
recenzijas

recenzijas

pētījumi baltijas vēsturē
Laur, Mati, Brüggemann, Karsten (Hrsg.). Forschungen zur baltischen Geschichte. 

Bd. 1. Tartu: akadeemiline ajalooselts, 2006. 286 s: Il.
Issn 1736-4132

Laur, Mati, Brüggemann, Karsten (Hrsg.). Forschungen zur baltischen Geschichte. 
Bd. 2. Tartu: akadeemiline ajalooselts, 2007. 309 s: Il.

Issn 1736-4132

Pateicoties Tartu Universitātes vēstur-
nieku iniciatīvai, sākusi iznākt rakstu 
krājumu sērija par Baltijas vēsturi, no kuras 
lasītāju rīcībā nonākuši jau divi pirmie 
sējumi. Izdevuma autoru mērķis ir apkopot, 
tulkot un publicēt Baltijas valstu (Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas) zinātnieku aktuālākos 
pētījumus un, pārkāpjot šaurās nacionālās 
valodas robežas, darīt tos pieejamus 
ievērojami plašākam lasītāju lokam. 

Bez krājuma sastādītājiem – Mati Laura 
un Karstena Brigemana – tā veidošanā 
piedalījušies arī vēsturnieki – anti selarts 
(Selart), ens Kings (Küng), Tenis Tanenbergs 
(Tannenberg), Ille Tarkiainens (Tarkiainen), 
Jāks Valge (Valge). 

Vēsturiski Baltijas reģions aptvēra daudz 
plašāku teritoriju no sanktpēterburgas 
līdz Kēnigsbergai (Kaļiņingradai). Tādēļ 
redkolēģijas darbā iesaistīti arī zinātnieki no 
Upsalas, Lineburgas, Maskavas, Glazgovas, 
Helsinkiem, Hamburgas un Greifsvaldes. 
Latvijas vēsturniekus sākotnēji pārstāvēja 
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Latvijas Universitātes profesori Gvido 
straube un Ilgvars Misāns, otrā sējuma 
tapšanas gaitā dalību ņēma arī Latvijas 
Universitātes pasniedzējs andris Levāns. 
Krājumam apzināti izvēlēta vācu valoda, jo 
līdz 20. gadsimtam tā reģiona zinātnē bija 
dominējošā.

Grāmatas raksti iedalīti trīs grupās: 
pētījumi, ziņojumi un recenzijas.  

sērijas pirmajā krājumā pārstāvēti 
Igaunijas vēsturnieki. Izvēlēto rakstu 
hronoloģija sniedzas no viduslaikiem līdz 
aktuālām pēdējā gadsimta problēmām, 
tajos skartas starpvalstu militārās un 
diplomātiskās attiecības, saimnieciskās 
dzīves jautājumi, igauņu zemnieku 
stāvoklis, atsevišķu Igaunijas pilsētu vēsture, 
nacionālais jautājums, cīņa par Igaunijas 
valsts neatkarību un nacionālās valsts 
izveides process, kā arī padomju okupācija 
un tās sekas. Katra raksta noslēgumā sniegts 
kopsavilkums angļu valodā.

Otrajā sējumā lasāmi arī Latvijas 
vēsturnieku pētījumi, ziņojumi un recenzijas. 

rubrikā “Pētījumi” publicēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 
pētnieces Dr. hist. Mārītes Jakovļevas raksts par Kurzemes hercoga Jēkaba attiecībām 
ar Krieviju, Latvijas Universitātes doktorante Ineta Lipša iztirzājusi sieviešu 
līdzdalību Latvijas republikas parlamenta vēlēšanās no 1920. līdz 1934. gadam, 
Latvijas Universitātes profesors Ilgvars Butulis iedziļinājies jautājumā, kā Latvijas 
prezidenta Kārļa Ulmaņa autoritārā ideoloģija ietekmējusi sava laika vēstures 
izpētes procesu, bet Latvijas Universitātes asociētā profesore Vita zelče iepazīstina 
lasītājus ar pirmajiem padomju varas Latvijā izdotajiem kalendāriem. Vairāki raksti 
pirms tam ir publicēti latviešu valodā iznākošajos vēstures žurnālos. Piemēram, 
pēdējais raksts ar nosaukumu “Pirmās pēckara padomju laikagrāmatas: 1945. gadā 
izdotie kalendāri” bija ievietots žurnāla “Latvijas arhīvi” 2004. gada 4. numurā. 
no minētā žurnāla citiem numuriem tulkota un sējumā publicēta arī Latvijas 
Universitātes profesora Ilgvara Misāna recenzija par Valdas Kvaskovas grāmatu 
“Venstpils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli = Protokolle des Windauer 
Rates und der Kaufmannsgilde im 18. Jahrhundert” (ar virsrakstu “Mazpilsētas ikdiena 
vēstures avotos” publicēta žurnāla 2003. gada 3. numurā). savu viedokli par žurnāla 
“Latvijas arhīvi” grāmatu sērijā “Vēstures avoti” izdoto Vitas zelčes un Vinetas 
sprugaines grāmatu “Marginālās jeb 1376. fonds” krājumā publicējusi Latvijas 
Universitātes doktorante Ineta Lipša. 

