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Ērglis, Dzintars (sast.). Holokausta izpētes 
jautājumi Latvijā: Starptautiskā semināra 
referāti, 2001. gada 29. novembris, Rīga, un 
2001.–2002. gada pētījumi par holokaustu 
Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2003. 414 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti. 8. sēj.)

ISBN 9984–601–06–4

Šajā sējumā ievietoti 2001. gada 29. novembra 
starptautiskajā seminārā “Holokausta izpētes 
jautājumi Latvijā” nolasītie referāti, 2001. un 
2002. gadā tapušie holokausta pētniecības gru-
pas darbi, kā arī holokaustu pārdzīvojušo cilvēku 
atmiņas un novadpētnieku paveiktais. Grāmatu 
ievada Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
uzruna semināra dalībniekiem. Tajā viņa norāda: 
“Veidojot demokrātisku, tolerantu sabiedrību 
un valsti Latvijā, mēs nedrīkstam izvairīties no 

Vēsture

ieskatīšanās mūsu vēstures tumšajās lappusēs. Mums jāzina mūsu vēsture, mūsu kopējā 
pagātne, jo tikai tāds cilvēks, tāda sabiedrība var būt patiesi brīva, vienota un stabila, 
kura zina un nebaidās izvērtēt savu pagātni un savu vēsturi.” (11. lpp.)

Sējumā pirmajā sadaļā ietverts seminārā izskanējušais Aivara Strangas referāts par 
Latvijas Valsts prezidentes Vēsturnieku komisijas ieguldījumu holokausta problēmu izpētē; 
Andrieva Ezergaiļa ziņojums “Rumbula: Holokausta izpratnes perspektīvas”; Volfgana 
Šeflera “Vācijas ebreju liktenis Rīgas geto un tās apkārtnē. Īss pārskats”; Kārļa Kangera 
“Latviešu un ebreju attiecības Trešā reiha skatījumā. 1933.–1939. gads.”
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Sējuma otrajā sadaļā ievietoti Rudītes Vīksnes, Dzintara Ērgļa, Grigorija Smirina, Mei-
jera Meiera, Aigara Urtāna, Katrīnas Reiheltes, Jura Pavloviča, Irēnes Šneideres pētījumi 
par holokaustu, Otrā pasaules kara un pēckara vēstures jautājumiem.

Trešajā sadaļā publicēta holokaustu pārdzīvojušās Judītes Himmelfarbas un Izraēla 
Rivkoviča liecības.

Sējuma noslēgumā ievietota novadpētnieku veidotā izziņa “Par Pāvilostas likteni un 
tās ebreju kapiem holokausta laikā”, ko sastādījis Miervaldis Tupesis.

Шац-Марьяш, Рута. Калейдоскоп моей 
памяти. Рига: Acis, 2003. 471 с.: илл.

ISBN 9984-9566-5–2

Grāmatas autore ir juriste un politiķe Ruta Šaca-
Marjaša. 1988. gadā viņa bija viena no Latvijas 
ebreju kultūras biedrības dibinātājām, no 1990. līdz 
1993. gadam Latvijas Augstākās padomes Tautas 
frontes frakcijas deputāte. Laikposmā no 1993. līdz 
1998. gadam Ruta Šaca-Marjaša bija Latvijas Saei-
mas deputāte.

Šī grāmata ir Rutas Šacas-Marjašas stāsts par 
savu dzīvi. Grāmatas nosaukuma “Manas atmiņas 
kaleidoskops” pamata ir autores bērnības mīļākā 
rotaļlieta – kaleidoskops, kura daudzkrāsainie 
stikla gabaliņi līdzīgi cilvēka atmiņai veido 
krāsainas ainas.

Grāmatu aizsāk vēstījums par bērnību 30. gados 
Rīgā, par vecākiem un tuviniekiem, par skolas ga-
diem un draugiem, par ebreju kultūras un sadzīves 
vidi un tās attiecībām ar citām nacionālajām Latvijas kultūrām. Spilgts ir stāstījums par 
kara gadiem, kas pagāja evakuācijā Krievijā. Autore stāsta arī par savu dzīvi padomju 
Latvijā, politiskajām pārmaiņām un savu ceļu Latvijas politikā.

Noslēgumā Ruta Šaca-Marjaša raksta: “Dažkārt pagājušais šķiet melnbalts kā vecās 
filmas. Es tagad to redzu krāsainu. Šī grāmata – pagājušā gadsimta cilvēka, kuram Lik-
tenis bija piešķīris savu labvēlību, atmiņu raibs kaleidoskops.” (470. lpp.)
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Stradiņa, Margarita. Atņemtā dzimtene. [B. v.]: 
Autores izdevums, 2003. 263 lpp.: il.

