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Apjomīgais darbs — 688 lapaspuses, 
kurās ietverti arī 764 attēli, strukturēts čet-
rās nodaļās ar dažādu, 7–11, apakšnodaļu 
skaitu. Ņemot vērā ārkārtīgi daudzpusīgo 
satura izklāstu, katrā apakšnodaļā nepiecie-
šamības gadījumā definētas arī tēmas, izvei-
dojot sistēmu, kas ļauj bez pūlēm sekot līdzi 
autora domas attīstībai. 

Tomēr būtībā pētījums sastāv no divām 
daļām — apcerējuma par Latvijas kultūr
ainavas veidošanos apmēram 1000 gadu 
periodā līdz 21. gadsimtam un detalizēta  
to elementu kopuma izvērtējuma, uz ku-
riem var attiecināt definējumu “tautas celt-
niecība”.

Autors ilgajā dzīves un pētniecības dar-
bu gaitā nonācis pie savas izpratnes par 
Latvijas lauku kultūrainavu, kāda tā bijusi 
dažādos vēstures periodos, kad to ietekmēja 
pirmsindustriālā perioda saimnieciskā dar-
bība un lielā mērā tā iedzīvotāju kategorija, 
ko var uzskatīt par tautas celtniecības radī-
tājiem. Tajā pašā laikā bez uzmanības nav 
atstāts profesionālo būvnieku veikums, kas 
ietekmējis gan tautas celtniecības attīstību, 
gan kultūrainavu kopumā, daudzviet arī tajā 
dominējot.

Darbu kopumā veido vairāki izziņas 
slāņi, kas, savstarpēji cieši saistīti, ved pie 
virsrakstā ietvertā mērķa sasniegšanas.  
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zinātnes dzīve

pirmkārt, tā ir autora nedefinētā erudīcija, 
kas veidojusies akadēmiskā darba rezultātā 
un iekļaujas darbā bez tajā izmantotajiem 
avotiem. Otrkārt, bagātīgā pieredze, perso-
nīgi iepazīstot tautas celtniecības objektus 
dabā un daudzkārt arī to veidotājus. Treš-
kārt, rūpīgi atlasītie un izvērtētie arhīvos 
iegūstamie materiāli un citi dokumenti, kas 
ļauj konfrontēt vai izskaidrot reālijas. Ce-
turtkārt, tās ir atmiņas par vērojumiem, kas 
attiecas uz agras jaunības periodu, ko neva-
rēja ietekmēt pārējie slāņi, un pārvērš pētīju-
mu no sava veida abstrakcijas īstenībā. 

kultūrainavas vēsturiskās attīstības gaita 
apskatīta, analizējot pieejamo rakstīto un vi-
zuālo avotu klāstu — skopās hroniku rindas, 
arhīvu materiālus, johana rūdolfa Šturna 
17. gadsimta grafiskos zīmējumus, zviedru 
17. gadsimta beigu plānus un kartes, joha-
na kristofa broces 18./19. gadsimta mijas 
zīmējumus un aprakstus. vērtējot dažādu 
līmeņu dokumentus, kas ievērojamā mērā 
regulēja zemnieku kārtai piederīgo jeb latvie-
šu dzīvi, apstiprinās pastāvošie skaidrojumi 
gan par jaunu būvmateriālu un apkures sis-
tēmu ieviešanos, gan ēku skaitu un apjomu 
sētā, gan no pārējās latviešu teritorijas prin-
cipiāli atšķirīgas kultūrainavas veidošanos 
un pastāvēšanu Latgalē līdz 20. gadsimta 
20. gadu agrārajai reformai. Tekstā veiksmī-
gi iekļauti citāti no hronikām un atbilstošas 
latviešu folkloras rindas.