Izdevumā varam uzzināt arī igauņu kolēģu vērtējumu vairāku Latvijas 
vēsturnieku veikumam. anneli randla (Randla) recenzējusi grāmatu sēriju “Latvijas 
viduslaiku pilis”, bet Tenis Tanenbergs – par Dainas Bleieres, Ilgvara Butuļa, antonija 
zundas, Ineša Feldmaņa, aivara strangas darbu “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”. 
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rubrikā “ziņojumi” Latvijas Universitātes profesors Gvido straube iepazīstina 
lasītājus ar vēstures pētniecības centriem Latvijā, bet Latvijas Universitātes profesors 
Inesis Feldmanis ar zinātniskā grāda iegūšanas principiem Latvijā un promocijas 
un habilitācijas darbiem laikposmā no 1991. līdz 2006. gadam. 

Latvijas un Igaunijas vēsturnieku kopējais veikums sniedz plašu un daudzpusīgu 
ieskatu Baltijas valstu vēstures norisēs – ļauj saskatīt kopsakarības un vērtēt 
atšķirīgo. Tas piedāvā jaunas, līdz šim maz izzinātas tēmas un maz pazīstamus 
vēstures avotus, tādējādi rosinot jaunām izziņas jomām un pētījumiem. 

atliek vēl vēlēties, lai nākamajos sērijas izdevumos latviešu un igauņu 
vēsturniekiem pievienotos arī lietuviešu kolēģi un lai kopīgi iesāktais darbs 
turpinātos iespējami ilgāk. 

Pārsla Pētersone

grāmata par polijas un latvijas attiecībām
Jēkabsons, Ēriks. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. 

gadā. rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2007. 244 lpp.: il.
IsBn 9984-802-56-6

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. gados par vienu no visintensīvāk 
pētītajām tēmām kļuva Latvijas ārpolitika starpkaru posmā. Gan Latvijā, gan citās 
Baltijas jūras reģiona valstīs ir samērā liels skaits zinātnieku, kuri analizē gan 20. 
gadu, gan arī 30. gadu starptautiskās attiecības šajā reģionā un kuri ir sarakstījuši 
dažādas kvalitātes darbus par šo tēmu. Tomēr atsevišķas epizodes šajā kopainā 
līdz šim joprojām literatūrā nav guvušas pietiekamu atspoguļojumu un tām nav 
dots mūsdienīgs zinātnisks skaidrojums un līdz ar to iekļaušana plašākā zinātniskā 
apritē. Viena no šādām tēmām ir Latvijas un Polijas attiecības abām valstīm ļoti 
sarežģītajā vēsturiskajā posmā līdz Latvijas de iure atzīšanai.

recenzējamās grāmatas autors Ēriks Jēkabsons ir vēsturnieks, kurš specializējas 
Latvijas un Polijas attiecību pētīšanā. Lieliskās poļu valodas zināšanas, intensīvais 
darbs daudzu gadu garumā Latvijas, Polijas un Lietuvas arhīvos, rosīga līdzdalība 
konferencēs, neskaitāmas publikācijas, arī poļu un latviešu autoru darbu recenzijas 
Ē. Jēkabsonu ir padarījušas par zinošāko, nopietnāko un pārliecinošāko šo divu 
valstu divpusējo attiecību pētnieku. 

