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izdevuma divos sējumos ir ietverti uz Sibīriju 1941. gadā izvesto 670 bērnu 
dzīvesstāsti – Dzintras Gekas un aivara lubānieša no 2000. līdz 2007. gadam 
veiktās intervijas. abu grāmatu sastādītāja un redaktore Dz. Geka ievadā raksturo 
paveikto: “esam mērojuši tūkstošiem kilometru sešu gadu garumā. krasnojarskas, 
tomskas, jeņisejskas un citos apgabalos palikušie bērni šobrīd ir sirmgalvji un 
invalīdi. Viņiem nolaupīta ne tikai Dzimtene un tuvinieki, pārkrievošanas politika 
viņiem atņēmusi arī dzimto valodu, daudzi no viņiem vairs nespēj latviski sazināties. 
Dažs no viņiem ir dzīvojis ar cerību, ka vecumdienās nokļūs vismaz kādā latvijas 

vēsture
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nabagmājā, šis sapnis kļuvis tikai par sapni, jo viņus no Dzimtenes šķir robeža. kas 
vairs nav tik vienkārši pārejama. Braucot mājās no Sibīrijas, ikreiz bijām iespaidu 
pilni par šīs zemes dabas krāšņumu, mums bija uzfilmēti materiāli, intervijas, taču 
vienmēr mēs vedām līdzi arī kādas ceļojumā iegūtas dziļas personīgas izjūtas. un 
tās bija skumjas un neizzūdoša vainas sajūta ... tie, kuri atgriezās, ir laimīgi, jo viņi 
ir Dzimtenē, bet vientulību, ciešanas, badu un postu, tuvinieku zaudējumu nekas 
nevar aizstāt. tas atstājis sekas daudzu paaudžu garumā. katrs stāsts ir liecība un 
piemiņa par brāļiem un māsām, kuri palika mūžīgajā sasalumā.”

katrs grāmatā iekļautais stāsts nav garš, – tas aizņem vien nedaudzas lapas, bet 
tas ir traģiskiem un dramatiskiem notikumiem bagāts, zaudējumu, sāpju, emociju 
piestrāvots un dzīves, izdzīvošanas atziņu vēstošs. katrs stāsts ir īpašs liktenis.

izdevumā publicētas arī Sibīrijas bērnu fotogrāfijas, kas liecina par viņu dzīves 
laimīgo laiku – bērnību Dzimtenē – un Sibīrijas laiku. 

abi Sibīrijas bērnu dzīvesstāstu sējumi ir piemineklis visai represēto cilvēku 
paaudzei, viņu tuviniekiem, līdzcilvēkiem un latvijas dzīvotgribai padomju 
okupācijas režīmā.

Plakans, Andrejs. Historical Dictionary of 
Latvia. 2nd ed. Lanham; Toronto; Plymouth: 
The Scarecrow Press, Inc., 2008. XXX, 311 p. 
(Historical Dictionaries of Europe, No. 60).
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aiovas Valsts universitātes profesora 
andreja Plakana veidotās latvijas vēstures 
vārdnīcas pirmais izdevums nāca klajā 1997. 
gadā. jaunajā izdevumā ir iekļauti daudzi jauni 
šķirkļi, kā arī papildināti ar jaunu informāciju 
jau publicētie. Vārdnīcas šķirkļi ir tematiski 
daudzveidīgi, – tie veltīti nozīmīgām vietām 
latvijas vēsturē (piemēram, sadaļā burts 
“a” – abrene, aglona, alsunga, augšzeme), 
iestādēm (latvijas Zinātņu akadēmija), 
reformām un svarīgiem likumdošanas aktiem 
(agrārā reforma), politiskajām partijām un 
organizācijām (Zemnieku savienība, aizsargi, 
“auseklis”), tautsaimniecības nozarēm un 

jomām (lauksaimniecība, arhitektūra), darbarīkiem (arkls), personībām (jānis 
akuraters. jēkabs alksnis, ādolfs alunāns, juris alunāns, apsīšu jēkabs, Džordžs 
armitsteds, Matīss ārons, aspazija, auseklis, imants auziņš), sociālajām parādībām 
un problēmām (alkoholisms), preses izdevumiem (“austrums”). apkopotā 
informācija ir ļoti bagāta un ir labs palīgs ikvienam latvijas vēstures interesentam.
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Grāmatu ievada latvijas vēstures hronoloģija un latvijas vēstures apskats, bet 
pielikumā iekļauts latvijas teritorijā bijušo un esošo valdnieku un varu saraksts. 
Vērtīga grāmatas daļa ir bibliogrāfija. tā satur plašu informāciju par latvijas 
vēsturei veltītajām publikācijām angļu valodā.

