvušas par mājvietu daudzām organizācijām (pumpuriņš 1999, 127–133). 
regulāri notiekošie pasākumi, kā arī malkas trūkums radīja savus postījumus. ēkā darbojās arī 
sporta skola, Kultūrizglītības nodaļa un pilsētas izpildkomiteja. sarīkojumu zāle pildīja arī sporta 
zāles funkcijas (lna VazVa, 171–1–31, 11, 36) (2. un 3. att.).

bibliotēka atgriezās bijušās Valmieras pienotavas biroja telpās, kur tā bija darbojusies arī līdz 
kara sākumam. tā bija vienīgā kultūras iestāde, kurai telpas nebija jādala ar kādu citu institūciju. 
likumsakarīgi, ka bibliotēka bija saņēmusi vismazāk pārmetumu par tās darbību, veidojot obli-
gātos pasākumus, vai telpām apskatāmajā laika posmā. 1945. gadā piena tresta prasībai atgūt bi-
jušās kantora telpas izpildkomiteja nepiekrita, pamatojoties uz to, ka tur ir telpa, kuru var no-
slēgt un izmantot kā aizliegtā fonda glabātavu, turklāt telpai ir ugunsdrošas durvis (lna VazVa, 
171–1–2, 35–36).

1. att. bijušais Valmieras 
latviešu biedrības nams. 
lpsr Valmieras drāmas 

teātris un līdz 
1953. gadam arī 

Valmieras kinoteātris 
“Gaisma” (Vlnm 40269)
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2. att. Valmieras basketbola kluba 
spēle Valmieras kultūras nama zālē 
20. gadsimta 40. gadu beigās (foto 
no benedikta Vestenberga albuma, 
glabājas Valmiera/OrdO arhīvā)

3. att. Valmieras kultūras 
nams. 20. gadsimta 
60. gadi (Vlnm 47424.3)
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lpsr Valmieras dramatiskais teātris palika savās – Valmieras latviešu biedrības nama telpās. 
telpas bija lielas, bet neremontētas kopš pēdējā latviešu biedrības nama remonta 1931. gadā 
( zīriņa 1999, 158). līdzīgi Vecpuišu parka paviljonam, kara gados ēka bija pārlieku ekspluatēta. 
tuvojoties frontei, teātra telpas pielāgoja vācu lazaretes vajadzībām (struka 2010, 262–265). Visā 
pilsētā liela problēma bija malkas sagāde un sagrautās apkures sistēmas.17 zāle bija paredzēta 
460 sēdvietām. teātrim nācās telpas dalīt ar Valmieras kinoteātri “Gaisma”, jo tur atradās vienīgā 
stacionārā kino iekārta un kinoteātrim savas ēkas nebija. Kinoteātra un teātra vadībai vienojoties, 
kinoseansi tika rādīti ne retāk kā divas reizes mēnesī ([b.a.]. liesma, 1945, 4. dec., 4). nemitīgā 
laiku saskaņošana ar teātra vadību veicināja disciplīnas problēmas arī no apmeklētāju puses, pie-
mēram, izrādes notika tikai vēlos vakaros, attiecīgi bērni un jaunieši ielavījās izrādēs vēlajās stun-
dās, kā rezultātā nākamajā dienā neapmeklēja skolu (lna VazVa, 171–1–31, 37). tikai 1948. gadā 
pēc vairākkārtējiem iedzīvotāju pārmetumiem, vienojoties izpildkomitejai, teātra vadībai un kino-
teātrim, tika noorganizēti seansi arī bērniem un sadalīti kinoseansu, teātra izrāžu un mēģinājumu 
laiki (lna VazVa, 171–1–32, 101). Vadoties no visa iepriekš minētā, jāsecina, ka tieši telpu trū-
kums bija viena no nopietnākajām problēmām, kas radīja šķēršļus kultūras iestāžu darbībā pēckara 
posma sākumā.

seCinājumi

Kultūras iestādēm Valmierā – kultūras namam, teātrim, bibliotēkai un kinoteātrim – katrai bija 
savi uzdevumi, taču tie bija izvirzīti, lai piesaistītu kultūras resursus veiksmīgākai sovetizācijas pro-
cesa norisei pilsētā un apriņķī. Galvenie darbības virzieni bija vērsti uz masu ideoloģiskiem pasāku
miem, iesaistot kultūras dzīves veidošanā pēc iespējas vairāk dažādiem sociāliem slāņiem piederīgu 
cilvēku. tieši tāpēc liela uzmanība tika pievērsta, piemēram, pašdarbības kolektīvu dibināšanai un 
to darbības atbalstīšanai. 