Grāmatas pamatā ir 1995. gadā aizstāvētais promocijas darbs. Tā kā vairāk vai 
mazāk sistemātiska monogrāfiju izdošana jaunajiem vēstures doktoriem ir sākusies 
tikai pēdējos gados, Ē. Jēkabsona darbs nepublicēts palika vairāk nekā desmit 
gadu. Tomēr šajā gadījumā mēs nevaram runāt par to, ka darbs ir novecojis. autors, 
būdams čakls zinātnieks un aizrautīgs savas tēmas pētnieks, disertāciju nemitīgi ir 
papildinājis un uzlabojis. rezultātā lasītāji ir ieguvuši nopietnu, detalizētu Latvijas 
un Polijas attiecību pētījumu par hronoloģiski īsu, taču ļoti nozīmīgu laikposmu 
abu valstu attiecībās, kas ietekmēja ne tikai ārpolitiskās norises, bet visnotaļ tiešā 
veidā arī iekšpolitiku.

Darbā Latvijas un Polijas attiecību analīze hronoloģiski sadalīta četros periodos: 
attiecību nodibināšana 1919. gadā no marta līdz decembrim, Latgales atbrīvošanas 
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laiks 1920. gadā no janvāra līdz 
martam, attiecību sarežģīšanās no 
marta līdz jūnijam un notiekošais 
pirms Latvijas de iure atzīšanas no 
1920. gada jūlija līdz 1921. gada 
janvārim. Loģiski hronoloģiski 
sadalītās darba nodaļas atai-
no svarīgāko abu valstu diplo-
mātiskajās un militārajās attiecī-
bās. Pamatoti liels uzsvars darba 
otrajā un ceturtajā nodaļā  likts 
uz militārajiem aspektiem – tieši 
militārā sadarbība kara apstākļos 
ļoti nozīmīgi ietekmēja abu valstu 
attiecības, tā caurvija Baltijas 
valstu attiecības līdz pat miera 
noslēgšanai ar Padomju Krieviju. 
autors sīki analizējis kara 
darbības norisi un tās rezultātus, 
konfrontējot gan latviešu, gan poļu, 
gan arī lietuviešu dažkārt visai 
pretrunīgos avotus. atšķirībā no 
daudziem citiem vēsturniekiem, 
Ē. Jēkabsons nevairās no militārās 
darbības detaļu atspoguļošanas 
savā darbā. Lai gan dažkārt varētu 
prasīt no autora kauju apstākļu 

literāri veiksmīgāku aprakstu iestrādi kopējā tekstā (piemēram, 35.–40. lpp.), tomēr 
jāuzsver, ka uzmanīgam un lietpratīgam lasītājam tie sniedz būtisku un saistošu, 
neviennozīmīgos apstākļus ļoti labi komentējošu un turpmāko notikumu attīstību 
skaidrojošu informāciju, kuras pamatā ir Ē. Jēkabsona skrupulozās studijas arhīvos. 
Tieši militārā konfrontācija, tās radītie apstākļi, piemēram, Daugavpils atbrīvošana 
no lieliniekiem, ļoti uzskatāmi parādīja karadarbības ietekmi uz divpusējām 
attiecībām. Likumsakarīgi, ka liela uzmanība karadarbības kontekstā pievērsta 
arī Latgalē pastāvošo apstākļu analīzei. Piemēram, 151. un 152. lapaspusē sniegts 
pārskats par stāvokli Daugavpilī, balstoties uz dažādiem avotiem, tos konfrontējot 
un lasītajam sniedzot ticamu un tajā pašā laikā kolorītu ainu par notiekošo pilsētā. 
starptautiskajām attiecībām, īpaši šādos juku laikos, ir daudz dažādu dimensiju. 
nereti, kā Latvijas un Polijas gadījumā 1919. un 1920. gadā, valstu oficiālo pārstāvju 
diplomātiskā darbība ir tikai viena epizode šajā komplicētajā tēmā.