Андреева, Наталья. Прибалтийские 
немцы и Российская правительственная 
политика в начале XX века. Санкт-
Петербург: Издательский дом «Мiръ», 
2008. 312 с.

iSBn 978-5-98846-034-3
Pētījums, kas tapis krievijas Zinātņu 

akadēmijas Sanktpēterburgas vēstures 
institūtā, veltīts krievijas impērijas valdības 
politikai, kas bija vērsta pret Baltijas vāciešiem 
20. gs. sākumā. tajā iztirzāta Baltijas guberņu 
vieta impērijas administratīvajā sistēmā, 
kā arī sniegts baltvācu kā lielas sociālās 
grupas vērtējums. Darbā aplūkotas valdības 
izstrādātās un realizētās baznīcas, agrārā, 
zemstu, skolu u.c. reformas, kas ietekmēja 
baltvācu īpašumus un tiesisko stāvokli, kā arī 
sociālo statusu. Īpaša vērība veltīta 1905. gada 
revolūcijas un Pirmā pasaules kara ietekmei 
uz krievijas valdības politiku.

Pētījums balstīts uz krievijas Federācijas Valsts arhīva, krievijas Valsts vēstures 
arhīva, krievijas Valsts jūras kara flotes arhīva, krievijas impērijas ārpolitikas arhīva, 
krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas vēstures institūta arhīva, krievijas 
nacionālās bibliotēkas rokrakstu nodaļas, VFr ārlietu ministrijas Politiskā arhīva, 
Herdera institūta dokumentu kolekcijas, Francijas ārlietu ministrijas arhīva un 
Francijas kara arhīva Vensenā materiāliem. Daudzi no tiem akadēmiskajā apritē 
iekļauti pirmo reizi. Pētījuma avotu bāzi veido arī publicētie tālaika juridiskie akti, 
periodiskie izdevumi, memuāri, kā arī plašs literatūras klāsts. Visai daudz izmantoti 
arī latvijas vēsturnieku jāņa Zuša, Maksima Duhanova un Pētera krupņikova 
pētījumi.

Zelče, Vita (red.). Agora. 6. sēj.: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis ... Rīga: Zinātne, 
2007. 444 lpp: il.
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Grāmatā apkopoti latvijas universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komu-
nikācijas studiju nodaļas un informācijas un bibliotēku studiju nodaļas mācīb-
spēku, doktorantu un maģistrantu, bakalaura un maģistra programmas absolventu 
raksti par latvijas vēsturē leģendārā politiķa kārļa ulmaņa reprezentāciju dažādu 
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laikmetu, dažādu valstu un valodu preses 
izdevumos, kino, politiskajā un biogrāfiskajā 
literatūrā. Publikācijās atsegti arī viņa mediētā 
tēla dažādi aspekti un analizēti autoritārā 
režīma ideoloģiskie specprojekti, masu 
pasākumi un rituāli. krājumā ietverti lietuvas 
un Polijas pētnieku raksti, kas vēsta par 1934. 
gada 15. maija apvērsuma atspoguļojumu un 
k. ulmaņa tēlu šo valstu presē.

ievadā teikts: “latvijas kolektīvajā atmiņā 
sava īpaša un īpatna vieta ir kārlim ulmanim 
un “ulmaņlaikiem”. lielā mērā par spīti 
mūsdienās godātajām demokrātiskajām 
vērtībām, esošajai demokrātijas praksei un 
vēsturiskajai realitātei, šie jēdzieni raisa 
asociācijas ar labiem laikiem un labiem 
cilvēkiem, arī ar labāku, taisnīgāku sabiedrību, 
godīgiem un tautas interesēs strādājošiem 
valstsvīriem. “ulmaņlaiki” latviešu kolektīvajā 
atmiņā simbolizē “zaudēto paradīzi”” (7. lpp.). 