ISBN 9984–19–442–6

Grāmatas anotācijā teikts: “Šīs grāmatas 
manuskriptu vairākus gadu desmitus nākamajām 
paaudzēm glabājusi Latvijas zeme. Margarita 
Stradiņa to uzraksta 19 gadu vecumā, atgriezusies 
dzimtenē no Sibīrijas golgātas ceļiem. Toreiz PSRS 
(Krievijas) okupētajā Latvijā par deportācijām un 
izsūtījumā pārciestajām necilvēciskajām mokām 
nedrīkstēja ieminēties par čukstus. Tāpēc autore 
rūpīgi slēpj no apkārtējiem to, ka raksta atmiņas 
par izciesto. Kad darbs uzrakstīts, viņa to iepako 
stikla burkā un ierok zemē līdzās bērza stādiņam …” 
Grāmatas autore Margarita Stradiņa ir Rugāju 
pagasta zemnieka meita. Viņas stāstījumu aizsāk 
atmiņas par lauku cilvēku mierīgo dzīves un darba 

ritumu 30. gadu nogalē, ko pārtrauca 1940. gada vasaras notikumi. Viņas ģimenes tālāko 
likteni noteica 1941. gada 14. jūnija izsūtīšana. Šajā izdevumā ietverta arī Margaritas 
Stradiņas dzeja, kas tapusi Sibīrijā un pēc atgriešanās Latvijā. Grāmatas motto – dzejoļa 
“Es pārnākšu”(1945) rindas: “Es pārnākšu, kad upe lēnām aizsals, / Vai varbūt arī tad, 
kad puteņos jau sniegs, / Es pārnākšu pār visiem asiem žogiem, / Es pārnākšu, vienalga, 
kad tas būs.”

Krekle, Maija. Manas dzīvības saknes tevī. 
Rīga: Apgāds “Vērtums”, 2003. 271 lpp.: il.

ISBN 9984–9202–3–2
 
“Šajā grāmatā apkopoti divpadsmit stāsti par 

mīlestību. Cik dažādi ir cilvēki, tik dažāda ir viņu 
mīlestība. Tomēr kaut kas ir kopīgs visiem šiem 
stāstiem – tie nebeidzas laimīgi. Un vēl – tie vispār 
nebeidzas, jo dzīvo tālāk dzejā, prozā, mūzikā, 
leģendās un arī ļaužu valodās,” raksta autore.

Grāmata stāsta par Rūdolfa Blaumaņa 
personiskajām attiecībām ar citiem cilvēkiem, As-
pazijas un Raiņa, Elzas Stērstes un Edvarta Virzas, 
Mildas Grīnfeldes un Aleksandra Čaka mīlestības 
stāstu, traģiskajiem notikumiem Līnas Marijas 
Švābes, Arveda Švābes un Antonijas Rozītes un 
Pāvila Rozīša dzīvē, Marijas Stalbovas un Hildas 
Vīkas nozīmi Viktora Eglīša dzīvē, Viļa Lāča divām 

Kultūra
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ģimenēm, Austras Skujiņas traģisko dzīvi, Mirdzas Ķempes un Erika Ādamsona attiecību 
samezglojumiem, Annas Lācis lomu Linarda Laicena un Bernharda Reiha dzīvē, kā arī 
Birutu Skujenieci Jāņa Sudrabkalna dzīvē un dzejā.

Meimane, Ineta. Nepalikt vienai tumsā. Nora 
Bumbiere. Atmiņu portrets. Rīga: Atēna, 2003. 
143 lpp.: il. 

ISBN 9984–34–036–8

Grāmata piedāvā skatījumu uz Latvijā ļoti 
populārās un cilvēku mīlētās dziedātājas Noras 
Bumbieres (1947–1994) biogrāfiju. Autore raksta: 
“Mazliet skumju siltumu izstarojošs tēls … Muzikāli 
korekta maniere nemanāmi noslīdēt no augstajām 
notīm, tikko paņemtas … Samtains, smeldzīgs 
mecosoprāns. Dabisks šarms un elegance. Un – no 
svešām acīm slēptas izmisīgas alkas būt drošībā. 
Nepalikt vienai tajā sāpju pilnajā tumsā, kas 
biedējoši plūda arvien tuvāk un tuvāk.” (12. lpp.)

