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biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas cen
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kura nepieciešamība mūsu valstī bija jūtama jau 
sen. Gan no vēstures zinātnes, gan mūsdienu 
politikas viedokļa. Krājuma politisko nozīmi 
apliecina tas, ka grāmatas sagatavošanas 
projekta koordinators bija Saeimas deputāts 
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liecību. Īpaši tas attiecas uz laika posmu no 1939. līdz 1991. gadam, kad valsts 
atradās totalitāru režīmu varā. Tāpat jāpiekrīt prezidenta secinājumam, ka “šīs 
liecību, dokumentu un pētījumu grāmatas klajā nākšana ir būtisks papildinājums 
vēstures pētījumiem, kā arī ierosme jauniem zinātniskiem darbiem”.

Grāmatas sākumā ir  īss ievads, tāds ir arī visu 14 nodaļu sākumā. Kopumā 
publicēti 300 dokumenti un fragmenti no atmiņām un pētījumiem, kuri atklāj 
totalitārā režīma ģenēzi PSRS, parāda Latvijas okupāciju un inkorporāciju PSRS, 
pirmo padomju okupācijas posmu, Latvijas atrašanos Vācijas okupācijas varā Otrā 
pasaules kara laikā, otrreizējo PSRS okupāciju, komunistiskās varas sistēmu Latvijā, 
teroru un deportācijas pēckara gados, PSRS armijas darbību, lauksaimniecības 



sagraušanu, valsts kolonizāciju, rusifikāciju, baznīcas stāvokli, pretošanās kustību, 
varas iestāžu attieksmi pret kultūru, kā arī, visbeidzot, neatkarības atjaunošanu 
80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. 

Krājumā iekļauti daudzi svarīgi dokumenti. Īpaši nozīmīgi ir divi Krievijas 
Federācijas Valsts arhīvā iegūtu dokumentu pirmpublicējumi, kuri atspoguļo 
1949. gada deportācijas sagatavošanu un norisi. 

Jāatzīst, ka grāmatas veidotāju uzdevums bija ļoti sarežģīts. Apjoma ziņā 
ierobežotajā izdevumā pārliecinošā veidā jāparāda tas grūti aprakstāmais posts un 
ciešanas, ko Latvijai pusgadsimta laikā atnesa abi okupācijas režīmi. Turklāt – visās 
politiskās, demogrāfiskās, sociālās un sabiedriskās dzīves jomās, no kurām katra ir 
pelnījusi atsevišķu dokumentu krājumu. Ir paveikts liels darbs, kuram būs paliekoša 
vēsturiska un politiska nozīme ilgāku laika posmu. Ņemot vērā to, ka izdevums tiek 
sagatavots iespiešanai arī angļu un krievu valodā, minētā nozīme neaprobežojas tikai 
ar mūsu valsti. Tieši tāpēc nepieciešams norādīt uz vairākām izdevuma nepilnībām, 
no kurām varēja un vajadzēja izvairīties. Liela daļa no tām acīmredzot ieviesusies 
lielās steigas dēļ, gatavojot šo dokumentu krājumu izdošanai.

Vispirms ir jāapšauba atteikšanās lietderīgums no plašākiem komentāriem pat 
gadījumos, kad, kā sacīts ievadā, “paši dokumenti pietiekami skaidri raksturo laikmetu 
un režīmu, kurā tie radušies” (11. lpp.). Galu galā šādus vārdus varētu attiecināt uz jeb
kuru dokumentu (arī Livonijas Indriķa hroniku oriģinālvalodā), tomēr tie nekādi nevar 
būt attaisnojums plašāku komentāru nesniegšanai. Daudzus publicētos dokumentus 
būtu iespējams papildināt ar komentāriem, kuri vienīgi pastiprinātu dokumentu radīto 
iespaidu. Piemēram, parindēs sniedzot īsu, viegli uztveramu informāciju par 1940. gada 
jūnijā atbrīvoto politieslodzīto skaitu un sastāvu (76. lpp. pie izvilkuma no V. Derev
janska 18. jūnija telegrammas, kurā minēta gaidāmā politieslodzīto atbrīvošana), par 
nacionalizēto banku un lielo uzņēmumu skaitu (90. lpp. pie likuma par nacionalizāciju), 
par valstī līdz okupācijai pastāvošo lauksaimniecības struktūru (92. lpp. pie likuma par 
zemes nacionalizāciju), par 24. teritoriālā korpusa skaitlisko sastāvu salīdzinājumā 
ar Latvijas armiju (84. lpp. pie pavēles par korpusa izveidi) utt., utt. Dažu dokumentu 
jēga vispār ir grūti uztverama, ja salīdzinājumam netiek doti citu gadu vai laika posmu 
analoģiski rādītāji (piemēram, 345. lpp. publicētā tabula “Dažādu kategoriju saimniecību 
īpatsvars Latvijas lauksaimnieciskajā ražošanā 1982. gadā”).

Atsevišķās vietās komentāru trūkums radīs pārpratumus tiem, kuri Latvijas vēsturi 
nepārzina (pirmāmkārtām ārzemēs). Piemēram, 118. lpp. publicētais 1941. gada 
14. aprīļa paziņojums par 28 biedrību likvidāciju neviļus var radīt iespaidu, ka šīs 
sabiedriskās organizācijas bija vienīgās, kas tika slēgtas, un dokuments ir kopsavil
kums (bez komentāra, kurā būtu minēts vismaz aptuvens slēgto biedrību kopskaits 
un  raksturs, kā arī tas, ka paziņojums bija tikai viens no daudziem).

Diemžēl neprecizitātes un nepilnības ieviesušās arī ļoti īsajos nodaļu ievados 
un pat visa darba ievadā. Ievērojot komentāru trūkumu pie dokumentiem, ievadiem 
bija jābūt perfektiem, jo tie daudziem būs galvenais informācijas avots (un arī 
vieta, pret kuru vērst potenciālu kritiku grāmatas sludinātās idejas pretiniekiem). 
Grāmatas ievadā uzsvērts, ka viens no 15. maija apvērsuma cēloņiem bijušas bažas 
par to, ka nestabilo stāvokli valstī varētu izmantot “galēji radikāli ārzemju atbalstīti 
strāvojumi” (9. lpp.). Patiesībā kā apvērsuma iegansts (un tikai) bija izmantota 
varbūtība, ka to varētu izdarīt organizācijas “Pērkonkrusts”, “Leģions” vai pat 
sociāldemokrāti. Politiskā pārvalde labi zināja, ka neviena no tām nav tieši saistīta 
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ar ārzemēm, negatavojas, apvērsumam, bet, ja gatavojas (kā “Leģions”), tad nav 
spējīgas to sarīkot. Ļoti naivi un nezinātniski skan apgalvojums: “Ir ziņas, ka K. Ul
manis bija iecerējis radīt jaunu prezidentālas republikas satversmi, taču šis darbs 
līdz valsts neatkarības bojāejai netika paveikts” (10. lpp.). 10.–11. lpp. publicētais, 
ievada ierobežotajam apjomam neproporcionāli garais Latvijā pēdējā laikā izdotās 
zinātniskās literatūras uzskaitījums bija jāievieto nevis tekstā, bet parindē.

Savukārt 1. nodaļas ievadā (24. lpp.) citēts Ā. Hitlers (“mēdza teikt”), nesniedzot at
sauci uz avotu vai literatūru, no kurienes šī ziņa iegūta. Paturot prātā grāmatas politiski 
starptautisko nozīmi, nevajadzēja, runājot par Krievijas Satversmes sapulces padzīšanu 
1918. gada janvārī, minēt vienīgi pēc lielinieku rīkojuma to izdarījušos kara jūrniekus 
(19. lpp.). Šāda veida pavērsieni tekstā var mazināt ticamību izdevuma objektivitātei 
ārzemēs, kur ir ļoti labi zināms, ka šajā akcijā kopā ar kara jūrniekiem piedalījās arī 
6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks. Ievērojot to, ka šāda rakstura izdevumā nav 
iespējams sniegt adekvāti plašus skaidrojumus par notikušā cēloņiem, vajadzēja 
maksimāli izvairīties no tamlīdzīgiem neviennozīmīgiem izteikumiem tekstā. 