Kultūras iestāžu darbības detalizētu izpēti apgrūtina tas, ka pieejamās dokumentu kolekcijas par 
aplūkojamo laika posmu ir nepilnīgas un nevar sniegt objektīvu ainu. pilnīgāka kopskata izveidei 
palīdz vietējais laikraksts “liesma”, intervijas ar laikabiedriem un nelielais fotogrāfiju klāsts, kas at-
rodams Valmieras muzejā. lai arī šobrīd nav iespējams detalizēti izvērtēt Valmieras apriņķa ddp 
izpildu komitejas Kultūras izglītības iestāžu nodaļas darbību, jo pieejamie dokumenti ir fragmentāri 
un neatklāj nianses, kas ietekmēja nodaļai pakļauto kultūras iestāžu darbu, pieejamo avotu analīze 
liecina, ka visnopietnākās problēmas jeb šķēršļi kultūras iestāžu darbībā vairāk bija saimnieciska 
rakstura, ne tik daudz norišu saturā bāzēti.

pirmkārt, šķēršļus radīja pati izpildkomitejas darbība pēckara situācijā. lieli zaudējumi taut-
saimniecībai, finanšu trūkums un institūciju sistēmas pārveide ierobežoja izpildkomitejas atbalstu 
kultūrpolitikas realizēšanai. dzīvojamā fonda un iestāžu izvietošanas iespējas nereti noveda pie ne-
adekvātu lēmumu pieņemšanas, kas atrisināja problēmu tikai “uz papīra”.

Otrkārt, inventāra trūkums, ko radīja vairāki faktori: finanšu nepietiekamība tā iegādei; no-
pirktā inventāra izmantošana vairāku iestāžu darbības nodrošināšanā; nepienācīga inventāra uzrau-
dzība ierobežotā darbinieku skaita dēļ. atzīmējams, ka inventāra saglabāšanās pakāpi noteica arī ēku 
stāvoklis, kas noved pie tālāk aprakstītā šķēršļa. 

treškārt, kultūras iestādēm pielāgotās telpas bija remontētas pirms kara, līdz ar to ļoti nopietna 
problēma šo iestāžu darbā bija telpu trūkums vai to sliktais stāvoklis. Kara laikā ēkas tika izmantotas 
visdažādāko organizāciju un iestāžu izvietošanai – skautiem, lazaretēm utt. plašie masu pasākumi, 
kas noslogoja telpas gan pirms, gan pēc kara, tās nesaudzēja, kā rezultātā pasliktinājās jau tā kritis-
kais ēku stāvoklis.
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Ceturtkārt, kā atsevišķu šķērsli var izdalīt darbinieku, arī apmeklētāju disciplīnas problēmas, 
kas bija grūti novēršamas nepietiekama darbinieku skaita dēļ. darbinieku disciplīnas problēmu dēļ 
ne vienmēr bija iespējams veikt kvalitatīvu darbu. tomēr Valmieras gadījumā kadru sastāvs kul-
tūras iestādēs ir bijis stabils, turklāt lielākas problēmas dokumentētas iestādēs, kur nemainījās 
 vadība.

1948. gadā pieauga atbalsts kultūras iestādēm, iemesls tam bija relatīvi nostabilizējusies situā-
cija saimnieciskajos jautājumos, iepriekš izvirzītie normatīvi tika ieviesti dzīvē, zināmu progresu 
radīja arī plānotie 1948. gada lpsr un Valmieras apriņķa dziesmu svētki. mākslas lietu pārvaldei 
pakļautais teātris atrada līdzfinansējumu teātra remontam, un lpsr Kinematogrāfijas ministrijai 
radās arvien lielākas iespējas atbalstīt kinoteātrus. 1948. gadā tika pieņemts lēmums par atsevišķas 
kino ēkas celšanu Valmierā, daļā no Valmieras kultūras iestādēm notika kadru maiņa vadošos 
 amatos.

noslēgumā jāatzīmē, ka rakstā apskatītas tikai galvenās saimnieciskās problēmas, kas ietekmēja 
kultūras iestāžu darbību. jautājuma dziļākai izpētei būtu nepieciešams salīdzinājums ar norisēm 
citās pilsētās. tāpat jāņem vērā, ka tēmas padziļinātai izpētei būtu nepieciešami pētījumi par citiem 
dzīves aspektiem Valmierā pirmajos pēckara gados. 

saīsinājumi

ddp – darbaļaužu deputātu padome

lK(b)p CK – latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā komiteja

lna lVa – latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts arhīvs

lna VazVa – latvijas nacionālā arhīva Valmieras zonālais valsts arhīvs

lpsr – latvijas padomju sociālistiskā republika

psrs – padomju sociālistisko republiku savienība

Vib – Valmieras integrētā bibliotēka
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piezīmes
1 pilsēta bija zaudējusi ap 50% dzīvojamā fonda, bija izdegusi lielākā daļa vēsturiskā Valmieras centra, līdz ar to 

bija cietušas sabiedriskās, ekonomiskās un daļa rūpniecības ēku, kā arī dzelzceļa stacija un noliktavas. lielākā 
daļa līdzekļu tika novirzīta infrastruktūras, piemēram, ūdensvada, elektrības un dzīvojamās platības at jau-
nošanai.