Grāmatas uzdevums ir rosināt sapratni un diskusiju par k. ulmaņa personības un 
ar viņu saistīto pagātnes notikumu, vēstures posmu, cilvēku nozīmi un jēgu gan 
pagātnes, gan mūsdienu publiskajā telpā.

Šneidere, Irēne, Žvinklis, Arturs (sast., 
koment. aut.). Latvijas PSR Ministru 
kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs–
24. augusts. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 319 lpp.

iSBn 978-9984-824-00-0

Grāmatā publicēti latvijas PSr Ministru 
kabineta sēžu protokoli, kas tapuši no 1940. 
gada 23. jūlija (pirmā sēde pēc padomju varas 
formālas pasludināšanas un latvijas PSr 
izveidošanas) līdz 24. augustam (pēdējā sēde 
pirms latvijas PSr konstitūcijas pieņemšanas). 
Šo dokumentu oriģināli glabājas latvijas 
Valsts arhīvā. kārļa ulmaņa vadītā Ministru 
kabineta pēdējo sēžu protokoli (1940. gada 
16. jūnijs–20. jūnijs) un augusta kirhenšteina 
valdības, kas bija izveidota atbilstoši PSrS 
prasībām, protokoli (21. jūnijs–19. jūlijs) 

publicēti jau 1991. gadā (sk.: Šneidere, irēne, Žvinklis, arturs (sast., koment. aut.). 
Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 16. jūnijs–19. jūlijs. rīga: 
Zinātne, 1991. 352 lpp.).
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Dokumentu krājuma sastādītāji ievadā saka: “izdevuma mērķis ir parādīt, 
ka šī tā saucamā tautas valdība kalpoja vienīgi par izkārtni it kā leģitīmai varas 
pārņemšanai, faktiski īstenojot PSrS valdības plānus latvijas sovetizācijā” (9. 
lpp.).

Grāmatas priekšvārdā sniegta latvijas PSr Ministru kabineta un tā radīto 
dokumentu raksturojums. Publicēto protokolu izpratni sekmē informatīvi izsmeļoši 
komentāri, kuros sniegtas ziņas par minētajām personām un likumdošanas 
izmaiņām. Pielikumā iekļauti visu no jauna pieņemto, kā arī atcelto likumu pilni 
teksti.

Šī grāmata ir fotogrāfiju albums, kas vēsta par igauņu leģionāriem. Formā un 
izteiksmē, kā arī saturā šis izdevums ir radniecisks 2005. gadā izdotajam albumam 
“latviešu leģionāri” (tuvāk sk.: Latvijas Arhīvi. 2006. nr. 1. 156., 157. lpp.). abi 
izdevumi rada tās baltiešu paaudzes vizuālo biogrāfiju, kurā laikmeta, totalitāro 
lielvaru politikas un izraisītā kara dēļ leģionam bija sava īpaša un arī traģiska vieta. 
to galvenais varonis ir cilvēks gan individuālā, gan paaudzes, gan arī vēstures 
kontekstā. albumā ietvertas fotogrāfijas no igaunijas filmu arhīva, igaunijas Valsts 
arhīva, Herdera institūta Mārburgā, igaunijas kara muzeja, Ģenerāļa laidonera 
muzeja krātuvēm un daudzām privātajām kolekcijām. teksts šajā izdevumā sniegts 
igauņu un angļu valodā.

Grāmatā iekļauts arī īss igauņu leģiona izveidošanas, kauju gaitu, leģionāru 
pēckara likteņu vēsturisks apraksts. atsevišķa sadaļa veltīta leģionāru pieminēšanas 
aktivitātēm pēc igaunijas neatkarības atjaunošanas.

Pielikumā ietverta hronoloģija un bibliogrāfija. albumu par igauņu leģionu, 
tāpat kā latviešu leģionam veltīto izdevumu papildina leģionāru dziesmu disks.

