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Martina Pabsta Ķīles Universitātē 2014. gadā 
aizstāvētā disertācija veltīta svarīgai agro jauno 
laiku vēstures problemātikai, proti – jautājumam 
par reformācijas norisēm dažādās Eiropas 
pilsētās. Lai gan pilsētu komūnas kā nozīmīga 
tā laika sabiedriskās organizācijas forma jau sen 
pievērsušas pētnieku uzmanību, tomēr līdz pat 
šim laikam trūka visaptveroša skatījuma uz 16. gs. 
reliģisko konfliktu izraisītajām pārmaiņām tajās. 
Martins Pabsts savā darbā cenšas ne vien aptvert 
ģeogrāfiski plašu areālu – no Francijas, Šveices un Dienvidvācijas līdz pat Livonijai, bet arī 
sniedz savu metodoloģiju, kas ļauj izvērtēt atsevišķā pilsētā notikušās reformācijas pakāpi 
jeb tipu. Saskaņā ar viņa pētījumiem pilsētu reformācijas iespējams klasificēt pēc vairākiem 
faktoriem, kurus savukārt var noskaidrot, atbildot uz autora izstrādāto anketu, kas sastāv no 
89 jautājumiem. Atbildot uz tiem ar “jā” vai “nē”, iegūstam kritērijus reformācijas dziļuma 
un plašuma izvērtēšanai. Latvijas lasītājam pievilcīgāku šo darbu padara tas, ka par piemēru 
savas metodoloģijas lietojumam M. Pabsts ir izvēlējies Rīgas pilsētu.

Grāmatu veido priekšvārds, sešas nodaļas un avotu un literatūras saraksts. Pirmajā 
nodaļā, kas ir ievadošā, sniegts ieskats problemātikā, aplūkoti avoti un pētniecības stāvoklis. 
Darba otrā nodaļa veltīta līdzšinējiem pilsētu reformācijas modeļiem un tipiem un to 
kritikai. Trešā un ceturtā nodaļa parāda M. Pabsta veikto milzīgo pētniecisko darbu. Tajās 
autors pievēršas pilsētu politiskajām, sabiedriskajām un saimnieciskajām struktūrām, 
baznīcu organizācijai, atsevišķu personu viedokļiem un vēsturiskajiem notikumiem dažādās 
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Eiropas pilsētās, kur norisinājās reliģiskās pārmaiņas. Uz šo pētījumu bāzes M. Pabsts tad 
arī izstrādā pilsētu reformācijas tipoloģizācijas kritērijus. Rīgai autors velta atsevišķu nodaļu. 
Nobeigumā autors secina, ka atsevišķu reformācijas tipu noteikšanai nepieciešams veikt pēc 
iespējas vairāku pilsētas datu analīzi saskaņā ar izstrādāto anketu.

Lai gan darbs veltīts vēstures pētniecības un metodoloģijas jautājumiem, tas nebūt nav 
sausi garlaicīgs, bet gan sniedz daudz interesantas informācijas par “vētraino” 16. gadsimtu 
un pilsētu vēsturi pārejas laikmetā no viduslaikiem uz agrajiem jaunajiem laikiem.

Talonens, Jouko. Cīņa par luterāņu mācītāju 
izglītību. LELB Teoloģiskā institūta vēsture, 
1923–1937. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 
2016. 230 lpp.

ISBN 978-9934-544-03-3

Klajā nākusi Helsinku Universitātes baznīcas 
vēstures profesora Jouko Talonena monogrāfija 
par Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Teoloģiskā institūta darbību starpkaru periodā. 
Tā ir profesora otrā Latvijas baznīcas vēsturei 
veltītā grāmata latviešu valodā – 2009. gadā iznāca 
pētījums “Baznīca staļinisma žņaugos”.

Grāmatas struktūru veido sešas nodaļas 
un 34 apakšnodaļas. Pētījumu papildina kop-
savilkums angļu valodā, personu rādītājs un 
desmit pielikumi. Monogrāfijas sākumā autors 

sniedz ieskatu protestantiskās teoloģijas attīstībā Eiropā un Baltijā 19. gs. nogalē un 20. gs. 
sākumā. J. Talonens izseko liberālās teoloģijas attīstībai Eiropā un sniedz sīkāku ieskatu 
Baltijas reģiona valstu norisēs. Turpmākajās nodaļās ir aplūkota teoloģiskās izglītības sākums 
Latvijā, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes un Teoloģiskā institūta izveidošana 
un darbība starpkaru periodā, kā arī baznīcas iekšējās diskusijas par mācītāju izglītību 
un sadursmes starp liberālā un konservatīvā virziena pārstāvjiem. Iepretim Teoloģijas 
fakultātei, kas pārstāvēja liberālu teoloģijas virzienu, Teoloģiskais institūts ieņēma daudz 
konservatīvāku pozīciju. Autors šajā kontekstā velk paralēles ar Latvijas luteriskās baznīcas 
situāciju 20. gs. 90. gados, kad teoloģisko mācību iestāžu darbībā arī iezīmējās ortodoksālā 
un liberālā virziena pretnostatījums.