2. nodaļas ievada sākumā pieļauta rupja neuzmanības kļūda. Šeit rakstīts, ka 
saskaņā ar 1939. gada 23. augusta līgumu arī Lietuva nonākusi PSRS interešu 
sfērā (61. lpp.). Publicētajā līguma slepenā protokola fragmentā teikts pretējais, 
un parindē pareizi, bet nezin kāpēc neskaidri norādīts, ka “attiecībā uz Lietuvu 
interešu sfēru robeža vēlāk mainījās”. Šāda rakstura izdevumā nebija jābaidās 
vēlreiz precīzi un lietišķi norādīt, ka tas notika 1939. gada 28. septembrī, kad Vācija 
piekrita Lietuvas nonākšanai PSRS interešu sfērā apmaiņā pret Polijas teritorijas 
daļu. Bija lietderīgi minēt, ka “nelielajā baltvāciešu grupā” (vairāku tūkstošu cilvēku 
grupā), kas pameta Latviju 1941. gada sākumā (61. lpp.), bija samērā maz īstu 
baltvāciešu, bet ļoti daudz latviešu, kas centās par katru cenu atstāt valsti bailēs 
no padomju represijām. Tāpat vajadzēja paskaidrot, ka Latvijas Komunistiskajā 
partijā 1940. gadā bija tikai daži simti biedru (62. lpp.), ka A. Kirhenšteina valdībā 
tikai formāli nebija neviena komunista (kā apgalvots 62. lpp.), bet faktiski tāds bija 
V. Lācis (šo būtisko faktu velti meklēt arī personu rādītājā). Neveiksmīgi veidotais 
teikums 63. lpp. ļauj nezinātājiem secināt, ka vienīgais veids, kā Latvijas “pilsētas 
un apdzīvotās vietas” izjuta “uzspiesto okupācijas ideoloģisko klišeju zīmogu”,  bija 
ielu nosaukumu pārdēvēšana. 

3. nodaļas autors, ignorēdams apjoma ierobežojumu diktēto nepieciešamību būt 
maksimāli konkrētam, veselu rindkopu (apmēram trešdaļu lappuses) velta tālāk 
publicēto dokumentu burtiskai atstāstīšanai (par K. Ulmaņa, K. Goppera, H. Celmiņa 
un O. Cielēna represēšanu). Šī liekā pārstāstījuma vietā bija jāsniedz konkrēti skaitļi 
par dažādā veidā represēto kopskaitu, kuru šodien iespējams noteikt ar maksimālu 
precizitāti (galu galā šie skaitļi tiek publicēti citās Latvijas Valsts arhīva publikācijās). 
Konkrētu skaitļu, bez kuriem principā bija grūti iedomāties šāda rakstura izde
vumu, grāmatā vienkārši nav! Zināms izņēmums ir dati par 1941. gada 14. jūnijā 
izsūtītajiem vai apcietinātajiem un ļoti neprecīzā, no trimdā izdotā atmiņu un do
kumentu krājuma “Latviešu karavīrs Otrajā pasaules karā” 1. sējuma pārpublicētā 
aprēķinu tabula par 1940.–1941. gadā represētajiem Latvijas armijas karavīriem. 
Šie kara laikā organizācijā “Tautas palīdzība” apkopotie dati ir ļoti nepilnīgi un 
neprecīzi. Publicēti bez attiecīgiem komentāriem un paskaidrojumiem tie tikai mazina 
pārliecību šī izdevuma (kā avota?) ticamībai un objektivitātei. Tas pats attiecas uz 
vairākiem fragmentiem no minētās grāmatas, kas būtībā satur novecojušu, šodien 

Recenzijas 133



vienīgi ar komentāriem pārpublicējamu informāciju. Taču komentāru nav, tāpat 
kā nav jaunas, Latvijas vēsturnieku un pat Latvijas Valsts arhīvā strādājošu 
vēsturnieku sagatavotas adekvātas informācijas.

4. nodaļas ievadā rakstīts, ka uz Vāciju “kopā ar baltvāciešiem emigrējuši” augstākie 
virsnieki O. Dankers, A. Plensners, V. Deglavs un prāvests V. Sanders, no kuriem daži 
bijuši Vācijas izlūkdienesta aģenti “jau agrāk” (166. lpp.). Citiem vārdiem, šeit teikts, 
ka ar vācu izlūkdienestu sadarbojies vai nu Latvijas armijas divīzijas komandieris, vai 
arī divi militārie atašeji ārvalstīs jau dienesta laikā šajos amatos. Tiesa, A. Plensners 
un V. Deglavs  sadarbojās ar to pēc Latvijas okupācijas, Vācijā, taču ne pirms tās. Lieki 
piebilst, ka neviens no trim minētajiem neizceļoja kopā ar baltvāciešiem – O. Dankers 
izbrauca no valsts kā tūrists 1940. gada jūnijā, bet abi atašeji neatgriezās okupētajā 
Latvijā no Berlīnes un Kauņas. Nepārdomātais un patiesībai neatbilstošais teikums 
ar nopietnu apvainojumu Latvijas armijai var izraisīt nelabvēlīgas sekas. 

Saturā pārsteidzoši vājš ir 11. nodaļas ievads, kurš pretendē uz lasītāja iepazīs-
tināšanu ar baznīcas stāvokli okupētajā Latvijā. Tajā nav ne vārda par dievnamu 
pārvēršanu laicīgās celtnēs (koncertzālēs, studentu klubos, minerālmēslu noliktavās 
u.tml.), cilvēku izsekošanu baznīcās utt. Nav ne vārda (!) par katoļu mācītāju un 
ticīgo pretošanos padomju varai un viņu vajāšanu. Galu galā tieši katoļu pretestība 
garīgā jomā bija visefektīvākā salīdzinājumā ar citām konfesijām, ievērojot kaut vai 
katoļticīgo īpatsvaru starp ticīgajiem šodien (vislielākais). Nesen iznākušie izdevumi 
par minēto tēmu (Strods P. Latvijas katoļu baznīcas vēsture: 1075.–1995. – Rīga, 1996; 
Cakuls J. Latvijas Romas katoļu priesteri 1918. –1995. – Rīga, 1996; u.c.) liek secināt, 
ka grāmatas zinātniskās redakcijas darbā ir nopietni trūkumi. Nav koordinēts dažādo 
autoru darbs nolūkā panākt maksimālu saskaņotību starp grāmatas dažādajām 
nodaļām (tieši profesors P. Strods taču ir viens no grāmatas citu nodaļu autoriem). 
Vēl pārsteidzošāk, ka minētajā 11. nodaļā ir atsevišķi dokumenti par luterāņiem, 
baptistiem, hernhūtiešiem un pareizticīgajiem (par pēdējiem – četri), nav neviena 
(!) par katoļiem. Nepilnība ir ļoti nepatīkama, un tā neapšaubāmi izraisīs, no vienas 
puses, neizpratni, no otras, – nepareizu priekšstatu par stāvokli Latvijā vispār. Pie 
redakcionālas dabas trūkumiem jāpieskaita arī fakts, ka 3. nodaļā (58. lpp.) ievietots 
dokuments par Aktīvās bezdievju savienības darbību Latvijā 1940. gadā, kura vieta 
būtu 11. nodaļas sadaļā “Attieksme pret baznīcu pirmajā okupācijas gadā”. 

Arī 13. nodaļas ievadā ir vietas, kur noteikti ir nepieciešama atsauce vai īss 
komentārs (parinde), taču to nav (piemēram, bija jānorāda avots, 465. lpp. minot, 
ka LKP CK 1957. gadā panāca aizliegumu atgriezties pēc izsūtījuma vai ieslodzījuma 
Latvijā pretošanās kustības vadītājiem). 14. (noslēdzošās) nodaļas ievads ir uzrakstīts 
salīdzinoši lietišķi un ir viegli uztverams. Vienīgi pēdējais teikums neveiksmīgas 
redakcijas dēļ var izraisīt diskusijas. No tā iespējams secināt, ka Baltijas tautu cīņa 
pret okupāciju 80. gadu beigās aizsāka Krievijas demokrātiskās norises (līdz šim 
dominējis viedoklis par pretējo) un pat Vācijas atkalapvienošanos (495. lpp.). 

Acīmredzot steigas dēļ radušās nepilnības atrodamas (diemžēl pārāk bieži) arī 
pašos dokumentos. Vairākiem dokumentiem virsrakstā aizmirsts ievietot norādi uz 
to tapšanas laiku (120., 240. u.c. lpp.); 1939. gada 5. oktobra Latvijas – PSRS līguma 
konfidenciālais protokols neizprotamu iemeslu dēļ tulkots no krievu valodā izdota 
dokumentu krājuma (68. lpp.), kaut arī LVVA fondos ir šā dokumenta oriģināls arī 
latviešu valodā; nez kāpēc nav noskaidroti visu Masļenku 1940. gada 14. jūnija in
cidenta izmeklēšanas komisijas locekļu uzvārdi, tāpēc autori izlīdzējušies ar mistiski 
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skanošajiem vārdiem “nesalasāmi paraksti” (74. lpp.), kaut arī noskaidrošana bija 
ļoti vienkārša, utt.

