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ievietotas ziņas par 49 321 personu, par 

No NKVD līdz KGB. Politiskās 
prāvas Latvijā: 1940–1986. Noziegumos 
pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas 
iedzīvotāju rādītājs / Red. R. Vīksne, 
K. Kangers. – Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 1999. – XVIII+975 lpp. 

ISBN 9984-601-73-0  
 

Noziegumos pret padomju varu 
apsūdzēto personu radītāju četru gadu 
laikā ir sastādījusi LU Latvijas vēstures 
institūta un Stokholmas universitātes 
Baltijas studiju centra izveidotā projekta 
grupa. 

Izdevumā alfabētiskā kārtībā  

kuriem materiāli atrodas Valsts drošības komitejas (VDK) arhīvā. Tās veidotas 
pēc shēmas: uzvārds, vārds, dzimšanas gads un vieta, aresta datums, apsūdzības 
formulējums un lietas numurs. Šie dati ir iegūti no VDK kartotēkas, bet, ja tajā 
rodama nepilnīga informācija, tad tie papildināti ar ziņām no apsūdzētā 
izmeklēšanas lietas.  

Krājuma pirmajā nodaļā sniegta informācija par personām, kas arestētas 
vai par kurām uzsākta izmeklēšana tūlīt pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 
17. jūnijā. Otrajā nodaļā ietvertas personas, kas arestētas vai par kurām uzsākta 
izmeklēšana līdz 1940. gada 17. jūnijam. Tie pārsvarā ir cilvēki, kas arestēti 
1918.–1920. gadā par “spiegošanu” vai “kontrrevolucionāru darbību”, par 
robežpārkāpumiem no 1920. līdz 1940. gadam un daļēji par Latvijā dzimušām 
personām, kuras represēja 30. gados PSRS. Abās pirmajās nodaļās minēto 
apsūdzēto personu lietas atradās vai atrodas bijušajā VDK arhīvā, bet kopš 
1996. gada nodotas Latvijas Valsts arhīva pārziņā.  

Trešajā nodaļā atsevišķi nodalītas personas, kuru apsūdzības lietas 
1990. gadā pēc vienošanās ar PSRS VDK nosūtītas uz Vladimiras apgabala VDK 
pārvaldes arhīvu. Tās pārsvarā ir par noziegumiem Otrā pasaules kara laikā un 
nodarījumiem karagūstekņu nometnēs tiesāto Vācijas pavalstnieku un 
karagūstekņu lietas.  

Grāmatas ievadā sniegts izsmeļošs materiāls par VDK arhīviem, to 
veidošanas un glabāšanas principiem, kā arī sniegto informāciju. Būtiskas ir 
norādes par VDK materiālos lietoto terminoloģijas (piemēram, “bandīts”, “bandītu 
atbalstītājs”, “diversants”, “dzimtenes nodevējs” u.c.) patieso saturu. 
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Rādītāja pielikumā ievietoti fragmenti no KPFSR Kriminālkodeksa un 
LPSR Kriminālkodeksa, saskaņā ar kuriem minētās personas tika apsūdzētas 
noziegumos pret valsti. 
 Grāmatas priekšvārdā tās izdevēji uzsver, ka rādītājs nav veidots kā 
piemiņas grāmata represētajiem, bet gan lai veicinātu pētniecības darbu par 
padomju represīvo sistēmu, palīdzētu nesenās pagātnes apgūšanā un izvērtēšanā, 
kā arī lai papildinātu agrāk publicētos represēto personu sarakstus. Šis izdevums 
bez šaubām ir viens no nozīmīgākajiem un izcilākajiem vēstures liecību 
apkopojumiem un vēsturnieku darbiem Latvijā 90. gadu nogalē. 
 
