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Varslavāns, Alberts. Latvijas Republika 

starpvalstu attiecību sistēmā. Pirmā desmit-
gade: 1919–1929. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2008. 294 lpp.

iSBn 978-9984-825-04-5

Pētījumā iztirzāta latvijas republikas 
iekļaušanās starpvalstu attiecību sistēmā valsts 
pastāvēšanas pirmajā desmitgadē no 1919. līdz 
1929. gadam. Grāmatu veido četras nodaļas: 
“latvijas Brīvības cīņu un valsts atzīšanas 
posms”, “latvijas republikas iekļaušanās 
sākumposms starpvalstu attiecību sistēmā”, 
“latvijas republikas iesaistes izvērsums 
starpvalstu attiecību sistēmā 20. gadu vidū” 
un “Sazarojuma tendences latvijas iekļāvē 
starpvalstu attiecību sistēmā”.

autors ievadā atzīst, ka “latvijas 
republika pastāvēšanas pirmajā desmitgadē 
(1919–1929), iekļaujoties starpvalstu attiecību 
sistēmā, pārdzīvoja šajā procesā reljefu evolūciju no iesaistes divvalstu attiecībās 
līdz reģiona un eiropas mēroga starpvalstu attiecību sistēmas līmenim, turklāt 
no pārsvarā vienvirziena diplomātiskās orientācijas tendences līdz sazarotākai 
partnerattiecību esībai sistēmas ietvaros” (8. lpp.). Viņš norāda, ka starpvalstu 
attiecībās vadošā vieta ir spēcīgākajām valstīm – lielvalstīm, lai gan iespaidu var 
atstāt arī vidējās un mazās valstis. to nosaka spēku līdzsvara un līdziespaidīguma 
faktors. noslēgumā a. Varslavāns rezumē: “Pastāvēšanas pirmās desmitgades 
pēdējos gados latvija starpvalstu attiecību sistēmā eiropā neizcēlās ar iezīmīgām 
aktivitātēm. Var domāt, ka tas saistīts ar nespēju nodrošināt savai valstij, kas nebija 
ievērojams spēks starpvalstu attiecību sistēmā, eiropas valstu spēku līdzsvara 
mainīgajā situācijā stabilas suverenitātes garantijas. kaut kādā mērā tas iekļāvās 
stāvoklī, kad Versaļas starpvalstu attiecību sistēmā jau redzami bija iezīmējušās 
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augošās sairuma pazīmes, bet koordinēta gatavošanās jaunajiem izaicinājumiem, 
mainoties spēku samēram eiropā, vēl nebija sākusies” (282. lpp.).

Pētījuma pamatā plašs avotu klāsts – latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti, 
statistikas un preses materiāli, PSrS ārpolitikas dokumentu publikācijas u.c.

 

Plakans, Andrejs (ed.). Experiencing Tota-
litarianism: The Invasion and Occupation of 
Latvia by the USSR and Nazi Germany. 1939–
1991: A Documentary History. Bloomington: 
AuthorHouseTM, 2007. XVI, 386 p.

 iSBn 978-1-4343-1573-1

krājumā ietverti 126 vēstures dokumenti 
(tulkojumā angļu valodā) par latvijas 
totalitārisma pieredzi. tie ir sakārtoti četrās 
tematiskās nodaļās – “iebrukuma priekš-
vakarā, no 1939. gada augusta līdz 1940. gada 
17. jūnijam”, “PSrS īstenotā latvijas okupācija 
un aneksija: 1940. gada 17. jūnijs–1941. gada 
jūnija beigas”, “nacistiskās Vācijas okupācijas 
režīms: 1941–1945” un “Padomju totalitārisms 
latvijā no 1945. līdz 1991. gadam”.

Grāmatas ievadā sniegts īss latvijas 
vēstures raksturojums, kā arī informācija 

par krājumā iekļauto dokumentu izcelsmi un to publikācijas principiem. arī 
katru nodaļu ievada attiecīgā latvijas perioda specifikas apraksts, kas palīdz 
izprast publicēto dokumentu saturu. Šo uzdevumu veic arī krājuma noslēgumā 
ievietotie dokumentu komentāri. krājuma pielikumā – statistikas ziņas par 
latvijas iedzīvotājiem (kopskaita dinamiku, nacionālo sastāvu, migrāciju padomju 
okupācijas laikā, kā arī padomju represiju upuriem).

