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2009.gadā latvijas Valsts vēstures arhīvs 
(lVVa) uz savu deviņdesmito darba gadu 
atskatījās, laižot klajā ilustrācijām bagātu stāstu. 
tas kārtots desmitgadēs, katrā akcentējot 
svarīgāko un piedāvājot raksturīgāko vizuālo 
materiālu. 

izdevumā iekļautās daudzās dažādu 
laikmetu fotogrāfijas un dokumenti vēsta 
par arhīvistu darba ikdienu glabātavās un 
darba kabinetos atpūtas mirkļiem, glabātās 
kolekcijas lielākajām vērtībām, arhīva 
izdotajām publikācijām, veidotajām doku-

mentu izstādēm, tehnoloģisko modernizāciju, kā arī arhīva lietotājiem.
Grāmatas vērtība ir arī lVVa vēstures svarīgāko notikumu reģistrs, kas sniedz 

ziņas ne vien par tā fondu veidošanu, bet arī arhīva un varas attiecībām, arhīvistu 
profesiju latvijā, arhīva darba politisko, sociālo un kultūras nozīmi. izdevumu 
bagātina arī materiāls par lVVa pašreizējo ēku, kas pati par sevi jau daudzus gadu 
desmitus ir viens no latvijas arhīvu fundamentālo vērtību simboliem. 

ievadā lVVa direktors nikolajs rižovs uzsver: “latvijas Valsts vēstures arhīvs 
glabātās informācijas nozīmes ziņā salīdzināms ar cilmes šūnām. tā ir vienīgā vieta 
uz pasaules, kur rodamas ziņas par visiem (vai gandrīz visiem) cilvēkiem, namiem, 
pilīm, ielām, zemnieku sētām, muižām, uzņēmumiem, fabrikām, darbnīcām, skolām, 
iestādēm, birojiem u.c., kas reiz darbojušies un pastāvējuši uz mūsu zemes. arhīvistu 
misija ir sargāt šo unikālo latvijas bagātību!” (2. lpp.)

lVVa veltītā grāmata ir dāvana un piemiņas zīme latvijas arhīvistiem šajā visai 
nozarei tik nozīmīgajā gadskārtā.
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rašanos, funkcijas un lomu sabiedrības progresa virzībā izdevumā publicētajos 
pētījumos atspoguļojuši igauņu, somu, zviedru, vācu, krievu un latviešu vēsturnieki. 
te izvērtēti kā sakaru veidošanās ekonomiskie, tā politiskie un sociālie aspekti.  

igauņu vēsturnieks ens kings (Küng) pētījis projektu Pērnavas–Viljandi–tartu 
ūdensceļa izveidei 17. gadsimtā, Mati laurs (Laur) iztirzājis valsts oficiālo rīkojumu 
(patentu) izplatīšanas iespējas Vidzemē un igaunijā 18. gadsimtā, kersti lusta 
pievērsusies komunikācijas iespēju izmantošanai Vidzemes zemnieku aprindās 
19. gadsimta pirmajā pusē, bet Mareks tams (Tamm) iepazīstina ar cisterciešu mūku 
aktīvi funkcionējošo sakaru tīklu 13. gadsimtā. 

Savdabīga tēma – vēlo viduslaiku un agro jauno laiku izpratne par ceļiem, kopīgais 
un atšķirīgais – ieinteresējusi somu vēsturnieku tapio Salminenu (Salminen), erjans 
Simonsons (Simonson) no Sēdertornas universitātes (Zviedrija) atspoguļojis Zviedrijas 
pasta organizācijas un pasta ceļu attīstību 17. gadsimtā, bet kolēģis Magnuss Olsons 
(Olsson) raksta par pasta sakariem starp Stokholmu un amsterdamu 18. gadsimta 
sākumā. 

Vācu vēsturnieks Heiko Droste (Droste) rūpīgi pētījis 17. un 18. gadsimta rakstīto 
avīžu saturu, izplatīšanas iespējas, kā arī sociālo un politisko rezonansi, savukārt 
rostokietis Hartmuts riss (Rüß) iztirzājis Franciskas amelungas ceļojumu uz Vidzemi 
un krieviju 1811.–1818. gadā. 

