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Pētījums ir veltīts svarīgai rīgas latviešu bie-
drības (rlB) aktivitāšu jomai – izdevējdarbībai. 
tā aplūkota visā šīs organizācijas pastāvēšanas 
laikā – no 19. gs. 60. gadu beigām līdz tās pret-
tiesiskajai likvidācijai 1940. gadā. rlB apgādā 
ir iznākušas 600 grāmatas, trīs žurnāli un viens 
laikraksts. Priekšvārdā autors norāda, ka “šīs 
grāmatas mērķis ir veidot izsmeļošu pārskatu 
par rlB apgāda, kā arī citu biedrības nodaļu 
un komisiju veikumu izdevējdarbībā un atklāt 
apgāda nozīmi latviešu grāmatniecībā” (6. lpp.). 

rlB vēsture padomju okupācijas režīma 
laikā piederēja pie t.s. tabu tēmām, tās darbību 
iztirzāt kļuva iespējams vien pēc latvijas 
neatkarības atgūšanas.

Grāmatu ievada avotu un historiogrāfijas apskats, bet tās pamatstruktūru vei-
do septiņas nodaļas. Pirmā iepazīstina ar rlB apgāda izveides priekšvēsturi un 
darbības pamatprincipiem, otrā apkopo informāciju, analīzi un vērtējumus par 
folkloras un daiļliteratūras izdevumiem, trešā – par humanitāro un sociālo zinātņu 
izdevumiem, ceturtā – par dabaszinātņu, ģeogrāfijas un praktiskās literatūras 
izdevumiem, piektā – par uzziņu izdevumiem, sestā – par nozaru izdevumiem un 
septītā – par mēnešrakstu “Druva”.

Pētījums ir vērtīgs pienesums latviešu 19. un 20. gs. grāmatniecības vēstures 
izzināšanā.
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Gailīte, Zane (sast.). Mēness meti, saules 
stīga. Emīls Dārziņš. Rīga: Pils, 2006. 470 lpp.: il.

iSBn 9984-9796-7-9

Grāmatu ievada Zanes Gailītes apjomīga 
apcere, kuras nosaukums ir tāds pats kā visas 
grāmatas, – par emīla Dārziņa dzīvi, mūziku, 
darbu, attiecībām ar tuviniekiem, draugiem un 
mūzikas sabiedrību. Šī apcere ir pētījums, kas 
balstīts latvijas Valsts vēstures arhīva, latvijas 
nacionālās bibliotēkas, latvijas akadēmiskās 
bibliotēkas u.c. krātuvju dokumentos, preses 
materiālos un plašā literatūras klāstā. 

Šajā izdevumā ietverti arī emīla Dārziņa 
raksti par mūziku (V. Mocartu, jurjānu an-
dreju, alfrēdu kalniņu, edvardu Grīgu u.c.) un 
vēstules (Marijai Stalbovai, alfrēdam kalniņam, 
Matīsam kaudzītem, teodoram Zeifertam, 
Marijai Dārziņai, Viktoram eglītim u.c.).

nozīmīga grāmatas daļa atvēlēta atmiņām par emīlu Dārziņu. to autori – Ma-
rija Dārziņa, Matīss kaudzīte, alfrēds kalniņš, roberts Vizulis, kārlis jēkabsons u.c. 
Grāmatā ietverti arī emīla Dārziņa piemiņai veltītie raksti un nekrologi. izdevuma 
noslēgumā – augusta Deglava, jāņa Sudrabkalna, Zentas Mauriņas un Vidvuda 
jureviča apceres par komponistu, kā arī jāņa Petera veltījumdzejolis “Dzel manī 
sauli”.

Muzikologs Guntars Pupa, vērtējot emīlam Dārziņam veltīto grāmatu, raksta: 
“laika robežas gan negribīgi, bet tomēr sarūk, emīla Dārziņa laiks, viņa personības 
starojums, viņa mūzikas maģija turpina augt augumā, pieņemties spēkā.” (Diena. 
Piel. Kultūras Diena. 2007. 5. janv. 9. lpp.)

Hausmanis, Viktors un Benedikts Kalnačs. Latviešu drāma 20. gadsimta otrā 
pusē. Rīga: Zinātne, 2006. 517 lpp.: il. 

iSBn 978-9984-767-87-1

Grāmatas ievaddaļā teikts: ““Drāma” – nereti šo vārdu nācās lietot, vadot die-
nas 20. gadsimta otrā pusē. Mūsu tauta bija sadalīta, tai līdzi divās straumēs arī 
literatūra, un tiltu pār tām uzcelt bija gaužām grūti, līdz beidzot gadsimta pēdējā 
gadu desmitā siena sabruka un visi varējām sadoties rokām – pāri jūrām un 
okeāniem. Šajā grāmatā centāmies parādīt, kā plūda šīs divas atšķirīgās straumes, 
kā tās savienojās vai vismaz mēģināja saplūst kopā.