Laar, Mart. Eesti Leegion. Sõnas ja pildis. – The Estonian Legion. In 
Words and Pictures. Tallinn: Grenader, 2008. 479 p.: il.
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Зубкова, Елена. Прибалтика и 
Кремль. 1940–1953. Москва: РОССПЭН, 
Фонд Первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, 2008. 351 с. (История 
сталинизма).

iSBn 978-5-8243-0909-6

Pētījuma autore jeļena Zubkova ir vēstures 
doktore, krievijas Zinātņu akadēmijas 
krievijas vēstures institūta līdzstrādniece un 
krievijas Valsts Humanitārās universitātes 
pasniedzēja. Viņas zinātnisko interešu lokā 
“vēlīnais staļinisms” un Hruščova “atkusnis”. 
j. Zubkovas pazīstamāko publikāciju vidū 
ir “Russia After the War: Hopes, Illusions, and 
Disappointments, 1945–1957”, ko 1998. gadā 
laida klajā izdevniecība “M. e. Sharpe”.

Šīs grāmatas uzdevums, kā norādīts tās 
anotācijā, ir atsegt, kā latvija, lietuva un 
igaunija kļuva par “Советская Прибалтика”. 

Pētījumā aplūkoti lēmumu par sovetizāciju pieņemšanas mehānismi, analizēta 
to veidošanā piedalījušos cilvēku darbība un personības. Grāmatas ievadnodaļā 
iztirzātas Baltijas un krievijas impērijas, kā arī mūsdienu krievijas attiecības, 
raugoties no krievijas interešu un politiskā izdevīguma skatpunkta. Otrā nodaļa 
veltīta 1940. gadam un tā sagataves laikam – 1939. gadam. autore arī piedāvā savu 
skatījumu uz jēdziena “okupācija” lietojumu Baltijas vēstures izpratnē. Viņa raksta: 
“Padomju Savienības darbību Baltijā no iebrukuma momenta līdz PSrS augstākās 
padomes sesijas lēmumam par latvijas, lietuvas un igaunijas ieiešanu Padomju 
Savienības sastāvā, t.i., no 1940. gada 15.–17. jūnija līdz 3.–5. augustam, varbūt, lai 
arī ar lielu nosacītības devu, var novērtēt kā “militāro okupāciju” –, ja ne burtiskā 
nozīmē, tad pēc būtības. tomēr termins “okupācija” pilnīgi neatbilst ne Padomju 
Savienības ilglaicīgajiem Baltijas plāniem, ne arī notikumu reālajai attīstībai šajā 
reģionā” (100. lpp.).

Grāmatas lielākā daļa veltīta laikposmam no 1944. līdz 1953. gadam. iztirzāta 
politika, kolektivizācija, pretošanās kustība, Baltijas politiskās elites veidošanās un 
darbība, kolaboracionisms u.c. jautājumi.

Pētījuma pamatā samērā plašs krievijas arhīvu materiālu klāsts un literatūra, 
kas izdota PSrS, krievijā, kā arī rietumvalstīs un Baltijā, t.sk., arī latvijas, lietuvas 
un igaunijas mūsdienu vēsturnieku darbi, kas publicēti svešvalodās. avoti un 
literatūra latviešu, lietuviešu un igauņu valodā nav izmantota.
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Volkova, Līvija. Blaumaņa zelts: 
Rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. 
Rīga: Karogs, 2008. 655 lpp.: il.

iSBn 978-9984-505-88-X

Grāmata ir apjomīgs, faktiem un atziņām 
bagāts vēstījums par rakstnieka rūdolfa 
Blaumaņa dzīvi un darbiem, kā arī par 
viņa laiku un laikabiedriem. to veido 
trīs daļas. Pirmajā galvenā vērība veltīta 
laikmetam, r. Blaumaņa saskarsmei ar to 
un darbību dažādās institūcijās – preses 
izdevumu redakcijās, teātrī, biedrībās. Īpaša 
vieta atvēlēta arī rakstnieka tik atšķirīgo 
māju raksturojumam. līvija Volkova 
raksta: “rūdolfs Blaumanis dzīvo divējās 
sabiedriskās pasaulēs. Vienā viņš ir iznesīgs, 
korekti ģērbies pilsētas kungs ar baltu 
krūtežu, pat drusku švītīgs, ja skatāmies uz 
allaž rūpīgo matu un ūsu veidojumu. Viņš 
apgrozās smalkos rīgas salonos, baltvācu 
inteliģences aprindas ieskaitot, kur īpaši 
stingri tiek vērtēta uzvedības etiķete. Otra pasaule – noecēts arums sēklas gaidās. 
no rīgas atbraukušais saimnieks, kuru saime dēvē par kungu, uzkāris kaklā 
sētuvi, ar mālaino zemi aplipušām kājām pārstaigā laukus” (213. lpp.).