Autors pievērsis lielu uzmanību latviešu 
tautas celtniecību ietekmējošajiem apstāk-
ļiem, kas saistīti ar muižu centieniem pil-
nībā kontrolēt kokmateriālu izmantošanu, 
ierobežojot pēc muižas ieskatiem nelietde-
rīgu ēku celtniecību. vienlaikus konstatēta 
arī tendence censties objektīvi noteikt koka 
ēku lietošanas ilgumu un plānot to regulā-
ru atjaunošanu, lai nodrošinātu zemnieku 
saimniecību ilgtspējību. nozīmīgi saim-
niekošanas attīstības izpratnei ir piemēri 
par muižu pozitīvo ietekmi uz augļudārzu 
veidošanos 19. gadsimta zemnieku sētās. 
sētas atrašanās vietas īpatnības — reljefs, 

nodrošinājums ar ūdeni, apstrādājamās 
zemes platība, kvalitāte, tās izvietojums, 
nodrošinājums ar ganībām un pļavām,  
iespēja sagādāt pietiekamu kurināmā dau-
dzumu — veidoja apstākļus, kas noteica sē-
tas apjomu, ēku savstarpējo izkārtojumu un 
arī pašu celtņu veidolus. Tomēr ievērojama 
nozīme bija arī vietējās likumdošanas ietek-
mētajām tradīcijām vēsturiski etnogrāfisko 
apgabalu robežās. vērtīgi ir skaidrojumi, kā 
daudzviet, sevišķi kurzemes jūrmalā, izklai-
dus ciemu viensētas iekļāvās 19. gadsimta 
gaitā jauniedalīto zemesgabalu kopējā apbū-
vē un dažu paaudžu laikā izveidojās maldīgi 
priekšstati par blīvu ciemu pastāvēšanu jau 
no iepriekšējiem gadsimtiem. 

Dažādu apstākļu dēļ tikai fragmentāri 
pētītā Latvijas amatniecības attīstība līdz 
šim pārāk maz ietekmējusi arī izpratni par 
tās lomu tautas celtniecības procesos. Au-
tors atsedz procesus, kā amatnieciskās no-
darbes ietekmēja ēku izveidojumu, pama-
tus, jumtus, apkures attīstību. skursteņu un 
jaunu krāšņu tipu ieviešanās izšķirīgi noteica 
jaunu mājokļu tipu rašanos un dzīvesveida 
izmaiņas.

būtiskākos sētu veidojošos objektus au-
tors apskata apkures attīstības secībā: rija, 
vasaras virtuve (vārāmais namiņš), pirts, 
dzīvojamā māja, tad klēts, kūts. kā loģisks 
sētas apraksta noslēgums — zemnieka 
saimniecību vai tās daļu aptverošie žogi, 
kas, veidojot nozīmīgu ainavas daļu, Latvijā 
bija izteikti funkcionāli, izņemot Latgali, kur 
administratīvo rīkojumu ietekmē sādžu un 
sētu veidoli līdzinājās krievijai raksturīgajām 
apmetnēm.

Tomēr ir vairāki diskutējami jautājumi, 
piemēram, vai pilskalnu ainaviskums nav 
tikai vēlāko paaudžu iztēles veidojums, jo 
sākotnēji tiem bija tikai viena funkcija — 
drošība —, kas noteica to izbūvi upju sa-
teku kraujās un pauguru virsotnēs, kuros 
pēc iespējas tālāk nolīda kokus un krūmus 
brīvam skatienam. Tas pats attiecas uz zem-
nieku sētām, kur izmantojamās zemes bija 
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pārāk maz, lai to noēnotu ar lieliem kokiem 
(sk. j. r. Šturna zīmējumus). kā rāda pie-
redze, 19. gadsimta, 20. gadsimta sākuma 
aizraušanās ar lielu lapu koku ataudzēšanu 
pie koka celtnēm nereti bijusi par veicinošu 
apstākli ēku pāragrai degradācijai. 