 
 

Бутовский полигон. 1937–
1938 гг. Книга памяти жертв 
политических репресий: Кн. 1. – 
Москва: Институт 
экспериментальной социологии, 
1997. – 364 с.: ил.; Кн. 2. – Москва: 
Издательство ООО «Панорама», 
1998. – 362 с.: ил. 
  ISBN 5-85895-052-3 
 

Šis izdevums ir Maskavas 
pilsētas patstāvīgās starpiestāžu 
reabilitēto politisko represiju upuru 
tiesību atjaunošanas komisijas veidotā 
piemiņas grāmata. Tā apkopo ziņas par          

 
cilvēkiem, kas tika nogalināti Piemaskavā t.s. Butovas poligonā no 1937. gada 
augusta līdz 1938. gada oktobrim. Šie upuri galvenokārt bija maskavieši un 
Maskavas apgabala iedzīvotāji. 
 
 Pirmajā grāmatā iekļautas 3100 represiju upuru īsas biogrāfijas un 
ziņas par viņu nogalināšanu un reabilitāciju, raksts par Butovas poligonu 
un komisijas darbu, vācot datus par represijām. Grāmatas noslēgumā 
ievietotas arī vairāku NKVD dokumentu publikācijas. Arī otrajā grāmatā 
sniegtas vairāku tūkstošu Butovā nogalināto biogrāfijas, kā arī raksti par 
represētajiem zemniekiem un garīdzniekiem. Abās iznākušajās grāmatās 
atrodamas arī daudzu Butovā nošauto latviešu biogrāfijas. 
 Paredzēts laist klajā četras piemiņas grāmatas. Trešajā būs lasāms 
vēsturnieka Vidvuda Štrausa raksts par represētajiem latviešiem. 
 Grāmatas par represiju upuriem tiek veidotas, izmantojot plašu 
arhīvu materiālu, kas pētniekiem kļuva pieejams tikai 90. gados. Šis 
izdevums nenoliedzami ir vērtīga 20. gs. traģiskās vēstures 
dokumentācija. 
 Pirmās divas piemiņas grāmatas V. Štrauss ar Latvijas vēstniecības 
Krievijā palīdzību ir nodevis Latvijas Valsts arhīvu speciālajā bibliotēkā 
(Raiņa bulvārī 15), kur tās pieejamas ikvienam interesentam.  
  
 
 

 



 173

 
 

VĒSTURES AVOTI 
 
 

 
 

Dokumenti par Latvijas valsts 
starptautisko atzīšanu, neatkarības 
atjaunošanu un diplomātiskajiem 
sakariem: 1918–1998 / Sast. 
A. Sarkanis. – Rīga: Nordik, 1999. – 
542 lpp.: il. – (Latvija starptautiskajās 
attiecībās). 

ISBN 9984-510-64-6 
 Sērijā “Latvija starptautiskajās 
attiecībās” iznākušo dokumentu krājumu 
sagatavojis Latvijas Ārlietu ministrijas 
arhīvs sadarbībā ar Latvijas Arhīvistu 
biedrību, Latvijas Valsts vēstures arhīvu un 
Latvijas Universitāti. 

 Izdevumā apkopoti dokumenti par Latvijas Republikas atzīšanu, 
diplomātisko attiecību nodibināšanu un atjaunošanu, kas apzināti un atlasīti 
publicēšanai no Latvijas Valsts vēstures arhīva, LR Ārlietu ministrijas arhīva, LR 
diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību arhīviem, LR Saeimas arhīva, LR 
Valsts kancelejas arhīva, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas muzeju un arī citu valstu ārlietu 
ministriju arhīviem. Dokumenti krājumā sakārtoti atbilstoši to tematikai un 
hronoloģijai. 
 Grāmatas pirmajā daļā, kuru ievada I. Feldmaņa sniegtais ieskats Latvijas 
valsts izveidošanās, starptautiskās atzīšanas un ārpolitiskās darbības vēsturē no 
1918. līdz 1940. gadam, publicēti dokumenti par laikposmu no 1918. gada līdz 
20. gadu beigām. Tajā iekļauti Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieku Ē. 
Jēkabsona un V. Ščerbinska atlasītie un publicēšanai sagatavotie dokumenti. 