Šķiet, nebija lietderīgi ievietot divus atmiņu fragmentus par apstākļiem izsūtījumā 
(158.–162. lpp.), ja nebija iespējams publicēt (vietas trūkuma dēļ?) vismaz vienu 
1941. gadā vai vēlāk Staļina nāves nometnēs nokļuvušā atmiņu fragmentu, kurš 
tikai pastiprinātu lasītājos iespaidu, ko rada tā dēvēto “specnometinājumu” izcietušo 
stāstījums. Gunāra Astras runa LPSR Augstākajā tiesā 1983. gadā (479. lpp.) sava 
rakstura un nozīmības dēļ noteikti bija pelnījusi, lai tiktu publicēts plašāks tās frag
ments (vismaz aizpildot pāri palikušo brīvo balto laukumu – gandrīz puslappusi).

Vispār laukums izmantots ļoti neracionāli. Noraugoties gandrīz katra dokumenta 
beigās esošajā tukšumā (kurš dažkārt pārsniedz puslappusi), var tikai vēlreiz atkārtot 
jau teikto par komentāru lietderīgumu un secināt, ka daudz racionālāk no lasītāju 
ērtības un iespiedlaukuma ekonomijas viedokļa būtu bijis iespiest dokumentu norādes 
zem tiem, nevis  vienkopus grāmatas beigās. 

Minētajās dokumentu norādēs arī sastopamas dīvainības un nekonsekvences. 
Vairākas atsauces vispār neļauj noteikt, kur atrodas dokuments. Piemēram, “Haralda 
Biezā kolekcija” (579. lpp.), “Rīgas Izpildu komitejas arhīvs” (582. lpp.), “LPSR VDK 
pretizlūkošanas datu bāze Delta Latvija” (583. lpp.) bez norādes, kur tad īsti glabājas 
šī “bāze”, vai norādīts jau 10 gadus nepastāvošas institūcijas arhīvs. Nožēlojami 
izskatās ģenerāļa R. Bangerska atmiņu fragmenta atsauce – sastādītāji fragmentu 
(579. lpp.) ieguvuši nevis brīvi pieejamajos šā cilvēka atmiņu sējumos, bet no skolas 
mācību grāmatas! Savukārt vairāku dokumentu krājumu nosaukumi tulkoti no angļu 
valodas latviešu valodā, kas ir pretrunā ar jebkādiem dokumentu pārpublicēšanas 
pamatprincipiem (sk., piemēram, “Londonas universitātes Slāvu un Austrumeiropas 
studiju nodaļas kserokopiju kolekcija” 580. lpp. un “Galveno kara noziedznieku tiesas 
kanceleja” 579. lpp.). Savukārt no krievu valodas nosaukumi nav tulkoti. Jāpiebilst, 
ka parasti netiek tulkoti arī ārvalstu arhīvu oriģinālnosaukumi, kas šeit darīts.

Saskaņā ar dokumentu norādēm, trīs no tiem nāk no “Heinriha Stroda personiskā 
arhīva” (584. lpp.). Taču tajos nav it nekā personiska – runa ir par pasaules attieksmi 
pret Baltijas valstu okupāciju raksturojošiem dokumentiem (starp tiem arī ASV Kon
gresa Pārstāvju palātas rezolūcija). Nav šaubu, ka profesors šos materiālus kopiju 
veidā ieguvis kādā ārzemju bibliotēkā vai arhīvā, ko arī bija nepieciešams norādīt. 
Pašreizējam formulējumam būtu jēga vienīgi tad, ja dokumenti nāktu, piemēram, 
no ASV senatora Dž. Fūlbraita personiskā arhīva, jo šis cilvēks 1966. gadā pats 
darbojies, veidojot vienu no tiem. 

Sasteigtības iespaidu atstāj personu rādītājs. Nav noskaidroti priekšvārdi un 
dzimšanas gadi personām, kurām tas bija iespējams bez mazākajām problēmām 
(piemēram, 1941. gadā noslepkavotajiem Latvijas armijas virsniekiem un aizsar
giem). Dzīves gadu nav pat tādai augstai Latvijas valsts amatpersonai kā Rīgas 
prefekts Roberts Štiglics. Nav norādīts (nav noskaidrots?), ka “kapteinis J. Anšmits” 
patiesībā bija Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors Jānis 
Anšmits. Neizprotami ir biogrāfiju rakstīšanas kritēriji un pamatprincipi (liekas, 
to vispār nav bijis). Gadījumā, ja pārējās biogrāfijas būtu atbilstoša apjoma, varētu 
saprast, kāpēc garākā biogrāfija ir Anatolijam Gorbunovam. Taču nekādi nav iz
protams, kāpēc viena no plašākajām biogrāfijām ir pēckara Somijas politiķim Aitio 
Pāvo, kura vienīgā, visai nosacītā saistība ar Latviju bija 1966. gadā, kad viņš 
ielūdza apmeklēt Somiju LPSR Augstākās Padomes delegāciju. Salīdzinoši plašas 
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biogrāfijas ir arī Klementam Vorošilovam, Leonīdam  Brežņevam, Mihailam Kaļiņinam, 
Imantam Daudišam un vēl dažām personām. Toties pirmskara Latvijas politiķiem, 
augstākajiem virsniekiem, disidentam Gunāram Astram, ģenerālim Kārlim Gopperam 
(kuram tas bija sevišķi būtiski, jo publicētajā dokumentā izklāstīta viņa dzīves gaita 
vienīgi čekas redzējumā) un citiem sniegts viens, gandrīz neko neizsakošs teikums 
(piemēram, “cilvēktiesību aizstāvības kustības dalībnieks” G. Astram vai “Latvijas Re
publikas Ministru prezidents” H. Celmiņam). 121. lpp. publicētajā dokumentā minētajam, 
1941. gadā apcietinātajam Robertam Bulsonam nav raksturots viņa dzīves nobeigums, 
kaut norādīts 1942. gads (atliek gan minēt). Šajā gadījumā bija nepieciešams vienā 
teikumā dot informāciju, piemēram, “gājis bojā soda nometnē” vai tamlīdzīgi, utt., utt. 
Ja arī svešvalodās gatavojamos krājumos netiks ievietota būtiskāka informācija par 
ievērojamiem Latvijas sabiedriski politiskajiem darbiniekiem (par katru vismaz tik, 
cik latviešu izdevumā par L. Brežņevu), būs palaista garām lieliska izdevība sniegt šo 
informāciju ārzemju zinātniekiem, kuriem būs grūti vai pat neiespējami atrast atbilstošas 
ziņas par dokumentos minētajiem cilvēkiem sev pieejamās enciklopēdijās. Līdz ar to, 
protams, zaudēs viss izdevums.

Kopumā jāizdara secinājums, ka ir radīts dokumentu krājums, kuram ir un note
iktu laiku būs zināma nozīme un vērtība gan Latvijas, gan Latvijas vēstures pasaules 
kontekstā. To nosaka daudzu publicēto dokumentu oriģinalitāte un vēsturiskais 
nozīmīgums, kas spilgti demonstrē abu totalitāro režīmu noziedzīgo būtību un šo 
režīmu nodarīto Latvijas valstij un tautai. Vienlaikus jāatzīst, ka nākotnē, strādājot 
pie dokumentu krājumu sagatavošanas, mums jācenšas novērst nepilnības, kuras 
rodas sasteigtības vai citu subjektīvu cēloņu dēļ.

Ēriks Jēkabsons
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Briefe an den livländischen Historiographen Friedrich Konrad Gadebusch 
(1719–1788): Regesten / Bearb. von Friedrich von Keußler (=). Hrsg., eingeleitet 
und mit Registern versehen von Christina Kupffer und Peter Wörster. – Sammlungen 
des Herder-Instituts zur Ostmitteleuropa-Forschung. 5. – Marburg: Verlag Herder-
Institut, 1998. – 322 S.

ISBN 3-87969-261-0

Herdera institūta izdotais Frīdriham Konrādam Gādebušam (Gadebusch) rakstīto 
vēstuļu rādītājs sniedz lasītājiem pārskatu par 1485 vēsturiski un sabiedriski nozīmīgiem 
18. gs. dokumentiem, kuru oriģināli četros sējumos šodien glabājas Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā,1  bet 1940. gadā izgatavotās kopijas – Herdera institūta arhīvā 
Mārburgā.  

