
IN MEMORIAM

MAKSIMS DUHANOVS

1921–2001

2001. gada 24. septembrî, neilgi pçc savas 80. dzimðanas dienas, Maskavâ mira
ievçrojamais Latvijas vçsturnieks un zinâtnieks Maksims Duhanovs. Viòð dzimis
1921. gada 4. jûnijâ Petrogradâ, bet lielâko daïu dzîves – skolas un pirmos studiju
gadus no 1928. gada lîdz 1941. gadam, kâ arî nozîmîgâko pedagoìiskâs un
pçtnieciskâs darbîbas laiku – no 1948. gada lîdz 1997. gadam – pavadîjis Rîgâ.
1943. gadâ pçc smaga ievainojuma karâ, kura sekas nâcâs ciest lîdz mûþa galam,
M. Duhanovs uzsâka vçstures studijas Maskavas Valsts universitâtç. Tajos gados,
kad uzskatos par vçsturi bija vçrojamas zinâmas lielkrievu ðovinisma rehabilitâcijas
tendences, pasniedzçju vidû bija tâda ranga vçsturnieki kâ J. Tarle un viòam lîdzîgie,
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kas jau agrâk bija pasludinâti par “burþuâziskiem”, un daþi no viòiem, neraugoties
uz nepiecieðamo, vârdos pausto atbalstu valdoðajai ideoloìijai, bija saglabâjuði “klusu
bijîbu” vecâs metodoloìijas priekðâ. Pamatîgâk iepazîstot M. Duhanova zinâtniskos
darbus, atklâjas, ka ðî “klusâ bijîba” piemita arî viòam; tâ veidoja pamatu neparastajai
apòçmîbai, ar kâdu viòð pçc 1990. gada, neraugoties uz saviem gadiem, pievçrsâs
jaunajâm metodoloìiskajâm ievirzçm un jautâjumu nostâdnçm starptautiskajâ vçstures
zinâtnç un centâs ar tâm iepazîstinât arî savus studentus.

1990. gada jûnijâ es iepazinos ar M. Duhanovu personiski, un reiz, kad saulainâ
vasaras dienâ uz soliòa iepretî universitâtei runâjâm par jauniem vçstures zinâtnes
ceïiem Latvijâ, viòð spontâni atzinâs: “Kaut bûtu iespçjams kïût divdesmit gadus
jaunâkam un darît visu to, ko mçs patiesîbâ gribçjâm darît vienmçr!” Skaidri
saklausâma noþçla mijâs viòa vârdos ar stingru apòçmîbu iespçjami âtrâk pacelt
viòa vismîïâko zinâtnes nozari Latvijas Universitâtç starptautisko pçtîjumu
metodoloìijas lîmenî.

Vairâk nekâ 40 gadus Maksims Duhanovs Latvijas Universitâtç bija jauno un
jaunâko laiku vçstures pasniedzçjs, no 1973. gada lîdz 1983. gadam arî attiecîgo
katedru vadîtâjs, un tâdçjâdi lielâ mçrâ piedalîjies vairâku paaudþu studentu vçstures
izpratnes veidoðanâ. No 1965. gada lîdz 1969. gadam viòð bija arî universitâtes studiju
un mâcîbu darba prorektors. Lekciju un seminâru sagatavoðanai viòð vienmçr veltîjis
lielu vçrîbu un laiku, savukârt viòa vçsturiskajiem pçtîjumiem raksturîga ârkârtîga
precizitâte, kâdu viòð acîmredzot mutiskajos un rakstiskajos eksâmenos prasîja arî
no saviem studentiem, radot tâdçjâdi daþam labam no viòiem arî zinâmas problçmas,
kâ viòð to reiz pats ar vieglu smaidu atzina. Vienlîdz labi pârzinot gan krievu, gan
latvieðu, gan vâcu valodu un kultûras jomas, viòð reprezentçja patiesi intelektuâlu
multinacionâla reìiona cilvçku un vçsturnieku, kurð, balstoties uz dziïâm vçstures
zinâðanâm un vçlâk arî uz dzîves gudrîbu, spçja atbrîvoties no ðaurâs lokâlâs
pieredzes un paraudzîties pâri robeþâm, ietverot savâ uzmanîbas lokâ plaðâkas
kopsakarîbas.

