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Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora Valda Štāla uzruna, 
teikta grāmatas “Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” 

2. sējuma atvēršanas svētkos 2008. gada 16. janvārī 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

augsti godātais Valsts prezidenta kungs! 
Cienījamā ministres kundze! dāmas un kungi, mīļie kolēģi arhīvisti!

iespējams arī tagad, bet noteikti tolaik – tai tālajā 19. gs., raugoties 
no austrumiem, Baltija šķita neizprotama, pat dīvaina ar savu tagadni, 
pagātnes mantojumu, īpašo katra novada, kurus šobrīd simbolizē Brīvības 
pieminekļa trīs zvaigznes, sociālo kārtību un vietējo dižciltīgo īpašo statusu 
Krievijas impērijā.

Par to, paverot šā arhīva lasītavu durvis, var pārliecināties ikviens 
interesents, kas vēlas pieskarties pagātnei, ko arhīvisti sauc par “vēsturisko 
atmiņu”. dokumentu saiņi arhīva vecajos koka plauktos, kas jau turpat 90 
gadus pilda “vēsturiskās atmiņas” glabāšanas funkciju un sniedz mums 
iespēju tuvāk iepazīt tā laika ekonomiskās, garīgās un kultūras vērtības, kas 
ievadīja latviešu tautas nacionālās identitātes veidošanas laika posmu 19. 
gadsimtā.

Šis dokumentu krājums ir neatsverama liecība iepriekš sacītajam, jo 
Krišjānim Valdemāram adresētās 748 vēstules, kas apkopotas šā izde-
vuma 2. sējumā, vairāk nekā tūkstots un simts lappusēs, un kas mūs aizved 
pusotra simta gadu tālā pagātnē, ļaujot izsekot tā laika sabiedrības visiem 
sociāliem slāņiem piederošo cilvēku no visas plašās Krievijas impērijas malu 
malām un citām zemēm spriedumiem par pagātni, tagadni un nākotni.

es personiski uzskatu, ka izdevums “Krišjānis Valdemārs. lietišķā un 
privātā sarakste” ir vispatiesākais 19. gs. vēstures liecību apkopojums no 
pirmavotiem, kam līdz šim nav analoga un kura ideju mūsu valsts arhīvistu 
un vēsturnieku saime izloloja, ja nemaldos, jau pagājušā gadsimta 80. gadu 
vidū. darbs tika uzsākts uzreiz pēc latvijas neatkarības atgūšanas pagājušā 
gadsimta 90. gadu sākumā, izmantojot latvijas, Krievijas un igaunijas 
arhīvos un mūsu bibliotēkās, muzejos esošos dokumentus.

Gribētos saglabāt piemiņā vēsturniekus aīdu niedri un Valdi Kroni, kas 
bija vieni no pirmajiem celmlaužiem šā dokumentu krājuma tapšanas ceļa 
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sākumā, bet nu ir atstājuši šo sauli un noraugās šobrīd savā lolojumā kaut 
kur no mākoņa maliņas. Paldies viņiem un pieminēsim viņus ar klusumu 
mirkli.

es noliecu galvu pārējo šā izdevuma veidotāju priekšā, kas ir pabeiguši 
un šobrīd nodod mūsu rīcībā dokumentu krājumu – titānisku pēc apjoma, 
sarežģītu no arheogrāfijas viedokļa. 

Paldies sponsoriem par atsaucību un atvēlētajiem līdzekļiem, nodrošinot 
šīs grāmatas iznākšanu tik augstā poligrāfiskā kvalitātē. Bez jūsu finansiālās 
palīdzības nebūtu šā klasiski skaistā dokumentu krājuma.

Vēlu šai grāmatai, kas ir iznākusi divos sējumos, pienācīgu atzinību 
un pārliecinošu peldējumu mūsu nacionālās vēstures anālēs kā staltam 
divmastu buriniekam. novēlu tam “septiņas pēdas zem ķīļa” un drošu 
peldējumu latvijā un pasaulē.
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