Vidzemes historiogrāfs F. K. Gādebušs uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem 
pagātnes pētniekiem 18. gs. Viņš dzimis 1719. gadā Pomerānijā. Pēc vēstures un 
tieslietu studijām Greifsvaldes un Kēnigsbergas universitātēs, 1748. gadā jauneklis 
kā Rozenkamfu (Rosenkampf) ģimenes mājskolotājs ieradās Vidzemē, bet 1755. gadā 
sāka strādāt par baznīcu virsvaldes notāru Tērbatā. Pēc deviņiem gadiem viņš 
bija kļuvis par pilsētas advokātu un 1767. gadā devās uz Maskavu, lai piedalītos 

FrīDriha konrāDa GāDebuša vēstuļu rāDītājs



Katrīnas II izveidotajā likumdošanas komisijā. 
Kopš 1771. gada F. K. Gādebušs pildīja Tērbatas 
birģermeistara tieslietu padomnieka amatu, bet 
1783. gadā sliktās veselības dēļ valsts dienestu 
atstāja un turpmākos piecus gadus līdz savas 
dzīves beigām 1788. gadā veltīja vēstures un 
tieslietu pētījumiem.

Līdztekus politiskajai karjerai F. K. Gādebušs 
aktīvi nodarbojās ar apgaismības ideju kopšanu 
un popularizēšanu Vidzemē. Pie viņa draugu 
loka piederēja mācītājs un dzejnieks Gus
tavs Ādofs Oldekops (Oldekop, 1756–1838), 
filologs un Tērbatas valsts un pilsētas skolas 
rektors, mācītājs Johans Martins Hēns (Hehn, 
1743–1793), Rīgas rātes pilnvarotais pārstāvis 
Pēterburgā un vēlākais Rīgas rātskungs Jo
hans Kristofs Bērenss (Berens, 1729–1792), 
rakstnieks un filozofs Johans Gotfrīds Herders 
(Herder, 1744–1803), filozofs Johans Georgs 
Hāmans (Hamann, 1730–1788), rakstnieks Gotlobs Dāvids Hartmans (Hartmann, 
1752–1775). 

No 1749. līdz 1783. gadam F. K. Gādebušam adresētajās gandrīz pusotra tūkstoša 
vēstulēs iepriekš minētie un vēl daudzi citi laikabiedri, arī ārpus Krievijas robežām 
dzīvojošie, atstājuši mūsdienu pētniekiem spilgtas liecības par savu darbību un 
uzskatiem, savstarpējām attiecībām un individuālajām īpašībām. Ļoti plašā tematika 
sniedzas no dziļi personīgiem jautājumiem līdz ziņojumiem un pārspriedumiem par 
jaunumiem sava laika literatūrā, vēsturē un filozofijā. Vēstulēs samērā bieži runāts 
arī par dažādiem biogrāfiska rakstura jautājumiem, jo F. K. Gādebušs pats nopietni 
interesējās par Vidzemes muižniecības ģenealoģiju, 

Pagājušo divsimt gadu laikā no plašā vēstuļu krājuma, ko hronoloģiskā kārtībā 
piecos sējumos sakārtoja un sanumurēja vēl pats F. K. Gādebušs, diemžēl vairākas 
vēstules ir pazudušas. Pilnībā saglabājies tikai piektais sējums. No pirmā sējuma 
pazudušas 8, no otrā – 2, no trešā – 3, no ceturtā – 15 vēstules. Pēc F. K. Gādebuša 
nāves kolekciju mantoja viņa znots – mācītājs Johans Martins Hēns (Hehn, 1743–
1793), vēlāk tā nonāca Rīgas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrības 
bibliotēkā. Savukārt tās dokumentus 1935. gadā pārņēma toreizējais Latvijas Valsts 
arhīvs (tagadējais Latvijas Valsts vēstures arhīvs).

Jaunizdotā F. K. Gādebuša vēstuļu rādītāja sastādītāji Kristīna Kupfera un Pēteris 
Versters par sava darba pamatu izmantojuši vēsturnieka Frīdriha fon Keislera 
(Keußler, 1856–1924) jau ap 1916. gadu sastādīto F. K. Gādebuša vēstuļu reģistra 
manuskriptu.2   Kaut gan autors savulaik bija iecerējis to publicēt, tomēr nodomu, 
šķiet, slimības dēļ, viņam īstenot neizdevās. Pamatvilcienos bija uzrakstīts katras 
vēstules konspektīvs satura atstāstījums, sastādīts vēstuļu autoru reģistrs un 
izsūtīšanas vietu saraksts, tomēr, lai to varētu publicēt, vēl bija jāiegulda darbs. 

Herdera institūta zinātnieki F. fon Keislera manuskriptam pievērsušies ar šodienas 
skatījumu un vēsturiski kritisku vērtējumu; izlabotas vairākas noraksta kļūdas. Ir 
veikti arī vairāki būtiski papildinājumi: apstrādātas arī F. K. Gādebušam rakstītās 
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vēstules franču un latīņu valodā, sastādīts izsmeļošs personu reģistrs ar vēstuļu au
toru un arī vēstulēs minēto personu biogrāfiskajiem datiem; izveidoti divi ģeogrāfiskie 
reģistri, kur uzskaitītas vēstuļu izsūtīšanas vietas un vēstulēs minētie vietvārdi un 
lietu reģistrs, kas lasītājam atvieglo orientēšanos vēstuļu tematikā. 

Herdera institūta sagatavotais Frīdriham Konrādam Gādebušam adresēto vēstuļu 
rādītājs uzskatāms par nozīmīgu vēstures uzziņu literatūras papildinājumu. Vēstuļu 
satura atstāstījums ļauj nereti izmantot šo grāmatu kā patstāvīgu informācijas 
avotu. Tas ne vien informē par šīs apjomīgās sarakstes daudzveidīgo saturu, bet 
arī būtiski atvieglo pētnieku darbu ar šiem vērtīgajiem 18. gadsimta vēstures avo
tiem. Informatīvi bagāts ir vēstulēs minēto personu rādītājs, kurā norādīti ne tikai 
dzimšanas un miršanas gads un vieta, bet sniegtas arī ziņas par viņu profesionālo 
un sabiedrisko darbību. Izsmeļoši ir arī abi ģeogrāfiskie rādītāji – vietvārdiem dots 
ne tikai vāciskais, bet, atkarībā no atrašanās vietas arī latviskais vai igauniskais 
nosaukums, katra pieminētā vieta ir arī īsi raksturota (pilsēta, muiža, baznīca utt.) 
un norādīta tās atrašanās (apriņķis, guberņa). 

Var pamatoti cerēt, ka grāmatu, kas iepazīstina lasītāju ar nozīmīgu Latvijas 
Valsts vēstures arhīva kolekciju, ar interesi izmantos arī mūsu arhīva apmeklētāji – 
vēsturnieki un citu nozaru pārstāvji. 

Pārsla Pētersone

atsauces un piezīmes

1 LVVA, 4038. f., 2. apr., 1639.– 1643. l.
2 Manuskripta oriģināls atrodas LVVA, 4038. f., 2. apr., 1681., 1682. l. Herdera institūtā atrodas 
šī   darba 1940. gadā izgatavota kopija.

Divu konFerenču pienesums

Par pamanāmiem, tradicionāliem un vērā ņemamiem kultūras un zinātnes dzīves 
notikumiem sāk izvērsties starptautiskās, multidisciplinārās konferences, kuras reizi 
pāris gados, parasti rudeņos, organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pētniecības 
nodaļa. 

Pirmā no tām – konference “Bibliotēka, grāmatniecība, ideoloģija Otrā pasaules 
kara laikā” ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu notika Jūrmalā l996. gada oktobrī. 
Referentu vidū bija ne tikai Latvijas arhīvu, bibliotēku, universitātes un Zinātņu 
akadēmijas pētnieki, bet arī viesi no ASV, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Somi
jas, Ungārijas, Zviedrijas. To, ka, pateicoties šādam referentu sastāvam, konferencē 
izvirzītā tēma guva daudzpusīgu un dziļu aplūkojumu, liecina nesen iznākušais 
konferences materiālu krājums, kur publicēta ievērojama daļa nolasīto referātu.1 

Divu totalitāru varu – padomju un vācu okupācijas – izpētē prevalē pētījumi, 
kas veltīti nacistiskās Vācijas kultūrpolitikai un tās izpaudumiem Latvijā Otrā pa
saules kara gados. Pamatievirzi šo pētījumu kopai savā referātā atsedz vēsturnieks 
Kārlis Kangeris (Zviedrija), norādot, ka jēdziens kultūrpolitika “būtībā aptver visas 
garīgās dzīves jomas: izglītību, zinātni, dažādas mākslas nozares, kultūras vērtību 
krātuves – visas tās garīgās dzīves sfēras, kas bija okupācijas pārvaldes redzes 
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lokā, kuras vajadzēja pakļaut pārraudzībai un 
kuras kopumā veidoja, kā vācieši paši izteicās, 
latviešu “īpatnējo tautisko kultūru””.2 

Okupācijas varas mehānisma izveidei un tā 
darbības izpētei, balstoties uz Latvijas arhīvu 
materiāliem, pievērsusies Iveta Šķiņķe (Latvijas 
Valsts arhīvs) referātā “Izglītības un kultūras 
ģenerāldirekcijas darbība 1941.–1944. gadā”. 
Autore nonākusi pie secinājuma, ka minētā 
institūcija, kas darbojusies pašpārvaldes iet
varos, pildījusi starpniekfunkcijas starp vācu 
varas un latviešu kultūras un izglītības iestādēm; 
tās darbībā atsevišķos gadījumos saskatāmi 
arī pozitīvi centieni, kas saistās ar latviešu 
kultūras procesa uzturēšanu kara un okupācijas 
apstākļos. 