Ineta Meimane ievadā raksta: “Šī grāmata ir 
mēģinājums saprast fenomenu vārdā Nora Bum-
biere. Šai grāmatā centīšos kopā ar dziedātājai 
līdzās bijušajiem cilvēkiem izprast sievieti Noru 
Bumbieri. Mēģināšu ar katra stāstītāja paleti 
iekrāsot telpu, kas bijusi Noras glābiņš no pašas 
jūtām, kaislībām, no sāpēm un vientulības un kurā smeltās emocijas pārdzima neparastās 
balss vibrācijās.” (13. lpp.)

Atmiņu stāstā par dziedātāju piedalījusies Ingrīda Andriņa, Kārlis Ārgalis–Straumēns, 
Georgs Beļinovs, Aida Bērziņa, Tamāra Bumbiere, Valentīna Butāne, Jeļena Dmitrijeva, 
Gunārs Friedenfelds, Ojārs Grīnbergs, Imants Kalniņš, Viktors Lapčenoks, Zigmārs Liepiņš, 
Māra Jase, Raimonds Pauls u.c.

Brikše, Inta (atb. red.). Komunikācijas: Dzimtes pētījumi. Rīga: Zinātne, 2003. 
266 lpp.: il. (Latvijas Universitātes Raksti. 655. sēj.)

ISSN 1407–2157

Rakstu krājumā apkopoti pētījumi par dzimtes problemātiku. Pirmajā sadaļā “Vēsture” 
ievietots Ineses Priedītes raksts par seksualitātes tematiku latviešu presē 20. gs. 20. gadu 
pirmajā pusē. Vitas Zelčes pētījumā aplūkota Latvijas padomju sievietes konstruk-

sociālās zinātnes
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cija žurnālā “Darba Sieviete”, kas iznāca 1940. un 
1941. gadā. Maritas Zitmanes raksts iztirzā dzimumu 
vienlīdzības un sievietes iesaistīšanās politiskajā sfērā 
diskursu, analizējot Latvijas PSR Augstākās Padomes 
vēlēšanas 1990. gadā. Ulrikas Rupās darbā aplūkots 
dzimtes attiecību modelis Latvijas sabiedrībā 90. gadu 
pirmajā pusē.

Rubrikā “Dzimtes identitāte” ievietots Emīla 
Rupā raksts par Aleksandras Mariņinas detektīvu 
popularitāti Latvijā un Marijas Krilovas pētījums 
par sieviešu dalību terorismā, analizējot 2002. gada 
oktobra notikumus.

Sadaļā “Sieviešu un vīriešu žurnāli” iekļauts 
Dzintras Rimšānes raksts par sieviešu un vīriešu 
žurnālu grafiskā dizaina attīstības tendencēm 
Latvijā laikposmā no 1991. līdz 2000. gadam un 
Andas Rožukalnes pētījums par sieviešu žurnāliem 
Latvijā 2002. gadā.

Krājumu noslēdz rubrika “Dzimtes pozicionējums”. 
Tajā publicēts Ilzes Liepiņas raksts par sieviešu un 

vīriešu lingvistisko uzvedību laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”, Lāsmas Amoliņas darbs par 
sievietes pozicionējumu Latvijas laikrakstos no 1995. līdz 2001. gadam, Ineses Preidītes 
raksts par dzimtes pozicionējumu seriālā “Sekss un lielpilsēta” un Intas Brikšes pētījums 
par Vairas Vīķes-Freibergas fenomenu, analizējot par viņu publicētās ziņas Lavijas 
nacionālajos dienas laikrakstos.

Новикова, Ирина (ред.). Гендер. Культура. 
Общество. Проект “Женщины Балтии”. Рига: 
Elpa, 2003. 118 c.

ISBN 9984–743–09–8

Almanahs, kura veidotājs ir Latvijas Universitātes 
Dzimtes pētījumu centrs, apkopo pētījumus par dz-
imtes problemātiku. Šajā sējumā ievietots Igaunijas 
pētnieces Railijas Poldsāras raksts par politiskās 
sievietes formēšanos Igaunijā kopš valstiskās 
neatkarības atjaunošanas. Latvijas zinātnieces Iri-
nas Novikovas rakstā iztirzāta sieviešu kustības un 
feminisma vēsture Baltijā. Krievijas pētnieces Annas 
Tjomkinas un Somijas pētnieces Annas Rotkirhas 
rakstā aplūkoti padomju dzimtes kontrakti un to 
transformācija mūsdienu Krievijā.

Almanahā ievietota informācija par jaunumiem 
dzimtes pētniecībā Baltijā un Krievijā.
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