Dokumentu krājuma uzdevums – iepazīstināt ārvalstu (it īpaši aSV) vēstur-
niekus un citus interesentus ar latvijas vēsturi padomju un nacistiskās okupācijas 
periodā un tās iedzīvotāju likteni totalitārismā.

Mednis, Imants. Partiju laiki Latvijā (1988–2002). Rīga: SIA “Drukātava”, 
2007. 447 lpp.

iSBn 978-9984-798-20-2

Grāmatas autors uzsver, ka latvijas “partiju laikos” 20. gs. 80. gadu beigās ir sācies 
otrais cēliens. ievadā viņš norāda: “nepretendējot uz izsmeļošu visu ar atjaunotās 
latvijas republikas politisko partiju vēsturi saistīto problēmu atspoguļojumu, autors 
piedāvā savu materiāla skatījumu. Pētījums galvenokārt balstās uz publicētajiem un 
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nepublicētajiem avotiem. Savus dokumentus 
arhīva glabāšanai nodod vien nedaudzas 
partijas. Publicētie avoti – tie ir, pirmkārt, 
politisko partiju dokumenti. lielākās partijas 
publisko savas programmas, manifestus, 
statūtus u.c. Dažām no partijām ir arī savi 
laikraksti, kur tiek publicētas partiju līderu 
runas, intervijas utt. Ļoti daudz materiālu par 
partijām ir periodiskajā presē. Publicēti arī 
daži dokumentu krājumi. Šo avotu sniegto 
ziņu apjoms par dažādām partijām ir visai 
atšķirīgs, tāpēc ne vienmēr ir iespējams sniegt 
vienlīdz aptverošu pētījumu” (12., 13. lpp.). 
Būtiski avoti šajā darbā ir arī memuārliteratūra 
un internetā rodamie materiāli par lielākajām 
politiskajām partijām. Pētījuma hronoloģiskie 
ietvari: 1988. gads, kad sāka veidoties 
politisko partiju sistēma, un 2002. gads, jo, 
pēc autora domām, tam sekojošie gadi vairāk 
ir pašreizējās politikas laiks, nevis vēsture.

Šī grāmata ir arī piemiņas zīme tās autoram – pāragri aizgājušajam vēsturniekam 
imantam Mednim (1950–2006).

Lapsa, Lato, Metuzāls, Sandris, Jančevska Kristīne. Mūsu vēsture: 1985–2005. 
Rīga: Atēna, 2008. 1. sēj. 495 lpp.: il.

iSBn 978-9984-34-297-9
Lapsa, Lato, Metuzāls, Sandris, Jančevska Kristīne. Mūsu vēsture: 1985–2005. 

Rīga: Atēna, 2008. 2. sēj. 526 lpp.: il.
iSBn 978-9984-34-324-2

Grāmatas autori – žurnālisti lato lapsa, Sandris Metuzāls un kristīne 
jančevska – detalizēti apraksta latvijas pēdējo desmitgažu norises. Pirmā sējuma 
ievadā uzsvērts, ka “latvijas mūsdienu vēsture slēpj atbildes uz desmitiem un 
simtiem šādu nepašaubāmi interesantu jautājumu – daļai no tiem atbildes nekad 
nav atrastas, daļai jau sen piemirstas. jo vairāk, ka ir tūkstoši, varbūt par desmiti 
tūkstošu cilvēku, kuriem šī tīšā vai netīšā amnēzija neapšaubāmi ir izdevīga. un 
nez vai tā ir tikai sagadīšanās, ka tieši viņi lielākoties ir dzīves saimnieki mūsdienu 
latvijā” (1. sēj., 9. lpp.). autori norāda, ka grāmatas tapšanas mērķis ir neļaut 
aizmirst ne tā laika varoņus, ne neliešus, ne vienaldzīgos. Viņi arī piezīmē, ka šī 
grāmata nav ne oficiālā, ne mācību grāmata, tās uzdevums ir piedāvāt reālu, īstu, 
patiesu un interesantu vēsturi.
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“Mūsu vēsture” pārsvarā ir skaudra. Bet, kā saka autori: “laipni lūdzam – tā 
visa ir un paliek mūsu vēsture!” (2. sēj., 12. lpp.)

klajā ir nākuši divi no iecerētajiem trim “Mūsu vēstures” sējumiem.