Tieði tâdçï, ka viòa sirdij tik tuva bija daþâdo Latvijâ dzîvojoðo nâciju dziïâka
savstarpçjâ sapratne, viòð jutâs vîlies latvieðu izteikto nacionâlisma jûtu dçï, kas
sâka izpausties kopð 80. gadu beigâm; to pretkrieviskâs tendences viòam, iespçjams,
ðíita pârâk neizsvçrtas. Neraugoties uz to, viòð lîdz pat savas pedagoga un pçtnieka
darbîbas beigâm Rîgâ kopâ ar latvieðu kolçìiem mçìinâja izstrâdât jaunas
konceptuâlas pieejas Latvijas vçsturei. Pateicoties M. Duhanova iniciatîvai 1997. gadâ
latvieðu valodâ klajâ nâca I. Butuïa un viòa paða tulkotais E. Kolba principiâli
nozîmîgais darbs “Veimâras republika” (rediìçjis profesors I. Feldmanis). Kopâ ar
I. Feldmani un A. Strangu viòð izdeva broðûru “1939: Latvia and the Year of Fateful
Decisions” (1994), kurâ publicçts arî viòa raksts “Fateful decisions and missed
oppurtunities”. Ðajâ darbâ atklâjas M. Duhanova plaðâs zinâðanas par Otrâ pasaules
kara un nacionâlsociâlisma tçmâm starptautiskajâ zinâtniskajâ literatûrâ, turklât,
analizçjot V. Èçrèila politiku, kuram veltîts neslçpts M. Duhanova apbrîns, viòð nonâk
pie secinâjuma: “Vçsture pieïauj daudzas alternatîvas.” Nenogurdinâmi bija viòa
centieni iepazît un izprast jaunâkâs atziòas vçstures pçtniecîbâ, kâ to atklâj kâda
viòa vçstule, rakstîta 1993. gada 4. janvârî: “Bez tam es paðreiz lasu Reita (Reuth)
sarakstîto Gçbelsa biogrâfiju (pirmâ puse man ðíita mazâk interesanta, otrâ ir idejâm
bagâtâka), no Jums un Âmaòa (Ahmann) kunga saòemtos rakstus par starptautisko
attiecîbu vçsturi (ðâdu kursu man nâkamajâ semestrî jâlasa maìistrantiem), kâ arî
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jauno I. Feldmaòa, A. Strangas un M. Virða grâmatu par Latvijas ârpolitiku pirms
Pasaules kara (labi!). Vçl es lasu, gan ïoti lçnâm, bet ar lielu interesi G. Igersa (Iggers)
grâmatu “Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert: ein kritischer Überblick im
internationalen Zusammenhang” (1993). Tâ ka mçìinu pilnveidot savu kvalifikâciju.
Þçl tikai, ka gadi aizrit pârâk âtri un tam atliek maz laika.” Vçl 2000. gada 23. decembrî,
kad viòam jau bija lielas problçmas ar redzi, viòð rakstîja par “lielu, droði vien
nepiepildâmu vçlçðanos veltît savu pçdçjo pçtîjumu (rakstu) T. Niperdeja (Nipperdey)
koncepcijai. Uzskatu viòu par lielâko nupat jau aizejoðâ gadsimta vâcu vçsturnieku.”

