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Kristīne Zaļuma

Dažādos avotos atstātās ziņas par Vidzemes 
muižu bibliotēkām ir īpašas liecības, kas atspo-
guļo Latvijas kultūras, arhitektūras un interjera, 
ekonomisko un politisko vēsturi. Muižu bibliotē-
kas ir nenovērtējamas kultūras mantojuma un so-
ciālās atmiņas liecinieces, tāpēc rakstā aplūkota 
atsevišķu Vidzemes muižu bibliotēku vēsture un 
to īpašnieku likteņi, neskarot Rīgas muižu īpaš-
nieku un Vidzemes mācītājmuižu grāmatu kolek-
cijas. Lai precīzāk atklātos secīga notikumu gaita, 
raksta sākumā sniegts neliels ieskats muižu dzīvē 
Latvijas vēstures griežos 19.gadsimta beigās un 
20.gadsimta sākumā.

18.gadsimta 2.pusē un 19.gadsimta sākumā, attīs-
toties kontaktiem starp Eiropas un Krievijas zinātnis-
kajiem centriem, palielinājās sabiedrības interese par 
grāmatām. Arvien augošais pieprasījums pēc grāma-
tām un biblio�lu skaita palielināšanās Latvijas teritorijā 
liecina par augstu tā laika Latvijas sabiedrības kultūras 
līmeni.1 Tieši šajā laikā daudzi Vidzemes muižu īpašnie-
ki kļuva par kaislīgiem biblio�liem. 18. un vēl 19.gad-
simtā privātbibliotēku veidošanās Vidzemes muižās 
sākotnēji bija saistīta ar muižu arhīviem. Paplašinoties 
grāmatu piedāvājumam un pieaugot iespējām iegādā-
ties dažāda veida un nozaru literatūru, muižās līdztekus 
arhīviem tika veidotas arī bibliotēkas. To veidošanu un 
īpašo atlasi varēja atļauties turīgāko muižu īpašnieki, 
kā arī citi augstdzimušie — kaislīgi grāmatu mīļotāji, 
kuri iegādājās izdevumus par spīti pieticīgajiem iztikas 
līdzekļiem.2

Baltvācu literāts un žurnālists Oskars Grosbergs 
(Oscar Grosberg, 1862–1941) daiļdarbā -
sturo tipisku Vidzemes muižas bibliotēkas īpašnieku 
un kaislīgu grāmatu krājēju 19.gadsimta vidū: “Mež-
valde nav kāda konkrēta muiža Vidzemē, tā ir vairāku 
Vidzemes muižu vispārinājums. Grāmatas personāži nav 
izdomāti; šeit attēlotie cilvēki, visi kopā un katrs atseviš-
ķi, kādreiz patiešām ir dzīvojuši. (..) Landrāts cieši turēja 
savus petakus (kapeikas) vienkop, dzīvoja vienkāršu dzī-
vi un taupīja. Landrāts nopirka Mežvaldi no kāda attāla 
radinieka, bet lielāko mūža daļu aizvadīja Rīgā un tikai 
paretam ieradās Mežvaldē, kur saimniekoja uzticams 

pārvaldnieks. Pēc savas nāves Georgs Ferdinands, barons 
fon Valdens palika ļaužu piemiņā kā ļoti gudrs, mazliet 
ērmīgs un aristokrātisks vīrs, kas dzīvoja visai noslēgti un 
īpaši necentās uzturēt ciešas un draudzīgas attiecības 
ar kaimiņiem. Mūža pēdējos gadus viņš aizvadīja savā 
apjomīgajā bibliotēkā, kuru pēc iekārtošanas papildi-
nāja līdz pašai nāves dienai. Hartknoha grāmatu tirgo-
tava Rīgā uzskatīja viņu par vienu no pašiem labākajiem 
klientiem. Tie tad nu arī bija vienīgie izdevumi, kādus viņš 
atļāvās — ieguldīt naudu grāmatās un iesiet tās skaistos, 
pat krietni padārgos vākos.”3

Liels pārbaudījums bija sociālo un politisko pārmai-
ņu laiks, kas aizsākās ar 1905.gada revolūciju. Tai vēršo-
ties plašumā, sākās muižu šķūņu un klēšu dedzināšana, 
krogu graušana un vācu mācītāju padzīšana no drau-
dzēm. Daudzas kungu mājas tika nocietinātas, un tajās 
apmetās vācu “pašaizsardzības grupas”. Revolucionāri 
uz to atbildēja ar muižu dedzināšanu un bruņotiem 
uzbrukumiem.4 Profesors Arveds Švābe (1888–1959) 
norāda, ka pēc vēsturnieka Astafa fon Tranzē-Rozene-
ka (Astaf von Transehe-Roseneck, 1865–1946) datiem 
Vidzemes latviešu daļā 1905.gadā reģistrēti 520 ēku 
dedzināšanas gadījumi.5 Tomēr mākslas vēsturnieks 
Imants Lancmanis, izvērtējot 1905.gada revolūciju, 
atzīmē, ka “fon Tranzē-Rozeneks Vidzemes bruņniecības 
uzdevumā sastādīja nevainojamu revolūcijas pārskatu, 
diagrammas un statistiku ieskaitot. Taču viņš rūpīgi uz-
skaita tikai revolucionāru noziegumus, viņa grāmata ap-
stājas pie soda ekspedīciju sliekšņa un tās piemin vienīgi 
kā faktu.”6 1905.gadā katrā Latvijas novadā tika node-
dzināta vai izpostīta kāda muiža vai kungu māja. Zi-
nāms, ka Latvijas teritorijā nodedzināja 184, bet Igau-
nijā — 90 kungu mājas,7 no tām Vidzemes daļā — 85 
muižnieku dzīvojamās mājas.8 Krājuma “Livlands zer-
störte Schlösser, 1905–1906”9 trijos sējumos apkopo-
tas daudzu nodedzināto un izdemolēto muižu fotog-
rā�jas. Šo muižu postīšanā gāja bojā ne tikai mākslas 
vērtības un arhīvi, bet arī bibliotēkas. 1905.–1906.gada 
notikumus Vidzemes muižās spilgti aprakstījis vēlā-
kais cariskās Krievijas armijas ģenerālis Pjotrs Krasnovs 
(Петр Краснов, 1869–1947) savā vēsturiskajā romānā 
“Ella Rullit: nemieri Vidzemē 1905.–1906.g.”.10 Grāmatas 
autors 1906.gada vasarā uzturējās Vidzemē kā soda 
ekspedīcijas priekšnieks, kur arī novērojis romānā ap-
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rakstītos notikumus. P.Krasnovs apraksta situāciju, kad 
pēc kādas kungu mājas dedzināšanas tajā atgriežas 
muižas īpašnieki un ierauga, ka “(..) iznīcināti retākie 
mākslas ražojumi un citi sevišķi reti atrodamu lietu krāju-
mi... Bija kritis ugunij par laupījumu arī familijas arhīvs ar 
Bismarka un Vilhelma vēstulēm, ar dzimtas hroniku. Lūk, 
kāda melna grāmata, tā nav sadeguse, bet pārvērtusies 
tikai oglēs, visas lapas veselas, pat zēģele vēl nomanāma. 
Viņi paceļ to, paraugās — kāds romāns...”.11