Vairums referātu (līdz ar to arī publikāciju 
konferences krājumā) skar kādu atsevišķu 
kultūras vai mākslas jomu (bibliotēku darbu, 
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grāmatniecību, literatūru).
Grāmatu krājumu vēsturiskos likteņus centās izzināt ne tikai Latvijas, bet arī 

Krievijas, Polijas, Vācijas bibliotēku vēsturnieki. Par šo tēmu konferencē risinājās 
arī atsevišķa apaļā galda saruna, kuras dalībniekiem bija iespējama informācijas 
apmaiņa par pazudušām, iznīcinātām grāmatām un bibliotēkām Otrā pasaules kara 
laikā. Saruna ievirzījās arī par kara gados lielvaru piesavinātām grāmatām un šo 
kara trofeju turpmākajiem likteņiem.

90. gadu sākumā, kļūstot pieejamiem līdz tam mazāk pētītiem avotiem, 
likumsakarīga ir pētnieku pievēršanās cenzūras iestāžu darbībai, nevēlamās 
informācijas ierobežošanas un iznīcināšanas momentiem. Cenzūras izpētei veltītie 
referāti un atsevišķi izteikumi par šo jautājumu, kas nereti izskanēja šajā saietā 
(P. Lotmane un S. Pērta, K. Sinkēvičs u.c.), uzskatāmi apliecina, ka dažādu totalitāru 
režīmu izpausmēs ir daudz vairāk kopīgā nekā atšķirīgā. Uzkrītoši daudz analoģiju 
vārda un apziņas brīvības ierobežojumos rodams arī dažādu okupētu valstu, jo īpaši 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas grāmatniecības vēstures lappusēs (tipiski reģioni – 
tipiskās situācijās). Kopumā samērā precīzi tika iezīmēts pats varas mehānisms, 
savukārt tikpat kā netika skarts jautājums par sekām, kādas sabiedrības apziņā 
var radīt ilgstoši deformēts informācijas pasniegums.

Atsevišķa cilvēka personiskā stāja un pašcieņa, kā arī sabiedriskā atbildība vairāk 
bija apjausta grāmatniecības vēsturnieku un literatūrzinātnieku referātos. Konferencē 
tikpat kā netika skarta kolaboracionisma problemātika. Tomēr, raksturojot Padomju 
Savienībā Otrā pasaules kara gados izdoto literatūru, R. Iņķis to vērtē kā “savā 
būtībā prettautisku”, tieši šajā laikā izveidojies latviešu padomju grāmatniecības 
mikromodelis, kas ar dažādām modifikācijām pastāvējis līdz pat Latvijas neatkarības 
atjaunošanai.3  Atšķirīgs ir J. Kalniņa vērojums par latviešu romānu autoriem vācu 
okupācijas gados, proti, “jūtams, ka kopumā rakstnieki šai laikā atturas rakstīt 
sliktu par krievu okupāciju vai labu par vācu okupāciju. Tā būtu lišķēšana, kas ir 
patiesa talanta necienīga”.4  Par izjustu laiku liecina arī raksturīgi motīvi (atstātā 



sēta, neiznīcība) latviešu lirikā, ko savā referātā “Latviešu dzeja nacistu okupācijas 
laikā” iejutīgi interpretē V. Vecgrāvis.

Konferences dienās tās dalībnieki varēja iepazīties arī ar izstādi “Latvijas 
grāmatniecība 1941.–1944. gadā”, piedalīties atmiņu pēcpusdienā “Redzēts, dzirdēts, 
justs”, kas bija veltīta kara gadu kultūras dzīves norisēm.
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Iespējams, jau konferences laikā, izzinot 
un izvērtējot dalībnieku ieinteresētību, tika 
iezīmēts problēmu loks nākošajam šāda veida 
saietam.

«Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas.» starp
tautiska konference ar šādu nosaukumu notika 
divus gadus vēlāk – l998. gada oktobra vidū. 
Informācijas darba speciālisti – bibliotēku 
un arhīvu darbinieki, dažādu starptautisku 
institūciju pārstāvji, juristi, žurnālisti, politiķi, 
vēsturnieki – pusotra simta aktīvo konferences 
dalībnieku no 15 valstīm – analizēja cenzūras 
darbību vēsturiskā aspektā, kā arī centās noskai
drot vārda brīvības apdraudējumus modernajā, 
uz demokrātijas principu pamatiem veidotajā 
sabiedrībā. Šāds konferences organizatoriskais 
vēriens bija iespējams, tikai pateicoties UNESCO, 
IFLA, Eiropas Padomes, Sorosa fonda – Latvija, 
kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

un Kultūrkapitāla fonda ievērojamam finansiālam atbalstam. Tas nodrošināja arī 
konferences materiālu savlaicīgu publicēšanu. Jau konferences laikā interesenti varēja 
saņemt itin iespaidīgu foliantu ar referātu tekstiem vai to saīsinātiem (pāris gadījumos 
izvērstiem) variantiem, kopsavilkumiem, tēzēm, ko nu kurš autors atzinis par 
lietderīgu.5  Publicētas arī dalībnieku adreses, kas paver tālākas sadarbības iespējas. 
Krājuma izdošanas operativitāte būtiski klusina iebildes, kas dažbrīd varētu rasties 
par neviendabīgu informācijas pasniegumu. Tas izceļas ar “pelēkajiem izdevumiem” 
neraksturīgu apjomu un satura bagātību. Konferences intelektuālā virzība bija 
vērsta mūsdienu sabiedrības informācijas procesu izzināšanā. Cenzūras un dažādu 
ierobežojumu vilinājums sevi atgādina sabiedrības saskarē ar jaunajām informācijas 
tehnoloģijām un medijiem. Dažādu negāciju spiediens ar interneta starpniecību ir 
tik liels, ka zūd ticība to mazināt ar kultūras un audzināšanas pretnostatījumu. 
Sabiedrības pasargāšanai tiek izraudzītas un par pieņemamām atzītas metodes, 
kas šo rindu autorei liekas vismaz nopietnu šaubu un pārdomu vērtas (informācijas 
filtrēšana). Izkristalizējās atziņa, ka jebkurā demokrātiskā sabiedrībā vērojamas 
divas nostādnes saskarē ar būtībā nekontrolējamo informācijas plūsmu. Pirmā, 
vērsta uz negāciju uztaustīšanu, sabiedrības pasargāšanu, laikam ir pašsaprotama 
un no cilvēku labas gribas izrietoša. Bet cik tālu mūsu labā griba ir tiesīga ietekmēt 
līdzcilvēku dzīves? Kur ir un kas novilks tās robežas? Otrai nostādnei raksturīga 
vēršanās pret jebkādiem informācijas aizliegumiem un apdraudējumiem. Iespējams, 
ka reālais risinājums ir rodams šo divu nostādņu koeksistencē un mijiedarbībā.

Aplūkoto divu konferenču publicētie materiālu krājumi joprojām ir nozīmīgi izde
vumi pēdējo gadu publikāciju klāstā. Rūpes un līdzekļi, kurus konferences rīkotāji 
ieguldījuši to sagatavošanā, ir pilnā mērā attaisnojušies. 

 
                                                                                                 Ināra Klekere
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atsauces un piezīmes

1 Starptautiska konference “Bibliotēka, grāmatniecība, ideoloģija Otrā pasaules laikā (1939–
l945)”,  8.10.l996.–12.10.1996., Jūrmala: Materiālu krājums. – Rīga, l999. – 255 lpp.
2 Turpat. – 25. lpp.
3 Turpat. – 153. lpp.
4 Turpat. – 124. lpp.
5 Starptautiska konference “Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas”, Rīga, 14.10.1998. – 
17.10.1998:  Konferences materiālu krājums. – Rīga, l998. – 234 lpp.

Latvijas Valsts arhīva vecākais referents Jānis 
Riekstiņš ir autors daudzām publikācijām un do
kumentu krājumiem par padomju okupācijas laiku 
Latvijā. Arhīvu fondos glabātie dokumenti par 
PSRS armijas nodarītajiem postījumiem Latvijas 
kultūrvidei, Latvijas laukiem, liecības par PSRS 
militāristu radītajiem zaudējumiem Rīgai apko
poti krājuma “Izpostītā zeme” 3 daļās, liecības 
par īpašumu piespiedu atsavināšanu – krājumā 
“Ekspropriācija (1940.–1959. gads)”, bet krājumā 
“Kulaki Latvijā (1940.–1953. gads)” iekļautie 
arhīvu materiāli ļauj izsekot latviešu zemnieku 
izputināšanas un iznīcināšanas politikai. 