Daudz jaunu atziņu rodamas krievu vēsturnieces irinas Gerasimovas pētījumā 
par 17. gadsimta sakaru iespējām starp Viļņu un kēnigsbergu. latvijas vēsturniekus 
izdevumā pārstāvējusi Pārsla Pētersone, viņa iepazīstina lasītājus ar rīgas–tērbatas–
Sanktpēterburgas pasta maģistrāles nozīmīga mezgla – Straupes pasta stacijas izveidi 
un funkcijām.

vēsture
Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical 

Journal. Communication in the Early Modern 
Baltic Sea Region. Koommunikatsioon 
varauusaegses L��nemereruumis.��nemereruumis. 2009. 3/4 
(129/130). 606 p.: il.
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lasītāju rīcībā 2010. gada sākumā nonāca 
tartu universitātes arheoloģijas un vēstures 
institūta un akadēmiskās vēstures biedrības 
kārtējais žurnāls, kas tematiski veltīts Baltijas 
jūras reģiona 16.–19. gadsimta komunikāciju 
vēsturei. izdevumā publicētie pētījumi tika 
gatavoti 2008. gada septembrī tartu notikušai 
starptautiskai konferencei “The history of 
communication in the Baltic Sea region from 16th 
to 19th century”. Pasākums bija veltīts igaunijas 
pasta organizācijas 370 gadu vēsturei, jo 1638. 
gadā zviedru un somu vienotā sakaru sistēmā 
tika iekļauti nozīmīgie pasta ceļi uz tallinu 
un narvu. Dažādu komunikācijas iespēju 
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sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2009. 639 lpp.: il.
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Grāmata piedāvā zinātnes un augstākās 
izglītības vēstures no 13. gs. līdz pirmās oficiālās 
augstskolas – rīgas Politehnikuma, dibināšanai 
1862. gadā kopskatu. autors historiogrāfiskā 
pārskata ievadā norāda: “Visaptveroša zinātņu 
vēsture latvijā, kur būtu apcerēta šīs jomas 
attīstība no vissenākajiem laikiem līdz 20.gs. 
beigām, nav ne izpētīta, ne uzrakstīta, un tas 
pats sakāms par augstākās izglītības vienlaidu 
vēsturi, tādēļ samērā fragmentāra ir arī šo jomu 
historiogrāfija. [..] Zinātņu vēsture cieši saistās 
ar ideju vēsturi, ko veido ne tikai profesionāli 
zinātnieki, bet arī gara darbinieki – literāti 
un publicisti. turklāt zinātne nav lokāla, ar 

konkrētu valsti saistīta, bet gan vispārcilvēciska daudzu nāciju darbošanās joma, tādēļ 
tās izpausmes kādā pilsētā vai valstī ir fragmentāras, lokālas, kas bieži izriet no kādas 
konkrētas personības, augstskolas vai zinātniskas skolas aktivitātes, vai arī noteiktu 
ideju loka aktualitātes attiecīgajā vietā un laikā” (41. lpp.). j. Stradiņš arī atzīst, ka 
līdz šim Baltijas, latvijas un rīgas “lielās vēstures” sacerējumos “zinātnes attīstības 
jautājumi parasti ir vai nu apieti, vai skarti garāmejot, konspektīvi pievēršoties tiem 
konkrēta laikmeta izglītībai vai kultūrai veltītā sadaļā” (41. lpp.).

Grāmatu veido astoņas nodaļas: “Zināšanu un māku recepcija viduslaiku 
livonijā”, ““teoloģiskais gadsimts”: intelektuālā situācija latvijas teritorijā”, 
““Filozofiskais gadsimts”: zinātne latvijā 18. gadsimtā”, “jelgavas zinātniskais centrs 
18.–19.gadsimtā. Academia Petrina un jelgavas universitāte”, “rīga kā dabaszinātņu 
centrs 18.–19.gadsimta mijā”, ““Biedrību gadsimts”: Dabaszinātnes, medicīna 
un vēstures zinātne latvijā 19. gadsimta pirmajā pusē, Baltijas vācu zinātniskās 
jeb “muzeju biedrības””, “tērbatas universitāte saistībā ar latviju” un “atskats 
uz letonistikas sākumiem”. Šīs zinātnes vēstures ievadījumam sniegta j. Stradiņa 
akadēmiskā lekcija “Zinātne un zinātnieks latvijas vēsturē”, savukārt tās pielikums 
piedāvā latvijas zinātnes un augstākās izglītības vēstures hronoloģiju, Pēterburgas 
Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas locekļu no latvijas (1724–1917) un zinātnisko un 
zinātniski tehnisko biedrību latvijā (18. gs. beigas–19. gs. pirmā puse) sarakstu. 
Darbs balstīts uz arhīvu, muzeju u.c. kolekciju dokumentiem, kā arī uz sava laika 
zinātnieku publikācijām, preses materiāliem, laikabiedru atmiņām un literatūru.

