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jaunākā literatūra
Riekstiņš, Jānis (sast., priekšvārda 

autors). Represijas pret latviešiem PSRS. 
1937–1938. Dokumenti. Rīga: Latvijas Valsts 
arhīvs, 2009. 271 lpp.

iSBn 978-9984-836-03-4

Vēstures dokumentu krājumā ietverti 
latvijas Valsts arhīva fondu “lPSr Valsts 
drošības komitejas par sevišķi bīstamiem 
pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto 
personu krimināllietas (1940–1985)” 
(1986. f.), “latvijas komunistiskās partijas 
Centrālā komiteja” (Pa-101. f.), “latvijas 
komunistiskās partijas Centrālā kontroles 
un revīzijas komisija” (Pa-2160 f.), “lPSr 
augstākā padome” (290. f.), “lPSr Ministru 
padome” (270. f.) un “latviešu kultūras un 
izglītības biedrība “Prometejs”” (1339. f.) 
dokumenti. 

Vēsturnieks jānis riekstiņš norāda, ka 
līdz 20. gs. 80. gadiem 1937.–1938. gada 
politiskās represijas, tāpat kā citi totalitārā komunistiskā režīma noziegumi bija slēgtā 
tēma. Šobrīd par tām ir tapuši nu jau neskaitāmi pētījumi un dokumentu publikācijas, 
tomēr vēl ir daudz nezināmā.

Dokumentu krājumu veido sešas nodaļas: “latvieši Padomju Savienībā”, 
“represiju sākums pret latviešiem”, “PSrS iekšlietu tautas komisariāta “latviešu 
operācija””, “latviešu tautības civiliedzīvotāju represēšana”, “latviešu tautības 
militārpersonu represēšana. ieslodzīto spīdzināšana. izmeklēšanas materiālu 
falsificēšana” un “ieslodzīto atbrīvošana. apsūdzības lietu pārtraukšana. nāves 
ziņu viltošana”. katrā no tām – daudzu cilvēku skaudrie dzīvesstāsti. tajos ziņas 
par latviešiem padomju krievijā, par cerībām rast labāku dzīvi, par vilšanos, par 
iznīcību, totalitārisma nežēlīgo varmācību pret cilvēkiem, par patiesības slēpšanu. 
Dokumentus papildina apjomīgais j. riekstiņa priekšvārds, kas vēsta par latviešiem 
Padomju Savienībā un liktenīgajām 30. gadu represijām. tā noslēgumā vēsturnieks 
atzīst, ka par staļiniskajiem noziegumiem “pie reālas atbildības tika saukti tikai 
atsevišķi terora izpildītāji, bet neviens no PSrS augstākās politiskās vadības. tagad, 
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protams, viņi sen vairs nav dzīvi. Bet svarīga ir arī morālā un politiskā atbildība. un 
tam nekāda noilguma nav.

izdarīto noziegumu slēpšanas nolūkā tika aizslepenoti visi ar teroru un 
politiskajām represijām saistītie dokumenti, daļa no tagad atslepenotajiem – ievietota 
šajā dokumentu krājumā. tāpat aizslepenotas tika represiju upuru kapu vietas un 
daudzos gadījumos mēs nezinām, kur atrodas mūsu noslepkavoto tautiešu mirstīgās 
atliekas” (73. lpp.).

Dribins, Leo (sast., zin. red.). Latvijas 
ebreji un padomju vara. 1928–1953. Zinātnisks 
apcerējums. Rīga: LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2009. 307 lpp.

iSBn 978-9984-624-73-0

kolektīvas monogrāfijas autori ir 
vēsturnieki leo Dribins, arturs Žvinklis, aivars 
Stranga, Daina Bleiere, Ēriks Žagars, josifs 
Šteimanis un irēne Šneidere. Par šīs grāmatas 
uzdevumu ievadā tās zinātniskais redaktors 
l. Dribins raksta: “Viens no līdz galam pilnībā 
neatklātiem un plašā sabiedrībā pietiekami 
neizskaidrotiem jautājumiem ir izpratne par 
latviešu un ebreju attiecībām latvijas jaunāko 
laiku vēsturē. Vācu nacistiskie okupanti un 
viņu vietējie ideoloģiskie līdzskrējēji savulaik, 
īpaši Otrā pasaules kara gados, šīs attiecības 
ar vārdiem un darbiem centās pārvērst par 
ļaunāko mītu, lai iedibinātu nepārvaramu 
konfliktu starp abām tautām. Mīta galvenās 

tēzes: ebreju naidīgums pret valsti, kurā dominē latviešu nācija; viņu iedomātā 
saistība ar starptautisko komunismu un tā avangardu – PSrS; ebreju aktīvā loma 
latvijas neatkarības iznīcināšanā un padomju okupācijas režīma izveidošanā 1940. 
gadā; melu plūsmā konstruētā viņu galvenā vaina Baigā gada terora organizācijā un 
īstenošanā. to visu nacisms centās iekalt latviešu vēstures apziņā. tomēr arī pēc Otrā 
pasaules kara latviešu un ebreju attiecības neguva naidīgas konfrontācijas raksturu. 
abas tautas sadzīvoja, abām nonākot padomju totalitārisma gūstā” (4. lpp.).