J. Talonens demonstrē dziļas zināšanas teoloģijas vēsturē un Latvijas baznīcas vēsturē. 
Autors, runājot par Teoloģisko institūtu, lasītājam atklāj ne tikai Latvijas luteriskās baznīcas 
iekšējās attīstības procesus starpkaru periodā, bet arī iekļauj tos plašākā Eiropas kontekstā. 
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Vērtīga ir grāmatā sniegtā vairāku ievērojamāko luterāņu garīdznieku Kārļa Kundziņa, 
Kārļa Irbes, Kārļa Beldava u.c. teoloģisko uzskatu analīze, meklējot arī ārzemju ietekmes.

J. Talonens ir izmantojis plašu avotu un literatūras klāstu. Diemžēl objektīvu iemeslu 
dēļ pētījuma avotu bāze ir nepilnīga, jo lielākā daļa Teoloģiskā institūta dokumentu gāja 
bojā Otrā pasaules kara laikā. Tomēr, neraugoties uz to, autors, ieguldot lielu darbu, ir spējis 
rekonstruēt minētās iestādes darbību. Pētījumā ir izmantoti Latvijas atmiņas institūciju, to 
skaitā Latvijas Valsts vēstures arhīva, kā arī Igaunijas, Šveices, Dānijas, Zviedrijas un ASV 
arhīvu materiāli.

Dzenis, Agris. Prūši karā ar likteni. Rīga: 
biedrība “Domas spēks”, 2016. 239 lpp., il.

ISBN 978-9934-8305-5-9

Pirms neilga laika Kandavas novada muzeja 
vēsturnieks Agris Dzenis bija pievērsies Kuldīgas 
apkaimē dzīvojušajiem kuršu ķoniņiem. Nu 
ir nākusi klajā jauna viņa grāmata, kas veltīta 
kādreizējiem kuršu kaimiņiem – prūšiem jeb, 
precīzāk, senprūšiem. Pēc formāta, dizaina un 
iekšējā izkārtojuma tā ir līdzīga jau minētajam 
izdevumam par ķoniņiem, tādēļ acīmredzot var 
runāt par grāmatu sēriju, ko sagatavo un izdod 
Aleksandra Kiršteina vadītā biedrība “Domu spēks”. 
A. Kiršteins tiek minēts arī kā darba redaktors (nav 
gan norādīts – literārais vai zinātniskais). 

Kā anotācijā norāda autors, šis darbs nav 
zinātnisks pētījums, bet gan līdz šim publicētos avotos un dažādos izdevumos atrodamo 
ziņu par senprūšiem apkopojums. Tā mērķis ir informēt un atgādināt par tagadējās Latvijas 
iedzīvotājiem kādreiz radniecīgo tautu. Grāmatu veido ievads, astoņas nodaļas, nobeigums 
un avotu un literatūras saraksts. Otrās, ceturtās, piektās un septītās nodaļas beigās ievietots 
ilustratīvais materiāls, galvenokārt arheoloģiskajos izrakumos atrasto prūšu senlietu 
zīmējumi. Autora vēstījums vijas hronoloģiski cauri laikmetiem, sākot jau ar 2. g.t. pr.  
Kr., kad reģionā parādījās tā sauktā rietumbaltu uzkalniņkapu kultūra, un beidzot ar 
Lielo mēri 18. gs. sākumā, kad prūši kā tauta faktiski pārstāja eksistēt. Pēdējo nodaļu A. 
Dzenis velta nelielam ieskatam prūšu un Latvijas, pareizāk sakot, Livonijas sakaros. Tajā 
gan pietrūkst informācijas par kuršu izceļošanu uz Prūsiju 17. gs., par ko jau 19. gs. beigās 
atsevišķu rakstu publicēja vācbaltu pētnieks Augusts Serafims (Seraphim).*

* Seraphim, A. Über Auswanderungen lettischer Bauern aus Kurland nach Ostpreussen im 17.  Jh. In: 
Altpreußische Monatschrift. 1892. Bd. 29. S. 317–331.
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Lai arī diezgan neparocīga lasīšanai lielā formāta dēļ, grāmata ieved lasītāju senprūšu 
ticējumu un tradīciju pasaulē, sniedz ieskatu viņu vēsturiskajā attīstībā un pieskaras prūšu 
valodas īpatnībām. Kā zināmu trūkumu jāatzīmē tas, ka daudzo grāmatā izmantoto un citēto 
hroniku ziņu ticamības izvērtēšana pa lielākai daļai atstāta pašu lasītāju ziņā. Bet varbūt 
tieši tas kādu lasītāju rosinās iedziļināties prūšu vēsturē.   

Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem 
Ministru prezidentiem, 1918–1940. Red. Gatis 
Krūmiņš. Rīga: Valsts kanceleja, 2016. 240 lpp., 
il.

ISBN 978-9934-8225-2-0

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Latvijas 
Republikas Valsts kanceleja ir laidusi klajā 
izdevumu, kas veltīts deviņiem starpkaru perioda 
Latvijas ministru prezidentiem – Arturam 
Alberingam, Ādolfam Bļodniekam, Hugo 
Celmiņam, Pēterim Juraševskim, Jānim Pauļukam, 
Zigfrīdam Annai Meierovicam, Marģerim 
Skujeniekam, Kārlim Ulmanim un Voldemāram 
Robertam Zāmuelam. Teksti ir tapuši, balstoties 
uz Valsts kancelejas rīkoto publisko lekciju 
materiāliem.

Grāmatas struktūru veido ievads, kurā ir sniegts koncentrēts Latvijas valsts izveidošanās 
un starpkaru perioda raksturojums, kā arī katram no deviņiem ministru prezidentiem 
veltītas nodaļas. To autori ir vēstures doktori Gatis Krūmiņš, Valters Ščerbisnkis, Jānis 
Šiliņš, Ēriks Jēkabsons, Ineta Lipša un mākslas doktors Deniss Hanovs. Katras nodaļas 
sākumā sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par attiecīgo Ministru prezidentu, bet noslēgumā 
dots izmantotās literatūras un avotu saraksts. Stāstījumu par katru no ministru prezidentiem 
papildina bagātīgs vizuālais materiāls no daudzu Latvijas atmiņas institūciju (to skaitā 
Latvijas Valsts vēstures arhīva) krājumiem.

Grāmatai ir pievienots kopsavilkums angļu valodā. Tās saturu papildina arī video stāsti, 
ko ir iespējams lejuplādēt mobilajā ierīcē, pietuvinot to ar Overly aplikācijas simboliem 
atzīmētajām fotogrāfijām un pēc tam noskatīties. Grāmatas zinātniskie redaktori ir Latvijas 
Universitātes profesori Dr. habil. hist. Aivars Stranga un Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. Tās 
publicēšana ir ieteikta Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu 
institūta zinātniskās padomes sēdē.

Šis darbs noteikti būs saistošs katram Latvijas vēstures interesentam. Piedaloties 
akadēmiskajiem vēsturniekiem, tas ir veidots kā populārzinātnisks izdevums, ko papildina 
moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas.
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Krīgere, Ilze. Latviešu strēlnieks 
meistaro, vingro, dzied un spēlē 
teātri. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 
2015. 85 lpp.

ISBN 978-9934-8564-0-2

Atzīmējot latviešu strēlnieku 
bataljonu izveidošanas simtgadi, 
Latvijas Kara muzejs ir izdevis 
strēlnieku ikdienas dzīvei frontē 
un aizmugurē veltītu fotoalbumu. 
Izdevuma autore ir Kara muzeja 
Pirmā pasaules kara vēstures nodaļas vadītāja un latviešu strēlnieku vēstures speciāliste 
Ilze Krīgere.

Izdevuma ievadā sniegts īss pārskats par strēlnieku bataljonu izveidošanos. Albums ir 
sadalīts četrās nodaļās, kas ir veltītas dažādu priekšmetu izgatavošanai frontes apstākļos 
(“Ierakumu rūpniecība”), vingrošanai un sportam (“Veselā miesā – vesels gars”), teātra 
dzīvei (“No “dzīvajām bildēm” līdz profesionālam teātrim”) un muzicēšanai (“Ar mūziku un 
dziesmu uz kauju”). Nodaļu sākumā autore sniedz īsu vēsturisku apskatu par aplūkojamo 
jautājumu, izmantojot spilgtus latviešu strēlnieku atmiņu fragmentus.

Fotoalbumā ievietots bagātīgs un daudzveidīgs vizuālais materiāls, tai skaitā vairāk 
nekā četrdesmit fotogrāfiju ar strēlniekiem frontē un aizmugurē. Šeit redzami strēlnieku 
izgatavoto suvenīru un sadzīves priekšmetu attēli, strēlnieku dramatisko pulciņu izrāžu 
programmas, nošu lapu un partitūru, strēlnieku dziesmu krājuma attēli u.c. Fotoalbums 
sniedz vērtīgu ieskatu Latvijas Kara muzeja bagātajos vizuālo materiālu krājumos.

Latvijas Kara muzeja izdevums iepazīstina ar strēlnieku frontes un aizmugures ikdienu, 
atgādinot, ka latviešu strēlnieku vēsture nav tikai kauju apraksti, bet ir daudz plašāka un 
interesantāka.