2 “tieši šis laiks iezīmējas ar Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas (tālāk tekstā 
VK(b)p CK) inspirētām ideoloģiskām kampaņām, kuru nolūks bija panākt pilnīgu ideoloģiskās un kultūras 
dzīves uniformēšanu. arī latvijā vietējā partijas vadība un vietējie kultūras funkcionāri centās pilnīgi iekļaut 
latviešu kultūru un kultūras dzīvi psrs oficiālo standartu un dogmu ietvaros” (butulis 2004, 427). 

3 Visas latvijas kontekstā šie jautājumi sīkāk aplūkoti dainas bleieres rakstā “latvijas Komunistiskās partijas or-
ganizācijas skaitliskais, nacionālais un sociālais sastāvs 1944.–1949. gadā” (bleiere 2007, 356–373).

4 Vadoties pēc Valmieras apriņķa Kultūrizglītības nodaļas algu izmaksu sarakstiem un nodaļas vadītāja pavēļu 
grāmatām, ir iespējams izveidot vadošo kadru sarakstu. dati, ko sniedz Kultūrizglītības nodaļas kolekcija, ir 
fragmentāri, jo arhīvā nav atrodamas ziņas par kultūras iestāžu pirmā pēckara gada finansiāliem vai saturis-
kiem aspektiem. lielā mērā visa Kultūrizglītības iestāžu nodaļas kolekcija datējama ar laika posmu, sākot ar 
1946. gadu, bet ir fiksējami atsevišķi izņēmumi pavēļu grāmatā, kur atrodami ieraksti ar atpakaļejošu datumu. 
arī pārējā aplūkojamā laika informācija par kultūras iestāžu darbu ir ļoti fragmentāra.

5 Visas kultūras iestādes oficiāli 1945. gada 1. jūnijā tika pakļautas Kultūrizglītības nodaļai, kura bija pakļauta 
apriņķa un pilsētas izpildkomitejām. tas veicināja situāciju, ka kontrole atradās visu un neviena rokās. Kultūr-
izglītības nodaļai bija jānodrošina palīdzība satura ziņā, savukārt apriņķa un īpaši pilsētas izpildkomitejai – 
finan siālā ziņā. tomēr, kā rāda izpētītie materiāli, ne viena, ne otra atbildīgā institūcija savu darbu atbilstoši iz-
virzītajām normām nepildīja līdz pat 1948. gadam.

6 Kultūras nama jeb 515. fonds lna VazVa sākas ar 1958. gadu. Kā minēts vēsturiskajā aprakstā, “par laika 
posmu no 1944.–1958. gadam materiāli nav saglabājušies sakarā ar biežo direktoru maiņu”. šis apgalvojums 
gan ir diskutabls, ņemot vērā līdzšinējo kadru izpēti, kas apskatāma tabulā. 

7 lna VazVa, 888. fonds.
8 bibliotēkas arhīva materiāli glabājas Valmieras integrētās bibliotēkas krājumā.
9 lna VazVa, 873. fonds. 

10 savā pētījumā vēsturnieks elmārs pelkaus precīzi uzskaita gan svētkus un pasākumus, ar kuriem katrai kultūras 
iestādei bija jānodrošina sabiedrība, gan arī to, kā pareizi katrai iestādei būtu jādarbojas kultūras vai tautas 
namu virsvadībā (pelkaus 1983, 247). Vienīgie svētki jeb datums, kas Valmierā atšķīrās no citiem obligāti svina-
majiem, bija 23. septembris, kas tika atzīmēts kā “Valmieras atbrīvošanas diena” no nacistiskās Vācijas kara-
spēka.



109

11 http://webcfr.arhivi.gov.lv/fond.php?p_sakums=0&kods=-999994481&db_id=1
12 pārējie apspriestie jautājumi: problēmas atrast atbilstošus kadrus, kadru maiņa vadošajos amatos, naudas trū-

kums, dzīvojamā fonda un telpu trūkums, tā atjaunošana, drupu novākšana, ēku atjaunošana, īpašumu jautā-
jumi, pilsētas saimnieciskās infrastruktūras atjaunošana un sociālie jautājumi.