kolektīvajā monogrāfijā ir iztirzāti vairāki ebreju latvijā vēstures jautājumi – tēmas 
par latvijas ebrejiem un padomju varu atspoguļojums historiogrāfijā, ebreju attieksme 
pret demokrātisko latviju, ebreji latvijas komunistiskajā partijā autoritārisma 
periodā, latvijas okupācija 1940. gada 17. jūnijā un ebreji u.c. Grāmatu papildina arī 
pielikumi – statistiskas dati, represēto liepājas ebreju saraksts, atmiņu fragmenti, 
latvijas komunistiskās partijas un komjaunatnes organizatoru latvijas universitātes 
fakultātēs 1940./41. mācību gadā saraksts.

Priekšvārda noslēgumā l. Dribins uzsver: “Grāmata stāsta par latviešu un ebreju 
neseno pagātni, taču ikviena tās lappuse veltīta mūsu kopējai tagadnei un sadarbībai 
nākotnē. tam veltām arī mūsu domas un priekšstatus” (6. lpp.).
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Ērglis, Dzintars (sast.). Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti. 25. sēj.: Okupācijas re-
žīmi Baltijas valstīs. 1940–1991. Latvijas 
Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi 
un starptautiskās konferences “Okupācijas 
režīmi Baltijas valstīs (1940–1990): izpētes 
rezultāti un problēmas” materiāli, 2008. gada 
30.–31. oktobris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2009. 747 lpp.

iSnB 978-9984-824-15-4

latvijas Vēsturnieku komisijas izdotais 
25. rakstu sējums ir tematiski daudzveidīgs. 
to veido divas daļas. Pirmajā – “latvijas 
Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi” – 
publikācijas sakārtotas trīs nodaļās: “Padomju 
okupācija latvijā (1940–1941)”, “nacistiskās 
Vācijas okupācija latvijā (1941–1945)” un 
“Padomju okupācija latvijā (1944–1990)”. tajās 
ietverti latvijas vēsturnieku Dainas Bleieres, 
aigara urtāna, jāņa Viļuma, ineša Feldmaņa, kārļa Dambīša, kārļa kangera, Dzintara 
Ērgļa, ulda neiburga, rudītes Vīksnas, Ojāra Stepena, Ērika jēkabsona, Gintas 
Brīmanes, antonija Zundas, aleksandra ivanova, jāņa taurēna un aijas kalnciemas 
pētījumi. to avoti ir latvijas un ārvalstu arhīvos glabātie dokumenti, preses materiāli, 
atmiņas u.c.

Otrajā daļā apkopoti 2008. gada 30. un 31. oktobrī notikušās starptautiskās 
konferences “Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940–1990): izpētes rezultāti un 
problēmas” referāti. līdzās latvijas vēsturnieku ineša Feldmaņa, Heinriha Stroda, 
raimonda Cerūža, jāņa taurēna, kārļa kangera, ulda neiburga, jura Pavloviča, 
edvīna everta, jura Ciganova, antonija Zundas, Gata krūmiņa, ritvara jansona, 
ilgvara Butuļa, Veronikas Sadjakovas, aināra Bambala un agritas Daudzes ziņojumi, 
ietverts arī ārvalstu pētnieku veikums. Viņu vidū ir vēsturnieki jevģenijs Grebņevs 
(Baltkrievija), Daniels Bočkovskis (Polija), Džons Haidens (lielbritānija), Olafs 
Mertelsmans (igaunija), ervins Oberlenders (Vācija), rolands račinsks (lietuva), 
Boriss Sokolovs un jeļena Zubkova (krievija), ārons Šneijers (izraēla). Vērtējot 
latvijas Vēsturnieku komisijas 25. sējumu pienesumu, vēsturniece irēne Šneidere 
atzīst, ka “gribētos uzsvērt, ka tajā publicētajos darbos ir atspoguļots ļoti plašs 
jautājumu loks. Cerams, ka lasītājiem tas palīdzēs labāk izprast nacistiskās Vācijas un 
Padomju Savienības īstenoto politiku Baltijas valstīs” (14. lpp.).

