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Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansēta 
programma deva iespēju Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) sadarbībā ar Latvijas Uni-
versitātes Vēstures un filozofijas fakultāti laikā no 2017. līdz 2019. gadam sarīkot mūsu 
valsts vēsturei veltītu konferenču ciklu ar nosaukumu “Valsts pirms valsts”. Otrā konferen-
ce, kas notika Rīgā 2017. gada 7.–9. decembrī, bija veltīta viduslaiku Livonijai, un tajā 
nolasīto referātu krājums 2019. gada nogalē iznāca kā pirmais izdevums ieplānotajā kon-
ferences rakstu sērijā. Krājumam ir dots virsraksts “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais 
mantojums”, un to sastādījuši trīs Latvijas viduslaiku vēsturnieki — Andris Levāns, Ilgvars 
Misāns un Gustavs Strenga. Izdevums ir pieejams divējādi — gan iespiests un iesiets pa-
pīra formātā kā grāmata mīkstos vākos, gan digitālā veidā internetā (https://dom.lndb.lv/
data/obj/file/29051188). 
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Kā zināms, viduslaiku Livonija izveidojās 
13. gadsimtā un pastāvēja līdz 16. gad
simtam, aizņemot mūsdienu Latvijas un 
Igaunijas teritoriju. Tas bija bīskapu un orde   
ņa — 13. gadsimta pirmajos gadu desmitos 
Zobenbrāļu, vēlāk Vācu ordeņa Livonijas at

zara — pārvaldītu garīgu valdījumu kopums, 
kam bija cieši politiski, tirdznieciski un kul
tūras sakari ar Rietumu pasauli. Senās Li
vonijas vēsture līdz ar to ir ne tikai latviešu 
un igauņu, bet arī citu Eiropas valstu vēstur
nieku pētījumu objekts. Pateicoties minētās 
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konferences organizētāju ārzemju sakariem, 
Latvijas interesentiem bija iespēja noklau
sīties dažādu valstu referentu priekšlasīju
mus, kas tagad nodoti lasītāju vērtējumam 
kā raksti. Krājumā apkopoti 13 raksti un 
esejas, kuru autori ir Latvijas, Igaunijas, Dā
nijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices 
vēsturnieki. 

Izdevumam ir vairākas nodaļas. Īsajai 
ievadnodaļai dots virsraksts “Ad lectorem” 
(latīņu val. — lasītājam), ar šo senās klasis
kās valodas vārdu netieši norādot uz vidus
laiku Livonijā un toreizējā Eiropā izplatīto 
saziņas valodu. Nodaļā iekļauts priekšvārds, 
kurā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direk
tors Andris Vilks un visa projekta vadītāja 
vēsturniece Vija Daukšte iepazīstina ar no
tikušo konferenču ciklu un ieplānoto publi
kāciju sēriju, kā arī ievads. To ar virsrakstu 
“Viduslaiku Livonija un mēs” sacerējuši trīs 
iepriekš minētie sastādītāji, ieskicējot līdzši
nējo pētījumu vēsturi un iepazīstinot ar seko
jošo rakstu tematiku. 

Lai novērtētu krājumu, īsi jāpievēršas 
tā saturam. Pirmajā nodaļā “Viduslaiku Li
vonijas vēstures eiropeiskie konteksti” ie
vietoti sešu autoru — viduslaiku vēstures 
ilggadēju pētnieku — raksti. Berlīnes Brīvās 
universitātes emeritētais profesors un Balti
jas Vēstures komisijas priekšsēdētājs Mati
ass Tumzers (Thumser) koncentrēti izklāsta 
viduslaiku Livonijas kā vēsturiska Eiropas 
reģiona izveidošanos, struktūru, politisko 
iekārtu un specifiku. Šis raksts dod labu ie
vadījumu visam krājumam, atzīmējot būtis
kas atziņas Livonijas vēsturē, kas autoram 
izkristalizējušās ilgstošu pētījumu rezultātā. 
Trīs nākamie raksti aplūko Livoniju no zieme
ļu, rietumu un dienvidu kaimiņu pozīcijām. 
Stokholmas universitātes profesors Kurts Vil
ladss Jensens (Villads Jensen) salīdzinošā 
skatījumā raksturo Skandināvijas, Ziemeļ
vācijas un Livonijas kristianizāciju. Par Livo
niju no skandināvu un Hanzas perspektīvas 
raksta Kopenhāgenas universitātes profe
sors Karstens Jānke (Jahnke), bet Livonijas  

attiecības ar Vācu ordeni Prūsijā, Lietuvu 
un Poliju šķetina Toruņas Nikolaja Koper
nika universitātes profesors Romans Čaja  
(Czaja). No ceturtās debespuses, proti, Li
vonijas, attiecībām ar austrumu kaimiņu 
izcelta tikai viena epizode — Tartu univer
sitātes profesors Anti Selarts (Selart) aplūko  
1242. gadā uz Peipusa ezera notikušo Le
dus kauju, kas kopš pagājušā gadsimta  
30. gadiem Krievijā izmantota padomju 
propagandas mērķiem. Jāatzīst, ka autora 
pievēršanās mūsdienu realitātei, kad vēstu
riskās Livonijas notikums un tajā iesaistītais 
krievu kņazs Aleksandrs Ņevskis izmantots 
politiskiem mērķiem, minēto rakstu padara 
piemērotāku krājuma trešajai nodaļai. 