kultūra
Lūse, Dace. Latviešu literatūra un 20. gad-

simta politiskās kolīzijas. Rīga: Valters un 
Rapa, 2008. 416 lpp.: il.

iSBn 978-9984-805-13-9

Grāmatā aplūkots latvijas 20. gs. politiskās 
vēstures atainojums latviešu beletristikā 
un publicistiskajās apcerēs. tās pirmajā 
nodaļā iztirzāta latviešu literātu loma jaun-
nacionālisma ideju izplatīšanā gadsimta sā-
kumā. nākamās nodaļas veltītas 1905. gada 
revolūcijas un Pirmā pasaules kara tēlojumam 
un latviešu rakstnieku pozīcijām. atsevišķās 
nodaļās aplūkoti literārajā tekstā rodamie 
1919. gada atspulgi un eiropas pieredze 
rakstnieku daiļradē un pasaulsuzskatā. 

Būtiska vieta grāmatā atvēlēta latvijas 
pirmās brīvvalsts atspoguļojumam latviešu 
literatūrā. autore šai tēmai veltītās nodaļas 
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ievadā norāda: “Pirmās neatkarīgās latvijas laiks latviešu daiļliteratūrā atainojies 
dažādos rakursos un krāsās. atkarībā no rakstnieka redzējuma, rakstīšanas laika 
un apstākļiem. Savs redzējums ir nacionālās idejas lolotājiem, – savs pretiniekiem 
un skeptiķiem, cits – pēc krietnas laika distances un no liela attāluma. rakstniekus 
katrā ziņā ietekmēja arī latvijas valsts pastāvēšanas divdesmit gados piedzīvotā 
politiskā režīma maiņa no demokrātiskā parlamentārisma uz autoritārismu pēc 
1934. gada 15. maija k. ulmaņa apvērsuma” (199. lpp.).

apjomīgās nodaļās autore analizē “baigo gadu” atspoguļojumu latviešu 
literatūrā un latviešu literātu kolaboracionismu ar okupācijas režīmiem. D. lūce 
atzīst, ka “kolaboracionisma problēma ir nācijas okupāciju uzvelta smaga nasta. to 
smagi nesa kā labprātīgi iesaistījušies, tā ar visādām viltībām – šantāžu, demago-
ģiju – pakļautie. to nes kolaboracionistu piederīgie, vēl ilgi pēc tam, citās paaudzēs” 
(330. lpp.).

Pētījumu noslēdzošajās nodaļās aplūkota padomju totalitārisma un latviešu 
“postpadomju apmulsuma” analīze alberta Bela darbos un nācijas pagātnes tēma 
Gundegas repšes daiļradē.

Savas grāmatas misiju D. lūse formulē ievadā: “Protams, latviešu literatūra, 
tāpat kā māksla vispār, galvenokārt kalpo atsevišķā cilvēka un sabiedrības ētiskuma 
un garīguma saglabāšanai. Bet literatūra var mudināt arī domāt politiski, iegūt 
politisku redzīgumu un skaidrību par to, ka padoties liktenim nav gudrs padoms” 
(10. lpp.).

Kursīte, Janīna. Sfumato. Nesfumato. 
Ekspedīciju ceļi un neceļi. Rīga: Madris, 
2008. 263 lpp.: il.

iSBn 9984-31-841-9

“Sfumato nozīmē vieglu dūmaku vai 
miglu, caur kuru redzi un reizē neredzi. 
Sfumato piemīt vārdos gandrīz netverams 
noslēpuma pieskāriens. latviešu tradīcijā 
sfumato jeb dūmakainuma princips ir ļoti 
svarīgs, ne vienmēr pozitīvs, bet vienmēr 
ar dubultu piepildījumu,” ievadā raksta 
janīna kursīte (7. lpp.). Sfumato ir ne tikai 
šās grāmatas atslēgvārds, bet arī j. kursītes 
zinātnisko ekspedīciju un dzīves vērojumu, 
akadēmiskās pieredzes, latvijas dabas 
skaistuma un cilvēksituāciju raksturotājs.

Grāmatas pamattēma – ilggadīgās folkloras 
ekspedīcijās dažādos latvijas novados, 
arī Sibīrijā, kuršu kāpās, kaļiņingradas 
apgabalā, Mazūrijā, Vārmijā, Poļesjē, roņu salā u.c. vākto materiālu, vērojumu un 
atziņu iztirzājums. to bagātina plašs fotogrāfiju klāsts. 
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