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Pauls Fridrihs BĒRENTS (Baerent)

Mācītājs, skolotājs, literāts, sabiedrisks darbinieks (1866.11.08. - 1935.04.04.) 

P. F. Bērents ar ģimeni pie Āraišu mācītājmuižas ap 1925.g. CM 120297 P. F. Bērents ap 1925.g. CM 64032



• Dzimis Rīgas pilsētas mērnieka ģimenē; 
• Studējis teoloģiju Tērbatā (1886-1891); 
• Skolotājs Cēsu valsts ģimnāzijā;
• Mācītājs Āraišos (1893-1933);
• Latviešu literatūras draugu biedrības loceklis;
• Cēsu Etnogrāfijas biedrības dibinātājs un krājumu glabātājs;
• Vēstures un senatnes pētītāju biedrības biedrs (no 1899);
• Āraišu – Cēsu lauksaimniecības biedrības priekšnieks;
• Par nopelniem Latvijas baznīcas vēstures pētniecībā piešķirts Dr. 

theol. h.c. grāds (teoloģijas goda doktors) (1929);



Nozīmīgākie darbi: 

• "Pirmie latviešu tautības luterāņu mācītāji" (1924); 
• "Cēsu pilsētas pirmā pamatskola" (1926); 
• "Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu laikā" (1927); 
• "Cēsis un apkaime pēc lielā zviedru kara" (1930); 
• "Die kirchlichen Zustande Livlands nach dem Nordischen

Kriege" ("Vidzemes baznīcu apstākļi pēc Ziemeļu kara");
• "Burtnieku draudze 1234.–1934. g.: īsas ziņas par Burtnieku 

draudzes celšanos un celšanu" (1934);
• Rokrakstā palicis liels darbs par Vidzemes baznīcām un 

mācītājiem 400 gadu ilgā laika posmā. 





Grāmatas tapšanas iemesli
«Vēsturisks apskats sastādīts un Āraišu

draudzei veltīts par piemiņu retai jubilejas 

dienai no P.Baerenta, Āraišu dr. mācītāja»

(1225 – 1925)
Maldi….
Veccēsis un vendi…



Vērtība mūsdienās

“Visu Āraišu draudzes muižu un arī aptuvenu zemnieku māju
vēsturi ir uzrakstījis vācietis, mācītājs Bērents savā grāmatā “Āraišu
baznīca un draudze 700 gados”, par ko viņam, gribot negribot, jāatlaiž
daudzi no ļoti daudziem grēkiem pret daudziem draudzes locekļiem un
pret latviešu tautu vispār.” (Vanaga, M., Mana dzimtā puse II. Rokraksta
grāmata.)

• Apkopotas vēsturiskās ziņas par tagadējiem Drabešu, Amatas un
Vaives pagastiem;

• Autoram ir bijusi pieeja dažādiem baznīcas dokumentiem, no kuriem
vairāki karu laikos ir zuduši;

• P. F. Bērents grāmatā iekļāvis savu un laikabiedru pieredzi.







M. Vanagas muzejā sākts darbs pie P. F. Bērenta grāmatas 
mūsdienīgas versijas izstrādes

• Vecā druka;
• Vecvārdu skaidrojumi (ģipsdeķis, švamis, pūrs…);
• Atsevišķu darbu norišu skaidrojumi;
• Personu skaidrojumi;
• Vēsturisku faktu skaidrojumi;
• Kultūrvēsturisko vietu lokalizācija;
• Ilustratīvā materiāla atlase, sagatavošana (arhīvi, 

foto). 