Pirmās nodaļas vēl viena raksta autors 
ir Latvijas Universitātes profesors Ilgvars 
Misāns, kas aplūko vietējo iedzīvotāju — lī
biešu un topošo latviešu — vietu viduslaiku 
Livonijas sociālajā modelī, secinot, ka “Aus
trumbaltijas nonākšana latīņu kristietības 
kultūrtelpā un Rietumu sociālā modeļa un 
tiesiskās kārtības ieviešana šīs teritorijas 
autohtonajiem iedzīvotājiem nozīmēja ie
kļaušanos tajā civilizētas Eiropas daļā, kas 
orientējās uz Romu”, un laika gaitā “veidoja 
pamatu vēlākās Latvijas un Igaunijas rie
tumnieciskajai orientācijai” (126. lpp.). Tā ir 
mūsdienās nereti piemirsta atziņa, kura labi 
pamato viduslaiku Livonijas nozīmi Latvijas 
valsts tapšanā un pastāvēšanā.  

Rakstu krājuma otrā nodaļa apkopo 
jaunākās paaudzes vēsturnieku veiktus pē
tījumus par šaurākām tēmām. Nesen dok
tora grādu ieguvušais igauņu vēsturnieks 
Mihkels Mēsalu (Mäesalu) iztirzā Livonijas 
zemeskungu attiecības ar Svētās Romas im
pērijas ķeizaru laikā no 12. gadsimta bei
gām līdz 15. gadsimtam, Kristiāna Alberta 
Ķīles universitātes doktorante Rūta Brus
bārde iepazīstina ar uzsākto darbu pie Rī
gas rātskungu, arhibīskapa un ordeņmestra  
15. gadsimta attiecību izpētes, bet Freibur
gas un Minhenes universitāšu doktorants 
Jārons Šternheims (Sternheim) sniedz  
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ieskatu 15. gadsimta 80. gadu politiskajā 
komunikācijā starp Rīgas arhibīskapu un or
deni. Gados jauno vēsturnieku pievēršanās 
Livonijas vēstures izpētei ir ļoti apsveicama, 
jo rada cerību par vecākās paaudzes zinā
šanu pārmantošanu un nākotnē sagaidāmu 
medievistu intereses pieaugumu par mūsu 
reģiona vēsturi. 

Krājuma trešajā nodaļā “Viduslaiku Li
vonija 21. gadsimtā” lasāmas četras esejas, 
kurās latviešu vēsturnieki Gustavs Strenga 
un Eva Eihmane, Tallinas pilsētas arhīva 
pētnieks Juhans Krēms (Kreem) un Bāzeles 
universitātes profesors Jans Rīdigers (Rü-
diger) apcerējuši viduslaiku Livonijas ietekmi 
21. gadsimta Latvijā, Igaunijā un pasaulē. 
Šīs nodaļas rakstos autori centušies atbil
dēt uz jautājumiem, kas Livonija ir šodienas 
sabiedrībai, kā mūsdienās vērtēt viduslaiku 
Livoniju, vai mūsdienu Latvijas un Igaunijas 
iedzīvotāju identitātei ir nozīmīgi tie kultūras 
kodi, kuru sākumi meklējami tālā pagātnē. 
Jāatzīst, ka tie ir retoriski jautājumi, kurus 
konferences pieteikumā un krājuma ieva
dā (20. lpp.) bija formulējuši sastādītāji, 
bet viennozīmīgas atbildes uz tiem nez vai 
iespējams rast. No viduslaiku vēsturnieku 
viedokļa raugoties, varbūt šķiet, ka “Latvijas 
iedzīvotāju vēsturiskajā kopainā viduslaiku 
Livonija ir vāji integrēta” (15. lpp.) un “Lat
vijas sabiedrībā trūkst emocionālās saiknes 
ar Livoniju” (226. lpp.). Tomēr igauņu pēt
nieks J. Krēms savā rakstā pareizi uzsver 
dažādu pilsētu rīkotu viduslaiku festivālu un 
tirdziņu popularitāti, kā arī mūsdienu cilvēku 
interesi par viduslaiku pilsdrupu restaurēša
nu. Jāpiebilst, ka arī Latvijā tieši viduslaiku 
arhitektūras pieminekļi — restaurētās pilis 
Turaidā, Cēsīs, Bauskā, Ventspilī un citur ir 
gan vietējo, gan ārzemju tūristu īpaši iecienī
tas apmeklējuma vietas, kas tieši vai netieši 
veido saikni ar viduslaiku Livoniju. 