Par ikdienu un dzīves ritumu domājot, vārds “drāma” biežāk apziņā uzausa 
tiem, kas dzīvoja Baltijas jūras krastā. Bet varbūt tieši tāpēc mēs tik ļoti tiecāmies 
pēc teātra, lai izrādēs kopīgi risinātu domu pavedienus par mūsu dzīvošanu. teātris 
palīdzēja izdzīvot un ne tikai sniedza izklaidi, bet arī palīdzēja apjaust tālaika 
problēmas un kļuva par skatītāju domubiedru. Sarunas ierosinātājs bija lugas au-
tors. ne visu varēja klaji pasacīt, toties neparastu spēku ieguva dziesmā paustie 
vārdi “savējie sapratīs”” (9. lpp.).
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Grāmatas pirmās nodaļas “Divi latviešu 
drāmas pavedieni 20. gadsimta otrajā pusē” 
autors ir Viktors Hausmanis. Viņš atsevišķi 
aplūko drāmu latvijā un trimdā. latvijā 
tapušā drāma hronoloģiski dalīta posmos: (1) 
1945–1955 un (2) 1955–1990, bet trimdā: (1) 
1945–1950 un (2) 1950–1990. Savukārt, rak-
stot par laikposmu no 1990. līdz 2005. gadam, 
latviešu drāmu autors skata vienoti.

nākamajās nodaļās aplūkota atsevišķu 
dramaturgu devums. Viktors Hausmanis iztirzā 
Mārtiņa Zīverta, anšlava eglīša, raimonda 
Staprāna un Harija Gulbja darbību. Benedikts 
kalnačs analizē arvīda Griguļa, Gunāra Priedes, 
Paula Putniņa, jāņa jurkāna, leldes Stumbres un 
Māras Zālītes lugas un to iestudējumus.

Grāmatu noslēdz 20. gs. otrās puses lugu 
autoru un lugu rādītājs, kas ietver ziņas par 
iespējami visiem autoriem un lugām, kas 
publicētas un/vai izrādītas laikā no 1945. līdz 
2005. gadam.

vēsture

Ērglis, Dz. (sast.). Okupētā Latvija, 1940–
1990: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. 
gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2007. 507 lpp. (Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti, 19. sēj.).

iSBn 978-9984-9921-8-1

krājumā apkopoti pētījumi, kas veikti pēc 
latvijas Vēsturnieku komisijas pasūtījuma. 
tematiski tie iedalāmi divās grupās. Pirmajā 
iekļaujami pētījumi par latviju nacistiskā 
okupācijas režīma laikā, bet otrajā – padomju 
okupācijas periodā.

nacistiskās Vācijas okupācijai latvijā 
(1941–1945) veltīts ineša Feldmaņa raksts par 
vācu okupācijas politikas Baltijā vispārējām 
tendencēm un specifiskām iezīmēm, jura 
Pavloviča pētījums par okupācijas varu maiņu 
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Zemgalē 1941. gada vasarā, kurā analizēta situācija jelgavas apriņķī 1941. gada jūnija 
beigās–jūlija sākumā. kārlis kangeris aplūko “baigā gada” izpēti un šā jēdziena lie-
tojumu propagandā, savukārt kaspars Zellis analizē nacionālsociālistiskās Vācijas 
propagandu 1942. un 1943. gadā.

Padomju okupācijas periodam veltītie raksti iedalīti divās nodaļās: pirmā aptver 
1940. un 1941. gadu, bet otrā – laikposmu no 1944. līdz 1990. gadam. aleksandra 
ivanova rakstā iztirzāts nacionālās pretošanās atspoguļojums latvijas historiogrāfijā 
(40.–80. gados). antonija Zundas raksts veltīts lielbritānijas un Padomju Savienības 
abpusējām finansiālajām pretenzijām un latvijas zeltam. Ojārs Stepens aplūko pa-
domju propagandu latvijā Vācijas un PSrS kara sākumā (1941. gada 22. jūnijs–8. jū-
lijs).