13 norādījumi kultūras iestāžu darbam brošūru veidā tika izstrādāti tautas mākslas namā un izplatīti rajonu kul-
tūrizglītības nodaļās un kultūras namos. piemēram: Pašdarbības repertuārs, 1. krāj. rīga: republikas tautas 
mākslas nams pie lpsr mākslas lietu pārvaldes, 1945, 129 lpp.; Pašdarbības repertuārs, 2./3. krāj. rīga: repub-
likas tautas mākslas nams pie lpsr mākslas lietu pārvaldes, 1945, 129 lpp.; u.tml. tāpat tie atrodami teju katrā 
aplūkojamā laika posma laikraksta “liesma” numurā.

14 laikabiedru atmiņas liecina, ka pat sliktais telpu stāvoklis un mūžīgā pārblīvētība nekavēja viņus apmeklēt vis-
dažādākos kultūras iestāžu rīkotos pasākumus, ne tikai deju vakarus, lai gan tie, protams, atmiņā ir palikuši 
visspilgtāk. arī kultūras iestāžu atskaites un biežās kultūras pasākumu reklāmas laikrakstā “liesma” liecina, ka 
par apmeklētību nevarēja sūdzēties neviena no iestādēm. drīzāk pamanāma ir telpu trūkuma un nepietiekamā 
vai nolietotā inventāra problēma. par to liecina tukšās atskaišu ailītes inventāra uzskaitījumā un lielie skaitļi pie 
apmeklētāju un pasākumu skaita.

15 Vadoties pēc kultūras nama sniegtajām atskaitēm, pašdarbības kolektīvu arhīviem un aculiecinieku atmiņām, 
var secināt, ka pasākumu muzikālais pavadījums vairākumā gadījumu bija nodrošināts ar patafona palīdzību. 
pirmie pašdarbības kolektīvi, kas izveidoti Valmieras kultūras namā un pastāv mūsdienās, ir tautas deju an-
samblis “Gauja” un 1946. gadā izveidotā tautas lietišķās mākslas studija. 1950. gada 1. janvārī kultūrizglītības 
iestāžu atskaitēs minēti seši pašdarbības kolektīvi ar 107 dalībniekiem. šeit beidzot minēts arī orķestris.

16 pirmajos pēckara gados iedzīvotāju skaits Valmierā strauji pieauga: 1945. gadā 2279 iedzīvotāji, bet jau 
1949. gadā – ap 9000 (Vii republikāniskais komunālo uzņēmumu darbinieku salidojums-seminārs 1972, 6; 
Vib, 20. lieta, 16).

17 1947. gada 10. janvāra laikrakstā “liesma” atrodams šāds komentārs par situāciju teātrī, kas principā raksturo 
tā brīža situāciju visās kultūras iestādēs Valmierā: “pagājuši jau divi gadi kopš atbrīvota mūsu apriņķa pilsēta 
Valmiera. tā ir sagrauta, bet dzīvei arī te jāiet pareizās sliedēs. mēs visi vēlamies pēc darba satikties ar drau-
giem. Gribam apmeklēt kino un teātri, noskatīties vērtīgu lugu, kinofilmu, noklausīties koncertu un priekšlasī-
jumu siltās un gaišās telpās. bet vai Valmierā tas ir iespējami? Valmieras iedzīvotāji vēl ne reizi nav varējuši ap-
meklēt teātra izrādi, koncertu vai priekšlasījumu teātra nama zālē bez virsdrēbēm. [..] Valmieras iedzīvotāji 
neprasa brīvizrādes. par izrāžu biļetēm tie maksā tādu cenu, kādu paredzējusi teātra administrācija. un par ap-
meklētāju trūkumu teātris nevar žēloties. bet Valmieras iedzīvotājiem ir pamats prasīt, lai arī teātra namā būtu 
vērojamas padomju iekārtai raksturīgās rūpes par darbaļaužu kulturālu atpūtu. Valmieras iedzīvotāji negrib 
gatavoties teātra apmeklēšanai kā mežā braukšanai, kad kājās jāsavelk vairāki pāri zeķu un rokās jāsamauc 
cimdi.” 
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abstraCt

the paper analyzes the aspects that affected the operation of cultural institutions in Valmiera from september 
1944 to december 1949, i.e. in the first five years after the repeated incorporation of latvia into the ussr. 
the soviet regime pledged to provide equal support to economic and cultural growth. in reality, however,  
due to the losses and damages incurred by the war in the first post-war years it turned out to be impossible 
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to fulfil the promises. nevertheless all cultural institutions launched their operation as mouthpieces of soviet 
propaganda within the framework of the sovietisation plan. in Valmiera town the most important cultural 
institutions were the culture house, theatre, cinema and library. the war had severely damaged the economy 
of the town and its environs and its socio-political consequences affected the daily life and work of the local 
population. 