Krājumā visi raksti ir sarakstīti vai tul
koti latviski, katru papildinot ar kopsavilku
mu angļu valodā. Ārzemju autoru tekstus no 
vācu valodas tulkojusi Maija Levāne, no an

gļu valodas — E. Eihmane, bet literāri redi
ģējusi Agita Kazakeviča. Lielākoties teksts ir 
raiti lasāms, tikai retu reizi nedaudz jūtama 
kāda svešvalodas izteiksmes forma vai ne
latviska vārdu kārtība. Tulkojuma veikšana 
ir uzteicama, jo tā dota iespēja latviešu la
sītājiem labāk uztvert rakstu saturu, jo plašs 
interesentu loks nepārzina medievistikas 
terminoloģiju svešvalodās. Savukārt speciā
listiem atrast krājuma autoru citus darbus 
un pārējo literatūru palīdz rakstu atsaucēs 
pievienotais bagātais zinātniskais aparāts ar 
daudzu nozīmīgu grāmatu un citu publikāci
ju norādēm. Lasītāju ērtībai krājums papildi
nāts ar pielikumiem — vietvārdu rādītāju un 
īsām ziņām par autoriem.

Diskutabls ir jautājums par attēliem. 
Akadēmisko vēsturnieku darbiem raksturīgi 
tekstu publicēt gandrīz bez ilustrācijām. Arī 
recenzējamā krājumā atrodami tikai pieci at
tēli — Livonijas karte ar ordeņa un bīskapiju 
zemju sadalījumu 14.–15. gadsimtā, dāņu 
viduslaiku krucifiksa fotogrāfija, 20. gadsim
ta plakāts un pastkarte ar karikatūru, kā arī 
21. gadsimta grafiti uzraksts. Šāda sastādī
tāju izvēle nez vai attaisnojas, jo iecerētais 
lasītāju loks nav tikai nedaudzie latviešu me
dievisti. Studentiem un citiem interesentiem 
labākai teksta uztverei būtu bijis nepiecie
šams gan vairāk uzskatāmu karšu, gan citu 
ilustrāciju, kas varētu parādīt kaut vai mūsu 
zemē atrodamos Livonijas laika arhitektūras 
un materiālās kultūras pieminekļus. Tādas, 
piemēram, ir viduslaiku pilis un baznīcas, 
kas Latvijā un Igaunijā saglabājušās ievēro
jamā skaitā. Tās ir ne tikai gadsimtiem seno 
Livonijas notikumu liecinieces, bet arī būtis
kas mūsdienu ainavas sastāvdaļas, veidojot 
vizuālu tiltu uz pagātni.

Vēl daži vārdi par grāmatas noformēju
mu, kuru veidojusi Anete Krūmiņa. Patīkams 
ir vāka ķieģeļsarkanais tonis, kas atkārtojas 
arī nodaļu sākumlapu krāsojumā, arī šrifts 
ir viegli lasāms. Turpretī lasītājam nogurdi
nošs ir izvēlētais salikums, kurā nepārtraukti 
mainās vertikālo sleju platums, pieskaņojo
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ties vidus slejās novietoto atsauču skaitam. 
Arī teksta izvietojums gandrīz līdz lappuses 
ārmalai, iztrūkstot platākai baltai apmalei, 
neļauj acīm atpūsties, apgrūtina lasīšanu, 
grāmatu turot rokās, un izslēdz iespēju at
stāt marginālijas. 

Kopumā jāatzīst, ka viduslaiku Livoni
jai veltītais rakstu krājums apkopo jaunas 
atziņas, kas papildina iepriekšējās publi
kācijas, kā arī dod ieguldījumu Latvijas un 
Igaunijas viduslaiku vēstures izpētē un po

pularizēšanā. Vienlaikus gribas cerēt, ka 
mūsu medievisti drīzumā sāks domāt par 
jauna apkopojoša Latvijas viduslaiku vēs
tures akadēmiska izdevuma sarakstīšanu, 
jo igauņi līdzīgu darbu par savu valsti jau 
ir izdevuši. Varbūt kādreiz nākotnē latvieši 
kopā ar igauņu kolēģiem varētu sarakstīt arī 
visas Livonijas viduslaiku vēsturi, kas būtu 
nozīmīgs ieguldījums gan jaunu speciālistu 
izglītošanā un piesaistē, gan intereses vairo
šanā Latvijas sabiedrībā. 
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Summary

Between 2017 and 2019, marking the 100th aniversary of Latvia, a programme funded 
by the Ministry of Culture of the Republic of Latvia enabled the National Library of Latvia, 
in cooperation with the Faculty of History and Philosophy, University of Latvia, to organise a 
cycle of conferences entitled “Country Before the State”, dedicated to our country's history. 
The second conference, held in Riga on 7–9 December 2017, was dedicated to medieval 
Livonia, and the collection of reports delivered during this conference appeared at the end of 
2019 as the first edition in the planned series of conference articles. The collection is titled 
Medieval Livonia and Its Historical Heritage and it was compiled by three Latvian historians 
of the Middle Ages — Andris Levāns, Ilgvars Misāns, and Gustavs Strenga. The edition is 
available both in a printed form — as a paperbound book, and in a digital form on the Inter
net (https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29051188).