Daudzas muižu bibliotēkas gāja bojā vai tika izpos-
tītas arī Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņu 
laikā. Grāmatu liktenis bija atkarīgs no tā, kādās rokās 
tās nonāca. Tā Valmieras Padomes bibliotēkas un lasī-
tavas pārzine P.Kaģe savās atmiņās par 1917.gada de-
cembra notikumiem raksta: “Bijušo izglītības biedrības 
bibliotēku papildinājām ar muižās kon<scētajām grā-
matām, bet tur maz bija mums derīgu grāmatu.”12

Katram politiskajam spēkam, kas nāca pie varas, 
bija sava izpratne un attieksme pret to, kā pārņema-
mas, glabājamas un izmantojamas iegūtās muižu bib-
liotēku vērtības. 1918.gada sākumā Vidzemes muižās 
atrastās bibliotēkas savā pārziņā ņēma Iskolats,13 kura 
uzdevumā apriņķu izpildu komitejām bija jānodrošina 
bibliotēku inventāra glabāšana un uzskaite. Daudzās 
muižās tika iekārtotas lasītavas.14 Tā, piemēram, 1919.
gada aprīlī, lai gan Iskolata rīkojumi sen vairs nebija 
spēkā, Rīgas apriņķa Aderkašu (Fistehlen15)16 muižā ie-
rīkoja lasāmgaldu-nodaļu.17

1918.gada februāra beigās visu pašreizējo Latvijas 
teritoriju pārņēma vācu armija, bet jau 18.novembrī 

bibliotēku likteņi savijās Brīvības cīņu un citu vēstures 
notikumu virpulī. Zināms, ka 1919.gadā, kad Latvijā 
īslaicīgi pastāvēja padomju vara, jaundibinātajā Stuk-
maņu18 apriņķī Izglītības nodaļa operatīvi izpildīja Iz-
glītības komisariāta norādījumus par bibliotēku tīkla 
organizēšanu savā teritorijā. Pagastu izpildkomitejas 
masveidā pārņēma rekvizētajās mājās un nacionali-
zētajās muižās atrastās grāmatu kolekcijas. 1919.gada 
10.martā Valmierā darbību sāka publiskā bibliotēka un 
lasītava. No tās 9000 grāmatu krājuma 5000 bija kon�s-
cētas muižniekiem un citiem vērtīgu privāto bibliotē-
ku īpašniekiem.19 Par laikmetu un izjūtām, kas pārņem 
cilvēku, uzturoties bibliotēkā šajā laikā, pasaules sāpju 

-
ka” raksta: “Cilvēki bij drūmi un uztraukumu novārdzinā-
ti; vieni naidīgi, otri izmisuši. (..) Še, bibliotēkā, viņu apņē-
ma dziļš, savāds, svēts miers, tīri kā kādā pasaules varām 
nepieejamā kalnu templī. (..) visas vētras izbeidzās brīniš-
ķā, noslēpumainā, saskanīgā klusumā. Vienīgi te varēja 
justies ārpus laika un telpas. (..) tie dārdi, kas pašlaik arī 
uz ielas arvien pieauga, arī tie būs reiz mierā ietverti šais 
plauktos. Jo bibliotēka visu sevī uzņēma, vienoja, sintezē-
ja politiku un mākslu, melus un patiesību.”20

Lai gan Latvijas teritorijā joprojām turpinājās ka-
radarbība, 1919.gada 16.augustā Latvijas Republikas 
Izglītības ministrijas Augstskolas un zinību departa-
menta pakļautībā sāka darboties Arhīvu, bibliotēku 
un muzeju nodaļa, ko vadīja Kārlis Straubergs (1890–

1962). Nodaļas galvenajos uzdevumos ietilpa pamesto 
kultūras vērtību vākšana un apkopošana. Sākotnēji šo 
darbu vadīja Izglītības ministrijas ģenerālpilnvarnieks 
kulturālo vērtību aizsardzības lietās Jānis Straubergs 
(1886–1952), bet no 1919.gada 8.oktobra līdz 1920.
gada 15.maijam — Arturs Štāls.21 No 1919.gada augus-
ta beigām Latvijas atbrīvotajos apgabalos pēc īpaši 
izstrādātām instrukcijām sāka darboties kulturālo vēr-
tību aizsardzības pilnvarnieki. Savos rajonos viņi pār-
ņēma gan privātpersonu, gan iestāžu un organizāciju 
pamestās un iznīcībai pakļautās kultūras vērtības, tajā 
skaitā muižu bibliotēkas. Ja rajona pilnvarnieks nevarē-
ja nodrošināt šo vērtību aizsardzību to atrašanās vietā, 
tās tika pārvietotas uz īpaši šim nolūkam iekārtotām 
pagaidu krātuvēm.22