1999. gadā Amerikas Latviešu apvienība 
laida klajā J. Riekstiņa jau 1992. gadā saga
tavoto dokumentālo pētījumu, kas tobrīd saucās 
“Patvaļa – staļiniskā totalitārā režīma noziegumi 
pret Latvijas zemniecību. 1940.–1953. gads”. 
Grāmatas autors pats uzsver, ka ar šo darbu “cen

Dokumentu krājums par latvijas zemnieku likteni

Riekstiņš Jānis. Patvaļa: Staļina laika represijas pret Latvijas lauksaimniek
iem. – Rokvilla: Amerikas Latviešu apvienība, 1999. – 121 lpp.

ISBN: 0-935582-41-X

tos izlabot gan paša, gan citu vēsturnieku kļūdas un nepareizības skaidrojumos par 
šo mūsu tautai tik nozīmīgo, bet reizē smago, pat ļoti traģisko laika posmu”. 

Krājuma četrās nodaļās J. Riekstiņš pēctecīgi izseko padomju varas politikai Latvi
jas laukos. Ar arhīva dokumentiem tiek parādīta 1940. gadā aizsāktā “tautas ienaid
nieku meklēšana un uzskaite”, kas faktiski bija sagatavošanās process iedzīvotāju 
izsūtīšanai 1941. gada 14. jūnijā. Jau 1940. gada novembrī PSRS Augstākā Padome 
pieņēma dekrētu par Krievijas PFSR likumdošanas stāšanos spēkā Latvijas teritorijā, 
turklāt šim dokumentam bija atpakaļejošs spēks. Grāmatā publicētās pavēles, in



strukcijas un citi dokumenti pierāda, ka neatkarīgi no tā, vai okupācijas vara Latvijā 
būtu sastapusi pretestību vai ne, jau iepriekš bija paredzēta daudzu Latvijas pilsoņu 
apcietināšana un aizvešana 1941. gada 14. jūnijā (sk. nodaļu “Staļinisko represiju 
iesākums Latvijā”). 

J. Riekstiņa apkopotie materiāli vēsta, ka pēc Otrā pasaules kara represijas pret 
zemniekiem Latvijā turpinājās. Izmantojot nodokļu politiku, pasludinot “kulaku” 
kā šķiras likvidāciju, cenšoties pierādīt, ka turīgajām zemnieku saimniecībām 
atšķirībā no kolektīvajām saimniecībām nebūs nākotnes, tika iznīcinātas pārtikušo 
zemnieku saimniecības, bet trūcīgāko un vidējo zemniecību piespieda iestāties 
kolhozos (sk. nodaļu “Staļiniskā nodokļu politika – līdzeklis latviešu zemniecības 
izputināšanai”).

Autora izvēlētie arhīva materiāli atklāj, kā varas pārstāvji ar represiju metodēm 
izvērsa labības sagādes kampaņas 1944.–1949. gadā. Tie, kuri neizpildīja uzliktās 
normas, tika tiesāti, viņu manta konfiscēta, tādējādi turpinot zemnieku izputināšanas 
procesu. Bez visa tā, kā liecina grāmatā iekļautie dokumenti, vēl zemnieki nebija 
pasargāti no milicijas darbinieku un iznīcinātāju nelikumīgajām kratīšanām, fiz
iskas izrēķināšanās, pat aplaupīšanas, kā arī papildus uzliktajiem meža darbiem. 
1947. gads, kā to liecina krājumā iekļautie dokumenti, Latvijas laukos raksturīgs 
ar “kulaku” saimniecību pazīmju noteikšanu un sarakstu sastādīšanu, saimniecību 
pārvietošanu uz nomalēm un gatavošanos kulaku ģimeņu izsūtīšanai 1949. gada 
25. martā (sk. nodaļas “Bez vainas vainīgie” un “Genocīds”).

Nodaļā “Kulaku medības Latvijā” J. Riekstiņš raksta: “Ekonomiski un politiski ap
karojot, bet pēc tam arī sagraujot turīgāko zemnieku saimniecības, staļiniskie funkcionāri 
līdz ar to arī pārējiem zemniekiem gribēja atņemt individuālo saimniecību attīstības 
perspektīvas un sadzīt viņus kolhozos. Un lai arī t.s. “kulaku” saimniecības viņiem izdevās 
sagraut, Latvijas lauksaimniecība līdz ar to nekādu augšupeju nepiedzīvoja.” Krājuma 
autors akcentē, ka “tieši pretēji – laika gaita ir nepielūdzami pierādījusi, ka turīgāko 
individuālo zemnieku saimniecību izpostīšana, tāpat kā “vienlaidu kolektivizācija” ir 
bijusi milzīga un politiska kļūda, patiesībā – tīšs noziegums pret latviešu tautu”.

Grāmatā ir apkopoti būtiskākie un zīmīgākie dokumenti, kas atspoguļo šo 
okupācijas periodu. J. Riekstiņa darbu precīzi raksturojis krājuma izdošanas inicia
tors Latviešu institūta Amerikā padomes priekšsēdis Arvīds Bļodnieks, dēvējot to 
par “procesa dokumentēšanu”. Faktiski dokumentēšana vienmēr ir bijusi šā krājuma 
sastādītāja J. Riekstiņa darba stils un pārliecība. Mērķtiecīgi atlasītie Latvijas Valsts 
arhīva dokumenti (pārsvarā ņemti no t.s. partijas arhīva fondiem, kā arī no Ministru 
padomes, Finansu ministrijas fondiem) ļauj lasītājam pašam izsekot padomju varas 
politikai, atsedzot tās vardarbību, dokumentos nepārtraukti piesaukto šķiru cīņu un 
atgādinājumu, ka tā ir nepieciešama, lai izveidotu jaunu sabiedrību un sagrautu veco, 
nepareizo. Autors grāmatā salīdzina padomju varas politiku Latvijā ar analoģiskiem 
pasākumiem Padomju Savienībā.

Īpaša uzmanība pievēršama šā laikmeta dokumentu terminoloģijai, kas saistās 
ar vienu vienīgu cīņu – “kaitniecības apkarošana”, “kulaku likvidācija”, “labības 
fronte”, “tautas ienaidnieki”, “cīņa par saistību izpildi”, “sabotieru sagraušana” 
u.tml. Būtībā grūti kaut ko piebilst – dokumenti liecina paši, kā “jaunās pasaules 
celtniecību nodrošina vardarbība – apzināts humānisms no spēka pozīcijām” (sk.: 
Šuvajevs I. Prelūdijas. – R., 1998. – 25. lpp.). Daļai lasītāju, īpaši tiem, kuri nav 
saskārušies ar padomju laika terminoloģiju, būtiski ir grāmatas sākumā liktie 
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saīsinājumu atšifrējumi, kā arī atsevišķu vārdu paskaidrojumi. 
Nenoliedzami šobrīd jūtams iespaids, ko uz grāmatu ir atstājis ilgais laiks starp 

tās sagatavošanu un iznākšanu, – darbs daļēji zaudējis autora iecerēto dokumentu 
pirmreizīguma iedarbības spēku. Atsevišķi nozīmīgi materiāli ir jau publicēti citos 
izdevumos. Arī atsauces šajā grāmatā dotas vēl atbilstoši 90. gadu sākuma tradīcijām. 
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Partijas vēstures institūta arhīvu, 
kas atsaucēs apzīmēts – LKP CK PVI PA, 1991. gadā pārņēma Latvijas Valsts arhīvs, 
un šobrīd zinātnisku darbu parindēs to dēvē – LVA PA.

Grāmata satur vērtīgu, pārdomāti sakārtotu, ļoti iespaidīgu avotu materiālu. 
Domājams, ka tā palīdzēs vēsturniekiem spert nākamo soli – veikt analītiskus 
pētījumus par padomju okupācijas periodu Latvijā.

Iveta Šķiņķe
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Žurnālistes Birutas Eglītes grāmata, ko 
lasītāji saņēma jau 1999. gada vasaras sākumā, 
ir pirmā plašākā Latvijas pasta organizācijas 
400 gadu ilgajai vēsturei veltītā publikācija, 
un par šādu uzdrīkstēšanos autore pelnījusi 
uzslavu. 