Otrajā daļā atspoguļota Latvijas diplomātu reakcija, ārvalstu nostāja pret 
Latvijas okupāciju un aneksiju 1940. gadā, Otrā pasaules kara laikā, aukstā kara 
gados, kā arī Baltijas valstu tautu nacionālās atmodas laikā līdz pat 1991. gadam 
(I. Feldmanis, A. A. Freimanis, A. Lerhis, I. Ziemele). 

Trešo daļu, tāpat kā pirmo, veido divas nodaļas. A. Lerha un I. Ziemeles 
apcerējumam “Latvijas neatkarības atjaunošana un atgriešanās starptautiskajā 
sabiedrībā (1991–1998)” seko dokumenti par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas atzīšanu un diplomātiskajiem sakariem minētajā periodā. 
Lasītājam krājumā vieglāk orientēties palīdz bagātīgais informatīvais pielikums. 
Tajā ievietots publicēto dokumentu hronoloģiskais rādītājs, valstu alfabētiskā 
secībā minēti visi Latvijas valsts atzīšanas, neatkarības atjaunošanas, 
diplomātisko attiecību nodibināšanas un atjaunošanas datumi, biogrāfiskais 
rādītājs un grāmatā minēto personu rādītājs. Savukārt “Bibliogrāfijā” iekļautas 
ziņas par publicētajiem dokumentiem, monogrāfijām un apkopojoša satura 
darbiem, kā arī to publikācijām dažādu laiku un valstu periodiskajos izdevumos. 
Tādēļ dokumentu krājums var kļūt par noderīgu izziņas avotu ārlietu dienesta 
darbiniekiem, zinātniekiem, studentiem un visiem, kas interesējas par Latvijas 
Republikas valsts vēsturi. 
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VĒSTURE 
 
 

Stradiņš Jānis. Latvijas Zinātņu 
akadēmija: izcelsme, vēsture, 
pārvērtības. – Rīga: Zinātne, 1998. –
711 lpp.: il. 

ISBN 5-7966-1179-8  
 
Grāmata ir divdaļīgā izdevuma 

“Latvijas Zinātņu akadēmijai 50 gadi” 
pirmā daļa, kurā autors LZA akadēmiķis 
prof. Jānis Stradiņš ne tikai atklāj šīs 
iestādes vēsturi, bet arī sniedz plašu 
ieskatu zinātnes attīstībā Latvijā. 
Pētījums tapis, izmantojot gan plašu 
arhīva dokumentu, gan publicēto avotu 
klāstu, gan arī autora personīgās atmiņas    

 
atmiņas, dienasgrāmatu pierakstus u.c. materiālus. 
 Grāmatas pirmajās nodaļās (1.–5.) aplūkota Zinātņu akadēmijas 
priekšvēsture Latvijā no 18. gs. beigām līdz 20. gs. 40. gadiem, parādīts, kā 
Latvijā dzimusi un pilnveidojusies zinātņu akadēmijas ideja, kāds bijis 
akadēmijas statuss un pastāvēšanas jēga dažādos laikos. No vecākajām 
zinātniskajām organizācijām, lielākā uzmanība pievērsta vācbaltiešu Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrībai, kas, pēc autora domām, pirmā “mēģināja veikt 
reģionālas zinātņu akadēmijas funkcijas”. Plaši analizēta arī Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) Zinību komisijas (1869–1932), vēlākās RLB Zinātņu komitejas 
darbība un jau pirmās Latvijas Republikas sabiedrības centieni nodibināt valsts 
atbalstītu zinātņu akadēmiju.  
 Latvijas PSR ZA dibināšana, tās struktūru attīstība un darbība līdz pat 
1988. gadam apskatīta grāmatas turpmākajās nodaļās (6.–9.). Autors dalās arī 
pārdomās par Akadēmijas izveidošanas mērķiem un tās patieso devumu Latvijai. 
 Pēdējās nodaļās (10.–12.) iztirzāts LZA transformācijas process (1988–
1992) pēc valsts neatkarības atgūšanas, kura rezultātā lielo institūtu akadēmijas 
vietā izveidojusies pašreizējā rietumu tipa “personālā akadēmija”, un tās attīstība 
līdz 1996. gadam, ieskicēta zinātņu akadēmijas loma un vieta mazā valstī. Plašo 
ieskatu Latvijas ZA, arī Latvijas zinātnes vēsturē J. Stradiņš nobeidz ar 
pārdomām “Quo vadis, academia?”. 
 Izdevumu papildina attēli un informatīvi bagāti pielikumi: Latvijas PSR 
ZA un LZA īsteno locekļu un korespondētājlocekļu, LZA goda un ārzemju locekļu 
saraksti; ziņas par LZA amatpersonām, goda doktoriem u.c.; LZA prēmiju un 
vārdbalvu ieguvēju saraksti.  