Pirmie pilnvarnieki sāka darboties Ziemeļvidzemē, 
jo Cēsu, Smiltenes, Valkas un Valmieras apriņķi jau bija 
atbrīvoti. Pēc lielinieku padzīšanas tikai Cēsu apriņ-
ķī vien pilnvarnieks apskatīja 54 īpašnieku pamestas 
muižas, 28 no tām kultūras vērtības bija ļoti cietušas. 
Valmieras apriņķī lielinieki bija paspējuši nacionalizēt 
15 muižu bibliotēkas, kuru krājumus (aptuveni 25 000 
eksemplāru) izvietoja galvenokārt Valmieras Izglītī-
bas biedrības bibliotēkā. Apmēram 2000 grāmatu bija 
vācu valodā par Baltiju.23 Valkas apriņķa muižas bija 
ļoti cietušas no igauņu karaspēka. Vērtīgākā bibliotēku 
daļa bija izvesta no Stāmerienas (Stomersee), Litenes 
(Lettihn), Kalnamuižas (Kalnemois), Jaungulbenes (Neu-
Schwanenburg)24, Jaunannas (Neu-Annenhof), Vecan-
nas (Alt-Annenhof), Jaunlaicenes (Neu-Laitzen), Alsviķu 
(Alswig) un Alūksnes (Marienburg)25 muižām. Pilnvar-
nieks apskatīja 36 muižas, kurās vēl atrada 16 500 grā-
matu.26 Tomēr daudzu bez uzraudzības atstāto biblio-
tēku krājumu likteņi tā arī nav zināmi. Kāds izcilā bib-

laikiem viņam 1919.gada 7.septembrī vēstulē raksta, 
ka Alūksnes pusē triju muižu bēniņos vēl atradies “liels 
vairums” īpašnieku atstāto grāmatu, ko “ar katru dienu 
izputina gan zaldāti, gan citi literāti”.27

vērtības pilnvarniekiem bija jāreģistrē. Viņu darbību 
atbalstīja arī Latvijas armijas institūcijas. Piemēram, 
1919.gada 25.novembra Latvijas armijas virspavēlnie-
ka štāba operatīvās daļas cirkulārs aicināja katru ka-
reivi raudzīties, lai pamestajās muižās, kur atrodamas 
kultūras vērtības, tās tiktu saudzētas. Par katru vērtību 
atrašanās vietu bija jāziņo. Cirkulārā norādīts, ka jārū-
pējas, lai kultūras vērtības nenonāktu nevēlamās ro-
kās, netiktu sabojātas un iznīcinātas. Kā negatīvs pie-
mērs tika minēta savulaik iznīcinātā vērtīgā Siguldas 
(Segewold)28 pils bibliotēka.29

Visu 1919. un 1920.gadu intensīvi notika pilnvarnie-
ku reidi. Šajos gados muižu bibliotēku grāmatas tika 
pārvietotas uz muzejiem, arhīviem un bibliotēkām, jo 
pagaidu krātuves tika likvidētas. Pilnvarnieku institū-
cija kopumā darbojās aptuveni gadu un paglāba no 
tālākas iznīcības daudzas kultūras vērtības, arī grāma-
tas.30 Nacionalizējot muižnieku un citas bezsaimnieku 
bibliotēkas un arhīvus, bija iegūti bagātīgi grāmatu 
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krājumi, lai atvērtu jaunas, sabiedrībai pieejamas bib-
liotēkas.31

1920.gada 1.pusē nesen izveidotās Latvijas Valsts 
bibliotēkas (šobrīd — Latvijas Nacionālā bibliotēka) 

pamatu veido grāmatas, kas kā valsts īpašums pārņem-
tas no bijušajām lielinieku noliktavām Rīgā. Domājams, 
ka šajās noliktavās atradās arī daudzu muižu grāmatu 
krājumi, jo bibliotēka uzsāka nacionalizēto grāmatu at-
došanu to īpašniekiem. Noteiktā laikā grāmatu īpašnie-
ki varēja pieteikties uz savu īpašumu. “Tikai pēc to [grā-
matu] īpašuma nokārtošanas bibliotēkas darbs varēja 
ritēt normālu gaitu. Latvijas Republikas valdība centās ar 
pietāti izturēties pret grāmatu īpašniekiem.”32 Ja uz grā-
matām neviens nepieteicās, tās pārgāja Latvijas Valsts 
bibliotēkas īpašumā.

grāmatās atrodamie ieraksti, piezīmes, zīmogi un eks-

parasti atrodami ekslibri, rotāti ar dzimtas ģerboni vai 
greznu īpašnieka monogrammu. Katram grāmatā at-
rastajam ekslibrim, zīmogam vai ierakstam ir sava vēs-
ture, kas prasa īpašu izpēti. 20.gadsimta sākumā muižu 
bibliotēku grāmatās ekslibri sastopami jau krietni retāk, 
tos aizstājuši nelielu zīmogu nospiedumi vai ieraksti. 
Spilgtākie piemēri minēti, aprakstot konkrētas muižas 
bibliotēkas vēsturi.33

Aprakstītais notikumu ritējums ieraugāms vairāku 
Vidzemes muižu bibliotēku vēsturē. Ziņas par muižu 
bibliotēku likteņiem ir fragmentāras, un to vēsture at-
klājas ļoti dažādi, tāpēc konkrēto bibliotēku vēsture ap-
lūkota muižu nosaukumu alfabētiskā secībā.

18.gadsimta 2.pusē izcila un tematiski ieturēta bib-
liotēka atradusies Bauņu muižā (Bauenhof),34 un to 
bija veidojis Jakobs Johans fon Zīverss (Jacob Johann 
von Sievers, 1731–1808).35 Zīversu īpašumā Bauņu mui-
ža nonāca 1747.gadā, kad grāfs Aleksandrs Rumjancevs 
(Александр Румянцев) to pārdeva Joahimam Johanam 
fon Zīversam (1699–1770). Viņa dēls Jakobs Johans kra-
si mainīja muižas ainavu un palielināja tās nozīmi citu 
Vidzemes muižu vidū.36 Jakobs Johans bija aizrautīgs 

-
sojās uzaicināti mākslinieki un zinātnieki, kuriem bija 
iespēja papildināt zināšanas muižas īpašnieka ar lielu 
rūpību komplektētajā bibliotēkā.37 Imants Lancmanis 
norāda — jau 1787.gadā mācītājs Gustavs Bergmanis 
(Gustav Bergmann, 1749–1814) Bauņu muižas aprakstā 
minējis: “(..) te atrodas izmeklēta bibliotēka, kurā bez lie-
la grāmatu daudzuma, kas attiecas uz dārza mākslu un 
ainavām, atrodami arī labākie vācu, angļu un franču dar-
bi, kuri cēlajam īpašniekam dara godu un apliecina viņa 
Anglijā, Francijā, Vācijā un Itālijā iegūtās zināšanas.”38 
Līdz mūsdienām nav saglabājies neviens Bauņu muižas 
interjera priekšmets. No daudzinātās bibliotēkas līdz 
mūsu laikam atceļojis tikai grāfa Jakoba Johana fon Zī-
versa bibliotēkas ekslibris,39 ko var skatīt nesen Rundā-
les pils muzeja krājumā nonākušajā angļu dabaszināt-