ritvara jansona pētījumā analizēta latvijas PSr Valsts drošības tautas komisariāta 
aktivitātes (1944–1945); ainars Bambals aplūko latvijas PSr Valsts drošības minis-
trijas iznīcinātāju bataljonu darbību (1944–1956); Dzintars Ērglis piedāvā padomju 
režīma arestēto latvijas Centrālās padomes aktīvistu un atbalstītāju (1944–1953) 
struktūranalīzi; raitis ābelnieks un aigars urtāns iztirzā nacionālās pretošanās 
kustību un padomju okupācijas represīvo iestāžu pretdarbību Bauskas apriņķī/
rajonā (1944. gads–50. gadu vidus); jānis Stradiņš izvērtē Staļina režīma attieksmi 
pret latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām (1944–1953); aldis Bergma-
nis un indulis Zālīte sniedz ieskatu latvijas PSr Valsts drošības komitejas īstenotajā 
sabiedrības ideoloģiskajā kontrolē (1965–1990).

krājumu noslēdz ineša Feldmaņa ziņojuma “nacistu okupācijas politika latvijā: 
izpētes rezultāti”, kas nolasīts latvijas Vēsturnieku komisijas sēdē 2006. gada 3. jū-
lija sēdē, publikācija.

Strods, Heinrihs. PSRS kaujinieki Latvijā 
(1941–1945). Rīga: Žurnāla “Latvijas Vēsture” 
fonds, 2006. 1. d. 408 lpp.: il.

iSBn 9984-643-78-6

Grāmatas ievadā autors norāda, ka šis 
darbs izstrādāts 2003.–2005. gadā un ir 
turpinājums iesāktajiem pētījumiem par “ma-
zajiem kariem” latvijā. Viņš norāda: “Balsto-
ties galvenokārt uz jauniem latvijas, krievijas 
un Vācijas arhīvu un citiem vēstures avotiem, 
sniegts PSrS partizānu izveidošanas un gal-
veno darbības virzienu apskats latvijā, cik 
to atļauj atslepenotie mūsdienu krievijas 
arhīvi, atstājot šodien vēl nezināmo nākamo 
pētnieku risināšanai. Šeit mēģināts ar pašas 
PSrS – uzvarētājas valsts – dokumentiem, 
pārbaudot “uzvarētāju versiju” par PSrS 
kaujinieku darbību latvijā 1941.–1945. gadā, 

noskaidrot tās cēloņus, iemeslus, posmus un sekas. jānoskaidro, kas bija PSrS 
partizāni latvijā: no PSrS iesūtītie kaujinieki, t.i., partizānu imitācija, vai arī uz 
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latvijas vietējo iedzīvotāju iniciatīvu izveidotās partizānu vienības, kas cīnījās par 
1940.–1941. gada padomju varas atjaunošanu latvijā. kas organizēja un veidoja 
kaujiniekus latvijā?” (10., 11. lpp.).

Grāmatas sākumā sniegts historiogrāfijas un avotu apskats. Pētījumu veido 
septiņas nodaļas: “PSrS sakāves posma specdienestu kaujinieki (1941. gada 22. 
jūnijs–1942. gada pavasaris); “PSrS kaujinieku organizatoru iesūtīšanas mēģinājumi 
latvijā (1942. gada pavasaris–1943. gada rudens)”; “PSrS kaujinieku iesūtīšana 
latvijā (1942–1944)”; “Partizānu darbības veidi”; “izlūkošana un pretizlūkošana”; 
“Vācijas pretkaujinieku darbība”; “PSrS kaujinieku izformēšana 1944. gadā”.

autors secina, ka “PSrS kaujinieku darbība un neveiksme latvijā bija ne-
vis militāras, bet galvenokārt politiskās sakāves rezultāts. [..] redzam, ka PSrS 
partizānu darbība latvijā 1941.–1945. gadā nebija tautas pretošanās kustība par vie-
nu iekarotāju (PSrS) un pret otru iekarotāju (Vācija). PSrS kaujinieki latvijā bija 
PSrS teritorijā politisko, militāro un drošības orgānu komplektētās, apmācītās un 
apbruņotās, kā arī no PSrS teritorijas nelegāli iesūtītās militārās personas. ap tām 
grupējās Sarkanarmijas karagūstekņi, kuri cerēja izdzīvot PSrS totalitārā komunis-
ma sistēmā, kara laika piefrontē piespiedu un brīvprātīgie bēgļi, no karadienesta 
izvairījušies un dezertieri no Vācijas armijas” (383. lpp.). H. Strods norāda, ka pa-
domju okupācijas gados kultivētais stāsts par padomju partizānu kustību un lielo 
partizānu skaitu latvijā bija kārtējais komunistu propagandas mīts.

