206

PERSONĀLIJAS

A. Zariņas pētījumu rezultāti, zināšanas un padoms bijis neatsverams
ieguvums arī kaimiņzemju apģērba pētniekiem. Viņas publikācijas kalpojušas Zviedrijas tirdzniecības pilsētas Birkas vikingu laika iedzīvotāju
apģērba rekonstrukcijai, liekot izskanēt zinātnieces vārdam ārpus Latvijas
robežām un ierindojot A. Zariņu starp vadošajiem tekstiliju pētniekiem
Baltijas reģionā.
Zinātnieces devumam Latvijas senvēstures izpētē ir nezūdoša vērtība.
Kolēģi augstu vērtē arī Annas Zariņas vienkāršību, sirsnību, labvēlību un
gatavību izpalīdzēt un sniegt padomus.
Skaistajā jubilejā vēlam stipru veselību, gaišas domas. Lai Jūsu neizsmeļamais dāsnums vēl ilgi mūs priecē!
Antonija Vilcāne

VĒSTURNIEKAM PROFESORAM
RIHARDAM TREIJAM  80

Profesoram habilitētajam vēstures doktoram Rihardam Treijam šogad
21. jūlijā apritēja 80 gadu. (R. Treija biogrāfija publicēta: Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls. – 2001. – Nr. 3. – 193. lpp. un 2006. – Nr. 3. – 193. lpp.)
Pēdējā gadu desmitā R. Treijs nodevies Latvijas Republikas (1918–1940)
valdību, militāro darbinieku un diplomātu darbības vispusīgai analīzei. Publicētas monogrāfijas: “Latvijas diplomātija un diplomāti (1918–1940)” (Rīga,
2003), “Latvijas valsts un ministru prezidenti (1918–1940)” (Rīga, 2004),
“Latvijas ģenerāļi. Armijas komandieri un štāba priekšnieki (1918–1940)”
(Rīga, 2006), “Zigfrīds Meierovics” (Rīga, 2007), “Vilhelms Munters” (Rīga,
2010). Iespiešanā atrodas monogrāfija “Miķelis Valters”, kas iznāks šajā gadā.
Apbrīnas vērta ir jubilāra erudīcija un darbaspējas, kas izpaužas arī viņa
simtiem publicētajos rakstos, recenzijās un intervijās par visdažādākajiem
Latvijas vēstures un politikas jautājumiem “Latvijas Avīzē”, “Latvijas Vēst-
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nesī”, “Neatkarīgajā Rīta Avīzē” u.c. preses izdevumos. R. Treija darbi apliecina viņa spēju redzīgi saskatīt vēstures likumsakarības, kā to teicis romiešu
dzejnieks Vergilijs – Felix qui poterit rerum cognoscere causas (Laimīgs ir
tas, kas spējis izprast parādību cēloņus). Sveicot profesoru jubilejā, novēlam
veselību un veiksmi īstenot nākamās radošās ieceres!

Ēvalds Mugurēvičs

LZA GODA LOCEKLIM
IMANTAM LANCMANIM  70

Šā gada 29. jūlijā uz savas dzīves 70 gadiem atskatījās mākslinieks, mākslas vēsturnieks, LZA goda loceklis Imants Lancmanis.
Imants Lancmanis savos 47 Rundāles pilij veltītos dzīves gados ir spīdoši
parādījis, ka ar talantu, darbu un neatlaidību iespējams gūt panākumus pat
šķietami bezcerīgās situācijās. Rundāles atdzimšana no aizmirstības un iznīcības ir simbols saprāta uzvarai pār vienaldzību, apmātību un konformismu.
Rundāles pils ir kļuvusi par vienu no Latvijas simboliem, un Imantam
Lancmanim paliek šī simbola radītāja gods. Mēs, vēsturnieki, esam pateicīgi
jubilāram par viņa ieguldījumu Kurzemes hercogistes vēstures pētniecībā,
tāpat augstu vērtējam viņa paveikto heraldikas pētniecībā. Esam pateicīgi
par to, ka jubilārs ir vienmēr atbalstījis mūsu žurnālu un, neskatoties uz
aizņemtību, atradis par iespējamu uzņemties arī žurnāla redakcijas padomes locekļa pienākumus.
Vēlam jubilāram radoša darba un panākumu piepildītus nākamos
dzīves gadus!
Guntis Zemītis