Philip Miller, 1691–1771) trīs sējumu 
enciklopēdijā “Allgemeines Gärtner Lexicon” (1769).40

Bīriņu muižas (Koltzen)41 bibliotēkas vēsture sais-
tīta ar Augusta fon Pistolkorsa (August von Pistohlkors, 
1822–1886) vārdu. 19.gadsimta sākumā Bīriņu muižas 

Helena Au-
guste von Mellin (geb. Mengden), 1763–1812) un viņas 

-
līna (1754–1835) meita Anna Auguste (1798–1863) 
apprecējās ar pulkvežleitnantu Alekseju (Alexis) fon 
Pilstolkorsu (1792–1870), kurš pēc sievastēva nāves 
pārņēma Bīriņus. 1854.gadā muižu mantoja viņu dēls 
Augusts (1822–1886) — jaunās, šodien redzamās pils 
cēlājs. Augusts fon Pistolkorss 1850.gada 25.aprīlī sa-
laulājās ar Krievijas baņķiera, miljonāra Ludviga fon 
Štiglica (Ludwig von Stiglitz, 1779–1843) audžumeitu 
Emīliju (geb. Harder, ?–1894), saņemdams pūrā 8 mil-
jonus rubļu. Lielu daļu šīs naudas Pistolkorsi ieguldīja 
Bīriņos uzceltajā pilī un plaši izveidotajā parkā.42 Do-
mājams, nauda tērēta arī pils bibliotēkas iekārtošanai. 
Ar Bīriņu pils bibliotēkas grāmatām iepazīstina kata-
logs “Katalog der Bibliothek im Schloss zu Koltzen”43 
(sk. 1.att.), ko 1870.gadā sastādījis Augusts fon Pistol-

1.attēls. 1893.gadā Rīgā izdotais Bīriņu pils 
bibliotēkas grāmatu katalogs “Katalog der 
Bibliothek im Schloss zu Koltzen”

korss. Katalogā atrodami gan teoloģijas, vēstures un 
�loso�jas sacerējumi, gan bērnu literatūra, enciklo-
pēdijas, daiļliteratūra un mākslas izdevumi. Grāmatas 
katalogā kārtotas 17 tematiskās nodaļās, pavisam 
kopā aprakstīti 2449 nosaukumi. Pie katras nodaļas 
sniegta norāde, kurā bibliotēkas skapī grāmatas mek-
lējamas. Katalogam pievienots arī alfabētisks autoru 
un tematiskais rādītājs. Izdevums dod ieskatu baltvā-
cu muižnieku grāmatu kolekcionēšanas un bibliotēku 
veidošanas tradīcijās. Domājams, ka visas katalogā ap-
rakstītās grāmatas ir gājušas bojā, un par tām liecina 
tikai šis drukātais katalogs. Žurnālists Roberts Dēliņš 
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(1875–1952) raksta, ka nemierīgajā 1905.gadā Bīriņu 
pils bagātā bibliotēka nav cietusi. Tā izpostīta un iznī-
cināta 1917.gadā, kad kādā naktī lielinieku karaspēks 
lepno pili pārvērtis pilnīgā postažā, tās iekārtu — mē-
beles, spoguļus, klavieres un mākslas darbus sadauzot, 
bet vērtīgo bibliotēku sadedzinot.44

fon Zīversa brālis Karls Eberhards (1745–1821) un  viņa 
dēls Karls Gustavs (1772–1856) bijuši aizrautīgi grāma-
tu kolekcionāri. Ar sapratni viņi veidojuši Cēsu Jaunās 
pils (Neu-Schloß Wenden)45 bibliotēku. Literatūrā Karls 
Eberhards gan netiek minēts kā kaislīgs grāmatu mī-
ļotājs, taču atsevišķos avotos aprakstītais Cēsu Jaunās 
pils bibliotēkas apjoms un brāļu sirsnīgās attiecības 
liek domāt, ka grāmatas bijušas iemīļots viņu pārru-
nu temats.46 Cēsu pilsmuižu grāfs Karls Eberhards fon 
Zīverss iegādājās 1777.gadā, kad arī uzsāka Jaunās 
pils celtniecību. 19.gadsimta 30.gados Cēsu Jaunajā 
pilī tika veikti pārveidojumi agrīnās neogotikas stilā 
— pils tornis kļuva par diviem stāviem augstāks un 
ieguva šim stilistiskajam virzienam raksturīgas formas 
(sk. 2.att.). Pārveidojumus organizēja Karla Eberharda 
dēls Karls Gustavs.47 Bagātīgā muižas grāmatu kolek-

cija tika izvietota bibliotē-
kā, kurai bija atvēlēta visa 
torņa augšstāva telpa. Ne 
katra Latvijas muiža varēja 
lepoties ar tik plašu biblio-
tēku.48 19.gadsimta 2.pusē 
Cēsu būvmeistars Jānis 

-
tēkas projektu. 1891.gadā 
tika izgatavoti 12 grāmatu 
skapji ar stiklotām durvīm, 
ko izvietoja jaunuzceltā 
torņa ceturtajā stāvā. Bib-
liotēkai paredzētās telpas 
vidū atradusies balti glazē-
tu podiņu krāsns, kas tagad 
pārvietota stāvu zemāk. 