Tēmas izklāsts grāmatā sadalīts piecās 
nodaļās. Pirmajā nodaļā autore centusies atsegt 
pasta organizācijas veidošanās procesu Latvi
jas teritorijā 17. gadsimtā un parādījusi dažus 
sakaru sistēmas attīstības un darbības momen
tus 18. un 19. gadsimtā. Otrā nodaļa veltīta 
Latvijas Republikas valsts pasta organizācijas 
izveidei un pirmajiem divdesmit patstāvības 
gadiem, trešajā atainots  organizācijas stāvoklis 
laikposmā no 1940. līdz 1990. gadam, bet pēdējā 
nodaļā runāts par Latvijas pasta pēdējiem darba 
gadiem. Pielikumā autore ievietojusi vairākas 
shēmas un tabulas, kā arī svarīgāko notikumu 

Grāmata par latvijas pastu

Eglīte Biruta. Pasta grāmata. – Rīga: Nordik, 1999. – 213 lpp.: il.
ISBN 9984–510–80–8

hronoloģisko rādītāju. 
Autore pati, atsakoties pretendēt uz zinātniska pētījuma līmeni, savam veikumam 

devusi raksturojumu – fakti un publicistiskas piezīmes. Tādēļ arī varētu attaisnot 
samērā haotisko pasta vēstures izklāsta veidu – galvenokārt dažādu notikumu un  
personu ieskicējumu, ļoti bieži krasi mainot gan hronoloģisko, gan tematisko izklāsta 
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pēctecību. Tomēr nekādā ziņā nevar samierināties ar grāmatā sastopamajām faktu 
un to interpretācijas kļūdām, vēl jo vairāk tādēļ, ka darbs adresēts  plašam lasītāju 
lokam, no kuriem daudzi, iespējams, autoram uzticēsies un faktu patiesumu pat 
neapšaubīs un necentīsies pārbaudīt. 

Veiksmīgākā grāmatas daļa ir pasta darbības atspoguļojums pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. Labā valodā pasniegtais iztirzājums iepazīstina lasītāju 
ar desmit spraiga darba gadiem un šajā laikā sasniegtajiem rezultātiem. Pozitīvi 
vērtējama arī nodaļa par pasta darbību laikposmā no 1940. līdz 1990. gadam, kurā 
atsegta organizācijas struktūras pielāgošana padomju režīma apstākļiem un vadošo 
kadru nomaiņa ar jaunās varas uzticības personām pēc 1940. gada 17. jūnija, pasta 
darbība Otrā pasaules kara laikā un gandrīz piecdesmit gadu ilgajā padomju periodā. 
Kopainas attēlošanai plaši izmantoti daudzu pasta darbinieku raksturojumi, atsed
zot ne tikai viņu personiskās īpašības, bet arī attiecības ar varu, spēju vai nespēju 
veikt uzticētos pienākumus. Nodaļā izmantots līdz šim nepublicēts avotu un faktu 
materiāls, tā apkopošanu un nodošanu lasītāju rīcībā uzskatu par grāmatas galveno 
vērtību.

Daudz faktu un atziņu, ko autore izmantojusi stāstījumā par Latvijas pasta 
darbību 1918.–1940. gadā, atrodami jau 1938. gadā Pasta un telegrāfa departamenta 
izdotajā darbā “Latvijas pasts, telegrāfs un telefons. 1918–1938.”1  Pārējā informācija 
iegūta no latviešu periodiskajos izdevumos publicētajiem rakstiem. Kaut gan šī 
nodaļa uzskatāma par kompilatīvu, tā lasītājam sniedz pārskatu par Latvijas valsts 
pasta organizācijas veidošanos, pirmajiem darbības gadiem, grūtībām, sasniegum
iem, un tā tematiski labi iekļaujas mūsu valsts sakaru un satiksmes 20. gadsimta 
vēstures atspoguļojumā.

Daudz nopietnāki iebildumi rodas, lasot grāmatas pirmo nodaļu, kurā autore 
mēģinājusi iedziļināties Latvijas teritorijā 17.–19. gadsimtā pastāvējušās pasta un 
sakaru organizācijas vēsturē. Kā norādīts grāmatas ievadā, tajā galvenokārt izman
toti mūsu gadsimta 30. gadu vēstures entuziastu (J. Kļaviņa, J. Jenša, A. Griguļa, 
E. Jaunvalka) periodikā publicētie pētījumi. Tomēr nekādi nevar piekrist autores 
apgalvojumam, ka viņi “daudz strādājuši Vācijas, Zviedrijas un Krievijas arhīvos” 
(5. lpp.), jo, izņemot J. Jenšu, kura rakstos izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva 
fondu (un tikai) materiāli, pārējie savos rakstos balstījušies uz sava laika literatūrā 
un periodikā publicētajām atziņām, kas ne vienmēr atbilst šodienas vēstures zinātnes 
kritērijiem. Šāda materiāla nekritiska iekļaušana tekstā, vienkārši pārrakstot 
lielākus vai mazākus avīžu rakstu fragmentus, radījusi virkni faktoloģisku kļūdu 
un pārpratumu. Mēģinājumi radīt šiem tekstiem vēsturisko fonu un saistīt tos 
ar sabiedrības attīstības kopējiem procesiem diemžēl apliecina autores zināšanu 
trūkumu un nespēju orientēties agrāko gadsimtu notikumos un vēstures zinātnes 
terminoloģijā. Kā citādi lai izskaidro tekstā lasāmos apgalvojumus, ka visvecākais 
rakstītais vēstures dokuments ir “Indriķa hronika” (8. lpp.); ka Livonijas ordeņa 
vēstules pārnēsāja ordeņa locekļi, priesteri, mūki, svētceļnieki, skolnieki (9. lpp.); ka 
1580. gadā Vidzeme jau bija Zviedrijas pakļautībā (9. lpp.); ka ar ģenerālgubernatora 
Tota 1668. gada pavēli Vidzemē ierīkoja septiņus zemes ceļus (14. lpp.)? 

Ja, uzsākot darbu pie šīs publikācijas, autore būtu kaut virspusēji iepazinus
ies ar izstrādātajām pasta vēstures pamatatziņām,2  viņa izvairītos no vairākiem 
aplamiem secinājumiem, piemēram, ka Latvijas teritorijā jau 13. gadsimta 80. 
gados eksistēja regulāra pasta apmaiņa (8., 205. lpp.). Pievienotā atsauce liek 
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domāt, ka šī informācija gūta no J. Kļaviņa 1935. gadā publicētā raksta.3  Tajā gan 
ir sniegts konspektīvs pārskats par Hanzas pilsētu pastu un arī Livonijas ordeņa 
sakariem, tomēr šeit nav runas par sakaru regularitāti. Kā zināms, regulāra pasta 
pamatnosacījums ir – pastnieki vai pasta kurjeri ceļā dodas noteiktā, pasta kursēšanas 
shēmā paredzētā laikā, neatkarīgi no tā, vai viņu pasta somās ir sūtījumi, vai ne. 
Lai cik aktīva arī bija Hanzas vai Livonijas ordeņa ziņnešu darbība, viņu kursēšanu 
noteica nepieciešamība. Regulāri pasta sakari Eiropā izveidojās tikai 16. gadsimta 
beigās, Vidzemē pirmo reizi tie tika ieviesti, ievērojot Rīgas pastmeistara Jakoba 
Bekera 1632. gadā izstrādāto pasta nolikumu. 

Vairākas iebildes rodas arī par grāmatā minētajiem Vidzemes pasta vēstures 
faktiem un to interpretāciju. Zināms, ka Zviedrijas valdība pirmo pasta kantori 
Rīgā izveidoja jau 1625. gadā un nevis 1632. gadā,4  vienlaicīgi Jakobs Bekers arī 
tika iecelts par Rīgas pastmeistaru un viņa uzdevums bija nodrošināt Zviedrijas 
valdībai nepieciešamos sakarus. Pilnīgi nesaprotams, kas ir “1632. gadā tirgotāju 
izveidotais pirmais privātais pasta kantoris Rīgā” (10. lpp.). Acīmredzot šeit 
domāts Jakoba Bekera 1632. gadā izveidotais pasta līniju tīkls un viņa privātmājā 
iekārtotais pasta kantoris.5  Bet šis bija Jakoba Bekera privātuzņēmums, pēc viņa 
iniciatīvas radīts, par viņa līdzekļiem uzturēts, viņš arī paturēja iegūto peļņu. Tiesa, 
šo pasākumu gan morāli, gan arī materiāli atbalstīja Rīgas tirgotāji, Rīgas rāte un arī 
Zviedrijas valdība. Šī sakaru organizācija funkcionēja pēc Jakoba Bekera 1632. gada 
28. septembrī publicētā pasta nolikuma (Postordnung), un nav nekāda pamata 
apgalvot, ka sākumā regulāra satiksme bija tikai starp Rīgu un Mēmeli. Trīs starp
tautiskas pasta sakaru līnijas, kas savienoja Rīgu ziemeļos ar Rēveli, rietumos – ar 
Amsterdamu, dienvidos – ar Venēciju, sāka funkcionēt visos virzienos vienlaicīgi, 
un vismaz Vidzemes guberņai nozīmīgākais bija tieši virziens uz Tērbatu, kur tobrīd 
atradās gubernatora sēdeklis. Ar Tērbatu 1632. gadā saistījās arī paša Jakoba Bekera 
privātās komerciālās intereses.6  

