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Somijā iznākušajā rakstu krājumā, kura no-
saukums tulkojumā “Okupētā latvija”, apko-
potie raksti sniedz ieskatu vairākās padomju 
perioda latvijas vēstures tēmās. Publikāciju 
autori latvijas un Somijas vēsturnieki, valod-
nieki, mākslas un literatūras zinātnieki.

Somu lasītājiem adresēto latvijas vēstures 
stāstu ievada irēnes Šneideres raksti. Pirmajā 
aplūkota latvijas aneksija 1940.–1941. ga-
dā, kā arī sovetizācijas politika pēckara laik-
posmā, bet otrais atsedz komunistiskās 
partijas darbību un lomu 1944.–1991. gadā. 
nacionālās pretestības kustību (1944–1955) 
analizē Dzintars Ērglis, bet latvijas teritorijā 
dzīvojošo etnisko minoritāšu vēsturi aplūko 
Marjo Mela. ieskatu padomju latvijas sieviešu 

vēsturē sniedz Vita Zelče; padomju cilvēku audzināšanas problēmu iztirzā arturs 
Žvinklis; latviešu valodas stāvokli Padomju Savienībā raksturo andrejs Veisbergs; 
ev. luteriskās baznīcas likteni padomju iekārtā atsedz jauko talonens.

Vairāki raksti veltīti padomju latvijas kultūras jautājumiem. tā, Ojāra lāma 
apcere sniedz apkopojošu ieskatu latviešu literatūrā. Savukārt Sara Vaherjoki-
Honkala aplūko situāciju mākslā padomju iekārtā.

Grāmatu bagātina padomju laiku raksturojošas fotogrāfijas, kas ļauj ielūkoties 
gan politiskajā dzīvē, varas un komunistiskās partijas realizētajos pasākumos, gan 
arī cilvēku ikdienas dzīvē.

Projekta vadītāja un krājuma sastādītāja ir vēsturniece Marjo Mela. jāpiezīmē, 
ka viņa ir paveikusi lielu darbu ne tikai latvijas vēstures pētniecībā, bet arī tās 
popularizēšanā Somijā. jau 1997. gadā iznāca M. Melas grāmata “Latvian historia” 
(latvijas vēsture), kas stāsta par latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz 20. 
gs. 90. gadiem. 2005. gadā izdota M. Melas kopdarbībā ar l. Vabu veidotā grāmata 
“Latvian historiaa ja kulttuuria”, kurā ietverti somu un latviešu vēsturnieku raksti.



jaunākā literatūra 189

Zelče, Vita (red.). Zīmes. Mēs. Pieminēšana. 
Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007. 148 lpp.: il. (Letonika).

iSBn 978-9984-802-77-0

Grāmatā ir apkopoti latvijas universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas 
studiju nodaļas studentu un mācībspēku 
laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam savāk-
tās liecības par Piektā gada zīmēm un tā 
pieminēšanas tradīciju.

ievadapcerē teikts: “2005. gadā latvija 
atskatījās uz 20. gadsimta pirmo lielo noti-
kumu – Piekto gadu jeb 1905. gada revolūciju. 
tā atcere un/vai neatcere ir liecība par cilvēku 
mainīgajām, reizumis neskaidrajām attiecībām 
ar šo pagātnes daļu gadsimta ilgumā, par 
dažādu politisko varu veidoto publisko atmiņu 
un šo procesu ietekmi uz cilvēku individuālo 
un sociālo grupu kolektīvo atmiņu. kolektīvas 
atmiņas par Piekto gadu dinamika ir ļoti 
sarežģīta un samezglota. tās pastāvēšanas situācijas, vara, ideoloģiskie uzslāņojumi, 
mainīgā vērtību sistēma ir noteikusi, mainījusi, diktējusi, uzspiedusi attieksmi pret 
šo notikumu un tā vērtējumu” (9. lpp.).

Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā iekļauta V. Zelčes zinātniska apcere 
“Pieminēšana. Piektais gads”, kas vēsta par pieminēšanas tradīciju, pieminekļu 
lomu kolektīvajā atmiņā, kā arī par Piektā gada pieminēšanu latvijā, tās attiecībām 
ar varu, sabiedrību un indivīdiem. 

Otrajā daļā “Zīmes. Mēs” ietverti Piektā gada piemiņas zīmju – pieminekļu, 
akmeņu, plākšņu, ēku, laukumu u.c. – attēli un to anotācijas.

apkopotais materiāls apliecina, ka “tas, kas noticis ar Piektā gada atmiņu un 
pieminēšanu, ir latvijas kopējais likteņstāsts, kuru ir koriģējušas un revidējušas 20. 
gadsimta laikā pastāvējušās politiskās varas un elites. rezultātā attieksme pret Piek-
to gadu un tā pieminēšanu ir neskaidra, tā joprojām ir izvēles priekšā” (7. lpp.).