jau atvēlētas divu līmeņu 
telpas apaļā torņa galerijā: 
apakšējā daļā pa visu ārsie-
nas perimetru bija izvietoti 
bibliotēkas skapji, bet virs 
skapjiem — ar margām 
norobežota galerija, kuru, 
iespējams, izmantoja kā 
lasītavu. Šobrīd šajā telpā 
saglabājušās tikai augšējā 

līmeņa galerijas konstrukcijas. Pēdējais Cēsu Jaunās 
pils īpašnieks, ar kura vārdu saistāma bibliotēka, bija 
grāfs Emanuels fon Zīverss (1817–1909). Viņa dzimta 
pili pameta neilgi pirms Pirmā pasaules kara.49 Zināms, 
ka grāfa Emanuela fon Zīversa bibliotēka stipri cietusi 
1919.gada jūnijā, kad Cēsīs ienāca vācieši.50 Pilnvarnie-
ku veiktās apskates laikā augustā tika konstatēts, ka 
lielinieku laikā tā vēl bijusi pilnīgā kārtībā, bet, ienākot 

vāciešiem, grāmatu skapji sadauzīti un grāmatas izva-
zātas. Pilsmuižā ierodoties igauņiem, postīšana turpi-
nājusies ar vēl lielāku sparu, taču bibliotēkas viena tel-
pa jau bijusi aiznaglota un aizzīmogota. Vēlāk gan tiku-
šas atvērtas abas telpas — grāmatas bijušas izmētātas, 
daļa no tām saplēstas. Tika nolemts bibliotēku pārcelt 
uz drošāku vietu — kur, diemžēl nav zināms.51 No Cēsu 
Jaunās pils bibliotēkas iekārtas līdz mūsdienām sagla-
bājušies trīs skapji, kas pēc “ceļojuma” pa Cēsu aptie-
kām pilī atgriezās 20.gadsimta 60.gados. Viens skapis 
atrodas Zāļu valsts aģentūras pārziņā Cēsīs un gaida 
lēmumu par atgriešanos 
vēsturiskajā vietā.52

Cesvaines pils (Seß-
wegen)53 celtniecība uz-
sākta pēc 1884.gada. Tās 
pasūtītājs un �nansētājs 
bija barons Ādolfs Gerha-
rds fon Vulfs (Adolf Gerhard 
von Wulf, 1857–1904). Pils 
tika plānota pārdomāti un 
ar plašu vērienu. Pirmajā 
stāvā atradās krusta velvēm 
segta halle ar kamīnu, tās 
kreisajā galā — barona ka-
binets ar daļu bibliotēkas. 
Aiz kabineta bija novietota 
bibliotēkas otra daļa, bet 
dziļāk — barona dārgumu 
seifs.54

Dikļu muižā (Dickeln)55 
ilgstoši saimniekoja Pauls 
fon Volfs (Paul von Wol\, 
1824–1901). Tieši pēc viņa 
ierosmes 19.gadsimta bei-
gās tika uzcelta jaunā pils. 
Arī Dikļu muižas pilī bijusi 
ievērojama bibliotēka. At-
saucoties uz muižas īpaš-
nieku atmiņām, arhitekts 
Jānis Zilgalvis norāda, ka 
otrajā stāvā, kur mūsdienās atjaunotajā pilī atrodas 
Dāmu salons, bijusi izvietota bibliotēka. Tajā atradies 
liels oša koka galds, trīs grāmatu skapji ar stiklotām 
durvīm, kāršu galdiņš, grāmatplaukts, 16 krēsli un citas 
mēbeles. Grāmatu skapis atradies arī pils kabinetā.56 

grāmatu īpašnieka atstātais ekslibris (sk. 3.att.).
Jaungulbenes muižā (Neu-Schwanenburg) no 

1879.gada saimniekoja Tranzē-Rozeneku (Transehe-Ro-
seneck) dzimta,57 kurai piederēja muižas visā Vidzemē, 
kā arī daļā mūsdienu Igaunijas. Pazīstamākais dzimtas 
lauku īpašums ir Jaungulbenes muižas komplekss ar 
krāšņu neogotisku pili.58 Rīgas pilsētas mākslas muze-
ja arhīva materiāli liecina, ka Paulam fon Tranzē-Roze-
nekam (1853–1928) ap 1910.gadu piederējusi vērtīga 
bibliotēka ar rokrakstu kolekciju, kuru viņš ap šo laiku 
bija deponējis kādai šī muzeja izstādei.59 Pēc nepilna 
gadu desmita jaunās Latvijas valsts norīkotais piln-

2.attēls. Cēsu Jaunā pils 
20.gadsimta 30.gados 
(fotogrāfija no Latvijas 
Nacionālās digitālās bibliotēkas 
“Letonica” projekta “Zudusī 
Latvija”, oriģināls glabājas 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Baltijas Centrālajā bibliotēkā)

3.attēls. Dikļu muižas 
bibliotēkas īpašnieka 
ekslibris grāmatā 
“Jahrbuch für Genealogie, 
Heraldik und Sphragistik” 
(Hrsg. von der 
Kurländische Gesellschaft 
für Literatur und Kunst. 
Mitau : Steffenhagen und 
Sohn, 1902)
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varnieks Jaungulbenes pilī konstatēja, ka vērtīgākais 
bibliotēkas krājums nonācis igauņu karaspēka rokās.60 
Pieminekļu valdes 1928.gadā uzņemtā bibliotēkas fo-
togrā�ja (sk. 4.att.) liecina, ka no Paula fon Tranzē-Ro-
zeneka bagātās bibliotēkas palikušas pāri tikai atseviš-
ķas interjera detaļas. Iespējams, daļa grāmatu nonāca 
Latvijas Valsts bibliotēkas īpašumā. Kā piemēru var 
minēt 1804.gadā Sanktpēterburgā iespiesto grāmatu 
ar īpašnieka atstāto Jaungulbenes pils bibliotēkas pie-
derības zīmogu (sk. 5.att.).

Liepupes muižas (Pernigel)61 bibliotēkas nozīmī-

(Johann Gotthard von Meck, 1731–1779) un viņa dēls 

pēc sava brāļa nāves 1775.gadā. Johans Gothards bija 
studējis gan Jēnā, gan Kēnigsbergā, tāpēc Rīgā kļuva 
par atzītu autoritāti tieslietās. Viņa dzīvesveids bija 
ļoti plašs — Liepupe kļuva par visas apkārtnes muiž-
niecības iecienītu sarīkojumu un svētku vietu. Johana 
Gotharda veidoto bagātīgo bibliotēku izmantojis un 

savās atmiņās pieminē-
jis baltvācu rakstnieks 
un publicists Garlībs 

Garlieb Mer-
kel, 1769–1850). 1779.
gadā Johans Gothards 
aizgāja viņsaulē un at-
stāja atraitni, Rīgas vice-
gubernatora ģenerāļa 
Burharda Kristofa fon 
Vildemaņa (Burchard 
Christoph von Wilde-
mann, 1710–1780) mei-
tu Eleonoru Veroniku 
(1745–1799) vienu ar 
sešiem bērniem. Plašais 
dzīvesveids muižā strau-