Grāmatā nav noskaidrota arī 1639. gada nozīme Latvijas pasta vēsturē. Tiek gan 
runāts par kādām šajā laikā izdotajām Bengta Uksenšernas “pasta ordinancēm” 
(kāpēc nelietot visiem saprotamo terminu “rīkojumi”?) un pieminēts, ka “ap 
1639. gadu pasta satiksme Vidzemē bija jau visai labi sakārtota” (13. lpp. ). Taču 
nekāda uzmanība nav pievērsta  apstāklim, ka 1639. gada 18. martā ar Bengta 
Uksenšernas pavēli Vidzemes sakaru sistēmu iekļāva Zviedrijas valsts pasta 
sastāvā,7  līdz ar ko pasts Vidzemē kļuva par valsts organizāciju un tā kalpotāji 
par valsts ierēdņiem ar noteiktu algu un pienākumiem. Par guberņas pastmeistaru 
1639. gadā iecēla Jakobu Bekeru, un viņam bija pakļauts visu pārējo (Valmieras, 
Valkas, Tērbatas, Pērnavas un Rēveles) pasta kantoru un pastmeistaru darbs. Vēl jo 
lielāku neizpratni rada autores uzskats, ka 1669. gadā Rīgas pastmeistaram pakļāva 
pasta pārvaldniekus Vidzemes un Igaunijas pilsētās (14. lpp.). Pirmkārt, šī pakļautība 
tika radīta trīsdesmit gadus agrāk; otrkārt, pasta kantori bija tikai jau minētajās 
Vidzemes lielākajās pilsētās; treškārt, pasta kantoru vadītājus 17. gadsimtā sauca 
par pastmeistariem, Rīgas pasta kantora darbu šajā laikā vēl arvien vadīja guberņas 
pastmeistars Jakobs Bekers. 

Nav izprotams arī autores apgalvojums, ka “1644. gadā Vidzemes pasta sa
tiksmi iekļāva Stokholmas pastā” (13. lpp.). Pasta sakari starp Rīgu un Zviedrijas 
galvaspilsētu pastāvēja jau kopš 1625. gada, bet, kā jau teikts, 1639. gadā Vidzemes 
pasts kļuva par Zviedrijas valsts pasta sastāvdaļu. Iespējams, autore ir domājusi 



pasta līnijas Rīga–Pērnava–Rēvele izveidošanu, kas ievērojami saīsināja sauszemes 
ceļu līdz Stokholmai. Pildot Zviedrijas karalienes Kristīnas pavēli, Jakobs Bekers 
līnijas izveidi uzsāka 1643. (nevis 1645.) gadā. Lai jautājumu pārrunātu sīkāk, past
meistars bija ieradies arī Stokholmā un 1645. gada 19. maijā Zviedrijas karalienes 
Kristīnas uzdevumā ar viņu tika noslēgts jauns līgums. Nedēļu vēlāk, t.i., 27. maijā 
Rīgas gubernators Andreass Eriksons (Erikson) izsūtīja guberņas iestādēm instruk
ciju ar lūgumu ”augsti cienījamajam pastmeistaram sniegt visādā ziņā palīdzīgu 
roku pasta zirgu iegādē “, kā arī noteica, ka Jakoba Bekera zirgus ir stingri  aizliegts 
izmantot vēl kādiem citiem pārvadājumiem.8 

Tikpat neprecīzi un pavirši grāmatā atspoguļota Jakoba Bekera sadarbība un 
pretrunas ar Prūsijas un Polijas pastmeistariem, lai nodrošinātu Vidzemes pasta 
sūtījumu gaitu caur Mēmeli, Kēnisgbergu, Dancigu līdz Hamburgai. No autores 
teiktā lasītājs tā arī neko neuzzina ne par šīs sadarbības dažādajiem etapiem un 
hronoloģiskajām robežām, ne patiesajiem mērķiem. Bez pienācīgas tālaika politiskās 
situācijas izpratnes savirknētās frāzes ir pretrunīgas un kļūdainas. Kā, piemēram, 
lai saprot tekstu: “Ievērojot Polijas sliktās attiecības ar Zviedriju, Brandenburgas 
kūrfirsts neatļāva zviedru pastniekiem jāt gar jūrmalu”? (14. lpp.) Kādu apsvērumu 
dēļ gan Brandenburgas kūrfirstam būtu jāsargā Polijas intereses?

Autore nepareizi norādījusi arī pirmā Rīgas pasta kantora atrašanās vietu, 
atkārtojot jau kopš 19. gadsimta ieviesušos nepareizo viedokli, ka 17. gadsimtā tas 
atradies tagadējā Alberta laukuma rajonā (11., 37. lpp.). Kļūdu radījusi neprecīzā 
anotācija, ko mākslinieks V. Grīners devis savai 19. gadsimta pirmajā pusē veidota
jai eļļas gleznai, kurā attēlota Rīgas pasta stacija. Kļūdas atkārtojums sastopams 
vairākos izdevumos, to skaitā arī enciklopēdijā “Rīga”9 . Tomēr saglabājušies arhīva 
dokumenti viennozīmīgi apliecina, ka 17. gadsimtā Vidzemes guberņas pasta kantoris 
atradās Jakoba Bekera privātmājā netālu no rātslaukuma, Lielās Monētu un Kungu 
ielas stūrī. Gruntsgabalā bija uzcelti arī staļļi pasta transportam nepieciešamajiem 
zirgiem.10  1714. gadā Krievijas valdība guberņas pasta kantora vajadzībām iznomāja 
telpas privātmājā Krāmu un Tirgoņu ielas stūrī, blakus Frēliha (Frölich) ģimenei 
piederošajai grāmatspiestuves ēkai. 18. gadsimta otrajā pusē, darba apjomam 
ievērojami paplašinoties, bija nepieciešamas lielākas telpas, tādēļ 1780. gadā 
guberņas valde pasta kantora vajadzībām nopirka Johanam Stegmanim (Stegmann) 
piederošo namu Kaļķu un Ķēniņu ielas stūrī. No šejienes 1843. gadā pasta kantoris 
pārcēlās uz ēkām Kungu ielā 33. Ēku ansamblī pie Alberta laukuma 17. gadsimtā 
atradās tikai pilsētas zirgu staļļi. Sākot ar 18. gadsimtu, ar šeit novietotajiem zirgiem 
pārvadāja arī guberņas pasta kantora sūtījumus, bet gadsimta beigās ēkas pārbūvēja 
un tajās ierīkoja Rīgas pilsētas pasta staciju. 

Teksta uztveri ļoti traucē grāmatā sastopamā nekonsekvence vietvārdu rakstībā. 
Nereti pat vienā teikumā blakus sarindoti gan mūsdienu nosaukumi, gan iepriekšējo 
gadsimtu vāciskie apzīmējumi, piemēram, “starp Klaipēdu un Dancigu” (14. lpp.). 
Neuzskatu arī par pamatotu, ka 17. gadsimta notikumu izklāstā tolaik lietotais un 
Latvijas historiogrāfijā jau pierastais nosaukums “Kēnigsberga” aizstāts ar 20. gad
simta sākumā lietoto  “Karaļauči”. Ja autore tik ļoti nevēlējās lietot vācu izcelsmes 
vietvārdu, tas būtu jāaizstāj ar šodienas nosaukumu.

Darbā ir vairākas uzvārdu rakstības kļūdas. Tā 1692. gada 10. februārī par 
Vidzemes pasta direktoru ieceltais holandieti Gerds Grēns (Grön) nosaukts par 
Grīnu (19. lpp.), Igaunijas ārlietu ministrs 1921. gadā Ansis Pīps (Piip) par A. Pupu 
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(53. lpp.) u.tml. 
Šīs grāmata rosina pārdomas par autoru profesionalitāti, tās kritērijiem, autora 

atbildību savu lasītāju priekšā. Tādēļ gribētu aicināt gan pašus autorus, gan izdevējus 
publicējamā materiāla satura izvērtēšanu veikt rūpīgāk un ar lielāku atbildības sajūtu. 
Arī šoreiz autorei lieti būtu noderējušas konsultācijas ar Latvijas vēsturniekiem, 
nopietnākas avotu studijas. Rezultātā grāmatā nebūtu tik daudz kļūdu un tās saturs 
būtu kvalitatīvāks.

Pārsla Pētersone
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