Grāmatā lieliski savijās, viena otru bagātinot, Latvijas zinātnes vēsture un 
J. Stradiņa dzīves pieredze un pasaules redzējums, un tieši tas dara šo izdevumu 
īpaši interesantu un vērtīgu.  

Izdevuma otrajā daļā paredzēts sniegt bijušo Zinātņu akadēmijas institūtu 
darbības pārskatus, LZA locekļu biogrāfijas, īsu LZA dzīves notikumu hroniku, kā 
arī akadēmijas nozīmīgāko zinātnisko publikāciju bibliogrāfiju. 
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                                                     V   

Latvijas zemju robežas 
1000 gados / Sast. A. Caune. – Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 
1999. – 283 lpp.: il. 

ISBN 9984-601-61-7 
 
Grāmatā apkopoti dažādu zinātņu 

nozaru speciālistu raksti, kas veltīti 
Latvijas zemju teritoriālā iedalījuma un 
robežu izmaiņām no vēlā dzelzs laikmeta 
Senlatvijas teritorijā 11.–12. gs. līdz pat 
mūsu gadsimta 80. gadiem.  

Krājumu ievada raksti par 
Latvijas etnogrāfiskajiem novadiem.  
 Antropoloģe Raisa Deņisova 
apskata latviešu etnoģenēzes procesā 
iezīmējušās Latvijas novadu robežas. 

Valodnieka Antona Breidaka rakstā aplūkota latviešu valodas dialektu un 
izlokšņu grupu teritoriālā izplatība, bet etnogrāfa Saulveža Cimermaņa 
apcerējums veltīts Latvijas vēsturiski etnogrāfisko apgabalu veidošanās un 
attīstības problēmām.   

Par Senatvijas novadu izveidošanos un Livonijas valstu robežam līdz pat 
16. gs. vidum stāstīts arheologa Ēvalda Mugurēviča rakstā. Savukārt 
robežizmaiņas pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma 16. gs. otrajā pusē, kā arī 
17. un 18. gs. atspoguļotas vēsturnieces Mārītes Jakovļevas pētījumos. Latvijas 
teritorijas robežas un administratīvais iedalījums no 18. gs. līdz 1940. gadam 
analizēts vēsturnieces Austras Mieriņas rakstos, bet pielikumos doti visu Latvijas 
novadu apriņķu pagastu saraksti. Pēckara laika Latvijas PSR laikā notikušās 
biežas administratīvi teritoriālās izmaiņas, kas būtībā iznīcināja agrāko 
kultūrvēsturisko iedalījumu, raksturojusi vēsturniece Dzintra Vīksna. Krājumā 
iekļauts arī vēsturnieces Margaritas Barzdevičas pētījums par Rīgas patrimoniālā 
apgabala robežām. 

Krājuma noslēgumā noslēdz akadēmiķa Jāņa Stradiņa raksts, kas veltīts 
Sēlijas vēsturei un šā novada problēmām jaunās Latvijas administratīvi 
teritoriālās reformas gaitā. 

Krājumu papildina kartoshēmas un izkopējumi no senajām robežu  
kartēm. 