kurš no 1788. līdz 1792.
gadam strādāja par Lie-
pupes mācītāja Joha-
na Kristiana Klēmaņa 
(Johann Christian Cle-

emann, 1745–1805) bērnu mājskolotāju un draudzē-
jās ar muižas īpašnieku Frīdrihu, savās atmiņās raksta: 
“Lielāko muižu [Liepupes] apdzīvoja kāda veca dāma ar 
savu pusaudzi meitu. Viņa bija feldmaršala Minniha un 
prūšu ģenerāļa Vinterfelda mazmeita. (..) Viņas māja bija 
liela pilsveida akmens ēka ar bagātīgu, bet nolaistu dār-
zu. Muižas pagalms un mājas iekšiene liecināja par plaša 
vēriena dzīves veidu, ko bija cienījis viņas mirušais vīrs.”62 

“(..) 
sava eminentā prāta un zināšanu dēļ bija kļuvis Jēnā un 
Kēnigsbergā tik ievērojams, ka vēl pāris gadu pēc atgrie-
šanās mājās turpināja saraksti ar <lozofu Reinholdu no 
Jēnas, ar Krauzu no Kēnigsbergas un pat ar Kantu. Meks 
bija atvedis sev līdz samērā nelielu, bet izlasītu jaunāko 
rakstu kolekciju dažādās zinātņu nozarēs. Drīz atklāju, ka 
viņa mājā atrodas arī vērtīga vecās literatūras bibliotēka, 
ko bija savācis Meka tēvs, vispusīgs un garīgi izglītots ju-
rists. Neatlaidīgi centos izmantot šos dārgumus.”63 1794.
gadā Frīdrihs saslima ar smadzeņu iekaisumu un 25 
gadu vecumā mira. Piecus gadus vēlāk pasauli atstāja 
arī bēdu salauztā māte, bet īpašumu mantoja Frīdri-
ha jaunākais brālis Georgs Kristofs (1771–1829), kurš 
atjaunoja Liepupes muižas bohēmu un dzīvoja pāri 
līdzekļiem. Saimniekošana laukos viņu interesēja vis-
mazāk, un ilgus gadus lolotā dzimtas muiža viņam bija 
apgrūtinājums. Radinieku labās slavas iespaidots, arī 

4.attēls. Jaungulbenes muižas bibliotēka 1928.
gadā (fotogrāfija no Latvijas Nacionālās digitālās 
bibliotēkas “Letonica” projekta “Zudusī Latvija”, 
oriģināls glabājas Valsts pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā)

5.attēls. Jaungulbenes pils bibliotēkas 
piederības zīmogs 1804.gadā 
Sanktpēterburgā izdotajā grāmatā “Докладъ 
его императорскому величеству 
отъ Комитета, учрежденнаго для 
разсмотренія Лифляндскихъ делъ”
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Georgs Kristofs sāka veidot jurista karjeru — kļuva par 
Vidzemes galma tiesas asesoru un Vidzemes guberņas 
prokuroru. Tomēr savus spēkus viņš bija pārvērtējis 
un nekļuva nedz par veiksmīgu juristu, nedz muižas 
saimnieku. 19.gadsimta 20.gados, paņēmis līdzi mui-
žas arhīvu, Georgs Kristofs kopā ar ģimeni aizceļoja 
uz Sanktpēterburgu.64 1829.gadā parādu dēļ muiža 
tika pārdota Karlam fon Zengeram (Carl von Saenger, 

-
kas liktenis nav zināms, taču skaidrs, ka arī Zengeriem 

bijusi bibliotēka — par to liecina grāmatās atstātais zī-
mogs (sk. 6.att.) un ieraksts (sk. 7.att.).

Lizdēnu muižas (Lisden)65 īpašnieks, Krievijas Zi-
nātņu akadēmijas Zooloģijas muzeja korespondētāj-
loceklis Haralds Georgs Gideons fon Loudons (Harald 
Georg Gideon von Loudon, 1876–1959) bija kaislīgs 
ornitologs un savā īpašumā izveidoja vērtīgu ornitolo-
ģijas literatūras bibliotēku, ko pieminekļu aizsardzības 
pilnvarnieks 1919.gadā aizveda uz Valmieras Izglītības 
biedrības bibliotēku pagaidu novietošanai. 1920.gadā 
bibliotēkas kolekciju apskatījis dabaszinātņu students 
Kārlis Starcs, kurš norādījis, ka Loudona bibliotēka vēl 
neesot nonākusi valdības rokās.66

Pēdējais Mazstraupes pils (Schloß Klein-Roop)67 
īpašnieks bija landrāts, slepenpadomnieks, Sanktpē-
terburgas Universitātes ģeogrā�jas zinātņu doktors, 

Alexander von 
Meyendor\, 1869–1964), kurš nomaļajā īpašumā pa-
vadīja tikai vasaras. Pils īpašnieks uzturēja attiecības 
ar ārzemju māksliniekiem un zinātniekiem un daudzas 
Krievijas monarha dāvanas un citas piemiņas lietas 

nodedzināta, tāpēc vērtīgie priekšmeti necieta no iz-
nīcināšanas.68 Cēsu novada pētniece Guna Ruk-

“(..) par dzim-
tas savākto bibliotēku un daudzajām kolekcijām 
mēs varam tikai nostalģiski nopūsties, jo Pirmā 
pasaules kara laikā tas viss gāja bojā.”69 1917.

grāmatas un senos priekšmetus lika sanest pils 
pagrabā un durvis aizmūrēt. Tomēr kareivji, 
kārodami pēc apslēptiem dārgumiem, tās uz-
lauza. Senās grāmatas, pergamenti un trauki vi-
ņiem šķita nevērtīgi, tāpēc tika izsvaidīti, sabra-
dāti un izvazāti. Vēl 1952.gadā, tīrot pagrabos 
sakrājušos gružus, varēja atrast pa kādai trauku 
lauskai vai appelējušam grāmatas iesējuma 
ādas fragmentam.70