rezumējot j. Stradiņš savu pētījumu nodēvē par “latvijas zinātnes pagātnes 
inventarizācijas grāmatu” (556. lpp.) un, raugoties nākotnē, atzīst: “kā būs – tas 
atkarīgs no latviešu pētnieku jaunās paaudzes, jo katrai paaudzei tomēr ir jāizcīna 
sava vieta patstāvīgi. Vēsturiskās tradīcijas šajā ziņā var būt tikai neliels un samērā 
nedrošs atspaids atpazīstamībai un nākotnes cerībām. Ļoti gribu ticēt, ka latvija vēl 
pārsteigs pasauli ne tikai sportā, mūzikā un mākslās, bet arī zinātnē un tās lietojumos” 
(556. lpp.).
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Pagājušā gada nogalē latviešu valodā iznāca 
2006. gadā Herdera institūta vācu valodā 
izdotās kristīnes Volfartes grāmatas “Der Rigaer 
Letten Verein und die lettische Nationalbewegung 
von 1868 bis 1905” tulkojums latviešu valodā. 
Par to tuvāk sk.žurnāla “latvijas arhīvi” 
2007. gada otrajā numurā publicētajā katrīnas 
lipmanes un evijas Ziemeles recenzijā “rīgas 
latviešu biedrība – latviešu nācijas šūpulis. 
jauns pētījums”.

kristīne Volfarte par sava pētījuma galveno 
varoni – rīgas latviešu biedrību (rlB) – teic, 
ka tā “bija pirmā latviešu sabiedriskā 
organizācija, kuras mērķis bija novērst tos trūkumus, kas topošai latviešu nācijai 
piemita salīdzinājumā ar t.s. “pilnvērtīgajām” nācijām. no 1868. līdz 1905. gadam 
rlB ar dažādu pasākumu palīdzību mēģināja šai nacionālajai programmai piesaistīt 
iespējami lielu daļu latviešu iedzīvotāju un veidot tās nacionālo apziņu. tādējādi 
latviešu nacionālā kustība kā “mērķtiecīga, organizēta un institucionalizēta” 
sabiedriskā kustība lielā mērā radās tieši rlB darbības ietekmē. Šīs kustības attīstību 
un ievirzi iespaidoja krievijas impērijas un īpaši Baltijas provinču saimnieciskie, 
sociālie un politiskie apstākļi” (266. lpp.). 

Pētījumā izmantotais nozīmīgākais pirmavots ir rlB arhīvs, kura senākā daļa 
(1867–1905) glabājas lu latvijas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu 
nodaļā. Šo materiālu vidū ir rlB statūti, tās komisiju un citu biedrības institūciju 
kārtības ruļļi, protokolu grāmatas, sarakste, biedru reģistri, rēķini, statistikas pārskati, 
kā arī citas liecības par rlB darbību. atsevišķas biedrības arhīva daļas rastas latvijas 
nacionālajā muzejā, rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un latvijas nacionālās 
bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. Pētījuma avotu vidū arī latvijas 
Valsts vēstures arhīva vairāku fondu dokumenti, prese, rlB publikācijas, vēstures 
dokumentu izdevumi, laikabiedru atmiņas, tālaika likumi, instrukcijas un rīkojumi, 
tautskaišu materiāli un statistika. 

Darbā izmantota čehu vēsturnieka Miroslava Hroha (Hroch) izstrādātā 
nedominantu etnisko grupu nacionālo kustību pētniecības teorētiskā pieeja un 
nacionālo kustību klasifikācijas modelis.
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Šo divsējumu grāmatu ievada skaidrojums: “Skaitliski nelielās Baltijas tautas 
divas reizes ir saņēmušas neatkarību no krievijas rokām stratēģiski svarīgajās 
teritorijās, par kurām mūsu valsts ir cīnījusies gadsimtiem ilgi ar livonijas ordeni, 
Poliju, Zviedriju, Vāciju. un abas reizes šīs mazās valstis, varaskāru nacionālistu 
saujas vadītas, ir pārgājušas krievijai naidīgā nometnē, radot nopietnus draudus tās 
drošībai” (9. lpp.). Publikācijas autore ludmila Vorobjova, kā vēsta grāmatā ievietotā 
informācija, ir ekonomikas zinātņu kandidāte, politisko zinātņu doktore un krievijas 
stratēģisko pētījumu institūta vadošā zinātniskā līdzstrādniece.