 
 
 
Cimermanis Saulvedis. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. – 

Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1998. – 248 lpp.: il. – (Letonikas 
bibliotēka). 
 ISBN 9984-9024-6-3 
 
 Monogrāfijā Latvijas zvejnieku dzīve un darbība 19. gs. atspoguļota, 
pamatojoties galvenokārt uz nepublicētiem datiem no Latvijas Valsts vēstures 
arhīva, Krievijas Valsts vēstures arhīva Sanktpēterburgā, Baltkrievijas Valsts 
vēstures arhīva un citu valstu dokumentu glabātavām, kā arī LU Latvijas 
vēstures institūta etnogrāfu ekspedīciju laikā savāktajām ziņām.  

Pētījumā zveja analizēta kā viena no tautas tradicionālajām saimnieciskās 
darbības nozarēm. Autors grāmatas pirmajā nodaļā apskata zvejas izplatību, tās  

 



 176

 

               

raksturu un nozīmi katrā Latvijas novadā, 
nepiemirstot arī jau 19. gs. izzudušo pērļu 
zvejniecību. Otrajā nodaļā iztirzātas zvejas 
tiesības un to atšķirības Kurzemes, Vidzemes 
un Vitebskas guberņās.  

Savukārt otrajā un trešajā nodaļā 
raksturotas zvejnieku papildu nodarbes, kas 
bija nepieciešamas, lai varētu nodrošināt 
ģimenei iztiku, un zveju pavadošās nodarbes, 
kuru mērķis bija sagādāt visu zvejai un 
nozvejoto lomu apstrādei nepieciešamo 
aprīkojumu. Vēl divās atsevišķās nodaļās 
iztirzāta izstrādātā zvejas darbu organizācija 
un lomu pārdošanas veidi. 

Pētījumu papildina bagātīgs tabulu, 
shēmu un attēlu klāsts. 

 
Grāmata ir dziļš un nopietns darbs par zvejniecības vēsturi un zvejnieku 

sūro un sarežģīto darbu un dzīvi, kas sniedz lielisku materiālu arī [ar latviešu 
tautas likteņgaitām, kas vijas cauri gadsimtiem. 

 
 
 

 

            

Jansone Aija. Tautas tērpa krekli 
Vidzemē 19. gs. – Rīga: Zinātne, 1999. – 
143 lpp.: il. 

ISBN 5–7966–1105–4 
 
Grāmatā aplūkota Vidzemes 

kultūrvēsturiskā apgabala tradicionālā 
tautas tērpa kreklu piegriezuma 
konstrukcijas, rotājumu kompozīcija un 
izpildījuma veids pagājušajā gadsimtā. 
Īpaša vērība veltīta kreklu šūšanas un 
rotāšanas tehnoloģijai un arī pašam darba 
procesam. Sniegts ieskats arī Vidzemes 
tautas tērpa krekla vēsturiskajā attīstībā.  

 
Šā apģērba nozīmi ikdienā akcentē grāmatā ievietotie tautas ticējumi par 

krekla uzvilkšanu, valkāšanu un svarīgiem cilvēka dzīves notikumiem. 
Pētījums tapis, izmantojot Latvijas vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas 

zinātniskā arhīva un Latvijas vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas zinātniskā 
arhīva materiālus, lietiskos pieminekļus, kas pārsvarā glabājas muzeju tekstiliju 
fondos, kā arī citus avotus. 

Grāmatu bagātina daudzas ilustrācijas – kreklu un to atsevišķu detaļu 
attēli, piegriezuma konstrukciju un rotājuma kompozīciju zīmējumi.  
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Niedre Ojārs, Daugmalis 
Viktors. Slepenais karš pret Latviju: 
Komunistiskās partijas darbība 
1920.–1940. gadā. Arhīvi apsūdz. – 
Rīga: Totalitārisma seku 
dokumentēšanas centrs, 1999. – 144 
lpp.: il. 
  ISBN 9984-9327-1-0 
 

Grāmata sniedz bagātu 
faktoloģisko materiālu par Latvijas 
Komunistiskās partijas (LKP) vēsturi, 
dodot iespēju pārvērtēt padomju 
vēsturnieku tendenciozos sacerējumus 
un noklusējumus. 