Analizējot apkures attīstību, autors pie-
turas pie shēmas par mūrēta rovja pakā-
penisku pārveidi apvalkdūmenī. Tam grūti 
piekrist, jo mūrēts rovis dominē vidzemē 
un tikai attīstības gaitā tam parasti blakus 
pievienots skurstenis, bet kurzemē un daļēji 
arī Zemgalē apvalkdūmenis ienāk namā jau 
attīstītā veidā. Attiecībā uz pirts plānojuma 
attīstību autors nav pievērsis uzmanību vēl 
joprojām 20. gadsimtā konstatētajiem ob-
jektiem ar bezvilkmes krāsns novietojumu 
telpas vidū un lāvām gar abām sānsienām. 
Tas, iespējams, vienkāršotu skaidrojumus 
gan par mājokļa izcelsmi, gan monogrāfijā 
aprakstīto tradīciju abiem dzimumiem iet 
pirtī vienlaikus. 

Autora valoda ir skaidra, labi uztverams 
saturs, šis darbs ir arī liecība par nevainoja-
mu spēju izteikties bez nevajadzīgu valodas 
aizguvumu vai svešvārdu lietošanas. Tomēr 
diezgan savdabīga ir tendence raksturot ai-
navas areālus ar apzīmējumiem “piesvētes”, 
“piesalacas”, “piealauksta” un citiem līdzī-
giem darinājumiem, kas tikai visai aptuveni 
norāda, vai ir domāts ezera, upes baseins 
vai tās senleja, vai pat kādi administratīvi 
veidojumi, un var vedināt uz domām, ka 
lokālās parādības tautas celtniecībā saistā-
mas ar šiem nekonkrētajiem apzīmējumiem. 
Cenšoties īsi raksturot dažādas materiālās 
kultūras izpausmes — celtniecības mate-
riālus, konstrukcijas — tiltu balstus, plos-
tus, žogus u. c. —, autors vairākkārt lieto 
jēdzienus “senlaicīgs” un “jaunlaicīgs”, kas 

kopumā un detaļās hronoloģiski nevainojami 
veidotajā darbā ienes zināmu disonansi. 

Tautas celtniecība tādā izpausmē, kā tas 
norādīts autora definējumā, ir vēsturiski iz-
zušanai nolemta parādība, un nākamā tās 
iespējamā izpausme ir vernakulārā jeb citā-
dā arhitektūra, kas balstās uz profesionālām 
zināšanām.

s. Cimermaņa veikums, apkopojot vēs-
turiskos avotus un gadu desmitu gaitā sa-
vāktās dokumentārās liecības par Latvijas 
ainavu un tautas celtniecības objektiem, ir 
vērtīgs vēstījums tagadējai un nākamajām 
paaudzēm par to, no kurienes mēs nākam, 
kādi esam, kā izturamies pret to, ko mums 
visiem kopā jādēvē par senču mājām. un, 
ka latvieši nekad nav dzīvojuši noslēgtā pa-
saulē, atšķirīgs varbūt bijis tikai ārpasaules 
iepazīšanas ātrums. Tas ir darbs, kas sa-
biedrībai ir bijis nepieciešams jau vairākas 
desmitgades.

iespējams, ka varētu autoram uzdot jau-
tājumus par Latvijas kultūrainavu tipoloģiju, 
celtniecības risinājumu atkarībā no lokālu 
apstākļu ietekmes — piemēram, jūras kras-
tā vai Lubānas līdzenumā —, detalizētāku 
atšķirību raksturojumu starp latviešu un cit-
tautiešu celtnēm Latgalē... bet iespējams, 
ka būs nākamo paaudžu pētījumi, kaut gan 
nevienā Latvijas augstākās izglītības iestādē 
latviešu etnogrāfiju kā disciplīnu pat reizi 
četros gados nemēdz pieminēt.

var jau būt, ka atsauksmē ir pārāk maz 
par labo un pirmreizīgo, bet tas jau būtu ap-
cerējums par skaidri saskatāmo.

kā muzeja darbinieks gribu cerēt, ka 
“Tautas celtniecība Latvijas ainavā” būs kat-
ra Latvijas vēstures skolotāja rokasgrāmata. 
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