Šis izdevums piedāvā latvijai nelabvēlīgu, vietumis pat atklāti aroganti naidīgu 
tās pagātnes stāstu. autore ievadā pati gan īpaši uzsver, ka viņas piedāvātā stāsta 
uzdevums ir sniegt informāciju par latvijas vēsturi, kuru šobrīd latvijas politiķi un 
oficiālie vēsturnieki noklusē un falsificē, un atmaskot “okupācijas retoriku”.

Piemēram, grāmatā tiek norādīts, ka 1940. gadā k. ulmaņa valdības nomaiņas 
galvenais iemesls bija “masu pieaugošā neapmierinātība ar režīma iekšējo un 
ārējo politiku, kā arī tuvojošos ekonomisko katastrofu” (2. gr., 67. lpp.). “Padomju 
okupācija” l. Vorobjovas skatījumā ir “mīts” (2. gr., 135. lpp.). autore gan atzīst, ka 
būtu jāatzīst par taisnīgiem pārmetumi, ka latviešu tauta nopietni cieta netaisnīgajās 
un nelikumīgajās represijās, bet nedrīkst “aizmirst arī par ulmaņa represijām, kas 
tika īstenotas pret kreisajiem spēkiem” (2. gr., 137. lpp.).
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Pētījumā aplūkota latvijas universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes (1944.–
1954. gadā – Vēstures fakultāte; 1954.–
1970. gadā – Vēstures un filoloģijas fakultāte; no 
1970. gada – Vēstures un filozofijas fakultāte) 
vēsture – gan tās akadēmiskā dzīve, gan studiju 
process, gan personību loma augstskolā, gan 
arī fakultātes ikdienas dzīve un citas tēmas. 
ievadā vēsturnieks ilgvars Misāns skaidro: 
“nav iespējams saprast un adekvāti novērtēt 
“reālā sociālisma” izpausmes Padomju latvijā, 
komunistiskās partijas ideoloģisko diktātu un 
kontroli, tās ietekmi uz dažādu sociālo slāņu dzīvi, cilvēku darbiem un prātu, sīki 
neanalizējot norises atsevišķās, arī nelielās, struktūrās – kā teica padomju laikā, darba 
kolektīvos. [..] katrai no šīm struktūrām ir sava individuāla vēsture, tās ir pieredzējušas 
gan pielāgošanos apstākļiem un konformismu, gan cieņpilnas nostājas piemērus un 
protestus” (5. lpp.). Grāmata tapusi latvijas universitātes 90 gadu jubilejai veltīto 
zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Šā pētījuma būtisks informācijas avots ir 
intervijas ar fakultātes mācībspēkiem, kas tika veiktas 2008. un 2009. gadā. Grāmatas 
pirmā daļa piedāvā interviju fragmentus, tādējādi ir iespējams lasīt ilgas apines, 
Veronikas kanāles, Heinriha Stroda, irēnas jonānes, Pētera krupņikova, Marģera 
Vestermaņa, Oksanas Vilnītes, almas Zīles, alberta Varslavāna, Helēnas Celmas, 
Ērika Žagara, aleksandras rolovas, kārļa Poča, Skaidrītes lasmanes, ilgvara Butuļa, 
Viļņa Zariņa, jura rozenvalda, aivara Strangas un leo Dribina atmiņstāstus. 
nākamajās nodaļās hronoloģiskā secībā atsegta fakultātes vēsture, balstoties ne vien 
uz mutvārdu vēstures avotiem, bet arī latvijas Valsts arhīva dokumentiem, vēstures 
literatūru un preses materiāliem. Grāmatu noslēdz nodaļa “Vēsture “no apakšas”: 
neformālā dzīve”, kas stāsta par fakultātes telpu (tās ēku un studentu kopmītnēm) un 
uzvedību – “pareizo” un “nepareizo”. 

Šis pētījums ir vērtīgs devums šobrīd tik mazizzinātā padomju perioda un tālaika 
sabiedrības dzīves izpratnei.

Pārsla Pētersone, Vita Zelče

Grāmata balstīta pārsvarā uz krievu valodā izdoto (īpaši padomju periodā) 
vēstures literatūru, tomēr tajā ir rodamas atsevišķas atsauces arī uz latviešu valodā 
publicētiem darbiem, tostarp vairākām pēdējos gados iznākušām grāmatām. Šī 
grāmata ir labs ieskats atsevišķu krievijas politisko spēku vēstures politikā un tās 
rezultātos.