Stāmerienas pilī (Stomersee) 1905.gadā 
saimniekoja muižas īpašnieki Boriss un Pauls 
fon Vol� (Boriss und Paul von Wol\, 1850–1917, 
1853–1918). 2.decembrī, kad baroni un kazaki 
pili bija pametuši, tajā ielauzās nemiernieki Oto 
Vīksniņa vadībā. Pili aizdedzināja no iekšpuses, 
tā sadedzinot arī mēbeles un bibliotēkas grā-

matas. Lai uguns izplatītos ātrāk, ēkai tika izsisti logi.71

Ungurmuižas (Orellen)72 (sk. 8.att.) bibliotēkas 
vēsture saistāma ar Kampenhauzenu dzimtas vārdu. 
Ungurmuižas kungu māja celta no 1730. līdz 1732.ga-
dam, kad tās īpašnieks bija ģenerālleitnants Baltazars 
fon Kampenhauzens (Balthasar von Campenhausen, 
1689–1758). Dzimtā tika turētas cieņā grāmatas un zi-
nātne. Sekojot stingrai kristīgajai pārliecībai, no 1730.
gada muižas bibliotēkā tika krāti visi hernhūtiešu lo-
zungi.73 Aizņemtības dēļ Baltazars fon Kampenhauzens 
1751.gadā pieņēma darbā asesoru Antonu Gildenšte-
tu (Anton Gyldenstedt), kurš gādāja par Ungurmuižas 
ražojumu pārdošanu un dažādu lietu, piemēram, jau-
nu grāmatu, iepirkšanu.74 Kampenhauzenu dzimtas 

6.attēls. Liepupes muižas īpašnieku Zengeru 
zīmogs grāmatā “Die Hauptströmungen der 
Literatur Altlivlands”. Attēlā redzamais grāmatas 
eksemplārs ir separātnovilkums no “Baltische 
Monatschrift” 1889.gada izdevuma (Bd.36, Hft.6)

7.attēls. Liepupes muižas īpašnieku Zengeru ieraksts 
baltvācu žurnālista un dzejnieka Oto fon Šillinga 
(Otto von Schilling, 1874–1929) dzejoļu krājumā 
“Lieder eines Kurländers” (Rīga : Jonck & Poliewsky, 
1907)
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privātbibliotēku veidošanas tradīcijas apliecina jurists, 
dzimtas pēctecis barons Hermanis fon Kampenhau-
zens (1871–1919), kurš pirmais veicis sistemātiskus pē-
tījumus Ungurmuižas arhīvā.75 Viņš norāda, ka 20.gad-
simta sākumā Ungurmuižas grāmatu krājumā atradies 
izdevums no Rīgas zviedru karaliskā vicekomandanta 
Johana Hermaņa fon Kampenhauzena (1641–1705) 
bibliotēkas — Ulriha fon Kranaha (Ulrich von Cranach) 
darbs “Fried und Krieges Inventiones Allen Liebhaber 
der Artollerey zu Sonderbaren Gefallen”, kurā atradies 
ar roku rakstīts ieraksts “Ex libris Joannis de Camm-
penHausen, constant 1 rthr. cum pervinculo Ao. 1674 
Reval”.76 Par kaislīgu biblio�lu uzskatāms Hermanis 
Johans fon Kampenhauzens (1773–1836), kurš Ungur-

rāriem sacerējumiem, jo mūsu uzdevums taču ir krāt visu 
vērtīgāko gan mūsu provincēs, gan arī Krievijā.”78

Ļoti spilgti Ungurmuižas bibliotēku savās atmiņās79 
-

penhauzens (1903–1989): “Pirmā pasaules kara laikā 
mana tēva pilnvarotajam Oto fon Strandmanam radās 
ideja par pārbūvi: sienu starp Meitu istabu un noliktavu 
izlauzt un iegūtajā lielajā telpā iekārtot bibliotēku, kas 
līdz šim atradās divās noslēgtās, neapkurināmās un maz 
pievilcīgās telpās bēniņos. Rezultātā tiešām būtu iegūta 
visai reprezentabla bibliotēkas telpa. Taču mana māte, 
kamēr tēvs nebija atgriezies no Sibīrijas, negribēja par to 
neko dzirdēt. Divi bēniņu kambari mājas priekšējā daļā 
bija piepildīti ar senām grāmatām, un durvis uz tiem pa-

8.attēls. Ungurmuiža 20.gadsimta 20.gados (fotogrāfija no Latvijas Nacionālās 
digitālās bibliotēkas “Letonica” projekta “Zudusī Latvija”, oriģināls glabājas 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Centrālajā bibliotēkā) 

muižu mantoja pēc sava tēva, Vidzemes gubernatora 
Baltazara (1745–1800) nāves. Savukārt pēc Hermaņa 
Johana aiziešanas viņsaulē muižu kopā ar vērtīgo bib-
liotēku mantoja viņa sieva Doroteja (geb. von Keyser-
ling, 1779–1847). Hermaņa Johana fon Kampenhauze-
na darbība bija cieši saistīta ar Krievijas Baltijas provin-
ču vēstures un senatnes pētītāju biedrību (Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands, 1834), kuru viņš vadīja no biedrības dibi-
nāšanas līdz pat savai nāvei. Vīra rūpīgi savāktos 170 
Ungurmuižas bibliotēkas sējumus atraitne uzdāvināja 
biedrībai. Šo faktu apstiprinājis Sēļu muižas (Sehlen)77  
īpašnieks Karls Johans fon Engelharts (Carl Johann von 
Engelhardt) savā 1836.gada 18.oktobrī rakstītajā vēstu-
lē: “170 sējumi rīt ar speciālu ekspresi tiks nosūtīti uz Rīgu 
ar lūgumu tos nodot kā dāvanu biedrības prezidenta 
vietas izpildītājam. Es atlasīju iespējami vērtīgāko, palika 
te vairs tikai daži Livonica sējumi, galvenokārt juridiska 
satura. Ne visas izvēlētās grāmatas ir vēsturiska satura, 
bet savu noteiktu vietu mūsu kolekcijās jāieņem arī lite-