 Pētījumā izmantoti Latvijas Valsts arhīva Kominternes Latsekcijas fondi: 
PA–54 – Kadru lietas un PA–240 – Latsekcijas sarakste.  
 Šajā darbā hronoloģiski izsekots LKP darbībai Latvijā jau no 1919. gada, 
kad vēl pastāvēja P. Stučkas valdības Padomju Latvija, līdz 1940. gadam, kad 
padomju okupācijas iestādes latviešu komunistu vidū atrada uzticamus režīma 
atbalstītājus un tā politikas īstenotājus. Īpaša uzmanība veltīta LKP ciešajiem 
sakariem ar Padomju Savienības dažādām politiskajām un izlūkošanas 
struktūrām, kuru uzdevums bija destabilizēt Latvijas Republikas iekšējo situāciju 
un īstenot tur savas intereses.  
 Grāmatā atsegti arī latviešu komunistu likteņi staļiniskajās represijās, kas 
faktiski iznīcināja LKP. Pētījumā secināts, ka Padomju Savienības okupācijas 
priekšvakarā LKP organizatoriski bija ļoti vāja un skaitliski maza. Tādēļ arī 1940. 
gadā Latvijā okupantiem nācās inscenēt lielu daļu komunistu aktivitāšu. 
 
 
 

ARHITEKTŪRAS VĒSTURE 
 
 

 
 
   
 

Krastiņš Jānis, Strautmanis 
Ivars, Dripe Jānis. Latvijas arhitektūra 
no senatnes līdz mūsdienām. – Rīga: 
Baltika, 1998. – 312 lpp.: il. 
 ISBN 9984-9178-3-5 
 
 Grāmatas pamatuzdevums ir 
apkopot un izvērtēt nozīmīgāko un 
vērtīgāko Latvijas profesionālās 
arhitektūras attīstībā un tās mantojumā. 
 Pirmajā nodaļā aplūkots 
arhitektūras senākais posms – apmetņu, 
senpilsētu, piļu, cietokšņu būve, kā arī 
baznīcu arhitektūra, stilu attīstība un 
nomaiņa. 
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Otrajā nodaļā iztirzāta kapitālisma laikmeta arhitektūra un 
pilsētbūvniecība. Īpaša vērība veltīta pilsētu attīstībai un to celtniecības 
uzplaukumam 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, šajā laikā dominējošiem 
arhitektūras stiliem: romantismam, eklektismam, jūgendstilam un 
neoklasicismam. Šajā nodaļā iekļauts arī materiāls par Latvijas Republikas laika 
pilsētbūvniecību, analizēta tās politika un prakse, kā arī šā laika stili un 
stilistikas tendences. 
 Trešā nodaļa atspoguļo Latvijas arhitektūru pēc Otrā pasaules kara: 
masveida celtniecību 50. un 60. gados, modernās arhitektūras savpatības 
meklējumus 60. un 70. gados, reģionālo arhitektūru 70. un 80. gados u.c. 
vēstures aspektus. Iezīmēta arī 90. gadu situācija, akcentējot projektēšanas 
procesa pārkārtojumus, būvmateriālu dažādošanās u.c. notiekošās nozīmīgās 
pārmaiņas. 
 Šī grāmata, kurā iekļauts arī ļoti bagāts ilustrāciju klāsts, sniedz 
apkopojošu ieskatu visā Latvijas arhitektūras vēsturē un ļauj izsekot tās 
attīstības gaitai. 
 