Ē. Jēkabsons darbā plaši pievēršas Polijas puses rīcības motivācijai, sniedzot 
pārskatu par Varšavas ārpolitiskajām diskusijām, Polijas diplomātu un karavīru 
darbībai. autors uzmanīgi izseko Polijas puses politikai diplomātisko pārstāvju 
iecelšanā, analizē poļu ārpolitiskās koncepcijas un Latvijas lomu tajās. neatņemama 
šo bilaterālo attiecību sastāvdaļa ir arī Lietuva un tās īpašā loma reģiona valstu 
attiecībās. svarīgi atzīmēt, ka ne tikai Varšavā, bet arī Kauņā pastāvēja izteiktas 
teritoriālas pretenzijas uz Latvijas teritoriju (instrukcija Lietuvas delegācijai Miera 
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konferencē Parīzē, 26. lpp.). Tomēr paradoksālā kārtā grāmatā vismazākā uzmanība 
pievērsta Latvijas nostājai, rīcībai, politiķu un diplomātu darbības novērtējumam. 
Šāda poļu puses dominante liek domāt, ka grāmatas autors drīzāk ir analizējis 
Latvijas lomu Polijas ārpolitikā, nevis abu valstu attiecības. 

Par darba svarīgāko pienesumu jāuzskata Polijas lomas analīze Latvijas valsts 
pastāvēšanas pirmajā periodā. Tieši Polijas aktīvajai un ambiciozajai ārpolitikai 
bija nozīmīga loma Baltijas valstu savienības izveidošanā. Kā atzīmē autors, 
attiecības ar Latviju Polijai neattīstījās atbilstoši valsts vadītāja J. Pilsudska un 
valdības iecerēm, 1919. un 1920. gadā Varšavā politiskajā elitē pastāvošie dažādie 
turpmākās ģeopolitiskās attīstības scenāriji būtiski ietekmēja attiecības ar Latviju. 
Izteikti tas izpaudās Latvijas de iure atzīšanas procesa gaitā, kad Polija, būdama jau 
starptautiski atzīta valsts, vilcinājās šādā veidā sekmēt arī savas tā brīža sabiedrotās 
valsts Latvijas atzīšanu (216. lpp.). Ē. Jēkabsons ļoti pārliecinoši arī apraksta Latvijas 
piesardzīgo, neviennozīmīgi vērtēto un uzmanīgo nostāju pret lielāko dienvidu 
kaimiņu – simboliski un precīzi grāmatai dots nosaukums “Piesardzīgā draudzība”. 
Darbs liek arī secināt to, ka Polijas ārpolitika attiecībās ar Latviju bija ievērojami 
aktīvāka, agresīvāka, nekā tā, ko īstenoja rīgas politiķi. Latvijas mēģinājumi 
balansēt attiecībās starp Varšavu un Kauņu savukārt skaidri atklāja cēloņus, kuri arī 
turpmākajos gados neļāva vienoties racionālai un sekmīgai sadarbībai (221. lpp.). 
Šī monogrāfija ir kļuvusi par vienu no Latvijas neatkarības pirmsākumu laikposma 
ārpolitikas izpētes stūrakmeņiem. 

Darvas piliens medus mucā neapšaubāmi ir nožēlojamais grāmatas noformējums. 
Vāku grezno nesaprotamas nozīmes četrstūri, bet pats vāks kopumā atgādina 
pamatskolas ģeometrijas mācību grāmatu. rodas iespaids, ka izdevuma maketētājam 
nav gandrīz nekādas pieredzes grāmatu maketēšanā: attēlu paraksti atgādina 
nodaļu nosaukumus (nepamatoti izcelti), bet nodaļu virsraksti nepiedodamā kārtā 
dažkārt ir atstāti iepriekšējā lapaspusē, nodaļai sākoties nākamajā (piemēram, 40., 
53. lpp.). nepierasti redzēt arī numerāciju avotu un literatūras sarakstā, jo īpaši tādēļ, 
ka cipari numerācijā ir identiska izskata atsaucēs lietotajiem. Īsti nav saprotams arī 
iemesls, kādēļ atsaucēm ir vienlaidu numerācija (nevis katrai lapaspusei vai nodaļai 
sava) – parasti šādi rīkojas, ja atsauces tiek ievietotas visa teksta vai nodaļas beigās. 
Par paviršo attieksmi pret šo darbu liecina arī teksts uz grāmatas vāka – ja mēs 
ieskatāmies uzmanīgāk, redzam, ka autora vārdam (Ēriks) garumzīme ir pievilkta ar 
pildspalvu pēc grāmatas izdošanas, tāpat uzlīme uz grāmatas muguriņas liecina, ka 
jau pēc grāmatas iespiešanas ir tikušas konstatētas tehniskas kļūdas.* Un grāmatas 
izdevējs ir Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds! skaidrs, ka šāda attieksme 
pret darbu un kompetences līmenis mūsu Alma Mater godu nedara.