Maksima Duhanova pçtîjumu galvenâ tçma  bija trîspusçjâs attiecîbas starp
baltvâciem (jo îpaði bruòniecîbu), igauòiem un latvieðiem un Krievijas impçrijas
valdîbu 19. gadsimta otrajâ pusç. Ðai tçmai veltîti ne vien daudzi raksti, bet arî viòa
galvenais darbs (pirmoreiz publicçts 1970. gadâ, 1978. gadâ izdots papildinâtâ
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Maksima Duhanova grâmatas par Latvijas vçsturi.
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variantā) – grāmata “Остзейцы: Политика oстзейского дворянства в 50–70-х гг. 
XIX в. и критика его апологетической историографии”; M. Duhanovs pats domāja, ka 
viņa uz-skati visautentiskāk atspoguļoti šī darba tulkojumā latviešu valodā, kas iznāca 
1986. gadā. “Rīgā strādājošā krievu padomju pētnieka” (R. Vitrams / R. Wittram) grāmatas 
iznākšana 70. gados izsauca baltvācu vēsturnieku asu kritiku, viņi vispirms gan atzinīgi 
novērtēja šo darbu kā nozīmīgu sasniegumu pētniecībā, bet nepiekrita secinājumiem, jo 
sevišķi pārmetumam, ka priviliģētās vācu kārtas bez izņēmuma centušās saglabāt sev 
izdevīgo status quo stāvokli un baltvācu historiogrāfija visos laikos pilnībā kalpojusi 
apoloģētiskam nolūkam. 80. gados izvērsās dzīva domu apmaiņa, kas sekmēja jaunu 
atziņu rašanos, kā to redzam sacerējumā “Der baltische Adel, der Zarismus und ihre 
Reformpolitik” (Baltijas muižniecība, carisms un to reformu politika), kuru M. Duhanovs 
1985. gadā publicēja laikrakstā “Zeitschrift für Ostforschung”. Priekšplānā izvirzījās 
kopīgie uzdevumi vēstures pētniecības jomā, – visvairāk M. Duhanova ieinteresēja 
skaidrojuma meklējumi “viduslaiku struktūru iestrāvojumiem modernizāciju uzsākušajā 
Baltijas reģiona pasaulē”. 1991. gadā M. Duhanovs uzsvēra, ka, neraugoties uz dau-
dzo pētnieku centieniem, “vācu faktors” latviešu jaunāko laiku vēsturē vēl ne tuvu nav 
pietiekami izpētīts visos tā aspektos (politikā, kultūrā, saimniecībā, sabiedrības dzīvē, 
ikdienas vēsturē utt.); dziļākas izpratnes labad tomēr esot svarīgi “vācu faktoru” vienmēr 
aplūkot saistībā ar “krievu faktoru”. Viņa ierosinātais pētniecības projekts par vācu un 
krievu faktoru Baltijas vēsturē 19. un 20. gadsimtā Latvijas Universitātes Viduseiropas un 
Austrumeiropas vēstures katedrā gan tika apstiprināts, bet diemžēl netika realizēts. Projek-
ta īstenošana droši vien būtu ļāvusi izbēgt no  vācu un krievu faktoru pārāk vienpusīgās 
reducēšanas uz okupāciju režīmiem Otrā pasaules kara laikā un pēckara periodā.

Citas nozīmīgas tēmas, kam M. Duhanovs īpaši pievērsās savā pētniecības un 
pasniedzēja darbā, bija starptautiskās attiecības laikā starp abiem pasaules kariem, 
nacionālsociālisma ideju uzplaukums, bet galvenokārt Ā. Hitlera biogrāfija. Tieši Ā. Hitlera 
tēma un nacionālsociālisms, iespējams, pēc karā pieredzētā saistīja viņu visu mūžu, bet 
pēdējā dzīves desmitgadē gandrīz vai fascinēja (sk. arī viņa darbu “Nacisms: 1919–1933. 
NSVP un augšslāņi”, kas publicēts 1989. gadā), turklāt līdz ar komunisma ēras sagrāvi 
viņam kļuva pieejami visi starptautiskie pētījumi par šo tēmu. Nenoguris viņš lasīja 
par minētajiem jautājumiem, sarunās vienmēr atgriezās pie Hitlera fenomena skaidro-
juma pamatproblēmām un tikpat nenogurstoši centās sniegt saviem studentiem plašu 
informāciju un izsmeļošus skaidrojumus. Draugi viņu bieži vien mudināja publicēt lekcijas 
par Hitleru un nacionālsociālismu, kuras arī studenti augstu vērtēja, ja ne grāmatas veidā, 
tad vismaz kā lekciju konspektu. Bet bija tik daudz jaunu grāmatu, kuras viņš vispirms 
gribēja izlasīt, un publikācija galu galā izpalika. Manuskriptam būtu jābūt starp viņa 
atstātajiem darbiem! 

Ar Maksimu Duhanovu mēs esam zaudējuši ievērojamu pētnieku un akadēmisku 
skolotāju, kuram vēsture bija kļuvusi par kaislību. “Būt izglītotam nozīmē mīlēt vēsturi”, 
šie vārdi varētu kalpot kā moto viņa dzīvei, – viņam par godu, bet mums par drosmes 
avotu. 

Ervins Oberlenders
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