 
 

LITERATŪRAS VĒSTURE 
 
 
 

                  

Berelis Guntis. Latviešu literatūras 
vēsture: No pirmajiem rakstiem līdz 1999. 
gadam. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 
336 lpp. 
  ISBN 9984-17-004-7 
 
 Ievadā autors raksta: “Literatūra 
“kā tāda” neeksistē. Literatūra “kā tāda” ir 
nedzīvu ķieģelīšu rindas grāmatplauktos. 
Literatūra pastāv tikai attiecībās. Starp 
autoru un viņa radāmo tekstu. Starp 
autoru un jau radīto tekstu. Starp autoru 
un tradīciju, precīzāk, starp autoru un tiem 
tekstiem, ar kuriem viņš savulaik 
saskāries.

 
 Starp tekstu un lasītāju. Starp lasītāju un atmiņām, kuras viņā atstājis 
reiz izlasītais teksts. Starp tekstu un kritiķi. Starp autoru un kritiķi. Starp kritiķi 
un lasītāju. Utt. Visi šie impulsi ir grūti fiksējami, pakļaujas dažādām 
likumsakarībām, turklāt dažkārt tie mēdz meklēt vistālākos apkārtceļus un savā 
starpā neatšķetināmi samezgloties. Tāpēc, ja mērķis ir nevis faktu apkopošana, 
bet procesa analīze, pilnīgu, objektīvu un visaptverošu literatūras vēsturi nemaz 
nav iespējams uzrakstīt. Var radīt tikai savu versiju.” Šī grāmata ir Gunta Bereļa 
versija jeb viņa personiskās attiecības ar latviešu literatūru. 
 Grāmata rosina domāt, patstāvīgi spriest. Tā arī ir šis grāmatas 
pamatvērtība. 
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Gudriķe Biruta. Ungāru 
literatūra latviešu valodā. – Rīga: 
Zinātne, 1999. – 156 lpp. 
  ISBN 5-796-1157-7 
 

Pētījumā, apkopojot un 
sistematizējot ungāru literatūras 
tulkojumus latviešu valodā, apzināti 
latviešu un ungāru literatūras sakari. 
Pirmais zināmais ungāru literatūras 
darbs, kas izdots latviešu valodā, ir 
1865. gadā Jelgavā A. Kalmanovica 
tulkojumā iznākusī grāmata “Alpes 
zāle jeb čigāniete Strupa. Vecs ungāru 
stāsts”.  

  Grāmatā hronoloģiski ir izsekots visai ungāru literatūras latviešu 
valodā vēsturei, kā arī sniegta informācija par ungāru rakstniekiem un literatūras 
sasniegumiem. Aplūkoti arī latviešu tulkotāji un viņu izcilākie veikumi. 
 Īpaša vērība ir veltīta dramaturģijai, jo latviešu teātros iecienīti ungāru 
autoru, piemēram, F. Molnāra, L. Ģurko, L. Fodora, I. Erķēna, E. Illēša u.c. lugu 
iestudējumi. Grāmata ir vērtīgs ieskats vienā atsevišķā no tik daudzveidīgās 
latviešu kultūras dzīves aspektiem. 
 
 
 

 
 

Valeinis Vitolds. Ievads 
latviešu literatūrteorijas vēsturē. – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 144 lpp. 
  ISBN 9984-17-301-1 
 

Grāmata sniedz sistematizētu 
pārskatu par latviešu literatūrteorijas 
attīstību vēsturiskā, žanriskā un 
literatūras virzienu skatījumā.  
  Pirmā daļa “Vēsturiskā procesa 
kopaina” izseko literatūrteorijas 
vēsturei, sākot no 17. gs. līdz 
mūsdienām un īpaši izceļot nozīmīgākos 
darbus teorētiskās domas attīstībā. 

 Otrās daļas satura pamatbūtību izsaka tās nosaukums “Atsevišķu 
literatūrteorijas jautājumu vēsture”. Piemēram, šajā daļā autors iztirzā literāra 
tēla būtības un lomas izpratnes evolūciju, daiļdarba interpretācijas un analīzes, 
kā arī žanroloģijas un literatūrvēsturiskās domas attīstības vēsturi. 
 Šī grāmata, kas ir adresēta pirmām kārtām filoloģijas studentiem, veido 
izpratni par vēsturisko literāro procesu.  
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