Grūtups, Gaitis. Caur manu sirdi. Maigas Tabakas dienasgrāmata no 1941.06.10. 
līdz 1945.08.17. Jelgavas apriņķa stāsti par cerībām un cīņu. Jelgava: [B. izd.], 2009. 
[141 lpp.]: il.

iSBn 978-9984-39-764-1

Grāmata piedāvā jelgavnieces Maigas tabakas dienasgrāmatu, kas tapusi Otrā 
pasaules kara laikā un arī pēc tā. Maiga (tobrīd septiņpadsmit gadus veca jelgavas 
Pedagoģiskās skolas audzēkne) gāja bojā 1945. gada 17. augustā. Viņas nāves mīkla 
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joprojām nav atminēta. ir zināms, ka todien 
no lodes mira Maiga un kāds mežabrālis 
(iespējams, vārdā Vilis).

Grāmatas veidotājs Gaitis Grūtups raksta: 
“.. ir saglabājusies Maigas dienasgrāmata, 
kurā ir augšumcēlušies gan viņas pārdzīvotie 
dzīves notikumi, gan mūžīgās alkas pēc 
mīlestības. teksts aptver meitenes dzīvi 
no četrpadsmit līdz septiņpadsmit gadu 
vecumam – līdz mūža pēdējai dienai. Glītajā 
rokrakstā pildītajās lapās vairākās vietās ar 
lielākiem burtiem ir uzrakstīts jautājums: 
“kas būs pēc gada šajā datumā?” Maiga 
sapņoja par nākotni un, protams, ne mazākā 
mērā nevarēja nojaust, ka pēc 64 gadiem viņa 
ar savu slepus no mājiniekiem rakstīto tekstu 
kļūs par grāmatas galveno varoni.”

Maigas dienasgrāmatas ieraksti ir īsi. tajos 
reģistrēti notikumi, izjūtas, cerības. Pēdējais 

ieraksts skan: “17. augusts. Skumjas un laime kā vītenes vijas … Šodien man nemaz 
vairs nav skumji. naktī labi izgulējos. Bet emis neraksta. tas ir bēdīgi. Ļoti, ļoti bēdīgi. 
rīt varbūt satikšu viņu pašu. Šmikus? Domāju par Šmiku. kaut viņš būtu izlaidumā! 
Mana galva tomēr ir tukša kā izsmelta laiva …”

Grāmatu bagātina fotoattēli, laikmetu raksturojoši fakti, Maigas laikabiedru 
stāstījumi un pārdomas. 

Talonens, Jouko. Baznīca staļinisma 
žņaugos. Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
baznīca padomju okupācijas laikā no 
1944. līdz 1950. gadam. Rīga: Luterisma 
mantojuma fonds, 2009. 332 lpp.: il.

iSBn 978-9984-753-23-2

Grāmatas priekšvārdā tās zinātniskais 
redaktors Gundars Ceipe norāda: “Somu 
teologa un vēsturnieka jouko talonena 
pētījuma izdošana grāmatā ir izcils 
notikums ļoti panīkušajā latvijas Baznīcas 
vēstures pētniecības laukā. Pētījums apskata 
notikumus latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas dzīvē Staļina valdīšanas laikā. Viena 
no komunistiskās ideoloģijas prioritātēm 
bija Baznīcas iznīcināšana. latvijā jeb 
latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 
komunistiskās okupācijas režīms kā savu 
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ienaidnieku nr. 1 definēja tieši evaņģēliski luterisko baznīcu, jo tā tika uzskatīta par 
“tautas baznīcu” un pēc būtības tāda arī bija” (ix lpp.). 

j. talonena intereses sākums par Baltijas vēsturi saistāms jau ar 20. gs. 70. ga-
diem, kad viņš pirmo reizi apmeklēja Padomju igauniju. Savukārt 90. gados Oulu 
universitātē tika aizstāvēta disertācija par latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
staļinisma periodā vēsturi. ar luterisma mantojuma fonda atbalstu ir tapusi grāmata 
latviešu valodā, kuras pamatā ir papildinātas aizstāvētās disertācijas tulkojums. 

j. talonena pētījums veikts, izmantojot latvijas Valsts arhīva, latvijas Valsts 
vēstures arhīva, latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhīva, latvijas republikas 
tieslietu ministrijas reliģijas lietu nodaļas arhīva, kā arī daudzu latvijas baznīcu 
arhīvu fondos glabātos dokumentus. informācija gūta arī Vācijas, krievijas, Šveices, 
lielbritānijas, Zviedrijas, igaunijas, aSV un austrālijas arhīvos. autors strādājis 
arī ar latvijas nacionālās bibliotēkas, latvijas nacionālā vēstures muzeja, latvijas 
akadēmiskās bibliotēkas, aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja kolekcijām, kā arī 
preses izdevumiem un literatūru.

j. talonens secina, ka laikposms no 1944. līdz 1950. gadam bija ārkārtīgi smags 
latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dzīvē. Šajos “staļinisma ziedu gados” baznīcai 
“bija jāmāk izdzīvot un atrast savu vietu komunistu režīma pārvaldītajā Padomju 
latvijā” (199. lpp.). 

autors noslēgumā arī norāda, ka daudzi latvijas baznīcas vēstures jautājumi vēl 
nav izzināti un nākotnē baznīcas vēsturniekus gaida interesants darbs.