rasti stāvēja aizslēgtas. Tā bija ļoti vērtīga bibliotēka, kur 
bez pārējā atradās visu vācu klasiķu pirmizdevumi, kā arī 
biezi, cūkādā iesieti sējumi latīņu valodā. Neticamā veidā 
vienreiz uz neatgriešanos nozuda divi sējumi no Gētes 
darbiem. Fakts jo lielāku izbrīnu rada tādēļ, ka bibliotēkā 
ielaida tikai patiesi kārtīgus un labi pazīstamus cilvēkus, 
jo skaidri zināms, ka biblio<li ir tikpat bīstami kā past-
marku krājēji un kaktusu audzētāji. Tāds bija mana tēva 
uzskats, un to viņš mācīja arī mums. Viņš labi zināja, kurš 
bija paņēmis šos sējumus, bet vaininieka vārdu nekad 
mums nenosauca. Diemžēl no šiem jaukajiem laikiem 
man atmiņā saglabājušās tikai brīnumu pilnas vecas 
bērnu grāmatas, kas bija savāktas viena plaukta apak-
šējā nodalījumā. Tās man, gan samērā reti, atļāva baudīt 
šim nolūkam bibliotēkas telpā iekārtotā vietā pie jumta 
lodziņa, apsēžoties uz maza, polsterēta ķeblīša. Vēlāk es 
redzēju tikai šīs bibliotēkas paliekas, kas bija saglabāju-
šās pēc mājas postīšanas. Kazaki biezākos un smagākos 
sējumus bija izmantojuši uzlikšanai uz kāpņu pakāpie-
niem, lai varētu uzjāt ar zirgiem augšējā stāvā, bet pāri 
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palikušos izsvieduši pa logiem; virtuves priekšā tie veido-
ja īstu kalnu. Citas grāmatas viņi salmu vietā paklāja zir-
giem, kas ganījās turpat pie ozoliem zem klajas debess. 
1918.gada vasarā daļēji jau ar zāli cauraugušos sējumus 
es iespēju robežās centos žāvēt, tīrīt un glābt. Tad sekoja 
bēgšana uz Rīgu, līdzi varēja paņemt tikai pavisam ne-
lielu daļu.”80

1998.gadā izdots Ungurmuižas vēstures liecību 
katalogs, kurā uzrādītas arī 20 grāmatas no muižas 
bibliotēkas. To vidū minēts 1819.gadā Štutgartē izdo-
to Pestalocija Kopoto rakstu (“Pestalozzis sämmtliche 
Schriften”) trešais sējums — grāmata ar dzelteniem 
papes vākiem, kurus “rotā” mēslu plankumi. Šo grāma-
tu pēc muižas postīšanas mēslu kaudzē atradusi un 
saglabājusi Adlīne fon Kampenhauzena. Pie nedau-
dzajām grāmatām, kas pārdzīvojušas bibliotēkas pos-
tīšanu, pieder arī tikumīgas pamācības raksti, Bībele 
vācu, latīņu un grieķu valodā, kā arī 1735.gadā izdotās 
Berleburgas Bībeles daļa — krāšņs eksemplārs greznā 
iesējumā, kura poētiskie komentāri atklāj dažas teolo-

(Martin Luther, 1483–1546) rakstu sējums, kurā apko-
poti daudzi 18.gadsimta sākumā iespiestie teologa 
raksti. Ungurmuižas cēlājs Baltazars savā skaistajā rok-
rakstā atstājis ierakstu: “Šo grāmatu man dāvājis mācī-
tājs Kelners Ungurmuižā 1731.gada 2.septembrī. B. fon 
Kampenhauzens”.81 Diemžēl Ungurmuižas bibliotēka ir 
gājusi zudumā un nav pieejams neviens katalogs, kas 
sniegtu precīzu informāciju par zudušajām vērtībām.

Vecmuižas (Sussikas)82 bibliotēkas vēsturi. 1753.gadā 
Johans Gustavs fon Aderkass (Johann Gustav von 
Aderkas -
nusa fon Aderkasa (1676–1753) saņēma Vecmuižas 
īpašumu.83 Ap 1776.gadu Johans Gustavs bijis Rīgas 
zemes tiesnesis.84 -
kācija 1792.gadā bijusi veltījuma dzejolis dzimšanas 
dienā baronam Johanam Gustavam, kura plašo bib-
liotēku jaunais rakstnieks izmantojis, strādājot Liepu-
pes mācītājmuižā un ciemojoties draudzes muižās.85 

Gustavu raksturojis šādi: “(..) bagāts, jau krietni vecs 
sirmgalvis, divu ienesīgu muižu īpašnieks. Viņš dzīvoja 
lielā, dīvainā, paša celtā mājā (..). Es viņu sastapu sēžam 
pieticīgi mēbelētā istabā, tērpušos no pašaustas vilnas 
šūtā vecfranču fasona svārkā. (..) Mājastēva kādreizējās 
juridiskās zināšanas augsti vērtēja, un viņš ieņēma no-
zīmīgu tiesneša amatu. Viņa bibliotēkā atradās vērtīgas 
vecas grāmatas un interesanti dokumenti. Vērtīgāks par 
visu bija viņa paša ārkārtīgi taisnīgais un humānais rak-
sturs, kura dēļ es viņu ļoti cienīju.”86

Zvārtavas muižas (Adsel-Scwartzhof)87 īpašnieks, 
barons Gotlībs fon Ferzens (Gottlieb von Fersen, 1846–
1929) jauno muižas pili pabeidza celt 1881.gadā, un 
tā pilnībā saglabājusi sākotnējo izskatu. Zvārtavas pils 
ir teju vienīgais pilnībā saglabājies neogotikas inter-
jera paraugs Latvijas muižās. Otrajā stāvā atradusies 
bibliotēka un viesu apartamenti. Bibliotēkā gandrīz 
neskarts saglabājies 19.gadsimta beigās gotikas stilā 

darināts grāmatu skapis.88 Baronu Ferzenu dzimta ne-
bija ļoti bagāta, taču izglītojusies Tērbatas Universitātē, 
interesējās par vēsturi un dabaszinātnēm. Interesanti, 
ka pils dienvidrietumu stūrī atradies tornītis ar iebūvē-
tu mazu istabiņu, kur vienatnē uzturējusies baronese 
Luīze fon Ferzena (geb. von Zoeckell, 1858–1913). Tur 
viņa lasījusi grāmatas un rakstījusi vēstules.89

Atskatoties uz Vidzemes muižu bibliotēku likteņiem, 
var piekrist noveļu meistara Jāņa Ezeriņa (1891–1924) 
vārdiem: “Guļ kapos pagātne, raud sīka ikdiena, svin dzī-
res nākotne!”90
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