Key words: cultural institutions, Valmiera, obstacles to operation, 1944–1949.

summarY

detailed research of the operation of cultural institutions is hampered by the fact that the 
accessible collections of documents concerning the operation of cultural institutions in the respective 
period are incomplete and thus unable to provide an impartial general picture. to obtain a more 
complete general picture one may resort to the local newspaper “liesma”, interviews with the 
witnesses of the respective time period and photographs that in modest number are available at 
Valmiera museum.  

each of the cultural institutions operating in Valmiera town – the culture house, library and 
 cinema – was assigned different tasks, which however were targeted towards the common goal of 
mobilising cultural resources to ensure maximum success of the process of sovietisation in the town 
and district. the focus was on mass indoctrination events aimed at involving in cultural life as many 
people as possible from different social backgrounds. For this reason great attention was attributed 
to measures such as foundation of and support for amateur song and dance groups. 

adequate operation of Valmiera’s cultural institutions was hampered by understaffing and dis-
ciplinary problems among the personnel. Obstacles to their work came also from the activities of 
the executive Committee in the post-war situation. Considerable economic losses caused by the war, 
lack of finances and the restructuring of the institutional system made the executive Committee 
restrict its support for the implementation of cultural policy. shortage of housing and office space 
not infrequently led to paradoxical decisions that solved the respective problem only “on paper”. For 
example, decison that the theatre building will serve not only the theatre company, but all other cul-
tural institutions of Valmiera, too. 

it is impossible to make a detailed evaluation of the work of the institutions operating under the 
Cultural department of the Council of the representatives of the Working people of Valmiera dis-
trict because the available documents are fragmentary and do not reveal all the aspects that affected 
the work of the cultural institutions that were subordinated to the department. the analysis of the 
available sources reveals that the gravest problems or obstacles to the operation of cultural instituti-
ons were mostly economic. 

Valmiera’s cultural institutions strike with rather stable ranks of staff. Contrary to what one may 
expect it was those institutions where the administrative staff did not change often that found it 
most difficult to work adequately. the analysis of the two supervisory institutions – executive Com-
mittee of Valmiera and the Cultural department of  the Council of the representatives of the Work-
ing people of Valmiera district – in the respective period of time reveals that it was only in 1948 that 
cultural institutions started receiving tangible support. there were several reasons for it: by 1948 the 
economic situation had more or less stabilized, the previously adopted regulations had been imple-
mented and the lssr and Valmiera district song Festival due to take place in 1948 also triggered 
some progress. the theatre that operated under the Office of artistic affairs found co-financing and 
the lssr  ministry of Cinematography had increasingly better possibilities of supporting cinemas. 
in 1948 a decision was made to construct a specially designated cinema building in Valmiera and a 
part of Valmiera’s cultural institutions saw changes in their management positions.   
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among the most important obstacles to the operation of Valmiera’s cultural institutions one 
should mention the shortage of premises and the poor condition of the existing ones. the premises 
adapted to cultural needs had last been repaired before the war. during the war they had served 
 various needs: as an office of boy scouts, as an infirmary, as a venue for meetings etc. the large 
mass-scale events that exploited the premises both before and after the war did not imply careful 
treatment and their already poor condition grew only worse.  

several factors caused a lack of equipment: some items were unavailable for sale, the procured 
equipment had to be shared among several institutions, the poor technical condition of premises, 
disciplinary problems among the visitors and insufficient personnel that made it impossible 
adequately to keep an eye on the existing equipment. 

the paper analyzes only the main economic problems that affected the operation of Valmiera’s 
cultural institutions. the identified problems require in-depth analysis and the findings should be 
compared with similar studies about other places in latvia or the baltic states. to carry out an ex-
haustive research of the topic, studies covering all aspects of life in Valmiera in the pre-war period 
are required to enable further research into the subsequent periods of history. 

FiGure CaptiOns

Fig. 1. the House of Valmiera latvian society. Valmiera drama theater in soviet times 
and till 1953. Valmiera cinema “Gaisma”

Fig. 2. Valmiera basketbool team in the 1940s. the assembly hall of Cultural house

Fig. 3. Valmiera Cultural house  in the 1960s
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