Lapsa, Lato, Metuzāls, Sandris, Jančevska, 
Kristīne. Mūsu vēsture. 1985–2005. Rīga: 
Atēna, 2009. 3. sēj. 504 lpp.: il.

iSBn 978-9984-34-346-4

2009. gadā klajā nāca trešais un noslēdzošais 
žurnālistu lato lapsas, Sandra Metuzāla un 
kristīnes jančevskas latvijas nesenās vēstures 
izdevuma sējums (par pirmajiem sējumiem 
sk.: “latvijas arhīvi”, 2008, nr. 4, 187., 188. 
lpp.). Vērtējot latvijas pēdējo gadu vēsturi un 
savu darbu, autori atzīst: “ja akli ticētu .. varas 
nesēju vārdiem, latvijas vēsture sastāvētu no 
viņu titānisko pūļu un darba apraksta, cīnoties 
ar, protams, objektīvajām grūtībām un varonīgi 
tās pārvarot. taču “Mūsu vēstures” trešais 
sējums [..], tāpat kā pirmie divi ir nevis viņu 
vēlamā, bet mūsu visu īstā un patiesā vēsture. 
Detalizēts stāsts par to visu, ko viņi mums ir 
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stāstījuši, ko patiesībā darījuši, kas no tā sanācis – un kurš konkrēti to sastrādājis. 
Minot konkrētus vārdus, uzvārdus, darbus un nedarbus” (9. lpp.).

iztirzāto tēmu loks grāmatā ir plašs – par kārļa ulmaņa mītu, par vadoņu gaidīšanu, 
par korupciju un tās apkarošanu, par “politiskajām barotavām”, par miljonāriem, 
par Baltijas valstu vienotības mītu, par komercbanku dzimšanu, par “Banku Baltija”, 
par izklaides industriju, par “kompromatu”, par patērēšanas azartu, par integrāciju, 
par izglītības sistēmas nemitīgo reformēšanu, par “pustumšām slepkavībām” un 
daudzām citām norisēm.

Sējumu noslēdz ironiska nodaļa “ar ko lai palepojas?”. tajā stāstīts par brašajām 
armijas parādēm un uguņošanu valsts svētkos, alpīnistu iekarojumiem, sporta 
varoņiem, Ginesa rekordiem, par tautas “diženuma” vīzijām.

Pēcvārdā autori saka: “Protams, ar 2005. gadu mūsu vēsture nebeidzas. tā 
turpināsies vienmēr, ja vien mēs to patiešām vēlēsimies, – un būs tieši tāda, kādu mēs 
to būsim pelnījuši ar saviem darbiem” (488 lpp.).

Zeile, Pēteris. Konstantīns Raudive. Rīga: 
Jumava, 2009. 224 lpp.: il.

iSBn 978-9984-38-715-4

2009. gadā apritēja 100 gadi kopš filozofa 
un rakstnieka konstantīna raudives (1909–
1974) dzimšanas. lai gan viņa vārds latvijā 
nav aizmirsts, kā atzīst jaunās biogrāfiskās 
grāmatas autors Pēteris Zeile, tomēr “līdz šim 
raudive būtībā tverts visai fragmentāri”. Par 
savu darbu P. Zeile skaidro: “Galvenā vērība 
veltīta filozofa un rakstnieka līdz šim mazāk 
analizētajiem agrīnajiem darbiem, kā arī pašiem 
būtiskākajiem jautājumiem viņa dzīvē un 
darbībā. tos varētu iedalīt šādi: k. raudive un 
dzimtā latgale, k. raudive un Zenta Mauriņa, 
raudive kā kultūrfilozofs un galvenās vadlīnijas 
viņa darbos, k. raudives literārais mantojums 
[..], kā autora garīgās personības un laikmeta 
spilgti un skarbi izteicēji, k. raudives centieni 
parapsiholoģijas jomā. nobeigumā – sintēze, 

galvenie akcenti un atziņas par k. raudivi kā cilvēku un domātāju ..” (8. lpp.).
Grāmata atsedz šās neparastās, pretrunīgās, talantīgās un darbīgās personības 

sarežģīto dzīvesgājumu un personību. 