Johansons, Edmunds. Čekas ģenerāļa 
piezīmes. Atmoda un VDK. Rīga: [1991. gada 
barikāžu dalībnieku biedrība], 2006. 158, [49] 
lpp.: il.

iSBn 9984-9568-3-0

Grāmatas autors edmunds johansons – 
ģenerālmajors, pēdējais latvijas PSr Valsts 
drošības komitejas (VDk) priekšsēdētājs. 
ievadā viņš norāda, ka grāmatas tapšanas 
iemesls ir “pienākuma apziņa”, kas likusi 
izstāstīt citiem par latvijas PSr VDk – iestādi, 
kas ir apaugusi ar dažādiem mītiem un 
teiksmām. e. johansons raksta: “Pēcpadomju 
sabiedrībā VDk joprojām tiek uztverta ar 
dalītām jūtām. no vienas puses, tā cilvēkos 
izraisa dziļu riebumu, no otras – tā ir vie-
na no intriģējošākajām tēmām presē un 
literatūrā. Grāmatu un filmu iespaidā darbs 
VDk dažiem cilvēkiem šķiet par romantisks 
un piedzīvojumiem bagāts. Pēc PSrS sabrukuma par VDk publicēts neskaitāms 
daudzums materiālu, taču, neraugoties uz to, es, būdams Padomju armijas 
ģenerālmajors un VDk sistēmas vadošs darbinieks, droši varu apgalvot: latvijas 
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PSr Valsts drošības komitejas darbība joprojām ir melnais plankums mūslaiku 
vēsturē” (9. lpp.).

Grāmatas ievaddaļā e. johansons iepazīstina ar savu dzīvesgājumu. Pirmā 
nodaļa veltīta VDk struktūras, kadru atlases, aģentūras tīkla un galveno darbības 
jomu skaidrojumam. Otrā nodaļa vēsta par VDk no 1956. gada līdz “perestroikai”. 
trešā nodaļa aplūko atmodas laiku. autors ar gandarījumu atzīmē, ka PSrS 
pastāvēšanas pēdējos gados “VDk nevērsās pret jauno latvijas varu un darbojās 
augstākās padomes noteikto likumu robežās” (158. lpp.).

sociālās zinātnes
Kaprāns, Mārtiņš (ed.). Domino. 4. Rīga: 

University of Latvia Press, 2007. 174 p.: il. 
(Scholarly Papers by Students of the Depart-
ment of Communications Studies, University 
of Latvia).

iSBn 978-9984-802-50-3

krājumā apkopoti starptautiskā žur-
nālistikas studentu forumā “Be the First”, 
kas notika 2006. gadā no 25. līdz 27. maijam 
rīgā un kurā piedalījās studenti no vairākām 
eiropas valstīm – Beļģijas, Baltkrievijas, 
nīderlandes, ukrainas, Polijas, krievijas, igau-
nijas un latvijas –, izskanējušie ziņojumi. tas 
ir strukturēts četrās nodaļās (“Mediji un poli-
tika”, “Mediji un tirgus”, “Mediji un dzimtes 
problēmas” un “Mediji un pagātne”), kurās 
iekļautie raksti analizē daudzveidīgo masu 
mediju problemātiku – dzimtes jautājumus, 
politikas un tirgus ietekmi uz mediju darbību, 
kā arī mediju attiecības ar pagātni. “Domino” 

starptautiskās versijas izdošanu ir atbalstījusi nīderlandes vēstniecība. Publicēto 
rakstu saturiskā struktūra nav viendabīga, – tā svārstās no empīrisku datu analīzes 
līdz esejiskām pārdomām.

Vēstures jautājumiem veltīti vairāki raksti. klintas ločmeles publikācijā izvērtēta 
sievietes konstrukcija žurnālā “Sieviete” (1924–1927). lauras Supjevas pētījumā 
iztirzāts “amerikas sapnis” latvijas 20. gs. 20. gadu tabloīdos. Magdalēna Suleja 
aplūko aSV tēlu Polijas tautas republikas masu medijos, savukārt Olga Procev-
ska analizē “Mikrofona” aptaujā izskanējušo dziesmu tekstos ietverto nozīmju 
struktūru.

latvijas universitātes komunikācijas studiju nodaļas veidotais studentu 
zinātnisko rakstu krājums, kas iznāk kopš 2003. gada. Starptautiskā “Domino” ver-
sija jau ir ceturtais krājums.