Otra daļa stāsta par r. Blaumaņa dzīvē nozīmīgiem cilvēkiem – draugiem, 
kolēģiem, arī sievietēm. trešā daļa vēsta par viņa daiļradi. raksturojot r. Blaumani, 
l. Volkova intervijā laikrakstam “Diena” sacīja: “latviešu literatūrā un kultūrā 
es orientējos, tādēļ mēģinu salīdzināt ... Grūti atrast vēl kādu tik visaptverošu 
personību. ja sākam skaitīt ... Prozaiķis jeb prozists, kā daži mēģina ieviest. 
Dramaturgs vai, man labāk patīk teikt, dramatiķis, jo viņš pats ir teicis: “es esmu 
dzimis dramatiķis.” Mazāk minēts, ka brīnišķīgs dzejnieks, turklāt ar apbrīnojami 
plašu diapazonu, sākot no mīlas lirikas, beidzot ar humoru, satīru, pat sarkasmu. 
literatūras kritiķis, un kaut gan nekur nav apkopojis savus teorētiskos uzskatus, 
no viņa vēstulēm tos var izvilkt. tātad literatūrteorētiķis. tad teātris, kurā viņš 
bijis viss, ko vien var iedomāties – organizators, režisors, aktieris, teātra kritiķis. 
[..] ja vaicājat par cilvēcisko pusi, varu tikai citēt, ko teikuši, kas bijuši ar viņu ciešā 
saskarsmē – ārkārtīgi intensificētas cilvēciskās attiecības ...” (sk.: radzobe, Zane. 
Versija par Blaumani. Diena. Piel. Kultūra. 2008. 4. apr. 6. lpp.)

jāpiekrīt šās grāmatas izdevēju uz pēdējā vāka liktajai piezīmei: “Gandrīz viss 
par Blaumani ...”
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Pērkone, Inga. Kino Latvijā. 1920–1940. 
Rīga: Zinātne, 2008. 255 lpp.: il. 

iSBn 978-9984-808-25-3

Grāmatā aplūkota kino veidošanās, 
izaugsme un nostiprināšanās latvijas repub-
likā starpkaru periodā. iztirzāti visi tālaika 
kino svarīgākie aspekti – filmu uzņemšana, 
izplatīšana, rādīšana un recepcija. Grāmatas 
pamatā autores promocijas darbs mākslas 
doktora grāda iegūšanai, aizstāvēts latvijas 
kultūras akadēmijā 2007. gadā. anotācijā 
(uz pēdējā vāka) uzsvērts: “neviena mākslas 
joma līdz kino nebija piesaistījusi tik plašas 
auditorijas uzmanību. kino kļuva par masu 
kultūras spilgtāko izpausmi, tas ietekmēja 
cilvēku uzvedību, domāšanu, izskatu un dzīves 
stilu. latvijā, tāpat kā citur, tika asi diskutēts, 
vai kino ir māksla vai tikai tukša izklaide.”

Pētījums tapis, izzinot latvijas Valsts vēs-
tures arhīva, latvijas Valsts kinofotofono-
dokumentu arhīva, latvijas nacionālās 

bibliotēkas, rīgas kinomuzeja, rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja materiālus, 
kā arī starpkaru posma periodiku, statistikas datus u.c. avotus.

Pielikumā ietverts latvijas filmu rādītājs un filmu veidotāju rādītājs (1920–1940). 
Grāmatu bagātina arī izteiksmīgas un vērtīgas ilustrācijas.
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