Valters Ščerbinskis

* Žurnāla “Latvijas Arhīvi” redakcijas piezīme. Diemžēl LU akadēmiskā apgāda 2007. gadā 
izdotā Dr. hist. Ērika Jēkabsona monogrāfija “Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas 
attiecības 1919. un 1920. gadā” ar kļūdainu autora vārda rakstību uz grāmatas vāka un vārda 
“Polija” rakstību ar mazo burtu uz grāmatas muguriņas ir nopērkama grāmatu namā “Val-
ters un rapa” vēl šā gada novembrī. 
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pētījums par latvijas igauņiem
Mela, Marjo. Latvian virolaiset. Historia, kieli ja kulttuuri. Helsinki: suomalaisen 

Kirjallisuuden seura, 2001. 213 s.: il. (Bibliotheca Historica 69)
IsBn 951-746-301-4

Mela, Marjo. Läti eestlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Tallin: eesti Keele sihtasutus, 
2007. 218 lk.: il.

IsBn 978-9985-79-196-7

Šogad igauņu valodā iznāca 
somu vēsturnieces Marjo Melo 
pētījums par Latvijas igauņiem. Jau 
2001. gadā tas bija izdots somijā. 
Grāmatas pamatā Marjo Melas 
doktora disertācija.

Pētījuma par Latvijas igauņiem 
uzmanības centrā ir šīs etniskās 
minoritātes vēsture, kultūra 
un valoda. autore norāda, ka 
Latvijas igauņi pieder pie faktiski 
nepētītajām vēstures problēmām, 
tādēļ viņas darba pirmais uzdevums 
ir savākt un apkopot informāciju 
par šo jautājumu un izveidot šās 
tēmas aprakstu. M. Mela norāda, 
ka pētniecību sarežģīja tas, ka 
igauņi ātri asimilējās un zaudēja 
savas etniskās un kultūras saknes. 
Tādēļ var pat atzīt, ka Latvijas 
igauņu pētniecība jau lielā mērā 
ir nokavēta, maz ir saglabājies 
arī izziņas avotu un aptaujājamo 
cilvēku.

Grāmatas sākuma nodaļā 
sniegtas ziņas par pirmajiem Latvijas teritorijā dzīvojošajiem igauņiem – leiviem. 
savukārt 18. gs. igauņi kā dzimtcilvēki tika ievesti Ludzas apriņķī un ieguva 
apzīmējumu “lutsi”. 19. gs. otrajā pusē Latvijas teritorijā igauņi (īpaši gados jauni 
cilvēki) nonāca peļņas meklējumos. M. Mela norāda, ka to sekmēja saziņas šķēršļu 
nepastāvēšana. Igauņi prata krievu un/vai vācu valodu, tādēļ varēja veiksmīgi 
iekļauties Latvijas darba tirgū. Viņi pārsvarā strādāja tekstilrūpniecībā un 
metālapstrādē, savukārt igaunietes bieži atrada kalpones darbu turīgās rīdzinieku 
ģimenēs. Jau 1880. gadā rīgā tika nodibināta pirmā igauņu nacionālā biedrība – 
dziedāšanas biedrība „Imanta”, kas pārsvarā pulcēja pārtikušu igauņus.

M. Melas darbs piedāvā plašu statistiku par Latvijas teritorijā dzīvojošo igauņu 
demogrāfisko ainu, nodarbinātību, izglītību u.c., kā arī sniedz bagātīgu faktu 
materiālu par viņu sabiedriskajām un kultūras aktivitātēm. Īpašā vērība veltīta tiem 
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neatkarīgās Igaunijas republikas 
valstsvīriem un politiķiem, kas 
īsāku vai ilgāku laiku ir dzīvojuši 
rīgā. Piemēram, Igaunijas 
prezidents Konstantīns Petss ir 
mācījies rīgas Garīgajā seminārā, 
bet vairāki starpkaru perioda 
ministri un vadoši saimnieciskie 
darbinieki izglītību ir ieguvuši 
rīgas Politehniskajā institūtā. 

Pētījumā uzsvērts, ka 19. un 20. 
gs. mijā rīga faktiski bija vācu un 
krievu pilsēta, kuras dzīvē citām 
tautībām (arī latviešiem) lielas 
nozīmes nebija. Igauņi bija šīs 
lielpilsētas darbaspēks, savukārt 
rīga viņiem ļāva sasniegt tādu 
labklājības un dzīves līmeni, kādu 
viņi nekad nebūtu varējuši iegūt, 
paliekot Igaunijā. M. Mela raksta: 
“Latvijas igauņu problēma vienmēr 
bijusi īpaši ātra asimilācija un 
pielāgošanās, kā arī sākotnēji krievu 
un vācu, vēlāk latviešu kultūras 
pārņemšana. Jauktās laulības bija 
itin biežas, un tas samazināja igauņu 
savstarpējo saderību. [..] Politiski un sabiedriski igauņu kultūrai Latvijā nebija ļoti 
augsta statusa. To galvenokārt uzturēja nacionāli noskaņoti igauņi, ieguldījumu, 
ko viņi ir devuši igauņu kultūras saglabāšanā, nav iespējams nenovērtēt, jo viņi 
darbojās vidē, kur pret igaunisko izturējās diezgan negatīvi. sevišķi grūti igauņu 
kultūru saglabāt bija laukos, jo tur nebija tik daudz aktīvo cilvēku, lai uzturētu 
kultūras biedrības un skolas.”

Iztirzājot igauņu stāvokli neatkarīgajā Latvijas republikā, uzsvērts, ka igauņiem 
nebija mazākumtautības statusa. Igauņu skolas šajā laikā darbojās rīgā un pierobežā, 
diezgan aktīva rīgā bija arī Igauņu biedrība. Padomju okupācijas laikā igauņu 
skolas un biedrība tika slēgtas. M. Mela atzīst, ka šajā laikposmā igauņi asimilējās, 
galvenokārt jaukto laulību dēļ. atmodas laikā bija vērojams igauņu kultūras un 
sabiedrisko aktivitāšu uzplaukums, tika izveidota arī igauņu skola. Tomēr arī šīs 
norises neapturēja igauņu asimilāciju. M. Mela norāda, ka “igauņus var uzskatīt par 
sevišķi ātri asimilējošos mazākumu. Iemesls ir nelielās kultūras atšķirības, kuras 
saistās tikai ar valodas un mentalitātes atšķirībām. Ticība, kultūras fons un vēsture 
ir samērā līdzīgas”.

arī 20. gs. un 21. gs. mijā igauņu mazākumtautībai Latvijā ir problēmas 
ar savas etniskās un kultūras identitātes definēšanu un uzturēšanu. Vecākā 
paaudze savu dzimto valodu pārvalda brīvi, bet vidējā un jaunākā paaudze 
to nepārvalda. M. Mela secina, ka Latvijas igauniskumam tiešās nākotnes, kas 
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balstītos uz valodu, nav. To apliecina arī tas, ka igauņu skolas skolēnu vairākums 
nav etniskie igauņu, bet gan latvieši un krievi. M. Mela arī norāda, ka igauņi 
Latvijā nav gatavi uzsvērt savu igauniskumu.

M. Melas pētījums ir nozīmīgs devums Latvijas mazākumtautību vēstures 
un kultūras izzināšanā. Jāpiezīmē, ka viņa ir paveikusi lielu darbu ne tikai 
Latvijas vēstures pētniecībā, bet arī tās popularizēšanā somijā. 1997. gadā 
iznāca M. Melas grāmata “Latvian historia”, kas stāsta par Latvijas vēsturi 
no vissenākajiem laikiem līdz 20. gs. 90. gadiem. Īpaša vērība tika veltīta 
neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanai starpkaru periodā un Latvijas un 
somijas sakariem. Šīs grāmatas uzdevums bija sekmēt somu interesi par 
Latviju. nākamajos gados somijā M. Melas redakcijā ir iznākušas vairākas 
grāmatas par Latvijas vēsturi. Piemēram, 2005. gadā izdota kopdarbībā ar L. Vabu 
veidotā grāmata “Latvian historiaa ja kulttuuria”, kurā ietverti somu un latviešu 
vēsturnieku raksti. 2007. gadā klajā nāca grāmata “Miehitetty Latvia” M. Melas 
redakcijā, tā apkopo pētījumus par okupēto Latviju.

Vita Zelče
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